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กรมปศุสัตว์เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ (H10N8) อย่างใกล้ชิด
           นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดเผยว่า ตามท่ีมีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชน เม่ือวันท่ี 18 
ธันวาคม 2556 ท่ีผ่านมา “ประเทศจีนรายงานผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H10N8 รายแรก” ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดนกท่ี
พบได้ท่ัวไปในสัตว์ปีก กรณีนี้เป็นการเสียชีวิตของมนุษย์รายแรก ซึ่งอยู่ในวัย 73 ปี ซึ่งผู้หญิงคนดังกล่าวอาศัยอยู่ในมณฑลเจียง
ซีทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน  โดยมีอาการปอดบวมอย่างรุนแรง และได้เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเม่ือวันท่ี 30 
พฤศจิกายน ก่อนเสียชีวิตในวันท่ี 6 ธันวาคม ท่ีผ่านมา องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า หญิงชรารายนี้ มีประวัติเคยสัมผัสกับ
ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ก่อนท่ีจะมีอาการป่วย 4 วัน ขณะเดียวกันคณะกรรมการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติ 
(NHFPC) ของจีนแถลงว่า จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ ประเมินเบื้องต้นพิจารณาว่าการเสียชีวิตของหญิงรายนี้เป็นกรณี
รายบุคคล และความเสี่ยงท่ีเช้ือจะติดต่อสู่มนุษย์ยังคงต่ า เนื่องจากบุคคลผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยยังคงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ  การติด
เช้ือครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีพบการติดเชื้อในมนุษย์ ของไวรัสสายพันธุ์ H10 โดยในปี 2010 มีรายงานชาวออสเตรเลีย 2 คน ถูก
พบว่าติดเช้ือไวรัสสายพันธุ์ เอช10 หลังจากเข้าไปท างานในฟาร์มไก่ท่ีเคยมีการระบาดของเช้ือ H10N7 ในปี 2010 แต่อาการไม่
รุนแรง นอกจากนี้ ยังเคยมีการพบไวรัส H10N8 ท่ีตลาดในมณฑลกวางตุ้งด้วย 
            นอกจากนี้มีรายงานจากวารสารไวรัสวิทยาประจ าเดือน มกราคม ปี 2011 ว่า สามารถแยกเชื้อไวรัสH10N8 จาก
ตัวอย่างน้ าที่เก็บมาจาก ทะเลสาบต้งถง ในปี 2007 โดยทะเลสาบนี้อยู่ในมณฑลหูหนาน ซึ่งมีเขตแดนติดกับมณฑลเจียงซูและ
มณฑลกวางตุ้ง โดยเช้ือชนิดนี้เป็นเชื้อท่ีไม่มีความรุนแรงในไก่ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 
ซึ่งท าให้มีผู้ป่วยในจีนท่ีได้รับการยืนยันมากกว่า 100 ราย เป็นเชื้อท่ีน่ากลัวกว่ามาก และจากข้อมูลดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้มีการ
ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด รวมท้ังด าเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องและ
เข้มงวดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของโรคไข้หวัดนกที่ระบาดอยู่อาจมีโอกาสแพร่ระบาดมายังประเทศไทยได้ทางนกอพยพ 
หรือนกธรรมชาติท่ีบินเข้ามาสู่ประเทศไทย หรือการลักลอบน าสัตว์ปีกเข้ามาตามบริเวณแนวชายแดนผ่านทางประเทศเพ่ือนบ้าน 
