
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพจิิตร



ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา
กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศุสตัว์

ส านักงานปศสุัตวจ์ังหวดัพจิิตร



Regislive

 โครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

 ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รำยครัวเรือน 

ปัญหำ-อุปสรรค
-ไม่สำมรถดึงรำยชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภำพรวมได้เอง  ควรให้สิทธิ์ผู้ปฏิบัติดึงข้อมูลเอง
-ขำดบุคลำกรในกำรส ำรวจตรวจสอบ จึงท ำให้ข้อมูลคลำดเคลื่อน
-ระบบช้ำมำก กรณีเร่งด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูล ควรต้ังเคร่ืองแม่ข่ำยเพ่ิม 
-ข้อมูลฟำร์มหำยไม่ทรำบสำเหตุ 
-ไม่สำมำรถลบข้อมูลเกษตรท่ีเลิกเลี้ยงได้  ท ำให้เป็นข้อมูลเสียค้ำงในระบบ
-กำรประสำนงำนกับกรมฯ ในกำรแก้ปัญหำล่ำช้ำเกินไป  

ปัญหำ-อุปสรรค
-กำรชี้แจงโครงกำรฯ และรำยละเอียดของคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์ ไม่ชัดเจน ท ำให้ผู้ปฏิบัติท ำงำน
ล ำบำก ควรประชุมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจหลักเกณฑ์ก่อนกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร

-ระบบไม่ตัดเกษตรกรท่ีเสียชีวิตออกจำกระบบ  ควรมีระบบตัดออกอัตโนมัติ
-กำรติดต่อเกษตรกรยำกล ำบำก  ควรให้เวลำในกำรด ำเนินกำรมำกกว่ำน้ี 



ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
ส านักงานปศสุัตวจ์ังหวดัพจิิตร



 ปัญหา อุปสรรค : วัสด ุเวชภณัฑ ์ไม่เพียงพอต่อการผา่ตัดท าหมนัสนุขั แมว
 แนวทางแกไ้ข ปัญหา : บูรณาการความรว่มมอืกบัคณะสตัวแพทยศ์าสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ดัท าโครงการจติอาสาแกไ้ขปญัหาโรคพษิสนุขับา้อยา่งยัง่ยนื  
จังหวดัพิจติร เพื่อสรา้งภาคเีครอืขา่ยหนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน มหาวทิยาลยั 
ภาคประชาสงัคมและประชาชนในพืน้ทีพ่บโรคพษิสนุขับา้เพือ่รว่มกนัแกไ้ขปญัหา        
โรคพษิสนุขับา้อยา่งยัง่ยนื

: บูรณาการความรว่มมอืกบั อปท. ในการขอรบัการสนบัสนนุ   
อุปกรณ์ เวชภณัฑใ์นการผา่ตัดท าหมนั สุนัข แมว

 ข้อเสนอแนะ : กรมปศสุตัวค์วรพจิารณาจดัสรรวสัด ุอุปกรณ ์ให้เพยีงพอสอดรบั    กับเปา้หมายทีก่ าหนด
: กรมปศสุตัวค์วรพจิารณาจัดสรรวสัด ุอุปกรณ ์เช่น โต๊ะผา่ตดั เครือ่งมอืผา่ตดั            
และอปุกรณ์อืน่ๆ รวมถงึก าหนดมาตรฐานการออกหนว่ยสตัวแพทยเ์คลือ่นที่

โครงการสรา้งพืน้ที่ปลอดโรคพษิสนุขับา้โรค
พิษสุนขับ้า

 ปัญหา อุปสรรค : น้ ายาฆา่เชื้อไมเ่พยีงพอ
 แนวทางแกไ้ข ปัญหา : ขอรับการสนบัสนนุน้ ายาฆา่เชือ้จากดา่นกกักนัสตัวพ์จิติร
 ข้อเสนอแนะ : กรมปศสุตัวค์วรพจิารณาจัดสรรน้ ายาฆา่เชือ้  ใหเ้พียงพอสอดรบั

กับเปา้หมายทีก่ าหนด

โครงการท าความสะอาดและท าลายเชือ้โรคไขห้วดันกในพืน้ที่เสีย่งสตัวปี์ก



ผลงานเดน่
ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์
ส านักงานปศสุัตวจ์ังหวดัพจิิตร



ผลงำนเด่น ด้ำนพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

กำรเร่งรัดฟำร์มเลี้ยงสัตว์มำตรฐำน
เข้ำสู่ฟำร์มลด ฟำร์มปลอดกำรใช้ยำปฏิชีวนะ

ในระบบกำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์



ประเด็นที่ด ำเนินกำร
การส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น

ในการส่งเสริมฟาร์มลดฟาร์มปลอดยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์

**********************************************

ประเดน็ความรู้
************

กลุ่มบุคคล

เช้ือด้ือยาปฏชีิวนะ การใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างเหมาะสมในฟาร์ม

หลกัเกณฑ์ฟาร์มลด 
ฟาร์มปลอดยา
ปฏิชีวนะ

ผกก.ฟาร์มไก่เน้ือ ไม่ดี ปานกลาง ดี (52.50)

ผกก.ฟาร์มสุกร ปานกลาง ปานกลาง ดี (70.00)

สัตวแพทยฟ์าร์ม ดี ดี ดี (60.00)

สัตวบาลฟาร์ม ปานกลาง ดี ดี (66.67)

เจา้หนา้ท่ีปศุสัตว์ ปานกลาง ปานกลาง ดี (57.58)



ประเด็นที่ด ำเนินกำร
การส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น

ในการส่งเสริมฟาร์มลดฟาร์มปลอดยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์

