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พื้นที่และหลักเกณฑ์ 

การฉีดวัคซีนลัมปีสกิน

หลักเกณฑ์การฉีดวัคซีน 
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ตามบันทึกข้อความที่ กษ 0610.07/ว24834 วันที่ 13 กันยายน 2564 
จัดทํา ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวัคซีนลัมปีสกิน 5,000,000 โด๊ส

1,529,856

811,756

7,606,919

โคเนื้อ
โคนม
กระบือ

ประชากรสัตว์เป้าหมาย ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อให้มีความครอบคลุมประชากรโค 
กระบือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประชากรสัตว์กลุม่เสี่ยงทั้งประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 
9,948,531 ตัว

แผนการเสริมสร้างภูมคิุ้มกันโรคลัมปี สกิน 
สําหรับประเทศไทย 
วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันโรคลัััมปี สกิน  
ในโคเนื้อ โคนม และกระบือ 

ให้เรียงตามลําดับดังต่อไปนี้

ได้รับการฉีดวัคซีน

อําเภอ ก

อําเภอ ง

อําเภอ ข

อําเภอ ค

อําเภอ จ

จังหวัด A

จังหวัดที่ไมเ่กิดโรค ซึ่งมี 12 จังหวัด1

อําเภอที่ไม่เกิดโรค(ในจังหวัดที่เกิดโรค)2

พื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติ  
วนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
และพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับสัตว์ป่า

3

อําเภอที่เกิดโรค แต่ในฟาร์ม ไม่เกิดโรค4

อําเภอที่เกิดโรค และในฟาร์มเกิดโรค5

กรณีป่วยรุนแรง (มีตุ่มนูน แผลหลุม)5.1

5.2 กรณีป่วยไม่รุนแรง (มีตุ่มเล็กน้อย ตุ่มไม่แตกนูน )



ดําเนินการฉีดวัคซีนในโคเนื้อ โคนม กระบือ 
ให้ครอบคลุมประชากรมากที่สุด  
(อยา่งน้อยร้อยละ 80) 

80%

20%

24,697
98,790

17,342

4,336

2,328
9,314

2,435
9,738

615
2,461

471
1,886

44,470
177,880

18,964
75,855

7,457
29,827

34,302
137,208

13,907
55,630

20,555
82,221

 ให้ฉีดวัคซีนในโคเนื้อ โคนม กระบือ 
ให้ครอบคลุมประชากรมากที่สุด  
(อย่างน้อยร้อยละ 80) 

อําเภอ ก

อําเภอ ง

อําเภอ ข

อําเภอ ค

อําเภอ จ

จังหวัด A

 
ให้ฉีดวัคซีนในโคเนื้อ โคนม และกระบือ 
ให้ครอบคลุมประชาการมากที่สุด  
(อย่างน้อยร้อยละ 80) 

ให้ฉีดวัคซีนในโคเนื้อ โคนม กระบือสุขภาพแข็งแรง 
สามารถฉีดในลูกสัตว์และสัตว์ตั้งท้องได้

ฉีดวัคซีนหลังสัตว์หายป่วยอย่างน้อย 60 วัน

จังหวัดที่ไม่เกิดโรค ซึ่งมี 12 จังหวัด1

อําเภอที่ไม่เกิดโรค(ในจังหวัดที่เกิดโรค)2

อําเภอที่เกิดโรค แต่ในฟาร์ม ไมเ่กิดโรค4

อําเภอที่เกิดโรค และในฟาร์มเกิดโรค5
พื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติ  
วนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
และพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับสัตว์ป่า

3

กรณีป่วยรุนแรง (มีตุ่มนูน แผลหลุม)5.1

5.2 กรณีป่วยไม่รุนแรง (มีตุ่มเล็กน้อย ตุ่มไม่แตกนูน )

ฉีดวัคซีนหลังสัตว์หายป่วย
อย่างน้อย 150 วัน

80%

20%

80%

20%

ลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่แสดงอาการป่วยรุนแรง  
ให้ฉีดวัคซีนหลังจากลูกสัตว์มีอายุครบ 4 เดือน

หรือให้หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ / สัตวแพทย์ในพื้นที่ใช้ดุลยพินิจ 
ในการฉีดวัคซีนตามสถานการณ์ในพื้นที่นั้น ๆ 

