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ก ร ม ป ศุ สั ต ว์

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

กรมปศุสัตว์ รายงานสถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้ า ณ วันที่ 17 พ.ค.61(161/2561)
นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รั กษาการอธิบดีกรมปศุ สัตว์ เปิ ดเผย
ถึงความก้ าวหน้ าในการควบคุมโรคพิษสุนขั บ้ า ประจาวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ว่า การฉี ดวัคซีนให้ แก่สนุ ัข-แมวซึง่ เป็ นการบูรณาการ
ระหว่างกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น และกรมปศุสตั ว์ ที่ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ 8.24 ล้ านตัว ได้ มีการดาเนินการสะสมตังแต่
้ เดือนตุลาคม
2560 จนถึงวันนี ้รวมทังสิ
้ ้น 5,503,210 ตัว โดยการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม.ได้ 100 % แล้ ว และคาดว่าเมื่อถึงสิ ้นปี จะได้ ตาม
เป้าหมาย
สาหรับการผ่าตัดทาหมันซึง่ มี เป้าหมาย 300,000 ตัว มีการดาเนินการสะสมตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2560 จนถึงวันนีร้ วมทัง้ สิ ้น
จานวน 196,724 ตัว และทาการอบรมอาสาปศุสตั ว์ด้านโรคพิษสุนขั บ้ า ซึง่ ตังเป
้ ้ าไว้ 17,500 คน มีผลงานสะสมตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2560
จนถึงวันนี ้ จานวน 50,111 คน ซึง่ เป็ นอาสาจากท้ องถิ่นละ 1-2 ราย ทางานร่ วมกับ อสม. นอกจากนี ้ กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นได้
ขึ ้นทะเบียนสุนขั และแมวแล้ ว 9.1 ล้ านตัว โดยยอดที่สารวจสุนขั แมวในปี ที่ผ่านมามี ประมาณ 10 ล้ านตัว
ส่วนการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ในช่วงมกราคม – 16 พฤษภาคม 2561 มีการประกาศเขตโรคระบาดชัว่ คราว (ระยะเวลา
30 วัน ) จ านวน 49 จังหวัด ปั จ จุบัน คงเหลื อ 33 จังหวัด ได้ แ ก่ ปทุ มธานี พระนครศรี อยุ ธยา สระบุ รี จัน ทบุ รี ฉะเชิ งเทรา ชลบุ รี
ปราจี น บุรี ระยอง สมุท รปราการ ชัย ภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรี ส ะเกษ สุรินทร์ อานาจเจริ ญ อุบ ลราชธานี กาฬสิ น ธุ์
ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้ อยเอ็ด พะเยา ประจวบคีรีขัน ธ์ สุพ รรณบุรี กระบี่ ตรั ง นครศรี ธรรมราช พัท ลุง
สุราษฎร์ ธานี สงขลา และสตูล
รักษาการอธิ บดีกรมปศุสตั ว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสตั ว์ มีเหตุผลความจาเป็ นในการประกาศเขตโรคระบาด เพื่อสามารถ
กาหนดพื น้ ที่ ควบคุมในระยะ 5 กิ โลเมตรรอบจุดเกิ ดโรค ท าให้ ส ามารถระบุชนิ ดสัตว์ เลีย้ งลูก ด้ วยนมที่ ต้องควบคุมได้ ทุกชนิ ด ห้ าม
เคลื่อนย้ ายสัตว์หรื อซากสัตว์ตามประกาศเว้ นแต่ได้ รับอนุญาต และสัตวแพทย์สามารถสัง่ ดาเนินการกับสัตว์ป่วยหรื อสงสัยว่าป่ วยหรื อสงสัย
ว่าเป็ นพาหะของโรคระบาดได้ ทนั ที หากต้ องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ ที่ โทร. 063-2256888
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