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สถานการณโรคไขหวัดนกจังหวัดนครราชสีมา 
สถานการณโรคไขหวัดนก จังหวัดนครราชสีมา ในปจจุบันปลอดจากโรคไขหวัดนก เปนระยะเวลา ๒ ป 

เศษ ทั้งนี้ เน่ืองจาก สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ไดรวมกันดําเนินมาตรการตางๆ ในการควบคุม ปองกัน และเฝาระวังโรคไขหวัดนก อยางเขมงวด จึงไม
พบการระบาดของเช้ือโรคไขหวัดนก ซึ่งในป ๒๕๕๐  จังหวัดไดมีมาตรการ ดังตอไปน้ี 

 ๑. รณรงคทําความสะอาดและพนยาฆาเชื้อ 
  คร้ังท่ี ๑  ระหวางวันท่ี ๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ในทุกหมูบาน (๓,๗๑๒ หมูบาน)  ใชยาฆาเชื้อ 
หมูบานละ ๒ ลิตร  รวมใชยาฆาเชื้อไปทั้งสิ้น ๗,๔๒๔ ลิตร  ทําความสะอาดในสถานที่เกี่ยวของกับสัตวปกรวม
จํานวน ๘๗,๑๔๕ แหง 
  คร้ังท่ี ๒  ระหวางวันท่ี ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ในทุกหมูบาน (๓,๗๑๒ หมูบาน) ใชยาฆาเชื้อ 
หมูบานละ ๓ ลิตร รวมใชยาฆาเชื้อทั้งสิ้น  ๑๑,๑๓๖ ลิตร ทําความสะอาดในสถานที่เกี่ยวของกับสัตวปกรวมจํานวน 
๘๖,๙๕๘ แหง 
 ๒.รณรงคคนหาโรคไขหวัดนกในสัตวปกแบบบูรณาการ ( x- ray ) คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๐ 
  ชวงท่ี ๑ ระหวางวันที่  ๓  มกราคม  - ๓ กุมภาพันธ  ๒๕๕๐ ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางในพื้นที่ 
๖ อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอโนนสูง อําเภอดานขุนทด อําเภอสูงเนิน อําเภอหนองบุญมาก และกิ่งอําเภอพระ
ทองคํารวมจํานวนตัวอยาง ๓๓๖ ตัวอยาง ซึ่งผลการตรวจเปนลบทั้งสิ้น 
  ชวงท่ี ๒ ( ขยายเวลารณรงคออกไปอีก ๑ เดือน ) ระหวาง ๔ กุมภาพันธ - ๕ มีนาคม  ๒๕๕๐ 
อยูระหวางดําเนินการ โดยเนนเพิ่มเติมในสวนของการเฝาระวังโรคในสัตวปกที่เลี้ยงอยูบริเวณที่มีนกธรรมชาติ
หนาแนน 

 ๓. ยุทธศาสตรการควบคุม ปองกันโรคไขหวัดนกในไกชน 
  ๓.๑ ดําเนินการตรวจรับรองสนามชนไกที่มีระบบปองกันโรคตามที่กรมปศุสัตวกําหนดไปแลว     
ทั้งสิ้น ๑๒ สนาม 
  ๓.๒ ดําเนินการจัดทําสมุดประจําตัวไกชนไปแลวทั้งสิ้น ๕๐๖ ตัว ( ป ๒๕๔๘ ดําเนินการไป 
๕,๕๒๖ ตัว ป ๒๕๔๙ ดําเนินการไป ๑,๑๔๓ ตัว รวมทั้งสิ้น ท่ีดําเนินการไปแลวต้ังแต ป ๒๕๔๘ ถึงปจจุบัน เปน
จํานวน ๗,๑๗๕ ตัว )  

