
ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าดว้ยการฉดีวคัซนีโรคลัมปี  สกนิ  ในสตัว์ชนิดโค  กระบือ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโรคลัมปี   สกิน  ในโค  กระบือ  ในการป้องกัน  
ควบคุมและก าจัดโรคลัมป ี สกิน  (Lumpy  Skin  Disease : LSD)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกตอ้ง  
ตามหลักวิชาการ  ข้อก าหนดขององค์การสุขภาพสัตว์โลก  (OIE)  และมาตรฐานสากลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการฉีดวัคซีนโรคลัมปี  สกิน  ในสัตว์  
ชนิดโค  กระบือ  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“โรค”  หมายความว่า  โรคลัมปี  สกิน  (Lumpy  Skin  Disease  :  LSD) 
“วัคซีน”  หมายความว่า  วัคซีนโรคลัมปี  สกิน  ชนิดเชื้อเป็น  ผลิตจากเชื้อไวรัส  Lumpy  

skin  disease - Neethling  strain  หรือ  SIS  Neethling - type  ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก  (OIE)   

“สัตว์”  หมายความว่า  โค  กระบือ 
“ผู้ฉีดวัคซีน”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์  หรือสัตวแพทย์ที่ขึ้นทะเบียน   

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภาที่ร่วมปฏิบัติงาน   
ตามแผนการด าเนินงานควบคุมโรคในพื้นที่ 

“ท้องที่เกิดโรค  (Infected  zone)”  หมายความว่า  ท้องที่ภายในรัศมีห้าสิบกิโลเมตร 
จากที่ที่ตรวจพบโรคหรือตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

“ท้องที่เฝ้าระวังโรค  (Surveillance  zone)”  หมายความว่า  ท้องที่ที่อยู่นอกท้องที่เกิดโรค  
ในรัศมีมากกว่าห้าสิบกิโลเมตรหรือตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด   

ข้อ ๔ การเบิกจ่ายวัคซีน  ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทาง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เก็บรักษาคุณภาพวัคซีน 
(๒) ให้ปศุสัตว์จังหวัดท้องที่เกิดโรคหรือท้องที่เฝ้าระวังโรคเบิกวัคซีนต่อผู้อ านวยการส านักควบคุม  

ป้องกัน  และบ าบัดโรคสัตว์  พร้อมด้วยแผนการฉีดวัคซีนส าหรับสัตว์ในท้องที่   โดยเสนอเรื่อง   
ผ่านปศุสัตว์เขตเพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุมัติ 
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(๓) เมื่อผู้อ านวยการส านักควบคุม  ป้องกัน  และบ าบัดโรคสัตว์  ได้อนุมัติแล้ว  ให้ปศุสัตว์เขต
เบิกวัคซีนจากส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์   จ านวนทั้งหมดตามแผนการฉีดวัคซีน  เพ่ือน าไปจ่าย 
ให้กับปศุสัตว์จังหวัดตามจ านวนที่ได้รับอนุมัติ 

(๔) ให้ปศุสัตว์เขต  ก ากับ  ติดตาม  สนับสนุน  ร่วมปฏิบัติงาน  และเมื่อได้ด าเนินการ   
ตามแผนการฉีดวัคซีนเสร็จแล้ว  ให้รายงานผลการฉีดวัคซีนให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบทันที 

ข้อ ๕ ขั้นตอนการพิจารณาการใช้วัคซีน  มีดังนี้ 
(๑) การด าเนินการก่อนการฉีดวัคซีน  มีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
 (๑.๑) ให้ผู้ฉีดวัคซีนหรือเจ้าหน้าที่  ชี้แจง  ให้ความรู้  กับเจ้าของสัตว์ในประเด็นต่าง ๆ  

เช่น  เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการฉีดวัคซีน  การปฏิบัติกับสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัควัคซีน  และผลกระทบ
ภายหลังได้รับวัคซีน  รวมทั้งอาจมีการสูญเสียสัตว์อันเกิดจากผลข้างเคียงของการใช้วัคซีน 

 (๑.๒) ในการฉีดวัคซีนแต่ละครั้ง  ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ทุกราย 
 (๑.๓) ตรวจสุขภาพสัตว์  วัดอุณหภูมิตัวสัตว์  หากพบว่าสัตว์ตัวใดมีอุณหภูมิสูงกว่า  

๓๙.๕  องศาเซลเซียส  และมีอาการของโรคลัมปี  สกิน  ได้แก่  พบตุ่มเนื้อบนผิวหนัง  เยื่อเมือก 
ทั่วร่างกาย  หรือตกสะเก็ดกลายเป็นแผลหลุม  ให้งดการฉีดวัคซีน  รวมทั้งสัตว์ร่วมฝูงด้วย  และให้ท าการ
กักสัตว์  รักษาสัตว์ป่วย  และควบคุมแมลงพาหะน าโรค  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

 (๑.๔) ให้ท าการควบคุมแมลงพาหะบนตัวสัตว์ด้วยสารเคมีก าจัดแมลงแบบหยดบนหลังสัตว์  
(spot - on)  หรือราดบนหลังสัตว์  (pour - on)   

(๒) การด าเนินการฉีดวัคซีน  ให้ผู้ฉีดวัคซีนปฏิบัติ  ดังนี้ 
 (๒.๑) ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ที่อยู่ในท้องที่เกิดโรค  หรือท้องที่เฝ้าระวังโรค 
 (๒.๒) ฉีดวัคซีนในสัตว์ที่มีสุขภาพแข็งแรง 
 (๒.๓) ให้ฉีดวัคซีนในขนาดและวิธีการใช้ตามค าแนะน าของผู้ผลิต 
 (๒.๔) กรณีสัตว์ตั้งท้อง  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ 
 (๒.๕) ขวดวัคซีน  เข็ม  กระบอกฉีดยา  และวัสดุอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการฉีดวัคซีนแล้ว   

ให้ก าจัดตามกฎหมายว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
(๓) การด าเนินการหลังการฉีดวัคซีน  มีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
 (๓.๑) ให้ท าสัญลักษณ์บนตัวสัตว์หรือเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์โดยการตีตราเย็น   

เป็นอักษรภาษาอังกฤษ  “L”  หรือ  “X”  บริเวณหัวไหล่ซ้าย  หรือติดเบอร์หูพลาสติกตามที่กรมปศสุตัว์
ก าหนด 

 (๓.๒) ให้ผู้ฉีดวัคซีนติดตามอาการข้างเคียงภายหลังจากฉีดวคัซีนอย่างต่อเนือ่ง  เป็นเวลา
สามสัปดาห์  หากสัตว์แสดงอาการข้างเคียง  ให้ดูแลรักษาตามอาการ 

 (๓.๓) ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หลังจากฉีดเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน 
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 (๓.๔) เจ้าของสัตว์ต้องป้องกันหรือมีวิธีป้องกันแมลงดูดเลือดอย่างน้อยสามสิบวัน   
พร้อมทั้งมีมาตรการในการลดประชากรแมลงดูดเลือดในบริเวณพ้ืนที่เลี้ยงโค  กระบือ 

 (3.๕) ห้ามส่งสัตว์เข้าโรงฆ่าสัตว์เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสัปดาห์ 
ข้อ 6 ให้ผู้อ านวยการส านักควบคุม  ป้องกัน  และบ าบัดโรคสัตว์  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
สรวิศ  ธานโีต 

อธิบดีกรมปศุสตัว ์
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