
รายงานการประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เขต ๗ 
ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๖  ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ จังหวัดนครปฐม 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นายชุมพล          บุญรอด   ต าแหน่ง ปศุสัตว์เขต ๗       ประธาน 
2. นางสาวสุภา       ปฐวีไพสิธ  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   ส านักงานปศุสัตวเ์ขต ๗    
3. นายธงชัย          ปอศิริ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี  
4. นายภูวสิษฐ์        บวรธีราเศรษฐ์ ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
5. นางเสาวณิต       วรชาติวฒันา ต าแหน่ง น.สพ.ช านาญการ   ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัสมุทรสงคราม 
6. นางขนิษฐา         ฐิติดิลกรัตน์ ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 
7. นายประสิทธิ์       ต้อยติ่ง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมฯ    ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗     
๘. นายกรรัตน์         คุ้มกระ  ต าแหน่ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 
๙. นายจักรพันธ์       ปุณะตุง  ต าแหน่ง สัตวแพทย์ช านาญงาน        ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 
๑๐. นายปรีดา         เนียมรอด ต าแหน่ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครปฐม 
๑๑. นายปกรณ์        กายรัตนา ต าแหน่ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๒. นายสุรเวช         มูลสาร  ต าแหน่ง สัตวแพทย์ช านาญงาน          ด่านกักกันสัตว์นครปฐม 
๑๓. ว่าที่ร.ต.วุฒิชัย   ดาวเจริญพร ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์               ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี 
๑๔. นายอนุสรณ์      สังข์ผาด  ต าแหน่ง น.สพ.ช านาญการพิเศษ      ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗     
๑๕. นายวรวฒุ ิ วิเศษโส  ต าแหน่ง น.สพ.ช านาญการพิเศษ       ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗     
๑๖. นายยอดรัก โมราถบ  ต าแหน่ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ราชบุรี 
๑๗. นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 
๑๘. นายยุษฐิระ บัณฑุกุล  ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๙. นายอาคม วันเพ็ญ  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัราชบุร ี
๒๐. นายอนุชาติ ศิริรัตน์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี 
๒๑. นางสุภาพร จ๋วงพานิช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าคตะวันตก 
๒๒. นายพรศักดิ์ ประสมทอง   ต าแหน่ง น.สพ.ช านาญการพิเศษ   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
๒๓. นางสาวจริตา   บ่อค า           ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร 

 สัตวเ์พชรบุร ี
๒๔. นายขวัญชัย ทัศกร  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
๒๕. น.ส.กรกนก   ดังครุฑ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

  อาหารสัตว์กาญจนบุร ี
๒๖. นายอภิชัย  พูนชัย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี 
๒๗. น.สพ.ราชบัณฑิต   บัณฑิตโกวิท   ต าแหน่ง ส่วนยุทธศาสตร์ฯ      ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
๒๘. นายนที  เจนประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์หนองกวาง 
๒๙. นายธนจิตร ์ ฮุ่นตระกูล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธ์สัตวป์ระจวบคีรีขันธ์ 
๓๐. ว่าที่ ร.ต.ภัทร    บุญมั่น  ต าแหน่ง น.สพ.ช านาญการ   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 
๓๑. นายวิชาญ ตรีพันธ์     ต าแหน่ง หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียม 

 ราชบุร ี
 



๓๒. นายพีระพงษ์   ส าราญทรัพย์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชวีภาพ 
 ราชบุร ี

๓๓. นายชาติชาย    ยิ้มเครือ  ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
๓๔. น.ส.อริญญา บุญประกอบ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗  
๓๕. น.ส.นพพร    ปานจินดา        ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  -  
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐  น.  

วาระท่ี ๑.    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
        ๑.  ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ พบปัญหามากสุดคือเรือ่งโรคระบาด เนน้ย้ าให้ทุกหนว่ยงานทราบถึง
ความส าคัญของเครือข่ายเฝูาระวังโรคระบาด รวมทั้งภาคเอกชน ต้องประสานงานร่วมกัน 

๑.๑  ภาคเอกชน ด าเนนิการหามาตรการในการปูองกันโรคระบาด โดยเฉพาะฟาร์มมาตรฐาน ซ่ึงมี
นายสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ร่วมกันหารือในภาพรวม ให้แตล่ะฟาร์มท ามาตราการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคใน
ฟาร์มที่รบัผิดชอบ มีการประชมุร่วมกันระหวา่งสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม และเจ้าของฟาร์ม หากพบการเกิดโรคระบาดสัตว
แพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มต้องเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทันที 

-  มอบปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการจัดประชุมรว่มกับสัตวแพทย์ผูค้วบคุมฟาร์มและเจ้าของฟาร์ม ท า
แผนการเฝูาระวงัโรคระบาด,  มาตรการกรณีเกิดโรคระบาด , การควบคุมโรค , วิเคราะห์ความเสี่ยง เสนอแผนให้ปศุสัตว์
จังหวัดทราบและรายงานสถานภาพ เดือนละ ๑ ครั้ง ส าหรับผู้ไม่รายงานให้แจง้ปศุสัตว์เขต รวมทั้งการใช้ยาปฏิชวีนะต่างๆ  

๑.๒  กรณีเฝูาระวังโรคระบาดเสร็จแลว้ การสอบสวนโรคหรือการส่งตัวอย่าง มีกรณเีอกชนด าเนินการสง่
ตัวอย่างโดยไม่ผ่านหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นปศุสัตว์จังหวัดต้องเชิญประชมุแจ้งให้ทราบทั้งการเฝูาระวัง
โรค, การเก็บตัวอย่าง ส่ง LAB ของเอกชน ทางจังหวดัต้องทราบ ถ้าไม่ทราบถือว่าปกปิด และหลังจากสง่ผลแล้ว ต้องแจ้งให้
ศูนย์ชันสูตรโรคฯ ทราบดว้ย 

๑.๓  การรายงานผล  ให้ฟาร์มแจ้งทุกครั้ง ถ้าเป็นโรคเฉพาะที่ดูแลเป็นพิเศษ มีวิธีด าเนินการอย่างไร ซึ่ง 
LAB ต้องประสานงานระหวา่งกัน  หากจ าเปน็ต้องท าลายสตัว ์ให้ใช้ พรบ.ฯ เข้าด าเนนิการ แตฟ่าร์มต้องมีแผนฉุกเฉิน   

-  มอบให้ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งใหแ้ต่ละฟาร์มท าแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดโรคระบาด เริ่มจากฟารม์ของตน 
ตั้งแต่เตรียมคน วัสดุอุปกรณ์ บคุลากรและงบประมาณ  รวมทั้งด าเนินการประชุมในภาคเอกชน  ในสว่นของปศุสัตวเ์ขตเชิญ
สัตวแพทย์ผู้คุมฟาร์ม, สมาคมต่างๆ รว่มหารือการท าแผนและรบัผิดชอบภายในฟาร์ม พร้อมทัง้แจ้งข้อมูลให้ทราบ 

๑.๔  สว่นที่หนว่ยงานต้องด าเนนิการ คือรายย่อย มอบใหป้ศุสัตว์จังหวดัประสาน สคบ. วิเคราะห์ความ
เสี่ยงหรือวเิคราะห์เอง ก าหนดมาตราการลดความเสีย่ง  ซ่ึงมาตรการในแต่ละพ้ืนที่หรือจังหวดัอาจไม่เหมือนกัน เรื่องโรค
ระบาดในรายย่อย มอบให้ปศุสตัว์จังหวดัเป็นผู้รบัผิดชอบ เชิญส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมหารือด าเนนิการพร้อมกัน  
        ๒.  เรื่องสารเร่งเนื้อแดง ตามที่ท่านรองจีระศักดิ์ ฯ ได้มาตรวจสอบ ซึ่งพ้ืนที่เขต ๗ เป็นจังหวัดเปูาหมาย คาด
ว่าแต่ละจังหวัดคงทราบและมีข้อมูล  ซ่ึงจะท าอย่างไรให้ทุกคนพร้อมใจกันไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง 
  ๒.๑  ปัญหาเรื่องโรงฆ่าสัตว ์แตล่ะจังหวัดควรทราบว่า โรงฆ่าที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่ที่ใดบ้าง พิจารณาหา
วิธีการ แนวทาง จะท าอย่างไรให้เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย และโรงฆ่าถูกกฎหมายมีสัตว์เขา้ฆ่า   ถ้าพบปัญหา อุปสรรค 
สามารถประสานให้ปศุสัตวเ์ขตช่วยด าเนินการ  โดยการบังคับใช้กฎหมายต้องมีความเสมอภาคทุกฝุาย 
  ๒.๒  นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่งรัดการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการเก็บเกี่ยว เป็นอย่างไร
บ้าง มีแนวทางรับซื้อมาผลิตเปน็อาหารสตัว์ได้หรือไม่  ในสว่นทีท่่านรองฯ จีระศักดิ์ฯ มอบไวค้ือการท าเป็นเมืองปศุสัตว์
ปลอดภัย ซึ่งปีนี้เริ่มต้นที่จังหวดันครปฐม จะป็นงานที่บูรณาการหลายสว่น รวมทั้งเรื่องพันธุ์สตัว์ , อาหารสตัว,์ สุขภาพสัตว์, 
มาตรฐานการปสุสัตว์, การตรวจและห้องปฏิบัติการ  ถ้าจังหวดัไหนสนใจก็สามารถริเริ่มได้  หลักการคือท าคู่ขนานกัน ท าให้
คนอยากเข้าฟาร์มาตรฐาน แลว้เข้าสู่โรงฆ่าที่ถูกกฎหมายและพยายามเชื่อมโยงตลาด อาจเป็นตลาดในเขต ๗ หรือระวางเขต, 
ต่างประเทศแลว้แต่โอกาส เบื้องต้นในปี ๒๕๖๒ จะน าร่องที่จังหวัดนครปฐม ด าเนนิการ ๓ เรือ่งดังนี้ ๑) โรคระบาด ให้ท า



