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ข่ า ว ป ศุ สั ต ว์

กลุ่ ม เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พัน ธ์ สานัก งานเลขานุการกรม กรมปศุสั ตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ ง เทพฯ 10400 โทรศัพ ท์ 0-2653-4494 โทรสาร 0-2653-4934

กรมปศุสัตว์ แจงกรณี การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ าที่ อ.แม่ ฟ้าหลวง จ.เชี ยงราย
นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิ ดเผยว่า ตามที่ได้ มีกรณีสื่อมวลชน นาเสนอข่ าว เจ้ าหน้ าที่
ปศุสัตว์จังหวัดดาเนิ นการการุ ณยฆาตสุนัข ในพืน้ ที่ หมู่บ้านจะลอ หมู่ 10 ตาบลแม่ ฟ้ าหลวง อ าเภอแม่ ฟ้ าหลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย
เนื่ องจากพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ า และสื่อมวลชน นาเสนอข่ าวว่าประชาชนในพืน้ ที่มีความไม่พอใจการปฏิบัติงานดังกล่าวของ
เจ้ าหน้ าที่ นั น้ กรมปศุสัตว์ขอชีแ้ จงข้ อเท็จจริ งให้ ทราบว่า ในพืน้ ที่จังหวัดเชียงราย เคยมีรายงานการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ าในหลาย
พืน้ ที่ของอาเภอเวียงแก่น ในปี พ.ศ.2557 การควบคุมโรคในขณะนั น้ คานึ งถึงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเป็ นที่ตงั ้ เจ้ าหน้ าที่
ปศุสัตว์จึงใช้ การควบคุมโรคทัง้ การฉีดวัคซีนให้ สุนัขในพืน้ ที่ และการการุ ณยฆาต ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ จากการควบคุ ม
โรคทาให้ ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้ าในพืน้ ที่อาเภอเวียงแก่น จนถึงปั จจุบัน จนกระทั่งในปี 2559 มีรายงานการพบโรคพิษสุนัขบ้ าในสุนัขจรจัด
ในพืน้ ที่ หมู่ 3 ตาบลเวียงพางคา อาเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย และมีรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้ าในสุนัขอีกครั ง้ ในเดือนธันวาคม
2560 ในพืน้ ที่ หมู่ 19 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งสานั กงานอาเภอแม่ฟ้าหลวงและส านั ก งานปศุ สั ต ว์
เชียงรายได้ เข้ าดาเนิ นการควบคุมโรคในพืน้ ที่ โดยประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิ ดโรคพิษสุนัขบ้ า ดาเนิ นการค้ นหาสัตว์ที่สัมผัสโรค
เพื่อทาการชันสูตรโรค ซึ่งผลจากการดาเนินการควบคุมโรคและส่งตัวอย่างเพื่อชันสูตรโรค พบว่า สุนัขในพืน้ ทีใ่ ห้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า
อีก 3 ตัวอย่าง ทัง้ นี ้ จากการสอบสวนโรคพบว่าสุนัขที่สงสัยโรคพิษสุนัขบ้ า แสดงอาการดุร้าย ไล่กัด สุนัขในพืน้ ที่เป็ นจานวนมาก
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต่อมาวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้ รับแจ้ งจาก ครู โ รงเรี ย นสั ง วาลย์ วิ ท ย์ หมู่ 10
ตาบลแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ว่า พบสุนัขในโรงเรี ยน แสดงอาการดุร้าย ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ า
ไล่กัดนั กเรี ยน และสุนัขในหมู่บ้านอีกหลายตัว ชาวบ้ านจึงช่วยกันจับ ทาลาย และฝังซากสุนัข ในวันเดียวกันเจ้ าหน้ าที่ปศุสัตว์ ไ ด้ เ ข้ า
ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสุนัขตัวดังกล่าว ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนื อ-ตอนบน จังหวัดล าปาง ผลตรวจ
พบโรคพิษสุนัขบ้ า หลังจากนั น้ วันที่ 25 มกราคม 2561 เจ้ าหน้ าที่ปศุสัตว์อาเภอแม่ฟ้าหลวง และปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้ ป ระกาศ
เขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวในพืน้ ที่ หมู่ 10 ตาบลแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ลงพืน้ ที่เพื่อค้ นหาสั ต ว์ ที่ สั ม ผั ส โรค
ให้ ความรู้ เรื่ องโรคพิษสุนัขบ้ าแก่ประชาชนซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชาวไทยภูเขา และจากการสอบสวนโรคพบว่า สุนัขในหมู่บ้านจานวนมากถูก
สุนัขที่เป็ นโรคพิษสุนัขบ้ ากัด ดังนั น้ ผู้นาชุมชน ประชาชนและเจ้ าหน้ าที่ปศุสัตว์จึงประชุมประชาคมร่ วมกัน เพื่อร่ วมมือในการควบคุ ม
โรคพิษสุนัขบ้ า มติที่ประชุมให้ ดาเนิ นการการุ ณยฆาตสัตว์ที่สัมผัส และสัตว์ที่สงสัย โดยอาศัยอานาจพระราชบั ญ ญั ติ โ รคระบาดสั ต ว์
พ.ศ. 2558
การดาเนิ นการของเจ้ าหน้ าที่ปศุสัตว์ คานึ งถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็ นที่ตงั ้ จึงมีความจาเป็ นต้ อ ง
ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้ าตามมาตรา 13(4) พระราชบัญญั ติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เนื่ องจากโรคพิษสุ นั ข บ้ า เป็ นโรคติ ด ต่ อ
ระหว่ างสัตว์ และคน ที่มีความรุนแรง ไม่ มีทางรักษา ทาให้ เสียชีวิต ทัง้ นี ส้ ถานการณ์ การระบาดของโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในพื น้ ที่
ตาบลแม่ ฟ้าหลวง อาเภอแม่ ฟ้าหลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ ค ลี่ ค ลายลงแล้ ว จากความร่ วมมื อ ร่ วมใจของผู้ น าชุ มชน
ประชาชน และเจ้ าหน้ าที่ในพืน้ ที่ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่ าวในที่สุด
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