
 

 

 

แผนเตรียมความพร้อมรบัมือ                   
โรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกรในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
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ค าน า 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) เป็นโรคระบาดในสุกรท่ีมีความรุนแรง
และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุกรทุกกลุ่มอายุ เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นเนื่องจากไม่พบการระบาด
ของโรคนี้ในประเทศไทย หากมีการระบาดเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร
เป็นอย่างมากเพราะในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาท่ีใช้ในการป้องกันโรค  

หลังจากมีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิดการระบาดของโรค
ดังกล่าว เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ภายในภูมิภาค รวมถึงมีโอกาสท่ีเชื้อจะปนเปื้อน
กับคนและอาหารท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรท่ีไม่ผ่านการปรุงสุกเพ่ือการบริโภค จากสถานการณ์โรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ียังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องและยังไม่
สามารถควบคุมได้ ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร สมาคมท่ีเกี่ยวข้อง ภาคเอกชน นักวิชาการเกิดความ
ตื่นตัวท่ีจะระดมความคิดเห็น เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันไม่ให้โรคเข้ามาภายในประเทศ 

กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านสุขภาพสัตว์ จึงได้จัดท าแผนเตรียมความ
พร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ
หากเกิดการระบาดของโรค รวมท้ังเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์
ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามมีแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุกรท้ังจากภาคเอกชน 
ภาครัฐ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย มาช่วยระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดแผน
เตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทยซึ่งเป็นแผนท่ีสามารถน ามา
ปฏิบัติได้จริงและป้องกันควบคุมโรคได้  

 ท้ังนี้ การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ให้เข้าประเทศไทยจะเกิดประสิทธิภาพได้
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

       

คณะผู้จัดท า 
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จดัท าและเรียบเรียงโดย 
สพ.ญ. นพวรรณ บัวมีธูป  ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 

สพ.ญ. ณัฐวดี ภมรานนท์  ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 

สพ.ญ. ธิตินันท์ สุขนิวัฒน์ชัย  ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 

สพ.ญ. ตะวัน ทองสว่าง  ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว ์

นายสุรเดช  พัฒนมงคล  ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 

น.สพ. คมสัน รุ่งเรือง   กองสารวัตรและกักกัน 

สพ.ญ. ณัฐกานต์ คุรุพันธ์  กองสารวัตรและกักกัน 

น.สพ. ฐปณัฐ สงคสุภา   สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

ที่ปรึกษา  

น.สพ. สรวิศ ธานีโต   อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

น.สพ. จีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

รายผู้ทรงคุณวุฒิจัดท าแผนเตรียมความพร้อมมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย 

ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงศ์นุเวช คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รศ.น.สพ.ดร.กิจจา อุไรรงค์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผศ.น.สพ.ดร.เดชฤทธ์ิ นิลอุบล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.น.สพ.ดร.ศิริวัฒน์ วาสิทศิริ  คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผศ.น.สพ.ดร. ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม สัตวแพทยสภา 

พ.อ.น.สพ.วิชาญ ค านิล  กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

สพ.ญ.อรพันธ์ ภาสวรกุล ข้าราชการบ านาญอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคไวรัสในสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ 

น.สพ.ระพี ปัญญาทอง   บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

สพ.ญ.บุญญิตา รุจฑิฆัมพร  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

สพ.ญ.ยมุนา พัฒน์ทอง   บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ผศ.น.สพ.ดร. สุเจตน์ ชื่นชม  สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย 
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น.สพ.วิสาส วิบูลย์ศิริกุล   สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย 

สพ.ญ.ดร.เมตตา เมฆานนท์  สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย 

สพ.ญ.อังสนา อัญเจริญ  สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย 

น.สพ.สุทัศน์ ตั้งธโนปจัย  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ 

นางสาวสมพร กมลพรสิน  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ 

น.สพ. สุขุม สนธิพันธ์   ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 

น.สพ.ศิษฎ์  เปรมัษเฐียร  ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 

น.สพ.โรจน์ชนะ  ปรากฏชื่อ  ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 

สพ.ญ.วรุณศิริ เจริญลาภ  ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 

น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล  ผู้อ านวยการกองสารวัตรและกักกัน 

นายประเสริฐ เสทธะยะ  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงราย  

นายวรพล รุ่งสิทธิมงคล  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดน่าน 

นายธีระพงศ์ ศรีนะพงศ์  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 

นายจิรโรจน์ ธะวีวัฒน์   หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด  

นายญาณากร แห่งพิษ   หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ ์

น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล   ส านักพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

สพ.ญ.เบญจวรรณ พูลนิล  ส านักพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

น.สพ.อรรถรัตน์ เอี่ยมม่วง  ส านักพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

น.สพ.พัฒนพงษ์ โลหะอนุกุล  ส านักพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

น.สพ.ประกิต บุญพรประเสริฐ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

สพ.ญ.สุภาพร  จ๋วงพานิช  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี 

น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 

น.สพ.ปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จ.ขอนแก่น 

น.สพ.อุดม เจือจันทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จ.สุรินทร์ 
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สพ.ญ. วันดี คงแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนบน)  
จ.นครศรีธรรมราช 

สพ.ญ. พัชรี ทองค าคูณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)  
จ.ล าปาง 

สพ.ญ. กมลลดา นิยมทรัพย์  ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 

น.สพ.เทอดศักดิ์ ดีเสมอ  ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 

น.สพ.อิสระ ปัญญวรรณ  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก   ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

น.สพ.นฤพล พร้อมขุนทด  ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 

นายนพพร มหากัณธา   ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 

นายบุญญกฤช ป่ินประสงค์  ปศุสัตว์จังหวัดตราด 

นายสมชาย อนันตจารตุระกูล  ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

น.สพ.สุริยะ กะการวงษ์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 

นายชูยศ เชาว์ศิริกุล   ปศุสัตวจ์ังหวัดมุกดาหาร 

นายนพดล พินิจ   ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สพ.ญ.วรรณี วัฒนพงศ์ชาติ  ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

นายสุทิน กาญจนรัช   ปศุสตัว์จังหวัดหนองบัวล าภู 

สพ.ญ.เพ็ญพร ทับเลิก   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 

น.สพ.ธรรมกุล ธรรมเนียม  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ 

สพ.ญ.กรองกาญจน์ สีขาวข า  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

น.สพ.อภิชัย นาคีสังข์   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

น.สพ.จิรภัทร ศักดิ์เสรีชัยกุล  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 

น.สพ.จรูญวิทย์ นะพรธัมย์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 

น.สพ.กล้าหาญ ศรีทองท้วม  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย 

น.สพ.เรืองแสง กิจเจริญปัญญา  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 

สพ.ญ.ปาริชาติ เมืองเอก  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ ์

น.สพ.สุพจน์ รสจันทร์   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 
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สารบัญ 
ข้อมูลโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร        6 
แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย   12 

การบริหารจัดการและขับเคลื่อนมาตรการ      13 
การป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ      14 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันโรคของฟาร์ม      18 
การสื่อสารความเส่ียง         23 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรค      29 
การตรวจวินิจฉัยโรคและเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ     34 
การควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร       38 
การฟื้นฟูเกษตรกร         41 

ภาคผนวก 
การเฝ้าระวังและรายงานโรคกรณีพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  42 
วิธีการเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ       43 
รายชื่อห้องปฏิบัติการท่ีตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร   44 
การท าลายสุกรและซากสุกร        49 
วิธีการท าลายสุกรและซากสุกร        51 
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แบบฟอร์มเกี่ยวกับการท าลายสัตว์และซากสัตว์     54 
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การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของฟาร์มและสถานท่ีเล้ียงสุกร   63 
การเฝ้าระวังและรายงานโรคกรณีพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  66 
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ข้อมูลโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรที่

แพร่กระจายในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก  โรคนี้ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนแต่ก็ถือว่าเป็น
โรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมากเนื่องจากหากมีการระบาด
ของโรคนี้ในประเทศแล้วจะก าจัดโรคได้ยากเพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรค 
ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอด
ชีวิตและยิ่งกว่านั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีความความรุนแรงโดยท าให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ  100 
เปอร์เซ็นต ์

สาเหตุของโรค 

เกิดจากเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever Virus (ASFV) ซึ่งเป็น double - 
strand DNA ไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้ม อยู่ใน family Asfarviridae เชื้อไวรัสชนิดนี้พบ 23 จีโนไทป์และมีหลาย
กลุ่มย่อย (Subgroup)  

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
ที่มา : AFRICAN SWINE FEVER:DETECTION AND DIAGNOSIS A manual for veterinarians  FAO, 2017 

สัตว์ท่ีมีความไวต่อโรค 

สุกร family (Suidae) ทุกชนิด โดยสุกรบ้านมีความไวต่อโรค ในขณะที่หมูป่าเป็นแหล่งรังโรค 

พื้นที่การระบาดของโรค 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเริ่มพบการระบาดทวีปแอฟริกาโดยในปี พ.ศ. 2464 มีรายงานการกระจาย
ของโรคเกือบทุกประเทศในแอฟริกาใต้และแอฟริกาตะวันออก และต่อมา พ.ศ. 2500 พบการระบาดในทวีป
ยุโรปซึ่งเริ่มจากประเทศโปรตุเกสและแพร่กระจายไปหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี 
ประเทศมอลตา ประเทศเบลเยียมและประเทศเนเธอร์แลนด์ ส าหรับประเทศในทวีปอเมริกากลางและใต้  
มีรายงานในประเทศคิวบาใน พ.ศ. 2520 ต่อมามีการกระจายไปประเทศบราซิล สาธารณรัฐโดมินิกันและ
ประเทศเฮติ ส่วนในสหภาพโซเวียตมีการระบาดก่อน พ.ศ. 2520 และการระบาดของโรคนี้ได้มีการกระจาย
อย่างต่อเนื่องในทวีปแอฟริกา ยุโรปตะวันออก ประเทศในกลุ่ม Eurasia  
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ในปี พ.ศ. 2561 พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมากข้ึน ซ่ึงพบใน 14 ประเทศ โดยเป็น
ประเทศในทวีปยุโรปมี 9 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก  ฮังการี ลัตเวีย มอลโดวา สาธารณรัฐ
โปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย ยูเครน ประเทศในทวีปแอฟริกามี 4 ประเทศ ได้แก่ ชาด โกตดิวัวร์ แอฟริกาใต้ 
สาธารณรัฐแซมเบียและประเทศในเอเซีย มี 1 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีรายงานการ
ระบาดการเกิดโรคเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และสถานการณ์จนถึงปัจจุบันมีรายงานการระบาด
แพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง 

ความสามารถในการคงอยู่ของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์สุกรและสิ่งแวดล้อม 

ผลิตภัณฑ์ /สภาพแวดล้อม ระยะเวลาของการคงอยู่ของเชื้อ
ไวรัส 

เนื้อสุกรแบบถอดกระดูก หรือเนื้อสุกรบด 105 วัน 

เนื้อสุกรหมักเค็ม 182 วัน 

เนื้อสุกรปรุงสุก (อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 นาท)ี 0 วัน 

เนื้อสุกรตากแห้ง 300 วัน 

เนื้อสุกรรมควันแบบถอดกระดูก 30 วัน 

เนื้อสุกรแช่แข็ง  1,000 วัน 

เนื้อสุกรแช่เย็น 110 วัน 

เครื่องในสุกร 105 วัน 

หนังและมัน (รวมถึงกรณีผ่านความร้อนให้แห้ง) 300 วัน 

เลือดสุกร (เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส) 18 เดือน 

มูลสุกรที่อุณหภูมิห้อง 11 วัน 

เลือดสุกรที่เน่าเสีย 15 อาทิตย์ 

คอกสุกรที่มีการปนเปื้อน 1 เดือน 

 หมายเหตุ : การคงอยู่ของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรขึ้นกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม อุณหภูมิและความชื้น 

ตารางท่ี 1 ความสามารถในการคงอยู่ของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์สุกรและสิ่งแวดล้อม 
ที่มา: AFRICAN SWINE FEVER: DETECTION AND DIAGNOSIS A manual for veterinarians  FAO, 2017 

การติดต่อและการแพร่กระจาย 

ติดต่อได้ทางการกิน หายใจ บาดแผล และการโดนเห็บอ่อน (genus Ornithodoros) ที่เป็นพาหะกัด 

ช่องทางการรับเชื้อโรค 

 - สัมผัสหรือได้รับเชื้อโดยตรงจากสุกรป่วย 

 - ติดต่อโดยอ้อม (Indirect contact) โดยได้รับเชื้อปนเปื้อนในอาหาร คน ยานพาหนะ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ เสื้อผ้าที่ปนเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินเศษอาหารที่มีเนื้อสุกรที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสผสมอยู่ 
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- ถูกกัดโดยเห็บอ่อน (genus Ornithodoros) ซึ่งพบในสุกรป่า โดยเห็บอ่อนเป็นพาหะ (Biological 
vector) ซึ่งท าให้เชื้อไวรัสเ พ่ิมจ านวนได้ด้วยวิธีการต่างๆ คือ transstadial, transovarial และsexual 
transmission ท าให้เชื้อไวรัสอยู่ในเห็บอ่อนได้นานหลายปี 

    

รูปที่ 2 เห็บอ่อน (genus Ornithodoros) 
ที่มา: AFRICAN SWINE FEVER:DETECTION AND DIAGNOSIS A manual for veterinarians  FAO, 2017 
ระยะฟักตัวของโรคและอาการ 

ระยะฟักตัวนาน 5-15 วัน โดยทั่วไปอาการไข้สูง นอนสุมกันร่วมกับท้องเสียเป็นเลือด ผิวหนังแดง มี
จุดเลือดออกหรือรอยช้ าโดยเฉพาะใบหู ท้อง ไอ แท้งและขาหลังไม่มีแรง โดยสุกรมีอัตราการตาย  100 
เปอร์เซ็นต์หากสุกรแสดงอาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รปูที ่3อาการของสุกรที่ป่วยด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
ที่มา : AFRICAN SWINE FEVER:DETECTION AND DIAGNOSIS A manual for veterinarians  FAO, 2017 
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รอยโรค 

ต่อมน้ าเหลืองโตหรือม้ามโตขยายใหญ่ 3 - 6 เท่า หรือมีจุดเลือดออกในอวัยวะต่างๆ ต่อมน้ าเหลือง 
มีเลือดออก 

 

รูปที ่4 รอยโรคของสุกรที่ป่วยด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

ที่มา: AFRICAN SWINE FEVER:DETECTION AND DIAGNOSIS A manual for veterinarians  FAO, 2017 
 
อาการและรอยโรคที่พบในแต่ละช่วงระยะการป่วยของสุกรด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
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 ระยะเฉียบพลัน
ทันที (Peracute) 

ระยะเฉียบพลัน 
(Acute) 

ระยะไม่เฉียบพลัน
(Subacute) 

ระยะเรื้อรัง 
(Chronic) 

ไข้ สูง สูง ปานกลาง ไม่สม่ าเสมอหรือไม่
พบ 

เกล็ดเลือดต่ า 
(Thrombocytopenia) 

ไม่พบ ไม่พบ หรือ อาจพบได้
แต่ช่วงท้าย 

เกิดภาวะช่ัวคราว ไม่พบ 

ผิวหนัง ผื่นแดง ผื่นแดง ผื่นแดง เป็นเนื้อตาย 
ต่อมน้ าเหลือง ตอ่มน้ าเหลือง

บริเวณตับและไต มี
ลักษณะผิวมัน 

 มีเลือดคั่ง บวม 

ม้าม  ม้ามโตและมีเลือดคั่ง ม้ามโตและมีเลือด
คั่งบางส่วน และ
พบจุดเนื้อตาย
กระจายตัว
เนื่องจากขาดเลือด 

ขนาดใหญ่ขึ้น แต่สี
ของม้ามไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ไต  มีจุดเลือดออก บริเวณ
ไตส่วน cortex 

มีจุดเลือดออก 
บริเวณไตส่วน 
cortex , medulla 
และ pelvis 
รวมทั้งไตบวม 

 

ปอด  หลอดลมบวมน้ าอย่าง
รุนแรง 

 เยื่อหุ้มปอดอักเสบ 
ร่วมกับภาวะปอด

อักเสบ 
ถุงน้ าดี  พบจุดเลือดออก ผนังถุงน้ าดีมีภาวะ

บวมน้ า 
 

หัวใจ  พบเลือดออกบริเวณ
ลิ้นหัวใจ 

พบเลือดออก
บริเวณลิ้นหัวใจ

และภาวะบวมน้ า 

ลิ้นหัวใจอักเสบโดย
พบไฟบรัส 

ต่อมทอนซิล    พบจุดเนื้อตาย 
ระบบสืบพันธุ์   แท้ง แท้ง 

ตารางท่ี 2  แสดงอาการและรอยโรคที่พบในแต่ละช่วงระยะการป่วยของสุกรด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

ที่มา: AFRICAN SWINE FEVER:DETECTION AND DIAGNOSIS A manual for veterinarians  FAO, 2017 

การท าลายเชื้อไวรัส 

1. ยาฆ่าเชื้อโรคและระยะเวลาส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

1.1 กลุ่มโซดาไฟ 8 /1,000 นาน 30 นาท ี 
1.2 กลุ่มฟีนอล นาน 30 นาที 
1.3 สารประกอบไอโอดีนนาน 30 นาท ี 
1.4 กลุ่ม hypochlorite ที่ม ี2.3 เปอร์เซ็นต์คลอรีน นาน 30 นาที  
1.5 ฟอร์มาลีน 3/1,000 นาน 30 นาที 
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2. เศษอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว ์ 
2.1 ใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสอย่างน้อย 60 นาที โดยต้องระมัดระวังให้การ

กระจายความร้อนทั่วถึง 
2.2 ความร้อนภายใต้ความดันในเศษอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ที่อุณหภูมิ  121 องศาเซลเซียส 

ความดัน 3 บาร์อย่างน้อย 10 นาท ี 
3. เนื้อสุกร 

3.1 ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทป้องกันอากาศเข้า-ออก (hermetically sealed container) ที่
ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิและเวลาที่กาหนด โดยให้ค่า F0 (sterilization value) ที่
เวลา 3 นาท ีหรือมากกว่า  

3.2 ความร้อนในเนื้อสัตว์ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสอย่างน้อย 30 นาที โดยให้ความร้อน
ทั่วถึงตลอดชิ้นเนื้อ 

3.3 หมักแห้ง โดยเนื้อสัตว์จะถูกหมักด้วยการใช้เกลือทาที่ผิวนอกหรือคลุกให้ทั่ววัตถุดิบ 
จากนั้นบ่มหมักเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน  

4. ไส้สุกร  
หมักเกลือเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน ด้วยผลึกเกลือโซเดียมคลอไรด์ (dry salt NaCl) หรือ

หมักในน้ าเกลืออ่ิมตัว ที่มีค่า Aw (water activity) น้อยกว่า 0.80 หรือหมักเกลือที่สารประกอบฟอสเฟต 
ประกอบด้วย 86.5 % NaCl, 10.7% Na2HPO4 โดยน้ าหนัก และหมักที่อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า  

5. หนังและหัวสุกร (skins and trophies)  
5.1 ต้มฆ่าเชื้อในน้ าเดือด จนกระท่ังเปื่อยหลุดออกมาจากกระดูก เขี้ยวหรือฟัน  
5.2 จุ่มล้างฆ่าเชื้อ ในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต หรือโซดาซักผ้า (sodium carbonate, 

Na2CO3) ความเข้มข้น 4 % (w/v) ที่มีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 11.5 เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง  
5.3 จุ่มล้างฆ่าเชื้อ ในสารละลายกรดฟอร์มิก (100 กก. เกลือแกง NaCl และ 12 กก.  

