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ค�ำน�ำ
	 การพฒันาระบบสขุภาพสตัว์	เป็นการพัฒนางานบริการด้านสัตวแพทย์ในพ้ืนที	่ในการสร้างเสริมสขุภาพ	

ควบคมุ	ป้องกนั	และบ�าบดัโรคสตัว์	ให้ปศสุตัว์และสตัว์เลีย้งมสีขุภาพสมบรูณ์	แขง็แรง	มคีวามต้านทานโรค	ลดค่าใช้จ่าย 

ทีไ่ม่จ�าเป็นในการป้องกนั	 รกัษา	 และความสญูเสยีจากการเกดิโรค	 เกษตรกรมปีระสทิธภิาพการผลติสตัว์ทีเ่หมาะสม	 

ผู้เลี้ยงไม่ติดโรคจากสัตว์	 สัตว์ไม่ติดโรคจากผู้เลี้ยงหรือระบาดไปสู่ฟาร์มรอบข้าง	 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย	 

คอืเกษตรกร	ประชาชน	และผูป้ระกอบการ	การด�าเนนิงานเป็นการจดัท�ากจิกรรมโครงการด้านการพฒันาสขุภาพสัตว์	

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์	และส่วนกลางในภูมิภาคน�าไปให้บริการ	ส่งเสริม	แนะน�า	ฝึกอบรมสาธิต 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีการจัดการด้านสุขภาพสัตว์	 การจัดท�าข้อมูลพื้นฐาน	 การท�าบัญชีฟาร์มที่เกษตรกร 

จ�าเป็นต้องรู้	การบ�าบัดดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน	การสร้างภูมิคุ้มกัน	การป้องกัน	การเฝ้าระวังทางอาการ	และการเก็บ

ตวัอย่างเพือ่เฝ้าระวงัทางห้องปฏบัิตกิาร	การปรบัระบบการเลีย้งสตัว์เพือ่การป้องกนัโรค	การควบคมุเคลือ่นย้ายสตัว์

เข้าออกจากฟาร์มและพื้นที่ใกล้เคียง	ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	การบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกับกระทรวง

สาธารณสขุ	เจ้าหน้าทีร่ฐัอืน่ๆ	ตลอดจนแนวทางส่งเสรมิด้านการตลาด	การลงทนุ	เพือ่ให้ได้ผลผลติทีเ่หมาะสมในสัตว์ 

แต่ละชนดิ	ขนาดฟาร์ม	ความเหมาะสมในแต่ละเขตพืน้ที	่เกษตรกร	อาสาปศสุตัว์	เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

และผู้เกี่ยวข้องสามารถดูแลสัตว์ในพื้นที่ของตนได้อย่างเหมาะสม	 การเล้ียงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยอยู่ได้อย่าง

ยั่งยืน	มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่เหมาะสม	ไม่เกิดโรค	สามารถค้นหาและก�าจัดโรคได้รวดเร็ว	ไม่ส่งผลเสีย 

ต่อระบบการผลติปศสุตัว์ของประเทศ	ยกระดบัมาตรฐานงานบริการทางสัตวแพทย์	และฟาร์มมาตรฐานเพ่ือการส่งออก	

ส่งผลถึงรายได้ของเกษตรกร	และผลผลิตภาคปศุสัตว์ของประเทศเพิ่มขึ้นในภาพรวม	

	 คู่มอืเล่มนีจ้ดัท�าข้ึนเพือ่ให้เจ้าหน้าทีแ่ละผูเ้กีย่วข้องใช้เป็นแนวทางการปฏบิตังิานและประสานการด�าเนนิงาน	

มีจ�านวน	10	บท	ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ	มีรายละเอียด	หลักการ	วัตถุประสงค์	วิธีด�าเนินงาน	ประโยชน์และ

ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการด�าเนนิงาน	ซึง่ด�าเนนิการอยูใ่นปัจจบุนั	ทัง้นี	้การด�าเนนิงานในทกุกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลง

ตามสถานการณ์ของโรคและความเหมาะสมในแต่ละท้องถ่ินและในแต่ละปี	 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติจะต้องวิเคราะห์และ 

ปรับใช้ให้เหมาะสมในการด�าเนินงานในแต่ละปี	ต่อไป
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	 ผู ้เรียบเรียง	 ขอขอบคุณข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ของส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 

และผูป้ฏบิตังิานด้านพฒันาสขุภาพสตัว์ภาคสนามในพืน้ที	่ทกุท่าน	ทีไ่ด้ร่วมกนัด�าเนนิงานและพฒันาระบบการด�าเนนิงาน

ทัง้ในอดตีและปัจจบัุนท�าให้กรมปศสุตัว์ได้มกีารพฒันากจิกรรมการด�าเนนิงานพฒันาสขุภาพสตัว์	จนถงึปัจจบุนัตาม 

ที่ปรากฎในคู่มือเล่มนี้	เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ผู้น�าด้านการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระดับสากล	และ

จะต้องมีการพัฒนาพิจารณากิจกรรมต่างๆ	ต่อไปในอนาคต	ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา





บทน�ำ
	 คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์	 ประกอบด้วยบทต่างๆ	 อาทิ	 แนวคิด	 สภาพแวดล้อมและนโยบาย 

ทีเ่ก่ียวกับการพฒันา	การมอบหมายผูร้บัผดิชอบด�าเนนิงานกจิกรรมด�าเนนิการด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์	ซ่ึงการด�าเนนิการ

ในทุกกิจกรรมจะมีการด�าเนินการเพื่อตอบสนองและมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องตอบโจทย์ซึ่งกันและกัน	เจ้าหน้าที่จะ 

ต้องมกีารบรูณาการด�าเนินงานร่วมกนัในแต่ละโรคในรอบการปฏบิตังิานทีใ่กล้เคยีงกนัเพือ่เป็นการประหยดังบประมาณ

และอัตราก�าลังในพื้นที่ซึ่งมีจ�ากัด	 มีการส�ารวจและจัดท�าข้อมูลพื้นฐาน	 การเฝ้าระวังโรคในสัตว์	 วิธีการเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันโรค	การควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์	การปรบัระบบการเลีย้งสตัว์เพือ่การป้องกนัโรค	การสร้างพื้นที่

ปลอดโรค	 การควบคุมโรคเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคสัตว์	 จ�ากัดพื้นที่	 และลดระยะเวลาการระบาดของโรค 

ให้สั้นที่สุด	 ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการสูญเสียจากการป่วยและตายของสัตว์น้อยที่สุด	 การบนัทกึข้อมลูการผลติและ 

การตลาด	ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล	สถานการณ์เพื่อการสร้างระบบเตือนภัย	การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์

ต้องด�าเนนิการตัง้แต่การเผยแพร่ความรู	้ถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมท่ีประชาชน	ผู้เกีย่วข้องต้องทราบ	มรีายละเอยีด	

หลักการ	วัตถุประสงค์	วิธีด�าเนินงาน	ประโยชน์และผลลัพธ์ที่ได้จากการด�าเนินงาน	ซึ่งด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน	ทั้งนี้	

การด�าเนนิงานในทกุกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ของโรคและความเหมาะสมในแต่ละท้องถิน่และ 

ในแต่ละปี	 ผู ้ปฏิบัติจะต้องวิเคราะห์และปรับใช้ให้เหมาะสมในการด�าเนินงานในแต่ละปี	 ซ่ึงจะปรากฎอยู่ใน 

แผนปฏิบัติงานประจ�าปี	ของส�านักควบคุม	ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์ต่อไป
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บทที่ 1
แนวคิด สภำพแวดล้อม

และนโยบำยที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
	 การพฒันาด้านสขุภาพสตัว์ของประเทศไทย	ได้มกีารด�าเนนิการก่อนประกาศพระราชบญัญติัโรคระบาดสตัว์	

พ.ศ.	2499	และภายหลงัมฉีบบัแก้ไขเพิม่เตมิ	ฉบบัที	่2	พ.ศ.	2542	เป็นการใช้กฎหมายมาด�าเนนิการในการควบคมุโรค 

ในปี	 พ.ศ.2502	 มีรายงานการระบาดของโรครินเดอร์เปสต์ในประเทศไทยครั้งสุดท้ายที่จังหวัดบุรีรัมย	์ 

และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ	 (OIE)	 ในวันที่	 27	 พฤษภาคม	

พ.ศ.	2547	ซึ่งกรมปศุสัตว์ยังท�าการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง	

	 พ.ศ.	2547	เกดิโรคไข้หวดันกระบาดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และทัว่โลก	ในประเทศไทยพบโรค

เมื่อวันที่	23	มกราคม	พ.ศ.	2547	เกิดความเสียหายต่อชีวิตคนไทย	และระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกของประเทศ	สูญเสีย 

ตลาดส่งออกสนิค้าสตัว์ปีก	และเกดิผลกระทบต่อวถิกีารเลีย้งสตัว์และวถิชีวีติของประชาชน	กรมปศสุตัว์ได้ท�าการแก้ไข

ปัญหาจนประสบความส�าเร็จ	และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลท�าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการ 

ไข้หวัดนกกับประเทศเพื่อนบ้านด้านสุขอนามัยของประชาชน	 และการสาธารณสุขของประเทศ	 การบริหารจัดการ

แก้ไขปัญหา	พฒันาระบบ	และการควบคมุโรคไข้หวดันกของประเทศไทยนบัเป็นนวตักรรมการบรหิารจดัการทีน่�ามาใช้

เป็นแนวทางการควบคุมโรคสัตว์ที่เป็นภัยร้ายแรงอื่นๆ	อีกหลายโรคต่อมา	โดยมีเคล็ดลับความส�าเร็จในขณะนั้น	คือ

	 1.	 รู้โรคเร็ว

	 2.	 หยุดโรคได้เร็วที่สุดโดยการตัดวงจรการระบาดของโรค

	 3.	 มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

	 4.	 มีการซักซ้อมการเตรียมการเฝ้าระวัง

	 5.	 ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ด้วยการใช้ข้อมูลสารสนเทศ

	 6.	 เป็นการปรับปรุง	Bio-Security	ในสัตว์และสุขอนามัยในคน

	 7.	 สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน	เข้าใจปัญหาและการจัดการได้ด้วยตนเอง

สภำพปัญหำ และผลกระทบจำกโรคสัตว์

โรคอุบัติใหม ่

	 ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก	หมายถึง	โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่	(New	infectious	diseases)	

โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่	(New	geographical	areas)	โรคติดต่ออุบัติซ�้า	(Re	-	emerging	infectious	diseases)	

เชื้อโรคที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ	 (Antimicrobial	 resistant	 organism)	 และเหตุการจงใจกระท�าของมนุษย์ด้วยสาร

ชีวภาพ
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	 การเกดิโรคตดิต่ออบุตัใิหม่เป็นผลจากปัจจัยหลายประการ	เช่น	การเพ่ิมขึน้ของประชากรและพฤติกรรม

มนษุย์	การเปลีย่นแปลงทางพนัธกุรรมของเชือ้โรค	การใช้ยารกัษาทีไ่ม่ถกูต้องซึง่ท�าให้เชือ้โรคเกดิการดือ้ต่อยาปฏชิวีนะ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม	 การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของสัตว์พาหะน�าโรคและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งภาวะโลกร้อน	 ท้ังน้ีโรคติดต่ออุบัติใหม่ส่วนใหญ่มีความซับซ้อนยากต่อการจัดการ	 หากขาดระบบและ 

เครือ่งมอืในการเฝ้าระวงั	ป้องกนัควบคมุโรคทีม่ปีระสทิธภิาพแล้ว	โรคเหล่าน้ีอาจก่อความสญูเสยีต่อชวีติและสขุภาพของ

ประชาชน	และอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

ผลกระทบทำงสังคมและเศรษฐกิจ

	 จากการระบาดของโรคไข้หวัดนกที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างที่จะแสดงถึงผลกระทบหลายด้านต่อเศรษฐกิจ

และสังคมไทย	หากเกิดการระบาดของโรคในสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ	เช่น

	 (1)	 รายได้ประชาชนลดลงเพราะการเลิกจ้างงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	 

ผลตอบแทนจากการเลี้ยงสัตว์ปีก	 ความเชื่อมั่นของผู ้บริโภค	 การบริโภคสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก 

ภายในประเทศลดลงอย่างมาก	ท�าให้การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน	เศรษฐกิจในประเทศลดลง

	 (2)	 รายได้เข้าประเทศจากการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกลดลงทันที	อันสืบเนื่องจากการระบาดของโรค

	 (3)	 รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างประเทศลดลงเนื่องจากมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคและการตดิต่อ	

	 (4)	 ผู้เลี้ยงสัตว์ท่ีมีกิจการขนาดกลางและรายย่อยต้องหยุดกิจการไป	 เนื่องจากสูญเสียสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้ 

บางรายต้องเปลี่ยนอาชีพ	

สภำพแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงของโรค

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกรและเทคโนโลยี
	 การขยายตวัทางเศรษฐกจิเกดิชมุชนเมอืงในต่างจงัหวดัท�าให้พืน้ทีท่�าการเกษตรลดลง	ความผนัแปรของ

สภาพอากาศท�าให้ฤดูกาลเปลี่ยนเกิดสภาวะแห้งแล้งและน�้าท่วม	ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง	ผู้ประกอบการ

รายใหญ่มกีารลงทนุน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้เล้ียงสัตว์เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตและการตลาด	ความสามารถ

ในการควบคุมราคาอาหารสตัว์ซึง่เป็นต้นทนุทีส่งูท�าให้ผลติได้มากขึน้และต้นทนุต่อหน่วยลดลง	เกษตรกรรายย่อยไม่

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีราคาสูงเมื่อเทียบกับก�าลังการผลิต	ความไม่คุ้มค่าการลงทุน	ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูง

ท�าให้เกษตรกรรายย่อยมีโอกาสลดจ�านวนลง	

ปัจจัยควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรค
	 (1)	 ด้านชีวภาพ	 เช่น	 วิวัฒนาการ	 หรือการกลายพันธุ์ของเชื้อโรค	 โดยเฉพาะเชื้อไวรัสที่มีแหล่งโรค 

ในสตัว์หรอืผลติภณัฑ์จากสตัว์	การดือ้ต่อยาปฏชิวีนะของเชือ้โรคหลายชนดิทีม่สีาเหตหุลกัมาจากการใช้ยาอย่างไม่ถกูต้อง  

และการเพิ่มขึ้นของประชากรท่ีมีภูมิคุ้มกันโรคต�่า	 เช่น	 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 ผู้ติดเชื้อเอดส์	 ฯลฯ	 ท�าให้เชื้อโรค 

หลายชนิด	 เช่น	 เชื้อวัณโรคกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก	 นอกจากนั้นประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 
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ก็เป็นประชากรกลุ่มเสี่ยง	เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีภูมิต้านทานโรคติดเชื้อลดลง

	 (2)	 ด้านโครงสร้างประชากรและพฤติกรรมมนุษย์ 	 การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกท�าให้มีการ

อพยพเคลื่อนย้ายเข้าสู ่ เขตเมือง	 การที่มีบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไม่เพียงพอ	 ขาดแคลนน�้าสะอาด	 

ทีอ่ยูอ่าศยัแออดั	 ปัญหาด้านขยะและด้านสขุอนามยั	การเปลีย่นแปลงวธิกีารด�ารงชวีติจากสงัคมชนบทเป็นสงัคมเมือง 

ท�าให้มนุษย์มีพฤติกรรมการกินอยู ่ที่เปลี่ยนไป	 เช่น	 การบริโภคอาหารท่ีผลิตจากแหล่งผลิตคราวละมากๆ	 

เสี่ยงต่อการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ	

	 (3)	 ด้านการคมนาคมและการค้าระหว่างประเทศ	 การเดินทางระหว่างประเทศ	 การเคลื่อนย้าย 

ข้ามพรมแดน	การขนส่งสนิค้าและผลติภณัฑ์จากสัตว์ระหว่างประเทศทีเ่พ่ิมขึน้ส่งผลให้โรคติดต่อต่างๆ	สามารถแพร่

กระจายจากพื้นที่หนึ่งไปสู่พื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็ว

	 (4)	 ด้านสงัคมและเศรษฐกจิ	 ปัญหาความยากจนน�ามาซึง่ปัญหาสขุภาพ	ประชากรทีย่ากจน	การศกึษาน้อย 

เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆ	 ได้มากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ	 เนื่องมาจากความด้อยโอกาสในการเข้าถึง 

ข่าวสารและบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน	 ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค	 เป็นผลให้ขาดพฤติกรรม 

ที่ช่วยป้องกันโรค

	 (5)	 ด้านอุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	และระบบการเลี้ยงสัตว์	การพัฒนาอุตสาหกรรมคุกคามระบบนิเวศ

เพิ่มมากขึ้น	 การบุกรุกท�าลายป่าและต้นน�้าท�าให้เกิดความไม่สมดุลของธรรมชาติเอื้อต่อการแพร่เชื้อโรค	การเลี้ยง

สัตว์โดยขาดการจัดการที่ดี	 เช่น	การเลี้ยงไก่หลังบ้าน	และเป็ดไล่ทุ่ง	ขาดระบบการป้องกันโรค	(Biosecurity)	เป็น

ปัจจัยส�าคัญของการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในอดีต	พฤติกรรมของมนุษย์เหล่านี้อาจน�ามาซึ่งโรคระบาดใหม่ๆ	

ที่คุกคามสุขภาพทั้งมนุษย์และสัตว์	

	 (6)	 ด้านการบริการของรัฐ	 โครงสร้างทางสาธารณสุขและการบริการทางสุขภาพสัตว์	 การขาดแคลน

ทรพัยากรและงบประมาณ	การไม่ให้ความส�าคญักบัปัญหาโรคตดิต่ออย่างเพยีงพอ	รวมทัง้การละเลยมาตรการป้องกนั

ควบคุมโรค	อาจน�าไปสู่ปัญหาการระบาดใหญ่	แต่ถ้าประเทศมีระบบและโครงสร้างสาธารณสุข	และการบริการทาง

สขุภาพสตัว์ทีเ่ข้มแข็งและต่อเนือ่ง	จะช่วยให้สามารถค้นหาการระบาดของโรคและสกดักัน้การระบาดได้อย่างรวดเรว็	

เป็นการลงทุนด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	 ดีกว่าการทุ่มงบประมาณและก�าลังคน

ด�าเนินการเมื่อเกิดโรค	ซึ่งนอกจากจะเกิดความสิ้นเปลืองแล้วก็อาจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

	 (7)		ภาวะโลกร้อน	 อุณหภูมิของโลกได้เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้เหมาะสมที่แมลงหรือสัตว์พาหะ 

น�าโรคต่างๆ	 สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้มากขึ้นและขยายพื้นที่อาศัยข้ามประเทศหรือทวีปได้	 ขณะเดียวกันจุลชีพ 

ก่อโรคต่างๆ	 มีการปรับตัวพัฒนาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว	 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเกิดโรคทั้งในคนและสัตว์	 

เช่น	โรคตดิต่อระหว่างสตัว์และคน	โรคตดิต่อน�าโดยแมลง	ภยัพบัิตทิางธรรมชาตมิผีลกระทบท�าให้เกิดโรคระบาดต่างๆ	ตามมา 

เช่น	 โรคระบาดที่สัมพันธ์กับการบริโภคอาหารและน�้าดื่มที่ไม่สะอาด	ภาวะโลกร้อนท�าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง	 

การด�ารงชีวิตของสัตว์ที่เป็นพานะของโรคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย	ท�าให้มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้ง่ายหรือแพร่เชื้อ 

ข้ามสายพันธุ์ได้	ส่งผลให้เชื้อโรคทวีความรุนแรงมากขึ้น	กลายเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ซึ่งคนยังไม่มีภูมิคุ้มกัน

	 (8)		การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ในวันที่	 31	 ธันวาคม	 พ.ศ.2558	 จะเป็นปัจจัยให้เศรษฐกิจการค้า 

ในกลุม่อาเชยีนมากขึน้	มกีารเคลือ่นย้ายอย่างเสรีของกลุ่มประชากรมนุษย์	สัตว์	พืช	และอาหาร	ระหว่างประเทศสมาชกิ

อาเซียนอย่างกว้างขวาง	ความคล่องตัวด้านการคมนาคม	ช่วยให้เดินทางระหว่างประเทศสะดวกมากขึ้น	โดยเฉพาะ



4 คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ สำ�นักควบคุม ป้องกันและบำ�บัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างกัน	 ท้ังแรงงานไทยที่จะไปท�างานในประเทศเพื่อนบ้านและแรงงานต่างชาติที่จะเข้า 

มาท�างานในไทยจะเพิ่มมากข้ึน	 กลุ่มแรงงานท่ีไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้	 จะมีเพิ่มขึ้น	 จะมีการน�าเข้าอาหาร

และผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้น	ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย	ในภาค

อุตสาหกรรมเกษตรจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้น	 กิจกรรมต่างๆ	 เหล่านี้อาจท�าให้โรคในพ้ืนท่ีแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว	 

มีความซับซ้อนในการจัดการและจะส่งผลโดยตรงต่อการน�าเข้า	 ส่งออกในระบบการผลิตทางการเกษตรของ

ประเทศไทยหากไม่มีการป้องกันที่ดี

นโยบำยสุขภำพสัตว์ระหว่ำงประเทศ

มำตรฐำนสุขอนำมัยระหว่ำงประเทศ
	 ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง	การคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและระบบเศรษฐกิจที่เปิดมากขึ้น	 เกิด

การเคลื่อนย้ายของประชากร	การค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์	ท�าให้มีโอกาสที่โรคต่างๆ	จะติดต่อและแพร่ระบาดไปยัง 

ส่วนต่างๆ	 ของโลกได้ง่าย	 องค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศหลายหน่วยงานจงึให้ความส�าคญัต่อการจดัการภาวะ 

ฉุกเฉินด้านโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่อาจมีผลกระทบจากการเดินทาง	 การขนส่ง	 การค้าปศุสัตว์และ 

ผลิตภัณฑ์	 มีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ	มุ่งเน้นการเฝ้าระวังและมาตรการควบคุมโรคบริเวณ 

ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ	ทั้งทางน�้า	ทางบก	และทางอากาศ	

	 ข้อก�าหนดด้านสขุภาพสตัว์ทีก่�าหนดขึน้โดยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ	(Office	International 

des	 Epizooties:	 OIE)	 เป็นข้อก�าหนดเกี่ยวกับสุขอนามัยสัตว์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากสัตว	์ 

เพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงร่วมกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่ประเทศผู้น�าเข้าสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์	และเพื่อไม่ให้น�าหลักสุขอนามัยที่ไม่มาตรฐานมาใช้เพื่อกีดกันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม

	 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (Food	 and	 Agriculture	Organization	 of	 the	

United	Nations;	FAO)	มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารและสารอาหาร	มีการรวบรวม	วิเคราะห์	

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ	อาหาร	การเกษตร	ป่าไม้	และประมง	ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกน�าไปใช้

ก�าหนดมาตรฐานการผลิตอาหารที่มาจากการเกษตร

แนวคิดหลักกำรสุขภำพหนึ่งเดียว (One Health)
	 สุขภาพหนึ่งเดียวเป็นระบบสุขภาพที่มีการบูรณาการทั้งสุขภาพคน	สุขภาพสัตว์	สุขภาพสัตว์ป่า	ภายใต้

ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี	สนับสนุนโดยองค์กรระหว่างประเทศ	ประกอบด้วย	องค์การอาหารและเกษตร

แห่งสหประชาชาต	ิ(Food	and	Agriculture	Organization:	FAO)	องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ	(World	

Organization	for	Animal	Health	หรือ	Office	International	des	Epizooties:	OIE)	และองค์การอนามัยโลก	

(World	Health	Organization:	WHO)	เป็นแนวความคิดในการท�างานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	 

อันจะส่งเสริมให้เกิดการท�างานอย่างเป็นเอกภาพ	 เพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพที่ดีของทุกชีวิตการจัดการ 

ปัญหาภาวะโลกร้อน	การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศในปัจจบุนัทีท่�าให้อณุหภูมิของโลกสูงข้ึน	ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดล้อม	จงึจ�าเป็นต้องมกีารเตรยีมความพร้อมรองรบัปัญหาสขุภาพระหว่างคน	สตัว์	และสตัว์ป่าทีจ่ะเกดิขึน้	
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ควำมปลอดภัยของอำหำรและผู้บริโภค
	 การเพิม่ข้ึนของประชากร	ความจ�ากดัของพืน้ทีเ่ลีย้ง	ท�าให้มคีวามต้องการอาหารเพิม่ขึน้	การเปลีย่นแปลง

ของภมูอิากาศ	การใช้สารเคมจี�านวนมากในการผลติในอดตีหากยงัไม่ลดลง	ท�าให้มโีอกาสเกดิการตกค้างและปนเป้ือน

ในอาหารและสิง่แวดล้อม	ประชาชนผูบ้รโิภคมีความรู้มากขึน้ตระหนกัถงึความปลอดภยัด้านอาหารส่งผลให้มีการใช้

เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่สูงขึ้น	 ภาครัฐจ�าเป็นต้องก�าหนดให้มีมาตรการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตตลอด 

ห่วงโซ่อาหารในทกุข้ันตอนเพือ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค	ท�าให้ต้นทนุการผลติของเกษตรกร	ผูป้ระกอบการ	ภาครฐัสูงข้ึน 

ส่งผลถึงราคาอาหารที่ผู้บริโภคต้องจ่ายสูงตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นโยบำยสุขภำพสัตว์ของประเทศ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 - 2559)
 แนวทางการพฒันาด้านการปศสุตัว์ภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่11	ได้ให้ความสาคญั  

กับการดูแลและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตอย่างรู้คุณค่าเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนา	 

การเพิม่ศักยภาพการผลติ	สนบัสนนุการวจิยั	พฒันา	และคงไว้ซึง่ความหลากหลายของพนัธุส์ตัว์ทีเ่หมาะสมกบัสภาพ 

ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	 รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะการ 

ส่งเสรมิการสร้างมลูค่าเพิม่ผลผลติด้านปศสุตัว์ให้สูงขึน้	โดยเพ่ิมศกัยภาพกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน	ปลอดภยั	

และเพิม่สมรรถนะการควบคมุ	ป้องกนัโรค	ปรบัรูปแบบและวธิกีารเล้ียงให้มมีาตรฐานตามหลักวชิาการ	ทัง้รูปแบบของ

โรงเรือน	ชนิด	และประเภทของอาหาร	รวมถึงยาที่ใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์	เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค	รวมทั้งส่งเสริมการท�าปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ	ที่มีมูลค่าสูงให้มากขึ้น

นโยบำยรัฐบำล และงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นโยบายรัฐบาล
งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่รองรับนโยบายรัฐบาล

3.3 นโยบายปรับโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
	 ข้อ	 3.3.1.3	 เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิต
ด้านปศสุตัว์ให้ได้มาตรฐาน	ปลอดภยั	เป็นมติรกบัส่ิง
แวดล้อม	 เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ
และการส่งออก	 เพิ่มสมรรถนะการควบคุม	 ป้องกัน	
วินิจฉัย	 และบ�าบัดโรค	 การติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน	
การพฒันาเทคโนโลยด้ีานชวีภณัฑ์สตัว์	และการตรวจ
สอบคุณภาพ

	 -	 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางด้านการปศุสัตว	์ 
เพือ่ลดต้นทนุและอ�านวยความสะดวกด้วยระบบ	e-Service
	 -	ก�ากับ	ดูแลการผลิตสินค้าปศุสัตว์	ทุกขั้นตอนการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และมีความปลอดภัยด้าน
อาหารตามมาตรฐานสากล	อาทิเช่น	การควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์	 ตรวจสอบวัตถุอันตรายด�าเนินงานตามระบบ
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์	การป้องกันและควบคุมโรคสัตว์	
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเนื้อสัตว์	และมีระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ	(Traceability)
	 -	 เฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่เป็น
ปัญหาทางเศรษฐกิจและ/หรือโรคสัตว์ติดคนที่เป็นปัญหา
ทางสาธารณสุข
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แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558
	 นโยบายภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.2555–2558	 ที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์	 ที่ส�าคัญ	

ได้แก่	 นโยบายเพิม่ศกัยภาพกระบวนการผลติด้านปศสัุตว์ให้ได้มาตรฐาน	ปลอดภยั	 เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม	 เพียงพอ 

กบัความต้องการภายในประเทศและการส่งออก	เพิม่สมรรถนะการควบคมุ	ป้องกนั	วนิจิฉยั	และบ�าบดัโรค	การพฒันา

เทคโนโลยีด้านชีวภัณฑ์สัตว์	และการตรวจสอบคุณภาพ	โดยมีกลยุทธ์วิธีการดังนี้

 ➢	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์รวมถึงสัตว์เลี้ยงให้สามารถแข่งขันได้	สอดคล้อง

ตามความต้องการและกลไกตลาด	รวมทัง้เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเกษตรกรในเรือ่งเงนิทนุอาหารสตัว์	พนัธุสั์ตว์	 

ความรู ้และเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและการเล้ียงสัตว์เพ่ือให้มีความสามารถเพ่ิมผลผลิต	 ลดต้นทุนและ 

สร้างมูลค่าเพิ่ม

 ➢	พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ	

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	และด�าเนินการควบคุมป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ	สนับสนุนอ�านวยความ 

สะดวกในการด�าเนินการขยายตลาดสินค้าปศุสัตว์ทั้งภายในประเทศและส่งออก	 รวมทั้งส่งเสริมการท�า 

ปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนวเกษตรกรรมยั่งยืน

นโยบำยด้ำนกำรเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 นโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 

การปศุสตัว์ทีส่�าคัญได้แก่	ยทุธศาสตร์การพฒันาการผลติโดยเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ	เพิม่ผลตอบแทนและลดต้นทนุ	

ส่งเสรมิการผลติพชืเศรษฐกจิทีส่�าคญัให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี	ส่งเสริมการวจัิยและพัฒนา	จัดท�ายทุธศาสตร์พัฒนาสินค้า

เกษตรระยะยาวเป็นรายสินค้าทั้งด้านพืช	ปศุสัตว์และประมง	โดยเน้น

	 การเพิ่มผลิตภาพ	 (productivity)	 เน้นการลดต้นทุนการผลิต	 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาการผลิตพืช 

ทดแทนพลังงาน	 การวางแผนการผลิตในภาพรวมให้มีความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน	 และ 

การสร้างมลูค่าเพิม่สนิค้าเกษตร	โดยพฒันาคณุภาพการผลติและระบบตรวจสอบรบัรองคณุภาพมาตรฐานสนิค้าเกษตร

ด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชน	สนับสนุนการท�าเกษตร

อินทรีย์	เกษตรผสมผสาน	วนเกษตร	ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	ลดการใช้สารเคมีและเพิ่มมูลค่าสินค้า

เกษตร	มีการเชื่อมโยงการผลิตทางการเกษตรกับอุตสาหกรรมการเกษตร	และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วน

ร่วมวางแผนการผลิต	 พัฒนาคุณภาพผลผลิตและระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งด้านพืช

ปศุสัตว์และประมง	 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล	 ส่งเสริมความแข็งแกร่งของ

ตราสนิค้าเกษตร	 จดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเพือ่เพิม่มลูค่าสนิค้าเกษตรอย่างครบวงจร	 และร่วมเจรจาทางการ

ค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	 ส�าหรับมาตรการ 

เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติอาหารและพลังงานของโลกในส่วนของภาคการปศุสัตว์นั้นมีสาระสาคัญได้แก่	การเพิ่ม

ศกัยภาพการผลติและการตลาดด้านปศสุตัว์	โดยการพัฒนาการผลิตทุกข้ันตอนให้มปีระสิทธภิาพ	ความปลอดภยัและ

มาตรฐานสากล	ปรบัปรงุพนัธุป์ศสุตัว์	พฒันาศกัยภาพระบบการเฝ้าระวงั	ป้องกนั	ควบคมุโรคสตัว์	ตลอดจนการตรวจ

สอบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	และเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์สู่ตลาดโลก
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บทบำทของกรมปศุสัตว์ต่อแนวนโยบำยและกำรเปลี่ยนแปลง

	 จากบริบทสถานการณ์เศรษฐกิจโลก	การพัฒนาระบบการผลิต	การเกิดโรคอุบัติใหม่	โรคติดต่อระหว่าง

สัตว์และคน	 นโยบายรัฐบาล	 ฯลฯ	 กรมปศุสัตว์ได้แบ่งกลุ่มภารกิจเพื่อบริการประชาชนตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น	4	กลุ่มหลัก	ดังนี้

	 1.	 พัฒนาการผลิตปศุสัตว์

	 2.	 พัฒนาสุขภาพสัตว์

	 3.	 พัฒนามาตฐานสินค้าปศุสัตว์

	 4.	 ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

	 ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการพัฒนาสุขภาพสัตว์เป็นหลัก	 แต่จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับ

อีกทั้ง	3	กลุ่มภารกิจ	ในทุกกระบวนการผลิต	ในรายละเอียดการด�าเนินงาน

กำรพัฒนำสุขภำพสัตว์

	 ภายใต้กลุ่มภารกิจพัฒนาสุขภาพสัตว์	 ของกรมปศุสัตว์	 ครอบคลุมการด�าเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยและ

พัฒนา	ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 การส่งเสริมสุขภาพสัตว์	ป้องกัน	ควบคุม	บ�าบัดและวินิจฉัยโรคสัตว์ตลอดจนการผลิต 

ชวีภณัฑ์ทีใ่ช้เกีย่วกบัการปศสุตัว์ภายใต้ความรบัผดิชอบของ	4	หน่วยงานหลกัทีเ่ป็นทางการ	และเป็นการแบ่งโครงสร้าง

ภายใน	คือ

	 1.	 ส�านักควบคุม	ป้องกัน	และบ�าบัดโรคสัตว์

	 2.	 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

	 3.	 ส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

	 4.	 กองสารวัตรและกักกัน

	 เพื่อการบริหารจัดการ	การพัฒนาสุขภาพสัตว์แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น	3	กลุ่มโรค	 เพื่อก�าหนดเป็น

ยุทธศาสตร์	 แผนปฏิบัติราชการ	 งบประมาณหลักการด�าเนินงาน	 วัตถุประสงค์และแนวทางการด�าเนินงานร่วมกับ

หน่วยงานอื่นๆ	ได้อย่างชัดเจน

	 1.	 โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน	 (Zoonotic	 Disease)	 รับผิดชอบด�าเนินการเกี่ยวกับโรคสัตว์ที่เป็น

ปัญหาติดต่อจากสัตว์สู่คนและจากคนสู่สัตว์	

	 2.	 โรคระบาดสัตว์ท่ัวไป	 (Non-Zoonotic	 Disease)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับโรคสัตว์ที่มีป ัญหา	 

ต่อประสทิธภิาพ	ต้นทนุ	ระบบการผลติ	ระบบการควบคมุโรค	การใช้เป็นเงือ่นไขกดีกนัทางการค้า	ส่งผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

	 3.	 โรคติดต่ออุบัติใหม่	 ที่ไม่มีระบาดในประเทศไทยด�าเนินการเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง	 และเตรียม

ความพร้อมกับโรคสัตว์ที่ไม่เกิดขึ้นในประเทศไม่ให้เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
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	 4.	 ภายใต้การบูรณาการด�าเนินงานระหว่าง	4	กระทรวงหลักคือ

	 4.1		กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 4.2		กระทรวงสาธารณสุข

	 4.3		กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 4.4	กระทรวงมหาดไทย

กำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบด�ำเนินงำน
	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	 2556	 ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 

ได้จดัโครงสร้างภายใน	แบ่งส่วนความรบัผดิชอบในแต่ละกลุม่โรค	ด�าเนนิงานตามแต่ละชนดิสตัว์และได้ด�าเนนิการร่วมกบั

การด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ตามรายชนดิสตัว์	และตามเขตส่งเสรมิการผลติของกรมปศสุตัว์	และกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ไปในขณะเดียวกัน	ดังนี้

	 1.	 ส่วนโรคสัตว์ปีก

	 2.	 ส่วนโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง

	 3.	 ส่วนโรคสัตว์กระเพาะเดี่ยว

กิจกรรมกำรด�ำเนินงำนด้ำนพัฒนำสุขภำพสัตว์
	 จากข้อมูลทางระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ในแต่ละโรค	โอกาสในการก�าจัดโรคหรือมาตรการควบคุมโรค 

ในทกุโรคได้ก�าหนดให้มกีจิกรรมหลกัเพือ่การบรูณาการแผนการด�าเนินงานสอดคล้องร่วมกนัในทุกโรคตามความจ�าเป็น	

ดังนี้

	 1.	 การส�ารวจและจัดท�าข้อมูลพื้นฐาน

	 2.	 การเฝ้าระวังโรค	

	 3.	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

	 4.	 การควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์

	 5.	 การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์	เพื่อการป้องกันโรค

	 6.	 การควบคุมโรค

	 7.	 การสร้างพื้นที่ปลอดโรค

	 8.	 การบันทึกข้อมูลการผลิตและการตลาด

	 9.	 การสร้างระบบเตือนภัย	การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์

	 ทั้งนี้	การด�าเนินการในทุกกิจกรรมจะมีการด�าเนินการเพื่อตอบสนองและมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องตอบ

โจทย์ซึ่งกันและกัน	เจ้าหน้าที่จะต้องมีการบูรณาการด�าเนินงานร่วมกันในแต่ละโรคในรอบการปฏิบัติงานที่ใกล้เคียง

กนัเพือ่เป็นการประหยดังบประมาณและอตัราก�าลงัในพืน้ทีซ่ึ่งมจี�ากดั	และเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน

ต้องขอความอนเุคราะห์ให้หน่วยงานอืน่	เช่น	กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ	เข้าร่วมด�าเนินการ	ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดหลักการด�าเนินงาน

ในบทต่อไป
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ผลผลิตกำรพัฒนำสุขภำพสัตว์

ขอบข่ำยของโรคที่ ส�ำนักควบคุม ป้องกันและบ�ำบัดโรคสัตว์ ด�ำเนินกำร
	 “เป็นโรคที่กระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ”	 

โรคระบาดสัตว์	ที่ด�าเนินการ	แบ่งเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้

แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายการด�าเนินงาน

โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
(Zoonotic Disease)

สัตว์ปีก สัตว์กระเพาะเดี่ยว สัตว์เคี้ยวเอื้อง

Avian Influenza Rabies Brucellosis
Salmonellosis Streptococcosis Tuberculosis
  Trichinosis
  Anthrax

Chicken Infectious Anemin FMD (swine) Foot and Mouth Disease
Pullorum Swine Fever Blackleg, Para Tuberculosis
Duck Plaque Equine Infectious Anemia Caprine Arthritis Encephalitis
  Porcine Respiratory- Haemorrhagic septicemia
 Reproductive Syndrome

 Nipah Bovine Spongiform Encephalopat
 African swine fever Rinderpest
  Peste des Petits Ruminants

โรคระบาดสัตว์ทั่วไป
( Non-Zoonotic Disease)

โรคที่ไม่มีระบาดในประเทศไทย
(Exotic Disease)
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กิจกรรมกำรด�ำเนินงำนด้ำนพัฒนำสุขภำพสัตว์

แผนภูมิที่ 2 กิจกรรมการด�าเนินงานด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรม

➢ วิจัย

➢ บริการ

➢ พัฒนา

ทางอาการ
เชิงรุก

เชิงรุก

เชิงรับ

เชิงรับ

กฎหมาย พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว์ พระราชบัญญตัสิถานพยาบาลสตัว์ พระราชบัญญตัโิรคพษิสนุขับ้า

ทางห้อง
ปฏิบัติการ

การส�ารวจและจดัท�าข้อมลูพ้ืนฐาน

การเฝ้าระวังโรค

การเสรมิสร้างภมูคุ้ิมกนั

การควบคมุเคล่ือนย้ายสัตว์

การปรบัระบบการเลีย้งสัตว์	เพ่ือการป้องกนัโรค

การควบคุมโรค

การสร้างพืน้ทีป่ลอดโรค

การบนัทกึข้อมลูการผลิตและการตลาด

การสร้างระบบเตอืนภยั
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
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แผนภูมิที่ 3 การเชื่อมโยงงานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ปศุสัตว์อ�าเภอ

ปศุสัตว์จังหวัดด่านกักกันสัตว์

ปศุสัตว์เขต

กรมปศุสัตว์

ส�านักควบคุมป้องกัน
และบ�าบัดโรคสัตว์

กลุ่มด่านกักกันสัตว์

กองสารวัตรและกักกัน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ส�านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศสุตัว์
ส�านักพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐาน	

สินค้าปศุสัตว์

ส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทย ประชาชน องค์กรระหว่างประเทศ
FAO/OIE

ภูมิภาค

ส่วนกลาง

ผุ้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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บทที่ 2
กำรส�ำรวจและจัดท�ำข้อมูลพื้นฐำน

หลักกำรและเหตุผล
	 การส�ารวจและจัดท�าข้อมูลพื้นฐาน	 เป็นการจัดเตรียมข้อมูลที่จ�าเป็นต้องใช้ประกอบการวิเคราะห์	 

พจิาณาจัดท�าแผนการด�าเนนิงานพฒันาปศสุตัว์และการพฒันาสขุภาพสตัว์ในพืน้ที	่ให้ตรงกบัความเป็นจรงิ	ซึง่ผูส้�ารวจ	 

วเิคราะห์	และจัดท�าคอืผูท้ีอ่ยูใ่กล้ชดิกบัแหล่งข้อมลูทีส่ดุ	ตามโครงสร้างการบรหิารของกรมปศสุตัว์คอืปศสุตัว์อ�าเภอ	

แต่ในทางปฏิบัติเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจช่วยเหลือผู้รับบริการคือเกษตรกรและประชาชน	กรมปศุสัตว ์

ได้ประสานขอความร่วมมอืไปยังผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเจ้าของพืน้ทีค่อืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่ศีกัยภาพ	ร่วมด�าเนนิการ 

ในการส�ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	 จ�านวนสัตว์ในประเทศไทยและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่	 ส�าหรับท้องถิ่น 

ท่ียงัไม่มคีวามพร้อม	กรมปศสุตัว์ยงัต้องด�าเนนิการเองโดยใช้เครือข่ายอาสาปศสัุตว์และปศสัุตว์ต�าบลรวมทัง้ปศสุตัว์ 

อ�าเภอ	 ปัจจุบันกรมปศุสัตว์	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ท�าความร่วมมือ 

การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรโดยใช้เลขบัตรประจ�าตวัประชาชน	ในการอ้างองิ	สบืค้นข้อมลู	ข้อมลูทีไ่ด้จดัท�าจะมปีระโยชน์

อย่างมากแก่เกษตรกร	 ประชาชนและผู้ประกอบการเองเพราะผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับและเจ้าหน้าที่จะสามารถ 

น�าข้อมูลที่ได้จัดท�ามาท�าการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกัน	แก้ไขปัญหาหรือท�าการพัฒนาปศุสัตว์ในพ้ืนที ่

ของตนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

วิธีด�ำเนินกำร
	 ข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ควรมีการเก็บรวบรวมและประมวลผลให้ทันสมัยอย่างสม�่าเสมอ	 อย่างน้อย 

ควรประกอบด้วย

	 (1)	 ข้อมลูพืน้ฐานการผลติ	 จ�านวนเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์และจ�านวนสตัว์ในประเทศไทย	 โดยใช้แบบส�ารวจ

และโปรแกรมระบบฐานข้อมลูเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์	(TH-LiFDS	:	Thai	Livestock	Farmer	Database	System)	ด�าเนนิ

การภายใต้ระบบและการบรหิารของศนูย์สารสนเทศ	 กรมปศสุตัว์ซ่ึงขณะนีม้กีารด�าเนนิการและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 

เพือ่ให้ง่ายต่อการใช้ประโยชน์

	 (2)		ข้อมูลทางระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์	 ของทุกชนิดสัตว์	 ในทุกขนาดฟาร์มในพื้นที่รับผิดชอบ	 โดย

การเก็บข้อมูลและประมวลผลจากการเฝ้าระวังโรคทางอาการและห้องปฏิบัติการ	 ทั้งเชิงรุกและเชิงรับตามแผนงาน

ประจ�าปี	 และการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เองเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค

และการรักษาพยาบาลสัตว์ของเกษตรกร	หรือการส่งตรวจกรณีสัตว์มีการเจ็บป่วย	ตายหรืออัตราการเป็นโรคพยาธิ

ของสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ

	 (3)		ข้อมลูพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคจากการวเิคราะห์ความเสีย่งตามหลกัระบาดวทิยา	ข้อมลู 

การควบคุมโรคในแต่ละโรคที่มีโอกาสก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและการเกิดโรคได้	 เช่น	 พื้นที่ที่เคยเกิดโรค	 

โรงฆ่าสัตว์	 โรงงานแปรรูป	 ตลาดนัดค้าสัตว์	 แหล่งรวมสัตว์	 สถานที่จ�าหน่ายสัตว์และซากสัตว์	 พื้นที่สาธารณะ	 

แหล่งรวมของสัตว์ป่าหรือนกธรรมชาติ	ฯลฯ
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	 (4)		ข้อมลูพืน้ฐานลกัษณะการจดัการการเลีย้งสตัว์ตลอดห่วงโซ่การผลติใน	(Supply	Chain)	ในสตัว์แต่ละ

ชนิดและขนาด	 นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลด้านจ�านวน	 ซึ่งมักจะต้องใช้ในกรณีการเกิดโรคหรือการพัฒนาปศุสัตว์	 

เช่น	ฟาร์มสัตว์ในแต่ละชนิดและขนาดมีการเลี้ยงเท่าไร	พันธุ์สัตว์ที่ใช้มาจากไหน	มีการกักโรคก่อนรวมเลี้ยงในฟาร์ม

