
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่ 11 / 2562 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2562 วันที่   25  พฤศจิกายน  2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ร่วมเข้า
ประชุม 

หมายเหตุ 

1. นายปัญญา  มูลค ากาเจริญ   ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร /  
2.  นางจุฑามาศ  สมไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ /  
3.  นายณฐรัช ประวาสุข หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ /  

4.   นายสุรชัย สีน  าค า              หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ /  

5.   นายพิทักษ์  เผ่าผา  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ /  
6.  นางพรประภา พวงนาค       หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป /  
7.  นายสถาพร จุลสัตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร /  

8. นายปรีชา ช ากรม ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย /  
9.   นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
10.  นายชนะชัย กล่องแก้ว ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา  ไปราชการ 
11.   นายวิฑูรย์ ละคร ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ /  
12.   นายบรรลือ  กล่ าพูล  ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม /  
13.   นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง /  
14.   นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล /  
15.   นายสมควร พฤกษชาติ       ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ ว /  
16.   นายประเสริฐ วงศ์นาค นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ /  
17.   นายศรากร ปิยวรานนท์       สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
18.   นายพงศกร พนาจันทร์        สัตวแพทย์ช านาญงาน           /  
19.   นายนณฑภัช อาจนาฝาย      สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
20.   นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์         สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
21.   นายธนุส ธนะวิโรจน ์          สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
22.   นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
23.   นายนพดล ตานุชนต์ สัตวแพทย์ช านาญงาน  ไปราชการ 
24. นายสราวุฒิ พรหมทา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
25.   นางจิราภรณ์ ป้องสนาม   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  /  
26.   นายชินกร ศรีเกษตร   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  /  



ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ร่วมเข้า
ประชุม 

หมายเหตุ 

27. นายทวีป  แสนจ าลา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                             /  

28 นายภัทรพงศ ์มาตขาว        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
29. นายสุพศิน ยงย้อย              เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  ไปราชการ 
30. นายไพรรี  ไกยะรัตน์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
31.ว่าที่ร้อยตรี อเทพตยา สุวรรณเพชร เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
32. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ /  
33. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ   นักจัดการงานทั่วไป  /  
34. นางสาวณัฎฐ์ธวรรณ วงษเ์จริญ   นักวิชาการสัตวบาล /  
35. นายอัมพร เกษตรสิงห์     เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
36. นายเชี่ยวชาญ ค าภู เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
37. นายจรัญ จันทวี    เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
38. นายวรินทร์  ลาวัลย ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
39. นายนิติ สุดบนิจ เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
40. นายเมธัส สุค าภา เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
41. นายสฤษดิ์ ขจรสมบัติ  เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
42. นายบรรพต เมืองคง เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
43. นายอุทัย คุณารักษ์ จ้าพนักงานสัตวบาล /  

44. นางสาวณัฐฐิการต์ อาทิตย์   เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
45. นายศราวุฒิ สายหอม เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
46. นายสมชาย ยางเดี่ยว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  /  
47. นายอดุลย์ พันธ์ศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
48. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิเศษ จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล /  
50. นางอุไร โพธิ์ชัยเลิศ พนักงานธุรการ ส 3 /  
51. นางสุวิมล ทองน้อย พนักงานพิมพ์ ส 4 /  
52. นายสมศักดิ์ เพชรทอง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 1 /  
53. นายพรภิรมย์ ปทุมวัน     พนักงานการเกษตร ส 2  /  
54. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร /  

55. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร /  

56. นางอินทิพร บุญอยู่ เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ /  

 

 



ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  11 / 2562 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2562   วันที่  25  พฤศจิกายน  2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
     ไม่มี  

มติที่ประชุม ......................................................   
 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 10/2562 ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562 
                         วันที่  28 ตุลาคม 2562  
มติที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา 
แบบรายงานการรับบริจาค โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าเดือน …21..พฤศจิกายน .2562 

  

จ านวนสัตว์เดือนนี  
(ตัว) 

จ านวนสัตวส์ะสม
(ตัว) จ านวนเงินสมทบ(บาท) หมายเหต ุ

ที ่ พื นที ่ โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม ยอดยกมา เดือนนี  รวม  
1 สนง.ปศจ.ยส 0 0 0 1 0 1 36,565.12 175,399.00 211,964.12  
2 สนง.ปศอ.เมือง 0 0 0 1 0 1 - 8,100.00 8,100.00  
3 สนง.ปศอ.ค าเขื่อนแก้ว   0 0 0 0 79,694.00 - 79,694.00  
4 สนง.ปศอ.กุดชุม 0 0 0 1 4 5 - - -  
5 สนง.ปศอ.เลิงนกทา   0 0 0 0 47,500.00 47,102.00 94,602.00 เข้า บช จว.แล้ว 

