การสร้ างพืน้ ที่ปลอดโรค FMD
ในเขตปศุสัตว์ ที่ 8 และ 9

หลักการ และเหตุผล
 นโยบายกรมปศุสัตว์ : กาหนดให้ สร้ างพืน้ ทีใ่ นเขตปศุสัตว์ ที่ 8 และ 9
เป็ น “ท้ องทีเ่ ขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้ าเปื่ อย” (แบบไม่ฉีด
วัคซีน)

 ดาเนินการภายใต้ กฎหมาย : พ.ร.บ.โรคระบาดสั ตว์ พ.ศ. 2558

ขั้นตอน & แผนการดาเนินงาน
1) การประชาสั มพันธ์ ชี้แจงทาความเข้ าใจกับทุกภาคส่ วน
2) กาหนดพืน้ ทีเ่ ขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้ าเปื่ อย
3) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการเป็ นเขตควบคุม/เขตปลอดโรคระบาดชนิด
ปากและเท้ าเปื่ อย
o กาหนดหลักเกณฑ์ ตามข้ อกาหนดของ OIE
o กาหนดหลักเกณฑ์ การเคลื่อนย้ ายสั ตว์ หรื อซากสั ตว์

1) การประชาสั มพันธ์
o เกษตรกร และผู้ประกอบการด้ านปศุสัตว์ ภายใน และภายนอกพืน้ ที่
o เจ้ าหน้ าทีก่ รมปศุสัตว์ และหน่ วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง

2) กาหนดพืน้ ที่เขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้ าเปื่ อย
o ประกาศกระทรวงฯ เรื่ อง กาหนดท้ องทีภ่ าคใต้ เป็ นเขตควบคุมโรคระบาด
ชนิดปากและเท้ าเปื่ อย ในโค กระบือ แพะ แกะ สุ กร หมูป่า และกวาง

การสร้ างพืน้ ที่ปลอดโรค FMD
ในเขตปศุสัตว์ที่ 8 และ 9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สุ ราษฎร์ ธานี
พังงา
นครศรีธรรมราช
กระบี่
ภูเก็ต
ตรัง
พัทลุง
สงขลา
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส

3) กาหนดหลักเกณฑ์ การเคลื่อนย้ ายสั ตว์ หรื อซากสั ตว์
o ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่ าด้ วยการอนุญาตเคลื่อนย้ ายสั ตว์ หรื อซากสั ตว์ เข้ าใน
หรื อผ่ านเขตควบคุมโรคระบาด ชนิดปากและเท้ าเปื่ อยในภาคใต้ ของ
ประเทศไทย
o พืน้ ที่ตามประกาศกระทรวงฯ 11 จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่
ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

o สั ตว์ หมายถึง โค กระบือ แพะ แกะ สุ กร หมูป่า และกวาง น้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์
และเอ็มบริโอของสั ตว์ เหล่ านีด้ ้ วย ซากสั ตว์ หมายถึง ซากของโค กระบือ แพะ แกะ
สุ กร หมูป่า และกวาง
o ผู้ออกหนังสื ออนุญาต หมายถึง อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรื อสั ตวแพทย์ ผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย (ผู้อานวยการกองสารวัตรและกักกัน  ปศุสัตว์ เขต 8)

หลักเกณฑ์ การเคลื่อนย้ าย สั ตว์ ภายใต้ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่ าด้ วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์
หรื อซากสั ตว์ เข้ าในหรื อผ่ านเขตควบคุมโรคระบาด ชนิดปากและเท้ าเปื่ อยในภาคใต้ ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558
1.
2.
3.

4.
5.

ทีม่ าของสั ตว์ ต้องไม่ มกี ารเกิดโรคปากและเท้ าเปื่ อย รัศมี 10 กิโลเมตร เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
ผ่ านการกัก 21 วัน
กรณีสุกร ต้ องมาจากฟาร์ มปลอดโรคปากและเท้ าเปื่ อย หรื อมาจากประเทศทีไ่ ด้ รับการรั บรอง
สถานภาพปลอดโรคจาก OIE และต้ องปฎิบตั ิตามระเบียบกรมปศุสัตว์ เรื่ อง การนาเข้ า นาออก
นาผ่ าน ราชอาณาจักร
โค กระบือ แพะและแกะ หากไม่ ได้ มาจากฟาร์ มปลอดโรคปากและเท้ าเปื่ อย ต้ องผ่ านการตรวจ
NSP ในวันที่ 14 ของการกัก
โค กระบือ แพะและแกะ ต้ องทาเครื่ องหมายประจาตัวสั ตว์
5.1 เบอร์ หูพลาสติก
5.2 ไมโครชิพ

6.