หรือไม่	มีพ่อค้ามาซื้อสัตว์ในฟาร์มหรือขายสัตว์ให้หรือไม่	เข้า-ออกอย่างไร	เลี้ยงเพื่อการค้าหรอืใช้บรโิภคในครวัเรอืน	

ถ้าเลีย้งเพือ่การค้ามกีารส่งขายทีไ่หน	ผูซ้ือ้เอาไปท�าอย่างไรต่อ	การเล้ียงและการจัดการฟาร์มเป็นอย่างไร	อาหารมาจาก

ทีไ่หนหรอืกรณสีตัว์ใหญ่ปล่อยเลีย้งทีไ่หน	การคมนาคมขนส่งผลผลิตเป็นอย่างไร	แหล่งน�า้	แหล่งก่อมลพิษ	การดูแลด้าน

สขุภาพสตัว์	การใช้วคัซนีหรอืยารกัษาโรคฯลฯ	เป็นต้น

	 (5)		การวเิคราะห์ปัจจยัเสีย่งทางกายภาพและจดัท�าข้อมลูด้านภยัพบิติัในพืน้ทีข่องตนเอง	เช่น	กรณภียัแล้ง	 

น�า้ท่วม	 โดยการประเมนิร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่จดัส�ารองแหล่งน�า้และอาหาร	 กรณต่ีางๆ	ทีม่โีอกาสเกดิขึน้	

หรือเกิดขึ้นทุกปี	

	 (6)		การจัดท�าแผนที่ปศุสัตว์	ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาควรจัดท�าเป็นแผนที่ปศุสัตว์โดยการระบุพิกัดลงใน

แผนที	่ ซึง่แผนท่ีนีก้รมปศสุตัว์ก�าลงัพฒันาและด�าเนนิการ	 ในชัน้ต้นนีส้ามารถด�าเนนิการก่อนเพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ได้

โดยการใช้โปรแกรมแผนที่	ซึ่งมีผู้ให้บริการอยู่ขณะนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที

ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำน
	 เพื่อให้สามารถติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสามารถน�าผลงานมาพัฒนาการด�าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ควรก�าหนดให้มีตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานในกิจกรรมนี้	ตัวอย่างเช่น

	 1.	 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจ�านวนสัตว์ในประเทศไทย

	 2.	 ข้อมูลทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคในพื้นที่

	 3.	 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงด้านโรคและภัยพิบัติ

	 4.	 ข้อมูลการเลี้ยงตลอดห่วงโซ่การผลิตด้านปศุสัตว์

	 5.	 แผนที่ปศุสัตว์ที่ได้จากข้อ	1	-	4

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรด�ำเนินงำน
 จากการด�าเนนิงานในกจิกรรมนี	้เจ้าหน้าทีแ่ละผูเ้กีย่วข้องสามารถน�าประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการด�าเนนิ

งานไปใช้พัฒนา	ต่อยอดได้	ดังนี้	 	

	 1.	 เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการวางแผนส่งเสริม	 พัฒนาสุขภาพสัตว์การผลิตและการตลาดการจัดท�า 

เขตเศรษฐกิจการผลิตสินค้าปศุสัตว์

	 2.	 เจ้าหน้าที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ใช้ประกอบการควบคุม	 ป้องกัน	 ช่วยเหลือ	 แก้ไขปัญหา

กรณีเกิดในโรคสัตว์

	 3.	 เจ้าหน้าทีแ่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใช้ประกอบการเตอืนภยั	ป้องกนั	และช่วยเหลอืกรณภียัพบัิติ

	 4.	 ใช้ประกอบการจัดท�าและจัดสรรงบประมาณ	พัสดุที่จ�าเป็นต้องใช้ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ 

ใช้ประกอบการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าในแต่ละชนิดสัตว์	ในระดับอ�าเภอ	จังหวัด	เขต	ภาค	

ประเทศ	(เขตเศรษฐกิจการผลิตสินค้าปศุสัตว์)

	 5.	 ใช้ประกอบการก�าหนดแผนพัฒนาสุขภาพสัตว์	การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์
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บทที่ 3
กำรเฝ้ำระวังโรค

หลักกำรและเหตุผล
	 ระเบียบกรมปศุสัตว ์	 ว ่าด ้วยการด�าเนินการเฝ ้าระวัง	 ป ้องกัน	 และควบคุมโรคระบาดสัตว  ์

พ.ศ.	2547	“การเฝ้าระวงัโรค”	หมายความว่า	การตดิตามสงัเกตการเปลีย่นแปลงอย่างมรีะบบ	สม�า่เสมอ	และต่อเนือ่ง 

ในด้านต่างๆ	 ทั้งหมดของการเกิด	 การแพร่กระจายของโรค	 เพื่อให้รู ้ปัญหาสุขภาพสัตว์	 ทั้งในภาวะปกติและ 

ภาวะโรคระบาด

	 การเฝ้าระวงัโรคในสตัว์เป็นกลไกส�าคญัในการก�าจดัโรค	ลดอบุตักิารณ์การเกดิโรค	ควบคมุโรค	รูส้ถานการณ์

การกระจายตวัของโรคซึง่ด�าเนนิการโดยกรมปศสัุตว์	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	กระทรวงมหาดไทย	และเครือข่าย

เฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	ผ่านการวิเคราะห์แปลผล	ผู้บริหาร

และผู้รับผิดชอบจะใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อการป้องกัน	 ควบคุมโรคในระดับพื้นที่	 เขต	 และประเทศได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	

	 การเฝ้าระวังโรคแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ

	 1.	 การเฝ้าระวังเชิงรุก	(Active	surveillance)

	 	 เป็นการก�าหนดแผนการด�าเนินการเฝ้าระวังเพ่ือค้นหาโรคในพ้ืนที่	 โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าด�าเนินการ 

สังเกตอาการตามนิยามอาการของโรค	 ทดสอบโรคเบื้องต้น	 เก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ	 

ตามมาตรการการเฝ้าระวงัและการสุม่ตรวจในแต่ละโรคในแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปี	ทีก่รมปศสุตัว์ก�าหนด	โดยทีย่งัไม่มี

รายงานสตัว์แสดงอาการ	เพือ่ให้รูโ้รคเรว็	ควบคมุโรคได้เร็ว	การเฝ้าระวงัเชงิรุกจะมปีระสิทธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสดุ	

ผู้รับผิดชอบในพื้นท่ีต้องน�าผลงานท่ีได้จากการเฝ้าระวังมาวิเคราะห์	 ก�าหนดแนวทางและด�าเนินการตามมาตรการ	

ข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์ในทันที

	 2.	 การเฝ้าระวังเชิงรับ	(Passive	surveillance)

	 	 เป็นการด�าเนนิการภายหลงัการมรีายงานหรอืพบปัญหาการเกดิโรค	โดยการรบัแจ้งเหตสุตัว์มอีาการ

เจบ็ป่วยหรอืตายจากเกษตรกรหรอืผูเ้กีย่วข้อง	ทางช่องทางต่างๆ	ทีก่รมปศสัุตว์ได้เปิดบริการ	ทัง้ทีจุ่ดรับแจ้ง	ส�านกังาน	

การสือ่สารทางรปูแบบต่างๆ	หรอืการน�าส่งตวัอย่างเพ่ือการชนัสูตรโรคของเกษตรกรเอง	เจ้าหน้าทีก่รมปศสัุตว์จะได้

ท�าการเข้าตรวจสอบ	วินิจฉัย	รักษา	หรือด�าเนินการควบคุมโรคตามหลักวิชาการสัตวแพทย์	เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่	

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน
	 กรมปศสุตัว์ได้แบ่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของหน่วยงานตามระเบยีบกรมปศสัุตว์	ว่าด้วยการด�าเนินการ

เฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2547	ไว้	ดังนี้	

 กำรเฝ้ำระวังโรคระบำด ในภำวะปกติ
	 1.	 ส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอ	ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด	ส�านักงานปศุสัตว์เขต	และส�านักควบคุม	ป้องกัน	

และบ�าบัดโรคสัตว์	เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ในท้องที่รับผิดชอบอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ



15คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์สำ�นักควบคุม ป้องกันและบำ�บัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

	 2.		สัตวแพทย์ประจ�าท้องที่	 ด�าเนินการเฝ้าระวังโรคและสร้างระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่	

โดยการตรวจเยี่ยมสุขภาพสัตว์	ฝึกอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ตลอดจนอาสาปศุสัตว์และเกษตรกรเรื่องโรคระบาดสัตว์และแนวทางการเฝ้าระวังโรค	ออกตรวจเยี่ยมสุขภาพสัตว	์

เก็บตัวอย่างจากสัตว์ป่วยหรือสัตว์ท่ีสงสัยเป็นโรคระบาด	 ส่งห้องปฏิบัติการ	 และจัดท�าบันทึกผลการด�าเนินงานใน

สมุดบันทึกการเฝ้าระวังโรคไว้	 เพื่อสามารถตรวจสอบและติดตามภาวะโรคย้อนหลังได้และส่งรายงานการเฝ้าระวัง

โรคให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบทุกสิ้นเดือน

	 3.		ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด	 ติดตามและรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังโรคจากส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอ	

พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล	 และให้รายงานส�านักงานปศุสัตว์เขตทราบภายในวันที่	 5	 ของเดือนถัดไปทุกเดือน	 พร้อม

ทั้งส�าเนาแจ้งให้ส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอด้วย

	 4.	 ส�านักงานปศสุัตวเ์ขต	ติดตามและรวบรวมขอ้มลูการเฝา้ระวังโรคจากปศุสตัวจ์ังหวดั	วิเคราะห์ข้อมูล	

และรายงานกรมปศสุตัว์ผ่านส�านกัควบคมุ	ป้องกนัและบ�าบดัโรคสัตว์ภายในวนัที	่10	ของเดือนถดัไปทกุเดือน	พร้อม

ทั้งส�าเนาให้ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ทราบด้วย

	 5.	 ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 ติดตามและรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังโรคจากส�านักงาน

ปศุสัตว์เขต	 วิเคราะห์ข้อมูล	 และรายงานกรมปศุสัตว์	 ภายในวันที่	 15	 ของทุกเดือน	พร้อมทั้งส�าเนาให้ส�านักงาน

ปศุสัตว์เขตทราบด้วย

	 6.	 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจ�าภาค	 ตรวจวินิจฉัยโรค

บันทึกผลการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างมีระบบ	 รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการตามแบบรายงาน

ผลการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการเสนอกรมปศุสัตว์	ผ่านส�านักควบคุม	ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	ภายในวันที ่

15	 ของเดือนถัดไปทุกเดือน	 และวิเคราะห์ผลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการประจ�าปีเสนอกรมปศุสัตว์ผ่าน 

ส�านักควบคุม	ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์

	 7.		ส�านกัควบคมุ	ป้องกนัและบ�าบดัโรคสตัว์	ประสานงานสร้างเครอืข่ายการเฝ้าระวงัโรคกบัหน่วยงานอืน่ๆ	

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

	 ในกรณีที่พบโรคระบาดให้รายงานอย่างเป็นทางการโดยอนุโลมเช่นเดียวกับการรายงานในภาวะ 

เกิดโรคระบาด

 กำรป้องกันโรค
	 1.	 ส�านกัควบคมุ	ป้องกนัและบ�าบดัโรคสัตว์ร่วมกบัสถาบนัสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ประมวลผลการเฝ้าระวงั

โรคทีไ่ด้รบัรายงานจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	เพือ่วเิคราะห์จดัท�าแผนป้องกนั	ควบคมุ	และก�าจดัโรคให้มปีระสทิธภิาพ

เสนอกรมปศุสัตว์	เพื่อก�าหนดเป็นนโยบายต่อไป

	 2.	 ส�านักควบคุม	ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	ประสานงานกับส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพื่อวางแผน

การผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบาดและแอนติเจนทดสอบโรค

	 3.	 ส�านักงานปศุสัตว์เขต	 น�านโยบายและแผนป้องกัน	 ควบคุม	 และก�าจัดโรคที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด 

มาประชุมและวางแผนร่วมกับส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�าแผนซึ่งได้รับมอบหมาย 

ไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อไป

	 4.	 ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด	น�าแผนป้องกัน	ควบคุม	และก�าจัดโรคที่กรมปศุสัตว์ก�าหนดจัดการประชุม

และวางแผนร่วมกบัสตัวแพทย์ประจ�าท้องทีแ่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่น�าไปใช้ปฏบิตัใินพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบต่อไป



16 คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ สำ�นักควบคุม ป้องกันและบำ�บัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

	 5.	 สัตวแพทย์ประจ�าท้องที่	 จัดท�าแผนฝึกอบรม	 ให้ความรู้และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

เช่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์	ผู้ประกอบการ	เกษตรกรและ

ประชาชน	เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด

	 6.	 สัตวแพทย์ประจ�าท้องที่	 จัดท�าแผนการฉีดวัคซีน	 ด�าเนินการฉีดวัคซีนเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

ให้สตัว์อย่างมีประสทิธภิาพ	ตดิตามและบันทกึผลการฉดีวคัซนีตามแบบทีก่รมปศสุตัว์ก�าหนด	เพือ่ใช้เป็นหลกัฐานใน

การเคลือ่นย้ายสตัว์	รายงานผลการฉดีวคัซนีให้ส�านกังานปศสัุตว์จังหวดัทราบและให้ส�านกังานปศสัุตว์จังหวดัรวบรวม

ส่งส�านักงานปศุสัตว์เขตตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 7.	 ส�านักงานปศุสัตว์เขต	 มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ	 ติดตามการปฏิบัติงานป้องกันโรค	 

สรปุวเิคราะห์	และการรายงานผลการปฏบิตังิานของส�านกังานปศสัุตว์จังหวดัส่งส�านกัควบคมุ	ป้องกนัและบ�าบดัโรคสตัว์

	 8.	 ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ	 นิเทศก์ติดตาม 

การปฏบิตังิานเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัโรคแต่ละส�านกังานปศสุตัว์เขต	 สรปุวเิคราะห์ผลการปฏบิตังิานให้กรมปศสุตัว์ทราบ

ตามที่ก�าหนด

 กำรทดสอบโรค
	 1.	 ส�านกัควบคมุ	ป้องกนัและบ�าบดัโรคสตัว์และสถาบนัสขุภาพสตัว์แห่งชาต	ิประมวลผลการเฝ้าระวงัทาง

ห้องปฏิบัติการ	หรือผลการตรวจชันสูตรโรคเพื่อวิเคราะห์จัดท�าแผนการทดสอบโรคในปศุสัตว์	เช่น	โค	กระบือ	แพะ	

แกะ	สุกร	สัตว์ปีก	และสัตว์ชนิดอื่นๆ	ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	เพื่อก�าหนดเป็นนโยบายของกรมปศุสัตว์ให้ส�านักงาน

ปศุสัตว์เขต	 ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด	 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์	 หรือสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	 

ถือเป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานทดสอบโรคและควบคุมโรคต่อไป

	 2.	 ส�านักงานปศุสัตว์เขต	 น�าแนวทางการทดสอบโรคที่ได้รับมอบจากกรมปศุสัตว์มาประชุมวางแผน 

ร่วมกบัส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดั	และศนูย์วจิยัและพฒันาการสตัวแพทย์หรอืสถาบนัสขุภาพสตัว์แห่งชาติ	เพือ่ท�าเป็น

แผนปฏิบัติงานทดสอบโรคในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อไป

	 3.	 สัตวแพทย์ประจ�าท้องที่	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงานทดสอบโรคตามแผนท่ีได้ก�าหนดไว้ใน

ข้อ	2

	 4.	 ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์ประสานงานกับส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพ่ือวางแผน

การผลิตแอนติเจนเพื่อใช้ในการทดสอบโรค

	 5.	 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจ�าภาค	 พัฒนาการตรวจ

วินิจฉัยโรคให้ได้มาตรฐานตามองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ	(OIE)

	 6.	 สถาบันสขุภาพสตัว์แห่งชาต	ิและศนูย์วจิยัและพฒันาการทางสตัวแพทย์	วางแผนการวจิยัให้สอดคล้อง

กับนโยบายกรมปศุสัตว์	 โดยมุ่งพัฒนาด้านเทคนิคในการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ที่สามารถน�ามาตรวจสอบในพื้นที่ได	้

ตลอดจนพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคระบาดได้รวดเร็วและถูกต้อง

	 7.	 ส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	 วางแผนการวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันโรคและแอนติเจน 

ที่มีประสิทธิภาพ

	 8.	 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติโดยศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้

พัฒนาวิธีการตรวจแยกชนิดไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย	(Typing)
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	 9.	 ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	 ท�าแผนศึกษาวิจัยหา

แนวทางป้องกัน	 ควบคุมก�าจัดโรคระบาดตามหลักวิชาการสัตวแพทย์	 เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนป้องกันและก�าจัดโรคที่มี

ประสิทธิภาพ

	 10.	 ส�านักงานปศุสัตว์เขต	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์	และส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด	จัดท�าแผน

ศึกษาวิจัยโรคสัตว์ชนิดที่เป็นปัญหาภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ	เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน	ควบคุม	ก�าจัดโรค

ตามหลักวิชาการสัตวแพทย์

วิธีด�ำเนินกำร
	 ด�าเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์	ว่าด้วยการด�าเนินการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคระบาดสัตว์	

พ.ศ.	2547	และมาตรการในแต่ละโรคตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนดเพิ่มเติม	ดังนี้

กำรเฝ้ำระวังเชิงรุก (Active surveillance)
 1. เฝ้าระวังเชิงรุกทางอาการ

	 	 เป็นการเฝ้าระวงัโรคโดยใช้การสังเกตอาการผิดปกติด้วยตาเปล่าขณะท�าการตรวจเยีย่มให้ค�าแนะน�าหรอื

การรณรงค์ประจ�าปีในแต่ละโรค	ว่ามสีตัว์แสดงอาการผิดปกติตามนยิามของแต่ละโรค	แบ่งเป็น

	 1.1	 สัตว์ภายในประเทศหรือสัตว์ในพื้นที่	 โดยการจัดท�าแผนการด�าเนินการประจ�าปีก�าหนดการ 

เฝ้าระวงัเพือ่ค้นหาโรคในพืน้ทีโ่ดยเจ้าหน้าทีป่ระจ�าส�านกังานปศุสตัว์อ�าเภอ	ปศุสตัว์ต�าบล	อาสาพฒันาปศุสตัว์	เครือ่ข่าย 

เฝ้าระวงัหรอืเจ้าหน้าทีอ่ืน่ๆ	ในท้องทีซ่ึง่อยูใ่กล้ชดิเกษตรกรหรือพ้ืนที่	เข้าด�าเนนิการเดินส�ารวจตรวจเยีย่มให้ค�าแนะน�า

การเลี้ยงสัตว์	จัดท�าข้อมูลด้านปศุสัตว์รายฟาร์มและหมู่บ้าน	หรือในพื้นที่เสี่ยงของแต่ละโรค	พร้อมทั้งสังเกตอาการ

ตามนิยามของโรค	เพื่อค้นหาโรคก่อนเกิดการระบาด

	 1.2	 สัตว์น�าเข้า	 สัตว์จากฟาร์มหรือพื้นที่อื่น	 ให้ท�าการกักสัตว์สังเกตอาการตามนิยามของโรคตาม 

ระยะเวลาที่ก�าหนดในแต่ละชนิดสัตว์	 โดยปกติจะใช้เวลากัก	 21	 วัน	 หรือตามมาตรการในแต่ละโรค	 ระหว่างนี้ให ้

เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์เพื่อป้องกันไม่ให้น�าโรคเข้าฟาร์มหรือเข้าพื้นที่

โรคและอาการตามนิยามของโรค

ชนิดของโรค อาการตามนิยามของโรค

โรคปากและเท้าเปื่อย	(FMD) สัตว์กีบคู่มีน�้าลายไหลยืดหรือมีตุ่มใสหรือแผลหลุมที่ปาก/ล้ิน/กีบ	 หรือ 

ขาเจบ็/กบีเจบ็อาจมอีาการร่วมกบัการเป็นไข้หรอืน�้านมลด	หรอืเคีย้วเอ้ือง

ลดลง

โรคพิษสุนัขบ้า	(Rabies) สัตว์มีอาการหรือนิสัยเปลี่ยนไปและตายลง	อาจดุร้ายหรือซึม

โรคบรูเซลโลสิส	 อาการแท้งในระยะท้าย	หรือ	อัณฑะอักเสบบวมหรือรกค้าง	หรือ	ข้อบวม

โรค	CAE	:

(CarpineAlthritisEncephalitis)

พ่อแม่พันธุ์แสดงอาการข้อบวม	หรือลูกแพะ	 แกะแสดงอาการทางระบบ

ประสาท	เช่น	ชัก	สั่น	เดินวน	ไม่มีแรง
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โรค	PPR	:

(	Pest	des	Petits	Ruminants	)

แพะ	แกะ	แสดงอาการมีน�้ามูกข้นเขียว	อ้าปากหายใจ	หรือมีอาการท้อง

เสีย	และอาจมีอาการไข้สูงร่วมด้วย

โรค	Schmallenburg ลูกแพะ	แกะ	จะตายแรกคลอด	และมีรูปร่างผิดปกติ	เช่น	คอบิด	คางสั้น	

สันหลังคด	หรือ	แม่แพะ	แกะ	แท้งผิดปกติ

โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย	 กระบือหรอืโคหน้าบวม	หรอืล้มตัวลงนอนไม่ยอมลกุ	หายใจล�าบากหรอืคอ

บวม	อาจมีอาการมีไข้	หรือนมลด	หรือเคี้ยวเอื้องลดลงร่วมด้วย	หรือตาย

เฉียบพลันตั้งแต่	2	ตัว	ขึ้นไป	ในระยะเวลา	2	วัน

โรคแอนแทรกซ์ โค-กระบือ	ตายเฉียบพลันและมีเลือดไหลออกไม่หยุดทางทวาร	ปาก	หู

โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ ไอเสียงดังแบบไม่มีเสมหะ	น�้ามูกปนเลือด	หรืออาการทางระบบประสาท	

เช่น	ชัก	เกร็ง	ร่วมกับไข้สูง

โรควัวบ้า	(BSE) สัตว์ที่มีอายุมากกว่า	 2	 ปี	 มีอาการทางประสาท	 เช่น	 เดินวน	 หรือเตะ 

ในขณะรีดนม	 หรือทรงตัวผิดปกติ	 หรือตื่นกลัวและระแวงมากผิดปกต	ิ 

อาจมีอาการร่วมกับการล้มตัวนอนไม่ยอมลุก	หรือเคี้ยวเอื้องลดลง

โรคพีอาร์อาร์เอส	(PRRS) สุกรมีใบหูสีม่วง	หรือจ�้าเลือดตามร่างกาย	หรือ	ไอ	มีน�้ามูก	หรือ	แท้ง	หรือ	

ตายแรกคลอดสูง	อาจมีอาการท้องเสียและไข้สูงร่วมด้วย

โรคไข้หวัดนก	AI	:

Avian	Influenza

และนิวคาสเซิล

1.	สัตว์ปีกมีอาการป่วย	ตาย	ผิดปกติหรือสงสัยเป็นโรคไข้หวัดนก

2.	สัตว์ปีกที่ถูกเลี้ยงในระบบฟาร์ม	 มีอัตราการตายอย่างน้อยร้อยละ	 1 

	 ใน	2	วนั	หรอือตัราการกนิอาหาร	และน�า้ลดลงร้อยละ	20	ใน	1	วนั	หรอื

	 สตัว์ทีถ่กูเลีย้งแบบหลงับ้าน	มอีตัราการตายอย่างน้อยร้อยละ	5	ใน	2	วนั

3.	สัตว์ปีกตามข้อ	1	และ	2	แสดงอาการอื่นร่วมด้วย	ดังนี้

	 3.1	 ตายกระทันหัน

	 3.2	 อาการทางเดินหายใจ	เช่น	หายใจล�าบาก	หน้าบวม	น�้าตาไหล

	 3.3	 อาการทางระบบประสาท	เช่น	ชักคอบิด

	 3.4	 ท้องเสีย	 หรือขนยุ่ง	 ซึม	 ไม่กินอาหาร	 ไข่ลด	 ไข่รูปร่างผิดปกติ	 

	 	 หงอน	เหนียงสีคล�้า	หรือหน้าแข้งมีจุดเลือดออก

 

 2. เฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ

	 	 เป็นการเฝ้าระวังโรคซึ่งไม่อาจเห็นได้ทางอาการด้วยตาเปล่า	 ต้องใช้การจัดท�าแผนการสุ ่ม

เก็บตัวอย่าง	 เพื่อค้นหาโรคตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนดในแต่ละชนิดสัตว์	 ในแต่ละพื้นที่ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีเพื่อการก�าจัดหรือค้นหาอุบัติการณ์ของโรค	 ซ่ึงส�านักควบคุม	 ป้องกัน	 และบ�าบัดโรคสัตว์และสถาบัน

สุขภาพสัตว์แห่งชาติจะเป็นผู ้ศึกษาและออกแบบการส�ารวจ	 จ�านวนตัวอย่าง	 เวลาสถานที่เก็บ	 วิธีการเก็บ	
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และวิธีการตรวจ	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ด�าเนินการจัดเก็บตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 ส่ง

ตรวจยังห้องปฏิบัติการตามพื้นท่ีรับผิดชอบ	 ในบางโรคจะด�าเนินการตรวจสอบโรคเองโดยสัตวแพทย์ในพื้นที่	 

เช่น	 วัณโรค	 หรือทดสอบข้ันต้นก่อนส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 เช่น	 โรคบรูเซลโลสิส	 เป็นต้น	 ข้อมูลที่เกิด

ขึ้นส�านักงานปศุสัตว์เขตและส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะต้องน�ามาประมวลผล	 วิเคราะห์	 และด�าเนินการ

ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์	 และจัดท�าเป็นสารสนเทศเผยแพร่ให้เกษตรกร	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ	 

ส�านกัควบคมุ	ป้องกนั	และบ�าบัดโรคสตัว์จะเป็นผูส้รปุเป็นสารสนเทศทางระบาดวทิยาทางสตัวแพทย์เสนอผูเ้กีย่วข้อง

เพือ่น�ามาประกอบแผนการด�าเนนิงานในขัน้ตอนต่อไปและใช้เป็นข้อมลูทีส่�าคญัประกอบการตดัสนิใจของกรมปศสุตัว์

ต่อไป

โรคและกำรเก็บตัวอย่ำง

ชนิดของโรค การตรวจ

โรคปากและเท้าเปื่อย	

(FMD)

เก็บตัวอย่างซีรั่มหาความชุกของโรคและสุ่มตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันแยกไทป์

โรคพิษสุนัขบ้า	(Rabies) เก็บหัวสัตว์ที่แสดงอาการของโรค	ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ	ตายตามท้องถนน	หรือ

สัตว์ที่อยู่บริเวณเดียวกับสัตว์ที่ป่วยเป็นโรค

โรคบรูเซลโลสิส	 เก็บตัวอย่างซีรั่มและลูกที่แท้ง

โรค	CAE	:

(Carpine	Althritis	

Encephalitis)

เก็บตัวอย่างซีรั่ม

โรค	PPR	:

(Pest	des	Petits	

Ruminants)

เก็บตัวอย่างซีรั่ม

โรค	Schmallenburg เก็บตัวอย่างรก	น�้าคร�่าของแม่	ขี้เทา	และเลือด	สมอง	ม้ามของลูกที่ตายหรือแท้ง

โรคทูเบอร์คูโลสิส ทดสอบด้วยวิธี	Single	Intradermal	test	ในสัตว์อายุ	1	ปีขึ้นไปทุกตัวในฝูง

โรคแอนแทรกซ์ สุ่มตรวจหนังสัตว์น�าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ละ	5	ตัวอย่าง

โรคโลหิตจางติดเชื้อใน

ม้า	(Equine	Infectious	

Anemia,	EIA)

เก็บตัวอย่างเลือดในม้าใช้งานของเกษตรกรทุกตัวที่มีอายุ	1	ปีขึ้นไป

โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ เก็บตัวอย่างซีรั่ม
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โรควัวบ้า	(BSE) -	 เกบ็ตวัอย่างวตัถดิุบน�าเข้าชนดิเนือ้ป่น	และกระดูกป่น	(MBM)	เพ่ือตรวจสอบหา 

		 DNA	ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง	ป้องกันการปลอมปนของ	MBM	จากสัตว์เคี้ยวเอื้อง

-	 เฝ้าระวังเชิงรับทางห้องปฏิบัติการ	

	 (1)	เก็บตัวอย่างสมองโคที่มีอาการตามนิยามโรคกลุ่ม	1	–	3	ส่งตรวจที่สถาบัน

สุขภาพสัตว์แห่งชาติ

  กลุ่มที่ 1	 โคอายุมากกว่า	2	ปี	ที่แสดงอาการป่วยทางระบบประสาทและมี

พฤตกิรรมเปลีย่นแปลง	เช่น	ตืน่เต้น	และหวาดกลวัต่อการกระตุน้	เตะในขณะรดีนม 

ตลอดเวลา	 หวาดผวาเมื่อเข้าใกล้ประตูหรือรั้ว	 รวมถึงโคที่มีอาการทางประสาท 

โดย	ไม่มีอาการของการติดเชื้อ

  กลุม่ที ่ 2	 โคอายมุากกว่า	2	ปี	ทีม่คีวามผดิปกตด้ิานการทรงตวั	เช่น	ไม่สามารถเดนิ 

หรอืทรงตวัได้เอง	ล้มนอนตลอดเวลา	ล้มแล้วลกุเองไม่ได้	รวมถงึโคทีถ่กูส่งเข้าโรงฆ่า

ในกรณีฉุกเฉิน	หรือถูกคัดทิ้งในช่วงการตรวจสัตว์ก่อนเข้าโรงฆ่า

  กลุ่มที่  3	 โคอายุมากกว่า	 2	 ปี	 ที่ตายในฟาร์มโดยไม่ทราบสาเหตุ	 หรือ 

ตายระหว่างการเคลื่อนย้ายจากฟาร์มไปยังโรงฆ่า

	 (2)	เกบ็ตวัอย่างสมองโคอาย	ุ4–7	ปี	ทีส่่งเข้าโรงฆ่าตามปกต	ิจงัหวดัละ	2	ตวัอย่าง

	 (3)	ส่งตวัอย่างสมองโคทีใ่ห้ผลลบต่อการตรวจวนิจิฉยั	โรคพษิสนุขับ้าและโรคทาง

ระบบประสาทอื่นๆ	ส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

โรคไข้หวัดนก	 (AI)	 และ 

นิวคาสเซิล

Cloacal	swab	:	ตรวจหาเชื้อโรค

Serum	:	ตรวจระดับภูมิคุ้มกันของโรค

	 วิธีการเก็บตัวอย่างสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์จะเป็นผู้อบรม

และจัดท�าคู่มือการปฏิบัติ	 เพื่อความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน	 ผลที่วินิจฉัยชันสูตร	 น่าเชื่อถือ	 สามารถน�า

มาอ้างอิงการด�าเนินงานได้ในขั้นตอนต่อไป

กำรเฝ้ำระวังเชิงรับ (Passive surveillance)
 1. เฝ้าระวังเชิงรับทางอาการ

	 	 (1)	 จัดตั้งศูนย์รับแจ้งโรคระบาดประจ�าอ�าเภอหรือประจ�าต�าบล	 โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	 หน่วยงานด้านสาธารณสุข	 และเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในพื้นที่	 เช่น	 อาสา

ปศุสัตว์	 อาสาสมัครสาธารณสุข	 (อสม.)	 เพื่อจัดให้มีระบบการรับแจ้งโรคในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีที่

สะดวกทั้งผู้แจ้งและผู้รับแจ้ง	 เช่น	 โทรศัพท์	 e-mail	 วิทยุพกพาหรือแจ้งโดยตรงที่ส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอหรือ 

ที่ท�าการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่ใกล้ที่สุด	เป็นต้น

	 	 (2)	 เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูล	 และด�าเนินการเข้าควบคุมโรคหลังจากได้รับแจ้งทันทีเพ่ือการ

ควบคุมโรคโดยเร็วที่สุด
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 2. เฝ้าระวังเชิงรับทางห้องปฏิบัติการ

	 	 เป็นการด�าเนินการของเกษตรกร	 ผู้ประกอบการ	 หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีท�าการเก็บตัวอย่างสัตว์หรือซาก

ภายหลังพบการป่วยหรือตาย	 พบปัญหาการเกิดโรคโดยไม่ได้อยู่ในแผนงานการเฝ้าระวังเชิงรุกของกรมปศศุสัตว์	 มี

การน�าส่งตัวอย่างเอง	และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ท�าการเข้าตรวจสอบ	วินิจฉัย	รักษา	หรือด�าเนินการควบคุมโรคตาม

หลักวิชาการสัตวแพทย์	เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำน
	 เพื่อให้สามารถติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสามารถน�าผลงานมาพัฒนาการด�าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ควรก�าหนดให้มีตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานในกิจกรรมนี้	ตัวอย่างเช่น

	 1.	 จ�านวนเกษตรที่เข้าตรวจเยี่ยมให้ค�าแนะน�า

	 2.	 จ�าวนวนฟาร์มที่เข้าตรวจเยี่ยมให้ค�าแนะน�า

	 3.	 ชนิดและจ�านวนของสัตว์ที่ได้เฝ้าระวังทางอาการ

	 4.	 จ�านวนครั้งที่ท�าการตรวจเยี่ยมให้ค�าแนะน�า

	 5.	 จ�านวนโรคที่ท�าการเก็บตัวอย่าง

	 6.	 จ�านวนสัตว์/ตัวอย่างที่ท�าการทดสอบโรคขั้นต้น

	 7.	 จ�านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 8.	 จ�านวนครั้งที่ได้รับแจ้งสัตว์ป่วย/ตาย

	 9.	 จ�านวนครั้งที่น�าผลการเฝ้าระวังมาจัดท�าสารสนเทศเผยแพร่สู่ผู้เกี่ยวข้อง

	 10.	 ร้อยละของเกษตรกร/ฟารมที่ได้รับการตรวจเยี่ยม

	 11.	 ร้อยละของสัตว์ที่ได้เฝ้าระวังทางอาการเปรียบเทียบกับสัตว์ทั้งหมด

	 12.	 ร้อยละของตัวอย่างที่มีคุณภาพสามารถตรวจทางห้องปฏิบัติการได้

	 13.	 ร้อยละของจ�านวนตัวอย่างที่ได้รับการตอบผลทางห้องปฏิบัติการ

	 14.	 ร้อนละของการเข้าแก้ไขปัญหาเมื่อได้รับแจ้งสัตว์ป่วย/ตาย

	 15.	 ร้อยละของการน�าผลทางห้องปฏิบัติการไปแก้ไขปัญหา

	 16.	 ร้อยละของการน�ารายงานการเฝ้าระวังมาวิเคราะห์จัดท�าข้อมูลทางระบาดวิทยา

	 17.	 ร้อยละของจ�านวนสารสนเทศที่ได้ผลในการน�าไปแก้ไขปัญหา

	 18.	 อัตราการเกิดโรคที่ลดลงจากแผนการด�าเนินการการเฝ้าระวัง

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรด�ำเนินงำน
	 จากการด�าเนินงานในระบบบการเฝ้าระวังโรคทางอาการและห้องปฏิบัติการประชาชนเกษตรกร	 

ผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้	ดังนี้

 ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ

	 1.	 เกษตรกรได้รับค�าแนะน�าการดูแลทางสุขภาพสัตว์ที่ถูกต้อง

	 2.	 สัตว์ในพื้นที่ได้รับการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสามารถป้องกันได้ทั้งในช่วงที่มีการแสดงอาการและ

ลดการติดต่อของเชื้อโรค
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	 3.	 สตัว์ป่วย	ตายได้รบัการชนัสตูรทราบสาเหตุของโรค	เพ่ือลดความสูญเสียเพ่ิมเติม	และสามารถป้องกนั

การเกิดโรคในครั้งต่อไป

	 4.	 เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

	 5.	 อัตราการเกิดโรคลดลง	ลดอัตราการตาย	สัตว์ให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

	 6.	 รายได้ของเกษตรกรสูงขึ้น	สามารถเลี้ยงสัตว์ได้อย่างยั่งยืน

 เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง

	 1.	 ทราบข้อมูลระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ในระดับพื้นที่และระดับประเทศเพื่อน�ามาใช้ประกอบการ

วางแผนด้านสุขภาพสัตว์

	 2.	 เจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีข้อมูลใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับสาเหตุของการเกิดโรค

	 3.	 สามารถรู้อุบัติการณ์การเกิดโรคได้ไว	ควบคุมโรคและก�าจัดโรคได้อย่างรวดเร็ว

	 4.	 ผลผลิตในภาคปศุสัตว์สูงขึ้น	รายได้ของท้องถิ่นสูงขึ้น

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
	 1.	 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	

	 2.	 ระเบียบกรมปศุสัตว์	ว่าด้วยการด�าเนินการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2547
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บทที่ 4
กำรเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกันโรค

หลักกำรและเหตุผล
	 วิธกีารเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัโรคทีด่แีละง่ายทีส่ดุคอื	“การท�าวคัซนี”	จากสภาพการเลีย้งสตัว์ของเกษตรกร

รายกลางและรายย่อยส่วนใหญ่แล้วฟาร์มยังไม่จัดให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ	 สัตว์มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด

โรคระบาดได้	 การท�าวัคซีนป้องกันโรคแก่สัตว์จึงมีความจ�าเป็นและนับเป็นวิธีการป้องกันโรคที่ประหยัดและได้ผลดี

ที่สุด	แต่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับระบบการจัดการสุขาภิบาลที่ดี	หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกรายรู้จักการท�าวัคซีนแก่

สัตว์ของตนเองทกุตวัอย่างถกูต้องตามระยะเวลาทีก่�าหนด	จะท�าให้สตัว์ทัง้ฝงูมภีมูต้ิานทานในระดบัป้องกนัโรคได้	ใน

ลกัษณะเดยีวกนัการเลีย้งสตัว์ในระดบัหมูบ้่านหรอืต�าบลควรมผีูร้บัผดิชอบประสานและด�าเนนิงานให้สตัว์ทีเ่กษตรกร

เลีย้งทกุตวัให้ได้รบัวคัซนี	อย่างน้อยต้องได้รบั	80	%	ของสัตว์ทัง้หมด	ปริมาณสัตว์ได้รับวคัซีนยิง่มากระดับภมิูคุ้มกัน

โรคของฝูงในพื้นที่ยิ่งสูง	โอกาสเกิดโรคระบาดจะน้อยลง	และถ้าใช้ร่วมกับมาตรการอื่นจะท�าให้ปลอดโรคได้ในที่สุด

	 วัคซีน	 คือ	 ผลิตผลท่ีได้จากการน�าจุลินทรีย์ที่ท�าให้เกิดโรคหรือท๊อกซินของมันหรือทั้งสองอย่างรวมกัน

มาท�าให้ฤทธิ์อ่อนลงจนไม่เป็นอันตราย	 และอยู่ในสภาพเหมาะสม	 ส�าหรับน�าเข้าสู่ร่างกายสัตว์	 เพื่อกระตุ้นให้เกิด

ภูมิคุ้มกันโรค	โดยไม่ท�าให้เกิดผลเสียต่อตัวสัตว์	วัคซีนของกรมปศุสัตว์	มี	2	รูปแบบ	คือ

	 1.	 วคัซนีแบบน�า้หรอืน�า้มนัพร้อมฉดี	ได้แก่	วคัซนีโรคปากและเท้าเป่ือย	เฮโมรายิกเซพติซเีมยี	แอนแทรกซ์ 

แบลคเลก	และอหิวาต์เป็ด	-	ไก่	วัคซีนชนิดนี้ก่อนใช้ให้เขย่าขวดให้วัคซีนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพร้อมใช้ได้ทันที

	 2.	 วัคซีนแบบแห้ง	ต้องผสมน�้ายาละลายก่อนใช้	จะมี	2	ส่วน	คือ	ตัววัคซีนอยู่ในขวดลักษณะแห้งเป็น

ก้อนหรือผงขวดหนึ่ง	และขวดน�้ายาละลายอยู่อีกขวดหนึ่ง	แยกต่างหาก	 	

 ข้อควรทราบและข้อควรปฏิบัติก่อนการท�าวัคซีน

	 1)	 สัตว์ที่จะท�าวัคซีนต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	และไม่เป็นโรคเท่านั้น

	 2)	 เพือ่ให้วคัซนีมปีระสทิธภิาพดทีีส่ดุ	และสามารถเกบ็รกัษาได้นาน	ควรศกึษารายละเอยีดการเกบ็รกัษา	

ตามค�าแนะน�าเฉพาะของวัคซีนแต่ละชนิด	

	 3)	 ใช้วัคซีนตามค�าแนะน�าของสัตวแพทย์เท่านั้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นใน

ฟาร์ม	หรือบริเวณใกล้เคียง

	 4)		ดูวันหมดอายุของวัคซีนที่ระบุไว้ข้างขวดก่อนน�าไปใช้

	 5)		เก็บรักษาวัคซีนให้ถูกวิธีตามค�าแนะน�า	อย่าให้วัคซีนถูกความร้อนหรือแสงแดด	

	 6)		ต้องให้วัคซีนครบตามต�าแหน่งและขนาดที่ก�าหนดไว้

	 7)	 ห้ามให้วัคซีนแก่สัตว์ที่ก�าลังจะน�าไปบริโภค	ควรเว้นช่วงเวลาตามค�าแนะน�าของวัคซีนแต่ละชนิด

	 8)	 วคัซนีทีเ่หลอืจากการใช้แต่ละครัง้ให้ทิง้	เพือ่หลกีเลีย่งการปนเป้ือนด้วยเชือ้โรคอืน่	ซึง่จะท�าให้คณุภาพ

วัคซีนลดลงและเป็นอันตรายแก่สัตว์ตัวอื่นหากใช้ในครั้งต่อไป

	 9)	ขวดบรรจุวัคซีนภาชนะที่ใช้ในการผสมวัคซีน	เมื่อใช้แล้วควรต้มหรือเผาท�าลายเชื้อก่อนทิ้ง	
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	 10)	 ต้องให้วัคซีนซ�้าตามค�าแนะน�า	เมื่อหมดระยะความคุ้มโรคของวัคซีนแต่ละชนิด

	 11)	 วคัซนีแบบท่ีผสมกบัน�า้ยาละลาย	เมือ่ผสมแล้วระหว่างใช้ต้องเกบ็ภายในกระติกน�า้แขง็และใช้ให้หมด

ภายใน	2	ชั่วโมง	

	 12)	 สตัว์บางตวัอาจเกดิการแพ้หลงัฉดีวคัซนี	ผูฉ้ดีจงึต้องสงัเกตอาการสตัว์ภายหลงัฉดีวคัซนีแล้วประมาณ	

1	ชั่วโมง	ถ้าเกิดอาการแพ้ให้สัตวแพทย์ผู้ควบคุมการฉีดรักษา	

	 13)	 วัคซีนที่มีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม	เสื่อมสภาพ	หมดอายุ	มีการปนเปื้อนหรือสีของวัคซีนเปลี่ยนไป

ห้ามน�ามาใช้	เนื่องจากการเสื่อมสภาพจะไม่สร้างภูมิคุ้มกันและอาจเกิดอันตรายแก่สัตว์ได้

	 14)	 การท�าวัคซีนให้ได้ผล	 ต้องท�าให้แก่สัตว์ทุกตัวในฟาร์มหรือหมู่บ้านยิ่งปริมาณสัตว์ที่ได้รับวัคซีนมาก	

ระดับภูมิคุ้มโรคในฝูงก็ยิ่งสูงโอกาสที่เกิดโรคจะมีน้อยลง

	 15)	 การให้วัคซีนเพื่อสร้างระดับภูมิคุ้มโรคในสัตว์แม่พันธุ์	จะสามารถถ่ายทอดภูมิคุ้มกันให้ลูกได้ในระยะ

แรกเกิด	ต้องท�าการบันทึกประวัติการท�าวัคซีนแม่ไปที่ประวัติลูกด้วย

	 16)	 สตัว์จะป่วยหลงัจากได้รบัเช้ือโรคหรอืไม่ขึน้อยูก่บัความแขง็แรงของสตัว์	ปรมิาณและความรนุแรงของ

เชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย	หากเชื้อโรคมีปริมาณและความรุนแรงมาก	สัตว์อ่อนแอ	ก็อาจท�าให้เป็นโรคได้

	 17)	 วัคซนีใช้เพือ่กระตุน้การสร้างภมูคิุม้กนัโรค	ก่อนเกดิโรค	ไม่ใช่ยารกัษาโรค	ไม่ควรหวงัผลการท�าวคัซีน

แต่เพียงอย่างเดียว	การป้องกันการติดโรคจากแหล่งอื่น	การจัดการและการสุขาภิบาลที่ดีจะช่วยป้องกันการเกิดโรค

ได้ดีที่สุด

 การเตรียมอุปกรณ์ท�าวัคซีน

	 1)	 เขม็และกระบอกฉดียาต้องต้มในน�า้เดอืดนาน	15	นาท	ีก่อนและหลงัการใช้	ห้ามแช่ในน�า้ยาฆ่าเชือ้โรค

	 2)	 ใช้ส�าลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดท�าความสะอาดจุกยางและคอขวด

	 3)	 วัคซีนแบบน�้าหรือน�้ามันต้องเขย่าขวด	2	–	5	นาที	ก่อนใช้

	 4)	 วัคซีนแบบแห้งใช้เข็มฉีดยาดูดน�้ายาละลายฉีดใส่ขวดบรรจุวัคซีน	เขย่าขวดให้เข้ากัน	ระหว่างการใช้

ต้องแช่ในกระติกน�้าแข็งตลอดเวลา	และต้องใช้ให้หมดภายใน	2	ชั่วโมง

	 5)	 ก่อนน�าขวดวัคซีนไปทิ้ง	ให้เปิดจุกขวดออกก่อน	แล้วเผาหรือต้มเพื่อท�าลายเชื้อโรค	โดยเฉพาะวัคซีน

