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ฉบับที่ 10/2561
วันที่ 28 มีนาคม 2561
จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยง 3 อาเภอ
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากรายงานโรคพิษสุนัข
บ้า ในคน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตจํานวน 13 ราย ในปี 2560
มีผู้เสียชีวิตจํานวน 11 ราย และในปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 มีนาคม 2561 มีผู้เสียชีวิตจํานวน 7 ราย
ซึ่งผู้เสียชีวิตรายล่าสุด อยูท่ ี่จังหวัดพัทลุง
สําหรับจังหวัดพะเยา พบหัวสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ใน 3 จุด คือ ต.ขุนควร อ.ปง (10 ธ.ค. 59)
ต.ภูซาง อ.ภูซาง (15 ม.ค. 60) และ ต.จุน อ.จุน ( 5 ก.ย. 60 ) จึงถูกจัดระดับเป็นจังหวัดสีเหลือง ส่วนรายงาน
การเฝ้าระวังพิษสุ นัขบ้าในคน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –10 มีนาคม 2561 มีผู้สัมผัสที่ถูกสุนัขและแมว กัด ข่ว น
มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จํานวน 337 คน และมีระบบการติดตามให้มารับวัคซีนให้ครบโด๊สทุกราย
ดังนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ทําการปกครองจังหวัด พะเยา
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และสํานักงานท้องถิ่นจังหวัด พะเยา เร่งรัดมาตรการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
เสี่ยงจังหวัดพะเยาแบบเข้มข้นภายในเดือน เมษายน 2561 นี้
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตําบลจุน
อํ า เภอจุ น จั ง หวั ด พะเยา สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลจุ น จึ ง ได้ ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว์ อํ า เภอจุ น สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอจุน จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วย ให้บริการ
ผ่าตัดทําหมัน สั ตว์เลี้ ยง (สุนั ข แมว ) ให้บ ริการฉีดวัคซีน ให้ แก่สั ตว์เลี้ ยง (สุนัข แมว) จํานวน 89 ตัว และแมว
จํานวน 51 ตัว รวมทั้งหมด 140 ตัว และบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้ คําปรึกษาแก่
ประชาชนในพื้นที่
สําหรั บพื้นที่เสี่ย งอีก 2 จุ ด คือ ต.ภูซาง อ.ภูซาง และ ต.ขุนควร อ.ปง ได้กําหนดกิจกรรม Kick Off
รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ภายในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ซึ่งในวันที่ 5 เมษายน 2561 อ.ภูซาง ได้กําหนดจัด
กิ จ กรรมขึ้ น ณ ตลาดค้ า ชายแดนบ้ า นฮวก หมู่ 12 ต.ภู ซ าง อ.ภู ซ าง ตั้ ง แต่ เ วลา 08.30 น. เป็ น ต้ น ไป
โดยมีหัว หน้าส่ว นราชการและผู้ นําท้องถิ่น ทั้ง 5 ตําบล เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมในวันดังกล่ าวประกอบด้ว ย
หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ผ่าตัดทําหมันสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว) ให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว)

และบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้คําปรึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากการสํารวจสุนัข
และแมวในพื้นที่ ต.ภูซาง ในปี 2561 มีประมาณ 1,400 ตัว และทางองค์การบริหารส่วนตําบลภูซาง ได้จัดเตรียม
วัคซีนสําหรับฉีดสุนัขและแมวในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข – แมว เป็นความร่วมมือระหว่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมปศุสัตว์

อนุมัติข่าว............................................................
( นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

