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การควบคุมและกําจัดโรคปากและเทาเปอยในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
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ระบบการเฝาระวังโรคและแผนเตรียมความพรอม 
• เพื่อติดตามสถานการณ (Monitoring) 
• เพื่อรูโรคเร็วและตอบสนองในการควบคุมโรคเร็ว (Early 

detection and early response) 

ระบบการปองกันโรค 
• การเสริมสรางภูมิคุมกัน (Vaccination) 
• มาตรการควบคุมการเคลื่อนยายสัตวตามกฏหมาย (Animal 

movement control) และมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดความ
เสียงการนําเขาของเชื้อ 

การขอสถานภาพอยางเปนทางการ 
• การยื่นเอกสารไปยังองคการสุขภาพสัตวโลก  (OIE) 
• การตรวจรับรองโดยผูเชี่ยวชาญ OIE 
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เขตปลอดโรค/คอมพารทเมนท 

 การกําหนดเขต (Zoning)  และการสรางคอมพารทเมนท
(Compartmentalization) เปนกระบวนการที่นําไปปฏิบัติ
ในระดับ“ประเทศ”  
 เพื่อกําหนดนิยามประชากรสัตว (sub-populations) 

ใน Zone/Compartment ที่มีสถานภาพทางสขุภาพ
แตกตางกับที่อ่ืนๆ เชน เขตปลอดโรค เขตที่จะสราง
ใหปลอดโรค คอมพารทเมนทเพื่อปองกันโรคใน
ขบวนการผลิตสตัวปก 

 โดยสอดคลองกับขอเสนอะแนะในขอกําหนดสขุภาพ
สัตวบกของ OIE (OIE Terrestrial Animal Health 
Codes) 

 สําหรับความมุงหมายเพื่อการคา 
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เขตปลอดโรค/คอมพารทเมนท (ตอ) 

 การสรางเขตปลอดโรคหรือคอมพารทเมนตปลอดโรค 
อนุญาตใหมีการระดมทรัพยากรทางการบริหารท่ีจะทําให
ประสบผลสําเร็จใน 
 การควบคุม หรือกําจัดโรคระบาดสัตวโรคใดโรคหนึ่ง 
 เพิ่มหรือรักษาสวนแบงตลาดปศุสัตวและสินคาปศุสัตว 

 พิจารณาเม่ือการทําใหโรคนั้นๆปลอดท้ังประเทศยังเปนไป
ไมได หรือยังไมสามารถปฏิบัติได 

 เขตปลอดโรค ใชกับประชากรสัตวท่ีกําหนดในเขตบนพื้นฐาน
ทางภูมิศาสตรท่ีมีความชัดเจน เชน สัตวกีบคูในเขตปลอดโรค
ภาคตะวันออก 

 คอมพารทเมนทใชกับประชากรสัตวท่ีกําหนดบนพื้นฐานของ
การจัดการอันเกี่ยวเนื่องกับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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การปลอดโรคเชิงพื้นที่/เชิงระบบแบบตางๆ 
 

1. ทั้งประเทศ 

 

2. เขต 

 

3. เขตและคอมพารทเมนท 

 

4. คอมพารทเมนทแบบผสมผสาน 

 

5. คอมพารทเมนทเด่ียว 
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Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. Year unknown. Applying the OIE standards-Australia’s experience. 



แนวคิดการกําหนดเขตปลอดโรค 

 ใน OIE Codes มีขอแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําเขต ซึ่งอยูบน
พื้นฐานของ 
 ระบาดวิทยาของโรค 
 ปจจัยทางส่ิงแวดลอม 
 มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีเหมาะสมและ

เปนไปได 
 ระบบการเฝาระวังโรค 

 พื้นท่ีท่ีจะถูกกําหนดใหเปนเขตปลอดโรคตองมีเขตแดนดังนี ้
 เขตแดนทางธรรมชาติ 
 เขตแดนท่ีสรางโดยมนุษย 
 เขตแดนสมมติท่ีใชกฏหมายกําหนดเขต 

7 Wilson, D. 2005. The OIE’s approach to zones and compartments. 



ปจจัยแวดลอมกับการกําหนดเขตฯ 

อุณหภูมิ และความช้ืน 
ปราการทางธรรมชาติ 

ทะเล แมนํ้า 
ภูเขา 

ปราการท่ีมนุษยสรางขึ้น 
ขอบเขตประเทศ จังหวัด อําเภอ ตําบล 
ถนน รางรถไฟ 
กฏหมาย 

8 Wilson, D. 2005. The OIE’s approach to zones and compartments. 



เขตแดน(โรคปากและเทาเปอย)ก้ันอะไรบาง 

 กั้นการเคลือ่นยายสัตวมีชวิีต 

 ระหวางเขตติดเชือ้และเขตปลอดโรค โดยอาจมีเขตของ
แนวปองกัน (Buffer or Protection Zone) 

 การเคลือ่นยายสัตวจากเขตตดิเชื้อตองอยูในพื้นที่ไมพบโรค
ในระยะเวลาที่กําหนดกอนการเคลือ่นยาย และตอง
เคลื่อนยายมาเขาโรงฆาที่กําหนดในเขตปลอดโรคเทาน้ัน 

 หรือ สัตวที่ไมไดเคลื่อนยายมาเขาโรงฆา ตองอยูในพื้นที่ไม
พบในระยะเวลาที่กําหนดกอนการเคลื่อนยาย และตองมีการ
ตรวจทางซีรัมวิทยาจากหองปฏิบัติการกอนการเคลือ่นยาย 

