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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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จัดท 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 าบัดโรคสัตว์ 

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  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 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 ำนักงำนปศุสัตว์เขต 2 

น.สพ.เทอดศักดิ์ ดีเสมอ  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 3 

น.สพ.อิสระ ปัญญวรรณ  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 4 

น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมำก   ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 5 

น.สพ.นฤพล พร้อมขุนทด  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 6 

นายนพพร มหากัณธา   ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 

นายบุญญกฤช ป่ินประสงค์  ปศุสัตว์จังหวัดตราด 

นายสมชาย อนันตจารุตระกูล  ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 

น.สพ.สุริยะ กะการวงษ์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 

นายชูยศ เชาว์ศิริกุล   ปศุสัตวจ์ังหวัดมุกดาหาร 

นายนพดล พินิจ   ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สพ.ญ.วรรณี วัฒนพงศ์ชาติ  ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

นายสุทิน กาญจนรัช   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล 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 

กำรบริหำรจัดกำรและขับเคลื่อนมำตรกำร      13 
กำรป้องกันโรคเข้ำประเทศเชิงบูรณำกำร      14 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันโรคของฟำร์ม      18 
กำรสื่อสำรควำมเส่ียง         23 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเฝ้ำระวังโรค      29 
กำรตรวจวินิจฉัยโรคและเครือข่ำยทำงห้องปฏิบัติกำร     34 
กำรควบคุมโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร       38 
กำรฟื้นฟูเกษตรกร         41 

ภาคผนวก 
กำรเฝ้ำระวังและรำยงำนโรคกรณีพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร  42 
วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงส่งห้องปฏิบัติกำร       43 
รำยชื่อห้องปฏิบัติกำรท่ีตรวจวินิจฉัยโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร   44 
กำรท ำลำยสุกรและซำกสุกร        49 
วิธีกำรท ำลำยสุกรและซำกสุกร        51 
ค่ำชดใช้ในกำรท ำลำยสัตว์        53 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับกำรท ำลำยสัตว์และซำกสัตว์     54 

ค าแนะน าเกษตรกร 
กำรป้องกันโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรของฟำร์มและสถำนท่ีเล้ียงสุกร   63 
กำรเฝ้ำระวังและรำยงำนโรคกรณีพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร  66 

 ข้อปฏิบัติของเกษตรกรเมื่อพบสุกรป่วย – ตำยตำมนิยำมกำรเฝ้ำระวังทำงอำกำร 67 

ข้อปฏิบัติของโรงฆ่ำสัตว์เมื่อพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรท่ีโรงฆ่ำสัตว์ 68 

วิธีกำรท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชื้อ       69 
ยำฆ่ำเช้ือโรคและระยะเวลำส ำหรับโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร    70 

เอกสารอ้างอิง           71 
 
 
 

 



6 
 

ข้อมูลโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
โรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร (African swine fever : ASF) เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ำยแรงในสุกรที่

แพร่กระจำยในภูมิภำคต่ำงๆทั่วโลก  โรคนี้ถึงแม้ว่ำโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่ำงสัตว์และคนแต่ก็ถือว่ำเป็น
โรคที่สำมำรถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงสุกรเป็นอย่ำงมำกเนื่องจำกหำกมีกำรระบำด
ของโรคนี้ในประเทศแล้วจะก ำจัดโรคได้ยำกเพรำะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในกำรป้องกันและควบคุมโรค 
ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีควำมทนทำนต่อสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หำยป่วยแล้วจะเป็นพำหะของโรคได้ตลอด
ชีวิตและยิ่งกว่ำนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีควำมควำมรุนแรงโดยท ำให้สุกรที่ติดเชื้อมีกำรตำยเฉียบพลันเกือบ  100 
เปอร์เซ็นต ์

สาเหตุของโรค 

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

 

 

 

 

 

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

สัตว์ท่ีมีความไวต่อโรค 

สุกร family (Suidae) ทุกชนิด โดยสุกรบ้านมีความไวต่อโรค ในขณะที่หมูป่าเป็นแหล่งรังโรค 

พื้นที่การระบาดของโรค 

โรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรเริ่มพบกำรระบำดทวีปแอฟริกำโดยในปี พ.ศ. 2464 มีรำยงำนกำรกระจำย
ของโรคเกือบทุกประเทศในแอฟริกำใต้และแอฟริกำตะวันออก และต่อมำ พ.ศ. 2500 พบกำรระบำดในทวีป
ยุโรปซึ่งเริ่มจำกประเทศโปรตุเกสและแพร่กระจำยไปหลำยประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตำลี 
ประเทศมอลตำ ประเทศเบลเยียมและประเทศเนเธอร์แลนด์ ส ำหรับประเทศในทวีปอเมริกำกลำงและใต้  
มีรำยงำนในประเทศคิวบำใน พ.ศ. 2520 ต่อมำมีกำรกระจำยไปประเทศบรำซิล สำธำรณรัฐโดมินิกันและ
ประเทศเฮติ ส่วนในสหภำพโซเวียตมีกำรระบำดก่อน พ.ศ. 2520 และกำรระบำดของโรคนี้ได้มีกำรกระจำย
อย่ำงต่อเนื่องในทวีปแอฟริกำ ยุโรปตะวันออก ประเทศในกลุ่ม Eurasia  
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ในปี พ.ศ. 2561 พบกำรระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรมำกข้ึน ซ่ึงพบใน 14 ประเทศ โดยเป็น
ประเทศในทวีปยุโรปมี 9 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม สำธำรณรัฐเช็ก  ฮังกำรี ลัตเวีย มอลโดวำ สำธำรณรัฐ
โปแลนด์ โรมำเนีย รัสเซีย ยูเครน ประเทศในทวีปแอฟริกำมี 4 ประเทศ ได้แก่ ชำด โกตดิวัวร์ แอฟริกำใต้ 
สำธำรณรัฐแซมเบียและประเทศในเอเซีย มี 1 ประเทศ ได้แก่ สำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งมีรำยงำนกำร
ระบำดกำรเกิดโรคเมื่อวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2561 และสถำนกำรณ์จนถึงปัจจุบันมีรำยงำนกำรระบำด
แพร่กระจำยอย่ำงต่อเนื่อง 

ความสามารถในการคงอยู่ของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์สุกรและสิ่งแวดล้อม 

ผลิตภัณฑ์ /สภาพแวดล้อม ระยะเวลาของการคงอยู่ของเชื้อ
ไวรัส 

เนื้อสุกรแบบถอดกระดูก หรือเนื้อสุกรบด 105 วัน 

เนื้อสุกรหมักเค็ม 182 วัน 

เนื้อสุกรปรุงสุก (อุณหภูมิ 70 องศำเซลเซียสเป็นระยะเวลำ 30 นำท)ี 0 วัน 

เนื้อสุกรตำกแห้ง 300 วัน 

เนื้อสุกรรมควันแบบถอดกระดูก 30 วัน 

เนื้อสุกรแช่แข็ง  1,000 วัน 

เนื้อสุกรแช่เย็น 110 วัน 

เครื่องในสุกร 105 วัน 

หนังและมัน (รวมถึงกรณีผ่ำนควำมร้อนให้แห้ง) 300 วัน 

เลือดสุกร (เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส) 18 เดือน 

มูลสุกรที่อุณหภูมิห้อง 11 วัน 

เลือดสุกรที่เน่ำเสีย 15 อำทิตย์ 

คอกสุกรที่มีกำรปนเปื้อน 1 เดือน 

 หมายเหตุ : การคงอยู่ของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรขึ้นกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม อุณหภูมิและความชื้น 

ตารางท่ี 1 ควำมสำมำรถในกำรคงอยู่ของเชื้อไวรัสอหิวำต์แอฟริกำในสุกรในผลิตภัณฑ์สุกรและสิ่งแวดล้อม 
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 าให้เชื้อไวรัสเพ่ิมจ 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 

