
 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

แผนยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ 
 

เปนแผนยุทธศาสตรที่มีวิสัยทัศนที่จะกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปจากประเทศไทยในป พ.ศ. 2562 โดยมีพันธกิจที่สําคัญคือพัฒนาระบบการเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรคในสัตวใหหมดไปจากประเทศไทย พัฒนาศูนยพักพิงสุนัขจรจัดใหมีมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการสุนัขจรจัดอยางเปนระบบตามหลักสวัสดิภาพ พัฒนา
แนวทางการควบคุม ปองกันและการดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบาในคนรวมกับเครือขายที่เกี่ยวของ สงเสริมและผลักดันใหชุมชนและทองถิ่นมีบทบาทในการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่ ประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจใหกับเยาวชน ประชาชน ชุมชนและทองถิ่นเพ่ือปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบาไมใหมีผูเสียชีวิต พัฒนา
ระบบฐานขอมูลโรคพิษสุนัขบาและการบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการขอมูลทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีระบบรายงานติดตามประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ มุงพัฒนา
นวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการใหบรรลุเปาประสงค ซึ่งเปาประสงคที่สําคัญคือไมมีคนและสัตวเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาอยางยั่งยืน 
ดังนั้น จึงมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่มีความเกี่ยวของกับภารกิจของแตละหนวยงานหลัก 5 หนวยงาน ดังนี ้

 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาในสัตว   รับผิดชอบโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การจัดการระบบศูนยพักพิงสัตว     รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และรักษาโรคพิษสุนัขบาในคน  รับผิดชอบโดยกระทรวงสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การขับเคลื่อนการดําเนินงานโรคพิษสุนัขบาในทองถิ่น   รับผิดชอบโดยกระทรวงมหาดไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การประชาสัมพันธ       รับผิดชอบโดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การบูรณาการและการบริหารจัดการขอมูลโรคพิษสุนัขบา   รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 7  การติดตามประเมินผล       รับผิดชอบโดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนานวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยี    รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 
 



วงเงินงบประมาณที่ใชในการขับเคลื่อนตั้งแตป 2560-2563 จํานวน 1,305,910,885 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร หนวยงานที่ขับเคลื่อน งบประมาณ (บาท) รอยละ 

1. การเฝาระวัง ปองกัน และควบคมุโรคพิษสุนัขบาในสัตว 
เปาประสงค : ไมพบโรคพิษสุนัขบาในสัตวในประเทศไทย 

กรมปศุสตัว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

257,400,000 

16 

2. การจัดการระบบศูนยพักพิง 
เปาประสงค : มีศูนยพักพิงสัตวมาตรฐาน โดยยึดหลักสวัสดภิาพสตัวและความสอดคลองกับ
บริบทของสังคมไทย  

คณะสัตวแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

225,000,000 

14 

3. การเฝาระวัง ปองกัน และควบคมุโรคพิษสุนัขบาในคน 
เปาประสงค : ไมมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา 

กรมควบคุมโรค 61,755,000 

4 

4. การขับเคลื่อนการดําเนินงานโรคพิษสุนัขบาในทองถ่ิน 
เปาประสงค : ไมพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบาในพื้นท่ีองคปกครองสวนทองถิ่น 

กรมสงเสรมิปกครองสวนทองถิ่น 684,200,000 

44 

5. การประชาสัมพันธ 
เปาประสงค : การเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบาเปนศูนย 

กรมประชาสัมพันธ 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

89,000,000 

6 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลโรคพิษสุนัขบา 
เปาประสงค : มีระบบฐานขอมูลโรคพิษสุนัขบาหนึ่งเดียว เพื่อการเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาในคนและสตัว และมีศูนยบัญชาการเหตุการณ  

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

148,240,000 

9 

7. การติดตามและประเมินผล 
เปาประสงค : ติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการท่ีดําเนินการในระดับพื้นที่ของจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามยุทธศาสตรการกําจัดโรคพิษสนุัขบาใหหมดไปจาก
ประเทศไทย ภายในป ๒๕๖๒ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี ๐ 

 

8. การพัฒนานวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลย ี
เปาประสงค : การสรางองคความรูท่ีสามารถนําไปใชเพ่ือการควบคมุโรคและจํานวนประชากร
สุนัขและแมว 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

97,715,885 

6 
รวม 1,563,310,885 100 

 



ผลการดําเนินงานรายยุทธศาสตร (ขอมูลจากวาระการประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 20 เมษายน 2561) 
 

ยุทธศาสตร ผลงาน 

1. การเฝาระวัง ปองกัน และควบคมุโรคพิษสุนัขบาในสัตว 
เปาประสงค : ไมพบโรคพิษสุนัขบาในสัตวในประเทศไทย 

 ป 2561 พบโรค 47 จังหวัด พนระยะการประกาศเขตโรคระบาดสตัว 8 จังหวัด 
ยังคงประกาศเขตโรคระบาดสตัว 39 จังหวัด ซึ่งอยูระหวางการเรงรดัควบคุมโรค
ทุกจุดเกิดโรค 

 ผลการฉีดวัคซีน (กรมปศุสตัว+อปท.+สพยาบาลสัตว) 4,374,516 ตวั เปาหมาย 
8,240,000 ตัว คิดเปน 53% 

 ผลการฝกอบรมอาสาปศุสตัวผูฉีดวัคซีน 43,354 คน จากเปาหมาย 17,500 คน 
คิดเปน 248% 

 ผลการผาตัดทําหมัน 169,145 ตัว เปา 300,000 ตัว คิดเปน 56% 

 เก็บตัวอยางสงตรวจ 5,052 ตัวอยาง เปา 7,825 ตัวอยาง คิดเปน 65% พบโรค 
815 ตัวอยาง คิดเปน 16% ของตัวอยางสงตรวจ (815/5,052)  

 จัดซื้อรถผาตัดทําหมันเคลื่อนที่ 2 คัน 

 จัดซื้อกรงกักสตัว 385 กรง (จังหวัดละ 5 กรง) 
 

2. การจัดการระบบศูนยพักพิง 
เปาประสงค : มีศูนยพักพิงสัตวมาตรฐาน โดยยึดหลักสวัสดภิาพสตัวและความสอดคลอง
กับบริบทของสังคมไทย  

 สรางศูนยพักพิงสุนัข 5 จังหวัด คอื นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม 
นครศรีธรรมราช และกรุงเทพฯ-อุทัยธานี 

 นครราชสมีา มีความกาวหนา 70.12% 

 อุดรธาน ีดําเนินการเรียบรอยแลว 

 เชียงใหม อยูระหวางการขอใชพ้ืนที่ 117 ไร จากหนายงานที่เปนเจาของ 

 นครศรีธรรมราช อยุระหวางการดาํเนินงาน 

 กรุงเทพฯ-อุทัยธานี ดําเนินการเรยีบรอย ปจจุบัน มสีุนัข 4,738 ตัว ทุกตัวไดรับ
การทําหมันและฉีดวัคซนีโรคพิษสนุัขบา 
 

3. การเฝาระวัง ปองกัน และควบคมุโรคพิษสุนัขบาในคน  ป 2561 พบผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบา 8 ราย (จังหวัดละ 1 ราย) คือ สุรินทร 



ยุทธศาสตร ผลงาน 
เปาประสงค : ไมมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา สงขลา ตรัง นครราชสมีา ประจวบคีรีขันธ บุรีรมัย พัทลุง และหนองคาย 

 เปดศูนยบัญชาการแกไขปญหาโรคพิษสุนัขบา และศูนยตระหนักรูโรคพิษสุนัขบา 

 สํารวจจาํนวนวัคซีนสําหรับคนและอิมมูโนโกลบูลินท้ังประเทศ 

 อย.ประชุมหนวยงานและบริษัทผูนําเขาวัคซีนเพ่ือประมาณการวัคซนีและเรงรัด
การนําเขา 

 จัดประชุมเครือขายโรคติดตอระหวางสัตวและคน 

4. การขับเคลื่อนการดําเนินงานโรคพิษสุนัขบาในทองถ่ิน 
เปาประสงค : ไมพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบาในพื้นท่ีองคปกครองสวนทองถิ่น 

 ซักซอมการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาใหกับ อปท. และเรงรัด
ภารกิจหลัก 3 ภารกิจ คือ สาํรวจและขึ้นทะเบียนสตัว การจัดซื้อและฉีดวัคซีน 
และการออกขอบัญญัติและเทศบัญญัตเิก่ียวกับการควบคุมการเลีย้งและปลอย
สัตวใหครบทุกทองถิ่น 

 ไดรับงบประมาณ 371 ลานบาท แบงเปนงบสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว 60 ลาน
บาท และงบสําหรับจัดซื้อวัคซีน 311 ลานบาท 

 จัดสรรงบประมาณสําหรับการสํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 9,109,480 
ตัว แบงเปนสุนัข 6,588,469 ตัว แมว 2,521,011 ตัว เปนเงิน 27,328,440 บาท 

 จัดสรรงบประมาณสําหรับคาวัคซนีและอุปกรณในการฉีดสําหรับสุนัขและแมว 
9,109,480 ตัว แบงเปนสุนัข 6,588,469 ตัว แมว 2,521,011 ตัว เปนเงิน 
273,284,400 ตัว 

5. การประชาสัมพันธ 
เปาประสงค : การเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบาเปนศูนย 

 ประชาสมัพันธผาน สถานีโทรทัศนทุกสถานี หนังสือพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสยีง
สื่อออนไลน อยางตอเนื่อง 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลโรคพิษสุนัขบา 
เปาประสงค : มีระบบฐานขอมูลโรคพิษสุนัขบาหนึ่งเดียว เพื่อการเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาในคนและสตัว และมีศูนยบัญชาการเหตุการณ  

 พัฒนาระบบฐานขอมลูโรคพิษสุนัขบาหนึ่งเดียว (Rabies One data) 

 ป 2560 (ระยะท่ี 1): ตรวจรับแลว 1 งวดจาก 3 งวด และอยูระหวางการ
ออกแบบศูนยบัญชาการเหตุการณ 

 ป2561 (ระยะท่ี 2): อยูระหวางการจัดทํา TOR และการจดัสรางศูนยบัญชาการ
เหตุการณ 

7. การติดตามและประเมินผล  แจงขอเสนอแนะจากการติดตามโครงการฯ ป 2560 ระดับนโยบาย ไปยังทุก



ยุทธศาสตร ผลงาน 
เปาประสงค : ติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการท่ีดําเนินการในระดับพื้นที่ของ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามยุทธศาสตรการกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไป
จากประเทศไทย ภายในป ๒๕๖๒ 

หนวยงานเกี่ยวของ เชน การจัดทาํแผนระยะที่ 2 (ป 2561-2562) ทบทวน
ระเบียบวาดวยคาตอบแทนใหทางราชการของบุคลากรท่ีเก่ียวของ การพัฒนา
ระบบ Thai Rabies net เปนตน 

8. การพัฒนานวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลย ี
เปาประสงค : การสรางองคความรูท่ีสามารถนําไปใชเพ่ือการควบคมุโรคและจํานวน
ประชากรสุนขัและแมว 

ป 2561(ข้ันตอนการพัฒนา) 

 พัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับชีววัตถุเพ่ือควบคุมและปองกันโรคพิษสุนขับา 

 พัฒนานวัตกรรมดานศูนยพักพิงสนุัขจรจัด  

 พัฒนานวัตกรรมดานการเลีย้งสัตวทั้งมีและไมมีเจาของ 

 การถายทอดความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมการบริหารจัดการสมยัใหม 
ป 2560 (ดําเนินการแลว) 

 การจัดทํารางเกณฑมาตรฐานสถานพักพิงสําหรับประเทศไทย 

 การจัดประชุมนานาชาติวันปองกันโรคพิษสุนัขบาโลก ป 2560 

 การตรวจคัดกรองและเฝาตดิตามการเกิดภูมิคุมกันตอโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและ
แมว 

 การผลิตเอกสารเผยแพรความรูและการถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกร 
ประชาชน และชุมชน (Thailand Rabies 4.0 Hunting Games) 

 


