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ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง การกําหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์์นั้นเป็นอาหาร
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
เพื่อจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ สั ต ว์ ที่ เ ป็ น โรค หรื อ สงสั ย ว่ า เป็ น โรคดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ ถื อ ว่ า ไม่ เ หมาะสมที่ จ ะใช้
เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร
(๑) กาฬโรคเป็ด (Duck plague)
(๒) กาฬโรคสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (พีพีอาร์) [Peste des petits ruminants (PPR)]
(๓) โรคไข้คิว (Q fever)
(๔) โรคไข้หวัดนก (Bird flu หรือ Avian influenza)
(๕) โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (Influenza virus type A)
(๖) โรคแคมพิโลแบกเตอร์ (Campylobacteriosis)
(๗) โรคแซลโมเนลลา (Salmonellosis)
(๘) โรคทริคิเนลลา (Trichinellosis)
(๙) โรคทอกโซพลาสมา (Toxoplasmosis)
(๑๐) โรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease)
(๑๑) โรคบรูเซลลา (Brucellosis)
(๑๒) โรคแบล็กเลก หรือโรคไข้ขาดํา (Blackleg)
(๑๓) โรคพยาธิเม็ดสาคู (Cysticercosis)
(๑๔) โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
(๑๕) โรคเมลิออยด์ หรือโรคมงคล่อเทียม (Melioidosis)
(๑๖) โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest)
(๑๗) โรควัวบ้า (Mad cow disease หรือ Bovine spongiform encephalopathy)
(๑๘) โรคสมองฟ่ามในแกะ หรือโรคสเครพี (Scrapie หรือ Transmissible spongiform
encephalopathies)
(๑๙) โรคสมองอักเสบนิปาห์ (Nipha encephalitis)
(๒๐) โรคสเตรปโทค็อกคัส (Streptococcosis)
(๒๑) โรคอหิวาต์สัตว์ปีก (Fowl cholera)
(๒๒) โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
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โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (Haemorrhagic septicemia)
วัณโรค (Tuberculosis)
วัณโรคเทียม (Pseudotuberculosis)
๒ สัตว์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร
ไก่ เป็ด ห่าน นกกระจอกเทศ
(ก) มีรอยโรคที่ผิวหนังที่กระจายทั่วร่างกาย ได้แก่ ฝีหนอง ฝีดาษ เนื้องอก
(ข) ผอมแห้งมาก
(ค) บวมทั้งตัว
(ง) ตายระหว่างขนส่ง
(จ) มีปื้นเลือดออกขนาดใหญ่ หรือจุดเลือดออกทั่วร่างกาย
(ฉ) มีสภาพโลหิตเป็นพิษ
(ช) ท้องมาน
(ซ) ผิดปกติทางประสาท หรือกล้ามเนื้อ
(ฌ) บวมบริเวณศีรษะ มีสิ่งคัดหลั่งจากตาและจมูก
(ญ) มีอาการท้องเสียรุนแรง
(ฎ) ปรากฏชัดว่าได้รับวัคซีนแล้วยังไม่ครบยี่สิบเอ็ดวัน
(๒) โค กระบือ แพะ แกะ สุกร
(ก) ตั้งท้อง หรือเพิ่งตกลูกใหม่
(ข) ปรากฏชัดว่าได้รับวัคซีนแล้วยังไม่ครบยี่สิบเอ็ดวัน
(ค) มีรอยโรคที่ผิวหนัง ได้แก่ ฝีหนอง ฝีดาษ เนื้องอก
(ง) ผอมแห้งมาก
(ค) บวมทั้งตัว
(ง) แสดงอาการระบบทางเดินหายใจ
(จ) มีอาการไข้สูง สําหรับสุกรที่มีไข้สูงตั้งแต่ ๑๐๖ องศาฟาเรนไฮท์ขึ้นไป สําหรับโค
กระบือ แพะ หรือแกะที่มีไข้สูงตั้งแต่ ๑๐๕ องศาฟาเรนไฮท์์ขึ้นไป
(ฉ) ตายระหว่างขนส่ง
(ซ) มีตุ่มน้ําที่ปาก กีบ จมูก หรือเต้านม
(ฌ) มีปื้นเลือดออกขนาดใหญ่ หรือจุดเลือดออกทั่วร่างกาย
(ญ) มีสภาพโลหิตเป็นพิษ
(ฎ) ท้องมาน
(ฏ) ผิดปกติทางประสาท หรือกล้ามเนื้อ
(ฐ) บวมน้ําบริเวณลําคอ หรือใต้คาง
(ฑ) มีอาการท้องเสียรุนแรง
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ข้อ ๓ เนื้อสัตว์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร
(๑) ช้ํา มีจุดเลือดออก หรือมีโลหิตคั่งฝังอยู่ในเนื้อสัตว์นั้น
(๒) เป็นแผล ฝีหนอง เน่า หรือเนื้อตาย
(๓) มาจากสัตว์เป็นโรคตามข้อ ๑
(๔) มีกลิ่นปัสสาวะ หรือกลิ่นยา หรือสารเคมี
(๕) มีตัวพยาธิ หรือตัวอ่อนของพยาธิ (Cyst)
(๖) มีสภาพโลหิตเป็นพิษ
(๗) ดีซ่าน
(๘) อักเสบ บวม หรือแข็งเป็นไต
(๙) ไม่สด หรือมีสีดําคล้ํา
(๑๐) ปนเปื้อนอุจจาระ
(๑๑) มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน
ข้อ ๔ สัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้าง หรือสงสัยว่ามีสารตกค้างดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า
ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร
(๑) กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (β-agonist)
(๒) กลุ่มไนโตรฟูแรนส์ (Nitrofurans)
(๓) กลุ่มไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles)
(๔) คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol)
(๕) อะโวพาร์ซิน (Avoparcin)
(๖) คาร์บาดอกซ์ (Carbadox)
(๗) โอลาควินดอกซ์ (Olaquindox)
(๘) ไดเอทิลสติลเบสโทรล [Diethylstilbestrol (DES)]
(๙) เมลามีน หรือสารในกลุ่มเมลามีน (Melamine or melamine group) เช่น
กรดซัยยานูริก (Cyanuric acid) แอมมีไลด์ (Ammelide) แอมมีลีน (Ammeline)
(๑๐) สารพิษตกค้างที่มีปริมาณเกินกว่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่กําหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
(๑๑) ยาสัตว์ตกค้างเกินกว่าปริมาณที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๑๒) วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภัย สุทธิสังข์
อธิบดีกรมปศุสัตว์