กรดฟอร์มิกต่อน้ าปริมาตร 1,000 ลิตร) ที่มีค่า pH 3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.0 เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง  
5.4 แช่เกลือแกง และสารละลายโซดาซักผ้าที่ความเข้มข้น 2%  
5.5 สารละลายฟอร์มาลีนความเข้มข้น 1% เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 วัน  

6. ขนสุกร  
วิธีการท าให้เชื้อหมดฤทธิ์ สาหรับขนสุกรมีหลายวิธี ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้ เช่น  

6.1 ต้มฆ่าเชื้อในน้าเดือด อย่างน้อย 30 นาที  
6.2 จุ่มแช่ฆ่าเชื้อในสารละลายฟอร์มาดีไฮด์ ความเข้มข้น 1% อย่างน้อย 24ชั่วโมง  

7. ซากและมูลสุกร  

7.1 ความร้อนชื้น อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 60 นาท ี 
7.2 ความร้อนชื้น อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 30 นาท ี  
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แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย 
 

กระบวนการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบส าคัญที่มีความเชื่อมโยงและ
เกี่ยวเนื่องกัน ดังนี้ 

1.  การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเป็ น
องค์ประกอบที่มีความส าคัญที่สุดที่จะท าให้การรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรประสบความส าเร็จ และในการ
ด าเนินการทุกขั้นตอนมีความจ าเป็นต้องใช้องค์ประกอบนี้ ทั้งนี้ หากการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน
ไม่เข้มแข็งในขั้นตอนใดจะท าให้ขั้นตอนนั้นไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 

2.  การเฝ้าระวัง เตือนภัย 
               เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญและต่อเนื่อง ตั้งแต่การเฝ้าระวัง เตือนภัยติดตามข้อมูล

การระบาดของโรคในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการป้องกันโรครวมถึงการเฝ้าระวัง เตือนภัย
ภายในประเทศ เนื่องจากการรู้โรคเร็วจะท าให้สามารถควบคุมโรคได้เร็วและมีประสิทธิภาพท าให้ลดการ
แพร่กระจายโรคได้ 

3.  การป้องกันโรค 
          เป็นองค์ประกอบที่เปรียบเสมือนก าแพงบ้านที่ป้องกันไม่ให้ขโมยเข้าขโมยของในบ้าน 

เพราะมาตรการนี้เป็นการป้องกันไม่ให้โรคเข้ามาท าความเสียหายให้วงการเลี้ยงสุกร ซึ่งองค์ประกอบการ
ป้องกันโรคนี้มีท้ังระดับประเทศและระดับฟาร์ม 

4.  การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคระบาด 
               เป็นองค์ประกอบที่ต้องมีความชัดเจนและมีความพร้อมในการบริหารจัดการเมื่อมีโรคระบาด

เกิดขึ้น 
 

มาตรการในการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย 
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นและโรคอุบัติใหม่ที่หากมีการระบาดในประเทศไทย

จะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล  ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้เสนอให้โรคนี้
เป็นโรคระบาดสัตว์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  ในสัตว์ประเภทสุกร โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีกฎหมายรองรับ 
 
มาตการในการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทยมี 8 ด้าน ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการและขับเคลื่อนมาตรการ 
2. การป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ 
3.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันโรคของฟาร์ม 
4.  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรค 
5.  เครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ 
6.  การควบคุมโรค 
7.  การสื่อสารความเสี่ยง 
8.  การฟ้ืนฟูเกษตรกร 
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การบริหารจัดการและขับเคลื่อนมาตรการ 

การผลักดันให้มาตรการในการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพต้องมีการ
บริหารและขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

1.  ผลักดันแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ 
2.  จัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการป้องกัน ควบคุมและก าจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ 

 -  รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
 -  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเลขานุการ 
 -  อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 -  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ และภาคเอกชนเป็นกรรมการมี

หน้าที่ก าหนดนโยบาย ผลักดันและสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการด าเนินงานเพ่ือรับมือโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร 

3.  จัดตั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) 
  3.1  ระดับกรมปศุสัตว์  โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน   
  3.2  ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือ 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ขับเคลื่อนแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดโรคระบาด 
 4.  ซักซ้อมแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและเผชิญเหตุเมื่อเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

5.  ผลักดันงบประมาณในการสนับสนุนทรัพยากรในการป้องกัน ควบคุม และก าจัดโรค 
6.  จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมและก าจัดโรค 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

  1.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  2.  ภาคเอกชน 
  3.  กระทรวงมหาดไทย 
  4.  กระทรวงกลาโหม 
  5.  กระทรวงการท่องเที่ยว 
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การป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ 
จากผลการประเมินความเสี่ยงการน าเข้าเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศไทย โดยระบุ 

Risk pathways  จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันโรคเข้าประเทศไทย  ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงการน าเข้าเชื้อไวรัสจากสุกรและซากสุกรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรง พบว่า 
       -  ความเสี่ยงจากสุกรและเนื้อเป็นความเสี่ยงระดับต่ า เนื่องจากประเทศไทยไม่มีการน าเข้า
สุกรและซากสุกรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรง 
       -  ความเสี่ยงจากไส้สุกรหมักเกลือเป็นความเสี่ยงระดับสูง แม้ว่า OIE ได้ระบุว่าหากมีการ
หมักเกลือในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน จะท าลายเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ แต่เนื่องจากไม่ทราบสถานการณ์การระบาด
ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่แท้จริงประกอบกับในการผลิตไส้สุกรหมักเกลือไม่
สามารถระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ชัดเจนได้ ซึ่งหากวัตถุดิบดังกล่าวมาจากแหล่งที่มีการระบาดของโรคจะท า
ให้มีโอกาสที่เชื้อไวรัสปนเปื้อนในไส้สุกรหมักเกลือได้   

มาตรการป้องกันโรค 

1.  อธิบดีกรมปศุสัตว์ใช้อ านาจตามมาตรา 6 และ 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรสุกรหรือซากสุกรในระยะเวลา 90 วัน  

2.  หากสถานการณ์การระบาดของโรคยังไม่สงบจะยังไม่อนุมัติเอกสารยืนยันให้น าเข้าได้ ( Import 
permit) จนกว่า OIE จะยืนยันว่าโรคสงบแล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามประกาศ 
กรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการน าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ 
หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2558 ออกตามความในมาตรา 31 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558   

2.  ความเสี่ยงการน าเข้าเชื้อไวรัสผ่านช่องทางน าเข้าชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน  
       -  ความเสี่ยงจากการลักลอบน าลูกสุกรเล็ก (หมูกี้)  จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามผ่านทางประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน ามาผลิตเป็นหมูหันส าหรับการบริโภคภายในประเทศ มีความเสี่ยง
สูงมากเนือ่งจากข้อจ ากัดของชายแดนที่มีระยะทางยาวมาก และมีการลักลอบน าเข้าหมูกี้หรือซาก  
       -  ความเสี่ยงจากการน าเข้าสุกรและเนื้อสุกรมีระดับต่ า เนื่องจากไม่มีการน าเข้าสุกรและเนื้อ
สุกรจากประเทศเพ่ือนบ้าน แต่หากประเทศเพ่ือนบ้านมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอาจมีการ
ลักลอบช าแหละซากสุกร และลักลอบน าเข้าประเทศได้ 
       -  ความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อไวรัสจากยานพาหนะ คน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีส่งสุกรไปจ าหน่าย
ที่ประเทศเพ่ือนบ้านมีระดับสูงมากเนื่องจากไม่ทราบสถานการณ์การระบาดของโรคของประเทศเพ่ือนบ้าน  
       -  ความเสี่ยงจากการลักลอบน าเข้าผลิตภัณฑ์สุกรที่ติดตัวมากับผู้ที่เดินทางเข้าทางช่องทาง
น าเข้ามีระดับปานกลาง เนื่องจากมีโอกาสที่น าผลิตภัณฑ์สุกรติดตัวมาเพ่ือการบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
น าเข้ามาจากช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน (ด่านฯประเพณี) 
       -  ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์มีระดับต่ า แต่หากมีการระบาดใน
ประเทศเพ่ือนบ้านอาจเพ่ิมระดับความเสี่ยงในการปนเปื้อนให้มีระดับสูงขึ้น   
มาตรการป้องกันโรค 

1.  เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การเกิดโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ชายแดน    
       -  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ในระดับผู้ปฏิบัติงานของด่านในพ้ืนที่
ชายแดนผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชันไลน์ การประสานงานส่วนตัว โดยมีการกระชับความสัมพันธ์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการหาข่าว  
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       -  สร้างเครือข่ายภาคเอกชน เช่น บริษัทที่มีการเลี้ยงสุกรหรือประกอบการเลี้ยงสุกรใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน สัตวแพทย์ หรือท่ีปรึกษาฟาร์มเพ่ือช่วยในการหาข่าวสถานการณ์โรค 
       -  ก าหนดแผนการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกระหว่างจังหวัดกับแขวงคู่ขนาน 

2.  เข้มงวดการตรวจสอบการลักลอบน าเข้าหมูก้ี  ดังนี้  
       -  ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีหนังสือขอความร่วมมือทั้งระดับส่วนกลางและ
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เช่น กรมศุลกากร (ด่านศุลกากร) กระทรวงกลาโหม (ทหาร) กระทรวงมหาดไทย (องค์กร
ปกครองส่วนถิ่น) หน่วยงานความมั่นคงชายแดนเพื่อสนธิก าลังในการตรวจสอบการลักลอบน าเข้า  
       -  เพ่ิมความถี่ในการตรวจสอบห้องเย็นเพ่ือตรวจหาซากหมูกี้ที่ลักลอบน าเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
โดยมีการตรวจสอบเอกสาร ตร.ซ.4 ร.6 ร.7 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และ รน.1 ตามมาตรา 
35  36 และ 37 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีหนังสือประสานกรมการค้าภายในเพ่ือขอความ
ร่วมมือในการช่วยควบคุมตรวจสอบห้องเย็นส าหรับเก็บซากในการขึ้นทะเบียนการค้า  
       -  เข้มงวดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายซากสุกรโดยสุ่มตรวจสอบแหล่งข่าว ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
และระบบการเคลื่อนย้าย โดยดูแหล่งที่มาต้นทางและปลายทางการเคลื่อนย้าย  
       -  ส ารวจและขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสุกรพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ชายแดนและส่งเสริมการป้องกันโรค
ให้เป็นฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)   

3.  เพ่ิมศักยภาพการหาข่าวการลักลอบ 
       -  สร้างเครือข่ายเพ่ือหาข่าวการลักลอบเคลื่อนย้ายจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       -  ประสานการแลกเปลี่ยนข่าวสารการเฝ้าระวังโรค และการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรและ
ผลิตภัณฑ์ผ่านการประชุมความร่วมมือระหว่างด่านกักกันสัตว์ไทย - ลาว ไทย - กัมพูชา 

4.  เพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบการน าเข้าช่องทางชายแดน โดยเสริมทีมสุนัขดมกลิ่นบีเกิ้ลให้กับ
เจ้าหน้าที่สารวัตรกรมปศุสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัมภาระผู้เดินทางเข้าทางช่องชายแดน  

5.  เข้มงวดการท าลายเชื้อโรคที่ช่องทางน าเข้า 
       -  ให้มีการท าลายเชื้อโรค เช่น ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะและบริเวณที่ยานพาหนะ
ผ่านเข้าประเทศเช้าเย็น ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ด าเนินการยังไม่ครบ 30 นาท ีเนื่องจากข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน 
       -  ให้ลดการปนเปื้อนเชื้อจากรองเท้าของบุคคลที่เดินผ่านช่องทางน าเข้าชายแดนโดยเดิน
ผ่านยาฆ่าเชื้อโรค เช่น จดัให้มีถาดสแตนเลสที่บรรจุยาฆ่าเชื้อโรควางบนพ้ืนที่บริเวณท่ีมีบุคคลเดินผ่าน  

6.  ท าป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ภาษาในข้อปฏิบัติการป้องกันโรคตามมาตรการของประเทศไทย เช่น  ไม่
น าผลิตภัณฑ์สุกรเข้าประเทศก่อนได้รับอนุญาต ขอความร่วมมือในการท าลายเชื้อโรค  เป็นต้น 

7.  เฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์ โดยเก็บตัวอย่างเลือดจากสุกรที่อยู่ตามแนว
ชายแดนมาตรวจทางห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร (ตัวอย่างจากด่านกักกันสัตว์มุกดาหารและ
นครพนม) หรือห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจ าภาคเพ่ือจะได้ทราบสถานการณ์โรค 

3.  ความเสี่ยงจากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรที่น าเข้าหรือลักลอบน าเข้าจากประเทศที่มีการระบาด 
      ความเสี่ยงจากการน าเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรมีระดับต่ ามาก เนื่องจากมีข้ันตอนป้องกันโรค  ดังนี้ 
       -  ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคจากต่างประเทศรายวันจากแหล่งที่มาต่างๆ เช่น  แอปพลิเค
ชัน WAHIS ของ OIE หรือข่าวไม่เป็นทางการจาก Promed  และด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1. และ 2. มาตรการ
ป้องกันโรคในข้อ 1. ความเสี่ยงการน าเข้าเชื้อไวรัสจากสุกรและซากสุกรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรงหาก
พบว่าแหล่งที่มาของสุกร และผลิตภัณฑ์สุกรมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศนั้น 
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       -  มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของสุกรและผลิตภัณฑ์สุกร โดยมีระบบรับรองการผลิตทั้งระบบ 
ซึ่งจะอนุญาตให้สุกรและผลิตภัณฑ์สุกรที่เข้าประเทศต้องมาจากสถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรองเท่านั้น 
       -  ความเสี่ยงจากการลักลอบน าเข้าผลิตภัณฑ์สุกรที่น าติดตัวผู้โดยสารมีระดับปานกลาง 
เนื่องจากมีระบบตรวจสอบของหลายหน่วยงานนอกจากด่านกักกันสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เช่น  ระบบของต ารวจ
ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร  ด่านกักกันพืช ด่านตรวจสัตว์ป่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และสายการบิน
ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม จ านวนเที่ยวบินและนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนมากจึงอาจท าให้มีการ
ลักลอบน าเข้าได ้
มาตรการป้องกันโรค 

1.  ประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยมีหนังสือขอความร่วมมือและเหตุผลความ
จ าเป็นในการป้องกันการลักลอบน าเข้า ความร่วมมือในการเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบ เช่น กรมศุลกากร 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัทการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

2.  เพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบการน าเข้าทางท่าอากาศยานระหว่างประเทศ  โดยเสริมทีมสุนัขดม
กลิ่นบีเกิ้ลให้กับเจ้าหน้าที่สารวัตรกรมปศุสัตว์ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัมภาระผู้เดินทางเข้าทุกท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศทกุแห่ง 

3.  ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว โดย 
       -  ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
       -  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ เช่น ข้างสายพานรับกระเป๋า หน้าจุดตรวจลงตรา
ประทับจุดตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร เป็นต้น 
       -  ประสานและท าวิดีโอประชาสัมพันธ์บนเครื่องบินที่มีเที่ยวบินมาจากประเทศต้นทางที่มี
การเกิดโรค 

4.  ความเสี่ยงของสัตวแพทย์หรือเกษตรกรที่ไปดูงานหรือท างานที่ฟาร์มในประเทศที่มีโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรระบาด มีระดับปานกลาง 
มาตรการป้องกันโรค 

1.  ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตระหนักรู้และมีระยะเวลาพักก่อนเข้า
ฟาร์มอย่างน้อย 5 วัน 

2.  ประชาสัมพันธ์ผ่านสัตวแพทยสภา และสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย เพ่ือสร้างให้เกิด
ความตระหนักในการป้องกันโรคของสัตวแพทย์ที่ท างานในประเทศที่มีโรคระบาด 

5.  เศษอาหารจากเครื่องบินหรือเรือ มีความเสี่ยงต่ า เนื่องจากมีกฎหมายที่ควบคุมการจัดการขยะ 
มูลฝอย 

โดยอาศัยข้อกฎหมายมาตรา 31 และ 33 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เกี่ยวกับการ
ชะลอการน าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร (รวมถึงแฮม ไส้กรอก บาโลน่า คอปป้า ซาลามี่ เป็นต้น) จาก
ประเทศที่มีการระบาดของโรคและอาศัยกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ประสานความร่วมมือกับ
คณะท างานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ได้แก่ ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค  
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม) ออกมาตรการในการด าเนินการโดยแจ้งผู้ควบคุมเรือ
ทุกล าที่เดินทางมาจากประเทศท่ีเกิดโรคให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
      1.  ไม่อนุญาตให้ลูกเรือน าเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคออกจากเรือ 
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2.  จ าแนกและจัดการกับเศษอาหารนั้นเสมือนว่าเป็นขยะติดเชื้อ ซึ่งการท่าเรือจะด า เนินการก าจัด
ด้วยวิธีการเผารวมถึงการฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาที่มีประสิทธิภาพมีระยะสัมผัสกับพื้นผิว (contact time) ไม่น้อยกว่า 
30 นาท ีภายในรถขนถ่ายขยะก่อนกระบวนการเผาท าลายอีกด้วย 

3.  วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มาจากพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค  
4.  เนื้อและกระดูกป่นมีความเสี่ยงต่ าเนื่องจากขบวนการผลิตผ่านความร้อนสูงและมีการตรวจสอบ

กระบวนการผลิตที่มั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ  
5.  ถัว่เหลือง ข้าวโพด มีความเสี่ยงปานกลาง เนื่องจากผ่านในกระบวนการลดความชื้น 

มาตรการป้องกันโรค 
ตรวจสอบความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรคจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มาจากพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค 

หากมีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตน าเข้าประเทศ 

มาตรการเพิ่มเติมเมื่อมีการยกระดับความเสี่ยง 
      กรณีมีการระบาดในประเทศเพ่ือนบ้านจะมีการใช้อ านาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558  เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านมีอ านาจประกาศก าหนด
ท้องที่จังหวัดนั้นทั้งหมด เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์ชนิดสุกรและหมูป่า 
แล้วแต่กรณีรวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ เพ่ือเข้มงวดการเฝ้าระวังโรคและเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรรวมถึ ง
ติดตามการลักลอบเคลื่อนย้ายด้วย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  กรมปศุสัตว์ 
2.  กรมศุลกากร 
3.  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
4.  กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว 
5.  กองทัพเรือ(หน่วยรักษาความสงบแม่น้ าโขง) 
6.  กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน 
7.  กรมทหารพราน 
8.  กองบังคับการต ารวจน้ า 
9.  กรมเจ้าท่า  
10. กรมการขนส่งทางบก  
11. กรมควบคุมโรค (ด่านควบคุมโรค) 
12. กรมทางหลวง (แขวงการทาง) 
13. กรมการบินพลเรือน  
14. กรมขนส่งทางอากาศ  
15. กรมวิชาการเกษตร (ด่านตรวจพืช) 
16. กรมประมง (ด่านตรวจสัตว์น้ า) 
17. กรมการปกครอง 
18. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
19. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
20. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
21. บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน) 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคของฟาร์ม 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันโรคของฟาร์มเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