**********************************************

กลุ่มบุคลากร ทัศนคตต่ิอโครงการฟาร์มลด ฟาร์มปลอดยาปฏิชีวนะในระบบ
การผลติสินค้าปศุสัตว์ 
(ลบ  ปานกลาง  บวก)

ผกก.ฟาร์มไก่เน้ือ บวก (72.50)

ผกก.ฟาร์มสุกร บวก (86.67)

สัตวแพทยฟ์าร์ม บวก (80.00)

สัตวบาลฟาร์ม บวก (60.00)

เจา้หนา้ท่ีปศุสัตว์ บวก (75.61)



สรุปประเด็นส ำคัญ

ผลการส ารวจความรู้ พบว่า ส่วนใหญ่

* มีความรู้เร่ืองเช้ือด้ือยาปฏิชีวนะ ในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 47.15

* มีความรู้เร่ืองการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุผล  ในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 45.53

* มีความรู้เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขโครงการฟาร์มลด ฟาร์มปลอดการใช้
ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสตัว ์           ในระดบัดี  

ร้อยละ 60.16



สรุปประเด็นส ำคัญ

ผลการส ารวจทศันคตต่ิอโครงการฯ 

พบวา่ส่วนใหญ่ของประชากรมีทศันคติบวกต่อโครงการ ฯ 
จ านวน  93 ราย (ร้อยละ 75.61) 

โดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.064



สรุปประเด็นส ำคัญ

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัระดบัความรู้  พบวา่

อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความรู้ท่ีแตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 
0.05  โดยความรู้เร่ืองเช้ือด้ือยาปฏิชีวนะ สัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์มเล้ียง
สัตว์มีค่าเฉล่ียความรู้มากท่ีสุด (2.8) ซ่ึงมากกว่าสัตวบาลประจ าฟาร์ม 
(2.07) เจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์(1.73) ผูป้ระกอบการฟาร์มสุกร (1.53) 

และผูป้ระกอบการฟาร์มไก่เน้ือ (1.48) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05



สรุปประเด็นส ำคัญ

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัทัศนคติต่อโครงการฯ 

พบวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติต่อโครงการฯ 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05



ปัญหำ อุปสรรค 

ในการปฏิบัติงานด้านพฒันาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

1. การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์
กฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานตรวจโรค

สัตว์ยงัไม่ชัดเจน  ท าให้การขอความร่วมมือจากพนักงานตรวจโรคสัตว์อาจ
ขาดประสิทธิผล เช่น การรายงานการตรวจสัตว์ และซากสัตว์  รายงานการ
รับรองให้จ าหน่ายเน้ือสัตว์ เป็นต้น



ผลงำนเด่น ด้ำนพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

กำรเร่งรัดฟำร์มเลี้ยงสัตว์มำตรฐำน
เข้ำสู่ฟำร์มลด ฟำร์มปลอดกำรใช้ยำปฏิชีวนะ

ในระบบกำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์



ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา

กลุ่มส่งเสรมิและพฒันาการปศสุัตว ์
ส านักงานปศสุัตวจ์ังหวดัพจิิตร



ส านักงานปศสุตัวจ์งัหวดัพจิติร ขึ้นทะเบียนกลุม่เกษตรกรเลี้ยงแพะ จ านวน 2 กลุ่ม (อ. วชริบารมี, อ. ทับคล้อ)
แพะทั้งหมด 1,216 ตัว สามารถยกระดบัเปน็ฟารม์ปลอดโรคบรเูซลลา ทั้งหมด 50 ฟาร์ม แบ่งเป็น

- ฟาร์มปลอดโรคระดบั A  จ านวน 26 ฟาร์ม 
- ฟาร์มปลอดโรคระดบั B จ านวน 24 ฟาร์ม 

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการปศสุตัว ์(แพะ)



กลุ่มสง่เสรมิฯ ส่งเสรมิการรวมกลุม่
ให้เกดิความเขม้แขง็ในทกุๆ ด้าน

ส่งเสรมิการรว่มกลุม่

เพื่อลดความเสีย่งการเกดิโรคระบาดและสรา้งความ
ปลอดภยั   ต่อผู้บรโิภค

สร้างฟารม์ปลอดโรคบรเูซลลา
โดยการสง่เสรมิการใหค้วามรูด้า้นการ

เลี้ยงแพะการรวมกลุม่และสทิธิ
ประโยชน ์อื่นๆ

พัฒนาความเขม้แขง็ สร้างเปน็จดุเรยีนรูแ้ละศนูยร์วมแพะคณุภาพด ี
เชื่อมโยงดา้นการตลาด พัฒนาตอ่ยอดแปรรปู

ผลิตภณัฑเ์พือ่เพิ่มมลูคา่



 ปัญหา อุปสรรค : การจ ากดัพืน้ทีเ่ขา้รว่มโครงการ ( S3 N )

 แนวทางแกไ้ข ปัญหา : ยกเลกิการจ ากดัพืน้ที่เขา้รว่มโครงการฯ

 ข้อเสนอแนะ : กรมปศุสตัวค์วรพจิารณาแนวทางการเขา้รว่มโครงการ โดยไม่จ ากดั  
เฉพาะพืน้ที่ (S3 N) แต่ใหเ้กษตรกรที่สมคัรใจลดพืน้ทีก่ารปลกูขา้ว 
มาปลูกพชือาหารสตัวแ์ทน 

โครงการปรบัเปลี่ยนพืน้ทีส่ าหรบัปลกูพชือาหารสัตว์ปรับเปลี่ยนพืน้ที่



ขอบคุณครับ