 กั้นการเคลือ่นยายซากสตัว หรือสิ่งที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการแพร
โรค 

 ระหวางเขตติดเชือ้และเขตปลอดโรค 

 
9 



FREE ZONE 

river 
INFECTED ZONE 

Wilson, D. 2005. The OIE’s approach to zones and compartments (Applied). 
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สถานะทางสุขภาพสัตว (ของประเทศหรือเขต) 
ไมทราบสถานะ (unknown) 
สภาพไมปลอดโรค หรือมีการติดเช้ือ 

(infected) 
การปลอดโรคเปนบางฤดูกาล (seasonally 

free) 
ปลอดโรคโดยการฉีดวัคซีน (free with 

vaccination) 
ปลอดโรคโดยการไมฉีดวัคซีน (free without 

vaccination) 
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สถานะทางภาพสุขภาพสัตว 

 ป 2537 ท่ีประชุมสามัญประจําปOIE ไดใหคณะอนุกรรมการโรคปาก
และเทาเปอย และโรคระบาดสัตวอื่นๆ (ในตอมาเรียกวา
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรดานโรคสัตว (Scientific Commission 
for Animal Diseases) รางระเบียบขั้นตอนการย่ืนขอสถานภาพ
ปลอดโรคปากและเทาเปอยอยางเปนทางการสําหรับประเทศสมาชิก 

 ตอมาระเบียบขั้นตอนไดเพิ่มการขอสถานภาพของโรคระบาดสัตว
สําหรับ 
 African horse sickness (AHS),  
 Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP),  
 Bovine spongiform encephalopathy (BSE) risk status  
 The endorsement of official control programmes for 

FMD. 

13 



สถานะทางภาพสุขภาพสัตว (ตอ) 
สถานภาพของโรคมีความสําคัญตอการคาระหวาง

ประเทศ โดยเปนสิ่งเช่ือมโยงท่ีสําคัญระหวาง OIE 
กับWorld Trade Organization (WTO) ใน
ขอตกลงวาดวย Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures (SPS Agreement) 

การรับรองสถานภาพของโรคระบาดสัตวชวย
สงเสริมใหประเทศมีศักยภาพทางการคามากยิ่งขึ้น 
โดยสถานภาพปลอดโรคตอบางโรคจะเปน
แรงจูงใจทางการคา (Commercial 
attractiveness) ตอประเทศคูคามากยิ่งขึ้น 

การรับรองและการรักษาสถานภาพโรคระบาดสัตว
เปนการแสดงความโปรงใส และชวยเพ่ิมความ
นาเช่ือถือตอประเทศคูคาและตอนานาชาติ 
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การขอสถานภาพปลอดโรค 

 สัตวแพทยจากหนวยงานทีม่ีอํานาจหนาที่ จะตองเขียน
เอกสารแสดงมาตรการวา 
 จําแนกแยกแยะสัตวในพื้นทีไ่ด 
 จําแนกไดวาสตัวในพื้นที่มสีถานะทางสขุภาพ

แตกตางจากสตัวพืน้ทีอ่ื่นๆ 
 ไมมสีตัวนอกพืน้ทีม่าปนทําใหสถานะทางสุขภาพ

สัตวในพื้นทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
 เอกสารตองใหรายระเอียดตามหัวขอที่กําหนดอยาง

ชัดเจน 
 แสดงถึงการมคีวามรวมมือกันระหวางภาคเอกชนและ

ภาครัฐ 
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ประโยชนของสถานภาพปลอดโรค 

 เพื่อความกาวหนาในโครงการควบคุมหรือกําจัดโรคใน
ประเทศ 

 เพื่อระดมทรัพยากรทางการบริหารในการควบคุมหรือกําจัด
โรคใหประสบความสําเร็จ 

 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการคา ใหเขตปลอดโรคสงออกสินคา
ปศุสัตวไดแมวาจะยังไมปลอดโรคท้ังประเทศ 

 ประเทศผูสงออกตองการแสดงการจัดตั้งและการรักษา
สถานภาพปลอดโรค หรือแสดงสถานะหรือมาตรการท่ีเทากัน
ตอประเทศคูคา 

 ประเทศผูนําเขาควรแสดงสถานะและมาตรการการรักษา
สถานภาพปลอดโรคตามขอแนะนําใน OIE Code ท่ีเกี่ยวของ
กับการนําเขา การนําผานเขตประเทศ ของสัตวและสินคาปศุ
สัตว 
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สถานภาพปลอดโรคที่ประเทศไทยยืน่
เอกสารขอการรับรองจากOIE 
 รินเดอรเปสต (Rinderpest) ไดรับการรับรองการปลอดโรค

ทั่วประเทศอยางเปนทางการ พ.ศ. 2547 กอนที่ OIE จะ
ประกาศวาโรค Rinderpest ไดถูกกําจดัใหหมดไปจากโลก
เมื่อ พ.ศ.2553 

พี.พี.อาร. (PPR, Peste de petitis ruminant) ไดรับการ
รับรองการปลอดโรคทัว่ประเทศ โดยตีพมิพใน OIE 
bulletin ป 2549 

 โรคปากและเทาเปอย (FMD) ไดย่ืนเอกสารขอรับรอง
สถานภาพปลอดโรคแบบมีการฉีดวคัซีนในพืน้ที่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย วันที่ 22 สิงหาคม 2555  
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FAO/OIE THE PROGRESSIVE 
CONTROL PATHWAY (PCP) 
FOR FMD CONTROL 
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แผนยุทธศาสตรควบคุมและกําจัด
โรคปากและเทาเปอย 8 ดาน 

