กรมปศุสัตว

กรมปศุสตั ว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2653-4444 ต่อ 4132-3

อธิบดีกรมปศุสัตว์ส่ังปูพรมช่วยเหลือ พร้อมเร่งฉีดวัคซีนทุกพืน้ ที่
สยบโรคลัมปี สกิน ให้เร็วสุด ขณะทีป่ ศุสัตว์ในทุกพืน้ ทีท่ ุ่มทํางานเต็มพิกัด
วันนี้ ( 18 มิ.ย. 64) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิ ดเผยว่า จากที่
กรมปศุสัตว์ได้เปิ ดปฏิบัติการระดมฉีดวัคป้ องกันโรคลุมปี สกินให้แก่โค -กระบือ ของเกษตรกรใน
่ บการระบาด จนถึงวันนี้ เจ้าหน้าทีส่ ามารถดําเนินการได้ตามแผนทีก่ าํ หนด และสอดคล้อง
พืน้ ทีพ
กับปริมาณวัคซีนที่ได้จัดสรรในแต่ ละพื้นที่ตามสถานการณ์การระบาด ดังนั้นขอให้เกษตรกร
มั่นใจว่า โค-กระบือของทุกตัวที่อยู่ในพื้นที่ระบาดทุกตัวจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างนอน ส่วน
ปริมาณวัคซีนที่มีการเข้ามาในขณะนี้ รวมแล้วกว่า 324,000 โดส และกําลังจะเข้ามาอีก 36,000 โดส
คาดว่าจะเพียงพอกับการควบคุมในระยะแรก ซึ่งขณะนีก้ าํ ลังอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงปริมาณที่
เหมาะสมกับสถานการณ์
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อไปว่า การสนับสนุ นด้านการฉีดวัคซีนแล้วกรมปศุสัตว์ยังได้
จัดหน่วยพ่นยาฆ่าเชือ้ ทําลายเชือ้ โรค แจกผลิตภัณฑ์กาํ จัด แมลง ยารักษา วิตามิน แร่ธาตุ และ
ยาบํา รุ งร่ า งกายสั ต ว์ ออกให้ บ ริ ก ารแก่ เ กษตรกรในพื้นที่ก ารระบาดควบคู่ กั นไปด้ ว ย รวมทั้ง
การประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการช่วยเหลือในกรณีท่ีมีสัตว์ป่วยตายจาก
โรคลัมปี สกิน และออกให้ความรู้ในการป้ องกันการแพร่ระบาด
“ ผมได้ส่ังการถึงเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในทุกจังหวัดทุกพืน้ ที่ ขอให้ทาํ งานอย่างเต็มที่
และทุ่มเทอย่างเต็มทีใ่ นการช่วยแหลือเกษตรกรและควบคุมการระบาดให้จบลงโดยเร็วทีส่ ุด และ
ในการนี้ ดร.เฉลิ ม ชั ย ศรี อ่ อ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ กํา ชั บ มายั ง
กรมปศุสัตว์ให้ดาํ เนินการตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน ทั้ง 5 มาตรการอย่างเข้มงวด และ
พร้ อมที่จะให้การสนั บสนุ นในทุกด้านอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจาก
การระบาดของโรค” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว
ทัง้ นี ้ ผูส้ ื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากได้ตรวจสอบข้อมูลถึงการทํางานของกรมปศุสตั ว์ในพืน้ ที่
ต่างๆทั่วประเทศพบว่า เจ้าหน้าของสํานักงานปศุสตั ว์ ตัง้ แต่ระดับเขต และจังหวัดต่าง ๆ มีการลงพืน้ ที่ให้
การช่วยเหลือ และเร่งดําเนินการฉีดวัคซีนลุมปี สกินในทุกพืน้ ที่ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รบั การเปิ ดเผย
จากอธิบดีกรมปศุสตั ว์ท่กี ล่าวว่า ได้ส่งั ให้ทุกจังหวัดลงให้การช่วยเหลือ แนะนําวิธีการป้องกันการระบาด
และดําเนินการฉีดวัคซีนแบบปูพรมในทุกพืน้ ที่อย่างเร่งด่วน
โดยที่พิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 มิ.ย ทีผ่ ่านมา สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และ
สํานักงานปศุสัตว์อาํ เภอวังทอง พร้อมชุดเฉพาะกิจ รณรงค์ฉีดวัคซินลุมปี สกิน ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอวัง
ทอง ม.3,4,5,9,10,14,19,20,24,25,26 ต.บ้านกลาง โค กระบือ จํานวน 375 ราย เกษตรกร 52 ราย

