
ฟาร์มปลอดโรค บรูเซลลา โรคปากและเท้าเป่ือย

หลักเกณฑ์พื้นฐาน

1. มี GAP หรือ GFM 1. มี GAP /  GFM

2. มีเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ 2. มีคู่่มือการป้องกันและควบคุมโรค FMD

3. มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์เป็นรายตัว 3. มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

4. มีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์

5.มีมาตรการควบคุมการนําอาหาร เช่น เนื้อสัตว์กีบคู่จาก ภายนอกเข้ามา
ภายในฟาร์ม 

6. ใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อโรคที่ทําลายเชื้อไวรัส FMD 

หลักเกณฑ์ 
การเฝ้าระวัง 

ระดับ B 
สัตว์อายุ>6 เดือนขึ้นไปทุกตัวให้ผลเป็นลบในการตรวจโรค ครั้งแรก  
ระดับ A  
ผ่านระดับ B มาแล้ว และสัตว์อายุ >6 เดือนขึ้นไปทุกตัว  
ได้รับการตรวจโรคอีกครั้งใน 6 เดือนต่อมาและให้ผลเป็นลบทุกตัว 

ฟาร์มมีผลเป็นลบต่อการตรวจNSPจากการสุ่มตัวอย่างซีรั่มในโค กระบือแพะ 
แกะ ซึ่งคํานวณจํานวนตัวอย่างเพื่อค้นหาโรคที่ความชุก10% ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99%  
โดยมีเกณฑ์ ดังนี้  
- ฝูงสัตว์ไม่เกิน 50 ตัว เก็บฝูงละ 30 ตย. 
- ฝูงสัตว์ 51-200 ตัว เก็บฝูงละ 40 ตย. 
- ฝูงสัตว์มากกว่า 200 ตัวข้ึนไป  
  เก็บฝูงละ 50 ตย.

ระดับ A (ต่ออายุ)  

ผ่านระดับ A มาแล้ว และได้รับการตรวจโรคอีกครั้งใน 1 ปีต่อมา และให้ผล
เป็นลบทุกตัว ตามเกณฑ์การเก็บตัวอย่าง ดังนี้ 
1. ฝูงแพะแกะมีจํานวน < 1,000 ตัว  
- เก็บตัวอย่างตัวผู้ที่มีอายุ>6เดือนขึ้นไป ที่ยังไม่ได้ทําหมันทุกตัว  
- เก็บตัวอย่างแพะ แกะที่มีอายุ>6เดือนขึ้นไปทุกตัว ที่ยังไม่ผ่านการตรวจ
โรคในครั้งที่ผ่านมา  
เก็บตัวอย่างแพะแกะตัวเมียดังนี้  
- ฝูงจํานวน <50 ตัว ให้เก็บตัวอย่างทุกตัว  
- ฝูงจํานวนตั้งแต่ 50-200ตัว ให้เก็บตัวอย่าง 50 ตย. 
- ฝูงจํานวน >200ตัว ให้เก็บตัวอย่างจํานวน 25% ของฝูง  
2. ฝูงแพะ แกะที่มีจํานวน >1,000 ตัว  
- ให้สุ่มเพื่อค้นหาโรคจากค่าความชุกคาดการณ์ที่2%  
ที่ความเชื่อมั่น 99% 

การรักษาสถานภาพ
ฟาร์มปลอดโรค

- รักษาการรับรอง GAP/GFM 
- การนําสัตว์ใหม่เข้าฟาร์ม ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
สถานภาพฟาร์มปลอดโรค ในระดับเดียวกันหรือมากกว่า 
หรือสัตว์ดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจหรือทดสอบโรคและให้ผลเป็นลบ 
 ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
- กรณีฟาร์มปลอดโรคระดับ A ต้องมีการตรวจโรคเพื่อต่ออายุการ
รับรองทุกปี 