1. การบริหารจัดการทรัพยากร 

2. การพฒันาปรับปรุงกฏหมาย 

3. การปองกันและควบคมุโรค 

4. การพฒันาการเล้ียงสัตว 

5. การประชาสัมพนัธและเตือน
ภัย 

6. การวิจัยและพฒันา
เทคโนโลย ี

7. ความรวมมือระหวางประเทศ 

8. การติดตามและประเมินผล 
 แผนเตรียมความพรอม(แผนเผชิญเหต)ุ 



ขอกําหนดขององคการสุขภาพสัตวโลก (OIE) เกี่ยวกับเขตปลอด 
โรคปากและเทาเปอย แบบมีการฉีดวัคซีน 

 
 กําหนดอยูใน Article 8.5.5: FMD free zone where 

vaccination is practised 
สามารถจัดตัง้ในประเทศท่ีมีเขตปลอดโรคแบบไมใช

วัคซีนหรือมีสวนท่ีเปนเขตติดเช้ือได 

สัตวกีบคูควรไดรบัการปองกันโรคจากประเทศเพื่อนบาน
หรือพื้นท่ีขางเคียงท่ีมีสถานะการปลอดโรคท่ีต่ํากวา 

มีมาตรการท่ีมีประสทิธิภาพเพื่อปองกันการนําเขาของ
เช้ือไวรัส โดยพจิารณาถึงภูมิศาสตรท่ีเปนปราการปองกัน
ดวย และสามารถเสริมพื้นท่ีปองกันเขตปลอดโรค 
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ขอกําหนดOIE เกี่ยวกับFMD FREE ZONE 
แบบฉีดวัคซีน (ตอ) 
  มีระบบรายงานโรคและระบบการจัดเก็บขอมูล 
 สงเอกสารยืนยันตอOIEวา 

 ไมมีการระบาดของโรคในชวง 2 ปที่ผานมา 
 ไมมหีลักฐานการพบเชือ้ไวรัสในพื้นที่ในชวง 12 เดือนที่

ผานมา 
 การเฝาระวงัโรคสอดคลองกับระบบของOIEและยัง

ดําเนินการอยูอยางตอเน่ือง 
 มีกฏหมายเพื่อดําเนินการคนหา ปองกัน และควบคมุโรค ที่

ใชอยูจริง 
 มีการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรค โดยวคัซนีที่ใชตอง

สอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนดไวใน Terrestrial Manual 
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ขอกําหนดOIE เก่ียวกับFMD FREE ZONE แบบ
ฉีดวัคซีน (ตอ) 
 
 ในเอกสารกลาวถึงขอบเขตทีช่ัดเจนของ “FMD Free Zone” 
 ถามีการใชเขตปองกัน ใหบอกขอบเขตและมาตรการที่ชดัเจน 
 ใหอธิบายระบบที่ใชปองกนัเชื้อไวรัสจากนอกเขตเขาสูเขตปลอดโรคที่

ตองสอดคลองกับ Article 8.5.10 
 เมื่อไดรับการยอมรับจาก OIE เขตที่เสนอขอจะไปอยูใน free zone list 

ของ OIE โดยควรรายงานตอOIEปละ1ครั้งถึงสถานการณในเขตหรือการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงระบาดวิทยา โดยรายงานจะตองกลาวถึงการไมพบ
หลักฐานการมีไวรัสอยูในพื้นที ่

 การพบการระบาดของโรคในเขต ใหรีบกําจัดโรคโดยการตั้ง 
containment zone ดําเนินการกําจดัโรคใหเร็วที่สุด และมีการสอบสวน
ทางระบาดวิทยาที่สมบูรณ 

 หากตองการเปลีย่นสถานะเปนเขตปลอดโรคแบบไมมีการฉีดวัคซีน 
จะตองมีการหยุดใชวัคซีนเปนระยะเวลา 12 เดือน กอนยื่นขอสถานะ 
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ขอกําหนดเก่ียวกับการเคลื่อนยายสัตวเขาเขต
ปลอดโรค  
(ARTICLE 8.5.10) 
 
 เพื่อไมใหเปนอันตรายตอเขตปลอดโรค สัตวกีบคูควรเคลื่อนยายจาก

เขตติดเชือ้เขาสูเขตปลอดโรคเพื่อเขาฆาในโรงฆา ดวยขอกําหนดดังน้ี 
1. ไมมีสัตวเคลือ่นยายเขาพื้นที่ตนทาง และไมพบสัตวในพื้นที่ตนทาง

เปนโรคในระยะเวลา 30 วัน 
2. สัตวตนทางเกิดในพื้นที่ หรืออยูในพื้นที่มาไมนอยกวา 3 เดือน 
3. ไมมีโรคในรัศมี 10 กิโลเมตรรอบพื้นที่ตนทางมาไมนอยกวา 3 

เดือน กอนเคลื่อนยาย 
4. การเคลือ่นยายอยูในความดูแลของสัตวแพทย โดยตองไมไป

ปะปนกับสัตวอื่น 
5. โรงฆาที่รับสัตวจากเขตไมปลอดเชือ้ จะยังไมสามารถรับรองให

สงออกเน้ือได 
6. รถขนสัตวและโรงฆาสัตวจะตองทําความสะอาดวยนํ้ายาฆาเชื้อ 
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ขอกําหนดเก่ียวกับการเคลื่อนยายสัตวเขาเขต
ปลอดโรค  
(ARTICLE 8.5.14) 
 

