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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม   
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในคํานิยามคําว่า  “โรคระบาด”  ตามมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๕  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้เพิ่มโรคดังต่อไปนี้เป็นโรคระบาดตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  

พ.ศ.  ๒๕๕๘   
  ก. โรคระบาดในสัตว์ปีก 
   (๑) โรคอหิวาต์สัตว์ปีก  (fowl  cholera) 
   (๒) โรคหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก  (avian  infectious  bronchitis) 
   (๓) โรคกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก  (avian  infectious  

laryngotracheitis) 
   (๔) โรคไวรัสตับอักเสบในเป็ด  (duck  viral  hepatitis)   
   (๕) โรคกัมโบโร  (Gumboro  disease  หรือ  infectious  bursal  disease) 
   (๖) โรคโพรงจมูกหลอดลมอักเสบในไก่งวง  (turkey  rhinotracheitis) 
   (๗) โรคมาเรก  (Marek’s  disease) 
   (๘) กลุ่มอาการไข่ลด  (egg  drop  syndrome) 
   (๙) โรคโลหิตจางติดต่อในไก่  (chicken  infectious  anaemia) 
   (๑๐) โรคพาร์โวไวรัสในห่านและเป็ดเทศ  (infection  with  parvovirus  in  

goose  and  Muscovy  duck) 
  ข. โรคระบาดในสัตว์เค้ียวเอื้อง 
   (๑) โรคปอดและเย่ือหุ้มปอดอักเสบติดต่อในโคและกระบือ  (contagious  bovine  

pleuropneumonia)   
   (๒) โรคบีวีดี  (bovine  viral  diarrhoea)  หรือโรคเอ็มดี  (mucosal  disease) 
   (๓) โรคทริโคโมแนส  (trichomonosis) 
   (๔) โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค  (enzootic  bovine  leukosis)   
   (๕) โรคลัมปี  สกิน  (lumpy  skin  disease) 
   (๖) โรคไข้สามวัน  (bovine  ephemeral  fever) 
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   (๗) โรคไข้มาลิกแนนต์แคทาร์รัลในโค  (bovine  malignant  catarrhal  fever)   
   (๘) โรคโพรงจมูกและหลอดลมอักเสบติดเชื้อในโค  (infectious  bovine  

rhinotracheitis) 
   (๙) โรคปอดและเย่ือหุ้มปอดอักเสบติดต่อในแพะ  (contagious  caprine  

pleuropneumonia)   
   (๑๐) โรคสมองฟ่ามในแกะ  หรือโรคสเครพี  (Scrapie  หรือ  transmissible  

spongiform  encephalopathies) 
   (๑๑) โรคไข้เห็บ  (bovine  babesiosis)   
   (๑๒) โรคแอนาพลาสมา  (bovine  anaplasmosis) 
   (๑๓) โรคไทเลเรีย  (theileriasis  หรือ  theileriosis) 
   (๑๔) โรคชมัลเลนแบร์ก  (Schmallenberg) 
   (๑๕) โรคอะคะบะเนะ  (Akabane  disease)   
   (๑๖) โรคแบล็กเลก  หรือโรคไข้ขาดํา  (blackleg) 
   (๑๗) โรคข้อและสมองอักเสบในแพะ  (ซีเออี)  [caprine  arthritis  encephalitis  

(CAE)] 
   (๑๘) โรคปากอักเสบพุพอง  (contagious  ecthyma  หรือ  orf) 
   (๑๙) โรคเมดิ - วิสนา  (Maedi-visna) 
   (๒๐) กาฬโรคสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก  (พีพีอาร์)  [peste  des  petits  

ruminants  (PPR)] 
   (๒๑) โรคไข้คิว  (Q  fever) 
   (๒๒) วัณโรคเทียม  (pseudotuberculosis)   
   (๒๓) โรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ต่อมในแกะ  (ovine  pulmonary  adenocarcinoma)  

หรือโรคจากซิกเต  (jaagsiekte)   
   (๒๔) โรคบีอาร์เอสวี  (infection  with  bovine  respiratory  syncytial  virus)   
   (๒๕) โรคพีไอ - ๓  (infection  with  parainfluenza-3  virus) 
  ค. โรคระบาดในสัตว์กระเพาะเดี่ยว 
   (๑) กลุ่มอาการระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร  (พีอาร์อาร์เอส)  