ดังนั้น กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างอุจจาระ
และซากของนกอพยพ และนกธรรมชาติในแหล่งท่ีนกอาศัยอยู่ทั่วประเทศ หากพบว่ามีนกตายผิดปกติ หรือพบเชื้อโรคไข้หวัดนก
ให้เข้าควบคุมโรคในพ้ืนท่ีทันที และได้สั่งการให้ด่านกักสัตว์ตามแนวชายแดนทุกด่านร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังทหาร 
ต ารวจ ศุลกากร เข้มงวดตรวจสอบบุคคลเข้าออกต้องไม่มีการน าสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกเข้ามาในประเทศ พร้อมท้ังพ่นน้ ายาฆ่า
เช้ือโรคยานพาหนะเข้า-ออก ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ รถเข็น ตลอดจนบุคคลท่ีเดินเท้าเข้ามา หากพบการกระท าผิดจะ
จับกุมด าเนินคดีและท าลายสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกทันที และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนบริเวณแนวชายแดน 
ตลอดจนผู้ท่ีเดินทางเข้า-ออกประเทศให้ระมัดระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก 
            ท้ายนี้กรมปศุสัตว์ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกให้หม่ันดูแลสุขภาพสัตว์ปีกของตน เนื่องจากปัจจุบันเป็น
ช่วงมีอากาศแปรปรวน ควรจัดให้มีเล้าหรือโรงเรือนส าหรับสัตว์ปีกนอนในตอนกลางคืน สามารถป้องกันพาหะน าโรคระบาดสัตว์
ได้ อีกท้ังยังง่ายต่อการดูแลสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ควรเสริมวิตามินและแร่ธาตุ รวมท้ังถ่ายพยาธิภายนอกและภายในตาม
โปรแกรมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สัตว์ปีกมีสุขภาพแข็งแรง หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ ไม่ทราบสาเหตุ ให้รีบแจ้ง
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ปศุสัตว์ต าบล อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุข ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารงานส่วนต าบล (อบต.) 
ในพ้ืนท่ีทันที หรือแจ้งสายด่วนของกรมปศุสัตว์ท่ีโทร. 0-8566-09906 เพ่ือด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคมิให้แพร่ระบาดได้
ทันท่วงที อย่าน าสัตว์ปีกไปประกอบอาหารหรือโยนท้ิงน้ า ให้ท าการฝังหรือเผาตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี ข้อมูลเพ่ิมเติมดูได้
จาก www.dld.go.th/dcontrol อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในท่ีสุด
                                        ข้อมูล/ข่าว : ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์                              



สาระน่ารู้กิจกรรมดี

โครงการ"หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน"และ
โครงการ "สระแก้วผูกใจประสานบริการประชาชน" จังหวัดสระแก้ว

คร้ังท่ี 4 ปีงบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 17  มกราคม  2557
ณ โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา  หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งมหาเจริญ  อ.วังน้ าเย็น  จ.สระแก้ว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.  2557 

ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนการบินไทย ต าบลไทรเดี่ยว อ าเภอคลองหาด 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ าอ้อม ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ 

และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ต าบลศาลาล าดวน  อ าเภอเมืองสระแก้ว

            เน่ืองจากในปัจจุบนั สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยมีความแปรปรวน อุณหภูมิเร่ิมลดลง ในหลายพืน้ที่ ซ่ึงสภาพอากาศดังกล่าวส่งผลให้สัตว์ต่างๆ เช่น โค 
กระบอื แพะ แกะ สุกร เกดิความเครียด และมีผลต่อระดบัภูมิคุ้มกนั ท าให้ร่างกายสัตว์อ่อนแอ โดยเฉพาะสัตว์ที่ต้องเดินทาง หรือเคลื่อนย้ายจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง 
สัตว์ที่ไม่แขง็แรงจะไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ ท าให้ติดเช้ือโรคได้ง่าย และยงัเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้โรคระบาดต่างๆ แพร่กระจายไปยังพืน้ที่อื่นได้อีกด้วย ซ่ึงการ
เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์น้ัน จ าแนกเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในสัตว์ใหญ่ และสัตว์ปีก โดยอนัดบัแรกจะขอกล่าวถงึในสัตว์ใหญ่ว่า โรคระบาดสัตว์ที่
อาจจะพบได้ในช่วงนี้ ได้แก่ โรคปากและเท้าเป่ือย (FMD) โรคเฮโมเรยกิเซฟติกซีเมีย หรือโรคคอบวม และโรคพ ีอาร์ อาร์ เอส หรือ โรคเพร์ิส  ดงัน้ัน จึงขอให้เกษตรกร
ท าความรู้จักกบัโรคระบาดที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ดงันี้
                โรคปากและเท้าเป่ือย เป็นโรคระบาดที่ส าคัญที่สุดโรคหน่ึงของ โค กระบอื แพะ แกะ สุกร ซ่ึงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกจิของประเทศอย่างมาก เน่ืองจาก
ติดต่อได้เร็วและควบคุมให้สงบลงได้ยาก โรคนี้ไม่ท าให้สัตว์ถงึตาย แต่สุขภาพทรุด-โทรม ผลผลติลดลง มีสาเหตุ เกดิจาการติดเช้ือไวรัส  สามารถติดต่อได้จากการกิน
อาหารหรือน ้าที่มีเช้ือโรคปนเป้ือนอยู่ หรือการหายใจเอาเช้ือที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้าไป นอกจากนี้การเคลือ่นย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคจะท าให้เช้ือแพร่กระจายได้
อย่างรวดเร็ว รวมถงึติดต่อผ่านทางยานพาหนะ คน เส้ือผ้า อุปกรณ์เลีย้งสัตว์ต่างๆด้วย เมื่อสัตว์ได้รับเช้ือโรคนี้แล้วจะมีอาการน ้าลายไหล เกิดเม็ดตุ่มที่เยื่อเมือกต่างๆ 
เช่น บริเวณปาก จมูก กบี  ท าให้สัตว์เกดิความเจ็บปวด กนิอาหารไม่ได้ เดนิกระเผลก กบีหลุด ซูบผอม โตช้า แท้งลูก ผสมไม่ติด ส่วนการรักษาน้ัน ท าได้โดยใส่ยารักษา
แผลที่ปากและเท้า ร่วมกบัการฉีดยาปฏิชีวนะจะท าให้สัตว์หายป่วยเร็วขึน้  เกษตรกรสามารถป้องกนัได้โดยการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือยในโค กระบือ แพะ แกะ 
สุกร ทุกๆ 6 เดอืน 
                 โรคเฮโมรายกิเซพติกซีเมีย หรือโรคคอบวม  เป็นโรคระบาดรุนแรงในกระบอื แต่จะมีความรุนแรงน้อยลงในสัตว์อืน่ๆ เช่น โค แพะ แกะ ม้า อูฐ กวาง และช้าง 
