
รายงานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ๒ 

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ 
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ผู้มาประชุม 
1. นายอภัย   สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
2. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว ์ 
3. นายรณชัย   จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต 7 
4. นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
5. นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 
6. นายไพโรจน์   ธ ารงโอภาส ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
7. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
8. นายวิริยะ แก้วทอง ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 
9. นางตวงทอง  ปัจฉิมะศิริ แทน ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
10. นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
11. นายบุรินทร์  สรสิทธิสุขสกุล ผู้อ านวยการกองสารวัตรและกักกัน 
12. นายณรงค์   เลี้ยงเจริญ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
13. นายไสว นามคุณ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
14. นายอิทธิพล  เผ่าไพศาล ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
15. นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อ านวยการกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
16. นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อ านวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
17. นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
18. นายอวยชัย  ชัยยุทโธ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
19. นางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์ แทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
20. นายพนม   มีศิริพันธุ์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
21. นายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
22. นายรักไทย  งามภักดิ์ ผู้อ านวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
23. นายเศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม 
24. นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
25. นางสาวจิราพร พฤกษศรี หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
26. นายอ าพล  วริทธิธรรม ผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  20  คน 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี -  

วาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk)  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 ผู้แทนกองแผนงาน (นางสาวกฤษณา วิเชียรปัญญา) : แจ้งว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการ
ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
1๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการ
กรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี กองแผนงาน ได้สรุปมติข้อสั่งการที่ประชุมและแจ้งเวียนให้ผู้บริหารทราบ เมื่อวันที่ 
15 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจัดท ารายงานการประชุม แจ้งเวียนให้ผู้บริหารทราบ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ขณะนี้ยังไม่มีผู้บริหารท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข 
ขออนุญาตรับรองรายงานการประชุม 
 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) : กล่าวว่า ให้กองแผนงานปรับข้อความ 
ในรายงานการประชุมให้เป็นภาษาทางราชการและเข้าใจง่าย 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  การรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของหน่วยงาน 

3.1 การลดต้นทุนอาหารสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (นายอิทธิพล เผ่าไพศาล) : รายงานผลการทดสอบการใช้

อาหารเพื่อลดต้นทุนในรายชนิดสัตว์ต่างๆ ดังนี้  
1) การลดต้นทุนอาหารสัตว์ในโคนม ทดสอบการใช้อาหารข้น และข้าวโพดพร้อมฝักสด  

ซึ่งด าเนินการทดสอบใน 2 สหกรณ์ ระยะเวลาด าเนินการ 2 เดือน ต้นทุนค่าอาหาร 4 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งผลการ
ทดสอบพบว่า การใช้อาหาร TMR เปรียบเทียบกับอาหารแยกส่วน โภชนะที่ได้รับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่คุณภาพ
น้ านมขึ้นอยู่กับต้นทุนของตัวสัตว์ ซึ่งในฟาร์มที่ 1 โคมีคะแนนร่างกาย (Body Condition Score, BCS) ต่ า เมื่อ
ให้อาหาร TMR ระยะ 2 เดือน คุณภาพน้ านมยังไม่เพ่ิมขึ้น แต่คะแนนร่างกาย (Body Condition Score, BCS) 
สูงขึ้น แต่ในฟาร์มท่ี 2 คุณภาพน้ านมดีขึ้น 

2) การลดต้นทุนอาหารสัตว์ในโคขุน ทดสอบที่สหกรณ์โคขุน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
โดยอาหารที่ใช้คือ ต้นข้าวโพดพร้อมฝักกับยอดและใบมัน เสริมด้วยกากถ่ัวเหลืองและยูเรีย ซึ่งมีโปรตีนร้อยละ 14 
ต้นทุนค่าอาหาร 2.41 บาท/กิโลกรัม (รวมค่าด าเนินการ) และจากการทดสอบ 70 วัน พบว่า อัตรา  
การเจริญเติบโตเฉลี่ย 1.04 กิโลกรัม/ตัว/วัน โดยต้นทุนค่าอาหารที่ท าให้น้ าหนักเพ่ิมขึ้น 1 กิโลกรัม คือ 64.87 
บาท เทียบกับอาหารเดิม คือ 86 บาท จึงลดต้นทุนค่าอาหารได้ประมาณ 21 บาทต่อน้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 1 กิโลกรัม 