เชื้อเป็น

 ข้อควรระวังสัตว์แพ้วัคซีน

	 หลงัจากท�าวคัซนีแล้ว	ต้องกกัสตัว์ไว้ดอูาการในทีร่่มอย่างน้อย	1	ชัว่โมง	ก่อนปล่อยสตัว์กลบัไปเลีย้ง	หาก

พบว่าสตัว์มอีาการผดิปกตเินือ่งจากการแพ้วคัซนี	เช่น	ยนืโซเซ	ตวัสัน่เกรง็	ตืน่เต้น	ขนลกุ	น�า้ลายไหลฟมูฟาย	หายใจเรว็	

หอบ	บางตัวเป็นมากถึงกับล้มลงชัก	หากแก้ไขไม่ทันสัตว์อาจตายได้อย่างรวดเร็ว	

 ท�าไมท�าวัคซีนแล้วสัตว์ยังเป็นโรค	อาจมีสาเหตุดังนี้

	 1)	 ท�าวัคซีนให้กับสัตว์ได้รับเชื้อโรคมาก่อนแล้ว	และก�าลังอยู่ในระยะฟักตัวของโรค

	 2)	 สัตว์ได้รับปริมาณวัคซีนไม่ครบโด๊ส	น้อยเกินไป	ท�าให้สร้างภูมิคุ้มโรคได้ไม่สูงพอ

	 3)	 การให้วัคซีนไม่เป็นตามโปรแกรมที่เหมาะสม	ไม่ให้ซ�้าตามค�าแนะน�า

	 4)	 การเก็บรักษาวัคซีนไม่เป็นไปตามค�าแนะน�า	ท�าให้วัคซีนคุณภาพไม่ดีหรือเสื่อมสภาพ

	 5)	 ให้วคัซนีกบัสตัว์อายนุ้อยเกนิไป	ยงัมภีมูคิุม้กนัท่ีได้รับถ่ายทอดจากแม่ท�าให้รบกวนการสร้างภมูคิุม้กนัใหม่
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	 6)	 ให้วคัซนีแก่สตัว์มสีขุภาพไม่สมบรูณ์	อ่อนแอ	ขาดอาหาร	มพียาธ	ิมคีวามเครียด	ท�าให้สร้างภมูคุ้ิมกัน

โรคได้น้อยเกินไป

	 7)	 สัตว์อาจมีความบกพร่องทางกรรมพันธุ์	ท�าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อวัคซีนที่ได้รับเข้าไป

	 8)	 ท�าวัคซีนไม่ตรงกับสายพันธุ์ของโรคที่ระบาด	ท�าให้ภูมิคุ้มกันไม่ตรงกับโรค

วิธีด�ำเนินกำร
	 1.	 ส�านักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาร่วมกับส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดท�าแผน	 ปริมาณการใช้วัคซีน 

และเป้าหมายพื้นที่ด�าเนินงานส่งให้ส�านักควบคุม	ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์พิจารณาแผนการเบิกและจัดสรรวัคซีน

	 2.	 ส�านกัเทคโนโลยชีวีภณัฑ์สตัว์	จดัส่งวคัซนีป้องกนัโรค	ให้แก่ส�านกังานปศสุตัว์เขตทกุแห่ง	ตามแผนการ

เบิกและสั่งจ่ายที่ส�านักควบคุม	ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์ก�าหนด

	 3.	 ส�านักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาร่วมกับส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดในการปรับแผนและเป้าหมายพื้นที่

ด�าเนินงาน	ให้สอดคล้องกับปริมาณวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละครั้งให้แต่ละจังหวัด

	 4.	 เกษตรกรจะต้องจัดเตรียมคอก	เล้าหรือโรงเรือน	เพื่อความสะดวกในการท�าวัคซีน

	 5.	 เจ้าหน้าทีส่�านกังานปศสุตัว์จงัหวดั	ส�านกังานปศสุตัว์อ�าเภอชีแ้จงแนวทางการด�าเนนิงานกบัผูเ้กีย่วข้อง	

และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงความส�าคัญและเวลาในการท�าวัคซีนตามรอบการรณรงค์ในแต่ละชนิดสัตว์

	 6.	 เกษตรกร	 เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์	 ปศุสัตว์ต�าบล	 อาสาปศุสัตว์	 เครือข่ายเฝ้าระวังโรคและเครือข่ายของ

หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ฝ่ายปกครอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการมอบ

หมายเป็นหนังสือราชการ	ด�าเนินการท�าวัคซีนป้องกันโรค	ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์

	 7.	 จัดให้มีสถานที่จ�าหน่ายวัคซีนที่ใกล้บ้าน	 (กรณีวัคซีนที่มีจ�าหน่าย)	 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถหาซื้อ 

ไปใช้กับสัตว์ของตนเองได้ง่าย

	 8.	 จัดระบบการตรวจสอบให้สัตว์ได้รับการท�าวัคซีนตามเป้าหมายจริง

 การรายงาน

	 1)	 ส�านกังานปศสุตัว์อ�าเภอด�าเนนิการรวบรวมผลการด�าเนนิงาน	ลงข้อมลูการฉดีวคัซนีใน	แบบ	กคร.4	 

โดยในช่องหมายเหตุให้ระบุว่าผู้ด�าเนินการคือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์	 อาสาปศุสัตว์	 หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ต�าบล	 หรือ

เกษตรกรเป็นต้น	ส่งให้ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด

	 2)	 ส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดั	สรปุข้อมลูและส่งข้อมลูให้ส�านกังานปศสัุตว์เขตรวบรวมข้อมลูการฉีดวคัซนี

ส่งกรมปศุสัตว์

 วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการท�าวัคซีนในประเด็นดังนี้

	 1)	 แผนความต้องการและการส่งมอบวัคซีน	 เปรียบเทียบกับระยะเวลาและความต้องการ 

ที่แท้จริงของพื้นที่

	 2)	 ระบบห่วงโซ่	ความเย็นและการเก็บวัคซีนในทุกสถานที่	เพื่อให้วัคซีนเก็บอยู่ในอุณภูมิคงที่	(4	oC)

	 3)	 ผู้ด�าเนินการต้องมีความรู้	 ความสามารถ	 ผู้ควบคุมต้องตรวจสอบให้มีการด�าเนินการอย่างถูกต้อง	

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์
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	 4)	 ความครอบคลุมเป้าหมายการฉีดวัคซีน	โดยเฉพาะสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง	และระยะเวลาที่ท�า

	 5)	 ประเมินระดบัภมูคิุม้กนัโรคของฝงู

ข้อพิจำรณำเพิ่มเติมกำรด�ำเนินงำน

โรคปำกและเท้ำเปื่อย (FMD)
	รณรงค์การฉีดตามจ�านวนครั้งที่ก�าหนด	โดยด�าเนินการ

	 1.	 ปรบัปรงุข้อมลูผูเ้ลีย้งโคเนือ้	โคนม	กระบอื	แพะและแกะ	จากฐานข้อมลูปศสุตัว์	โดยแบ่งเป็นกลุม่	ดงันี้	

	 (1)	 ฟาร์มมาตรฐาน

	 (2)		รายย่อยเลี้ยงในคอกโดยไม่ได้ปล่อยหากินนอกคอก	เช่น	การขุนสัตว์ในคอก

	 (3)		รายย่อยปล่อยหากินในพื้นที่	เช่น	เลี้ยงในทุ่งหญ้าสาธารณะ

	 (4)		ไล่ต้อนเร่ร่อนหลายพื้นที่	เช่น	โคชมรม

	 (5)		ปล่อยหากินตามธรรมชาติ	เช่น	ในป่าพรุ	หรือบนภูเขา	เป็นต้น

	 2.	 ล�าดับความส�าคัญของการบริหารจัดการวัคซีน	เช่น

	 (1)	 พื้นที่เขตปศุสัตว์ที่	2	:	โคเนื้อ	โคนม	กระบือ	แพะและแกะ	

	 (2)	 พื้นที่เขตปศุสัตว์ที่	1	3	4	5	6	และ7	:	โคเนื้อ	โคนม	กระบือ	แพะและแกะ	ในพื้นที่เสี่ยงโรคปาก

และเท้าเปื่อย	ตามเงื่อนไขดังนี้

	 	 -	 พื้นที่รัศมี	1-5	กิโลเมตร	รอบพื้นที่ตลาดนัดค้าสัตว์	โรงฆ่าสัตว์	สถานกักกันสัตว์

	 	 -		สถานที่เลี้ยงโคนมและพื้นที่	3	กิโลเมตร	รอบสถานที่เลี้ยงโคนม

  -		พืน้ทีร่ศัมี	5	กโิลเมตรรอบจดุทีเ่คยมโีรคปากและเท้าเป่ือยระบาด	2	ครัง้ในระยะเวลา	3	ปีทีผ่่านมา

	 	 -		พื้นที่อื่นๆ	ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นจุดเสี่ยง	

	 (3)		พื้นที่ปศุสัตว์ที่	8	และ	9	:	โคนม

	 (4)		หน่วยงานของกรมปศุสัตว์	และโครงการพิเศษ	:	โค	กระบือ	แพะ	แกะและสุกร

โรคพิษสุนัขบ้ำ (Rabies)
	 1.	 ร่วมกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ฉีดวัคซีนในเดือน	มีนาคมและเมษายน	ของทุกปี

	 2.	 วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าของกรมปศสุตัว์มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส�ารองใช้ในการควบคมุโรคและพืน้ทีเ่ส่ียง	

ตามประวัติการเกิดโรค

	 3.	 จดัให้มบีรกิารฉดีวคัซนีป้องกนัร่วมกบัการออกหน่วยบรกิารสตัวแพทย์ของกรมปศสุตัว์ในพืน้ทีห่่างไกล 

หรือโครงการพิเศษ	เช่น	

	 (1)	 โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

	 (2)	 หน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่

	 (3)	 หน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

	 (4)	 จังหวัดเคลื่อนที่

	 (5)	 อื่นๆ	ตามความเหมาะสม



27คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์สำ�นักควบคุม ป้องกันและบำ�บัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

	 ทัง้นี	้ให้เน้นการปฏบิตังิานในพืน้ทีเ่ป้าหมาย	ได้แก่	วดั	โรงเรยีน	สถานทีร่าชการ	แหล่งชมุชน	ตลาด	แหล่ง

ท่องเที่ยว	และพื้นที่เคยเกิดโรค

โรคบรูเซลโลสิส
	 1.	 โคนม	:	ห้ามฉีดวัคซีน

	 2.	 โคเนือ้	กระบอื	ส�าหรบัท�าพนัธุ	์ฉีดวคัซีนบรูเซลโลสิสลูกโคเนือ้และลูกกระบอื	เพศเมยีอาย	ุ3-8	เดอืน

พร้อมท�าเครื่องหมายเจาะรูที่ใบหูขวา	2	รู	

โรคเฮโมรำยิกเซพติกซีเมีย 
	 รณรงค์ฉีดวัคซีนปีละ	1	ครั้ง	โดยกระบือฉีดทุกตัว	โคฉีดในพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดโรค

โรคแอนแทรกซ์ 
	 ส�ารองวัคซีนไว้ส�าหรับกรณีเกิดโรคหรือพื้นที่เสี่ยง

กำรรณรงค์ท�ำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง
	 1.		ด�าเนนิการรณรงค์ท�าวคัซนีป้องกนัโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอกัเสบพร้อมกนัท่ัวประเทศ	ปีละ	4	ครัง้

เพื่อให้ภูมิคุ้มโรคระดับประเทศขึ้นสูง

	 2.		ส�านกังานปศสุตัว์เขตสรปุข้อมลูการด�าเนนิงานของส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดั	ตามแบบทีก่�าหนด	และ

รายงานกรมปศุสัตว์	ภายใน	15	วัน	หลังเสร็จสิ้นการรณรงค์

กิจกรรมส�ำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคำสเซิล
	 ท�าการส�ารวจระดบัภมูคิุม้กนัโรคในไก่ภายหลงัทีไ่ด้รบัวคัซนีป้องกนัโรคนวิคาสเซลิตามทีก่รมปศสุตัว์ก�าหนด	

ดังนี้

	 1.	 สุ่มพื้นที่ฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ	ไก่ไข่	ไก่พันธุ์	ไก่พื้นเมืองในพื้นที่เสี่ยงและไก่พื้นเมืองในฟาร์มสาธิตที่

ได้รับการท�าวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลตามโครงการรณรงค์ท�าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองและพื้นที่กันชนของ

ฟาร์มในคอมพาร์ทเมนต์ทุกแห่ง	

	 2.	 เก็บตัวอย่าง	serum	ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล

	 3.	 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละพื้นที่

กำรสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคกับศูนย์/สถำนีบ�ำรุงพันธุ์สัตว์
	 กรมปศุสัตว์จัดสรรวัคซีนให้ปศุสัตว์เขตจ่ายให้ปศุสัตว์จังหวัดเพื่อน�าไปใช้ในศูนย์/สถานีบ�ารุงพันธุ์สัตว	์

โดยให้ปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ควบคุม	ตรวจสอบ	รายงานการใช้วัคซีนดังกล่าวให้กรมปศุสัตว์	ทราบ
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ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำน

	 เพื่อให้สามารถติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสามารถน�าผลงานมาพัฒนาการด�าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ควรก�าหนดให้มีตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานในกิจกรรมนี้	ตัวอย่างเช่น

	 1.	 จ�านวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีนแต่ละชนิด

	 2.	 จ�านวนเกษตรกรเจ้าของสัตว์ที่มีการท�าวัคซีน

	 3.	 จ�านวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีนกรมปศุสัตว์ตามแผนที่ก�าหนด

	 4.	 ร้อยละของจ�านวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีนกรมปศุสัตว์เปรียบเทียบกับจ�านวนสัตว์ในพื้นที่

	 5.	 ร้อยละของจ�านวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีนเปรียบเทียบกับแผนที่ก�าหนด

	 6.	 ร้อยละของสัตว์ที่มีภูมิคุ้มกันถึงระดับป้องกันโรคได้เปรียบเทียบกับจ�านวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีน

	 7.	 ร้อยละความส�าเร็จที่มีการด�าเนินการตามแผนการรณรงค์การท�าวัคซีน

	 8.		จ�านวนเกษตรกรและสัตว์ของเกษตรกรที่ได้จัดซื้อและท�าวัคซีนของตนเอง

	 9.		จ�านวน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่ร่วมจัดหาและท�าวัคซีนสัตว์ในพื้นที่ของตนเอง

	 10.		จ�านวนสถานที่จ�าหน่ายวัคซีนในระดับท้องถิ่นที่เกษตรกรสามารถหาซื้อวัคซีนได้

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรด�ำเนินงำน

	 จากการด�าเนนิงานในกจิกรรมนี	้เจ้าหน้าทีแ่ละผูเ้กีย่วข้องสามารถน�าประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการด�าเนนิ

งานไปใช้พัฒนา	ต่อยอดได้	ดังนี้	 	 	 	 	 	

	 1.	 สัตว์ของเกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน	สามารถป้องกันโรค	ลดปัญหาการเกิดโรค

	 2.	 สตัว์มภีมูคิุม้กนัถงึระดบัป้องกนัโรคพร้อมกนัในทกุขนาดฝงูและเมือ่ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งในระยะ

เวลาหนึง่จะสามารถหยดุการท�าวคัซีนได้	การใช้มาตรการอืน่ควบคมุโรคทีเ่หมาะสมพร้อมกนัจะสามารถก�าจดัโรคนัน้ๆ	ได้

	 3.	 การเลือกใช้วัคซีนเฉพาะที่จ�าเป็นในแต่ละพ้ืนท่ีตามข้อมูลทางระบาดวิทยา	 จะไม่เป็นการส้ินเปลือง	

และลดความสูญเสียจากผลผลิตที่ลดลงและการสิ้นเปลืองค่ารักษาพยาบาล

	 4.	 ลดงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายการควบคุมโรคของภาครัฐ

	 5.	 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค	จากการซื้อผลผลิตไม่เป็นโรค

	 6.	 เกษตรกรสามารถก�าหนดแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



29คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์สำ�นักควบคุม ป้องกันและบำ�บัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

บทที่ 5
กำรควบคุมเคลื่อนย้ำย

หลักกำรและเหตุผล
	 การคมนาคมเดินทางข้ามจังหวัด	การค้าและการเดินทางระหว่างประเทศ	การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน	

การขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้โรคติดต่อต่างๆ	 สามารถแพร่กระจาย 

จากพืน้ทีห่น่ึงไปสูพ่ืน้ทีอ่ืน่ได้อย่างรวดเรว็	ซึง่มกัก่อให้เกดิการระบาดอย่างรวดเรว็และกว้างขวางเพราะการคมนาคม

หากไม่มีมาตรการควบคุมป้องกัน

	 การควบคุมเคลื่อนย้าย	 ทั้งสัตว์หรือซากสัตว์มีวัตถุประสงค์เพ่ือเฝ้าระวัง	 ควบคุม	 และป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์หรือโรคติดต่อ	 ไม่ให้แพร่กระจายจากฟาร์มที่เกิดโรค	 พื้นที่ที่เกิดโรคไป

ยังฟาร์มหรือพื้นที่อื่น	 ขณะเดียวกันเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจากภายนอกเข้ามายังฟาร์ม	 หรือในพื้นที่

ของเราเอง	 การจะเคลื่อนย้ายสัตว์ได้จะต้องขออนุญาตต่อกรมปศุสัตว์	 กรณีไม่เกิดโรคระบาดเจ้าหน้าที ่

กรมปศสุตัว์ในพืน้ท่ีต้องด�าเนนิการออกใบอนญุาตตามระเบยีบกรมปศสุตัว์ว่าด้วยการอนญุาต	การตรวจโรค	และการ

ท�าลายเชื้อโรค	ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2546	เป็นหลัก	กรณีการเกิดโรคต้อง

พิจารณาด�าเนินการควบคู่กับมาตรการควบคุมโรคในแต่ละโรค	 ตามข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์	 ในบทนี้ได้น�าเฉพาะ

ขั้นตอนปกติในหมวด	 1	 –	 4	 ซึ่งพิจารณาเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยทั่วไปควรทราบ	 ทั้งนี้ให้ยึดตามระเบียบ 

ข้อสั่งการที่อาจมีการปรับปรุงภายหลัง

	 ความหมายของค�าที่ต้องท�าความเข้าใจควบคู่กับการปฏิบัติตามขั้นตอนและในแต่ละพื้นที่	มีดังนี้

	 “สัตวแพทย์ประจ�าท้องที่”	 หมายความว่า	 สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะประจ�า 

ในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

	 “สัตวแพทย์”	หมายความว่า	สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์

	 “เครือ่งหมายท่ีตวัสตัว์”	หมายความว่า	เครือ่งหมายใดๆ	ซึง่พนกังานเจ้าหน้าทีห่รอืสารวตัร	หรอืสตัวแพทย์	

หรือสัตวแพทย์ประจ�าท้องท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์	 ได้ท�าไว้ที่ตัวสัตว์อันมีลักษณะคงทนถาวร	 ไม่หลุด

หรือลอกออกจากตัวสัตว์ได้ง่าย	ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์ในการจ�าแนกสัตว์แต่ละตัว

	 “สัตว์”	หมายความว่า	สัตว์ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

	 “ซากสัตว์”	หมายความว่า	ซากสัตว์ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

	 “โรคระบาด”	หมายความว่า	โรคระบาดตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

	 “การตรวจโรคระบาด”	 หมายความว่า	 การตรวจสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์ซากสัตว์ท้ังทางกายภาพ 

และหรือทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาหรือทราบโรคระบาด

	 “การท�าลายเชื้อโรคระบาด”	หมายความว่า	การกระท�าใดๆ	เพื่อให้ปราศจากเชื้อโรคระบาด	เช่น	การใช้

สารเคมีภัณฑ์หรือความร้อนกับวัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสกับตัวสัตว์	 หรือซากสัตว์	 ยานพาหนะบรรทกุสตัว์	 รวมตลอดถึง

การกระท�าที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์ด้วย
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 หมวด 1 การอนุญาตให้น�าสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัดซึ่งมิใช่การอนุญาตตามหมวด 2 

หมวด 3 หรือหมวด 4 ของระเบียบนี้

	 ข้อ	6	ผูใ้ดประสงค์จะน�าสตัว์หรอืซากสัตว์ไปยงัท้องทีต่่างจังหวดั	ให้ยืน่ค�าขอรับใบอนญุาตต่อสัตวแพทย์

ประจ�าท้องที่ที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่นั้น

	 ข้อ	 7	 ให้สัตวแพทย์ประจ�าท้องท่ีผู้รับค�าขอเป็นผู้พิจารณาค�าขอและตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์หรือ

ซากสัตว์อย่างละเอียด	 โดยจะต้องไม่เป็นสัตว์หรือซากสัตว์ท่ีมาจากท้องท่ีท่ีมีการระบาดของโรคระบาด	 หรือสงสัย

ว่ามีโรคระบาดและผู้ยื่นค�าขอต้องไม่เคยมีประวัติการรายงานว่ามีความบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขใน

ใบอนุญาต	 หรือการตอบรับสัตว์หรือซากสัตว์จากสัตวแพทย์ประจ�าท้องที่ปลายทางในการน�าสัตว์หรือซากสัตว์ไป

ในครั้งก่อนๆ	แล้วให้สัตวแพทย์ประจ�าท้องที่ท�าการตรวจโรคระบาดหรือท�าการท�าลายเชื้อโรคระบาด	เมื่อสัตว์หรือ

ซากสัตว์ไม่มีพยาธิสภาพของโรคระบาดแล้ว	ในกรณีที่เป็นสัตว์ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

	 (1)	 ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้แก่โค	กระบือ	แพะ	แกะ	และสุกรทุกตัว	ส่วนวัคซีนชนิด

อื่นให้ฉีดตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด	หรือผู้รับค�าขอจะพิจารณาฉีดวัคซีนชนิดอื่นตามที่เห็นสมควรให้แก่สัตว์ก็ได้	เมื่อ

ได้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์แล้ว	ให้สัตวแพทย์ผู้ฉีดท�าหลักฐานการฉีดวัคซีนตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 สัตว์และลูกสัตว์ต่อไปนี้	 จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนชนิดใด	 และท�าเครื่องหมายที่ตัวสัตว์ตามข้อ	 7(3)	 

หรือไม่	ให้สัตวแพทย์ประจ�าท้องที่ผู้รับค�าขอเป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควร	คือ

	 (ก)	 ลูกสุกรซึ่งมีน�้าหนักตัวไม่เกิน	15	กิโลกรัม

	 (ข)	 สุกรขุนซึ่งมีน�้าหนักตัวเกินกว่า	80	กิโลกรัม

	 (ค)	 ลูกโค	หรือลูกกระบือซึ่งมีอายุไม่เกิน	4	เดือน

	 (ง)	 ลูกแพะ	หรือลูกแกะซึ่งมีอายุไม่เกิน	2	เดือน

	 (2)	 สตัว์ตามข้อ	7(1)	หากได้รบัการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคปากและเท้าเป่ือยและหรอืวคัซนีชนดิอืน่มาแล้ว

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสบิวนัและไม่เกนิหนึง่ร้อยยีสิ่บวนันบัถดัจากวนัทีไ่ด้รับการฉีดวคัซีนเป็นต้นมา	จะไม่ฉีดวคัซนี

ชนดิดงักล่าวข้างต้นให้กบัสตัว์นัน้อกีกไ็ด้	แต่ทัง้นีส้ตัว์นัน้จะต้องมหีลกัฐานการได้รบัการฉดีวคัซนีหรอืสตัวแพทย์ผูร้บั

ค�าขอสามารถตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนได้	แล้วออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าของสัตว์นั้น	พร้อมทั้ง 

ด�าเนินการท�าเครื่องหมายที่ตัวสัตว์ตามข้อ	 7(3)	 แล้วให้ด�าเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตให้น�าสัตว์ไปยังท้องที่ 

ต่างจังหวัดต่อไปตามที่ก�าหนดในข้อ	8

	 (3)	 ให้ท�าเครื่องหมายที่ตัวสัตว์ตามแบบ	 วิธีการ	 และต�าแหน่งที่ตัวสัตว์ตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด	ทั้งนี้	

เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องมองเห็นได้ชัดเจน

	 (4)	 เมื่อสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดตาม	ข้อ	7(1)	และท�าเครื่องหมายตาม	ข้อ	7(3)	แล้ว	

ให้เลี้ยงสัตว์น้ันไว้ที่เดิม	 เพื่อดูอาการของโรคระบาดต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวันนับถัดจากวันที่ฉีดวัคซีน

เป็นต้นไป	 ถ้าสัตว์ยังคงมีสุขภาพสมบูรณ์เป็นปกติ	 จึงให้ด�าเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตให้น�าสัตว์ไปยังท้องที่ 

ต่างจังหวัดต่อไปได้ตามที่ก�าหนดในข้อ	8

	 (5)	 ส�าหรับสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่โค	กระบือ	แพะ	แกะ	และสุกรตามข้อ	7(1)	จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ระบาดชนิดใดหรือไม่	ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 ข้อ	8	สัตวแพทย์ประจ�าท้องที่ผู้รับค�าขอเมื่อได้ด�าเนินการตามข้อ	7	แล้วให้พิจารณาออกใบอนุญาตให้

น�าสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัดให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตโดยให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้
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	 (1)	 ก่อนออกใบอนญุาต	ให้แจ้งการขออนญุาตน�าสัตว์หรือซากสัตว์ไปยงัท้องทีต่่างจังหวดัไปให้สัตวแพทย์

ประจ�าท้องที่ปลายทางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์นั้นจะเคลื่อนย้ายไปทราบโดยวิธีด่วนที่สุด

	 (2)	 การแจ้งตามความในวรรคก่อน	 ให้ระบุรายละเอียดสถานที่ปลายทางที่น�าสัตว์หรือซากสัตว์ไปให้

ชัดเจน	 เพื่อให้สัตวแพทย์ประจ�าท้องท่ีปลายทางหรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายสามารถทราบรายละเอียด	 และ

เดินทางไปยังจุดที่สัตว์หรือซากสัตว์จะไปถึงได้ถูกต้อง

	 (3)	 ให้ผู้ออกใบอนุญาตก�าหนดจ�านวนวันท่ีให้ใช้ใบอนุญาตให้เหมาะสมกับระยะทางของการเดินทาง 

ที่จะน�าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปถึงปลายทาง	แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงจากวันออกใบอนุญาตเป็นต้นไป

กรณีที่ต้องใช้ยานพาหนะขนส่งสัตว์หรือซากสัตว์จ�านวนหลายคันให้ออกใบอนุญาตเป็นรายคัน

	 (4)	 ให้ผูอ้อกใบอนญุาต	หรอืสตัวแพทย์ทีไ่ด้รบัมอบหมาย	ไปท�าการตรวจโรคระบาดสตัว์หรอืซากสตัว์ทีไ่ด้

รบัอนญุาต	หากไม่พบโรคระบาดให้ควบคมุการน�าสตัว์หรอืซากสตัว์ขึน้ยานพาหนะให้เรยีบร้อยพร้อมทัง้ให้ด�าเนนิการ

ท�าลายเช้ือโรคระบาดก่อนทีจ่ะมอบใบอนญุาตให้น�าสตัว์หรอืซากสตัว์ไปยงัท้องทีต่่างจงัหวดัให้กบัผูข้อรบัใบอนญุาต

	 ข้อ	 9	 เมื่อสัตวแพทย์ประจ�าท้องที่ปลายทางหรือสัตวแพทย์ที่ได ้รับมอบหมายได้รับแจ้งตาม

ข้อ	 8(1)	 แล้ว	 ให้เดินทางไปตรวจตามก�าหนดท่ีสัตว์หรือซากสัตว์เคล่ือนย้ายมาถึง	 และให้บันทึกรายการใน

ใบตอบสัตว์หรือซากสัตว์แล้วส่งคืนสัตวแพทย์ประจ�าท้องที่ต้นทางโดยด่วน	 หากตรวจพบสัตว์หรือซากสัตว์

เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด	 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้รายงานปศุสัตว์จังหวัด	 

ปศุสัตว์เขตท้องท่ีต้นทาง	 และปศุสัตว์เขตท้องที่ปลายทางทราบโดยวิธีด่วนที่สุดในวันที่สัตว์หรือซากสัตว์มาถึงตาม

ก�าหนดที่ได้รับแจ้งจากสัตวแพทย์ประจ�าท้องที่ต้นทาง	 แต่สัตวแพทย์ประจ�าท้องที่ปลายทางหรือสัตวแพทย์ที่ได้รับ

มอบหมายตรวจไม่พบสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว	 จนเวลาล่วงเข้าไปในวันถัดไปอีกหนึ่งวันก็ยังไม่สามารถตรวจพบ

สัตว์หรือซากสัตว์นั้นได้	 ก็ให้สอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริงพร้อมทั้งให้ติดต่อขอส�าเนาหลักฐานใบอนุญาตให้น�า

สัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัดจากสัตวแพทย์ประจ�าท้องที่ต้นทาง	หากพบว่ามีการกระท�าการฝ่าฝืนต่อ

บทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสตัว์	หรอืเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในใบอนญุาตให้ด�าเนนิการร้องทกุข์กล่าวโทษ

ต่อพนักงานสอบสวน	เพื่อท�าการสอบสวน	แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

	 ข้อ	10	ในกรณีที่สัตวแพทย์พบว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้รับอนุญาตให้น�าไปยังท้องที่ต่างจังหวัด	ในขณะ

เดินทางหรือถึงท้องที่ปลายทางแล้ว	เกิดเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด	หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์

ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด	ให้สัตวแพทย์ด�าเนินการตามมาตรา	10	หรือมาตรา	13	หรือมาตรา	18	แห่งพระราช

บัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.2499	แล้วแต่กรณี	และหากสัตว์หรือซากสัตว์นั้นจะต้องถูกท�าลายตามกฎหมายว่าด้วย

โรคระบาดสัตว์	ให้สัตวแพทย์ผู้ตรวจพบท�าบันทึกสั่งกักสัตว์	หรือซากสัตว์นั้นไว้	เพื่อด�าเนินการท�าลายสัตว์หรือซาก

สัตว์	 ตามระเบียบการท�าลายสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว	 และข้อก�าหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	 และถ้ามีการขอ

เบิกจ่ายเงินค่าท�าลายสัตว์หรือซากสัตว์ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้น	และท�าเรื่องเบิกจ่ายเงินต่อไป	เว้นแต่

เจ้าของสัตว์ได้จงใจกระท�าความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

	 ข้อ	11	สตัวแพทย์ประจ�าท้องทีผู่ใ้ดจะเป็นผูอ้อกใบอนญุาตให้น�าสตัว์หรอืซากสตัว์ไปยงัท้องทีต่่างจงัหวดั

ตามความในมาตรา	34	แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.2499	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ส�าหรับในเขตท้องที่ใด

และกรณีใดนั้น	ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด
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 หมวด 2 การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรคระบาดเขตสงสัยว่ามี

โรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว

	 ข้อ	 12	ผู้ใดประสงค์จะเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในเขตพื้นที่ที่มีประกาศเป็นเขตโรคระบาดหรือ

เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด	หรือเขตโรคระบาดช่ัวคราวหรือออกนอกเขตดังกล่าวไปยังเขตพื้นที่ที่ไม่มีประกาศเป็นเขต

โรคระบาด	เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด	หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว	ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน	หรือต่างจังหวัดให้ผู้นั้น

ยื่นค�าขอต่อสัตวแพทย์ประจ�าท้องที่นั้นหรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมโรคระบาด

เมื่อได้รับค�าขอตามวรรคก่อนแล้วให้สัตวแพทย์ประจ�าท้องที่หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมโรคระบาด

ด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 กรณกีารขออนญุาตเคลือ่นย้ายซากสตัว์	เมือ่เหน็ว่าไม่มพียาธสิภาพของโรคระบาด	ไม่ใช่ซากสตัว์ทีม่า

จากแหล่งทีเ่กดิโรคระบาด	เมือ่ได้ด�าเนนิการท�าลายเชือ้โรคระบาดแล้วให้สัตวแพทย์ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ควบคมุโรค

ระบาด	หรือสัตวแพทย์ประจ�าท้องที่นั้นพิจารณาออกหนังสืออนุญาตหรือใบอนุญาต

	 (2)		กรณีการขออนญุาตเคลือ่นย้ายสตัว์	ให้ด�าเนนิการตามข้อ	7	ของระเบยีบนีโ้ดยอนโุลมแต่ให้ฉีดวคัซนี

ป้องกันโรคระบาดชนิดเดียวกันกับโรคระบาดที่ระบุในประกาศ	 และให้กักสัตว์ไว้ดูอาการเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบ

เอ็ดวัน	นับถัดจากวันที่ฉีดวัคซีนเป็นต้นไป	แล้วให้สัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมโรคระบาด	หรือสัตวแพทย์

ประจ�าท้องที่นั้นพิจารณาออกหนังสืออนุญาตหรือใบอนุญาต

	 (3)		กรณกีารขออนญุาตเคลือ่นย้ายสตัว์จากพ้ืนทีอ่�าเภอชายแดนทีม่ปีระกาศเป็นเขตสงสัยว่ามโีรคระบาด

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบโรคระบาดที่อาจมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย	 เม่ือ

ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามโีรคระบาดเกดิขึน้ในพืน้ทีดั่งกล่าวให้สัตวแพทย์ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ควบคมุโรคระบาดหรอื

สตัวแพทย์ประจ�าท้องทีน่ัน้พจิารณาออกหนงัสอือนญุาตหรอืใบอนญุาตโดยด�าเนนิการตามข้อ	7	และข้อ	8	โดยอนโุลม

	 (4)	 กรณีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัดให้สัตวแพทย์ประจ�าท้องที่

ปลายทางหรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายด�าเนินการตามข้อ	9

	 ข้อ	 13		ผูใ้ดประสงค์จะเคลือ่นย้ายสตัว์หรอืซากสตัว์จากท้องทีซ่ึง่ไม่มปีระกาศเป็นเขตโรคระบาดเขตสงสัย 

ว่ามโีรคระบาด	หรอืเขตโรคระบาดชัว่คราว	เข้าในเขตท้องทีซ่ึ่งมปีระกาศเป็นเขตโรคระบาด	เขตสงสัยว่ามโีรคระบาด	

หรอืเขตโรคระบาดชัว่คราว	ให้ผูน้ัน้ยืน่ค�าขออนญุาตตามความในข้อ	6	และให้สัตวแพทย์ประจ�าท้องทีน่ัน้ด�าเนนิการ

ตามความในข้อ	7	ของระเบียบนีโ้ดยอนโุลม	แต่กรณเีป็นสตัว์ให้ฉดีวคัซนีป้องกนัโรคระบาดชนดิเดยีวกนักบัโรคระบาด

ทีร่ะบใุนประกาศ	และให้กกัสตัว์ไว้ดอูาการเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายีส่บิเอด็วนันบัถดัจากวนัทีฉ่ดีวดัซนีเป็นต้นไป	แล้วให้

พิจารณาออกใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์	โดยด�าเนินการตามความในข้อ	8	และให้สัตวแพทย์ประจ�า

ท้องทีป่ลายทางหรอืสตัวแพทย์ทีไ่ด้รบัมอบหมายด�าเนนิการตามความในข้อ	9	ของระเบยีบนีโ้ดยอนโุลม	ยกเว้นสตัว์

ท่ีจะเข้าเขตอ�าเภอชายแดนทีม่ปีระกาศเป็นเขตสงสัยว่ามโีรคระบาดเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบโรคระบาดทีอ่าจ

มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยและไม่พบว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้น	ให้ด�าเนินการตามข้อ	

6	และ	7	แล้วให้สัตวแพทย์ประจ�าท้องที่พิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์โดยให้ด�าเนินการตามความ

ในข้อ	8	และให้สตัวแพทย์ประจ�าท้องทีป่ลายทางหรอืสตัวแพทย์ทีไ่ด้รบัมอบหมายด�าเนนิการตามความในข้อ	9	ของ

ระเบียบนี้โดยอนุโลม
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 ข้อ	 14		ในกรณทีีส่ตัวแพทย์พบว่าสตัว์หรอืซากสตัว์ทีไ่ด้รบัอนญุาตให้เคลือ่นย้ายตามหมวดนี	้ในขณะเดนิทาง 

หรือถึงท้องที่ปลายทางแล้ว	 เกิดเป็นโรคระบาด	หรือเป็นพาหะของโรคระบาด	หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ป่วย 

หรือตายโดยโรคระบาด	ให้สัตวแพทย์ด�าเนินการตามมาตรา	10	หรือมาตรา	13	หรือมาตรา	18	แห่งพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสตัว์	พ.ศ.2499	แล้วแต่กรณ	ีและหากสตัว์หรอืซากสตัว์นัน้จะต้องถกูท�าลายตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสตัว์ 

ให้สัตวแพทย์ผู ้ตรวจสอบพบท�าบันทึกสั่งกักสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไว้	 เพ่ือด�าเนินการท�าลายสัตว์หรือซากสัตว์	 

ตามระเบียบการท�าลายสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว	 และข้อก�าหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	 และถ้ามีการ 

ขอเบิกจ่ายเงินค่าท�าลายสัตว์	 หรือซากสัตว์ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้น	 และท�าเรื่องเบิกจ่ายเงินต่อไป	 

เว้นแต่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์นั้นได้จงใจกระท�าความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

 หมวด 3 การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด

	 ข้อ	 15	 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตเคลื่อนย้ายโค	 กระบือ	 แพะ	 แกะ	 และ	 สุกร	 หรือซากสัตว์ของสัตว์ 

ดงักล่าวเข้าในหรอืผ่านเขตปลอดโรคระบาด	ให้ผูน้ัน้ยืน่ค�าขอต่อสตัวแพทย์ประจ�าท้องทีซ่ึง่สตัว์หรอืซากสตัว์ดงักล่าว

อยู่ในพื้นที่นั้น

	 ข้อ	 16	เมื่อได้รับค�าขอแล้วให้ผู้รับค�าขอพิจารณาด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 การขออนุญาตน�าซากสัตว์ประเภทเนื้อ	ซึ่งประสงค์จะน�าไปเพื่อการบริโภค

	 	 (ก)	 จะต้องเป็นซากสัตว์ที่ได้จากสัตว์ซึ่งไม่ใช่มาจากแหล่งที่มีโรคระบาด

	 	 (ข)	 จะต้องเป็นซากสัตว์ที่ผ่านกระบวนการฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองจาก	 สัตวแพทย์ซึ่ง

อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย

	 	 (ค)	 จะต้องเป็นซากสัตว์ที่สัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายได้ตรวจแล้วเห็นว่าซากสัตว์

น้ันไม่มีเช้ือโรคระบาดหรอืเป็นพาหะของโรคระบาดและออกหนงัสอืรบัรองคณุภาพของซากสตัว์จ�านวนของซากสัตว์	

มอบให้เจ้าของซากสัตว์ไว้เป็นหลักฐาน

	 	 (ง)	 สถานทีต่ดัแต่ง	บรรจหุบีห่อและเกบ็รักษาซากสัตว์ต้องได้รับการรับรองจากสัตวแพทย์ซ่ึงอธบิดี

กรมปศุสัตว์มอบหมาย

	 (2)	 การขออนญุาตน�าซากสตัว์ประเภทอืน่ๆ	ในส่วนทีไ่ม่ได้ก�าหนดให้ด�าเนนิการตามข้อ	16(1)	โดยอนโุลม

	 (3)	 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์

	 	 (ก)	 ต้องเป็นสัตว์ท่ีมีลักษณะดี	 เหมาะสมส�าหรับใช้ปรับปรุงและขยายพันธุ์อย่างแท้จริงหรือตามที่

อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายจะอนุญาตตามที่เห็นสมควร

	 	 (ข)	 จะต้องให้ปศุสัตว์จังหวัดท้องที่ปลายทางที่น�าสัตว์ไป	 รับรองสถานที่เพื่อใช้กักสัตว์ตามข้อ	 18	

และให้น�าหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์นั้นมาประกอบการขออนุญาตด้วย

	 	 (ค)		 บริเวณที่มาของสัตว์	 ในรัศมียี่สิบกิโลเมตรต้องไม่มีโรคระบาดชนิดเดียวกันกับโรคที่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาดตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมา

	 	 (ง)		 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์เพื่อการค้า	 ผู ้รับค�าขอต้องบันทึกหมายเลขและสถานที ่

ที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตเพื่อท�าการค้าสัตว์ของผู้ขออนุญาตไว้ในใบค�าขออนุญาตด้วย

	 	 (จ)		 ให้ด�าเนินการตามข้อ7	 ของระเบียบนี้โดยอนุโลม	 เว้นแต่	 ในกรณีที่เกี่ยวกับการกักสัตว์	 

ให้กักสัตว์ไว้ดูอาการของโรคระบาด	ณ	 สถานกักกันสัตว์ของกรมปศุสัตว์หรือสถานกักกันสัตว์ท่ีกรมปศุสัตว์รับรอง

เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดวัน
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	 	 (ฉ)	 ในวนัถดัจากวนัทีน่�าสตัว์เข้ากกั	ณ	สถานกกักนัสตัว์	ให้ผูร้บัค�าขอส่งส�าเนาค�าขออนญุาต	หนงัสอื

รับรองสถานกักกันสัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรองและรายงานวันที่ครบก�าหนดในการกักสัตว์ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์	หรือ

สัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายทราบโดยวิธีด่วนที่สุด

	 	 (ช)	 ให้สตัวแพทย์ผูม้หีน้าทีต่รวจโรคระบาด	บนัทกึผลการตรวจโรคระบาดและอาการของสตัว์ทีกั่ก

ไว้เป็นหลักฐานอย่างต่อเนื่อง	จนกว่าจะเคลื่อนย้ายสัตว์จากสถานกักกันสัตว์นั้นไปหมด

	 ข้อ	17	สตัว์หรอืซากสตัว์ซึง่ยืน่ค�าขอตามข้อ	15	เมือ่ได้ด�าเนนิการตามข้อ	16	แล้ว	เหน็ว่าไม่มพียาธสิภาพ

ของโรคระบาดและเห็นสมควรอนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้ให้รายงานผลการปฏิบัติพร้อมเสนอความเห็นไปให้อธิบดี 

กรมปศสุตัว์หรอืสตัวแพทย์ซึง่อธบิดกีรมปศสุตัว์มอบหมายทราบโดยวธิด่ีวนทีส่ดุเพือ่พจิารณาอนญุาตให้เคลือ่นย้ายสตัว์

หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด

	 การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคแรกให้ผู้รับอนุญาตด�าเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือ

ซากสตัว์ให้หมดภายในระยะเวลาสบิห้าวนันบัแต่วนัท่ีได้รับทราบการอนญุาตเป็นต้นไป	แต่ท้ังนีใ้นระหว่างการเคล่ือน

ย้ายสัตว์หรือซากสัตว์จะต้องไม่มีการน�าสัตว์หรือซากสัตว์อื่นๆ	เข้าหรือออกจากสถานกักกันสัตว์หรือซากสัตว์นั้น

	 ข้อ	18	สัตว์ที่เคลื่อนย้ายตามความในหมวดนี้	เมื่อถึงปลายทางให้ปศุสัตว์จังหวัดท้องที่ปลายทางด�าเนิน

การกกัสตัว์ไว้เป็นเอกเทศในสถานกกักนัสตัว์ปลายทางทีป่ศสุตัว์จงัหวดัรบัรอง	เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวนันบัถดัจาก

วันที่สัตว์มาถึง

	 ข้อ	 19	 ในกรณีที่สัตวแพทย์พบว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายตามหมวดนี้	 ในขณะ

เดินทาง	 หรือถึงท้องท่ีปลายทางแล้ว	 เกิดเป็นโรคระบาด	 หรือเป็นพาหะของโรคระบาด	 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 

สัตว์ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด	 ให้สัตวแพทย์ด�าเนินการตามมาตรา	 10	 หรือมาตรา	 13	 หรือมาตรา	 18	 แห่ง 

พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว์	พ.ศ.2499	 แล้วแต่กรณ	ี และหากสตัว์หรอืซากสตัว์นัน้จะต้องถกูท�าลายตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์	 ให้สัตวแพทย์ผู้ตรวจพบท�าบันทึกส่ังกักสัตว์	 หรือซากสัตว์นั้นไว้	 เพ่ือด�าเนินการท�าลายสัตว์ 

หรือซากสัตว์	ตามระเบียบการท�าลายสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว	และข้อก�าหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	และถ้าม ี

การขอเบิกจ่ายเงินค่าท�าลายสัตว์	หรือซากสัตว์ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้น	และท�าเรื่องเบิกจ่ายเงินต่อไป	

เว้นแต่เจ้าของสัตว์ได้จงใจกระท�าความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

	 ข้อ	20	กรณีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์	ในส่วนที่ไม่ได้ก�าหนดในหมวดนี้ให้น�าความใน

หมวด	1	มาปฏิบัติโดยอนุโลม

 

 หมวด 4 การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในหรือระหว่างเขตปลอดโรคระบาด

	 ข้อ	 21	 การขอและการอนุญาตให้น�าสัตว์หรือซากสัตว์จากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่งภายในเขต

ปลอดโรคระบาด	ให้ปฏิบัติตามความในหมวด	1	ของระเบียบนี้	โดยอนุโลม	แต่ในข้อที่เกี่ยวกับการกักสัตว์	และการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์นั้น	ให้สัตวแพทย์ประจ�าท้องที่ผู้รับค�าขอเป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควร

	 ถ้าเป็นโค	กระบือ	และสุกร	ซึ่งจะน�าไปเพื่อการค้าให้พิจารณาเฉพาะโค	กระบือ	และสุกรจากฟาร์มที่ได้

รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์แล้วเท่านั้น

	 ข้อ	 22	 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์จากเขตที่มีประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาดแห่ง

หนึ่ง	 เข้าในหรือผ่านเขตพื้นที่ที่มีประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาดอีกแห่งหนึ่งโดยต้องเดินทางผ่านเขตพ้ืนท่ีท่ียังไม่

ได้ประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด	ให้ด�าเนินการตามที่ก�าหนดในหมวด	3	ของระเบียบนี้โดยอนุโลม
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	 การท�าลายเชื้อโรคระบาด	การก�าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตให้น�าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยัง

ท้องที่ต่างจังหวัดและการน�าสัตว์ผ่านด่านกักสัตว์

	 ข้อ	23	เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ได้รับอนุญาตให้น�าหรือเคลื่อนย้ายได้ตามหมวด	1	หมวด	2	หมวด	3	หรือ

หมวด	4	แล้ว	ให้สัตวแพทย์ประจ�าท้องที่หรือสัตวแพทย์ผู้อนุญาตสั่งให้ผู้รับอนุญาตจัดการให้สัตว์หรือซากสัตว์และ

สิ่งของต่างๆ	 ซึ่งเกี่ยวกับการน�าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์รวมตลอดถึงยานพาหนะที่จะใช้บรรทุกสัตว์	 หรือ

ซากสัตว์ได้รับการท�าลายเชื้อโรคระบาดตามกระบวนการดังต่อไปนี้

	 (1)	 ให้ช�าระล้างยานพาหนะ	วสัดอุปุกรณ์ทกุชนดิทีเ่กีย่วข้องกบัการน�าหรอืเคลือ่นย้ายสตัว์	หรอืซากสตัว์

ให้สะอาดก่อนที่จะใช้บรรทุกสัตว์หรือซากสัตว์

	 (2)	 เมือ่น�าสตัว์ขึน้ยานพาหนะแล้ว	ให้ฉดีพ่นด้วยน�า้ยาฆ่าเชือ้โรคทีต่วัสตัว์	ยานพาหนะ	และวสัดอุปุกรณ์

ต่างๆ	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบรรทุกสัตว์	เช่น	วัสดุรองพื้นหรือวัสดุที่สัมผัสกับตัวสัตว์

	 (3)	 ถ้าเป็นซากสัตว์ประเภท	 กระดูก	 งา	 เขา	 ขน	 หนัง	 กีบ	 หนังแห้ง	 ให้ท�าลายเชื้อโรคระบาดด้วยวิธี 

รมยาฆ่าเชือ้	โดยใช้ด่างทบัทมิ	7.5	กรมั	ผสมน�า้ยาฟอร์มาลนิ	15	ซ.ีซ.ี	ต่อเนือ้ทีห่นึง่ลกูบาศก์เมตรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

ยี่สิบสี่ชั่วโมง

	 ข้อ	 24	 ในการออกใบอนุญาตให้น�าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามระเบียบนี้ให้ผู้อนุญาตก�าหนด

เงื่อนไขดังต่อไปนี้ไว้ในใบอนุญาตด้วยคือ

	 (1)	 การใช้เส้นทางให้เป็นไปตามความประสงค์ของผูข้อรบัใบอนญุาตโดยให้ระบหุมายเลขของทางหลวง

แผ่นดนิตามทีก่รมทางหลวงก�าหนด	และให้ระบชุนดิและหมายเลขทะเบยีนยานพาหนะทีใ่ช้บรรทกุสตัว์หรอืซากสัตว์

นั้น	กรณีที่จะต้องก�าหนดเป็นอย่างอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกใบอนุญาต

	 (2)	 กรณเีป็นการล�าเลยีงโดยรถไฟให้ก�าหนดสถานขีนส่งสัตว์หรือซากสัตว์และสถานนี�าสัตว์หรือซากสตัว์

ลงโดยให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์ประกาศก�าหนด

	 (3)	 ถ้าเส้นทางตามข้อ	 24	 (1)	 ต้องผ่านด่านกักกันสัตว์	 ภายใต้บังคับกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน

มาตรา	35	แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.2499	ผู้อนุญาตจะก�าหนดเงื่อนไขให้ผ่านด่านกักกันสัตว์ด่านใด

ด่านหนึ่งหรือหลายด่านก็ได้

	 (4)	 ให้หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ซึ่งมีผู้น�าสัตว์ผ่าน	 มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารต่างๆ	 ให้ตรงตามที่ได้รับ

อนญุาตตามระเบยีบนี	้รวมทัง้ตรวจสอบจ�านวนสัตว์	ความถูกต้องของสัตว์ท่ีได้รับอนญุาตและท�าการตรวจโรคระบาด	 

เม่ือเห็นว่าสตัว์สมบรูณ์เป็นปกต	ิและจะต้องเดนิทางต่อไปกใ็ห้สลกัหลงัใบอนญุาต	แล้วมอบให้ผูร้บัอนญุาตเพือ่แสดง

ว่าสัตว์ของตนได้รับอนุญาตให้น�าหรือเคลื่อนย้ายไปได้

	 (5)	 ในกรณีล�าเลียงสัตว์โดยยานพาหนะรวดเดียวถึงปลายทาง	 ให้สัตวแพทย์ประจ�าท้องที่ต้นทาง 

ที่จะล�าเลียงสัตว์นั้น	เป็นผู้มีหน้าที่ต่างๆ	ตามที่ก�าหนดในวรรคก่อน

	 (6)	 ในกรณทีีพ่บว่าสตัว์เป็นโรคระบาดหรอืพาหะของโรคระบาด	ซึง่จะต้องถกูท�าลายตามความในข้อ	10	

ของระเบียบนี้	ก็ให้ด�าเนินการท�าลายสัตว์นั้นตามที่ก�าหนดในระเบียบดังกล่าวต่อไป

	 (7)	 ในกรณีทีมีการท�าลายเชื้อโรคผ่านด่านกักกันสัตว์	 ให้ผู้ท�าลายเชื้อโรคผ่านด่านกักกันสัตว์	 เก็บหรือ 

ไม่ต้องเก็บค่าธรรมเนียมค่าท�าลายเชื้อโรคผ่านด่านกักกันสัตว์ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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 การรายงาน

	 ข้อ	25	ให้ผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตให้น�าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามระเบียบนี้	ท�ารายงานการ

ปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ	ดังนี้

	 (1)	 ให้ด่านกักกันสัตว์ส่งรายงานการอนุญาตให้น�าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ในแต่ละเดือน	 โดย

ให้เรียงล�าดับตามหมายเลขของใบอนุญาตตามแบบ	ร.3	หรือ	แบบ	ร.4	แล้วแต่กรณีไปให้ส�านักควบคุม	ป้องกัน	และ

บ�าบัดโรคสัตว์ทราบภายในวันที่	5	ของเดือนถัดไป

	 (2)	 ให้ปศสุตัว์จงัหวดัส่งรายงานตามแบบท่ีกรมปศสัุตว์ก�าหนดเกีย่วกบัการอนญุาตให้น�าหรือเคล่ือนย้าย

สตัว์หรอืซากสตัว์ในเขตท้องทีจ่งัหวดัของตนในแต่ละเดือนไปให้ส�านกัควบคมุ	ป้องกนัและบ�าบดัโรคสัตว์ทราบภายใน

วันที่	5	ของเดือนถัดไป

	 (3)	 ให้สัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตหมวด	3	รายงานการออก

หนงัสอือนญุาตให้เคลือ่นย้ายสตัว์หรอืซากสตัว์เข้าในหรอืผ่านเขตปลอดโรคระบาดให้กรมปศสุตัว์ทราบภายในวนัที	่5	

ของเดือนถัดไป

	 การด�าเนินงานตามระเบียบที่คัดลอกมานี้ขอให้พิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติ	อาจมีการแก้ไขกฎระเบียบ

และมาตรการ	เพิม่เตมิในภายหลงัซึง่เจ้าหน้าทีก่รมปศสุตัว์ในทกุระดบัจะต้องถอืปฏบิตัติามข้อสัง่การหรอืระเบยีบที่

เกิดขึ้นใหม่

วิธีด�ำเนินกำร
	 การทีจ่ะขนส่งสตัว์เคลือ่นย้ายภายในหรือระหว่างจังหวดั	ผู้ด�าเนนิการจะต้องขออนญุาตก่อน	ตามระเบยีบ

กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตการตรวจโรค	 และการท�าลายเชื้อโรค	 ในการเคล่ือนย้ายสัตว์	 หรือซากสัตว์ภายใน 

ราชอาณาจักร	พ.ศ.	2546	เป็นหลัก	ประกอบกับมาตรการเพิ่มเติมในการควบคุมโรค	กรณีการเกิดโรคต้องพิจารณา

ด�าเนินการควบคู่กับมาตรการควบคุมโรคในแต่ละโรคตามข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์

กำรน�ำเข้ำสนิค้ำสตัว์มชีวีติและผลติภณัฑ์สตัว์จำกต่ำงประเทศ
	 มีการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

	 (1)	 หน่วยงานของประเทศผู้ส่งออกตอบแบบสอบถามตามข้อก�าหนดระหว่างประเทศ	 เพื่อประเมิน 

ความเสี่ยงในการน�าเข้าสินค้าหรือสัตว์ชนิดนั้นๆ

	 (2)	 เมือ่มคีวามพอใจในค�าตอบจากแบบสอบถาม	กรมปศสัุตว์จัดส่งผู้แทนเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลติ	

(ฟาร์มหรือระบบ)	ณ	ประเทศผู้ส่งออก

	 (3)	 ผลการตรวจต้องเป็นที่น่าพอใจตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 กรมปศุสัตว์จะมีหนังสือแจ้งแหล่งผลิต

ผ่านการตรวจรับรองให้หน่วยงานของประเทศผู้ส่งออกทราบ	 โดยผลการตรวจรับรองจะมีอายุ	 2	 ปี	 พร้อม 

ท้ังให้ส ่งร ่างใบรับรองสุขอนามัย	 สินค้า	 (Health	 Certificate)	 มาให้กรมพิจารณา	 โดยผู ้ขออนุญาต 

น�าเข้าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในกฎกระทรวงว่าด้วยการน�าเข้า	 ส่งออก	 และน�าผ่านราชอาณาจักร	 ซึ่งสัตว ์

และซากสัตว์	พ.ศ.	2544	
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ข้อก�ำหนดเพิ่มเติมในกำรเคลื่อนย้ำย
โรคปำกและเท้ำเปื่อย (FMD)
 การกกัตรวจสตัว์/ซากสตัว์เคลือ่นย้ายผูอ้นญุาตเคลือ่นย้ายต้องด�าเนนิการตามระเบยีบกรมปศสุตัว์อย่างเคร่งครดั

	 1.		พื้นที่ทั่วไประหว่างจังหวัดดังนี้

	 	 1.1		ตรวจสอบรอยโรค

	 	 1.2		แหล่งที่มาของสัตว์

	 	 	 -		 ท�าเครื่องหมายที่ตัวสัตว์	(เบอร์หู)

	 	 	 -		 ท�าบัตรประจ�าตัวสัตว์

	 	 	 -		 ลงข้อมูลในระบบ	

	 	 1.3		ประวัติการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า	10	ไม่เกิน	120	วัน

	 2.	 เข้าเขตปลอดโรค

	 	 2.1	 ตรวจสอบรอยโรค	

	 	 2.2	 ท�าเบอร์หูตัวสัตว์ตามระบบ	

	 	 2.3	 กรณีมีเบอร์หูตามระบบของกรมปศุสัตว์อยู่แล้วไม่ต้องด�าเนินการ

	 	 2.4	 กรณีไม่มีเบอร์หู	ให้ด�าเนินการติดเบอร์หูตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนดในวันแรกของการสั่งกัก

	 	 2.5	 กรณีเบอร์หูหายแต่มีบัตรประจ�าตัวสัตว์ให้ตรวจสอบข้อมูลในระบบหากตรวจสอบแล้วพบว่า

เบอร์หูหลุดจริงให้ติดเบอร์หูหมายเลขใหม่	ตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 	 2.6	 ท�าบัตรประจ�าตัวสัตว์และลงข้อมูลการฉีดวัคซีน

	 	 2.7	 ลงข้อมูลในระบบ

	 	 2.8	 เก็บเลือดตรวจ	Non	Structure	Protien

	 	 2.9	 กรณีสัตว์มาจากฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ไม่ต้อง

ด�าเนินการเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจ	NSP	

 3.	 ตรวจสอบสถานะพืน้ท่ีปลายทางในระบบการรายงานโรคต้องปกตแิละด�าเนนิการอนญุาตเคลือ่นย้ายสตัว์	

	 4.	 ติดตามตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และการตรวจสอบจากปลายทาง

โรคบรูเซลโลสิส โรค CarpineAlthritisEncephalitis (CAE) โรค Pest des Petits Ruminants 
(PPR) และโรค Schmallenburg ในแพะ แกะ
	 หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดเพิ่มเติม	 โดยแพะ	 แกะ	 ที่จะเคลื่อนย้ายไปท้องที่ต ่างจังหวัดต้องมาจาก 

ฝูงแพะ	 แกะ	 ปลอดโรคท่ีกรมปศุสัตว์รับรอง	 หรือ	 มีผลการทดสอบให้ผลเป็นลบมาไม่เกินกว่า	 90	 วัน	 นับจาก 

วันที่เจาะเลือด	

โรคบรูเซลโลสิส โรคทูเบอร์คูโลสิสในโคนม โคเนื้อและ กระบือ ส�ำหรับท�ำพันธุ์
	 ตรวจสอบแหล ่ง ท่ีมาของสัตว ์มาจากฟาร ์มปลอดโรคบรู เซลโลสิสหรือ	 โรคทู เบอร ์คู โลสิส	

หากยังไม่ได้รับรองสถานภาพฯ	 อนุโลมให้สัตว์นั้น	 ต้องผ่านการตรวจให้ผลลบทั้งโรคบรูเซลโลสิส	 และ 

ทูเบอร์คูโลสิสไม่เกิน	1	ปี	นับจากวันเจาะเลือด	โดยสัตว์ที่มีอายุต�่ากว่า	1	ปี	ไม่ต้องผ่านการตรวจ
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โรคโลหิตจำงติดเชื้อในม้ำ Equine Infectious Anemia (EIA)
	 1.	 สัตว์ที่จะเคลื่อนย้ายภายในประเทศ	(ข้ามจังหวัด)

	 	 1.1	 สัตว์ที่เคลื่อนย้ายต้อง

	 	 	 -	 มีสมุดประจ�าตัวม้า

	 	 	 -	 มีผลการทดสอบโรค	EIA	ซึ่งให้ผลลบไม่เกิน	1	ปี	นับจากวันเจาะเลือดในสัตว์ทุกอายุ

	 	 1.2	 ในกรณีที่สัตว์ไม่มีผลการตรวจเลือด	ให้ท�าการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและ

กักตรวจสัตว์	จนกว่าจะได้ผลตรวจเลือดเป็นลบ	จึงอนุญาตให้เคลื่อนย้าย	

	 2.	 สัตว์น�าเข้าราชอาณาจักร	

	 	 2.1	 จะต้องมหีนงัสอืรบัรองสขุภาพสตัว์	(Health	Certificate)	เป็นภาษาองักฤษทีล่งนามรบัรองโดย

สัตวแพทย์ผู้มีอ�านาจหน้าที่ของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออก	โดยมีรายละเอียดการรับรองดังนี้

	 2.1.1		จ�านวน	ชนิดสัตว์

	 2.1.2		พันธุ์	เพศ	อายุ	และสี

	 2.1.3		รูปพรรณสัณฐานสัตว์

	 2.1.4		ชื่อและที่อยู่เจ้าของหรือผู้ส่งออก	และหลักฐานแสดงแหล่งก�าเนิด

	 	 2.2	 สมุดทะเบียนประวัติสายพันธุ์ม้าแข่ง	 หรือใบรับรองพันธุ์ประวัติหรือสายพันธุ์	 (Stud-book,	

silhouetteหรือ	pedigree	certificate)	ก�ากับมาพร้อมกับม้าที่น�าเข้า

	 	 2.3	 สตัว์ต้องมาจากแหล่งท่ีมกีารควบคมุโรคสตัว์	และต้องมสีขุภาพสมบรูณ์ไม่มอีาการหรอืวกิารของ

โรคติดเชื้อหรือโรคติดต่อ	หรือพยาธิภายนอกใดๆ	ในขณะที่ส่งออก	และพร้อมส�าหรับการขนส่งหรือเดินทาง

	 	 2.4	 บรเิวณพืน้ทีใ่นรศัม	ี100	กโิลเมตรรอบบรเิวณทีเ่ลีย้งสตัว์ทีจ่ะส่งออก	ต้องไม่มปีระวตัขิองการเกดิโรค	EIA

	 	 2.5	 สถานท่ีหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่จะส่งออกต้องไม่มีประวัติของการเกิดโรค	 EIA	 ในช่วงระยะเวลา	 

2	ปี	ก่อนการส่งออก

	 	 2.6	 กักม้าที่ประเทศต้นทาง	ณ	สถานกักกันสัตว์ที่ได้รับรองเป็นเวลา	30	วัน	และทดสอบโรคต่างๆ	

ด้วยวิธีการทดสอบโรคที่ได้รับการรับรองจาก	OIE	โดยผลการทดสอบโรค	EIA	ต้องเป็นลบ

	 	 2.7	 เมือ่สตัว์มาถงึท่าเข้าของประเทศไทยจะต้องถกูกกักนัภายหลงัการน�าเข้า	ณ	สถานกกักนัทีไ่ด้รบั

การรับรองเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน	 สัตว์ที่อยู่ในระหว่างการกักกันจะถูกตรวจสอบและ	 หรือรักษาตามที่เห็น

สมควรและจ�าเป็น	ผูน้�าเข้าหรอืเจ้าของเป็นผูค้วบคมุดแูลรบัผดิชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง

การกักกันสัตว์

	 	 2.8	 หากตรวจพบโรคต้องด�าเนินการส่งกลับไปยังประเทศต้นทางหรือท�าลายสัตว์ดังกล่าวโดยไม่มี

ค่าชดใช้

โรคไข้หวัดนก (AI)
	 1.	 การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก

	 -	 ตั้งจุดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกทั้งภายในจังหวัด	 ระหว่างจังหวัดและ

ระหว่างโซนตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด	
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	 -	 เข้มงวดมใิห้มกีารลกัลอบน�าสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกเข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้าน	และต่างประเทศ	

โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน	สนามบิน	ท่าเรือ

	 -	 ชุดเฉพาะกิจจากด่านกักกันสัตว์	ปฏิบัติงานทั่วประเทศ	ดังนี้

	 1)	 ลาดตระเวนตรวจสอบฝงูเป็ดไล่ทุง่โดยตรวจสอบสมดุประจ�าฝงูเป็ด	หนงัสอือนญุาตเคลือ่นย้าย

	 2)	 ตรวจสอบหนังสือรับรองสถานที่เล้ียงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนใบรับรองระบบป้องกันโรค	

หรือใบอนุญาตเคลื่อนย้าย	(ร.4)	ขณะเคลื่อนย้าย

	 3)	 ปฏิบัติงานร่วมกับสัตวแพทย์ในการควบคุมโรคในกรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่

	 4)	 ตรวจสอบสถานที่เล่นพนันชนไก่	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การควบคุมและป้องกันโรค 

ไข้หวัดนกในสถานที่เล่นพนันชนไก่ที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 2.	 พฒันาระบบการออกใบอนญุาตการเคลือ่นย้ายทางระบบอเิลคโทรนกิ	(E–service)	เพือ่ความสะดวก

และรวดเร็วและตรวจสอบได้

	 -	 E-service	 เป็นการออกใบอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยให้บริการกับประชาชนในส่วนของ

การน�าเข้า-ส่งออกสัตว์หรือซากสัตว์	การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าสู่เขตปลอดโรคระบาด	การเคลื่อนย้ายสัตว์

ปีกจากโรงฟัก	รวมถึงการออกหนังสือรับรองสุขศาสตร์สัตว์และซากสัตว์

	 -	 E-signature	 เป็นระบบการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านระบบมาตรฐาน

ปศุสัตว์ที่มีความพิเศษ	 คือ	 เมื่อผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ�าเภอได้อนุมัติใบอนุญาตแล้ว 

ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ได้เอง

	 3.		ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตเพิ่มเติม

	 3.1	 การตรวจสอบแหล่งที่มาและพ้ืนท่ีปลายทางของสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกในรัศมี	 10	 กิโลเมตร	

ไม่มีสภาวะการระบาดของโรคไข้หวัดนก	ตลอดระยะเวลา	30	วัน	ที่ผ่านมา	ให้ผู้อนุญาตตรวจสอบข้อมูลการระบาด

ของโรคไข้หวดันกทางอนิเตอร์เนต็	ทางเวบ็ไซต์กรมปศสุตัว์	www.dld.go.th	เรือ่งสถานการณ์โรคระบาดสตัว์	หวัข้อ

สถานการณ์โรคไข้หวัดนกแทนการสอบถามไปยังจังหวัดปลายทาง	และไม่ต้องแนบหลักฐานใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบสภาวะโรคดังกล่าวไปกับใบอนุญาต	ตลอดจนให้ยกเลิกการประทับตรายางรับรองว่าไม่มีโรคไข้หวัดนกใน

รัศมี	10	กิโลเมตร	ที่ประทับไว้ในใบอนุญาตเคลื่อนย้ายด้วย

	 3.2	 ให้ผู้อนุญาต	ตรวจสอบผลการตรวจโรคไข้หวัดนกทางห้องปฏิบัติการตามแผนการเฝ้าระวังโรค

ไข้หวัดนกโดยผลการตรวจ	cloacal	swab	หรือ	serum	ล่าสุดจะต้องเป็นลบ	การแนบใบตอบผลการตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการไปกับใบอนุญาตเคลื่อนย้ายให้ด�าเนินการดังนี้

	 3.2.1	 กรณีสัตว์ปีกเนื้อในระบบฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์และฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ฟาร์มไม่ต้องเก็บตัวอย่าง	 cloacal	 swab	 ก่อนการเคลื่อนย้าย	 ให้แนบใบรับรองคอมพาร์ทเมนต์หรือใบรับรอง

มาตรฐานฟาร์มเท่านั้น	ไม่ต้องแนบใบตอบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่อย่างใด

	 3.2.2	 กรณีสัตว์ปีกเนื้อที่ไม่ใช่ฟาร์มมาตรฐาน	ต้องเก็บตัวอย่าง	 cloacal	 swab	ทุกครั้งก่อน

การเคลื่อนย้าย	 ให้แนบใบตอบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไปกับใบอนุญาตเคลื่อนย้าย	 ซึ่งใบตอบผลมีอายุ	 10	 วัน

นับถัดจากวันที่แจ้งให้เกษตรกรทราบ
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	 3.2.3	 กรณีไข่ส�าหรับใช้ท�าพันธุ์หรือลูกสัตว์ปีก	ต้องเก็บตัวอย่าง	 cloacal	 swab	พ่อแม่พันธุ ์

หรอืปูย่่าพนัธุ	์ปีละ	2	ครัง้	ในเดอืนมถุินายน	และธนัวาคม	ให้แนบใบตอบผลการตรวจทางห้องปฏบิติัการของตัวอย่าง	

cloacal	swab	ครั้งล่าสุด	ซึ่งใบตอบผลมีอายุ	6	เดือน	นับถัดจากวันที่แจ้งให้เกษตรกรทราบ

	 3.2.4	 กรณีสัตว์ปีกพื้นเมือง	 ไก่ชน	 หรือสัตว์ปีกสวยงามที่ได้รับการรับรองระบบป้องกันโรค	

ต้องเก็บตัวอย่าง	cloacal	swab	ในเดือนมิถุนายน	และธันวาคม	และเก็บตัวอย่าง	serum	ในเดือนกุมภาพันธ์และ

สิงหาคม	กรณีเคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัดให้แนบใบตอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของตัวอย่าง	cloacal	swab	

ครั้งล่าสุด	ซึ่งใบตอบผลมีอายุ	6	เดือน	นับถัดจากวันที่แจ้งให้เกษตรกรทราบ

	 3.2.5	 กรณีสตัว์ปีกท่ีเลีย้งปล่อยบรเิวณบ้าน	รวมถงึสตัว์ปีกทีเ่ลีย้งไม่เป็นลกัษณะฟาร์มต้องเกบ็ 

ตัวอย่าง	 cloacal	 swab	 ก่อนการเคลื่อนย้ายไปท้องที่ต่างจังหวัด	 ให้แนบใบตอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 

ซึ่งใบตอบผลมีอายุ	10	วัน	นับถัดจากวันที่แจ้งให้เกษตรกรทราบ

	 3.2.6	 กรณีเป็ดไล่ทุ่ง	หากเคลื่อนย้ายไปยังท้องที่ต่างจังหวัด	ต้องเก็บตัวอย่าง	cloacal	swab	

ก่อนการเคลื่อนย้ายให้แนบใบตอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ซึ่งใบตอบผลมีอายุ	10	วัน	นับถัดจากวันที่แจ้ง

ให้เกษตรกรทราบ	ส่วนกรณีเคลื่อนย้ายภายในจังหวัดไม่ต้องเก็บตัวอย่าง	cloacal	swab	ก่อนการเคลื่อนย้าย

	 3.2.7	 กรณซีากสตัว์ปีกทีเ่คลือ่นย้ายจากโรงฆ่าสตัว์ปีกทีม่สีตัวแพทย์ประจ�าไม่ต้องออกหนงัสือ

รบัรองสุขศาสตร์ซากสตัว์	แนบไปกบัใบอนญุาตเคลือ่นย้ายส่วนซากสตัว์ปีกทีม่าจากโรงฆ่าสตัว์ปีกอืน่ๆ	ให้สตัวแพทย์

ส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดัหรอืส�านกังานปศสุตัว์อ�าเภอ	ออกหนงัสือรับรองดังกล่าวแนบไปกบัใบอนญุาตเคล่ือนย้ายด้วย

ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำน
	 เพื่อให้สามารถติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสามารถน�าผลงานมาพัฒนาการด�าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ควรก�าหนดให้มีตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานในกิจกรรมนี้	ตัวอย่างเช่น

	 1.	 จ�านวนใบอนุญาตที่ขอเคลื่อนย้าย

	 2.	 จ�านวนเกษตรกรที่ขออนุญาตเคลื่อนย้าย

	 3.	 จ�านวนครั้งการจับกุมผู้กระท�าความผิด

	 4.	 ร้อยละจ�านวนรายงานการตอบกลับจากปลายทาง

	 5.	 จ�านวนครั้งของการเกิดโรคที่มีสาเหตุจากการเคลื่อนย้าย

	 6.	 จ�านวนครั้งการตรวจสอบพื้นที่กักสัตว์ต้นทางก่อนการเคลื่อนย้าย

	 7.	 จ�านวนครั้งการตรวจสอบพื้นที่ปลายทาง

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรด�ำเนินงำน
	 จากการด�าเนนิงานในกจิกรรมนี	้เจ้าหน้าทีแ่ละผูเ้กีย่วข้องสามารถน�าประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการด�าเนนิ

งานไปใช้พัฒนาต่อยอดได้	ดังนี้

	 1.	 สัตว์ที่เกิดโรคจะไม่เคลื่อนย้ายไปพื้นที่อื่น	โรคไม่แพร่ระบาด

	 2.	 ทุกพื้นที่มีระบบการควบคุม	ป้องกันโรคที่มากับการเคลื่อนย้าย

	 3.	 สามารถป้องกันโรคไม่ให้ระบาดจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่นข้ามจังหวัดหรือเขตพื้นที่อื่น
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	 4.	 สามารถรักษาสภาพพื้นที่ปลอดโรคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้า

	 5.	 ใช้การป้องกันก่อนการเกิดโรค	ลดค่าใช้จ่ายในการควบคุมเมื่อเกิดโรค

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
	 1.	 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 2.	 กฎกระทรวงว่าด้วยการน�าเข้า	ส่งออก	และน�าผ่านราชอาณาจักร	ซึ่งสัตว์และซากสัตว์	พ.ศ.	2544	

	 3.	 ระเบยีบกรมปศสุตัว์ว่าด้วยการอนญุาต	การตรวจโรค	และการท�าลายเชือ้โรค	ในการเคล่ือนย้ายสตัว์	

หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2546
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บทที่ 6
กำรปรับระบบกำรเลี้ยงสัตว์เพื่อกำรป้องกันโรค

หลักกำรและเหตุผล

	 การเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยได้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม	 มีการพัฒนามาตรฐานการผลิต

โดยค�านึงถึงความปลอดภัยด้านอาหาร	 (	 Food	 safety	 )	 ใช้มาตรฐานระหว่างประเทศเป็นข้อก�าหนด	 ผลผลิต

และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีการผลิตท่ีมีมาตรฐานสามารถส่งขายได้ในหลาย

ประเทศ	 ท�ารายได้ให้กับประเทศจ�านวนมาก	 ส่งผลถึงการขยายตัวและการจ้างงานในห่วงโซ่การผลิตอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่การผลิตสัตว์พันธุ์	 การเลี้ยงหรือการขุน	 อาหารสัตว์	 วัสดุอุปกรณ์	 การจ้างงาน	 การขนส่ง	 การแปรรูป	 

การตลาด	ฯลฯ	นอกจากสัตว์ปีกแล้วการผลิตสุกร	 โคนม	โคเนื้อ	แพะ	แกะ	 เป็นสัตว์อีกหลายชนิดที่ก�าลังขยายตัว 

มีโอกาสเจริญเติบโตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้ในอนาคตอันใกล้	

	 การผลิตสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยและใช้แรงงานในครอบครัว	 บางรายยังมีพฤติกรรมเล้ียงแบบปล่อย

อิสระ	 ละเลยระบบการป้องกันโรคซึ่งเปรียบเสมือนก�าแพงส�าคัญป้องกันสัตว์ก่อนเป็นโรค	 ก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่เกษตรกรเองทั้งต้นทุนการผลิตที่สูง	 ความเสียหายต่อตัวสัตว์ระหว่างการผลิตมีมาก	 ผลผลิตท่ีลดลงหรือสูญเสีย 

ค่ารักษาพยาบาล	 ถึงแม้รักษาให้สัตว์หายป่วย	 แต่อาจไม่สามารถกลับมาให้ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม	

และยิ่งกว่านั้นฟาร์มที่เป็นโรคระบาดสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังฟาร์มอื่นๆ	 ได้อย่างรวดเร็ว	 ส่งผลถึงระบบ 

การผลิตในพื้นที่และความเชื่อมั่นในระบบควบคุมโรคของประเทศ

 มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร	 การแข่งขันในตลาดโลก	 การจัดท�าความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเชียน

จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิต	 เนื่องจากการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต	 วัตถุดิบ	 การตลาด	 ปัจจัย 

ส�าคัญในการผลิตปศุสัตว์ต่อไปนี้ทุกประเทศต้องมีมาตรฐานการผลิต	 สามารถตรวจสอบการผลิตย้อนกลับได้ต้ังแต่

ฟาร์มถึงผู้บริโภค	 ในทางการค้าประเทศคู่ค้าจะต้องท�าการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตของประเทศผู้ขาย	 โดย

ท�าการตรวจสอบระบบการควบคุมการผลิตของหน่วยงานสัตวแพทย์รัฐบาล	ถึงความน่าเชื่อถือในระบบการควบคุม	

ป้องกันโรคในระดับฟาร์มและระดับประเทศ	การขนส่ง	 มาตรการและระบบควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว	์

ซึ่งมาตรการต่างๆ	 จะต้องแสดงให้เห็นความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อความปลอดภัยทางอาหาร	 (Food	 safety)	 

ของประชาชน	 ทั้งนี้มาตรฐานอาหารในประเทศต้องเท่าเทียมกับมาตรฐานการส่งออก	 โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย

ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารอาหาร	

	 เพือ่พฒันาระบบการผลติในระดบัฟาร์ม	ทัง้ฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยให้มมีาตรฐาน

ระบบความปลอดภยัทางชวีภาพและการป้องกนัโรคในระดบัทีย่อมรบัได้	กรมปศสุตัว์จงึได้จดัท�าโครงการปรบัระบบ

การเลีย้งเพือ่การป้องกนัโรคในสตัว์	โดยเริม่ด�าเนนิการในสัตว์	3	ชนดิ	คอื	สัตว์ปีก	สุกรและโคนม	มวีตัถปุระสงค์	ดงันี้

	 1.	 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรด้านการเลี้ยง	การจัดการฟาร์ม	การจัดการด้าน

สขุาภิบาลให้มีความปลอดภยัทางชวีภาพ	เกษตรกรได้ผลตอบแทนจากประสทิธภิาพการผลติสงูทีส่ดุ	สตัว์และผูเ้ล้ียง

มีสุขภาพสมบูรณ์	ปลอดภัยจากโรค
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	 2.	 เพื่อสร้างฟาร์มตัวอย่างที่มีการพัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ	สามารถถ่ายทอดความรู้ให้

แก่สมาชิกหรือเกษตรกรรายอื่น	ให้สามารถน�าไปพัฒนาการจัดการในฟาร์มของตนเองได้อย่างถูกต้อง

	 3.	 เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์ทัง้รายใหญ่และรายย่อยให้ฟาร์มมรีะบบความปลอดภยั

ทางชีวภาพ	สามารถเลีย้งสตัว์เป็นอาชพีได้อย่างยัง่ยนื	ลดต้นทนุการดแูลสขุภาพสตัว์	เพือ่สนบัสนนุการส่งออกสนิค้า

ปศุสัตว์	และการค้าขายระหว่างประเทศ	จากการเปิดเสรีทางการค้า

	 4.	 ส�าหรับฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเข้าร่วมด�าเนินการปรับระบบการเลี้ยงเพื่อการป้องกันโรค 

ในระยะต่อไปอาจไม่สามารถน�าสตัว์หรอืผลผลติส่งขายให้ประชาชนบรโิภคได้	เนือ่งจากหน่วยงานราชการไม่สามารถ

รับรองผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยทางอาหารให้แก่ผู้ผลิตได้

วิธีด�ำเนินกำร

หลักเกณฑ์ฟำร์มปรับระบบกำรเลี้ยงเพื่อกำรป้องกันโรค ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงเพื่อกำรค้ำ
	 1.	 ขอบเขตที่ตั้งและโครงสร้างของสถานที่เลี้ยง

	 -	 สถานทีเ่ลีย้งต้องตัง้อยูห่่างจากโรงฆ่าสัตว์	ตลาดค้าสัตว์	จุดพักสัตว์	แหล่งน�า้สาธารณะ	ชมุชนและ

ถนนที่เป็นเส้นทางของการขนย้ายสัตว์	

	 -	 อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เส่ียงกับการปนเปื้อนจากอันตรายทางกายภาพ	 เคมี	 และชีวภาพ 

สถานที่เลี้ยงต้องแยกออกจากส่วนอื่นๆ	ของบ้านอย่างชัดเจน

	 -	 มีการวางผังจัดแบ่งสถานที่เลี้ยง	 และแยกพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน	 ได้แก่	 พื้นที่เลี้ยงสัตว	์ 

ที่กักสัตว์	ที่เก็บอาหารสัตว์	พื้นที่ส�าหรับสัตว์ป่วย	พื้นที่ท�าลายซาก	และพื้นที่จ�าหน่ายสัตว์	

	 -	 โรงเรือนต้องมีโครงสร้างแข็งแรง	 ง่ายต่อการบ�ารุงรักษาและท�าความสะอาด	 อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อ

ให้เกิดอันตรายต่อสัตว์	และผู้ปฏิบัติงาน	เช่น	พื้นโรงเรือนหรือคอกไม่หยาบหรือลื่น

	 -	 มรีัว้หรอืแนวเขตโดยรอบสถานท่ีเล้ียงท่ีชดัเจน	ป้องกนัคนสัตว์น�าโรคหรือพาหนะปนเป้ือนเข้าออก

	 -	 มีทางเข้าและทางออกทางเดียว	มีประตูที่แน่นหนา	ปิดล็อคได้เพื่อป้องกันคนและสัตว์เข้า-ออก

	 -	 ประตูทางเข้าออกสถานที่เลี้ยงและโรงเรือนอย่าง	 ต้องมีป้ายเตือนห้ามเข้า	 บ่อจุ่มน�้ายาฆ่าเช้ือ	 

หรืออุปกรณ์พ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ	เพื่อก�าจัดเชื้อโรคก่อนเข้าสถานที่เลี้ยงและโรงเรือน

	 -	 มีการท�าความสะอาด	 บ�ารุงรักษาโรงเรือนสม�่าเสมอ	 อุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพดีและสะอาด 

ถกูสขุลกัษณะ

	 2.	 อาหารส�าหรับใช้เลี้ยงสัตว์

	 -	 เก็บรักษาอาหารสัตว์	ในสภาพที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพ

	 -	 ท�าความสะอาดอุปกรณ์การให้อาหารอย่างสม�่าเสมอ

	 3.	 น�้าส�าหรับใช้เลี้ยงสัตว์

	 -	 น�้าที่ใช้ต้องสะอาด	ปลอดภัย	และมีปริมาณเพียงพอน�ามาใช้ในฟาร์มได้ตลอดเวลา

	 -	 ท�าความสะอาดอุปกรณ์การให้น�้าอย่างสม�่าเสมอ

	 4.	 บันทึกการจัดการฟาร์ม	

	 -	 	มกีารบันทึกข้อมลูในการด�าเนนิกจิการทีแ่สดงรายละเอยีดวธิกีารปฏบิติังาน	เช่น	วนัทีเ่ริม่ต้นเลีย้ง	



44 คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ สำ�นักควบคุม ป้องกันและบำ�บัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

จ�านวนและน�้าหนักสัตว์	ปริมาณการใช้อาหาร	บันทึกการเข้าออกในสถานที่เลี้ยง	ฯลฯ	

	 5.	 การป้องกันและควบคุมโรค

 -	 ให้มรีะยะเวลาพกัคอก	ภายหลงัจากการล้างท�าความสะอาดด้วยน�า้ยาฆ่าเชือ้	ก่อนน�าสตัว์เข้าเลีย้งใหม่

	 -	 ห้ามบุคคลภายนอกโดยเฉพาะบคุคลทีม่คีวามเสีย่ง	เช่น	พ่อค้าหรอืผูท้ีม่าจากฟาร์มทีเ่ป็นโรค	เข้าไป

ยังสถานที่เลี้ยงก่อนที่จะได้รับอนุญาต	อย่างเด็ดขาด	

	 -	 รถขนส่งสัตว์	ซาก	อุปกรณ์จากภายนอก	ห้ามเข้าไปยังสถานที่เลี้ยงอย่างเด็ดขาด	จุดขึ้น-ลงสัตว์

ต้องอยู่ห่างจากสถานที่เลี้ยง	และมีการท�าลายเชื้อโรคก่อนเข้ามารับ-ส่งทุกครั้ง

	 -	 เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าสถานที่เลี้ยง	 ห้ามน�ารองเท้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในสถานที่เลี้ยงออกไปใช้

ภายนอก

	 -	 สัตว์ที่น�าเข้าเลี้ยงใหม่ต้องปลอดโรคหรือมาจากแหล่งที่ปลอดโรค	และท�าการกักดูอาการโรคก่อน

เข้าเลี้ยงในฟาร์ม

	 -	 ไม่ใช้น�้าเชื้อพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ที่ไม่ได้รับการรับรองการปลอดโรค

	 -	 สัตว์ป่วยต้องแยกออกจากฝูงท�าการรักษาจนกว่าจะหาย

	 -	 มีการเฝ้าระวังทางอาการอย่างสม�่าเสมอ

	 6.	 สิ่งแวดล้อม

	 -	 ก�าจัดขยะ	มูล	เศษอาหารและซากอย่างถูกวิธี	และมีการบ�าบัดน�้าเสีย	ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน โครงกำรปรับระบบกำรเลี้ยงสุกรเพื่อกำรป้องกันโรค
	 1.	 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้ดีขึ้น	 โดยมีระบบสุขาภิบาลและ

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพพื้นฐานเพื่อให้สามารถป้องกันการเกิดโรคระบาดในสุกร

	 2.	 คัดเลือกฟาร์มที่จะสาธิตปรับระบบการเลี้ยงในแต่ละจังหวัด	โดยคัดเลือกจาก

	 2.1	 ฟาร์มเครือข่ายการผลิตสัตว์พันธุ์ของกรมปศุสัตว์หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรภายในพื้นที่	

	 2.2	 ฟาร์มเกษตรกรทีม่คีวามเสีย่งได้รบัผลการกระทบจากการระบาดของโรค	เช่น	PRRS	FMD	ฯลฯ

	 2.3		 ฟาร์มที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อการปรับระบบการเลี้ยง	

	 3.	 จัดประชุมและฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

	 4.	 ตรวจสอบความพร้อมและให้ค�าแนะน�ากับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับระบบการเลี้ยงทุกราย

	 5.	 เกษตรกรปรับปรุงสถานท่ีเลี้ยงสุกรของตนเองให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพตามรูปแบบที่

ก�าหนด	โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์คอยให้ค�าปรึกษา

	 6.	 ตรวจเยี่ยมให้ค�าแนะน�าการเลี้ยงสุกรภายใต้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

	 7.	 กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีการก�าหนดเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของกลุ่ม	เช่น

	 7.1	 สมาชิกต้องมีสถานที่เลี้ยงสุกรที่ผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการกลุ ่ม	 เจ้าหน้าที ่

ของกรมปศุสัตว์

	 7.2	 สมาชิกต้องซื้อลูกสุกรที่จะน�ามาเลี้ยงเป็นพ่อ	 แม่พันธุ์	 และลูกสุกรขุนจากศูนย์และสถานีบ�ารุง
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พันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์หรือฝูงสุกรปลอดโรคที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์	

	 7.3	 สมาชิกต้องซื้ออาหารที่น�ามาใช้เลี้ยงสุกรจากแหล่งน่าเชื่อถือที่กรมปศุสัตว์รับรอง

	 7.4	 สมาชิกต้องแจ้งยอดสุกรทุกชนิดของตนเองให้กับกลุ่มทุกสิ้นเดือน

	 7.5	 สมาชิกต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการกลุ่ม	

	 7.6	 สมาชิกต้องควบคุมด�าเนินกิจการเลี้ยงสุกรภายใต้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นต้น	 

ในสถานที่เลี้ยงสุกรของตนเอง

กำรปรับระบบกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง (เลี้ยงปล่อย)
	 1)	 เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองต้องพัฒนาปรับปรุงเล้าหรือโรงเรือน	 ส�าหรับให้ไก่นอนตอนกลางคืนเพื่อ

ง่ายต่อการท�าวัคซีน	และการป้องกันโรค

	 2)	 ไก่พื้นเมืองต้องได้รับการท�าวัคซีนป้องกันโรคตามโปรแกรมที่ก�าหนด	ตามรอบการรณรงค์	 ในเดือน

ธันวาคม	 มีนาคม	 มิถุนายนและกันยายน	 ของทุกปี	 เช่น	 วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อ	 

อหิวาต์สัตว์ปีก	วัคซีนฝีดาษ	(ตามข้อมูลระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ในแต่ละพื้นที่)

กำรปรับระบบกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไก่ชน)
	 1.	 การรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนเพื่อการป้องกันโรค

	 1.1		ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับรองแก่เกษตรกร	

	 1.2		เจ้าของสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนแจ้งความประสงค์ขอตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงตามแบบที่

กรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 1.3		ปศุสัตว์อ�าเภอเป็นผู้ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

	 1)	 มีเนื้อที่กว้างขวางเพียงพอต่อจ�านวนสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนท่ีเล้ียง	 ไม่แออัด	 มีรั้วล้อม

รอบพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงไม่ให้ไก่ชนออกมาได้	มีประตูเข้า-ออกทางเดียว

	 2)	 มีโรงเรือนหรือเล้าที่ใช้นอนอย่างไม่แออัด	สามารถป้องกันนกได้

 3)	 จัดให้มอ่ีางใส่น�า้ยาฆ่าเชือ้โรคส�าหรบัจุม่เท้าบรเิวณหน้าประตรูัว้	และอยูใ่นร่ม	ป้องกนัแดดฝนได้

	 4)	 บรเิวณทีเ่ลีย้ง	ทีน่อนของสตัว์ปีกพืน้เมอืงหรอืไก่ชน	ต้องแยกจากบ้านหรอืทีพ่กัอาศยัของคน	

กรณีไก่ชนต้องแยกจากสถานที่ซ้อมไก่หรือชนไก่ด้วย	โดยห่างกันอย่างชัดเจนที่ป้องกันการติดเชื้อโรคได้

	 5)	 มีเล้าหรือสุ่มเพื่อแยกเลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนที่จะน�าเข้ามาเลี้ยงใหม่	 หรือกลับจาก

การซ้อม	การชนอย่างน้อย	7	วัน	ก่อนรวมเข้าฝูง

	 6)	 มีการเก็บอาหารที่ใช้เลี้ยงมิดชิด	สามารถป้องกันพาหะน�าโรคได้

	 7)	 มีสถานที่เหมาะสมกับการฝังหรือเผาท�าลายซากสัตว์

	 8)	 มกีารบนัทกึประวตักิารเล้ียงสัตว์ทัง้จ�านวน	เพศ	อาย	ุการน�าไก่เข้ามาเล้ียงใหม่ทกุครัง้	และ

ประวัติการตรวจโรค

	 1.4	 เมื่อผ่านการประเมินตาม	ข้อ	1.3	แล้วให้ปศุสัตว์อ�าเภอสุ่มเก็บตัวอย่าง	cloacal	 swab	และ	

serum	จ�านวน	10	ตัว	(ถ้าเลี้ยงไม่ถึง	10	ตัวให้เก็บทุกตัว)	ส่งตรวจโรคไข้หวัดนกทางห้องปฏิบัติการ
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	 1.5	 เมื่อผลตรวจโรคไข้หวัดนกตามข้อ	 1.4	 เป็นลบ	 ให้ส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอขึ้นทะเบียน 

