
ส ำหรับ

สตัวแพทยภ์ำคสนำมผูดู้แลสุกรในเขตอ่ืนๆนอกเขตปลอดโรค

๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๘

ส ำนกังำนปศุสตัวเ์ขต ๒ และ ส ำนกัควบคุม ป้องกนัและบ ำบดัโรคสตัว์

กรมปศุสตัว์



 ทุกประเทศสำมำรถจดัท ำเขตปลอดโรคระบำดในบำงพ้ืนที่กอ่น หำกมคีวำมพรอ้ม

กอ่นที่จะควบคุมและก ำจดัโรคทัง้ประเทศ

ประเทศไทยไดร้ับรองเป็นประเทศปลอดโรคระบำดแลว้จำกองคก์ำรสุขภำพสตัว์

โลก (OIE) จ ำนวน ๓  โรคแลว้ คือ

๑. Rinderpest

๒. African Horse Sickness

๓. Peste des Petits Ruminants



 พ.ศ. ๒๔๙๙ เขตปลอดโรคปำกและเทำ้เป่ือยภำคใต ้

 พ.ศ. ๒๕๓๘ เขตปลอดโรคปำกและเทำ้เป่ือยภำคตะวนัออก ๙ จงัหวดั

 พ.ศ. ๒๕๔๐ เขตปลอดโรคปำกและเทำ้เป่ือยภำคตะวนัออก ๘ จงัหวดั

 พ.ศ. ๒๕๕๗ เขตปลอดโรคปำกและเทำ้เป่ือยภำคตะวนัออก ๗ จงัหวดั 

 พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตควบคุมโรคปำกและเทำ้เป่ือยภำคตะวนัออก ๗ จงัหวดั



เง่ือนไขควำมส ำเร็จในกำรจดัท ำเขตปลอดโรคฯ

 สตัว/์ซำกสตัวพ์ำหะตอ้งไมน่ ำโรคเขำ้มำในเขตปลอดโรค

 หำกมกีำรตดิเช้ือเขำ้มำตอ้งไมเ่กดิโรค หรือหำกเกดิโรคตอ้งไมแ่พร่กระจำย

 ตอ้งมมีำตรกำรป้องกนักำรลกัลอบน ำสตัว/์ซำกสตัว์

 นโยบำยน้ีตอ้งไดร้ับกำรสนับสนุนและร่วมมืออยำ่งจริงจงั



ท ำไมตอ้งเลือกพ้ืนท่ีภำคตะวนัออก !

ภำคตะวนัออกมศีกัยภำพดำ้นกำรท ำเขตปลอดโรคฯมำกที่สุด

ภำคตะวนัออกมศีกัยภำพดำ้นกำรผลิตสุกรเป็นอนัดบั ๒ ของประเทศ

ภำคตะวนัออกสำมำรถสง่ออกสินคำ้ดำ้นปศุสตัวไ์ดส้ะดวก

ไดก้  ำหนดเป็นโครงกำรภำยใตน้โยบำยของรฐับำลเม่ือปี ๒๕๕๐



 กระทรวงเกษตรฯประกำศเขตปลอดโรคปำกและเทำ้ในภำคตะวนัออกเม่ือปี ๒๕๓๘ 

ปรับปรุงปี ๒๕๔๐

 ก ำหนดแผนปฏิบตัิต ัง้แตปี่ ๒๕๕๒ 

 เป้ำหมำยคือเพ่ือใหไ้ดร้ับรองเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคฯ โดย OIE ในปี ๒๕๕๖