ระยะฟักตัวนำน 5-15 วัน โดยทั่วไปอำกำรไข้สูง นอนสุมกันร่วมกับท้องเสียเป็นเลือด ผิวหนังแดง มี
จุดเลือดออกหรือรอยช้ ำโดยเฉพำะใบหู ท้อง ไอ แท้งและขำหลังไม่มีแรง โดยสุกรมีอัตรำกำรตำย  100 
เปอร์เซ็นต์หำกสุกรแสดงอำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ต่อมน้ ำเหลืองโตหรือม้ำมโตขยำยใหญ่ 3 - 6 เท่ำ หรือมีจุดเลือดออกในอวัยวะต่ำงๆ ต่อมน้ ำเหลือง 
มีเลือดออก 

 

รูปที่ 4 รอยโรคของสุกรที่ป่วยด้วยโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 

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  แสดงอำกำรและรอยโรคที่พบในแต่ละช่วงระยะกำรป่วยของสุกรด้วยโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 

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

การท าลายเชื้อไวรัส 

1. ยาฆ่าเชื้อโรคและระยะเวลาส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

1.1 กลุ่มโซดำไฟ 8 /1,000 นำน 30 นำท ี 
1.2 กลุ่มฟีนอล นำน 30 นำที 
1.3 สำรประกอบไอโอดีนนำน 30 นำท ี 
1.4 กลุ่ม hypochlorite ที่ม ี2.3 เปอร์เซ็นต์คลอรีน นำน 30 นำที  
1.5 ฟอร์มำลีน 3/1,000 นำน 30 นำที 
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2. เศษอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว ์ 
2.1 ใช้ควำมร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศำเซลเซียสอย่ำงน้อย 60 นำที โดยต้องระมัดระวังให้กำร

กระจำยควำมร้อนทั่วถึง 
2.2 ควำมร้อนภำยใต้ควำมดันในเศษอำหำรที่ใช้เลี้ยงสัตว์ที่อุณหภูมิ  121 องศำเซลเซียส 

ควำมดัน 3 บำร์อย่ำงน้อย 10 นำท ี 
3. เนื้อสุกร 

3.1 ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทป้องกันอำกำศเข้ำ-ออก (hermetically sealed container) ที่
ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ด้วยควำมร้อนที่อุณหภูมิและเวลำที่กำหนด โดยให้ค่ำ F0 (sterilization value) ที่
เวลำ 3 นำท ีหรือมำกกว่ำ  

3.2 ควำมร้อนในเนื้อสัตว์ที่อุณหภูมิ 70 องศำเซลเซียสอย่ำงน้อย 30 นำที โดยให้ควำมร้อน
ทั่วถึงตลอดชิ้นเนื้อ 

3.3 หมักแห้ง โดยเนื้อสัตว์จะถูกหมักด้วยกำรใช้เกลือทำที่ผิวนอกหรือคลุกให้ทั่ววัตถุดิบ 
จำกนั้นบ่มหมักเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือน  

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

หมักในน้ ำเกลืออ่ิมตัว ที่มีค่ำ Aw (water activity) น้อยกว่ำ 0.80 หรือหมักเกลือที่สำรประกอบฟอสเฟต 
ประกอบด้วย 86.5 % NaCl, 10.7% Na2HPO4 โดยน้ ำหนัก และหมักที่อุณหภูมิ 12 องศำเซลเซียส หรือมำกกว่ำ  

5. หนังและหัวสุกร (skins and trophies)  
5.1 ต้มฆ่ำเชื้อในน้ ำเดือด จนกระท่ังเปื่อยหลุดออกมำจำกกระดูก เขี้ยวหรือฟัน  
5.2 จุ่มล้ำงฆ่ำเชื้อ ในสำรละลำยโซเดียมคำร์บอเนต หรือโซดำซักผ้ำ (sodium carbonate, 

Na2CO3) ควำมเข้มข้น 4 % (w/v) ที่มีค่ำ pH มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 11.5 เป็นเวลำอย่ำงน้อย 48 ชั่วโมง  
5.3 จุ่มล้ำงฆ่ำเชื้อ ในสำรละลำยกรดฟอร์มิก (100 กก. เกลือแกง NaCl และ 12 กก.  

กรดฟอร์มิกต่อน้ ำปริมำตร 1,000 ลิตร) ที่มีค่ำ pH 3 น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 3.0 เป็นเวลำอย่ำงน้อย 48 ชั่วโมง  
5.4 แช่เกลือแกง และสำรละลำยโซดำซักผ้ำที่ควำมเข้มข้น 2%  
5.5 สำรละลำยฟอร์มำลีนควำมเข้มข้น 1% เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 วัน  

6. ขนสุกร  
วิธีกำรท ำให้เชื้อหมดฤทธิ์ สำหรับขนสุกรมีหลำยวิธี ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่ำนี้ เช่น  

6.1 ต้มฆ่ำเชื้อในน้ำเดือด อย่ำงน้อย 30 นำที  
6.2 จุ่มแช่ฆ่ำเชื้อในสำรละลำยฟอร์มำดีไฮด์ ควำมเข้มข้น 1% อย่ำงน้อย 24ชั่วโมง  

7. ซากและมูลสุกร  

7.1 ควำมร้อนชื้น อุณหภูมิ 55 องศำเซลเซียส อย่ำงน้อย 60 นำท ี 
7.2 ควำมร้อนชื้น อุณหภูมิ 70 องศำเซลเซียส อย่ำงน้อย 30 นำท ี  
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แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย 
 

กระบวนกำรรับมือโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบส ำคัญที่มีควำมเชื่อมโยงและ
เกี่ยวเนื่องกัน ดังนี้ 

1.  กำรมีส่วนร่วมของภำครัฐและภำคเอกชนในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเป็ น
องค์ประกอบที่มีควำมส ำคัญที่สุดที่จะท ำให้กำรรับมือโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรประสบควำมส ำเร็จ และในกำร
ด ำเนินกำรทุกขั้นตอนมีควำมจ ำเป็นต้องใช้องค์ประกอบนี้ ทั้งนี้ หำกกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐและภำคเอกชน
ไม่เข้มแข็งในขั้นตอนใดจะท ำให้ขั้นตอนนั้นไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้ 

2.  กำรเฝ้ำระวัง เตือนภัย 
               เป็นองค์ประกอบที่มีควำมส ำคัญและต่อเนื่อง ตั้งแต่กำรเฝ้ำระวัง เตือนภัยติดตำมข้อมูล

กำรระบำดของโรคในต่ำงประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพมำตรกำรป้องกันโรครวมถึงกำรเฝ้ำระวัง เตือนภัย
ภำยในประเทศ เนื่องจำกกำรรู้โรคเร็วจะท ำให้สำมำรถควบคุมโรคได้เร็วและมีประสิทธิภำพท ำให้ลดกำร
แพร่กระจำยโรคได้ 

3.  กำรป้องกันโรค 
          เป็นองค์ประกอบที่เปรียบเสมือนก ำแพงบ้ำนที่ป้องกันไม่ให้ขโมยเข้ำขโมยของในบ้ำน 

เพรำะมำตรกำรนี้เป็นกำรป้องกันไม่ให้โรคเข้ำมำท ำควำมเสียหำยให้วงกำรเลี้ยงสุกร ซึ่งองค์ประกอบกำร
ป้องกันโรคนี้มีท้ังระดับประเทศและระดับฟำร์ม 

4.  กำรเตรียมควำมพร้อมเผชิญเหตุโรคระบำด 
               เป็นองค์ประกอบที่ต้องมีควำมชัดเจนและมีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรเมื่อมีโรคระบำด

เกิดขึ้น 
 

มาตรการในการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย 
โรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรเป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นและโรคอุบัติใหม่ที่หำกมีกำรระบำดในประเทศไทย

จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจของประเทศเป็นมูลค่ำมหำศำล  ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้เสนอให้โรคนี้
เป็นโรคระบำดสัตว์ตำมมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558  ในสัตว์ประเภทสุกร โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคตำมมำตรกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยมีกฎหมำยรองรับ 
 
มาตการในการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทยมี 8 ด้าน ดังนี้ 