เนื่องจากโรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ทั้งนี้  ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.2558 
ได้ก าหนดให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งสรุปหลักเกณฑ์ส าหรับการเลี้ยงสุกรได้ดังนี้ 

1. ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุกร  
เจ้าของสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่ฟาร์มตั้งอยู่  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด  

2.  ดูแลสุกรให้มีสุขภาพดีดังนี้ 
2.1  สังเกตอาการสัตว์ป่วย 
หากพบหรือสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  ได้แก่  

ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งไม่เคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรทั้งหมดออกจากฟาร์ม และด าเนินการควบคุมโรคตามที่
เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์แนะน า 

2.2  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์ก าหนด  โดยก าหนดให้ฉีดวัคซีนโรคปาก
และเท้าเปื่อยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และวัคซีนโรคอหิวาต์สุกรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.  มีการจดบันทึกด้านสุขภาพสัตว์ เช่น การสังเกตอาการสุกรป่วย การฉีดวัคซีนและการรักษา 
4.  หากมีการน าสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มาและต้องมาจากสถานที่ที่มีการเลี้ยงสุกรที่มี

ระบบการป้องกันโรค รวมทั้งไม่มีโรคระบาด และปฏิบัติตามระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  
5.  มีการจัดการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่ 

5.1  สถานที่เลี้ยงสุกรจ านวนไม่เกิน  50  ตัว  
5.2  ฟาร์มสุกรที่เลี้ยงตั้งแต่ 50 ตัวถึง 500 ตัว  
5.3  ฟาร์มสุกรที่เลี้ยงมากกว่า 500 ตัวซึ่งระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่ก าหนดจะเป็น

ขั้นพ้ืนฐานตามภาคผนวก 
6.  ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดโรคระบาดมีดังนี้ 

-  แจ้งโรคตามข้อ 2.1 
-  ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์โดยมีอาหารและน้ าเพียงพอและเหมาะสม 
-  ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาดเว้น

แต่เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค 
-  ด าเนินการควบคุมโรคตามที่สัตวแพทย์แนะน า 

ทิศทางการผลักดันการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อเตรียมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
1.  กรณีฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรที่มีจ านวนไม่เกิน 50 ตัว  

       ก าหนดให้ปฏิบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เป็นพ้ืนฐาน
และผลักดันให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) หรือฟาร์มที่มีการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดสี าหรับฟาร์มสุกร 

2.  กรณีฟาร์มสุกรที่มีจ านวนมากกว่า 500 ตัว  
      ผลักดันให้ฟาร์มที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างน้อยต้องเป็นฟาร์มที่มีระบบการ
ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) และยกระดับเข้าสู่ฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดี
ส าหรับฟาร์มสุกร 



19 
 

มาตรการผลักดันการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อเตรียมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
1. อบรมให้ความรู้เกษตรกร 
2. ผลักดันใหร้ะบบการป้องกันโรคเป็นเงื่อนไขการสนับสนุนเงินกู้ในการเลี้ยงสุกร 
3. ใช้ตลาดผลักดันระบบการป้องกันโรค 

 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 

นิยาม 

สถานที่เลี้ยงสุกร หมายถึง การเลี้ยงสุกรที่น้อยกว่า 50 ตัว 

ฟาร์ม  หมายถึง การเลี้ยงสุกรตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  

มาตรการความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

สถานที่เลี้ยงสุกรน้อยกว่า 
50 ตัว 

ฟาร์ม 50 ถึง 500 ตัว และฟาร์ม 
ที่มากกว่า 500 ตัว 

พ้ืนที่การเลี้ยง มีคอกหรือโรงเรือนที่เหมาะสมกับ
จ านวนและอายุของสุกร 

-  มีคอกหรือโรงเรือนที่เหมาะสมกับจ านวน 
และอายุของสุกร 
-  แยกจากบ้านหรือที่พักอาศัยของคน
อย่างชัดเจน 

การป้องกัน คน ยานพาหนะ 
เข้า ออก สถานทีเ่ลี้ยง/ฟาร์ม 

ไม่มีก าหนด -  ห้ามยานพาหนะที่ใช้ส าหรับการรับซื้อ
สุกรเข้า ฟาร์ม  

  -  มีการป้องกันคนหรือยานพาหนะจาก
ภายนอกเข้าออกโรงเรือน  เว้นแต่มีการ
ท าลายเชื้อโรคก่อน 

การท าความสะอาดและ
ท าลายเชื้อโรคที่บุคคลและ 
ยานพาหนะก่อนเข้า ออก
สถานที่เลี้ยง/ฟาร์ม 

-  จัดให้มีอ่างน้ ายา หรืออุปกรณ์ส าหรับ 
ท าลายเชื้อโรค หรือมีรองเท้าส าหรับ
เปลี่ ยนที่ทางเข้ าบริ เวณคอกหรือ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

-  จัดให้มีอ่างน้ ายา หรืออุปกรณ์ส าหรับ
ท าลายเชื้อโรค หรือมีรองเท้าส าหรับเปลี่ยน 
ที่ทางเข้าบริเวณคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
และมีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ท่ีทางเข้า
บริเวณโรงเรือน 

  -  ห้ามน ารองเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสุกร 
ออกไปใช้ภายนอก 

-  ห้ามน ารองเท้าภายในฟาร์มออกไปใช้
ภายนอก 

การท าลายเชื้อโรค  -  ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรค
ในคอกหรือโรงเรือนอย่างสม่ าเสมอ 
และภายหลังจากขายสุกรแล้ว ให้ท า
ความสะอาดและท าลายเชื้อโรคในคอก 
หรือโรงเรือน 

-  ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคใน
คอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างสม่ าเสมอ 
และละภายหลังจากขายสุกรแล้ว ให้ท า
ความสะอาดและท าลายเชื้อโรคในคอก
หรือโรงเรือน 
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มาตรการความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

สถานที่เลี้ยงสุกรน้อยกว่า 
50 ตัว 

ฟาร์ม 50 ถึง 500 ตัว และฟาร์ม 
ที่มากกว่า 500 ตัว 

การเก็บและก าจัดซากสุกร เก็บและก าจัดซากสุกรอย่างเหมาะสม 
หากต้องน าซากออกจากสถานที่เลี้ยง
ต้องปฏิบัติตามวิธีการที่กรมปศุสัตว์
ก าหนด 

เก็บและก าจัดซากสุกรอย่างเหมาะสม 
หากต้องน าซากออกจากฟาร์มต้องปฏิบัติ
ตามวิธีการที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

การกักสุกรที่น าเข้าเลี้ยงใหม่ มีคอกหรือสถานที่ส าหรับกักสุกรก่อน
น าเข้าเลี้ยงใหม่อย่างน้อย 14 วัน 
ยกเว้นการเลี้ยงที่ขายสุกรออกท้ังหมด
แล้วค่อยน าเข้ามาเลี้ยงใหม่ 

มีคอกหรือโรงเรือนหรือสถานที่ส าหรับกัก
สุกรก่อนน าสุกรเข้าเลี้ยงใหม่อย่างน้อย  
14  วัน ยกเว้นการเลี้ยงที่ขายสุกรออกทั้งหมด 
แล้วค่อยน าเข้ามาเลี้ยงใหม่ในโรงเรือน 
กรณีท่ีเลี้ยงมากกว่า 500 ตัว ที่กักสุกรต้อง
หากจากคอกหรือโรงเรือนที่เลี้ยงสุกรที่อยู่
เดิมในฟาร์มอย่างน้อย 10 เมตร 

การป้องกันสัตว์พาหะเข้า
สถานที่เลี้ยงสุกร 

ป้องกันมิให้สัตว์ที่อาจเป็นพาหะน าโรค
เข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

ป้องกันมิให้สัตว์ที่อาจเป็นพาหะน าโรค  
เข้าไปในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

การพักคอก ไม่มีก าหนด มีระยะเวลาพักคอกหรือโรงเรือนไม่น้อยกว่า 
7 วันก่อนน าสัตว์ชุดใหม่เข้ามาเลี้ยงโดย
นับจากวันที่มีการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ 

 การเก็บอาหาร มีการเก็บอาหารที่สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น 
ต้องไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตราย
ต่อสัตว์ปนเปื้อนในอาหาร  สามารถ
ป้องกันพาหะน าโรค และการเสื่อมสภาพ 
ของอาหารสัตว์ได้ 

มีการเก็บอาหารที่สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น 
ต้องไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อ
สัตว์ปนเปื้อนในอาหาร  สามารถป้องกัน
พาหะน าโรค และการเสื่อมสภาพ ของ
อาหารสัตว์ได้ 

การใช้พ่อพันธุ์  ไม่มีก าหนด  ไม่มีก าหนด 
สถานที่จ าหน่ายสุกร  ไม่มีก าหนด จัดให้มีสถานที่จ าหน่ายสุกรภายนอก

สถานที่เลี้ยงสุกร 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพตามหลักเกณฑ์ฟาร์มที่มีการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)  
ประเภทสุกร 

1 พื้นที่เลี้ยงสุกรและโครงสร้าง 

1.1 สถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์มต้องได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งอยู่ห่างจาก  
โรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์อย่างน้อย 500 เมตร  กรณีที่อยู่ใกล้โรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ให้มี
มาตรการจัดการความเสี่ยงจากน้ าทิ้งและสิ่งปฏิกูลที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ 

1.2 คอกสุกรมีเนื้อที่เพียงพอต่อจ านวนสุกร ไม่แออัด  

1.3 มีรั้วหรือการจัดการที่สามารถป้องกันคน และยานพาหนะเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสุกรได้ โดยรั้วอาจเป็นรั้วที่สร้างข้ึน 
หรือแนวรั้วธรรมชาติ เช่น คูน้ า หรือแนวต้นไม ้เป็นต้น 
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1.4 มีป้ายเตือน  “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต”  ที่ประตูทางเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสุกร และพ้ืนที่เลี้ยงสุกรต้องปิดตลอดเวลา 

1.5 บ่อ อ่าง หรืออุปกรณ์ส าหรับฆ่าเชื้อก่อนเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสุกร และมีรองเท้าส าหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า 

1.6 มีพ้ืนที่เลี้ยงสุกร แยกจากอาคารส าหรับอยู่อาศัย 

1.7 มีพ้ืนที่ส าหรับกักสุกรก่อนน าเข้าร่วมฝูง โดยอยู่ห่างจากพ้ืนที่เลี้ยงสุกรทีม่ีอยู่เดิมตามความเหมาะสม 

1.8 จัดให้มีคอกส าหรับกักแยกสัตว์ป่วย 

1.9 มีพ้ืนที่ส าหรับขายสุกรบริเวณ นอกพ้ืนที่เลี้ยงสุกร 

1.10 มีอุปกรณ์ควบคุมบังคับสัตว์ในการฉีดวัคซีนหรือรักษาโรค 

1.11 มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด 

2 การจัดการโรงเรือนหรือคอกและอุปกรณ์ 

2.1 มีการจัดการพ้ืนที่รอบโรงเรือนให้โล่งเตียนหรือมีการจัดการอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันสัตว์พาหะน าโรคเข้าโรงเรือน  

2.2 มีการล้างท าความสะอาด พ้ืนคอก และอุปกรณ์ส าหรับให้น้ าและอาหารอย่างสม่ าเสมอ 

2.3 มีการแยกเลี้ยงสุกรพ่อ-แม่พันธุ์และสุกรขุนอย่างชัดเจน 

2.4 ใหพั้กคอกก่อนน าสุกรเข้าเลี้ยงใหม่อย่างน้อย 7 วันกรณีท่ีมีการเลี้ยงสุกรแบบเข้าหมดออกหมด 

2.5 มีการจัดการของเสียจากการเลี้ยงสุกรที่เหมาะสม 

3 การจัดการยานพาหนะ 

3.1 ห้ามรถจับสุกรเข้ามาในพื้นที่เลี้ยงสุกรโดยเด็ดขาด  

3.2 ห้ามยานพาหนะจากภายนอกเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสุกร  เว้นแต่มีการฆ่าเชื้อหรือท าลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อน 

4 การจัดการบุคคล 

4.1 ห้ามบุคคลจากภายนอกเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสุกร  เว้นแต่มีการท าลายเชื้อโรค และเปลี่ยนรองเท้าก่อน  

4.2 ห้ามบุคคลที่ป่วย  เช่น  มีอาการไข้หวัด  ท้องเสียเข้าไปในพ้ืนที่เลี้ยงสุกรเป็นต้น  

4.3 ไม่น าเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์จากแหล่งอื่นเข้ามาในพื้นที่เลี้ยงสุกร 

5 การจัดการด้านสุขภาพ 

5.1 สุกรที่น าเข้ามาเลี้ยงใหม่ ต้องทราบแหล่งที่มา และมีการกักก่อนรวมฝูงอย่างน้อย  14  วัน 

5.2 มีการกักสุกรที่น าเข้ามาเลี้ยงใหม่แยกจากพ้ืนที่เลี้ยงสุกรที่มีอยู่เดิม ในพ้ืนที่ส าหรับกักสุกรตามข้อ 1.7 
ก่อนน าเข้าร่วมฝูงอย่างน้อย 14  วันยกเว้นการเลี้ยงสุกรในรูปแบบเข้าหมดออกหมด (All in All out) 
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5.3 มีการถ่ายพยาธิ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์สุกรและโรคชนิดอ่ืนตามที่ 
กรมปศุสัตว์ก าหนด 

5.4 เมื่อพบสุกรป่วย หรือตายด้วยโรคระบาด  หรือสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือไม่ทราบสาเหตุให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที 

5.5 ไม่ใช้พ่อพันธุ์ร่วมกับฟาร์มอ่ืน  กรณีมีการผสมเทียมต้องมีการน าน้ าเชื้อมาจากแหล่งที่มีการรับรองจาก
กรมปศุสัตว์ 

5.6  มีการจัดการซากสัตว์อย่างเหมาะสม  เช่น  ฝัง หรือเผา เป็นต้น 

6 การจัดการอาหาร   น้ า และยาสัตว์ 

6.1 มีการเก็บอาหารที่สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ต้องไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อนในอาหาร 
สามารถป้องกันพาหะน าโรค และการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้ 

6.2 มีการจัดเก็บและรักษาคุณภาพวัคซีนและยารักษาโรคอย่างเหมาะสม 

6.3 มีการใช้ ยา วิตามิน และยาฆ่าเชื้อส าหรับสุกรที่มีทะเบียนถูกต้องและห้ามใช้ยาที่เป็นยาต้องห้ามตามกฎหมาย 

6.4 มีการใช้ยารักษาโรคภายใต้ค าแนะน าของสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 

7 การจัดการข้อมูล 

7.1 มีการจดบันทึกข้อมูล การดูแลสุขภาพสัตว์ 

7.2 มีการบันทึกข้อมูลการผลิต และผลผลิต  

7.3 มีการบันทึกข้อมูลบุคคล และยานพาหนะเข้า - ออกฟาร์ม 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร 

รายละเอียดตาม  http://www.acfs.go.th/standard/download/GUIDANCE-GAP-PIG-FARM.pdf 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
2.  กรมปศุสัตว์ 

3.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4.  กรมการปกครอง 

5.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.  ภาคีเครือข่ายคณะสัตวแพทย์ 

7.  มหาวิทยาลัย 

8.  สัตวแพทยสภา 

9.  สมาคมสัตวแพทยค์วบคุมฟาร์มสุกรไทย 
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การสื่อสารความเสี่ยง 
 การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการรับมือต่อการระบาด
ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความตระหนักและความเข้าใจของ
กลุ่มเป้าหมายต่อโรคดังกล่าว โดยการสื่อสารความเสี่ยงจะครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และมีความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา  
มาตรการด าเนินการ 

1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นสื่อสาร และช่องทางท่ีเหมาะสม  
2. วางแผนและก าหนดเนื้อหาการผลิตสื่อต่างๆที่เหมาะสมโดยใช้มืออาชีพรวมทั้งประเมินประสิทธิผล 
3.  จัดท าสื่อ ก าหนดช่องทางและความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน เช่น ผ่านสารคดี 

โฆษณา แอพิเคชั่นไลน์ /เฟสบุค สื่อสังคมออนไลน์ เสียงตามสาย อินโฟกราฟิก 
4.  ประเมินความรู้ และพฤติกรรมพึงประสงค์ ในการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการรับรู้ความเสี่ยง  
     4.1  วิเคราะห์ข้อมูล 
     4.2  สรุปผลและข้อเสนอแนะในการวางแนวทางปรับแนวทางการสื่อสาร 

กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารความเสี่ยง มี 9 กลุ่ม ที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
1.  ประชาชนทั่วไปหรือผู้บริโภค 

       -  ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรว่าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคนหรือไม่  
       -  มีความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร จึงต้องการความม่ันใจว่าเนื้อสุกรที่บริโภค
มีความปลอดภัย  
       -  ประชาชนบางกลุ่มอาจมีความต้องการทราบสถานการณ์ของโรค 
       1.1  ประเด็นสื่อสารความเสี่ยง 

    1.1.1  ความรู้เรื่องโรคแก่ผู้บริโภค โดยเน้นย้ าว่าไม่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์ 
และคน สถานการณ์การระบาดในต่างประเทศ ภายในประเทศไทย  

    1.1.2  ความเสียหายทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของ
ประชาชนเมื่อมีโรคระบาดภายในประเทศ 

    1.1.3  สร้างความเชื่อมั่น สื่อสารเรื่องความปลอดภัยของเนื้อสุกรที่บริโภค 
โดยเฉพาะช่องทางบริโภคเนื้อสุกรที่ปลอดภัย เช่น เนื้อสุกรที่มาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) หรือได้รับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ปศุสัตว์ OK 
       1.2  แหล่งข้อมูล  

    ภาครัฐ , ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา, สัตวแพทยสภาและหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
       1.3  หน่วยงานประชาสัมพันธ์  

    ภาครัฐ, ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา, สัตวแพทยสภา, กรมประชาสัมพันธ์ , 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด, หน่วยงานฝ่ายปกครอง, สถาบันการศึกษา, สื่อมวลชนทางด้านเกษตร และเศรษฐกิจ 
       1.4  รูปแบบส่ือ  

    อินโฟกราฟิก,  Clip video, โปสเตอร์, สปอร์ตโฆษณา  
       1.5 ช่องทางการสื่อสาร  

    เว็บไซต์กรมปศุสัตว์, เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่, Social media, Mass media, วิทยุ
ชุมชน 



