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ความเป็นมา 
 

โครงการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย 
ในช่วง 30 ปีแรก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                 

โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข และปศุสัตว์ ด าเนินการเป็นผลให้จ านวนผู้เสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง คือลดจาก 370 ราย (ปี พ.ศ. 2523) เป็น 74 ราย (ปี พ.ศ.538) และ                   
15 ราย (ปี พ.ศ. 2553) สามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้มีการระบาดจนเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ 
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนั้นจ านวนผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคก็มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนด้วย โดยเพิ่มปีละ10 – 15 % 
เป็น 160,448 คน หรือ 250 คนต่อ 100,000 คน ในปี พ.ศ. 2537 สัตว์น าโรคเกือบทั้งหมดคือสุนัข (96%) 
ส่วนน้อยเป็นแมว (3%) พบบ้างที่เป็นลิง ชะนี สัตว์ฟันแทะ และสัตว์ป่าขนาดเล็ก (น้อยกว่า 1%)(1) ส าหรับ      
การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในช่วงแรกอาศัยพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2498 รักษาการ                  
โดยกระทรวงสาธารณสุข และการออกเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ต่อมาได้ยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว และตราพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 รักษาการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(2) 
มาตรการควบคุมโรคในสัตว์ประกอบด้วยการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมอย่างน้อย 80% เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่  
ซึ่งจะต้องอาศัยความรับผิดชอบของเจ้าของสุนัข  และการควบคุมจ านวนสุนัข แมว ด้วยวิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การผ่าตัดท าหมันถาวร (ตัวผู้ และตัวเมีย) การฉีดฮอร์โมนคุมก าเนิดตัวเมีย การด าเนินการได้ใช้หลัก                     
การบูรณาการกับการสาธารณสุขมูลฐาน เช่น การฝึกอบรมอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) เป็นผู้ฉีดวัคซีน              
ให้สุนัข แมว และมีการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนวัคซีนของหมู่บ้านด้วย ในปี พ.ศ. 2538  
 

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานด้านงบประมาณ และประสานการจัดการ
บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจาก
ประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563(3) เพ่ือน าไปใช้เป็นแผนแม่บทในการป้องกันควบคุมและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า                    
ของประเทศไทย ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ
และบูรณาการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค     
พิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและประชาชน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ส่งผลเพ่ิมประสิทธิภาพให้การด าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคเป็นรูปธรรมและสถานการณ์ผู้เสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัขบ้าเริ่มลดลงจนเหลือน้อยกว่า 10 รายต่อปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558(4) แตจ่ านวนผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้ากลับเพ่ิมมากขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เมื่อความครอบคลุมของวัคซีนป้องกันโรคในสุนัขและแมว
ลดต่ าลง ภายหลังการฉีดวัคซีนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หยุดชะงักลงในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 
เนื่องจากปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันได้รับการแก้ไขและคาดว่าความครอบคลุมของวัคซีนในสัตว์                   
จะกลับเข้าสู่ระดับเดิมได้ อย่างไรก็ตามหากจะบรรลุถึงวัตถุประสงค์การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจาก
ประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563 ยังจ าเป็นจะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการด าเนินงานให้เต็มที่มากขึ้น
กว่าปัจจุบัน ทั้ งการลดจ านวนสุนัขที่ ไม่มีผู้ รับผิดชอบ ความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนในสัตว์                         
ความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนในคน การปฏิบัติตนของประชาชนในการเลี้ยงสุนัขและแมวหรือเมื่อถูกสัตว์
ข่วนกัด  และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบปัญหาและให้ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี พ.ศ. 2560-2563(5) 

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงห่วงใย
ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ โดยมีประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย                 
รัฐบาลจึงได้น้อมรับใส่เกล้าฯ สนองพระปณิธาน โดยมีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการโครงการฯ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจาก ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกรม กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวิสัยทัศน์ของ
โครงการ คือ ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยในปี พ.ศ.2562 และมีเป้าประสงค์เพ่ือให้ไม่มีคน
และสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน คณะกรรมการได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินการร่วมกัน                
8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (โดยกรมปศุสัตว์) 2) ด้านการจัดการระบบ              
ศูนย์พักพิงสัตว์ (โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 3) ด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษา           
โรคพิษสุนัขบ้าในคน (โดย กระทรวงสาธารณสุข) 4) ด้านการขับเคลื่อนการด าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น 
(โดย กระทรวงมหาดไทย) 5) ด้านการประชาสัมพันธ์ (โดย กรมประชาสัมพันธ์) 6) ด้านศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
(โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 7) ด้านการติดตาม ประเมินผล (โดย ส านักนายกรัฐมนตรี) 8) ด้านนวตกรรม
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  
 

ในด้านที่ 3 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคเป็นแกนหลัก                             
ในการด าเนินการ ก าหนดกลยุทธ์ไว้ 6 ด้าน คือ 1) เฝ้าระวังโรคในคน ให้ทราบสถานการณ์ทั้งด้านโรค และ
ปัจจัยต่างๆ 2) ป้องกันโรคในคน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการ และรับการบริการโดยบุคลากรที่มีความสามารถ  
3) ควบคุมโรค สอบสวน ติดตามค้นหา ผู้สัมผัสอย่างครอบคลุม 4) บูรณาการร่วมกับเครือข่าย ในการติดตาม
ประเมินผล และส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น 5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยสื่อท้องถิ่น                         
เน้นย้ าประเด็นส าคัญ ให้เข้าถึง-โดนใจ-ไปหาหมอ 6) ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่ส าคัญ                    
โดยการด าเนินการมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนหลังถูกสุนัขกัด 100% และไม่มีผู้เสียชีวิตจาก             
โรคพิษสุนัขบ้า 
 
การประเมินผลการด าเนินการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในอดีต 

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีการประเมินผลการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในหลายแง่มุม จิระพล 
สินธุนาวา (2547) กล่าวว่า “การปรับกระบวนทัศน์ และการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐที่จะส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาและป้องกัน การแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสิ่งที่มีความ
จ าเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพ่ือให้ชุมชนมีบทบาทน าในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่ตนเองมีส่วนท าให้
เกิดข้ึน”(6)  ส่งศรี เกษมพิมลพร (2551) พบว่า “การวางระบบการเฝ้าระวังในระดับประเทศ เป็นสิ่งจ าเป็นและ
ส าคัญในการป้องกันการแพร่ของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์”(7)  สุเมธ องค์วรรณดี (2546) พบว่า “ต้นทุนในการฉีด
วัคซีนให้แก่สุนัข เฉลี่ยเท่ากับ 46.54 บาทต่อครั้ง ในขณะที่การฉีดวัคซีนในคนเฉลี่ยเท่ากับ 480.08 บาท ต้นทุน             
การตรวจชันสูตรโรคในสัตว์เฉลี่ย 2,897.72 บาทต่อตัวอย่าง จึงควรให้ความส าคัญต่อการควบคุมโรค                    
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ และการเพ่ิมบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีส่วนรับผิดชอบการควบคุมโรคในพ้ืนที่
ของตนเอง”(8) อย่างไรก็ตาม การประเมินผลการด าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าที่ผ่านมา ยังไม่มีการประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ และยังไม่สะท้อนถึงการด าเนินงานโดยการบูรณาการหลายภาคส่วนตามโครงการพระปณิธานฯ  
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จากความส าคัญของการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงทั้งในคนและสัตว์ เป็นโรคซึ่ง
สะท้อนสภาพการพัฒนาด้านสุขอนามัยของประเทศและสภาพความเจริญของสังคมในการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยง 
ประกอบกับเป็นพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์                
อัครราชกุมารี  ท าให้หลายภาคส่วนตื่นตัว ให้ความส าคัญ ร่วมมือด าเนินการอย่างจริงจังในระยะนี้                  
สร้างความหวังว่าจะสามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า                  
ในปี พ.ศ.2562 ได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ในปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2561 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค จึงเสนอให้การประเมินทบทวนแผนงานควบคุมโรค 
พิจารณาด าเนินการประเมินแผนงานก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือน าเสนอข้อค้นพบส าคัญและให้ข้อแนะน าในการ
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนับบ้าในคน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักต่อไป  
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วัตถุประสงค์   
วัตถุประสงค์หลัก 

1. เพ่ือทราบสถานะการด าเนินงานการป้องกันควบคุมโรคสุนัขบ้าในคน ทั้งด้านสถานการณ์โรค และ
การตอบสนองของหน่วยงานและประชาชน ในมิติ ความชัดเจน ความสอดคล้อง (Relevance) ความส าคัญ 
การบูรณาการงานในระดับพื้นท่ี และประสิทธิผลของกิจกรรมที่ด าเนินการ 

2. เพ่ือประเมินโครงสร้างการด าเนินงานการป้องกันควบคุมโรคสุนัขบ้าในคน ทั้งด้านความเพียงพอ
ของทรัพยากร ระบบ และความรู้ความเข้าใจของบุคคลากรเจ้าหน้าที ่
 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1. ประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในด้านการเฝ้าระวังและ
ตอบสนองเมื่อพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  

2. ประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในด้านการเฝ้าระวังและ
ตอบสนองเมื่อพบโรคพิษสุนัขบ้าในคน 

3. ประเมินสถานการณ์ ด้านความเข้าใจและการปฏิบัติตนของประชาชนในการเลี้ยงสุนัขและแมวหรือ
เมื่อถูกสัตว์กัดข่วน 

4. ประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในการด าเนินการ post-exposure prophylaxis 
รวมถึงการบริการวัคซีนในระดับพื้นท่ี และคุณภาพของการด าเนินงาน 
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วิธีการด าเนินการ 
ประเมินทบทวน โดย expert-based examination อาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

ผู้ประเมินที่จัดตั้งขึ้นเป็นคณะ (Technical review panel) ผ่านการตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์จาก
แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง การสังเกต การเยี่ยมพ้ืนที่ และการสัมภาษณ์ตามแนวค าถามปลายเปิดที่จัดท าขึ้น  
 

กรอบการประเมินผล 
1. พื้นที่ 

1.1 ส่วนกลาง (ส านักโรคติดต่อทั่วไป และส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) 
1.2 พ้ืนที่ซึ่งมีปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ พ้ืนที่สาธารณสุขที่ 6, 9 และ 10  โดยเลือกแบบเจาะจง

จังหวัดที่มีสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ารุนแรง (จังหวัดเสี่ยงสูง) และจังหวัดข้างเคียง คือ  
 พ้ืนที่สาธารณสุขที่ 6 : ชลบุรี และระยอง 
 พ้ืนที่สาธารณสุขที่ 9 : บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูม ิ
 พ้ืนที่สาธารณสุขที่ 10 : ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
1.3 การเลือกพ้ืนที่ระดับอ าเภอ ในจังหวัดที่มีสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ารุนแรงหรือเป็นพ้ืนที่เสี่ยง            

ให้เลือกอ าเภอเสี่ยง 1 อ าเภอต่อจังหวัด และอ าเภอข้างเคียงซึ่งมีลักษณะสังคมและประชากรคล้ายกัน                  
แต่สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าดีกว่า ส่วนในจังหวัดที่ไม่มีพ้ืนที่เสี่ยง ให้สุ่มเลือกอ าเภอ 2 อ าเภอ 

1.4 การเลือกพ้ืนที่ระดับต าบล ให้เลือก 1-2 ต าบลในหนึ่งอ าเภอ (ส าหรับการตรวจเยี่ยม) โดยให้คณะ
ผู้ประเมินพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

2. ระดับ 
2.1. ส่วนกลาง ทั้งในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืนที่มีความรับผิดชอบใน