- รักษาการรับรอง GAP/GFM 
- สังเกตอาการป่วย เป็นประจําทุกวัน หากพบอาการสงสัยของโรคให้แจ้งเจ้า
หน้าที่กรมปศุสัตว์ทันที  
- การนําสัตว์ใหม่เข้าฟาร์มต้องมาจากฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง สถานภาพ
ฟาร์มปลอดโรค 
หรือสัตว์นั้นต้องได้รับการตรวจโรค และให้ผลเป็น ลบสองครั้ง  ในระยะเวลา 
ห่างกันสองสัปดาห์ ในระหว่างรอผลการตรวจโรคทั้งสองครั้ง ให้กักแยกสัตว์
น้ันออกจากสัตว์ร่วมฝูง  
- รักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคโดยวิธีการสุ่มเพื่อค้นหาโรค ปีละ 1ครั้ง 
ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 19

ยกระดับ

ปศุสัตว์เขตเกษตรกร

ปศจ./ปศอ.

นัดตรวจประเมิน

เข้าตรวจประเมิน

สรุปผลตรวจประเมิน

คณะกรรมการรับรอง 
(ปศข.)

พิจารณา

ให้การรับรอง 
ออกใบรับรอง

แจ้งผล

อบรม

พบข้อบกพร่อง

แก้ไขปรับปรุง

ไม่ผ่าน

ยื่นแบบฟอร์ม+หลักฐาน

มาตรฐานการเลี้ยงแพะ / แกะ

ปศอ

เกษตรกร

นัดตรวจประเมิน

เข้าตรวจประเมิน

สรุปผลตรวจประเมิน

คณะกรรมการรับรอง 
(ปศจ.)

พิจารณา

ให้การรับรอง 
ออกใบรับรอง

แจ้งผล

อบรม

พบข้อบกพร่อง

แก้ไขปรับปรุง

ไม่ผ่าน

ยื่นแบบฟอร์ม+หลักฐาน

คณะผู้ตรวจประเมิน 
(ปศจ.)

ปศุสัตว์เขตติดตาม

** ไม่ต้องมีสัตวแพทยค์ุมฟาร์ม

ฟาร์ม
โรงฆา่

ขั้นตอนการขอรับรอง GAP

ขั้นตอนการขอรับรอง GFM

การเคลื่อนย้ายแพะ-แกะ

จัดทําโดย สนง.ปศุสัตวเ์ขต 7

ฟาร์มปลอดโรค

GFM / GAP



การเคลื่อนย้ายแพะ-แกะ  
จากพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

เขต 2  
ยกเว้น สมุทรปราการ

เขต 8,9 
ยกเว้น ชุมพร,ระนอง

เขต 1,3,4,5,6,7 
+ สมุทรปราการ, 
ชุมพร,ระนอง

1 กรณีไม่ใช่ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลล่า 
- อายุ > 6 เดือน ทุกตัว ให้ผลลบต่อบรูเซล
ล่า ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเจาะเลือด

✔ ✔

2 ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลล่า ระดับ A,B ✔ ✔

3 ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลล่า และฟาร์มปลอด
โรคปากและเท้าเปื่อย  
3.1) เข้าโรงฆา่ ไม่ต้องตรวจ NSP รายตัว ✔

3.2) ไม่ได้เขา้โรงฆ่า เช่น เลี้ยงประกวด โชว์ 
ต้องตรวจ NSP ทุกตัวที่ขอเคลื่อนย้าย

✔

4 สถานกักกันสัตว์เอกชน ✔ ✔

5 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย มาแล้ว 30 วัน แต่ไม่เกิน 
120 วัน

มาแล้ว 10 วัน แต่ไม่
เกิน120 วัน

มาแล้ว 10 วัน แต่ไม่เกิน 
120 วัน

6 บันทึกสั่งกัก 30 วัน นับจากวันที่ฉีด
วัคซีน

เป็นกรณีไป 
รายละเอียดหน้าต่อไป

10 วัน นับจากวันที่ฉีด
วัคซีน

7 ใบอนุญาตคา้สัตว์ (ร.10) ✔ ✔ ✔

8 สถานที่ยื่นคําร้อง สนง.ปศจ. หรือด่าน
กักกันสัตว์

สนง.ปศจ. หรือด่าน
กักกันสัตว์

สนง.ปศอ.

9 ผู้ออกหนังสืออนุญาต ปศข. 2 ผอ.กองสารวัตรและ
กักกัน

ปศอ.

10 ผู้ลงนามในใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ปศจ. หรือ หัวหน้าด่าน ปศจ. หรือ หัวหน้าด่าน ปศอ.

11 ประเภทใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ร. 5 ร. 5 ร. 4

การเคลื่อนย้ายแพะ-แกะ จากพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7
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1. ฉีดวัคซีน FMD มาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน 
2. เคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่า  
 2.1 เลี้ยงในฟาร์มปลอดโรคFMD ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
 2.2 กักดูอาการในฟาร์มปลอดโรค FMD ไม่น้อยกว่า 30 วัน  
 2.3 โรงฆ่าต้องได้ GMP 
3. เคลื่อนย้ายอื่นๆ (ไม่เข้าโรงฆ่า เช่น เลี้ยง, ประกวด) 
 3.1 เลี้ยงอยู่ในฟาร์มปลอดโรค FMD มาตั้งแต่เกิด หรือ  
 3.2 นํามาจากฟาร์มปลอดโรค FMD ซึ่งต้องเลี้ยงอยู่ในฟาร์มไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนเคลื่อนยา้ย 
 3.3 กักดูอาการในฟาร์มปลอดโรค ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 3.4 เจาะเลือดทุกตัว ในวันที่ 14 ของการกัก ตรวจ NSP ให้ผลลบ

1. แพะจากฟาร์มปลอดโรค FMD และมีหลักฐานการฉีดวัคซีน FMD สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยไม่ตอ้งกัก  
แตห่ากไม่มีหลักฐานการฉีดวัคซีน ให้ฉีดและกัก 14 วัน  
2. แพะที่ไม่ได้มาจากฟาร์มปลอดโรค FMD ให้กัก 21 วัน 
3. ฉีดวัคซีน FMD มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน พรอ้มทําหลักฐานการฉีดวัคซีน

ฟาร์มปลอดโรคFMDโรงฆ่า วัคซีน FMD

30 -120 วัน - เลี้ยง > 90 วัน 
- กักดูอาการ > 30 วัน

มี GMP

เคลื่อนย้ายอื่นๆ  
เช่น เลี้ยง, ประกวด ฟาร์มปลอดโรคFMD

- เลี้ยงตั้งแต่เกิด 
- เลี้ยง > 90 วัน 
- กักดูอาการ > 30 วัน 
- เจาะเลือด ตรวจ NSP เป็นลบ

การเคลื่อนย้ายแพะแกะ จากเขต 7 ไปเขต 2 (ยกเว้นสมุทรปราการ)

การเคลื่อนย้ายแพะแกะ จากเขต 7 ไปเขต 8,9 (ยกเว้นระนอง , ชุมพร )

1 2

3

ฟาร์มปลอดโรคFMD

 ✔ หลักฐานการฉีดวัคซีน FMD 

 ✘ หลักฐานการฉีดวัคซีน FMD 

ไม่ต้องกัก 

ให้ฉีดและกัก 14 วัน 

ไม่ใช่ฟาร์มปลอดโรคFMD

กัก 21 วัน 

วัคซีน FMD

10 -120 วัน

หลักฐานการทําวัคซีน

1

2

3

จัดทําโดย สนง.ปศุสัตว์เขต 7



แบบฟอร์มขอรับรอง GFM ใบประเมิน GFMตัวอย่างการกรอก 
แบบฟอร์มขอ GFM 

ใบประเมิน GAPแบบฟอร์มขอรับรอง GAP

แบบฟอร์มขอรับรอง ฟาร์มปลอดโรค ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
ขอรับรอง ฟารม์ปลอดโรค

ใบประเมินฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ใบประเมินฟาร์มปลอดโรคFMD

แบบฟอร์ม
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