3) การลดต้นทุนอาหารสัตว์ในแพะเนื้อ ทดสอบที่แปลงใหญ่สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยใช้ใบ
กระถินและหัวมันสดหมัก ต้นทุนค่าอาหาร 2.17 บาท/กิโลกรัม โดยต้นทุนค่าอาหารที่ท าให้น้ าหนักเพ่ิมขึ้น  
1 กิโลกรัม คือ 32.97 บาท เทียบกับอาหารเดิม คือ 51.47 บาท จึงลดต้นทุนค่าอาหารได้ประมาณ 18 บาท 
ต่อน้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 1 กิโลกรัม 
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4) การลดต้นทุนอาหารสัตว์ในสุกรขุน ทดสอบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยใช้ใบหม่อนหมัก
ทดแทนอาหารเม็ดร้อยละ 20 ซึ่งลดค่าอาหารได้ประมาณ 200 บาท/ตัว และทดสอบที่สุกรขุนฟาร์มเกษตรกร  
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยปรับจากสูตรอาหารใบมันส าปะหลังหมักเดิม (30:30:30) แต่ปรับสูตรให้ได้ค่า
พลังงานที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ ซึ่งก าไรต่อตัวที่ได้เพ่ิมข้ึนจากเดิมประมาณ 600 บาท 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายอภัย สุทธิสังข์) : กล่าวว่า ฟาร์มที่ท าการทดลอง เป็นฟาร์มที่ผ่าน GAP 
แล้ว แต่ควรปรับปรุงเรื่องระบบ Biosecurity ให้มากขึ้น การจะเข้าไปในฟาร์มของเกษตรกรต้องมีความพร้อมทั้ง
ฟาร์ม และผู้ที่เข้าไปท างาน ซึ่งการท ารางอาหารจะช่วยในเรื่องการปนเปื้อนในอาหารได้ดีขึ้น 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (นายสมชวน รัตนมังคลานนท์) : 
แจ้งว่า ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มีการวิจัย เรื่องการใช้สมุนไพรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมใน
เนื้อวัวที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากจะท างานวิจัยสามารถขอทุนจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ได ้  

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์) : กล่าวว่า โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านปศุสัตว์
ควรขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ตั้งแต่พันธุ์สัตว์ อาหาร โรงเรือน การป้องกันโรค การจัดการ จนถึงการตลาด ควรมี
การบริหารจัดการครบทุกองค์ประกอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งต้องมีคู่มือ และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  

ปศุสัตว์เขต 7 (นายรณชัย จ๋วงพานิช) : เสนอว่า ควรมีความชัดเจนในการตั้งราคาพืชอาหารสัตว์ 
แต่ละชนิด และความเหมาะสมในการเก็บเกี่ยว เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
1. ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ เร่งขับเคลื่อนการใช้อาหารส าเร็จรูป และการก าหนดราคากลางของ

อาหารสัตว์แต่ละชนิด 
2. ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เร่งขับเคลื่อน GAP ในฟาร์ม 
3. กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเหมาะสม 
4. กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ศึกษาวิจัยสมุนไพรที่จะใช้ผสมในอาหารสัตว์ และให้น าเสนอ

ความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 
5. ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโคนม และโคเนื้อ ศึกษาวิจัยเรื่องอาหารสัตว์ให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3.2 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานแปลงพืชอินทรีย์ 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ) : รายงานความก้าวหน้า 

การด าเนินงานแปลงพืชอินทรีย์ โดยส านักพัฒนาอาหารสัตว์ได้ส ารวจแปลงพืชอาหารสัตว์ พบว่ามีแปลงผลิต 
พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรองแล้วในปัจจุบัน 8 หน่วย พ้ืนที่รวม 680 ไร่ โดยผลิตทั้งเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ 
และพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ทั้งนี้ แผนการผลิตเสบียงพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ปี 2561 จะขยายพ้ืนที่การผลิต 
พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ จ านวน 5,000 ไร่ ใน 31 ศูนย์ เพ่ือเป็นวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์ และสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์/ท่อนพันธุ์/เสบียงสัตว์ ให้แก่เกษตรกรเป้าหมายในพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 3.3 ข้อมูลโคนมรายฟาร์ม 
 ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายชัยวัฒน์ โยธคล) : รายงานว่า 
การติดตามคุณภาพน้ านมรายฟาร์ม จะมีผลตรวจอยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งศูนย์รวมนมหรือสหกรณ์ได้ส่งมาตรวจโดย
เป็นลักษณะข้อมูลน้ านมรายฟาร์ม ส่วนนมโรงเรียนยังไม่ได้น ามาวิเคราะห์ เนื่องจากจะเป็นการเก็บเฉพาะที่     
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ไม่มีข้อมูลรายฟาร์ม โดยข้อมูลต่างๆ จะอยู่ในเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสาร เช่น ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ข้อมูลเกษตรกรรายฟาร์ม เป็นต้น                  
ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา  

 อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายอภัย สุทธิสังข์) : กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ควรเป็นผู้บันทึกข้อมูล
เองในระบบ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ  

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้ปศุสัตว์อ าเภอ และสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกใน
ระบบ และใหศู้นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนดมาตรการจัดการกรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง 
 2. ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าข้อมูลรายฟาร์มในแต่ละรายชนิดสัตว์ โดย
ท าเป็นตัวอย่าง อย่างน้อย 1 ฟาร์ม เช่น โคนมเลือกของบริษัท Thai Fresh Milk เป็นต้น 