24 
 

2.  นักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการระบาดของโรค และนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่เดินทางไป
ยังประเทศที่มีการระบาดของโรค 
       -  ขาดความรู้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นการมีโอกาสที่เชื้อ
แพร่กระจายโรคจากการปนเปื้อนในอาหาร เช่น ไส้กรอก  แฮม เนื้อสุกร 
       -  กฎหมายและข้อห้ามการน าซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรเข้าประเทศ 
      -  ความตระหนักในการป้องกันตนเองจากการเป็นพาหะของโรคเมื่อเดินทางมาจากประเทศที่มี
การเกิดโรค  
       -  นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคไม่ทราบสถานการณ์โรคใน
ต่างประเทศ 
       2.1  ประเด็นสื่อสารความเสี่ยง 

    2.1.1 ข้อปฏิบัติกรณีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค 
    2.1.2 ข้อปฏิบัติกรณีเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศท่ีมีการระบาดของโรค โดยเน้น

ย้ าประเด็นห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์สุกรจากต่างประเทศ (ระบุประเทศที่เสี่ยง) มายังประเทศไทย, วิธีการรักษา
สุขลักษณะส่วนบุคคล และแจ้งสถานการณ์โรคในต่างประเทศ ทั้งช่องทา งขาเข้าและออกประเทศ  
ด่านชายแดน สนามบิน ท่าเรือน าเข้าส่งออก   
       2.2  แหล่งข้อมูล  

    ภาครัฐ  (กรมปศุสัตว์) 
       2.3  หน่วยงานประชาสัมพันธ์  

    ภาครัฐ(กรมปศุสัตว์), สถานฑูตไทยในต่างประเทศ, กรมการท่องเที่ยว, กรมศุลกากร
,ท่าอากาศยาน, สายการบิน 
       2.4  รูปแบบส่ือ  

    เอกสารแผ่นพับ, อินโฟกราฟิก, Roll up, ข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านสายการบิน
เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
       2.5  ช่องทางการสื่อสาร 

    เว็บไซด์กรมปศุสัตว์, เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจ าด่านชายแดน ด่านขาเข้า-ออกประเทศ, 
ท่าอากาศยานนานาชาติ, สายการบิน 

3.  เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
       -  ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในทุกประเด็น เช่น สาเหตุการเกิดโรค 
การติดต่อของโรค อาการของโรค การแพร่กระจายโรค ตลอดจนการป้องกันโรคเข้าฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยง  
       -  ไม่ทราบมาตรการการเฝ้าระวังโรคเช่นอาการที่สงสัยว่าเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและ
การแจ้งโรค 
       -  ไม่ทราบข้อปฏิบัติเมื่อพบสุกรสงสัยว่าเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการในการ
ควบคุมโรค 
       -  ยังไม่ตระหนักในความเสียหายของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
       -  วิตกกังวลต่อสถานการณ์ของโรค หากมีการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทย 

3.1 ประเด็นสื่อสารความเสี่ยง 
3.1.1.  เตือนภัยความรู้เรื่องโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังเกตอาการสุกรที่สงสัยว่า

เป็นโรค  
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แหล่งข้อมูล  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา 
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ :  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา, กรมประชาสัมพันธ์ , ประชาสัมพันธ์

จังหวัด, หน่วยงานฝ่ายปกครอง, สถาบันการศึกษา, สื่อมวลชนทางด้านเกษตร และเศรษฐกิจ 
รปูแบบสื่อ  
อินโฟกราฟิก, Clip video, โปสเตอร์, ข้อความประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
ช่องทางการสื่อสาร 
เว็บไซต์กรมปศุสัตว์, เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่, Social media, Mass media, วิทยุชุมชน 

3.1.2 ชี้แจงมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค โดยเฉพาะข้อปฏิบัติเมื่อเกิดโรค ประโยชน์
ของการแจ้งโรค และโทษกรณีไม่แจ้งเมื่อเกิดโรคระบาด ช่องทางในการติดต่อกรมปศุสัตว์ รวมทั้งสร้างความ
มั่นใจในเรื่องการชดเชยความเสียหายกรณีเกิดโรคระบาด 

แหล่งข้อมูล  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์) 
หน่วยงานประชาสัมพันธ์  
ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา, คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด, หน่วยงานฝ่ายปกครอง

จังหวัด, สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร, สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ 
รูปแบบส่ือ 
เอกสารแผ่นพับ, อินโฟกราฟิก, ค าขวัญ, ข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 
ช่องทางการสื่อสาร  
เว็บไซด์กรมปศุสัตว์,เวปไซด์ของสมาคมผู้เลี้ ยงสุกรแห่งชาติ, เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่  

,Social media, Mass media, วิทยุชุมชน 

3.1.3 สร้างความเชื่อม่ันในสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
แหล่งข้อมูล  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา 
หน่วยงานประชาสัมพันธ์  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา, คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด, 

หน่วยงานฝ่ายปกครองจังหวัด 
รูปแบบส่ือ 
เอกสารแผ่นพับ, อินโฟกราฟิก, ค าขวัญ, ข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 
ช่องทางการสื่อสาร  
Social media ที่มีการอัพเดทเป็นปัจจุบันที่สุด 

4.  ภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับวงจรการผลิตสุกร เช่น ร้านขายอาหารสัตว์ บริษัทยาสัตว์ 
       - ไม่ทราบมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค 

4.1 ประเด็นสื่อสารความเสี่ยง 
      ชี้แจงมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดโรคระบาด 

4.2 แหล่งข้อมูล  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์) 
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4.3 หน่วยงานประชาสัมพันธ์ : กรมปศุสัตว์, ภาคเอกชน, กรมเจ้าท่าและการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย, กรมศุลกากร, สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ 

4.4 รูปแบบส่ือ  
เอกสารทางราชการ, อินโฟกราฟิก 
4.5 ช่องทางการสื่อสาร  
หนังสือเอกสารทางราชการ, Social media 

5. สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร 
      ไม่ทราบข้อมูลมาตรการในการป้องกัน และควบคุมโรค และไม่ทราบสถานการณ์ที่เป็น
ปัจจุบัน 

5.1.1 ประเด็นสื่อสารข้อมูล 
แนวทางการด าเนินงานในการป้องกันควบคุมโรค 
แหล่งข้อมูล  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์) 
หน่วยงานประชาสัมพันธ์  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภาคเอกชน, สัตวแพทยสภา, สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย  
รูปแบบส่ือ 
เอกสารทางราชการ, อินโฟกราฟิก 
ช่องทางการสื่อสาร  
หนังสือเอกสารทางราชการ, Social Media, นิตยสารสัตวแพทยสภา 
5.1.2 ประเด็นสื่อสารข้อมูล 
แจ้งสถานการณ์โรคในต่างประเทศ และความเสี่ยงของประเทศไทย 
แหล่งข้อมูล  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา 
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ 
สัตวแพทยสภา, สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย 
รูปแบบส่ือ 
อินโฟกราฟิก 
ช่องทางการสื่อสาร 
Social media ที่มีการอัพเดทเป็นปัจจุบันที่สุด 

6.  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง/สถานศึกษา/ สัตวแพทยสภา/ ภาคีเครือข่าย 
       ไม่ทราบข้อมูลมาตรการในการป้องกัน และควบคุมโรค 

6.1 ประเด็นสื่อสาร 
ชี้แจงมาตรการ แนวทางการด าเนินงานในการป้องกันควบคุมโรค โดยเฉพาะภารกิจหน้าที่แต่

ละหน่วยงานในการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน 
6.2 แหล่งข้อมูล  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์) 
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6.3 หน่วยงานประชาสัมพันธ์  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), กรมการปกครอง, กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กรมประมง, กรม

ศุลกากร, กรมการท่องเที่ยว, ท่าอากาศยาน, สถานศึกษา 
6.4 รูปแบบสื่อ  
เอกสารทางราชการ, อินโฟกราฟิก 
6.5 ช่องทางการสื่อสาร  
หนังสือราชการ, จัดประชุมชี้แจงขอความร่วมมือ 

7.  เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 
      ไม่ทราบข้อมูลมาตรการในการป้องกัน และควบคุมโรค และไม่ทราบสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน 
   7.1.1 ประเด็นสื่อสาร  

ชี้แจงมาตรการ แนวทางการด าเนินงานในการป้องกันควบคุมโรค 
แหล่งข้อมูล  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์) 
หน่วยงานประชาสัมพันธ์  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์)  
รูปแบบส่ือ  
เอกสารราชการ, คู่มือปฏิบัติงาน, อินโฟกราฟิก, โปสเตอร์, Roll up และ Vdo presentation 
ช่องทางการสื่อสาร  
เว็ปไซต์ของกรมปศุสัตว์, หนังสือราชการ, จัดประชุมชี้แจง,  Social Media 
7.1.2  ประเด็นสื่อสาร 

      แจ้งสถานการณ์โรคในต่างประเทศ และความเสี่ยงของประเทศไทย 
ผู้ด าเนินการ  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์)  
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ 
 ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์)  
รูปแบบส่ือ  
เอกสารราชการ, อินโฟกราฟิก 
ช่องทางการสื่อสาร  
เว็ปไซต์ของกรมปศุสัตว์, หนังสือราชการ, Social media ที่มีการอัพเดทเป็นปัจจุบันที่สุด 

8.  กลุ่มอาชีพเสี่ยง (แรงงานประมง หรือ ท างานไปกลับประเทศที่เกิดการระบาด หรือประเทศเพื่อนบ้าน) 
      ขาดความรู้ในเรื่องผลกระทบของการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และความตระหนักใน
การป้องกันตนเองจากการเป็นพาหะของโรคเมื่อเดินทางกลับจากการท างานในประเทศที่พบการระบาด หรือ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ผ่านการน าอาหาร เช่น ไส้กรอก แฮม เนื้อสุกร เข้ามาในประเทศไทย 
      8.1 ประเด็นสื่อสาร 

ข้อปฏิบัติกรณีเดินทางกลับจากประเทศท่ีเกิดการระบาด หรือประเทศเพ่ือนบ้าน 
8.2 แหล่งข้อมูล  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์)  
8.3 หน่วยงานประชาสัมพันธ์  
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ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), สถานฑูตไทยในต่างประเทศ, ท่าอากาศยาน, สายการบิน, ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง 

8.4 รูปแบบส่ือ  
เอกสารราชการ, Roll up,อินโฟกราฟิก, เอกสารแผ่นพับ (จัดท ารูปแบบหลายภาษา) 
8.5 ช่องทางการสื่อสาร  
วิทยุชุมชน (หลายภาษา), ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

9.  สื่อมวลชน 
       ไม่ทราบมาตรการการด าเนินงานของภาครัฐ  

9.1 ประเด็นสื่อสาร 
ชี้แจงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของภาครัฐ โดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศในวงกว้าง 
9.2 ผู้ด าเนินการ  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์)  
9.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีต้องด าเนินการประสานงาน  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา, สัตวแพทยสภา 
9.4 รูปแบบส่ือ  
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์, อินโฟกราฟิก 
9.5 ช่องทางการสื่อสาร  
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พร้อมสื่อมวลชนเพ่ือให้ทราบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่, จัดงานแถลง

ข่าวตอบข้อซักถาม 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  กรมปศุสัตว์ 

2.  กรมประชาสัมพันธ์ 

3.  กระทรวงมหาดไทย 

4.  ทบวงมหาวิทยาลัย 

5.  สัตวแพทยสภา 

6.  กรมการปกครอง 

            7.  กระทรวงการต่างประเทศ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรค 

เป็นมาตรการที่มีความส าคัญตลอดทุกระยะ  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ระยะ  ได้แก่  

1.  ระยะไม่พบการระบาดของโรคภายในประเทศ 

2.  ระยะที่มีการระบาดของโรคภายในประเทศ 

3.  ระยะก าจัดโรค 

ระยะไม่พบการระบาดของโรคภายในประเทศ 

1.  การเฝ้าระวังการน าเข้าเชื้อไวรัสจากต่างประเทศ 

       1.1  การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การเกิดโรคระหว่างประเทศจาก WAHIS เว็บไซต์ของ 
OIE  และข้อมูลเตือนภัยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

       1.2  การเฝ้าระวังโรคในสุกร และผลิตภัณฑ์สุกรที่น าเข้าหรือลักลอบ 

   1.2.1  สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรที่น าเข้าอย่าง
ถูกต้องจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

   1.2.2 สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในสุกรและผลิตภัณฑ์ที่จับกุมได้จากการ
ลักลอบน าเข้าจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

       1.3  การเฝ้าระวังเชื้อปนเปื้อนในยานพาหนะ คน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสุกร
ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

    สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อที่ยานพาหนะ คนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสุกรไป
ยังประเทศเพ่ือนบ้านในขณะที่เดินทางกลับเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง 

       1.4  การเฝ้าระวังเชื้อปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

    สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่น าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านและ
ประเทศท่ีมีการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง 

2.  การเฝ้าระวังเพื่อค้นหาโรคภายในประเทศ 

       2.1  การประเมินพ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดโรคโดยพิจารณาความเสี่ยงจาก 

    -  ระยะทางถึงชายแดน 

    -  ระยะทางถึงโรงฆ่า 

   -  พ้ืนที่ที่มีท่าอากาศยานระหว่างประเทศและท่าเรือระหว่างประเทศ 

    -  ปริมาณการเคลื่อนย้ายสุกร 

    -  ปริมาณสุกรรายย่อย และมีการเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหาร 

    -  ความหนาแน่นสุกร 
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    -  พ้ืนที่ที่พบหมูป่า 

    -  สถานที่เลี้ยงสุกรเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

       2.2  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคในประเทศเพ่ือให้สามารถรู้โรคได้อย่างรวดเร็ว 
(Early detection) 

   2.2.1  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคที่ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรของ
เกษตรกร  

  (1) สร้างเครือข่ายและระบบการเฝ้าระวังและแจ้งโรคในทุกระดับ ได้แก่ เกษตรกร 
รายย่อย ฟาร์ม และฟาร์มบริษัท 

  (2) ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฝ้าระวังโรค การแจ้งโรคและ 
การป้องกันโรคให้เกษตรกร สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เครือข่ายการเฝ้าระวังโรค และผู้เกี่ยวข้องโดย
บูรณาการทุกภาคส่วน เช่น  สัตวแพทยสภา  สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ 

            (3) ก าหนดนิยามการเฝ้าระวังโรค 

 

นิยามสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางอาการ 

1.  ฟาร์มที่มีการตายแบบเฉียบพลันมากกว่า 5 % ใน 2 วัน หรือ รายย่อย (<50 ตัว) มีการตาย
เฉียบพลนัตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน หรือ 

2.  ป่วย โดยมีอาการ ดังต่อไปนี้ 

     -  ไข้สูง หรือนอนสุมกัน ร่วมกับ 

     -  ท้องเสียเป็นเลือด หรือผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือดออกหรือรอยช้ าโดยเฉพาะใบหู ท้อง ไอ แท้ง  

        หรือ ขาหลังไม่มีแรง 

       

       

 รูปที่ 5 อาการสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามนิยาม 

ที่มา : AFRICAN SWINE FEVER: DETECTION AND DIAGNOSIS A manual for veterinarians, FAO, 2017 
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     นิยามสุกรยืนยันเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

-  สุกรที่ให้ผลบวก (Presumptive positive case) หมายถึง สุกรที่สงสัยแล้วมีผลทดสอบ
ด้วยวิธี PCR บวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
          -   ยืนยัน เป็นโรค  (Confirmed positive case) หมายถึง  สุกรที่ทดสอบโรคด้ วยวิ ธี  
Sequencing ที่ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ แล้วผลเป็นบวก 

 (4)  เมื่อพบสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามนิยามการเฝ้าระวังโรคทางอาการให้
เกษตรกร รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ทันที หรือแจ้งผ่าน Application DLD 4.0 หัวข้อ แจ้งการเกิด
โรคระบาดหรือ Call center หมายเลข 063 225 6888 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคไปในวงกว้าง ทั้งนี้ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 ได้ให้
เจ้าของสัตว์มีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสารวัตรหรือสัตวแพทย์ภายในเวลา 12 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่
ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ  

ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะ
ด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคทันที 
   2.2.2  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคที่โรงฆ่าสัตว์  

          (1)  เพ่ิมจ านวนพนักงานตรวจโรคสัตว์ที่ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่า และ
เข้มงวดเฝ้าระวังโรคในโรงฆ่าสัตว์  

          (2)  ก าหนดนิยามการเฝ้าระวังโรคที่โรงฆ่าดังนี้ 
 

                   นิยามสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่โรงฆ่า 

          1.   อาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรคทางอาการ หรือ 
2.  รอยโรค ได้แก่ ต่อมน้ าเหลืองโต หรือม้ามโตขยายใหญ่ 3 - 6 เท่า หรือมีจุดเลือดออก 
     ในอวัยวะต่างๆ ต่อมน้ าเหลืองมีเลือดออก  
         

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 6 รอยโรคที่สงสัยโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร เพื่อการเฝ้าระวังที่โรงฆ่า 

ที่มา : AFRICAN SWINE FEVER: DETECTION AND DIAGNOSIS A manual for veterinarians, FAO, 2017 
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(3)  หากพนักงานตรวจโรคสัตว์ พบสุกรสงสัยว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้ด าเนินการตามมาตรา 34 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ทันที ดังนี้ 

      -  แจ้งสัตวแพทย์ท้องที่ 

      -  สั่งงดการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์นั้นไว้เพื่อตรวจพิสูจน์ 

     -  ไม่อนุญาตให้น าซากที่ได้จากสุกรชุดนี้ ไปจ าหน่าย จนกว่าจะได้รับยืนยันว่าสุกร 
ที่เข้าฆ่าไม่เป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

(4)  เมื่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ว่าพบสุกรมี 
รอยโรคสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้ด าเนินการตามมาตการการควบคุมโรค 

2.2.3  การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการเพ่ือค้นหาโรค 

     -  สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในสุกรที่เลี้ยงหลังบ้าน สุกรพันธุ์พ้ืนเมืองหรือสุกรราย
ย่อยในจังหวัดชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน  

     -  สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในสุกรที่เข้าโรงฆ่าในพ้ืนที่หรือฟาร์มที่มีเสี่ ยงสูงอย่าง
ต่อเนื่อง 

          -  สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในสุกรจาก Serum bank เพ่ือตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน
ต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

2.3 พัฒนาหรือจัดหาชุดทดสอบเพ่ือเพ่ิมความไวในการวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
เช่น Portable PCR และตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 

ระยะที่มีการระบาดของโรคภายในประเทศ 

เป็นการค้นหาการแพร่กระจายโรค ดังนั้นในขั้นตอนนี้มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมความไวในการค้นหาโรค
เพ่ือให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

1.  บูรณาการเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคในพ้ืนที่ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เช่น  
หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัครสาธารณสุข  องค์การบริการส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  

2.  เพ่ิมความไวในการค้นหาโรคในฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร 

       -  ก าหนดนิยามการเฝ้าระวังโรคเพ่ือเพ่ิมความไวในการค้นหาโรค โดยเพ่ิมเติมจากนิยามเดิม 
คือ สุกรมีไข้ หรือ ไม่กินอาหาร หรือ ท้องเสียอุจจาระเป็นเลือด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่/ผู้น าชุมชน
ภายใน 12 ชั่วโมง 