แผนทั้งภาคเอกชน, ปศุสัตว ์รวมทั้งในส่วนของภาคเอกชนและรายย่อย  ๒)  สารเร่งเนื้อแดง ตอ้งท าให้จังหวัดนครปฐมปลอด
สารเรง่เนื้อแดง เพราะเป็นจงัหวัดน าร่อง  สว่นจังหวัดสุพรรณบุรีจะหารือกันอีกครั้ง  ๓) เรื่องโรงฆ่า  

 -  ส าหรับปศุสัตว์เขต ยินดีรับฟัง ข้อเสนอแนะต่างๆ และประสานงานในสว่นกลางให้ที่เป็นปญัหา  
ส าหรับการประชุมครั้งต่อไป  ก าหนด ๓ เดือน/ครั้ง   
        ๓.  แนะน าหวัหนา้ส่วนราชการ 
  -  นายภูวสิษฐ์    บวรธีราเศรษฐ์ ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวดัสุพรรณบุรี ชี้แจง เรื่องสารเร่งเนื้อแดงในจังหวัด
สุพรรณบุร ีดังนี้  

๑)  ด าเนินการโดยเน้นการตลาดน าการผลิด เพ่ือจูงใจให้เกษตรกรไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งเปน็
มาตรการที่ได้ผล  คาดวา่เป็นมาตรการที่นุ่มนวล และเป็นการสมัครใจของเกษตรกร  ส าหรับจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่ม
ด าเนินการใช้ตลาดน าโคมีชีวิตเข้าประเทศลาว แล้วสง่ต่อไปที่ประเทศจีน ซึ่งมีโรงฆ่าสตัว์ที่ปะเทศจีนเปิดด าเนินการ มีก าลัง
การผลิตที่สูงประมาณ ๕๐๐ตัว/วัน ซ่ึงจังหวดัสุพรรณบุรีได้จัดประชุมสัมมนาโคเนื้อ มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม ๖๐๐ ราย 
โดยมีฟาร์มคุณเรวัต ิวฒันาไทย เป็นผู้น า รวบรวมโคส่งออกไปประเทศลาว แล้วน าเข้าที่ประเทศจีน ส าหรับคุณสมบัติของโค
ที่น าเข้าประเทศจีนต้องไม่ได้รับสารเร่งเนื้อแดง เป็นโคสายพันธุ์ยุโรป, ชาเรเร,่ แองกัส, และบาหมันลูกผสม จากข้อมูลล่าสุด
คือ ประเทศจีนรับซื้อโคจากประเทศลาว ซึ่งเป็นโคไทยซ้อนเปน็ของประเทศลาวส่งเข้าประเทศจีนเพราะการซื้อขายต้องผ่าน
ประเทศลาว โครงการนี้เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ปี ๒๕๖๒  

๒)  ตามที่กลุ่ม นปส.ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานที่โรงฆ่า พรีเมี่ยม บีฟ จ ากัด 
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปน็โรงฆ่าที่ทันสมัย และมีโครงการรับซื้อโคในพ้ืนที่เข้าโรงฆ่า โดยมีคุณสมบัติคือ
ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง  ซึ่งมีเกษตรกรในอ าเภอดอนเจดีย์น าร่อง ประกาศงดใชส้ารเร่งเนื้อแดง จ านวน ๑๒ ราย และน าโคเข้า
ตลาดของบริษัทพรีเมี่ยม บีฟ โดยมีข้อตกลง MOU การน าเข้าในเดือนมกราคม ป ี๖๒ จ านวน ๘๗ ตวั และการบังคับใช้
กฎหมาย ได้ด าเนินการไปพร้อมกัน มีการยื่นเอกสารฟูองร้องผู้ใช้สารเร่งเนื้อแดง ด าเนนิการแล้ว ๒๐ ฟาร์ม, รอฟูองร้องฯ 
๑๐ ราย  

-  นางขนิษฐา   ฐิติดิลกรัตน ์ ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบรุี  
-  นายชัยยุทธ   เหลืองบุศราคัม   ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 
-  นายอาคม    วันเพ็ญ      ต าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุร ี

แทนปศุสัตว์จังหวัดราชบุร ี
-  นายกรรัตน ์   คุ้มกระ                ต าแหน่ง หวัหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี หวัหน้ากลุ่มด่านฯเขต ๗ 
-  นายพรศักดิ์   ประสมทอง   ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัด

กาญจนบุรี แทนปศุสัตว์จงัหวดักาญจนบุรี 
-  นางสภุาพร   จว๋งพานิช           ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสตัวแพทย์ภาคตะวันตก 
-  นายยุษฐิระ    บัณฑุกุล     ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ขอทราบหมายเลข

โทรศัพท์ของท่านปศุสัตว์เขต ๗    แจ้งเบอร์ส่วนตัว ๐๖๑-๕๘๒๑๙๙๙ , เบอร์ส านักงาน ๐๘๕- ๖๖๐๙๘๖๒ 
-  นายอนชุาติ   ศิริรัตน ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี  
-  นายนที      เจนประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตวห์นองกวาง  
-  นายธงชัย    ปอศิริ         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี 
-  นายธนจิตร์    ฮุ่นตระกูล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตวป์ระจวบคีรขีันธ์ 
-  นางเสาวณิต  วรชาติวัฒนา  ต าแหน่งหัวหน้าสว่นพัฒนาสุขภาพสัตว ์ จงัหวัดสมุทรสงคราม 
-  นายภัทร   บุญมั่น ส่วนพัฒนาคุณภาพสินค้า    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 

ประธาน    ฝากเรื่อง   ในฤดหูนาวถ้าจ าเป็นต้องสนับสนนุอาหารสัตว์ในพ้ืนที่เขต ๗ คงไม่ขาดแคลน และปัญหาเรื่องโรค
ระบาด ถ้าจ าเป็นต้องกักสัตว์ในแต่ละจังหวัดต้องประสานงานกนัหรือจะให้เขตประสานก็ได้  ส าหรับศูนย์พัฒนาพันธุ์สตัว์
เผื่อกรณีโรคระบาดแลว้ไม่มีอาหาร ท าให้สัตว์ตายหมด  ฝากให้ทุกฝุายเตรียมความพร้อม  

-  นายจักรพันธ ์ ปุณะตุง   ต าแหน่ง สตัวแพทย์ช านาญงาน  ด่านกักกันสัตว์เพชรบุร ี 



-  นายสุรเวช มูลสาร ต าแหน่ง สตัวแพทย์ช านาญงาน   ด่านกักกันสัตวน์ครปฐม 
-  นายขวัญชัย ทัศกร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
-  นางสาวจริตา  บ่อค า ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ

พัฒนาอาหารสตัว์เพชรบุร ี
-  ว่าที่ร.ต.วุฒชิัย  ดาวเจริญพร   ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร ์แทนหัวหนา้ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี 
-  นายยอดรัก   โมราถบ ต าแหน่ง หวัหน้าดา่นกักกันสัตว์ราชบุรี 
-  นายปรีดา    เนียมรอด ต าแหน่ง หวัหน้าดา่นกักกันสัตว์นครปฐม 
-  นายวิชาญ   ตรีพันธ์  ต าแหน่ง หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี 
-  นายพีระพงษ์  ส าราญทรัพย์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนยว์ิจยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชวีภาพ

ราชบุร ี
        ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒.    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                - 

วาระท่ี ๓.     เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

 งานด้านสุขภาพสัตว์ 
       ๓.๑  สภาวะโรคระบาด โรคปากและเท้าเปื่อยและการด าเนินการในพื้นที่เขต ๗  