1. กำรบริหำรจัดกำรและขับเคลื่อนมำตรกำร 
2. กำรป้องกันโรคเข้ำประเทศเชิงบูรณำกำร 
3.  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันโรคของฟำร์ม 
4.  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเฝ้ำระวังโรค 
5.  เครือข่ำยทำงห้องปฏิบัติกำร 
6.  กำรควบคุมโรค 
7.  กำรสื่อสำรควำมเสี่ยง 
8.  กำรฟ้ืนฟูเกษตรกร 
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การบริหารจัดการและขับเคลื่อนมาตรการ 

กำรผลักดันให้มำตรกำรในกำรรับมือโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพต้องมีกำร
บริหำรและขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภำพ  ดังนี้ 

1.  ผลักดันแผนรับมือโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรในประเทศไทยเป็นวำระแห่งชำติ 
2.  จัดตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรป้องกัน ควบคุมและก ำจัดโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรแห่งชำติ 

 -  รองนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน 
 -  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเลขำนุกำร 
 -  อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 -  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ ภำคสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ และภำคเอกชนเป็นกรรมกำรมี

หน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ผลักดันและสนับสนุนงบประมำณและทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำนเพ่ือรับมือโรคอหิวำต์
แอฟริกำในสุกร 

3.  จัดตั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร (War room) 
  3.1  ระดับกรมปศุสัตว์  โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธำน   
  3.2  ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน มีหน้ำที่เตรียมควำมพร้อมรับมือ 

โรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร ขับเคลื่อนแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดโรคระบำด 
 4.  ซักซ้อมแผนรับมือโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรและเผชิญเหตุเมื่อเกิดโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 

5.  ผลักดันงบประมำณในกำรสนับสนุนทรัพยำกรในกำรป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค 
6.  จัดตั้งกองทุนสนับสนุนกำรป้องกัน ควบคุมและก ำจัดโรค 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

  1.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  2.  ภำคเอกชน 
  3.  กระทรวงมหำดไทย 
  4.  กระทรวงกลำโหม 
  5.  กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
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การป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ 
จำกผลกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรน ำเข้ำเชื้อโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรเข้ำสู่ประเทศไทย โดยระบุ 

Risk pathways  จึงได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันโรคเข้ำประเทศไทย  ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงการน าเข้าเชื้อไวรัสจากสุกรและซากสุกรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรง พบว่า 
       -  ควำมเสี่ยงจำกสุกรและเนื้อเป็นควำมเสี่ยงระดับต่ ำ เนื่องจำกประเทศไทยไม่มีกำรน ำเข้ำ
สุกรและซำกสุกรจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีนโดยตรง 
       -  ควำมเสี่ยงจำกไส้สุกรหมักเกลือเป็นควำมเสี่ยงระดับสูง แม้ว่ำ OIE ได้ระบุว่ำหำกมีกำร
หมักเกลือในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน จะท ำลำยเชื้อไวรัสดังกล่ำวได้ แต่เนื่องจำกไม่ทรำบสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรในสำธำรณรัฐประชำชนจีนที่แท้จริงประกอบกับในกำรผลิตไส้สุกรหมักเกลือไม่
สำมำรถระบุแหล่งที่มำของวัตถุดิบที่ชัดเจนได้ ซึ่งหำกวัตถุดิบดังกล่ำวมำจำกแหล่งที่มีกำรระบำดของโรคจะท ำ
ให้มีโอกำสที่เชื้อไวรัสปนเปื้อนในไส้สุกรหมักเกลือได้   

มาตรการป้องกันโรค 

1.  อธิบดีกรมปศุสัตว์ใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 6 และ 33 แห่งพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ชะลอกำรน ำเข้ำหรือน ำผ่ำนรำชอำณำจักรสุกรหรือซำกสุกรในระยะเวลำ 90 วัน  

2.  หำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคยังไม่สงบจะยังไม่อนุมัติเอกสำรยืนยันให้น ำเข้ำได้ ( Import 
permit) จนกว่ำ OIE จะยืนยันว่ำโรคสงบแล้ว ทั้งนี้ กำรพิจำรณำดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำมประกำศ 
กรมปศุสัตว์ เรื่อง กำรขออนุญำต กำรออกใบอนุญำต วิธีกำรน ำเข้ำ ส่งออกหรือน ำผ่ำนรำชอำณำจักรซึ่งสัตว์ 
หรือซำกสัตว์ พ.ศ. 2558 ออกตำมควำมในมำตรำ 31 วรรค 2 แห่งพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558   

2.  ความเสี่ยงการน าเข้าเชื้อไวรัสผ่านช่องทางน าเข้าชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน  
       -  ควำมเสี่ยงจำกกำรลักลอบน ำลูกสุกรเล็ก (หมูกี้)  จำกประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยม
เวียดนำมผ่ำนทำงประเทศเพ่ือนบ้ำน เพ่ือน ำมำผลิตเป็นหมูหันส ำหรับกำรบริโภคภำยในประเทศ มีควำมเสี่ยง
สูงมำกเนื่องจำกข้อจ ำกัดของชำยแดนที่มีระยะทำงยำวมำก และมีกำรลักลอบน ำเข้ำหมูกี้หรือซำก  
       -  ควำมเสี่ยงจำกกำรน ำเข้ำสุกรและเนื้อสุกรมีระดับต่ ำ เนื่องจำกไม่มีกำรน ำเข้ำสุกรและเนื้อ
สุกรจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน แต่หำกประเทศเพ่ือนบ้ำนมีกำรระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรอำจมีกำร
ลักลอบช ำแหละซำกสุกร และลักลอบน ำเข้ำประเทศได้ 
       -  ควำมเสี่ยงกำรปนเปื้อนเชื้อไวรัสจำกยำนพำหนะ คน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีส่งสุกรไปจ ำหน่ำย
ที่ประเทศเพ่ือนบ้ำนมีระดับสูงมำกเนื่องจำกไม่ทรำบสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคของประเทศเพ่ือนบ้ำน  
       -  ควำมเสี่ยงจำกกำรลักลอบน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุกรที่ติดตัวมำกับผู้ที่เดินทำงเข้ำทำงช่องทำง
น ำเข้ำมีระดับปำนกลำง เนื่องจำกมีโอกำสที่น ำผลิตภัณฑ์สุกรติดตัวมำเพ่ือกำรบริโภคโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
น ำเข้ำมำจำกช่องทำงธรรมชำติตำมแนวชำยแดน (ด่ำนฯประเพณี) 
       -  ควำมเสี่ยงจำกกำรปนเปื้อนในวัตถุดิบอำหำรสัตว์มีระดับต่ ำ แต่หำกมีกำรระบำดใน
ประเทศเพ่ือนบ้ำนอำจเพ่ิมระดับควำมเสี่ยงในกำรปนเปื้อนให้มีระดับสูงขึ้น   
มาตรการป้องกันโรค 

1.  เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์กำรเกิดโรค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพ้ืนที่ชำยแดน    
       -  มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและองค์ควำมรู้ในระดับผู้ปฏิบัติงำนของด่ำนในพ้ืนที่
ชำยแดนผ่ำนวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น แอปพลิเคชันไลน์ กำรประสำนงำนส่วนตัว โดยมีกำรกระชับควำมสัมพันธ์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรหำข่ำว  
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       -  สร้ำงเครือข่ำยภำคเอกชน เช่น บริษัทที่มีกำรเลี้ยงสุกรหรือประกอบกำรเลี้ยงสุกรใน
ประเทศเพ่ือนบ้ำน สัตวแพทย์ หรือท่ีปรึกษำฟำร์มเพ่ือช่วยในกำรหำข่ำวสถำนกำรณ์โรค 
       -  ก ำหนดแผนกำรเฝ้ำระวังโรคเชิงรุกระหว่ำงจังหวัดกับแขวงคู่ขนำน 