6 สนง.ปศอ.ไทยเจริญ   0 0 0 0 - 10,000 10,000  
7 สนง.ปศอ.ป่าติ ว   0 0 0 0 36,000.00 4,500.00 40,500.00  
8 สนง.ปศอ.มหาชนะชัย 0  0 3 0 3 - - -  
9 สนง.ปศอ.ทรายมลู   0 1 0 1 30,385.00 14,038.00 44,423.00 เข้า บช จว.แล้ว 

10 สนง.ปศอ.ค้อวัง   0 0 0 0 19,541.00 13,389.00 32,930.00  

  0 0 0 7 4 11 249685.12 272,528.00 522,213.12  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
                   4.1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
   - 
มติที่ประชุม .................................................. 
 
   4.2. ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
       - 
มติที่ประชุม ................................................ 
 
  4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป  

1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

       
      ได้รับเงินทั งสิ น   5,403,800.00 บาท 

                 เบิกจ่ายสะสม  1,027,740.17 บาท  คิดเป็น 19.02% 
        รวมใช้จ่ายเงินงบประมาณ 1,027,740.17 บาท  คิดเป็น 19.02% 



 2. ส านักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร ก าหนดจัดกิจกรรม “วันกีฬาแห่งชาติ”  
     จังหวัดยโสธร ปี 2562 ในวันที่ 11-16 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดยโสธร 

                 ชนิดกีฬา  :   1.ฟุตบอลชาย  2.วอลเล่ย์บอลหญิง  3.เซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชาย  
            4.แชร์บอลหญิง 5.เปตอง  6.กอล์ฟ  7.สนุกเกอร์  8.กีฬาพื นบ้าน  

                                            9.ประกวดเทพี sport night. 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.4. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
     กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  ๑. สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

 

 

 



 

 

 



          ข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์ในการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

๑. กรมปศุสัตว์จึงขอความร่วมมือจังหวัดที่ยังไม่ได้ประกาศที่เป็นเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกรชนิดสัตว์สุกรและหมูป่า พิจารณาประกาศให้ทุกพื นที่ของจังหวัดเป็นเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรชนิดสัตว์สุกรและหมูป่า และให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้สั่งการไปแล้วอย่างเคร่งครัด 

๒. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
          กรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือด าเนินงานตามมาตรการป้องกัน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพ้ืนที่ ดังนี้ 

       ๑. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรให้มีเล้าหรือโรงเรือนให้มีความปลอดภัย
ทางชีวภาพเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของการน าโรคเข้าสู่เล้าหรือโรงเรือน  โดยส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขั้นพ้ืนฐาน
ตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ. ๒๕๕๘  
อย่างเคร่งครัด  และยกระดับฟาร์มให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม                
(Good Farming Management ; GFM)  พร้อมให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร ทั้งด้านการเลี้ยงการจัดการ  
และการป้องกันโรค โดยเน้นย้ ามาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพของสถานที่เลี้ยงสัตว์  ดังนี้  
                        ๑.๑ งดเข้าฟาร์มสุกรรายอ่ืน  และควบคุมการเข้าออกของคนเข้าฟาร์มหรือสถานที่      
เลี้ยงสัตว์ และต้องมีการท าความสะอาดและการท าลายเชื้อโรคก่อนเข้า – ออกฟาร์ม  รวมทั้งมีการพักตัวของ
คนที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงสุกรก่อนปฏิบัติงานในฟาร์มอย่างน้อย ๕ วัน  
                        ๑.๒ หลีกเลี่ยงการน าเศษอาหารมาเลี้ยงสุกร  หากมีความจ าเป็นต้องใช้ ต้องต้มเศษอาหาร
ให้เดือด เป็นเวลา ๔๕ นาท ีและห้ามน าเนื้อสุกรดิบเข้าบริเวณเล้าหรือโรงเรือน  
     ๑.๓ งดการแลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์สุกรในการผสมพันธุ์  
     ๑.๔ ควรมีจุดท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคยานพาหนะที่เข้า – ออกในบริเวณพ้ืนที่
การเลี้ยงสุกร และมีการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อบริเวณเล้าหรือโรงเรือนเป็นประจ าสม่ าเสมอ  
                        ๑.๕ การฆ่าเชื้อในน้ าที่ใช้ส าหรับการเลี้ยงสุกร  หากน้ าที่ใช้ภายในฟาร์มจะต้องท าการ    
ฆ่าเชื้อโรคโดยใช้คลอรีนเป็นเวลา ๓๐ นาที  
           ๒. เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในแอพพลิเคชั่น E-smart plus ให้ได้ ร้อยละ 
๑๐๐ ของเป้าหมาย ภายในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
                    ๓. ให้มีการเฝ้าระวังโรคทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยใช้เครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในทุกพ้ืนที่และ
รายงานสถานการณ์สุกรป่วยตายทุกวัน                                                                                                              
 ๔. เมื่อได้รับแจ้งหรือพบสุกรป่วยตายมีลักษณะอาการเหมือนนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร ต้องเข้าตรวจสอบและด าเนินการดังนี้  
                         ๔.๑ รายงานสุกรป่วยตายผิดปกติในระบบ E smart surveillance ตามแบบฟอร์ม       
เฝ้าระวังโรค (กคร.๑) ภายใน ๒๔ ชั่วโมง และรายงานสอบสวนโรค (กคร.๒) ภายใน ๗๒ ชั่วโมง และท าการ 
รายงานสถานการณ์และการควบคุมโรคประจ าสัปดาห์ (กคร .3) อย่างต่อเนื่องจนกว่าโรคสงบ (สิ้นสุดรายงาน
ต่อเมื่อไม่พบสุกรป่วยตายในพ้ืนที่และพ้ืนที่ติดกัน เป็นระยะเวลา ๓๐ วันนับจากสุกรป่วยตายตัวสุดท้าย       
ในพ้ืนที่ที่พบสุกรป่วยตายผิดปกติ หรอืพิจารณาแล้วว่าการป่วยตายของสุกรในพ้ืนที่อ่ืนไม่มีความเกี่ยวข้องตาม
หลักการระบาดวิทยา) 
      ๔.๒ ท าการเก็บตัวอย่างเลือดสุกรจ านวนอย่างน้อย ๑๕ ตัวอย่างต่อราย โดยพิจารณาเก็บ
ตัวอย่างจากสุกรที่แสดงอาการป่วย หรือซึม หรือมีไข้ หรือกินอาหารได้ลดลง หรือไม่กินอาหาร หรือท้องเสีย  
อุจจาระเป็นเลือด หรือแม่สุกรแท้ง เป็นอันดับแรก หากไม่ครบ ๑๕ ตัวอย่าง ให้เก็บตัวอย่างในสุกรปกติร่วมฝูง  



ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจยืนยันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทุกครั้ง  ทั้งนี้ต้องด าเนินการภายใน ๑๒ 
ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้ง  
      ๔.๓ สั่งกักสุกรในหมู่บ้านที่เกิดโรคหรือหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค   
อย่างน้อย ๑๔ วัน หรือจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่าไม่เป็นโรค  
      ๔.๔ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณที่พบสุกรป่วยตายรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้ให้
ค านึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรค ทั้งการผสมยาฆ่าเชื้อในอัตราส่วนที่ก าหนดและการฉีด
พ่นยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องโดยพ่นให้เปียกชุ่ม  
      ๔.๕ เฝ้าระวังและค้นหาโรคเพ่ิมเติมในรัศมี ๕ กิโลเมตรรอบจุดที่พบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ
จะต้องมีการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกราย โดยสอบถามอาการสุกร (เคาะประตูบ้าน) หากพบสุกรป่วย
ตายตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจทันท ี
      ๔.๖ การสอบสวนโรคให้ทีมสอบสวนโรคระดับจังหวัด เข้าสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา
ทันทีและหาพิกัดจุดเกิดโรค พร้อมสรุปรายละเอียดของการสอบสวนโรคเสนอกรมปศุสัตว์และส านักงาน      
ปศุสัตว์เขต  ทั้งนี้ให้สอบสวนโรคทุกรายที่มีสุกรป่วยตายผิดปกติตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
      ๔.๗ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือร่วมมือในการควบคุมและแก้ไข
ปัญหาสุกรป่วยตายผิดปกติ  
      ๔.๘ ประชาสัมพันธ์  และท าความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเพ่ือไม่ให้ตื่นตระหนก
โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ อย่างใกล้ชิด และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังควบคุมโรค 
  ๕. การด าเนินการเมื่อพบว่าจุดที่สุกรป่วยตายผิดปกติ เป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูง ด าเนินการ
ตามมาตรการเฝ้าระวัง  ควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรขั้นสูงสุด  ดังนี้  
      ๕.๑ ให้ท าลายสุกรที่ฟาร์มหรือบ้านที่มีสุกรป่วยตายผิดปกติที่เป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูง
พร้อมทั้งสุกรที่เลี้ยงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่สัตวแพทย์ประเมินความเสี่ยงและพิจารณาแล้วมีโอกาสติดเชื้อและ
เป็นสาเหตุของการแพร่กระจายของโรคระบาด 
                         ๕.๒ มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้าย  
  ๕.๒.๑ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์เข้า - ออกในพ้ืนที่รัศมี ๕ กิโลเมตรรอบจุด
เกิดโรคและทั้งอ าเภอที่มีจุดเสี่ยงสูงโดยเด็ดขาด อย่างน้อย ๑๔ วัน หรือจนกว่าไม่พบสุกรป่วยตายผิดปกติใน
พ้ืนที่ เว้นแต่สุกรขุนที่จะเข้าโรงฆ่าสัตว์ และไม่มีประวัติสุกรป่วยตายผิดปกติในฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร      
ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจ  โดยจ านวนตัวอย่าง ดังนี้  
             (๑) กรณีที่เลี้ยงน้อยกว่า ๕๐๐ ตัว  ให้เก็บตัวอย่างเลือด จ านวนอย่างน้อย ๑๕ 
ตัวอย่างต่อราย  
                                (๒) กรณีท่ีเลี้ยงมากกว่า ๕๐๐ ตัว ให้เก็บตัวอย่างเลือด จ านวน ๑๕ ตัวอย่างต่อ โรงเรือน                                 
          หากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นลบให้ท าการออกไปอนุญาตเคลื่อนย้ายเข้า           
โรงฆ่าสัตว์ ในพ้ืนที่ได้ ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ 
                            ๕.๒.๒ ให้ด าเนินการตั้งด่านควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์อย่างเข้มงวดตาม
เส้นทาง รอบจุดที่มีความเสี่ยงสูงในรัศมี ๑ - ๕ กิโลเมตร  ตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเหมาะสมของ
สภาพพ้ืนที่ ให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายในบริเวณที่ระงับการเคลื่อนย้ายได้อย่างสมบูรณ์    
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งตั้งด่านเข้มงวดควบคุมการเคลื่อนย้ายตามเส้นทางรอยต่อระหว่างอ าเภอของอ าเภอ
ที่พบจุดที่มีความเสี่ยงสูง เส้นทางไปต่างจังหวัด  