กรอบวัตถุประสงค์ เช่น กรมปศุสัตว์ 
2.2. ระดับเขต เฉพาะหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข  
2.3. ระดับจังหวัด ทั้งในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืนที่มีความรับผิดชอบใน

กรอบวัตถุประสงค์ เช่น มหาดไทย ปศุสัตว์ ฯลฯ  
2.4. ระดับอ าเภอ ทั้งในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืนที่มีความรับผิดชอบในกรอบ

วัตถุประสงค์ เช่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) มหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  
2.5. ระดับต าบล ทั้งในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน/กลุ่มอ่ืน ที่มีความ

รับผิดชอบในกรอบวัตถุประสงค์ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนน าในชุมชน และประชาชน  
 

คณะผู้ประเมิน (Program review panel) 
จ านวน 1 คณะ  
ประกอบด้วย  

ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรค  
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก  
เจ้าหน้าที่จากส านักงานผู้ทรงคุณวุฒิ  

คณะผู้ประเมินมีหน้าที่  
ตรวจประเมินเอกสาร สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมในพ้ืนที่  
สรุปรายงานข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและข้อค้นพบอ่ืนๆ ให้ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์

อักษร และตรวจสอบข้อสรุปในเบื้องต้นกับผู้รับการประเมิน 
ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบแผนงานก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า กรมควบคุมโรค เป็นผู้ประสานงานในส่วนของการเตรียมผู้รับ
การประเมิน 
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การสรุปรายงาน 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประมวลผล และจัดท ารายงานเสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค โดยรวบรวม

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องกับผู้รับการประเมิน 
 

กรอบเวลาการด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
คัดเลือกหัวข้อการประเมิน X         
ก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบการประเมินร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน 

 X        

แจ้งหัวข้อการประเมินในท่ีประชุมกรมฯ  X        
จัดท าร่างโครงการ ร่วมกับผู้รับผิดชอบแผนงาน  X X       
ก าหนดคณะผู้ประเมิน   X       
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการในท่ีประชุมกรมฯ    X       
ประชุมชี้แจงคณะผู้ประเมิน    X      
ประชุมชี้แจงผู้รับการประเมิน    X      
หน่วยงานท่ีรับการประเมินจัดส่งเอกสารเพื่อการประเมินผล    X X     
คณะผู้ประเมินผลตรวจสอบเอกสารและร้องขอเอกสาร
เพิ่มเติม 

    X X    

คณะผู้ประเมินตรวจเยี่ยมในพื้นท่ี      X    
คณะผู้ประเมินสรุปรายงานรายพื้นท่ี      X    
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดท าร่างสรุปรายงาน       X   
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปรายงานเสนออธิบดีกรม
ควบคุมโรค และรายงานในท่ีประชุมกรมฯ 

      X   

น าเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และผลักดัน
นโยบาย(stakeholder meeting) 

       X X 
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ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

ด้านนโยบายและการบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ มีความกว้าง ครอบคลุม และมีประเด็น
การบูรณาการหลายหน่วยงาน รัฐบาลให้ความส าคัญท าให้มีโอกาสที่จะด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ในปัจจุบัน
การท างานของส่วนสาธารณสุข มุ่งเน้นการผลักดันแนวทาง/กิจกรรมที่มีอยู่ไปยังเครือข่าย และช่วยผลักดันงาน
ของเครือข่ายในยุทธศาสตร์อ่ืนให้เดินหน้าไปพร้อมๆ กัน โดยเป็นความจริงว่าการที่คนจะปลอดโรคได้อย่าง
ยั่งยืน การจัดการในส่วนสัตว์ต้องส าเร็จก่อน งานก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าได้รับความส าคัญในระดับสูงสุดในทุก
พ้ืนที่ และทุกภาคส่วน การด าเนินงานในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ส่วนการด าเนินงานใน
ระดับอ าเภอมีนายอ าเภอเป็นประธาน การด าเนินงานมีทั้งผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด บางพ้ืนที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการโรคพิษสุนัข
บ้าระดับจังหวัด อย่างไรก็ตามสภาพความจริง แม้มีความร่วมมือระหว่างหัวหน้าหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ สูง           
แต่ ในบางพ้ืนที่ความร่วมมือในระดับผู้ปฏิบัติงานยังต่ า  โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปฏิบัติ งานที่อายุน้อย                           
ขาดประสบการณ์การท างาน และขาดทักษะการประสานเครือข่าย  
 

นอกจากนี้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ ยังมีอุปสรรค
และความท้าทายในหลายเรื่องหลัก คือ  
 

1) การข้ึนทะเบียนและจัดการสุนัข/แมวจรจัด ซึ่งมีจ านวนสูงมาก โดยเฉพาะในจังหวัดทางอีสานใต้ ซึ่ง
มีถึง  30-40 ตัวในแต่ละวัด บางวัดมีกว่า 100 ตัว และการขึ้นทะเบียนและจัดการสัตว์ที่ติดตามมากับแรงงาน
ย้ายถิ่น ซึ่งเป็นปัญหามากในจังหวัดที่มีแหล่งอุตสาหกรรม เช่น ในภาคตะวันออก ทั้งนี้พบว่าพ้ืนที่เกิดโรคและ
ไม่เกิดโรคในสัตว์ที่อยู่ในพ้ืนที่ติดต่อกัน มีความแตกต่างที่ชัดเจนคือ ในพ้ืนที่ไม่เกิดโรคมีการส ารวจและฉีด
วัคซีนในสัตว์อย่างครอบคลุมต่อเนื่องทุกปี  
 

2) การจัดศูนย์พักพิงเป็นไปได้ยากทั้งด้านสถานที่และค่าใช้จ่าย ศูนย์พักพิงมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน          
ไม่สามารถรับสัตว์จรจัดไว้ได้ทั้งหมด อีกทั้งมีปัญหาในการเคลื่อนย้ายสัตว์ไปศูนย์พักพิง  ประชาชนและผู้น า              
ในชุมชนมีความเห็นว่าการท าลายสัตว์จ าเป็นเพ่ือลดจ านวนสัตว์ แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากมีบทลงโทษ
ทางกฎหมาย ปัญหาในหมู่บ้านในปัจจุบันคือ ครัวเรือนมีจ านวนสัตว์เกินก าลังที่จะเลี้ยงดูได้ เป็นผลต่อเนื่องจาก
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิม ซึ่งเคยซื้อขายสุนัขเพ่ือบริโภค 
 

3) การท าหมันสัตว์ยังท าได้เป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนสัตว์ เนื่องจากขาดสัตวแพทย์ ยาสลบ
หาได้ยากและมีราคาสูง การใช้ยาคุมก าเนิดในสัตว์ท าได้น้อยลงมาก 
 

4) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ยังกระจัดกระจาย ส่วนมากใช้วิทยุท้องถิ่น อ.ส.ม เคาะประตูบ้าน หอ
กระจายข่าว ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีการระบาด และเกิดความตระหนก แต่ยังไม่สามารถท าให้ประชาชน
เข้าใจความรุนแรงและน าไปปฏิบัติ ดูแลสัตว์ได้อย่างทั่วถึงอย่างแท้จริง  
 
ส่วนปัญหาอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ การจัดซื้อวัคซีนสัตว์ของท้องถิ่น การขาดแคลนวัคซีนสัตว์ การมีผู้ขอมา
รับวัคซีนหลังถูกสัตว์กัดจ านวนมาก ทุกพ้ืนที่รับทราบและด าเนินการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
พ้ืนทีไ่ว้แล้ว 
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ข้อเสนอแนะ 
 ในช่วงเวลาที่มีกระแสประเด็นโรคพิษสุนัขบ้าสูงในสังคม เป็นโอกาสส าคัญที่กระทรวงสาธารณสุขจะ

สร้างความตระหนัก ตื่นตัวกับประชาชน และแสวงหาความร่วมมือการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้ง
ระดมทรัพยากร เพ่ือแก้ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าได้ 

 ควรศึกษา หาช่องทางปรึกษา รวมทั้งพัฒนามาตรการที่มีประสิทธิผลและเป็นไปได้จริง ในเวทีโครงการ
พระปณิธานฯ โดยเฉพาะในประเด็นสัตว์จรจัด การลด/จ ากัดจ านวนสัตว์  และการประชาสัมพันธ์วง
กว้าง เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนะคติ ในการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างมีความรับผิดชอบ การระมัดระวังตัว/
ลดการสัมผัสสัตว์จรจัดหรือสัตว์มีเจ้าของที่เลี้ยงแบบปล่อย 

 หัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัดและอ าเภอให้การสนับสนุน ช่วยประสานความร่วมมือ ในพ้ืนที่                  
ที่ผู้ปฏิบัติมีปัญหาด้านการประสานเครือข่าย เพ่ือให้การด าเนินงานในทุกด้านมีความสอดคล้อง               
ทันต่อเหตุการณ์ ครอบคลุม เต็มประสิทธิภาพ 

 

ด้านการจัดการองค์กรและบุคลากร  
 

งานก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับเขตและจังหวัด มีเนื้องานไม่มากนัก การด าเนินงานจะหนักเป็นรอบๆ 
เช่น เมื่อมีรายงานหัวสัตว์บวก หรือมีผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะมี 2 คนต่อส านักงาน โดยหนึ่งท่านเป็น
หัวหน้างานโรคติดต่อ และหนึ่งท่านเป็นผู้จัดการแผนงาน ทุกจังหวัดที่รับการประเมินแจ้งว่าก าลังบุคลากรมี
เพียงพอ (อย่างไรก็ตาม สคร แจ้งว่าจังหวัดเล็กบางจังหวัดอาจยังมีปัญหาด้านบุคลากร) แต่ทุกแห่งแจ้งว่าก าลัง
บุคลากรมีเพียงพอการให้บริการวัคซีนจะเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือระหว่าง
ห้องฉุกเฉินและฝ่ายสุขาภิบาลบางพ้ืนที่อาจมีการให้บริการโดย รพสต . ร่วมด้วย ส าหรับแผนงานส่วนกลางใน
ปัจจุบันมีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอรุนแรง คือมีเจ้าหน้าที่ท างานเต็มเวลา 2 คน และบางเวลา 2 คน                     
(รวมหัวหน้ากลุ่มงาน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ซึ่งมีงานเร่งด่วนจ านวนมาก “ท างานเฉพาะหน้า งานอ่ืนวาง
ไว้ก่อน ข้อมูลติดตามประเมินผลไม่ได้วิเคราะห์มานานแล้ว” 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาในส่วนกลางแก้ไขได้สองแนวทาง คือ เพ่ิมจ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะให้กับแผนงานในช่วงที่

จะต้องด าเนินการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า หรือมอบหมายงานบางส่วนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น                  
งานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ติดตามการควบคุมป้องกันโรค ในกรณีมีผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า                    
อาจมอบต่อส านักระบาดวิทยา กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน งานด้านการบริหาร
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอาจมอบต่อกองโรคป้องกันได้ด้วยวัคซีน เป็นต้น 

 
ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค และการควบคุมโรคในคน 
 

การสอบสวนและรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า  
 

เป็นการด าเนินการผ่านระบบของส านักระบาดวิทยาซึ่งปฏิบัติได้โดยไม่มีข้อขัดข้อง ทั้งในระดับพ้ืนที่ 
และระดับจังหวัด โดยเมื่อมีรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า โรงพยาบาลจะรายงานให้ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบโดยทันที พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขาภิบาล                           
ของโรงพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยาของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการสอบสวน
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ผู้ป่วยเฉพาะราย และตรวจสอบ ค้นหา ผู้สัมผัสโรคในเหตุการณ์นั้นๆ  ทั้งนี้กรณีพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
จริงต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
 

