แบบฟอร์ม 2.1

การชีแ้ จงเหตุการณ์ ที่มผี ลกระทบต่ อกรมปศุสัตว์
ผู้รายงาน

ชื่ อ - สกุล นายพนธ์ สมิทธิ์ กลางนภา
ตาแหน่ ง ปศุ สัตว์ จงั หวัดอุดรธานี
หน่ วยงาน สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี

ประเด็นปัญหา วัวเป็ นโรคลัมปี สกิน หมายเลขการแจ้ง D133382 และต้องการวัคซีนฉี ดป้องกันและรักษาโรคลัมปี สกิน หมายเลขการแจ้ง H133383
พื้นที่เกิดโรค บ้านป่ าหวาย ต.ตาดทอง อ.ศรี ธาตุ จ.อุดรธานี
ข้อเท็จจริ ง เจ้าหน้าที่ปศุสตั ว์อาเภอศรี ธาตุได้ลงพื้นที่ พบเจ้าของบ้านชื่อนายชาตรี เป้าชุมแสง เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการมอบยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมทั้งให้คาแนะนาให้พ่นยา
ฆ่าแมลงในคอกและรอบๆ นาตาข่ายมาติดบริ เวณคอก เจ้าของสัตว์รับรู ้และเข้าใจในคาแนะนาของเจ้าหน้าที่เป็ นอย่างดี

การดาเนินการ เจ้าหน้าที่สานักงานปศุสตั ว์อาเภอศรี ธาตุ ได้ให้คาแนะนาการป้องกันโรค ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน พร้อมทั้งแนะนาการควบคุม ป้องกัน
แมลงที่เป็ นพาหะมากัดวัว พร้ อมทามุง้ และพ่นยากันแมลง เกษตรกรรับทราบและนาไปปฏิบตั ิ ทั้งนี้ สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดยังไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนการป้องกันโรคลัมปี สกิน
จากกรมปศุสตั ว์ จึงทาการรักษาตามอาการ
การป้ องกันไม่ ให้ ปัญหาเกิดขึน้ ซ้าอีก สร้ างความรับรู ้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเรื่ องโรคลัมปี สกิน เพื่อเป็ นช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร

ช่ องทางการเผยแพร่ (สื่ อประชาสั มพันธ์ )
1) กลุ่มไลน์สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี
2) รายงานกรมปศุสตั ว์ทางกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสตั ว์
3) website สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี
4) เฟสบุคสานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี
หมายเหตุ **
- การชี้ แจงจะต้องดาเนิ นการภายใน 3 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
- การชี้ แจงต้องแนบหลักฐานการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านช่องทางสื่ อ ไม่นอ้ ยกว่า3 ช่องทาง

แบบฟอร์มที่ 2.2

การรวบรวมและรายงานผลการชี้แจงเหตุการณ์ที่มผี ลกระทบต่ อกรมปศุ สัตว์
หน่ วยงาน สานักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุดรธานี
ที่

ประเด็นปัญหา /หัวข้อข่าว

ผู้ให้ ข่าว

สื่ อ

สถานที่จัดกิจกรรม

-

-

-

-

-

วัน เดือน ปี และ เวลา
ได้ รับแจ้ ง ตอบรับ รายงาน สลก.
-

เอกสารประกอบ

หมายเหตุ

-

-

แบบฟอร์ม 2.3

การรายงานผลการชีแ้ จงเหตุการณ์ ที่มผี ลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ผู้รายงาน

ชื่ อ - สกุล นายพนธ์ สมิทธิ์ กลางนภา
ตาแหน่ ง ปศุ สัตว์ จงั หวัดอุดรธานี
หน่ วยงาน สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี

ประเด็นปัญหา วัวเป็ นโรคลัมปี สกิน หมายเลขการแจ้ง D133382 และต้องการวัคซีนฉี ดป้องกันและรักษาโรคลัมปี สกิน หมายเลขการแจ้ง H133383
พื้นที่เกิดโรค บ้านป่ าหวาย ต.ตาดทอง อ.ศรี ธาตุ จ.อุดรธานี
ข้อเท็จจริ ง เจ้าหน้าที่ปศุสตั ว์อาเภอศรี ธาตุได้ลงพื้นที่ พบเจ้าของบ้านชื่อนายชาตรี เป้าชุมแสง เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการมอบยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมทั้งให้คาแนะนาให้พ่นยา
ฆ่าแมลงในคอกและรอบๆ นาตาข่ายมาติดบริ เวณคอก เจ้าของสัตว์รับรู ้และเข้าใจในคาแนะนาของเจ้าหน้าที่เป็ นอย่างดี

การดาเนินการ เจ้าหน้าที่สานักงานปศุสตั ว์อาเภอศรี ธาตุ ได้ให้คาแนะนาการป้องกันโรค ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน พร้อมทั้งแนะนาการควบคุม ป้องกัน
แมลงที่เป็ นพาหะมากัดวัว พร้ อมทามุง้ และพ่นยากันแมลง เกษตรกรรับทราบและนาไปปฏิบตั ิ ทั้งนี้ สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดยังไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนการป้องกันโรคลัมปี สกิน
จากกรมปศุสตั ว์ จึงทาการรักษาตามอาการ
การป้ องกันไม่ ให้ ปัญหาเกิดขึน้ ซ้าอีก สร้ างความรับรู ้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเรื่ องโรคลัมปี สกิน เพื่อเป็ นช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร

ช่ องทางการเผยแพร่ (สื่ อประชาสั มพันธ์ )
1) กลุ่มไลน์สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี
2) รายงานกรมปศุสตั ว์ทางกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสตั ว์
3) website สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี
4) เฟสบุคสานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี
หมายเหตุ **
- การชี้ แจงจะต้องดาเนิ นการภายใน 3 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
- การชี้ แจงต้องแนบหลักฐานการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านช่องทางสื่ อ ไม่นอ้ ยกว่า3 ช่องทาง

สานักงานปศุสัตว์อาเภอศรีธาตุลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือวัวติดเชื้อโรคลัมปี สกิน
หมายเลขการแจ้ง D133382 และ H133383
ของนายชาตรี เป้าชุมแสง ในพื้นที่ บ้านป่าหวาย ตาบลตาดทอง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

