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ข่ า ว ป ศุ สั ต ว์

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400 โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3352-3 โทรสาร. 0-2653-4934

กรมปศุ สัตว์ รายงานสถานการณ์ โรคพิษสุ นัขบ้ า ณ วันที่ 5 ธ.ค.61(73/2562)
นายสั ต วแพทย์ สรวิ ศ ธ านี โต อธิ บ ดี กรมปศุ สั ต ว์ เปิ ดเผยถึ ง ความก้ า วหน้ า ในการป้องกัน และควบคุ ม
โรคพิ ษ สุ น ัข บ้ า ประจ าวัน ที่ 5 ธั น วาคม 2561 ว่ า ปั จ จุ บัน ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 มกราคม – 4 ธั น วาคม 2561 มี จ ัง หวัด ที่ ไ ม่ พ บ
โรคพิ ษสุนั ข บ้ า 23 จัง หวัด ได้ แ ก่ จังหวัด ชัยนาท ลพบุรี สิ ง ห์ บุรี อ่า งทอง ตราด นครนายก บึ ง กาฬ สกลนคร หนองบัว ล าภู
เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน พิษณุโลก สุ โขทัย อุตรดิตถ์ อุทยั ธานี นครปฐม ชุมพร พังงา ภูเก็ต และนราธิ วาส
สถานการณ์ โ รคพิษ สุ นขั บ้ าในสัต ว์ระหว่างวัน ที่ 1 มกราคม – 4 ธันวาคม 2561 มีรายงานพบโรคทังหมด
้
54 จังหวัด
318 จุด ปัจจุบนั ยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 42 จุด ในพื ้นที่ 25 จังหวัด คือ กรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุ รี
ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ ว นครราชสี ม า บุ รีรมั ย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุ ริน ทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่ น นครพนม ร้ อ ยเอ็ ด
หนองคาย เชียงราย พิจิตร เพชรบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช พัทลุ ง สงขลา และสตูล
นายสั ตวแพทย์ สรวิศ กล่ า วเพิ่ ม เติม ว่ า ผลการดาเนิ นงานในปี ง บประมาณ 2562 (1 ตุ ลาคม – 4 ธั นวาคม 2561)
กรมปศุสั ต ว์เร่ งรั ดควบคุ มโรคทุก จุด เกิ ดโรคโดยฉี ดวัค ซีน รอบจุ ด เกิด โรค (ring vaccination) ในสัต ว์ก ลุ่มเสี่ ยงทุก ตั วในรั ศมี 5 กม.
รอบจุดเกิ ดโรคได้ 21,058 ตัว เร่งรั ดควบคุมจำนวนประชำกรสัตว์ พำหะนำโรคที่สำคัญ (สุนั ข และแมว) ท ำให้มีจำนวนคงที่ห รือลดลง
เพื่อลดควำมเสี่ ยงของกำรแพร่ เชื้อ โรค โดยกำรผ่ าตัดท าหมันได้ 1,434 ตัว ทั้ง นี้ ประชำชนทุ กคนสำมำรถมี ส่วนร่วมในกำรเฝ้ำ ระวั ง
ป้องกั น และควบคุ มโรคได้ หำกพบสัตว์ แสดงอำกำรสงสัย เป็น โรคพิษสุ นัขบ้ ำสำมำรถแจ้ งเจ้ำ หน้ ำที่ป ศุสัต ว์อำเภอหรือปศุสั ตว์จั งหวั ด
ได้ทุกพื้นที่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่ โทร.063-2256888
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