น.สพ.จ าลอง  วรศรี  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ชี้แจง ดังนี้  
๑)  เรื่องโรค FMD ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พ้ืนที่เขต ๗ ประกาศเขต

โรคระบาดทั้งหมด ๑๖ ท้องที่ โรคสงบแล้ว ๓ ท้องที่ จังหวัดประจวบฯเกิดโรคในโคเนื้อ และกระบือที่จังหวัดราชบุรี 
จ านวน ๑ ท้องที ่สถานการณ์ในภาพรวมของ ๑๖ ท้องที่ ฟาร์มแรกท่ีพบเป็นโคนม ๖๒.๕% , โคเนื้อ ๓๑.๒๕% และ
กระบือ ๖.๒๕%  จ านวนสัตวป์ุวย โคนม ๑๑๘ ฟาร์ม, โคเนื้อ ๒๒ ฟาร์ม, กระบือ ๑ ฟาร์ม,จ านวนโคนมท้ังหมด 
๓,๗๐๔ ตัว ปุวย ๑,๓๙๘ ตัว  

-  ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ยังมีตัวปุวย ๓๑๙ ตัว โคเนื้อ ๑๗๘ ตัว ปุวยสะสม ๘๓ ตวั 
ปุวยคงเหลือ ๒๒ ตัว ส าหรับกระบือที่อ.สวนผึ้ง จ านวน ๑ ฟาร์ม๖ ตัว ปุวย ๓ ตัว ตายทั้งหมด ๕ ตัว รอผลตรวจ 

-  ผลการจ าแนกไวรัส Typing จ านวน ๑๖ ตัวอย่าง เป็นTyping O และ A อย่างละ ๕ 
ตัวอย่าง, รอผล ๕ ตัวอย่าง, เก็บตัวอย่างไม่ได้ ๑ ตัวอย่าง 

-  การด าเนินการ เมื่อได้รับแจ้งการเกิดโรค ทางส านักงานปศุสัตว์เขตร่วมกับจังหวัดลงพ้ืนที่
สอบสวนโรค หาสาเหตุที่คาดว่าท าให้เกิดโรค ดังนี้ ๑) รถที่เข้าฟาร์ม, รถส่งนม , รถส่งอาหารสัตว์ ๓๗.๒๕%  ๒) การ
เคลื่อนย้ายสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่ ๓-๑๔ วัน สัตว์ในฟาร์มจึงปุวย ๓๑.๒๕% ๓) หมอเถื่อน, พ่อค้า, เพ่ือนฟาร์มอ่ืนมาดู
เครื่องรีดนมที่ฟาร์ม ๓๑.๒๕%  

-  ตามท่ีได้ลงตรวจเยี่ยมศูนย์รวมนม หาข่าวการปุวยมากกว่าที่ได้รับแจ้งหรือไม่  และให้
ค าแนะน าที่ศูนย์รวมนม ตรวจจัดให้มีเครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ และรายงานผลทุกครั้งที่เกิดโรค มีการแจ้งมาตรการของ
กรมปศุสัตว์ให้ศูนย์รวมนมต้องปฏิบัติตามที่แนะน า 

-  กรมมีหนังสือชะลอการเคลื่อนย้าย ตั้งแต่ ๑๕ พ.ย. – ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่องชะลอการ
เคลื่อนย้าย โค กระบือ แพะ แกะ เป็นเวลา ๑ เดือน ยกเว้นกรณีเข้าโรงฆ่า สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

-  กรมปศุสัตว์แจ้งให้จัดประชุมร่วมกับสหกรณ์โคนมอ าเภอก าแพงแสน เข้าตรวจเยี่ยมที่
ศูนย์รวมนม การเก็บนม ขอความร่วมมือให้มีน้ ายา และบ่อน้ ายา 

-  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เชิญหัวหน้ากลุ่มมาประชุมชี้แจงแผนด้านสุขภาพและเรื่อง FMD 



-  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในรอบเดือนธันวาคม ได้รับแจ้งว่าวัคซีนได้รับวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๑ และจัดสรรให้จังหวัดทันที รอบการณรงค์ ๒ เดือน โคนมใช้ชนิด ๓ ไทป์, โคเนื้อ ๒ ไทป์ ส าหรับวัคซีนโคเนื้อ
ได้รับและจ่ายให้จังหวัดแล้ว   

-  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีการเชิญประชุมศูนย์รวมนม ณ ห้อง ๒๐๔   ส านักงาน
ปศุสัตว์เขต ๗ จ านวน ๖๐ คน มีหัวหน้ากลุ่มฯ, ศูนย์รวมนม, หัวหน้าด่านฯ ร่วมชี้แจงเรื่องโรคและแนวทางในการฉีด
วัคซีนรอบเดือนธันวาคม ตามมติที่ประชุม ปัญหาที่พบ คือ  

    ๑) มีหลายฟาร์มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วสัตว์ปุวย ในรอบเดือนกันยายนมีหลายฟาร์มที่ไม่ได้
ฉีดวัคซีนหรือไม่ได้ฉีดเลย บางบ้านฉีดไม่ครบ หรือฉีดไม่ครบทุกตัว, ฉีดเสร็จช้าฯลฯ ในที่ประชุมมีมตวิ่าพ้ืนที่รอยต่อ ๓ 
อ าเภอ คือ อ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี, อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมและอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ซึ่งบริเวณนี้มีโคนมประมาณ ๕๖,๐๐๐ ตัวหรือ ๔๐% ของโคนมในเขต ๗ สรุปให้ฉีดทุกฟาร์ม ไม่แบ่งแยก ระดมฉีดทุก
หมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์และสหกรณ์โคนมร่วมกันด าเนินงาน   

   ๒) การเก็บรักษาวัคซีนต้องอยู่ความเย็นตลอดเวลา 
ประธาน   สอบถาม ๑) จังหวัดที่พบการเกิดโรคFMD และสอบสวนแล้ว จะท าให้ฟาร์มฉีดวัคซีนทุกตัวได้หรือไม่     
๒) ควบคุมการเคลื่อนย้ายท าได้ขั้นไหน ๓) ปัญหาเรื่องการขอความร่วมมือจากพ่อค้า ท าได้หรือไม่ อย่างไร  ๔) ความ
ร่วมมือกับสหกรณ์ เช่น บ้านที่มีปัญหาโดยเฉพาะโคนม จ านวน ๓๐ ตัว เกิดโรคฯ ๔-๕ ตัว ยังส่งนมอยู่หรือไม่        
๕) ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ของแต่ละจังหวัด 

  -  จังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว สถานการณ์ของ
โรคยังไม่สงบ เนื่องด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีปัญหาหลายเรื่อง เช่น เรื่องโคปุวยและตาย, โรคปากและเท้าเปื่อย ดังนั้น
ทางกรมปศุสัตว์, ปศุสัตว์เขต ๗ และ ศวพ.จึงได้จัดตั้งคณะท างานด้านระบาดวิทยาที่จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือศึกษาหา
แนวทางท่ีเกิดโคปุวยและตาย ซึ่งจากข้อมูลที่ไดร้ับเรื่องการคลื่อนย้าย  จังหวัดกาญจนบุรีได้สืบค้นหาสาเหตุจากการ
การตายของโค  สงสัยการตายจากระบบทางเดินหายใจ เพราะโคที่ตายมีอาการหอบ และวิกาลที่ปอด จึงส่งซากและ
ปอด ตรวจหาโรคระบบทางเดินหายใจ แต่ไม่พบสาเหตุตามข้อร้องเรียนของเกษตรกร แต่พบเชื้อโรคปากและเท้า
เปื่อยในตัวสัตว์ ซึ่งตอนนี้ได้จัดตั้งทีมงาน ศึกษาเปรียบเทียบ เก็บตัวอย่างในสัตว์ที่ระหว่างปุวย  ใช้การสืบสวน
ย้อนกลับ หลังจากนั้น ๒ สัปดาห์ ถ้าสัตว์ปุวย ให้เก็บตัวอย่างซ้ า เพื่อน ามาเปรียบเทียบว่าในประชากรสัตว์ที่มีการตาย 
มีอะไรเปลี่ยนแปลงในส่วนนั้น  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงาน และจะนัดประชุมคณะท างานทั้งหมดเพ่ือ หาปัจจัย
น าที่ท าให้เกิดการตาย และท ารายงานผ่านปศุสัตว์เขต และกรมปศุสัตว์ตามล าดับ   

