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เป้าหมายไตรมาส1



ให้เร่งดําเนินการภายใน 

31 มี.ค. 62





งานสาํคัญเร่งด่วน
o โครงการสานพลังประชารัฐ 

เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทาํนา

o สถานการณ์ การเฝ้าระวัง ควบคุมและ

การป้องกันโรค

o การจัดตัง้สถานพยาบาลสัตว์

o การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน

ของเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป

o การแต่งตัง้บุคลากร

o การให้ความช่วยเหลือและ

การจัดการด้านภยัพบิตัิ
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1. การให้ความช่วยเหลือ

และการจัดการด้านภยัพบิตัิ
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ภัยพิบัติดานปศุสัตว

การเตรียมการ
1. การเตรียมเสบียงอาหารสัตว จํานวน 1,000 ตัน 

สํารองไวในพ้ืนที่ภาคใต

2. ถุงยังชีพสําหรับสัตว จํานวน 7,000 ถุง

3. คอกสัตวแบบน็อคดาวน จํานวน 15 ชุด (500 แผง)

4. ชุดปฏิบัติการเคล่ือน รักษาสัตวเจ็บปวย และดูแล

สุขภาพสัตว ตลอดจนใหคําแนะนํา  300 นาย

กลุมโครงการพิเศษและปองกันภัยพิบัติดานปศุสัตว กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว

ผลกระทบ / ความเสียหาย
ผลกระทบ 10 จังหวัด 41 อําเภอ 202 ตําบล 1,037 หมูบาน

เกษตรกร 46,678 ราย 

โค 87,695 ตัว  กระบือ 2,704 ตัว  สุกร 91,509 ตัว  แพะ/แกะ 20,654 ตัว 

สัตวปก 2,429,500 ตัว  แปลงหญา 3,579 ไร 

ความเสียหาย 5 จังหวัด 

เกษตรกร 119 ราย  โค 52 ตัว  กระบือ 11 ตัว  สุกร 3 ตัว  แพะ/แกะ 118 

ตัว สัตวปก 1,347 ตัว
ความชวยเหลือ 

1. อาหารสัตวพระราชทาน 108,360 kg

2. ถุงยังชีพ 3,762 แหง

3. จุดอพยพ 7 แหง

4. เคล่ือนยายสัตวสูที่ปลอดภัย 242,263 ตัว



ศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติดานปศุสัตว กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  

กรมปศุสัตว  โทร : 02-653-4553 E-mail : Disaster@dld.go.th

สรุปรายงานผลกระทบและการชวยเหลือเกษตรกรดานปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ณ วันที่  9 มกราคม 2562  (ขอมูล ณ เวลา 14.00 น.)

ผลกระทบดานปศุสัตว

การใหความชวยเหลือเฉพาะหนา
จังหวัด

(อําเภอ/ตําบล/หมูบาน)

เกษตรกร 

(ราย)

โค 

(ตัว)

กระบือ

(ตัว)

สุกร

(ตัว)

แพะ/แกะ

(ตัว)

สัตวปก 

(ตัว)

แปลงหญา 

(ไร)

1. นครศรีธรรมราช

18 อําเภอ 118 ตําบล  722 หมูบาน

38,793 73,367 1,777 84,140 16,367 1,800,983 3,236 -อพยพสัตว 1,825 ตัว เคล่ือนยายสัตว 237,053 ตัว (โค/กระบือ 34,836 ตัว สัตวเล็ก 11,712 ตัว 

สัตวปก 190,505ตัว) - หญาอาหารสัตวพระราชทาน 91,960 ก.ก. - ถุงยังชีพ 2,000 ชุด ดูแล

สุขภาพสัตว 18,888 ตัว  รักษาสัตว 1,804 ตัว 

2. สุราษฎธานี

3 อําเภอ 11 ตําบล 32 หมูบาน

585 2,562 591 500 66 12,205 - -ถุงยังชีพ 142 ถุง  เคล่ือนยายสัตว 3,016 ตัว - หญาอาหารสัตวพระราชทาน  8,000 ก.ก.

