กรมปศุสัตว์เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ (H10N8) อย่างใกล้ชิด
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา “ประเทศจีนรายงานผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H10N8 รายแรก” ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดนกที่
พบได้ทั่วไปในสัตว์ปีก กรณีนี้เป็นการเสียชีวิตของมนุษย์รายแรก ซึ่งอยู่ในวัย 73 ปี ซึ่งผู้หญิงคนดังกล่าวอาศัยอยู่ในมณฑลเจียง
ซีทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน โดยมีอาการปอดบวมอย่างรุนแรง และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน ก่อนเสียชีวิตในวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า หญิงชรารายนี้ มีประวัติเคยสัมผัสกับ
ตลาดค้ า สัตว์ ปี กมี ชีวิต ก่ อนที่ จะมี อาการป่ ว ย 4 วัน ขณะเดีย วกัน คณะกรรมการวางแผนครอบครัวและสุ ข ภาพแห่งชาติ
(NHFPC) ของจีนแถลงว่า จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ ประเมินเบื้องต้นพิจารณาว่าการเสียชีวิตของหญิงรายนี้เป็นกรณี
รายบุคคล และความเสี่ยงที่เชื้อจะติดต่อสู่มนุษย์ยังคงต่า เนื่องจากบุคคลผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยยังคงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ การติด
เชื้อครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบการติดเชื้อในมนุษย์ ของไวรัสสายพันธุ์ H10 โดยในปี 2010 มีรายงานชาวออสเตรเลีย 2 คน ถูก
พบว่าติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ เอช10 หลังจากเข้าไปทางานในฟาร์มไก่ที่เคยมีการระบาดของเชื้อ H10N7 ในปี 2010 แต่อาการไม่
รุนแรง นอกจากนี้ ยังเคยมีการพบไวรัส H10N8 ที่ตลาดในมณฑลกวางตุ้งด้วย
นอกจากนี้มีรายงานจากวารสารไวรัสวิทยาประจาเดือน มกราคม ปี 2011 ว่า สามารถแยกเชื้อไวรัส H10N8 จาก
ตัวอย่างน้าที่เก็บมาจาก ทะเลสาบต้งถง ในปี 2007 โดยทะเลสาบนี้อยู่ในมณฑลหูหนาน ซึ่งมีเขตแดนติดกับมณฑลเจียงซูและ
มณฑลกวางตุ้ง โดยเชื้อชนิดนี้เป็นเชื้อที่ไม่มีความรุนแรงในไก่ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9
ซึ่งทาให้มีผู้ป่วยในจีนที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 100 ราย เป็นเชื้อที่น่ากลัวกว่ามาก และจากข้อมูลดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้มีการ
ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด รวมทั้งดาเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องและ
เข้มงวดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของโรคไข้หวัดนกที่ระบาดอยู่อาจมีโอกาสแพร่ระบาดมายังประเทศไทยได้ทางนกอพยพ
หรือนกธรรมชาติที่บินเข้ามาสู่ประเทศไทย หรือการลักลอบนาสัตว์ปีกเข้ามาตามบริเวณแนวชายแดนผ่านทางประเทศเพื่อนบ้าน