 หากสัตวกีบคูจําเปนตองเคล่ือนยายจากเขตติดเช้ือเขาสูเขตปลอดโรคเพื่อ
วัตถุประสงคอ่ืนท่ีไมใชการสงโรงฆา  จะมีขอกําหนดดังนี้ 

1. ไมมีอาการหรือวิการของโรคในวันท่ีขนสงสัตว 

2. อยูในพื้นท่ีตนทางต้ังแตเกิด หรือ 

 30 วัน หากประเทศ/เขตท่ีจะสงออกมีการทําลายสัตวเพื่อกําจัดโรค 

 3 เดือน หากประเทศ/เขตท่ีจะสงออกไมมีการทําลายสัตวเพื่อกําจัดโรค 

 ไมมีโรคในรัศมี 10 กิโลเมตรรอบพื้นท่ีตนทาง 

3. กักสัตวอยูในพื้นท่ีตนทางเปนเวลา 30 วัน และสัตวทุกตัวจะตองไดรับการ
ตรวจทางซีรัมวิทยาและprobang โดยใหผลเปนลบในชวงทายของการกัก 
หรือ 

4. กักท่ีสถานกักสัตวเปนเวลา 30 วัน และตรวจวินิจฉัยเหมือนขอ 3 

5. ไมสัมผัสกับสัตวอ่ืนหรือแหลงท่ีจะทําใหติดเช้ือในระหวางการกักและขนสง 
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เอกสารขอ
สถานภาพปลอดโรค
ปากและเทาเปอย 
ในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 
ที่ยื่นตอ OIE 
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เคาโครงเอกสารขอรับรองสถานภาพปลอดโรคFMD 

1. บทนํา 
2. ระบบบริการทางสัตวแพทย 
3. การกําจัดโรค 
4. การวินิจฉัยโรค 
5. การเฝาระวังโรค 
6. การปองกันโรค 
7. มาตรการและแผนการควบคุมโรค 
8. การเปนไปตามหลักเกณฑของOIE 
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1. บทนํา 

ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยและ
พ้ืนท่ีท่ีขอการรับรองการปลอดโรค 

ภาพรวมของการเลี้ยงสัตวในประเทศไทย 
และในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต ๒  

28 

1. บทนํา 



2. ระบบบริการทางสัตวแพทย 

 กฏหมายที่เก่ียวของกับการควบคมุโรคปากและเทา
เปอย 

 การบริการทางสตัวแพทย 
 บทบาทของอุตสาหกรรมปศสุตัว ผูผลิต เกษตรกร 

และชมุชน ตอการเฝาระวงัและควบคมุโรคปากและ
เทาเปอย 

 บทบาทของสตัวแพทยภาคเอกชน 
Note: The vision of global FMD control strategy = 
“Strengthening animal health systems through 
improved control of major diseases” 
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3. การกําจัดโรค 

 ประวัติการเกิดโรคปากและเทาเปอยในประเทศไทยและพื้นท่ีภาค
ตะวันออก 

 ประเทศไทยพบโรคครั้งแรก 1931 

 วินิจฉัยครั้งแรกพบไทปA ป1953, Asia-1 ป1954, O ป1957 

 ปศุสัตวเขต ๒ พบโรคครั้งสุดทายและรายงานOIE พ.ศ.2543 
ในโคเนื้อเขาโรงฆา  ต.สาวชะโงก อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 

 แผนควบคุมและกําจัดโรคปากและเทาเปอยระดับชาติ พ.ศ.2551-
2558 

 ผลจากการเฝาระวังโรคทางซีรัมวิทยา 

 โปรแกรมการฉีดวัคซีน, ผลการฉีดวัคซีน, และผลของระดับ
ภูมิคุมกัน 
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โรคปากและเทาเปอยทั่วประเทศ ป 2001 - สิงหาคม 2012 

31 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ยื่นเอกสารตอ OIE 22 
สิงหาคม 2555 



ความชุกตอโรคปากและเทาเปอยที่วดัโดยNSP 

ในพื้นทีเ่ขตปลอดโรคภาคตะวันออก 
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ระดับภูมิคุมโรคหลังฉีดวัคซีนไทป O, A, และ ASIA-1 
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4.การวินิจฉัยโรค  

Test Detection  Specimens Time 
required 

Liquid phase blocking 
ELISA (LP ELISA) 

Antibody to structural 
protein of FMDV 

Sera from cattle, 
buffaloes, pigs, goat, 3 days 

Indirect blocking ELISA 
Antibody to non 
structural  protein 
(NSP) 

Sera from cattle, 
buffaloes, pigs 2 days 

Antigen capture ELISA Antigen 

Infected tissue from 
tongue epithelium 
and  foot and 
laboratory samples 

Initial: 3 days 

Isolated: 15 
days 

-Primary lamb kidney 
cell Virus isolation Field isolate samples 8-15 days 
-BHK-21 cell culture 

RT-PCR Antigen Tissue samples and  
virus isolation 2-3 days 

Sequencing  
Molecular analysis 

Field isolate  viruses 7 days 
(Genomic variation) 

r-value by LP ELISA Vaccine matching Field isolate  viruses 15-21 days 34 



5. การเฝาระวังโรค 

 ขายของอาการที่สงสัยโรคปากและเทาเปอย 
 วิธกีารเฝาระวังโรค 

 Clinical observation 
 Serological surveillance 
 การเฝาระวังโรคในสตัวปา 

 แสดงคาความชกุชมุ (Relative abundance) ของ
สัตวปาที่สาํรวจพบในอุทยานแหงชาติและเขต
รักษาพันธุสัตวปา (ขอมูลจากกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปาและพันธุพีช)  