3. นราธิวาส 3 อําเภอ 5 ตําบล 6 มบ 31 55 92 - 8 125 - - ถุงยังชีพ 26 ชุด - หญาอาหารสัตวพระราชทาน  13,000 ก.ก. – ดูแลสุขภาพสัตว 106 ตัว

4. ปตตานี  5 อําเภอ 29 ตําบล 80 มบ 1,093 660 20 - 1,503 19,183 10 - ถุงยังชีพ 40 ชุด - ดูแลสุขภาพสัตว 129 ตัว  รักษาสัตว 411 ตัว –เคล่ือนยายสัตว 2,405 ตัว

5. สงขลา 6 อําเภอ 23 ตําบล 113 มบ 4,752 10,707 61 7,034 3,300 466,768 278 - หญาอาหารสัตวพระราชทาน  32,000 ก.ก.

6. ประจวบคีรีขันธ

2 อําเภอ 4 ตําบล 7 หมูบาน

75 460 116 - - 300 - - เคล่ือนยายสัตว 321 ตัว – หญาอาหารสัตวพระราชทาน 5,000 ก.ก.

7. ชุมพร 1 อําเภอ 6 ตําบล 38 มบ 501 440 - 129 - 3,292 -

8. พัทลุง 1 อําเภอ 5 ตําบล 5 หมูบาน 37 177 47 93 - 2,475 - - เคล่ือนยายสัตว 2,001 ตัว

9. ตรัง 2 อําเภอ 13 ตําบล 61 หมูบาน 1,911 2,183 - 146 167 152,269 80 - ดูแลสุขภาพสัตว 873 ตัว      - รักษาสัตว 1,859 ตัว 

10. ยะลา 1 อําเภอ 2 ตําบล 4 หมูบาน 80 55 - - - 260 5

รวม 42 อําเภอ 216 ตําบล 1,068

หมูบาน

47,858 90,666 2,704 92,042 21,411 2,457,860 3,609 เคลื่อนยายสัตว 244,796 ตัว (โค/กระบือ 38,151 ตัว สัตวเล็ก 12,031 ตัว สัตวปก 194,614ตัว) 

ถุงยังชีพ 2,208 ชุด ดูแลสุขภาพสัตว 19,996 ตัว รักษาสัตว  4,074 ตัว มอบหญาอาหารสัตว

พระราชทาน 149,960 ก.ก.  อพยพสัตว 1,825 ตัว – เคลื่อนยายสัตว 244,193 ตัว

สัตวตาย/สูญหาย

จังหวัด เกษตรกร (ราย) โค (ตัว) กระบือ (ตัว) สุกร  (ตัว) แพะ/แกะ (ตัว) สัตวปก (ตัว)

1. นครศรีธรรมราช 85 35 4 - 119 2,504

2. นราธิวาส 3 3 1 - - -

3. สงขลา 12 4 5 - 7 -

4. พัทลุง 9 3 4 3 - 293

5. ปตตานี 10 8 1 - 5 -

รวม 119 53 15 3 131 2,797



นครศรีธรรมราช 91,960 กก. (4,598 ฟอน)

สงขลา 32,000 กก.(1,600 ฟอน)

นราธิวาส 13,000 กก.(650 ฟอน) 

สุราษฎรธานี 8,000 กก. (400 ฟอน)

สรุปผลการสงมอบหญาอาหารสตัวพระราชทานสะสม 149,960 กก. (7,498 ฟอน)

ขอมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 62 เวลา 14.00 น

ประจวบคีรีขันธ 5,000 กก. (250 ฟอน)



2. โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดทูาํนา



โครงการสานพลังประชารัฐ

เพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ : 

กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

กรมปศุสัตว โทร. 02-6534444 ตอ 3315/3326

ผลการบันทึกขอมูลการรับสมัครเกษตรกร

ขอมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น.

รวม 
8,790 ราย 10,074

แปลง 59,013 ไร

ในเขตฯ  948 ราย 1,181 แปลง 6,270 ไร

นอกเขตฯ 6,582 ราย 8,893 แปลง 52,743 ไร

ต.ค

.
พ.ย

.

ธ.ค

.

ม.ค

.
ก.พ

.
มี.ค

.
เม.ย

.