การสอบสวน การรายงานผู้สัมผัสสัตว์ซึ่งป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และการควบคุมโรค (ทั้งกรณีมีผู้ป่วย และ
กรณีหัวสัตว์บวกแต่ไม่มีผู้ป่วย)  
 

เป็นการด าเนินการตามมาตรการสอบสวนควบคุมโรค (มาตรการ 1-2-3)  เป็นการประสานความ
ร่วมมือระหว่างงานสาธารณสุขและงานปศุสัตว์ในระดับจังหวัด ในการสอบสวนและควบคุมโรค ค้นหาคนและ
สัตว์ที่สัมผัสโรค  ติดตามให้วัคซีนในคน ส ารวจ/ให้วัคซีนในสัตว์รอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม. สื่อสารความเสี่ยง
ระดับพ้ืนที่ ซึ่งทุกจังหวัดมีการด าเนินการ ติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวด แต่ในบางพ้ืนที่จะมีจุดอ่อนอยู่ในกรณี
ที่พบสัตว์สงสัยว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า แต่ไม่ได้ส่งตรวจ ซึ่งจะท าให้การสอบสวนและติดตามผู้สัมผัสไม่เต็ม
รูปแบบไปด้วย และกรณีคนชายขอบ ติดสุรา ป่วยโรคจิตเวช ซึ่งบ่อยครั้งไม่ยินยอมมารับวัคซีนโดยง่าย 
 

ส าหรับด้านความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่พบปัญหา                          
ด้านงบประมาณ วัคซีนมีเพียงพอทั้งส าหรับผู้สัมผัสโรค และสัตว์ซึ่งอยู่ในรัศมีการควบคุมโรค (วัคซีนส่วนนี้                 
เป็นวัคซีนจากกรมปศุสัตว์) การติดต่อประสานงานในพ้ืนที่ ระหว่าง อ.ส.ม.  อาสาปศุสัตว์ ผู้น าชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ มักใช้ line group ซึ่งผู้ปฏิบัติเห็นว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ 
  
การรายงานผู้มาขอรับบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่สถานบริการ  
 

ในปัจจุบันไม่มีก าหนดไว้ แผนงานส่วนกลางได้ผลักดันให้รายงานตามโปรแกรม ร.36 อย่างไรก็ตาม
สถานบริการ ยังไม่สามารถใช้โปรแกรม ร.36 ได้จริง เนื่องจากปัญหาด้าน  IT และข้อมูลที่ต้องบันทึกลงใน
โปรแกรมมีจ านวนมาก (3 หน้ากระดาษ A4) ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงกับผู้ปฎิบัติหน้างานบริการมีไม่มาก (แต่
ข้อมูลเป็นประโยชน์กับผู้ควบคุมก ากับแผนงาน) อย่างไรก็ตามสถานบริการเกือบทุกแห่งมีข้อมูลนี้ในมือ โดยใช้
วิธีจัดท าสมุดทะเบียนผู้มารับวัคซีน และติดตามก ากับจากสมุดทะเบียน  
 
ข้อเสนอแนะ 

 แจ้งเตือนพ้ืนที่ สอบสวนเหตุการณ์และติดตามผู้สัมผัสทุกราย ในกรณีสงสัยสัตว์ป่วยด้ วยโรค                     
พิษสุนัขบ้า แม้จะไม่มีการส่งหัวสัตว์ตรวจ กรณีผู้สัมผัสไม่ยินยอมฉีดวัคซีน จ าเป็นต้องโน้มน้ าว                 
จนส าเร็จ 

 เพ่ือติดตามสถานการณ์ผู้มาขอรับบริการวัคซีน ซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพปริมาณความต้องการวัคซีน 
และความตื่นตัว/ การปฏิบัติตัวของประชาชนหลังถูกสัตว์กัด อาจให้ส านักระบาดวิทยาประสาน             
กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสรุปจ านวน               
ผู้มาขอรับบริการรายใหม่จากฐานข้อมูล Health Administrative Data เป็นรายสัปดาห์ หรือ                     
ในระยะนี้อาจขอให้พ้ืนที่รายงานให้ทราบเป็นรายสัปดาห์  

 ในอนาคต จ าเป็นต้องปรับโปรแกรม ร.36 เข้าสู่ระบบ Health Administrative Data โดยอาจปรับ
รายงานการบริการวัคซีนให้สอดคล้องกับรายงานวัคซีนชนิดอ่ืนๆ ส่วนข้อมูลเฉพาะในโปรแกรม ร.36 
เช่น ชนิดสัตว์ที่กัด การได้รับวัคซีนในสัตว์ เจ้าของสัตว์ อวัยวะที่ถูกสัตว์กัด ลักษณะแผล แผนงาน
ส่วนกลางอาจใช้วิธีสุ่มส ารวจหาข้อมูลเป็นรอบ 
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ด้านการป้องกันโรคในคน 
 

ความรู้ความเข้าใจเมื่อถูกสัตว์กัดข่วน 
 

ประชาชนรับรู้ว่ามีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และระมัดระวังตัวมากขึ้น ท าตามข้อแนะน าข้อห้าม
ต่างๆ  ดูแลตนเองและลูกหลานหลังถูกสัตว์กัดถูกต้องมากขึ้น โดยการล้างแผลด้วยน้ าสบู่และไปรับวัคซีน ใน
ทุกพ้ืนที่ประชาชนบางส่วนตระหนกและไปขอรับการฉีดวัคซีนเกินความจ าเป็น เช่น กรณีถูกกัดเมื่อหลายเดือน
ก่อนและสัตว์ยังมีชีวิตอยู่เป็นปกติ จากการประเมินความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่                       
โดยแบบสอบถามที่แนะน าโดยแผนงานส่วนกลาง ส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ระดับร้อยละ 60 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังคงมี
ช่องว่างในด้านนี้อยู่มาก  
 
การลดการสัมผัสสัตว์  
 

ประชาชนลดการสัมผัสสัตว์จรจัดลง แต่ยังสัมผัสกับสัตว์มีเจ้าของซึ่งเลี้ยงแบบปล่อยในหมู่บ้าน โดย
สัตว์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนในปีนี้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการถูกกัดและต้องรับการฉีดวัคซีน ประชาชนยังไม่
ตระหนักว่าลูกสัตว์อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ พบการสัมผัสโรคจากการกินโคซึ่งป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าหลาย
ครั้งในพ้ืนที่อีสานใต้ ซึ่งท าให้มีผู้สัมผัสจ านวนหลายร้อยคน โรงพยาบาลเสียงบประมาณถึง 3-4 แสนบาทใน
บางเหตุการณ ์
  
การให้บริการวัคซีน 
 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ให้การบริการวัคซีนเฉพาะที่โรงพยาบาลและหน่วยบริการย่อยที่มีแพทย์ประจ าการ             
แต่บางจังหวัดมีการให้บริการใน รพ.สต. ขนาดใหญ่ร่วมด้วย การให้บริการปฏิบัติตาม Clinical Practice 
Guideline และใช้การฉีดแบบ ID เป็นหลัก สถานบริการทุกแห่งมีสมุดทะเบียนติดตามผู้มารับบริการวัคซีน 
โดยส่วนใหญ่ มีระบบแจ้งเตือนวันนัด และติดตามผู้ขาดนัด โดยใช้โทรศัพท์ตาม หากติดตามไม่ได้จะติดต่อ รพ.
สต. ให้ติดตามต่อ ขณะนี้ความครบถ้วนของการรับวัคซีนอยู่ในเกณฑ์สูงมากกว่าร้อยละ 90 ในช่วงการประเมิน                
ทุกโรงพยาบาลมีวัคซีนและ immunoglobulin ใช้ แต่หลายโรงพยาบาลคาดการณ์ว่าจะขาดวัคซีนในช่วงหนึ่ง
ถึงสองเดือนข้างหน้า เนื่องจากมีผู้มารับบริการเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม 3-4 เท่าทุกวัน มีบ่อยครั้งที่โรงพยาบาล
จ าเป็นต้องให้วัคซีนในผู้มารับบริการซึ่งไม่จ าเป็นต้องได้รับวัคซีน เนื่องจากผู้มารับบริการมีความกังวลแม้ว่า
แพทย์จะได้อธิบายเหตุผลให้ทราบแล้ว เช่น กรณีถูกสัตว์เลียโดยไม่มีบาดแผล กรณีถูกสัตว์กัดเมื่อหลายสัปดาห์
ก่อนและสัตว์ยังมีชีวิตอยู่ปกติ เป็นต้น 
 
pre-exposure ในอาสาปศุสัตว์ 
 

ทุกจังหวัดได้ขอให้โรงพยาบาลช่วยสนับสนุนวัคซีนส าหรับอาสาปศุสัตว์ประมาณ 200-300 คนต่อ
อ าเภอ (2 คนต่อหมู่บ้าน) แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างเตรียมการส ารวจรายชื่อ และโรงพยาบาลกังวลว่า                      
หากด าเนินการในระยะนี้ จะท าให้วัคซีนของโรงพยาบาลขาด และเป็นการด าเนินการนอกสิทธิประกันสุขภาพ               
ท าให้โรงพยาบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่าย 
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ข้อเสนอแนะ 

 เพ่ือลดภาระการให้บริการวัคซีนภายหลังการถูกสัตว์กัด/ข่วน จ าเป็นต้องประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนในการสัมผัสสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่ตนไม่ได้เป็น
เจ้าของ สัตว์ที่ เจ้าของเลี้ยงแบบปล่อย และสัตว์จรจัด ทั้งนี้ เ พ่ือให้เกิดกระแสสังคมสร้างนิสัย
ระมัดระวังป้องกันตนเองจากการถูกสัตว์กัด และเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบ ป้องกัน
ไม่ให้สัตว์เลี้ยงกัดผู้อื่น  

 เร่งประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ห้ามการกินเนื้อสัตว์ที่สงสัยป่วยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

 จัดท าแนวทางถามตอบ กรณีที่ไม่จ าเป็นต้องรับวัคซีน เพ่ือยืนยันกับประชาชน และสร้างความม่ันใจให้
แพทย์และพยาบาล  

 เน้นย้ าให้พ้ืนที่เสี่ยงทุกแห่งมีระบบติดตามการรับบริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และติดตามผู้มารับ
บริการให้มารับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 

 กระทรวงสาธารณสุขจ าเป็นต้องส ารองวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าโดยด่วน โดยจัดซื้อจากแหล่งวัคซีนที่
แตกต่างจากแหล่งซื้อวัคซีนของโรงพยาบาล 

 เร่งรัด pre-exposure ในอาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่เสี่ยงสูง เนื่องจากบางพ้ืนที่มีหัวสัตว์บวกเป็นสัดส่วนสูง
มาก โดยควรมีความชัดเจนเรื่องแหล่งงบประมาณ และไม่ให้เป็นภาระแก่โรงพยาบาล แต่ชะลอ               
pre-exposure ในอาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่เสี่ยงต่ า  

 

ข้อค้นพบอ่ืนๆ 
 

การเก็บรักษาและขนส่งวัคซีนสัตว์ยังไม่ได้มาตรฐาน  
เนื่องจากอาสาปศุสัตว์ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องในบางเรื่อง (เช่น วัคซีนเก็บในที่เย็น อาสาฯเข้าใจว่าเก็บ              

ในที่ร่มก็พอ) และไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม (เช่น ไม่มีกระติกใส่วัคซีน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่มี
บุคลากรด้านสาธารณสุขและไม่มีตู้เย็นส าหรับวัคซีน ซึ่งในประเด็นนี้กระทรวงสาธารณสุขสามารถช่วยเหลือร่วมให้
ความรู้ความเข้าใจ จัดท าคู่มือแนวทาง ร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และในเบื้องต้นส านักงานสาธารณสุข            
ในพ้ืนที่สามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในแนวทางปฏิบัติ และอนุเคราะห์รับฝากวัคซีนที่ รพ.สต. ได้  
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สรปุวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์โรค 
 