       -  พัฒนาหรือจัดหาชุดทดสอบเพ่ือเพ่ิมความไวในการตรวจวินิจฉัยโรค 

3.  เพ่ิมความไวในการเฝ้าระวังโรคที่โรงฆ่าสัตว์  

       3.1  สุ่มเก็บตัวอย่างอวัยวะ เช่น ต่อมน้ าเหลือง ม้าม ไต ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่  
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       3.2  เมื่อพบตัวอย่างให้ผลบวกทางห้องปฏิบัติการให้สอบสวนโรคย้อนกลับไปหาแหล่งที่มา
ของสุกร เพ่ือด าเนินการเฝ้าระวังโรคที่ฟาร์มสุกรโดยสังเกตอาการและเก็บตัวอย่างเพ่ือยืน ยันผลทาง
หอ้งปฏิบัติการ หากพบผลบวก ให้ด าเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ 

4.  เฝ้าระวังในพ้ืนที่เกิดโรค 

      ด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรค 

5.  การแจ้งเตือนภัย 

      แจ้งเตือนภัยการเกิดโรคและสื่อสารความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เกษตรกร  
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย โรงฆ่าสุกรในพ้ืนที่  ผู้น าท้องถิ่น 

ระยะก าจัดโรค 

เป็นการเฝ้าระวังโรคเพ่ือยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอยู่ในพ้ืนที่ภายหลังจากพบมีโรค
ระบาด โดยด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจเพื่อค้นหาโรคที่ฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสุกรในพ้ืนที่ และโรงฆ่าสุกร 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.  กรมปศุสัตว์ 
2.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
3.  กรมการปกครอง 
4.  กระทรวงสาธารณสุข 
5.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  กระทรวงสาธารณสุข 
7.  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
8.  ภาคีเครือข่ายคณะสัตวแพทย ์
9.  มหาวิทยาลัย 
10. สัตวแพทยสภา 
11. สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย 
12. ผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
13. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
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การตรวจวินิจฉัยโรคและเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ 

การตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีความจ าเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่
ด าเนินการตรวจ เพ่ือให้มีการก าหนดขั้นตอนการตรวจเหมือนกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือให้สามารถ
สนับสนุนระบบการเฝ้าระวังโรคนี้ให้สามารถค้นหาโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การวินิจฉัยสัตว์ป่วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
อาการของสัตว์ป่วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีความหลายหลาย ไม่จ าเพาะและอาจมีอาการคล้ายกับ 

โรคอ่ืนๆ  เช่น  โรคอหิวาต์สุกร  โรคพีอาร์อาร์เอส  เป็นต้น เพ่ือให้การวินิจฉัยสัตว์ป่วยโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกรมีความถูกต้องและแม่นย าจึงควรน าข้อมูลมาประกอบการวินิจฉัยดังนี้ 

1.  ประวัติสัมผัสสัตว์ป่วยที่สงสัยหรือสัตว์ติดโรค สัตว์ที่มาจากแหล่งที่มีการระบาดของเชื้อ 
รวมถึงสัมผัสกับวัสดุอุปกรณ์ปนเปื้อนเชื้อ หรือกินเศษอาหาร วัตถุดิบอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ผ่านความร้อน
อย่างถูกวิธี 

2.  อาการทางคลินิกตามนิยาม 
3.  ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ตารางแสดงเกณฑ์การวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

เกณฑ์การวินิจฉัย ความหมาย 

สัตว์ป่วยต้องสงสัย (suspected case) สุกรป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรคทางอาการ 
(อาจมีอาการไม่ครบถ้วนตามนิยาม) แต่สุกรที่มีข้อมูล
ระบาดวิทยาว่ามีโอกาสรับเชื้อ  
- สุกรที่สงสัยและมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ติดโรค  
- สุกรที่มาจากแหล่งที่มีการระบาดของเชื้อ 
- สุกรที่มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ หรืออยู่ในสภาพแวดล้อม

เดียวกัน 
สุกรที่กินเศษอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนอย่างถูกวิธี หรือ
บริโภควัตถุดิบอาหารที่คาดว่าปนเปื้อนเชื้อ  

สัตว์ป่วยที่ให้ผลบวก (presumptive positive case) สุกรป่วยที่ให้ผลบวกในการตรวจทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี PCR (conventional PCR หรือ 
real-time PCR) 

สัตว์ป่วยยืนยัน (confirmed positive case) สุกรป่วยที่ให้ผลบวกในการตรวจทดสอบด้วยวิธี 
sequencing ทีห่้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ 

วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางห้องปฏิบัติการ 

1.  การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธีวิธีทางอณูชีววิทยา (Molecular technique)  
มีทั้ง PCR (conventional polymerase chain reaction) และ Real-time PCR  

2.  การตรวจหาแอนติเจนด้วยวิธีย้อมด้วยแอนติบอดีเรืองแสง (Fluorescent Antibody 
Test : FAT) จากอวัยวะสัตว์ป่วย (homogenate porcine tissues) เช่น ม้าม ไต ตับ ปอด ทอนซิล และต่อม
น้ าเหลือง 

3.  การตรวจหาแอนติเจนด้วยวิธี Antigen ELISA (Double antibody sandwich  
immunoenzymatic assay) จากซีรัมและอวัยวะสัตว์ป่วย เช่น ม้าม  
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4.  การเพาะแยกเชื้อไวรัสโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงหรือฉีดเข้าสัตว์ทดลอง เป็นการยืนยันผลเมื่อ
ตรวจพบแอนติเจนหรือเพ่ือเพ่ิมจ านวนเชื้อไวรัส 

5.  การตรวจหาล าดับสารพันธุกรรม (genotyping/sequencng) ของเชื้อไวรัสอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร 

    5.1 การวิเคราะห์ต าแหน่งสารพันธุกรรมเฉพาะส่วนของยีน VP72 ต าแหน่ง C-terminal 
end (partial genome sequencing) เพ่ือจ าแนก genotypes ของเชื้อ 

    5.2 การวิเคราะห์ต าแหน่งสารพันธุกรรมเฉพาะส่วนของยีน  B602L-gene ต าแหน่ง 
central hyper variable region (CVR) เพ่ือจ าแนก subtypes ของเชื้อ 

    5.3 การวิเคราะห์ต าแหน่งสารพันธุกรรมทั้งจีโนมของยีน p54-gene (whole genome 
 sequencing)   

ตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยยืนยันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางห้องปฏิบัติการ 

      

      ชนิด 

 

ปริมาณ 

วิธีการตรวจ  

วิธีการเก็บตัวอย่าง FAT VI PCR 

ตัวอย่างจากสุกรที่มีชีวิต หรือ เพิ่งตาย 

เลือด 3-5 มล.    ใช้หลอดชนิด EDTA (หลอดจุกสีม่วง) เก็บหากเก็บได้
ถึง 5 มล. จะสามารถตรวจไวรัสชนิดอื่นๆ ได้ด้วย 

ซีรัม 1-2 มล.    แยกเก็บซีรัม โดยไม่ให้มี hemolysis และ 
lipidemia 

ตัวอย่างจากสุกรตาย 

ม้าม 5 กรัม    เปิดชันสูตรเก็บเฉพาะส่วน ภายใต้ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างวัตถุดิบอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์สุกร และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

วัตถุดิบอาหาร 500 กรัม    เก็บอย่างน้อย 5 จุดต่อชุดการผลิต ให้ได้น้ าหนักรวม
อย่างน้อย 500 กรัม 

ข้อควรระวัง 
1.  โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะสามารถพบไวรัสในกระแสเลือด และอาจพบในสารคัดหลัง 

ได้แก่ ปัสสาวะ อุจจาระ เพ่ือให้ผลการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีทางอณูชีววิทยามีประสิทธิภาพ ควรเก็บสิ่งส่งตรวจ
ในช่วงที่สัตว์ป่วย  

2.  ตัวอย่างทุกชนิดเก็บด้วยภาชนะสะอาด ตัวอย่างต้องติดฉลาก ชื่อ - นามสกุล และวันที่เก็บ
ตัวอย่างให้ชัดเจน (ตามแบบฟอร์ม น าส่งตัวอย่าง) บรรจุในถุงพลาสติกปิดถุงให้แน่น แช่เย็นระหว่างรอส่งตรวจ 

3.  การขนส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ ให้บรรจุในกล่องโฟมพร้อมน้ าแข็ง (ice pack) 
น าส่งถึงห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเก็บตัวอย่าง พร้อมแนบแบบน าส่งตัวอย่าง ประวัติและ
อาการสัตว์ป่วย 

4.  กรณีที่ไม่สามารถส่งตัวอย่างได้ภายใน  24  ชั่วโมง ให้น าตัวอย่างแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ ากว่า
หรือเท่ากับ -20C 
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ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยโรคห้องปฏิบัติการ 
 

 
แผนพัฒนาเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ 
ระยะเร่งด่วน 

1.  หา Focal point เครือข่ายห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยสัตวแพทย์และบริษัทเอกชนที่มี
ห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ได้   
  2.  เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนแนวทางการตรวจวินิจฉัยและแนวทางการเฝ้า
ระวังทางห้องปฏิบัติการ  focal point  
  3.  จัดท าแนวเฉพาะกิจเพ่ือประสานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
ระยะปานกลาง 
  1.  ท าใหก้ารแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืนมากข้ึน เช่น ผ่านทาง
ระบบฐานข้อมูล 
  2.  ขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการไปยังโรคอ่ืน  

 

 
ภาครัฐ 
 
 

         ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการ 

คณะสัตวแพทย์ ห้องปฏิบัติการเอกชน 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.   กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.   ทบวงมหาวิทยาลัย 
4.   ภาคเอกชน 
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การควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

เมื่อพบสุกรป่วย ตายตามนิยามการเฝ้าระวังทางอาการ และอยู่ระหว่างการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 

1.  มาตรการภายในฟาร์ม 

       1.1  สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ท าบันทึกสั่งกักสุกรทั้งฟาร์มโดยห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้า
ฟาร์มโดยเด็ดขาด 
       1.2  สอบสวนโรคเบื้องต้น เช่น ประวัติการฉีดวัคซีน การน าสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ การเคลื่อนย้าย
สัตว์เข้าออกนอกฟาร์มในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนพบสัตว์แสดงอาการ 
       1.3  เก็บตัวอย่างเลือดสุกรโดยใช้หลอด EDTA อย่างน้อยจ านวน 5 ตัวอย่างโดยให้เลือกเก็บ
ตัวอย่างเลือดในสุกรที่ตายใหม่ๆ สุกรป่วยและสุกรที่เลี้ยงร่วมกับสุกรที่สงสัย หรือหากจ าเป็นต้องเก็บซากสุกร
ให้น าซากสุกรใส่ถุงพลาสติก 3 ชั้นที่ป้องกันน้ าเข้าได้และแช่ถุงที่ใส่ซากแล้วในน้ ายาฆ่าเชื้อโรคเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 นาทีก่อนน าออกจากฟาร์มและส่งห้องปฏิบัติการทันที ทั้งนี้ ห้ามผ่าซากในฟาร์มหรือสถานที่
เลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด 
       1.4  แนะน าและติดตามให้เกษตรกรท าลายซากสุกรที่ถูกวิธีในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น สุกร
หรือซากสุกรในพื้นที่ดอนที่น้ าท่วมไม่ถึง และห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือไกลจากชุมชน 
       1.5  แนะน าและติดตามให้เกษตรกรท าลายเชื้อโรคในวัสดุ อุปกรณ์ และบริเวณที่เลี้ยงสุกร 
รวมถึงยานพาหนะขนส่งอย่างถูกวิธี 
      1.6  แนะน าและติดตามให้เกษตรกรปฺฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพเพ่ือลดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามคนและยานพาหนะภายในและภายนอกเข้าออกฟาร์มหรือ
สถานที่เลี้ยงสุกรโดยเด็ดขาด รวมถึงหากมีสุนัขและแมวให้จ ากัดพ้ืนที่การเลี้ยง เพ่ือลดโอกาสการแพร่เชื้อโรค
ออกนอกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร 
            ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานให้ด าเนินการตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคในพ้ืนที่ในทุกขั้นตอน เช่น เปลี่ยนรองเท้าและใช้ถุงคลุมรองเท้าป้องกันเชื้อโรค เมื่อเข้าออกสถานที่เลี้ยง
สุกรภายหลังจากการปฏิบัติงานควบคุมโรคในฟาร์มที่สงสัยว่ามีโรคระบาดและให้อาบน้ าท าลายเชื้อโรคทันทีที่
ปฏิบัติงานเสร็จและห้ามเข้าฟาร์มสุกรอื่นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 วัน  

เมื่อพบสุกรมีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
  ด าเนินการควบคุมโรคตามมาตรการควบคุมโรคโดยปศุสัตว์จังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ใช้
อ านาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกาศเขตโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรในพ้ืนที่รัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร (อยู่ในดุลยพินิจหลักวิชาการ เช่น การรู้โรคเร็วและปัจจัย
เสี่ยงในการแพร่กระจายโรค) และจัดให้มีการบริหารจัดการควบคุมโรคผ่านศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและเตรียม
ความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการในการ
ควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์เป็นฝ่ายสนับสนุนทางวิชาการตามมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  มาตรการภายในฟาร์ม 
      1.1  สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ท าบันทึกสั่งกักสุกรมีชีวิตและซากสุกรในฟาร์มหรือสถานที่
เลี้ยง รวมทั้งฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงในพื้นที่เสี่ยงโดยรอบรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร  
      1.2  ด าเนินการท าลายสุกรและซากสุกรตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะ
ของโรคระบาด พ.ศ. 2558 รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ มูลสัตว์และสิ่งปฏิกูล อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยการฝัง
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และเผาภายในฟาร์ม หรือ หากภายในฟาร์มไม่มีสถานที่เหมาะสมในการฝังหรือเผา ให้ก าหนดสถานที่ที่
เหมาะสมนอกฟาร์ม ทั้งนี้ วิธีการท าลายสุกรให้เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ให้เป็นไปตามหลัก
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือลดการปนเปื้อนของเชื้อจากเลือดสุกรในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นไปตาม
หลักสวัสดิภาพสัตว์ เช่น การช็อตด้วยไฟฟ้า และการการุณฆาตด้วย MgSO4 หรือใช้รมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
      1.3  ท าลายเชื้อโรคที่ฟาร์ม  
      1.4  ก าจัดพาหะ  เช่น  เห็บ เหา ไร  หนู  เหลือบ 
      1.5  เข้มงวดและติดตามให้เกษตรกรป้องกันการแพร่กระจายโรคออกนอกฟาร์ม  
      1.6  สอบสวนโรคเชิงลึก เพ่ือหาสาเหตุและแหล่งที่มาของการเกิดโรค การแพร่กระจาย  
ของโรคและปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมในพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง 
      1.7  พักคอกอย่างน้อย 12  สัปดาห์ภายหลังจากมีการก าจัดสุกรตัวสุดท้ายและมีการท า
ความสะอาดโรงเรือนด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
              -  ระยะพักคอกโดยที่ในคอกไม่มีสุกรอย่างน้อย 6 สัปดาห์ 
    -  ระยะเฝ้าระวังโรค น าสุกรที่ไม่เคยสัมผัสเชื้อ (Sentinel) จ านวนร้อยละ 10 ของ
สุกรที่เลี้ยงไว้เข้ามาอยู่ภายในฟาร์มเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์และเฝ้าระวังทางอาการร่วมกับสุ่มเก็บตัวอย่าง
เลือด (Whole blood) เพ่ือหาแอนติเจนด้วยวิธี Real time RT-PCR  ใช้จ านวนตัวอย่างสุกรตามหลักการ
ค้นหาโรค (Detect disease) โดยการรวมตัวอย่าง 5  ตัวสุกรเป็น 1  ตัวอย่าง 

    ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของภาครัฐให้ด าเนินการตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ป้องกันการ
แพร่กระจาย เชื้อโรคในพ้ืนที่ในทุกขั้นตอนตามมาตรการเมื่อพบสุกรป่วยตายตามนิยามการเฝ้าระวังทางอาการ 
และอยู่ระหว่างการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ โดยเพิ่มเติม  

-  การกั้นไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคเข้าพ้ืนที่ควบคุมโรคโดย
เด็ดขาด  

-  เปลี่ยนรองเท้า และใช้ถุงคลุมรองเท้าป้องกันเชื้อโรค เมื่อเข้าออกสถานที่เลี้ยงสุกรภาย
หลังจากการปฏิบัติงานควบคุมโรคในฟาร์มที่สงสัยว่ามีโรคระบาด โดยให้ฝังหรือเผาชุดและรองเท้าคลุมเชื้อ
ภายในฟาร์ม  

-  อาบน้ า ท าลายเชื้อโรคทันทีที่ปฏิบัติงานเสร็จและห้ามเข้าฟาร์มสุกรอ่ืนเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย  5 วัน  

     -  มาตรการอื่นๆ ตามสถานการณ์โรค และความเหมาะสม 
2.  มาตรการรอบฟาร์มรัศมีไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร 

       -  ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรโดยเด็ดขาดเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพ่ือค้นหาโรคและ
ทราบสถานการณ์ที่แท้จริงในพ้ืนที่ และห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกนอกพ้ืนที่โรคระบาดจนกว่าไม่พบสุกรป่วย
ตายเพิ่มและด าเนินการควบคุมโรคในฟาร์มให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย 6 สัปดาห์  
       -  กรณีเคลื่อนย้ายสุกรเข้าโรงฆ่าจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ภายหลัง 2 สัปดาห์ เพ่ือค้นหาโรค
และทราบสถานการณ์ที่แท้จริงในพ้ืนที่ โดยให้เคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าที่ใกล้เคียงที่สุดภายใต้การควบคุมของ
เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และต้องสุ่มเก็บตัวอย่างเลือด (Whole blood) เพ่ือหาแอนติเจนด้วยวิธี Real time  
RT-PCR ใช้จ านวนตัวอย่างสุกรตามหลักการค้นหาโรค (Detect disease) โดยการรวมตัวอย่าง 5 ตัวสุกร 
เป็น 1 ตัวอย่าง 
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       -  เฝ้าระวังและค้นหาสุกรป่วยเพ่ิมเติมในสถานที่เลี้ยงสุกร โดยเพ่ิมความไวในการค้นหาโรคตาม
อาการ ตามนิยามโรค โดยเพ่ิมเติมจากนิยามเดิมคือ สุกรมีไข้  ไม่กินอาหาร หรือ ท้องเสีย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่  
ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 
       -  เฝ้าระวังโรคและเข้มงวดการท าลายเชื้อโรคที่โรงฆ่าในพ้ืนที่รวมทั้งโรงฆ่านอกพ้ืนที่ที่อยู่
ใกล้เคียงจุดเกิดโรค 
       -  ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยเกษตรกรในพ้ืนที่ 

3.  มาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร 

      ผู ้ว่าราชการจังหวัดใช้อ านาจตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสัตว์ประเภทสุกรทุกจังหวัดเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้าย
สุกรและซากสุกร 