[porcine  reproductive  and  respiratory  syndrome  (PRRS)]   
   (๒) กาฬโรคแอฟริกาในม้า  (African  horse  plague  หรือ  African  

horse  sickness)   
   (๓) โรคไข้เห็บม้า  (equine  piroplasmosis) 
   (๔) โรคมดลูกอักเสบติดต่อในม้า  (contagious  equine  metritis) 
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   (๕) โรคเร้ือนม้า  (horse  mange) 
   (๖) โรคหลอดเลือดแดงอักเสบในม้า  (อีวีเอ)  [equine  viral  arteritis  (EVA)] 
   (๗) โรคสมองและไขสันหลังอักเสบในม้า  (equine  encephalomyelitis) 
   (๘) โรคสมองและไขสันหลังอักเสบเวเนซูเอลาในม้า  (Venezuelan  

equine  encephalomyelitis) 
   (๙) โรคดูรีน  (dourine) 
   (๑๐) โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (African  swine  fever) 
   (๑๑) โรคกระเพาะลําไส้อักเสบติดต่อ  (transmissible  gastroenteritis) 
   (๑๒) โรคสมองไขสันหลังอักเสบเหตุเอนเทอโรไวรัส  (enterovirus  

encephalomyelitis)  หรือ  โรคเทสเชน  (Teschen  disease) 
   (๑๓) โรคท้องร่วงระบาดในสุกร  (porcine  epidemic  diarrhoea)   
   (๑๔) โรคโพรงจมูกและปอดอักเสบในม้า  (equine  rhinopneumonitis)   
   (๑๕) โรคหลอดนํ้าเหลืองอักเสบระบาด  (epizootic  lymphangitis) 
   (๑๖) โรคมงคล่อพิษ  (glanders) 
   (๑๗) โรคพยาธิเม็ดสาคู  (cysticercosis) 
   (๑๘) โรคเซอร์โคไวรัสในสุกร  (พีซีวีดี)  [porcine  circovirus  disease  

(PCVD)]   
  ง. โรคระบาดในผึ้ง 
   (๑) โรคอเมริกันฟาล์วบรูด  (American  foul  brood  disease  หรือ  

American  foulbrood  disease) 
   (๒) โรคยูโรเปียนฟาล์วบรูด  (European  foul  brood  disease  หรือ  

European  foulbrood  disease) 
   (๓) โรคอัมพาตของผึ้ง  (black  disease)   
   (๔) โรคอะคาริน  (acarapisosis  หรือ  acarine  disease)   
   (๕) โรควาร์รัว  (varroosis) 
   (๖) โรคโทรพิลีแลปส์  (Tropilaelaps  disease) 
   (๗) โรคโนซีมา  (nosemosis) 
   (๘) โรคชอล์กบรูด  (chalkbrood  disease) 
   (๙) โรคแซกบรูด  (sacbrood  disease) 
   (๑๐) โรคเบราลา  (braula  disease) 
   (๑๑) การติดโรคปรสิตด้วงรังผึ้ง  (infestation  of  Aethina  tumida) 
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  จ. โรคระบาดในสัตว์หลายชนิด 
   (๑) โรคไวรัสอีโบลา  (Ebola  virus  disease) 
   (๒) โรคไมโคพลาสมา  (mycoplasmosis)   
   (๓) โรคฝีดาษ  (pox) 
   (๔) โรคคลามิเดีย  (chlamydiosis) 
   (๕) โรคเมลิออยด์  หรือโรคมงคล่อเทียม  (melioidosis) 
   (๖) โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ  (influenza  virus  type  A)   
   (๗) โรคบาดทะยัก  (tetanus)   
   (๘) โรคทริพาโนโซมา  (trypanosomiasis) 
   (๙) โรคทอกโซพลาสมา  (toxoplasmosis) 
   (๑๐) โรคสเตรปโทค็อกคัส  (streptococcosis) 
   (๑๑) โรคแคมพิโลแบกเตอร์  (campylobacteriosis) 
   (๑๒) โรคบลูทังก์  (bluetongue) 
   (๑๓) โรคพิษสุนัขบ้าเทียม  (pseudorabies  หรือ  Aujeszky's  disease) 
   (๑๔) โรคสมองอักเสบญี่ปุ่น  (Japanese  encephalitis) 
   (๑๕) โรคท้องเสียเร้ือรัง  (paratuberculosis) 
   (๑๖) โรคไข้ริฟต์แวลลีย์  (Rift  valley  fever) 
   (๑๗) โรคปากอักเสบพุพอง  (vesicular  stomatitis)   
   (๑๘) โรคเวสต์ไนล์  (west  Nile  fever)   
   (๑๙) โรคเฮนดรา  (infection  with  Hendra  virus  infectious  disease)   
   (๒๐) กลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง  (เมอร์ส - โควี)  [Middle  East  