2.  เข้มงวดกำรตรวจสอบกำรลักลอบน ำเข้ำหมูก้ี  ดังนี้  
       -  ประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีหนังสือขอควำมร่วมมือทั้งระดับส่วนกลำงและ
ผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ เช่น กรมศุลกำกร (ด่ำนศุลกำกร) กระทรวงกลำโหม (ทหำร) กระทรวงมหำดไทย (องค์กร
ปกครองส่วนถิ่น) หน่วยงำนควำมมั่นคงชำยแดนเพื่อสนธิก ำลังในกำรตรวจสอบกำรลักลอบน ำเข้ำ  
       -  เพ่ิมควำมถี่ในกำรตรวจสอบห้องเย็นเพ่ือตรวจหำซำกหมูกี้ที่ลักลอบน ำเข้ำโดยไม่ได้รับอนุญำต 
โดยมีกำรตรวจสอบเอกสำร ตร.ซ.4 ร.6 ร.7 ตำมพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 และ รน.1 ตำมมำตรำ 
35  36 และ 37 แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำและจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่ำด้วยกำรรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีหนังสือประสำนกรมกำรค้ำภำยในเพ่ือขอควำม
ร่วมมือในกำรช่วยควบคุมตรวจสอบห้องเย็นส ำหรับเก็บซำกในกำรขึ้นทะเบียนกำรค้ำ  
       -  เข้มงวดตรวจสอบกำรเคลื่อนย้ำยซำกสุกรโดยสุ่มตรวจสอบแหล่งข่ำว ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำย
และระบบกำรเคลื่อนย้ำย โดยดูแหล่งที่มำต้นทำงและปลำยทำงกำรเคลื่อนย้ำย  
       -  ส ำรวจและขึ้นทะเบียนกำรเลี้ยงสุกรพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ชำยแดนและส่งเสริมกำรป้องกันโรค
ให้เป็นฟำร์มท่ีมีระบบกำรป้องกันโรคและกำรเลี้ยงสัตว์ที่เหมำะสม (GFM)   

3.  เพ่ิมศักยภำพกำรหำข่ำวกำรลักลอบ 
       -  สร้ำงเครือข่ำยเพ่ือหำข่ำวกำรลักลอบเคลื่อนย้ำยจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       -  ประสำนกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรกำรเฝ้ำระวังโรค และกำรลักลอบเคลื่อนย้ำยสุกรและ
ผลิตภัณฑ์ผ่ำนกำรประชุมควำมร่วมมือระหว่ำงด่ำนกักกันสัตว์ไทย - ลำว ไทย - กัมพูชำ 

4.  เพ่ิมศักยภำพกำรตรวจสอบกำรน ำเข้ำช่องทำงชำยแดน โดยเสริมทีมสุนัขดมกลิ่นบีเกิ้ลให้กับ
เจ้ำหน้ำที่สำรวัตรกรมปศุสัตว์ ปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบสัมภำระผู้เดินทำงเข้ำทำงช่องชำยแดน  

5.  เข้มงวดกำรท ำลำยเชื้อโรคที่ช่องทำงน ำเข้ำ 
       -  ให้มีกำรท ำลำยเชื้อโรค เช่น ฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคยำนพำหนะและบริเวณที่ยำนพำหนะ
ผ่ำนเข้ำประเทศเช้ำเย็น ทั้งนี้ ระยะเวลำที่ด ำเนินกำรยังไม่ครบ 30 นำท ีเนื่องจำกข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำน 
       -  ให้ลดกำรปนเปื้อนเชื้อจำกรองเท้ำของบุคคลที่เดินผ่ำนช่องทำงน ำเข้ำชำยแดนโดยเดิน
ผ่ำนยำฆ่ำเชื้อโรค เช่น จัดให้มีถำดสแตนเลสที่บรรจุยำฆ่ำเชื้อโรควำงบนพื้นที่บริเวณท่ีมีบุคคลเดินผ่ำน  

6.  ท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 2 ภำษำในข้อปฏิบัติกำรป้องกันโรคตำมมำตรกำรของประเทศไทย เช่น  ไม่
น ำผลิตภัณฑ์สุกรเข้ำประเทศก่อนได้รับอนุญำต ขอควำมร่วมมือในกำรท ำลำยเชื้อโรค  เป็นต้น 

7.  เฝ้ำระวังโรคทำงห้องปฏิบัติกำรด่ำนกักกันสัตว์ โดยเก็บตัวอย่ำงเลือดจำกสุกรที่อยู่ตำมแนว
ชำยแดนมำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรด่ำนกักกันสัตว์มุกดำหำร (ตัวอย่ำงจำกด่ำนกักกันสัตว์มุกดำหำรและ
นครพนม) หรือห้องปฏิบัติกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ประจ ำภำคเพ่ือจะได้ทรำบสถำนกำรณ์โรค 

3.  ความเสี่ยงจากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรที่น าเข้าหรือลักลอบน าเข้าจากประเทศที่มีการระบาด 
      ควำมเสี่ยงจำกกำรน ำเข้ำสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรมีระดับต่ ำมำก เนื่องจำกมีข้ันตอนป้องกันโรค  ดังนี้ 
       -  ติดตำมเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์โรคจำกต่ำงประเทศรำยวันจำกแหล่งที่มำต่ำงๆ เช่น  แอปพลิเค
ชัน WAHIS ของ OIE หรือข่ำวไม่เป็นทำงกำรจำก Promed  และด ำเนินกำรเช่นเดียวกับข้อ 1. และ 2. มำตรกำร
ป้องกันโรคในข้อ 1. ควำมเสี่ยงกำรน ำเข้ำเชื้อไวรัสจำกสุกรและซำกสุกรจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีนโดยตรงหำก
พบว่ำแหล่งที่มำของสุกร และผลิตภัณฑ์สุกรมีกำรระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรในประเทศนั้น 
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       -  มีกำรตรวจสอบแหล่งที่มำของสุกรและผลิตภัณฑ์สุกร โดยมีระบบรับรองกำรผลิตทั้งระบบ 
ซึ่งจะอนุญำตให้สุกรและผลิตภัณฑ์สุกรที่เข้ำประเทศต้องมำจำกสถำนที่ผลิตที่ได้รับกำรรับรองเท่ำนั้น 
       -  ควำมเสี่ยงจำกกำรลักลอบน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุกรที่น ำติดตัวผู้โดยสำรมีระดับปำนกลำง 
เนื่องจำกมีระบบตรวจสอบของหลำยหน่วยงำนนอกจำกด่ำนกักกันสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เช่น  ระบบของต ำรวจ
ตรวจคนเข้ำเมือง ศุลกำกร  ด่ำนกักกันพืช ด่ำนตรวจสัตว์ป่ำ กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย และสำยกำรบิน
ซึ่งมีกำรบูรณำกำรร่วมกัน แต่อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนเที่ยวบินและนักท่องเที่ยวที่มีจ ำนวนมำกจึงอำจท ำให้มีกำร
ลักลอบน ำเข้ำได ้
มาตรการป้องกันโรค 

1.  ประสำนหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยมีหนังสือขอควำมร่วมมือและเหตุผลควำม
จ ำเป็นในกำรป้องกันกำรลักลอบน ำเข้ำ ควำมร่วมมือในกำรเข้มงวดตรวจสอบกำรลักลอบ เช่น กรมศุลกำกร 
ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง กองบัญชำกำรต ำรวจท่องเที่ยว กรมวิชำกำรเกษตร กรมประมง กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช บริษัทท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) บริษัทกำรบินกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

2.  เพ่ิมศักยภำพกำรตรวจสอบกำรน ำเข้ำทำงท่ำอำกำศยำนระหว่ำงประเทศ  โดยเสริมทีมสุนัขดม
กลิ่นบีเกิ้ลให้กับเจ้ำหน้ำที่สำรวัตรกรมปศุสัตว์ปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบสัมภำระผู้เดินทำงเข้ำทุกท่ำอำกำศยำน
ระหว่ำงประเทศทกุแห่ง 

