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เปนปที่ 5 แลวนะครับสําหรับจุลสาร ขาวศูนยวิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง ซึ่งจุลสารนี้ก็เปนจดหมาย
ขาวเผยแพรขอมูลทางวิชาการ เปนแหลงขอมูล รวมทั้งเปนสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความคิดเห็นของเราชาวปศุสัตว
ในพื้นที่สุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 6 ของเรา

ในชวงสภาวะโลกรอนอยางนี้ วงการปศุสัตวพวกเราไมวาจะ
เปนสัตวเลี้ยงไวเปนเพื่อนที่บาน หรือวาสัตวเลี้ยงเศรษฐกิจก็ตามลวน
เจออะไรที่แปลกๆ หรือโรคที่เราไมเคยเจอ หรือโรคที่มีความรุนแรง
มากขึ้น ความสูญเสียที่รุนแรงเจาของฟารมหลายฟารมตองกังวลมาก
ขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องราคาวัตถุดิบตนทุน ราคาขาย และรวมถึงโรค 
การจัดการที่ยุงยากขึ้นเพราะสภาพอากาศที่รอนสัตวเลี้ยงก็ไมโต ทาง
เจาหนาที่เราเองก็เชนกันตองคอยใหความชวยเหลือเกษตรกร เปนที่
ปรึกษารวมทั้งคอยแกปญหาตางๆให

อยางที่ผานมาเราพบวามีสุนัขปวย-ตาย จํานวนมากที่ จ.
กําแพงเพชร ทางศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
ไดรวมกับทางสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 6 ออกสอบสวน
โรคดังกลาว จึงไดนํามารายงานไวไนฉบับนี้ดวย รวมทั้งสรุปรายงาน
โรคที่พบในชวงไตรมาสที่ผานมา ซึ่งหากมีเรื่องที่นาสนใจทางเราจะ
นํามาเสนอใหไดทราบกันตอไป

บรรณาธิการ
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มีปญหาดานอาหารสัตว จะจัดการอยางไร

ขอสังเกตในการเลือกซื้ออาหารสัตวที่ดีและมีทะเบียนควบคุม
1. ดูเลขทะเบียนอาหารสัตวที่ฉลาก
2. มีชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิตที่แนนอน
3. เลือกซื้ออาหารสัตวที่เหมาะสมกับชนิดสัตวและอายุสัตว
4. สภาพถุงหรือภาชนะที่บรรจุตองอยูในสภาพที่ใหม และไมมีรอยถูกเปด
5. สังเกตวันที่ผลิตและวันหมดอายุ
6. ถุงและภาชนะที่บรรจุไมฉีกขาด หรือเปยกชื้น หรือเกิดสนิม
7. การซื้ออาหารสัตวที่เปดแบงขายอาจจะไดน้ําหนักที่ไมครบ มีการปลอมปน หรือสารพิษปะปนมา
8. ดูขอหามใช หรือ ระยะงดอาหารกอนสงตลาด

ขอปฏิบัติในกรณีพบวาอาหารสัตวมีปญหา
1. เก็บอาหารสัตวชุดที่เขาใจวาทําใหเกิดปญหา และยังไมเปดใชนั้นไวทั้งภาชนะบรรจุ โดยอาหารสัตวที่เก็บ

ไวขณะนั้นจะตองมีสภาพของภาชนะที่บรรจุไมชํารุด และยังไมหมดอายุ
2. ติดตอแจงปศุสัตวอําเภอ หรือ ปศุสัตวจังหวัดแหงทองที่โดยดวน หรือจะติดตอโดยตรงที่

ฝายสารวัตรอาหารสัตว กองควบคุมอาหารสัตว
กรมปศุสัตว  เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 251 8206, 02 251 1942.