 3.4 ความก้าวหน้าในการตรวจสารเร่งเนื้อแดง  
 ผู้อ านวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (นายรักไทย งามภักดิ์) : รายงานมาตรการแก้ไข
ปัญหาสารเร่งเนื้อแดงของสุกร ดังนี้ ในปี 2535 ประกาศห้ามใช้สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ปี 2546 ปราบปรามการใช้
สารเร่งเนื้อแดงอย่างเข้มข้น (มติคณะรัฐมนตรี) ปี 2548 ก าหนดให้ก่อนการเคลื่อนย้ายต้องได้รับการตรวจสารเร่ง
เนื้อแดงก่อน (ใช้ผล Lab) ปี 2550 เริ่มรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง (ไม่ต้องมีผล Lab ก่อนการย้าย)  
ปี 2559 ตรวจ strip test ที่โรงฆ่าสัตว์ (น าร่องโครงการในเขต 1 2 7) และ ปี 2560 ตรวจ strip test ฟาร์ม 
โรงฆ่าสัตว์ สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) จากผลการด าเนินการท าให้
ผู้ประกอบการเลิกใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสุกรมากข้ึน เนื่องจากมีการจับกุมอย่างจริงจัง 
 มาตรการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดงของโคขุน เดือนธันวาคม 2559 ประกาศเจตนารมณ์ไม่ใช้
สารเร่งเนื้อแดงในกระบวนการผลิตโคขุน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ตรวจสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เดือนมีนาคม 2560 เริ่มปราบปรามอย่างเข้มงวด โดยตรวจปัสสาวะโคขุน 
บนยานพาหนะ เดือนสิงหาคม 2560 ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist) เดือนตุลาคม 2560 ก าหนดให้ฟาร์มที่
ได้รับรองฟาร์มปลอดสารไม่ต้องตรวจปัสสาวะโคขุนบนยานพาหนะ และมีการตรวจเขียง (โดยใช้strip test) เดือน
พฤศจิกายน 2560 ด าเนินโครงการตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงใน เขต 6 และเขต 7 
 การรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดง (β-Agonist) ด าเนินการได้ ดังนี้ ฟาร์มสุกร 
จ านวน 5,867 ฟาร์ม และฟาร์มโคขุน จ านวน 157 ฟาร์ม 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ศึกษาอาหารสัตว์ที่สัตว์กินแล้วท าให้มีไขมันน้อย 
 2. ให้กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สรุปกลุ่มเกษตรกรที่มีความเสี่ยงต่อการใช้สารเร่งเนื้อแดง 
 3. ให้กองแผนงาน น าประเด็นส าคัญต่าง ๆ ในการประชุมฯ มาติดตามในครั้งต่อไปทุกครั้ง 

 3.5 ความก้าวหน้าในการจับกุมและการด าเนินคดีต่าง ๆ  
 กองสารวัตรและกักกัน (นายบุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล) : รายงานว่า จากการตรวจสถานที่
จ าหน่ายในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี และอ่างทอง ซึ่งมีข้อมูลการกร ะท า
ความผิด โดยประสานก าลังกับเจ้าหน้าที่ทหารและต ารวจ สรุปผลการปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบสถานที่จ าหน่าย
เนื้อสัตว์ตามโครงการตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อโค จ านวน 25 ตลาด สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
จ านวน 104 เขียง ชุดทดสอบภาคสนามมีผลบวกจ านวน 47 เขียง ส าหรับการร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
จะด าเนินการตรวจจับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมสารเร่งเนื้อแดง ตรวจสารเร่งเนื้อแดงที่ฟาร์ม ซึ่งปัจจุบัน
ด าเนินงานอยู่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 โดยตรวจปัสสาวะโค สุกร กระบือ บนรถที่เคลื่อนย้ายก่อนเข้าโรงฆ่าสัตว์  
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และย้ายออก ทั้งนี้เมื่อตรวจพบแล้วกองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จะติดตามไปดูที่ต้น
ทางการใช้สารเร่งเนื้อแดง เช่น ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น 
  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) : เสนอว่า ควรจะยกระดับการแก้ไขปัญหาสาร
เร่งเนื้อแดงให้เป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนเห็นความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ต่อไป    

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายให้ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดท าแผนการปฏิบัติงาน เรื่องการแก้ไข
ปัญหาสารเร่งเนื้อแดง ตามข้อเสนอแนะต่อไป 

วาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อทราบ 

  ๔.๑ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  Good 
Farming Management (GFM) 
  ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ (นายวิริยะ แก้วทอง) : รายงานว่า 
มาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในไก่ชน ในส่วนเจ้าของไก่ชนต้องน าสัตว์ปีกขึ้นทะเบียนเป็นรายเกษตรกร 
ในส่วนของสนามไก่ชนต้องมีการบันทึกบุคคล และไก่ชน เข้า – ออก มีการตรวจสมุดรับรองสถานที่เลี้ยง มีการท า
ความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังชน และในส่วนของสัตวแพทย์ / เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ต้องเข้า
ตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างตามระยะเวลาที่ก าหนด  
  โครงการ GFM ในสัตว์ปีกพ้ืนเมืองมีเป้าหมายด าเนินการอยู่ในโครงการต่างๆ ดังนี้ 1) โครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 2) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
4) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ และ 5) โครงการ 9101 
แบ่งออกเป็น สัตว์ปีกพ้ืนเมือง 8,980 ตัว และ เป็ด 1,157 ตัว โดยส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
จะสนับสนุนตาข่ายให้แก่เกษตรกรส าหรับโครงการน าร่องยกระดับการเลี้ยงสัตว์ปีก (สาธิต) หมู่บ้านละ 1 แห่ง 
แห่งละ 3,000 บาท จ านวน 2,000 แห่ง งบประมาณ 6,000,000 บาท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560  
ให้ส านักงานปศุสัตว์เขตยืนยันข้อมูล เพ่ือจะโอนเงินไปให้จังหวัดด าเนินการ ตามแบบแปลนจากส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าชดใช้ท าลายสัตว์ปีก ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 17 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งสิ้น 1,241,060 ตัว 
จ านวน 65,353.5 กิโลกรัม เป็นเงิน 37,917,417.25 บาท 

ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต)  : ได้ชี้แจงว่า ในส่วน
ของวัคซีน สามารถผลิตได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (นายสมชวน รัตนมังคลานนท์) : 
กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ สัตว์ปีก ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ได้น าเสนอเรื่อง ไก่พ้ืนเมือง 
ซึ่งอยู่ระหว่างการร่างยุทธศาสตร์ไก่พ้ืนเมือง แยกออกเป็น 3 ชนิด คือ ไก่หลังบ้าน ไก่สันทนาการและกีฬา และไก่
การค้า โดยเน้นเรื่องโรคระบาด การยกระดับมาตรฐานการเลี้ยง และการตลาด และจากการที่กรมปศุสัตว์มี
มาตรการไม่ให้เพ่ิมฟาร์มไก่ไข่ ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ จะพิจารณาเรื่องปริมาณไก่ และฟาร์มไก่ไข่
ให้เป็นมาตรฐานบังคับ  

ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม) : กล่าวว่า ในการ
ควบคุมการน าเข้า กรณีเป็นเกษตรกรรายใหม่ต้องมีแผนธุรกิจ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาความ
เหมาะสมด้วย 
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อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายอภัย สุทธิสังข์) : กล่าวว่า เรื่องต่างๆ ที่จะให้เขตขับเคลื่อน ขอให้ส่ง
ข้อมูลให้เขต หรือจังหวัดช่วยพิจารณา หากมีข้อแก้ไขให้ส่งกลับมาส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ เพ่ือส่ง
ให้ส านักกฎหมายด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ขอให้เริ่มด าเนินการโครงการน าร่องยกระดับการเลี้ยงสัตว์ปีก (สาธิต) เร่ง
ท าเล้าไก่ GFM และยกระดับการเลี้ยงทั้งหมด ขอให้เน้นบ้านของอาสาปศุสัตว์ที่ตั้งอยู่ริมถนน เพ่ือให้ประชาชน
เห็นเล้าไก่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของประชารัฐที่มีเป้าหมายให้น าสัตว์เลี้ยงมาเข้าเล้าทั้งหมด และกรณีที่
กระทรวงมหาดไทยสั่งห้ามชนไก่ ก็เป็นมาตรการในการลดการเกิดโรคในพ้ืนที่เสี่ยง  

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
1. ให้ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ เร่งด าเนินการโครงการน าร่องยกระดับการเลี้ยง

สัตว์ปีก (สาธิต) 
2. ให้ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์หารือ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรณีให้

บ้านอาสาปศุสัตว์เป็นจุดกระจายวัคซีน 
3. ให้ปศุสัตว์เขต 7 น าเรื่องโครงการลดสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง แจ้งในที่ประชุมเขตด้วย โดยให้เริ่ม

ด าเนินการได้ทันท ี
4. ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปรับปรุงราคาสินค้าปศุสัตว์บนเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน

อยู่เสมอ 

 4.2 กรอบแนวทางการบริหารกองทุนงานวิจัยกรมปศุสัตว์  
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ (นายสมเกียรติ เพชรวาณิชกุล ) : กล่าวว่า ในเรื่องกองทุน

งานวิจัยกรมปศุสัตว์ กองความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างประเทศได้จัดท ากรอบไว้แล้ว โดยแหล่งเงินทุนได้มาจาก 
2 แหล่ง ได้แก่ ทุนสนับสนุนงานวิจัย (ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)/ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย/ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และ เงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
(สิทธิบัตร) และการน าไปใช้ประโยชน์ (เงินผลพลอยได้)    