3.  ประชำสัมพันธ์ท ำควำมเข้ำใจกับนักท่องเที่ยว โดย 
       -  ขอควำมร่วมมือไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวให้ช่วย
ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์พ.ศ. 2558 และข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
       -  จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมจุดต่ำงๆ เช่น ข้ำงสำยพำนรับกระเป๋ำ หน้ำจุดตรวจลงตรำ
ประทับจุดตรวจคนเข้ำเมือง ศุลกำกร เป็นต้น 
       -  ประสำนและท ำวิดีโอประชำสัมพันธ์บนเครื่องบินที่มีเที่ยวบินมำจำกประเทศต้นทำงที่มี
กำรเกิดโรค 

4.  ความเสี่ยงของสัตวแพทย์หรือเกษตรกรที่ไปดูงานหรือท างานที่ฟาร์มในประเทศที่มีโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรระบาด มีระดับปานกลาง 
มาตรการป้องกันโรค 

1.  ขอควำมร่วมมือเจ้ำหน้ำที่ในกำรประชำสัมพันธ์ให้เกษตรกรตระหนักรู้และมีระยะเวลำพักก่อนเข้ำ
ฟำร์มอย่ำงน้อย 5 วัน 

2.  ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสัตวแพทยสภำ และสมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุกรไทย เพ่ือสร้ำงให้เกิด
ควำมตระหนักในกำรป้องกันโรคของสัตวแพทย์ที่ท ำงำนในประเทศที่มีโรคระบำด 

5.  เศษอาหารจากเครื่องบินหรือเรือ มีความเสี่ยงต่ า เนื่องจากมีกฎหมายที่ควบคุมการจัดการขยะ 
มูลฝอย 

โดยอำศัยข้อกฎหมำยมำตรำ 31 และ 33 ตำมพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ.2558 เกี่ยวกับกำร
ชะลอกำรน ำเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จำกสุกร (รวมถึงแฮม ไส้กรอก บำโลน่ำ คอปป้ำ ซำลำมี่ เป็นต้น) จำก
ประเทศที่มีกำรระบำดของโรคและอำศัยกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2548 ประสำนควำมร่วมมือกับ
คณะท ำงำนพัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกประเทศ ได้แก่ ด่ำนควบคุมโรคระหว่ำงประเทศ กรมควบคุมโรค  
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย (ฝ่ำยอนำมัยและสิ่งแวดล้อม) ออกมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรโดยแจ้งผู้ควบคุมเรือ
ทุกล ำที่เดินทำงมำจำกประเทศท่ีเกิดโรคให้ด ำเนินกำร  ดังนี้ 
      1.  ไม่อนุญำตให้ลูกเรือน ำเศษอำหำรที่เหลือจำกกำรบริโภคออกจำกเรือ 
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2.  จ ำแนกและจัดกำรกับเศษอำหำรนั้นเสมือนว่ำเป็นขยะติดเชื้อ ซึ่งกำรท่ำเรือจะด ำเนินกำรก ำจัด
ด้วยวิธีกำรเผำรวมถึงกำรฆ่ำเชื้อด้วยน้ ำยำที่มีประสิทธิภำพมีระยะสัมผัสกับพื้นผิว (contact time) ไม่น้อยกว่ำ 
30 นำท ีภำยในรถขนถ่ำยขยะก่อนกระบวนกำรเผำท ำลำยอีกด้วย 

3.  วัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่มำจำกพ้ืนที่ที่มีกำรระบำดของโรค  
4.  เนื้อและกระดูกป่นมีควำมเสี่ยงต่ ำเนื่องจำกขบวนกำรผลิตผ่ำนควำมร้อนสูงและมีกำรตรวจสอบ

กระบวนกำรผลิตที่มั่นใจว่ำไม่มีควำมเสี่ยงในกำรปนเปื้อนเชื้อ  
5.  ถัว่เหลือง ข้ำวโพด มีควำมเสี่ยงปำนกลำง เนื่องจำกผ่ำนในกระบวนกำรลดควำมชื้น 

มาตรการป้องกันโรค 
ตรวจสอบควำมเสี่ยงกำรปนเปื้อนเชื้อโรคจำกวัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่มำจำกพ้ืนที่ที่มีกำรระบำดของโรค 

หำกมีควำมเสี่ยงจะไม่อนุญำตน ำเข้ำประเทศ 

มาตรการเพิ่มเติมเมื่อมีการยกระดับความเสี่ยง 
      กรณีมีกำรระบำดในประเทศเพ่ือนบ้ำนจะมีกำรใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติ 
โรคระบำดสัตว์พ.ศ. 2558  เสนอให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่มีชำยแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้ำนมีอ ำนำจประกำศก ำหนด
ท้องที่จังหวัดนั้นทั้งหมด เป็นเขตเฝ้ำระวังโรคระบำดชนิดอหิวำต์แอฟริกำในสุกร ในสัตว์ชนิดสุกรและหมูป่ำ 
แล้วแต่กรณีรวมทั้งสัตว์และซำกสัตว์ เพ่ือเข้มงวดกำรเฝ้ำระวังโรคและเคลื่อนย้ำยสุกรและซำกสุกรรวมถึง
ติดตำมกำรลักลอบเคลื่อนย้ำยด้วย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  กรมปศุสัตว์ 
2.  กรมศุลกำกร 
3.  ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง  
4.  กองบัญชำกำรต ำรวจท่องเที่ยว 
5.  กองทัพเรือ(หน่วยรักษำควำมสงบแม่น้ ำโขง) 
6.  กองบังคับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 
7.  กรมทหำรพรำน 
8.  กองบังคับกำรต ำรวจน้ ำ 
9.  กรมเจ้ำท่ำ  
10. กรมกำรขนส่งทำงบก  
11. กรมควบคุมโรค (ด่ำนควบคุมโรค) 
12. กรมทำงหลวง (แขวงกำรทำง) 
13. กรมกำรบินพลเรือน  
14. กรมขนส่งทำงอำกำศ  
15. กรมวิชำกำรเกษตร (ด่ำนตรวจพืช) 
16. กรมประมง (ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำ) 
17. กรมกำรปกครอง 
18. กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
19. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช  
20. บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 
21. บริษัท กำรบินกรุงเทพ จ ำกัด ( มหำชน) 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคของฟาร์ม 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันโรคของฟำร์มเป็นสิ่งส ำคัญที่สุดในกำรป้องกันโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 

เนื่องจำกโรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ทั้งนี้  ตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์  พ.ศ.2558 
ได้ก ำหนดให้เจ้ำของสัตว์มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมระบบกำรป้องกันและควบคุมโรคระบำด ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งสรุปหลักเกณฑ์ส ำหรับกำรเลี้ยงสุกรได้ดังนี้ 

1. ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุกร  
เจ้ำของสำมำรถขึ้นทะเบียนได้ที่ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอที่ฟำร์มตั้งอยู่  โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด  

2.  ดูแลสุกรให้มีสุขภำพดีดังนี้ 
2.1  สังเกตอำกำรสัตว์ป่วย 
หำกพบหรือสงสัยว่ำเป็นโรคระบำดให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ หรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง  ได้แก่  

ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำนรวมทั้งไม่เคลื่อนย้ำยสุกรและซำกสุกรทั้งหมดออกจำกฟำร์ม และด ำเนินกำรควบคุมโรคตำมที่
เจ้ำหน้ำที่ของกรมปศุสัตว์แนะน ำ 

2.2  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตำมโปรแกรมที่สัตวแพทย์ก ำหนด  โดยก ำหนดให้ฉีดวัคซีนโรคปำก
และเท้ำเปื่อยอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และวัคซีนโรคอหิวำต์สุกรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.  มีกำรจดบันทึกด้ำนสุขภำพสัตว์ เช่น กำรสังเกตอำกำรสุกรป่วย กำรฉีดวัคซีนและกำรรักษำ 
4.  หำกมีกำรน ำสุกรเข้ำเลี้ยงใหม่ต้องทรำบแหล่งที่มำและต้องมำจำกสถำนที่ที่มีกำรเลี้ยงสุกรที่มี

ระบบกำรป้องกันโรค รวมทั้งไม่มีโรคระบำด และปฏิบัติตามระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  
5.  มีกำรจัดกำรป้องกันโรคด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่ 