 แสดงผลการตรวจNSPของสัตวปากีบคูในเขตภาค
ตะวันออก ป 2552-2554 
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เขตรักษาพันธุสัตวปาและอุทยานแหงชาติและสถานที่เลี้ยง 

สัตวปากีบคู ในพื้นที่ปลอดโรคและพื้นที่ปองกันโรคปากและเทาเปอย 

36 

National parks (1-7), wildlife 
sanctuaries (8-10), wildlife 
conserve stations (A, B and 
C), zoos (D and E) that hold 
wildlife species of FMD 
susceptible in the eastern 
region of Thailand. 
(1=Khaoyai, 2=Thaplan, 
3=Pangsida, 4=Taphraya,  
5= Khaochamao-Khaowong, 
6= Khaokitchakoot,  
7= Phliu Water Fall,  
8= Khaoangruenai, 
9=Khaosoidao,  
10= Klongkruewai, 
A=Chongklambon station, 
B=Khaosoidao station, 
C=Banglamung station, 
D=Khaokheow open zoo, 
E=Sriracha tiger zoo) 



ความชุกชมุ(RELATIVE ABUNDANCE)ของสัตวปากีบคู ในพืน้ที่ภาค

ตะวันออก 
  
  
  
  
  

National Park/ Wildlife Sanctuary (Provinces) 
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1. Khaoyai National Park (Prachinburi, Nakhonnayok, 
Nakhonratchasima, Saraburi) 28.4 21.9 12.6 10.1 2.0 - 

2. Thaplan  National Park (Prachinburi, 
Nakhonratchasima) 26.7 29.1 24.0 9.8 1.7 10.8 

3. Pangsida National Park (Prachinburi, Sakaeo) 16.3 26.1 5.2 15.0 3.3 2.0 
4. Taphraya National Park (Sakaeo, Burirum) 20.2 3.5 - 16.7 - 7.0 
5. Khaochamao-Khaowong National Park (Chantaburi, 
Rayong) 40.8 33.0 19.4 14.6 - 20.4 

6. Khaokitchakoot National Park (Chantaburi) - 39.3 7.1 - 3.6 - 
7. Phliu Water Fall National Park (Chantaburi) - 30.5 - 1.7 - - 
8. Khaoangruenai Wildlife Sanctuary (Chachoengsao, 
Sakaeo, Chantaburi, Rayong, Chonburi) 47.4 24.1 26.3 25.0 1.8 34.2 

9. Khaosoidao Wildlife Sanctuary (Chantaburi) 3.5 15.2 0.7 1.4 1.4 1.4 

10. Klongkruewai Wildlife Sanctuary (Chantaburi) - 24.1 9.3 1.9 - - 
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6. การปองกันโรค 

 การเสริมสรางภูมิคุมกันโดยการฉีดวัคซีน 

 ความรวมมือกับเขตอ่ืนๆและประเทศเพื่อนบาน 

 การควบคุมการใชเศษอาหารในการเล้ียงสุกร 

 การควบคุมการเคล่ือนยายสัตวเขาเขต 

 การมีมาตรการเพิ่มเติมท่ีแสดงถึงการจัดการความเส่ียง 

 การลงโทษผูทําความผิดตอการเคล่ือนยายสัตว 

 การศึกษาปจจัยเส่ียง 

 Preliminary results were presented in 2 presentation posters in 
FAO/OIE Global Conference on FMD Control, Bangkok, 2012 
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ารศึกษาปจจัยเสี่ยง: โดยคณะสัตวแพทยศาสตร มก. 
39 



7. มาตรการและแผนการควบคุมโรค 

 แผนรับมือกรณีพบสัตวสงสยัหรือยืนยันวาเปนโรคปากและ
เทาเปอย 

 ขอกําหนดของการกักสตัวทีส่งสัยตอโรค 
 มาตรการที่ใชควบคุมโรค 

 การเก็บตวัอยางและการตรวจวินิจฉัย 
 การปฏิบตัิในการควบคุมโรคในพ้ืนที่พบโรคและพ้ืนที่

รอบๆ 
 วิธกีารการควบคุมและกําจัดโรค 
 การควบคุมการนําสตัวเขาเลีย้งใหม 
 การจายคาชดเชยใหเกษตรกร 
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8.การเปนไปตามหลักเกณฑของOIE  

No outbreak of FMD for the past two years 
No evidence of FMDV circulation for the 

past 12 months 
Surveillance for FMD and FMDV circulation 

 เปนไปตามท้ังสามขอดังกลาว 
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หองปฏิบัติการ 

ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
REGIONAL REFERENCE LABORATORY 
(RRL) FOR FMD IN SOUTHEAST ASIA 

สถาบันสขุภาพสัตวแหงชาต ิกรมปศุสัตว 
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RRL:ขอมูลองคกร 
• เปดดําเนินงานต้ังแตป พ.ศ. 2521  

• บริการดานการทดสอบและวินิจฉัยโรคปากและเทาเปอยจากตัวอยางท้ังภายในและตางประเทศ สามารถดําเนินการ

ตรวจวินิจฉัยโรคปากและเทาเปอยชนิดท่ีมีระบาดและชนิดท่ีไมมีระบาดในประเทศไทยหรือชนิด Exotic 
type ไดอยางปลอดภัย  

• ผูรับบริการท่ีจัดสงตัวอยางมาทําการทดสอบและตรวจวินิจฉัยโรคประกอบดวยหนวยงาน องคกรตาง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอกกรมปศุสัตว รวมท้ังหนวยงานจากองคกรตางประเทศ 
• มีอาคารปฏิบัติการท่ีมีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 หรือ Bio-Security Laboratory 