และไดก้  ำหนดกจิกรรมหลกัไวด้งัน้ี

๑.ประชุมชี้แจงแผนและติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำน

๒.กำรฉีดวคัซนีป้องกนัโรคลว่งหนำ้และท ำเคร่ืองหมำยที่ตวัสตัว ์

๓.ควบคุมกำรเคล่ือนยำ้ยสตัว ์

๔.เฝ้ำระวงัโรคทัง้เชงิรุกและรับ

๕.เพิ่มปริมำณสตัวก์บีคู ่(โค กระบือ ฯลฯ) ในพ้ืนที่

๖.แสวงหำควำมร่วมมือทัง้ในและตำ่งประเทศ



 ผูเ้ชี่ยวชำญ OIE ๓ คน มำตรวจประเมินเม่ือเดือนมิถุนำยน ๒๕๕๖

 เดือน ๓๐ กนัยำยน ๒๕๕๖ มคี ำแนะน ำใหป้รับปรุงกำรปฏิบตั ิ๔ ขอ้

 ขณะน้ีอยูร่ะหวำ่งกำรปรับปรุงและจะประเมินผลดว้ยตนเอง

 ถำ้ผลกำรประเมินตนเองเหน็วำ่ครบถว้นถูกตอ้งตำมเง่ือนไข จะจดัท ำ

รำยงำนพรอ้มหลกัฐำนเพ่ือพจิำรณำขอประเมินอกีครั้ง



 แสวงหำควำมร่วมมือจำกทุกภำคสว่น

 ปฏิบตัติำมค ำแนะน ำของ OIE ที่ยงัเหลืออยู่

 ปฏิบตัติำมกจิกรรมที่ก  ำหนดไว ้

 รวบรวมหลกัฐำน

 ย่ืนขอ FMD Official Control Program ส ำหรับประเทศไทย ปี 2558

 ย่ืนขอกำรรับรองเขตปลอดโรคในปีถดัไป



 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณเ์ร่ือง ก ำหนดทอ้งที่ภำคตะวนัออกเป็นเขตควบคุมโรค

ระบำดชนิดปำกและเทำ้เป่ือยในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่ำ และกวำง ตำม

พระรำชบญัญตัโิรคระบำดสตัวพ์.ศ. ๒๕๕๘

◦ ฝั่งตะวนัออกของแมน่ ้ำบำงปะกง (ฉะเชงิเทรำและปรำจนีบุรี)

◦ ฝั่งตะวนัออกของแมน่ ้ำนครนำยก (ปรำจนีบุรี)

◦ ฝั่งตะวนัออกของคลองบำงหอย (ปรำจนีบุรี)

◦ ฝั่งตะวนัออกของคลองสำรภ ี(ปรำจนีบุรี)

◦ ฝั่งตะวนัออกของคลองบำงยำง (ปรำจนีบุรี)

◦ ดำ้นทศิเหนือใชแ้นวสนัเขำใหญ(่ปรำจนีบุรี ตดิชำยแดนกมัพูชำและสระแกว้) 

◦ ดำ้นทศิใตใ้ชแ้นวชำยฝั่งอำ่วไทยในจงัหวดัชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตรำด

◦ ดำ้นทศิตะวนัออกใชช้ำยแดนไทย-กมัพูชำในจงัหวดัสระแกว้ จนัทบุรี และตรำด



ประกาศเขต
ควบคมุโรค
ระบาด

ประกาศก าหนด
หลกัเกณฑ์ฯ
เพื่อให้มีการ
ประกาศเป็นเขต
ปลอดโรค

ประกาศเขต
ปลอดโรคระบาด

รมต.กษ

รมต.กษ

อธิบดีกรมปศุสัตว์



ประกำศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณเ์ร่ือง 

ก ำหนดทอ้งที่ภำคตะวนัออกเป็นเขต

ควบคุมโรคระบำด

ชนิดปำกและเทำ้เป่ือย

ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ

26 มิถุนำยน 2558





 สตัวห์รือซำกสตัว ์ที่ เกี่ยวขอ้งคือ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่ำ และ

กวำง อนัรวมถึงซำกของสตัวเ์หลำ่น้ี และน ้ำเช้ือส ำหรับผสมพนัธุช์นิดสุกร

และโค หรือเอม็บริโอของสตัว ์

 วตัถุประสงคข์องกำรเคล่ือนยำ้ย

สตัวม์ชีวีิต เพ่ือ ท ำพนัธุ ์หรือ เขำ้โรงฆำ่

ซำกสตัว ์เพ่ือทำงกำรคำ้

น ้ำเช้ือส ำหรับผสมพนัธุ ์และเอม็บริโอ



 กำรเคล่ือนยำ้ยสตัว ์เพ่ือท ำพนัธุ ์

 สตัวต์อ้งมำจำกฟำรม์ปลอดโรค FMD อยูใ่นฟำร์มนั้น เป็นระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่ ๙๐

วนัหรือเกดิในฟำร์มนั้น และพ้ืนที่โดยรอบฟำร์มตอ้งไมเ่กดิกำรระบำดในรัศม ี๑๐ กม. 