-  ปัญหาเรื่องน้ านม  การเคลื่อนย้าย ณ จุดประกาศโรค ตามกฎหมายคือ ห้ามเคลื่อนย้าย
ทั้งหมด แต่ข้อเท็จจริงไม่สามารถปฏิบัติได้ เพราะในจุดประกาศโรคต้องการความร่วมมือจากศูนย์ฯและสหกรณ์เป็น
อย่างมาก หลังจากใช้มาตรการต่างๆ แล้วปรากฏว่าไม่มีการแจ้งตาย ซึ่งไม่ทราบว่าหายปุวยหรือตาย หรือไม่แจ้ง  พบ
ช่วงแรกเป็นไทป์ O หลังจากได้รับนโยบายจากท่านอธิบดีฯ สั่งการให้เก็บตัวอย่างทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ที่เกิดโรค เก็บ
ได้ ๖ ตัวอย่าง ช่วงหลังเก็บ ๔ ตัวอย่างเป็นไทป์A  ซึ่งมีผลเรื่องการปรับเปลี่ยนไทป์ ช่วงแรกเป็นไทป์ O  มีการตาย
เกิดข้ึน  แต่หลังจากไทป์ A ไม่มีการตาย  แล้วบางตัวที่ศึกษาปัญหาพบอาการปุวยซ้ า เช่น ตัวที่เคยปุวยประมาณ ๑ 
เดือน ก็ปุวยซ้ า ขณะนี้ก าลังหาสาเหตุ 

-  จังหวัดเพชรบุรี เกิดท่ีโคนม  ฟาร์มรายแรกเลี้ยงโคเนื้อด้วย โอกาสเกิดโรคสูง และไม่ได้ฉีด
วัคซีน  จากการควบคุมโรค ได้ประกาศเขตโรคระบาด ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงโรคสงบแล้ว มี ๗ ฟาร์ม
ในพ้ืนที่เส้นแนวตรง จากการศึกษาพิกัดแล้ว ใช้วิธีรณรงค์ให้ชาวบ้านด าเนินการเอง เนื่องจากว่าเคยใช้วิธีที่หมอลง
พ้ืนทีเ่องแต่กลายเป็นเจ้าหน้าที่ทีน่ าพาโรคไปในพ้ืนที่ จึงใช้วิธีส่งของให้ชาวบ้าน แม้แต่วัคซีนก็ส่งจากรถแล้วใส่กระติก
ไป ไม่ให้ไปบ้านอ่ืน ซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างได้ผล ส่วนอัตราการตายไม่มี มีอัตราปุวย ๔๕ %  แต่สถานการณ์ยังไม่น่า
ไว้วางใจ   ส่วนที่ห้วยทรายตามที่มีกระแสข่าวการร้องเรียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เกิดโรคที่ปุาเด็ง-ห้วยทราย 
ชาวบ้านไปขอรับวัคซีนแล้วไม่มี  ตรวจสอบแล้วไม่พบที่ห้วยทราย  แต่พบท่ีห้วยทราย-ประจวบฯ เกิดโรคที่ปุาเด็งแห่ง
เดียว ตอนนี้โรคสงบแล้ว 



-  ด่านฯประจวบคีรีขันธ์ เพ่ิมเติมเรื่องการปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบุรี จากพิกัดท่ีปุาเด็ง ยังกังวลที่สหกรณ์ห้วยทราย  จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้า-ออก เพ่ือ
ปูองกันไม่ให้เกิดโรค 

-  จังหวัดราชบุรี   ตอนนี้ข้อมูลยังไมแ่น่นอน  ซ่ึงท่านรองจีระศักดิ์ฯ ได้เรียกประชุมที่
สหกรณ์หนองโพ   ส าหรับข้อมูลอื่นก็คล้ายกับจังหวัดกาญจนบุรีเพราะเป็นเขตติดต่อกันจึงด าเนินการเหมือนกัน  
วันนี้ท่านรองจีระศักดิ์ฯเชิญประชุม ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ หัวหน้ากลุ่ม, ส่วนสุขภาพสัตว์, ปศจ. ที่สหกรณ์หนองโพ 
และจะรายงานให้ปศุสัตว์เขต ๗ ทราบ 

-  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
๑)  กรณีแรก วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เกิดโรคในโคเนื้อที่บ้านคลองวาฬ หมู่ ๘ จากการ

สอบสวนโรค พบว่า  เจ้าของให้การว่าสั่งซื้อมาจากพ่อค้าในจังหวัดเพชรบุรี จึงประสานกับกลุ่มสุขภาพสัตว์เพชรบุรี 
ลงไปตรวจสอบแต่ไม่พบในพ้ืนที่  จึงแจ้งผู้ประกอบการว่า การเคลื่อนย้ายทีไ่ม่มีใบอนุญาตหรือการสั่งซื้อทาง
อินเทอร์เน็ต ออนไลน์ แล้วน ามาส่ง  กรณีแบบนี้ ต้องแจ้งความด าเนินคดีกับเจ้าของ  ถ้าเจ้าของไม่ให้ความร่วมมือ 
แจ้งรายละเอียดพ่อค้าไม่ได้ ท าให้ติดตามไม่ได้ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ จึงประสานกับด่านฯไม่ให้ปล่อยผ่านไป ท าให้
พบปัญหาซ้ าซาก เก็บตัวอย่างไม่ได้ และประสานกับกลุ่มสุขภาพสัตว์ ส่งซีกรั่มไปตรวจ ๗ ตัวอย่าง ตรวจไตเตอร์
(titre) พบผลสูงลักษณะมากกว่า ๑:๑๐๐๐ จ านวน ๑ ชนดิ ที่เหลือคือ ๑:๘๐, ๑:๑๐๐ 

๒)  กรณีท่ี ๒ พ้ืนที่ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ   เมือ่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โค
นมของสหกรณ์โคนมเนินดินแดง เป็นสหกรณ์ใหญ่อันดับต้นของจังหวัดประจวบฯม ีสมาชิก จ านวนโค และพ้ืนที่ควบ
เกี่ยวอ าเภอเมืองและอ าเภอทับสะแก แต่ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองมีโคนมมากกว่าอ าเภออ่ืน จึงต้องให้อ าเภอ
ทับสะแกช่วย  โดยจ่ายวัคซีนให้กับสหกรณห์รือให้เจ้าของฉีดเอง จากการเข้าสอบสวนพบว่า ไปรับวัคซีน แตไ่ม่ได้, ไป
ช้าวัคซีนหมด  สืบเนื่องที่ต้องท าแผนขอวัคซีนเพ่ิมจากปศุสัตว์เขต   จากการสอบสวนโรค พบว่ามาจากรถขนส่งฟาง 
แต่มีฟาร์มทีค่่อนข้างดี ซ่ึงมีฟาร์มโคนมท่ีอยู่ใกล้กันประมาณครึ่งกิโลเมตร เข้าไปสอบสวนแล้วไม่เกิดโรค  หมอที่เข้า
รักษาแจ้งว่าไปรับวัคซีนแต่หมดแล้ว ตอนนี้ขอเพ่ิมแล้ว ตั้งแต่ ๑๘ พ.ย.๖๑ ถึงปัจจุบันเกิดโรคเพ่ิมข้ึน ก าลังด าเนินการ
ฉีดวัคซีน   

๓)  พ้ืนที่หาดขาม อ าเภอกุยบุรี โคนมเกิดโรค ๓๐% เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซนีเองบ้าง บางส่วนมี
ฉีดไม่ได้ในโครุ่นเล็ก อัตราการปุวย ๓๐% ปัจจุบันมี ๓ ฟาร์มเป็นฟาร์มที่เลี้ยงติดกัน สถานการณ์ปัจจุบันเหลือปุวย ๒ 
ฟาร์ม  จากการสอบสวนโรค เกิดจากโคเนื้อที่เป็นวัวชนและมีหมอเถือนรักษา วิ่งไป-มา  

๔)  ในโคเนื้อ ที่บางสะพาน หมู่ ๖ ต.ธงชัย เป็นพ้ืนที่หลังน้ าท่วม ประวัติการฉีดวัคซีนเมื่อ 
๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ลักษณะการเลี้ยงปล่อย ไม่มีคอก อยู่ในสวนมะพร้าว รถที่ส่งมะพร้าวก็วิ่งเข้า-ออก จากการ
สอบสวนโรค สาเหตุจากรถขนส่งมะพร้ามและขนส่งโคใช้ปนกัน จึงให้ค าแนะน า 

๕)  ศูนยไ์ชราช จากการประสานงานพบว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ไชราชฯ สั่งซื้อโคทางอินเตอร์เน็ต 
พ้ืนทีเ่ป็นเขตติดต่อจังหวัดชุมพร จึงไม่ทราบต้นทาง ก าลังด าเนินการสอบสวน 

- จังหวัดนครปฐม  เกิดโรคที่อ าเภอเมือง พ้ืนทีส่วนปุา เริ่มปุวย ๖๐ กว่าตัว เหลือ ๑๔ ตวั 
เกษตรกร ๑ ราย  ส่วนอ าเภอก าแพงแสนมีโคปุวย ๗๐ ราย ๑๗๐ ตัว  ปัจจุบันเหลือ ๑๗ ราย ๑๔๘ ตัว  ทั้ง ๒ พ้ืนที่ 
ไม่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจ อาการไม่ชัดเจน มีตุ่มและน้ าลายไหล ไม่มีอาการรุนแรงกินอาหารได้ เกิดในโคนม 
ประธาน    สอบถามทาง ศวพ.รบ.มีปัญหาเรื่องLAB หรือไม ่

