
โครงการ   แผนควบคุมปองกนัโรคไขหวัดนก ป๒๕๔๙ 

หลักการและเหตุผล    โรคไขหวัดนกนับเปนโรคอุบัติใหมที่พบในประเทศไทยตั้งแตตนป ๒๕๔๗ เปนตนมา 
หลังจากท่ีทําความเสียหายแกวงการเล้ียงสัตวปกทุกชนิดเปนจํานวนมาก ก็ไดลดความรุนแรงลงในชวงป ๒๕๔๘ 
ที่ผานมาและมีแนวโนมที่จะกลายเปนโรคประจําถิ่นในไมชา  เปนที่คาดกันวาในชวงหนาหนาวที่จะถึง โรคนีก็้จะ
กลับมาระบาดมากข้ึนอีกได  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรับมือกับการระบาดของโรคไขหวัดนกในรอบ
ใหม  จึงจําเปนตองมีการดําเนินการจัดทําแผนควบคุมปองกันโรคไขหวัดนกไว 
 
วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อกําจัดโรคไขหวัดนกใหหมดไปจากพื้นทีจ่ังหวัดนครราชสีมาในป ๒๕๔๙ 
 
เปาหมาย   ๒๖ อําเภอ ๖ กิง่อําเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
 
แผนการดําเนินงาน  
๑. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา ประชุมเจาหนาที่ปศุสัตวระดับอําเภอเพ่ือซักซอมความเขาใจ    
ในการปฏิบัติงาน  แบงงานความรับผิดชอบ และส่ังการ 

๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการปฎิบัติงาน ขอความรวมมือใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ,อาสาสมัครปศุสัตว(อพปม.)เปนผูเดินสํารวจสัตวปกทุกครัวเรือน  หากพบวามีสัตวปก 
ปวย/ตาย ตรงตามคําจํากัดความของโรคไขหวัดนก หรือ ปวย/ตาย ไมถึงเกณฑก็ตาม ใหรายงานให
เจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอทองที่รับทราบ วินิจฉัยโรคและตัดสินใจส่ังทําลาย/รอดูอาการตามแตกรณี  
ควบคุมการทําลาย  จัดเตรียมหลักฐานการขอรับเงินชดใชทําลายสัตวจากการควบคุมโรค 

๓. ดําเนินการพนนํ้ายาฆาเช้ือโรคทุกครัวเรือน/หมูบานท่ีเขาสํารวจ 
๔. กรณีการส่ังทําลาย  ใชหลักการทําลายสัตวรังโรค ณ บาน/ฟารมน้ันๆ และฟารมหรือบานขางเคียงที่เห็น
วามีสวนสัมพันธกับสัตวรังโรค  จากนั้นขีดวงรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค  แลวส่ังกักสัตวปก     
ทุกชนิดทุกบานหามเคลื่อนยายโดยเด็ดขาด  และเก็บตัวอยางอุจจาระสัตวปกจากทุกหมูบานในวงรัศมี 
เพื่อคนหาตัวเปนโรค  หากการตรวจหาโรคคร้ังสุดทายใหผลไมเปนโรค  ใหนับวันที่เก็บ ต.ย. จากการ
ตรวจแลวไมพบโรค  ตอไปอีก ๒๑ วันจงึจะสามารถถอดถอนการส่ังกักได 

๕. หากพบสัตวปก ปวย/ตาย ใหเก็บ ต.ย.อุจจาระสงตรวจในทกุกรณี 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน  
๑. อบรม อสม. ,อพปม.ใหมีความรูความเขาใจในอาการของโรคไขหวัดนก  รูถึงวิธีจัดการขณะดําเนินการ
สํารวจ เชนการปองกันตนเองโดยการสวมใสเคร่ืองปองกันอยางปลอดภัย เปนตน  การใชนํายาฆาเช้ือ
โรคเปนประจํา  

๒. ผลการตรวจหากเปนโรค  ใหดําเนินการทําลายสัตวปก ณ จุดเกิดโรค/ฟารม  โดยเจาหนาที่ของกรม   
ปศุสัตวเทานั้น แตหากมีสัตวปกถูกทําลายจํานวนมาก เจาหนาที่ปสุสัตวอาจรองขอผูรวมทําลายสัตวปก
จากทองถิ่น หรือเจาหนาที่ปกครองก็ได  โดยกรรมการประเมินราคาสัตวจะตกลงราคากับเจาของสัตว
ปกจนทุกฝายพอใจ  โดยใชเกณฑการกําหนดราคา ๗๕% ของราคาสัตวปกในทองที่  จากนั้นเจาหนาที่
ปศุสัตว (สัตวแพทย) จะดําเนินการส่ังทําลายสัตว จัดทําหลักฐานการขอชดใชทําลายสัตว  ส่ังกักสัตวปก
ที่อยูในเขตสั่งกักทุกตัว 