5.1  สถำนที่เลี้ยงสุกรจ ำนวนไม่เกิน  50  ตัว  
5.2  ฟำร์มสุกรที่เลี้ยงตั้งแต่ 50 ตัวถึง 500 ตัว  
5.3  ฟำร์มสุกรที่เลี้ยงมำกกว่ำ 500 ตัวซึ่งระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพที่ก ำหนดจะเป็น

ขั้นพ้ืนฐำนตำมภำคผนวก 
6.  ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดโรคระบำดมีดังนี้ 

-  แจ้งโรคตำมข้อ 2.1 
-  ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์โดยมีอำหำรและน้ ำเพียงพอและเหมำะสม 
-  ห้ำมยำนพำหนะหรือบุคคลภำยนอกเข้ำไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขำดเว้น

แต่เป็นกำรเข้ำไปเพื่อกำรควบคุมโรค 
-  ด ำเนินกำรควบคุมโรคตำมที่สัตวแพทย์แนะน ำ 

ทิศทางการผลักดันการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อเตรียมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
1.  กรณีฟำร์มหรือสถำนที่เลี้ยงสุกรที่มีจ ำนวนไม่เกิน 50 ตัว  

       ก ำหนดให้ปฏิบัติตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 เป็นพ้ืนฐำน
และผลักดันให้เป็นฟำร์มที่มีระบบกำรป้องกันโรคและกำรเลี้ยงสัตว์ที่เหมำะสม (GFM) หรือฟำร์มที่มีกำรปฏิบัติ
ทำงกำรเกษตรที่ดสี ำหรับฟำร์มสุกร 

2.  กรณีฟำร์มสุกรที่มีจ ำนวนมำกกว่ำ 500 ตัว  
      ผลักดันให้ฟำร์มที่มีระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพอย่ำงน้อยต้องเป็นฟำร์มที่มีระบบกำร
ป้องกันโรคและกำรเลี้ยงสัตว์ที่เหมำะสม (GFM) และยกระดับเข้ำสู่ฟำร์มที่มีกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี
ส ำหรับฟำร์มสุกร 
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มาตรการผลักดันการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อเตรียมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
1. อบรมให้ควำมรู้เกษตรกร 
2. ผลักดันใหร้ะบบกำรป้องกันโรคเป็นเงื่อนไขกำรสนับสนุนเงินกู้ในกำรเลี้ยงสุกร 
3. ใช้ตลำดผลักดันระบบกำรป้องกันโรค 

 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 

นิยาม 

สถำนที่เลี้ยงสุกร หมำยถึง กำรเลี้ยงสุกรที่น้อยกว่ำ 50 ตัว 

ฟำร์ม  หมำยถึง กำรเลี้ยงสุกรตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  

มาตรการความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

สถานที่เลี้ยงสุกรน้อยกว่า 
50 ตัว 

ฟาร์ม 50 ถึง 500 ตัว และฟาร์ม 
ที่มากกว่า 500 ตัว 

พ้ืนที่กำรเลี้ยง มีคอกหรือโรงเรือนที่เหมำะสมกับ
จ ำนวนและอำยุของสุกร 

-  มีคอกหรือโรงเรือนที่เหมำะสมกับจ ำนวน 
และอำยุของสุกร 
-  แยกจำกบ้ำนหรือที่พักอำศัยของคน
อย่ำงชัดเจน 

กำรป้องกัน คน ยำนพำหนะ 
เข้ำ ออก สถำนที่เลี้ยง/ฟำร์ม 

ไม่มีก ำหนด -  ห้ำมยำนพำหนะที่ใช้ส ำหรับกำรรับซื้อ
สุกรเข้ำ ฟำร์ม  

  -  มีการป้องกันคนหรือยานพาหนะจาก
ภายนอกเข้าออกโรงเรือน  เว้นแต่มีการ
ท าลายเชื้อโรคก่อน 

กำรท ำควำมสะอำดและ
ท ำลำยเชื้อโรคที่บุคคลและ 
ยำนพำหนะก่อนเข้ำ ออก
สถำนที่เลี้ยง/ฟำร์ม 

-  จัดให้มีอ่ำงน้ ำยำ หรืออุปกรณ์ส ำหรับ 
ท ำลำยเชื้อโรค หรือมีรองเท้ำส ำหรับ
เปลี่ ยนที่ทำงเข้ ำบริ เวณคอกหรือ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

-  จัดให้มีอ่ำงน้ ำยำ หรืออุปกรณ์ส ำหรับ
ท ำลำยเชื้อโรค หรือมีรองเท้ำส ำหรับเปลี่ยน 
ที่ทำงเข้ำบริเวณคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
และมีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ท่ีทางเข้า
บริเวณโรงเรือน 

  -  ห้ำมน ำรองเท้ำภำยในสถำนที่เลี้ยงสุกร 
ออกไปใช้ภำยนอก 

-  ห้ำมน ำรองเท้ำภำยในฟำร์มออกไปใช้
ภำยนอก 

กำรท ำลำยเชื้อโรค  -  ท ำควำมสะอำดและท ำลำยเชื้อโรค
ในคอกหรือโรงเรือนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
และภำยหลังจำกขำยสุกรแล้ว ให้ท ำ
ควำมสะอำดและท ำลำยเชื้อโรคในคอก 
หรือโรงเรือน 

-  ท ำควำมสะอำดและท ำลำยเชื้อโรคใน
คอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
และละภำยหลังจำกขำยสุกรแล้ว ให้ท ำ
ควำมสะอำดและท ำลำยเชื้อโรคในคอก
หรือโรงเรือน 
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มาตรการความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

สถานที่เลี้ยงสุกรน้อยกว่า 
50 ตัว 

ฟาร์ม 50 ถึง 500 ตัว และฟาร์ม 
ที่มากกว่า 500 ตัว 

กำรเก็บและก ำจัดซำกสุกร เก็บและก ำจัดซำกสุกรอย่ำงเหมำะสม 
หำกต้องน ำซำกออกจำกสถำนที่เลี้ยง
ต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรที่กรมปศุสัตว์
ก ำหนด 

เก็บและก ำจัดซำกสุกรอย่ำงเหมำะสม 
หำกต้องน ำซำกออกจำกฟำร์มต้องปฏิบัติ
ตำมวิธีกำรที่กรมปศุสัตว์ก ำหนด 

กำรกักสุกรที่น ำเข้ำเลี้ยงใหม่ มีคอกหรือสถำนที่ส ำหรับกักสุกรก่อน
น ำเข้ำเลี้ยงใหม่อย่ำงน้อย 14 วัน 
ยกเว้นกำรเลี้ยงที่ขำยสุกรออกท้ังหมด
แล้วค่อยน ำเข้ำมำเลี้ยงใหม่ 

มีคอกหรือโรงเรือนหรือสถำนที่ส ำหรับกัก
สุกรก่อนน ำสุกรเข้ำเลี้ยงใหม่อย่ำงน้อย  
14  วัน ยกเว้นกำรเลี้ยงที่ขำยสุกรออกทั้งหมด 
แล้วค่อยน ำเข้ำมำเลี้ยงใหม่ในโรงเรือน 
กรณีท่ีเลี้ยงมากกว่า 500 ตัว ที่กักสุกรต้อง
หากจากคอกหรือโรงเรือนที่เลี้ยงสุกรที่อยู่
เดิมในฟาร์มอย่างน้อย 10 เมตร 

กำรป้องกันสัตว์พำหะเข้ำ
สถำนที่เลี้ยงสุกร 

ป้องกันมิให้สัตว์ที่อำจเป็นพำหะน ำโรค
เข้ำไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

ป้องกันมิให้สัตว์ที่อำจเป็นพำหะน ำโรค  
เข้ำไปในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

กำรพักคอก ไม่มีก ำหนด มีระยะเวลำพักคอกหรือโรงเรือนไม่น้อยกว่ำ 
7 วันก่อนน ำสัตว์ชุดใหม่เข้ำมำเลี้ยงโดย
นับจำกวันที่มีกำรใช้น้ ำยำฆ่ำเชื้อ 