ดังนั้น กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างอุจจาระ
และซากของนกอพยพ และนกธรรมชาติในแหล่งที่นกอาศัยอยู่ทั่วประเทศ หากพบว่ามีนกตายผิดปกติ หรือพบเชื้อโรคไข้หวัดนก
ให้เข้าควบคุมโรคในพื้นที่ทันที และได้สั่งการให้ด่านกักสัตว์ตามแนวชายแดนทุกด่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร
ตารวจ ศุลกากร เข้มงวดตรวจสอบบุคคลเข้าออกต้องไม่มีการนาสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกเข้ามาในประเทศ พร้อมทั้งพ่นน้ายาฆ่า
เชื้อโรคยานพาหนะเข้า-ออก ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ รถเข็น ตลอดจนบุคคลที่เดินเท้าเข้ามา หากพบการกระทาผิดจะ
จับกุ มดาเนิน คดีและทาลายสัตว์ปี กหรือซากสัตว์ปี กทั นที และประชาสั มพั นธ์ ให้ ความรู้แก่ ประชาชนบริเ วณแนวชายแดน
ตลอดจนผู้ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศให้ระมัดระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก
ท้ายนี้กรมปศุสัตว์ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกให้หมั่นดูแลสุขภาพสัตว์ปีกของตน เนื่องจากปัจจุบันเป็น
ช่วงมีอากาศแปรปรวน ควรจัดให้มีเล้าหรือโรงเรือนสาหรับสัตว์ปีกนอนในตอนกลางคืน สามารถป้องกันพาหะนาโรคระบาดสัตว์
ได้ อีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ควรเสริมวิตามินและแร่ธาตุ รวมทั้งถ่ายพยาธิภายนอกและภายในตาม
โปรแกรมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สัตว์ปีกมีสุขภาพแข็งแรง หากพบสัตว์ปี กป่วยหรือตายผิดปกติ ไม่ทราบสาเหตุ ให้รีบแจ้ ง
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ปศุสัตว์ตาบล อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุข กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารงานส่วนตาบล (อบต.)
ในพื้นที่ทันที หรือแจ้งสายด่วนของกรมปศุสัตว์ที่โทร. 0-8566-09906 เพื่อดาเนินการควบคุม ป้องกันโรคมิให้แพร่ระบาดได้
ทันท่วงที อย่านาสัตว์ปีกไปประกอบอาหารหรือโยนทิ้งน้า ให้ทาการฝังหรือเผาตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้
จาก www.dld.go.th/dcontrol อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด
ข้อมูล/ข่าว : สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
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สาระน่ารู้
การเฝ้ าระวังควบคุมโรคระบาดสั ตว์ในฤดูหนาว
เนื่องจากในปัจจุบนั สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยมีความแปรปรวน อุณหภูมิเริ่มลดลง ในหลายพืน้ ที่ ซึ่งสภาพอากาศดังกล่ าวส่ งผลให้ สัตว์ ต่างๆ เช่ น โค
กระบือ แพะ แกะ สุ กร เกิดความเครียด และมีผลต่ อระดับภูมิคุ้มกัน ทาให้ ร่างกายสัตว์ อ่อนแอ โดยเฉพาะสั ตว์ ที่ต้องเดินทาง หรื อเคลื่อนย้ ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