๓. ดําเนินการรวบรวมหลักฐานเพ่ือขอรับเงินคาชดใชทําลายสัตวตามข้ันตอน 



๔. ควบคุมการเคล่ือนยายสัตวปกอยางเขมงวด  โดยกอนจะอนุญาตใหเคล่ือนยายสัตวปกไดสัตวปกชุด
นั้นๆตองผานการตรวจทางหองปฏิบัติการแลววาไมเปนโรคไขหวัดนก ในทุกกรณี 

๕. จัดตั้งจุดตรวจสัตวปกในทุกอําเภอโดยแกนหลักจะเปนเจาหนาที่ตาํรวจ  โดยเจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอทํา
หนาทีใ่หคําปรึกษาทางดานกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ แกไขเพิม่เติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรการควบคุมปองกนัโรคไขหวัดนก 
๑. เตรียมความพรอม บุคลากร เครื่องมือ และกลไกรในการปฏิบัติงาน 
๑.๑ แตงตั้งคณะทํางานควบคุมปองกันโรคไขหวัดนก จังหวัดนครราชสีมา(ตามคําส่ังจังหวัดนครราชสีมา ที่ 
๒๙๕๕/๒๕๔๗ ลงวันที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗) 
๑.๒ ประกาศกําหนดเขตโรคระบาด/เขตสงสัยวามีโรคระบาด ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ.๒๔๙๙ แกไข  
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซา สําหรับ ไก เปด หาน เม่ือผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการพบเปนโรคระบาดไขหวัดนก 
๑.๓ ประกาศกําหนดเขตสงสัยวามีโรคระบาด ชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซา ในไก เปด หาน ในทุกทองที่ของจังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ เพ่ือใหสามารถควบคุมการเคล่ือนยายสัตวปกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นหากเจาหนาที่ประจําจุดตรวจ พบเห็นการเคล่ือนยายสัตวปก สามารถเรียกตรวจใบอนุญาตเคล่ือนยายสัตว
(แบบ ร.๔) หากฝาฝนมีโทษ ตามมาตรา ๔๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑ หม่ืนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
๑.๔ กรณีเกิดโรคระบาดไขหวัดนกในวงกวาง ตองดําเนินการทําลายสัตวปกเปนจํานวนมาก ตองขอกําลัง
สนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน เชน ขอรับการสนับสนุนรถขุดหลุมฝงกลบจากหัวหนาโครงการชลประทาน
นครราชสีมา เปนตน 
๑.๕ ขอมูลฐานทั้งระดับอําเภอและจังหวัด 
-ขอมูลฟารมสัตวปกทุกประเภทในจังหวัดนครราชสีมา 
-ขอมูลสัตวปกรายยอยในจังหวัดนครราชสีมา 
-รายช่ือหนวยงานที่เก่ียวของพรอมหมายเลขโทรศัพท ตามแบบรายช่ือหนวยงานที่เก่ียวของในการควบคุม      
โรคไขหวัดนก 
-ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ เชนแผนที่ ที่ตั้งสถานประกอบการที่เก่ียวของกับสัตวปก เชนโรงเชือดสัตวปก สถานคา  
สัตวปก 
การรายงานการเฝาระวังดวยอาการทางคลีนิค 
-กรณีไมมีการระบาดของโรคไขหวัดนกในประเทศไทย รายงานกรมปศุสัตวเดือนละ ๑ คร้ัง ตามแบบที่กําหนด
(รก.๑) 
-กรณีมีการระบาดของโรคไขหวัดนกในประเทศไทย พ้ืนที่จุดใดจุดหนึ่งในประเทศไทย ใหรายงานกรมปศุสัตว
ผานสํานักนักงานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ ๓ ทุกวันทางโทรสาร(ปศุสัตวอําเภอรายงานปศุสัตวจังหวัด    
ทุกวัน) 
-กรณีสัตวปกปวย ใหรายงานกรมปศุสัตว และสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยท่ี ๓ ทราบทันที 
การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ 
-วัสดุอุปกรณการเก็บตัวอยาง 
-เคร่ืองแตงกายสําหรับใชควบคมุโรค เชน ทีป่ดปาก-จมูก ถุงมือหนา รองเทาบูท 
-เคร่ืองมือสําหรับทาํความสะอาดเช้ือโรค เชน เคร่ืองพนยาฆาเช้ือโรค นํ้ายาฆาเช้ือท่ีเหมาะสม 