จังหวัดอุดรธานี นายพนธิส์ มิทธิ์ กลางนภา ปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายพิทยากร
อ้วนพรมมา ปศุสตั ว์อาํ เภอศรีธาตุ ร่วมกับเทศบาลตําบลบ้านโปร่ง ออกชีแ้ จงการระบาดของโรคลัมปี สกิน
พร้อมให้ความรูเ้ รื่องโรคลัมปี สกิน การป้องกันและการรักษาสัตว์ป่วย รวมถึงการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
และการชดเชยในกรณีสตั ว์ป่วยตาย อีกทัง้ ยังได้มีการประชุมร่วม โดยผลการประชุม ทางเทศบาลตําบล
บ้านโปร่ง โดยนายกเทศมนตรีตาํ บลบ้านโปร่ง เห็นชอบในการช่วยเหลือตามงบประมาณของท้องถิ่น โดยมี
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ รวม 86 ราย
ขณะที่จงั หวัดสุโขทัย สํานักงานปศุสตั ว์อาํ เภอสวรรคโลก ได้มีการลงพืน้ ที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้
เลีย้ งโค-กระบือ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร เรื่องโรคลัมปี สกิน พร้อมทัง้ แนะนํา การ
ป้องกันและควบคุมโรค และวิธีรกั ษาเบือ้ งต้นตามอาการ เช่น แนะนําให้กางมุง้ ก่อกองไฟและติดหลอดไฟ
ไล่แมลง , แนะนําการฉีดพ่นยากําจัดแมลงที่เป็ นพาหะบริเวณโรงเรือน พร้อมขอความร่วมมืองดการ
เคลื่อนย้ายโค-กระบือ จากต่างพืน้ ที่เข้ามาเลีย้ งใหม่ อีกทัง้ เมื่อพบโค-กระบือ ที่สงสัยมีอาการป่ วยผิดปกติ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสตั ว์สาํ นักงานปศุสตั ว์อาํ เภอทันที
จังหวัดยโสธร .น.สพ.ชาติชาย ยิม้ เครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับนายทรงศักดิ์
วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ นายสมศรี อยู่คง ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และนายสถาพร จุลสัตย์
ปศุสัตว์อาํ เภอเมืองยโสธร ลงพืน้ ที่ บ้านเขื่องคํา ม.5 ต.เขื่องคํา อ.เมือง จัดกิจกรรมรณรงค์ กางมุ้ง
กันแมลง(Anti-Insect Day)ในคอกสัตว์ โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกอําเภอ เพื่อกระตุ้นให้
เกษตรกรให้ความสําคัญกับกางมุ้งในคอกเลีย้ งโค กระบือ ซึ่งมีต้นทุนทีถ่ ูก มีความปลอดภัยต่อ
สัตว์ และได้ผลดีในการป้ องกันแมลงมารบกวนสัตว์ อันเป็ นสาเหตุทส่ี าํ คัญของโรคลัมปี สกิน
ทัง้ นี้ การจัดรณรงค์ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพืน้ ที่ ต.เขื่องคํา ทีม่ ีประมาณ 16 ราย เลีย้ ง
โค กระบือ รวม 75 ตัว เป็ นอย่างมาก และปั จจุบันได้เริ่มกางมุ้งในคอกสัตว์กันเป็ นส่วนใหญ่แล้ว
อันเป็ นความร่วมมือ ร่วมใจของเกษตรกรและเจ้าหน้าทีใ่ นการป้ องกันโรค ทําให้โรคลัมปี สกิน
สงบลงอย่างรวดเร็ว ถือเป็ นตัวอย่างทีด่ ีให้แก่เกษตรกรในพืน้ ทีอ่ ่นื ให้หันการกางมุ้งในคอกสัตว์
ให้มากขึน้ การรณรงค์กางมุ้ง เป็ นหนึ่งในมาตรการ 5 ก เพื่อการป้ องกันโรค ได้แก่ การกางมุ้ง การ
กําจัดแมลง การกําจัดแหล่งเพาะพันธุแ์ มลง การกักสัตว์งดเคลื่อนย้าย และการมีระบบการ
ป้ องกันโรคทีด่ ี จะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพการเลีย้ งสัตว์ได้อย่างมั่นคง และ
ยั่งยืนต่อไป
จังหวัดเชียงราย สํานักงานปศุสตั ว์อาํ เภอเชียงแสน โดยนายอนุสรณ์ พรินทรากุล ปศุสตั ว์อาํ เภอ
เชียงแสน มอบหมายให้นางสาวนัฐชารียา มุสิกวัน ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบตั ิการ พร้อมด้วยนายสถิต
อิ่นคํา ตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล นายศราวุฒิ บุญยัง และนายธนกานต์ ริยะสาร ตําแหน่งเจ้าหน้าที่งาน
ด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ลงพืน้ ปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์ ให้ความรูเ้ บือ้ งต้น
เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ซึ่งพบเป็ นโรคระบาดในโค-กระบือ พร้อมทัง้ แนะนํา
การป้องกันควบคุมโรคให้เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคเนือ้ หมู่4 ตําบลโยนก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เกษตรกร 1 ราย โคเนือ้ จํานวน 2 ตัว โดยเน้นให้เกษตรกรกางมุง้ ให้รอบโรงเรือน เพื่อป้องกันแมลงพาหะ
พ่นยากําจัดแมลงพาหะ และปรับบริเวณสถานที่เลีย้ งโค-กระบือ ไม่ให้เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลง
จังหวัดปทุมธานี นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้สาํ นักงาน
ปศุสัตว์อาํ เภอลาดหลุมแก้ว โดยนางสมบูรณ์ จําปาศรีและนายวิชาญ ฉายอ่วม เจ้าหน้าทีเ่ ฝ้ าระวัง
โรคฯ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลีย้ งโค กระบือ ณ ม.8 ต.หน้าไม้ ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับโรคลัมปี
สกิน การป้ องกันควบคุมโรค
**************************************
ขอมูล/ขาว : ทีมโฆษกกรมปศุสัตว (18 มิ.ย. 2564)