-  ผอ.ศวพ.รบ. ชี้แจง ตามการสอบสวนโรค เมื่อส่งตัวอย่างแล้ว ทางLABจะตรวจอย่าง
ละเอียดทุกชนิด 
ประธาน  สอบถาม ศูนย์ฯ, สถานีอาหารสัตว์ มีโควตาส าหรับกรณีสั่งกักสัตว์ปุวยหรือไม่ เช่น ให้การสนับสนุน หรือ
สหกรณ์ต้องการซื้อ  

-  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ชี้แจง  กรณีอาหารสัตว์มีโควตาเพียงพอส าหรับ
ทุกเขตและจังหวัด สามารถน ามาใช้ได้ทันที  ส าหรับการให้บริการ ขอรับสนับสนุนค่าน้ ามันในการขนส่ง     



-  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ ชี้แจง  ไม่มีเพราะฉีดวัคซีนควบคุมโรคทุก ๖ เดือนแล้ว 
ประธาน    ตามท่ีมีปัญหาคล้ายๆกัน ให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ตั้งสมมุติฐาน วิเคราะห์เชิงระบาด ในภาพรวม พื้นท่ีเกิดโรค
มีมาตรการปูองกันไม่ให้ลุกลามอย่างไร   

- มอบ น.สพ.จ าลอง  วรศรี ดังนี้ ๑)  ต้ังจัดพิกัดของแต่ละจังหวัด จังหวัดที่ไม่เกิดโรคตั้ง
มาตรการปูองกันอย่างไร ด าเนินการประชาสัมพันธ์พร้อมเอกสารหลักฐาน  ๒) ถ้าเกิดโรคระบาด ศูนย์,สหกรณ์ต้อง
ท าอะไรบ้าง  รายไหนที่เกิดปัญหาให้สหกรณ์ดูแลก่อน  ๓)  ต้ังจุดพ้ืนที่เกิดโรค ภายในเดือนมกราคม ๖๒ ต้องสงบ ให้
บริหารจัดการวัคซีนตามขอบข่ายของโรค 

- เรื่องพ่อค้า มอบหัวหน้าด่านฯ ด าเนินการดังนี้ ๑) พ้ืนที่เกิดโรคให้หารือและก าหนดวันใน
การท าลายเชื้อโรคในแต่ละศูนย์/สหกรณพ์ร้อมกัน ๒) ขึ้นทะเบียนพ่อค้าและออกเยี่ยม  ๓)  ให้พ่อค้าขนส่งก าหนดวัน 
รณรงค์ท าลายเชื้อโรค 

-  เรื่องมาตรการปูองกันโรค ให้ส่งภายใน ๑ สัปดาห์ ทุกจังหวัดด าเนินทั้งการปูองกัน ควบคุม
โรค ก าหนดเปูาหมายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โรคต้องสงบ ส าหรับวัสดุ อุปกรณ์  ให้สหกรณฯ์บริหารจัดการ หรือให้
หน่วย HHU มาช่วยด าเนินการ แบ่งหน้าที่ในช่วงเกิดโรคระบาด 

-  ตั้งกลุ่มไลน์เฉพาะจังหวัดที่มีปัญหาเกิดโรคระบาด 
-  ควบคุมโรคใช้หลักระบาดวิทยา ท าเชิงรุก ใครท า ร่วมประสาน 
-  การวิเคราะหป์ัจจัยเสี่ยง เรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย สามารถของบประมาณท าวิจัย  เช่น

สถาบันการศึกษา  
-  ให้หน่วย HHU ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดต่างๆ กรณีเกิดโรคระบาด 

             มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
          ๓.๒  สภาวะโรคพิษสุนัขบ้า 

-  ส่วนสุขภาพสัตว ์ชี้แจง   โรคพิษสุนัขบ้าตามข้อมูลย้อนหลัง ๓๐ วัน เกิดโรคในพ้ืนที่เขต ๗ 
จ านวน ๖ ที ่ล่าสุดคือจังหวดัสมุทรสาคร และเพชรบุร ี ซึ่งแตล่ะจังหวัดได้ด าเนนิการแลว้ และมี ๙ มาตรการเข้มก าจัดโรง
พิษสุนัขบ้า ดังนี้ ๑) ฉีดวัคซีนสนุัขและแมวรอบจดุเกิดโรคให้ได้ ๑๐๐% ๒) เฝูาระวังเชงิรุกพ้ืนที่จุดเกิดโรคอย่างน้อย ๖ 
เดือน ๓) พบสัตว์ปวุย ส่งสยั สง่ตรวจทุกตัว ๔) เร่งรัดท าหมันสุนัข-แมวที่ไม่มีเจ้าของ  ๕) เร่งรัดประชาสัมพันธ์ เลี้ยงต้อง
รับผิดชอบ ๖) จับมือสาธารณสขุ ท้องถิ่น ฉีดวัคซีน ๔ เดือน ๖) จับมือหน่วยงานท้องถิ่นฝึกอบรมอาสา ๗) สเปควัคชีนของ
กรมที่จะผลิต ซึ่งได้รับสเป็คแลว้เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เดือนธันวาคมเริ่มจัดซื้อ เดือนมกราคมได้รับของ เปูาหมายใน
การจัดซื้อ ๔๐,๐๐๐โด๊ส ทั้งวัคซีนและวัสดุอุปกรณ ์

-  ผ่าตัดท าหมันได้ตามเปูาหมายที่จังหวัดรายงาน 
-  เมื่อวันที่ ๑๖ พศจิกายน ๒๕๖๑  ตามที่ได้เข้าประชุมกรมปศุสัตว์ชี้แจงแผนงานฯ  ให้ด าเนนิการ 

๓ ข้อ ส าหรับโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้ ๑) ให้ปศุสัตวเ์ขตเร่งรัดให้จงัหวัดประสานหนว่ยงานท้องถิ่นฯ จัดซื้อวัคซีน  ๒) ใหป้ศุสัตว์
เขตเร่งรัดจังหวัดด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด  ๓) เมื่อเกิดโรค ขอให้จังหวดัท าประชาคม
ทุกครั้ง มีหัวข้อการประชาคม เช่น ส ารวจสัตว์ ฉีดวัคซีน ท าหมัน หาที่พักพิงแมว สุนัขจรจัด แล้วส่งรายงานให้กรมทราบ 

 - ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุร ี ส าหรับปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ทางกรมฯจัดสรรวัคซีนให้เท่ากบั
จังหวัดที่ไม่เกิดโรค จึงขอให้ทางปศุสัตว์เขตชว่ยเรื่องเปูาหมายและวัคซีน  ซึ่งปัญหาโรคพิษสนุัขบ้าของจังหวัดเพชรบุร ีคือ
ทราบข่าวล่าช้า สาเหต ุจากกลุม่ผู้รักสัตว์ปกปิด, สุนัขจรจดัเยอะ, ลักษณะฟาร์มเลี้ยง ใช้ปุาสาธารณะเลี้ยงและปุาหนาม ใน
พ้ืนทีจ่ังหวัดเพชรบุรีมีปุาหนามเป็นที่หลบซ่อนของสุนัข ไม่สามารถตามเข้าไปจับได ้ จึงแกป้ญัหาโดยใช้กรงกักแต่เกรงว่า
กรงหาย เมื่อใช้นโยบายการท าลายสัตว์ก็มีปัญหา จึงใช้การประชาสัมพันธ์ แตเ่ทศบาลไม่ให้ความรว่มมือและปัญหาทีมใน
การท างาน จึงปรับทีมใหม ่ท าให้ได้รับความรว่มมือมากขึ้น  ส าหรับปัญหาอ่ืนๆ คือเรื่องเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ ามัน  ได้ท า
โครงการของบประมาณเพ่ิมเติมแล้ว   



  - ปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ ชี้แจง   สถานการณ์ท่ี อ.ปรานบุรีและหัวหิน   มีการควบคุมโรคมาก
ขึ้น เนื่องจากมผีู้เสยีชีวติที่อ.หัวหิน มีปัญหาเรื่องได้รับวัคซีนไม่เพียงพอ และหน่วยงานท้องถิ่นฯไม่สนับสนุน  ในชว่งนี้
สถานการณ์คงดีขึ้นเนื่องจากมีผู้เสียชวีิต ท าให้ได้รับการสนบัสนุนมากขึ้น ซึ่งปัญหาต่างๆคลา้ยกับจังหวัดเพชรบุรี 