มติที่ประชุม :  รับทราบ  

 4.3 สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จ ากัดเข้าร่วมโครงการพลังทีมส่งเสริมและเข้าโครงการเกษตร
แปลงใหญ่ประชารัฐ  
  ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายรัชพล หลิมวัฒนา) : กล่าวว่า จากการไปดูงาน
สหกรณ์โคนมด่านขุนทด มีการพัฒนาเป็น GAP ฟาร์ม เกือบ 100 % โดยฟาร์มโคนม 41  ฟาร์ม ผ่าน GAP 39 
ฟาร์ม แปลงใหญ่โคนมประชารัฐ (F&N) แยกตัวออกมาจาก สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จ ากัด 17 ฟาร์ม มีสมาชิก 48 ราย 
ปริมาณน้ านมต่อวัน 6.7  ตัน ค่าเฉลี่ยการให้น้ านม 13.6 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของ F&N  
ให้ค าปรึกษา และเข้มงวดเรื่องคุณภาพน้ านม โดยมี TMR สูตรของตนเอง (อาหารข้นกับต้นข้าวโพด/เนเปียร์สับ) 
ส าหรับหลักการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนม ได้แก่ 1) องค์ประกอบฟาร์ม 2) อาหารส าหรับโคนม 3) น้ า 
4) การจัดการฟาร์ม 5) สุขภาพสัตว์ 6) สวัสดิภาพสัตว์ 7) สิ่งแวดล้อม 8) การผลิตน้ านมดิบ 9) การบันทึกข้อมูล  
  อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายอภัย สุทธิสังข์) : กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มีคู่มือการตรวจฟาร์ม และการ
ท าฟาร์มโคนมหรือไม่ ทั้งนี้ สหกรณ์ที่ส่งนมโรงเรียน จะมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปดูแล ซึ่งกรมปศุสัตว์  
มีหน่วย DHHU ควรเข้าไปร่วมหารือในเรื่องเงินกองทุนต่างๆ ร่วมกับสหกรณ์ด้วย เพ่ือให้สหกรณ์พัฒนาได้เร็วขึ้น 
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มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
1. ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เร่งขับเคลื่อนโครงการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ 
2. ให้ส านัก/กอง น าเรื่องที่ไปศึกษาดูงาน เช่น กรณีการเข้าตรวจฟาร์ม มาน าเสนอในที่ประชุม

ครั้งต่อไป 

4.4 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง  
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม) : กล่าวว่า ได้รับโจทย์

ให้ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง โดยพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศมีจ านวน 900,000 ไร่ ซึ่งได้จัดสรรให้ 
ปศุสัตว์ 400,000 ไร่ กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนจะเน้นจังหวัดที่มีโคนมหนาแน่นเป็นหลัก จังหวัดลุ่มน้ า  
28 จังหวัด มีพื้นที่ 366,455 ไร่ อีก 4 จังหวัด และเป็นจังหวัดที่มีโคเนื้อหนาแน่น มีพื้นที่ 79,059 ไร่ รวมเป็น 
445,514 ไร่ แนวทางการด าเนินการ คือ อุดหนุนปัจจัยการผลิต ไร่ละ 2 พัน ไม่เกิน 15 ไร่ สูงสุด 30,000 
บาทต่อราย มีการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพดี และส่งเสริมให้สหกรณ์จัดท าบ่อหญ้าหมัก  
เพ่ือเป็นพ้ืนที่รองรับผลผลิต และจัดเก็บไว้ใช้ในช่วงแล้ง ขนาดบ่อ 70 ตัน ราคา บ่อละ 20,000 บาท โดยกรมฯ 
จะอุดหนุนค่าขนย้ายข้าวโพดมาที่สหกรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอใช้งบกลาง ทั้งนี้ 
การปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกข้าวโพดมาท านาจะไม่มีปัญหากับการท านาในฤดูปกติ 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน (นายอวยชัย ชัยยุทโธ) : มีข้อเสนอแนะว่า ช่วงที่ เสนอ
คณะรัฐมนตรี ไม่ควรแยกเป็นโคเนื้อหรือ โคนม ควรรวมเป็นการปลูกข้าวโพดชนิดเดียว 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายอภัย สุทธิสังข์) : กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ ได้ประโยชน์  
จากการใช้งบกลางหลายโครงการ ต้องให้ความส าคัญ เบื้องต้น กรมปศุสัตว์มีข้อมูลพ้ืนที่ที่เหมาะสมอยู่แล้วขอให้
น ามาใช้ประโยชน์ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
1. ให้ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการปลูกพืชอาหารสัตว์  
2. ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 

