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การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่

เรื่อง

การตรวจคัดกรองโรคลัมปี่ สกิน ในโคกระบือ

ด่านกักกันสัตว์ตาก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565



บรรยากาศการอบรม



ตัวอย่างประกาศนียบัตร



ตัวอย่างประกาศนียบัตรเรียนออนไลน์



LUMPY SKIN DISEASE

การตรวจคดักรอง

โรคลมัปี สกนิ

ในโค กระบือ

ด่านกกักนัสตัวต์าก

กองสารวตัรและกกักนั

กรมปศสุตัว ์



Lumpy skin disease

โรคลมัปี สกิน
ระยะฟักตวั 4-14 วนั

อตัราการป่วย 5-40%

เป็น เช้ือ Virus

Lumpy Skin Disease virus 

ติดต่อใน โค กระบอื
ไม่ติดต่อสู่คน

เป็นโรคระบาดสตัวต์าม
พรบ.โรคระบาดสตัว์ 2558

อตัราการตาย 10 %

ในลกูสตัว์
พบการระบาดของโรค
จากประเทศเพ่ือนบา้น





อาการ โรคลมัปี สกนิ

1 ไข้สงู ถึง 41 องศา

2 เกิดตุ่มท่ีผิวหนัง ทัว่ตวั

3 ต่อมน ้าเหลืองโต

4 พบน ้านมลดในโคนม



ลกัษณะรอยโรค Lumpy skin disease





การประเมนิระยะเวลาการไดร้บัเชือ้เบือ้งตน้ ส าหรบัประกอบการสอบยอ้นกลบัเพือ่
คน้หาแหลง่ทีม่าของโรค

ประมาณ 7 วนัภายหลงัการติดเช้ือ พบวา่ผวิหนงัเริม่มตุ่ีม
(Nodule) ขึน้แต่รอย โรคคอ่นขา้งตืน้และแยกจากสาเหตุอื่นๆ ไดย้าก

ประมาณ 11 วนัภายหลงัการติดเช้ือ พบวา่เริม่มตุ่ีมนูนเพิม่จ านวน
และขยายขนาด เพิม่มากขึน้ แต่ผวิหนงัดา้นบนยงัไมม่กีารหลุดออก



ประมาณ 14 วนัภายหลงัการ
ติดเช้ือ พบวา่ขอบเขตรอยโรค
ชดัเจน เริม่มสีะเกด็ ก่อตวัขึน้บน
รอยโรค ในช่วงนี้รอยโรคอาจ ยงั
เหน็ไมช่ดัเจนถา้ไมโ่กนขนออก

ประมาณ 19 วนั ภายหลงัการ
ติดเช้ือ พบวา่สะเกด็ก่อตวัขึน้ บน
รอยโรคอยา่งชดัเจน

ประมาณ 21-26 วนัภายหลงัการติดเช้ือ พบวา่สะเกด็เริม่มกีารลอกหลุด
เกดิเป็นแผลหลุมตามมา



ประมาณ 27 วนัขึ้นไปภายหลงัการติดเช้ือ พบวา่แผลหลุมทีเ่กดิขึน้เริม่แหง้
และบางสว่นอาจ เกดิเป็นแผลเป็น ซึง่เมือ่พบวา่สตัวม์แีผลเป็นแลว้อาจจะ
ประมาณการณ์ไดว้า่สตัวไ์ดร้บัการตดิ เชือ้มาแลว้ไมต่ ่ากวา่ 1 เดอืน



การแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั
• ตุ่มทีบ่รเิวณผวิหนงั สะเกด็แผล มปีรมิาณเชือ้ไวรสั LSDV ในปรมิาณทีค่อ่นขา้งมาก
สามารถพบเชือ้ไวรสัจากสว่นนี้ไดถ้งึ 38 วนั

• สามารถพบเชือ้ไวรสัไดใ้นเลอืด น ้าลาย สิง่คดัหลัง่จากตาและจมกู และน ้าเชือ้

• ส าหรบัเชือ้ไวรสัในน ้ามกูและน ้าลายนัน้ พบวา่มปีรมิาณคอ่นขา้งน้อย สามารถก่อโรค
ไดแ้บบไมรุ่นแรง



• เชือ้ไวรสัในเลอืดจะพบไดป้ระมาณ 7-21 วนัหลงัตดิเชือ้ แต่จะพบเชือ้ไวรสัไดใ้นปรมิาณที่
น้อยกวา่จากตุ่มทีเ่กดิขึน้บรเิวณผวิหนงั

• พอ่พนัธุส์ามารถขบัเชือ้ไวรสัผา่นทางน ้าเชือ้ไดเ้ป็นระยะเวลานาน สตัวส์ามารถขบัไวรสัใน
น ้าเชือ้ประมาณ 42 วนัหลงัจากตดิเชือ้ ได้