เกษตรผู ้เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนท่ีผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนตามแบบ 

พร้อมพิกัด	 GPS	 และให้ปศุสัตว์จังหวัดออกหนังสือรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชน	 เพื่อการป้องกันโรค 

ตามแบบทีก่รมปศสุตัว์ก�าหนด	หนงัสอืรบัรองดงักล่าวมอีาย	ุ1	ปี	เมือ่ครบก�าหนดจะต้องต่ออาย	ุโดยการตรวจประเมนิ

และพิจารณาประวัติการเก็บตัวอย่างตรวจโรคตามรอบการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการและให้ผลลบมาโดยตลอด

	 2.	 การเฝ้าระวังโรค

	 2.1	 เฝ้าระวังโรคทางอาการ	 โดยให้ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนสังเกตอาการ	หากพบสัตว์ปีก

พื้นเมืองหรือไก่ชนป่วยตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที	นอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์	อาสาปศุสัตว์	อาสา

สมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	เข้าตรวจสอบสตัว์ปีกพืน้เมอืงหรอืไก่ชนเป็นประจ�า	หากพบสตัว์ปีกป่วยตาย

ผิดปกติให้เก็บตัวอย่างซาก	2-5	ตัว	ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	และควบคุมโรคทันที

	 2.2	 เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ	ให้สุ่มเก็บตัวอย่าง	Cloacal	swab	และ	Serum	10	ตัว	(หากไม่ถึง	

10	ตัวให้เก็บทุกตัว)	โดย	Cloacal	swab	เก็บเดือนมิถุนายน	และ	ธันวาคม	ส่วน	Serum	เกบ็เดอืนกมุภาพนัธ์และ

สงิหาคม	ของทกุปี	

	 3.	 การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนที่ผ่านการรับรอง

	 3.1	 หนังสือรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนเพ่ือการป้องกันโรคให้ใช้เป็นหลักฐาน 

การเคลื่อนย้ายภายในจังหวัดแทนหนังสืออนุญาตฯ	 (ร.3)	 ได้โดยอนุโลม	 กรณีเคล่ือนย้ายไปยังท้องท่ีต่างจังหวัด 

จะต้องน�าหนงัสอืรบัรองสถานทีเ่ลีย้งสตัว์ปีกพืน้เมืองหรือไก่ชนไปแสดงต่อสัตวแพทย์ทีส่�านกังานปศสัุตว์อ�าเภอเพือ่ 

ขอใบอนุญาต	(ร.4)	เคลื่อนย้ายต่อไป	ทั้งนี้ไม่ต้องเก็บตัวอย่างตรวจโรคไข้หวัดนกหากมีประวัติการเก็บตัวอย่างตาม

ที่ก�าหนดอย่างต่อเนื่อง

	 3.2	 การปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนอกเหนือจากที่ก�าหนดนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์

ว่าด้วยการอนุญาต	 การตรวจโรคและการท�าลายเชื้อโรคในการเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร	 

พ.ศ.	2546

	 4.	 การตรวจสอบการเคลื่อนย้าย	 เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์หรือชุดเฉพาะกิจจะตั้งจุดตรวจหรือเรียก 

ตรวจสอบหนังสือรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนเพื่อการป้องกันโรคหรือใบอนุญาตเคลื่อนย้าย	 (ร.4)	

ขณะที่เคลื่อนย้าย	หากพบว่ามีการกระท�าผิดกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์	จะจับกุมด�าเนินคดี

	 5.	 สนามไก่ชนต้องมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและได้รับการรับรองจากปศุสัตว์จังหวัด	 โดยม ี

หลักเกณฑ์	ดังนี้

 1)	 ให้มกีารจดัท�าสมดุบนัทกึบคุคลเข้า-	ออกสถานที่

	 2)	 ให้มกีารจดัท�าบนัทกึข้อมลูของไก่ทีน่�าเข้ามาชนในสถานที่

	 3)	 ให้มอ่ีางน�า้ยาฆ่าเชือ้โรคส�าหรบัจุม่เท้าบรเิวณทางเข้า-ออกสถานที่

	 4)	 ให้มกีารพ่นยาฆ่าเชือ้โรคยานพาหนะทกุชนดิทีเ่ข้า-ออกสถานที่

	 5)	 ให้ท�าความสะอาดและท�าลายเชื้อโรคสถานที่ทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นการชน
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กำรปรับระบบกำรเลี้ยงสัตว์ปีกแบบคอมพำร์ทเมนต์ (Compartment)
ฟำร์มที่อยู่ระหว่ำงกำรรับรองสถำนภำพปลอดโรค
	 1.	 การเฝ้าระวังทางอาการ

	 -	 บุคลากรในฟาร์มสังเกตอาการสัตว์ปีกเป็นประจ�าทุกตัว	 พร้อมบันทึกอัตราป่วยตายไว้ที่หน้าโรงเรือน  

เพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ตรวจสอบได้ตลอดเวลา	 หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติคล้ายโรคไข้หวัดนก 

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

	 -		 เมือ่เจ้าหน้าทีป่ศสุตัว์ตรวจพบหรอืได้รบัแจ้งว่ามสีตัว์ปีกป่วยตายผดิปกตใิห้เข้าด�าเนนิการสอบสวน

โรคเบือ้งต้นทนัที	พร้อมเกบ็ตวัอย่างซาก	2-5	ตัว	ส่งตรวจทางห้องปฏบิติัการและด�าเนนิการควบคมุโรคตามมาตรการ

ที่ก�าหนด	พร้อมทั้งรายงานไปยังส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นล�าดับต่อไป

	 2.	 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ

		 -	 ส�านักงานปศุสัตว์เขตสุ่มโรงเรือนที่จะเก็บตัวอย่างทุกครั้งและแจ้งไปยังส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

ที่รับผิดชอบ

		 -	 เก็บตัวอย่าง	Cloacal	swab	ทุกฟาร์ม	โดยสุ่ม	5	โรงเรือน/	ฟาร์ม	จ�านวน	20	ตัว/	โรงเรือน	(หาก

ไม่ถึง	5	โรงเรือน	ให้เก็บทุกโรงเรือน)	ทุก	6	เดือน	โดยฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อก�าหนดช่วงเดือนที่เก็บตัวอย่างเอง	ในกรณี

สัตว์ปีกพันธุ์ก�าหนดให้เก็บเดือน	มิถุนายนและธันวาคม	ของทุกปี

	 -	 เก็บตัวอย่าง	Serum	ทุกฟาร์ม	โดยสุ่ม	5	โรงเรือน/ฟาร์ม	จ�านวน	20	ตัว/	โรงเรือน	(หากไม่ถึง	5	

โรงเรือน	ให้เก็บทุกโรงเรือน)	ทุก	6	เดือน	โดยสัตว์ปีกเนื้อให้เก็บในรุ่นการผลิตถัดไปจากรุ่นที่เก็บ	Cloacal	swab	ใน

กรณีสัตว์ปีกพันธุ์เก็บเดือน	กุมภาพันธ์และสิงหาคม	ของทุกปี

ฟำร์มปลอดโรค
	 1.	 การเฝ้าระวังทางอาการ	

	 -	 บุคลากรในฟาร์มสงัเกตอาการสตัว์ปีกเป็นประจ�าทุกวนั	พร้อมบนัทึกอตัราป่วยตายไว้ท่ีหน้าโรงเรอืน

เพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ตรวจสอบได้ตลอดเวลา	 หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติคล้ายโรคไข้หวัดนก 

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

	 -	 เมือ่เจ้าหน้าทีป่ศสุตัว์ตรวจพบหรอืได้รบัแจ้งว่ามสีตัว์ปีกป่วยตายผดิปกตใิห้เข้าด�าเนนิการสอบสวน

โรคเบื้องต้นทันที	พร้อมเก็บตัวอย่างซาก	2	-	5	ตัว	ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและด�าเนินการควบคุมตามมาตรการ

ที่ก�าหนด	พร้อมทั้งรายงานไปยังส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นล�าดับต่อไป

	 2.	 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ

	 -		 ส�านักงานปศสุตัว์เขตสุม่โรงเรอืนทีจ่ะเกบ็ตวัอย่างและแจ้งไปยงัส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดัทีร่บัผดิชอบ

	 -		 เกบ็ตวัอย่าง	Serum	ทกุฟาร์ม	โดยสุ่ม	5	โรงเรอืน/ฟาร์ม	จ�านวน	20	ตวั/	โรงเรอืน	(หากไม่ถึง	5	โรงเรอืน  

ให้เก็บทุกโรงเรือน)	ทุก	6	เดือน	โดยสัตว์ปีกเนื้อให้เกษตรกรก�าหนดช่วงเดือนที่เก็บตัวอย่างเอง	ในกรณีสัตว์ปีกพันธุ์

เก็บเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม	ของทุกปี



48 คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ สำ�นักควบคุม ป้องกันและบำ�บัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

ฟำร์มในพื้นที่กันชน (Buffer zone) รวมถึงพื้นที่โรงฟักไข่
	 1.	 การเฝ้าระวังทางอาการ

	 -	 เกษตรกรสังเกตอาการสัตว์ปีก	หากป่วยตายผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที	

	 -		 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์	อาสาปศุสัตว์	อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังโรคอื่นๆ	เข้าตรวจสอบเป็นประจ�า	

หากพบสัตว์ปีกป่วยตายเข้านิยามโรคไข้หวัดนก	 เก็บตัวอย่างซาก	 2-5	 ตัว	 ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและควบคุม

โรคทันที

	 2.		การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ

	 -		 ส�านักงานปศุสัตว์เขตสุ่มครัวเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกหรือฟาร์มที่จะเก็บตัวอย่างทุกครั้ง	 และแจ้งไปยัง

ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่รับผิดชอบ

	 -		 เก็บตัวอย่าง	 Cloacal	 swab	 พื้นที่กันชนละ	 20	 ตัว	 โดยสุ่ม	 4	 ครัวเรือนหรือฟาร์ม/พื้นที่กันชน 

จ�านวน	 5	 ตัว/ครัวเรือนหรือฟาร์ม	 (หากมีไม่ถึง	 4	 ครัวเรือนหรือฟาร์มให้เก็บทุกครัวเรือนหรือฟาร์ม)	 

ปีละ	2	ครั้ง	เดือนมิถุนายนและธันวาคม	ของทุกปี	

	 -		 เก็บตัวอย่าง	 Serum	 พื้นที่กันชนละ	 20	 ตัว	 โดยสุ ่ม	 4	 ครัวเรือนหรือฟาร์ม/พื้นที่กันชน 

จ�านวน	 5	 ตัว/ครัวเรือนหรือฟาร์ม	 (หากมีไม่ถึง	 4	 ครัวเรือนหรือฟาร์มให้เก็บทุกครัวเรือนหรือฟาร์ม)	 

ปีละ	2	ครั้ง	เดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม	ของทุกปี

ฟำร์มสัตว์ปีกที่ได้รับรองมำตรฐำนฟำร์ม
ฟำร์มสัตว์ปีกเนื้อ
	 1.	 การเฝ้าระวังทางอาการ

	 -	 บุคลากรในฟาร์มสงัเกตอาการสตัว์ปีกเป็นประจ�าทกุวนั	พร้อมบนัทกึอตัราป่วยตายไว้ทีห่น้าโรงเรอืน 

เพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตรวจสอบได้ตลอดเวลา	 หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติคล้ายโรคไข้หวัดนก 

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที	

	 -	 เมือ่เจ้าหน้าทีป่ศสุตัว์ตรวจพบหรอืได้รบัแจ้งว่ามสีตัว์ปีกป่วยตายผดิปกตใิห้เข้าด�าเนนิการสอบสวน

โรคเบื้องต้นทันที	พร้อมเก็บตัวอย่างซาก	2	-	5	ตัว	ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและด�าเนินการควบคุมตามมาตรการ

ที่ก�าหนด	พร้อมทั้งรายงานไปยังส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นล�าดับต่อไป

	 2.	 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ

	 -	 เก็บตัวอย่าง	Cloacal	swab	ทุกฟาร์ม	โดยสุ่ม	20	ตัว/ฟาร์ม	ให้กระจายทั่วฟาร์ม	ทุก	6	เดือน	

โดยฟาร์มเป็นผู้ก�าหนดช่วงเดือนที่จะเก็บตัวอย่างเอง	

ฟำร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสัตว์ปีกไข่
	 1.	 การเฝ้าระวังทางอาการ

	 -	 บุคลากรในฟาร์มสังเกตอาการสัตว์ปีกเป็นประจ�าทุกวัน	พร้อมบันทึกอัตราป่วยตายไว้ที่หน้าโรงเรือน 

เพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตรวจสอบได้ตลอดเวลา	 หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติคล้ายโรคไข้หวัดนก 

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที	
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	 -	 เมือ่เจ้าหน้าทีป่ศสุตัว์ตรวจพบหรอืได้รบัแจ้งว่ามสีตัว์ปีกป่วยตายผดิปกตใิห้เข้าด�าเนนิการสอบสวน

โรคเบื้องต้นทันที	พร้อมเก็บตัวอย่างซาก	2	-	5	ตัว	ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและด�าเนินการควบคุมตามมาตรการ

ที่ก�าหนด	พร้อมทั้งรายงานไปยังส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นล�าดับต่อไป

	 2.	 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ

	 -	 เกบ็ตวัอย่าง	 Cloacal	 swab	ทกุฟาร์ม	 โดยสุม่	 20	 ตวั/ฟาร์ม	 ให้กระจายทัว่ฟาร์มทกุ	 6	 เดอืน	 

ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม	ของทุกปี	

ฟำร์มสัตว์ปีกที่ไม่ได้รับรองเป็นฟำร์มมำตรฐำน
ฟำร์มสัตว์ปีกเนื้อ
	 1.	 การเฝ้าระวังทางอาการ

	 -	 บคุลากรในฟาร์มสงัเกตอาการสัตว์ปีกเป็นประจ�าทุกวนั	พร้อมบนัทึกอตัราป่วยตายไว้ท่ีหน้าโรงเรอืน

เพือ่เตรยีมให้เจ้าหน้าทีป่ศสุตัว์ตรวจสอบได้ตลอดเวลา	หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีปศสัุตว์ทันท	ี

	 -	 เมือ่เจ้าหน้าท่ีปศสุตัว์ตรวจพบหรอืได้รบัแจ้งว่ามสีตัว์ปีกป่วยตายผดิปกติให้เข้าด�าเนนิการสอบสวนโรค

เบือ้งต้นทนัท	ีพร้อมเกบ็ตวัอย่างซาก	2–5	ตวั	ส่งตรวจทางห้องปฏบิติัการและด�าเนนิการควบคมุตามมาตรการท่ีก�าหนด

และรายงานไปยังส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดทันที

	 2.	 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ

	 -	 เก็บตัวอย่าง	 Cloacal	 swab	 ทุกฟาร์ม	 โดยสุ ่ม	 20	 ตัว/ฟาร์ม	 ให้กระจายทั่วฟาร์ม	 

โดยเก็บก่อนการเคลื่อนย้าย	8-10	วัน	ทุกครั้ง

ฟำร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสัตว์ปีกไข่
	 1.	 การเฝ้าระวังทางอาการ

	 -	 บุคลากรในฟาร์มสังเกตอาการสัตว์ปีกเป็นประจ�าทุกวัน	พร้อมบันทึกอัตราป่วยตายไว้ที่หน้าโรงเรือน 

เพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ตรวจสอบได้ตลอดเวลา	 หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติคล้ายโรคไข้หวัดนก 

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที	

	 -		 เมือ่เจ้าหน้าทีป่ศสุตัว์ตรวจพบหรอืได้รบัแจ้งว่ามสีตัว์ปีกป่วยตายผดิปกตใิห้เข้าด�าเนนิการสอบสวน

โรคเบื้องต้นทันที	พร้อมเก็บตัวอย่างซาก	2	-	5	ตัว	ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและด�าเนินการควบคุมตามมาตรการ

ที่ก�าหนดทันที	พร้อมทั้งรายงานไปยังส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นล�าดับต่อไป

	 2.		การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ

	 -	 เก็บตัวอย่าง	 Cloacal	 swab	 ทุกฟาร์ม	 โดยสุ ่ม	 20	 ตัว/ฟาร์ม	 ให้กระจายทั่วฟาร์ม	 

ทุก	6	เดือน	ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม	ของทุกปี	และทุกครั้งก่อนการเคลื่อนย้าย	8-10	วัน
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ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำน
	 	 เพื่อให้สามารถติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสามารถน�าผลงานมาพัฒนาการด�าเนิน

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ควรก�าหนดให้มีตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานในกิจกรรมนี้	ตัวอย่างเช่น

	 1.	 จ�านวนฟาร์มสัตว์พันธุ์ที่มีการปรับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

	 2.	 ร้อยละของจ�านวนฟาร์มสัตว์พันธุ์ที่มีการปรับระบบเปรียบเทียบกับฟาร์มสัตว์พันธุ์ทั้งหมด

	 3.	 จ�านวนฟาร์มที่ไม่มาตรฐานและรายย่อยมีการปรับระบบ

	 4.	 ร ้อยละของฟาร ์มที่ ไม ่มาตรฐานและรายย ่อยมีการปรับระบบการเลี้ยงเปรียบเทียบกับ 

ฟาร์มทั้งหมด

	 5.	 จ�านวนหมู่บ้านที่มีการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อย

	 6.	 ร้อยละของหมูบ้่านทีม่กีารปรบัระบบการเลีย้งสตัว์แบบปล่อย	เปรยีบเทยีบกบัจ�านวนหมูบ้่านทีม่กีาร

เลี้ยงแบบปล่อยทั้งหมด

	 7.	 จ�านวนสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีการปรับระบบการเลี้ยง

	 8.	 ร้อยละของจ�านวนสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีการปรับระบบการเลี้ยงเปรียบเทียบกับจ�านวนสถานที่เลี้ยง

ไก่ชนทั้งหมด

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรด�ำเนินงำน
	 จากการด�าเนนิงานในกจิกรรมนี	้เจ้าหน้าทีแ่ละผูเ้กีย่วข้องสามารถน�าประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการด�าเนนิ

งานไปใช้พัฒนา	ต่อยอดได้	ดังนี้

	 1.	 ฟาร์มเลีย้งสตัว์แต่ละชนดิมรีะบบความปลอดภยัทางชวีภาพ	ป้องกนัการติดโรคจากภายนอก	ลดความ

สูญเสียจากการเกิดโรค

	 2.	 หากด�าเนนิการได้ครอบคลมุทกุพ้ืนที	่จะเพ่ิมความมัน่ใจในระบบควบคมุ	ป้องกนัโรคในระหว่างพ้ืนที่

	 3	 เมื่อมีการปรับระบบการเลี้ยงแล้ว	 ความจ�าเป็นในการใช้วัคซีนและยาในการป้องกันโรคจะลดลง	

เป็นการลดต้นทุนด�าเนินการ

	 4.	 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู ่ค้าท้ังในและต่างประเทศว่าได้สัตว์จากพ้ืนท่ีท่ีมีมาตรฐาน 

การควบคุมโรค

	 5.	 สามารถพัฒนายกระดับให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคได้ง่าย

	 6.	 สามารถรู้โรคได้เร็ว	ควบคุมได้เร็ว	ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 7
กำรควบคุมโรค

หลักกำรและเหตุผล

	 การควบคมุโรค	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ก�าจดัสาเหต	ุลดการแพร่ระบาดของโรคสตัว์	จ�ากดัพืน้ที	่ลดระยะเวลา

การระบาดของโรคให้สั้นที่สุด	ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการสูญเสียจากการป่วยและตายของสัตว์น้อยที่สุด

	 การระบาดของโรค	(Epidemics)	โดยทั่วไปหมายถึง	การเกิดโรคจ�านวนมากผิดปกติในระยะเวลาอันสั้น	

เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและมักหมายถึงโรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อ	 (Infectious	 disease)	 ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจาก 

เชื้อไวรัส	 แบคทีเรีย	 โปรโตซัว	 หรือพยาธิท้ังภายนอกและภายใน	 เช่น	 โรคปากและเท้าเปื่อย	 โรคแอนแทรกซ์	 

โรคแบลกเลค	โรคทรปิปาโนโซม	โรคพยาธทิรคิโินซสิ	โรคไข้เหบ็	เป็นต้น	แต่ในปัจจบุนัความหมายของการระบาดของ

โรคครอบคลุมไปถึงโรคไม่ติดเชื้อ	(Non-infectious	disease)	หรือปัญหาต่างๆ	ทางสุขภาพสัตว์	(Animalhealth-

related	problem)	และระยะเวลาของการระบาดของโรคไม่ได้หมายถึงเพียงแค่	2-3	สัปดาห์หรือเดือนเท่านั้น	แต่

อาจจะเป็นเวลานานหลายปีหรอืสบิปีกไ็ด้	เช่น	โรคมะเรง็ชนดิต่างๆ	โรคทีเ่กดิจากการท�างานทีผ่ดิปกติของระบบต่างๆ	

ในร่างกาย	(Metabolic	disease)	โรคทีเ่กดิจากสารพิษ	โรคสมองฝ่อ	(Bovine	Spongiform	Encephalopathy,BSE)	

ปัญหาผสมไม่ติด	ปัญหาผลผลิตต�่า	ซึ่งรวมทั้งแคระแกร็นโตช้า	ให้ลูกต่อครอกจ�านวนน้อย

	 อีกความหมายของค�าว่า	“Epidemic”	คอืการเกดิของโรคทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนัในกลุม่ประชากรสัตว์	

โดยมีจ�านวนความถี่ของโรคมากกว่าจ�านวนความถี่ของโรคตามปกติที่คาดหมายไว้	จากนิยามดังกล่าวสรุปได้ว่า	

	 1.	 การระบาดของโรคอาจเน่ืองมาจากโรคใดโรคหนึ่งก็ได้	 ทั้งโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ	 (Infectious	

and	non-infectious	disease)	

	 2.	 จ�านวนสัตว ์ป ่วยท่ีจะบอกได ้ว ่าเกิดการระบาดของโรคนั้นไม ่แน ่นอน	 ขึ้นอยู ่กับสถานที ่

และเวลา	 เช่น	 การเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศสหรัฐอเมริกาเพียง	 1	 ครั้ง	 ก็ถือว่ามีการระบาดเกิดขึ้นได้	

เพราะไม่เคยมีโรคดังกล่าวมาเป็นเวลานาน	 แต่ถ้ามีโรคปากและเท้าเปื่อยเกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงครั้งเดียวก็ไม่

ถือว่าเป็นการระบาดแบบ	epidemic	เกิดขึ้น

	 3.	 ไม่มีการระบุจ�าเพาะถึงขอบเขตของการระบาด	 โดยอาจเป็นเฉพาะแห่งในกลุ่มประชากรสัตว์หนึ่งๆ	

หรือเป็นทั่วพื้นที่	ประเทศ	หรือโลก

	 4.	 ไม่มกีารระบจุ�าเพาะเกีย่วกบัระยะเวลาของการระบาด	โดยระยะเวลาของการระบาดของโรคอาจเป็น

ชั่วโมง	เช่น	สารเคมีเป็นพิษ	อาหารเป็นพิษ	อาจจะเป็นสัปดาห์	เช่น	โรคปากและเท้าเปื่อย	หรือเป็นเวลาหลายเดือน

หรือหลายปี	เช่น	วัณโรค	โรค	BSE	เป็นต้น

	 จ�านวนสตัว์ป่วยทีเ่กดิขึน้ในการระบาดแต่ละครัง้ต่างกนัไปตามชนดิของเชือ้โรค	จ�านวนของเชือ้โรค	จ�านวน

สตัว์สมัผสัโรค	ภูมต้ิานทานโรคตามธรรมชาต	ิการฉีดวคัซีน	ประชากรสตัว์ทีม่อียู	่ระยะเวลาและสถานทีท่ีเ่กดิการระบาด

	 การพิจารณาว่าโรคนั้นมีการระบาดหรือไม่	 อาศัยการเปรียบเทียบความถี่ของโรคก่อนระยะเวลานั้น 

ในช่วงปีเดียวกันหรือเปรียบเทียบกับความถี่ของโรคในปีก่อนๆ	ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน	โดยปกติถ้าความถี่ของโรค 
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มากกว่าค่าเฉลี่ยบวกสองเท่าของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	(Mean	+2s.d.)	ถือได้ว่ามีการระบาดของโรคเกิดขึ้น	

นอกจากในกรณีโรคติดต่ออันตรายซึ่งไม่พบในกลุ่มประชากรสัตว์นั้นมาเป็นระยะเวลานานหรือไม่เคยพบมีรายงาน

มาก่อน	เช่น	โรครินเดอร์เปสต์	โรค	BSE	การเกิดโรคดังกล่าวถึงแม้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็ถือว่ามีการระบาดของโรค 

เกิดขึ้น

	 ส�าหรบัค�าว่า	“Endemic”	คอืการเกดิโรคเป็นประจ�าในท้องถ่ินนัน้	เช่น	โรคเฮโมรายกิเซพติซีเมยี	โรคปาก

และเท้าเปื่อย	โรคแอนแทรกซ์	โรคบรูเซลโลซีส	วัณโรค	มักพบมีเป็นประจ�าในพื้นที่ต่างๆ	ของประเทศไทย	เมื่ออยู่ใน

สภาพทีมี่การเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อมและตวัโฮสต์ซึง่สนบัสนนุการแพร่ของเชือ้	ท�าให้เกดิการระบาดของโรคขึน้ได้	

เช่น	การเปลีย่นแปลงของฤดกูาลในช่วงฤดฝูนอาจท�าให้สัตว์เกดิความเครียด	ซ่ึงมผีลกระทบต่อความต้านทานโรคของ 

สัตว์ท�าให้เกิดการระบาดของโรคบางชนิดข้ึนได้	 สภาพอากาศที่ร้อนชื้น	 หรือน�้าท่วมอาจท�าให้สปอร์ของเชื้อ	 

Bacillus Anthracis	 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแอนแทรกซ์เปล่ียนสภาพเป็น	 Vegetative	 Form	 และท�าให้เกิด 

การระบาดของโรค	เป็นต้น

ทีมสอบสวนโรคระบำดสัตว์ 

(Animal Health Investigation Team, AHIT)

	 จากการระบาดของโรคระบาดสัตว์ในประเทศไทยที่ผ่านมา	กรมปศุสัตว์ได้ใช้การด�าเนินงานทางระบาด

วทิยาได้แก่การเฝ้าระวงัโรค	ซึง่ได้มกีารตดิตามสงัเกตการเกดิและการแพร่กระจายของโรคอย่างเป็นระบบ	สม�า่เสมอ 

และต่อเนื่อง	 เป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีการสอบสวนทางระบาดวิทยา 

หาสาเหตขุองโรคหรอืการระบาดของโรค	เพือ่เป็นแนวทางในการหามาตรการในการป้องกนัและควบคมุโรคสตัว์ต่อไป

	 การทีจ่ะป้องกนัและควบคมุโรคได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	นัน้	ระบบการเฝ้าระวงัโรค	ควรจะมปีระสทิธภิาพ	

เพื่อให้ได้รู้โรคเร็วและทราบความเป็นไปของสถานการณ์โรคที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด	 อีกทั้งระบบการ

สอบสวนโรคควรมีความพร้อมอยู่เสมอและมีประสิทธิภาพสูง	 จะท�าให้ทราบถึงสาเหตุ	 ลักษณะของการระบาดและ

ปัจจัยของการระบาดของโรคนั้นได้อย่างดี

	 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดสัตว์	 และตอบสนองต่อการสอบสวน

และควบคุมโรคอย่างทันท่วงที	ทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์	(	Animal	Health	Investigation	Team,	AHIT)	จึงต้อง

มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ	โดยมีวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 1)	 เพื่อการเฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

	 2)	 เพื่อการสอบสวนโรคให้ทราบถึงสาเหตุ	 ลักษณะของการระบาดและปัจจัยที่ท�าให้เกิดการระบาด	 

รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป

	 3)	 เพื่อให้มีการควบคุมโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
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	 ทีมสอบสวนโรคระบาดสตัว์	ของกรมปศสุตัว์	จดัแบ่งตามระดับความรบัผดิชอบ	เป็น	3	ระดับดังนี้

	 1.	 ทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์	 ระดับจังหวัด	 (Provincial	 Animal	 Health	 Investigation	 Team;	 

P-AHIT)	ด�าเนินการในกรณี

	 1)		 มีการระบาด	 หรือ	 อัตราป่วย	 อัตราตายอย่างมากของสัตว์ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกันในพื้นที ่

ระดับจังหวัด

	 2)		 พบสัตว์ป่วยสงสัยและ/หรือยืนยันโรคตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

	 2.	 ทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์	ระดับเขต	(Regional	Animal	Health	Investigation	Team	;	R-AHIT)	

ด�าเนินการในกรณี

	 1)	 มีการระบาด	 หรือ	 อัตราป่วย	 อัตราตายอย่างมากของสัตว์ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกันมากกว่า	 1	

จังหวัด	ในพื้นที่รับผิดชอบ

	 2)	 พบสัตว์ป่วยสงสัยและ/หรือยืนยันโรคตาม	พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	ที่เกิดขึ้นมากกว่า	1	

จังหวัด	ในพื้นที่รับผิดชอบ

	 3.	 ทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว ์ 	 ส ่วนกลาง	 (Central	 Animal	 Health	 Investigation	 

Team	;	C-AHIT)	ด�าเนินการในกรณี

	 1)		 มกีารระบาดหรอื	อตัราป่วย	อตัราตายอย่างมากของสตัว์	ซึง่มคีวามเกีย่วข้องกนั	มากกว่า	1	เขต

	 2)		 พบสตัว์ป่วยสงสยัและ/หรอืยนืยนัโรคตาม	พระราชบญัญติัโรคระบาดสตัว์	ทีเ่กดิขึน้มากกว่า	1	เขต

	 3)		 มีการเกิดขึ้นของเชื้อชนิดใหม่ในประเทศ

	 4)		 มีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงทางด้านระบาดวิทยา	เช่น	ชนิดของโฮสต์	การก่อพยาธิสภาพ	หรือ

สเตรนของโรค

แนวคิดกำรปฏิบัติงำนของทีม AHIT 

	 แนวคิดของการปฏิบัติงานของทีม	AHIT	แบ่งเป็น	3	กระบวนการหลัก	ได้แก่	เตรียมทีมให้แกร่ง	ปฏิบัติ

งานเข้มแข็ง	และน�าเสนออย่างชาญฉลาด

	 เตรยีมทมีให้แกร่ง	เป็นการด�าเนนิงานในช่วงทีไ่ม่มภีาวะโรคระบาดเกดิขึน้	โดยการจดัตัง้ทมีสอบสวนโรค

ขึน้และเสรมิประสทิธภิาพของทมีโดยการพฒันาทัง้ทางด้านวชิาการและเตรยีมสิง่สนบัสนนุทมี	เพือ่ให้ทมีมศีกัยภาพ

ทีจ่ะด�าเนนิงานได้อย่างทนัท่วงทเีมือ่มภีาวะโรคระบาด	ซึง่ในกระบวนการเตรยีมทมีให้แกร่งนี	้ประกอบด้วย	5	ขัน้ตอน 

ได้แก่	 การจัดตั้งทีมพัฒนาวิชาการ	 บริหารจัดการทีม	 เตรียมสิ่งสนับสนุน	 การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม	 และ 

เฝ้าระวังโรค

	 ปฏิบัติงานเข้มแข็ง	เป็นการด�าเนินงานในช่วงที่เกิดภาวะโรคระบาดขึ้น	โดยทีม	AHIT	จะท�าหน้าที่ในการ

สอบสวนและควบคมุโรคระบาด	สามารถด�าเนนิการในส่วนใดส่วนหนึง่ก่อนกไ็ด้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์	

เช่น	 ด�าเนินการควบคุมโรคให้สงบก่อน	 แล้วจึงสอบสวนโรค	 หรือด�าเนินการสอบสวนหาสาเหตุไปพร้อมกับการ 

ควบคุมโรค
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 น�าเสนออย่างชาญฉลาด	เป็นการด�าเนนิงานเมือ่ได้ด�าเนนิการสอบสวนโรคแล้ว	โดยรายงานผลการสอบสวนโรค 

ซ่ึงต้องท�ารายงานเบือ้งต้นก่อนในกรณทีีย่งัด�าเนนิการไม่แล้วเสร็จ	เมือ่มกีารสอบสวนและควบคมุโรคเสร็จสมบรูณ์แล้ว 

ก็มีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอผู้บริหารหรือการน�าเสนอผลผ่านการประชุมวิชาการ	 เพื่อให้ผู้ที่สนใจ	 หรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่อื่นๆ	ต่อไป

เฝ้ำระวังโรคอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
	 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา	(Epidemiological	Surveillance)	หมายถึง	การติดตามสังเกตอย่างเป็น

ระบบสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของลกัษณะการเกดิและการกระจายของโรค	และปัญหา

ทางสขุภาพสตัว์ต่างๆ	รวมทัง้องค์ประกอบทีม่อีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงนัน้	ๆ 	โดยการรวบรวมข้อมลู	(Data)	ข่าวสาร	

(News)	และข้อสารสนเทศต่างๆ	(Information)	ทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะผดิปกตขิองโรคหรอืปัญหาต่างๆ	เหล่านัน้

	 1.		การเฝ้าระวังจากรายงานทางห้องปฏิบัติการ

	 1)	 ในกรณพีบสตัว์ป่วย	 สงสยัว่าป่วย	หรือการตรวจสุขภาพสัตว์ตามแผนงานประจ�าปี	 เจ้าหน้าทีจ่ะ

ท�าการเกบ็ตวัอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัตกิาร	เมือ่เจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตักิารด�าเนนิการชนัสตูรตวัอย่างทีไ่ด้รบัแล้ว	จะท�าการ

รายงานผลการชนัสตูรไปยงัผูส่้งและหน่วยงานเจ้าของพืน้ที่

	 2)	 กรณีพบโรคท่ีจดัล�าดบัความส�าคญัไว้	ทมีสอบสวนโรคระบาดสตัว์จะต้องตรวจสอบรายงานผลการ

ชันสตูร	ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องพร้อมทัง้ด�าเนนิการสอบสวนและควบคมุโรคทนัที	

	 3)	 ทมีสอบสวนโรคท�าการเกบ็บนัทึกข้อมลูท้ังจากเกษตรกรและผลการตรวจทางห้องปฏบิติัการอย่าง

เป็นระบบรวมทัง้วเิคราะห์ผล	ซึง่ถ้าพบความผดิปกตขิองโรคใดโรคหนึง่	 มคีวามถีข่องโรคมากกว่าค่าเฉลีย่บวกสองเท่า

ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	(Mean	+2s.d.)	ให้ด�าเนินการสอบสวนโรคทันที	

	 2.		การเฝ้าระวังจากรายงานการเกิดโรค	

	 1)	 สร้างเครือข่ายการรายงานจากเครือข่ายต่างๆ	 เช่น	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 เจ้าหน้าที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โรงพยาบาล	 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์	 อาสาสมัคร	 เกษตรกร	 ประชาชนทั่วไป	 

สื่อต่างๆ	เป็นต้น

	 2)	 เมือ่มข้ีอมลูหรอืข่าวการเกดิโรคระบาดสตัว์	ให้ด�าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิโดยทนัท	ีและถ้า

พบว่ามีมูลความจริง	ให้ด�าเนินการสอบสวนและควบคุมโรคต่อไป

กำรสอบสวนโรค
	 การสอบสวนโรค	 เป็น	 กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายในการค้นหาข้อเท็จจริงของการเกิดโรค	หรือการระบาด

ของโรคและปัญหาสุขภาพสัตว์	 ด้วยการรวบรวมข้อมูลชนิดต่างๆ	 ท้ังข้อมูลระบาดวิทยา	 ข้อมูลส่ิงแวดล้อม	 ข้อมูล

การชันสูตรโรค	 รวมทั้งข้อมูลที่แสดงถึงปัจจัยต่างๆ	 ท่ีมีผลต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 โดยมีส่วนท่ีอธิบายให้เห็นลักษณะ 

รายละเอยีดของปัญหา	ทัง้ขนาดขอบเขต	และการกระจายของปัญหา	ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะของสตัว์	การกระจายตาม 

พื้นที่	 ตลอดจนช่วงเวลาของการระบาดกับส่วนที่จะพิสูจน์ให้เห็นจริงว่า	 ปัจจัยใดมีอิทธิพลส�าคัญต่อการระบาด	 

ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ	 (Cause)	แหล่งโรค	(Source)	รวมทั้งวิธีการแพร่กระจายโรค	(Mode	of	transmission)	และ

กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อโรค	(Population	at	risk)	ในการระบาดนั้น
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	 1.		การสอบสวนสัตว์ป่วยเฉพาะราย

	 	 เป็นการหาข้อมลูรายละเอยีดเกีย่วกบัโรคทีส่นใจ	หรอืเป็นปัญหาส�าคญัจากสตัว์ป่วยเฉพาะราย	ขณะ

ที่ยังไม่เกิดการระบาดซึ่งส่วนใหญ่ท�าการสอบสวนกรณีโรคที่มีอุบัติการณ์ต�่า	(Rare	diseases)	

	 	 วัตถุประสงค์

	 1)	 เพือ่ยนืยนัการรายงานโรค

	 2)	 เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการแพร่กระจายของโรคต่อไป

	 3)		 เพื่อเข้าใจถึงลักษณะการเกิดโรคในแต่ละราย

	 	 ขั้นตอนการสอบสวน	มีดังนี้

	 1)	 รวบรวมข้อมลูสตัว์ป่วย	จากการสอบถามเจ้าของสตัว์ป่วย	โดยรวบรวมข้อมลู	ตามแบบสอบสวนโรค

	 2)	 ค้นหาขอบเขตการกระจายของโรค	โดยค้นหาสัตว์ป่วยก่อนและหลังรายทีส่อบสวน	(index	case)	

ถ้าพบสัตว์ป่วยรายอื่นอีก	 ควรตรวจสอบข้อมูลการเฝ้าระวังของพื้นที่	 หากมีลักษณะของการระบาด	 ให้เปลี่ยนเป็น

สอบสวนการระบาดแทน

	 3)	 เก็บตัวอย่างส่งตรวจ	 เพื่อให้มั่นใจว่ามีสัตว์ป่วยเพียงรายเดียว	 เชื้อต้นเหตุได้กระจายไปใน 

สิ่งแวดล้อมหรือไม่และสัตว์สัมผัสอื่นมากน้อยเพียงไร

	 4)	 ควบคุมโรค	รีบด�าเนินการท�าลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมและสัตว์สัมผัส	รวมถึงกิจกรรมการควบคุม

โรคอื่นๆ	ตามมาตรการในแต่ละโรค	เช่น	รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโรค	เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อฝูง	(Herd	immunity)

	 5)	 จัดท�ารายงาน	 เป็นการเสนอรายละเอียดท้ังหมดให้ผู ้เกี่ยวข้องได้รับทราบ	 พร้อมกับ	 

“แบบสอบสวนสัตว์ป่วยเฉพาะราย”	ที่สมบูรณ์

	 2.	 การสอบสวนการระบาด

	 	 เป็นการรวบรวบข้อมูลองค์ประกอบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดที่เกิดขึ้น	 เพื่อให้ได้รายละเอียด 

ที่เป็นสภาพที่แท้จริงของการระบาดครั้งนั้น	 เป็นกิจกรรมท่ีประกอบด้วย	 “การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา” 

เพื่อให้เห็นขนาด	ขอบเขตและการกระจายของปัญหา	และ	“ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์”	ที่ช่วยให้เข้าใจว่าท�าไมจึง

เกิดการระบาดขึ้น

	 	 ชนิดของการระบาด

	 1)		 ชนดิแหล่งโรคร่วม	(Common	source	outbreak)		คอืการท่ีสัตว์ป่วยส่วนใหญ่ได้รับเชือ้จากแหล่ง

โรคเดยีวกนั

	 2)		 ชนดิแหล่งโรคแพร่กระจาย	 (Propagated	 source	 outbreak)	 เป็นการแพร่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ	 

จากสัตว์ตัวหนึ่งไปสู่สัตว์ตัวอื่นๆ

	 	 วัตถุประสงค์ของการสอบสวนการระบาด

	 1)	 เพือ่หาข้อมลูรายละเอยีดของการระบาด	ได้แก่	กลุ่มประชากรสัตว์ท่ีเส่ียงต่อการระบาด	ระยะเวลา

การระบาด	การกระจายของโรค	สาเหตกุารระบาด	แหล่งโรค	และการถ่ายทอดโรค	

	 2)	 เพือ่ยนืยนัประสทิธภิาพของมาตรการควบคมุโรคทีใ่ช้ขณะนัน้

	 3)	 เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุมาตรการป้องกนัควบคมุโรค

	 4)	 เพือ่ให้ได้ความรูท้ี่ไม่เคยรู้มาก่อน	(Gaining	unknow	knowledge)

	 5)	 เพื่อพัฒนาบุคลากร	(Human	capacity	building)	เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
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กำรควบคุมโรค

	 มาตรการเบื้องต้นในการรับมือกับการเกิดโรคคือการก�าหนดกิจกรรมการควบคุมและก�าจัดโรคให้ได้เร็ว

ทีส่ดุ	โดยใช้วธิกีารท่ีมปีระสทิธภิาพมากท่ีสดุ	ประหยดัค่าใช้จ่ายมากทีส่ดุ	การควบคมุและก�าจดัโรคจะช้าเกนิไปเมือ่ท�า

ในขณะเกิดการระบาดของโรคแล้ว	ซึ่งในภาวะเช่นนั้นมีโอกาสมากที่จะมีแรงกดดันทางด้านต่างๆ	เช่น	ด้านการเมือง 

สื่อมวลชน	 แรงกดดันจากกลุ่มหรือเกษตรกร	 ซึ่งจะมีผลให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆ	 ในการด�าเนินการได้	 เช่น	 

การใช้ทรัพยากรผิดประเภทหรือขาดการด�าเนินงานในประเด็นที่ส�าคัญได้ง่าย	ซึ่งจะท�าให้สูญเสียงบประมาณในการ

ด�าเนินการมาก	มีการกระจายของโรคมากขึน้	ดงันัน้การแก้ไขปัญหานีก้ค็อืการวางแผนการเตรยีมความพร้อมล่วงหน้าทีด่ี

 1. กำรควบคุมกำรระบำด 
	 มหีลกัในการควบคมุและก�าจดัโรคหลายๆ	ด้านซึง่สามารถจะน�ามาใช้ได้ในสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั 

ขึ้นอยู่กับเหตุผลทางด้านระบาดวิทยาและงบประมาณที่มีอยู่	แต่โดยสรุปแล้วมีดังต่อไปนี้

		 1)	 การป้องกันไม่ให้สัตว์ที่ไวต่อการติดต่อโรคสัมผัสกับเชื้อโรค	ด�าเนินการโดย

	 	 -	 ใช้หลักสุขศาสตร์ในการจัดการกับปศุสัตว์	เช่น	การใช้น�้ายาฆ่าเชื้อโรค	โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่

สัตวแพทย์ควรระมัดระวังไม่ให้ตัวเองน�าเชื้อโรคไปสู่ในที่อื่นๆ	ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้หากไม่มีการป้องกัน

	 	 -	 ก�าจดัสิง่ต่างๆ	ทีส่ามารถเป็นพาหะของการน�าเชือ้ได้	เช่น	สิง่ปนูอน	โรงเรอืน	อาหาร	รวมท้ัง

ซากสัตว์ที่ติดเชื้อโดยการฝัง	เผา	หรือใช้น�้ายาฆ่าเชื้อท�าความสะอาด

	 	 -	 หลีกเล่ียงการให้อาหารที่มีการปนเปื ้อน	 เช่น	 ในกรณีของการเกิดโรค	 BSE 

โรคปากและเท้าเป่ือย	โรค	African	swine	fever	หรอืโรคอหวิาต์สกุร		โรคเหล่านีส้ามารถแพร่ได้อย่างรวดเรว็โดยการ

กนิอาหารทีม่กีารปนเป้ือน	โดยเฉพาะในบางพืน้ทีท่ีม่กีารเล้ียงสัตว์โดยใช้เศษอาหาร	สามารถป้องกนัการระบาด	โดย

การห้ามน�าอาหารที่ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อของสัตว์มาเลี้ยงสัตว์	หรือโดยการน�าไปผ่านความร้อนก่อน

	 2)		 หลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างสัตว์ติดเชื้อและสัตว์ที่ไวต่อโรค	ด�าเนินการโดย

	 	 -	 กักสัตว์ท่ีเป็นโรคโดยการห้ามหรือควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์	 ผลิตภัณฑ์สัตว์	 บุคคลและ 

สิ่งที่สามารถปนเปื้อนเชื้อโรคออกจากพื้นที่	จนกว่าโรคจะสงบ

	 	 -	 ควบคมุการเคลือ่นย้ายสตัว์	อาจจะคลอบคลมุบรเิวณโดยรอบ	กว้างกว่าจดุทีเ่กดิโรคระบาด	

ซ่ึงอาจรวมไปถงึการห้ามการเคลือ่นย้ายสตัว์เข้าโรงฆ่าสัตว์	ถงึแม้ว่าโรคจะไม่น�าโดยเนือ้หรือผลิตภณัฑ์สัตว์	และการน�า

สัตว์มารวมกัน	เพื่อกิจกรรมต่างๆ	เช่น	การแข่งสัตว์	ตลาดนัดค้าสัตว์	เป็นต้น

	 3)		 ก�าจัดสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ

	 	 มาตรการนี้มักจะถูกน�ามาใช้ในการควบคุมและก�าจัดโรค	 โดยเฉพาะกับโรคที่สามารถ

แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งอาจจะจ�าเป็นต้องท�าลายสัตว์ทั้งหมดในจุดเกิดโรค	 การท�าลายสัตว์ที่ไวต่อโรค

