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ก ร ม ป ศุ สั ต ว์

กลุม่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม กรมปศุสตั ว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3352-3 โทรสาร 0-2653-4934

กรมปศุสัตว์ เตือนประชาชนนาสุนัข-แมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ าเป็ นประจาทุกปี รวมถึงร่ วมสร้ าง
จิตสานึกในการเลีย้ งสัตว์ ไม่ นาไปปล่ อยตามที่สาธารณะ (163/2561)
โรคพิษสุนัขบ้ าเป็ นโรคติดต่ อระหว่ างสัตว์ และคนที่ ร้ายแรง หากพบอาการป่ วยแล้ วมักจะตายทุกรายทัง้ ในคนและ
สัตว์ เป็ นภัยร้ ายใกล้ ตัว โดยเฉพาะผู้เลีย้ งสุนัข แมว รวมทัง้ คนที่สัมผัสกับสุนัขและแมวเป็ นประจา โดยปั จจุบันพบ
ผู้ เลีย้ งสุ นัขแมวส่ วนใหญ่ ยังเข้ าใจว่ าเลีย้ งสุนัขแมวอยู่ในบ้ านไม่ จาเป็ นต้ องฉี ดวั คซี นเพราะเลีย้ งดูอย่ างดี ซึ่งเป็ น
ความเข้ าใจที่ผิด จากการสอบสวนโรคของกรมปศุสัตว์ พบว่ าสัตว์ ท่ ีเป็ นโรคพิษสุนัขบ้ ามาจากสัตว์ ท่ ีไม่ ได้ รับวัคซีน
และไม่ ทราบประวัตวิ ัคซีนถึงร้ อยละ 84.17
นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดี
กรมปศุสัตว์ เปิ ดเผยว่า สถานการณ์ โรคพิษสุนขั บ้ าตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2561 พบโรคพิษสุนขั บ้ าจานวน
967 ตัวอย่าง จากตัวอย่างทัง้ หมด 5,706 คิดเป็ นร้ อยละ 16.95จาก 49 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด สุรินทร์ จ านวน 124
ตัวอย่างคิดเป็ นร้ อยละ 12.82 ร้ อยเอ็ด 93 สงขลา 64 นครราชสีมา 60 และ ยโสธร 54 ตัวอย่าง ตามลาดับ โดยพบโรคพิษสุนขั
บ้ า ในสุนขั 853 ตัวอย่าง โค 68 ตัวอย่าง แมว 35 ตัวอย่าง กระบือ 6 ตัวอย่าง และอื่นๆ 5 ตัวอย่าง พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรค
พิษสุนัขบ้ า จานวน 9 ราย สัตว์ที่เป็ นโรคพิษสุนัขบ้ า จะมี พ ฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่ อเชือ้ ไวรัสพิษสุนัขบ้ าเข้ าสู่ระบบ
ประสาท ถ้ าเป็ นสุนขั จะแสดงอาการ ดุร้าย กัดแทะสิ่งของ โดยไม่เจ็บปวด ตัวแข็ง กระวนกระวาย เมื่อเข้ าสู่ระยะอัมพาต สุนขั
จะลิ ้นห้ อย น ้าลายไหล คล้ ายกับมีของติดคอ ลุกไม่ได้ และตายในที่สดุ ส่วนในแมวมักหลบในที่มืด และอาการเช่นเดียวกับสุนขั
ซึง่ จะสามารถแพร่เชื ้อโรคได้ นาน 1-7 วัน ก่อนเริ่ มแสดงอาการป่ วย และตลอดเวลาที่แสดงอาการ โดยจะขับ เชื ้อโรคออกมาจาก
น ้าลายจนถึงตายรวมแล้ วประมาณ 10 วัน
นายสัตวแพทย์ สรวิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในจังหวัดที่พบการเกิดโรคพิษสุนขั บ้ าให้ ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนขั บ้ าบริ เวณจุดเกิดโรคให้ ได้ คลอบคลุมในสุนขั และแมวทุกตัว และในพื ้นที่ห่างจากจุดเกิดโรคให้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั
บ้ าอย่างน้ อย ร้ อยละ 80 ของประชากรสุนขั และแมว รวมทัง้ ให้ สารวจและขึ ้นทะเบียนสุนขั และแมวทุกตัวในพื ้นที่ นอกจากนี ้
กรมปศุสตั ว์ได้ มีข้อสัง่ การให้ สานักงานปศุสตั ว์ทกุ พื ้นที่ดาเนินการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
ส่วนจังหวัดยโสธร ที่พบผู้เสียชีวิตด้ วยโรคพิษสุนขั บ้ ารายล่าสุดนัน้ ปศุสตั ว์จงั หวัดได้ ดาเนินการ ฉี ดวัคซีน ป้องกันโรค
พิ ษ สุนัขบ้ า สุนัขในรั ศ มี 5 กิ โล (8 หมู่บ้ าน) ให้ ไ ด้ 100% โดยใช้ วัค ซี น ของกรมปศุสัต ว์ และเริ่ ม ฉี ด ตัง้ แต่ วัน อาทิ ต ย์ ที่ 20
พฤษภาคม 2561 นี ้ ซึ่งจากการสารวจ มีสนุ ขั 861 ตัว และแมว 161 ตัว รวมทังหมด
้
1,022 ตัว ในส่วนของประชนให้ ฉีดวัคซีนผู้
สัมผัสให้ ครบ และให้ ฉีดวัคซีนทุกรายที่อยู่ในข่ายต้ องสงสัย ที่มาโรงพยาบาล ให้ อสม.เคาะประตูบ้านเพื่อค้ นหา ผู้ที่ถกู สุนขั
กัด ข่วน เลีย ให้ ได้ รับวัคซีนทุก คน นอกจากนี ้ กรมปศุสตั ว์ขอเตือนประชาชนในพืน้ ที่เฝ้าระวัง หากพบสุนขั ตายหรื อมีอาการ
สงสั ย ป่ วยด้ วยโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ป ศุ สัต ว์ ห รื อ ผู้ น าชุ ม ชน เพื่ อ ส่ ง ตรวจหาเชื อ้ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ าโดยทั น ที
นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวในที่สดุ
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