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รายงานกิจกรรมสำาธารณสำุข ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ง�นสัตวแพทย์ส�ธ�รณสุข 

ลำ�ดับ กิจกรรม หน่วย จำ�นวน

1 งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

1.1.	 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		รวม	 ตัว 121,230

	 สุนัข	 ตัว 51,558

	 แมว	 ตัว 69,144

	 สัตว์อื่นๆ	 ตัว 528

1.2.	 การผ่าตัดทำาหมัน	รวม	 ตัว 15,635

	 สุนัขเพศผู้	 ตัว 781

	 สุนัขเพศเมีย	 ตัว 1,095

	 แมวเพศผู้	 ตัว 5,461

	 แมวเพศเมีย	 ตัว 8,298

1.3.	 การบำาบัดรักษาสัตว์	 ตัว 18,382

	 สุนัข	 ตัว 9,016

	 แมว	 ตัว 9,366

	 สัตว์อื่นๆ	 ตัว 0

1.4		 การให้บริการฉีดไมโครชิป	 ตัว 2,105

1.5		 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ตัว

	 ได้รับรายงานสัตว์มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า	 ตัว 0

	 ออกดำาเนินการสอบสวนโรค	 ครั้ง 0

1.6		 จำานวนเรื่องร้องเรียน เรื่อง 2,672

1.7		 จำานวนสุนัขที่จับได้โดยกรุงเทพมหานคร ตัว 312

1.8		 จำานวนสุนัขที่ประชาชนนำามามอบให้ ตัว 79

1.9		 จำานวนสุนัขที่สำานักงานเขตนำาส่ง ตัว 24

1.10	จำานวนสุนัขที่ส่งไปศูนย์พักพิงสุนัจจรจัด	จ.อุทัยธานี	 ตัว 345

1.11	การเลี้ยงดูสุนัขที่ศูนย์พักพิง		รวม ตัว 3,812

	 ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดประเวศ ตัว 37

	 ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด(บ้านกึ่งวิถี)	จ.อุทัยธานี ตัว 3,775

2 งานควบคุมและการตรวจเนื้อสัตว์

2.1	 ตรวจเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

	 ตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์ ตัว 2,169,256

	 พบโรคหรือวิการ ตัว 57,896

	 ยึดทำาลาย 0
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2.2	 ตรวจเฝ้าระวังเนื้อสัตว์ในซูเปอร์มาเก็ต

	 ตรวจเนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ ตัวอย่าง 353,031

	 ตรวจรอยโรคหรือลักษณะไม่เหมาะสมต่อการบริโภค	 ตัวอย่าง 70

	 ตรวจวัดอุณหภูมิตู้แช่	 ตู้ 276

	 ผ่านเกณฑ์(ไม่เกิน	4	องศาเซลเซียส) ตู้ 265

2.3		 ตรวจเฝ้าระวังเนื้อสัตว์ในมินิมาร์ท แห่ง 389

	 ตรวจเนื้อสัตว์และเครื่องในเนื้อสัตว์ ตัวอย่าง 72,984

	 พบรอยโรคหรือลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค ตัวอย่าง 40

	 ตรวจวัดอุณหภูมิตู้แช่ ตู้ 389

	 ผ่านเกณฑ์	(ไม่เกิน	4	องศาเซลเซียส) ตู้ 320

2.4		 ตรวจเฝ้าระวังเนื้อสัตว์ที่จำาหน่ายในตลาดสด

	 ตรวจเนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ ตัวอย่าง 218,621

	 ตรวจรอยโรคหรือลักษณะไม่เหมาะสมต่อการบริโภค ตัวอย่าง 575

	 ตรวจวัดอุณหภูมิตู้แช่	 ตู้ 1,680

	 ผ่านเกณฑ์(ไม่เกิน	4	องศาเซลเซียส) ตู้ 1,593

2.5	 ดำาเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์	(SCAN	ME) แห่ง 1,238

	 ปรับปรุงเวบไซต์และติดตั้งป้าย	SCAN	ME	ณ	ตลาด แห่ง 0

	 ตลาดเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมระบบ แห่ง 252

	 ซุปเปอร์มาเก็ตที่จำาหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมระบบ แห่ง 744

 ผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดทำาระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ ราย 244

	 -	 ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ในฐานข้อมูล	 

	 	 (ชุดการผลิต)

ชุด 11,387

3 งานวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์และชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ

3.1	 ตรวจ		APC					

	 จำานวนที่ตรวจ ตัวอย่าง 1,046

	 ไม่ผ่าน ตัวอย่าง 229

3.2		 ตรวจ		E		.coli					

						 จำานวนที่ตรวจ ตัวอย่าง 1,046

						 ไม่ผ่าน ตัวอย่าง 465

3.3	 ตรวจ		coliform					

	 จำานวนที่ตรวจ ตัวอย่าง 1,046

	 ไม่ผ่าน ตัวอย่าง 561

รายงานกิจกรรมสำาธารณสำุข ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ง�นสัตวแพทย์ส�ธ�รณสุข (ต่อ)
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3.4	 ตรวจ		Fecal		strep

	 จำานวนที่ตรวจ ตัวอย่าง 1,046

	 ไม่ผ่าน ตัวอย่าง 237

3.5		 ตรวจ		Stap.				