• พบการตดิต่อผา่นทางรก โดยหากพบการตดิเชือ้ในแมช่ว่งปลายของการตัง้ทอ้ง
(ประมาณ 7 เดอืน) จะท าใหล้กูสตัวท์ีเ่กดิมามรีอยโรคลมัปี สกนิตามวยัวะต่างๆ และมคีวาม
อ่อนแอ จนอาจตายในทีส่ดุ

• สตัวท์ีห่ายจากโรคแลว้ไมพ่บวา่เป็น Carrier ได้ แต่สตัวท์ีไ่มแ่สดงอาการ (ประมาณ 50% 

ของสตัวท์ีต่ดิ เชือ้) ยงัสามารถแพรเ่ชือ้ไดเ้ชน่เดยีวกบัสตัวท์ีแ่สดงอาการป่วย



ความคงทนของไวรสัในตวัอยา่งชนิดต่างๆ



การฆา่เชือ้ไวรสั



การวนิิจฉยัแยกคทีส่ าคญั







แนวทางการเกบ็ตวัอยา่งและวนิิจฉยัโรค



มาตราการเฝ้าระวงัโรค

ชะลอการน าเขา้ โค กระบอื มชีวีติ จากประเทศเมยีนมาร์

ตัง้แต่วนัที่ 17 ธนัวาคม 2563 -มกราคม2565



มาตรการผอ่นปรนการอนุญาตน าเขา้โคกระบอื
จากประเทศเมยีนมาร์



ขัน้ตอนการเตรยีมคอกสตัว์
1.คอกกกัสตัวต์อ้งไดร้บัการรบัรองจากกรมปศุสตัว์
2.มกีารก าจดัแมลงพาหะ โดยการพน่ยาฆา่แมลง
3.มกีารตดิตัง้มุง่คอกกกัสตัว์ รวมทัง้คอกยอ่ย และพน่น ้ายาฆา่แมลงในมุง่ หรอื ตดิตัง้ไฟไลแ่มลงพาหะ
4.ยกระดบัระบบ Biosecurity โดยมบี่อจุม่น ้ายาฆา่เชือ้ใหบุ้คคลและยานพาหนะ และหา้ม
บุคคลภายนอกเขา้ออก
ภายในสถานทีก่กักนัสตัว์
5.ใชร้ะบบการกกัสตัวแ์บบเขา้-ออกหมด (Alt-in all-out)

6.มรีะยะพกัคอกก่อนน าสตัวเ์ขา้กกัอยา่งน้อย 5 วนั และพน่ยาฆา่เชือ้และยาฆา่แมลง
7.ตดิตัง้ระบบ CCTV ในสถานทีก่กักนัสตัว์ โดยก าหนดใหม้ี





แนวทางการเคลื่อนยา้ยสตัว์

(1) กรณโีค กระบอืทีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคสมัปิ สกนิมาแลว้เป็นระยะเวลา

ไมน้่ อยกวา่ 30 วนั และไมเ่กนิ 180 วนั นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัการฉีดวคัซนีจนถงึวนัทีท่ าการเคลือ่นยา้ย

สามารถอนุญาตใหเ้คลือ่นยา้ยได้ โดยไมต่อ้งขอความเหน็ชอบจากปศุสตัวจ์งัหวดั แต่จะตอ้งมหีนงัสอืรบัรอง

การฉีดวคัซนีจากปศุสตัวอ์ าเภอ และมกีารฆา่เชือ้ยานพาหนะบรรทุกสตัวแ์ละการควบคมุแมลงพาหะ

ยานพาหนะบรรทุกสตัวแ์ละบนตวัสตัวก์่อนการเคลือ่นยา้ย



(2) กรณีโค กระบอืทีย่งัไมไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคลมัป์ สกนิ หรอืฉีดวคัซนี มาแลว้เกนิกวา่ 180 วนั
จงัหวดั พบการเกดิโรค ก าหนดใหก้ารเคลือ่นยา้ยโค กระบอื เขา้โรงฆา่สตัวภ์ายใน
จงัหวดัเทา่นัน้ สว่นกรณีอืน่ๆ อาทเิช่น เขา้โรงฆา่สตัวข์า้มจงัหวดั เลีย้งท าพนัธุ์ เลีย้งขนุ และสง่ออกไป
ต่างประเทศ เป็นตน้ ใหข้อความเหน็ชอบจากปศุสตัวจ์งัหวดัตามแบบบนัทกึขอ้ความขอความเหน็ชอบ
เคลือ่นยา้ยโค กระบอื เอกสารแนบ ก่อนออกใบอนุญาตเคลือ่นยา้ย
จงัหวดัทีไ่มพ่บการเกดิโรค ก าหนดใหก้ารเคลือ่นยา้ยโค กระบอื เขา้โรงฆา่สตัวภ์ายในจงัหวดัและพืน้ทีเ่ขตปศุสตัวเ์ดยีวกนั



