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จุลสาร ปีที่ 5 ฉบบัที่ 3  เดือนมีนาคม 2557

จังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมงานพธีิเปิด

“โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพษิสนุัขบา้ ประจ าปี  ๒๕๕๗”
ในวันพุธท่ี  ๙  เมษายน  ๒๕๕๗

ณ  ห้องประชมุศานิตย์นาคสขุศรี  มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตสระแก้ว

อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว

            กรมปศุสัตว์ก าหนดจัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี  ๒๕๕๗”        
ระหว่างวันที่  ๑ มีนาคม – ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๗ ของทุกปี โดยพร้อมกันทั่วประเทศ  เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว  ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคนอย่างต่อเน่ือง  เป็นการลดการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ และลดโอกาสแพร่เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าสู่คนด้วย เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากโรค
พิษสุนัขบ้าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓   
           จังหวัดสระแก้ว โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ด าเนินการให้บริการระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๗ 
และร่วมกับเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
จัดพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี  ๒๕๕๗” โดยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้ว   (นายภัครธรณ์ เทียนไชย) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในวันพุธที่ ๙  เมษายน ๒๕๕๗  
เวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา (กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา เป็นต้นไป)  ณ ห้องประชุมศานิตย์ 
นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสระแก้ว อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนให้มีความรับผิดชอบในการน าสัตว์เลี้ยงของตนไปรับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจ าปีและให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น เพื่อสามารถ
ป้องกันตนเองและสัตว์เลี้ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าได้  รวมถึงเป็นการช่วยให้สุนัขและแมวด้อยโอกาสได้รับ
การฉีดวัคซีนและการคุมก าเนิดเพื่อควบคุมประชากรสัตว์อีกทางหน่ึงด้วย  โดยมีเป้าหมายให้จังหวัด
สระแก้วปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในงานพิธีเปิดฯ จะมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
        ๑.  การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, การผ่าตัดท าหมนั, การฉีดยาคุมก าเนิดสุนัขและ
แมว  ฟร!ี
        ๒.  การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการให้ความรู้เรื่อง  โรคพิษสุนัขบ้า  เป็นต้น
        ๓.  การปล่อยขบวนประชาสัมพันธ์กิจกรรม
        จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเขา้ร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมน า
สุนัขและแมวเขา้รับบริการได้ ฟร!ี ในงาน หรือสามารถขอรับบริการได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งในพ้ืนที่ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑  มีนาคม – ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๗

---------------------สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี---------------------
ส านักงานปศสุัตว์จังหวัดสระแกว้  หรือ  ส านักงานปศสุัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ

โทร/โทรสาร  ๐-๓๗๒๕-๘๐๓๙-๔๐



กรมปศุสัตว์ เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิด H5N1 อย่างใกล้ชิด

สาระน่ารู้กิจกรรมดี

โครงการ"หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"และ
โครงการ "สระแก้วผูกใจประสานบริการประชาชน" จังหวดัสระแก้ว

ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ  2557  เมื่อวนัที่ 14  มีนาคม  2557
ณ วดัพวงนิมิต   ต.เขาสามสิบ  อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว

กองอาหารและยาสตัว์ กรมปศุสัตว ์เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสตัว์ บริษัทรุ่งเรืองผล จ ากัด 
กรณีตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลา่ตกค้างในตัวอย่างอาหารสตัว์  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557

