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หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
(Rabies Free Area) 



นิยามพื้นที่ปลอดโรค WHO และ OIE 
  

“พื้นที่ที่ไม่ปรากฏโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ทุกชนิด 
มีระบบการเฝ้าระวังค้นหาโรคอย่างทั่วถึง และมีมาตรการ
การควบคุมการน าสัตว์เข้ามาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา” 



นิยามผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า 
  

• อาการทางคลินิก (Clinical Criteria) 

•มีไข้ ปวดศีรษะ  

•ชา เจ็บเสียวบริเวณแผลที่ถูกสตัว์กัด 

•มีอาการคันอย่างรุนแรงบรเิวณแผลทีถู่กกัด 

•มีอาการกลืนล าบาก ถ่มน้ าลาย 

•ร่วมกับอาการอื่น ๆ ได้แก่ กลัวน้ ากลัวลม อัมพาตของแขน ขา 
Myoedema 

•มีประวัติคลุกคล ีหรือถูกสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมกัด ข่วน 

 



นิยามผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า 
 

• ผู้ป่วยหรือเสียชีวิตที่ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Criteria) 

–การตรวจหาแอนติเจนโดยวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ (FAT) 

–การแยกเชื้อไวรัสโดย การฉีดเข้าสมองหน ูเซลลเ์พาะเลี้ยง 

–การตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโดย Mouse Neutralization Test (MNT), 
Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test (RFFIT) 

–การตรวจสารพันธุกรรมโดยวิธี Nested PCR 



การแบ่งประเภทผู้ป่วย (Case Classification) 
  

•ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทาง
คลินิก 

•ผู้ป่วยที่เข้าขา่ย (Probable case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทาง
คลินิก ร่วมกับประวัติคลุกคล ีหรือถูกสัตว์เลี้ยงลกูด้วยนมกัด ข่วน 

•ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case)หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัย ร่วมกับผลตาม
เกณฑ์การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ 

 



นิยามโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
 

 

  •โรคพิษสุนัขบา้ในสุนขัทางคลนิิก (Clinical Criteria) 

           – Furious rabies อาการดุร้าย มีอาการทางประสาท 

           – Dump rabies อาการซึม 

 



สัตว์ที่ควรจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 

           –สุนัขกักขังดูอาการ 10วัน 

           –สุนัขที่มีอาการน่าสงสัย 

           –สุนัขที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรอืสุ่มตรวจ 



ขั้นตอนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
1. การจัดระดับพื้นที่  
1.1 พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า คือ พ้ืนที่ที่ไม่ปรากฏโรคพิษสุนัขบ้าในคนและ ในสัตว์ทุกชนิด มี
การเฝ้าระวังค้นหาโรคอย่างทั่วถึง มีมาตรการการควบคุมอื่นๆ อย่าง ต่อเนื่องและควรมีการเฝ้า
ระวังการน าสัตว์เข้ามาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพจนผลตรวจ ทางห้องปฏิบัติการไม่พบคนและ
สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าตลอดระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน  
1.2 พื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ A หมายถึง พื้นที่ที่ไม่พบรายงานโรคในคนและในสัตว์ตลอดระยะ เวลา 2 ปี  
ระดับ B หมายถึง พื้นที่ไม่พบรายงานคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดระยะเวลา 2 ปีแต่ยัง
พบรายงานสัตว์ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  
ระดับ C หมายถึง พื้นที่ที่ยังมีรายงานคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 



2. แนวทางการด าเนินงานให้เป็นพื้นที่ปลอดโรค 

        พื้นที่ระดับ C ด าเนินการควบคุมโรคให้ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 2 ปี 
ติดต่อ  เพื่อยกเป็นระดับเป็นพื้นที่B  
        พื้นที่ระดับ B ด าเนินการควบคุมโรคไม่ให้มีรายงานโรคทั้งในคน และในสัตว์ 
ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปีเพ่ือยกเป็นระดับเป็นพื้นที่ A โดยให้มีการเฝ้าระวังในสัตว์
ต่อเนื่อง  
        พื้นที่ระดับ A ด าเนินการควบคุมโรค รักษาสภาพไม่มีรายงานโรคพิษสุนัขบ้า 
ทั้งในคนและสัตว์เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีติดต่อ และมีการเฝ้าระวังค้นหาโรคอย่าง
ทั่วถึง พร้อมทั้งมีมาตรการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และควรมีการเฝ้าระวังสัตว์เข้ามาใน
พื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพจนผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบคน และสัตว์เป็นโรค
พิษสุนัขบ้า เพ่ือยกระดับเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป 