4.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเชิงรุกส าหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เลขานุการกรม (นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์) : แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานเชิงรุกส าหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันของกรม 
ปศุสัตว์ 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยให้ความรู้ ค าปรึกษาแนะน า แก่หน่วยงานภูมิ ภาค 
งบประมาณ 5,211,175 บาท มีผู้เข้าประชุมสัมมนา 1,379 ราย (ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง ปศุสัตว์เขต 1 - 9 
ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่เขต 1-9 ผู้อ านวยการส านัก - กอง หัวหน้าศูนย์ – สถานี - ด่านกักกันสัตว์  
ในพ้ืนที่เขต 1-9) แบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 6 – 8 ธันวาคม  2560 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก (พ้ืนที่เขต 5 , 6) 
รุ่นที่ 2 วันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น (พ้ืนที่เขต 3 , 4) 
รุ่นที่ 3 วันที่ ๑๐ – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่เขต 8 , 9) 
รุ่นที่ 4 วันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร (พ้ืนที่เขต 

1,2,7) 
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โดยมีรูปแบบการจัดประชุมสัมมนา ดังนี้ 1) อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบนโยบาย 2) บรรยายจาก
วิทยากรภายนอก 3) ผู้บริหารส่วนกลางตอบข้อซักถาม ให้ค าปรึกษา แนะน า 4) ปศุสัตว์เขตคัดเลือกผลงาน 
โดดเด่นในพ้ืนที่น าเสนอ เขตละ 5 เรื่อง 5) สรุปถอดบทเรียนโดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ส าหรับปัญหาในปีที่ผ่านมา 
ผู้ที่เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเฉพาะช่วงเวลาที่ผู้บริหารอยู่ก ากับ ท าให้เกิดจุดอ่อน จึงเชิญบุคคลภายนอกมาเป็น
วิทยากร  

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) : ให้ข้อสังเกตว่า ความคาดหวังของผู้จัด  
มุ่งผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด ส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมประชุมไม่ให้ความสนใจในการประชุมควรท าอย่างไรเพ่ือให้
ได้ผลมากยิ่งขึ้น  

อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายอภัย สุทธิสังข์) : กล่าวว่า อาจให้น าเรื่องการปฏิบัติงานของปศุสัตว์
อ าเภอที่ดี และปศุสัตว์อ าเภอที่แย่มาถอดบทเรียน และน าเสนอให้หน่วยงานส่วนกลางที่รับทราบ เพ่ือแก้ไขกรณีที่
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ให้ความสนใจกับการประชุม  

มติที่ประชุม :   รับทราบ และมอบหมายให้ส านักงานเลขานุการกรมพิจารณารูปแบบการจัดประชุมให้มีความ
น่าสนใจ 

 4.6 การเตรียมการรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทยจากเจ้าหน้าที่
สหภาพยุโรป 

ผู้อ านวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (นายวัชรพล โชติยะปุตตะ) : 
รายงานว่า สืบเนื่องจากสหภาพยุโรปมีหนังสือแจ้งกรมปศุสัตว์ จะขอตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทย 
ซึ่งสหภาพยุโรปจะส่งเจ้าหน้าที่มาจ านวน ๒ ท่าน โดยมีแนวทางการตรวจ เรื่อง การมีประสิทธิภาพการท างาน 
การควบคุมโรงงานทั้งระบบ เช่น โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ การออกใบรับรอง
สุขภาพสัตว์ และห้อง LAB ต่างฯ เนื่องจากไทยมีการส่งออกท้ังไก่สดและไก่แปรรูป สหภาพยุโรปจึงขอเข้ามาตรวจ
ประเมินคุณภาพ และขอเลือกสถานที่ในการตรวจประเมิน โดยเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีการประชุม
เตรียมการรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทยจากเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป ระหว่างวันที่             
๒๒ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. ตั้งคณะกรรมการกรมปศุสัตว์ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน 
 ๒. ตั้งคณะกรรมการระดับหน่วยงาน โดยมีผู้แทนจากส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน  
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ส านักกฎหมาย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร 
โดยสิ่งส าคัญทีต่้องเตรียมพร้อม คือ การตอบแบบสอบถาม ซึ่งสหภาพยุโรปจะส่งแบบสอบถามมาให้ตอบ  
 ๓. ตั้งคณะกรรมการระดับเขต เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ให้สหภาพยุโรปลงไปตรวจ พร้อมทั้ง เตรียม 
ผู้ประสานงานหลักและส ารองในจังหวัดที่มีฟาร์มและโรงงานอยู่ 
 ๔. ประชุมติดตามงาน 
 ๕. มีการลงพ้ืนที่ Pre audit ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ เพ่ือดูว่าพ้ืนที่มีปัญหาอะไร หรือจุดเด่น 
จุดอ่อนอะไร และเตรียมพร้อมเรื่องที่มีปัญหา คือ โรงงานที่ส่งไปให้สหภาพยุโรปตรวจได้ตรวจพบ เชื้อ 
ซัลโมเนลลา 
 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (นายสมชวน รัตนมังคลานนท์) : 
กล่าวว่า การตรวจประเมินของสหภาพยุโรปเป็นสิ่งที่ส าคัญ ขอให้ทุกเขตเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจประเมิน
โดยขอให้เขตตั้งคณะกรรมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในเขต ซึ่งจะมีการประชุมติดตามงาน ซ้อม 
Presentation จ านวน 2 ครั้ง และ Pre audit จ านวน 2 ครั้ง  
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มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายให้ ปศุสัตว์เขต เตรียมความพร้อมรอรับการตรวจประเมินของสหภาพ
ยุโรป และตั้งคณะกรรมการระดับเขต พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานหลักและส ารอง ส่งให้กองความร่วมมือ
ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