 
 

การเพ่ิมขึ้นของโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา สืบเนื่องมาจากการ
ชะงักของการฉีดวัคซีนในสัตว์ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 ซึ่งในอดีต องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล             
จะจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้สัตว์เลี้ยงของประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าบริการในราคาถูก แต่ได้ถูกทักท้วง
จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าเป็นการใช้งบประมาณไม่ถูกต้อง แม้ในปัจจุบันปัญหาข้อทักท้วงนี้จะได้รับ
การแก้ไขแล้ว ก็ท าให้สัตว์ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมากว่า 3 ปี เมื่อความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนในสัตว์ต่ าลง จึงเกิดปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  ประกอบกับในช่วงเวลาเดียวกันมีการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  พ.ศ. 2557 ก าหนดบทลงโทษเพ่ิม
มากขึ้น ท าให้ประชาชน โดยเฉพาะบางพ้ืนที่ในภาคอีสาน ซึ่งแต่เดิมเคยบริโภคและซื้อขายสุนัขเพ่ือบริโภค              
งดการกระท าดังกล่าว ท าให้ความหนาแน่นของสัตว์ทั้งมีเจ้าของและจรจัดในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น และท าให้การ
ถ่ายทอดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เกิดได้ง่ายขึ้น เมื่อมีการระบาดของโรคในสัตว์ จึงเพ่ิมโอกาสที่คนจะติดเชื้อหลัง
การสัมผัสสัตว์มากขึ้น  
 

การรณรงค์ให้วัคซีนในสัตว์ในขณะนี้ยังด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากปัญหาการขาด
วัคซีนสัตว์ (บริษัทไม่ได้น าเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีผู้ซื้อต่อเนื่องหลายปี) ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล 
และเทศบาล ได้ด าเนินกระบวนการจัดซื้อแล้ว แต่ยังคงต้องรอการน าเข้าวัคซีนสัตว์ คาดว่าวัคซีนรุ่น แรกจะ
น าเข้าได้ในเดือนเมษายน และอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือน จึงจะมีวัคซีนสัตว์ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  เมื่อฉีด
วัคซีนสัตว์ครอบคลุมแล้ว คาดว่าภายใน 6 เดือน (พ้นระยะฟักตัวของโรคในสัตว์) คือ เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2561      
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จะลดลงมาก อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาการจัดการสัตว์จรจัด และคุมจ านวนสัตว์เกิด
ใหม่ยังคงอยู่ จึงจะยังมีการเกิดโรคในสัตว์อยู่ต่อไป    
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ส าหรับการเกิดโรคในคน ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่รับทราบปัญหาการระบาดของโรค แม้จะยังไม่
ถ่องแท้ และเกิดความตระหนก แต่ก็ท าให้มารับการฉีดวัคซีนภายหลังการถูกสัตว์กัด/ข่วนมากขึ้น ทั้งกรณีที่
สมควรและไม่สมควรรับวัคซีน ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าจะท าให้แนวโน้มสถานการณ์การเกิดโรคในคนดีขึ้น และจะดี
ขึ้นสอดคล้องกับตามสถานการณ์การเกิดโรคในสัตว์ อย่างไรก็ตามการมารับการฉีดวัคซีนจะยังคงอยู่ในระดับสูง 
หากประชาชนไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสัมผัสสัตว์ ซึ่งจะเป็นปัญหาด้านงบประมาณของหน่วยบริการ  
และหากปัญหาสุนัขจรจัดยังคงมีต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2562 โอกาสการมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าก็ยังคงมีอยู่   
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เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560-ปี 2563 ใน: แนวทางการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อักษากราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2560. 

6. จิรพล สินธุนาวา, สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี, เฮนรี่ ไวลด์, ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา. การปรับกระบวนทัศน์ใน
การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธีระบบ. จดหมายเหตุทางการแพทย์ 2547;87:1530-8. 

7. ทรงศรี เกษมพิมลพร, สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, วิศิษฐ์ สิตปรีชา. มุ่งสู่การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศ
ไทย. จดหมายเหตุทางการแพทย์ 2551;91:433-7. 
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ภาคผนวก 1 
 

เอกสารที่ขอจากผู้รับการประเมิน  
 
ส่วนกลาง 
1. โครงสร้างหน่วยงาน และหน้าที่ปฏิบัติประจ าของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคน (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรค

พิษสุนัขบ้า) 
2. แผนยุทธศาสตร์  
3. แผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560-2561 (เฉพาะที่เก่ียวข้องกับ 

โรคพิษสุนัขบ้า) 
4. งานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ด าเนินการในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
5. แผนและผลการติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ 2560-2561  
6. คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จัดท าในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
7. สถานการณ์โรคในคนและสัตว์ ย้อนหลัง 5 ปี 
 
ระดับเขต 
1. โครงสร้างหน่วยงาน และหน้าที่ปฏิบัติประจ าของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคน (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรค

พิษสุนัขบ้า) 
2. แนวนโยบาย แผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560-2561 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ

โรคพิษสุนัขบ้า) 
3. งานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ด าเนินการในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
4. แผนและผลการติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ 2560-2561 
5. สถานการณ์โรคในคนและสัตว์ ย้อนหลัง 5 ปี 
6. รายงานการสอบสวนและติดตามเม่ือพบโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ ย้อนหลัง 3 ปี 

 

ระดับจังหวัด 
1. โครงสร้างหน่วยงาน และหน้าที่ปฏิบัติประจ าของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคน (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรค

พิษสุนัขบ้า) 
2. แนวนโยบาย แผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560-2561(เฉพาะที่เก่ียวข้องกับ

โรคพิษสุนัขบ้า)  
3. งานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ด าเนินการในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
4. แผนและผลการติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ 2560-2561 
5. สถานการณ์โรคในคนและสัตว์ พร้อม spot map แสดงการเกิดโรคในคนและสัตว์ ย้อนหลัง 5 ปี  
6. รายงานการสอบสวนและติดตามเม่ือพบโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ ย้อนหลัง 3 ปี 
7. การจัดบริการ post-exposure prophylaxis การบริการวัคซีนในระดับพื้นที่ การอบรมบุคลากรที่ผ่านมา  
8. รายงานจ านวนผู้ได้รับ post-exposure prophylaxis และความครอบคลุม ย้อนหลัง 3 ปี 
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ระดับอ าเภอ 
1. โครงสร้างหน่วยงาน และหน้าที่ปฏิบัติประจ าของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคน (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง                   

กับโรคพิษสุนัขบ้า) 
2. แผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560-2561 (เฉพาะที่เก่ียวข้องกับ                         

โรคพิษสุนัขบ้า) 
3. งานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ด าเนินการในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
4. แผนและผลการติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ 2560-2561 
5. สถานการณ์โรคในคนและสัตว์ พร้อม spot map แสดงการเกิดโรคในคนและสัตว์ ย้อนหลัง 5 ปี  
6. รายงานการสอบสวนและติดตามเม่ือพบโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ ย้อนหลัง 3 ปี 
7. การจัดบริการฉีดวัคซีนในสัตว์ 
8. รายงานจ านวนการฉีดวัคซีนในสัตว์และความครอบคลุมย้อนหลัง 3 ปี 
9. การจัดบริการ post-exposure prophylaxis การบริการวัคซีนในระดับพื้นที่ การอบรมบุคลากรที่ผ่านมา 
10. รายงานจ านวนผู้ได้รับ post-exposure prophylaxis และความครอบคลุม ย้อนหลัง 3 ปี 
11. เอกสารแสดงการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น (เช่น รายงานการประชุม ฯลฯ) 
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ภาคผนวก 2 
 

แนวค าถามการประเมิน 
1. ความเข้าใจถึงแก่นแท้ของแผนงาน จุดมุ่งหมาย และความส าคัญของกิจกรรมที่ด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 
2. การได้รับการสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบาย  และสนับสนุนการด าเนินงาน  
3. ความแม่นย าในแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเจ้าหน้าที่  

 กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคในสัตว์และคน การสุ่มตรวจหัวสัตว์  
 กิจกรรมเมื่อพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
 กิจกรรมเมื่อพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 กิจกรรมการในบริการ post-exposure prophylaxis  
 กิจกรรมการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
 กิจกรรมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
 กิจกรรมการจัดบริการฉีดวัคซีนในสัตว์ 

4. ความใส่ใจในการติดตามผลลัพธ์ของกิจกรรมต่างๆ  
5. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งประสิทธิผลของการ

ด าเนินการ 
6. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ถึงความเพียงพอของงบประมาณและบุคลากร 
7. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน 
8. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการประสานความร่วมมือ ความสอดคล้องและเสริมกันของกิจกรรม ระหว่าง

หน่วยงานสาธารณสุข ปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์ ในระดับจังหวัด อ าเภอ  
9. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการประสานความร่วมมือ ความสอดคล้องและเสริมกันของกิจกรรม ใน

ระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือของประชาชนในพ้ืนที่  
10. การประเมินของเจ้าหน้าที่ต่อความเข้าใจและการปฏิบัติตนของประชาชนในการเลี้ยงสุนัขและแมว และ

เมื่อสุนัขกัดหรือแมวกัดข่วน (รวมทั้งการไปรับวัคซีน) ความเพียงพอของการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
11. ปัญหาอุปสรรคส าคัญในการด าเนินการ 
12. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจาก

ประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563 
13. ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 3 
รายช่ือคณะผู้ประเมินทบทวนการด าเนินงานก าจัดโรคพษิสุนัขบ้า 

(ด้านการป้องกันควบคุมโรคในคน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
ชลบุร/ีระยอง นายแพทยท์วีทรัพย์ ศิรประภาศริ ิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 

แพทย์หญิงจุไร วงศส์วัสดิ ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
สัตวแพทย์หญิงวิรงรอง หุ่นสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคมุโรคติดต่อ

ระหว่างสตัว์และคน (โรคพิษสุนัขบ้า)  
กรมปศุสตัว ์

สัตวแพทย์หญิงอรพริุฬห์ ยุรชัย นายสัตวแพทย์ช านาญการ  ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
นางรัตนา ธีระวัฒน ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
นางสาวจิตรา บุญโพก   นักวิชาการสาธารณสุข  

 
ส านักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางสาวธนภรณ์ รัตน์อนันต์  นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บุรีรัมย์/
นครราชสีมา/

ชัยภูม ิ

สัตวแพทย์หญิงอภริมย์ พารักษา  อดีตนายแพทย์ทรงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 
แพทย์หญิงปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พลิาศ  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
นายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  กรมปศุสตัว ์
นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หลา้  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
สัตวแพทย์หญิงอรพริุฬห์ ยุรชัย  นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
นางอนงนาถ มโนภิรมย์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
นางสาวพจนา จิตรจ์ านงค์  นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นางสาวธนภรณ์ รัตน์อนันต์  นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศรีสะเกษ/

อุบลราชธาน ี
นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
พญ.วรรณา หาญเชาว์วรกุล  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
นางรัตนา ธีระวัฒน ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
นายไพโรจน์ พรหมพันใจ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ส านักงานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นางทิพยรัตน์ ธรรมกลุ  
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางสาวจิตรา บุญโพก  นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก 4 
รายช่ือผู้รับการประเมินทบทวนการด าเนินงานก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

(ด้านการป้องกันควบคุมโรคในคน) 
****************************************** 

แผนงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อ านวยการ 
2. นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หลา้ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
3. นางรัตนา ธีระวัฒน ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
4. สัตวแพทย์หญิงอรพริุฬห์ ยุรชัย  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