         ๕.๒.๓ ท าการขึ้นทะเบียนพ่อค้าคนกลางหรือผู้รวบรวมสุกร  พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนรถ
ขนส่งสุกรทุกคันที่ประกอบกิจการในพ้ืนที่จังหวัด  อีกทั้งให้ความรู้เรื่องโรค  การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
จากการเคลื่อนย้ายสุกร  
                        ๕.๓ ในรัศมี ๓ กิโลเมตรรอบจุดที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องมีการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกรทุกราย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อรายต่อสัปดาห์ ติดต่อกัน ๔ สัปดาห์ โดยสอบถามอาการสุกร (เคาะประตูบ้าน) หาก
พบสุกรที่แสดงอาการป่วย หรือซึม หรือมีไข้ หรือกินอาหารลดลง หรือไม่กินอาหาร หรือท้องเสียอุจจาระเป็น
เลือด  หรือแม่สุกรแท้ง ให้เก็บตัวอย่างเลือด ส่งตรวจทันที โดยจ านวนตัวอย่าง  ดังนี้  
   (๑) กรณีที่เลี้ยงอย่างน้อย ๕๐๐ ตัวให้เก็บตัวอย่างเลือด จ านวนอย่างน้อย ๑๕  
ตัวอย่างต่อราย โดยพ่ีจะพิจารณาเก็บตัวอย่างจากสุกรที่แสดงอาการป่วย หรือซึม หรือมีไข้ หรือกินอาหาร
ลดลง หรือไม่กินอาหาร หรือท้องเสียอุจจาระเป็นเลือด หรือแม่สุกรแท้ง เป็นล าดับแรก หากไม่ครบ ๑๕ 
ตัวอย่าง ให้เก็บตัวอย่างในสุกรปกติร่วมฝูง ให้ครบตามจ านวน  
   (๒) กรณีที่เลี้ยงมากกว่า ๕๐๐ ตัว ให้เก็บตัวอย่างเลือด จ านวน ๑๕ ตัวอย่างต่อ
โรงเรือน โดยพิจารณาเก็บตัวอย่างจากสุกรที่แสดงอาการป่วย หรือซึม หรือมีไข้ หรือกินอาหารลดลง หรือไม่
กินอาหาร หรือท้องเสียอุจจาระเป็นเลือด หรือแม่สุกรแท้ง เป็นล าดับแรก หากไม่ครบ ๑๕ ตัวอย่างให้เก็บ
ตัวอย่างในสุกรปกติร่วมฝูงให้ครบตามจ านวน 
                        ๕.๔ มาตรการที่โรงฆ่าสัตว์  
   ๕.๔.๑ ให้เจ้าพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรก่อนเข้าฆ่า หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งสัตวแพทย์ท้องที่ทันที  
   ๕.๔.๒ ให้เจ้าพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ต้องเข้มงวดการตรวจสัตว์
ก่อนฆ่าและตรวจวิการหลังฆ่า  หากพบอาการสุกรหรือวิการของซากสุกรตามนิยามสุกรสงสัยโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรที่โรงฆ่าสัตว์  ให้แจ้งสัตวแพทย์ท้องที่โดยทันทีเพ่ือด าเนินการเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรค
ย้อนกลับพร้อมทั้งสั่งงดการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์นั้นไว้เพ่ือตรวจพิสูจน์   และไม่อนุญาตให้น าซากที่ได้จากสุกร
ชุดนี้ไปจ าหน่ายจนกว่าจะได้รับยืนยันว่าสุกรที่เข้าฆ่าไม่เป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  เมื่อเจ้าหน้าที่สัตว
แพทย์ท้องที่ของ  กรมปศุสัตว์ ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ ว่าพบสุกรมีรอยโรค
สงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้ด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรค  
    ๕.๔.๓ สุ่มตัวอย่างเลือดสุกรที่เข้าโรงฆ่าสัตว์ สัปดาห์ละ ๑๕ ตัวอย่าง พร้อมทั้งเก็บ
ตัวอย่าง surface swab ในโรงฆ่าสัตว์ ๓ บริเวณ ๆ ละ  ๕  ตัวอย่างทุกสัปดาห์ ได้แก่ คอกพักสัตว์ บริเวณ
พ้ืนที่การผลิต  และบริเวณท่อระบายน้ าทิ้ง การเก็บตัวอย่างให้ด าเนินการติดต่อกันอย่างน้อย ๔ สัปดาห์     
หรือจนกว่าไม่มีสุกรป่วยตายผิดปกติในพ้ืนที่  เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากสุกรป่วยตายตัวสุดท้ายในพ้ืนที่    
ที่พบสุกรป่วยตายผิดปกติหรือพิจารณาแล้วว่าการป่วยตายของสุกรในพ้ืนที่อ่ืนไม่มีความเกี่ยวข้องกันตาม
หลักการระบาดวิทยา  
                       ๕.๔.๔ ให้ท าความสะอาดโรงฆ่าสัตว์อย่างสม่ าเสมอ  พร้อมทั้งจัดให้มีการท าความ
สะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
     ๕.๔.๕ ให้มีจุดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อท าลายเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสุกรหรือซากสุกร
ก่อนเข้าและออกจากโรงฆ่าสัตว์  
     ๕.๕ มาตรการที่สถานที่จ าหน่ายซากสุกร  
   ๕.๕.๑ ให้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตท าการค้าหรือหาก าไรใน
ลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (ร.๑๐/๑) และใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (รน.) 