เกณฑ ์ ตัวชี้วัด พื้นที่ปลอดโรค พื้นที่ควบคุมโรค 
การพิจารณา     A B C 

โรคพิษสุนัขบ้าในคน จ านวนผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียชีวิตต่อ ไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียชีวิต ยังมีผู้เสียชีวิต 
    เนื่อง 2 ปี       

  ผู้เสียชีวิต/ผู้ต้องสงสัยทุกรายได้รับ ทุกรายที่สงสัยได้       

  การตรวจวินิจฉัยทางห้อง รับการตรวจ       
  ปฏิบัติการ         

โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จ านวนสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อโรค ทุกตัวอย่างท่ีส่ง 
 
ทุกตัวอย่างท่ีส่ง ตัวอย่างที่ส่งตรวจ ตัวอย่างท่ีส่งตรวจ 

  พิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ ตรวจไม่พบเชื้อ ตรวจไม่พบเชื้อ ยังมีการพบเชื้อ ยังมีการพบเชื้อ 

  ระยะเวลาที่ตรวจไม่พบโรคพิษสุนัข ไม่พบเชื้อต่อเนื่อง ไม่พบเชื้อใน ยังตรวจพบเชื้อ ยังตรวจพบเชื้อ 
  บ้าในสัตว์ 2 ปี สัตว์     

  ร้อยละ 0.01 ของจ านวนสัตว์ ไม่พบเชื้อในสัตว์ใน ไม่พบเชื้อใน     

  ในพื้นที่ ได้รับตรวจวินิจฉัยทาง พื้นที่ติดต่อกัน สัตว์ในพื้นที ่     

  ห้องปฎิบัติการ และไม่พบโรค อย่างน้อย 2ปี       
  พิษสุนัขบ้า         

เกณฑ์การประเมินและเลื่อนระดับพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 



เกณฑ์ ตัวชี้วัด พ้ืนที่ปลอดโรค พ้ืนที่ควบคุมโรค 

การพิจารณา     A B C 

ส ารวจสัตว์ มีการส ารวจสัตว์ท้ังหมด ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ครบคลุมทุกพ้ืนท่ี     

การฉีดวัคซีนป้องกัน ร้อยละสุนัขและแมวไดร้ับการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ร้อยละ 80     

โรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนของจ านวนสุนัขทั้งหมด   ขึ้นไป     

การควบคุมจ านวน ร้อยละสุนัขได้รบัการขึ้น ร้อยละ 80 ขึ้นไป       

สุนัข ทะเบียนของจ านวนสุนัข         
  ท้ังหมด         

  จ านวนสุนัขไม่มีเจ้าของในพื้นที่ ไม่มี ม ี มี มี 
  สาธารณะ         

  มีการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้าย ม ี  -  -  - 
  สุนัขเข้าออกในพ้ืนท่ี         



3. การก าหนดพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนขับา้ 

พื้นที่เป้าหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/เมือง  
เป้าหมาย 
 - พื้นที่เป้าหมายด าเนินการเลือ่นระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรคใน
ระดับสูง ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี  
- ทุกพื้นที่เป้าหมายด าเนินการเป็นพื้นที่ปลอดโรคพษิสุนัขบ้า
ภายในปี พ.ศ. 2563 



4. กลวิธีการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

4.1 การประสานงานการควบคุมโรคในจังหวัดระหว่างหนว่ยงาน 
        (1) ปศุสัตว์จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดประเมินจัดระดับพื้นที่เป้า หมายตามระดับการควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า (A B C) ที่จะด าเนินการสร้างพื้นที่ปลอด โรคพิษสุนัขบ้า 
        (2) ประสานการด าเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย 
        (3) ส่งแผนงาน/โครงการ มายังส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ในการพิจารณา ให้การสนับสนุนโครงการในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม 



4.2 กรณีที่พ้ืนที่ใดๆ ต้องการด าเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า 
แบบบริการโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

           (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประสานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อแจ้ง ระยะเวลาที่
ต้องการด าเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบบริการ โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 
            (2) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการ
ด าเนินโครงการ และท าหนังสือมายังกรมปศุสัตว์เพื่อขอประกาศก าหนดท้อง ที่ท าการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 17 ของ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัข
บ้า 

             (3) กรมปศุสัตว์ออกประกาศก าหนดท้องที่ท าการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและพื้นที่นั้นๆ ทราบ 



4.3 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไปให้
ครอบคลุม 80% ของสุนัขทั้งหมด 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงบประมาณสนับสนุนและประสานให้มี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าให้ครอบคลุมจ านวนสุนัขในพื้นที ่

(2)  ให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการน าสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าในขณะที่มีการรณรงค์และ/หรือให้มี ความสะดวกโดยให้บริการฉีดวัคซีน 

(3) รณรงค์ฉีดวัคซีนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
(4) จัดตั้งเครือข่ายการด าเนินงานด้านปศุสัตว์ในทุกหมู่บ้าน 
(5)  ส ารวจประชากรสุนัข/แมว อย่างถูกต้องครบถ้วนปรับข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกครั้ง  
(6)  ให้ความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้าผ่านสื่อโรงเรียน/วัด/ชุมชน อย่าง สม่ าเสมอ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ควร

ให้ความรู้ทุกครั้ง เมื่อออกปฏิบัติงาน  
(7)  ประสานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการฉีดวัคซีนให้สุนัข หากบุคลากรไม่ เพียงพอ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาจมอบ

อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้าให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) 
อาสาสมัครปศุสัตว์ (อสป.) ในการฉีด วัคซีน 



ขั้นตอนการด าเนินการควบคุมโรคในพื้นที่โรคระบาด  
ขั้นตอนที่ 1 การประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาดในพื้นที่ที่พบโรคฯ และการควบคุมโรค 
         ในกรณีที่ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจากหน่วยงานของ กระทรวงสาธารณสุขหรือ
รายงานการพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จากห้องปฏิบัติการ ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการ ดังนี้  
(1) รายงานการเกิดโรคโดยทันทีเมื่อพบโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นทั้งในสัตว์และ คนในพ้ืนที่ไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง อบต./เทศบาล ในพ้ืนที่ เพื่อประสานความ ร่วมมือในการควบคุมโรค  
(2)  สอบสวนหาสาเหตุของการเกิดโรคทั้งในคนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วย งานกระทรวงสาธารณสุข 

และสอบสวนหาสาเหตุการเกิดโรคในสัตว์ที่ให้ผลบวกทุกราย ตามแบบรายงานการสอบสวนโรค
และระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์  

(3) ประกาศเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 ขั้นตอนที่ 2 การท า Ring 
vaccination (1) ส ารวจจ านวนสุนัข/แมว ในหมู่บ้านที่เกิดโรค และด าเนินการฉีด 



ขั้นตอนที่ 2 การท า Ring vaccination  
(1) ส ารวจจ านวนสุนัข/แมว ในหมู่บ้านที่เกิดโรค และด าเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้าให้แก่สุนัข/แมว ในรัศมี5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค 
(2)  ท าลายสัตว์ที่สงสัยว่าได้รับเชื้อในกรณีที่จ าเป็น เช่น มีประวัติไม่เคยได้รับ วัคซีนมา

ก่อนหากไม่ต้องการท าลาย ต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลสังเกตอาการอย่างน้อย 6 เดือน 
ภายในการควบคุมของสัตวแพทย์ถ้าสัตว์ตายในระหว่างดูอาการต้องส่งหัวสัตว์ตรวจ
ทาง ห้องปฏิบัติการต 

 เฝ้าระวังในพื้นท่ีรอบจุดเกิดโรคเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน (4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ ในกรณีที่มีโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นและให้ ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 16 
คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพื้นที่ (Rabies Free Area) คู่มือการสร้าง
พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพื้นที่ (Rabies Free Area) ความรู้ค าแนะน าในการป้องกัน
ตนเอง และให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง โรคในพื้นที่ (5) สนับสนุนและ
กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม ในการควบคุมโรค 



ขั้นตอนการขอรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 (Rabies Free Zone) 

1. การประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานเป้าหมายของการตรวจ ประเมิน 
1.2 ตรวจประเมินโดย “คณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า” ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีองค์ ประกอบ 
ดังนี้  
1) นายอ าเภอ ประธานกรรมการ 
2)  ท้องถิ่นอ าเภอ กรรมการ  
3)  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ กรรมการ 
4)  ปศุสัตว์อ าเภอ กรรมการและเลขานุการ  
5)  สาธารณสุขอ าเภอ กรรมการและเลขานุการร่วม 



การประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

1) ตรวจประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นในพื้นท่ีอ าเภอ ปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน) โดยผลการ
ประเมินที่ได้จะ ม4ี ระดับ คือ ระดับปลอดโรค ระดับ A ระดับ B และระดับ 
C ตาม “หลักเกณฑ์การ ประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” ที่ใช้
เป็นเครื่องมือในการประเมิน  

2)  เสนอรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลการประเมิน 2 ครั้งสุดท้าย 
ของปีงบประมาณ (ประเมินครั้งที่ 2) เป็นพื้นที่ “ระดับ A” และ “ระดับ
ปลอดโรค” ไปยัง “คณะกรรมการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อ
ขอรับการรับรอง ให้เป็นท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 



2. การรับรองการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

2.1 การรับรอง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” 
 2.1.1 ท้องถิ่นที่จะได้รับการรับรองให้เป็น “ท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” คู่มือการสร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพื้นที่ (Rabies Free Area) คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ระดับพื้นที่ (Rabies Free Area) ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 19 จะต้องได้รับการ
ประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ เป็นพื้นที่ระดับ A และระดับ ปลอดโรคเท่านั้น  
2.1.2 ตรวจรับรองโดย “คณะกรรมการตรวจรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ปศุสัตว์จังหวัด 
ประธานกรรมการ 2) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประธานกรรมการร่วม 3) ท้องถิ่นจังหวัด 
กรรมการ 4) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กรรมการและเลขานุการ 5) หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรค 
กรรมการและเลขานุการร่วม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 



มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) ตรวจสอบข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประเมินฯ ในข้อ         
1.2 ได้เสนอรายชื่อเพื่อขอรับการรับรองให้เป็นท้องถิ่นปลอดโรคพิษ สุนัขบ้า (เฉพาะ
พื้นที่ระดับ A และระดับปลอดโรคเท่านั้น)  

2)  ออกใบรับรองการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Certification of Rabies Free Zone) ให้กับ
ท้องถิ่นที่ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการรับรอง  

3)  เพิกถอนใบรับรองการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อท้องถิ่นนั้นไม่สามารถ รักษาสถานภาพ
การปลอดโรคได้ตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  

       2.1.3 ประกาศให้ท้องถิ่นเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยผู้ว่าราชการ จังหวัด 



การประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 

 
๑.จังหวัดด าเนินได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ส่งข้อมูลพื้นที่ปลอด
โรค ผ่าน ส านักงานสขุศาสตร์สตัว์และสุขอนามัย ส านักควบคุม ป้องกัน
และบ าบัดโรคสัตว์ 
๒.คณะกรรมการประเมิน ฯ เข้าประเมินพื้นที่ 
๓.กรมปศุสัตว์และกรมควบคุมโรคร่วมกันประกาศเป็นพืน้ที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า 



2.3 การรับรอง “จังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” 

2.3.1 ตรวจรับรองโดยคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการก าจัด โรคพิษสุนัขบ้า แห่งประเทศไทย 
 2.3.2 แต่ละจังหวัดจะเป็น “จังหวัดปลอดโรคปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” ก็ต่อ เมื่อทุกอ าเภอในจังหวัดผ่านการ
รับรองให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเท่านั้น  
2.3.3 ออกใบรับรองการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Certification of Rabies Free Zone) ให้กับจังหวัดที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการรับรอง  
2.3.4 เพิกถอนใบรับรองการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อจังหวัดนั้นไม่สามารถ รักษาสถานภาพการปลอดโรคได้ตาม
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
2.3.5 ประกาศให้จังหวัดเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตาม
หลักการในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 ส่วนที่ 2 เขตปลอดโรคระบาด ดังนี้ 
 - ก่อนการประกาศให้ท้องที่ใดเป็นเขตปลอดโรคระบาด ให้รัฐมนตรีประกาศ ก าหนดท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุม
โรคระบาด และให้ระบุชนิดสัตว์และโรคระบาด รวมทั้ง ชนิดของสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศ
ด้วย 
 - เมื่อได้ประกาศเป็นเขตควบคุมโรคระบาดสัตว์แล้ว ให้อธิบดีประกาศก าหนด หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
เพื่อให้มีการประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด 



ขอบคุณครับ 