 กำรเก็บอำหำร มีกำรเก็บอำหำรที่สะอำด แห้ง ไม่อับชื้น 
ต้องไม่มีเชื้อรำหรือวัตถุที่เป็นอันตรำย
ต่อสัตว์ปนเปื้อนในอำหำร  สำมำรถ
ป้องกันพำหะน ำโรค และกำรเสื่อมสภำพ 
ของอำหำรสัตว์ได้ 

มีกำรเก็บอำหำรที่สะอำด แห้ง ไม่อับชื้น 
ต้องไม่มีเชื้อรำหรือวัตถุที่เป็นอันตรำยต่อ
สัตว์ปนเปื้อนในอำหำร  สำมำรถป้องกัน
พำหะน ำโรค และกำรเสื่อมสภำพ ของ
อำหำรสัตว์ได้ 

กำรใช้พ่อพันธุ์  ไม่มีก ำหนด  ไม่มีก ำหนด 
สถำนที่จ ำหน่ำยสุกร  ไม่มีก ำหนด จัดให้มีสถานที่จ าหน่ายสุกรภายนอก

สถานที่เลี้ยงสุกร 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพตามหลักเกณฑ์ฟาร์มที่มีการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)  
ประเภทสุกร 

1 พื้นที่เลี้ยงสุกรและโครงสร้าง 

1.1 สถำนที่เลี้ยงสุกรหรือฟำร์มต้องได้รับควำมยินยอมจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยตั้งอยู่ห่ำงจำก  
โรงฆ่ำสัตว์ ตลำดนัดค้ำสัตว์อย่ำงน้อย 500 เมตร  กรณีที่อยู่ใกล้โรงฆ่ำสัตว์และตลำดนัดค้ำสัตว์ให้มี
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกน้ ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลที่มำจำกโรงฆ่ำสัตว์ และตลำดนัดค้ำสัตว์ 

1.2 คอกสุกรมีเนื้อที่เพียงพอต่อจ ำนวนสุกร ไม่แออัด  

1.3 มีรั้วหรือกำรจัดกำรที่สำมำรถป้องกันคน และยำนพำหนะเข้ำพ้ืนที่เลี้ยงสุกรได้ โดยรั้วอำจเป็นรั้วที่สร้ำงข้ึน 
หรือแนวรั้วธรรมชำติ เช่น คูน้ ำ หรือแนวต้นไม ้เป็นต้น 
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1.4 มีป้ำยเตือน  “ห้ำมเข้ำก่อนได้รับอนุญำต”  ที่ประตูทำงเข้ำพ้ืนที่เลี้ยงสุกร และพ้ืนที่เลี้ยงสุกรต้องปิดตลอดเวลำ 

1.5 บ่อ อ่ำง หรืออุปกรณ์ส ำหรับฆ่ำเชื้อก่อนเข้ำพ้ืนที่เลี้ยงสุกร และมีรองเท้ำส ำหรับเปลี่ยนที่ทำงเข้ำ 

1.6 มีพ้ืนที่เลี้ยงสุกร แยกจำกอำคำรส ำหรับอยู่อำศัย 

1.7 มีพ้ืนที่ส ำหรับกักสุกรก่อนน ำเข้ำร่วมฝูง โดยอยู่ห่ำงจำกพ้ืนที่เลี้ยงสุกรที่มีอยู่เดิมตำมควำมเหมำะสม 

1.8 จัดให้มีคอกส ำหรับกักแยกสัตว์ป่วย 

1.9 มีพ้ืนที่ส ำหรับขำยสุกรบริเวณ นอกพ้ืนที่เลี้ยงสุกร 

1.10 มีอุปกรณ์ควบคุมบังคับสัตว์ในกำรฉีดวัคซีนหรือรักษำโรค 

1.11 มีถังขยะที่มีฝำปิดมิดชิด 

2 การจัดการโรงเรือนหรือคอกและอุปกรณ์ 

2.1 มีกำรจัดกำรพ้ืนที่รอบโรงเรือนให้โล่งเตียนหรือมีกำรจัดกำรอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันสัตว์พำหะน ำโรคเข้ำโรงเรือน  

2.2 มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำด พ้ืนคอก และอุปกรณ์ส ำหรับให้น้ ำและอำหำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2.3 มีกำรแยกเลี้ยงสุกรพ่อ-แม่พันธุ์และสุกรขุนอย่ำงชัดเจน 

2.4 ให้พักคอกก่อนน ำสุกรเข้ำเลี้ยงใหม่อย่ำงน้อย 7 วันกรณีท่ีมีกำรเลี้ยงสุกรแบบเข้ำหมดออกหมด 

2.5 มีกำรจัดกำรของเสียจำกกำรเลี้ยงสุกรที่เหมำะสม 

3 การจัดการยานพาหนะ 

3.1 ห้ำมรถจับสุกรเข้ำมำในพื้นที่เลี้ยงสุกรโดยเด็ดขำด  

3.2 ห้ำมยำนพำหนะจำกภำยนอกเข้ำพ้ืนที่เลี้ยงสุกร  เว้นแต่มีกำรฆ่ำเชื้อหรือท ำลำยเชื้อโรคยำนพำหนะก่อน 

4 การจัดการบุคคล 

4.1 ห้ำมบุคคลจำกภำยนอกเข้ำพ้ืนที่เลี้ยงสุกร  เว้นแต่มีกำรท ำลำยเชื้อโรค และเปลี่ยนรองเท้ำก่อน  

4.2 ห้ำมบุคคลที่ป่วย  เช่น  มีอำกำรไข้หวัด  ท้องเสียเข้ำไปในพ้ืนที่เลี้ยงสุกรเป็นต้น  

4.3 ไม่น ำเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์จำกแหล่งอื่นเข้ำมำในพื้นที่เลี้ยงสุกร 

5 การจัดการด้านสุขภาพ 

5.1 สุกรที่น ำเข้ำมำเลี้ยงใหม่ ต้องทรำบแหล่งที่มำ และมีกำรกักก่อนรวมฝูงอย่ำงน้อย  14  วัน 

5.2 มีกำรกักสุกรที่น ำเข้ำมำเลี้ยงใหม่แยกจำกพ้ืนที่เลี้ยงสุกรที่มีอยู่เดิม ในพ้ืนที่ส ำหรับกักสุกรตำมข้อ 1.7 
ก่อนน ำเข้ำร่วมฝูงอย่ำงน้อย 14  วันยกเว้นกำรเลี้ยงสุกรในรูปแบบเข้ำหมดออกหมด (All in All out) 
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5.3 มีกำรถ่ำยพยำธิ กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคปำกและเท้ำเปื่อย โรคอหิวำต์สุกรและโรคชนิดอ่ืนตำมที่ 
กรมปศุสัตว์ก ำหนด 

5.4 เมื่อพบสุกรป่วย หรือตำยด้วยโรคระบำด  หรือสงสัยว่ำเป็นโรคระบำด  หรือไม่ทรำบสำเหตุให้แจ้ง
เจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์ทันที 

5.5 ไม่ใช้พ่อพันธุ์ร่วมกับฟำร์มอ่ืน  กรณีมีกำรผสมเทียมต้องมีกำรน ำน้ ำเชื้อมำจำกแหล่งที่มีกำรรับรองจำก
กรมปศุสัตว์ 

5.6  มีกำรจัดกำรซำกสัตว์อย่ำงเหมำะสม  เช่น  ฝัง หรือเผำ เป็นต้น 

6 การจัดการอาหาร   น้ า และยาสัตว์ 

6.1 มีกำรเก็บอำหำรที่สะอำด แห้ง ไม่อับชื้น ต้องไม่มีเชื้อรำหรือวัตถุที่เป็นอันตรำยต่อสัตว์ปนเปื้อนในอำหำร 
สำมำรถป้องกันพำหะน ำโรค และกำรเสื่อมสภำพของอำหำรสัตว์ได้ 

