โครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไกพื้นเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. หลักการและเหตุผล
โรคไขหวัดนกหรือโรคไขหวัดใหญในสัตวปก (Avian Influenza) เปนโรคสัตวที่อาจติดตอไปยังสัตวอื่น
และคนได พบครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๗ โดยสายพันธุที่ตรวจพบเปนชนิด H5N1 และมี
การแพรระบาดอยางตอเนื่องจนถึงป ๒๕๕๑ ซึ่งผลจากการแพรระบาดของโรค ไดสรางความเสียหายอยางมาก
ใหกับอุตสาหกรรมสัตวปกทั้งเกษตรกรรายใหญและรายยอย ภาครัฐไดดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดย
ทําลายสัตวปกที่ติดเชื้อและใหความชวยเหลือและจายเงินชดเชยใหแกเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ จากการ
ระบาดของโรคไขหวัดนกในครั้งนั้นรวมถึงกระแสสังคมที่เมื่อกลาวถึงโรคสัตวปก โรคไขหวัดนกมักจะเปนโรค
อันดับตนๆ ที่ทุกคนนึกถึงและใหความสําคัญเสมอ ซึ่งสงผลใหการควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนกในสัตวปก
ในปจจุบันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตในขณะเดียวกันการตระหนักถึงโรคระบาดในสัตวปกอื่นๆ กลับไดรับ
ความสนใจลดลง โดยประเด็นปญหาที่สําคัญที่พบในหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอย ที่มีการเลี้ยง
ลักษณะปลอยบริเวณบานมักจะไมไดมีการทําวัคซีนปองกันโรคในสัตวปกอยางตอเนื่องทําใหมีสัตวปกปวยตาย
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผานมา มีการระบาดของโรคในสัตวปกบางในบางพื้นที่ทําใหเกษตรกรขาดรายได
เกิดความสูญเสียในระบบเศรษฐกิจสัตวปก ตองใชระยะเวลาและปจจัยตางๆ ในการฟนฟูปรับระบบการเลี้ยง
และการใหความเขาใจตอเกษตรกร อยางไรก็ตามโครงการรณรงคทําวัคซีนปองกันโรคในไกพื้นเมืองของกรมปศุสัตว
ไดดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป สามารถชวยลดอุบัติการณการเกิดโรคระบาดและความเสียหายใน
สัตวปกไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายกรมปศุสัตว อีกทั้งเปนการสรางความรูความเขาใจของ
เกษตรกรใหตระหนักถึงการใชวัคซีนปองกันโรคในสัตวปกเพื่อใหการปองกันโรคเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อควบคุมและปองกันโรคในสัตวปกที่สําคัญ คือ โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบติดตอในไก
โรคอหิวาตสัตวปก และโรคกาฬโรคเปด
๒.๒ เพื่อเสริมสรางความเขาใจและสงเสริมใหเกษตรกรเจาของสัตวปกมีความตระหนักถึงประโยชน
ของการทําวัคซีนปองกันโรคแกสัตวปก
๒.๓ เพื่อสรางเครือขายกลุมผูใชวัคซีนป องกั นโรคในสัตวปกอยางต อเนื่อง (กลุมเกษตรกรเขมแข็ ง
หางไกลจากโรคในสัตวปก)
๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๓.๑ สามารถควบคุมและปองกันโรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบติดตอในไก โรคอหิวาตสัตวปก
โรคฝดาษไก และโรคกาฬโรคเปด
๓.๒ เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปกมีความรู ความเขาใจในโรคสัตวปกรวมทั้งมีความตระหนักถึงความสําคัญ
ในการใชวัคซีนเพื่อปองกันโรคในสัตวปกของตนมากขึ้น
๔. ผูรับผิดชอบโครงการ
๔.๑ หนวยงานหลัก ไดแก กรมปศุสัตว ซึ่งประกอบดวย
๔.๑.๑ สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว
๔.๑.๒ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
๔.๑.๓ สํานักงานปศุสัตวเขต ๑-๙
๔.๑.๔ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดทุกจังหวัด

๔.๒ หนวยงาน...

