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ข่ า ว ป ศุ สั ต ว์

กรมปศุสตั ว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3352-3 โทรสาร. 0-2653-4934
)

กรมปศุสัตว์ รายงานสถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้ า ณ วันที่ 31 ก.ค.62(362/2562)
นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานี โต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิ ดเผยถึงสถานการณ์ โรคพิษสุนขั บ้ า ประจําวันที่ 31 ก.ค.
2562 ว่า พื น้ ที่ ที่พบโรคในช่วง 30 วันย้ อนหลังสูงสุด 10 จังหวัด ได้ แก่ สุรินทร์ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ เพชรบุรี สระบุรี ชลบุรี
บุรีรัมย์ อํานาจเจริ ญ ร้ อยเอ็ด และกําแพงเพชร
สถานการณ์ ปี 2561 มีตวั อย่างส่งตรวจทังหมด
้
9,275 ตัวอย่าง พบผลบวกทังหมด
้
1,469 ตัวอย่าง คิดเป็ น 15.83 %
ใน 54 จั ง หวั ด สู ง สุ ด 10 จั ง หวัด ได้ แก่ สุ ริ น ทร์ ร้ อยเอ็ ด สงขลา นครราชสี ม า ยโสธร ชลบุ รี ศรี ส ะเกษ อํ า นาจเจริ ญ
นครศรี ธรรมราช และกาฬสินธุ์ ส่วนชนิดสัตว์ที่พ บได้ แก่ สุนัข 1,281 ตัว โค 117 ตัว แมว 51 ตัว กระบือ 15 ตัว แพะ 2 ตัว
นอกจากนี ้ ยัง มี ม้ า กวาง และสุกร ชนิ ดละ 1 ตัว ส่ วนสถานการณ์ โรคพิ ษ สุนัขบ้ าในสัตว์ ระหว่างวัน ที่ 1 ตุล าคม 2561 – 30
กรกฎาคม 2562 มี รายงานพบโรคทัง้ หมด 48 จังหวัด 331 จุด ปั จ จุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 21 จุด ในพื น้ ที่ 14
จัง หวัด คื อ ปทุ ม ธานี สระบุ รี ลพบุ รี ชลบุ รี ปราจี น บุ รี ระยอง นครราชสี ม า สุริน ทร์ อุบ ลราชธานี ร้ อยเอ็ ด เพชรบุ รี
นครศรี ธรรมราช สงขลา และสตูล
ปั จจุบนั ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 มี จังหวัดที่ ไม่ พบโรคพิ ษ สุนั ขบ้ า 23 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัด
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์ บุรี อ่างทอง ตราด นครนายก บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลํ าภู เชี ยงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลํ าปาง
ลําพูน พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทยั ธานี นครปฐม ชุมพร พังงา ภูเก็ต และนราธิ วาส ทังนี
้ ้ กรมปศุสตั ว์ได้ เร่ งรัดควบคุมโรค
ทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ 93,833 ตัว
เร่ งรัดควบคุมจํ านวนประชากรสัตว์ พ าหะนํ าโรคที่ สําคัญ (สุนัขและแมว) ทํ าให้ มี จํานวนคงที่ หรื อลดลงเพื่ อลดความเสี่ ยงของ
การแพร่ เชื ้อโรค โดยการผ่าตัดทําหมันได้ 4,722 ตัว ทังนี
้ ้ ประชาชนทุกคนสามารถมีสว่ นร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคได้ หากพบสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็ นโรคพิษสุนขั บ้ าสามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ปศุสตั ว์อําเภอหรื อปศุสตั ว์จงั หวัดได้ ทกุ พื ้นที่ หรื อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ โทร.063-2256888
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