เป็นต้น มีสาเหตุ เกดิจากการติดเช้ือแบคทีเรีย โดยเช้ือชนิดนี้สามารถอยู่ในระบบทางเดนิหายใจสัตว์ปกติได้ โดยที่สัตว์ไม่แสดงอาการป่วย แต่เมื่อสัตว์อยู่ในภาวะเครียด 
สัตว์จะแสดงอาการป่วย และขบัเช้ือออกสู่ส่ิงแวดล้อม ปนเป้ือนอาหารและน ้า เช้ือแบคทีเรียชนิดนี้สามารถมีชีวิตอยู่ในดินที่ช้ืนแฉะ หรือในน ้าได้นานหลายช่ัวโมง ถึง
หลายวัน ติดต่อได้จากการกนิอาหารหรือน ้าที่มีเช้ือปนเป้ือนอยู่ และขับเช้ือออกมากับส่ิงขับถ่ายต่างๆ เช่น น ้ามูก น ้าลาย อุจจาระ การระบาดของโรคจะเกิดได้ง่ายใน
สภาวะที่สัตว์เกิดความเครียด เช่น ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ขาดสารอาหาร การจัดการการเลีย้งที่ไม่ดี หรือการเคลื่อนย้ายสัตว์  เมื่อสั ตว์ได้รับเช้ือจะมีอาการ ดังนี้ 
ลกัษณะส าคัญของโรค สัตว์จะหายใจหอบลกึ มีเสียงดงั ยดืคอไปข้างหน้า คอ หรือหน้าบวม แขง็ อตัราการป่วยและอตัราการตายสูง สัตว์อาจตายทันทีก่อนแสดงอาการ
ให้เห็น หรือถ้าป่วยเร้ือรัง จะแสดงอาการนาน อาการแบบเฉียบพลนั ได้แก่ มีไข้สูง น ้าลายไหลฟูมปาก หยุดกนิอาหาร ซึม หายใจถี ่ระยะแรกท้องผูก ต่อมาท้องร่วง อาจ
มีเลอืดปนออกมากบัอุจจาระ สัตว์จะตายภายใน 2-3 วัน ส่วนอาการแบบเร้ือรัง สัตว์ป่วยจะมีชีวิตได้นานประมาณ 3-4 เดือน สุขภาพทรุดโทรม มีโรคแทรกซ้อน ส่วน
การป้องกนัน้ัน ท าได้โดยการฉีดวัคซีนให้สัตว์ที่อายุตั้งแต่ 4 เดอืนขึน้ไป และฉีดซ ้าทุกปี ปีละ 1 คร้ัง และดูแลด้านการจัดการและสุขาภิบาลให้ด ี
              โรคพ ีอาร์ อาร์ เอส หรือ โรค เพร์ิส เป็นโรคที่ท าให้เกดิกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธ์ุ และระบบทางเดินหายใจของสุกร ก่อให้เกิดความเสียหายในแก่สุกรแม่
พนัธ์ุ สุกรอนุบาล และสุกรขุน แม่สุกรผสมติดยาก เกดิการแท้งในช่วงท้ายของการตั้งท้อง การตายแรกคลอด เป็นมัมมี่ และท าให้ลูกสุกรเกิดใหม่อ่อนแอ อัตราการเข้า
คลอดต ่า มีปัญหาเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ อตัราการตายสูงในลูกสุกรดูดนมและหย่านม แม่สุกรกลบัสัดช้าลง อย่างไรกต็ามในสุกรบางฝูงอาจไม่แสดงอาการป่วยมี
สาเหตุเกดิจากการติดเช้ือไวรัส สามารถติดต่อได้ โดยการกนิหรือสัมผสัสุกรป่วยโดยตรง ทางผสมพนัธ์ุ และที่ส าคัญ คือเช้ือจะปนเป้ือน กับรถขนสุกรหรือซากสุกรได้ 
เน่ืองจากเช้ือไวรัสนี้จะถูกขบัทางน ้ามูก อุจจาระและน ้าเช้ือของสุกรที่ติดเช้ือ สุกรที่ได้รับเช้ือจะมีอาการ ดงันี้ สุกรหย่านมแสดงอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ และ
แม่สุกรแสดงอาการทางระบบสืบพันธ์ุ เช่น แท้งลูก และตายแรกคลอด เป็นต้น นอกจากนี้สุกรจะแสดงอาการป่วย มีไข้ นอนสุมกัน ตัวแดง ไม่กินอาหาร ส่วนการ
ป้องกนัคือ การจัดการฟาร์มและสุขาภิบาลที่ด ีและไม่ใช้วัคซีนป้องกนัโรคจากแหล่งผลติที่ไม่มีการรับรองมาตรฐานเช่นวัคซีนจากประเทศจีน เน่ืองจากอาจมีเช้ือไวรัส
ปนเป้ือนอยู่และก่อให้เกดิโรคระบาดภายหลงัฉีดวัคซีนซ่ึงจะก่อให้เกดิความสูญเสียต่อเกษตรกรอย่างรุนแรงได้