ในฟาร์มหรือจุดที่เกิดโรคควรด�าเนินการในพื้นที่นั้น	 ๆ	 เลย	 และควรมีการท�าลายซากอย่างเหมาะสมโดยการ

ฝังหรือเผา	 รวมทั้งการท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อส่ิงปูรองท้ังหลาย	 แต่ในบางกรณีอาจท�าลายเฉพาะตัวสัตว์ 

ที่ติดเชื้อ	เช่น	โรคบรูเซลโลซิส	โรควัณโรค
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	 4)		 ลดจ�านวนสัตว์ที่ไวต่อโรค

	 	 วิธีการนี้ถูกน�ามาใช้ในหลายรูปแบบ	 เช่น	 การฉีดวัคซีนในสัตว์ท่ีไวต่อโรคเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกัน 

ในระดบัทีส่ามารถป้องกนัโรคได้ในพืน้ทีร่อบจดุเกดิโรค	อย่างไรกต็ามการด�าเนนิมาตรการการฉดีวคัซนีอย่างต่อเนือ่ง

จะแสดงให้เห็นว่ามีโรคอยู่ในพื้นที่นั้นๆ	ด้วย

	 5)	 ลดจ�านวนพาหะของโรค

	 	 มาตรการนีเ้หมาะสมทีจ่ะน�ามาใช้ในกบัการเกดิโรคทีน่�าโดยแมลง	วธิกีารลดจ�านวนพาหะ	เช่น	

การใช้ยาฆ่าแมลง	วิธีการนีใ้นระยะยาวจะท�าให้เสยีค่าใช้จ่ายมากและเกดิผลเสยีต่อสิง่แวดล้อม	อาจจะเลอืกใช้วธิกีารอื่นๆ	 

เช่น	การใช้ยาฆ่าแมลงเฉพาะช่วงเวลาทีม่พีาหะจ�านวนมากๆ	และมอีตัราการเกดิโรคสงู	การเคลือ่นย้ายสตัว์ออกจากแหล่ง 

ทีมี่แมลงมาก	อย่างถาวรหรอืชัว่คราว	รวมทัง้อาจจะใช้การควบคมุทางชวีภาพ	(biological	control	)	เช่น	การปล่อยแมลง

ที่เป็นหมันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคที่เกิดจากแมลง	ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป

 2.  กำรล้ำงท�ำลำยเชื้อโรคผู้ปฏิบัติงำน
	 1)	 ควรสวมเครื่องป้องกันร่างกาย	เช่น	ผ้าปิดปาก/จมูก	(Mask)	หน้ากาก	(Face	shield)	แว่นตา	

(Goggle)	เสื้อคลุม	(Gown)	ถุงมือ	และรองเท้าบูท

	 2)	 หลังปฏิบัติงาน	ให้ออกมาที่บริเวณล้างท�าลายเชื้อ	ล้างรองเท้าบูทโดยใช้แปรงกับน�้ายาซักล้าง

หรือผงซักฟอก	แล้วล้างออกด้วยน�้าสะอาดจนกระทั่งไม่มีสิ่งเปรอะเปื้อน

	 3)	 ถอดรองเท้าบูทและแว่นตานิรภัย	แช่ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้ออย่างน้อย	30	นาที

	 4)	 ถอดถุงมือ	หน้ากากอนามัย	และชุดป้องกันโรค	น�าไปฝังหรือเผา	

	 5)	 ชุดป้องกันเชื้อโรคหากเป็นชนิดล้างท�าความสะอาดได้ให้แช่น�้ายาฆ่าเชื้ออย่างน้อย	30	นาที

	 6)	 อาบน�้าช�าระร่างกายให้สะอาด	โดยให้ใช้สบู่ล้างหน้า	ผม	ผิวหนัง	มือ

 

 3. กำรสื่อสำรกำรระบำด
	 เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤติซึ่งต้องใช้ทักษะ	ท�าให้เกิดการป้องกันโรค

พร้อมกับการจัดการเพื่อลดความรุนแรงของโรค	 เพราะระหว่างการระบาดประชาชนบางกลุ่มอาจยังนิ่งเฉย	จ�าเป็น

ต้องกระตุ้นและชักชวนให้ร่วมมือป้องกันโรค	ขณะที่บางกลุ่มโกรธเคืองและตกใจกับความสูญเสีย	 อาจกระจายข่าว

ที่บิดเบือนความจริง	 การสื่อสารการระบาดที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยสยบความตื่นตระหนก	 ท�าให้ประชาชน 

ร่วมมือสนับสนุน	รวมถึงช่วยลดการป่วยตายได้มาก	โดยมีหลักการสื่อสารการระบาด	ดังนี้

	 1)	 ความเชือ่ใจ	(Trust)		สือ่สารในลกัษณะทีก่่อให้เกดิความไว้วางใจ	และรกัษาความเชือ่ใจให้คงอยู	่ 

ความเชื่อใจอยู่เหนือวัฒนธรรม	 ระบบการเมือง	 และระดับของการพัฒนา	 ปัจจัยหลักที่สร้างความเชื่อใจ	 ได้แก่	 

แสดงความรับผิดชอบ	(Accountability)	ความสัมพันธ์	(Involvement	)	และความโปร่งใส

	 2)	 การแจ้งข่าวแต่เนิน่ๆ	(Announcing	early)	การระบาดของโรคเป็นส่ิงทีไ่ม่ควรปกปิด	ต้องแจ้ง 

ต่อสาธารณชนให้เร็วที่สุด	 การประกาศข่าวการระบาดคร้ังแรกเป็นหัวใจส�าคัญของความเชื่อใจ	 เนื้อหาข่าวสาร 

ต้องถูกเวลา	เปิดเผย	ตรงไปตรงมา	(Condour)	ความครอบคลุม	(Comprehensiveness)



58 คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ สำ�นักควบคุม ป้องกันและบำ�บัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

	 3)	 ความโปร่งใส	(Transparency)	ได้แก่	การสื่อสารที่ตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย	ครบถ้วนสมบูรณ์	

และถกูต้องตามความจรงิ	ความโปร่งใสสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผูค้วบคมุการระบาดกบัประชาชน	ท�าให้ประชาชน

เหน็ว่าเขาได้รบัรูอ้ะไร	ประเมนิความเสีย่งเอง	และช่วยตัดสินใจในการให้ความร่วมมอืควบคมุโรค	อปุสรรคของความ

โปร่งใสคอืการกลวัผลกระทบทางเศรษฐกจิทัง้การค้าและการท่องเทีย่ว	ขาดการวางแผนและเตรียมการทีดี่ด้านเนือ้หา

การตอบค�าถาม	และการกลัวที่จะเปิดเผยจุดอ่อน	ของระบบงาน

	 4)	 เข้าใจกลุม่ชน	(The	public)	การสือ่สารทีดี่จะต้องเข้าใจถงึความเชือ่	ความเหน็	และความรูข้อง

กลุม่ชนต่อโรคภยัและความเสีย่งต่างๆ	เพราะเป็นการยากทีจ่ะเปลีย่นแปลงความเชือ่ด้ังเดิมของกลุม่ชน	และค่อนข้าง

ยากที่จะถ่ายทอดข่าวสารจากนักวิชาการไปสู่ประชาชนโดยตรง	ถ้าไม่ทราบว่าเขาคิดอย่างไร	การเข้าใจกลุ่มชนเป็น

พื้นฐานส�าคัญของการสื่อสารการระบาด

	 5)	 มีการวางแผน	 (Planning)	 การตัดสินใจและการด�าเนินการของหน่วยงานมีผลต่อความไว้

วางใจและการรับรู้ของประชาชนมากกว่าวิธีสื่อสาร	การสื่อสารความเสี่ยงจะมีประสิทธิผลสูงสุด	 เมื่อบูรณาการกับ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง	 จึงควรมีเรื่องสื่อสารความเสี่ยงในแผนการเตรียมความพร้อมของทุก

เหตุการณ์	และทุกแง่มุมของการควบคุมการระบาด

กำรน�ำเสนอผล

	 สิ่ งที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ต ้องด�าเนินการภายหลังการสอบสวนการระบาดของโรค	 คือ	 

การน�าเสนอผลการด�าเนินงาน	 ซึ่งอาจด�าเนินการโดยการน�าเสนอการสอบสวนโรคในการประชุมวิชาการ	 หรือ	 

การเขียนรายงานการสอบสวนโรค	ซึ่งการเขียนรายงานนี้มีประโยชน์เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรค	 

ที่ส�าคัญจะเป็นแนวทางให้ผู้ที่มีหน้าที่ด้านสุขภาพสัตว์ได้พิจารณาถึงมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาด

ของโรคนั้นต่อไป

	 ต้องมีข้อเสนอแนะในการควบคุมโรค	โดยอาจพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

	 1)	 เสนอแนะให้ด�าเนนิการกบักลุม่เป้าหมายหรอืพืน้ทีเ่สีย่งหรอืช่วงเวลาทีเ่หมาะสมตามลกัษณะบคุคล	

สถานที่และเวลาที่วิเคราะห์พบความผิดปกติ

	 2)	 เสนอแนะมาตรการวิธกีารท่ีตรงกบัสาเหตแุหล่งโรค	วธิกีารตดิต่อของโรค	ปัจจยัเสีย่งทีท่ราบจากการ

สอบสวน	เช่น	เสนอให้ปิดหรอืปรบัปรงุบ่อน�า้ทีส่อบสวนพบว่าเป็นแหล่งโรค	ควรปรับปรุงระบบสุขาภบิาลน�า้สะอาด	

	 3)	 เสนอแนะมาตรการทั่วไปบางอย่างที่จ�าเป็นส�าหรับโรคนั้นๆ	 เช่น	 การติดตามเชิงรุก 

ทุก	6	เดือน	ส�าหรับโรคพิษสุนัขบ้า

วิธีด�ำเนินกำร

	 กรมปศุสัตว์ได้แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตามระเบียบกรมปศุสัตว์	ว่าด้วยการด�าเนิน

การเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2547	ไว้	ดังนี้
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	 1.	 เมื่อสัตวแพทย์ประจ�าท้องที่ได้รับแจ้งว่าเกิดโรคระบาดและตรวจอาการสัตว์แล้วปรากฏว่าเป็นโรค

ระบาดหรือสงสัยว่าเป็นโรคระบาด	 ให้รีบรายงานปศุสัตว์จังหวัดทราบทันทีและเก็บตัวอย่างจากสัตว์ป่วย	 หรือซาก

สัตว์ป่วยส่งสถาบนัสขุภาพสตัว์แห่งชาต	ิหรอืศนูย์วจิยัและพฒันาการสตัวแพทย์ประจ�าภาค	กรณเีป็นโรคระบาดชนดิ

โรคปากและเท้าเปื่อยให้ส่งตัวอย่างเพื่อแยกชนิดเชื้อ	ตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 2.	 ให้สตัวแพทย์ประจ�าท้องทีร่บีด�าเนนิการควบคมุโรคไม่ให้แพร่กระจายออกไปยงัท้องทีอ่ืน่	ตามแนวทาง

ป้องกัน	ควบคุม	และก�าจัดโรคของแต่ละโรคตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด	เช่น	ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวพร้อมทั้ง

ด�าเนินการกักสตัว์ป่วยหรอืสตัว์ทีม่เีหตสุงสยัว่าได้รบัเชือ้โรค	ควบคมุการเคลือ่นย้ายสตัว์และซากสตัว์เข้า	-	ออก	และ

ผ่านจุดเกิดโรค	และด�าเนนิการตามมาตรา	18	แห่งพระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว์	พ.ศ.	2499	ถ้าเป็นโรคระบาดชนดิ

โรคปากและเท้าเปื่อย	โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย	 โรคแบลคเลก	ให้ด�าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่สัตว์ในพื้นที่ 

รอบจดุเกดิโรคอย่างน้อย	รศัม	ี5	กโิลเมตร	ให้เสรจ็สิน้ภายใน	1	สปัดาห์	หากเกดิโรคระบาดแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง 

ไม่สามารถด�าเนินการฉีดวัคซีนและควบคุมโรคให้แล้วเสร็จได้ทัน	 ให้ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งขอความช่วยเหลือไปยัง

ส�านักงานปศุสัตว์เขต	ทันที

	 3.	 หากพบว่ามีสัตว์ป่วยในจุดเกิดโรคระบาด	 และสัตวแพทย์ประจ�าท้องที่พิจารณาแล้วว่าหากท�าการ

ท�าลายสัตว์ป่วยและสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงนั้นแล้วจะสามารถควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายได้	 ให้รีบด�าเนินการท�าลาย 

สัตว์ป่วยตามกฎกระทรวงและระเบียบกรมปศุสัตว์

	 4.	 กรณพีบว่ามสีตัว์ป่วยด้วยโรคไข้หวดันกโรคแปลกถิน่	(Exotic	Disease)	หรอืโรคอบุตัใิหม่	(Emerging 

Disease)	 ให้ด�าเนินการท�าลายสัตว์ท่ีเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดทันที 

ตามระเบียบกรมปศุสัตว์

	 5.	 เมือ่ส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดัได้รบัแจ้งการเกดิโรคระบาดจากสตัวแพทย์ประจ�าท้องที	่ให้รบีสอบสวน

โรคทางระบาดวิทยา	รวมทั้งด�าเนินการควบคุมโรค	ณ	จุดเกิดโรคระบาดด้วย	 โดยให้พิจารณาเสนอต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัด	 เพื่อประกาศก�าหนดเขตโรคระบาดหรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาด	 ตามมาตรา	 15	 แห่งพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	พร้อมทั้งท�ารายงาน	ดังนี้

	 (1)	 กลุ่มโรคที่ท�าให้เกิดความเสียหายอย่างมากและถือเป็นกรณีฉุกเฉินหากเกิดการระบาดของโรค	

ได้แก่	โรคไข้หวัดนก	โรคนิวคาสเซิล	โรคปากและเท้าเปื่อย	โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย	โรคแบลคเลก	โรคอหิวาต์สุกร	

โรคบรูเซลโลซิส	โรควัณโรค	โรคสัตว์แปลกถิ่น	(Exotic	Disease)	และโรคอุบัติใหม่	(Emerging	Disease)	ให้รายงาน

ภาวะโรคเบื้องต้น	 ตามแบบรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น	 (กคร.1)	 ให้ส�านักควบคุม	 ป้องกัน	 และบ�าบัด

โรคสัตว์	 และส�าเนาให้ส�านักงานปศุสัตว์เขต	 โดยทางโทรสาร	ภายใน	24	ชั่วโมง	นับแต่ได้รับแจ้งหรือตรวจพบโรค

ระบาด	และให้ส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดัทีเ่กดิโรคระบาดจดัท�ารายงานการสอบสวนโรคทางระบาดวทิยาของการเกิด 

โรคระบาดสตัว์	(กคร.2)	ภายใน	72	ชัว่โมง	นบัแต่ทราบการเกดิโรคระบาด	และให้ท�ารายงาน	ภาวะการระบาดของโรค	 

(กคร.3)	 ส่งในสัปดาห์ต่อมาทุกสัปดาห์จนโรคสงบ	 พร้อมนี้ให้ท�ารายงานแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์	 (กคร.4) 

ภายใน	72	ชั่วโมง	และผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์	 (กคร.5)	ภายหลังการด�าเนินการเสร็จสิ้นส่งให้กรมปศุสัตว์

ผ่านส�านักควบคุม	ป้องกัน	และบ�าบัดโรคสัตว์	และส�าเนาให้ส�านักงานปศุสัตว์เขตทราบด้วย

	 (2)	 กลุม่โรคท่ีเฝ้าระวงัทางห้องปฏบิติัการ	 ได้แก่	 โรคกาฬโรคเป็ด	 โรคพาร์โวไวรสั	 ซัลโมเนลล่า	หลอดลม

อกัเสบตดิต่อ	อหวิาต์สตัว์ปีก	และโรคระบาดอืน่ๆ	ให้รายงานในวนัท่ี	5	ของเดือนถัดไปทุกเดือน
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	 6.	 เมือ่ส�านกังานปศสุตัว์เขตได้รบัแจ้งการเกดิโรคระบาดจากปศสัุตว์จังหวดั	ให้ส่งเจ้าหน้าทีส่่วนป้องกนั

และบ�าบัดโรคสัตว์หรือเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์เข้าไปร่วมท�าการสอบสวนโรคทางระบาด

วิทยาทันที	ในกรณีที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากปศุสัตว์จังหวัดให้จัดสรรวัคซีนเวชภัณฑ์และอัตราก�าลังออกไป

ด�าเนินการควบคุมโรค	ณ	จุดเกิดโรคภายใน	24	ชั่วโมง	นับแต่ได้รับแจ้ง	หากพบว่ามีการระบาดอย่างกว้างขวางและ

ไม่สามารถควบคุมได้ทนัต่อเหตกุารณ์ให้ด�าเนนิการขอความช่วยเหลอืไปยงัส�านกัควบคมุ	ป้องกนั	และบ�าบดัโรคสตัว์	

เป็นการเร่งด่วน

	 7.	 ให้ส�านักงานปศุสัตว์เขตแจ้งให้ปศุสัตว์จังหวัดใกล้เคียงพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดทราบโดยเร่งด่วน	 เพื่อ

ให้เตรียมป้องกันมิให้โรคแพร่ระบาดเข้าไปในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ	ได้ทันท่วงที

	 8.	 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	 หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย	์ หรือศูนย์อ้างอิงโรคปากและ

เท้าเปื่อยแจ้งผลการตรวจวินิจฉัย	ดังนี้

	 (1)	 กลุม่โรคท่ีท�าให้เกดิความเสยีหายอย่างมากและถอืเป็นกรณฉุีกเฉิน	เช่น	โรคไข้หวดันก	โรคนวิคาสเซลิ	 

โรคปากและเท้าเป่ือย	โรคเฮโมรายกิเซพติกซีเมยี	โรคแบลคเลก	โรคอหวิาต์สกุร	โรคบรเูซลโลซสิ	โรควณัโรค	รวมทัง้โรคแปลกถิน่ 

(Exotic	Disease)	และโรคอบุตัใิหม่	(Emerging	Disease)	ให้ส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดั	ส�านกังานปศสุตัว์เขต	และส�านกั

ควบคมุ	ป้องกนัและบ�าบดัโรคสตัว์ทราบทนัทเีมือ่พบว่ามสัีตว์เป็นโรคดังกล่าวก่อนรายงานผลการชนัสูตรอย่างเป็นทางการ

	 (2)		 กลุม่โรคท่ีเฝ้าระวงัทางห้องปฏิบติัการ	ได้แก่	โรคกาฬโรคเป็ด	โรคพาร์โวไวรสั	โรคต่างๆ	ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรคระบาดสตัว์	นอกเหนอืจากทีก่ล่าวมาให้รายงานในวนัท่ี	5	ของเดือนถัดไปทุกเดือน

	 9.	 เมื่อส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 ได้รับแจ้งการเกิดโรคระบาดตาม	 ข้อ	 7	 จาก

ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือส�านักงานปศุสัตว์เขต	 ให้รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบทันที	 และรายงาน

ภาวะโรคระบาดให้ทราบทุกสัปดาห์	 ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปร่วมท�าการสอบสวนโรคทางระบาด

วิทยาและติดตามการควบคุมโรคในกรณีท่ีส�านักงานปศุสัตว์เขตได้ขอเจ้าหน้าที่ไปร่วมด�าเนินการควบคุมโรค	 

ณ	จุดเกิดโรคระบาดโดยด่วนภายใน	24	ชั่วโมง	นับแต่ได้รับแจ้ง

ขั้นตอนกำรควบคุมโรค
	 1.	 รับแจ้งข่าวการเกิดโรค	เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.1	 สอบถามผู้แจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว์เพ่ือขอรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเกิดโรคดังกล่าว	

ได้แก่	ลักษณะอาการสัตว์ป่วย/ตาย	ต�าแหน่งที่ตั้งฟาร์มหรือสถานที่เกิดโรค	เป็นต้น

	 1.2	 รายงานผูบ้งัคบับญัชาชัน้ต้นเพือ่ทราบถงึข้อมลูเบือ้งต้นของการระบาดของโรคระบาดดงักล่าว

ภายใน	12	ชั่วโมง

	 1.3	 แจ ้งเจ ้าหน ้าที่ ในพื้นที่ รับผิดชอบเพื่อด�าเนินการสอบสวนโรคเบื้องต ้นโดยแจ ้งให  ้

ปศุสัตว์อ�าเภอ	หรือเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ประจ�าส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่เกิดโรคทราบ	ทันที	

	 2.	 ตรวจสอบและสอบสวนโรคเบื้องต้น

	 	 กรณีไม่ใช่โรคระบาดสัตว์ให้ยุติการสอบสวนโรคและรายงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อ	ทราบ
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	 3.	 กรณีใช่หรือสงสัย/เกิดโรคระบาด	ให้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 3.1	 แจ้งยืนยันการสงสัย/เกิดโรคระบาดต่อปศุสัตว์จังหวัด

	 3.2	 รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด	 ส�านักงานปศุสัตว์เขตและกรมปศุสัตว์ผ่านส�านักควบคุม	 ป้องกัน

และบ�าบัดโรคสัตว์	เพื่อทราบในเบื้องต้นภายใน	24	ชั่วโมง	หลังจากได้รับข่าวการเกิดโรค

	 3.3	 ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์	 ประกาศพื้นที่เกิดโรคเป็นเขตโรคระบาดหรือเขตสงสัยว่าเป็นโรค

ระบาดตามอ�านาจที่ได้ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	 2499	 เพื่อความสะดวกในการควบคุมโรค

และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากการเคลื่อนย้ายสัตว์	ภายใน	48	ชั่วโมง	หลังจากได้รับข่าวการเกิดโรค

	 4.	 สัง่กกัสตัว์ป่วย	สตัว์ทีส่มัผสัสตัว์ป่วยทัง้หมดไว้ภายในบรเิวณจ�ากดัและสัง่ห้ามเคลือ่นย้ายสตัว์ออกไป

จากหมู่บ้านทีเ่กดิโรค	แต่กรณทีีม่ปีระวตัว่ิาหมูบ้่านทีเ่กดิโรคและหมูบ้่านใกล้เคยีงมสีตัว์ทีใ่ช้ทุง่หญ้าหรอืแหล่งอาหาร

ร่วมกัน	ให้สั่งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากทุกหมู่บ้านที่สงสัยว่าอาจมีการระบาดของโรคไปถึงด้วย

	 5.	 ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค	 โดยท�าบัญชีสัตว ์ในหมู ่บ ้านที่มีระยะทางห่างจากแหล่งเกิดโรค

ประมาณ	 5-15	 กิโลเมตร	 ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ	 พร้อมท�าแผนที่โดยสังเขปแสดงเส้นทาง	 จ�านวนและ 

ที่อยู่ของสัตว์	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการฉีดวัคซีน	 โดยด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	 72	 ชั่วโมง	 

หลังได้รับข่าวการเกิดโรคระบาด	

	 6.	 ท�าลายเชือ้/ซากสตัว์	เนือ่งจากอาจมกีารปนเป้ือนเชือ้ในบริเวณทีเ่ล้ียงสัตว์	ในส่ิงแวดล้อม	เคร่ืองแต่ง

กาย	เสื้อผ้า	รองเท้า	ยานพาหนะฯลฯ	ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม

	 7.	 ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์	 เพื่อป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากบริเวณที่เกิดโรค	 และ

ป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์จากภายนอกผ่านเข้ามาในบริเวณเกิดโรค

	 8.	 การเฝ้าระวังรอบจุดเกิดโรค	 ท้ังทางอาการตามนิยามโรคและทางห้องปฏิบัติการ	มีจุดประสงค์เพื่อ

เฝ้าระวังการเกิดโรคขึ้นใหม่	 เป็นการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่ามีการเกิดโรคขึ้นใหม่หรือไม่	ท�าให้ทราบการเกิดโรค

และควบคุมโรคได้ทันท่วงที	โดย	

	 8.1		 หากไม่พบสัตว์ป่วย	ประกาศยกเลิกเขตโรคระบาดหรือเขตสงสัยโรคระบาด

	 8.2	 หากพบมีสัตว์ป่วย	ให้ด�าเนินการตามข้อ	2	อีกครั้ง

	 9.	 เฝ้าระวังโรค	ณ	จุดเกิดโรคไม่พบสัตว์มีอาการป่วยภายในระยะเวลา	1	เดือนหลังโรคสงบ

	 10.	 ประกาศยกเลิกเขตโรคระบาดสัตว์

กำรท�ำควำมสะอำดโรงเรือนและฆ่ำเชื้อโรค กรณีกำรเกิดโรค
	 ท�าความสะอาดโรงเรือนก่อนท�าการฆ่าเชื้อโรค	โดยการเก็บกวาดเศษอาหาร	มูลสัตว์	วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

ที่อยู่ในสถานที่เกิดโรค	เนื่องจากสิ่งของเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะปนเปื้อนกับเชื้อโรคระบาดทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

จะต้องใส่ชุดเสื้อผ้าป้องกันตนเอง	(PPE)	ให้ครบถ้วนถูกต้อง	ต้องใช้ทั้งเวลา	และแรงงานนอกจากเครื่องมืออุปกรณ์

ท�าความสะอาดพวกไม้กวาด	แปรง	รถเข็น	และผงซักฟอก	น�า้ยาฆ่าเชือ้ทีเ่หมาะสมกบัชนดิของเชือ้โรคแล้ว	ยงัมเีครือ่ง

ใช้ที่ส�าคัญคือเครื่องฉีดน�้าที่มีความดันสูง	(Power	washer)	
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	 ขั้นตอนต่างๆ	ที่จ�าเป็นจะต้องด�าเนินการ	มีดังนี้

	 1)	 ฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรคที่ผสมน�้าตามอัตราส่วนที่ก�าหนดในโรงเรือนให้ชุ่ม	 เช่น	 คลอรีน	 ไอโอดีน	 

ฟีนอล	 ก่อนแล้วจงึเกบ็วัสด	ุ สิง่ของ	 เครือ่งใช้ชนิดต่างๆ	 ออกจากทกุโรงเรอืนในฟาร์มหรอืสถานทีเ่กดิโรค	 กองรวมไว้ 

ในที่เดียวกันก่อนน�าไปฝังหรือเผา

	 2)	 คดัแยกประเภทอปุกรณ์ทีท่�าลายไม่ได้	แต่จะต้องท�าการฆ่าเชือ้โรคอย่างดก่ีอนทิง้หรอืน�ากลบัไปใช้อีก

	 3)	 ปัดฝุ่นหรือหยากไย่ที่เพดาน	ผนังและตามมุมคอก

	 4)	 ขูดพื้นและผนังโรงเรือนเพื่อขจัดมูลสัตว์และเศษอาหารที่ติดฝังแน่น

	 5)	 กวาดพื้นผิวโรงเรือนที่เกิดโรคเพื่อก�าจัดสารอินทรีย์กองไว้ด้วยกัน

	 6)	 ในกรณีของโรงเรือนปิด	(evaporated	house)	ถอดเยื่อท�าความเย็น	(Cooling	pad)	ส�าหรับให้น�้า

ผ่านลงมาในระบบควบคมุอณุหภมูแิละความชืน้	 กองรวมกนัเพือ่ราดน�า้ยาฆ่าเชือ้โรค	 ถ้าเป็นโรคระบาดทีร้่ายแรงให้ใช้	

โซดาไฟ	ก่อนน�าไปฝังหรือเผาเมื่อแห้ง

	 7)	 ใช้น�้าผสมผงซักฟอก	(detergent)	ราดทุกส่วนของโรงเรือนและขัดด้วยแปรง

	 8)	 ล้างด้วยน�้าสะอาด	ถ้าสามารถใช้เครื่องฉีดน�้าความดันสูงฉีดพ่นจะให้ผลดีที่สุด

	 9)	 ปล่อยทิ้งไว้ให้โรงเรือนแห้งสนิท

	 10)	 พ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรคซ�้าอีกครั้ง

	 11)	 น�้าเสียที่เกิดขึ้นจะต้องได้รับการบ�าบัด

	 12)	 พักโรงเรือนทิ้งไว้ให้นานที่สุด	 คือเมื่อได้ท�าการเฝ้าระวังโรคแล้วไม่พบหลักฐานการติดเชื้อ	 

หรืออย่างน้อยเป็นเวลา	90	วัน	ภายหลังจากที่โรคสงบหรือที่ได้ท�าลายสัตว์ป่วยตัวสุดท้ายในพื้นที่เกิดโรคนั้น

	 13)	 การจะน�าสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่ในฟาร์มของพ้ืนที่เกิดโรค	 จะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาต

จากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์	ในแต่ละกรณี

มำตรกำรควบคุมโรคเพิ่มเติม

โรคปำกและเท้ำเปื่อย (FMD)
	 1.	 รับแจ้งสัตว์ป่วย	รายงานโรคเบื้องต้น

	 2.	 เข้าตรวจสอบและควบคุมโรค

	 3.	 ควบคุมเคลื่อนย้าย

	 3.1	 ประกาศก�าหนดเขตโรคระบาดสัตว์

	 3.2	 สั่งกักสัตว์เพื่อห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย	สัตว์ร่วมฝูง	และสัตว์ในรัศมี	5	กิโลเมตร	จากจุดเกิดโรค

	 4.	 สอบสวนโรค	 โดยใช้หลักระบาดวิทยาและหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้มากท่ีสุดเพ่ือสรุปวิเคราะห์สาเหตุ

การเกิดโรคได้ถูกต้อง	และรายงานตามแบบ	กคร.2

	 5.	 การเฝ้าระวังโรคและเก็บตัวอย่าง

 5.1	 เก็บตัวอย่างสัตว์ที่ป่วยและตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

	 5.2	 เฝ้าระวังโรคในสัตว์รัศมี	1-10	กิโลเมตร	รอบจุดเกิดโรค
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	 	 (1)	 จัดตั้งและประชาสัมพันธ์จุดรับแจ้งโรค	 เช่น	ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปศุสัตว์ต�าบล	

ผู้ใหญ่บ้าน	สหกรณ์โคนม	หรือศูนย์รับนม	เป็นต้น

	 	 (2)	 บริหารจัดการให้มีการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสจากการเฝ้าระวังโรค

	 5.3	 รายงานผลการเฝ้าระวังข้อ	5.2	แบบรายงาน	กคร.3	

	 5.4	 เฝ้าระวังโรคจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่เกิดโรคระบาด

	 6.	 การสร้างภูมิคุ้มกันโรค

	 6.1	 ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์โดยฉีดเริ่มจากรัศมี	5	กิโลเมตร	เข้าหาจุดเกิดโรค

	 6.2	 หลีกเลี่ยงการใช้วัคซีนขวดเดียวกัน	รวมทั้งอุปกรณ์ฉีดวัคซีนในสัตว์หลายฝูง

	 6.3	 บันทึกแผนการฉีดวัคซีนตามแบบ	กคร.4

	 6.4	 รายงานผลการฉีดวัคซีนตาม	แบบ	กคร.5

	 7.	 ท�าลายเชือ้โรค	ด�าเนนิการฆ่าเช้ือโรคประสานหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องด�าเนนิการ	เช่น	โรงนม	สหกรณ์โคนม

อย่างเข้มงวด	

	 8.	 การท�าลายสัตว์

	 8.1	 สัตว์น�าเข้าราชอาณาจักรท�าลายทุกกรณีและไม่ชดใช้

	 8.2	 สัตว์ในเขตปลอดโรคท�าลายทันทีหากโรคยังไม่แพร่กระจาย

	 8.3	 สัตว์ในพื้นที่ปกติให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์

	 8.4	 ควบคุมการท�าลายให้ถูกหลักอย่างเข้มงวด	 เช่น	 เครื่องแต่งกาย	 เขตห้ามเข้า	 การฆ่าเชื้อโรค	 

การพักคอก	เป็นต้น

	 9.	 รักษาสัตว์ป่วย	ตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์

	 10.	 ประชาสัมพันธ์

	 10.1	 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ	 และปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายของโรค

อย่างเคร่งครัด

	 10.2	 ประชาสมัพนัธ์ให้ปศสุตัว์จงัหวดัใกล้เคยีงทราบ	เพือ่การป้องกนัโดยเรว็ทาง	e-Mail	หรอืโทรศพัท์	

หรือหนังสือเตือนภัย	

โรคพิษสุนัขบ้ำ (Rabies)
	 เพื่อการควบคุมโรคจะต้องท�าการลดจ�านวนสุนัขจรจัด	หรือไม่มีเจ้าของในพื้นที่สาธารณะ	โดยการผ่าตัด

ท�าหมัน	 หรือการฉีดยาคุมก�าเนิด	 จัดให้มีบริการฉีดยาคุมก�าเนิดผ่าตัดท�าหมันสัตว์ทุกครั้งร่วมกับการออกหน่วย 

บริการเคลื่อนที่	(Mobile	Unit)	ตามโครงการพิเศษของกรมปศุสัตว์	เช่น

	 1.	หน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่

	 2.		โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

	 3.		คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

	 4.		อื่นๆ	ตามที่จังหวัดก�าหนด	

	 เน้นการปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย	ได้แก่	วัด	โรงเรียน	สถานที่ราชการ	ชุมชน	ตลาด	แหล่งท่องเที่ยว	

และพื้นที่ที่มีความชุกของการเกิดโรค
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โรคบรูเซลโลสิส
	 กรณีพบแพะ	แกะให้ผลบวกหรือสงสัยต่อการทดสอบโรคบรูเซลโลสิส	

	 1.	 รายงานการเกิดโรค	 การสอบสวนโรค	 ร่วมกับการสั่งกักสัตว์ร่วมฝูงที่ต้องสงสัยว่าเป็นพาหะน�าโรค

ทั้งหมด

	 2.	 เก็บตัวอย่างซีรั่ม	 แพะ	 แกะที่มีอายุมากกว่า	 6	 เดือน	 ในฝูงที่ต้องสงสัยว่าป็นพาหะน�าโรคทุกตัว	 

ส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

	 3.	 ท�าลายแพะ	แกะ	ทีใ่ห้ผลบวกทกุตวัโดยมค่ีาชดใช้	กรณทีีเ่จ้าของสตัว์ไม่กระท�าผดิต่อกฎหมายว่าด้วย

โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499

	 4.	 กรณีพบผลบวกให้ทดสอบโรคสัตว์ทั้งฝูงซ�้า	2	ครั้ง	ห่างกัน	3	เดือน

	 5.	 สตัว์ร่วมฝงูท่ีให้ผลลบและอยูร่ะหว่างการกกัรอผลการตรวจ	หากจ�าเป็นต้องเคลือ่นย้ายให้เคลือ่นย้าย

ในกรณีเข้าโรงฆ่าเท่านั้น	โดยอยู่ในการควบคุมของสัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์

	 6.	 ประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

	 7.	 ประสานงานหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนที่	 เพ่ือรายงานการเกิดโรคและเข้าด�าเนินการ

สอบสวนโรคเพิ่มเติม	โดยเฉพาะประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงสัมผัสพาหะน�าโรค

โรค CAE: Caprine Arthritis Encephalitis
	 กรณีพบแพะนมให้ผลบวกหรือสงสัยต่อการทดสอบโรค	CAE

	 1.	 รายงานการเกิดโรค	สอบสวนโรค	และสั่งกักสัตว์ร่วมฝูงที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรค	CAE	

	 2.	 เก็บตัวอย่างซีรั่มพ่อพันธุ์	แม่พันธุ์	แพะนมที่มีอายุมากกว่า	1	ปี	ทุกตัว	ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 3.	 ท�าลายแพะนมที่ให้ผลบวกทุกตัว	หรือผลักดันเข้าโรงฆ่าสัตว์

	 4.	 ทดสอบโรคในสัตว์ทั้งฝูงซ�้า	6	เดือน

	 5.	 สตัว์ร่วมฝงูทีใ่ห้ผลลบและอยูร่ะหว่างการกกัรอผลการตรวจ	หากจ�าเป็นต้องเคลือ่นย้าย	ให้เคลือ่นย้าย

ในกรณีเข้าโรงฆ่าเท่านั้น	โดยอยู่ในการควบคุมของสัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์

โรค Schmallenburg
	 กรณีพบแพะ	แกะเป็นโรคหรือสงสัยโรค	Schmallenburg

	 1.	 รายงานการเกิดโรค	สอบสวนโรค	และสั่งกักสัตว์

	 2.	 ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์	ควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ทั้งหมดในพื้นที่

	 3.	 เก็บตัวอย่างส่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

	 4.	 กรณีผลยืนยันว่าแพะ	แกะเป็นโรค	Schmallenburg	ให้ด�าเนินการท�าลายสัตว์ในฝูง

	 5.	 เฝ้าระวังโค	กระบือ	แพะ	แกะ	ในพื้นที่

	 6.	 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณฟาร์มที่มีสัตว์ป่วย

	 7.	 ใช้ยากลุ่ม	Amitraz	drip	หยดหลังเพื่อป้องกันแมลงกัดสัตว์ในพื้นที่
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โรค PPR: Peste des Petits Ruminants
	 กรณีพบแพะ	แกะเป็นโรคหรือสงสัยโรค	PPR

	 1.	 รายงานการเกิดโรค	สอบสวนโรค	และสั่งกักสัตว์

	 2.	 ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์	ควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ทั้งหมดในพื้นที่

	 3.	 เก็บตัวอย่างส่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

	 4.	 กรณีผลยืนยันว่าแพะ	แกะเป็นโรค	ให้ด�าเนินการท�าลายสัตว์ในฝูง

	 5.	 เฝ้าระวังโค	กระบือ	แพะ	แกะ	ในพื้นที่

โรคบรูเซลโลสิสในโค
	 1.	 ท�าลายสัตว์ที่ให้ผลบวก

	 2.	 สตัว์ร่วมฝงูต้องถูกแยกสัง่กกัตามมาตรา	10	แห่งพระราชบญัญติัโรคระบาดสตัว์	พ.ศ.2499	และตรวจ

ซ�้าอีก	3	ครั้ง	ห่างกันครั้งละ	30	วัน

	 3.	 หากพบผลบวกให้ท�าลายตัวบวก	แล้วเริ่มนับครั้งการตรวจใหม่อีก	3	ครั้ง

	 4.	 หากพบผลลบติดต่อกัน	3	ครั้ง	ให้ด�าเนินการสร้างสถานภาพฟาร์มปลอดโรคได้	

	 5.	 ในระหว่างถูกสั่งกักหากประสงค์จะเคลื่อนย้าย	อนุโลมให้สัตว์นั้นต้องผ่านการตรวจซีรั่มให้ผลลบอีก

ครั้งหนึ่งห่างจากครั้งแรกไม่น้อยกว่า	15	วัน

โรคทูเบอร์คูโลสิสในโค
	 1.	 หากพบผลบวกให้ท�าลายตัวบวก	แล้วตรวจซ�้าอีกเมื่อครบ	6	เดือน

	 2.	 สัตว์ร่วมฝูงต้องตรวจซ�้าอีก	1	ครั้ง	ทุกตัวหลังจากพบโรค	6	เดือน

	 3.	 หากให้ผลลบทุกตัว	ให้ด�าเนินการสร้างสถานภาพฟาร์มปลอดโรคได้

	 4.	 อนโุลมให้สตัว์ร่วมฝงูเคลือ่นย้ายได้	แต่ต้องมผีลการตรวจโรคให้ผลลบไม่เกนิ	60	วนั	นบัจากวนัเจาะเลอืด

หรือทดสอบโรค

โรคพยำธิในเม็ดเลือด
	 1.	 แยกตัวป่วยออกจากฝูง

	 2.	 สัตวแพทย์รักษาสัตว์ที่แสดงอาการป่วยและสัตว์ร่วมฝูง	ตามชนิดของพยาธิในเม็ดเลือดที่ตรวจพบ

	 3.	 เก็บตัวอย่างเลือดสัตว์ที่ป่วยตรวจซ�้าอีก	1	ครั้ง	หลังจากอาการดีขึ้น	1	เดือน

โรคเฮโมรำยิกเซพติกซีเมีย
	 1.	 รายงานการเกิดโรค	เก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ

	 2.	 ควบคุมเคลื่อนย้าย

	 2.1	 ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์

	 2.2	 สั่งกักสัตว์เพื่อห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย	สัตว์ร่วมฝูง	และสัตว์ในรัศมี	1	กิโลเมตร	จากจุดเกิดโรค
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	 3.	 สอบสวนโรค

	 4.	 ท�าลายซากสตัว์	ควบคมุการท�าลายซากสตัว์ให้ถกูหลกัอย่างเข้มงวด	เช่น	เครือ่งแต่งกาย	ประกาศเขต

ห้ามเข้า	การฆ่าเชื้อโรค	การพักคอก	เป็นต้น

	 	 *	การก�าจดัซากสตัว์ควรด�าเนนิการ	ณ	สถานทีท่ีส่ตัว์ตาย	โดยการเผาซากสตัว์หรอืฝังซากสตัว์ใต้ระดบั

ผิวดินไม่น้อยกว่า	1	เมตร	และใช้ยาฆ่าเชื้อท�าลายเชื้อโรค

	 5.	 ด�าเนินการฆ่าเชื้อโรคอย่างเข้มงวดและทั่วถึง	บริเวณจุดเสี่ยงการสัมผัสโรค

	 6.	 สร้างภูมิคุ้มกันโรค

	 6.1	 ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ในรัศมี	5	กิโลเมตร	จากจุดเกิดโรค	โดยแบ่งชุดฉีดวัคซีน	3	ชุด	คือ

	 -	 ชดุฉดีวคัซนีรอบพืน้ทีเ่กดิโรคทีไ่ม่มสีตัว์ป่วยหรอืเสีย่งทีจ่ะรบัเชือ้โรค	เช่น	อยูห่มูบ้่านใกล้เคยีง

และไม่ใช้ทุ่งหญ้าร่วมกัน

	 -	 ชดุฉดีวคัซนีสตัว์ทีม่คีวามเสีย่งจะได้รบัเชือ้โรค	เช่น	สตัว์ทีอ่าศยัในหมูบ้่านเดยีวกนัหรอืหากนิ

ในบริเวณเดียวกัน	โดยด�าเนินการฉีดวัคซีนภายหลังจากได้รับยาปฏิชีวนะให้อยู่ในกระแสเลือดต่อเนื่อง	3	วัน

	 -	 ชดุฉดีวคัซนีในสตัว์ท่ีร่วมฝงูสตัว์ป่วย	โดยด�าเนนิการฉีดวคัซีนภายหลงัจากได้รบัยาปฏชิวีนะ

ต่อเนื่อง	5	วัน	และฉีดยาปฏิชีวนะให้อยู่ในกระแสเลือดต่ออีก	3	วัน

	 6.2	 หลีกเลี่ยงการใช้วัคซีนขวดเดียวกันและอุปกรณ์ฉีดวัคซีนร่วมกัน

	 6.3	 บันทึกแผนการฉีดวัคซีนตามแบบ	กคร.4	รายงานผลการฉีดวัคซีนตามแบบ	กคร.5

	 7.	 รักษาสัตว์ป่วยและสัตว์เสี่ยง

	 -	 การฉีดยาปฏิชีวนะควรใช้ตามผลการทดสอบความไวของยาหรือระหว่างรอผลให้ฉีดกลุ ่ม 

Oxytetracycline	นาน	5-7	วัน	ตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์	

	 *	 สัตว์ป่วย:	 ควรเลือกใช้ยาที่ออกฤทธิ์เร็ว	 เพื่อให้ยาอยู่ในกระแสเลือดเร็วที่สุด	 และให้ยาอื่นๆ

ตามอาการ	 เช่น	 ขยายหลอดลม	 แก้อักเสบหรือยาบ�ารุง	 สัตว์ร่วมฝูงและสัตว์ที่มีความเสี่ยงจะได้รับเชื้อโรค	 เช่น 

สัตว์ที่อาศัยในหมู่บ้านเดียวกันหรือหากินในบริเวณเดียวกัน	:	ควรเลือกยาที่ออกฤทธิ์ยาว	เพื่อสะดวกในการจัดการ

	 8.	 การเฝ้าระวังโรคและเก็บตัวอย่าง

	 8.1		 เก็บตัวอย่างสัตว์ที่ป่วยและตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

	 -	 เก็บตัวอย่างปอด	ตับ	ม้าม	 ไต	หัวใจ	ส่งห้องปฏิบัติการ	 เพื่อเพาะเชื้อแบคทีเรียและหาผล

ความไวของยา

	 8.2		 เฝ้าระวังโรคในสัตว์รัศมี	1-10	กิโลเมตร	รอบจุดเกิดโรค

	 -	 จัดตั้งและประชาสัมพันธ์จุดรับแจ้งโรค	เช่น	แหล่งชุมชน	ปศุสัตว์ต�าบล	ผู้ใหญ่บ้าน	เป็นต้น

	 -	 บริหารจัดการให้มีการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียจากการเฝ้าระวังโรค

	 8.3	 รายงานผลการเฝ้าระวังตามข้อ	8.2	

	 8.4	 เฝ้าระวังโรคจากการเคลื่อนย้ายสัตว์พ้ืนท่ีเกิดโรคระบาด	 โดยแจ้งพ้ืนท่ีปลายทางท่ีมีสัตว ์

เคลื่อนย้ายไป
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 9.	 ประชาสัมพันธ์

	 9.1	 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีทราบ	 และท�าการป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

อย่างเคร่งครัด

	 9.2	 ประชาสัมพันธ์ให้ปศุสัตว์จังหวัดใกล้เคียงทราบเพ่ือการป้องกันโรคโดยเร็ว	 ทาง	 E-mail	 หรือ

โทรศัพท์	หรือหนังสือเตือนภัย

โรคแอนแทรกซ์ 
	 เมือ่พบสตัว์ป่วยหรอืได้รบัรายงานผู้ป่วยติดเชือ้โรคแอนแทรกซ์ให้ปฏบิติัตามระเบยีบกรมปศสัุตว์ว่าด้วย