-๒๔.๒ หนวยงานสนับสนุน ไดแก
๔.๒.๑ หนวยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๔.๒.๒ หนวยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย
๔.๒.๓ หนวยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เดือนกันยายน ๒๕๖๒
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เปาหมาย : ๗๗ จังหวัด
-ให ดํ าเนิ น การทํ าวัค ซี น ในไกพื้ น เมือง ไกชน เปด และเป ดไลทุงของเกษตรกร ในพื้ น ที่
ตามลําดับความสําคัญตอไปนี้
๖.๑.๑ พื้นที่ที่มีสัตวปกปวยตายผิดปกติในชวงระยะเวลา ๓ เดือนที่ผานมา
๖.๑.๒ พื้นที่รัศมี ๑ กิโลเมตร รอบฟารมมาตรฐานไกเนื้อ/ฟารมคอมพารทเมนต
๖.๑.๓ พื้นที่ฟารมเกษตรกรที่มีการปรับระบบการปองกันโรคในไกพื้นเมือง/ไกชน
๖.๑.๔ พื้นที่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ และชุมชนรอบโครงการตามพระราชดําริ
๖.๑.๕ พื้นที่ตําบลที่มีการเลี้ยงสัตวปกตามแนวชายแดน
๖.๑.๖ พื้นที่ภายในศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว/สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว
๖.๑.๗ พื้นที่อื่นๆ พื้นที่เสี่ยงตามที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําหนด
๖.๒ การดําเนินการ
๖.๒.๑ การดําเนินการรณรงคทําวัคซีน
๖.๒.๑.๑ สํ านั ก เทคโนโลยี ชี ว ภั ณ ฑ สั ต ว จั ด ส งวั ค ซี น ป อ งกั น โรคสั ต ว ป ก ให แ ก
สํานักงานปศุสัตวเขตทุกแหง ตามบัญชีแนบทาย
๖.๒.๑.๒ สํานักงานปศุสัตวเขต พิจารณารวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ในการจัดทํา
แผนและเปาหมายพื้นที่ดําเนินงาน โดยใหสอดคลองกับจํานวนวัคซีนที่จะจัดสรรใหแตละจังหวัด
๖.๒.๑.๓ ใหพิจารณาทําวัคซีนใหแกไกพื้นเมืองของเกษตรกรที่มีเลาหรือโรงเรือนกอน
เปนอันดับแรก สวนเกษตรกรที่ยังไมมีเลาหรือโรงเรือนใหหาวิธีจับไกกักขังไวกอน เชน การใชสุม กรง เปนตน จึงจะ
ทําวัคซีนใหไกดังกลาว แตตองมีแผนการจัดทําเลาหรือโรงเรือนภายในระยะเวลากอนจะทําวัคซีนครั้งตอไป
๖.๒.๑.๔ เจาหนาที่ปศุสัตวจังหวัด ปศุสัตวอําเภอชี้แจงแนวทางการดําเนินงานกับ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินการ และประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบถึงความสําคัญในการทําวัคซีน
๖.๒.๑.๕ เจาหนาที่ปศุสัตว/พนักงานราชการกิจกรรมการปองกันแกไขและเตรียม
ความพรอมรับปญหาโรคไขวัดนก/ปศุสัตวตําบล/อาสาพัฒนาปศุสัตว/เจาพนักงานสัตวบาล/เครือขายเฝาระวังโรค
และเครื อ ข ายของหน ว ยงานต า งๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง เช น ฝ ายปกครอง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น ต น
ดําเนินการรวมกับเกษตรกรในการทําวัคซีนปองกันโรคในไกพื้นเมืองในพื้นที่
๖.๒.๒ การรายงาน...

-๓๖.๒.๒ การรายงาน
๖.๒.๒.๑ ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานในทองที่
เปนไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส สงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ตามแบบรายงาน ฉว.๑
๖.๒.๒.๒ ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดรวบรวม โดยดําเนินการสรุปขอมูลลงในแบบ
รายงาน ฉว.๒ และสงขอมูลใหสํานักงานปศุสัตวเขต
๖.๒.๒.๓ ใหสํานักงานปศุสัตวเขตรวบรวม สรุปขอมูลการดําเนินงานของสํานักงาน
ปศุสั ตวจังหวัด ตามแบบรายงาน ฉว.๓ และให สงขอมูล มายังไปรษณี ย อิเล็กทรอนิกส birdflu@dld.go.th
ภายในสัปดาหสุดทายของเดือนที่เสร็จสิ้นการรณรงค
๖.๒.๓ การติดตาม
เจ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก ควบคุ ม ป อ งกั น และบํ า บั ด โรคสั ต ว สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว เขต
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณ ฑ สั ตว ศู น ยทดสอบและวิจั ยคุ ณภาพชีววัตถุ สําหรับ สัต ว และผูเชี่ย วชาญของกรมปศุสัตว ติด ตามและ
ประเมินผลการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค ในชวงระหวางการดําเนินงานและภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
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๗.งบประมาณ
ภายใตแผนการดําเนินงานปองกัน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมการสรางภูมิคุมกันโรคในสัตวปก
และการเฝาระวังโรคแซลโมเนลลา