   ๕.๕.๒ ให้ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง และเก็บตัวอย่าง surface swab โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่ร้านค้าหรือเขียงที่จ าหน่ายในชุมชน ที่ตั้งบริเวณจุดเสี่ยง หรือตลาดนัด หรือตลาดนัดชายแดน โดย
การเก็บตัวอย่างให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างอย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง  ติดต่อกันอย่างน้อย  ๔  สัปดาห์ หรือ
จนกว่าไม่มีสุกรป่วยตายผิดปกติในพ้ืนที่ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากสุกรป่วยตายตัวสุดท้ายในพ้ืนที่ที่พบ
สุกรป่วยตายผิดปกติหรือพิจารณาแล้วว่าการป่วยตายของสุกรในพ้ืนที่อ่ืนไม่มีความเกี่ยวข้องกันตามหลักการ
ระบาดวิทยา 
  ๕.๖ ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๕.๑ - ๕.๖ รายงานกรมปศุสัตว์เป็นประจ าทุกวัน
ภายในเวลา ๑๙.๐๐ น. จนกว่าไม่มีสุกรป่วยตายผิดปกติในพื้นที่ เป็นระยะเวลา ๓๐ วันนับจากสุกรป่วยตายตัว
สุดท้ายในพ้ืนที่ที่พบสุกรป่วยตายผิดปกติหรือพิจารณาแล้วว่าการป่วยตายของสุกรในพ้ืนที่อ่ืนไม่มีความ
เกี่ยวข้องกันตามหลักการระบาดวิทยา  
                         ๕.๗ มาตรการที่สถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์  
   ๕.๗.๑ จัดให้มีจุดจุ่มเท้าฆ่าเชื้อก่อนเข้าร้าน 
   ๕.๗.๒ ให้ค าแนะน าการป้องกันโรคให้ผู้จ าหน่ายอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
จากการเคลื่อนย้ายและขนส่งอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์  
   ๕.๗.๓ ให้ค าแนะน าการป้องกันโรคให้ผู้จ าหน่ายอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
เพ่ือเป็นเครือข่ายในการให้ความรู้การป้องกันโรอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่เกษตรกร 
                         ๖. หากมีสุกรป่วยตายผิดปกติเข้าลักษณะนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ส านักงาน         
ปศุสัตว์เขตจะเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ ว่าเป็นไปตามนโยบายและมาตรการ
ของกรมปศุสัตว์หรือไม่ หากพบข้อบกพร่องให้รายงานกรมปศุสัตว์เพ่ือด าเนินการต่อไป 
                        ทั้ งนี้ หากการติดตามสถานการณ์พบว่ า พ้ืนที่ อ า เภอของท่ านมีความ เสี่ ย งสู ง                        
ขอให้ด าเนินการซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง ตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรขั้นสูงสุด              
โดยให้น ามาตรการ การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมาใช้ในการซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงโดยทันที  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



