
 

 
  

 

 

คนเล้ียงโค-กระบือ เฮ! “เฉลิมชัย” ควง “ประภัตร” รับวัคซีนโรคลัมป สกิน ลอตแรก 60,000 โดสถึงไทยวันนี้ 
ส่ังเพ่ิมอีก 3 แสนโดส สรางความม่ันคงทางวัคซีน  

ส่ังเด็ดขาดอยาชา โค-กระบือในพ้ืนท่ีระบาด ตองไดวัคซีนกอน 
 

30 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พรอมดวยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเดินทางมายังดานกักกัน
สัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรวมในพิธีรับมอบวัคซีนโรคลัมป สกิน จากประเทศ
แอฟริกาใต โดยมีนายสัตวแพทยสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว กลาวรายงาน พรอมใหการตอนรับ         
รวมกับผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ     

 
ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา นับเปนครั้งแรกของประเทศ

ไทยที่มีการนำเขาวัคซีนโรคลัมป สกิน ดวยเปนโรคอุบัติใหมที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในประเทศไทยตลอดระยะเวลาท่ี
ผานมา ซ่ึงพบการติดเชื้อครั้งแรกในโคเนื้อของเกษตรกรท่ีอำเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด เม่ือตนเดือนมีนาคม 2564 
ที ่ผ านมา และไดแพรกระจายของโรค โดยมีแมลงเปนพาหะ ไปยังโค-กระบือของเกษตรกรในจังหวัดตาง ๆ              
ถึง 35 จังหวัด มีสัตวปวยรวม 7,200 ตัว และตาย 53 ตัว จากสถานการณระบาดของโรคลัมป สกิน ที่เกิดขึ้นนี้    
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไดมีความหวงใยและกำชับให
กระทรวงเกษตรและสหกรณเรงดำเนินการแกไขปญหาการระบาดใหสำเร็จโดยเร็ว 

“การใชวัคซีนควบคุมโรค เปน 1 ใน 5 มาตรการที่สำคัญของการควบคุมการระบาดที่กระทรวงเกษตร      
และสหกรณไดดำเนินการ โดยมอบหมายใหกรมปศุสัตวจัดหาและสั่งซื้อวัคซีน ซึ่งกรมปศุสัตวสามารถสั่งซื้อวัคซีน 
LSDV จำนวน 60,000 โดสไดจาก บริษัท Intervet International B.V. ประเทศเนเธอรแลนด ซ่ึงมีโรงงานผลิตอยูใน
ประเทศแอฟริกาใต  และนำมาสูการรับมอบในวันนี้”    

ดร.เฉลิมชัย กลาวตอไปวา วัคซีน LSDV ลอตแรกจำนวน 60,000 โดสที่ไดรับในวันนี้ จะนำไปฉีดใหกับ       
โค-กระบือของเกษตรกรที ่อยู ในพื ้นท่ีที ่มีการระบาดเปนหลักกอนโดยตองฉีดรอบจุดเกิดโรคเพ่ือควบคุมการ
แพรกระจายของโรคออกจากจุดเกิดโรคและเปนไปตามหลักวิชาการ ซึ่งตนไดสั่งการใหกรมปศุสัตวรีบดำเนินการ
โดยเร็วท่ีสุด เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหเกษตรกรพรอมกันนี้ยังไดสั่งการใหกรมปศุสัตวดำเนินการจัดหาวัคซีน
เพ่ิมเติมอีกจำนวน 300,000 โดส เพ่ือใหเพียงพอ และสรางความม่ันคงดานวัคซีนของประเทศไทย   

“ที่สำคัญตองขอฝากเรียนถึงพี่นองเกษตรกรทุกคนที่กำลังประสบความเดือดรอนวา การฉีดวัคซีน   
โรคลัมป สกินใหกับโค กระบือนี้ เปนมาตรการชวยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไมมีคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น โค-กระบือทุกตัวในพื้นที่การระบาด จะไดรับการฉีดใหฟรี ดังนั้นหากพบการเรียกรองคาใชจาย ขอใหแจง
มาท่ีตนโดยตรง จะดำเนินการจัดการดวยมาตรการท่ีข้ันเด็ดขาด” 
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“สวนความคืบหนาในการดำเนินการแกไขปญหาจนถึงขณะนี้นั้น ดวยการทำงานอยางทุมเทของทุกฝาย

ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกรมปศุสัตว รวมทั้งผูวาราชการจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถควบคุม
การระบาดของโรคลัมป สกินใหอยูในวงจำกัดไดแลว โดยนายสัตวแพทยสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว รายงาน
ตั้งแตวันท่ี 20 พฤษภาคม เปนตนมา ยังไมมีรายงานการกระจายหรือการระบาดเพ่ิมในจังหวัดใหม” ดร.เฉลิมชัย
กลาว 

ดร.เฉลิมชัย กลาวเพิ่มเติมวา แตอยางไรก็ตาม การดำเนินมาตรการควบคุมปองกันทั้ง 5 มาตรการ ไดแก    
1) ควบคุมการเคลื่อนยายโค-กระบือ เพื่อลดการแพรกระจายของโรค และปฏิบัติตามแนวทางการเคลื่อนยายอยาง
เครงครัด 2) การเฝาระวังการเกิดโรคอยางใกลชิด เนนการรูโรคใหเร็ว ควบคุมไดทัน โรคสงบไดอยางรวดเร็ว           
3) การปองกัน และควบคุมแมลงพาหะนำโรค ใหเกษตรกรปองกันโดยใชสารกำจัดแมลงทั้งบนตัวสัตว และบริเวณ
โดยรอบฟารม ท้ังในพ้ืนท่ีระบาดของโรคและพ้ืนท่ีเสี่ยง 4) การรักษาสัตวปวยตามอาการ และ 5) การใชวัคซีนควบคุม
โรค ยังตองดำเนินการอยางเขมขนและตอเนื่อง เพ่ือใหการระบาดสงบโดยเร็วท่ีสุด และไมเกิดข้ึนซ้ำอีกในอนาคต 

ดาน นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาวเพิ่มเติมวา กระทรวง
เกษตรฯ ไดมีการติดตามสถานการณของโรคลัมป สกินอยางใกลชิด ซ่ึงปจจุบันไดขอสรุปของโรคแลว จึงขอรับรองวา
โรคดังกลาวสามารถรักษาหาย เนื้อทานได และไมติดตอถึงคน อยางไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของไดวางมาตรการปองกันและกำจัดโรคลัมป สกินแลว ขอใหเกษตรกรอยาวิตกกังวล ใหติดตามขอมูลจาก
เจาหนาที่ปศุสัตวเปนหลัก โดยเจาหนาที่ปศุสัตวจะลงพื้นที่เชิงรุกอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจใหกับเกษตรกร
ตอไป 

ดาน นายสัตวแพทยสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว กลาวเพิ่มเติมวา สำหรับแผนการกระจายวัคซีน
โรคลัมป สกิน ตลอดจนมาตรการชดเชยเยียวยาเกษตรกร ขณะนี้ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานศูนย
ปฏิบัติการปองกัน ควบคุม และเตรียมความพรอมเผชิญเหตุโรคลัมป สกิน หรือ War room ไดมีการวางแผนไวเปนท่ี
เรียบรอย และจะสามารถดำเนินการไดทันที เมื่อไดรับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากอน จึง
จะสามารถนำมาใชไดอยางถูกตองตามกฎหมาย เพ่ือความปลอดภัยของสัตวท่ีไดรับวัคซีน คาดวาจะใชเวลาไมนาน ซ่ึง
เม่ือทุกอยางพรอมกรมปศุสัตวจะเรงดำเนินการฉีดวัคซีนใหกับโค-กระบือของเกษตรกรในทันที  

“ ขณะนี้กรมปศุสัตวไดจัดใหมีกิจกรรม Kick off รณรงคปองกันและกำจัดโรคลัมป สกิน โดยดำเนินการ
รวมกับผูวาราชการจังหวัด และองคการบริหารสวนจังหวัดในทุกจังหวัด ลาสุดเมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 
2564 ไดจัดกิจกรรมขึ ้นที่จังหวัดขอนแกน สกลนคร และมุกดาหาร โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรี       
ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเกียรติเปนประธานในพิธี การ Kick off รณรงคปองกันและกำจัด
โรคลัมป สกิน มีกิจกรรมท่ีประกอบดวยการปลอยขบวนสัตวแพทยเคล่ือนท่ี หนวยพนยาทำลายเช้ือโรค แจกและ
พนสารเคมีกำจัดแมลงที่เปนพาหะ แจกยารักษาแผลภายนอก ยาบำรุง แรธาตุ ตลอดจนใหความรูความเขาใจ
โรคและการปองกันใหกับพ่ีนองเกษตรกร” อธิบดีกรมปศุสัตว กลาวท้ิงทาย 
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