
แบบฟอรม์ 2.1

ตกสะเกด็  1  ตวั อาย ุ2 ปี , ตัวที่ 2 เป็นตุ่มตามตวั  ตกสะเกด็  1  ตวั อาย ุ3 ปี , ตัวที่ 3 เร่ิมเป็นตุ่มตามตวั แต่ยงัไม่ตกสะเกด็  อาย ุ5 เดือน  ลูกโคท่ีตาย อาย ุ2 เดือน ตายหลงัจากแสดงอาการ 7 วนั

และบริเวณรอบคอกสตัว ์  ติดตามผลทุกวนัจนกว่าจะเขา้สู่สภาวะปกติ

     การป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกดิขึน้ซ ้าอกี สร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่เกษตรกรเร่ืองโรคลมัปี สกิน เพ่ือเป็นช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร

 - การช้ีแจงจะตอ้งด าเนินการภายใน 3 วนั ไม่เวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
 - การช้ีแจงตอ้งแนบหลกัฐานการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านช่องทางส่ือ ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง

4) เฟสบุคส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัอุดรธานี
3) website ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัอุดรธานี

การช้ีแจงเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ผู้รายงาน

   ช่ือ - สกลุ  นายพนธ์สมิทธ์ิ  กลางนภา

   ต าแหน่ง ปศุสัตว์จงัหวดัอุดรธานี

   หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จงัหวดัอุดรธานี

     ประเดน็ปัญหา  ววัติดโรคลมัปี สกิน หมายเลขการแจง้ H133418  พ้ืนท่ีเกิดโรค บา้นสวนนายเขียว นนัทะเขต หลงัป๊ัมแกส๊วงัสามหมอ อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธานี

หมายเหตุ **

     ข้อเท็จจริง วนัท่ี 3 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 – 10.00 น.  เกษตรกร นายเขียว  นนัทะเขต  ต.วงัสามหมอ อ.วงัสามหมอ เล้ียงโคเน้ือ  16  ตวั  แสดงอาการ 3  ตวั ตัวที่ 1 เป็นตุ่มตามตวั

     การด าเนินการ  เจา้หนา้ท่ีส านกังานปศสุตัวอ์  าเภอวงัสามหมอ ฉีดยาแกอ้กัเสบ  ให้ค  าแนะน าเร่ืองโรคลมัปีสกิน และวิธีการป้องกนัการติดต่อ  พ่นน ้ายาฆ่าแมลงในคอกสตัว์

     ช่องทางการเผยแพร่ (ส่ือประชาสัมพันธ์)
1) กลุ่มไลน์ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัอุดรธานี
2) รายงานกรมปศสุตัวท์างกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศสุตัว์



แบบฟอรม์ที ่2.2

ได้รับแจ้ง ตอบรับ รายงาน สลก.

- - - - - - - - - -

การรวบรวมและรายงานผลการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

ที่ ประเดน็ปัญหา /หัวข้อข่าว ผู้ให้ข่าว ส่ือ สถานที่จัดกจิกรรม
วนั เดือน ปี  และ เวลา

เอกสารประกอบ หมายเหตุ



แบบฟอรม์ 2.3

ตกสะเกด็  1  ตวั อาย ุ2 ปี , ตัวที่ 2 เป็นตุ่มตามตวั  ตกสะเกด็  1  ตวั อาย ุ3 ปี , ตัวที่ 3 เร่ิมเป็นตุ่มตามตวั แต่ยงัไม่ตกสะเกด็  อาย ุ5 เดือน  ลูกโคท่ีตาย อาย ุ2 เดือน ตายหลงัจากแสดงอาการ 7 วนั

และบริเวณรอบคอกสตัว ์  ติดตามผลทุกวนัจนกว่าจะเขา้สู่สภาวะปกติ

     การป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกดิขึน้ซ ้าอกี สร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่เกษตรกรเร่ืองโรคลมัปี สกิน เพ่ือเป็นช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร

 - การช้ีแจงจะตอ้งด าเนินการภายใน 3 วนั ไม่เวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
 - การช้ีแจงตอ้งแนบหลกัฐานการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านช่องทางส่ือ ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง
 - การช้ีแจงตอ้งแนบหลกัฐานการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านช่องทางส่ือ ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง

     ประเดน็ปัญหา  ววัติดโรคลมัปี สกิน หมายเลขการแจง้ H133418  พ้ืนท่ีเกิดโรค บา้นสวนนายเขียว นนัทะเขต หลงัป๊ัมแกส๊วงัสามหมอ อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธานี

หมายเหตุ **

     ข้อเท็จจริง วนัท่ี 3 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 – 10.00 น.  เกษตรกร นายเขียว  นนัทะเขต  ต.วงัสามหมอ อ.วงัสามหมอ เล้ียงโคเน้ือ  16  ตวั  แสดงอาการ 3  ตวั ตัวที่ 1 เป็นตุ่มตามตวั

2) รายงานกรมปศสุตัวท์างกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศสุตัว์

     การด าเนินการ  เจา้หนา้ท่ีส านกังานปศสุตัวอ์  าเภอวงัสามหมอ ฉีดยาแกอ้กัเสบ  ให้ค  าแนะน าเร่ืองโรคลมัปีสกิน และวิธีการป้องกนัการติดต่อ  พ่นน ้ายาฆ่าแมลงในคอกสตัว์

     ช่องทางการเผยแพร่ (ส่ือประชาสัมพันธ์)
1) กลุ่มไลน์ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัอุดรธานี

3) website ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัอุดรธานี
4) เฟสบุคส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัอุดรธานี

การรายงานผลการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ผู้รายงาน

   ช่ือ - สกลุ  นายพนธ์สมิทธ์ิ  กลางนภา

   ต าแหน่ง ปศุสัตว์จงัหวดัอุดรธานี

   หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จงัหวดัอุดรธานี



ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอง ลงพื้นทีใ่ห้การช่วยเหลือ “วัวติดโรคลัมปี สกิน"  
หมายเลขการแจ้ง H133418   

ของนายเขียว นันทะเขต อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