           

                    ข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์ในการป้องกันควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 

                     ๑. มาตรการเร่งด่วนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาผสมเทียม เพื่อช่วยป้องกันการ
ระบาดของโรคให้มีประสิทธิภาพ  ตามรายละเอียด ดังต่อนี  

        ๑.๑ ร่วมปฏิบัติงานฉีดวัคซีนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์
ที่เสี่ยง ต่อการเกิดโรค 

         ๑.๒ เพ่ิมความเข้มงวดในการควบคุมและป้องกันโรคทุกครั งที่ปฏิบัติงานในฟาร์ม เช่น            
ใส่รองเท้าบู๊ท จุ่มเท้าด้วยน  ายาฆ่าเชื อก่อนและหลังปฏิบัติงานในฟาร์ม 

         ๑.๓ ถ้าพบสัตว์ที่สงสัยหรือสัตว์ป่วยโรคปากและเท้าเปื่อยที่แสดงอาการ ให้รีบ
ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว 
                              ๑.๔ ในกรณีที่พบโรคปากและเท้าเปื่อย ห้ามสัมผัสหรือให้บริการผสมเทียมในพื นที่
ดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย 

         ๑.๕ ให้ค าแนะน าถึงวิธีการดูแลสุขภาพสัตว์ การสังเกตอาการผิดปกติของโรคปากและ
เท้าเปื่อย ให้กับเกษตรกรที่ขอรับบริการผสมเทียม 

จึงขอให้ปศุสัตว์อ าเภอก ากับ ดูแลเจ้าหน้าที่และอาสาผสมเทียมในการปฏิบั ติงานตาม
มาตรการฯดังกล่าวอย่างเข้มงวด 

     ๒.การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และการท าลายเชื อโรคในพื นที่เสี่ยง 
                    กรมปศุสัตว์ปรับแผนรณรงค์การฉีดวัคซีนรอบที่ ๑/๒๕๖๓ จากเดิมตั งแต่เดือนธันวาคม 
๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓ เป็นตั งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาด
ของโรคปากและเท้าเปื่อยในหลายจังหวัด โดยให้แต่ละจังหวัดด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า
เปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทซิีเมีย  พร้อมทั งท าลายเชื อโรคในพื นที่เสี่ยงรอบที่ ๑ ตามแผนการ
รณรงค์ที่ปรับเปลี่ยน พร้อมทั งด าเนินการตามมาตรการต่างๆ เพ่ือลดปัญหาการระบาดของโรคตามแนว
ทางการด าเนินงานดังนี   
                     ๑. วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 

 ๑.๑ ประเมินพื นที่เสี่ยงให้ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยตามหลักเกณฑ์ ดังนี   
           (๑) พื นทีร่ัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในระยะ ๓ ปีที่ผ่านมา 
           (๒) พื นที่รัศมี ๕ กิโลเมตร รอบตลาดนัด โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ 
                (๓)  พื นที่อ่ืน  ๆที่อ าเภอพิจารณาเห็นว่าเป็นพื นที่เสี่ยง เชน่ ในพื นที่แหล่งรวมสัตว ์เป็นต้น 
       ๑.๒ ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ            
ในพื นที่เสี่ยง  

    โดยฉีดวัคซีนในโค กระบือ แพะ และแกะ ที่มีอายุ ๔ เดือนขึ นไป ด้วยวัคซีนชนิด ๒ 
ไทป์ (โอและเอ) โดยสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยเข็มแรกต้องได้รับการฉีดกระตุ้นซ  าหลังจาก
เข็มแรกใน ๓ – ๔ สัปดาห์ 
   ๒. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทซิีเมีย โดยพิจารณาด าเนินการให้ครอบคลุมสัตว์เสี่ยง
และพื นที่เสี่ยงให้มากท่ีสุด ดังนี  

               ๒.๑ กระบือทุกตัวที่มีอายุมากกว่า ๔ เดือนขึ นไป  
       ๒.๒ โคทุกตัวที่มีอายุมากกว่า ๔ เดือนขึ นไป ในพื นที่ที่มีการระบาดของโรคเฮโมรายิก 
เซปทซิีเมีย ภายในระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา และในพื นที่ที่มีการเลี ยงกระบือจ านวนมาก 



    ๓. บริหารจัดการการฉีดวัคซีน โดยระดมเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องทั งหมดในพื นที่ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ของปศุสัตว์อ าเภอ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยงานสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ผสมเทียม เป็นต้น เข้าด าเนินการฉีดวัคซีน
ให้ครอบคลุมประชากรสัตว์ในพื นที่ 

