กรมปศุสัตว์ แจ้งเตือนการเกิดโรคไข้หวัดนกชนิด H5N1
ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
ประเทศ หรือ OIE รายงานเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง Highly
pathogenic avian influenza virus (H5N1) เกิดขึ้นที่แขวงไชยบุรี (XAYABOURY) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในสัตว์ปีกที่เลี้ยงหลังบ้าน สัตว์ปีกเริ่มมีอาการป่วยและตายตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557 เป็น
จานวนทั้งสิ้น 457 ตัว จากสัตว์ปีกที่เลี้ยงทั้งหมด 5,142 ตัว ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการระบาดของเชื้อชนิดนี้
มาแล้วเมื่อเดือน ธันวาคม ปี 2550 ในส่วนของการเกิดโรคในครั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการนาไก่
ใหม่เข้ามาเลี้ยง
จากสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงมีมาตรการ
การควบคุมโรคโดยการ คัดกรองโรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายของสัตว์ปีกภายในประเทศ ทาลายสัตว์ป่วย ฉีด
พ่นน้ายาฆ่าเชื้อในโรงเรือนและเล้าที่มีการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากข้อมูลดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้มีการติดตามสถานการณ์และ
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้ดาเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดอยู่
แล้ว พร้อมทั้งได้สั่งการให้ด่านกักสัตว์ตามแนวชายแดนทุกด่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตารวจ
ศุลกากร เข้มงวดตรวจสอบบุคคลเข้าออก ไม่มีการนาสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากประเทศที่มีโรคระบาดในสัตว์
ปีกเข้ามาในประเทศ พร้อมทั้งพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะเข้า-ออก ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ รถเข็น
ตลอดจนบุคคลที่เดินเท้าเข้ามา หากพบการกระทาผิดจะจับกุมดาเนินคดีและทาลายสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก
ทันที และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนบริเวณแนวชายแดน ตลอดจนผู้ที่เดินทางเข้า -ออกประเทศให้
ระมัดระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก
ท้ายนี้กรมปศุสัตว์ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกให้หมั่นดูแลสุขภาพสัตว์ปีกของตน
เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงมีอากาศแปรปรวน ควรจัดให้มีเล้าหรือโรงเรือนสาหรับสัตว์ปีกนอนในตอนกลางคืน
สามารถป้องกันพาหะนาโรคระบาดสัตว์ได้ อีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ควรเสริมวิตามิน
และแร่ธาตุ รวมทั้งถ่ายพยาธิภายนอกและภายในตามโปรแกรมอย่างสม่าเสมอพร้อมทั้งพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรค
บริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์ปีก เพื่อให้สัตว์ปีกมีสุขภาพแข็งแรง หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ ไม่ทราบ
สาเหตุ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ปศุสัตว์ตาบล อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุข กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
องค์การบริหารงานส่วนตาบล (อบต.) ในพื้นที่ทันทีหรือโทรแจ้ง 096-3011946 อย่านาสัตว์ปีกไปประกอบ
อาหารหรือโยนทิ้งน้า และอย่าสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติโดยตรง ให้ทาการฝังหรือเผาตามคาแนะนาของ
เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ด าเนิ น การควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคมิ ใ ห้ แ พร่ ร ะบาดได้ ทั น ท่ ว งที ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ดู ไ ด้ จ าก
www.dld.go.th/dcontrol
สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 4131-3 โทรสาร 0-2653-4862

วิสัยทัศน์…
“เป็นผู้นาด้านการปศุสัตว์ในภาคตะวันออก”
จุลสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2557
ที่อยู่ 166 หมู่ 11 ถนนสระแก้ว - น้าซับ
โทรศัพท์:0-3725-8039
ตาบลสระขวัญ
โทรสาร: 0-3725-8040
อาเภอเมืองสระแก้ว
E-mail: pvlo_srk@ dld.go.th
จังหวัดสระแก้ว 27000

กิจกรรมดี
จัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปี ๒๕๕๗ จังหวัดสระแก้ว”
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ศานิตย์ นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP)
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ และเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ศานิตย์ นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

พิธีรดน้าขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

การประชุมสัมมนาเครือข่ายคนรักควายระดับภาคฯ
เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายอนุชา ทุมสุข หมู่ 6 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร

โครงการ"หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน
บริการประชาชน" จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ วัดบ้านตุ่น หมู่ 7 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สาระน่ารู้
พิษสุนัขบ้า...ภัยร้ายใกล้ตัว อธิบดีกรมปศุสัตว์แนะ ๓ วิธี ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นภัยร้ายใกล้ตัว อธิบดีกรมปศุสัตว์แนะ ๓ วิธี ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ฉีดวัคซีน
ป้องกันแม้จะเลี้ยงอยู่ในบ้าน ไม่ปล่อยสุนัขออกมานอกบ้าน คุมกาเนิดไม่ให้มีลูกมาก และไม่นาสุนัขไปปล่อย
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงข่าวที่พบแม่สุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้าที่
ตาบลหัวขวาง อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และมีการแจกจ่าย จาหน่ายลูกสุนัขจากแม่ตัวดังกล่าวไปใน
หลายจังหวัดนั้น ขณะนี้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามได้สั่งกักสัตว์จานวน ๔ ตัวที่สัมผัสโรคเป็นเวลา ๑๘๐
วัน และควบคุมการเคลื่อนย้ายสุนัขออกนอกพื้นที่ สานักงานปศุสัตว์อาเภอโกสุมพิสัย ร่วมกับสานักงานสาธารณสุข
อาเภอโกสุม พิสั ย และองค์กรบริ หารส่ว นท้ องถิ่น ประชาสัม พันธ์ ให้ ประชาชนในพื้นที่ ทราบถึงการระบาด และ
ดาเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการปฏิบัติหลังสัมผัสสุนัข และแมวสงสัยในพื้นที่รอบจุด
เกิดโรครัศมี ๕ กิโลเมตร และขอความร่วมมือผู้นาและอาสาสมัครหมู่บ้านในการเฝ้าระวังโรค และขอเตือนประชาชน
โดยเฉพาะผู้เลี้ยงสุนัขว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยร้ายใกล้ตัว โดยเฉพาะผู้เลี้ยงสุนัข คนที่อยู่ในบ้านและเพื่อนบ้าน โดย
ผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าเลี้ยงสุนัขอยู่ในบ้านไม่จาเป็นต้องฉีดวัคซีนเพราะเลี้ยงดูอย่างดี ซึ่งเป็นความเข้าใจ
ผิด เพราะจากข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าพบว่ากว่าร้อยละ ๘๐ เกิดจากถูกสุนัขที่เลี้ยงไว้ และสุนัขของ
เพื่อนบ้านที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากัด
อธิบดีกรมปศุสัตว์แนะนาอีกว่า ๓ วิธีที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงก็คือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขแม้จะเลี้ยงไว้ในบ้านเพราะอาจถูกสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดขณะที่เห่า
บริเวณ ช่องรั้วบ้าน หรือถูกกัดขณะเจ้าของเปิดประตูบ้านโดยที่เจ้าของไม่ทราบ หรือจากสุนัขที่นาเข้ามาเลี้ยงใหม่
วิธีที่ ๒ คือเลี้ยงสุนัขไว้แต่ในบ้านไม่ปล่อยออกมาเพ่นพ่านนอกบ้าน เพราะอาจถูกสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือ
ได้รับเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูผสมพันธุ์ วิธีที่ ๓ คือคุมกาเนิดสุนัขไม่ให้มีจานวนมากเกินไปจนเลี้ยงไม่ไหว
และไม่นาสุนัขที่มากเกินไปหรือไม่อยากเลี้ยงไปปล่อยวัดหรือที่สาธารณะ เพราะจะเป็นการแพร่กระจายโรคพิษสุนัข
บ้า วิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก็คือการหลีกเลี่ยงการถูกสุนัขกัดโดยไม่ไปแหย่ แยกสุนัขที่กาลังต่อสู้กัน
ไม่คลุกคลีกับสุนัขที่ไม่ทราบประวัติการเข้าไปช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ได้รับบาดเจ็บ การซื้อ หรือนาสุนัขเข้ามาเลี้ยง
ใหม่ต้องระวัง ควรทราบประวัติ หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้าลาย อย่าให้สัตว์กัดหรือเลีย หลังสัมผัสสัตว์ควรล้างมือให้
สะอาดทุกครั้ง และนาสัตว์สุนัขอายุได้ ๒ เดือนขึ้นไป ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดซ้าตามที่ สัตวแพทย์
กาหนด และฉีดซ้าทุกปีไม่ ต้องรอหน้าร้อนเพราะโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทั้งปี หากสุนัขตายต้องส่งตรวจเพื่อยืนยันว่า
ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวฝากในตอนท้ายว่า ขณะนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๗ กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อบต. เทศบาล จัดให้มีโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องทั่วประเทศ
ข้อมูล : สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