โดยใหรายละเอียดตางๆ ตามสมควร เชน สถานที่ตั้ง ชนิดสัตวที่เลี้ยง อาหารสัตวชนิดที่เขาใจวาทําใหเกิด
ปญหา อาการผิดปกติของสัตว การชันสูตรซากในกรณีที่สัตวตาย

3. เมื่อไดรับแจงแลว กองควบคุมอาหารสัตว จะสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของฟารมและนํา
อาหารสัตวที่เขาใจวาทําใหเกิดปญหานั้นมาตรวจสอบ

4. กองควบคุมอาหารสัตว จะติดตอกับผูผลิตอาหารสัตวนั้นใหมารับทราบและยืนยันการเปนเจาของผูผลิต
อาหารสัตวที่ฟารมเกิดเหตุและเก็บเขาตรวจในหองตรวจวิเคราะหคุณภาพ กองควบคุมอาหารสัตว

5. หากอาหารสัตวที่กองควบคุมอาหารสัตวตรวจสอบนั้น มีคุณภาพไมตรงตามที่จดทะเบียน หรือเปนอาหาร
สัตวปลอมหรือเสื่อมคุณภาพหรือมีสิ่งอันที่จะกอใหเกิดอันตรายกับสัตวดังที่ผูรองเรียนแจงไว  กอง
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว จะดําเนินคดีกับผูกระทําผิดกฎหมายโดยทันที โดยผูรองเรียนไมตองเสีย
คาใชจาย และสามารถนําผลคดีไปดําเนินการทางแพงไดตอไป

*** ที่มา ; แผนพับประชาสัมพันธ กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ
                 โทร. 02 – 2518206, 2511942.
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การสอบสวนสาเหตุและระบาดวิทยาเบื้องตนของโรคไขหัดสุนัข  จังหวัดกําแพงเพชร

ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง รวมกับ สวนปองกันและบําบัดโรคสัตว สํานักสุข
ศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก และ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร เขาพื้นที่เพื่อสอบสวน
โรค กรณีพบสัตวติดเชื้อโรคไขหัดสุนัข จึงไดเขาดําเนินการสอบสวนโรคในวันที่ 8 มีนาคม 2551 ขอมูลเบื้องตน 
ทราบวา เจาของสุนัขที่ติดเชื้อโรคไขหัดสุนัข ชื่อนายสมศักดิ์ ไมแดง อาศัยอยูที่ หมูที่ 1 ตําบลถ้ํากระตายทอง   
อําเภอพรานกระตาย   จังหวัดกําแพงเพชร พิกัด x = 0621454  y = 1736562 

สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ที่เกิดโรค
เปนพื้นที่ราบ บานพักอาศัยอยูติดกับถนนสายกําแพงเพชร - พรานกระตาย ลักษณะบานพักอาศัยเปนบาน

ชั้นเดียว มีรั้วกั้นรอบบานพัก ภายในบริเวณบานเปนสถานที่เลี้ยงสัตว ไดแก สุนัข-แมว  ลิง  และโคเนื้อ  โดยสัตว
แตละชนิดจะแยกกันอยูเปนสัดสวน

     บานพักอาศัย     กรงลิง

        โรงเรือนเลี้ยงสุนัข – แมว จรจัด
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แผนที่แสดงจุดเกิดโรค

ปศุสัตวจงัหวัดกาํแพงเพชร

ถนนกาํแพงเพชร -พรานกระตาย

ร.ร.พรานกระตายพทิยาคม

รับบริจาค อาหารสุนัข

สถานที่เลีย้งสุนัข

ถนนกําแพงเพชร - พรานกระตาย

ที่เลี้ยงสุนัข

เลี้ยงแมวคอกสุนัขปวย

สระน้ํา

ลิง

ที่เลี้ยงสุนัข

ที่เลี้ยงวัว

เลี้ยงสุนัข

โรงอาหาร

ที่เลี้ยงสุนัข

ที่เก็บยา

แผนผังที่เลี้ยงสุนัข-แมว

การสอบสวนโรค
นายสมศักดิ์  ไมแดง ไดจัดตั้งสถานที่เลี้ยงสุนัข-แมว จรจัด เพื่อดูแลสัตวที่ไมมีเจาของ กรณีที่สัตวเหลานี้