ตำมระยะเวลำดงักลำ่ว

 หลงัจำกนั้นจะมกีำรกกัดูอำกำร ระยะเวลำ ๓๐ วนักอ่นกำรเคล่ือนยำ้ย พรอ้มเกบ็

ตวัอยำ่งพิสูจน์กำรตดิโรค FMD (ผลกำรตรวจ NSP ตอ้งเป็นลบ) และบริเวณ

โดยรอบสถำนที่กกัสตัวใ์นรศัม ี๑๐ กม. ตอ้งไมพ่บกำรระบำดของโรค FMD ตำม

ระยะเวลำดงักลำ่ว 

 มกีำรฉีดวคัซนีเป็นระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่ ๓๐ วนั และไมเ่กนิ ๑๒๐ วนั กอ่นกำร

เคล่ือนยำ้ย



 กำรเคล่ือนยำ้ยสตัว ์เพ่ือเขำ้โรงฆ่ำ

สตัวต์อ้งมำจำกฟำร์มปลอดโรค FMD เกดิหรืออยูใ่นฟำรม์น้ัน เป็นระยะเวลำไม่

นอ้ยกวำ่ ๙๐ วนั และพ้ืนที่โดยรอบฟำรม์ตอ้งไมเ่กดิกำรระบำดในรัศมี ๑๐ กม. 

ตำมระยะเวลำดงักลำ่ว

หลงัจำกนั้นจะมกีำรกกัดูอำกำร ระยะเวลำ ๓๐ วนักอ่นกำรเคล่ือนยำ้ย และ

บริเวณโดยรอบสถำนที่กกัสตัวใ์นรัศม ี๑๐ กม. ตอ้งไมพ่บกำรระบำดของโรค 

FMD ตำมระยะเวลำดงักลำ่ว 

มกีำรฉีดวคัซนีเป็นระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่ ๓๐ วนั และไมเ่กนิ ๑๒๐ วนั

 หมำยเหตุ : ควำมแตกต่ำงของสตัวเ์ขำ้โรงฆ่ำคือ ไม่มีกำรเก็บตวัอย่ำงตรวจ

พิสจูน์



 กำรเคล่ือนยำ้ยซำกสตัว ์ประเภทเน้ือสตัว ์ตอ้งเป็นซำกที่ไดจ้ำกสตัวซ่ึ์ง

 สตัวต์อ้งมำจำกฟำร์มปลอดโรค FMD เกดิหรืออยูใ่นฟำร์มน้ัน เป็นระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 

๙๐ วนั กอ่นเขำ้ฆำ่ และพ้ืนที่โดยรอบตอ้งไมเ่กดิกำรระบำดในรัศม ี๑๐ กม. ระยะเวลำ ๓๐

วนั 

 ตอ้งผำ่นกระบวนกำรฆำ่จำกโรงฆำ่สตัว ์GMP และโรงฆำ่สตัวต์อ้งไมพ่บโรคระหวำ่งกำรฆำ่

 มกีำรฉีดวคัซนี ๒ ครั้ง และครั้งสุดทำ้ยไมน่อ้ยกวำ่ ๓๐ วนั และไมเ่กนิ ๑๒๐วนั กอ่นเขำ้ฆำ่

 ตอ้งเป็นเน้ือถอดกระดูก ซ่ึงไมม่เีทำ้ หวัและเคร่ืองใน และเน้ือน้ันตอ้งไมป่นตอ่มน ้ำเหลือง 

โดยกอ่นกำรถอดกระดูกจะตอ้งเกบ็ซำกสตัวไ์วท้ี่ อุณหภูมิระหวำ่ง  ๒ ถึง ๔ องศำเซลเซยีส 