ณ  อ าเภอวังน้ าเย็น  จังหวัดสระแก้ว           นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏทางส่ือมวลชน เม่ือวันที่ 
11 มีนาคม 2557 ว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หวัดนกสายชนิด H5N1 เป็นรายที่ 7 และ 8 ของปี ที่ประเทศ
กัมพูชาโดยผู้ป่วยรายแรก เป็นชาย อายุ 8 ปี จากเมือง Kandal ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ไข้ น้ ามูกไหล เจ็บคอ ใน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในวันที่ 4 มีนาคม 2557 หลังเข้ารับการรักษาตัว
ตอนนี้อาการดีขึ้น โดยพ่อแม่ของผู้ป่วยกล่าวว่า ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไก่ในหมู่บ้านทยอยตาย
เป็นจ านวนมาก และบริเวณใกล้เคียงกับบ้านที่ผู้ป่วยพักอาศัยมีโรงฆ่าสัตว์ แต่ผู้ป่วยไม่ได้สัมผัสกับสัตว์ป่วย
โดยตรง รายที่ 2 เป็นชายอายุ 11 ปีอาศัยในเมือง Kampong Chnnang โดยพบว่าเริ่มมีอาการ ไข้ ปวดหัวใน
วันที่ 3 มีนาคม 2557 และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในวันที่ 5 มีนาคม 2557 แต่อาการไม่ดีขึ้นจึงย้าย
ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจ าจังหวัดในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพียงไม่กี่
ชั่วโมง 
          จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้จนถึงปัจจุบัน ประเทศกัมพูชา มีผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ 
H5N1 แล้วทั้งส้ินจ านวน 55 ราย โดยพบว่า ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง จ านวน 29 ราย และมีจ านวน 43 ราย ที่มี
อายุต่ ากว่า 14 ปี โดยจากจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ที่รอดชีวิตจ านวน 19 ราย  อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติม
ว่าจากข้อมูลดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้มีการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้
ด าเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดอยู่แล้ว พร้อมทั้งได้ส่ังการให้ด่านกัก
สัตว์ตามแนวชายแดนทุกด่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ต ารวจ ศุลกากร เข้มงวดตรวจสอบบุคคล
เข้าออกต้องไม่มีการน าสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกเข้ามาในประเทศ พร้อมทั้งพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะเข้า -
ออก ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ รถเข็น ตลอดจนบุคคลที่เดินเท้าเข้ามา หากพบการกระท าผิดจะจับกุม
ด าเนินคดีและท าลายสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกทันที และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนบริเวณแนว
ชายแดน ตลอดจนผู้ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศให้ระมัดระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก
           ท้ายนี้กรมปศุสัตว์ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ปีกให้หม่ันดูแลสุขภาพสัตว์ปีกของตน 
เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงมีอากาศแปรปรวน ควรจัดให้มีเล้าหรือโรงเรือนส าหรับสัตว์ปีกนอนในตอนกลางคืน 
สามารถป้องกันพาหะน าโรคระบาดสัตว์ได้ อีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ควรเสริมวิตามิน
และแร่ธาตุ รวมทั้งถ่ายพยาธิภายนอกและภายในตามโปรแกรมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สัตว์ปีกมีสุขภาพแข็งแรง 
หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ ไม่ทราบสาเหตุ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ปศุสัตว์ต าบล อาสาปศุสัตว์ 
อาสาสมัครสาธารณสุข ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารงานส่วนต าบล  (อบต.) ในพื้นที่ทันที อย่าน าสัตว์ปีก
ไปประกอบอาหารหรือโยนทิ้งน้ า ให้ท าการฝังหรือเผาตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก 
www.dld.go.th/dcontrol อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัสระแก้วประชุมหารือแนวทางแก้ไขปญัหา
มลภาวะจากฟาร์มสัตวป์ีก จ านวน ๔ ฟาร์ม

เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2557  ณ  ต าบลวังทอง  อ าเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว
  

จัดอบรมเกษตรกรที่จะพัฒนาสู่ Smart Farmer หลักสูตร “การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ”
เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

ณ วทิยาลยัการอาชีพวังน้ าเย็น  ต าบลวังน้ าเย็น  อ าเภอวังน้ าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัสระแก้วด าเนินการเก็บตัวอย่างในโครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกร 
เพื่อการป้องกันโรคและการประเมินสถานะโรค PRRS

เมื่อวันที่ 19-20  มีนาคม  2557  ณ  อ าเภอเขาฉกรรจ์   จังหวัดสระแก้ว

ที่มา : ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบดัโรคสัตว์

http://www.google.co.th/url?q=http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php%3Fbook%3D12%26chap%3D5%26page%3Dt12-5-infodetail02.html&sa=U&ei=jvAvU_GIOYSMiQetpoGwAQ&ved=0CEMQ9QEwCw&usg=AFQjCNFod1_IJqpoRn57_phVrNsUrxXkGQ
http://www.google.co.th/url?q=http://www.bloggang.com/viewdiary.php%3Fid%3Dfebie%26month%3D08-2007%26date%3D28%26group%3D3%26gblog%3D15&sa=U&ei=jvAvU_GIOYSMiQetpoGwAQ&ved=0CDcQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFtHD-yrMTstdzb0cPq_K80MY2bKg