เมื่อพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ 

1.  มาตรการด าเนินการของภาครัฐเมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานตรวจโรคมีดังนี้ 
       1.1  ตรวจสอบย้อนกลับ หาแหล่งที่มาของสุกร และติดตามเฝ้าระวังโรคท่ีฟาร์ม  
       1.2  เก็บตัวอย่างเลือดหรือรอยโรคใส่ถุงพลาสติก 3 ชั้น ที่ป้องกันน้ าเข้าได้และแช่ถุงที่ใส่ซาก
แล้วในน้ ายาฆา่เชื้อโรคเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาทีและส่งห้องปฏิบัติการทันท ี 
       1.3  ติดตามให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคที่โรงฆ่าสัตว์ 

กรณีพบสุกรยืนยันเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ 

1.  หากผลยืนยันว่าสุกรที่เข้าฆ่าเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ด าเนินการควบคุมโรคในฟาร์ม
ตามมาตรการเมื่อพบสุกร มีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

2.  ควบคุมให้ท าความสะอาด และท าลายเชื้อโรคและพักการฆ่าและจ าหน่ายเป็นเวลา 
อย่างน้อย 6 สัปดาห์  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. กรมปศุสัตว์ 
2. กระทรวงกลาโหม 
3. กระทรวงมหาดไทย 
4. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย 
7. สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทย 
8. เกษตรกรและผู้ประกอบการ 
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การฟื้นฟูเกษตรกร 
1.  น าเสนอแนวทางการฟ้ืนฟูและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเข้าคณะกรรมการ 

นโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและภาคเอกชน รวมถึงตัวแทน
เกษตรกร  

2.  ประกาศภัยพิบัติและใช้มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
3.  จัดหากองทุนเ พ่ือช่วยเหลือเกษตรกรจากแหล่งต่าง ๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนพัฒนาธุรกิจสุกรไทยและมีการพักช าระหนี้ให้เกษตรกร 
4.  ด าเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกร 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
2. กระทรวงพาณิชย์ 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. กระทรวงมหาดไทย 
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เกษตรกร 

สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม 

สัตวแพทย์ท้องท่ีหรือ 

ปศุสัตว์อ าเภอ 

ตรวจสอบที่ฟารม์ 
-  ตรวจอาการ 
-  เกบ็ตัวอยา่งเลือดอยา่งน้อย  
   5 ตัวอยา่ง 
-  ควบคุมโรคตามมาตรการ
สงสัย 

ปศุสัตว์จังหวัด 

ปศุสัตว์เขต 

ส านักควบคุม ป้องกนัและบ าบัดโรคสัตว์ 

ห้องปฏิบัติการ 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

แจ้งโรค 

ลบ 

ตรวจ
วินิจฉัยโรค 

เพิ่มเติม เชน่ 
อหิวาต์สุกร 

พีอารอ์าร์เอส 

บวก 

รายงานทันที 

ตรวจวินิจฉัยยืนยันโรค      
ด้วยวิธี Sequencing 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ 
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

 

ติดตามรายงานใน E smart surveillance  
-  รายงานสถานการณป์ระจ าวันให้ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว ์เกษตรกร และสัตวแพทย์
ผ่านสมาคมต่างๆ  

ติดตามรายงานใน E smart  
surveillance  
-  ติดตามการควบคุมโรค  
-  แจ้งเตือนภัยภายในเขต 

ตอบผลทันที 

รายงานผลทันที 

ส่งตรวจยืนยัน 

แจ้งผลการตรวจ 

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
และเครือข่ายในพ้ืนที่ 

063 225 6888 

ปศุสัตว์จังหวัด ภาคเอกชน สมาคมฯ เกษตรกร ผู้บริหาร ศวพ./ สสช. 

ความถี่ทุกวัน 

ภาคผนวก 

การเฝ้าระวังและรายงานโรคกรณีพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ : เส้นทึบ คือ การปฏิบัติงาน   เส้นประ คือ การรายงาน 

 

รายงานใน E smart surveillance  
-  รายงานโรคเบ้ืองต้น กคร.1  
   ภายใน 24 ชั่วโมง 
-  รายงานการสอบสวนโรค กคร.2   
   ภายใน 72 ชั่วโมง 
- รายงานสถานการณ์โรคทุกสัปดาห์      
   จนกว่าโรคสงบ 

ปศุสัตว์เขต 
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วิธีการเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ 
เลือดสุกร 
อุปกรณ ์ 

- กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา 

 ชนิดสัตว์ ขนาดกระบอกฉีดยา (มล.)/เข็ม  เลือด (มล.) 

 ลูกสุกร <20 กก.      5/ 18Gx1” (1.2 x 25 มม.) 3 - 5 

 สุกรเล็ก 20-60 กก. 5-10/ 18Gx1½”(1.2 x 40 มม.) 5 – 10 

 สุกรขุน–พ่อแม่พันธุ์ 5-1จ/ 18Gx1½”(1.2 x 40 มม.) 5 – 10 

 
- หลอดเก็บเลือดมีสารป้องกันการแข็งตัว ชนิด EDTA 

- ถุงพลาสติก, น้ าแข็ง หรือ ice pack, กล่องโฟม หรือ กระติก 
 
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเลือดสุกร 

  1.  เจาะเก็บเลือดสุกรป่วยจากหลอดเลือดด า :– ลูกสุกรและสุกรขนาดเล็กที่ cranial vena 
cava หรือ external jugular vein,สุกรขุนเก็บเลือดท่ายืนที่ external jugular vein,  สุกรตายใหม่ให้เก็บ
เลือดจากหัวใจ 
  2.  บรรจุเลือดลงในหลอดเก็บเลือด โดยถอดหัวเข็มออกจากกระบอกฉีดยา แล้วดันก้าน
กระบอกฉีดยาช้า ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดเลือดแดงแตก และกลับหลอดไปมาเพ่ือผสมให้เข้ากัน 
  3.  เขียนหมายเลขหลอดให้ตรงกับใบน าส่งซึ่งระบุชื่อหรือรหัส ชนิดสัตว์ เพศ อายุ สถานที่
และวันที่เก็บตัวอย่างด้วยหมึกกันน้ า 
  3.  บรรจุหลอดเก็บเลือดในถุงพลาสติก 3 ชั้นและพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อบริเวณภายนอกถุงแล้วใส่ใน
กล่องโฟมหรือกระติก พร้อมแช่เย็นในน้ าแข็ง ปิดให้สนิท ส่งตรวจห้องปฏิบัติการทันที  
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7 การเก็บเลือดสุกรเล็ก  (cranial vena cava) 
ที่มา: James Cook University และ The Medical University of South Carolina 
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รูปที่ 8 การเก็บเลือดสุกรใหญ่  (external jugular vein) 
ที่มา: Virginia Tech และ กรมปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่9 การเก็บเลือดจากหัวใจ กรณีสัตว์ตายใหม ่
ที่มา: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

วิธีการเก็บตัวอย่างม้าม 
  ส าหรับซากสุกรป่วยตายซึ่งไม่สามารถเก็บเลือดได้ ให้เก็บตัวอย่างม้าม 
อุปกรณ์ 

- มีดผ่าซาก 
- ถุงพลาสติก, น้ าแข็ง หรือ ice pack, กล่องโฟม หรือ กระติก 

 
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างม้าม 
หรือดูวิดีโอสาธิตได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=AviI1OltroU  
 1.  ก่อนการเปิดผ่าซากสุกรให้เตรียมการล้างฆ่าเชื้อ ท าลายซาก ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ รองเท้าบู้ท  หน้ากากอนามัย  ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ 

2.  เปิดผ่าซากบริเวณด้านล่างชายโครง หลังซี่โครงซี่สุดท้ายเข้าสู่ช่องท้อง ตัดม้ามขนาด 1 ฝ่ามือ  
 3.  บรรจุในถุงพลาสติกซิปล็อก 3 ชั้นและพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อภายนอกถุง แล้วใส่ในกล่องโฟมหรือกระติก 
พร้อมแช่เย็นในน้ าแข็ง ปิดให้สนิท ส่งตรวจห้องปฏิบัติการทันที 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AviI1OltroU
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รูปที่ 10 แสดงต าแหน่งและวิธีการเปิดผ่าซากเก็บม้าม 
ที่มา: Afrivet; คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิธีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
  1.  ผลิตภัณฑ์สุกร เช่น เนื้อหมัก เนื้อรมควัน เนื้อแช่เย็น เนื้อแช่แข็ง ไส้กรอก ซาลามี ไส้สุกร
หมักเกลือ หนังสุกร ฯลฯ 
  2.  วัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น เนื้อและกระดูกป่น หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากประเทศที่มีการ
ระบาด 
  อุปกรณ์ 

- ภาชนะบรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติกซิปล็อก 
- กล่องโฟม หรือ กระติกน้ า 

 
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
  1.  การสุ่มเก็บตัวอย่างที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ย่อย ได้แก่ อาหารกระป๋อง ผลิตภัณฑ์บรรจุซอง
พลาสติก ผลิตภัณฑ์บรรจุขวด เป็นต้น ให้เก็บตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตามจ านวนหน่วย หรือปริมาณตามท่ีต้องการ 
  2.  การสุ่มเก็บตัวอย่างในกองรวม ได้แก่ อาหารปรุงส าเร็จ อาหารที่อยู่ในกระบวนการผลิต  
อาหารสด และวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นต้น ให้สุ่มเก็บตัวอย่างหลายๆ จุด จุดละเท่าๆ กัน เก็บตัวอย่างที่อยู่ต่ า
กว่าผิวหน้ากองประมาณ 1 นิ้ว เก็บตัวอย่างในปริมาณที่ต้องการบรรจุภาชนะสะอาดปิดสนิทและติดฉลากที่
ภาชนะบรรจุทุกอัน โดยแยกภาชนะบรรจุส าหรับวัตถุดิบต่างชนิดกัน ส าหรับวัตถุดิบอาหารสัตว์บรรจุกระสอบให้
สุ่มเก็บตัวอย่างไม่น้อยกว่า 5 ต าแหน่งรวมประมาณ 500 กรัมบรรจุใส่ในถุงพลาสติก หากเป็นอาหารสัตว์กอง
รวมให้สุ่มเก็บรอบๆ กองอย่างน้อย 5 จุดและเก็บลึกเข้าไปในกองอย่างน้อย 1 เมตรอีก 3 จุดน ามาคลุกเคล้า
ให้เข้ากันให้ได้ตัวอย่างประมาณรวม 500 กรัมบรรจุใส่ในถุงพลาสติก 
  3.  ตัวอย่างที่เสียหรือเสื่อมสภาพง่าย เช่น อาหารสดหรืออาหารปรุงส าเร็จ เมื่อท าการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างและติดฉลากเรียบร้อยแล้ว ควรน าภาชนะที่บรรจุตัวอย่างนั้นใส่ในถุงพลาสติกที่สะอาดอีกชั้นหนึ่ง 
ปิดผนึกถุงให้แน่น แช่น้ าแข็งเพ่ือรักษาอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ  4 oC น าส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด 

ข้อแนะน า  การส่งตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสุกรและวัตถุดิบอาหาร  ควรติดต่อประสานงานกับส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดหรือปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ก่อนน าส่ง 
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ผลิตภัณฑ์สุกร:  
สุกรกี้ ไส้หมักเกลือ  

   วัตถุดิบอาหาร: 
เนื้อและกระดูกป่น 

 
รูปที่ 11 ผลิตภัณฑ์สุกรและวัตถุดิบอาหารสัตว์   
ที่มา: กรมปศุสัตว์ 
 

อุปกรณ์ป้องกัน 
การเก็บตัวอย่างควรท าด้วยความระมัดระวัง แต่งกายให้มิดชิด ค านึงถึงความปลอดภัยของ

ผู้ปฏิบัติงาน ความปลอดภัยระดับ 2  (Biosafety level 2)  ได้แก่ 
-  เสื้อกาวน์หรือเสื้อผ้าที่รัดกุม 
-  ถุงมือ 
-  หน้ากากอนามัย 
-  แว่นตานิรภัย (Safety Glasses) หรือ ครอบตานิรภัย (Goggle) หรือกระบังหน้า (Face 

Shield) 

การก าจัดขยะและการท าลายเชื้อ สามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น 
-  แช่น้ ายาฆ่าเชื้อ ตามค าแนะน าของน้ ายาแต่ละชนิด  
-  ต้มในน้ าเดือด นานอย่างน้อย  5  นาท ี 
-  อบในเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ าความดันสูง (Autoclave)  
-  ขยะให้ทิ้งในถุงขยะติดเชื้อและก าจัดตามมาตรฐานขยะติดเชื้อ 
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รายช่ือห้องปฏิบัติการที่ตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

ชื่อที่อยู่หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ 

สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กลุ่มไวรัสวิทยา  0-2579-8908-14 ต่อ 
422 ถึง 429 

เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคเหนือ
ตอนบน  

0-5483-0195 
0-5483-0196 

เลขที่ 221 ม.6 ถ.ล าปาง-เชียงใหม่  
ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 52190 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคเหนือ
ตอนล่าง  

0-5531-3137-9 
เลขที่ 9 ม.15 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก  
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

0-4326-2050 เลขที่ 400 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ   
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง   

0-4454-6104 เลขที่ 291 ม.9 ถ.สุรินทร์-ปราสาท  
ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้  0-7577-0008-9 
0-7577-0128-30 

เลขที่ 124/2  ม.7 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด  
ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
80110 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์  
ภาคตะวันออก  

0-3874-2116-19 เลขที่ 844 ม.9 ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง  
จ.ชลบุรี 20220 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์  
ภาคตะวันตก  

0-3291-9575-6 เลขที่ 126 ม.10 ต.เขาชะงุ้ม  
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70150 

กองสารวัตรและกักกัน  กรมปศุสัตว์ 042-801067 
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ต.ค าอาฮวน  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

02-2826125 
เลขที่ 71 ถ.พระราม 5 แขวงดุสิต     
เขตดุสิต กทม. 10300 

สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลาง  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

0-2218-9604 
เลขที่ 39 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ โรงพยาบาลปศุสัตว์  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

034-270968-70 
เลขที่ 57 ม.1 ถ.ทหารบก ต.บ่อพลับ    
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
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ชื่อที่อยู่หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ 

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน  

0-3435-1901-3 
เลขที่ 1 ม. 6 ต.ก าแพงแสน  
อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 

ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า  
สัตว์ต่างถ่ินและสัตว์อพยพ (MoZWE)  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

02-441-5236 
เลขที่ 999 พุทธมณฑลสาย 4  
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
73170 

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

053-948041-2 
เลขที่ 155 ม.2 ถ.เลียบคันคลอง
ชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง           
จ.เชียงใหม่ 50100 

ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

043-202283 
เลขที่ 123 อาคารรพ.สัตว์  
สัตววิทยรักษ์ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์สาธารณสุข  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

043-712832 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถ.นครสวรรค์ 
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

074-289600 
074-289608 

เลขที่ 15 อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ 
ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่    
จ.สงขลา  90110 

สังกัดห้องปฏิบัติการภาคเอกชน 
ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก 
บริษัท ซีพีเอฟ จ ากัด (มหาชน)  

02-9880671 เลขที่ 29/2 ม.9 ถ.สุรินทวงศ์ แขวงล าผักชี 
เขตหนองจอก กทม.  10530 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด 02-5647932 เลขที่ 136 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120 

ศูนย์วิทยาการวินิจฉัยโรคสัตว์ 
บริษัท ไทย ฟู้ดส์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จ ากัด 

089-901-1856 เลขที่ 18 ม.16 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ   
จ.กาญจนบุรี  71210 

หมายเหตุ ห้องปฏิบัติของกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์และส านักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  
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การท าลายสุกรหรือซากสุกร 
ตามมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้ สัตวแพทย์มีอ านาจสั่งท าลาย

สุกรหรือซากสุกรได้ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการท าลายสัตว์ที่
เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 
2558 ซึ่งก าหนดให้อ านาจในการท าลายสุกรในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามแต่ละต าแหน่งได้ไม่เกินจ านวน  
ดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ หรือผู้อ านวยการกองสารวัตรและกักกัน 
มีอ านาจสั่งท าลายสัตว์ทั่วราชอาณาจักร สุกรรายละไม่เกิน 1,000  ตัว  
     2.  ปศุสัตว์เขต มีอ านาจสั่งท าลายสัตว์ในพ้ืนที่เขตท่ีรับผิดชอบ สุกรรายละไม่เกิน 500 ตัว 

 3.  ปศุสัตว์จังหวัด มีอ านาจสั่งท าลายสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ สุกรรายละไม่เกิน 100 ตัว 
 4.  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ มีอ านาจสั่งท าลายสัตว์ในด่านกักกันสัตว์หรือสถานกักกันสัตว์ที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของด่านกักกันสัตว์นั้นๆ สุกรรายละไม่เกิน 50 ตัว 
 5.  ปศุสัตว์อ าเภอมีอ านาจสั่งท าลายสัตว์ในพ้ืนที่อ าเภอที่รับผิดชอบสุกรรายละไม่เกิน 50 ตัว                                            
ทั้งนี้ การสั่งท าลายสุกรจ านวนที่เกินกว่าอ านาจของผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ หรือ
ผู้อ านวยการกองสารวัตรและกักกัน ให้เป็นอ านาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

ขั้นตอนการท าลายสัตว์หรือซากสัตว ์

1.  ปศุสัตว์จังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินราคาสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกท าลาย โดยคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วยสัตวแพทย์หนึ่ง
คน และพนักงานฝ่ายปกครองท้องที่หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคน เช่น นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธาน โดยประเมินราคาสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกท าลายตามกฎกระทรวงก าหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูก
ท าลายอันเนื่องจากเป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะ
ของโรคระบาด พ.ศ. 2560 

2.  ให้สัตวแพทย์ผู้มีอ านาจสั่งท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรื อซาก
สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์และจัดท าบันทึกสั่ง
ท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ 

3.  คณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ท าบันทึกการประเมินราคาสัตว์ที่อาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อน
เกิดโรคระบาด จากนั้นแจ้งให้เจ้าของสัตว์ทราบ ถ้าเจ้าของพอใจในราคาประเมินให้ลงนามว่าพอใจราคาที่
คณะกรรมการประเมิน 

4.  คณะกรรมการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ด าเนินการควบคุมการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ให้เป็นไป
ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2558 

5.  กรณีเบิกเงินค่าชดใช้ในการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมหลักฐาน
ส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตตรวจสอบและส่งหลักฐานให้ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์แจ้งกองคลัง
เพ่ือโอนเงินเบิกจ่ายเงินค่าชดใช้ในการท าลายสัตว์ของเกษตรกรไปยังส านักงานปศุสัตว์เขตต่อไปซึ่งหลักฐาน
เอกสารประกอบด้วย 
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- รายงานการเกิดโรคระบาดในท้องที่และแนบผลการวินิจฉัยโรค 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินราคาสัตว์ 
- บันทึกคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ 
- ค าสั่งคณะกรรมการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ 
- บันทึกสั่งและรับค าสั่งท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ 
- บันทึกผลการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ 
- รูปภาพการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ 
- ใบส าคัญรับเงิน (แบบ กปศ.12) 
- ส าเนาบัตรประจ าประชาชนเจ้าของสัตว์ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสัตว์ 
- บัญชีเงินค่าใช้จ่าย ค่าชดใช้ในการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด (แบบ 10) 