การปฏิบัติเมื่อมีโรคระบาดแอนแทรกซ์หรือสงสัยว่ามีโรคระบาดแอนแทรกซ์	พ.ศ.	2536

	 1.	 รายงานการเกิดโรคและเก็บตัวอย่าง

	 1.1	 เก็บตัวอย่างเลือดส่งห้องปฏิบัติการ	โดยในการเก็บให้สวมถุงมือและผ้าปิดปากป้องกันตนเอง

	 1.2	 แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดในกรณีพบการระบาดในสัตว์

	 2.	 ควบคุม	เคลื่อนย้าย

	 2.1	 ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์	เขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวหรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดสัตว์

	 2.2	 สัง่กกัสตัว์	เพือ่ห้ามเคลือ่นย้ายสตัว์ป่วย	สตัว์ร่วมฝงู	และสตัว์ในรศัม	ี5	กโิลเมตร	จากจดุเกิดโรค	

และห้ามมิให้ผู้ใดท�าการเคลื่อนย้าย	ช�าแหละหรือกระท�าการเปิดซากสัตว์ที่ตายโดยเด็ดขาด

	 2.3	 กัน้แถบแสดงขอบเขตพืน้ทีค่วบคุมโรค	ห้ามมใิห้บคุคลภายนอกเข้าในสถานทีแ่ละบริเวณเลีย้งสตัว์

	 3.	 สอบสวนโรค

	 3.1	 ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขสอบสวนโรค

	 3.2		 ใช้หลักวิชาการระบาดวิทยาและหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด	 เพื่อสรุปวิเคราะห์หาสาเหตุ

การเกิดโรคได้ถูกต้อง

	 4.	 ท�าลายสัตว์

	 4.1	 สัตว์น�าเข้าราชอาณาจักรให้ท�าลายทุกกรณีและไม่ชดใช้

	 4.2		 สัตว์ในพื้นที่ปกติให้ท�าลายสัตว์ที่แสดงอาการป่วย	ตามดุลพินิจของสัตวแพทย์

	 4.3		 ควบคุมการท�าลายสัตว์และซากสัตว์ให้ถูกหลักอย่างเข้มงวด	เช่น	เครื่องแต่งกาย	ประกาศเขต

ห้ามเข้า	การฆ่าเชื้อโรค	การพักคอก	เป็นต้น

	 	 *		การก�าจดัซากสตัว์ท่ีเป็นโรคแอนแทรกซ์ควรด�าเนนิการ	ณ	สถานทีท่ีส่ตัว์ตายโดยการเผาซากสตัว์

และท�าลายเชือ้โรคในบรเิวณท่ีเผาซากสตัว์	หรอืท�าการฝังซากสตัว์ทัง้ตัวใต้ระดับผวิดินไม่น้อยกว่า	1	เมตร	และใช้ยาฆ่าเชือ้

ทีท่�าลายเชือ้โรคนีไ้ด้	เช่น	โซดาไฟ

	 5.	 รักษาสัตว์ร่วมฝูงกับสัตว์ป่วย

	 -	 รกัษาโดยฉดียาปฏิชีวนะท่ีฆ่าเชือ้แบคทเีรยี	Bacillus anthracis	เช่น	เพนนซิิลนิ

	 6.	 สร้างภูมิคุ้มกันโรค

	 6.1	 ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ในรัศมี	5	กิโลเมตร	โดยฉีดเข้าหาจุดเกิดโรค

	 6.2	 หลกีเลีย่งการใช้วคัซนีขวดเดียวกนัรวมทัง้อปุกรณ์ฉีดวคัซีนในสตัว์หลายฝงู

	 6.3	 บันทึกการฉีดวัคซีน	และรายงานผลการฉีดวัคซีน
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	 7.	 ท�าลายเชื้อโรค	 ด�าเนินการฆ่าเชื้อโรคอย่างเข้มงวดและทั่วถึง	 โดยใช้ยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ

ฆ่าเชื้อโรคนี้	 เช่น	 โซดาไฟละลายน�้าท่ีความเข้มข้นร้อยละ	 5	 ราดที่ฟางหญ้า	 สิ่งปฏิกูล	 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 

กับสัตว์ที่ตาย	คอกสัตว์และบริเวณที่สัตว์ตาย	รวมทั้งใช้กับซากสัตว์ด้วย

	 8.	 เฝ้าระวังโรค

	 8.1	 จัดตั้งและประชาสัมพันธ์จุดรับแจ้งโรค	

	 8.2	 บริหารจัดการการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียจากการเฝ้าระวังโรค

	 8.3	 เฝ้าระวังโรคโดยตรวจสอบสัตว์ป่วยในพื้นที่ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ปศุสัตว์จังหวัดใกล้เคียง

ทราบเพื่อการป้องกันโดยเร็วทาง	e-mail	โทรศัพท์	หรือหนังสือเตือนภัย

	 8.4	 เฝ้าระวังโรคจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่เกิดโรคระบาดจากข้อมูลรายงานทางระบาดวิทยา

โรคโลหิตจำงติดเชื้อในม้ำ (Equine Infectious Anemia : EIA)
	 1.	 แยก	กักสัตว์ที่ให้ผลบวกต่อการทดสอบโรคภายใน	24	ชั่วโมง	หลังทราบผล	

	 2.	 ท�าลายสัตว์ที่ให้ผลบวก

	 3.	 แยก	 สั่งกักสัตว์ร่วมฝูงและทดสอบโรคสัตว์ทุกตัวห่างกันครั้งละ	 30	 วัน	 จนกว่าจะไม่พบ 

การเกิดโรค

	 4.	 ท�าลายเชื้อโรค

	 5.	 สอบสวนโรค

	 6.	 ติดตามการควบคุมโรค

โรคไข้สมองอักเสบนิปำห์
	 1.	 รายงานการเกิดโรคและเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ

	 -	 แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดในกรณีพบการระบาดในสัตว์

	 2.	 การควบคุมเคลื่อนย้าย

 2.1	 ประกาศเขตโรคระบาดสตัว์	เขตโรคระบาดสตัว์ชัว่คราวหรอืเขตสงสยัว่ามโีรคระบาดสตัว์

	 2.2	 สั่งกักสัตว์	ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย	สัตว์ร่วมฝูง	และสัตว์ในรัศมี	 5	กิโลเมตร	จากจุดเกิดโรค	

และห้ามมิให้ผู้ใดท�าการเคลื่อนย้าย	ช�าแหละ	หรือกระท�าการเปิดซากสัตว์ที่ตายโดยเด็ดขาด

	 2.3	 กั้นแถบแสดงขอบเขตพื้นที่ควบคุมโรค	 ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าในสถานที่และบริเวณ 

เลี้ยงสัตว์

	 3.	 สอบสวนโรคร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข

	 4.	 ท�าลายสัตว์

	 4.1	 สัตว์น�าเข้าราชอาณาจักรให้ท�าลายทุกกรณีและไม่ชดใช้

	 4.2	 สัตว์ในพื้นที่ปกติให้ท�าลายสัตว์ที่แสดงอาการป่วย	ตามดุลพินิจของสัตวแพทย์

	 4.3	 ควบคุมการท�าลายสัตว์และซากสัตว์ให้ถูกหลักอย่างเข้มงวด	เช่น	เครื่องแต่งกาย	ประกาศเขต

ห้ามเข้า	การฆ่าเชื้อโรค	การพักคอก	เป็นต้น
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 * การก�าจัดซากสัตว์ที่ เป ็นโรคนิปาห์ควรท�าการฝังซากสัตว์ทั้งตัวใต้ระดับผิวดิน

ไม่น้อยกว่า	1	เมตร	ร่วมกับใช้ยาฆ่าเชื้อที่ท�าลายเชื้อโรคนี้ได้	

	 5.	 ท�าลายเชื้อโรค

	 	 ด�าเนินการฆ่าเชื้อโรคอย่างเข้มงวด	 และทั่วถึงโดยใช้ยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ	 

เช่น	สารละลาย	sodium	hypochlorite	(น�้ายาฟอกขาว)	ราดที่สิ่งปฏิกูล	อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้กับสัตว์ที่ตาย	

คอกสัตว์และบริเวณที่สัตว์ตาย	รวมทั้งใช้กับซากสัตว์ด้วย

	 6.	 การเฝ้าระวังโรค	เฝ้าระวังโรคในรัศมี	5	และ	10	กม.จากจุดเกิดโรค

โรควัวบ้ำ (BSE: Bovine Spongiform Encephalopathy)
	 เมื่อได้รับรายงานสัตว์สงสัยป่วยด้วยโรควัวบ้า	ให้ปฏิบัติดังนี้

	 1.	 รายงานการเกิดโรคและเก็บตัวอย่าง

	 1.1	 เก็บตัวอย่างสมองโคที่สงสัยส่งห้องปฏิบัติการ

	 1.2	 สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อตรวจหาโปรตีนจากสัตว์สี่กระเพาะในอาหารสัตว์

	 2.	 ควบคุม	เคลื่อนย้าย

	 2.1	 ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์	เขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวหรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดสัตว์

	 2.2	 สัง่กกัสตัว์เพือ่ห้ามเคลือ่นย้ายสตัว์ป่วย	สตัว์ร่วมฝงู	และห้ามมใิห้ผูใ้ดท�าการเคลือ่นย้าย	ช�าแหละ	

หรือกระท�าการเปิดซากสัตว์	ที่ตายโดยเด็ดขาด

	 3.	 สอบสวนโรคหาแหล่งที่มาของการพบโรค	เช่น	แหล่งต้นทางของสัตว์ที่สงสัยและอาหารสัตว์ที่สงสัย

	 4.	 ท�าลายสัตว์

	 4.1	 สัตว์น�าเข้าราชอาณาจักรท�าลายทุกกรณีและไม่ชดใช้

	 4.2		 สัตว์ที่สงสัยให้แยกลูกออกจากแม่และท�าลายสัตว์	 ซากสัตว์หรือรกของสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรค 

โดยการเผา

	 4.3		 ในกรณพีบสตัว์ทีไ่ด้รบัการยนืยนัว่าเป็นโรคววับ้าในฝงู	ให้ท�าลายสตัว์ร่วมฝงูทัง้หมดและฝงูสตัว์

ที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่เป็นโรคตามข้อมูลการสอบสวนโรค	เช่น	ในกรณีที่อาหารสัตว์เป็นสาเหตุของการเกิดโรค

ให้ท�าลายฝูงสัตว์ที่ใช้แหล่งอาหารเดียวกันกับฝูงสัตว์ที่พบโรค

	 4.4		 ควบคุมการท�าลายสัตว์ให้ถูกหลักอย่างเข้มงวด	 เช่น	 เครื่องแต่งกาย	 การก�าหนดเขตห้ามเข้า	 

การฆ่าเชื้อโรค	การพักคอก	เป็นต้น

โรคพีอำร์อำร์เอส (PRRS)
	 1.	 รายงานการเกิดโรคและเก็บตัวอย่าง

	 2.	 ควบคุม	เคลื่อนย้าย

	 2.1	 ประกาศก�าหนดเขตโรคระบาดสตัว์	เขตโรคระบาดสตัว์ชัว่คราวหรอืเขตสงสยัว่ามโีรคระบาดสตัว์

	 2.2	 สั่งกกัสตัว์เพือ่ห้ามเคลือ่นย้ายสตัว์ป่วย	สตัว์ร่วมฝงู	และสตัว์	ในรศัม	ี5	กโิลเมตร	จากจดุเกิดโรค	
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	 2.3	 ส�าหรบัสกุรร่วมฝงูหรอืสกุรทีร่กัษาหายแล้วสามารถเคลือ่นย้ายไปยงัโรงฆ่าได้	แต่ต้องอยูภ่ายใต้

การควบคุมของสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ภายในพื้นที่

	 3.	 สอบสวนโรคโดยใช้หลักระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

	 4.	 รักษาสุกรป่วยตามอาการ	โดยใช้ยาปฏิชีวนะ	ยาลดไข้	วิตามินละลายน�้า

	 5.	 ท�าลายเชือ้โรค	ท�าความสะอาดคอกสุกรรวมทัง้ท�าลายเชือ้โรค	โดยใช้ยาฆ่าเชือ้โรคทีเ่หมาะสม	ฉีดพ่น

ท่ีคอกเลีย้งสกุร	อปุกรณ์ทีใ่ช้ภายในฟาร์ม	รวมทัง้ยานพาหนะต่างๆ	ทกุสัปดาห์	จนกว่าจะไม่พบสุกรป่วยตายเพ่ิมเตมิ

	 6.	 เฝ้าระวังโรคในรัศมี	3-5	กม.	รอบจุดเกิดโรค

	 7.	 การประชาสัมพันธ์

	 7.1	 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ	 และปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่าง

เคร่งครัด

	 7.2	 ประชาสัมพันธ์ให้ปศุสัตว์จังหวัดใกล้เคียงทราบเพื่อการป้องกันโดยเร็วทาง	 E-mail	 โทรศัพท	์

หรือหนังสือเตือนภัย

กำรใช้วัคซีนควบคุมโรคสัตว์ปีก
	 หลังจากที่สัตวแพทย์ได้เข้าไปท�าลายสัตว์ปีกและเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการกรณีพบสัตว์ปีกป่วยตาย 

ผิดปกติเข้านิยามโรคไข้หวัดนก	 เมื่อผลตรวจไม่เป็นโรคไข้หวัดนกและตรวจพบโรคอื่นๆ	 หากเป็นโรคที่มีวัคซีน 

ให้ท�าวัคซีนในรัศมี	3	กิโลเมตร	รอบจุดเกิดโรคและกระตุ้นซ�้า	2	สัปดาห์	หลังจากครั้งแรก	ทั้งนี้อาจเพิ่มหรือลดรัศมี

การท�าวัคซีน	ตามดุลยพินิจสัตวแพทย์

กำรป้องกันและกำรควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง
	 1.	 ส�ารวจและขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่ง	และจัดท�าสมุดประจ�าฝูง

	 -	 เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนต่อปศุสัตว์อ�าเภอท้องที่	

	 -	 ปศุสัตว์อ�าเภอเข้าตรวจสอบข้อมูลและสุ่มเก็บตัวอย่าง	cloacal	swab	จ�านวน	60	ตัวต่อฝูง	เมื่อ

ผลตรวจโรคไข้หวัดนกเป็นลบให้ปศุสัตว์อ�าเภอมอบสมุดประจ�าฝูงเป็ดให้เกษตรกรและบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียน	

พร้อมแจ้งไปยังปศุสัตว์จังหวัดเพื่อให้สรุปและส่งให้ปศุสัตว์เขต	รวบรวมเพื่อเสนอกรมปศุสัตว์

	 -	 เมือ่เกษตรกรปลดเป็ด	ให้ปศสุตัว์อ�าเภอเรยีกคนืสมดุประจ�าฝงูเป็ด	หากจะเลีย้งใหม่ให้แจ้งปศสุตัว์

อ�าเภอเพื่อขึ้นทะเบียนฝูงใหม่

	 -	 หากเกษตรกรปรบัระบบการเลีย้งเป็นรปูแบบฟาร์มจะลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคระบาดได้มาก	

	 2.	 การเฝ้าระวังควบคุมโรคและการเก็บตัวอย่าง

	 -	 เกษตรกรสังเกตอาการ	หากป่วยตายผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์	ทันที

	 -	 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์	อาสาปศุสัตว์	เครือข่ายเฝ้าระวังโรค	และอาสาสมัครสาธารณสุข	เข้าตรวจสอบ

เป็นประจ�า	หากพบสัตว์ปีกป่วยตายเข้านิยามโรคไข้หวัดนกให้เก็บตัวอย่างซาก	2-5	ตัว	ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

และควบคุมโรคทันที	
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	 -	 สุ ่มเก็บตัวอย่าง	 Cloacal	 swab	 60	 ตัว/ฝูง	 และเก็บตัวอย่าง	 serum	 30	 ตัว/ฝูง	 

ทุก	6	เดือน	(มกราคมและกรกฎาคม)	ของทุกปีระหว่างการเลี้ยง	และสุ่มเก็บตัวอย่าง	Cloacal	swab	60	ตัว/ฝูง	 

ทุกครั้งก่อนการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด	8	-	10	วัน

	 -	 ติดตามและตรวจสอบทะเบียนเป็ดไล่ทุ่ง

	 3.	 การเคลื่อนย้ายเป็ดไล่ทุ่ง

	 3.1	 การเคลื่อนย้ายภายในอ�าเภอ	 เมื่อข้ึนทะเบียนและมีสมุดประจ�าฝูงเป็ดสามารถเคล่ือนย้าย 

ได้ภายในอ�าเภอที่ขึ้นทะเบียนไว้	โดยใช้สมุดประจ�าฝูงเป็ดเป็นหลักฐานแทนหนังสืออนุญาตฯ	(ร.3)	โดยอนุโลม

	 3.2	 การเคลื่อนย้ายข้ามอ�าเภอภายในจังหวัด	 เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแจ้งความประสงค์จะ

น�าเป็ดไปเล้ียงไล่ทุ่งหรือไปอนุบาลต่อปศุสัตว์อ�าเภอปลายทางพร้อมแสดงสมุดประจ�าฝูงเป็ด	 เมื่อปศุสัตว์อ�าเภอ

ปลายทางพิจารณาว่ามีพื้นท่ีเลี้ยงจริงและไม่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาดจึงออกหนังสืออนุญาต	 เกษตรกรน�าหนังสือ

อนุญาต	 ไปยื่นต่อปศุสัตว์อ�าเภอต้นทางออกเพ่ือพิจารณาออกหนังสืออนุญาต	 โดยหนังสืออนุญาตปลายทาง 

มีอายุ	10	วัน	นับถัดจากวันที่ปศุสัตว์อ�าเภอในพื้นที่ปลายทางอนุญาต

	 3.3	 การเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดให้ด�าเนินการตามข้อ	3.2	แต่ให้ออกใบอนุญาต	 (ร.4)	แทนหนังสือ

อนุญาต	 (ร.3)	 และให้มีการเก็บตัวอย่าง	 cloacal	 swab	 จ�านวน	 60	 ตัว	 ก่อนเคลื่อนย้าย	 เมื่อผลตรวจเป็นลบ 

จึงอนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้

	 3.4	 การปฏบิตัเิกีย่วกบัการเคล่ือนย้าย	นอกเหนอืจากทีก่�าหนดนีใ้ห้ปฏบิติัตามระเบยีบกรมปศุสตัว์ 

ว่าด้วยการอนญุาต	การตรวจโรคและการท�าลายเชือ้โรคในการเคลือ่นย้ายสตัว์หรอืซากสตัว์ภายในราชอาณาจกัร	พ.ศ.	2546

	 4.	 การตรวจสอบการเคลื่อนย้าย

	 	 ด่านกักกันสัตว์หรือชุดเฉพาะกิจตรวจสอบฝูงเป็ดไล่ทุ่ง	 ตรวจสอบสมุดประจ�าฝูงเป็ดหรือหนังสือ

อนญุาต	(ร.3)	หรอืใบอนญุาต	(ร.4)	หากพบการกระท�าผดิ	จะจบักมุด�าเนนิคดทีนัทโีดยเป็ดของกลางให้กกัไว้ในสถาน

ที่ที่มีรั้วล้อมรอบ	เป็นเวลาอย่างน้อย	30	วัน	โดยไม่ให้ปล่อยออกหากินในทุ่ง

ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำน

 เพือ่ให้สามารถตดิตาม	ประเมนิผลการปฏบิติัราชการและสามารถน�าผลงานมาพฒันาการด�าเนนิงานได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ	ควรก�าหนดให้มตีวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานในกจิกรรมนี	้ตัวอย่างเช่น

	 1.	 ระยะเวลาได้รับการแจ้งโรคเป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์

	 2.	 จ�านวนฟาร์มและสัตว์ที่เกิดโรคที่เพิ่มขึ้นจากฟาร์มแรก

	 3.	 ระยะเวลาการรายงานการควบคุมโรคเป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์

	 4.	 มีการปฎิบัติงานครบทุกขั้นตอนการเกิดโรค

	 5.	 ระดับความส�าเร็จการด�าเนินงานควบคุมโรคตามมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 6.	 ร้อยละที่เจ้าหน้าที่สามารถสอบสวนหาสาเหตุการเกิดโรคได้

	 7.	 ร้อยละความส�าเร็จที่เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคได้ตามแผน	เวลาที่ก�าหนด

	 8.	 ร้อยละของการจัดท�ารายงานสรปุการสอบสวนโรคอย่างเป็นระบบเปรยีบเทยีบกบัจ�านวนครัง้การเกดิโรค



72 คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ สำ�นักควบคุม ป้องกันและบำ�บัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรด�ำเนินงำน

	 จากการด�าเนนิงานในกจิกรรมนี	้เจ้าหน้าทีแ่ละผูเ้กีย่วข้องสามารถน�าประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการด�าเนนิ

งานไปใช้พัฒนา	ต่อยอดได้	ดังนี้

	 1.	 การควบคุมโรคได้เร็วจะลดความสูญเสียแก่สัตว์ของเกษตรกรและเศรษฐกิจในภาพรวม

	 2.	 โรคไม่สามารถแพร่กระจายท�าให้เกิดความสูญเสียแก่ฟาร์มอื่น

	 3.	 กรมปศุสัตว์สามารถควบคุมโรคได้	เสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคที่จะแพร่กระจายน้อยลง

	 4.	 สามารถค้นหาสาเหตุการเกิดโรคได้	เป็นผลดีต่อการป้องกันโรคในครั้งต่อไป

	 5.	 สามารถแจ้งเตือนประชาชนในการป้องกันโรคของตนเอง	และพื้นที่อื่นๆ

	 6.	 สามารถควบคุมพาหะการแพร่กระจายของโรค

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

	 1.	 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 2.	 กฎกระทรวงว่าด้วยการน�าเข้า	ส่งออก	และน�าผ่านราชอาณาจักร	ซึ่งสัตว์และซากสัตว์	พ.ศ.	2544	

	 3.	 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาต	การตรวจโรค	และการท�าลายเชื้อโรค	ในการเคลื่อนย้ายสัตว์	

หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2546

	 4.	 ระเบียบกรมปศุสัตว์	ว่าด้วยการด�าเนินการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2547
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บทที่ 8
กำรสร้ำงพื้นท่ีปลอดโรค

หลักกำรและเหตุผล

	 จากบริบทของการค้าระหว่างประเทศ	 ประเทศที่ส่งออกสัตว์หรือผลผลิตปศุสัตว์จะต้องมีระบบ

งานบริการทางสัตวแพทย์ที่ได้มาตรฐานระหว่างประเทศ	 ซึ่งประเทศสมาชิกใช้เกณฑ์ของ	 OIE	 เป็นมาตรฐาน

ทางการค้า	 ในทางปฏิบัติประเทศผู้น�าเข้าจะท�าการตรวจสอบ	 รับรองแหล่งผลิต	 ระบบการควบคุม	 ป้องกันโรค	

การควบคุมมาตรฐานการผลิตและระบบการตรวจสอบของผู้รับผิดชอบงานสัตวแพทย์ภาครัฐบาลของประเทศ

ผู้ส่งออก	 ขณะเดียวกันประเทศผู้น�าเข้าจะต้องแสดงให้เห็นว่าภายในประเทศมีเกณฑ์เกี่ยวกับการรับรองแหล่ง

ผลิต	 ระบบการควบคุม	 ป้องกันโรค	 การควบคุมมาตรฐานการผลิตและระบบการตรวจสอบของผู้รับผิดชอบงาน 

สัตวแพทย์ภาครัฐบาลเช่นเดียวกัน	จึงจะสามารถใช้เป็นข้อก�าหนดในการอนุญาตน�าเข้าได้

	 การท่ีประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตสามารถส่งออกสัตว์ปีกและผลผลิตได้	 ปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญ

เนือ่งจากความน่าเชือ่ถอืว่า	ประเทศไทยมรีะบบควบคุม	ป้องกนัโรคทีดี่	ปลอดจากโรคไข้หวดันก	และมโีอกาสส่งออกสกุร

และผลผลติได้เพิม่เตมิ	หากสามารถแสดงให้เหน็ว่าประเทศไทยปลอดจากโรคปากและเท้าเป่ือย	ตามเกณฑ์ของ	OIE	

	 โรคพิษสุนัขบ้ายังเป็นโรคที่ท�าให้คนไทยเสียชีวิต	ถึงแม้จะมีจ�านวนครั้งของการพบในแต่ละปีลดลง	ขณะ

เดียวกันการท่องเที่ยวในประเทศไทย	 สร้างรายได้น�าเงินเข้าประเทศเป็นอันมาก	 การที่ยังคงมีการพบการเกิดโรค 

พิษสุนัขบ้าในประเทศโดยเฉพาะในเขตเมืองหรือแหล่งท่องเที่ยว	การมีสุนัข	แมว	จรจัด	ไม่มีเจ้าของดูแลรับผิดชอบ

ต่อสุขภาพ	ส่งผลเสียต่อความปลอดภัยต่อประชาชน	และนักท่องเที่ยวในระหว่างการท่องเที่ยว	

	 ระบบการควบคุม	 ป้องกันโรคในทุกประเทศต้องการให้ประเทศปลอดจากโรคต่างๆ	 ที่เป็นปัญหา	 

ทั้งต่อสุขภาพประชาชน	 โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน	 โรคสัตว์ที่ท�าให้ผลผลิตตกต�่า	 หรือโรคที่เป็นข้อก�าหนด 

ใช้ประกอบการน�าเข้าและส่งออกของประเทศคูค้่ามกีารรณรงค์ให้ทกุประเทศปลอดจากโรคพษิสนุขับ้าและโรคปาก

และเท้าเปื่อย	 ซึ่งประเทศสมาชิกประกาศร่วมรณรงค์และก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

การด�าเนินงาน	ร่วมกัน	

 ข้อมูลทางระบาดวิทยาการพบว่าโรคปากและเท้าเปื ่อยและโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมีแนวโน้ม

ลดลงทุกปี	 และมีโอกาสที่จะท�าให้ปลอดจากโรคทั้งสองนี้ได ้	 แต่การที่จะท�าให้ปลอดจากโรคพร้อมกัน

ทั่วประเทศในครั้งเดียวเป็นไปได้ยาก	 ต้องใช้งบประมาณและอัตราก�าลังจากทุกภาคส่วนเป็นจ�านวนมาก	 

กรมปศุสตัว์จึงพจิารณาเลอืกด�าเนนิการสร้างพืน้ทีป่ลอดโรคในพืน้ทีท่ีไ่ม่มกีารพบโรคหรอืพบน้อยมาก	การจะรับรอง

ปลอดจากโรคต่างๆ	 ได้	 ต้องใช้ข้อมูลระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ยืนยันสนับสนุนประกอบกับมาตรการด�าเนินการ 

ในพื้นที่	หากทุกพื้นที่ได้ด�าเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรค	โดยเฉพาะพื้นที่ติดต่อเนื่องกันแล้วก็จะสามารถขยายการขอ

การรับรองการปลอดโรคในพื้นที่ที่กว้างขึ้นจนถึงการขอการรับรองในระดับประเทศ	ได้ต่อไป
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วิธีด�ำเนินกำร

 โรคสัตว์ท่ีประเทศไทยได้รับการรับรองการปลอดโรคจาก	OIE	 แล้วคือโรครินเดอเปสต์	 และโรคที่ก�าลัง 

อยูใ่นแผนเร่งรดัการด�าเนนิการคอืโรคปากและเท้าเป่ือย	โรคพษิสนุขับ้า	ซึง่มเีป้าหมายด�าเนนิการให้ส�าเรจ็ก่อนปี	พ.ศ.	2563 

และจะได้ใช้เป็นแนวทางการด�าเนินการขยายการด�าเนินงานก�าจัดโรคอื่นๆ	ที่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต

โครงกำรจัดท�ำเขตปลอดโรคปำกและเท้ำเปื่อยในภำคตะวันออกของประเทศไทย
	 การขอการรับรองปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทยก�าหนดให้ด�าเนินการยื่นขอการรับรองใน

ภาคตะวันออกของประเทศไทย	(พื้นที่เขตปศุสัตว์ที่	2)	ก่อน	จากนั้นจึงขยายการด�าเนินการในพืน้ทีอ่ืน่ทีม่ศีกัยภาพ

ต่อไป	ซึง่การด�าเนนิการประกอบด้วย

	 1.	 ก�าหนดแผนการบริหารจัดการโครงการ

	 2.	 การก�าหนดขอบเขตพื้นที่

	 (1)	 เขตควบคุมโรค	(Control	Zone)	เพื่อเตรียมเป็นเขตปลอดโรค	(Free	Zone)	

	 (2)	 เขตกันชน	(Buffer	Zone)	ที่แบ่งกั้นระหว่างเขตควบคุมโรคและเขตพื้นที่นอกเขตปลอดโรค

	 3.	 การจัดท�าเครื่องหมาย	ขึ้นทะเบียนสัตว์และก�าหนดพิกัดสถานที่ที่เกี่ยวข้อง

	 (1)	 โค	กระบอื	แพะ	แกะ	ทกุตวัต้องท�าเครือ่งหมายและขึน้ทะเบยีนตามระบบทีก่รมปศสุตัว์ก�าหนด

	 (2)	 สุกรพ่อแม่พันธุ์ทุกตัวต้องท�าเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนตามระบบที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด	

	 4.	 การเฝ้าระวังโรค

	 (1)	 การเฝ้าระวังเชิงรุก	(Active	Surveillance)

 ทางอาการ

	 -	 สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเห็นความส�าคัญในการแจ้งการเกิดโรคให้เร็วที่สุด

	 -	 จัดระบบให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังโรคเป็นประจ�า

	 -	 สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่

 ทางห้องปฏิบัติการ

	 -	 สุ่มตรวจทางซีรั่มวิทยาเพื่อค้นหาโรคจากหลักฐานแสดงการติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย	

และตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคในตัวสัตว์

	 -	 จัดท�าธนาคารซีรั่ม	(Serum	Bank)	

	 (2)	 การเฝ้าระวังเชิงรับ	(Passive	Surveillance)

 ทางอาการ

	 -	 จัดตั้งศูนย์รับแจ้งโรคระบาดประจ�าต�าบล

	 -	 จัดระบบ	Call	Center	รับแจ้งโรคระบาด
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 ทางห้องปฏิบัติการ

	 -	 ตรวจแยกชนิดเชื้อไวรัสตามมาตรฐานสากล

	 -	 การเฝ้าระวังทางพันธุกรรมของเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย	(Molecular	Epidemiology)

	 -	 วิเคราะห์และจัดท�ารายงานตามระบบสม�่าเสมอ

	 (3)		 จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างรวดเร็วที่ด่านกักกันสัตว์ตามแนว

เขตรอบนอกของเขตกันชน

	 5.	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยโดยการฉีดวัคซีน

	 (1)	 การสร้างภูมิคุ้มกันให้โค	กระบือ	แพะ	แกะ

	 -	 ฝึกอบรมให้เจ้าของสัตว์สามารถฉีดวัคซีนได้เอง

	 -	 ก�าหนดช่วงเวลารณรงค์ฉีดวัคซีนปีละ	 ๒	 ครั้ง	 คือ	 มิถุนายน	 และ	 ธันวาคม	 หรือตามที ่

กรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 -	 จัดระบบการตรวจสอบให้สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนจริง	 โดยใช้มาตรการทั้งกฎหมายและ 

ส่งเสริมระบบการซื้อขายสัตว์ที่ฉีดวัคซีนแล้ว

	 (2)	 การสร้างภูมิคุ้มกันให้สุกร

	 -	 จัดเตรียมวัคซีนจ�าหน่ายที่ต้องใช้ในพื้นที่ให้เพียงพอ

	 -	 จัดระบบให้สมาคมหรือกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรตรวจสอบควบคุมให้มีการฉีดวัคซีนอย่างเคร่งครัด

	 (3)	 สนับสนุนช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านผ่านองค์กรระหว่างประเทศในการป้องกันโรคปากและ

เท้าเปื่อยให้กับสัตว์ตามแนวชายแดนติดต่อกับประเทศไทย

	 (4)	 พัฒนาระบบการผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐาน	ตามที่	OIE	ก�าหนด

	 6.	 การควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์

	 (1)	 การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์เข้าในเขตกันชนหรือเขตควบคุมโรคต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด	โดยเฉพาะประเด็น	ดังนี้

 สัตว์กีบคู่

	 -	 มีประวัติได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยตามก�าหนด

	 -	 ตัง้แต่	ปี	2554	เป็นต้นไป	ต้องมหีลกัฐานทางซีรัม่วทิยา	ไม่พบการติดเชือ้โรคปากและเท้าเป่ือย	

 ซากสัตว์กีบคู่

	 -	 ตัง้แต่ปี	2554	เป็นต้นไปต้องเป็นซากสัตว์ทีถ่อดกระดูกแล้ว	(Deboned	meat)	และได้จาก

สัตว์ที่ผ่านการตรวจซีรั่มไม่พบการติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย

	 (2)		 การน�าเข้าสตัว์กบีคูจ่ากประเทศเพ่ือนบ้านในช่องทางทีติ่ดต่อกบัเขตกนัชนให้ปฏบิติัตามระเบียบ

กรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด	โดยเฉพาะประเด็น	ดังนี้

	 -	 สัตว์นั้นต้องมีหลักฐานไม่พบการติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย	โดยการตรวจซีรั่ม

	 -	 สตัว์นัน้ต้องมภีมูคิุม้กันโรคปากและเท้าเป่ือยในระดับท่ีสามารถป้องกนัโรคได้ท้ัง	3	ไทป์	หรอื

ตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด
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	 (3)		 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด่านกักกันสัตว์

	 -		 เพิม่ประสทิธภิาพจดุตรวจสัตว์ตลอดแนวระหว่างเขตควบคมุโรคกบัเขตกนัชน	และระหว่าง

เขตกันชนกับเขตปกติ

	 -		 เพิ่มอัตราก�าลังสารวัตรกรมปศุสัตว์ให้เพียงพอ

	 -		 ประสานงาน	 ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	 ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่

ศุลกากรร่วมในการปฏิบัติงานปราบปราม

	 -		 จัดหายานพาหนะและป้อมจุดตรวจสัตว์ให้เพียงพอ	รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการตั้งจุดตรวจ

	 -		 เพิ่มประสิทธิภาพการกักตรวจสัตว์

	 -		 พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีกักตรวจสัตว์ให้พร้อมรองรับสัตว์ที่จะน�าเข้าในเขตกันชนหรือเขต

ควบคุมโรค	

	 -	 จัดระบบการกักกันและตรวจสัตว์ระหว่างกักให้เป็นไปตามหลักวิชาการสัตวแพทย์

		 7.	 การควบคุมโรค

	 (1)		 ซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 (2)		 พัฒนาปรับปรุงระบบรายงานโรคและเก็บตัวอย่างให้รวดเร็ว	ถูกต้อง

	 (3)		 ควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	รวมทั้งพาหะของโรค	โดยรอบจุดเกิดโรคอย่างเข้มงวด	ใน

รัศมี	5	กิโลเมตร	และ	10	กิโลเมตร

	 (4)		 สอบสวนโรคโดยใช้หลักระบาดวิทยาสอบหาข้อมูลหลักฐาน	 เพื่อสรุปวิเคราะห์สาเหตุการเกิด

โรคให้ถูกต้อง

	 (5)		 ท�าลายสัตว์

	 -	 ท�าลายสตัว์ป่วยและสตัว์ทีส่มัผสัสตัว์ป่วยทัง้หมดโดยไม่มกีารรกัษา	ทัง้ในเขตกนัชนและเขต

ปลอดโรค

	 -	 จัดหาค่าชดใช้	โดยชดใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด

	 -	 พัฒนาปรับปรุงวิธีการท�าลายให้ถูกสุขลักษณะ	ตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

	 (6)	 ท�าลายเชื้อโรคให้ทั่วถึง

	 (7)	 สร้างภูมิคุ้มกันเร่งด่วน

  ฉดีวคัซนีป้องกนัโรคปากและเท้าเป่ือยในลกัษณะวงแหวน	(Ring	Vaccination)	ให้สตัว์กบีคู่ในรศัมี  

5	 กิโลเมตร	 จากจุดเกิดโรค	 สามารถขยายหรือลดรัศมีการฉีดวัคซีนได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	 

หลีกเลี่ยงการใช้วัคซีนขวดเดียวกัน	 รวมทั้งอุปกรณ์ฉีดวัคซีน	 และต้องป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่จะแพร่

กระจายได้จากคน	ยานพาหนะ	และอุปกรณ์ที่ใช้

	 (8)	 เฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคทั้งทางอาการและทางห้องปฏิบัติการ

	 (9)		 เตือนภัยให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อป้องกันตนเอง

	 (10)	 พัฒนาให้มีห้องควบคุมโรค	 (War	 room)	 ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบริหารจัดการ

วางแผน	ควบคุม	สั่งการให้การป้องกัน	ควบคุม	ก�าจัดโรคมีประสิทธิภาพในทุกระดับ
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	 (11)		 ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร	สหกรณ์	กลุ่ม	ชมรม	หรือสมาคม	มีมาตรการลงโทษ	กรณีสมาชิก

เป็นสาเหตุให้เกิดหรือแพร่กระจายโรค

	 (12)		 พัฒนาชุดเฉพาะกิจควบคุมโรคประจ�าส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดและเขต	 ให้มีความพร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานตลอดเวลา	(Task	Force	Unit)

	 8.	 การประชาสัมพันธ์และเตือนภัย

	 (1)	 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์	 ผู้ประกอบการค้าสัตว์และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้

เก่ียวกับโรคปากและเท้าเปื่อย	 วิธีการแพร่ระบาดของโรค	 วิธีการควบคุมและป้องกันโรค	 และผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากโรคปากและเท้าเปื่อย	นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจถึงการด�าเนินงานก�าจัดโรคปากและเท้าเปื่อย

ของกรมปศุสตัว์	ข้อก�าหนดและระเบียบของกรมปศสุตัว์ในการเคลือ่นย้ายสตัว์เข้าพืน้ทีป่ลอดโรคและผลประโยชน์ที่

จะได้รับต่อตนเองและประเทศชาติโดยส่วนรวม	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการด�าเนินงานต่อไป	 วิธีการด�าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ให้ใช้สื่อทุกแขนง	วิทยุ	โทรทัศน์	โสตทัศนูปกรณ์	และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ซึ่งจะเน้นใช้สื่อเหล่านี้ไปยังกลุ่ม

บุคคลเป้าหมายตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและด�าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

	 (2)	 จัดให้มีการประชุมสัมนาระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน 

ก�าจัดโรคปากและเท้าเปื ่อย	 เช่น	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงกลาโหม	 กรมศุลกากร	 กระทรวงการคลัง	 

กรมประชาสมัพนัธ์	ส�านกันายกรฐัมนตร	ีผูป้ระกอบธรุกจิเลีย้งสตัว์และค้าสตัว์	สถานโีทรทศัน์และวทิยตุ่างๆ	เพือ่ให้เกิด

ความเข้าใจถึงการด�าเนินงานไปในทางเดียวกันและมีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

	 (3)	 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริโภคเนื้อสัตว์ท่ีถูกสุขลักษณะ	 เพ่ือลดปัญหาการแพร่โรค 

ที่เกิดจากระบบการเลี้ยงและโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ	 เช่น	 เป็นโรคระบาดสัตว์หรือโรคติดต่อระหว่างสัตว์ 

และคน	(Zoonosis)	การปนเปื้อนหรือสารตกค้าง

	 9.	 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

	 (1)	 สร้างความร่วมมือทางวิชาการ	โดยมีการประสานงานให้การสนับสนุนผ่านองค์กรความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ	(FAO		APHCA		RCU	และ	OIE)	ประเทศไทยช่วยเหลอืทางด้านวชิาการเกีย่วกบัโรคปากและเท้าเป่ือย	

เช่น	การตรวจวินิจฉัย	การผลิตวัคซีน	การศึกษาทางระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์	การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	เป็นต้น

	 (2)		 สนับสนุนให้ประเทศเพื่อนบ้าน	 ใช้วัคซีนกับสัตว์ในพื้นที่	 โดยเฉพาะชายแดนติดต่อกับพื้นที ่

เขตปลอดโรค

	 (3)		 ท�าความตกลงร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์

	 (4)		 สนบัสนนุให้ประเทศเพือ่นบ้านจดัท�าแผนการป้องกนัและก�าจดัโรคปากและเท้าเป่ือยในประเทศ

	 (5)		 จัดท�าโครงการร่วมมือในการท�า	Sero-surveillance	บริเวณชายแดนที่ติดต่อกับประเทศไทย

	 10.	 การรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย

	 (1)		 ฟาร์มต้องผ่านมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์

	 (2)		 สัตว์ในฟาร์มต้องมีระบบการบันทึกข้อมูลเป็นรายตัวหรือรายฝูง

	 (3)		 มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ	เมื่อเกิดโรคระบาดในฟาร์ม
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	 (4)		 มีการตรวจซีรั่มเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการไม่มีเชื้อโรคในฟาร์มและแสดงระดับภูมิคุ้มกันโรค

	 (5)		 สัตว์ที่จะน�าเข้าฟาร์มต้องมีสถานะด้านสุขภาพสัตว์เดียวกันหรือสูงกว่าในฟาร์ม

	 (6)	 พื้นที่โดยรอบฟาร์มในรัศมีไม่ต�่ากว่า10	กิโลเมตร	ต้องมีการควบคุม	ตรวจสอบการเคลื่อนย้าย

สัตว์และซากสัตว์	การเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวด	รวมทั้งการตรวจซีรั่มสัตว์	เช่นเดียวกับในฟาร์ม

	 11.	 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์กีบคู่

	 (1)	 สนับสนุนให้มีพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน	ตามที่กรมปศุสัตว์ก�าหนด

	 (2)	 พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ

	 (3)		 จัดระบบให้โรงฆ่าสัตว์รับเฉพาะสัตว์ที่มาจากฟาร์มมาตรฐาน	

	 12.	 การพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์รายย่อยที่มีการเลี้ยงแบบปล่อย

	 (1)	 สนับสนุนช่วยเหลือให้มีการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

	 (2)		 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้เลี้ยงรายย่อย

	 (3)		 ส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงรายใหญ่มีบทบาทในการดูแลสนับสนุนช่วยเหลือผู้เลี้ยงรายย่อย

	 13.	 การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรับซื้อสัตว์และขนส่งสัตว์กีบคู่

	 (1)		 ขึ้นทะเบียนผู้รับซื้อสัตว์

	 (2)		 ฝึกอบรมและสร้างแรงจูงใจให้สามารถเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรค

	 (3)		 ปรบัปรงุยานพาหนะบรรทกุสตัว์	รวมทัง้ระบบการขนส่งสตัว์ให้เหมาะสม	ไม่เป็นการทารณุสัตว์

	 (4)	 ปรับปรุงสถานที่แปรรูปซากสัตว์หรือสัตว์ตายให้ถูกสุขลักษณะ	 ภายใต้ระบบความปลอดภัย 

ทางชีวภาพ

	 14.	 ส่งเสริมการเลี้ยงโค	กระบือ	แพะ	แกะ	สุกร	ในพื้นที่ให้เพียงพอ

	 เพิ่มปริมาณการผลิตแม่โค	 กระบือ	 แพะ	 แกะ	 สุกร	 ให้มากพอท่ีจะผลิตลูกเพ่ือขุน	 ส�าหรับบริโภค

ภายในเขตปลอดโรคและเขตกันชน	โดยไม่ต้องน�าเข้ามาจากพื้นที่อื่นซึ่งเป็นความเสี่ยงในการน�าโรคเข้าพื้นที่

	 15.	 การเจรจาเปิดตลาดการค้าสัตว์และซากสัตว์

	 (1)	 จัดตั้งคณะเจรจาประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

	 (2)	 เตรียมความพร้อมในทุกด้านให้กับคณะเจรจา

	 16.	 การติดตามประเมินผล

	 (1)	 จัดตั้งคณะท�างานประสานงาน	 ติดตามประเมินผล	 โดยมีภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะ

ท�างาน

	 (2)	 ประเมินผลการด�าเนินงานสม�่าเสมอ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

โครงกำรสร้ำงพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำ (Rabies)
	 วัตถุประสงค์	 เพื่อขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง	 77	 จังหวัด	 ให้เป็นไปตามแผน

ยุทธศาสตร์การก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี	 พ.ศ.	 2563	 (ค.ศ.2020)	 โดยเน้นเร่ิมการรับรองหน่วยการ

ด�าเนินงานที่เล็กที่สุดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ขยายผลรวมเป็นอ�าเภอ	จังหวัด	เขต	และประเทศ
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	 1.	 วิธีด�าเนินการ

	 1.1	 การบริหารจัดการ	

	 -	 จัดท�ารายละเอียดกิจกรรมและแจ้งไปยังทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 -	 ประชุมชี้แจงแนวทางการด�าเนินงาน

	 -	 แต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่ก�ากบั	ตดิตาม	และขบัเคลือ่นการสร้างพืน้ทีป่ลอดโรคพษิสนุขับ้า	ดงันี้	

	 •	 จังหวัด	แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด	อ�าเภอ	และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อด�าเนินการ

	 -	 ก�าหนดแผนการด�าเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นภาพรวมของจังหวัด	

	 -	 ก�ากับ	ติดตามการด�าเนินงานตามแผนฯ

	 -	 ตรวจประเมนิการสร้างพืน้ทีป่ลอดโรคฯ	ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

	 -	 รับรององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่ผ่านเกณฑ์ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคฯ

	 -	 กรณีที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดด�าเนินการสร้างพื้นที่จนเป็นพื้นที่ควบคุม

โรคระดับ	 A	 ขึ้นไป	 ให้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการส่วนกลางเพ่ือท�าการรับรองและประกาศให้เป็นจังหวัดปลอด

โรคพิษสุนัขบ้าต่อไป

 •	 ส่วนกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองสถานภาพจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อ