กิจกรรมการปองกันและควบคุมโรค 
-การสอบสวนโรค กรณีเกิดโรคฯเจาหนาที่สัตวแพทยประจําสํานักงานปศุสัตวอําเภอสอบสวนหาแหลงที่มาและ
ปจจัยการเกิดโรค ตามแบบรายงานการสอบสวนสาเหตุและระบาดวิทยาของโรคไขหวัดนก ทุกครั้งที่เกิดโรค
ระบาดและรายงานให สนง.ปศจ.นครราชสีมา ทราบทันที และรายงานใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทราบหรือ
รวมกันไปสอบสวนโรค กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว ติดตามการสอบสวนโรคอยางใกลชิด วินิจฉัย ส่ังการ            
แลวดําเนินการตามแผนการควบคุมโรคตอไป พรอมทั้งรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น และ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
มาตรการเฝาระวัง 
๑. การเฝาระวังเชิงรุกทางอาการ 
๑.๑ ประชุม อสม,อพปม.ผูใหญบาน,กํานัน,อบต. เพ่ือช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน  
๑.๒ ดําเนินงานตามแผนโดยสอบถามลักษณะอาการสัตวปกจากเจาของ เม่ือพบสัตวปกปวยหรือตาย ที่มีอาการ
สงสัยวาเปนโรคไขหวัดนก ใหรีบแจงเจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอทันท ี
๑.๓ ปฏิบัติงานเฝาระวังโรครวมกับอาสาพัฒนาปศุสัตวทันทีที่ไดรับแจงวามีสัตวสงสัยเปนโรคไขหวัดนกดังนี ้
ก.ตรวจสอบขอมูลลักษณะอาการตามนิยามโรค(Case Definition) และสอบสวนโรคเบื้องตนดังนี ้
นิยามลักษณะอาการของสัตวปก(Case Definition) 
๑.อัตราการตายมากกวา ๑๐%ภายใน ๑ วัน หรืออัตราการตายสะสมมากกวา ๔๐% ใน ๓ วัน และสัตวปวยแสดง
อาการดังน้ี 
-ตายกระทันหัน 
-อาการทางระบบทางเดินหายใจ เชนหายใจลําบาก ไซนัสบวม นํ้าตาไหล 
-อาการระบบประสาท เชน ชัก คอบิด 
-ทองเสีย หรือขนยุง ซึม ไมกินอาหาร ไขลด-ไขผิดปกติ หงอน เหนียงสีคล้ําหรือหนาแขงมีจุด 
๒.กรณีเปด/ไกพ้ืนเมือง/หาน อาจมีอาการซึม เบื่ออาหาร ขนยุง หัวบวม ตาขุน 
ข.เม่ือพบสัตวปกสงสัยวาเปนโรคไขหวัดนก ใหเก็บสัตวปก/ซากสัตวปกจํานวน๒-๕ตัว ใสถุงพลาสติก๒ช้ัน 
แลวมัดปากถุงใหแนน สงศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางสุรินทร 
-กรณีไมมีการระบาดของโรคไขหวัดนกในประเทศไทย รายงานการเฝาระวังฯเดือนละ ๑ คร้ัง หากมีการระบาด
โรคไขหวัดนกในประเทศไทยรายงานทุกวัน 
การควบคุมการเคล่ือนยายและกักกนั 
๑. หลักเกณฑในการออกใบอนุญาตยายสัตวปกและซากสัตวปก รายละเอียดมีดังนี ้
ก.การเคล่ือนยายสัตวปกท่ีมีการเล้ียงลักษณะฟารมหรือมีการเล้ียงต้ังแต ๒๐๐ ตัวข้ึนไป 
A-ปศุสัตวอําเภอ/ปศุสัตวจังหวัด รับแบบคํารองขอใบอนุญาต(แบบ ร.๑) 
B-ตรวจสอบสัตวปก/ซากสัตวปกอยางละเอียดดังน้ี 
-ตองเปนฟารมมาตรฐาน หรือรับการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว และสัตวปกนั้นตองใหผลการตรวจ        
(Cloacal swab)เปนลบโดยสุมเก็บอุจจาระสัตวปกทุกคร้ังกอนการเคล่ือนยายประมาณ ๑๐ วัน ฟารมไกไข
นอกจากสุมเก็บตัวอยางกอนการเคล่ือนยายตามระยะเวลาดังกลาวแลว ตองทําการสุมตรวจ Cloacal Swab เปน
ประจําทุก ๖๐ วันและใหผลลบตอการตรวจ สําหรับลูกสัตวปกตองมาจากฟารมพอแมพันธุหรือฟารมปูยาพันธุ
แลวแตกรณี และใหผลลบตอการตรวจโดยเปนประจําทุก ๖๐ วันเชนเดียวกันทั้งนี้ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห
มีอายุ ๔ วันนับจากวันที่เกษตรกรรับทราบผลการตรวจ 
-สัตวปกท่ีจะเคล่ือนยายตองมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ 