ทั้งนี้ให้ฉีดวัคซีนในสัตวส์ุขภาพแข็งแรงที่ไม่แสดงอาการป่วย
ของโรคลัมปี สกิน ดว้ยการสังเกตอาการ ตอ้งไม่พบอาการ
ต่อมนํ้าเหลืองโต หรือตุ่มขึ้นตามผิวหนัง ร่วมกับมาตรการอื่น
อย่างเข้มงวด ไดแ้ก่ การแยกตัวป่วย และใช้ยาฆ่าแมลงแบบราด
หลังเพื่อลดปริมาณเชื้อไวรัสในฝูง การจัดการแมลงพาหะ
ภายในฟาร์ม เป็นต้น
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3.  ผู้ที่ทําหนา้ที่ฉีดวัคซีน ได้แก่ 

1. สัตวแพทย์ของ
กรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ให้มีสัตวแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติงาน 
เพื่อกํากับ ติดตาม แก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉิน เช่น สัตว์แพ้วัคซีนและแสดงอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน 

2. สัตวแพทย์หน่วยงานอื่น ที่ 
- ขึ้นทะเบียน 
- ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา

3. สัตวบาล ที่ 
- ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในสัตว์+การฉีด
วัคซีนจากกรมปศุสัตว์ 
- ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก
ปศุสัตว์จังหวัด

4.อาสาปศุสัตว์ ที่ 
- ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในสัตว์+การฉีดวัคซีน
จากกรมปศุสัตว์ 
- ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก
ปศุสัตว์จังหวัด

การปฏิบัติของเจ้าสัตว์ที่ไดร้ับการฉีดวัคซีน 

โคกระบือที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้อง  
1. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีไข้ ไมป่่วย จากการประเมินของเจ้าหน้าที่ผู้ฉีดวัคซีน  
2. จับบังคับด้วยวิธีที่ปลอดภัย 
3. วัคซีนสามารถฉีดในโค กระบือที่ตั้งท้องได ้รวมถึงพ่อพันธุ์ที่ใช้ในการรีดนํ้าเชื้อ  
4. ลูกสัตว์สามารถฉีดได้ทุกช่วงอายุ  
แตลู่กสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ฉีดวัคซีนแล้วให้ฉีดสัตว์ที่มีอายุ 4 เดือนขึ้นไป 

หรือ

1. มีการป้องกัน
แมลงดูดเลือดได้
เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วัน 

2. ตรวจสุขภาพสัตว์ที่ฉีดวัคซีน
และแจ้งสุขภาพสัตว์ให้เจ้าหน้าที่
ทราบทุกวันเป็นระยะเวลา 30 วัน

3. กักงดการเคลื่อนย้าย
โค กระบือออกนอกพื้นที่
นั้นเป็นเวลา 30 วัน  
ภายหลังจากฉีดวัคซีน 
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วัสดุอุปกรณ์สําหรับการเก็บข้อมูล 
-แบบฟอร์มยินยอมการฉีดวัคซีน แบบบันทึกประวัติสัตว์ กคร. 4 และกคร. 5 เพื่อเป็นข้อมูลแสดงความครอบคลุม 
ของการฉีดวัคซีน และบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนประจําวันใน google form 
-แบบรายงานสุขภาพประจําวัน เพื่อติดตามการฉีดวัคซีน ตามแบบรายงานในโครงการประเมินอาการไม่พึงประสงค์และระดับ
ภูมิคุ้มกันโรคของวัคซีนโรคลัมปีสกิน 
-แบบรายงานการเก็บตัวอย่าง สําหรับโครงการประเมินอาการไมพ่ึงประสงค์และระดับภูมคิุ้มกันโรคของวัคซีนโรคลัมปสีกิน

วัสดุและอุปกรณ์สําหรับ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

วัสดุอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
สําหรับการฉีดวัคซีน 
-อ่างทุ่มเท้า 
-รองเท้าบู๊ทหรือถุงคลุมรองเท้า 
-เครื่องพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อ 
-นํ้ายาฆ่าเชื้อสบู่ล้างมือ 
-ถุงมือหน้ากากอนามัย 
-ถุงใส่ขยะขวดใสเ่ข็มที่ใชแ้ล้ว 
-อุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายสัตว์ 

วัสดุอุปกรณ์ฉีดวัคซีน 
-ไซริงค์ขนาด 3 ซีซี-เข็มเบอร์ 18 หรือ 21 ยาว 1 นิ้ว 
-กระปุกสําลีแอลกอฮอล์ 
-หีบเย็นหรือกระติกรักษาความเย็นสําหรับเก็บรักษาวัคซีน 
(อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาวัคซีน 2-8 องศา
เซลเซียส) 

เวชภัณฑ์สําหรับใช้ในกรณีแพ้วัคซีน 
-Chlorpheniramine 
-Adrenaline 
-Atropine 
-Dexamethasone (กรณีจําเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ ให้คํานึง
กรณีสัตว์ตั้งท้อง) 