Level 3 (BSL-3) ซึ่งประกอบดวย 

– ระบบปองกันการรั่วไหลของเช้ือไวรัสสูภายนอกอาคารภายใตความดันติดลบ  

– ระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ  
– ระบบดักกรองเช้ือทางอากาศ ท่ีมีความปลอดภัยสูงดวยประสิทธิภาพการดักกรองถึง 99.997%  
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RRL: พันธกิจ 
• 1. พัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานในระดับสากลและ

เปนท่ียอมรับของ OIE โดยกําหนดใหมีการทํา Internal Quality 
Assurance และ External Quality Assurance 
Control System ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พรอมกับมีการเปรียบเทียบผล

การตรวจสอบกับหนวยงานท่ี OIE รับรองแลว ไดแก World Reference 
Laboratory for FMD Pirbright Laboratory ประเทศ

อังกฤษ 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและเช่ียวชาญเฉพาะดาน ไดแก การเสรมิสราง

ทักษะและประสบการณ โดยการจัดฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีในฝายเองหรอืสง

ฝกอบรมในหนวยงานตางประเทศ เพ่ือนําความรูและประสบการณมาใชปรับปรุงหรอื

ประยกุตหรอืนํามาแกปญหาในหนวยงาน 

3. เปนศูนยกลางระดับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร 

เปนท่ีประสานงาน ใหคําปรึกษา ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีเกีย่วกับโรคปากและเทา

เปอย 
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4. รับบริการตรวจวินิจฉยัโรคปากและเทาเปอย จากตัวอยางในประเทศและตวัอยางที่สงจาก

ตางประเทศ ในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือประเทศใกลเคียง 

5. ศึกษาและวิจัยดานการเปลีย่นแปลงคุณสมบัติ ทางดานแอนติเจนของเช้ือไวรัสทีร่ะบาดใน

ประเทศและตางประเทศ (Antigen Variation of FMD outbreak 
in the region) เพ่ือประโยชนในการคัดเลือก Seed Virus สําหรับผลิตวัคซีน

ใหมีประสทิธิภาพใหความคุมโรคไดครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ของการระบาด 

6. ศึกษาและวิจัยดานการกลายพันธุ หรือการเปลี่ยนแปลงดานพันธกุรรมของเช้ือไวรัสทีร่ะบาดทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาระบาดวิทยาของโรคและเปนแนวทาง

ในการสนับสนุนการคัดเลอืก seed virus สําหรับผลติวัคซีน 
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RRL: พันธกิจ (ตอ) 



QUALITY ASSURANCE PROGRAM 

 ISO 17025:2005 certified by 
o conducted the Internal audit for the RRL staff and 

training for new RRL staff 
o Improve  and update the ISO document such as  

Quality manual, Procedure manual, work 
instruction, test method, validation and 
verification of reference diagnostic reagents, 
calibration of equipment 

Accreditation scopes:  
            -  Antigen typing test by ELISA  technique 

             -  Antibody measurement by  LP ELISA   

             -  3B Non structural protein (NS ) test  

             - 3ABC Non structural protein (NS) test  46 
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  -  Submission specimen to laboratory for  type identification                            

Specimen collecting 
from infected tissue 

Preserved in 50%  
Glycerin buffer 

FMD Diagnosis   



 1. ELISA typing test :  
    
    -  To detect FMD virus and   
        serotype identification     
        from tissue specimen     

Antigen detection 



 poor quality of tissue specimen 

 2. Virus isolation   
    -  To increase quantity    
        of virus by inoculated  
        onto primary cell,     
        then confirm viral 
fluid   
       by ELISA typing test     

Antigen detection 
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   1.  To measure antibody to FMDV :    
         type O, A and Asia1 by Liquid  
        phase  blocking ELISA (LP ELISA) 
        
  (Detect to structural protein of FMDV, such as    
    VP1, VP2, VP3, VP4) 

Antibody detection/LP ELISA  



 *** 3ABC NS- PrioCheck kit 3B NS-UBI kit 3ABC NS-Bommeli kit 

  Antibody detection/ NSP Test 

 - To determine antibody to non structure protein 

 - To differentiate between  vaccinated and infected 
animal  



RRL 
Thailand 

  

    
NIAH 
BKK VRDC 

Ratchab
uri 

  VRDC 
Nakonsri 

  VRDC 
Konhkean 

 VRDC 
Choburi 

  VRDC 
Lumpang 

VRDC 
Pisanulo

k 

 VRDC 
Surin 

RRL 
Thailand 

Cambodia 

Indonesia 

Lao PDR 

Myanmar Malaysia 

Philippines 

Vietnam 

 FAO Reference Center 
Plum Island 
USA 

 FAO 
Rome, Italy 

 OIE-FMD 
RRL 
Pakchong 
Thailand 

 
 
 
OIE Collabating center 
 for validation , 
quality assessment  
Vaccine matching test 
For  vesicular disease 
Belgium 

  
OIE Laboratorio de  
iFebre Aftosa de la  
Directio de Lab 
Centrol Tecnico 
Agentina 

OIE-FMD 
Centro Panamericano 
De Fiebre Aftosa 
Brasil 

 OIE-FMD 
Sub-saharan 
 continent 
Botswana 

  
WRL 
Pirbright 
UK 
  

National level 

         Regional  level 

  Global  level 
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- Sample submission to WRL  
       for diagnosis confirmation 
- PT program organized  
- by WRL  

  FMD Laboratory network activities    
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Table  – Serotyping and molecular detection results of 
samples collected and received for testing in year 2012) 

  
Country of 

origin 

  
Number  

of 
samples 

Virus isolation in cell culture / 
ELISA 

FMD virus serotypes. 

RT-PCR for  
FMD  
Virus 

Number 
of  O 

Number 
of A 

Number 
of 

Asia 1 

Number 
of NVD 

Number 
Positive 

Number 
Negative 

Thailand 70 13 28  - 29 56 14 

Cambodia 5 4  -  - 1 5 - 

Lao PDR 22 13 -   - 9 22 - 

Total 97 30 28 - 39 83 14 

During  Jan – Dec 2012 

Sample submission to RRL: Antigen Detection 



Vaccine suitability for region 
 

 
Serotype Internationally available 

vaccines Locally produced vaccine 

O 
O/ Taiwan 98  

O/ 3039 
O /4625 

 O/ Thailand 189/87 

A A/Malaysia 97 
  

 A/Thailand 118/87, 
A/Sakolnakorn/97, 

A/Lopburi/12 

Asia 1 Asia1 /Shamir Asia1/ Thailand/85 

Ref: Internationally available vaccines from WRL, 2012 
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ข้ันตอนการย่ืนรับรองขอสถานภาพปลอดโรค FMD 

สมาชิก 
OIE 

องคการสุขภาพสัตวโลก (OIE)  

>>ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 

OIE  ad hoc group 

(คณะทํางานวิชาการ) 

>>ประเมินเอกสาร 

 

คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร 

ทางดานโรคสัตว 

>>ประเมินเอกสารรวมกบัผลการ

รายงานของ ad hoc 

ขอมูลหรอืเอกสารเพิ่มเติม 

การประชุม

สามัญ

ประจําป

ของ OIE  

ไดรับประกาศนียบตัรรับรอง

สถานภาพปลอดโรค 

มกีารรับรองอยาง

เปนทางการและ

ประกาศทางหนา 

website ของ

OIE 

สมาชิก 
OIE 

ประเทศที่ไดรับสถานภาพ

ปลอดโรคตองแจงสภาวะ

โรคภายในพืน้ที่ปลอดโรค

มายัง OIE ในเดือน
พฤศจิกายนของทกุป 

การขอ

รับรอง

สถานภาพ 

คณะผูเชี่ยวชาญเขา

เยี่ยมชมพื้นท่ีขอรับรอง

เขตปลอดโรค 

  หนังสือคําขอเขาพื้นท่ี 

(ถามีความจําเปน) 

จดหมาย

แจง

ประเทศ

สมาชิก 

ad 
hoc 

OIE 
sci . 
com 

OIE 
HQ 

ยื่นเอกสาร 

-ยื่นเอกสารอยางนอย 45 วันกอนการประชุมของ

กลุม ad hoc  (ประชุม2 ครั้งตอป :รอบท่ี 1 
เดือนสิงหาคมถึงกันยายน รอบท่ี 2 เดือน

กุมภาพันธ) 
-เอกสารท่ียื่นเปนไปตามขอกําหนดของ 
Terrestrial code 
-เอกสารประกอบการขอรับรองสถานภาพปลอด

โรค 

       - จดหมายแจงความประสงค 

        -  เอกสาร soft file และ hard file  
        -  แผนท่ี GIS แสดง free zone 

สงรายงานผลการประเมิน 

แจงไปยังผูขอรับรอง

สถานภาพปลอดโรค 

แจงไปยังผูขอรับรอง 

สถานภาพปลอดโรค 

แจงไปยังผูขอ

รับรองสถานภาพ

ปลอดโรค 

60 วัน 
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22 ส.ค. 55 ย่ืน
เอกสารขอรับรอง
สถานภาพพ้ืนที่ปลอด
โรค FMD โดยการฉีด
วัคซีน ไปยังองคการ
สุขภาพสัตวโลก (OIE) 

14 ธ.ค. 55 ตอบ
คําถามจาํนวน 15 
ขอ ไปให
คณะทาํงาน ad 
hoc FMD  

15 ม.ค. 56 
ตอบคําถาม 5 
ขอพรอมแนบ
เอกสารไปให
คณะทาํงาน  
ad hoc FMD  
 

7 ก.พ. 56 กรมปศุ
สัตวสงเจาหนาที่
ไปใหขอมูล
เพิม่เติมในที่
ประชุม
คณะกรรมาธกิาร
วิทยาศาสตรดาน
โรคสัตว 
(Scientific 
Commission for 
Animal 
Diseases) ที่ OIE 
สํานักงานใหญ 
 

การดําเนินงานที่ผานมาเพือ่ขอการ
รับรอง 
สถานภาพปลอดโรคFMDภาค
ตะวันออก 

การตรวจ
เยี่ยมพ้ืนที่ 
(ประมาณ 
มิถุนายน 
2556) 

ผลการพิจารณา
จากที่การประชุม 

Scientific 
committee  

= จะสง
ผูเชี่ยวชาญตรวจ

พ้ืนที่  การรับรองในที่
ประชุมOIEสามัญ

ประจําป 2557 
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7 กุมภาพันธ 2555:  กรมปศุสัตวสงเจาหนาท่ี 
3 นายไปนําเสนอประเด็นเพ่ิมเติมและตอบ
คําถาม ณ OIE HQ, PARIS 
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ทําไมเขตภาคตะวันออกควรไดรับสถานภาพปลอดโรค? 