สัตว์ ที่ไม่ แข็งแรงจะไม่ มีภูมิต้านทานต่ อโรคต่ างๆ ทาให้ ติดเชื้อโรคได้ง่าย และยังเป็ นตัวการสาคัญที่ทาให้ โรคระบาดต่ างๆ แพร่ กระจายไปยังพืน้ ที่อื่นได้ อีกด้ วย ซึ่งการ
เฝ้ าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ น้ัน จาแนกเป็ นการเฝ้ าระวังและควบคุมโรคในสัตว์ ใหญ่ และสัตว์ ปีก โดยอันดับแรกจะขอกล่าวถึงในสัตว์ ใหญ่ ว่า โรคระบาดสั ตว์ ที่
อาจจะพบได้ในช่ วงนี้ ได้แก่ โรคปากและเท้ าเปื่ อย (FMD) โรคเฮโมเรยิกเซฟติกซีเมีย หรือโรคคอบวม และโรคพี อาร์ อาร์ เอส หรือ โรคเพิร์ส ดังนั้น จึงขอให้ เกษตรกร
ทาความรู้ จักกับโรคระบาดที่ได้กล่าวไว้ ในข้างต้ น ดังนี้
โรคปากและเท้ าเปื่ อย เป็ นโรคระบาดที่สาคัญที่สุดโรคหนึ่งของ โค กระบือ แพะ แกะ สุ กร ซึ่งสร้ างความเสียหายต่ อเศรษฐกิจของประเทศอย่ างมาก เนื่องจาก
ติดต่ อได้เร็วและควบคุมให้ สงบลงได้ยาก โรคนี้ไม่ ทาให้ สัตว์ ถงึ ตาย แต่ สุขภาพทรุ ด-โทรม ผลผลิตลดลง มีสาเหตุ เกิดจาการติดเชื้อไวรั ส สามารถติดต่ อได้ จากการกิน
อาหารหรือน้าที่มีเชื้อโรคปนเปื้ อนอยู่ หรือการหายใจเอาเชื้อที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้าไป นอกจากนี้การเคลือ่ นย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ ที่เป็ นโรคจะทาให้ เชื้อแพร่ กระจายได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงติดต่ อผ่านทางยานพาหนะ คน เสื้อผ้า อุปกรณ์ เลีย้ งสัตว์ ต่างๆด้วย เมื่อสั ตว์ ได้ รับเชื้อโรคนี้แล้ วจะมีอาการน้าลายไหล เกิดเม็ดตุ่มที่เยื่อเมือกต่ างๆ
เช่ น บริเวณปาก จมูก กีบ ทาให้ สัตว์ เกิดความเจ็บปวด กินอาหารไม่ ได้ เดินกระเผลก กีบหลุด ซูบผอม โตช้ า แท้ งลูก ผสมไม่ ติด ส่ วนการรั กษานั้น ทาได้ โดยใส่ ยารั กษา
แผลที่ปากและเท้ า ร่ วมกับการฉีดยาปฏิชีวนะจะทาให้ สัตว์ หายป่ วยเร็วขึน้ เกษตรกรสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้ าเปื่ อยในโค กระบือ แพะ แกะ
สุ กร ทุกๆ 6 เดือน
โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย หรือโรคคอบวม เป็ นโรคระบาดรุ นแรงในกระบือ แต่ จะมีความรุ นแรงน้ อยลงในสัตว์ อนื่ ๆ เช่ น โค แพะ แกะ ม้ า อูฐ กวาง และช้ าง
เป็ นต้ น มีสาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยเชื้อชนิดนี้สามารถอยู่ในระบบทางเดินหายใจสัตว์ ปกติได้ โดยที่สัตว์ ไม่ แสดงอาการป่ วย แต่ เมื่อสัตว์ อยู่ในภาวะเครี ยด
สัตว์ จะแสดงอาการป่ วย และขับเชื้อออกสู่ สิ่งแวดล้อม ปนเปื้ อนอาหารและน้า เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้สามารถมีชีวิตอยู่ในดินที่ชื้นแฉะ หรื อในน้าได้ นานหลายชั่ วโมง ถึง
