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ข่ าวปศุ สัตว์
สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 4161-2 โทรสาร 0-2653-4862

ปศุสัตว์แจ้งเตือนโรคไข้หวัดนก พร้อมเฝ้าระวังเข้มตามแนวชายแดน
นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
ประเทศ (OIE) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้มีการรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง Highly pathogenic avian
influenza virus รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยแบ่งเป็น H5N1 เกิดขึ้น 2 ครั้ง และ H5N6 เกิดขึ้น 1 ครั้ง ดังนี้
โดยครั้งแรกเป็นรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (H5N1) รายงานเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
2558 ที่ประเทศกัมพูชา โดยเกิดขึ้น 2 จุด จุดแรกในหมู่บ้าน Chraneang ตาบล Prey Chruk อาเภอ Puok จังหวัด SIEM REAP
(เสียมราฐ) ในเป็ดลี้ยงปล่อยอิสระ วันที่เริ่มการระบาดตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เป็นจานวนทั้งสิ้น 4,300 ตัว ตาย 180
ตัว ตาย 180 ตัว จุดที่สองในหมู่บ้าน Dangkot Thnung ตาบล Takream อาเภอ Banan จังหวัด BATTAMBANG (พระตะบอง)
ในเป็ดลี้ยงปล่อยอิสระ วันที่เริ่มการระบาดตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เป็นจานวนทั้งสิ้น 4,500 ตัว ตาย 2,100 ตัว
ตาย 2,100 ตัว โดยสาเหตุการเกิดโรคยังไม่ทราบแน่ชัด และสถานะของโรคยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง
ครั้ งที่ 2 เป็ นการรายงานการระบาดของโรคไข้ หวั ดนกชนิ ดรุ นแรง (H5N1) รายงานเมื่ อวั นที่ วั นที่ 17
พฤศจิกายน 2558 ที่ประเทศเวียดนาม เกิดขึ้น 1 จุด ในหมู่บ้าน Khanh Binh Tay Bac ตาบล Khanh Binh Tay Bac เมือง
Tran Van Thoi จังหวัด CA MAU ในสัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน (ไม่ระบุชนิด) วันที่เริ่มการระบาดตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
เป็นจานวนทั้งสิ้น 600 ตัว ป่วย 94 ตัว ตาย 94 ตัว ทาลาย 506 ตัว โดยสาเหตุการเกิดโรค ยังไม่ทราบแน่ชัด และสถานะของ
โรค ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง
และครั้ งที่ 3 เป็ น การรายงานการระบาดของโรคไข้ ห วั ด นกชนิ ดรุ น แรง Highly pathogenic avian
influenza virus (H5N6) ในประเทศเวียดนาม รายงานเมื่ อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เกิ ดขึ้ น 1 จุ ด ในหมู่ บ้ าน Hua La
ต าบล Hua La เมื อ ง Son La จั งหวั ด SON LA ในสั ตว์ ปี กเลี้ ยงหลั งบ้ าน (ไม่ ระบุ ชนิ ด) วั นที่ เริ่ มการระบาดตั้ งแต่ วั นที่
16 พฤศจิ กายน 2558 เป็ น จ านวนทั้ งสิ้ น 326 ตั ว ป่ วย 326 ตั ว ตาย 100 ตั ว ท าลาย 226 ตั ว โดยสาเหตุ การเกิ ดโรค
ยังไม่ทราบแน่ชัด และสถานะของโรค ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง
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อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้มีการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่าง
ใกล้ชิด ได้มีมาตรการป้องกันโรคตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด โดยสั่งการให้ทุกจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านเข้มงวดในการป้องกันโรคดังนี้ ให้เจ้าหน้าที่และเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ลี้ยงสัตว์ปีกทุกหลังคา
เรือนและฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ปีก หากพบว่ามีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ
สงสัยโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อาเภอเพื่อเข้าตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ได้สั่งการให้
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ ม งวดตรวจสอบการลั ก ลอบการเคลื่ อ นย้ ายสั ต ว์ ปี ก เข้ า -ออกตามแนวชายแดน พร้ อ มทั้ ง
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือในพื้นที่โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้หวัดนกจากประเทศเพื่อนบ้านมายังประเทศไทย ให้เจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์ตั้งจุดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณจุดผ่าน
แดน โดยให้พ่นยานพาหนะทุกคันที่สงสัยว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรค ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตลอดจนรถเข็น โดยเน้น
ให้ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อแรงดันสูงที่ล้อรถและบริเ วณใต้ท้องรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุกสัตว์ปีกให้ฉีดพ่นทั้ง
บริเวณที่บรรทุกสัตว์ปีกให้เปียกชุ่ม ทาการระงับการนาเข้าไก่ เป็ด ห่าน และนก รวมถึงไข่ที่ใช้สาหรับทาพันธุ์และซาก
สัตว์ปีกดังกล่าวจากประเทศที่มีการรายงานโรคไข้หวัดนกเข้าราชอาณาจักรจนกว่าสถานการณ์โรคจะสงบ และทาการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนบริเวณแนวชายแดน ตลอดจนผู้ที่เดินทางเข้า -ออกราชอาณาจักรให้
ระมัดระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก และขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการลักลอบนาเข้าสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกด้วย
ท้ายนี้กรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทุกฝ่ายให้ดาเนินงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทย และขอความร่วมมือจากประชาชน เกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ปีกทุกท่าน หากพบเห็นสัตว์ปีกป่วยตายอย่างผิดปกติไม่ทราบสาเหตุ อย่านาสัตว์ปีกไปแจก ขาย หรือประกอบ
อาหารอย่างเด็ดขาด และสามารถแจ้งเบาะแสให้กับ อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อาเภอ ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ของท่าน หรือ
สายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร 0-9630-11946 เพื่อจะได้ดาเนินการควบคุม ป้องกันโรคไม่ให้ แพร่กระจายออกไปได้อย่าง
ทันท่วงที อย่านาสัตว์ที่ตายโยนทิ้งน้า ให้ทาการฝังหรือเผาตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด
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