respiratory  syndrome  (MERS - CoV)] 
   (๒๑) โรคเฮอร์พีส์  (herpes  virus  infectious  disease)   
  ฉ. โรคระบาดในสัตว์น้ํา 
   (๑) โรคเครฟิชเพลก  (crayfish  plague) 
   (๒) โรคเคเอชวี  (KHV  disease  หรือ  koi  herpesvirus  disease) 
   (๓) โรคไคทริดฟังกัส  (chytrid  fungus  disease  หรือ  infection  with  

Batrachochytrium  dendrobatidis) 
   (๔) โรคไจโรแด็กทีโลซิส  (gyrodactylosis  หรือ  infection  with  

Gyrodactylus  salaris) 
   (๕) โรคซีโนฮาลิโอทิส  (xenohaliotis  disease  หรือ  infection  with  

Xenohaliotis  californiensis) 
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   (๖) โรคติดเชื้อซาลโมนิด  แอลฟาไวรัส  (infection  with  salmonid  
alphavirus) 

   (๗) โรคตัวแดงดวงขาว  (white  spot  disease) 
   (๘) โรคทีเอส  (TS  หรือ  Taura  syndrome) 
   (๙) โรคเททระฮีดรัลแบคูโลไวรัส  (tetrahedral  baculovirosis) 
   (๑๐) โรคโบนาเมีย  (bonamiosis) 
   (๑๑) โรคฝีดาษจระเข้  (poxvirus  in  crocodile) 
   (๑๒) โรคเพอร์คินซัส  (perkinsosis) 
   (๑๓) โรคฟูรังคูโลซีส  (furunculosis) 
   (๑๔) โรคเมกาโลไซติไวรัส  (megalocytivirus  disease) 
   (๑๕) โรคมาร์ทีเลีย  (infection  with  Marteilia  refringens) 
   (๑๖) โรครานาไวรัส  (infection  with  ranavirus) 
   (๑๗) โรควีเอชเอส  (VHS  หรือ  viral  haemorrhagic  septicaemia) 
   (๑๘) โรควีเอ็นเอ็น  (VNN  หรือ  viral  nervous  necrosis) 
   (๑๙) โรคหัวเหลือง  (infection  with  yellow  head  virus) 
   (๒๐) โรคหางขาว  (white  tail  disease) 
   (๒๑) โรคอาร์เอสไอวี  (RSIV  disease  หรือ  red  sea  bream  iridoviral  

disease) 
   (๒๒) โรคอียูเอส  (EUS  หรือ  epizootic  ulcerative  syndrome) 
   (๒๓) โรคอีเอชเอ็น  (EHN  หรือ  epizootic  haematopoietic  necrosis) 
   (๒๔) โรคเอเอชพีเอ็นดี  (AHPND  หรือ  acute  hepatopancreatic  

necrosis  disease) 
   (๒๕) โรคเอชพีวี  (HPV  disease  หรือ  hepatopancreatic  parvovirus  

disease) 
   (๒๖) โรคเอสวีซี  (SVC  หรือ  spring  viraemia  of  carp) 
   (๒๗) โรคเอ็นเอชพี  (NHP  หรือ  necrotising  hepatopancreatitis) 
   (๒๘) โรคเอ็มบีวี  (MBV  disease  หรือ  spherical  baculovirosis) 
   (๒๙) โรคแอบาโลนีเฮอร์พีสไวรัส  (infection  with  abalone  herpesvirus) 
   (๓๐) โรคไอพีเอ็น  (IPN  หรือ  infectious  pancreatic  necrosis) 
   (๓๑) โรคไอเอชเอชเอ็น  (IHHN  หรือ  infectious  hypodermal  and  

haematopoietic  necrosis) 
   (๓๒) โรคไอเอชเอ็น  (IHN  หรือ  infectious  haematopoietic  necrosis) 
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   (๓๓) โรคไอเอ็มเอ็น  (IMN  หรือ  infectious  myonecrosis) 
   (๓๔) โรคไอเอสเอ  (ISA  หรือ  infection  with  infectious  salmon  

anaemia  virus) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