เป็นเวลำไมน่อ้ยกวำ่ ๒๔ ชัว่โมง หรือวดัคำ่ pH ที่กลำ้มเน้ือไดต้ ่ำกวำ่ 6.0



 กำรเคล่ือนยำ้ยซำกสตัวป์ระเภทขน ใหม้กีำรท ำลำยเช้ือโรคระบำด ตำมที่กรม

ปศุสตัวก์  ำหนด เชน่ ใชปู้นขำว รมควนัฟอร์มำลนีและโพแทสเซยีมเปอรแ์มงกำ

เนต หรือใชน้ ้ำอุณหภูมิ ๖๐-๗๐ องศำเซลเซยีสผสมผงซกัฟอกลำ้งท ำควำม

สะอำด เป็นตน้

 กำรเคล่ือนยำ้ยซำกสตัวป์ระเภทหนังสตัว ์ใหท้  ำลำยเช้ือโรคโดยวิธีหมกัในเกลือที่

ผสมโซเดยีมคำรบ์อนเนต ๒% นำน ๒๘ วนั



 กำรเคล่ือนยำ้ยน ้ำเช้ือสตัว ์ส ำหรบัผสมพนัธุ ์ตอ้งเป็นน ้ำเช้ือที่ไดจ้ำกพ่อพนัธุซ่ึ์ง

 น ้ำเช้ือตอ้งมำจำกสตัวซ่ึ์งอยูใ่นฟำรม์ปลอดโรคปำกและเทำ้เป่ือยที่กรมปศุสตัว ์

รับรอง และสตัวทุ์กตวัในฟำรม์ตอ้งไมม่อีำกำรของโรคปำกและเทำ้เป่ือยใน

วนัที่ท  ำกำรรีดน ้ำเช้ือและหลงักำรรีดน ้ำเช้ือเป็นระยะเวลำ ๓๐ วนั

 กรณีน ้ำเช้ือที่มำจำกสตัวท์ี่ ฉีดวคัซนีป้องกนัโรคปำกและเทำ้เป่ือย ตอ้งฉีด

วคัซนีดงักลำ่วมำแลว้อยำ่งนอ้ย ๒ ครั้ง โดยฉีดวคัซนีครั้งสุดทำ้ยเป็น

ระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่ ๓๐ วนัแตไ่มเ่กนิ ๑๒๐ วนั โดยนับถดัจำกวนัที่สตัว ์