-ใหตรวจสอบพ้ืนท่ีปลายทางวาไมมีโรคระบาด หากเปนฟารมตองเปนฟารมมาตรฐานหรือผานหลักเกณฑการนํา
สัตวปกเขาเลี้ยงใหม และมีหนังสือรับรองจากปศุสัตวปลายทางวาสามารถนําสัตวปกเขาเล้ียงใหมได 
C-การเคล่ือนยายไกชน และสัตวปกอ่ืนท่ีเล้ียงไมเปนลักษณะฟารม 
-ผูเล้ียงไกชนหรือสัตวปกอ่ืนที่เล้ียงไมเปนลักษณะฟารมตองขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว และเจาหนาที่ปศุสัตว
ของจังหวัดหรืออําเภอ จะสุมตรวจ Cloacal Swab สัตวปกที่เลี้ยงอยูเปนประจําทุก ๖๐ วัน 
-ไกท่ีมีไวเพ่ือชน ตองทําสมุดประจําตัวไกชน และตองแสดงสมุดประจําตัวไกชนตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวใน
ระหวางการเคล่ือนยาย หรือเมื่อเคลื่อนยายถึงปลายทาง 
-สัตวปกอื่นที่เลี้ยงไมเปนลักษณะฟารมหากมีการเคลื่อนยายเจาของตองขออนุญาตตอเจาหนาที่ของสํานักงานปศุ
สัตวจังหวัด และสํานักงานปศุสัตวอําเภอตองตรวจสอบสุขภาพสัตวท้ังพ้ืนท่ีตนทางและปลายทาง 
D-การเคล่ือนยายซากสัตวปก 
ก.ปศุสัตวจังหวัดและปศุสัตวอําเภอที่รับแบบคําขออนุญาต พิจารณาดังน้ี 
-ซากสัตวไมมีพยาธิสภาพของโรคระบาด 
-ไมใชซากสัตวปกท่ีมาจากแหลงเกิดโรคระบาด 
-ซากสัตวปกน้ันตองมาจากโรงฆาสัตวท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว 
ข.เม่ือไดตรวจสอบตามหลักเกณฑแลวใหปศุสัตวจังหวัด/ปศุสัตวอําเภอ พิจารณาออกใบอนุญาตเคล่ือนยายสัตว
ปกและซากสัตวปก 
E.การเคล่ือนยายไขสําหรับสําหรับทําพันธุหรือไขฟก 
-ปศุสัตวจังหวัด/อําเภอรับแบบคําขออนุญาต 
-ตรวจสอบแหลงท่ีมาตองไมมีภาวะโรคระบาด 
-พอแมพันธุหรือปูยาพันธุแลวแตกรณีตองมีผลการสุมตรวจCloacal Swab เปนลบ โดยสุมตรวจเปนประจําทุก ๖๐ 
วัน 
๒. ปศุสัตวจังหวัดหรือปศุสัตวอําเภอแจงการขออนุญาตนําสัตวปกหรือซากสัตวปกไปใหปศุสัตวพื้นที่ปลายทาง
ซ่ึงสัตวปกหรือซากสัตวปกจะเคล่ือนยายไป โดยวิธีดวนท่ีสุด 
๓. ใหผูออกใบอนุญาตกําหนดจํานวนวันที่ใหใชใบอนุญาตใหเหมาะสมกับระยะทางที่จะนําสัตวปกหรือซากสัตว
ปกนั้นไปถึงปลายทาง แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๔๘ ช่ัวโมงจากวันออกใบอนุญาต และกําหนดเสนทางในการ
เคล่ือนยายใหผานดานกักสัตว กรณีตองใชยานพาหนะขนสงสัตวปกหรือซากสัตวปกจํานวนหลายคันใหออก
ใบอนุญาตเปนรายคัน 
๔. ปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ ที่ออกใบอนุญาต ทําการตรวจโรคระบาดสัตวปก/ซากสัตวปกที่ไดรับอนุญาต หากไม
พบโรคระบาด ใหควบคุมการนําสัตวปก/ซากสัตวปกขึ้นยานพาหนะใหเรียบรอย และใหดําเนินการทําลายเช้ือ
โรคระบาดที่ยานพาหนะกอนที่จะมอบใบอนุญาตเคลื่อนยายใหกับผูรับใบอนุญาตพรอมแบบใบตอบรับสัตวหรือ
ซากสัตว 
๕. เมื่อปศุสัตวจังหวัด/อําเภอปลายทางไดรับแจงการมาของสัตวปก/ซากสัตวปกแลว ใหรีบดําเนินการตรวจสอบ
และบันทึกรายการในใบตอบรับสัตว/ซากสัตวแลวสงคืนตนทางโดยดวน หามเคลื่อนยายสัตวปกและซากสัตวปก
ท่ีอยูภายในรัศมี ๕ กิโลเมตรจากจุดเกิดโรคเด็ดขาด โดยสั่งกักสัตวปกทั้งหมดในพื้นที่ที่กําหนดอยางนอย ๒๑ วัน 
หรือจนกวาโรคสงบ และใหสัตวแพทยประจําอําเภอ เขาตรวจสอบพ้ืนที่ทุก ๓ วัน หากพบโรคระบาดใหทําลาย
ตอไป 