โค กระบือ แพะ แกะ สุ กร และกวาง ต้ องได้ รับการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้ าเปื่ อยและวัคซีน
ชนิดอื่นตามทีก่ รมกาหนด

หลักเกณฑ์ การเคลื่อนย้ าย ซากสั ตว์ ภายใต้ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่ าด้ วยการอนุญาต
เคลื่อนย้ ายสั ตว์ หรื อซากสั ตว์ เข้ าในหรื อผ่ านเขตควบคุมโรคระบาด ชนิดปากและ
เท้ าเปื่ อยในภาคใต้ ของประเทศไทย พ.ศ. 2558
1.
2.

จะต้ องเป็ นซากสั ตว์ ที่ได้ รับการตรวจโรค จากพนักงานตรวจโรคสั ตว์ หรื อสั ตวแพทย์ ที่
ได้ รับมอบหมาย และมีเอกสารกากับซากหรื อหนังสื อรับรองสุ ขศาสตร์ สัตว์ ซากสั ตว์
ซากสั ตว์ ชนิดใด จะผ่ านการตรวจโรคสั ตว์ ชนิดใด ให้ เป็ นไปตามทีก่ รมฯ กาหนด

ขั้นตอนการเคลื่อนย้ ายสั ตว์ หรื อซากสั ตว์ เข้ าเขตควบคุมโรคฯ
ผู้มีความประสงค์ จะเคลื่อนย้ าย
ยื่นแบบคาขอ ร.๑ พร้ อม
เอกสาร หลักฐานประกอบการ
เคลื่อนย้ ายที่สานักงานปศุสัตว์
อาเภอ ปศุสัตว์ จังหวัดหรื อ
ด่ านกักกันสัตว์ ต้นทาง

สานักงานปศุสัตว์ ต้นทาง
๑. ตรวจสอบเอกสาร
๒. ตรวจสอบและดาเนินการตามเงื่อนไขที่
กาหนด ไว้ ตามระเบียบฯ
๓. รายงานผลการปฏิบตั งิ านเป็ นหนังสือพร้ อม
แนบ ร. ๑ ไปยังอธิบดีกรมปศุสตั ว์หรื อสัตวแพทย์ซงึ่
อธิบดีมอบหมาย(ผอ. กสก. หรื อปศุสตั ว์เขต 8)

สัตวแพทย์ ท้องที่ปลายทาง
๑. ตรวจสัตว์และซากสัตว์
๑.๑ หากครบถ้ วน ให้ ตอบรับในระบบ Emovement
๑.๒ หากพบสัตว์หรื อซากสัตว์เคลื่อนย้ าย เป็ น
โรคระบาด หรื อพาหะของโรคระบาดหรื อสงสัย
ว่ า เป็ นโรคระบาด ให้ รายงาน สนง.ปศจ. และ
สนง.ปศข. ต้ นทางและปลายทางพร้ อมดาเนินการ
ควบคุมโรค
๑.๓ หากไม่พบสัตว์หรื อซากสัตว์ หรื อพบความ
ผิดปกติ มากกว่า ๒๔ ชัว่ โมง ให้ พิจารณาร้ องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
๒. กักสัตว์ปลายทางไม่น้อยกว่า ๓ วัน (กรณีสตั ว์
ไม่เข้ าโรงฆ่า)

ผอ. กสก หรื อ ปศุสัตว์ เขต 8 (สั ตวแพทย์ ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย)
๑. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและ
ดาเนินงานของปศุสัตว์ ต้นทาง
๓. หากไม่ อนุญาตให้ ส่งหนังสื อขออนุญาต
เคลื่อนย้ ายพร้ อมทั้งแจ้ งเหตุผลกลับไปยัง
สานักงานปศุสัตว์ ต้นทาง
๔. หากอนุญาตให้ ลงนามในหนังสื ออนุญาต
เคลื่อนย้ ายแล้ วส่ งหนังสื ออนุญาตเคลื่อนย้ายไปยัง
สานักงานปศุสัตว์ ต้นทาง

ปศุสัตว์ ต้นทาง

ด่ านกักกันสัตว์ ระหว่ างทาง
๑. ตรวจเอกสารการอนุ ญ าต
เคลื่อนย้ าย
๒. ตรวจสัต ว์ แ ละซากสัต ว์ ที่ ท า
การเคลื่อนย้ าย
๓. ทาลายเชื ้อโรคระบาด

๑. ตรวจโรคระบาดสัตว์หรื อซากสัตว์ที่
ได้ รับอนุญาต
๒. ทาลายเชื ้อโรคก่อนการเคลื่อนย้ าย
๓. มอบหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ ายและ
ใบอนุญาต ร.๔ เพื่อประกอบการ
เคลื่อนย้ ายให้ กบั ผู้ขออนุญาต