  - หัวหน้าด่านกักกนัสัตว์ประจวบฯ  ปัญหาที่พบคือ การรับสุนัขเข้ามา จะมีปัญหาในเรื่อง
อาหารที่ต้องดูแลสัตวต์ลอดชวีติ ซึ่งในปีนี้เพ่ิงจะมีงบประมาณส าหรับชื้ออาหารสัตว์  
 ประธาน   มอบ น.สพ.จ าลอง วรศร ีดังนี้ ๑) สถานพยาบาลัตว์สามารถขอรับการสนับสนนุอะไรได้บ้าง ๒) เกี่ยวกับ อปท. ให้
หาวิธีด าเนินการรว่มกับจังหวัดและอ าเภอในการท าแผนรว่มกัน ก าหนดวันรณรงค์ฉีดวัคซีนพร้อมกัน ๓)  กลุ่ม NGO เขต
ช่วยประสาน และเรื่องLABช่วยกันประสานงาน 

 - ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุร ีชี้แจงเพ่ิมเติม ๑) ได้รับความร่วมมอืจากมูลนิธิเพ่ือนสัตว์ปุา จัดตั้ง
สถานพยาบาลสตัว์ ส าหรบัสุนขัจรจัดท าหมันฟรีไม่คิดค่าใช้จา่ย โดยมีเครื่องมือดมยา และสามารถให้ปศุสัตว์จงัหวดัไปร่วม
ด้วย   ๒) ขอรับการสนบัสนนุจดัซื้อกรงเพ่ิมเติม เนื่องจากวา่ต้องกักสัตว์เป็นเวลานาน  
 ประธาน   ส าหรับจังหวัดที่ยงัประกาศเขตปลอดโรคไม่ได้ มอบคุณหมอจ าลอง วรศร ีจัดกรุ๊ปท า Workshopเฉพาะ ถ้า
ด าเนินการและมีมาตรการแล้ว ให้ลงรายละเอียดแผนดว้ย ภายใน ๒ ปี พ้ืนที่เขต ๗ สามารถประกาศเขตปลอดโรคได ้

- น.สพ.จ าลอง  วรศรี ชี้แจง แผนงานคือ จดัอบรมจาก สคบ. ก าหนดให้ฝึกอบรมวันที ่ ๑๑-๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเวล  ดังนี ้วันที่ ๑ - อบรมเรื่อง อหิวาห์แอฟริกาในสุกร  ฟังบรรยาย แบ่งกลุ่ม ระดมสมองและ
น าเสนอ  วนัที่ ๒ -  ชว่งเช้าเรื่องนโยบาย แนวทาง เรื่อง FMD การซ้อมแผน FMD และกฎกระทรวงมาตรา ๗ และวนัที่ ๓ - 
นโยบายโรคไข้หวดันก  โรคพิษสุนัขบ้า กลุ่มเปูาหมายคือ จนท.ส านักงานเขต จ านวน ๒ ราย หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์จังหวัด 
ปศุสัตว์อ าเภอ นายสตัวแพทย ์รวมทั้งหมด ๘๔ ราย  
 ประธาน  ตามนโยบายของ สคบ. นั้น ในสว่นของปศุสัตวเ์ขตและปศุสัตว์จังหวัด ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกพ้ืนที่ 
ออกแบบมาตรการลดความเสี่ยง การสนับสนนุต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน 
             มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 งานดา้นมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
          ๓.๓  การปราปรามสารเร่งเนื้อแดง  น.สพ.วรวุฒิ  วเิศษโส  ชี้แจง 

๑.  การปราบปรามสารเร่งเนื้อแดง  การท าโครงการน าร่อง ๓ พ้ืนที่ คือ พ้ืนทีเ่ขต ๑, ๒, ๗  ด าเนินการ
ลงพ้ืนที่ปูพรม ทั้งในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว ์และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ โดยคณะท างานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก 
สพส., กองสารวัตรและอยส. เจา้หน้าที่จากปศุสัตวเ์ขต ๑, ๒, ๗ , เจ้าหน้าทีด่่านฯ เขต ๑,๒,๗,๖ สว่นเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดและอ าเภอในพ้ืนที่ ให้ท าหน้าทีน่ าทางเข้าสถานประกอบการ เปูาหมายให้ด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน – 
กันยายน ๒๕๖๑ 

-  สรุปผลการด าเนนิการ เปูาหมายในพ้ืนที่เขต ๗ จ านวน ๔ จงัหวัดคือจังหวดัราชบุรี, นครปฐม, 
กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี ข้อมูลส่วนกลางจะเป็นผู้ก าหนดพ้ืนที่และชนิดสัตว์เข้าตรวจในพ้ืนที่ เช่น  

๑) กรณฟีาร์มสุกร เข้าจังหวัดราชบุรี ๑๐๙ ฟาร์ม , นครปฐม ๑๑๕ ฟาร์ม รวมทั้งหมด ๒๒๔ ฟาร์ม 
๒) ฟาร์มโคขุน ที่จังหวัดราชบุร ี๒๓ ฟาร์ม แต่เปูาหมายหลักคอืจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี 

ระหว่างด าเนินการมีการร้องเรยีน เรื่องการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคขุน จึงขยายไปตรรวจเพ่ิมที่จังหวัดเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์ ๔-๕ ฟารม์ รวมทั้งสิ้นฟาร์มโคขุนที่เข้าตรวจ ๒๒๘ ฟาร์ม  

๓)  โรงฆ่าสัตว ์ในโรงฆ่าสุกรเขา้ ๒ จังหวัดคือ ราชบุร ี๗ แห่ง, นครปฐม ๒๓ แห่ง,    ส าหรบัโรงฆ่า
โค ๑ แห่งที่จังหวัดราชบุร ี๔ ที ่ 

๔) สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์เข้าในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ๑๑แห่ง จังหวัดนครปฐม ๗๒ แห่ง 
-  สรุปผลการตรวจเบื้องต้นโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนาม ฟาร์มสุกรพบที่จังหวัดราชบุร ี๑๑ ฟาร์ม 

คิดเป็น ๑๐.๑%, นครปฐม คิดเป็น ๒๑%, ส่วนฟาร์มโคขุนพบที่จังหวัดราชบุร ี๒๖.๑% และพบมากสุดที่จังหวัดกาญจนบุร ี
๖๗.๘% , สุพรรณบุรี ๒๓.๙%, จังหวัดเพชรบุรีและจังหวดัประจวบคีรีขันธเ์ป็นเรื่องร้องเรยีน จึงสุ่มเข้าตรวจพบ ๑๐๐%  



-  โรงฆ่าสัตว ์โรงฆ่าสุกรทีจ่ังหวดัราชบุร ีเข้าตรวจแลว้ไม่พบผลบวก , จังหวัดนครปฐม ๒๑.๗% 
ส่วนโรงฆ่าโคเข้าพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี เข้าตรวจ ๔ โรง พบผลบวก ๑ โรง คิดเป็น ๒๕%  

-  สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว ์พบผลบวก จงัหวดัราชบุรีเข้าตรวจ ๑๑ แห่ง ผลเป็นลบทั้งหมดท าการ
เก็บตัวอย่างเนื้อจากเขียง, จังหวัดนครปฐมเข้าตรวจ ๗๒ ที่ พบ ๑ ที่ คิดเป็น ๑.๔%  

-  หลังจากได้ผลจากชุดทดสอบภาคสนามแลว้ ด าเนินการกักสตัว์ทั้งที่ฟาร์มและโรงฆ่า จังหวดั
นครปฐมด าเนินการกักสัตว์ ๕๑,๖๐๗ ตัว   ฟาร์มโคขุนด าเนินการกักทั้งหมด ๑๑,๐๒๙ ตวั โรงฆ่าสุกรที่จังหวัดนครปฐม  
๓๘๓ ตัว สว่นโรงฆ่าโคคือจังหวดัราชบุร ี๑๔ ตวั  

-  หลังจากได้ผลบวกแล้ว ส่งตรวจ สตส.อีกครั้งเพ่ือยืนยันผล โดยใช้วธิี LMCS  ทุกตัวอย่างที่ส่ง
ตรวจให้ผลบวกทั้งหมด หลังจากได้ผลยืนยันจาก สตส. แลว้ ให้จังหวัดแจ้งความร้องทุกข์ ด าเนินคดีแล้ว จังหวดัราชบุรี ๑๔ 
ราย, นครปฐม ๒๙ ราย, กาญจนบุรี ๖๖ ราย, สุพรรณบุร ี๒๐ ราย,  เพชรบุรี ๔ ราย, ประจวบคีรีขันธ์ ๕ ราย 