 
อ าเภอพนัสนิคม และอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1.  นางสาวศิวัช ชิตมงคล นักวิชาการสาธารณสุข สคร. 6 ชลบุร ี
2.  นายวัชระ ชัยเลิศ นักวิชาการสาธารณสุข สคร. 6 ชลบุร ี
3.  นายดิลก  กลิ่นบัวแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ. ชลบรุ ี
4.  นายจักรพล  บุญกติต ิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ. ชลบรุ ี
5.  นางสาวจิรฐา  วงษ์ภูกร นักวิชาการสาธารณสุข สสอ. เกาะจันทร ์
6.  นายวิเชษฐ์ พงศ์กิตติศักดิ ์ สาธารณสุขอ าเภอ  สสอ. เกาะจันทร ์
7.  นางพรทิพย์  ธรรมพรสิร ิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ. พนัสนิคม 
8.  นายวสันต์ ยังกลาง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ. พนัสนิคม 
9.  นายสุรเชษฐ์  อ้ึงวิจารณ์ปัญญา นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดชลบรุ ี
10.  นายโชควิวัฒนา  ชมาวัฒน ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดชลบรุ ี
11.  นายอุดม  ตาเขยีววงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอพนัสนคิม 
12.  นายไพโรจน์  มาแสง ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอเกาะจันทร์ 

13.  
นางสาวนัยนา  มนจ้อย นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 

14.  
นางสาวอรทัย  ตั้งฮ่งเจริญกลุ ท้องถิ่นอ าเภอเกาะจันทร ์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 

15.  
นายเชาวินทร์  กองผา ท้องถิ่นอ าเภอพนัสนิคม ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 
16.  นายธานี ทุมมานนท์ รองนายกเทศมนตร ี เทศบาลต าบลเกาะจันทร ์
17.  นางไพศาล  พ่วงพิศ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลต าบลเกาะจันทร ์
18.  นายวิโรจน์  ธะรังจู รองปลัดเทศบาลท่าบุญม ี เทศบาลต าบลท่าบุญม ี
19.  นายปาริชาต  โปปญัวมะกลุ รองปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
20.  นางรัชดาพร  จิราโชติกลุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
21.  นายสุกิจ  พ่ึงเกศสุนทร ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลเกาะจันทร ์
22.  นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีชาญ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลเกาะจันทร ์
23.  นางณัฐฤดี  สุทธิบูรณ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเกาะจันทร ์
24.  นางรุ่งอรุณ  พรหมดวงด ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเกาะจันทร ์
25.  นายวนากรณ์  บญุลาภฉายแสง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพนสันิคม 
26.  นายคงเดช  คงคม นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพนสันิคม 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
27.  นายสนธยา  เอี๊ยมธงไชย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลพนสันิคม 
28.  นายพงศธร  ชาวนาแปน เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลพนสันิคม 
29.  นางสาววิลาสินี  สัตยาทติย ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพนสันิคม 
30.  นางสุดารตัน์  รัตนไพบูลย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพนสันิคม 
31.  นางวิรา  จ าเมือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพนสันิคม 
32.  นายนฤทธ์ิ  วัฒนะชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน โรงพยาบาลพนสันิคม 
33.  นางขนิษฐา  เจริญขจรชัย นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพนสันิคม 
34.  นางศภนี  ค าแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพนสันิคม 
35.  นางนงลักษณ์  วงศ์บุญเพ็ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพนสันิคม 
36.  นายนพลิศ เสริมศักดิ์ศศิธร นายกเทศมนตร ี เทศบาลต าบลหมอนนาง 
37.  นางลิมใจ  กุฎโรง รองนายกอบต. อบต. ท่าบุญม ี
38.  นางธัญญลักษณ์ ศุภวิกรานต์กุล นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าบุญม ี
39.  นายกิตติ์ธเนศ ประเสริฐทวีโชต ิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ 4 ที่ท าการผู้ใหญ้บ้าน ต. หมอนนาง  
40.  นางสาวพัฒนี  นิลไชยะ ผู้อ านวยการ  รพ.สต. หมอนนาง 
41.  นายวิวัฒน์  สินเธาว ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. หมอนนาง 
42.  นายชวลิต  พิรกิตติวรกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. ท่าบญุม ี
43.  นางสาวภัทรา  อุกอาจ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. บ้านปรกฟ้า 
44.  นางสิริมา  จันทรเ์จรญิ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. เกาะโพธ์ิ 
45.  นายพงษ์เทพ  บุญเมือง ประธาน อ.ส.ม. รพ.สต. เกาะจันทร ์
46.  นางอุทัย มิชเวต ประธาน อ.ส.ม. รพ.สต. เกาะโพธ์ิ 
47.  นางสาวสมพร  ศรีสวสัดิ ์ อ.ส.ม. รพ.สต. เกาะโพธ์ิ 
48.  นางสาคร  สุขสิร ิ อ.ส.ม. รพ.สต. เกาะโพธ์ิ 
49.  นายส าราญ  สินเอี่ยม อ.ส.ม. รพ.สต. เกาะโพธ์ิ 
50.  นายเนือง สากล อ.ส.ม. รพ.สต. เกาะโพธ์ิ 

 

อ าเภอปลวกแดง และอ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1.  นางรวิสรา จริโรจน์วัฒน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สคร. 6 ชลบุร ี
2.  นางสาวศิวัช ชิตมงคล นักวิชาการสาธารณสุข สคร. 6 ชลบุร ี
3.  นายวัชระ ชัยเลิศ นักวิชาการสาธารณสุข สคร. 6 ชลบุร ี
4.  นายแพทย์ประภาส  พูกดวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สสจ. ระยอง 
5.  นางวิลาวัลย์  เอี่ยมสะอาด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สสจ. ระยอง 
6.  นายพิเชษ  ทองส าฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ. ระยอง 
7.  นางสาวสารินีย์  นะวะกะ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ. ระยอง 
8.  นางเพลินจิตร  แซกวานิช สาธารณสุขอ าเภอ สสอ. ปลวกแดง 
9.  นายสุรเชษฐ์  ปั้นหยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ. ปลวกแดง 
10.  นายธนาวุฒิ  บุญช่วยเหลือ สาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย สสอ. บ้านค่าย 
11.  สพ.ญ. ณัฐนันท์ประเสริฐ นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดระยอง 
12.  นายนนิธพันธุ์  กุลปรีดารัตน ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดระยอง 
13.  นายภิญโญ  รัศมีประเสริฐสุข ปศุสัตว์อ าเภอปลวกแดง ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอปลวกแดง 
14.  นายวันชัย  ถาวรเจรญิ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านค่าย ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอบ้านคา่ย 
15.  นายสมพร พานิชรัมย ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบตัิงาน ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอบ้านคา่ย 



24 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
16.  นางฐิตา  อือตระกูล ท้องถิ่นอ าเภอปลวกแดง ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
17.  นางเสาวนีย์ แก้วประดิษฐ์ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดระยอง 
18.  นายคงพล  รุจิธรรมรัช นายอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอบ้านค่าย 
19.  นางกรองกาญจน์ อรุณรัตน ์ ท้องถิ่นอ าเภอบ้านค่าย ที่ว่าการอ าเภอบ้านค่าย 
20.  นายแพทย์ทศนเทพ  ยิ้มแย้ม ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลปลวกแดง 
21.  นายธง เย็นฉ่ า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลปลวกแดง 
22.  นายสุเทพ  รัตนภิรมย ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน โรงพยาบาลปลวกแดง 
23.  นางสาวเนาวรตัน์  รุ่งโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลปลวกแดง 
24.  นางมานิตา  รัตนวริมย ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน โรงพยาบาลปลวกแดง 
25.  นางบังอร บุญกลั่น พนักงานประจ าห้องยา โรงพยาบาลปลวกแดง 
26.  นายรุ่งโรจน์  ชินละภา เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลปลวกแดง 
27.  นางสาวพจมาน  สาเจรญิ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปลวกแดง 
28.  นางกันต์สินี  อธิไพศาล ประธาน อ.ส.ม. อ าเภอ โรงพยาบาลปลวกแดง 
29.  นางสาวชมภูนุช สนั่นไพร นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปลวกแดง 
30.  นายแพทย์ประสิทธ์ิ ทองสดาย ุ ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลบ้านค่าย 
31.  นายแพทย์ภานุวัฒน์ มุกดาสนิท นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลบ้านค่าย 
32.  นางพนิดา แทบทาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบ้านค่าย 
33.  นายรัชตานนท์  เรืองภักด ี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน โรงพยาบาลบ้านค่าย 
34.  นางกษมา  ลีรัตน์เสถียร เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลชุมชนปลวกแดง 
35.  นางสุภัสสร  คูศรี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบต. ปลวกแดง 
36.  นางสาวอัตฌนก จันทร์แสง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข อบต. แม่น้ าคู ้
37.  นางสาวศริิรศัมีจิตรา  บุญครอง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ อบต. ตาขัน 
38.  นางสุทธิดา  สังข์หิรัญ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบต. หนองบัว 
39.  นายวิชิต  แสนเจรญิ ผู้ช่วยก านัน อบต. หนองบัว 
40.  นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ นายกอบต. อบต. หนองละลอก 
41.  นางสาวกชกร  กิจพ่วง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองสะพาน 
42.  นายเอนก  ยังสิร ิ ปลัด อบต. อบต. หนองสะพาน 
43.  นายอานนท์ เสรีนันท ์ ก านัน อบต. ซากบก 
44.  นายสุวรรณ แสงเพียร หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข เทศบาลต าบลชาวบก 
45.  นายอดุลย์  พิลาภ พนักงานตรวจโรคสัตว ์ เทศบาลต าบลบ้านคา่ย 
46.  นายเสวต  เกตุศิรินทร ์ ผู้ใหญ่บ้าน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ต. บางบุตร 
47.  นายบุญชัย พินบน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ต. หนองบัว 
48.  นายสมศักดิ์ มีสุขสันต ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ต. บางบุตร 
49.  นายเพียง อัมฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองละลอก 
50.  นางศุภานันท์ สุขมหา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. บ้านหนองบอน 
51.  นางจันทิพย์  พิมพ์โพธิ ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต. บ้านปากแพรก 
52.  นายพันเทพ  บุญกลั่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต. บ้านบึงตาต้า 
53.  นางรัติยา  พืชพิสุทธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต. บ้านแม่น้ าคู ้
54.  นางสาววริศรา  จันทร์ทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต. บ้านดอกกราย 
55.  นายบรรเจิด  เมืองศริ ิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต. บ้านมาบยางพร 
56.  นายอนุสรณ์  เขียวณิชนานุกร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. บ้านมาบยางพร 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
57.  นายนภดล  ทองเลียม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. บ้านมาบยางพร 
58.  นางวิรักณ์  นันทา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต. บ้านมาบยางพร 
59.  นายสุธี  บุญชัยยา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต. บ้านหนองกรับ 
60.  นางบังอร  สุขขา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. บ้านชากมะหาด 
61.  นางนิธินันท์  เจริญบัณฑติย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. บ้านหัวชวด 
62.  นายประพจน์ เกษมพิณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต. บ้านหัวชวด 
63.  นางอ าพร  อรุณแย้ม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. บ้านละหารไร ่
64.  นางสังค์  นิลมาย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. บ้านเขาลอย 
65.  นายรัชพล  บุญตาเห็น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. บ้านหนองน้ าเย็น 
66.  นางสาวจารุวรรณ  อ้อมสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. บ้านละหารไร ่
67.  นายบุญช่วย วงศ์สาขา ประธาน อ.ส.ม. โรงพยาบาลปลวกแดง 
68.  นายสมภัท  วีศร ี อ.ส.ม. โรงพยาบาลปลวกแดง 
69.  นายสุรินทร  ดวงแป้น อ.ส.ม. โรงพยาบาลปลวกแดง 
70.  นายบุญยิ่ว  แก้วกล่ า อ.ส.ม. โรงพยาบาลปลวกแดง 
71.  นายสมบตัิ มีลือนาม อ.ส.ม. โรงพยาบาลปลวกแดง 
72.  นางอัชรา  นงสวัสดิ ์ อ.ส.ม. โรงพยาบาลปลวกแดง 
73.  นางรัตติยา  รุ่งศริประภา อ.ส.ม. โรงพยาบาลปลวกแดง 
74.  นางล าใย  เจียมกน อ.ส.ม. โรงพยาบาลปลวกแดง 
75.  นางส ารวย  ดิษฐศร ี อ.ส.ม. รพ.สต. บ้านมาบยางพร 
76.  นางอุบล  ปานเนียม อ.ส.ม. รพ.สต. บ้านมาบยางพร 
77.  นางจารุวัลย์  สุขสมพรกจิ อ.ส.ม. รพ.สต. บ้านมาบยางพร 
78.  นางวัชรี  เต็มศิร ิ อ.ส.ม. รพ.สต. บ้านมาบยางพร 
79.  นางอ าไพ  เลืองสะ อ.ส.ม. รพ.สต. บ้านมาบยางพร 
80.  นางวรญา  จีรชยากลุ อ.ส.ม. รพ.สต. บ้านมาบยางพร 
81.  นายจรูญ  มติรช่ืน อ.ส.ม. รพ.สต. บ้านมาบยางพร 
82.  นางรัตดา  พวงภู่น้อย อ.ส.ม. รพ.สต. บ้านมาบยางพร 