  



51 
 

วิธีการท าลายสุกรตามหลักการการุณยฆาต 

 1.  การจัดการด้วยวิธีทางเคมี 

       1.1  รมด้วย (CO2/CO/Argon/Argon ผสม CO2/N2 ผสม CO2 ) มักใช้ในสุกรที่มีน้ าหนักน้อย
กว่า 30  กิโลกรัม 

       1.2  ฉีดด้วย Barbiturate หรอือนุพันธ์ของ Barbituric Acid เข้าเส้นเลือดด า 

  2.  การจัดการด้วยวิธีทางกายภาพ 

      2.1  การใช้ปืนยิง และ Penetrating Captive Bolt สามารถใช้กับลูกสุกรดูดนมได้ โดยยิง
เข้าท่ีกะโหลกศีรษะส่วนหน้า 

       2.2  การช็อตด้วยไฟฟ้าบริเวณสมองและหัวใจ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรตามด้วยการแทง
สมองด้วยเหล็กแหลม 

       2.3  การทุบท่ีกะโหลกอย่างรุนแรง ส าหรับลูกสุกรดูดนมเท่านั้น เนื่องจากกะโหลกศีรษะส่วน
หน้าพัฒนาไม่เต็มที่ (Frontal Bone) 
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วิธีการก าจัดซากสุกร 

 การก าจัดซากเพ่ือลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคและโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ด าเนินการ ดังนี้ 

 1.  บริเวณที่จะฝังสัตว์หรือซากสัตว์ควรอยู่ในบริเวณฟาร์มที่เกิดโรคเพ่ือลดโอกาสการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสออกไปนอกบริเวณ เป็นพื้นที่ดอนที่น้ าท่วมไม่ถึงและห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือ
ไกลจากชุมชน 

        2.  หลุมที่จะฝังสัตว์หรือซากสัตว์ ควรมีความลึกเพียงพอ โดยให้ส่วนบนสุดของซากสัตว์ที่จะ
ถูกท าลายทับซ้อนกันสูงจากก้นหลุมไม่ควรเกิน 2.5 เมตร  
  3.  ฝังซากสัตว์โดยให้ส่วนบนสุดของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรและ 
พูนดินกลบหลุมให้สูงกว่าระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 

 4.  พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคเพ่ือก าจัดเชื้อไวรัสที่อาจปนเปื้อนหลงเหลือในสิ่งแวดล้อมขณะ
ด าเนินการ  

       5.  โรยปูนขาว (slaked lime-CaOH2) หรือเกลือคลอรีน (chlorinated lime-CaCl2)  เพ่ือ
ฆ่าเชื้อโรค ก าจัดกลิ่นให้ทั่วบริเวณที่ฝังกลบ อาจล้อมรั้ว  กั้นเชือกโดยรอบหรือเทปเครื่องหมายห้ามเข้าเพ่ือ
ป้องกันการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่  

 6.  ท าการตรวจสอบดูแลพ้ืนที่เกิดโรคและที่ฝังสุกรเป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงแรกที่ซาก
สัตว์ยังไม่เสื่อมสภาพหรือดูแลแก้ไขปัญหา เช่น การจัดการแมลงรบกวน กลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดขึ้น เป็นต้น  
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ค่าชดใช้ในการท าลายสัตว์ 
ค่าชดใช้การท าลายสุกรและซากสุกรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จะจ่ายในราคา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของราคาสุกรหรือซากสุกรที่ประเมินในท้องตลาด ทั้งนี้  เงื่อนไขเบื้องต้นของการได้รับ 
ค่าชดใช้การท าลายสัตว์ โดยฟาร์มเลี ้ยงสัตว์ต้องมีการปฏิบัติตามตามกฎหมายต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  ดังนี้ 
  1.  เกษตรกรต้องด าเนินการแจ้งโรคต่อสัตวแพทย์ในท้องที่ภายในเวลา 12 ชั่วโมงตามมาตรา 
11 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 
  2.  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์          
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีดังนี้ 
       -  ท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์และข้ึนทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ 
       -  การดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 
       -  การให้วัคซีนป้องกันโรคให้แก่สัตว์ตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 
       -  การจดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรค 
       -  การป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  
       -  การทราบแหล่งที่มา  
       -  ปฏิบัติการอ่ืนตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
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แบบฟอร์มเก่ียวกับการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์
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   ค าสั่ง........................ 

                                                                          ที่           /  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์  
------------------------------------------  

      ด้วย ได้เกิดการระบาดของโรคระบาด(ชนิด)............................ ............................ในท้องท่ี 
หมู่ที่...............ต าบล...........................อ าเภอ............................จังหวัด............................ เพ่ื อมิให้                   
โรคแพร่ระบาดและเพ่ือก าจัดพาหะของโรคระบาด 
           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (๔) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ประกอบกับ
ความในข้อ 6 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ.2558 จึงแต่งตั้งผู้มีนาม
ข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ ดังต่อไปนี้ 

(๑)                      เป็นประธานกรรมการ  

 (๒)    เป็นกรรมการ  

 (๓)    เป็นกรรมการ  

 

ให้คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์และแนะ
วิธีการที่ถูกต้องให้เจ้าของปฏิบัติตามทุกขั้นตอนของการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์อย่างเข้มงวดพร้อมรายงาน
ปศุสัตว์จังหวัด.........................ทราบต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่      เดือน             พ.ศ. 

 

           (ปศุสัตว์จังหวัด)  
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       ค าสั่งจังหวัด........................ 
                                                                          ที่           /  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกท าลาย  
------------------------------------------  

      ด้วย ได้เกิดการระบาดของโรคระบาด(ชนิด)........... .............................................ในท้องท่ี 
หมู่ที่...............ต าบล...........................อ าเภอ............................จังหวัด.................... ........ เพ่ือมิให้                   
โรคแพร่ระบาดและเพ่ือก าจัดพาหะของโรคระบาด 
           อาศัยอ านาจตามความในกฎกระทรวง ก าหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกท าลายอันเนื่องจากเป็น            
โรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงออกค าสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกท าลาย 

(๑)                      เป็นประธานกรรมการ  

 (๒)    เป็นกรรมการ  

 (๓)    เป็นกรรมการ  

ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินผู้ได้รับแต่งตั้งตามข้อ 1 ตรวจนับจ านวนสัตว์ที่จะท าลาย ประเมิน
ราคาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เมื่อด าเนินการแล้วรีบรายงาน
จังหวัดทราบโดยด่วน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่      เดือน             พ.ศ. 

 

     (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  
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 บันทึกการสั่งกักสัตว์ 

 
เขียนที…่…………………………………………. 

     วันที่ ……เดือน ……………..พ.ศ………….. 
  บันทึกนี้แสดงว่าสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ ชื่อ………………….…………………………………………..ใช้   
อ านาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ .ศ.๒๕๕๘ ได้สั่งให้                
นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………….ปฏิบัติตามค าสั่งต่อไปนี้ 

 ๑. ให้ท าการกักสัตว์ ………...................ไว้ในบริเวณ เลขท่ี.......หมู่.....ต าบล........................
อ าเภอ.................จังหวัด....................        
  ๒. ให้อาหาร น้ า  ให้สัตว์กินในบริเวณท่ีก าหนดให้ตามข้อ ๑    
  ๓.จะน าสัตว์ออกนอกบริเวณที่สั่ งกักในกรณีใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่                 
สัตวแพทย์เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้        
  ๔. ถ้าสงสัยจะเกิดสัตว์ป่วยหรือมีสัตว์ เกิดตายลงกะทันหัน ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่                   
สัตวแพทย์ผู้สั่งกักทราบทันทีและด าเนินการแยกสัตว์ป่วยออกจากสัตว์ปกติ    
            ๕. ถ้าสัตว์หายไปจากบริเวณที่ก าหนดให้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม ต้องรายงานให้ เจ้าหน้าที่
สัตวแพทย์ผู้สั่งกักทราบทันที         
  ๖.ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ ตลอดจนถ้าสัตว์เกิดการตายหรือสูญหาย เจ้าของสัตว์จะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามในบันทึกนี้ ตั้งแต่วันที่….เดือน………………พ.ศ.…………….จนถึง
วันที่….......เดือน............พ.ศ....................หรือจนกว่าเจา้หน้าท่ีสตัวแพทยจ์ะได้สั่งการเปล่ียนแปลงเปน็อยา่งอ่ืน 

 
สั่ง  ณ  วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ……………. 

          (ลงชื่อ) …………………………………….. สัตวแพทย์ผู้สั่งกักสัตว์ 
             (……………………………………..) 

                                    ข้าพเจ้า…………………………………… ผู้รับผิดชอบสัตว์ตามจ านวนในบันทึกนี้ทราบ
ค าสั่งของเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ แล้ว  ขอรับรองว่าเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ ได้อ่านให้ฟังเป็นที่เข้าใจดีแล้วและ
ถูกต้องทุกประการ มิได้มีการบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด ข้าพเจ้ารับว่าจะปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัดทุก
ประการ  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อหนึ่งข้อใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ ฟ้องร้องได้
ตามกฎหมาย  และหากข้าพเจ้าจ้างผู้อ่ืนเลี้ยง จะให้ผู้รับเลี้ยงปฏิบัติตามบันทึกนี้ด้วย  โดยข้าพเจ้ารับเป็น
ผู้รับผิดชอบผู้เดียว   เพ่ือเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

(ลงชื่อ) …………………………………….. ผู้รับการสั่งกักสัตว์   
(……………………………………..) 

สถานที่ติดต่อ…………………………………………………………………………………………………………………

    



 

                  

 

 บันทึกคณะกรรมการการประเมินราคาสตัวห์รือซากสัตว ์
 

 เขียนที…่…………………………………...…. 
 วันท่ี ……เดือน ……………พ.ศ………….. 

               ตามค าสั่งจังหวัด………………….…ที…่………………ลงวันท่ี…………................แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์หรือ
ซากสัตว์ ชนิด..........................................................ที่จะท าลายเนื่องจากโรคระบาดชนิด..........................................ในท้องที่อ าเภอ
..............................................................จังหวัด..................................................................................นัน้ 
               คณะกรรมการได้ประเมินราคาสัตวห์รือซากสัตว์ที่ถูกท าลายของ (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ..............................
บ้านเลขท่ี............................หมู่................ต าบล.............................อ าเภอ...............................จังหวัด.............................ดังนี ้
๑.(..............................................) ราคาตัวละ.....................บาท จ านวน.........................ตัว เป็นเงิน..............................บาท 
๒.(..............................................) ราคาตัวละ.....................บาท จ านวน.........................ตัว เป็นเงิน..............................บาท 
๓.(..............................................) ราคาตัวละ.....................บาท จ านวน.........................ตัว เป็นเงิน..............................บาท 
๔.(..............................................) ราคาตัวละ.....................บาท จ านวน.........................ตัว เป็นเงิน..............................บาท 
๕.(..............................................) ราคาตัวละ.....................บาท จ านวน.........................ตัว เป็นเงิน..............................บาท 
                       รวมราคาประเมินเป็นเงินท้ังสิ้น......................................................................บาท 
                       ทั้งนี้ราคาประเมินดังกล่าวข้างต้นเป็นราคาสัตว์หรือซากสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด
ดังนั้น  ค่าชดใช้ในการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าชดใช้การท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด (พ.ศ.๒๕๕๘) ต้องจ่ายไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของราคา
ดงักล่าว รวมเป็นเงินท้ังสิ้น.................................................บาท(...................................................................................................) 
                      จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
                                                          (ลงช่ือ) ………………………………………… ประธานคณะกรรมการ                     
                                                                    (……………………………………..) 
                                                          ต าแหน่ง.................................................................. 
                                                          (ลงช่ือ) ………………………………………… คณะกรรมการ 
             (……………………………………..) 
                                                          ต าแหน่ง.................................................................. 
 
                                                          (ลงช่ือ) ………………………………………… คณะกรรมการ 
                                   (……………………………………..) 
                                                          ต าแหน่ง.................................................................. 
                                                   บันทึกค ายินยอมรับการประเมิน 
 ข้าพเจ้า..................................................................หมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน........................................... 
พอใจและยินยอมรับในราคาประเมินข้างต้น       
                                                          (ลงช่ือ)..............................................................เจ้าของสัตว์ 
                                                                  (..............................................................)           
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                                 บันทึกสั่งท าลายสตัว์และซากสัตว ์
 

เขียนที…่…………………………………………...... 

วันที่ ……เดือน …………………….. พ.ศ……… 

  บันทึกนี้แสดงว่าสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ชื่อ………………….…………………………………………..ใช้
อ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔)  มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และประกาศ
กรมปศุสัตว์ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ าเป็นโรค
ระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่ เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ.2558  สั่ ง ให้  นาย/นาง/นางสาว 
ชื่อ………………………………………………….............. 
บ้านเลขท่ี.......หมู่.....ต าบล..................อ าเภอ.................จังหวัด.................... 

                       สัตวแพทย์ได้สั่งท าลายสัตว์และซากสัตว์ ชนิด.........................จ านวน.........................ตัว 

ซากสัตว์ชนิด................................................จ านวน............................................ตวั โดยวธิกีารท าลายดังนี้ 

  สัตว์     วิธีรมแก๊สหรือ 

       วิธีทางกายภาพ เช่น ดึงดอ 

       วิธีอ่ืน ๆ (ระบุ).................................................... 

  ซากสัตว์     เผา หรือ 

       ฝัง  

                      โดยเจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวทุกประการ  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สัตว
แพทย์และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องมิได้บังคับข่มขืนใจให้กระท าการใดไม่ให้กระท าการใดหรือจ ายอมต่อสิ่งใด ขอ
รับรองว่าเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ ได้อ่านให้ฟังเป็นที่เข้าใจดีแล้วและถูกต้องทุกประการเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน           
จงึไดล้งลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

                                           

(ลงชื่อ) ………………………………………… ผู้สั่งท าลาย                     

                                                    (……………………………………..) 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………… ผู้รับค าสั่งท าลาย                     

                                                    (……………………………………..) 
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บันทึกผลการท าลายสตัว์หรือซากสตัว ์
 

   เขียนที…่…………………………………………............ 

               วันท่ี ……เดือน …………………….. พ.ศ………….. 

  บนัทึกน้ีแสดงวา่วนัท่ี….........เดือน....................... พ.ศ....................... เวลา ................................... น. 
คณะกรรมการท าลายสัตว์และซากสัตว์ ตามค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัด..................................ที่...................................... 
ลงวันท่ี.......................................................มีรายชื่อ ดังนี้ 

๑. .....................................................ต าแหน่ง.............................................ประธานคณะกรรมการ 
๒. ......................................................ต าแหน่ง............................................กรรมการ 
๓. ......................................................ต าแหน่ง.............................................กรรมการและเลขานุการ 

 

ได้สั่งให้เจ้าของ ช่ือ............................................บ้านเลขท่ี...............หมู่............ต าบล..........................อ าเภอ........................ 

จังหวัด...................................จัดการท าลายสัตว์ชนิด.......................จ านวน............................ตัว ซากสัตว์ชนิด..................... 

จ านวน.................................. ตัว โดยด าเนินการตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการท าลาย
สัตว์หรือซากสตัว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม ดังน้ี 

๑. โดยวิธีการเผา 

๒. โดยวิธีการฝัง 

๒.๑ ขุดหลุมใหซ้ากอยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ไวท้ี ่
      บริเวณ........................................................................................ 
๒.๒ ใช้ยาฆ่าเชื้อราดซากสัตวจ์นท่ัว รวมถึงบริเวณพื้นหลุม 

๒.๓ ท าการพูนดินกลบหลุมสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนตเิมตร 

๒.๔ โรยปูนขาวเหนือบริเวณหลุม และพื้นท่ีใกล้เคียงบริเวณปากหลมุโดยคณะกรรมการฯ ได้ควบคุมดแูล
และแนะน าวิธีการที่ถูกต้องให้เจ้าของปฏิบัติตามทุกขั้นตอนของการท าลายอย่าเขม้งวด 

 
                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………… ประธานคณะกรรมการ 

      (……………………………………..) 

                                                          (ลงช่ือ) ………………………………………… กรรมการ 

                                   (……………………………………..) 