ถูกทิ้งไวตามสถานที่ตางๆ  มาเปนเวลา 10 ปแลว โดยไดรับการสนับสนุนจากผูบริจาคทุนทรัพยเพื่อการดูแลสัตวจร
จัดเหลานี้ เปนตนมา โดยมีภรรยา เปนผูรวมดูแลสัตวดังกลาว จํานวนสัตวที่เลี้ยงทั้งหมด ไดแก สุนัข จํานวน 247 
ตัว แมว จํานวน 58  ตัว ลิง จํานวน 2 ตัว และโคเนื้อ จํานวน 1 ตัว
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สุนัขและแมวดังกลาว ไดรับการถายพยาธิและกําจัดเห็บหมัด ทําหมัน ฉีดยาคุมกําเนิด และฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาเปนประจําทุกป จากการสนับสนุนของสํานักงานปศุสัตวอําเภอพรานกระตายและองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น 
ประวัติการระบาดของโรคในครั้งนี้

ตามที่มีการนําเสนอขาวทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  ของเชาวันที่ 25 มีนาคม 2551 วามีสุนัขตาย
กวา 100 ตัว และทยอยตายเรื่อยๆ ที่อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรนั้น จากการสอบสวนขอมูลเบื้องตน 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551  ทราบวา  สุนัขที่ปวยตัวแรกนั้น นายสมศักดิ์ ไมแดง ไดนํามาจากจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประมาณกลางเดือนมกราคม 2551 ขณะที่สุนัขกําลังเดินอยูริมถนน ขณะนั้นสุนัขมีอาการ 
ออนเพลีย รางกายทรุดโทรม เริ่มแสดงอาการไอ เมื่อนํากลับมาที่บานพัก นายสมศักดิ์ไดใหการรักษา โดยซื้อยา
ปฏิชีวนะ มาฉีดเอง เปนเวลาประมาณ 10 วัน อาการไมดีขึ้น จึงนําสุนัขไปรักษาที่คลินิกรักษาสัตว จากอาการของ
สุนัข สัตวแพทยวินิจฉัยวาสุนัขปวยเปนโรคไขหัดสุนัข พรอมทั้งใหการรักษา และเมื่อนายสมศักดิ์นําสุนัขกลับมา
บาน พบวาสุนัขตายในตอนเย็น

หลังจากสุนัขตัวดังกลาวตาย สุนัขและแมวที่เลี้ยงไว เริ่มทยอยปวยและตายลงเรื่อยๆ ดวยอาการคลายกัน 
คือ มีขี้ตา  ไอ ออนเพลีย นายสมศักดิ์ ไดประสานงานขอความชวยเหลือจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอพรานกระตาย 
เพื่อรักษาสัตวปวยและควบคุมโรคดังกลาว

จํานวนสัตวปวยตายทั้งหมด
- สุนัข ตาย จํานวน 27 ตัว แสดงอาการปวย จํานวน 30 ตัว สุนัขอาการปกติ จํานวน 190 ตัว 
- แมวตาย จํานวน 3 ตัว แมวอาการปกติ จํานวน 55 ตัว
- ลิงและโค  อาการปกติ

                   

ภาพแสดงสัตวปวย
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การดําเนินงานเพื่อควบคุมโรค
1. สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรานกระตาย  รวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการดังนี้

1.1 พนน้ํายาฆาเชื้อโรคบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว พรอมทั้งสนับสนุนน้ํายาฆาเชื้อโรคใหแกเจาของสัตว
1.2 ดําเนินการรักษาสัตวปวย และมอบเวชภัณฑและอุปกรณสําหรับรักษาสัตวปวย พรอมทั้งใหคําแนะนํา