(3) ปศุสตัวอ์ าเภอตรวจสอบสตัวท์ีเ่ขา้โรงฆา่เพือ่ตรวจหารอยโรคของโรคลมัป์ สกนิ และความถกูตอ้งของการเคลือ่นยา้ย
เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตเคลือ่นยา้ย โดยใหป้ฏบิตัติามประกาศ กรมปศุสตัว์ เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีารและ
เงือ่นไขการขออนุญาตและออกใบอนุญาตการตรวจโรคและ การท าลายเชือ้โรคในการน าสตัวห์รอืซากสตัวไ์ปยงัทอ้งทีอ่ืน่
พ.ศ. 2554 อยา่งเครง่ครดั หากพบความผดิปกตใิหแ้จง้ด าเนินคดตีามกฎหมายทนัที

(4) โค กระบอืทีเ่ขา้โรงฆา่สตัว์ ตอ้งใหพ้นกังานตรวจโรคสตัวท์ าการตรวจโรคก่อนการฆา่ โดยอาศยัตามมาตรา 34แหง่
พระราชบญัญตัคิวบคมุการฆา่สตัวเ์พือ่การจ าหน่ายเนื้อสตัว์ พ.ศ. 2559

(5) การเคลือ่นยา้ยสตัวใ์นตลาดนดัคา้สตัว์ ใหด้ าเนินการตามหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที่ กษ 0610.03/ว 25501 ลงวนัที่ 4 

พฤศจกิายน 2564 เรือ่ง ปรบัเปลีย่นแนวทางการเคลือ่นยา้ยโค กระบอื จากตลาดนดัคา้สตัว์ ตามมาตรการควบคมุโรคลมัป์
สกนิ แต่โค กระบอืทีเ่คลือ่นยา้ยไดจ้ะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนี โรคลมป์ สกนิมาแลว้เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั และไม่
เกนิ 150 วนั นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีจนถงึวนัทีท่ าการเคลือ่นยา้ย



ขัน้ตอนการกกัสตัวแ์ละการเกบ็ตวัอยา่ง

1. กกัโค กระบอืเป็นเวลา 30 วนั

2.ตลอดระยะเวลาการกกัใหด้ าเนินการพน่ยาฆา่แมลงทกุ 7 วนั



ขัน้ตอนการกกัสตัวแ์ละการเกบ็ตวัอยา่ง

3. ในวนัแรกทีม่โีค กระบอืเขา้มากกัจนครบ (day 0)

-ตดิเบอรห์ู ท าบตัรประจ าตวัสตัว์ (ดา่นฯ)

-เกบ็ตวัอยา่งเลอืด (Whole blood)> และน าสง่ศนูยว์จิยัและพฒันาการสตัวแพทยใ์นพืน้ทีภ่ายใน

48 ชัว่โมง (ดา่นฯ)



ขัน้ตอนการกกัสตัวแ์ละการเกบ็ตวัอยา่ง

-ใชย้าฆา่แมลงแบบราดหลงั ในกลุม่ Macrocyclic lactone หรอืกลุม่Synthetic Pyrethroid (ดา่นฯ)



ขัน้ตอนการกกัสตัวแ์ละการเกบ็ตวัอยา่ง
- ฉีดวคัซนี FMD(1st) และ LSD ในโค กระบอื (ดา่นฯ)



4. ใหร้ายงานการกกัต่อ สคบ./กสก. ทราบภายใน 7 วนัหลงัจากโค กระบอืเขา้มากกัจนครบจ านวน(ดา่นฯ)

5. วนัที่ 14 ของการเขา้ชกัโค กระบอื (day 14)

- ฉีดวคัซนี FMD (2nd) และ วคัซนี Hemorrhagic septicemla ในกระบอื**( ดา่นฯ)

6. สงัเกตอาการโค กระบอืทุกวนั (day0-30)ในระหวา่งการกกั หากพบโค กระบอืแสดงอาการสงสยัโรคลมัป์
สกนิ (ดา่นฯ,ปศอ.) ใหแ้ยกโค กระบอืตวัดงักลา่วออกจากฝงู