พ.ค

.
อบรม/ถายทอด

กํากับ/ติดตาม/แนะนํา

ปลูก/เก็บเก่ียว/รวบรวมผลผลิต/จําหนาย

ลําดับที่ จังหวัด
รวม ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน

ราย แปลง ไร ราย แปลง ไร ราย แปลง ไร

1 กาฬสินธุ 1,753 2,014 11,844.50 350 445 2,528.00 143 1,569 9,316.50 

2 นครพนม 229 261 1,277.00 12 16 71.25 217 245 1,205.75 

3 มหาสารคาม 142 164 1,068.50 45 51 329.75 97 113 738.75 

4 รอยเอ็ด 1,753 2,078 10,858.00 131 184 875.75 1,622 1,894 9,982.25 

5 สกลนคร 443 510 2,804.75 115 138 598.25 328 372 2,206.50 

6 หนองคาย 1,026 1,169 6,689.25 40 43 216.25 986 1,126 6,473.00 

7 หนองบัวลําภู 2,826 3,178 19,998.00 72 79 480.50 2,754 3,099 19,517.50 

8 อุดรธานี 618 700 4,473.00 183 225 1,170.50 435 475 3,302.50 
ประชาสัมพันธ/รับสมัคร



3. สถานการณ์ การเฝ้าระวัง ควบคุมและการป้องกันโรค

 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF)

 โรคพษิสุนัขบ้า (Rabies)

 โรคไข้หวดันก (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI)

 โรคปากและเท้าเป่ือย (Food and Mouth Disease: FMD)
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ทวีปแอฟริกา 4 

ประเทศ

ทวีปยุโรป 10 

ประเทศ ทวีปเอเชีย 

1 ประเทศ

สถานการณการระบาดโรค ASF ในสุกร (ขอมูล OIE ณ วันท่ี 5 มกราคม 2562)

• ในป 2561 มีรายงานการระบาดของโรค ASF ในสุกรสะสมทั้งหมด 15 ประเทศ



สถานการณการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอมูลตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 - 8 มกราคม 2562 

เกิดโรคอหิวาตแอฟรกิาในสกุรสะสม 100 ครั้ง 

ใน 72 เมือง 23 มณฑลและ 4 เขตปกครองพิเศษ

ขอมูล: กลุมระบาดวิทยาทางสัตวแพทย

ระยะหางจากจุดเกิดโรค ASF มณฑลยูนนานกับชายแดนไทยตรง

เชียงราย บริเวณสามเหลี่ยมทองคาํ มีระยะกระจัด ประมาณ  296 km 



การบริหารจัดการและ

ขับเคลื่อนมาตรการ

การปองกันโรคเขา

ประเทศเชิงบูรณาการ

การเพิ่มประสิทธิภาพ

การปองกันโรคเขา

ฟารม

การเพิ่มประสิทธิภาพ

การเฝาระวังโรค

การพัฒนา การตรวจ

วินิจฉัยและสราง

เครือขายทาง

หองปฏิบัติการ

การพัฒนาการ

ควบคุมโรค

การเพ่ิมศักยภาพในการ

สื่อสารความเสี่ยง

การจัดการฟนฟู

เกษตรกร

การมี

สวน

รวม

ของ

ภาค

เอกชน

ระยะกอนเผชิญเหตุ

การระบาด

ระยะเผชิญเหตุ

การระบาด

ระยะหลังเผชิญเหตุ

การระบาด

การเฝาระวังเตือนภัย

การปองกันโรค

การเตรียมความพรอม

เผชิญเหตุ

ระบบบริหารจัดการ

มาตรฐานการควบคุมโรค

การพัฒนา ลดปญหาการ

อุบัติซํ้า

แผนเตรียมความพรอมรับมือโรคอหิวาตแอฟรกิาในสกุรของประเทศไทย

การ

พัฒนา

วิจัย

4.1 เพ่ือเตรียมความพรอมกอนมีการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.2 เพ่ือบูรณาการเพ่ือปองกันการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.3 เพ่ือเผชิญเหตุโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.4 เพ่ือหาแนวทางฟนฟูเกษตรกรและผูไดรับผลกระทบจากการระบาดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร

4.5 เพ่ือเปนแนวทางประสานงานการดําเนินงานของหนวยท่ีเกี่ยวของหากเกิดการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสกุร

แผนเตรียมความพรอมรับมือโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรของประเทศไทย
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จํานวนตัวอยางสงตรวจโรคพษิสุนขับารายจังหวัด 
และวัตถุประสงคการเกบ็ตวัอยาง

(อางอิงจากขอมูลระบบ Thai Rabies Net ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561 – 5 ม.ค. 2562)

จํานวนการพบผลบวกตอโรคพิษสุนขับา รายจังหวดั

จังหวัดพบการเกิดโรคพิษสุนัขบาสูงสุด 10

อันดับ

จํานวนการเกิดโรค 

(ตัวอยาง)

n = 168

จังหวัดพบการเกิดโรคพิษสุนัขบาสูงสุด 10

อันดับ

จํานวนการเกิดโรค 

(ตัวอยาง)

n = 168

1. สุรินทร (ใน 9 อําเภอ) 33 (20%) 6. กาฬสินธุ (ใน 3 อําเภอ) 7 (4%)