 4.7 การควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในภาคปศุสัตว์  
 ผู้อ านวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (นายรักไทย งามภักดิ์) : รายงานความก้าวหน้า 

แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ที่เก่ียวข้องกับกรมปศุสัตว์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาค
การเกษตรและสัตว์เลี้ยง ส าหรับการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในภาคปศุสัตว์มีการ
จัดการการดื้อยาในห่วงโซ่การผลิตสินค้าปศุสัตว์ ดังนี้  

1. โรงงานผลิตอาหารสัตว์ : โรงงานผลิตอาหารสัตว์ถูกกฎหมายและมีระบบมาตรฐาน ตรวจสอบ
คุณภาพอาหารสัตว์ตาม พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ห้ามใช้ยาต้านจุลชีพที่มีความ
เสี่ยงต่อการดื้อยาผสมในอาหารสัตว์ ห้ามใช้ยาต้านจุลชีพผสมในอาหารสัตว์เพ่ือเร่งการเจริญเติบโต มีกฎหมาย
และสัตวแพทย์ก ากับดูแลการสั่งใช้ยาในโรงงานอาหารสัตว์ และส่งเสริมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ไม่ผสมยา
ปฏิชีวนะ 

๒. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ : ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม มีสัตวแพทย์ควบคุมการใช้
ยาในฟาร์ม เก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์ ส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มอย่างสม
เหตุผลส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทา งเลือก และ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องเชื้อดื้อยา 

๓. โรงฆ่าสัตว์ : โรงฆ่าสัตว์ถูกกฎหมายและมีระบบมาตรฐาน เก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังการดื้อยา
ของเชื้อจุลชีพ และมีพนักงานตรวจโรคสัตว์ก ากับดูแล 

๔. สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์/ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ : เก็บตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
ตรวจสอบการตกค้างของยาปฏิชีวนะในสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมให้มีมาตรฐานของสถานที่จ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ 
(ปศุสัตว์ OK) 

๕. ยาต้านจุลชีพที่ใช้ในการผลิตปศุสัตว์ : ยาได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้อง ตรวจสอบคุณภาพ    
ยาสัตว์หลังออกสู่ตลาดปราบปรามยาสัตว์ผิดกฎหมาย และค านวณปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในปศุสัตว์ 

ทุกขั้นตอนต้องเข้าไปก ากับดูแล โดยมีเป้าประสงค์ที่จะลดการใช้ยา ร้อยละ ๓๐ มีการทดสอบ  
4 เชื้อ ได้แก่ 1) Salmoella spp. 2) Campylobacter spp. 3) E.coli 4) Enterococcus spp. ซึ่งปริมาณการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์เพ่ือการบริโภค (mg/PCU) ได้แก่ ปี 2556 ปริมาณการใช้ยาปฏิชีนะ 298 mg/PCU ปี 
2559 ปริมาณการใช้ยาปฏิชีนะ 308 mg/PCU และปี 2560 ปริมาณการใช้ยาปฏิชีนะ 207 mg/PCU เป็น
ข้อมูลจากสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไป คือ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือ
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายที่ส าคัญคือการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในสัตว์ และลดการใช้ยาต้านจุลชีพใน
สัตว์ ให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2564 โดยมีการน าร่องที่ฟาร์มมาตรฐานของปศุสัตว์เขต ๕ ให้สัตวแพทย์ประจ า
ฟาร์มนับการใช้ยาของฟาร์มตัวเอง จะมีการฝึกอบรมสอนวิธีการนับการใช้ยาให้กับสัตวแพทย์ประจ าฟาร์ม เพ่ือ
ค านวณว่ามีการใช้ยามากน้อยอย่างไร  
  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (นายสมชวน รัตนมังคลานนท์) : 
กล่าวว่า การลดการใช้ยาในสัตว์ มีมาตรการหลายด้านตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า มีประเด็นที่ส าคัญ คือ 
ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ลดลง โดยวัดปริมาณเป็น mg/PCU ค านวณจากทั้งประเทศว่ามีการใช้ยาเท่าไหร่ 
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หารด้วยหน่วยข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งมาตรฐานของสหภาพยุโรปใช้เกณฑ์นี้ในการวัด เพื่อดูปริมาณการใช้ยาในแต่
ละปี ว่ามีการลดลงเท่าไหร่ ส่วนการทดสอบ 4 เชื้อ ได้แก่ 1) Salmoella spp. 2) Campylobacter spp.  
3) E.coli 4) Enterococcus spp. มีการติดตามอยู่ตลอด 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายให้กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ด าเนินการ ดังนี้ 
1. น าข้อมูลการลดการใช้ยาในสัตว์ของเขต 5 มาน าเสนอว่าด าเนินการอย่างไร เช่น มีการใช้ยา