                     ๔. ลงข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนของสัตว์ตามแบบรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด
สัตว์ (กคร.๔) และรายงานแผน/ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.๕) 
  ๕. จัดประชุมชี แจงแนวทางการฉีดวัคซีนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการ
รณรงค์การวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย รวมทั งการพ่นยาท าลายเชื อโรค
ในพื นที่เสี่ยง 
  ๖. สรุปผลการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
ตามแบบสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
  ๗. ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิก     
เซปทิซีเมียให้เกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ทราบ  พร้อมทั งให้ความรู้เกษตรกรเรื่องโรคและความส าคัญของการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค และการด าเนินการตามกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘   ทั งนี จังหวัดยโสธรได้ด าเนินการเปิดเริ่มการ
รณรงค์ (Kick Off) ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่อ าเภอทรายมูล     
  ๘. ประเด็นที่ต้องเข้มงวด เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการเกิดและแพร่กระจายของโรค 
      ๘.๑ สัตว์ที่มักจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เช่น ตั งท้อง บังคับยาก สัตว์ฝูงไล่ต้อน หรือสัตว์
ปล่อยเลี ยงตามธรรมชาติในป่าเขา ต้องเร่งฝึกอบรมให้ผู้เลี ยงสัตว์สามารถฉีดวัคซีนให้สัตว์ได้เองเนื่องจากจะ
สามารถลดความตื่นของสัตว์และฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมทั งฝูง 

    ๘.๒ ในพื นที่สงสัยว่ามีโรคระบาดต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนฉีดวัคซีนให้สัตว์โดยเฉพาะ
เข็มฉีดวัคซีนควรแยกระหว่างเข็มดูดวัคซีนกับเข็มส าหรับฉีดวัคซีนไม่ใช้ร่วมกัน รวมทั งระมัดระวังการปนเปื้อน
ของวัคซีนในขวดด้วย          
          ๙. การท าลายเชื อโรคในพื นที่เสี่ยงโดยให้ด าเนินการพร้อมกับการรณรงค์ฉีดวัคซีน  ให้
ซักซ้อมการด าเนินงานและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื อที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการผสมยาฆ่าเชื อในอัตราส่วนที่ก าหนด และการพ่นยาฆ่าเชื อ
ให้เปียกชุ่มในพื นที่เสี่ยงต่อโรคปากและเท้าเปื่อย เช่น ตลาดนัดค้าสัตว์กีบคู่ โรงฆ่าสัตว์ สถานที่เลี ยงสัตว์กีบคู่ 
คอกกักสัตว์ รถบรรทุก เป็นต้น  ปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื อโรค โดยให้บูรณาการใช้วัสดุอุปกรณ์และน  ายาฆ่า
เชื อตามท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้จัดสรรให้ และรายงานผลตามแบบรายงาน   
  ๑๐. ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ในพื นที่ให้ด าเนินการดังนี  

      ๑๐.๑ เข้มงวดเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า – ออกฟาร์มหรือสถานที่เลี ยงสัตว์ เพ่ือลดความเสี่ยง
ของการน าเชื อโรคปากและเท้าเปื่อย รวมถึงโรคอ่ืนๆเข้าฟาร์ม หากมีความจ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า
ฟาร์ม ควรมีการกักสัตว์ที่คอกกัก แยกออกจากสถานที่เลี ยงอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนน าเข้าร่วมฝูง 

      ๑๐.๒ เข้มงวดการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเบื องต้น ได้แก่ 
     - งดให้บุคคลภายนอกเข้ามาในฟาร์ม โดยเฉพาะพ่อค้าโค – กระบือ หาก

จ าเป็นต้องเปลี่ยนรองเท้าที่ใช้เฉพาะในฟาร์มและต้องผ่านการฆ่าเชื อทุกครั งก่อนเข้าฟาร์มหรือสถานที่เลี ยง
สัตว์ 

     - งดให้ยานพาหนะทุกชนิดจากภายนอกเข้ามาในฟาร์ม โดยเฉพาะรถขนส่งสัตว์ 
มูลสัตว์และอาหารสัตว์ หากจ าเป็นต้องท าการพ่นยาฆ่าเชื อทุกครั งก่อนเข้าฟาร์มหรือสถานที่เลี ยงสัตว์ 



๑๑. จัดท าแผนและด าเนินการติดตามการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและ
โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย เช่น ระบบห่วงโซ่ความเย็นและการเก็บรักษาวัคซีน ความครอบคลุมของการฉีด
วัคซีน ความถูกต้องของการฉีดวัคซีน และรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนทุกชนิดที่พบในตู้เย็นของเกษตรกร     
เป็นต้น (ตามเอกสารแนบ ๕) โดยแยกเป็นเจ้าหน้าที่ทุกคนและเกษตรกรอย่างน้อย ๖ ราย พร้อมทั งรายงาน
ผลให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