-  จากผลการด าเนินงานทีผ่่านมา พ้ืนที่จังหวัดไหนที่มีปัญหาพบสารเรง่เนื้อแดงค่อนข้างเยอะ ทาง
ส่ววนกลาง ใหชุ้ด Script test เพ่ิมเติม  โดยให้ระยะเวลาด าเนนิการ ๑ เดือน  มี ๔ จังหวัด 
 ประธาน   การบังคับใช้กฎหมายควรใช้ทีมประสาน ขอให้ปศุสตัว์จังหวดัทุกท่านให้ข้อมูลวงในผ่านมาที่สว่นมาตรฐานสนิค้า
ฯ และท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือก  ฝากทุกจังหวัดสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภค เน้นประชาสัมพันธ์ โปรโมทตลาดขายอาหาร
ปลอดสารเร่งเนื้อแดง เพราะเขต ๗ เป็นเมืองแห่งสินค้าปศุสัตว์สู่ครัวโลก เน้นการประสานงาน จังหวัดนครปฐมและราชบุรี
เร่งด าเนินการ  

- ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ชี้แจง เรื่องสารเรง่เนื้อแดง มี ๒ สว่นคือตลาดในประเทศและ
ตลาดส่งออก ควรใช้ พรบ.อาหารและยาควบคู่กันไป  รวมทั้งการไปตรวจที่เขียง ซึ่งมีการน า พรบ.อาหารและยาเข้ารว่มด้วย 
ในความเห็นสว่นตวั ถ้าปลายทางต้องการใช้ท าให้ต้นทางใช้ด้วย ซึ่งการตรวจสามารถท าได้มากกว่า 

 - หัวหน้าด่านฯประจวบคีรีขนัธ์ ชี้แจง เหน็ด้วยกับปศจ.ประจวบฯ ถ้าสกัดกันที่ส่วนหน้า จะท า
ให้เกษตรกรมีปัญหา ควรตรวจที่ผู้รับรายการสั่งซื้อ ภายในประเทศจะเป็นโรงฆ่าหรือเขียง 

  - ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เหน็ด้วย ควรด าเนินการที่เขียง เพราะเป็นตัวกลาง และกรมปศุสัตว์
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
 ประธาน    สว่นมาตรฐานการปศุสัวต์ฯ ด าเนินการโดยให้ปศสุัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปน็หลักในการท า Workshop 
การบังคับใช้กฎหมายเรื่องสารเร่งเนื้อแดง และเรื่องการตลาดให้จังหวัดสมุทรสาคร,สมุทรสงคราม ชว่ยขับเคลื่อนมาตรฐาน
เป็นตลาดแหล่งอาหารปลอดภยัของปศุสัตว์ หรือวัตถุดิบที่ปลอดภัย 

 - ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ชี้แจง จังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งร้านอาหารมากมาย 
ปัญหาคือไม่ม่ันใจว่าอาหารที่มานั้นมีการปนเปื้อนหรือไม่ จึงตอ้งตรวจสอบแหล่งที่มาและปลายทางว่าปลอดภยั โดยให ้ศวพ.
ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหาร 
 ประธาน    ฝากสว่นมาตรฐานฯ ประสานกับกลุ่มจังหวัดที่เปน็สถานที่ตามนโยบายตลาด การผลิตสามารถชว่ยได้ เนน้การ
ประชาสัมพันธ ์รวมทั้งจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

   - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกฯ  ชี้แจง  เปูาหมายในการเก็บตัวอย่าง 
เป็นงบประมาณของ สตส. ซึ่งก าหนดเปาูหมายใหม่ ในส่วนของ LAB ทุกปีตรวจเกินเปูาหมายทุกครั้ง 

   -  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจง เรื่องตลาดในจังหวัดมีศูนย์กระจายสนิค้า ๓ แห่ง โดย
มาตรการไม่น่าเป็นหว่ง สว่นหอ้งเย็นในเครือข่าย ๔๒ ห้องเยน็ มีการเคลื่อนยา้ยทั้งภาคตะวนัออกและภาคใต้ ซึ่งการ
ตรวจสอบท าได้ยาก ท าให้การเก็บตัวอย่างท าได้น้อยมากในระบบปลายทาง  ต้องอาศัยเครือข่ายในการตรวจสอบ 
 ประธาน  มอบให้สว่นมาตรฐานฯ ด าเนนิการเรื่องตลาดและแนวทางในการประชาสัมพันธ์ สง่เสริมเปน็ตลาดอาหารสัตว์และ
กลุ่มย่อย 
             มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 

๓.๔  การด าเนินการโรงฆ่าสัตว์ท่ีผิดกฏหมาย น.สพ.วรวฒุิ  วิเศษโส     ชี้แจง  เรื่องนโยบายหลักของกรม
ปศุสัตว์ที่เน้นย้ า ตามหนังสือกรมปศุสัตว ์ลงวันที่ ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๑ เรื่องเข้มงวดการปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อน  สรุปคือ  



- ให้บูรณาการหนว่ยงานในพ้ืนที ่ปราบปรามโรงฆ่าสตัว์เถื่อน เร่งรัดด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 
๖๑ – มีนาคม ๖๒ ด าเนินการเฝูาระวังโรงฆ่าสัตว์เถื่อนอย่างตอ่เนื่อง  หากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนนิการทาง
กฎหมายทันท ี ให้แตล่ะจังหวดัสืบทราบโรงฆ่าสัตว์เถื่อนทางลบั และด าเนนิการตรวจสอบทางโรงฆ่าสัตว์เถือ่นที่เคยถูก
ด าเนินคดีมาแลว้ กรณีไปด าเนนิความผดิซ้ า ต้องด าเนินการวางแผนและจับกุม  หลังจากด าเนนิการแลว้ต้องรายงานผลการ
ด าเนินการพร้อมแนบรปูถ่ายใหก้รมปศุสัตว์ทราบภายใน ๑ วัน  และเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่การเฝูาระวังโรค
แอฟริกาอหิวาต์ในสุกร ตามหนงัสือแจ้งแต่ละจังหวดัประสานอปท.ในแตล่ะจังหวดั เพ่ือเข้มงวดในการแจ้งค่าการตอบรับการ
แจ้งฆ่า  เข้มงวดในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสตัว ์เพราะพนักงานตรวจโรคสัตว์จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการ
ช่วยเฝูาระวงัโรค กรณสีงสัยสตัว์ปุวยตายผิดปกติหรือวิกาลเข้านิยามของโรค จะได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างชันสูตรโรคทันที   
สุดท้ายกรมแจ้งจัดสรรงบประมาณให้ ภายในไตรมาสที ่๓  หลงัจากออกหนังสือฉบับนี้แลว้ มจีังหวัดนครปฐมด าเนินการ 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ด าเนินการจับกุมด าเนินคดีทั้งหมด ๕ ราย ดังนี ้

๑)  วันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ชดุเฉพาะกิจจากสว่นกลางรว่มกับจังหวัด ดา่นฯ ต ารวจ ทหาร 
เข้าจับกุมโรงฆ่าสมุทรท่าข้าม  ต าบลท่าข้าม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เจอซากสุกรมลูค่าของกลาง ๑.๔ แสนบาท 

๒)  วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงฆ่าโคในพ้ืนที่ต าบหว้ยหนองทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เจา้หน้าที่ในพ้ืนที่ด าเนินการเอง  

๓)  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ชุดเฉพาะกิจจากส่วนกลางเข้าตรวจพ้ืนที่เดิมในต าบลท่าข้าม 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด าเนนิการจบักุมผู้ประกอบ ๓ ราย   
 ประธาน     - เรื่องโรงฆ่าสัตว์ให้จังหวัดนครปฐมน าร่อง ด าเนนิการน าร่องคู่ขนานกัน และใหแ้ต่ละจังหวัดมุ่งเปูาหมายโรงฆ่า
ขนาดใหญ่  ที่เกิน ๕ ตวั ภายในเดือนธันวาคม ๖๑  ให้ตรวจจับดังนี้ ราชบุรี ๑ ราย ส าหรับจังหวัดอ่ืนส ารวจแล้วแจ้งอีกครั้ง 
โดยแตล่ะจังหวดัห้ามมีโรงฆ่าเถื่อนเกิน ๕ ตัว  

    -  ฝากส่วนมาตรฐานฯ เรื่องเครือข่ายการเฝูาระวงั ความปลอดภัยด้านอาหาร การเก็บตัวอย่าง ให้ออกแบบ 
เฉพาะเจ้าหน้าที่หาผู้ชว่ยการเฝาูระวัง ตั้งชุดเฉพาะกิจโดยคุณหมอสุทน น าทีมตรวจทุกจังหวัด  
    มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 งานด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ 

  นายประสิทธิ์  ต้อยติ่ง ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนการปศุสัตว์ฯ ชี้แจง ดังนี้ 
 ๓.๕  การคัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร มีการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์  กลุ่มเกษตรกร