การทําลายสัตวปวย 
๑. ปศุสัตวจังหวัดส่ังทําลายสัตวปกทั้งหมดในฟารมที่เปนโรค และพิจารณาส่ังทําลายสัตวปกในฟารมอ่ืนๆที่มี
เหตุอันเช่ือวาไดรับเช้ือไขหวัดนกโดยประเมินจากขอมูลการสอบสวนโรค โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๑๐(๔)แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการทําลายสัตวท่ีเปนโรค
ระบาดและสัตวหรือซากสัตวท่ีเปนพาหะของโรคระบาด พ.ศ.๒๕๔๗ 
๒. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการทําลายสัตวและซากสัตว(ตามคําส่ังสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดนครราชสีมาที่๓๕/๒๕๔๗ เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการทําลายสัตวและซากสัตว) และผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตวที่ถูกทําลาย (ตามคําส่ังจังหวัดนครราชสีมาที่ ๓๗๘๗/
๒๕๗๗ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินราคาสัตว ลว. ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗) 
๓. คณะกรรมการประเมินราคาสัตว ทําการประเมินราคาสัตวปก โดยใหเจาของไดรับราคาคาชดใชตามที่กําหนด
ในกฏกระทรวงฉบับที่ ๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.๒๔๙๙ รอยละ ๗๕ ของราคา
สัตวซ่ึงอาจขายไดในตลาดทองท่ีกอนเกิดโรค 
๔. เจาหนาที่สัตวแพทยทองที่ทําการส่ังกักสัตวปกทุกชนิดหามเคล่ือนยายออกจากที่ตั้งในรัศมี ๕ กิโลเมตรรอบ
จุดเกิดโรคท่ีทําลายสัตว และเก็บตัวอยาง Cloacal Swab สงตรวจ หากพบเช้ือโรคไขหวัดนกใหดําเนินการทําลาย
สัตวปกเฉพาะบานที่เก็บตัวอยางพบเช้ือ และดําเนินการเชนนี้ตอไปจนกวาผลการตรวจตัวอยาง Cloacal Swab 
ใหผลลบ จากนั้นใหถอนการสั่งกักสัตวปกหลังวันที่ไมพบการเปนโรคฯเปนเวลา ๒๑ วัน 
การทําลายเช้ือโรค 
-ในสภาวะปกติ  แนะนําและสาธิตการทําลายเช้ือโรคดวยวิธีตางๆ ใหแกเกษตรกร โรงฆาสัตวปกทองถ่ิน 
-ในสภาวะเกิดโรคระบาด ทําลายเช้ือโรคในฟารมที่เกิดโรค และควบคุมการดําเนินการฆาเช้ือโรค ยานพาหนะ,
โรงเรือน,ถาดไข,ไข ดวยวิธีการท่ีกําหนดโดยเจาหนาท่ีปศุสัตว 
 
การประชาสัมพันธ 
-ใหความรูเกษตรกร/อาสาฯ เรื่องไขหวัดนกและการควบคุมปองกัน 
-ประชาสัมพันธ เร่ืองไขหวัดนกและแนวทางควบคุมปองกัน  โดยไมสรางความตื่นตระหนกแกเกษตรกร และ
ประชาชนท่ัวไป 
 
 
 
 

 
 
 

รวบรวม/จัดทําแผนโดย   นายสุขสวัสด์ิ  ทองนอย 
กลุมงานพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 

โทร.๐-๔๔๒๕-๑๘๒๒,๐-๔๔๒๕-๙๐๘๔ 
๒๕ ตุลาคม  ๒๕๔๘ 