  ทั งนี  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะมีการตรวจติดตามการด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือให้การ  
รณรงค์ฯ ครั งนี ท าให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันและลดอุบัติการณ์ของโรคระบาดได้     

    

 ๒. ไข้หวัดนก 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

๓. โรคพิษสุนัขบ้า 
      ๓.๑ สถานการณ์พิษสุนัขบ้า 
            สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด  
            วันที่ 1 มกราคม – 20 พฤศจิกายน  2562  พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 7 ครั ง 7 จุด           
6 ต าบล ในพื นที่ 3 อ าเภอ ดังนี  อ าเภอกุดชุม 3 ครั ง 3 จุด 2 ต าบล  (ต าบลโนนเปือย ต าบลกุดชุม) อ าเภอ
ไทยเจริญ 3 ครั ง 3 จุด  3 ต าบล  (ต าบลไทยเจริญ ต าบลน  าค า ต าบลค าเตย) อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 1 จุด 1 ครั ง 
1 ต าบล (ต าบลดงเจริญ) 

ข้อมูลสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า  
      - จ านวนสุนัข 6 ตัว  เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 1  ตัว  ไม่เคยฉีดวัคซีน 6 ตัว เป็นสุนัขมีเจ้าของ 3 ตัว           
ไม่มีเจ้าของ 3 ตัว 
      - จ านวนโค 1 ตัว  ไม่เคยฉีดวัคซีน 1 ตัว เป็นโคท่ีมีเจ้าของ 1 ตัว 
                  - รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศสิบอันดับ คือ  สงขลา 37 ตัวอย่าง               
สุรินทร์ 34 ตัวอย่าง  นครศรีธรรมราช 33 ตัวอย่าง  ชลบุรี 18 ตัวอย่าง ระยอง 16 ตัวอย่าง             
เพชรบุรี 14  ตัวอย่าง  สุราษฎร์ธานี 14 ตัวอย่าง ร้อยเอ็ด 12 ตัวอย่าง กระบี่ 11  ตัวอย่าง                     
กาฬสินธุ์ 10 ตัวอย่าง 
 
 
 



 

 
 

 

 

4. เป้าการท าหมันสุนัข - แมวประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๒,๐๐๐ ตัว) 

อ าเภอ เป้าหมาย 

สุนัข รวม แมว รวม รวมทั งหมด 

ผู ้ เมีย   ผู ้ เมีย     

เมืองยโสธร 500 150 220 370 50 80 130 500 

ค าเขื่อนแก้ว 200 60 90 150 20 30 50 200 

มหาชนะชัย 200 60 90 150 20 30 50 200 

กุดชุม 250 75 110 185 25 40 65 250 



เลิงนกทา 250 75 110 185 25 40 65 250 

ทรายมูล 150 45 70 115 15 20 35 150 

ป่าติ ว 150 45 70 115 15 20 35 150 

ไทยเจริญ 150 45 70 115 15 20 35 150 

ค้อวัง 150 45 70 115 15 20 35 150 

รวม 2000 600 900 1500 200 300 500 2000 

สรุปยอดท าหมัน สุนัข-แมว รายอ าเภอประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

อ าเภอ เป้าหมาย 
สุนัข แมว 

ผลงานรวม % 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

เมืองยโสธร            500  18 50 18 52 138    27.60  

ค าเขื่อนแก้ว            200  40 55 6 22 123    61.50  

มหาชนะชัย            200  13 43 7 24 87    43.50  

กุดชุม            250  13 46 17 66 142    56.80  

เลิงนกทา            250  7 23 3 16 49    19.60  

ทรายมูล            150  5 15 5 7 32    21.33  

ป่าติ้ว            150  3 13 3 15 34    22.67  

ไทยเจริญ            150  8 14 9 11 42    28.00  

ค้อวัง            150  21 35 6 13 75    50.00  

รวม        2,000       128       294        74       226            722     36.10  

5. สรุปผลงานการทดสอบโรค Brucellosis และ Tuberculosis 

 



มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
1. การส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ประจ าปี 2562 
2. สรุปการพิจารณาการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.6 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 

 
2. ชี แจงโครงการด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

  



3. แผนการฝึกอบรม 

 
4. ติดตามงานโครงการ ธคก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การด าเนินงานโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 
  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
             1. ตัวชี วัดปศุสัตว์จังหวัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 

 
  2. นมโรงเรียน 

 



  3. การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์   

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
     ไม่มี 
มติที่ประชุม .............................................................. 
 
  
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ 
                ไม่มี 
มติที่ประชุม .............................................................. 
 
 
 

 