						 จำานวนที่ตรวจ ตัวอย่าง 1,046

						 ไม่ผ่าน ตัวอย่าง 1

3.6		 ตรวจ		Salmo					

						 จำานวนที่ตรวจ ตัวอย่าง 555

						 ไม่ผ่าน ตัวอย่าง 90

3.7		 ตรวจ		Antimicrobial	Residue				

						 จำานวนที่ตรวจ ตัวอย่าง 1,046

						 ไม่ผ่าน ตัวอย่าง 1

4 งานพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสัตว์สู่คน

4.1	 ออกหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้ง 202

	 จำานวนตัวอย่างที่ตรวจ ตัวอย่าง 3,575

4.2		 เก็บข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้ง 202

4.3		 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน ครั้ง 51

4.4		 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้ง 202

4.5		 เฝ้าระวังโรคสัตว์ติดคน ครั้ง 202

4.6		 วางแผนเฝ้าระวังโรคสัตว์ติดคน ครั้ง 202

4.7		 แจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ ครั้ง 202

4.8		 จัดสื่อเผยแพร่ ชิ้น 24

4.9		 การสร้างกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ราย 185

4.10	สรุปผลการให้ยาป้องกันควบคุมโรคระบาด ชุด 138

แหล่งข้อมูล	:	สำานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข	สำานักอนามัย	กรุงเทพมหานคร

รายงานกิจกรรมสำาธารณสำุข ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ง�นสัตวแพทย์ส�ธ�รณสุข (ต่อ)
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รายงานการปฏิบัติงานด้านพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสำัตว์สำู่คน  
ประจำ ปี พ.ศ.2564

ลำ�ดับ ก�รปฏิบัติง�น จำ�นวน

1 การเฝ้าระวังตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกเพื่อตรวจหาเชื้อโรคไข้หวัดนก		(ตัว) 3,385	

2 รายงานผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อคริปโตคอกโคสิสในนกพิราบ	(ตัวอย่าง) 440	

3 รายงานผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อคลาไมเดียในนกพิราบ	(ตัวอย่าง) 435	

4 สอบสวนและควบคุมโรคในเขตพื้นที่หลังได้รับเรื่องภายใน	24ชม.	(ครั้ง) 10	

แหล่งข้อมูล	:	กลุ่มพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสัตว์สู่คน	สำานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
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รายงานสำ่งตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รายงานเฝ้าระวังโรคในสำัตว์ปีก ประจำ ปี พ.ศ.2564

เดือน จำ�นวนเขต ตรวจสุขภ�พ(ตัว) เฝ้�ระวัง(ตัว) ผลก�รตรวจ

ตุลาคม 17 	2,798	 	305	 	ไม่พบเชื้อไข้หวัดนก	

พฤศจิกายน 17 	2,289	 	315	 	ไม่พบเชื้อไข้หวัดนก	

ธันวาคม 16 	1,444	 	340	 	ไม่พบเชื้อไข้หวัดนก	

มกราคม 15 	2,292	 	425	 	ไม่พบเชื้อไข้หวัดนก	

กุมภาพันธ์ 15 	1,639	 	405	 	ไม่พบเชื้อไข้หวัดนก	

มีนาคม 21 	4,359	 	500	 	ไม่พบเชื้อไข้หวัดนก	

เมษายน 14 	1,491	 	370	 	ไม่พบเชื้อไข้หวัดนก	

พฤษภาคม 14 	1,093	 	310	 	ไม่พบเชื้อไข้หวัดนก	

มิถุนายน 19 	3,174	 	455	 	ไม่พบเชื้อไข้หวัดนก	

กรกฏาคม 10 	1,447	 	210	 	ไม่พบเชื้อไข้หวัดนก	

สิงหาคม 1 	103	 	15	 	ไม่พบเชื้อไข้หวัดนก	

กันยายน 1 	420	 	40	 	ไม่พบเชื้อไข้หวัดนก	

รวม 160 	22,549	 	3,385	

แหล่งข้อมูล	:	กลุ่มพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสัตว์สู่คน	สำานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
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รายงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
หาเชื้อคริปโตคอกโคสำิสำในนกพิราบพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เดือน ตรวจสุขภ�พ(ตัว) ผลก�รตรวจ

ตุลาคม 30 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

พฤศจิกายน 40 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

ธันวาคม 50 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

มกราคม 50 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

กุมภาพันธ์ 40 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

มีนาคม 60 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

เมษายน 40 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

พฤษภาคม 30 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

มิถุนายน 60 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

กรกฏาคม 40 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

รวม 440

แหล่งข้อมูล	:	กลุ่มพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสัตว์สู่คน	สำานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
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รายงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
หาเชื้อคลาไมเดียในนกพิราบพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เดือน ตรวจสุขภ�พ(ตัว) ผลก�รตรวจ

ตุลาคม 30 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

พฤศจิกายน 39 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

ธันวาคม 48 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

มกราคม 49 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

กุมภาพันธ์ 40 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

มีนาคม 60 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

เมษายน 40 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

พฤษภาคม 30 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

มิถุนายน 59 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

กรกฏาคม 40 ไม่พบเชื้อคริปโตคอกโคสิส

รวม 435

แหล่งข้อมูล	:	กลุ่มพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสัตว์สู่คน	สำานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข


