
 

 
  

 

 

อธิบดีกรมปศุสัตวส์ั่งปูพรมช่วยเหลือ พร้อมเร่งฉีดวัคซีนทุกพืน้ที่ 

สยบโรคลัมปีสกิน ให้เร็วสุด ขณะทีป่ศุสัตวใ์นทุกพืน้ทีทุ่่มทาํงานเต็มพิกัด 

 

 วันนี้ ( 18 มิ.ย. 64) นายสัตวแพทยส์รวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว ์เปิดเผยว่า จากที่

กรมปศุสัตวไ์ดเ้ปิดปฏิบัติการระดมฉีดวัคป้องกันโรคลุมปี สกินให้แก่โค -กระบือ ของเกษตรกรใน

พืน้ทีพ่บการระบาด จนถึงวันนี ้เจ้าหน้าทีส่ามารถดาํเนินการได้ตามแผนทีก่าํหนด และสอดคล้อง

กับปริมาณวัคซีนที่ได้จัดสรรในแต่ละพื้นที่ตามสถานการณ์การระบาด ดังน้ันขอให้เกษตรกร

มั่นใจว่า โค-กระบือของทุกตัวที่อยู่ในพื้นที่ระบาดทุกตัวจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างนอน ส่วน

ปริมาณวัคซีนที่มีการเข้ามาในขณะนี้ รวมแล้วกว่า 324,000 โดส และกาํลังจะเข้ามาอีก 36,000 โดส   

คาดว่าจะเพียงพอกับการควบคุมในระยะแรก ซึ่งขณะนีก้าํลังอยู่ระหวา่งการพิจารณาถึงปริมาณที่

เหมาะสมกับสถานการณ ์ 

อธิบดีกรมปศุสัตว ์กล่าวต่อไปว่า การสนับสนุนด้านการฉีดวัคซีนแล้วกรมปศุสัตวยั์งได้

จัดหน่วยพ่นยาฆ่าเชือ้ทาํลายเชือ้โรค แจกผลิตภัณฑก์าํจัด แมลง ยารักษา วิตามิน แร่ธาตุ และ

ยาบํารุงร่างกายสัตว์ ออกให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่การระบาดควบคู่กันไปด้วย รวมทั้ง 

การประสานกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการช่วยเหลือในกรณีที่มีสัตวป่์วยตายจาก

โรคลัมปี สกิน และออกให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาด 

“ ผมได้ส่ังการถึงเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตวใ์นทุกจังหวัดทุกพืน้ที่ ขอให้ทาํงานอย่างเต็มที่

และทุ่มเทอย่างเต็มทีใ่นการช่วยแหลือเกษตรกรและควบคุมการระบาดให้จบลงโดยเร็วทีสุ่ด และ

ในการนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กําชับมายัง 

กรมปศุสัตวใ์ห้ดาํเนินการตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน ทั้ง 5 มาตรการอย่างเข้มงวด และ

พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกด้านอย่างเต็มที่เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจาก 

การระบาดของโรค” อธิบดีกรมปศุสัตว ์กล่าว 

ทัง้นี ้ ผูส้ื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากไดต้รวจสอบขอ้มลูถึงการทาํงานของกรมปศสุตัวใ์นพืน้ที่

ต่างๆทั่วประเทศพบว่า เจา้หนา้ของสาํนกังานปศสุตัว ์ ตัง้แต่ระดบัเขต และจงัหวดัต่าง ๆ มีการลงพืน้ที่ให้

การช่วยเหลือ และเรง่ดาํเนินการฉีดวคัซีนลมุปีสกินในทุกพืน้ที่ ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูที่ไดร้บัการเปิดเผย

จากอธิบดีกรมปศสุตัวท่ี์กลา่วว่า ไดส้ั่งใหทุ้กจงัหวดัลงใหก้ารช่วยเหลือ แนะนาํวิธีการป้องกนัการระบาด 

และดาํเนินการฉีดวคัซีนแบบปพูรมในทุกพืน้ท่ีอย่างเรง่ด่วน 

โดยที่พิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 มิ.ย ทีผ่่านมา สาํนักงานปศุสัตวจ์ังหวัดพิษณุโลก และ

สาํนักงานปศุสัตวอ์าํเภอวังทอง พร้อมชุดเฉพาะกิจ รณรงคฉ์ีดวัคซินลุมปีสกิน ในพืน้ทีอ่าํเภอวัง

ทอง  ม.3,4,5,9,10,14,19,20,24,25,26 ต.บ้านกลาง โค กระบือ จาํนวน 375 ราย เกษตรกร 52 ราย 

กรมปศุสตัว ์ ถนนพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2653-4444 ต่อ 4132-3 

 

กรมปศุสัตว 



จงัหวดัอดุรธานี นายพนธิ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศสุตัวจ์งัหวดัอดุรธานี มอบหมายใหน้ายพิทยากร 

อว้นพรมมา ปศสุตัวอ์าํเภอศรีธาต ุร่วมกบัเทศบาลตาํบลบา้นโปรง่ ออกชีแ้จงการระบาดของโรคลมัปี สกิน 

พรอ้มใหค้วามรูเ้ร่ืองโรคลมัปีสกิน การป้องกนัและการรกัษาสตัวป่์วย รวมถึงการเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

และการชดเชยในกรณีสตัวป่์วยตาย อีกทัง้ยงัไดม้ีการประชมุรว่ม โดยผลการประชมุ ทางเทศบาลตาํบล

บา้นโปรง่ โดยนายกเทศมนตรีตาํบลบา้นโปรง่ เห็นชอบในการช่วยเหลือตามงบประมาณของทอ้งถ่ิน โดยมี

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ รวม 86 ราย  

ขณะท่ีจงัหวดัสโุขทยั สาํนกังานปศสุตัวอ์าํเภอสวรรคโลก  ไดม้ีการลงพืน้ท่ีตรวจเย่ียมเกษตรกรผู้

เลีย้งโค-กระบือ และประชาสมัพนัธใ์หเ้กษตรกรรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร เรื่องโรคลมัปี สกิน พรอ้มทัง้แนะนาํ การ

ปอ้งกนัและควบคมุโรค และวิธีรกัษาเบือ้งตน้ตามอาการ เช่น  แนะนาํใหก้างมุง้ ก่อกองไฟและติดหลอดไฟ

ไลแ่มลง , แนะนาํการฉีดพ่นยากาํจดัแมลงที่เป็นพาหะบรเิวณโรงเรือน พรอ้มขอความรว่มมืองดการ

เคลื่อนยา้ยโค-กระบือ จากต่างพืน้ท่ีเขา้มาเลีย้งใหม ่ อีกทัง้เมื่อพบโค-กระบือ ท่ีสงสยัมีอาการป่วยผิดปกติ 

รีบแจง้เจา้หนา้ที่ปศสุตัวส์าํนกังานปศสุตัวอ์าํเภอทนัที 

จังหวัดยโสธร .น.สพ.ชาติชาย ยิม้เครือ ปศุสัตวจ์ังหวัดยโสธร ร่วมกับนายทรงศักดิ ์ 

วงศสุ์พรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว ์ นายสมศรี อยู่คง ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และนายสถาพร จุลสัตย ์ 

ปศุสัตวอ์าํเภอเมืองยโสธร ลงพืน้ที่ บ้านเขื่องคาํ ม.5 ต.เขื่องคาํ อ.เมือง จัดกิจกรรมรณรงค ์กางมุ้ง 

กันแมลง(Anti-Insect Day)ในคอกสัตว ์ โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกอาํเภอ เพ่ือกระตุ้นให้

เกษตรกรให้ความสาํคัญกับกางมุ้งในคอกเลีย้งโค กระบือ ซึ่งมีต้นทุนทีถู่ก มีความปลอดภัยต่อ

สัตว ์ และได้ผลดีในการป้องกันแมลงมารบกวนสัตว ์ อันเป็นสาเหตุทีส่าํคัญของโรคลัมปี สกิน 

ทัง้นี ้การจัดรณรงคไ์ด้รับความสนใจจากเกษตรกรในพืน้ที ่ต.เขื่องคาํ ทีม่ีประมาณ 16 ราย เลีย้ง

โค กระบือ รวม 75 ตัว เป็นอย่างมาก และปัจจุบันได้เร่ิมกางมุ้งในคอกสัตวก์ันเป็นส่วนใหญ่แล้ว 

อันเป็นความร่วมมือ ร่วมใจของเกษตรกรและเจ้าหน้าทีใ่นการป้องกันโรค ทาํให้โรคลัมปี สกิน 

สงบลงอย่างรวดเร็ว ถือเป็นตัวอย่างทีด่ีให้แก่เกษตรกรในพืน้ทีอ่ื่น ให้หันการกางมุ้งในคอกสัตว์

ให้มากขึน้ การรณรงคก์างมุ้ง เป็นหน่ึงในมาตรการ 5 ก เพ่ือการป้องกันโรค ได้แก่ การกางมุ้ง การ

กาํจัดแมลง การกาํจัดแหล่งเพาะพันธุแ์มลง การกักสัตวง์ดเคลื่อนย้าย และการมีระบบการ

ป้องกันโรคทีด่ี จะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพการเลีย้งสัตวไ์ด้อย่างมั่นคง และ

ย่ังยืนต่อไป 

จงัหวดัเชียงราย สาํนกังานปศสุตัวอ์าํเภอเชียงแสน โดยนายอนสุรณ ์ พรินทรากลุ ปศสุตัวอ์าํเภอ

เชียงแสน มอบหมายใหน้างสาวนฐัชารียา มสุิกวนั ตาํแหน่งนายสตัวแพทยป์ฏิบติัการ พรอ้มดว้ยนายสถิต 

อ่ินคาํ ตาํแหน่งเจา้พนกังานสตัวบาล นายศราวฒุิ บุญยงั และนายธนกานต ์รยิะสาร ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีงาน

ดา้นการเฝา้ระวงั ควบคมุและปอ้งกนัโรคระบาดสตัว ์ ลงพืน้ปฏิบติังานประชาสมัพนัธ ์ ใหค้วามรูเ้บือ้งตน้

เก่ียวกบัโรคลมัปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ซึ่งพบเป็นโรคระบาดในโค-กระบือ พรอ้มทัง้แนะนาํ 

การป้องกนัควบคมุโรคใหเ้กษตรกรผูเ้ลีย้งโคเนือ้หมู่4  ตาํบลโยนก อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 



เกษตรกร 1 ราย โคเนือ้ จาํนวน 2 ตวั โดยเนน้ใหเ้กษตรกรกางมุง้ใหร้อบโรงเรือน เพื่อปอ้งกนัแมลงพาหะ  

พ่นยากาํจดัแมลงพาหะ และปรบับรเิวณสถานท่ีเลีย้งโค-กระบือ ไม่ใหเ้ป็นแหลง่ที่อยู่อาศยัของแมลง 

จังหวัดปทุมธานี นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตวจ์ังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้สาํนักงาน

ปศุสัตวอ์าํเภอลาดหลุมแก้ว โดยนางสมบูรณ ์จาํปาศรีและนายวิชาญ ฉายอ่วม เจ้าหน้าทีเ่ฝ้าระวัง

โรคฯ ออกตรวจเย่ียมเกษตรกรเลีย้งโค กระบือ ณ ม.8 ต.หน้าไม้ ให้คาํแนะนําเกี่ยวกับโรคลัมปี 

สกิน การป้องกันควบคุมโรค 

************************************** 

ขอมูล/ขาว : ทีมโฆษกกรมปศุสัตว (18 มิ.ย. 2564) 

 

 