     (ลงช่ือ) ………………………………………… กรรมการและเลขานุการ  

    (……………………….……………..) 
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ค าแนะน าเกษตรกร 

ถาม: African Swine Fever คือโรคอะไร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่าอย่างไร? 
ตอบ: เป็นโรคที่รุนแรงในสุกร และมีชื่อภาษาไทยเรียกว่า "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร" 
 
ถาม: เกิดจากเชื้ออะไร? 
ตอบ: เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะท าให้สุกรตายเป็นจ านวนมาก 
 
ถาม: มีวัคซีนป้องกันและยารักษาหรือไม่? 
ตอบ: ไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษา 
 
ถาม: ติดต่อสู่คนหรือไม่? 
ตอบ: โรคนี้ไม่ติดต่อสู่คน 
 
ถาม: โรคนี้มีการระบาดในประเทศไทยหรือยัง? 
ตอบ: ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคนี้ โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 พบรายงานการเกิดโรค 
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆในอาเซียนมีความเสี่ยงที่
จะพบการระบาดของโรคนี้เช่นกัน  
 
ถาม: ถ้าเกิดการระบาดในประเทศของเราจะส่งผลกระทบอย่างไร? 
ตอบ: หากโรคนี้เข้ามาในประเทศไทยจะก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ท าให้สุกรป่วยตาย
เป็นจ านวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียาหรือวัคซีนในการรักษา เกิดความ
เสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ 
รวมทั้งส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 
ถาม: สุกรจะป่วยเป็นโรคนี้ได้อย่างไร? 
ตอบ: กินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ท่ีปนเปื้อน สามารถแพร่กระจาย
ไวรัสได้  หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้ เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุง 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกท่ีท ามาจากสุกรที่ติดเชื้อ 
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ถาม: นิยามในการเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการในสุกรของโรคนี้คืออะไร ? 
ตอบ: สุกรมีการตายเฉียบพลัน 
           - เกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า 50 ตัว) : มีสุกรตายตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน 
           - เลี้ยงระบบฟาร์ม : มีสุกรตายมากว่า 5%ใน 2 วัน 
  
ถาม: ถ้าป่วยเป็นโรคนี้จะมีอาการอย่างไร? 
ตอบ: ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ า โดยเฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง มีอาการทางระบบอ่ืนๆ เช่น  ระบบ

ทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในทุกช่วงของการตั้งท้อง 
 พบทุกกลุ่มและทุกช่วงอายุ 
 อัตราการป่วย 100% 
 อัตราการตาย 30-100% 
 ในลูกสุกร อัตราการตายสูง 80-100% ภายใน 14 วัน 
 เชื้อนี้สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้หลายเดือน 
 
ถาม: จะป้องกันอย่างไร เพื่อไม่ให้สุกรป่วยเป็นโรคนี้? 
ตอบ: - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP  
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจ าเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหาร ควรน าเศษอาหารไปต้มให้สุกก่อน  
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด 
 - สังเกตอาการสุกรที่เลี้ยงอย่างสม่ าเสมอ หากพบอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันท ี
 
ถาม: เมื่อพบสุกรตายเฉียบพลันเป็นจ านวนมาก ต้องท าอย่างไร? 
ตอบ: แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ทันที หรือ ติดต่อcall center : 063-2256888 หรอืแจ้งผา่น  
  application DLD 4.0 (แจ้งการเกิดโรคระบาด) 
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกจากฟาร์ม 
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม 
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การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของฟาร์มและสถานที่เลี้ยงสุกร 

1.  ท าเลที่ตั้งฟาร์ม 

       1.1   สถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์มสุกรควรตั้งอยู่ห่างจากสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์มสุกรอ่ืน 
ตลาดค้าสัตว์กีบคู่ และโรงงานผลิตอาหารสุกรในระยะท่ีไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค 
       1.2  ควรห่างจากโรงฆ่าสุกรอย่างน้อย 5 กิโลเมตร 

ทั้งนี้ ท าเลที่ตั้งเป็นปัจจัยที่ควบคุมและเปลี่ยนแปลงยาก ดังนั้น หากที่ตั้งของสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์ม 
ยังมีความเสี่ยงต้องใช้มาตรการอ่ืนที่เข้มข้นในการลดความเสี่ยง เช่น การท าความสะอาด ท าลายเชื้อโรคบุคคล
และยานพาหนะ เข้า – ออกฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสุกร หรือการร่วมมือเฝ้าระวังในการค้นหาโรคในพ้ืนที่รอบ  ๆฟาร์ม เป็นต้น 

2.  ลักษณะฟาร์ม 
       2.1  มีรั้วรอบที่สามารถป้องกันคน สัตว์หรือยานพาหนะเข้าในบริเวณสถานที่เลี้ยงสุกรหรือ
ฟาร์ม 
       2.2  มีคอกหรือโรงเรือนหรือสถานที่ส าหรับกักสุกรก่อนน าสุกรเข้าเลี้ยงร่วมโรงเรือนเดียวกับสุกรที่
เลี้ยงอยู่เดิม โดยให้ห่างจากคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างน้อย 10 เมตร ยกเว้นการเลี้ยงที่ขายสุกรออกทั้งหมด
แล้วค่อยน าเข้ามาเลี้ยงใหม่ในโรงเรือน 
       2.3  มีพ้ืนที่ส าหรับจ าหน่ายสุกรภายนอกสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์ม  และสามารถท าลาย 
เชื้อโรคได้สะดวกรวมถึงไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่สุกรที่เลี้ยง 
       2.4  แยกพ้ืนที่การเลี้ยงสุกรจากที่อยู่อาศัยของคนอย่างชัดเจน 
       2.5  มีสถานที่ส าหรับเก็บและก าจัดซากสุกรอย่างเหมาะสมเพ่ือไม่ให้มีการแพร่กระจายของ 
เชื้อโรค 

3.  การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ 
       3.1  มีอุปกรณ์ส าหรับฆ่าเชื้อโรคและด าเนินการท าลายเชื้อโรคก่อนเข้าสถานที่เลี้ยงสุกร 
หรือฟาร์ม 
       3.2  ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคท่ีออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้ดี และมีการเปลี่ยนน้ ายาฆ่าเชื้อทุกวัน  
      3.3  มีรองเท้าส าหรับเปลี่ยนที่ทางเข้าคอกหรือโรงเรือน  และห้ามน ารองเท้าออกไปใช้ภายนอก 
       3.4  ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนอย่างสม่ าเสมอ 
       3.5  ภายหลังจากการเคลื่อนย้ายสุกรออกนอกสถานที่เลี้ยง หรือฟาร์มให้ท าความสะอาดท าลาย
เชื้อโรคคอกและวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งให้พักคอกก่อนน าสัตว์ เข้ามาเลี้ยงใหม่อย่างน้อย  7 วันนับจากวันที่มีการฆ่า
เชื้อโรค 

4.  การจัดการยานพาหนะ 
       4.1  ห้ามยานพาหนะจากภายนอกเข้าในบริเวณเลี้ยงสัตว์หรือฟาร์ม เว้นแต่มีการท าลายเชื้อโรค
ก่อน  
       4.2  ไม่ควรใช้ยานพาหนะท่ีใช้ภายในฟาร์ม และนอกฟาร์มร่วมกัน 
       4.3  ห้ามยานพาหนะรับซื้อสุกรเข้ามาในฟาร์มโดยเด็ดขาด 

5.  การจัดการอาหาร 
       5.1  ไม่น าอาหารที่มีเนื้อหรือผลิตภัณฑ์สุกรจากภายนอกสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์มเข้ามาใน
สถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์ม 
       5.2  กรณีเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารอย่างน้อยต้องผ่านความร้อนที่ 90°c นาน 60 นาที  
       5.3  กรณีที่ผสมอาหารใช้เองในฟาร์ม แหล่งโปรตีนที่น ามาผสมต้องปลอดภัยและมาจากแหล่งที่
เชื่อถือได้ 
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6.  การจัดการด้านสุขภาพสุกรและการจัดการสุกรที่เข้าเลี้ยงใหม่ 

       6.1  สุกรที่น าเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มาและไม่มีโรคระบาด 
      6.2  กักสุกรก่อนเข้าร่วมฝูงอย่างน้อย 14 วัน 
       6.3  เลี้ยงสุกรในคอกและโรงเรือนเฉพาะ ไม่ปล่อยขุดคุ้ยกินเศษขยะและการสัมผัสกับสุกรป่า  
       6.4  ไม่ใช้พ่อพันธุ์ร่วมกับฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์อ่ืน 
       6.5  ควบคุมแมลงพาหะ แมลงดูดเลือดบางชนิด เช่น แมลงวันคอก หรือเหลือบ 
       6.6  สังเกตสุขภาพสุกรอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบสุกรสงสัยว่าป่วยเป็นโรคระบาดให้แจ้งโรคกับเจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์ และสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มและป้องกันการแพร่กระจายโรคภายในฟาร์ม 

7.  การจัดการบุคคล 
       7.1  ห้ามบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องกับการรับซื้อสุกรเข้าสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์มโดยเด็ดขาด 
       7.2  ห้ามบุคคลจากภายนอกเข้าสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์ม เว้นแต่มีการท าลายเชื้อโรคก่อน
และต้องไม่มี การเข้าสถานที่เลี้ยงสุกร หรือโรงฆ่าสุกรก่อนเข้าฟาร์มเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน 
       7.3  หลีกเลี่ยงไปสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์มสุกรอื่น โรงฆ่าสัตว์หรือสัมผัสกับสุกรภายนอกฟาร์ม  
หากจ าเป็นต้องท าลายเชื้อโรคและงดเข้าฟาร์มอย่างน้อย 5 วัน 
       7.4  กรณีฟาร์ม 
      -  ให้ความรู้การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรกับผู้ปฏิบัติงานภายในฟาร์ม 
     -  มีการแยกพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงเรือนกักโรคและพนักงานขายสุกรออกจาก
พนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยผลิตอ่ืนๆ อย่างเด็ดขาด รวมถึงแยกพนักงานที่สัมผัสสัตว์ป่วยต้องสงสัยหรือเข้า
พ้ืนที่การระบาดของโรคออก ไม่ให้เข้ามาท่ีโรงเรือนเลี้ยงสุกร 
     -  ก่อนเข้าเยี่ยมส่วนผลิต ห้ามน าอุปกรณ์ที่ติดตัวมากับผู้ เยี่ยมเข้าส่วนผลิตด้วย  
อนุญาตเฉพาะแว่นตา ซึ่งต้องผ่านแสง UV เพ่ือฆ่าเชื้อก่อน 

8.  การจัดการข้อมูล  มีการบันทึกบุคคลยานพาหนะเข้าออกฟาร์ม 
9.  การจัดการสิ่งแวดล้อม 

       9.1  สุกรที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุห้ามขายซาก หรือช าแหละซากน ามาเป็นอาหาร 
       9.2  การเก็บและก าจัดซากสัตว์ หรือของเสียจากการเลี้ยงสุกรอย่างเหมาะสม เช่น ฝังไว้ใต้ระดับผิวดิน
ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรหรือเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร โรยปูนขาวหรือราดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 
แล้วกลบหลุมและคลุมดินให้แน่นเพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขี่ย เผาซากให้เผาในที่เหมาะสมและเผาซากจนหมด 
การทิ้งซากในบ่อทิ้งซากของฟาร์มต้องมีสุขลักษณะ โดยบ่อทิ้งซากภายในฟาร์มควรมีวัสดุปูรองเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสู่
ธรรมชาติ ส าหรับวิธีอ่ืนๆ ควรด าเนินการตามแนวปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ 
       9.3  การก าจัดน้ าเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสุกรด้วยวิธีที่เหมาะสมให้ได้ตามมาตรฐานประกาศ
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิด
มลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรพ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และเรื่อง ก าหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็น แหล่งก าเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 เช่น การท าบ่อ
เกรอะ บ่อไบโอแก๊ส เป็นต้น  

10. การติดตามข่าวสาร   
       ให้ติดตามสถานการณ์การเกิดโรคระบาดและหลีกเลี่ยงบุคคล ยานพาหนะจากพ้ืนที่ที่มีโรคระบาด  
เข้าฟาร์ม รวมถึงไม่น าสุกรจากพ้ืนที่ที่มีโรคระบาดเข้าฟาร์ม 
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การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

1.  ให้ฟาร์มหรือเกษตรกรสังเกตอาการสุกรทุกวัน ซึ่งอาการตามนิยามสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีดังนี้ 
       1.1  ฟาร์มที่มีการตายแบบเฉียบพลันมากกว่า 5% ใน 2 วัน หรือ รายย่อย (<50 ตัว) มีการตาย
เฉียบพลัน  ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน หรือ 
       1.2  ป่วย โดยมีอาการ ดังต่อไปนี้ 

    -  ไข้สูง หรือนอนสุมกัน  ร่วมกับ 
    -  ท้องเสียเป็นเลือด หรือผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือดออกหรือรอยช้ าโดยเฉพาะใบหู 

ท้อง ไอ แท้ง หรือ ขาหลังไม่มีแรง 
2.  เมื่อพบสุกรแสดงอาการตามข้อ 1. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์โดยตรงในพ้ืนที่ทันที หรือผ่าน 

แอปพลิเคชั่น DLD 4.0  หรือ Call center หมายเลข 063 225 6888 

3.  ไม่เคลื่อนย้ายสุกรร่วมฝูง 
4.  ไม่ช าแหละซากสุกร และฝังซากสุกรตายตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ 
5.  ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 
6.  ป้องกันการแพร่กระจายโรคไปฟาร์มอ่ืนโดยใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ  เช่น  

       -  เปลี่ยนรองเท้าและใช้รองเท้าป้องกันเชื้อคลุม เมื่อเข้าออกสถานที่เลี้ยงสุกร 
       -  ไม่ไปฟาร์มอ่ืน 
       -  ไม่ใหบุ้คคลภายนอกเข้า -ออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร 
       -  ไม่ให้รถภายในและภายนอกเข้า-ออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร 
       -  ท าความสะอาดคอกสุกรและพ้ืนของโรงเรือนด้วยผงซักฟอก และพ่นหรือราดน้ ายาฆ่าเชื้อ  
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เกษตรกร 

สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม 

สัตวแพทย์ท้องท่ีหรือ 

ปศุสัตว์อ าเภอ 

ตรวจสอบที่ฟารม์ 
-  ตรวจอาการ 
-  เกบ็ตัวอยา่งเลือดอยา่งน้อย  
   5 ตัวอยา่ง 
-  ควบคุมโรคตามมาตรการ
สงสัย 

ปศุสัตว์จังหวัด 

ปศุสัตว์เขต 

ส านักควบคุม ป้องกนัและบ าบัดโรคสัตว์ 

ห้องปฏิบัติการ 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

แจ้งโรค 

ลบ 

ตรวจ
วินิจฉัยโรค 

เพิ่มเติม เชน่ 
อหิวาต์สุกร 

พีอารอ์าร์เอส 

บวก 

รายงานทันที 

ตรวจวินิจฉัยยืนยันโรค      
ด้วยวิธี Sequencing 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ 
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

 

ติดตามรายงานใน E smart surveillance  
-  รายงานสถานการณป์ระจ าวันให้ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว ์เกษตรกร และสัตวแพทย์
ผ่านสมาคมต่างๆ  

ติดตามรายงานใน E smart  
surveillance  
-  ติดตามการควบคุมโรค  
-  แจ้งเตือนภัยภายในเขต 

ตอบผลทันที 

รายงานผลทันที 

ส่งตรวจยืนยัน 

แจ้งผลการตรวจ 

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
และเครือข่ายในพ้ืนที่ 

063 225 6888 

ปศุสัตว์จังหวัด ภาคเอกชน สมาคมฯ เกษตรกร ผู้บริหาร ศวพ./ สสช. 

ความถี่ทุกวัน 

การเฝ้าระวังและรายงานโรคกรณีพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ : เส้นทึบ คือ การปฏิบัติงาน 
       เส้นประ คือ การรายงาน 
 
 
 

 

รายงานใน E smart surveillance  
-  รายงานโรคเบ้ืองต้น กคร.1  
   ภายใน 24 ชั่วโมง 
-  รายงานการสอบสวนโรค กคร. 2   
   ภายใน 72 ชั่วโมง 
- รายงานสถานการณ์โรคทุกสัปดาห์      
   จนกว่าโรคสงบ 

ปศุสัตว์เขต 
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ข้อปฏิบัติของเกษตรกรเมื่อพบสุกรป่วย - ตายตามนิยามการเฝ้าระวังทางอาการ 

1.  แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่โดยตรงทันที หรือผ่านแอปพลิเคชั่น DLD 4.0 หรือ Call center  
063 2256888 และหากเป็นฟาร์ม GAP แจ้งสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มด้วย 

2.  ไม่เคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรทั้งหมดออกนอกฟาร์ม 
3.  ไม่ช าแหละซากสุกร และฝังหรือเผาซากสุกรตายตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ 
4.  ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคภายในฟาร์มและออกนอกฟาร์มอ่ืนโดยใช้หลักความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ  เช่น  
       4.1  ป้องกันการสัมผัสสุกรป่วยและซากสุกรโดยตรง เช่น สวมถุงมือ 
       4.2  เปลี่ยนรองเท้าและใช้ถุงคลุมรองเท้าป้องกันเชื้อโรค เมื่อเข้าออกสถานที่เลี้ยงสุกร 
       4.3  อาบน้ า ช าระร่างกาย สระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่ออกจากพ้ืนที่เลี้ยงสุกรทันที และเสื้อผ้า
ที่ใช้แล้วให้มีการแยกซัก แช่ยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง 
       4.4  ไม่น าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในพื้นที่การเลี้ยงสุกรออกข้างนอก 
       4.5  เจ้าของหรือคนเลี้ยงสุกรไม่ไปฟาร์มอ่ืน 
       4.6  ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร 
       4.7  ไม่ให้ยานพาหนะภายในและภายนอกเข้า-ออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร 

5.  ท าความสะอาดคอกสุกรและพ้ืนของโรงเรือนและท าลายเชื้อโรค 
6.  ด าเนินการควบคุมโรคตามที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  
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ข้อปฏิบัติของโรงฆ่าสัตว์เม่ือพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ 

หากพนักงานตรวจโรคสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ พบสุกรมีเหตุสงสัยว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้ด าเนินการ
ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2559 ทันที ดังนี้ 

1.  แจ้งสัตวแพทย์ประจ าท้องที ่
2.  สั่งงดการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์นั้นไว้เพื่อตรวจพิสูจน์ 
3.  ไม่อนุญาตให้น าซากที่ได้จากสุกรชุดนี้ไปจ าหน่าย จนกว่าจะได้รับยืนยันว่าสุกรที่เข้าฆ่าไม่เป็น  

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
 

ข้อปฏิบัติของโรงฆ่าสัตว์เม่ือพบสุกรยืนยันป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่โรงฆ่าสัตว ์

ท าความสะอาด และท าลายเชื้อโรคและพักการฆ่าและจ าหน่ายเป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์  
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วิธีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค 

คอกหรือโรงเรือน 
1.  เตรียมการในการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งน้ าสาธารณะ  ซึ่งในการจัดการให้พิจารณาตามสภาพของพ้ืนที่ 
2.  น าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ออกจากคอกหรือโรงเรือน 
3.  ปัดฝุ่นหรือหยากไย่ที่เพดาน ผนังและตามมุมคอก  
4.  ขูดพ้ืนและผนังโรงเรือนเพ่ือขจัดมูลสัตว์และเศษอาหารที่ติดฝังแน่น  
5.  กวาดพื้นผิวโรงเรือนที่เกิดโรคเพ่ือก าจัดสารอินทรีย์กองไว้ด้วยกัน 
6.  ในกรณีของโรงเรือนปิด (evaporated house) ถอดเยื่อท าความเย็น (cooling pad) ส าหรับให้น้ า

ผ่านลงมาในระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น กองรวมกันเพ่ือราดน้ ายาฆ่าเชื้อโรคเช่น โซดาไฟ ก่อนน าไปฝัง
หรือเผาเมื่อแห้ง 

7.  ใช้น้ าผงซักฟอกราดทุกส่วนของโรงเรือนและขัดให้สะอาด  
8.  ล้างด้วยน้ าสะอาด  
9.  พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพให้ชุ่มโรงเรือนโดยจัดการให้ยาฆ่าเชื้อสัมผัสกับพ้ืนคอกนานที่สุด  
10. พ่นยาฆ่าเชื้อตามข้อ 9. ซ้ าภายหลังจากพ่นครั้งแรก 

 

วัสดุ มูลสัตว์ที่ไม่สามารถท าลายเชื้อโรคได้ 
พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคท่ีมีประสิทธิภาพให้ชุ่ม ก่อนน าไปท าลาย 

 

อุปกรณ์ที่สามารถท าลายเชื้อโรคได้ 
1.  เตรียมการในการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งน้ าสาธารณะ ซึ่งในการจัดการให้พิจารณาตามสภาพของพ้ืนที่ 
2.  ล้างท าความสะอาด 
3.  ใช้น้ าผงซักฟอกและขัดให้สะอาด  
4.  ล้างด้วยน้ าสะอาด  
5.  ใช่น้ ายาฆ่าเชื้อโรคท่ีมีประสิทธิภาพโดยจัดการให้แช่ยาฆ่าเชื้อหรือสัมผัสให้ได้ตามท่ีก าหนด  
6.  ตากแดดให้แห้ง 
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ยาฆ่าเชื้อโรคและระยะเวลาส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

1.  กลุ่มโซดาไฟ 8/1,000  นาน  30  นาที  
2.  กลุ่มฟีนอล  นาน  30  นาท ี
3.  สารประกอบไอโอดีนนาน  30  นาที  
4.  กลุ่ม hypochlorite ที่มี  2.3  เปอร์เซ็นต์คลอรีน นาน  30  นาที  
5.  ฟอร์มาลีน 3/1,000  นาน  30  นาท ี
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