 ๔. มาตรการเฝาระวังท่ีดําเนินการเปนปกติทุกวัน โดยอาสาปศุสัตว อาสาสาธารณสุข หมอดินอาสา เปนตน 
เปนผูสํารวจ หาขาวการตายของสัตวปก พรอมสงตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติการ สรุปมีการสงตัวอยางแลว รวม 
๗๗ ตัวอยาง ทราบผลแลว ๗๒ ตัวอยาง  เปนลบทั้งสิ้น อีก ๕ ตัวอยาง อยูระหวางการรอผลการตรวจ 
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๕. โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกในเน้ือสัตวปกชวงเทศกาลตรุษจีน ป ๒๕๕๐ ระหวางวันท่ี ๑๔ - ๑๙ 
กุมภาพันธ  ๒๕๕๐ 
  ๕.๑ สุมเก็บตัวอยางเคร่ืองในสัตวปกตามตลาดสด อําเภอละ  ๑  ตัวอยาง รวม ๓๒ ตัวอยาง เพื่อ
ตรวจหาเช้ือไขหวัดนก ( อยูระหวางรอผลการตรวจ )  
  ๕.๒ ตรวจตลาดสดเพื่อสํารวจตรวจสุขภาพสัตวปกมีชีวิต ที่นําเขาตลาดเพื่อการซื้อ-ขาย  รวม
ดําเนินการไปแลว ๙๗ ตลาด ท่ัวจังหวัดนครราชสีมา 
  ๕.๓ รวมกับดานกักกันสัตวนครราชสีมา สุมตรวจโรงฆาสัตวปก ที่ยังไมไดมาตรฐาน ในพื้นที่ ๑๙ 
อําเภอ  เพ่ือตรวจสุขภาพสัตวปก และพนยาฆาเชื้อ รวมทั้งสิ้น  ๓๕ โรง 
  ผลการดําเนินงานในการตรวจตลาดสดและโรงฆาสัตวปก ไมพบความผิดปกติใดๆ หรือมีการนํา
สัตวปกปวยเขาตลาดหรือโรงฆา  ซึ่งอาจเน่ืองจากผลของการประชาสัมพันธลวงหนา ทําใหเจาของตลาดสด พอคา  
แมคา และเจาของโรงฆาตระหนักถึงการพิจารณาเลือกหา เลือกซื้อ สัตวปกที่มีสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บปวย มาใช
ประกอบอาชีพ 
  ๕.๔ ตรวจสอบฟารมสัตวปก และโรงฆาสัตวปก พรอมมอบสติกเกอร " เน้ือสัตวปกปลอดภัย   
ฉลองตรุษจีน ป ๒๕๕๐ "  มอบใหผูรวมโครงการ ( บริษัทเจริญโภคภัณฑ  และบริษัทเบทาโกร ) จํานวน 
๙๘,๐๐๐ แผน ใชติดบนถุงพลาสติก บรรจุไก เปด ไหวเจาเปนรายตัว 

๖. ประชาสัมพันธ   เกี่ยวกับโครงการและมาตรการตางๆ รวมถึงความรู ความเขาใจเรื่องไขหวัดนก ไปยัง
เกษตรกร และประชาชน ผานสื่อทุกรูปแบบ ไดแก 

 ๑. ส่ือโทรทัศน  ๔  คร้ัง 
 ๒. สถานีวิทยุ  ๘  คร้ัง 
 ๓. วิทยุชุมชน  ๘  คร้ัง 
 ๔. ประชาสัมพันธ ผานสื่อ Internet  ๘  คร้ัง 
 ๕. แผนปายประชาสัมพันธ  ๓,๖๐๐ แผน 
 ๖. แผนซีดี  ๒๘๗ แผน 

ถึงแม ผลการดําเนินงานทั้งหมดที่กลาวมาขางตน รวมกับความตอเน่ืองของการปฏิบัติงาน ภายใตความ    
รวมมือ รวมแรง รวมใจ ที่บูรณาการรวมกันของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ในจังหวัดนครราชสีมา ทําใหไมมีการพบ
เชื้อโรคไขหวัดนกในพื้นที่  แตการปฏิบัติงานตามมาตรการตางๆ ยังคงตองดําเนินตอไป จนกวา ประเทศไทยจะ
ปลอดจากโรคไขหวัดนกในที่สุด . 

 
   