ในการรักษาสัตวปวย การกักแยกสัตวปวย พรอมทั้งติดตามการรักษาอยางตอเนื่องจนกวาโรคจะสงบ
1.3 ใหการสนับสนุนขาวสาร เพื่อเปนอาหารสัตว
1.4 ใหความรูเกี่ยวกับโรคไขหัดสุนัขแกเจาของสัตว
1.5 หามบุคคลภายนอก เขา-ออก บริเวณ คอกสัตว
1.6 จัดหาอางจุมน้ํายาฆาเชื้อ สําหรับบุคคลที่เขา-ออก บริเวณคอกสัตว
1.7 ขอสนับสนุนวัคซีนปองกันโรคไขหัดสุนัขและแมวจาก องคการบริหารสวนตําบลพรานกระตาย เพื่อ

ฉีดใหแกสัตวปกติ
2. สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 6 รวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง สอบสวน
โรคทางระบาดวิทยาและเก็บตัวอยางจากสัตวปวยเพื่อวินิจฉัยโรคเพิ่มเติม

ผลการทดสอบตัวอยางทางหองปฏิบัติการดวยชุดทดสอบ  Vet – Smart Canine Distemper Virus Antigen 
test ใหผล Positive 

                   
       ผลการทดสอบ

สรุป
     สุนัขและแมวติดเชื้อโรคไขหัดสุนัขจากสุนัขปวยตัวแรกที่นําเขามาใหมจากจังหวัดกรุงเทพมหานครแลว
แพรกระจายโรคใหแกสุนัขและแมวตัวอื่นๆ ที่เลี้ยงอยูในคอก
ผูรวมปฏิบัติงาน

1. นายชัยยงค  สากํา นายสัตวแพทย 5 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
2. นายกิตติ    รักสิการ นายสัตวแพทย 5 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร
3. นางสาวบุษบา   ถานอาดนา     นายสัตวแพทย 4  สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 6
4. นายวชิระ   เอี่ยมพิษณุวงษ       พนักงานผูชวยสัตวแพทย  สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 6
5. นางพิณผกา  เกษประสิทธิ์       พนักงานผูชวยสัตวแพทย  สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 6
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

รายงานการชันสูตรโรคสัตว 
มกราคม - มีนาคม 2551

จํานวนตัวอยางที่สงตรวจ
ชนิดสัตว

ซาก, มีชีวิต เลือด, ซีรั่ม อุจจาระ เชื้อปายสําลี
โรคที่ตรวจพบ

จํานวน
ตัวอยางที่

พบ
โค 2 3,198 5 20 Brucellosis 1

กระบือ - 95 3 - - -
สุกร 12 6 1 - Classical swine fever 11
แกะ - 194 - - - -
แพะ 1 2,051 10 - Brucellosis 64

ไก 113 56 - 20,039 Avian Influenza 11
เปด 18 18 - 30,159 Duck plague 11

นกธรรมชาติ 143 - - 462 - -
อื่นๆ 10 17 1 194 - -

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542

ไปรษณียวังทอง

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได
 จาหนาไมชัดเจน
 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
 ไมยอมรับ
 ไมมีผูรับตามจาหนา
 ไมมารับภายในกําหนด
 ตาย
 เลิกกิจการ
 ลาออก
 ยาย ไมทราบที่อยูใหม
 เลขทับมีไมถึง
 บานรื้อถอน
 เลขขาดหายไป
 อื่นๆ …………………….

ลงชื่อ……………………….

ที่ปรึกษา  :  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
เจาของ :  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
บรรณาธิการ :  น.สพ.ชัยยงค  สากํา นางสาววิลาวรรณ  บุตรกูล
กองบรรณาธิการ : น.สพ.กิติภัทท  สุจิต สพ.ญ.ธรรมรัฐ  หรพรอม นางนงลักษณ  แสงแกว

น.สพ.เสกสิทธิ์  สิงหแจม นายบรรเทา  คําสี นางสาวโยธกานต สิงหวงศ
น.สพ.สุรพงษ  ชื่นจิต นายสุภัทศิริ  อภินันทน นางสาวสุวรรณี  ตันรัตนวงศ
น.สพ.สืบชาติ สัจจาวาทิต นายประสิทธิ์  สวัสดิ์วานิชวิชัย นายชัยณรงค  กุลฉิม

กําหนดออก  :  ทุก 3 เดือน