-เกบ็ตวัอยา่งรอยโรคทีเ่ป็นตุม่เน้ือหรอืสะเกด็แผลและน าสง่ศูนยว์จิยัและ

พฒันาการสตัวแพทยใ์นพืน้ทีภ่ายใน ๔๘ ชัว่โมง

7. กรณีผลทางหอ้งปฏบิตักิารดว้ยวธิกีารตรวจ RT-PCR เป็นบวกต่อเชือ้ LSDV ใหน้ าโค กระบอืทีใ่หผ้ลบวก
ออกจากฝงูและท าลาย สว่นโค กระบอืรวมฝงูใหก้กัต่อเป็นเวลา 2 incubation period คอื 56 วนั หากไมพ่บโค
กระบอืแสดงอาการผดิปกตโิค กระบอืกลุม่ดงักลา่วสามารถเคลือ่นยา้ยเขา้สูฟ่ารม์หรอืสถานทีเ่ลีย้งสตัวใ์น
ประเทศได้ (ดา่นฯ)



ขัน้ตอนการเคลื่อนยา้ยโค กระบอื
1.โค กระบอืทีถ่กูครบตามเงือ่นไข และไมแ่สดงอาการป่วยรวมทัง้ผลทางหอ้งปฏบิตักิารเป็นลบต่อเชือ้ LSDV ดว้ย
วธิี RT-PCR ใหส้ามารถเคลือ่นยา้ยภายในประเทศได้ (อ่าน)

2. ขัน้ตอนการเคลือ่นยา้ยโค กระบอืหลงัการน าเขา้ ใหด้ าเนินการ ตามมาตรการควบคมุโรค ลมัปี สกนิ เลขที่ กษ
0610.07/13615ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2564

3. รายงานการตรวจปลอ่ยให้ สคบ./กก. ทราบภายใน 7 วนัหลงัการปลอ่ยโค ผา่น App.Line “กกัโคน าเขา้จาก
สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา” (ดา่นฯ)

ใหร้ายงานการด าเนินการกกัโค กระบอื ผ่าน App.Line รายละเอยีดดงันี้ 

1.รายงานการวนัเขา้กกั 

2.การด าเนินการตดิเบอร์

3.รายงานการตรวจสภาพวกิารโรค 

4.การดาเนินการฉีดวคัซนี 

5.การพน่น า้ยาฆ่าเชื้อ พ่นควนัไลแ่มลง ทกุ 7 วนั 

6.การเจาะเลอืด 

7.รายงานการตรวจปลอ่ย





 
 

                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร-โทรสาร 037 - 625219 

ที่  กษ 0621 (ปจ) /284                                 วันที่     26  พฤษภาคม   2565 

เร่ือง     รายงานแผนการพัฒนาบุคลากร (IDP) รอบท่ี 2/2565 
 

เรียน    ผู้อ านวยการกองสารวัตรและกักกัน 
   

ตามที่กองสารวัตรและกักกัน ให้หน่วยงานในสังกัดรายงานแผนการพัฒนาบุคลากร (IDP) 
รอบท่ี 2/2565  นั้น 

ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี  ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
  
 
       (นายพจนารถ  เนียรมงคล) 
                        หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก โทร./โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๔๐๔๖  

ที ่ กษ ๐๖๒๑(ดพล)/251 วันที ่     6  มิถุนายน  ๒๕๖5 

เรื่อง การรายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากร (IDP) รอบท่ี 2/2565 

เรียน ผู้อ านวยการกองสารวัตรและกักกัน 

ตามที่ กองสารวัตรและกักกัน มีหนังสือที่ กษ 0621/ว 1198 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565  
เรื่อง การรายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา รอบท่ี 2/2565 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานด่านกักกันสัตว์ นั้น 

ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ขอส่งแผนการพัฒนาบุคลากร ( IDP) รอบที่ 2/2565 ส าหรับ
ข้าราชการ จ านวน 1 ราย และพนักงานราชการ จ านวน 6 ราย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

            (นายสุรเดช  ข าม่ัน) 
            หวัหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก 



  

                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ด่านกักกันสัตว์ยโสธร ๒๐๖ หมู่ ๔   ต าบลดู่ทุ่ง  อ าเภอเมือง   จังหวัดยโสธร  ๓๕๐๐๐           

ที่  กษ ๐๖๒๑ (ยส) /  ๑๐๑              วันท่ี      ๒       มิถุนายน     ๒๕๖๕                               ๘                           

เรื่อง  ขอส่งแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ไต้บังคับบัญชา       .                                         

                                                                                                                                                                  

เรียน   ผู้อ านวยการกองสารวัตรและกักกัน 
 

     ตามหนังสือ ท่ี กษ ๐๒๖๑/ ว.๑๑๙๘ ลงวันท่ี ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การรายงานแผนและ 
ผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบท่ี  ๒/๒๕๖๕   

      ด่านกักกันสัตว์ยโสธร ได้ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
     

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
       

                                                                                                                           
                                                             (นายทรงศักดิ์  วงศ์สุพรรณ) 
                                                            หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร                                                  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




