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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 11 ม.ค.62(115/2562)
นายสั ต วแพทย์ สรวิ ศ ธานี โ ต อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ เปิ ดเผยถึ ง สถานการณ์ โรคพิ ษ สุ น ัข บ้ า ประจ าวัน ที่ 11
มกราคม 2562 ว่า วัน นี ้พบโรคพิ ษสุ น ัขบ้ า เพิ่มเติ มจานวน 3 ครัง้ ในพื น้ ที่จงั หวัด สระบุ รี น่า น และตรัง ส่ ว นพื ้นที่ที่พบโรคในช่ว ง
30 วันย้ อนหลัง สู ง สุ ด 10 จังหวัด ได้ แ ก่ สุ รินทร์ นครราชสี มา กาฬสิ นธุ์ เพชรบุ รี สระบุ รี ชลบุ รี บุ รีรมั ย์ อ านาจเจริญ ร้ อ ยเอ็ ด
และกาแพงเพชร
สถานการณ์ ปี 2561 มีตวั อย่างส่ ง ตรวจทัง้ หมด 9,275 ตัวอย่ าง พบผลบวกทังหมด
้
1,469 ตัวอย่าง คิด เป็ น 15.83 %
ใน 5 4 จั ง หวัด สู งสุ ด 10 จัง หวัด ได้ แก่ สุ ริ น ทร์ ร้ อ ยเอ็ ด สงขล า นครราชสี มา ยโสธร ชลบุ รี ศ รี ส ะเกษ อ านาจเจริ ญ
นครศรีธ รรมราช และกาฬสิ นธุ์ ส่ วนชนิด สัต ว์ที่พ บได้ แก่ สุ นขั 1,281 ตัว โค 117 ตัว แมว 51 ตัว กระบือ 15 ตัว แพะ 2 ตัว
นอกจากนี ้ ยัง มี ม้า กวาง และสุ กร ชนิด ละ 1 ตัว ส่ วนสถานการณ์ โ รคพิ ษ สุ นขั บ้ าในสั ต ว์ ระหว่ า งวัน ที่ 1 ตุ ลาคม 2561 – 10
มกราคม 2562 มี ร ายงานพบโรคทัง้ หมด 36 จังหวัด 107 จุ ด ปั จ จุ บนั ยังคงประกาศเขตโรคระบาดสั ต ว์ 34 จุ ด ในพื น้ ที่ 23
จังหวัด คื อ กรุ ง เทพมหานคร สระบุรี ชลบุ รี นครราชสี มา บุรี รมั ย์ สุ ริน ทร์ อ านาจเจริ ญ อุบลราชธานี กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น
นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้ อยเอ็ด เชียงราย น่ าน กาแพงเพชร ตาก สมุทรสาคร ตรัง นครศรีธรรมราช สุ ราษฎร์ธานี
และสงขลา
ปัจ จุบัน ตังแต่
้ ว ันที่ 1 มกราคม – 31 ธั นวาคม 2561 มี จงั หวัด ที่ไ ม่ พ บโรคพิษ สุ นัข บ้ า 23 จัง หวัด ได้ แก่ จังหวัด
ชัยนาท ลพบุ รี สิ งห์ บุรี อ่ างทอง ตราด นครนายก บึง กาฬ สกลนคร หนองบัว ลาภู เชียงใหม่ แพร่ แม่ ฮ่อ งสอน ล าปาง ลาพู น
พิษณุ โลก สุ โขทัย อุต รดิตถ์ อุทยั ธานี นครปฐม ชุ มพร พังงา ภูเก็ ต และนราธิ วาส ทังนี
้ ้ กรมปศุสั ตว์ได้ เร่งรัด ควบคุมโรคทุกจุดเกิ ด
โรคโดยฉี ดวัคซี นรอบจุด เกิ ดโรค (ring vaccination) ในสั ต ว์กลุ่ ม เสี่ ยงทุ กตัว ในรัศมี 5 กม. รอบจุด เกิด โรคได้ 23,093 ตัว เร่ งรัด
ควบคุม จานวนประชากรสัต ว์พ าหะนาโรคที่ส าคัญ (สุ น ัขและแมว) ท าให้ มีจ านวนคงที่ หรื อลดลงเพื่ อลดความเสี่ ยงของการแพร่
เชื ้อโรค โดยการผ่ าตัดท าหมันได้ 1,833 ตัว ทังนี
้ ้ ประชาชนทุ กคนสามารถมี ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุ มโรคได้
หากพบสัตว์แ สดงอาการสงสัยเป็ นโรคพิ ษสุ น ัขบ้ าสามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ปศุสัต ว์อาเภอหรือ ปศุสัต ว์จงั หวัดได้ ทุ กพื ้นที่ หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ โทร.063-2256888
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