จังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมงานพิธีเปิ ด
“โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปี ๒๕๕๗”
ในวันพุ ธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
กรมปศุสัตว์กาหนดจัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปี ๒๕๕๗”
ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ของทุกปี โดยพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคนอย่างต่อเนื่อง เป็นการลดการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ และลดโอกาสแพร่เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าสู่คนด้วย เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากโรค
พิษสุนัขบ้าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัดสระแก้ว โดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดาเนินการให้บริการระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
และร่วมกับเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนด
จัดพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปี ๒๕๕๗” โดยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้ว (นายภัครธรณ์ เทียนไชย) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในวั นพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา (กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป) ณ ห้องประชุมศานิตย์
นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสานึกให้แก่ประชาชนให้มีความรับผิดชอบในการนาสัตว์เลี้ยงของตนไปรับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจาปีและให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น เพื่อสามารถ
ป้องกันตนเองและสัตว์เลี้ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ รวมถึงเป็นการช่วยให้สุนัขและแมวด้อยโอกาสได้รับ
การฉีดวัคซีนและการคุมกาเนิดเพื่อควบคุมประชากรสัต ว์อีกทางหนึ่งด้ว ย โดยมีเ ป้า หมายให้จัง หวั ด
สระแก้วปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในงานพิธีเปิดฯ จะมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
๑. การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, การผ่าตัดทาหมัน, การฉีดยาคุมกาเนิดสุนัขและ
แมว ฟรี!
๒. การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการให้ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
๓. การปล่อยขบวนประชาสัมพันธ์กิจกรรม
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมนา
สุนัขและแมวเข้ารับบริการได้ ฟรี! ในงาน หรือสามารถขอรับบริการได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งในพื้นที่ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

---------------------สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่--------------------สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว หรือ สานักงานปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ
โทร/โทรสาร ๐-๓๗๒๕-๘๐๓๙-๔๐

วิสัยทัศน์…
“เป็นผู้นาด้านการปศุสัตว์ในภาคตะวันออก”
จุลสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2557
ที่อยู่ 166 หมู่ 11 ถนนสระแก้ว
ตาบลสระขวัญ
อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 27000

- น้าซับ
โทรศัพท์:0-3725-8039
โทรสาร: 0-3725-8040
E-mail: pvlo_srk@ dld.go.th

กิจกรรมดี
กองอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัทรุ่งเรืองผล จากัด
กรณีตรวจพบเชื้อซัลโมเนลล่าตกค้างในตัวอย่างอาหารสัตว์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557
ณ อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

จัดอบรมเกษตรกรที่จะพัฒนาสู่ Smart Farmer หลักสูตร “การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ”
เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2557
ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้าเย็น ตาบลวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

โครงการ"หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"และ
โครงการ "สระแก้วผูกใจประสานบริการประชาชน" จังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557
ณ วัดพวงนิมิต ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา
มลภาวะจากฟาร์มสัตว์ปีก จานวน ๔ ฟาร์ม
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ตาบลวังทอง อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วดาเนินการเก็บตัวอย่างในโครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกร
เพื่อการป้องกันโรคและการประเมินสถานะโรค PRRS
เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2557 ณ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

สาระน่ารู้
กรมปศุสัตว์ เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิด H5N1 อย่างใกล้ชิด
นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชน เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2557 ว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หวัดนกสายชนิด H5N1 เป็นรายที่ 7 และ 8 ของปี ที่ประเทศ
กัมพูชาโดยผู้ป่วยรายแรก เป็นชาย อายุ 8 ปี จากเมือง Kandal ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ไข้ น้ามูกไหล เจ็บคอ ใน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในวันที่ 4 มีนาคม 2557 หลังเข้ารับการรักษาตัว
ตอนนี้อาการดีขึ้น โดยพ่อแม่ของผู้ป่วยกล่าวว่า ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไก่ในหมู่บ้านทยอยตาย
เป็นจานวนมาก และบริเวณใกล้เคียงกับบ้านที่ผู้ป่วยพักอาศัยมีโรงฆ่าสัตว์ แต่ผู้ป่วยไม่ได้สัมผัสกับสัตว์ป่วย
โดยตรง รายที่ 2 เป็นชายอายุ 11 ปีอาศัยในเมือง Kampong Chnnang โดยพบว่าเริ่มมีอาการ ไข้ ปวดหัวใน
วันที่ 3 มีนาคม 2557 และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในวันที่ 5 มีนาคม 2557 แต่อาการไม่ดีขึ้นจึงย้าย
ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจาจังหวัดในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพียงไม่กี่
ชั่วโมง
จากสถานการณ์ดั งกล่า วท าให้จ นถึ งปั จ จุ บัน ประเทศกั มพู ชา มี ผู้ป่ วยติด เชื้ อไข้ห วัด นกสายพั น ธุ์
H5N1 แล้วทั้งสิ้นจานวน 55 ราย โดยพบว่า ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง จานวน 29 ราย และมีจานวน 43 ราย ที่มี
อายุต่ากว่า 14 ปี โดยจากจานวนผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ที่รอดชีวิตจานวน 19 ราย อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติม
ว่า จากข้ อมู ล ดัง กล่ าว กรมปศุสั ตว์ ได้ มี ก ารติ ดตามสถานการณ์แ ละข้ อมู ลข่ าวสารอย่ างใกล้ ชิด รวมทั้ง ได้
ดาเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดอยู่แล้ว พร้อมทั้งได้สั่งการให้ด่านกัก
สัตว์ตามแนวชายแดนทุกด่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตารวจ ศุลกากร เข้มงวดตรวจสอบบุคคล
เข้าออกต้องไม่มีการนาสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกเข้ามาในประเทศ พร้อมทั้งพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะเข้า ออก ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ รถเข็น ตลอดจนบุคคลที่เดินเท้าเข้ามา หากพบการกระทาผิดจะจับกุม
ดาเนินคดีและท าลายสัตว์ปีก หรือซากสัตว์ปีก ทันที และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนบริเ วณแนว
ชายแดน ตลอดจนผู้ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศให้ระมัดระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก
ท้ายนี้ก รมปศุสัตว์ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เ ลี้ยงสัตว์ปีก ให้ห มั่นดูแลสุขภาพสัตว์ปีก ของตน
เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงมีอากาศแปรปรวน ควรจัดให้มีเล้าหรือโรงเรือนสาหรับสัตว์ปีกนอนในตอนกลางคืน
สามารถป้องกันพาหะนาโรคระบาดสัตว์ได้ อีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ควรเสริมวิตามิน
และแร่ธาตุ รวมทั้งถ่ายพยาธิภายนอกและภายในตามโปรแกรมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สัตว์ปีกมีสุขภาพแข็งแรง
หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ ไม่ทราบสาเหตุ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ปศุสัตว์ตาบล อาสาปศุสัตว์
อาสาสมัครสาธารณสุข กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารงานส่วนตาบล (อบต.) ในพื้นที่ทันที อย่านาสัตว์ปีก
ไปประกอบอาหารหรือโยนทิ้งน้า ให้ท าการฝังหรือเผาตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จ าก
www.dld.go.th/dcontrol อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด
ที่มา : สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์