             ดงัน้ันเกษตรกรจึงควรให้ความส าคัญกบัการดูแลปศุสัตว์ของตนให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง โดยต้องดูแลในเร่ืองการจัดการโรงเรือน หรือคอกสัตว์ที่ดี มี
หลงัคาป้องกนัฝน ลม ละอองฝนได้เป็นอย่างด ีมีการจัดเตรียมน ้า อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ให้พร้อม เพือ่เสริมสร้างสุขภาพสัตว์ให้แขง็แรง และที่ส าคัญต้องพ่นยาฆ่าเช้ือ
ทุกคร้ังเข้าและออกจากบริเวณฟาร์ม และเข้มงวดเร่ืองคนงานในเล้าคลอด ห้ามปะปนกบัส่วนอืน่ รวมทั้งเข้มงวดเร่ืองการฆ่าเช้ือก่อนเข้าโรงเรือน เลือกซ้ือสัตว์ที่มาจาก
แหล่งที่เช่ือถอืได้ ควรกกัสัตว์ก่อนน าเข้ารวมฝูง หมั่นสังเกตอาการสัตว์เลีย้งของตน หรือใกล้เคียง หากพบเห็นสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ต้องรีบแจ้งปศุสัตว์
อ าเภอทันที เพือ่ตรวจสอบโดยเร็ว และลดความเสียหายจากโรคระบาด ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ส่ังก าชับให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทั่วประเทศให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้
เลีย้งสัตว์ ให้ค าแนะน าดูแลด้านสุขภาพสัตว์ พ่นน ้ายาฆ่าเช้ือโรคในพืน้ที่เส่ียงต่อการเกดิโรคระบาด ควบคุมการเคลือ่นย้ายสัตว์ข้ามเขตจังหวัด และเฝ้าระวังการเกิดโรค
ระบาดสัตว์อย่างเข้มงวด ส่วนโรคระบาดในสัตว์ปีกที่เกษตรกรควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาวน้ัน เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวและมีฝนตกใน
บางพืน้ที่ จากสภาพอากาศที่มีการเปลีย่นแปลงท าให้สัตว์ปีกเกดิความเครียด อ่อนแอลง และภูมิคุ้มกนัโรคลดลง ท าให้มีความเส่ียงต่อการเกดิโรคระบาดในสัตว์ปีกขึน้ได้ 
ซ่ึงได้แก่ โรคไข้หวัดนก นิวคาสเซิล และอหิวาต์สัตว์ปีก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่ถงึแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบโรคนี้มานานกว่า 3 ปีแล้วกต็าม แต่ยงัคงมีความเส่ียงที่
โรคนี้อาจกลบัมาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้อกี เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน มีการอพยพของนกอพยพจากซีกโลกเหนือ การระบาดของโรคไข้หวัดนกใน
ประเทศต่างๆ ท าให้ต้องเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดมากยิง่ขึน้ 
            เกษตรกรควรเตรียมตัวรับมือและหาทางป้องกนัอย่างไรได้บ้างน้ัน มีแนวทางปฏิบตัิอยู่ 3 ประการด้วยกันคือ ประการแรก ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท าเล้าหรือ
โรงเรือนส าหรับสัตว์ปีกที่มีร้ัวปิดมิดชิด ป้องกนัลม ฝน นกธรรมชาติ สัตว์พาหะ เพือ่ป้องกนัการเกดิโรคระบาด ประการที่สอง คือ ท าวัคซีนป้องกนัโรคที่ส าคัญในสัตว์
ปีกที่แขง็แรง เช่นวัคซีนป้องกนัโรคนิวคาสเซิล และหลอดลมอกัเสบ อหิวาต์สัตว์ปีก ฝีดาษ เป็นต้น ส่วนประการสุดท้าย คือ หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผดิปกติให้รีบแจ้ง
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพืน้ที่เพือ่จะได้เข้าไปท าการควบคุมป้องกนัโรคได้อย่างทันท่วงที 
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