ลดลงเท่าไหร่ มีอะไรที่เพ่ิมข้ึน และต้นทุนลดลงเท่าไหร่ 
2. หาข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่อง การลดการใช้ยาในสัตว์และกระบวนการในฟาร์ม เพ่ือให้ทุกเขต

ด าเนินการลดการใช้ยาในสัตว์ 
3. เตรียมข้อมูลการลดการใช้ยาในสัตว์ น าเสนอสหภาพยุโรปที่จะมาตรวจประเมิน 

4.๘ การขับเคลื่อนส านักงานปศุสัตว์อ าเภอต้นแบบ 
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) : รายงานความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอต้นแบบ เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการประชุมที่ด่านกักกันสัตว์ อ าเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนส านักงานปศุสัตว์อ าเภอต้นแบบ และหารือข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ 
มีข้อสรุปจากการประชุม ดังนี้ 

1. ให้จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ จ านวน 46 ราย 
2. จัดตั้งคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้าน ซึ่งมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและสรรหา

คณะกรรมการในระดับหมู่บ้าน และจัดฝึกอบรมคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านโดยขอสนับสนุน
งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ในครั้งแรก ซึ่งมีคณะกรรมการระดับอ าเภอควบคุมการบริหารจัดการคณะกรรมการ
ชุดนี้ ส าหรับคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านมีอ านาจหน้าที่ ได้แก่ ๑) การส ารวจข้อมูลประชากรปศุสัตว์
ประจ าหมู่บ้าน ๒) จัดท าแผนปศุสัตว์ระดับชุมชน โดยให้ยึดยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์เป็นฐานข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ท าแผนปศุสัตว์ระดับชุมชน โดยมอบให้ปศุสัตว์อ าเภอเป็นผู้ประสานงาน ๓) ดูแลเรื่องการบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาปศุสัตว์ในพ้ืนที่ และ ๔) ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้มีการตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ส ารวจศักยภาพ
ของชุมชน รับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้องการต่างๆ  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 

  4.9 คุณภาพของวัคซีน 
  อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายอภัย สุทธิสังข์) : กล่าวว่า คุณภาพของวัคซีนได้รับการตอบรับที่ดี แต่ยังมี
Lot เก่าที่ยังมีปัญหา Subtype ไม่ตรง ตอนนี้ได้มีการผลิตวัคซีนขึ้นมาใหม่แล้ว Order ที่ส านักควบคุม ป้องกันและ
บ าบัดโรคสัตว์สั่งผลิตวัคซีน FMD 3 Type  (Asia 1) เพ่ือป้องกันและใช้ในการควบคุมโรค น่าจะมีปริมาณน้อย ขอให้
ปรับจากวัคซีน FMD 3 Type มาเป็นวัคซีน FMD 2 Type ภูมิต้านทานน่าจะดีขึ้น 
  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต)  : รายงานว่า วัคซีน 
FMD monovalent ได้ส่งไปแล้ว 50,000 โด๊ส ส่วน Type O ไม่น่าจะมีปัญหาในพ้ืนที่ นอกจากนี้ ในเรื่องของ
ความปลอดภัยได้มีการทดลองฉีดวัคซีนแล้วไม่พบปัญหา แต่ได้มีการแจ้งทุกเขตให้ระมัดระวังในการฉีดวัคซีนให้โคนม 
ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน จะส่งวัคซีน FMD สุกรไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากจะลดการผลิตวัคซีน FMD สุกร 
เพ่ือเร่งการผลิตวัคซีน FMD โค-กระบือ ซึ่งได้ปรับระยะเวลาการผลิตวัคซีนใหม่ จากเดิมปลายเดือนมกราคม   
256๑ เปลี่ยนเป็นสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนธันวาคม 256๐ เพ่ือให้หน่วยงานได้ฉีดวัคซีนก่อนปีใหม่ ในกรณีที่
ต้องการวัคซีนจ าเป็นหรือเร่งด่วนก่อน ขอให้หน่วยงานแจ้งไปที่ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ซึ่งส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จะผลิตวัคซีนตามเป้าหมายที่ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ก าหนด แต่จะมีวัคซีน 
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