หลายวัน ติดต่ อได้จากการกินอาหารหรือน้าที่มีเชื้อปนเปื้ อนอยู่ และขับเชื้อออกมากับสิ่ งขับถ่ ายต่ างๆ เช่ น น้ามูก น้าลาย อุจจาระ การระบาดของโรคจะเกิดได้ ง่ายใน
สภาวะที่สัตว์ เกิดความเครี ยด เช่ น ช่ วงอากาศเปลี่ยนแปลง ขาดสารอาหาร การจัดการการเลีย้ งที่ไม่ ดี หรื อการเคลื่อนย้ ายสั ตว์ เมื่อสั ตว์ ไ ด้ รับเชื้อจะมีอาการ ดังนี้
ลักษณะสาคัญของโรค สัตว์ จะหายใจหอบลึก มีเสียงดัง ยืดคอไปข้างหน้ า คอ หรือหน้ าบวม แข็ง อัตราการป่ วยและอัตราการตายสู ง สัตว์ อาจตายทันทีก่อนแสดงอาการ
ให้ เห็น หรือถ้าป่ วยเรื้อรัง จะแสดงอาการนาน อาการแบบเฉียบพลัน ได้แก่ มีไข้สูง น้าลายไหลฟูมปาก หยุดกินอาหาร ซึม หายใจถี่ ระยะแรกท้ องผูก ต่ อมาท้ องร่ วง อาจ
มีเลือดปนออกมากับอุจจาระ สัตว์ จะตายภายใน 2-3 วัน ส่ วนอาการแบบเรื้อรัง สัตว์ ป่วยจะมีชีวิตได้นานประมาณ 3-4 เดือน สุ ขภาพทรุ ดโทรม มีโรคแทรกซ้ อน ส่ วน
การป้องกันนั้น ทาได้โดยการฉีดวัคซีนให้ สัตว์ ที่อายุต้งั แต่ 4 เดือนขึน้ ไป และฉีดซ้าทุกปี ปี ละ 1 ครั้ง และดูแลด้านการจัดการและสุ ขาภิบาลให้ ดี
โรคพี อาร์ อาร์ เอส หรือ โรค เพิร์ส เป็ นโรคที่ทาให้ เกิดกลุ่มอาการทางระบบสื บพันธุ์ และระบบทางเดินหายใจของสุ กร ก่ อให้ เกิดความเสี ยหายในแก่ สุกรแม่
พันธุ์ สุ กรอนุบาล และสุ กรขุน แม่ สุกรผสมติดยาก เกิดการแท้ งในช่ วงท้ ายของการตั้งท้ อง การตายแรกคลอด เป็ นมัมมี่ และทาให้ ลูกสุ กรเกิดใหม่ อ่อนแอ อัตราการเข้ า
คลอดต่า มีปัญหาเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ อัตราการตายสู งในลูกสุ กรดูดนมและหย่านม แม่ สุกรกลับสัดช้ าลง อย่างไรก็ตามในสุ กรบางฝูงอาจไม่ แสดงอาการป่ วยมี
สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส สามารถติดต่ อได้ โดยการกินหรือสัมผัสสุ กรป่ วยโดยตรง ทางผสมพันธุ์ และที่สาคัญ คือเชื้อจะปนเปื้ อน กับรถขนสุ กรหรื อซากสุ กรได้
เนื่องจากเชื้อไวรัสนี้จะถูกขับทางน้ามูก อุจจาระและน้าเชื้อของสุ กรที่ติดเชื้อ สุ กรที่ได้รับเชื้อจะมีอาการ ดังนี้ สุ กรหย่านมแสดงอาการป่ วยในระบบทางเดินหายใจ และ
แม่ สุกรแสดงอาการทางระบบสื บพันธุ์ เช่ น แท้ งลูก และตายแรกคลอด เป็ นต้ น นอกจากนี้สุกรจะแสดงอาการป่ วย มีไข้ นอนสุ มกัน ตัวแดง ไม่ กินอาหาร ส่ วนการ
ป้องกันคือ การจัดการฟาร์ มและสุ ขาภิบาลที่ดี และไม่ ใช้ วัคซีนป้องกันโรคจากแหล่งผลิตที่ไม่ มีการรับรองมาตรฐานเช่ นวัคซีนจากประเทศจีน เนื่องจากอาจมีเชื้อไวรั ส
ปนเปื้ อนอยู่และก่อให้ เกิดโรคระบาดภายหลังฉีดวัคซีนซึ่งจะก่อให้ เกิดความสู ญเสียต่ อเกษตรกรอย่างรุ นแรงได้
ดังนั้นเกษตรกรจึงควรให้ ความสาคัญกับการดูแลปศุสัตว์ ของตนให้ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง โดยต้ องดูแลในเรื่ องการจัดการโรงเรื อน หรื อคอกสั ตว์ ที่ดี มี