 ไมมีสภาวะโรคและสภาวะเชื้อไวรัสในพ้ืนท่ีเปนไป
ตามระยะเวลาท่ีOIEกําหนด 

 มีการเฝาระวังโรคอยางตอเนื่อง และดําเนินการอยู 

 มีการฉีดวัคซีนอยางเปนประจํา ตอเนื่อง และ
ดําเนินการอยู 

 มีมาตรการรูโรคเร็ว มาตรการปองกัน และมาตรการ
ควบคุมโรคใชอยู 
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ทําไมเขตภาคตะวันออกควรไดรับสถานภาพปลอดโรค? 
 มีแนวเขตของเขตปลอดโรค เขตปองกันทีช่ัดเจน โดยมี

การใชมาตรการปองกันโรคตามแนวเขต 

 มีการดําเนินการปองกันการนาํเขาของเชือ้ไวรัสและการ
เคลื่อนยายสัตว 

 มีกฏระเบียบการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตว ที่
สอดคลองกับกฏเกณฑของOIE และสามารถบังคับ
ใชได 

 มีระบบการตรวจสอบยอนกลับและระบบการทาํ
เครื่องหมายประจําตัวสัตว 

 การดําเนินงานมีความรวมมือระหวางภาครฐั และ
ภาคเอกชน 
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มาตรการการควบคุมการเคล่ือนยายสัตวเพ่ือลดความชุก 

ไวรัสโรคปากและเทาเปอยในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
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FMD free zone 

Virus 
circulation in 
free zone  2012 
< 2011 <2010 < 
2009 

Cattle/pigs from 
FMD free 
countries 

Cattle/pigs from non-
FMD free zone 

(no FMD within a 20-
km radius)  

Pigs from FMD 
certified free 

farm 

Cattle with NSP 
negative 

Slaughter 
house 

Breeding Breeding 

Slaughter 
house 

FMD infected zone 



Swine Farm 

Pharmacy 

Feed Mill 

Slaughter 

Consumers 

ตัวอยางระบบตรวจสอบยอนกลับในอุตสาหกรรมสุกร 
 GMP 

GAP 

•  e-Movement 
•  Animal Check Point 

SMS, 2D-Barcode 

•  e-Movement 
•  Inspector at SH 
•  Animal Check Point 
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GMP 



GPS TRACING  
(FROM FARM TO SLH) 
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Farm 

SLH 



การควบคุมการเคลือ่นยายสัตว 
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TRACEABILITY THROUGH 2D 
BARCODE 
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เขตปลอดโรคกบัความสอดคลองกับแผนปลอดโรคในภมูิภาค 

2017 

2020 

Source: A roadmap to prevent, control 
and eradicate foot and mouth disease (by 
2020) in South-East Asia and China, OIE  

2015 
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2013 



การตรวจสอบพื้นท่ีโดยคณะผูเชี่ยวชาญOIE                                 
ส่ิงท่ีคาดวาจะมาตรวจสอบ 

 การควบคุมการ

เคล่ือนยายสัตว 

 ระบบการเฝาระวังโรค 

 หองปฏิบัติการและ

มาตรฐานการ-วินิจฉัย 

 การผลิตวัคซีน 

 การจัดสงและการใช

วัคซีน  
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 ระบบตรวจสอบยอนกลับ

ปศุสตัวและสินคาปศสุัตว 

 การมสีวนรวมของ

เกษตรกรและภาคเอกชน 

รวมท้ังการปกครองสวน

ทองถิน่หรือสวนราชการอืน่ 

 

 อื่นๆ 
 



การตรวจสอบพื้นที่โดยคณะผูเชี่ยวชาญOIE 
สถานที่ ที่คาดวาจะมาตรวจสอบ  

 กรมปศุสัตว (สคบ. และกอง

สารวัตรฯ) 

 สํานักงานปศุสัตวเขต 

 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

และอําเภอ 

 ดานกักสัตว คอกกกัสัตว 

และจุดตรวจ 

 ศวพ.ชลบุรี และ ศออ.ปาก

ชอง 
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 สทช.ปากชอง 

 ฟารมเลี้ยงสตัว/ โรง

ฆาสตัว / โรงงานแปร

รูป 

 โรงงานอาหารสัตว 

 สถานท่ีจําหนาย

เนือ้สตัว 

 อื่นๆ 
 



ความพยายามและความสําเร็จของการ
สรางเขตปลอดโรค 

 ขอเสียเปรียบคือ เขตภาคตะวันออกไมใชเกาะ หรือลักษณะทางกายภาพของ
ภูมิประเทศไมไดเปนเกราะปองกันการนําเขาของเช้ือ 

 ตองใชระบบปองกันโรคเขาไปเปนเกราะปองกันการนําเขาของเช้ือ 

 วงจรการผลิตสัตวกีบคูในเขตภาคตะวันออกยังตองเช่ือมโยงกับเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ 

 การควบคุมโรคอยางตอเนื่องและผลักดันใหเขตท่ีมีศักยภาพสามารถสราง
สถานะการปลอดโรคไดอยางนอย 1เขต ถือเปนหลักเกณฑหนึ่งของการอยูใน
ระดับ3ของ (Progressive Control Pathway, PCP ของFAO/OIE) จะสราง
ความเช่ือมั่นใหตางชาติและประเทศคูคาย่ิงขึ้น 

 ถือเปนการสรางความแข็งแกรงของระบบการบริการสุขภาพสัตว 
 การลงทุน (ภาครัฐ ภาคเอกชน)  ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  

ผลตอบแทน 
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