วัสดุอุปกรณ์สําหรับการจับบังคับสัตว์ 
-เชือกบังคับสัตว์ 
-ที่หนีบจมูก 
-ซองบังคับสัตว์ เช่นซองเหล็กซองประจําหมู่บ้าน  
ซองประจําคอก 

1
2

3

4

5
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5. การประเมินอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการฉีดวัคซีน 
ให้เกษตรกรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเปน็ประจําทุกวัน

ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. ตรวจสอบพื้นที่การฉีดวัคซีน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

2. นัดหมายการฉีดวัคซีน ในพื้นที่ที่กําหนด 

3. ก่อนและหลังการฉีดวัคซีน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยทางชีวภาพ  
เช่น ทําความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ เปลี่ยนรองเท้าและทําลายเชื้อโรค 
สวมถุงมือทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

4. ขั้นตอนการฉีดวัคซีน

1 ให้เจ้าของสัตว์ลงนามยินยอมการฉีดวัคซีน และให้คําแนะนํา พร้อมเอกสารการฉีดวัคซีน

2 ตรวจสุขภาพสัตว์ซักประวัติสัตว์ และสรุปรายละเอียดในแบบบันทึกประวัติสัตว์ กคร. 4 

3 ให้เจ้าของอยู่กับสัตว์ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน เพื่อให้การบังคับ และควบคุมตัวสัตว์ง่ายขึ้น

4 ผสมวัคซีนและนํ้ายาละลายวัคซีน เขย่าให้เข้ากัน และฉีดวัคซีนเข้าตัวสัตว์ให้เร็วที่สุด โดยเก็บวัคซีนใน 
หีบเย็น หรือกระติกเก็บความเย็นที่บรรจุ cool pad ไม่ควรเก็บในอุณหภูมิสูง (อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับ
การเก็บรักษาวัคซีน 2-8 องศาเซลเซียส) และไม่โดนแสงโดยตรง

5  เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของวัคซีน ควรใช้วัคซีนให้หมดภายใน 6 ชั่วโมง

6 ฉีดวัคซีนจํานวน 1 ซีซีต่อตัวเข้าใต้ผิวหนัง เปลี่ยนเข็มฉีดและไซริงค์วัคซีนทุกตัวทุกครั้ง

7 รอสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที

8 รายงานผลการปฏิบัติงานฉีดวัคซีน ตามแบบบันทึกประวัติสัตว์ กคร. 4 และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
รายงานแบบบันทึกประวัติสัตว์ กคร. 5 ไปที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และรายงานการฉีดวัคซีนใน 
google form เพื่อเป็นข้อมูลผลการปฏิบัติงานประจําวัน

9 ติดตามและรายงานอาการผ่าน google form ของโครงการ ประเมินอาการไม่พึงประสงค์และระดับ
ภูมิคุ้มกันโรคของวัคซีนโรคลมปีสกินทุก 3 วันต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 30 วัน และสํานักควบคุมป้องกันและ
บําบัดโรคสัตว์จะเป็นผู้สรุปผลการเฝ้าระวังและแจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขต
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4. กรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเช่นเข็มฉีดยาแทงมือ 
ให้รีบล้างแผลให้สะอาดและไปพบแพทย์

ข้อแนะนําเพิ่มเติม

1. ให้มีตัวแทนเจ้าหน้าที่ใหค้วามรู้กับเกษตรกร เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีน 
เนื่องจากเป็นวัคซีนเชื้อเป็น อาจทําให้สัตว์แสดงอาการป่วยหลังจากการฉีดวัคซีน เช่น มีไข้  
เป็นตุ่มนูนที่ผิวหนัง ต่อมนํ้าเหลืองบวม มีนํ้ามูกนํ้าตาไหล ส่วนในโคนมอาจทําให้นํา้นมลดได้

2. ให้เก็บขวดวัคซีนเข็มและไซริงค์ที่ใช้แลว้แล้ว นําไปทําลายเชื้อ
ด้วยสารเคมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถหาได้ในพื้นที่ ได้แก่ 
phenol (26/15 นาที) หรือ sodium hypochlorite (2-39%) 
หรือ iodine compounds (1:33 dilution) หรือVirkon® (2%) 
หรือ quaternary ammonium compounds (0.5%)  
ก่อนนําไปแยกทิ้งในที่เหมาะสม 

3. ก่อนการฉีดวัคซีนควรเตรียมวัคซีนไว้ในไซริงค์ให้พร้อม
และใส่ใน cool pad เพื่อรักษาประสิทธิภาพของวัคซีน
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