2. สงขลา (ใน 9 อําเภอ) 15 (9%) 7. ชลบุรี (ใน 5 อําเภอ) 7 (4%)

3. เพชรบุรี (ใน 1 อําเภอ (ชะอํา)) 13 (8%) 8. นครราชสีมา (ใน 5 อําเภอ) 7 (4%)

4. นครศรีธรรมราช (ใน 7 อําเภอ) 9 (5%) 9. บุรีรัมย (ใน 3 อําเภอ) 6 (4%)

5. ยโสธร (ใน 5 อําเภอ) 8 (5%) 10. รอยเอ็ด (ใน 5 อําเภอ) / อุบลราชธานี 

(ใน 4 อําเภอ)

5 (3%)



ผลและแผนดาํเนินงานโรคพษิสุนัขบ้า

แผนปฏบิตักิารปี 2562วคัซีน

ผลงานที่ผ่านมา

100.39%
เป้าหมาย 8.24 ลา้นตวั

ผลงาน 8.27 ลา้นตวั ปี 62 : เป้าหมาย 12 ล้านตวั
3 ช่วง : จดัหาวคัซีน+อบรม

รณรงค์ทัว่ประเทศ 4 เดือน

เกบ็ตก/booster

เตรยีมจดัต ัง้

โรงงานผลติ

วคัซีน 



รายงานสัตวปก

ปวย/ตายสงสัยตาม

นิยามโรคไขหวัดนก

เกษตรกร
ปศุสัตวจังหวัด/ปศุสัตว

อําเภอ/อาสาปศุสัตวในพ้ืนที่

ลงพ้ืนที่สอบสวนโรค

และเก็บตัวอยาง

สวนกลาง

กรมปศุสัตว

รายงาน@ ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการเฝาระวังโรคไขหวัด

นก/birdflu@dld.go.th

- รก.1

- สคส.1

- แบบสอบสวนโรค

การรายงานโรค การควบคุมโรค

หองปฏิบัติการ

ตรวจวินิจฉัยโรค

ของกรมปศุสัตว

สง

ตัวอยาง

รายงานผล

------10km-------5
km

--

-เฝาระวังและคนหาโรคเพิ่มเติม (เคาะประตู

บาน) รอบจุดที่เกิดโรคในรัศมี 10 km.

- หามเคลื่อนยายสัตวปก 30 วัน

หมูบานที่เกิดโรค
-เก็บตัวอยาง cloacal swab สัตวปก

ทุกครัวเรือน สุม 5 ตัว/ครัวเรือน

หมูบานอื่น ในรัศมี 5 กม.
-เก็บตัวอยาง cloacal swab สัตวปก 

สุม 20 ตัว/หมูบาน

ฟารม 

สงสัยตามนิยามฯ

-ทําลายสัตวปก

-เก็บตัวอยางสัตวปก

(ซาก 2-5 ตัว) สง

ตรวจทาง

หองปฏิบัติการเพ่ือ

ตรวจยืนยันผล

-ทําความสะอาดและ

ทําลายเชื้อโรคในฟารม 

วัสดุอุปกรณภายใน

ฟารม

มาตรการเฝาระวังและควบคุมโรคไขหวัดนก



หลักเกณฑการสรางปลอดโรคบรเูซลลาในแพะพื้นที่เส่ียงตอการเกิดโรคปากและเทาเปอย ในเดือนมกราคม 2562

ปจจัยที่มีผลตอการระบาด
(1) ความหนาแนนของโคเนื้อ 

(2) ความหนาแนนของโคนม 

(3) ความหนาแนนของแพะ

(4) ความยาวของถนนสายหลัก

(5) อุณหภูมิ 

(6) พื้นท่ีขางเคียงพื้นท่ีเกิดโรค

กอนหนานี้ 
พื้นท่ี เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ํา

ตําบล 10 55 7,751

อําเภอ 7 39 926

จังหวัด 5 20 77

Spatial 
modelling

เขมงวดการปองกัน

และเฝาระวงัโรค



มาตรการปองกันและควบคุมโรคปากและเทาเปอย

พื้นท่ีเสี่ยงสูงและปานกลาง

ใหเรงดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในพื้นที่เส่ียงใหครอบคลุมประชากรใหเร็วที่สุด