 

อ าเภอโนนสูง และอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1.  นางยุภาพร  ราชวงศ์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคตดิต่อ สสจ.นครราชสีมา 
2.  นายกุศล  เช่ือมกลาง สาธารณสุขอ าเภอ สสอ. โนนสูง 
3.  นายไพศาล  จันทรล ี สาธารณสุขอ าเภอ สสอ.พิมาย 
4.  นางสาวขนิษฐา  พรด ี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.พิมาย 
5.  นายศชา พาเมืองรักษ ์ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.พิมาย 
6.  นางจิราภรณ์  ภัทรวรานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.พิมาย 
7.  นางสาววราภรณ์  ภัทรจ านนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.พิมาย 
8.  นายสุรศิษฐ์  อินทรกรอุดม นายอ าเภอ นายอ าเภอโนนสูง 
9.  นายศักดิ์ศิริ  นิธิโชตไิชยรัช ประชาสมัพันธ์จังหวัด ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

นครราชสมีา 
10.  นายสันติ  สมัมาแก้ว เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

นครราชสมีา 
11.  นางสาวธัญจิรา สุนทรธนาวุฒิ ท้องถิ่นอ าเภอโนนสูง ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครราชสีมา 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
12.  นายราเชนทร์  คเชนทร์ชาต ิ ท้องถิ่นอ าเภอพิมาย ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
13.  นายนคร  จันทคุปณ ์ ปศุสัตว์อ าเภอพิมาย ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอพิมาย 
14.  นายพินิจ  จตุรโกมล ปศุสัตว์อ าเภอโนนสูง ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอโนนสูง 
15.  นายสุพจน์  ศรญัญามาศ รองนายกเทศมนตร ี เทศบาลต าบลพิมาย 
16.  นายกฤดาบดินทร์  ชินราช สัตวแพทย ์ เทศบาลต าบลพิมาย 
17.  นายบรรเจิด  สอพิมาย นายกอบต. อบต. ในเมือง 
18.  นายวิเชียร  พลีด ี ปลัด อบต. อบต. ในเมือง 
19.  นายประคอง  รักษา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบต. ในเมือง 
20.  นายเศรษฐกิตติ์  ศรีพินิจภัทร ก านัน อบต. ในเมือง 
21.  นายสุรเทพ  ปั่นกลาง นายก อบต. อบต. โตนด 
22.  นายมงคล  แมงกลาง ปลัด อบต. อบต. โตนด 
23.  นางศรินยา  เดชน้อย รองปลัด อบต. อบต. โตนด 
24.  นายประจักษ์  ยุคโพธิ์ สมาชิก อบต. อบต. โตนด 
25.  นางไชยช้อย สุภัทโรจน ์ สมาชิก อบต.  อบต. โตนด 
26.  นายอรุณ  ดิ่งกลาง ก านัน อบต. โตนด 
27.  นายสถิต  โกลัมภ ์ รองนายกอบต. อบต. ดงใหญ ่
28.  นายแพทย์สุผล  ตตยินันทพร ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลพมิาย 
29.  นางสาวรัญารัชญ์  ข ามาลัย เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลพมิาย 
30.  นางพรรณี  รตันชุมพวง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพมิาย 
31.  นางสาวจันทร์แรม  ปมกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพมิาย 
32.  นายสิทธิชัย  พรมจันทร ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพมิาย 
33.  นางน้ าฝน  ทศกฎไพร ี นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพมิาย 
34.  นางปัทมพร  วงศ์สกุลวิวัฒน์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพมิาย 
35.  นายแพทย์อนุพงศ์  ชาวคอนไชย ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลโนนสูง 
36.  นางอารีวรรณ ทาสุนทร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลโนนสูง 
37.  นางตติยา  แก้วสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลโนนสูง 
38.  นางสาวสุวิมล  หาเหลากลาง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโนนสูง 
39.  นางถนอม  เปี่ยมสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต. รังกาใหญ ่
40.  นางอ าไพ  ศรีอภัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. มะค่าระเว 
41.  นางภาสินี  ช้อยกลาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. ดงใหญ ่
42.  นางนุศรินทร์  แช่มพุทรา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. มะกอก 
43.  นางดวงเดือน  สมสมัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. จารยต์ ารา 
44.  นางกัศจน์มิดา ชัศวัฒน์ชิฎย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. นิคม 2 
45.  นางภัสราวรรณ  ชัชพงศ์ธาริน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. หนองจิก 
46.  นางศิญาภสัร์  วิชัยธีรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. สัมฤทธ์ิพัฒนา 
47.  นายชัชนัย  ติยะไทธาดา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. สัมฤทธ์ิพัฒนา 
48.  นางฐาปณีย์  ศีพินิจภัทร ประธาน อ.ส.ม. รพ.สต. พิมาย 
49.  นางอนันตณา  เศวตมาลา อ.ส.ม. รพ.สต. ในเมือง 
50.  นายสัมพันธ์  ข าเมฆ อ.ส.ม. รพ.สต. ในเมือง 
51.  นายการณุ  อวารัมย ์ อ.ส.ม. รพ.สต. รังกาใหญ ่
52.  นางวาสนา  เคียงพิมาย อ.ส.ม. รพ.สต. รังกาใหญ ่
53.  นางวิมลวรรณ  พิมพ์พัฒนา อ.ส.ม. รพ.สต. รังกาใหญ ่
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
54.  นางลักษคณาวลัย์  จิตรซือ อ.ส.ม. รพ.สต. หนองจิก 
55.  นางสุรีพร  น้ านิล อ.ส.ม. รพ.สต. ท่าหลวง 
56.  นายวิษณุ  เสาวสาย อ.ส.ม. รพ.สต. พิมาย 
57.  นางศศิวิมล  กลิ่นกลาง อ.ส.ม. รพ.สต. พิมาย 
58.  นางวิภา  บ ารุงนา อ.ส.ม. รพ.สต. พิมาย 
59.  นายประมูล  แก้กลาง ประธาน อ.ส.ม. รพ.สต. โตนด 
60.  นางรัตนวรรณ ฤกษ์งาม อ.ส.ม. รพ.สต. โตนด 
61.  นางสุริยา กลางหล้า อ.ส.ม. รพ.สต. โตนด 
62.  นางมะลิวลัย์  ย่านจอหอ อ.ส.ม. รพ.สต. โตนด 
63.  นางแจ๋ว อินโตนด อ.ส.ม. รพ.สต. โตนด 
64.  นางวรัตน์ รัตนชาญ อ.ส.ม. รพ.สต. โตนด 
65.  นางกุหลาบ มากกลาง อ.ส.ม. รพ.สต. มะค่า 
66.  นางทิพวัลย์  โปกลาง อ.ส.ม. รพ.สต. มะค่า 
67.  นางวาสนา วรรณโก อ.ส.ม. รพ.สต. มะค่า 
68.  นางไผ่ พูนโตนด อ.ส.ม. รพ.สต. มะค่า 
69.  นางราตรี  ศิลปะระดิษฐ์ อ.ส.ม. รพ.สต. มะค่า 
70.  นางแสงจันทร์  หลอกลาง อ.ส.ม. รพ.สต. ดอนชมพู 
71.  นางปราณี เผื่อนงูเหลือม อ.ส.ม. รพ.สต. ดอนชมพู 
72.  นางเกสร ชัยบวร อ.ส.ม. รพ.สต. ดอนชมพู 
73.  นางบุญร่วม มันกระโทก อ.ส.ม. รพ.สต. ดอนชมพู 
74.  นางสารภี เกล็ดงูเหลือม อ.ส.ม. รพ.สต. ตลาดแค 
75.  นายสุทิศ  ฉิมนอก อาสาพัฒนาปศุสตัว์ประจ าหมู่บ้าน  

(อพปม.)  
อบต. ในเมือง 

76.  นายประจักษ์  หมั่นรักษา อาสาพัฒนาปศุสตัว์ประจ าหมู่บ้าน 
(อพปม.)  

อบต. ในเมือง 

77.  นายกฤตพงศ์  โรจนเกียรติพงศ ์ อาสาพัฒนาปศุสตัว์ประจ าหมู่บ้าน  
(อพปม.)  

อบต. ในเมือง 

78.  นายสุชาติ  เพ็ชรมะดีน อาสาพัฒนาปศุสตัว์ประจ าหมู่บ้าน  
(อพปม.)  

อบต. ในเมือง 

79.  นางวิภารัตน์  ไพค านาม อาสาพัฒนาปศุสตัว์ประจ าหมู่บ้าน  
(อพปม.)  

อบต. ในเมือง 

80.  นางยุพา เสถะมะดัน อาสาพัฒนาปศุสตัว์ประจ าหมู่บ้าน  
(อพปม.)  

อบต. ในเมือง 

81.  นางนงนุช  พงษ์พิมาย อาสาพัฒนาปศุสตัว์ประจ าหมู่บ้าน  
(อพปม.)  

อบต.ในเมือง 

82.  นายกฤตพงศ์  โรจนเกียรติพงษ ์ อาสาพัฒนาปศุสตัว์ประจ าหมู่บ้าน  
(อพปม.)  

อบต. ในเมือง 

83.  นายสุชาติ  เพ็ชรมะดัน อาสาพัฒนาปศุสตัว์ประจ าหมู่บ้าน  
(อพปม.)  

อบต. ในเมือง 

84.  นายประจักษ์  หมั่นรักษา อาสาพัฒนาปศุสตัว์ประจ าหมู่บ้าน  
(อพปม.)  

อบต. ในเมือง 

85.  นางพิมล  ไทยแท้ อาสาพัฒนาปศุสตัว์ประจ าหมู่บ้าน  
(อพปม.)  

อบต. ในเมือง 
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อ าเภอแก้งคร้อ และอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1.  นางสาวสุรางคนา แสงผล พยาบาลวิชาชีพ สคร. 9 นครราชสีมา 
2.  นางบุญสวย  ชัยสถิตกลุ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สสจ.ชัยภูม ิ
3.  นายปรีชา  อภัย นักวิชาการาธารณสุขช านาญการ สสจ.ชัยภูม ิ
4.  นางสุกัญญา  อภัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ชัยภูม ิ
5.  นายส าราญศักดิ์  โชคก าเนิด เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสจ. ชัยภมู ิ
6.  นายอาคม สมบัติหอม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.ชัยภูม ิ
7.  นางเกตุสุดา  พงศ์ไพบูลย ์ ผู้ประสานงาน สสจ.ชัยภูม ิ
8.  นายวัฒนา คงมายัง สาธารณสุขอ าเภอ สสอ. แก้งคร้อ 
9.  นายธฤต  ชัยภักด ี ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ สสอ.แก้งคร้อ 
10.  นายเกษมสุข สันชัยภูม ิ สาธารณสุขอ าเภอ สสอ. คอนสวรรค ์
11.  นายสุวัฒนะ วงศ์ปฏิมาพร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ. คอนสวรรค ์
12.  นางสาวธนียา  ศรีวิพัฒน ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ. คอนสวรรค ์
13.  นายชัยสิทธ์ิ  ชัยสัมฤทธิผล นายอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอแก้งคร้อ 
14.  นางสมศักดิ์  เลิศพิสสัย สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอแก้งคร้อ 
15.  นายประสิทธ์ิ  กองกรณ ์ ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
16.  นางสาวโสถติา  แนวโสภ ี เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอคอนสวรรค์ 
17.  นางสาวน้ าอ้อย อาชนะชัย นายกอบต. อบต. เก่าย่าด ี
18.  นายสายทอง ทองดวง  รองนายกอบต. อบต. เก่าย่าด ี
19.  นายผดุงศักดิ์  วรรณชัย เจ้าพนักงานป้องกัน อบต.เก่าย่าด ี
20.  นายทรงศิริ  นราพงษ ์ นายกอบต.  อบต. ศรีส าราญ 
21.  นายกิตตภิูมิ เนินชัยภมูิ รองนายกอบต. อบต.ศรสี าราญ 
22.  นางธนพันธ์  สนิทไทย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบต. คอนสวรรค ์
23.  นางวีระ  ตติยานุพันธ์วงศ ์ ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
24.  แพทย์หญิงจตุพร  ดวงเพชรแสง นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
25.  นายแพทย์เรืองเดช แสนโคตร ์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
26.  นางดรุณี กระจายพันธ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
27.  นายพัฒน์โชค  โชคสวัสดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
28.  นางศศิล ราชวงษ ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
29.  นางสุภัทธา  อุชวิทญ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
30.  นางสุวัฒน์ บัวจ ารัส นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
31.  นายกฤษฎา  ประกอบวงจร เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลคอนสวรรค ์
32.  นางจริยา  สุขขันต ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลชุมชนคอนสวรรค ์
33.  นายชัยวรรณ จิตรหาญ ผู้อ านวยการ รพ.สต.เก่าย่าด ี
34.  นายพิโชติ  บ ารุงไทย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต นาหนองทุม 
35.  นายณรงค์ฤทธิ์  เชาวนิรนาท นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. หนองสังข ์
36.  นางสาวพิญนิภา แก้วศรีบุตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต. โนนง้ิว 
37.  นายสาคร  ทุมนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.โคกกุง 
38.  นางนงลักษณ์  นิลแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต. โนนสะอาด 
39.  นางนงลักษณ์ นิลแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.สต.โนนสะอาด 
40.  นางสาวอุทัยทิพย์  มาฆะเซ็นต ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. บ้านหนองศาลา 
41.  นางสาวสุรางคนา  จินดามาตย ์ นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.สต. บ้านหนองแก 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
42.  นายสานิตย์  หงส์ชาต ิ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต. บ้านนาฮ ี
43.  นางสาวอรอนงค์  พินิจพจ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บา้นฝาย 
44.  นางสาวนิตยา ผดุงจิตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต. บ้านนาแก 
45.  นางสมหมาย  กุญชรรักษ ์ อ.ส.ม. รพ.สต. แก้งคร้อ 
46.  นางสาวสมร  ดังไทสงค ์ อ.ส.ม. รพ.สต. เก่าย่าด ี
47.  นางจ าปี บ ารุงนา   อ.ส.ม. รพ.สต. เก่าย่าด ี
48.  นางเพชร รักเพื่อน อ.ส.ม.  รพ.สต. เก่าย่าด ี
49.  นางสุมาลี  พันธ์มะวิน อ.ส.ม.  รพ.สต. เก่าย่าด ี
50.  นายพุฒิภัทร  ชิดสันเทียะ อ.ส.ม.  รพ.สต. เก่าย่าด ี

 
อ าเภอกระสัง และอ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1.  นายวีรศักดิ์ คงสืบชาต ิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สคร.9 นครราชสีมา 
2.  นายชาญชัย อาศัยร่ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สคร.9 นครราชสีมา 
3.  นายสุรสิทธ์ิ  ปูสารมัย ์ เจ้าหนักงานสาธารณสุขปฏิบตัิการ สคร.9 นครราชสีมา 
4.  นายพุฒิธร มาลาทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ. บรุีรมย ์
5.  นางสาววงศ์เดือน พงษ์วัน นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.บรุีรมัย ์
6.  นางสาววงศ์เดือน  พงษ์วัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.บรุีรมัย ์
7.  นายบุญเลิศ  ยอดสะเทิ้น สาธารณสุขอ าเภอ สสอ.กระสัง 
8.  นายประหยัด  นงประโคน สาธารณสุขอ าเภอ สสอ.พลับพลาชัย 
9.  นางสาวเตือนใจ  พิมพ์เชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ. พลับพลาชัย 
10.  นางสาวสุดารัตน์  จงกล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สสอ. พลับพลาชัย 
11.  นายคมสันต์  สมัครการ ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอกระสัง 

12.  
นางอุรา ทองนัด ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลพลับพลาชัย 

13.  นายเปลีย่น เผ่าพันธุ ์ รองนายกเทศบาลต าบลพลับพลาชัย เทศบาลต าบลพลับพลาชัย 
14.  นายพร  หรึกประโคน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เทศบาลต าบลจันดุม 
15.  นายศราวุธ  ปิงรัมย ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เทศบาลต าบลจันดุม 
16.  นายมานพ จูประโคน นายกอบต. อบต.โคกขมิ้น 
17.  นางสาวเขมาภรณ์  นกพรม ปศุสัตว์ต าบล อบต.โคกขมิ้น 
18.  นางฐาปนี  กองทุน ผู้อ านวยการกองการศึกษา อบต.โคกขมิ้น 
19.  นางสาวดวงเดือน แพงศร ี เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานกองทุนต าบล อบต.โคกขมิ้น 
20.  นางณัฐนันท์  รัตนโชต ิ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อบต.โคกขมิ้น 
21.  นายเอกรินทร์  กายแว้ง นักวิชาการเกษตร อบต.ส าโรง 
22.  นายชัยชนะ  ชมดา นักพัฒนาชุมชน อบต. สะเดา 
23.  นางพรทิพย์  พรมแก้ม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ อบต. ป่าชัน 
24.  นางสาวภัทรจริา สังขระ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลกระสัง 
25.  นายอติรุทธิ์ มีก าบัง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลกระสัง 
26.  นางยุพา พิททรชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลกระสัง 
27.  นายรัฐพล  เกิดสุข นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกระสัง 
28.  นายประเสริญ  เพ็ชรไทย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลกระสัง 
29.  นางสาวชนาภัทร  แต้วิริยะกุล นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบตัิการ โรงพยาบาลกระสัง 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
30.  นางสาวสุจติรา  เพาะพูน  นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพลับพลาชัย 
31.  นายคมสันต์  เหลือ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพลับพลาชัย 
32.  นายโสมนัส โกยสวสัดิ ์ ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลพลับพลาชัย 
33.  นางจุฑารัตน์ เวียงดารารัตน ์ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลพลับพลาชัย 
34.  นางเสนา  ยงทวี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพลับพลาชัย 
35.  นางสาวชปภา  ซงประโยน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพลับพลาชัย 
36.  นายสมคดิ  มนุษย์ชาต ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพลับพลาชัย 
37.  นางสาวสุจติรา  เพาะพูน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพลับพลาชัย 
38.  นายคมสันต์  เหลือคนชม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพลับพลาชัย 
39.  นางสาวจันทรา สวายประโคน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพลับพลาชัย 
40.  นางสาวสุพัฒน์  มาทอ  นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพลับพลาชัย 
41.  นายสนาน  อะชวนรีช ์ ประชาสมัพันธ์ วิทยุกระจายเสียงประจ าอ าเภอ 
42.  นางจันทนา  อินเกศ รองนายกอบต.เมืองไผ ่ อบต.เมืองไผ ่
43.  นายธนรัตน ์ สมาชิกองค์การบรหิารส่วนต าบล อบต.เมืองไผ ่
44.  นายสมพงษ์  เกาะแก้ว ก านัน อบต.เมืองไผ ่
45.  นายวิสิทธิ์  อ่ิมส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านสวายสอ 
46.  นายปริวรรต  มะนารัมย ์ ผู้ใหญ่บ้าน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านตะโกเปียน 
47.  นายจ าลอง  นุติจรมัย์ ผู้ใหญ่บ้าน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านกลัน 
48.  นายเพียร  อะโรคา ผู้ใหญ่บ้าน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหนองโสน 
49.  นายสุวัจน์  จรติรัมย ์ ผู้ใหญ่บ้าน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านโคกกลาง 
50.  นายมงคล  จิตคต ิ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.เมืองไผ ่
51.  นายมุนี  แก้บุตรด ี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.เมืองไผ ่
52.  นางอมรรัตน์  จิตคต ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นสวายสอ 
53.  นางสาวศุภสัสร  อะชายรัมย ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บา้นสวายสอ 
54.  นางธิดา  เจริญรัมย ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.บา้นสวายสอ 
55.  นางสาวจิรวรรณ  สารกิจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นตาพระ 
56.  นายวิชิต  สารกิจ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นตาพระ 
57.  นายบุญจง เอี่ยมกลาง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. บ้านตาพระ 
58.  นายสุรเกียรติ  คงประโคน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. จันดุม 
59.  นางสาวอรพรรณ  สายแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.จันดุม 
60.  นายณภัทร สืบสวน พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.โคกขมิ้น 
61.  นางสาววาสิฐี  ประจบด ี เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.โคกขมิ้น 
62.  นางสาวนวน  อินสุชัย แพทย์แผนไทย รพ.สต.โคกขมิ้น 
63.  นายศิริพงษ์  ยงทวี เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.โคกขมิ้น 
64.  นางอรุณี  นิลหุต ประธานอ.ส.ม.  รพ.สต.โคกขมิ้น 
65.  นางภัสวดี  บุญมา อ.ส.ม. รพ.สต.โคกขมิ้น 
66.  นางภวณัน  มีประโคน อ.ส.ม. รพ.สต.โคกขมิ้น 
67.  นางประนอม ปุริธรรม อ.ส.ม. รพ.สต.โคกขมิ้น 
68.  นายทรงภพ  ทองโยง อ.ส.ม. รพ.สต.โคกขมิ้น 
69.  นางสาววีณา  สุขประโคน อ.ส.ม. รพ.สต.โคกขมิ้น 
70.  นางสาวรัตติยา  ปานทอง อ.ส.ม. รพ.สต.โคกขมิ้น 
71.  นางสุติมา  เครือค า อ.ส.ม. รพ.สต.โคกขมิ้น 
72.  นางณัฐธิดา  สังเสว ี อ.ส.ม. รพ.สต.บา้นตะโกเปียน 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
73.  นางภดาพร  ประจงจิตต ์ อ.ส.ม. รพ.สต.บา้นหนองโสน 
74.  นางสนธยา  เจรญิรัมย ์ อ.ส.ม. รพ.สต.บา้นกลัน 
75.  นายสุพจน์  นิกูลรมัย ์ อ.ส.ม. รพ.สต.บา้นกลัน 
76.  นางบุญเลี้ยง  นิเรืองรมัย ์ อ.ส.ม. รพ.สต.บา้นกลัน 
77.  นางรุ้งนภา  ประจันบาง อ.ส.ม. รพ.สต.บา้นสวายสอ 
78.  นางทิพย์  มัคุนาวาส อ.ส.ม. รพ.สต.บา้นโคกกล้วย 
79.  นางถวิล  จะรอนรัมย ์ อ.ส.ม. รพ.สต.บา้นโคกกล้วย 
80.  นางกิ่งแก้ว  ทองกลม อ.ส.ม. รพ.สต.บา้นสวาย 
81.  นางจุรีพร  ผองเจรญิ อ.ส.ม. รพ.สต.บา้นสวาย 