	 -		 ก�าหนดแนวทางการรับรองและประกาศพื้นที่ปลอดโรคฯ

	 -	 ตรวจประเมินและรับรองการสร้างพื้นที่ปลอดโรคฯ	ของแต่ละจังหวัด	

	 -	 ประกาศให้จังหวัดที่ผ่านหลักเกณฑ์ฯ	เป็นพื้นที่ปลอดโรค	

	 1.2	 การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

	 -	 ปฏบิตังิานเชงิบรูณาการตามแผนทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการสร้างพืน้ทีป่ลอดโรคของจังหวดั	

(ตามข้อ	1.1)	ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

 กิจกรรมด้านสาธารณสุข

	 -	 ตรวจสอบจ�านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

	 -	 ตรวจสอบระยะเวลาที่ตรวจไม่พบโรคฯ	ในคน

	 -	 ตรวจวินิจฉัยผู้สงสัยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

	 -	 กักสุนัข-แมว	ทุกตัวที่กัดคนเพื่อดูอาการ	10	วัน

 กิจกรรมด้านปศุสัตว์

	 -	 ตรวจสอบจ�านวนสัตว์ที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า

	 -	 ตรวจสอบระยะเวลาที่ตรวจไม่พบโรคฯ	ในสัตว์

	 -	 ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจากตัวอย่างสัตว์ท่ีสงสัย	 และจากการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว	์

0.01%	ของจ�านวนสัตว์ทั้งหมด	

	 -	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข-แมว

	 -	 ส�ารวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว
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	 -	 ควบคมุจ�านวนสนุขั-แมวทีไ่ม่มเีจ้าของตามบริเวณทีส่าธารณะ	เช่น	ท�าหมนั	ฉีดยาคมุก�าเนดิ	

สร้าง	shelter	ให้สุนัขอยู่ในบริเวนที่ก�าหนด

	 -	 เกบ็รวบรวมข้อมลูผลการด�าเนนิงานในแต่ละกจิกรรมเพือ่ใช้เป็นหลกัฐานประกอบการตรวจ

ประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคฯ	ของคณะท�างานสร้างพื้นที่ปลอดโรคฯ	ของจังหวัด

 -	 ก�ากับ	ติดตาม	และสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 1.3	 การประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรค

	 	 ประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคฯ	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ตามหลักเกณฑ์ฯ	 โดยให้

เป็นไปตามเป้าหมาย	(ปี	2555	-	2557	ได้ก�าหนดเป้าหมาย	คือ	อย่างน้อยทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จะต้อง

เป็นพื้นที่ควบคุมโรคระดับ	B	ขึ้นไป)	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่จะเป็นพื้นที่ระดับ	B	จะต้อง

	 1.	 ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	2	ปี	ย้อนหลัง

	 2.	 มีการตรวจวินิจฉัยผู้สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

	 3.	 มีการกักสุนัขทุกตัวที่กัดคนเพื่อดูอาการ

	 4.	 พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	2	ปี	ย้อนหลัง

	 5.	 ฉีดวัคซีนสุนัขได้	80%	

	 6.	 ขึ้นทะเบียนสุนัขได้	80%

 -	 รับรองและประกาศ	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ที่ด�าเนินการสร้างพื้นที่จนเป็นพื้นที่

ควบคุมโรคระดับ	A	ขึ้นไป	ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคฯ	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่จะเป็นพื้นที่ระดับ	A	จะต้อง

	 1.		 ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	4	ปี	ย้อนหลัง

	 2.		 มีการตรวจวินิจฉัยผู้สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

	 3.		 มีการกักสุนัขทุกตัวที่กัดคนเพื่อดูอาการ

	 4.		 ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	2	ปี	ย้อนหลัง

	 5.		 ฉีดวัคซีนสุนัขได้มากกว่า	80%	

	 6.		 ขึ้นทะเบียนสุนัขได้มากกว่า	80%

	 -	 หลักเกณฑ์ที่ต้องด�าเนินการเพื่อเลื่อนระดับเป็นพื้นที่ปลอดโรคฯ	เพิ่มเติมจากพื้นที่ระดับ	A

	 1.		 มีแนวทางการควบคุมสุนัขที่ไม่มีเจ้าของตามที่สาธารณะ	

	 2.		 มีระบบการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสุนัข-แมว	เข้า	–	ออกพื้นที่

	 1.4	 การประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

	 1.	 การยืน่เรือ่ง	จงัหวดัทีท่กุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	มผีลการประเมนิเป็นพ้ืนท่ีควบคมุโรค

ระดับ	A	ขึ้นไป	ให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจประเมินโดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ	และยื่น

เรื่องต่อคณะกรรมการรับรองสถานภาพพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 2.	 จงัหวดัทีผ่่านการประเมนิแล้ว	 ให้คณะกรรมการรับรองสถานภาพพืน้ทีป่ลอดโรคพษิสนุขับ้า 

น�าเรื่องเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพื่อประกาศเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ต่อไป
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	 1.5	 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

	 1.	 จดัท�าแผ่นพบั/คูม่อืแนวทางการสร้างพืน้ทีป่ลอดโรคพษิสนุขับ้าส�าหรบัเจ้าหน้าทีร่ะดบัท้องถิน่

	 2.	 จัดท�าแผ่นพับสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ส�าหรับประชาชน

	 3.	 จัดท�าสารคดีในรูปแบบวีซีดี	 เกี่ยวกับแนวทางการสร้างพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าส�าหรับ

เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป

โครงกำรสร้ำงแหล่งท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำ
	 เพือ่ท�าให้แหล่งท่องเทีย่วปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับ้าได้จัดท�าโครงการสร้างแหล่งท่องเท่ียวปลอดโรคพษิ

สุนัขบ้า	โดยมีวิธีด�าเนินการ

	 1.	 จัดท�ารายรายละเอียดกิจกรรมและแจ้งไปยังทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 ประชุมชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 3.	 ประสานความร่วมมือในการด�าเนินงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับพื้นที่และ

ส่วนกลาง	ก�าหนดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ

	 -	 แต่งตั้งคณะท�างานแบบบูรณาการ

	 -	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ออกกฎ/ระเบยีบ	และมกีารบงัคบัใช้การดูแลสนุขั-แมวทไีม่มเีจ้าของ

ตามแหล่งท่องเที่ยว	ได้แก่	ขึ้นทะเบียน	ผ่าตัดท�าหมัน	ฉีดวัคซีน	

	 -	 จัดหาสถานที่พักพิงสุนัข	(shelter)	โดยจังหวัดก�าหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อสร้างสถานที่พักพิง	

เช่น	วัดที่มีการเลี้ยงสุนัข	สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดหาไว้

	 -	 สุนัข-แมวที่ป่วยแสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือตาย	มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

	 -	 ประชาสมัพนัธ์สร้างจติส�านกึให้ประชาชนเลีย้งสตัว์อย่างรบัผดิชอบ	และมส่ีวนร่วมกบัโครงการฯ

ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำน

	 เพื่อให้สามารถติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสามารถน�าผลงานมาพัฒนาการด�าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ควรก�าหนดให้มีตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานในกิจกรรมนี้	ตัวอย่างเช่น

	 1.	 ร้อยละความส�าเร็จที่มีการด�าเนินงานตามแผน

	 2.	 ความพร้อมของเอกสารยื่นขอการรับรอง

	 3.	 จ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้รับการรับรองปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

	 4.	 ร้อยละของจ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ได้รบัการรบัรองปลอดโรคพษิสนุขับ้าเปรยีบเทยีบกับ

ทั้งหมด

	 5.	 จ�านวนจังหวัดได้รับการรับรองปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

	 6.	 ร้อยละของจ�านวนจังหวัดได้รับการรับรองปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเปรียบเทียบกับทั้งหมด
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ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรด�ำเนินงำน

	 จากการด�าเนนิงานในกจิกรรมนี	้เจ้าหน้าทีแ่ละผูเ้กีย่วข้องสามารถน�าประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการด�าเนนิ

งานไปใช้พัฒนา	ต่อยอดได้	ดังนี้

	 1.	 สามารถส่งสัตว์และซากสัตว์กีบคู่	เช่น	โค	สุกร	แพะ	แกะ	ที่ผลิตจากเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย	

ออกไปขายต่างประเทศ

	 2.	 ระบบการผลิตปศุสัตว์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในเขตปลอดโรคจะขยายตัว	 ส่งผลถึงการค้า	 

การลงทุนและการจ้างงานที่มากขึ้น

	 3.	 ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการควบคุม	 ป้องกัน	 รักษาโรคได้ 

ในระยะยาว	

	 4.	 นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและปลอดภัยระหว่างการท่องเที่ยว

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

	 1.	 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499

	 2.	 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า	พ.ศ.	2535

	 3.	 พระราชบัญญัติสาธารณสุข

	 4.	 ข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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บทที่ 9
กำรบันทึกข้อมูลกำรผลิตและกำรตลำด

หลักกำรและเหตุผล

 เกษตรกรทีเ่ลีย้งสตัว์เพือ่การค้ามจีดุประสงค์ทีต้่องการผลตอบแทนคอืก�าไรจากการขายผลผลติ	เกษตรกร

ควรจะต้องรู้ต้นทุนการผลิตตั้งแต่เริ่มเลี้ยงจนถึงส่งขายผลผลิต	 จึงจะรู้ว่าการเลี้ยงแบบนี้สามารถท�าก�าไรได้จริง	 

การจดัท�าบญัชฟีาร์มเช่นเดยีวกบับัญชคีรวัเรอืนเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการทีจ่ะท�าความเข้าใจในทกุขัน้ตอนการผลติ 

สามารถน�ามาวิเคราะห์ได้ว่าในแต่ละขั้นตอน	 เล้ียงอย่างไร	 ลงทุนอะไรบ้าง	 ให้ผลตอบแทนเท่าไร	 การเล้ียงสัตว์	 

การจดัการสขุภาพสตัว์	การป้องกนั	ควบคมุโรค	หรือการรักษาพยาบาลสัตว์เมือ่เกดิเป็นโรคฯลฯ	ล้วนเป็นต้นทุนการผลติ 

เกษตรกรผู ้ด�าเนินการจะต้องเข้าใจหลักการและวิธีการปฏิบัติดูแล	 ควรลงทุนเฉพาะที่จ�าเป็น	 โดยใช้หลัก 

วิชาการสัตวแพทย์และการจัดการมาช่วยวิเคราะห์	ซึ่งหากผู้เกี่ยวข้องไม่เข้าใจมุ่งแต่จะด�าเนินการตามคู่มือการเลี้ยง	

โดยไม่ค�านึงถึงข้อมูลทางระบาดวิทยา	 สภาพแวดล้อมที่แท้จริงภายในฟาร์มแล้ว	 นอกจากจะสิ้นเปลืองการลงทุน	 

ไม่ได้ผลผลติตามทีต้่องการ	อาจส่งผลเสยีต่อการผลติมากกว่าผลด	ีคอืมโีอกาสขาดทนุ	ส�าหรบัเกษตรกรหรอืประชาชน

ทีเ่ลีย้งสตัว์มานานการน�ากจิกรรมใดๆ	เข้าไปท�าการส่งเสรมิ	ทัง้ทีเ่จ้าหน้าทีห่รอืเกษตรกรไม่เข้าใจ	ไม่มข้ีอมลูการผลติ 

ที่แท้จริง	 ไม่สามารถมองเห็นผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างเห็นได้ชัด	 อาจเกิดการต่อต้านคิดว่า	 ท�าไปท�าไม	 

มีแต่จะเสียเงิน	เสียเวลา	ไม่ได้อะไร	จะลงทุนไปท�าไม	ท�าอย่างเดิมดีอยู่แล้ว

	 การส่งเสรมิและพฒันาด้านการปศสุตัว์นอกจากจะท�าการส่งเสริมการเล้ียง	การป้องกนัโรค	ตลอดจนท�าการ

ปรบัระบบความปลอดภยัทางชวีภาพ	การจดัท�าบญัชฟีาร์มในทกุขัน้ตอนแล้ว	ส่ิงส�าคญัอกีส่ิงหนึง่คอืการจัดหาตลาด

ที่เหมาะสม	เพราะสัตว์หรือผลผลิตที่ได้จากการด�าเนินการจะมีคุณภาพ	มาตรฐาน	ปลอดจากโรค	ผู้บริโภคสามารถ 

มั่นใจด้านอาหารที่ถูกสุขอนามัยแต่ต้องแลกด้วยราคาที่อาจสูงกว่าเดิมบ้างเพราะการลงทุนที่อาจมากกว่าเดิม  

การสร้างแรงจงูใจให้เกษตรกรพฒันาระบบการเลีย้งสตัว์ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูขึน้	แนะน�าให้ผูป้ระกอบการ 

รับซื้อสัตว์จากฟาร์มท่ีได้รับรองการปลอดโรค	 หรือมีการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพซ่ึงจะต้องมีการลงทุน 

เพ่ิมเติม	 แต่ถ้าท�าอย่างถูกต้องต่อเนื่องจะสามารถลดต้นทุนด้านการจัดการ	 การใช้วัคซีน	 ยารักษาโรค	 ฯลฯ	 ได	้ 

หากท�าให้เกษตรกรเหน็ประโยชน์และร่วมมอืในการด�าเนนิการ	จะส่งผลดีต่อทกุฝ่ายทัง้เกษตรกร	ประชาชน	ผูบ้รโิภค	

ผู้ประกอบการ	 สามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมากกว่าการเพิ่มรายจ่าย	 ประการส�าคัญท�าให้การด�าเนินการ 

ในการพัฒนาสุขภาพสัตว์	เฝ้าระวัง	ควบคุม	ป้องกันโรค	ของกรมปศุสัตว์มีประสิทธิภาพ	ส่งผลตอบแทนตั้งแต่ระดับ

ฟาร์ม	เกษตรกร	ผู้ประกอบการ	ท้องถิ่นจนถึงภาพรวมของประเทศ
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วิธีด�ำเนินกำร

	 1.	 จัดท�าสมุดบันทึกรายรับ	 –	 รายจ่าย	 การลงทุนในการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงจนถึงส่งขาย	 โดยลง

ละเอียดในทุกระยะ	ทุกรายการ	เช่น

	 1.1	 การจดัท�าคอก	โรงเรอืนวสัด	ุอปุกรณ์ในการเลีย้ง

	 1.2	 ราคาพันธุ์สัตว์	อาหารสัตว์

	 1.3	 การใช้วัคซีน	เวชภัณฑ์	

	 1.4	 ค่าใช้จ่ายในการจัดการตลอดช่วงการเลี้ยง

	 1.5	 คุณภาพ	ปริมาณ	ราคาขายผลผลิตฯลฯ

	 2.	 ศึกษา	สังเกต	 วิเคราะห์	 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในแต่ละระยะ	หรือรุ่นการเลี้ยงเพื่อหาวิธีการเลี้ยงที่

ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด	ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องใช้พันธุ์สัตว์หรือวัสดุที่ดีที่สุด	แต่เลือกใช้ของที่เหมาะสมกับลักษณะการเลี้ยง	

ฟาร์ม	สิ่งแวดล้อมและความสามารถในการเลี้ยงของเกษตรกรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนการเลี้ยงสูงที่สุด	เช่น

	 2.1	 การจดัท�าคอก	โรงเรอืน	การวางผงัฟาร์ม	ควรค�านงึถงึหลกัการของมาตรฐานฟาร์มหรอืการปรบั

ระบบการป้องกันโรคเพือ่การจดัการด้านความปลอดภยัทางชวีภาพ	ความเป็นสดัส่วนแยกสตัว์แต่ละชนดิไม่เลีย้งปน

กัน	 สามารถป้องกันการติดต่อของโรคเข้าหรือออกจากฟาร์ม	 การจัดสร้างฟาร์มในครั้งแรกหรือการปรับปรุงฟาร์ม 

ให้ได้มาตรฐานอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิมบ้าง	แต่ในระยะยาวจะสามารถลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มผลผลิตได้มาก 

ขึ้น	เช่น	เมื่อคอกและโรงเรือนถูกสร้างอย่างเหมาะสม	มีความปลอดภัยทางชีวภาพ	สัตว์ที่เลี้ยงจะมีสุขภาพสมบูรณ์	

มกีารตายหรือการสญูเสยีผลผลติระหว่างการเลีย้งลดลง	ผลผลติทีไ่ด้มปีรมิาณและคณุภาพเพิม่ขึน้	การใช้อาหารสตัว์	 

เวชภัณฑ์	 ยารักษาโรค	 โดยเฉพาะวัคซีน	 เมื่อมีการจัดการด้านสุขภาพสัตว์และควบคุมโรคที่ดีแล้วความจ�าเป็น 

ในการใช้วัคซีนและยารักษาจะลดลงหรือเป็นไปได้มากว่าจะไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้อีก	 ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการ

ระหว่างการเลี้ยงลดลง	สัตว์หรือผลผลิตได้มาตรฐาน	ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	เป็นที่ต้องการของตลาด	และในอนาคต

ผู้บริโภคจะก�าหนดความต้องการเองว่า	 ต้องการสัตว์หรือผลผลิตที่มาจากฟาร์มมาตรฐานหรือได้รับการรับรองด้าน

ความปลอดภัยทางชีวภาพที่หน่วยงานราชการรับรอง	เท่านั้น

	 2.2	 พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยง	 ต้องซื้อจากแหล่งปลอดโรคที่ได้รับการรับรอง	 ในการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด	 ใน

แต่ละพืน้ที	่ควรค�านงึถงึความสามารถ	ความช�านาญในการเลีย้ง	ข้อมลูสภาวะโรคในพืน้ที	่สิง่แวดล้อม	ฯลฯ	พนัธุส์ตัว์

ที่มีสายเลือดจากต่างประเทศสูงนอกจากจะมีราคาสูงแล้วต้องเลี้ยงในโรงเรือนที่เหมาะสมกับสายพันธุ์	อาหารต้องมี

คุณภาพ	ใช้ปริมาณมาก	การจัดการดูแลด้านสุขภาพสัตว์จะต้องด�าเนินการอย่างใกล้ชิด	เนื่องจากความไม่เคยชินกับ

สภาพภูมิอากาศ	ความต้านทานโรคน้อยหรือต้องเริ่มสร้างขึ้นใหม่เอง	อาจต้องใช้วัคซีนและเวชภัณฑ์มาก	ค่าใช้จ่าย

ด้านการจัดการระหว่างการเลี้ยงสูง	 การเลือกเลี้ยงสัตว์ที่มีสายเลือดและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ก�าไรสูงที่สุด	

เป็นสิ่งจ�าเป็นที่เกษตรกรจะต้องค้นหา	 ซึ่งการน�าบันทึกข้อมูลการผลิตและการตลาดมาวิเคราะห์อย่างสม�่าเสมอใน

ทุกรุ่นและระยะการผลิตจะช่วยตอบโจทย์นี้ได้

	 2.3	 การใช้วัคซีน	 เวชภัณฑ์	 เช่นเดียวกับการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ท่ีเหมาะสมในการเล้ียง	 การเลือก

ใช้วัคซีนก็เช่นเดียวกันจะต้องรู้ถึงโปรแกรมการใช้วัคซีนในสัตว์ในแต่ละระยะการเลี้ยง	 แต่ไม่จ�าเป็นต้องท�าทั้งหมด 

เจ้าหน้าทีใ่นพืน้ทีแ่ละเกษตรกรต้องทราบข้อมลูสภาวะโรคสัตว์ในพ้ืนท่ีของตนเองว่าสัตว์ชนดิท่ีตนเล้ียงมโีรคอะไรเกดิ
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อยูใ่นพืน้ทีน่ีบ้้าง	ท�าวคัซนีเฉพาะวคัซนีชนดินัน้ๆ	เท่าทีจ่�าเป็น	โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าฟาร์มนัน้เป็นฟาร์มมาตรฐานหรอื 

เป็นฟาร์มที่มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วสามารถปรับลดการใช้วัคซีนที่ไม่จ�าเป็นลงได้ 

การใช้ยาถ่ายพยาธิและเวชภัณฑ์อื่นๆ	 ก็เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจะต้องรู้จักการใช้ให้ตรงกับโรค	 รู้ว่า 

เชื้อโรคนี้	ในพื้นที่นี้	ขณะนี้	ดื้อยาอะไร	ยาอะไรใช้ได้ผล	เพื่อประสิทธิภาพของการรักษา	เพราะหากใช้ผิด	นอกจาก 

จะเป็นการสิ้นเปลือง	 ไม่สามารถรักษาให้สัตว์หายได้แล้ว	 สัตว์จะเกิดการดื้อยา	 รักษาหายได้ยากมากขึ้น	 เกิดสาร

ตกค้างในผลผลิต	 อาจท�าให้สัตว์ตายได้หรือถึงจะหายแต่อาจไม่ให้ผลผลิตได้สูงที่สุดตามที่ต้องการ	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี ้

ต้องจดบันทึกไว้ตลอดเวลา	เนื่องจากเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงสัตว์

	 2.4	 อาหารสตัว์มคีณุภาพ	ต้องใช้อาหารสตัว์หรอืวตัถดุบิเพือ่มาผสมอาหารจากแหล่งทีเ่ชือ่ถอืได้	ว่ามี

คณุภาพตามทีต้่องการ	สะอาด	ปราศจากสารตกค้างหรือปลอมปน	ไม่อบัชืน้	ข้ึนรา	หรือมสีารพิษ	การเตรียมอาหารให้

สัตว์จะต้องใช้อาหารที่ใหม่	สัตว์กินหมดทุกวัน	เพียงพอต่อการเจริญเติบโตหรือสัมพันธ์กับการให้ผลผลิต	ไม่มีอาหาร

เหลือค้างข้ามวัน	 ภาชนะใส่อาหารต้องหมั่นท�าความสะอาด	 เพ่ือป้องกันการเกิดสารพิษ	 หรือการปนเปื้อนเชื้อโรค 

การให้อาหารสัตว์ต้องรู้ถึงปริมาณความต้องการสารอาหารของสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ	 เพื่อการเตรียมอาหารที่ม ี

ประสิทธิภาพ	 สัตว์ท่ีกินอาหารท้ังอาหารหยาบและอาหารข้น	 จะต้องให้สัตว์ได้รับอาหารแต่ละชนิดในอัตราที ่

สมดุลย์กันสอดคล้องกับผลผลิต	 เนื่องจากอาหารทั้งสองชนิดจะท�าให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นผลผลิตทั้งด้านคุณภาพ

และปรมิาณ	การทีจ่ะต้องการให้ได้ผลผลติสงูขึน้โดยให้อาหารมากขึน้ไม่ใช่สิง่ทีถ่กูต้อง	เพราะจะท�าให้สิน้เปลอืงต้นทนุ

การผลิต	โดยไม่สอดคล้องกับผลผลิต

	 2.5	 จากการยกตัวอย่างการบันทึกข้อมูลการผลิต	จากข้อ	2.1	–	2.4	เมื่อน�ามาวิเคราะห์ร่วมกับการ

ปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงตามความสามารถและการตลาดในพื้นที่	เกษตรกรจะสามารถท�าก�าไรจากผลตอบแทนที่

สูงที่สุดได้	จากคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต	การเลี้ยงสัตว์จึงต้อง

มีการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลทางวิชาการและสถานการณ์	สิ่งแวดล้อมประกอบการพิจารณาตลอดเวลา	เกษตรกรจึงจะ

เลี้ยงสัตว์ชนิดนั้นๆ	ได้	อย่างยั่งยืน

	 การทีจ่ะให้การพฒันาระบบสขุภาพสตัว์และประสทิธภิาพผลผลติในสตัว์แต่ละชนดิได้ตามยทุธศาสตร์ 

ในการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด	 ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขตผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่	 ต้องจัดให้มีโครงสร้าง 

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ	 (Herd	 Health	 Unit)	 ท�าการศึกษา	 วิเคราะห์	 ประสานงาน 

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่	 ในแต่ละชนิดสัตว์ตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์เขตเศรษฐกิจการเลี้ยงสัตว	์

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	 กรมปศุสัตว์มุ่งพัฒนาให้ข้าราชการเป็น	 Smart	 Officer	 ไปพัฒนาเกษตรกร 

ให้เป็น	Smart	Farmer	ท่ีส�าคญัคอืความร่วมมอืและร่วมลงทนุของผูเ้กีย่วข้องและนโยบายการพฒันาในแต่ละจงัหวดั	

กลุม่จังหวดัสถาบันเกษตรกร	ผูป้ระกอบการ	และผูเ้กีย่วข้อง	ซึง่จะมส่ีวนส�าคญัให้เกดิการพฒันา	ประสทิธภิาพการผลติ 

แต่ละชนิด	และความยั่งยืนในการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดในพื้นที่และการผลิต	อาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค



86 คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ สำ�นักควบคุม ป้องกันและบำ�บัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำน

	 เพื่อให้สามารถติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสามารถน�าผลงานมาพัฒนาการด�าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ควรก�าหนดให้มีตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานในกิจกรรมนี้	ตัวอย่างเช่น

	 1.	 จ�านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยที่บันทึกข้อมูลการผลิตและการตลาด

	 2.	 ร้อยละของจ�านวนเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์รายย่อยทีบ่นัทกึข้อมลูการผลติและการตลาดเปรยีบเทยีบกบั

จ�านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยทั้งหมด

	 3.	 จ�านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายกลางและรายใหญ่ที่บันทึกข้อมูลการผลิตและการตลาด

	 4.	 ร้อยละของจ�านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายกลางและรายใหญ่ท่ีบันทึกข้อมูลการผลิตและการตลาด

เปรียบเทียบกับจ�านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายกลางและรายใหญ่ทั้งหมด

	 5.	 จ�านวนเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์ท่ีบันทกึข้อมลูการผลติและการตลาดมรีายได้เพิม่ขึน้/ลดลง	ภายหลงัจาก

การด�าเนินการ

	 6.	 ร้อยละของจ�านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่บันทึกข้อมูลการผลิตและการตลาด	มีรายได้เพิ่มขึ้น/ลดลง

ภายหลังจากการด�าเนินการเปรียบเทียบกับจ�านวนเกษตรกรที่ด�าเนินการทั้งหมด

	 7.	 รายได้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น/ลดลง	ของเกษตรกรรายย่อย	รายกลาง	และรายใหญ่

	 8.	 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ	ของเกษตรกรที่ร่วมมีการจัดท�าบัญชีฟาร์ม

	 9.	 ข้อมูลปริมาณการผลิต	และการบริโภคสินค้าจากปศุสัตว์ในสัตว์แต่ละชนิด

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรด�ำเนินงำน

	 จากการด�าเนินงานในกิจกรรมนี้เกษตรกร	 เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องสามารถน�าประโยชน์ที่จะได้รับจาก

การด�าเนินงานไปใช้พัฒนา	ต่อยอดได้	ดังนี้

	 1.	 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น

	 2.	 มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์และการจัดการที่ถูกต้อง

	 3.	 เกษตรกรได้รู้ว่าอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่ท�าอยู่มีก�าไรคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่

	 4.	 การเลีย้งสตัว์ทีไ่ด้มาตรฐานหรอืมรีะบบความปลอดภยัทางชวีภาพ	เป็นจดุเริม่ต้นของระบบการป้องกนั	

ควบคุมโรคในพื้นที่	ระหว่างพื้นที่	ท้องถิ่น	จังหวัด	เขต	และประเทศ	

	 5.	 เกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์ได้อย่างยั่งยืน

	 6.	 เจ้าหน้าท่ีสามารถน�าข้อมลูไปท�าการส่งเสรมิท�าความเข้าใจ	ช่วยเหลอืเกษตรกรรายอืน่ให้ท�าการเลีย้ง

สัตว์ได้	อย่างยั่งยืน

	 7.	 เจ้าหน้าที่สามารถก�าหนดปริมาณ	เขตการผลิต	ในสัตว์แต่ละชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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บทที่ 10 
กำรสร้ำงระบบเตือนภัย กำรเผยแพร่และกำรประชำสัมพันธ์
หลักกำรและเหตุผล

	 จากข้อมลูสภาพความเป็นจรงิปัจจบุนัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศ	ความร้อนของโลก 

ทีเ่พิม่ขึน้	ซึง่มกีารรณรงค์ให้ทราบอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด	ภยัพิบติัต่างๆ	เจ้าหน้าทีผู้่เกีย่วข้องในทกุระดับต้องพิจารณา

การป้องกนัและเตรยีมการแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ	ตามความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงานทีต้่อง

ร่วมกนัด�าเนนิงาน	การเตรยีมความพร้อมในการป้องกนัสถานการณ์ก่อนเกดิเหตุย่อมดีกว่าการตามแก้ไขในภายหลงั	

เพราะนอกจากจะสามารถลดความสูญเสียได้แล้ว	โอกาสไม่เกิดการสูญเสียก็มีความเป็นไปได้	

	 สถานการณ์ด้านสุขภาพคนหรือสัตว์ไม่มีความแตกต่างกัน	 มีโอกาสเกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคขึ้นได	้ 

บางโรคอาจติดต่อได้จากสัตว์สู่คนหรือจากคนติดต่อไปยังสัตว์	 เป็นไปได้ทั้งสองทาง	 หนทางเดียวที่จะป้องกัน 

ได้โดยการน�าหลักการทางระบาดวิทยามาใช้	 การน�าข้อมูลทางระบาดวิทยาในพื้นที่	 ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง 

โรคเชิงรุกต่างๆ	ข้อมูลทางสภาพแวดล้อม	ภูมิอากาศ	ภูมิประเทศ	การคมนาคมติดต่อระหว่างพื้นที่	ประวัติการเกิด

ภยัพบิตั	ิอทุกภยัหรอืภยัแล้ง	มาท�าการวเิคราะห์ความเส่ียง	เพ่ือแสดงสภาพปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในทกุกรณ	ีวเิคราะห์	

แนวทางควบคมุ	ป้องกนัความเสีย่งท่ีจะเกดิข้ึน	ก�าหนดมาตรการต่างๆ	ในการป้องกนัและควบคมุเมือ่เกดิเหตทุีจ่�าเป็น 

อย่างยิ่งในการด�าเนินการคือการสื่อสารความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์	 รวมทั้งแนวทางที่ทุกหน่วยงานร่วมกัน

ก�าหนดให้ประชาชน	เกษตรกร	ผู้ประกอบการ	ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ	ได้ทราบถึงสาเหตุ	 เหตุผล	ความเป็นจ�าเป็นในการ

ด�าเนนิการ	แต่ละกจิกรรมทีก่�าหนด	เพือ่ทกุคนจะได้เกดิความตระหนักร่วมกนัว่า	เป็นความเสยีหายและความรับผดิชอบ

ของทุกฝ่าย	 ไม่ใช่ความรับผิดชอบของใครโดยเฉพาะ	 ทุกคนอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเหมือนกันหมด

หากเกิดเหตุการขึ้น

	 จากบทที่	1	–	9	ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลความจ�าเป็นในการด�าเนินการในกิจกรรมต่างๆ	ในการพัฒนา

ปศุสัตว์	การส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์	การด�าเนินการตามหลักวิชาการสัตวแพทย์ในการป้องกัน	ควบคุม	

แก้ไขปัญหา	บทนี้เป็นบทสุดท้ายที่ต้องการให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับพื้นที่ท�าการวิเคราะห์	ประเมิน

สถานการณ์ในพื้นที่ของตนเอง	น�าข้อมูลที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์	สื่อสารไปยังประชาชน	ผู้รับประโยชน์	ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย	 รวมท้ังผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ	 โดยใช้หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างง่ายๆ	 ตามข้อมูลที่มีประสบการณ ์

ของตนเอง	 ปรับแผนการด�าเนินงานตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่	 ส�าหรับหลักการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบ 

ในแต่ละโรคตามหลกัวชิาการสตัวแพทย์	เป็นหน้าทีข่องหน่วยงานทางวชิาการส่วนกลางและภมูภิาคทีจ่ะท�าการร่วมกัน

วเิคราะห์และจดัท�าเป็นงบประมาณแผนงาน	โครงการ	ให้ภมูภิาค	หรอืท้องถิน่ร่วมกนัปฏบิตั	ิตามแผนปฏบิตังิานประจ�าปี

 การเผยแพร่และการประชาสมัพนัธ์ต้องด�าเนินการต้ังแต่การเผยแพร่ความรู้	ถ่ายทอดเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

ที่ประชาชน	 ผู้เกี่ยวข้องต้องทราบ	 ตลอดจนการเผยแพร่ประกาศการรับรองผู้ท�าดีถูกต้องปลอดภัย	 ได้มาตรฐาน 

ให้ผู้อื่นทราบ	ส่งผลทางความปลอดภัยต่อประชาชน	ผู้บริโภค	ส่งเสรมิการตลาดให้มกีารส่งเสรมิการใช้สนิค้าปศสุตัว์

ทีม่คีณุภาพ	ผูผ้ลติมขีวญัก�าลงัใจในการพฒันาคณุภาพการผลติของตนเอง
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วิธีด�ำเนินกำร

 ในสภำวะปกติ
	 จากข้อมูลทางระบาดวิทยา	การเฝ้าระวังเชิงรุก	เฝ้าระวังเชิงรับ	ประวัติการเกิดภัยพิบัติ	สภาพภูมิอากาศ

	 1.		วิเคราะห์ความเสี่ยงจากประวัติการเกิดเหตุ	ข้อมูลทางระบาดวิทยาและการเฝ้าระวัง	น�ามาจัดสร้าง

ระบบป้องกันและเตือนภัย	 การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์	 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องจัดท�าแผนงาน	 โครงการป้องกัน 

ซ้อมแผนแก้ไขสถานการณ์	ล่วงหน้า

	 2.		จัดให้มีคณะกรรมการตั้งแต่ระดับท้องถิ่น	 จังหวัด	 เขต	 เพื่อรับผิดชอบสร้างระบบเตือนภัย	 การเผย

แพร่และการประชาสัมพันธ์

	 3.		จัดท�าแผนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ	 หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 

จัดหาวัสดุ	อุปกรณ์	สถานที่ที่จ�าเป็นรองรับการอพยพ	และท�าการซ้อมแผนอย่างสม�่าเสมอ

	 4.		ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเฝ้าระวังและร่วมด�าเนินการ	 เช่น	 หน่วยงานภูมิภาค	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ก�านัน	 

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆ	ฯลฯ

	 5.		จดัท�าสือ่ส�าหรบัประชาสมัพนัธ์	ตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี	เช่น	แผ่นพับ	ซีดี	คูม่อืโรค	โปสเตอร์	

เสียงตามสาย	ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่	เป็นต้น

	 6.		ประชาสมัพนัธ์รวมท้ังเผยแพร่และถ่ายทอดความรูไ้ปยงักลุม่เป้าหมายล่วงหน้า	ก่อนเวลาทีค่าดหมาย

ว่าจะเกิดเหต	ุเช่น	แหล่งเรยีนรูข้องหมูบ้่าน	เกษตรกร	โรงเรยีน	สถาบนัการศกึษา	วดั	และกลุม่บคุคลต่างๆ	โดยเฉพาะ

ในกลุ่มเยาวชน

 
 กรณีภัยพิบัติตำมธรรมชำติ
	 1.	 เตอืนภยั	โดยก�าหนดช่วงเวลาทีต้่องแจ้งเตอืนภยัให้เกษตรกรระมดัระวงัสตัว์เจบ็ป่วยหรอืการเกดิโรค	

เช่น	ช่วงเปลี่ยนฤดู	อากาศเปลี่ยนแปลง	ภัยแล้ง	น�้าท่วม	หรือในภาวะความเสี่ยงกรณีเกิดโรคระบาด	เป็นต้น

	 2.	 จัดให้สัตว์อยู่สถานที่พักสัตว์ที่ปลอดภัย	 พร้อมน�้าและเสบียงสัตว์ส�ารอง	 กรณีอุทกภัยหรือภัยแล้ง 

โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดเป็นประจ�า

	 3.	 จัดเตรียมยาเวชภัณฑ์	และพาหนะที่จ�าเป็น	บริการแก่สัตว์ของเกษตรกร

	 4.	 ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง

	 5.	 ประชาสมัพนัธ์รวมทัง้เผยแพร่และถ่ายทอดความรูไ้ปยงักลุม่เป้าหมาย	เช่น	กลุม่เกษตรกรผูป้ระกอบการ

 
 กรณีกำรเกิดโรคสัตว์
	 1.	 กรณีโรคระบาดตาม	พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2499	ให้ประกาศเขตโรคระบาด	เขตโรค

ระบาดชั่วคราว	หรือเขตสงสัยโรคระบาด	ตามที่สัตวแพทย์ในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสม

	 2.	 กรณีโรคติดต่อทั่วไป	ด�าเนินการตามการวินิจฉัยและดุลยพินิจของสัตวแพทย์ในพื้นที่

	 3.	 ประชมุชีแ้จงมาตรการต่างๆ	ของกรมปศสุตัว์	และหารอืการแก้ไขปัญหากบัเกษตรกร	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน 
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ผู้รับผิดชอบในระดับท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง	ร่วมด�าเนินการในพื้นที่เกิดโรค

	 4.	 ประชาสัมพันธ์มาตรการ	รวมทั้งใช้สื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้	แก่ผู้เกี่ยวข้องในรัศมีการควบคุม

โรคได้รับทราบ	เช่น	ประชาชน	เกษตรกร	ผู้ประกอบการ	ตลาดนัดค้าสัตว์	ศูนย์รวมน�้านมฯลฯ

	 5.	 ร่วมกับเครือข่ายการด�าเนินงาน	 เช่น	 อาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ด�าเนนิการ	และกระจายข่าวสารทีเ่กีย่วข้องในท้องถิน่ในจดุทีเ่หมาะสม	เช่น	การปิดประกาศ	การใช้หอกระจายข่าวฯลฯ

	 6.	 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ปศุสัตว์จังหวัดพ้ืนที่ใกล้เคียงทราบเพ่ือการป้องกันโดยเร็วทาง	 E-mail	 หรือ

โทรศัพท์	 หรือหนังสือเตือนภัยที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าถึงได้สะดวก	 เช่น	www.dld.go.th/dcontrol	 SMS	 

สื่อประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำน

	 เพื่อให้สามารถติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสามารถน�าผลงานมาพัฒนาการด�าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ควรก�าหนดให้มีตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานในกิจกรรมนี้	ตัวอย่างเช่น

	 1.	 มีแผนเฝ้าระวัง	 เตือนภัย	 แผนเผชิญเหตุ	 และการซ้อมแผน	 ในทุกระดับต้ังแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับ

ประเทศ

	 2.	 มีการเตรียมพร้อมของสถานที่เลี้ยง	อาหาร	เวชภัณฑ์	เพียงพอใช้กับสัตว์ในพื้นที่ในกรณีฉุกเฉิน

	 3.	 ระดับความส�าเร็จในการจัดท�าระบบเตือนภัย

	 4.	 ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินการของคณะกรรมการที่ได้จัดตั้ง

	 5.	 ระดับความส�าเร็จในการท�าการวิเคราะห์ความเสี่ยง

	 6.	 ระดับความส�าเร็จในการจัดท�ามาตรการรองรับตามการวิเคราะห์ความเสี่ยง

	 7.	 ระดับความส�าเร็จในการจัดท�าแผนการประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงแก่ผู้เกี่ยวข้อง

	 8.	 ระดับความส�าเร็จในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและควบคุมโรค

	 9.	 ระดับความส�าเร็จในการจัดท�าแผน	เครือข่าย	และสื่อการประชาสัมพันธ์

	 10.	 ระดับความส�าเร็จในการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องในการด�าเนินการตามมาตรการที่ก�าหนด

	 11.	 จ�านวนสื่อการเผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ที่เหมาะสม

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรด�ำเนินงำน

	 จากการด�าเนินงานในกิจกรรมนี้	 เกษตรกร	 เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องสามารถน�าประโยชน์ที่จะได้รับ 

จากการด�าเนินงานไปใช้พัฒนา	ต่อยอดได้	ดังนี้

	 1.	 ทุกพื้นที่มีระบบเตือนภัย	การเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมกรณีเกิดโรคสัตว์หรือภัยภิบัติต่างๆ

	 2.	 ลดความสูญเสียของประชาชน	เกษตรกร	ผู้ประกอบการ	ฯลฯ

	 3.	 ต้องใช้งบประมาณในการด�าเนินการ	 เตรียมความพร้อม	 แต่เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเยียวยา 
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ในภายหลังจะมากกว่าหรืออาจไม่สามารถเยียวยาได้

	 4.	 สามารถรักษาตัวสัตว์และผลผลิตให้เสียหายน้อยหรือไม่เกิดความเสียหาย

	 5.	 ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและร่วมรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

	 6.	 สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในท้องถิ่นในความพร้อมเผชิญเหตุ

	 7.	 ผูร้บัผดิชอบในพืน้ทีใ่กล้เคยีงหรอืทีเ่กีย่วข้องได้ทราบสถานการณ์ล่วงหน้าเพือ่การควบคมุ	ป้องกนัได้

ทันต่อเหตุการณ์
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บรรณานุกรม

กรมปศสุตัว์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	.	2555.	7 ทศวรรษ กรมปศสุตัว์. พมิพ์ครัง้ที	่1.	ชมุนมุสหกรณ์การเกษตร 

	 แห่งประเทศไทย	จ�ากดั.	,กรงุเทพมหานคร

กองแผนงาน	กรมปศุสัตว์.	 2556.	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2554 - 2559) 

 แหล่งท่ีมา	:	http://planning.dld.go.th/th/index.php?option=com_content&view=category 

	 &id=44&Itemid=62[14กันยายน	2556]

กองแผนงาน	 กรมปศุสัตว์.	แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ.2556-2565. พิมพ์ครั้งที่	 1.	 ชุมนุมสหกรณ ์

	 การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด.	,กรงุเทพมหานคร

กองแผนงาน	กรมปศสุตัว์.	แผนยทุธศาสตร์กรมปศสุตัว์ พ.ศ.2556-2560.(5 ปีแรก)พิมพ์คร้ังที	่1.	ชมุนมุสหกรณ์ 

	 การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด.	,กรงุเทพมหานคร

คณะกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	 (พ.ศ.2555-2559).	 2555.	แผนยุทธศาสตร ์

  เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2555-2559). 

	 พมิพ์ครัง้ท่ี	1.	ชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากดั.	,กรงุเทพมหานคร

ศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์	 ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 กรมปศุสัตว์.	 2556.  

 คู่มือปฏิบัติงานทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์ (Animal Health Investigation  

 Team ; AHIT).พิมพ์ครั้งที่	1.	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด.

ศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์	 ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 กรมปศุสัตว์	 2556.  

 คู่มือฝึกอบรมการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ ส�าหรับ ทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์.   

	 พิมพ์ครั้งที่	1.	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด.

ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 กรมปศุสัตว์.	 2555.	แผนปฏิบัติงานประจ�าปี 2556 ส�านักควบคุม  

 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์. พิมพ์ครั้งที่ 	 1.	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 

	 ประเทศไทย	จ�ากัด.,กรงุเทพมหานคร

ส�านกัควบคมุ	ป้องกันและบ�าบัดโรคสตัว์		กรมปศสุตัว์.	2554.	คูม่อื การเตรยีมความพร้อม เฝ้าระวงั ป้องกัน และแผนฉกุเฉนิ

 เพื่อควบคุมก�าจัดโรคสมองอักเสบนิปาห์ในสุกร.พิมพ์ครั้งที่	 1.	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

	 แห่งประเทศไทย	จ�ากัด.,กรงุเทพมหานคร

ส�านกัควบคมุ	 ป้องกนัและบ�าบดัโรคสตัว์	 กรมปศสัุตว์.	 2552.	พระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ 2499 และ 

 ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2542  หน้า 1-18 ในรวมกฎหมายควบคมุโรคไข้หวดันก. พิมพ์ครัง้ที	่2.		 

	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด.,กรงุเทพมหานคร

ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 	 กรมปศุสัตว์.	 2552.	 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด�าเนินการเฝ้า 

 ระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2547. หน้า 70-75  ในรวมกฎหมายควบคมุโรคไข้หวดันก. 

 พิมพ์ครั้งที่	2.		ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด.,กรงุเทพมหานคร
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ส�านักควบคุม	ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	กรมปศุสัตว์.	2552.	ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการท�าลายสัตว์ที่เป็น 

 โรคระบาดหรอืการท�าลายสตัว์ทีเ่ป็นพาหะของโรค พ.ศ. 2547. หน้า 78-81 ในรวมกฎหมายควบคมุโรคไข้หวดันก.  

 พิมพ์ครั้งที่	2.	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด.,กรงุเทพมหานคร

ส�านักควบคุม	 ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	 กรมปศุสัตว์.	 2552.	 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย การอนุญาต  

 การตรวจโรคและการท�าลายเชื้อโรค ในการเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร 

 พ.ศ. 2546. หน้า 60-69 ในรวมกฎหมายควบคมุโรคไข้หวดันก. พมิพ์ครัง้ที	่2.	ชมุนมุสหกรณ์การเกษตร 

	 แห่งประเทศไทย	จ�ากัด.,กรงุเทพมหานคร

ส�านักควบคุม	 ป้องกนัและบ�าบัดโรคสตัว์		กรมปศสุตัว์.	2552.	ระเบยีบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการยดึ  

 การท�าลาย หรอืส่งกลบัซึง่สตัว์ หรอืซากสตัว์ โดยไม่มค่ีาชดใช้ พ.ศ. 2531. หน้า 45-46 ในรวมกฎหมาย 

 ควบคุมโรคไข้หวัดนก.พิมพ์ครั้งที่	 2.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด., 

	 กรงุเทพมหานคร

ส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์	 กรมปศุสัตว์	 อ.ปากช่อง	 จ.นครราชสีมา.	 คู่มือการท�าวัคซีน. แหล่งที่มา	 : 

		 http://biologic.dld.go.th/th/index.php?option=com_xmap&sitemap=1&Itemi 

	 d=95[14	กันยายน	2556]
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