ตั้งจุดตรวจควบคุมการเคล่ือนยายสัตวเขาออกพื้นที่จุดเส่ียงสูง

ใหเขมงวดการแจงและตรวจรับสัตวปลายทางเขาพื้นที่เส่ียง

ระดมเจาหนาที่ในพื้นที่เพื่อเขมงวดการเฝาระวังโรค โดยบูรณาการเจาหนาที่จางเหมา พนักงานราชการ 
อาสาปศุสัตว รวมทั้งเจาหนาที่สงเสริมของสหกรณโคนม

ในกรณีเปนพื้นที่ทีม่ีการเล้ียงโคนม ใหประชาสัมพันธเตือนภัยผานสหกรณโคนม



4. การจัดตัง้สถานพยาบาลสัตว์ปี 2562 ในสาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอ

เป้าหมาย จาํนวน 20 แห่ง

เขต 1 อางทอง เขต 2 ฉะเชิงเทรา ระยอง

เขต 3 นครราชสีมา อุบลราชธานี เขต 4 อํานาจเจริญ รอยเอ็ด บึงกาฬ เลย

เขต 5 เชียงราย ลําพูน พะเยา เขต 6 นครสวรรค พิษณุโลก เพชรบูรณ ตาก 

เขต 7 ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี เขต 8 นครศรีธรรมราช ภูเก็ต

พืน้ทีอ่าํเภอเป้าหมาย

อาํเภอ จังหวัด อาํเภอ จังหวัด

วิเศษชัยชาญ อ่างทอง เมือง พะเยา

เมือง ฉะเชิงเทรา แม่สาย เชียงราย

เมือง ระยอง หนองบัว นครสวรรค์

เดชอุดม อุบลราชธานี เมือง พษิณุโลก

ปากช่อง นครราชสีมา หล่มสัก เพชรบูรณ์

เมือง อาํนาจเจริญ แม่สอด ตาก

เมือง ร้อยเอ็ด บ่อพลอย กาญจนบุรี

เมือง บงึกาฬ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

เมือง เลย ร่อนพบูิลย์ นครศรีธรรมราช

บ้านธิ ลาํพูน เมือง ภูเกต็ 22



5. การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินของ EU

ความพรอมของสัตวแพทยประจําโรงงาน

และหัวหนาสาย

ความพรอมของโรงงานเชือดสัตวปกเพ่ือสงออกไปยังสหภาพยุโรป 

เครื่องจักรเครื่องมือ และสุขอนามัยการผลิต 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการรับรองโรงงาน

เพ่ือสงออกไปยังสหภาพยุโรป 

ความพรอมอื่นๆ 

โรงงานเชือดสัตว์ปีก 23 แห่ง 

โรงงานแปรรูปเนือ้สัตว์ปีก 83 แห่ง 

(โรงงานตดัแต่ง 13 แห่ง โรงงาน

ผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์ 70 แห่ง)

o การฝึกอบรม

o ระยะการหมนุเวียนปฎิบตัิงาน

o การประเมนิประสทิธิภาพ

o คณุสมบตัิและเกณฑ์การคดัเลอืก

ผู้ตรวจประเมนิ

o ประเมนิประสทิธิภาพการทํางานของ

คณะทบทวน GMP/HACCP 

o จดัอบรมผู้ตรวจประเมนิโรงงาน

o ทีมงานออกสุม่ตรวจประเมนิความพร้อม และให้ข้อแนะนําโรงงาน

o รายงานการสอบสวน

o เตรียมความพร้อมร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกบัการ

ดําเนินการตามแผนเฝา้ระวงัสารตกค้าง

o งานสมัมนาในหวัข้อ ข้อกําหนดของสหภาพยโุรปสําหรับ

ผู้ประกอบการสง่ออกเนือ้สตัว์ปีก และเจ้าหน้าท่ีกรมปศสุตัว์

o จดัตัง้คณะทํางานตรวจประเมนิโรงงาน เพ่ือให้โรงงานทกุแหง่

สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดของสหภาพยโุรป 

o ทําการตรวจประเมนิโรงงาน ให้โรงงานทกุแหง่อยู่ในสภาพการ

บํารุงรักษาท่ีดี และสขุนามยัการผลติ สอดคล้องกบักฎระเบียบ

ของสหภาพยโุรป 

o จดัเจ้าหน้าท่ีสตัวแพทย์ไปประจําโรงงานทกุแหง่ 



6. การแต่งตัง้บุคลากรของกรมปศุสัตว์

24



ขอบคุณครับ

25
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