หลังคาป้องกันฝน ลม ละอองฝนได้เป็ นอย่างดี มีการจัดเตรียมน้า อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ให้ พร้ อม เพือ่ เสริมสร้ างสุ ขภาพสัตว์ ให้ แข็งแรง และที่สาคัญต้ องพ่นยาฆ่าเชื้อ
ทุกครั้งเข้าและออกจากบริเวณฟาร์ ม และเข้มงวดเรื่องคนงานในเล้าคลอด ห้ ามปะปนกับส่ วนอืน่ รวมทั้งเข้มงวดเรื่องการฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงเรือน เลือกซื้อสั ตว์ ที่มาจาก
แหล่งที่เชื่อถือได้ ควรกักสัตว์ ก่อนนาเข้ารวมฝูง หมั่นสังเกตอาการสัตว์ เลีย้ งของตน หรือใกล้เคียง หากพบเห็นสัตว์ ป่วยหรือตายโดยไม่ ทราบสาเหตุ ต้ องรีบแจ้ งปศุสัตว์
อาเภอทันที เพือ่ ตรวจสอบโดยเร็ว และลดความเสียหายจากโรคระบาด ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้สั่งกาชับให้ เจ้ าหน้ าที่กรมปศุสัตว์ ทั่วประเทศให้ ความช่ วยเหลือเกษตรกรผู้
เลีย้ งสัตว์ ให้ คาแนะนาดูแลด้านสุ ขภาพสัตว์ พ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคในพืน้ ที่เสี่ยงต่ อการเกิดโรคระบาด ควบคุมการเคลือ่ นย้ายสัตว์ ข้ามเขตจังหวัด และเฝ้ าระวังการเกิดโรค
ระบาดสัตว์ อย่างเข้มงวด ส่ วนโรคระบาดในสัตว์ ปีกที่เกษตรกรควรเฝ้ าระวังในช่ วงฤดูหนาวนั้น เนื่องจากในปัจจุบนั ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ ช่วงฤดูหนาวและมีฝนตกใน
บางพืน้ ที่ จากสภาพอากาศที่มีการเปลีย่ นแปลงทาให้ สัตว์ ปีกเกิดความเครียด อ่อนแอลง และภูมิคุ้มกันโรคลดลง ทาให้ มีความเสี่ยงต่ อการเกิดโรคระบาดในสัตว์ ปีกขึน้ ได้
ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดนก นิวคาสเซิล และอหิวาต์ สัตว์ ปีก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่ถงึ แม้ ว่าประเทศไทยจะไม่ พบโรคนี้มานานกว่ า 3 ปี แล้วก็ตาม แต่ ยงั คงมีความเสี่ยงที่
โรคนี้อาจกลับมาแพร่ ระบาดในประเทศไทยได้อกี เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน มีการอพยพของนกอพยพจากซีกโลกเหนือ การระบาดของโรคไข้ หวัดนกใน
ประเทศต่ างๆ ทาให้ ต้องเฝ้ าระวังโรคอย่างเข้มงวดมากยิง่ ขึน้
เกษตรกรควรเตรียมตัวรับมือและหาทางป้องกันอย่างไรได้บ้างนั้น มีแนวทางปฏิบตั ิอยู่ 3 ประการด้ วยกันคือ ประการแรก ส่ งเสริ มให้ เกษตรกรจัดทาเล้ าหรื อ
โรงเรือนสาหรับสัตว์ ปีกที่มีร้ัวปิ ดมิดชิด ป้องกันลม ฝน นกธรรมชาติ สัตว์ พาหะ เพือ่ ป้องกันการเกิดโรคระบาด ประการที่สอง คือ ทาวัค ซีนป้องกันโรคที่สาคัญในสัตว์
ปี กที่แข็งแรง เช่ นวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล และหลอดลมอักเสบ อหิวาต์ สัตว์ ปีก ฝี ดาษ เป็ นต้ น ส่ วนประการสุ ดท้ าย คือ หากพบสัตว์ ปีกป่ วยตายผิดปกติให้ รีบแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ปศุสัตว์ ในพืน้ ที่เพือ่ จะได้เข้าไปทาการควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันท่ วงที