ดีเด่น  เพ่ือรับรางวัลในวันพืชมงคล ซึ่งระดับเขตได้คัดเลือกเสร็จแล้ว ดังนี้ 
-  เกษตรกรดีเด่น ได้แก่ เกษตรกรอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ท า

เรื่องพืชอาหารสัตว์ทีอ่ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  และอาสาปศุสัตว์ ได้รับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว อาสา
ดีเด่นระดับเขต เป็นอาสาที่อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

-  งานทีส่่งเสริมเกษตรกรรายย่อย และกลุ่มเกษตรกร โดยปศุสัตว์เขตเป็นผู้ประสานงานเป็นหลัก 
และจังหวัดเป็นหน่วยปฏิบัติ 
              ๓.๖  โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ มีปัญหาคือ ปัญหาทะเบียนค้าง 
ไม่ได้ด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน ในพ้ืนที่เขต ๗ มีจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-
กระบือฯ ให้แก้ปัญหาตามมาตรการโดย มติ ครม.ที่ให้ช่วยเหลือเกษตรกร มี ๑๐ มาตรการ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้
คัดเลือกมา ๕ มาตรการ ให้ด าเนินการแก้ปัญหา คือ ๑) มูลหนี้ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่คุ้มที่จะติดตาม ๒) อายุ
สัญญาเกิน ๑๐ ปี ๓) เกษตรกรเสียชีวิต ๔) เกษตรกรเป็นบุคคลสาบสูญหรือวิกลจริต ๕) ไม่สามารถใช้หนี้คืนได้  เช่น
ให้ทางจังหวัดท าหลักฐานเสนอให้เขตอนุมัติ ให้ตัดบัญชีเหล่านี้ได้ ซึ่งหลายจังหวัดก าลังด าเนินการ ขณะนี้โครงการ
ดังกล่าวได้ขยายเวลาเพิ่มขึ้น สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
  -  การประกวดปศุสัตว์อ าเภอที่มีผลงานดีเด่น การด าเนินการ คือแบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ มี
เขต ๑, ๒, ๗ และ ๙,  กลุ่มท่ี ๒ มีเขต ๓และ๔ , กลุ่มท่ี ๓ มีเขต ๕และ ๖  แต่ละเขตแข่งขันกันในกลุ่มของตนเอง 



ส าหรับไซต์การแข่งขันแบ่งเป็น S,M.L ในแต่ละกลุ่ม  ปศุสัตว์อ าเภอที่ชนะจะได้รับรางวัลตามไซต์ของธนาคารฯ  
ตอนนี้ได้ท าหนังสือถึงจังหวัดให้คัดเลือกแล้วส่งผลให้เขตด าเนินการคัดเลือกต่อไป 
              ๓.๗  การตรวจสอบนมโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ในพ้ืนที่เขต ๗  มีศูนย์รวมนมและโรงงานแปร
รูปนม จ านวน  ๓๖ ศูนย์ มากสุดคือจังหวัดกาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ โดยจงัหวัดราชบุรีเป็นศูนย์ใหญ่ ซ่ึง
ปีนี้งบประมาณได้รับน้อยลง  ขอให้การใช้จ่ายเป็นไปด้วยความประหยัด โดยเขตเป็นหน่วยเบิกจ่าย เมื่อจังหวัด
ด าเนินการแล้วให้ส่งหลักฐานการเบิก มีบางจังหวัดเบิกช้า ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
ขอให้รีบด าเนินการ 
  -  มีปัญหาเรื่องคุณภาพ อาจเกิดจากการเก็บตัวอย่างไม่ถูกต้อง เช่น ไขมัน แบคทีเรีย การปนเปื้อน 
เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  

-  การตรวจหน้าศูนย์ ไม่ด าเนินการทุกศูนย์ ท าให้มีปัญหาเรื่อง SCC 
-  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ฯ มีเปูาหมายเรื่องแพะ ส่งเสริมในระดับจังหวัด, เขต ท าให้

งานแพะฯ เป็นเครือข่ายระดับประเทศ ซึ่งตอนนี้ชมรมแพะ-แกะ แห่งประเทศไทย มีความเข้มแข็ง สามารถหาตลาด
ได้เอง มีการร่วมกลุ่มกันชัดเจน ปัจจุบันจังหวัดนครปฐมมีโรงเชือดแพะที่ได้มาตรฐาน และเป็นมาตรฐานส่งออกท่ี
ประเทศมาเลเซีย ความต้องการเดือนละ ๓ ตู้   ฉะนั้นปีนี้ ต้องผลักดันฟาร์มแพะให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน ปลอดโรค ขุน
เข้าโรงเชือด  ตั้งเปูาหมายเป็นการผลักดันร่วมกับส่วนต่างๆ 

-  เรื่องหมูหลุม  เป็นฟาร์มของเกษตรกรรายย่อย ได้มีการประชุมรวมพลคนหมูหลุมทั่วประเทศ เมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับนโยบายจากรองฯอ าพันว่า ท าอย่างไรให้หมูหลุมด าเนินการให้ได้เหมือนแพะ  
ซึ่งในปี ๖๒ ได้ตั้งเปูาหมายสร้างเครือข่ายหมูหลุมให้เป็นชมรมระดับจังหวัด ,เขต  โดยน าร่องที่จังหวัดราชบุรี  

-   การส่งเสริมอาชีพและจดัสรรที่ดินท ากินให้เกษตรกร โดยมีพ้ืนที่ที่ยึดคืนจาก สปก.ในจังหวัด
กาญจนบุรี ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงแพะ โดยแบ่งแปลงให้เกษตรกรท ากิน ๓๘๙ แปลง และ
สามารถกู้เงินจากกองทุนฯเพ่ือประกอบอาชีพ ได้ด าเนินการแล้ว ๒ ปี ปัจจุบันมีคอกแพะที่เกษตรกรเข้าอยู่ได้ ๒ ราย 
คาดว่าจะเข้าอยู่อีก ๕๐ ราย  

 - นายอนุชาติ ศิริรัตน์ ชี้แจง เกี่ยวกับเรื่องแพะ ในการส่งเสริมแพะ ด าเนินการโดยค่อยๆขยายฝูง
และจัดจ าหน่าย ส่วนหนึ่งรอลูกเกิด ขณะนี้หน่วยงานพัฒนาพันธุ์สัตว์สามารถให้การสนับสนุนที่เพียงพอในพ้ืนที่เขต ๗  

 - ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์หนองกวาง ชี้แจง หน่วยงานเป็นศูนย์ประจ าเขต ๗ มีศูนย์ย่อยที่
จังหวัดสุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ เลี้ยงสัตว์คือโคบาหมัน, กบินทร์บุรี, พันธ์พ้ืนเมือง,เป็ดเทศ, สุกร และสัตว์ปีกคือ 
ไกโ่ล้นพันธุ์พ้ืนเมือง ซึ่งได้รับเปูาหมายจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน จ านวน ๑๙,๐๐๐ ราย เป็นยอดสัตว์ประมาณ 
๑,๙๐๐,๐๐๐ ตัว ขณะนี้ยังไม่ครบตามเปูาหมาย จึงขยายเวลาถึงเดือนพฤษภาคม ปี๖๒  โดยขยายการจองถึงเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ และการจองต้องผ่านการเซ็นต์รับรองจากปศุสัตว์จังหวัด,อ าเภอ จึงขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่อง
การจองพันธุ์สัตว์ และขอความอนุเคราะห์ปศุสัตว์จังหวัดเซ็นต์รับรองใบจอง 

 - ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบฯ ชี้แจง การปรับสภาพพ้ืนที่ประมาณ ๑ ปี และมีเปูาหมาย
แก้ปัญหาที่ดิน เตรียมพื้นที่รองรับและด าเนินการตามที่ส านักฯวางแผนไว้ 

 - ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ เรื่องผลงานของอาสาผสมเทียม ให้รายงานผล
การด าเนินงานเดือนมีนาคม และมีการตั้งทีมปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  
   มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 งานด้านยุทธศาสตร์ 
  ๓. ๘  งาน/ โครงการที่ได้รับงบประมาณงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

-  นางสาวสุภา  ปฐวีไพสิธ ชีแ้จง  จาการประชุมที่เชียงใหม่น ามาด าเนินการจัดท า
งบประมาณของภาคกลางตอนล่าง โดยก าหนดโครงการและน าเสนอแล้ว ปัจจุบันร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่เขต ๗ 
ด าเนินการน ารายละเอียดของโครงการทั้งหมด ขับเคลื่อนไปสู่งบประมาณจังหวัด 



 ประธาน  มอบให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ บูรณาการในส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด กระทรวงฯ 
ในเขต ๗ ด าเนินการอย่างไร และในการของบประมาณให้ช่วยสนับสนุนข้อมูลต่างๆให้จังหวัดด้วย  

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๔๕ น. 

 
             (นางสาวอริญญา  บุญประกอบ) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
 