ไดร้ับกำรฉีดวคัซนีจนถึงวนัที่ รีดน ้ำเช้ือ และตอ้งมกีำรสุม่เกบ็ตวัอยำ่งน ้ำเช้ือ

เพ่ือตรวจพสูิจน์วำ่ไมม่หีลกัฐำนกำรตดิเช้ือโรคปำกและเทำ้เป่ือยมำกอ่น



 กรณีน ้ำเช้ือที่มำจำกสตัวท์ี่ไมไ่ดร้บักำรฉีดวคัซนีป้องกนัโรคปำกและเทำ้เป่ือย

สตัวน้ั์นตอ้งมกีำรเกบ็ตวัอยำ่งซรีั่มภำยหลงักำรรีดน ้ำเช้ือไปแลว้ ๒๑ วนั แตไ่ม่

เกนิ ๓๐ วนั เพ่ือทดสอบระดบัแอนตบิอดขีองโรคปำกและเทำ้เป่ือยและตอ้งไม่

พบระดบัแอนตบิอด ีโดยวิธ ีLP-ELISA

 สตัวร่์วมฝูงที่อยูใ่นฟำรม์ปลอดโรคปำกและเทำ้เป่ือยเพ่ือผลิตน ้ำเช้ือตอ้งไมม่กีำร

ฉีดวคัซนีป้องกนัโรคปำกและเทำ้เป่ือยภำยใน ๓๐ วนั กอ่นรีดน ้ำเช้ือ



 ตอ้งไมม่สีตัวอ่ื์นเคล่ือนยำ้ยเขำ้มำปะปนในโรงเรือนที่ใชเ้ลี้ยงสตัวเ์ป็นระยะเวลำ 

๓๐ วนั กอ่นวนัที่ รีดน ้ำเช้ือ

 ในรัศม ี๑๐ กโิลเมตรรอบฟำรม์ปลอดโรคปำกและเทำ้เป่ือยเพ่ือผลติน ้ำเช้ือหรือ

สถำนที่ เกบ็น ้ำเช้ือ ตอ้งไมม่กีำรระบำดของโรคปำกและเทำ้เป่ือยเป็นระยะเวลำ 

๓๐ วนักอ่นและหลงักำรรีดหรือเกบ็น ้ำเช้ือ

 อนุญำตใหเ้คล่ือนยำ้ยน ้ำเช้ือไดภ้ำยหลงัรีดน ้ำเช้ือมำแลว้ ๓๐ วนั



 ประกอบดว้ย

 ปศุสตัวเ์ขต ๒

 ผอ. ส ำนักพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินคำ้ปศุสตัว ์

 ผอ. ส ำนักควบคุม ป้องกนัและบ ำบดัโรคสตัว ์

 ผอ. กองสำรวตัรและกกักนั

 ผอ. สว่นสุขภำพสตัว ์ส ำนักงำนปศุสตัวเ์ขต ๒

 หวัหนำ้กลุม่พฒันำสุขภำพสตัว ์ส ำนักงำนปศุสตัวต์น้ทำง



 หนำ้ที่ที่รับผดิชอบ

ตรวจรับรองและข้ึนบญัช ีฟำรม์ สถำนที่กกัสตัว ์โรงฆำ่ โรงงำนแปรรูปหรือบรรจุ

หบีหอ่ สถำนที่กกัเกบ็ซำกสตัว ์และศูนยเ์กบ็น ้ำเช้ือหรือเอม็บริโอ

 สุม่ตรวจสอบกำรเคล่ือนยำ้ยสตัวห์รือซำกสตัว์

 ดงัน้ันฟำรม์ที่ไดร้ับกำรรับรองเป็นฟำรม์ปลอดโรคปำกและเทำ้เป่ือยเทำ่น้ัน จึงจะ

สำมำรถเขำ้กระบวนกำรตรวจรบัรองของคณะกรรมกำรฯ และข้ึนบญัชแีสดงบน   

เวปไซดข์อง สนง.ปศข.๒ สคบ. สพส. และกสก.

 กำรสุม่ตรวจสอบคือ เม่ือ สนง.ปศข.๒ ไดร้ับแจง้วำ่มกีำรเคล่ือนยำ้ยฯ จะมกีำรสุม่

ตรวจสอบและรำยงำนผลให ้กสก. ทรำบผล กอ่นอนุมตักิำรเคล่ือนยำ้ยฯ



 ฟำร์มปลอดโรคปำกและเทำ้เป่ือย

จ ำนวนที่ตรวจสอบ...๔๒...ฟำร์ม

จ ำนวนที่ผำ่นกำรตรวจสอบ ...๓๓....ฟำร์ม

และ มฟีำร์มมำตรฐำนก ำลงัขอสถำนะฟำร์มปลอดโรคฯเพ่ือขอตรวจสอบ

อกีประมำณ ๒๐๐ ฟำร์ม

 โรงฆำ่สตัว ์GMP.

จ ำนวนที่ตรวจสอบ ....๖...โรง

จ ำนวนที่ผำ่นกำรตรวจสอบ...๖....โรง

ขอ้มูลถึง ก.ค. ๒๕๕๘



 กำรปรับปรุงฟำรม์ โรงฆำ่สตัว ์โรงงำนแปรรูป สถำนเกบ็กกัซำก ฯลฯ

 กำรเปลี่ยนแปลงกำรบริกำรจดักำร

 ปริมำณสตัว/์ซำกสตัว ์เคล่ือนยำ้ยเขำ้เขตควบคุมโรคฯเปลี่ยนแปลงไป

 ตน้ทุนกำรผลติที่ เปลี่ยนแปลงไป

 อ่ืนๆ



จบกำรน ำเสนอ

ขอบคณุท่ีใหค้วำมสนใจ