 
อ าเภอน้ ายืน และอ าเภอน้ าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1.  นางสาวจารณุี  ระบายศร ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สคร. 10 อุบลราชธาน ี
2.  นายกนกศักดิ์  รักษาสตัย ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สคร. 10 อุบลราชธาน ี
3.  นางสาววัชราภรณ์  วงศ์คูณ นักวิชาการสาธารณสุข สคร. 10 อุบลราชธาน ี
4.  นายประทีป บุญธรรม หัวหน้ากลุ่มงานควบคมุโรคติดต่อ สสจ. อุบลราชธาน ี
5.  นายประพนธ์  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อุบลราชธาน ี
6.  นายอุดม พงษ์พิลา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ. อุบลราชธาน ี
7.  นางวลีรัตน์  อภัยบณัฑติกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ. อุบลราชธาน ี
8.  นายชวน จันทร์เลื่อน สาธารณสุขอ าเภอ สสอ. น้ ายืน 
9.  นางสาวยุวดี  ศรีธวัตร นักวิชาการสาธารณสุข สสอ. น้ ายืน 
10.  นางสาวธัญญาภัทร วัจนะ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ. น้ าขุ่น 
11.  นายสมบตัิ มูลศร ี สาธารณสุขอ าเภอ สสอ. น้ าขุ่น 
12.  นายประจักษ์  สุพภาพ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ สสอ. น้ าขุ่น 
13.  นางสาววราภรณ์  ยุแสง นายสัตวแพทย์ช านาญการ เทศบาลนครอุบลราชธานี 
14.  นางสาวผ่องพรรณ  มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอน้ ายืน 
15.  นายบุญหลาย ตรีนัน ผู้ช่วยงานด้านสตัวแพทย์ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอน้ ายืน 
16.  นายสุพจน์  รสจันทร ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอน้ าขุ่น 
17.  นางสาววิภาดา  นิกระนะ ปศุสัตว์ต าบล ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอน้ าขุ่น 
18.  นายอรัญญา ยอดสิงห ์ ปศุสัตว์ต าบล ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอน้ าขุ่น 
19.  นายไพฑูรย์  บุษภาพ อาสาปศุสตัว ์ อบต.น้ าขุ่น 
20.  นายเติม ศรีเนตร  นายกเทศบาลต าบลโซง เทศบาลต าบลโซง 
21.  นายพงศกร สุขันธ ์ เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลต าบลตาเกา 
22.  นายล้วน โงนเงิน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านน้ าขุ่น 
23.  นายอ ารงค์ กมุทรัตน ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านน้ าขุ่น 
24.  นางดรุณี  สิงหส์วัสดิ ์ คร ู โรงเรียนบ้านน้ าขุ่น 
25.  นายอติเดช  สาระแสน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลน้ ายืน 
26.  นางสาวจินตนา กาญจนขันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค ์
27.  นายแพทย์จิรายุ  สุวรรณศร ี ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลน้ าขุ่น 
28.  นางสาวนิภัทรล์ดา  พาพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลน้ าขุ่น 
29.  นายธนชัย  แก้วจ าแสง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. น้ าขุ่น 
30.  นางสาวกันหา  พันธ์โบ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. สุขวัฒนา 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
31.  นางสาวศิริรักษ์  สอนอาจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต. สุขวัฒนา 
32.  นางสาวจิราภรณ์  อินทร์สุข นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โคกสะอาด 
33.  นางสาวนริศรา  มาตบญุ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.โนนทอง 
34.  นางอัจฉราพร น้อยตะแสง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ดอนโมกข ์
35.  นางสาวบุญยิ่ง ปั้นทอง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ขีเ้หล็ก 
36.  นางสาวพัชรี บุตรสาวะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.วังเสือ 
37.  นายสุพิทักษ์ ทัดสิงห ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.ขีเ้หล็ก 
38.  นายศรลั สมขลัง ประธาน อ.ส.ม. รพ.สต. สุขวัฒนา 

 
อ าเภอขุขันธ์ และอ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1.  นางสาวจารณุี ระบายศร ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สคร.10 อุบลราชธานี 
2.  นายภูมิพัฒน์  นริชท์ภูวพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สคร.10 อุบลราชธานี 
3.  นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วสมร ผชช.ว. สสจ.ศรีสะเกษ 
4.  นางสาวบังอร เหล่าเสถียรกิจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ. อุบลราชธาน ี
5.  นายธัชนนท์  ค าไสย ์ สาธารณสุขอ าเภอ สสอ. ไพรบึง 
6.  นายวัชรินทร์  พันแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ไพรบึง 
7.  นางสาวศรสีมบูรณ์  ค าผอ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ไพรบึง 
8.  นายจ านันต์ ผิวละออง สาธารณสุขอ าเภอ สสอ.ขุขันธ ์
9.  นายฤทธาธร  ดอกพอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ. ขุขันธ ์
10.   นายสมัย ค าเหลือ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ขุขันธ ์
11.  นายอภิชัย  นาคสังข ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดศรสีะเกษ 
12.  นายวิสิทธิชัย  มณสีาร ปศุสัตว์อ าเภอขุขันธ ์ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอขุขันธ ์
13.  นายจรูญรัตน์  แจ้งจรสั ปศุสัตว์อ าเภอไพรบึง ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอไพรบึง 

14.  
นางสมกมล  คงอาชีวะ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะ

เกษ 

15.  
นางขันทอง ไชยนิล ท้องถิ่นอ าเภอ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 
16.  นางณัฐนันท์  ชนิสศิรินันท์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญงาน อบจ. ศรีสะเกษ 
17.  นางสุวภัทร  อุโลก นายกอบต. อบต. ปราสาทเยอ 
18.  นายนฤทธ์ิ  กาเมือง รองปลัด อบต.  อบต. ปราสาทเยอ 
19.  นางเหลี่ยม เงินด ี ก านัน อบต. ปราสาทเยอ 
20.  นายส าราญ บรสิุทธ์ิ อาสาปศุสตัว ์ อบต. ปราสาทเยอ 
21.  นายสมหมาย  ภูมสิถาน อาสาปศุสตัว ์ อบต. ปราสาทเยอ 
22.  นางชุมรัก ศิริรัตนม์านะวงศ ์ นายก อบต. อบต. กันทรารมย ์
23.  นางวันเพ็ญ สุพรรณ สมาชิก อบต. อบต. กันทรารมย ์
24.  นางสาวสุธิดา  อินวิสุทธ์ิ สมาชิก อบต. อบต. กันทรารมย ์
25.  นางสุพัฒน์  กาญจนชาต ิ สมาชิก อบต. อบต. กันทรารมย ์
26.  นายวินัย แก้วแสน อาสาปศุสตัว ์ อบต. กันทรารมย ์
27.  นายพงศ์ณพัช  สุภาพ รองเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลไพรบึง 
28.  นายไพศิษฐ์  ชนธนัสพงศา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน เทศบาลต าบลขุขันธ ์
29.  นายวินัย  พิจารณ ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ต.ปราสาทเยอ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
30.  นางปิยนุช  ย่อกอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ต.กันทรารมย ์
31.  นางดุษฎี โสภาพ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลไพรบึง 
32.  นางสาวภาคินี  ดวงมะณ ี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลไพรบึง 
33.  นายธีรวุฒิ  ค าโสภา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลไพรบึง 
34.  นายลองชัย  ไพรบึง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน โรงพยาบาลไพรบึง 
35.  นางวราภรณ์  บังเอิญ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลไพรบึง 
36.  นางปัฎจภรณ์  สนสกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลไพรบึง 
37.  นางสาวมณรีัตน์ ดวงสิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลไพรบึง 
38.  นางขวัญลดา เถระพันธ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลไพรบึง 
39.  นางอรทัย  ไพรบึง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลไพรบึง 
40.  นางนงค์เยาว ์ค าโรคา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลไพรบึง 
41.  นางศศิธร  แก้วหล่อ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลไพรบึง 
42.  นายณัฐวัฒน์  เกษกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลไพรบึง 
43.  นายเศกสรรค์  พิลยั นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลไพรบึง 
44.  นางพันธุ์ทิพย์  วรรณะ เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลไพรบึง 
45.  นายณรงค์กฤษฎิ์  พลค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลขุขันธ ์
46.  นางรัตนา  วรสาร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขุขันธ ์
47.  นางช่ืนจิต  ชาญจิตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขุขันธ ์
48.  นางมะลิวรรณ  สุทธิพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขุขันธ ์
49.  นางนภาผ่อง แสนทวีสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขุขันธ ์
50.  นางปิยดา สอนพูด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขุขันธ ์
51.  นางมธุรส  เทศะบ ารุง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขุขันธ ์
52.  นางเพ็ญประภา ศรีฤทธิประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขุขันธ ์
53.  นางสมใจ สุคนธจินดา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขุขันธ ์
54.  นายนพพร สุทธิพันธ ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลขุขันธ ์
55.  นายสะอาด วิเศษสิทธิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. บ้านปราสาทเยอ 
56.  นางสาววนัสนันท์  วารินทร์ภัทร พนักงานบริการ รพ.สต. บ้านปราสาทเยอ 
57.  นางสาวพรสินี จันตะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต. บ้านหนองอาร ี
58.  นางรัญญา โพพิศ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต. บ้านไม้แก่น 
59.  นายศุภนันท์  จันตะกรณ ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต. บ้านพะแวะ 
60.  นายประสิทธ์ิ พันธ์แก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข รพ.สต. ตาโมกข ์
61.  นายไพรวลัย์  จันคณา เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต. บ้านกันตรวจ 
62.  นายพนมพร  อินทนนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต. โคกโพน 
63.  นางสาวณัฐธิดา  สารภาพ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. โคกโพน 
64.  นายวิเชียน  แป้นจันทร ์ ประธาน อ.ส.ม. หมู่ที่ 2 รพ.สต. โคกโพน 
65.  นางประสม ค ายก ประธาน อ.ส.ม. หมู่ที่ 4 รพ.สต. โคกโพน 
66.  นางลาวัลย์  เชื้อบัณฑิต ประธาน อ.ส.ม. หมู่ที่ 6  รพ.สต. โคกโพน 
67.  นางมะลิวลัย์  มีแก้ว ประธาน อ.ส.ม. หมูที่ 7  รพ.สต. โคกโพน 
68.  นางเรไร  ภาษ ี ประธาน อ.ส.ม. หมู่ที่ 10 รพ.สต. โคกโพน 
69.  นางจันทร์ศรี  พิมูลชาต ิ อ.ส.ม. รพ.สต. โคกโพน 
70.  นางอุนันทา อินหอม อ.ส.ม. รพ.สต. โคกโพน 
71.  นางคิด  สุ่มเฉลิม อ.ส.ม. รพ.สต. โคกโพน 

 
 