6.2 มีกำรจัดเก็บและรักษำคุณภำพวัคซีนและยำรักษำโรคอย่ำงเหมำะสม 

6.3 มีกำรใช้ ยำ วิตำมิน และยำฆ่ำเชื้อส ำหรับสุกรที่มีทะเบียนถูกต้องและห้ำมใช้ยำที่เป็นยำต้องห้ำมตำมกฎหมำย 

6.4 มีกำรใช้ยำรักษำโรคภำยใต้ค ำแนะน ำของสัตวแพทย์หรือเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ 

7 การจัดการข้อมูล 

7.1 มีกำรจดบันทึกข้อมูล กำรดูแลสุขภำพสัตว์ 

7.2 มีกำรบันทึกข้อมูลกำรผลิต และผลผลิต  

7.3 มีกำรบันทึกข้อมูลบุคคล และยำนพำหนะเข้ำ - ออกฟำร์ม 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร 

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

1.  ผู้ประกอบกำร และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
2.  กรมปศุสัตว์ 

3.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4.  กรมกำรปกครอง 

5.  กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.  ภำคีเครือข่ำยคณะสัตวแพทย์ 

7.  มหำวิทยำลัย 

8.  สัตวแพทยสภำ 

9.  สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุกรไทย 
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การสื่อสารความเสี่ยง 
 กำรสื่อสำรควำมเสี่ยง (Risk communication) มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรรับมือต่อกำรระบำด
ของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร เนื่องจำกเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจของ
กลุ่มเป้ำหมำยต่อโรคดังกล่ำว โดยกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงจะครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย และมีควำมเหมำะสม
ตำมสถำนกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ  
มาตรการด าเนินการ 

1. วิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำย ประเด็นสื่อสำร และช่องทำงท่ีเหมำะสม  
2. วำงแผนและก ำหนดเนื้อหำกำรผลิตสื่อต่ำงๆที่เหมำะสมโดยใช้มืออำชีพรวมทั้งประเมินประสิทธิผล 
3.  จัดท ำสื่อ ก ำหนดช่องทำงและควำมถี่ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ สนับสนุน  เช่น ผ่ำนสำรคดี 

โฆษณำ แอพิเคชั่นไลน์ /เฟสบุค สื่อสังคมออนไลน์ เสียงตำมสำย อินโฟกรำฟิก 
4.  ประเมินควำมรู้ และพฤติกรรมพึงประสงค์ ในกำรป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งกำรรับรู้ควำมเสี่ยง  
     4.1  วิเครำะห์ข้อมูล 
     4.2  สรุปผลและข้อเสนอแนะในกำรวำงแนวทำงปรับแนวทำงกำรสื่อสำร 

กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารความเสี่ยง มี 9 กลุ่ม ที่ต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
1.  ประชาชนทั่วไปหรือผู้บริโภค 

       -  ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรว่ำเป็นโรคติดต่อระหว่ำงสัตว์
และคนหรือไม่  
       -  มีควำมวิตกกังวลเรื่องควำมปลอดภัยทำงอำหำร จึงต้องกำรควำมม่ันใจว่ำเนื้อสุกรที่บริโภค
มีควำมปลอดภัย  
       -  ประชำชนบำงกลุ่มอำจมีควำมต้องกำรทรำบสถำนกำรณ์ของโรค 
       1.1  ประเด็นสื่อสารความเสี่ยง 

    1.1.1  ควำมรู้เรื่องโรคแก่ผู้บริโภค โดยเน้นย้ ำว่ำไม่เป็นโรคติดต่อระหว่ำงสัตว์ 
และคน สถำนกำรณ์กำรระบำดในต่ำงประเทศ ภำยในประเทศไทย  

    1.1.2  ควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจและผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำงอำหำรของ
ประชำชนเมื่อมีโรคระบำดภำยในประเทศ 

    1.1.3  สร้ำงควำมเชื่อมั่น สื่อสำรเรื่องควำมปลอดภัยของเนื้อสุกรที่บริโภค 
โดยเฉพำะช่องทำงบริโภคเนื้อสุกรที่ปลอดภัย เช่น เนื้อสุกรที่มำจำกฟำร์มมำตรฐำน (GAP) หรือได้รับรอง
มำตรฐำนจำกหน่วยงำนภำครัฐ เช่น ปศุสัตว์ OK 
       1.2  แหล่งข้อมูล  

    ภำครัฐ , ภำคเอกชน, ภำคกำรศึกษำ, สัตวแพทยสภำและหน่วยงำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
       1.3  หน่วยงานประชาสัมพันธ์  

    ภำครัฐ, ภำคเอกชน, ภำคกำรศึกษำ, สัตวแพทยสภำ, กรมประชำสัมพันธ์ , 
ประชำสัมพันธ์จังหวัด, หน่วยงำนฝ่ำยปกครอง, สถำบันกำรศึกษำ, สื่อมวลชนทำงด้ำนเกษตร และเศรษฐกิจ 
       1.4  รูปแบบส่ือ  

    อินโฟกรำฟิก,  Clip video, โปสเตอร์, สปอร์ตโฆษณำ  
       1.5 ช่องทางการสื่อสาร  

    เว็บไซต์กรมปศุสัตว์, เจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่, Social media, Mass media, วิทยุ
ชุมชน 
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2.  นักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการระบาดของโรค และนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่เดินทางไป
ยังประเทศที่มีการระบาดของโรค 
       -  ขำดควำมรู้โรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ประเด็นกำรมีโอกำสที่เชื้อ
แพร่กระจำยโรคจำกกำรปนเปื้อนในอำหำร เช่น ไส้กรอก  แฮม เนื้อสุกร 
       -  กฎหมำยและข้อห้ำมกำรน ำซำกสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรเข้ำประเทศ 
      -  ควำมตระหนักในกำรป้องกันตนเองจำกกำรเป็นพำหะของโรคเมื่อเดินทำงมำจำกประเทศที่มี
กำรเกิดโรค  
       -  นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทำงไปยังประเทศที่มีกำรระบำดของโรคไม่ทรำบสถำนกำรณ์โรคใน
ต่ำงประเทศ 
       2.1  ประเด็นสื่อสารความเสี่ยง 

    2.1.1 ข้อปฏิบัติกรณีนักท่องเที่ยวเดินทำงมำจำกประเทศที่มีกำรระบำดของโรค 
    2.1.2 ข้อปฏิบัติกรณีเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศท่ีมีกำรระบำดของโรค โดยเน้น

ย้ ำประเด็นห้ำมน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุกรจำกต่ำงประเทศ (ระบุประเทศที่เสี่ยง) มำยังประเทศไทย, วิธีกำรรักษำ
สุขลักษณะส่วนบุคคล และแจ้งสถำนกำรณ์โรคในต่ำงประเทศ ทั้งช่องทำงขำเข้ำและออกประเทศ  
ด่ำนชำยแดน สนำมบิน ท่ำเรือน ำเข้ำส่งออก   
       2.2  แหล่งข้อมูล  

    ภำครัฐ  (กรมปศุสัตว์) 
       2.3  หน่วยงานประชาสัมพันธ์  

    ภำครัฐ(กรมปศุสัตว์), สถำนฑูตไทยในต่ำงประเทศ, กรมกำรท่องเที่ยว, กรมศุลกำกร
,ท่ำอำกำศยำน, สำยกำรบิน 
       2.4  รูปแบบส่ือ  

    เอกสำรแผ่นพับ, อินโฟกรำฟิก, Roll up, ข้อควำมประชำสัมพันธ์ผ่ำนสำยกำรบิน
เป็นภำษำไทย ภำษำอังกฤษและภำษำจีน 
       2.5  ช่องทางการสื่อสาร 

    เว็บไซด์กรมปศุสัตว์, เจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์ประจ ำด่ำนชำยแดน ด่ำนขำเข้ำ-ออกประเทศ, 
ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ, สำยกำรบิน 

3.  เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
       -  ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรในทุกประเด็น เช่น สำเหตุกำรเกิดโรค 
กำรติดต่อของโรค อำกำรของโรค กำรแพร่กระจำยโรค ตลอดจนกำรป้องกันโรคเข้ำฟำร์มหรือสถำนที่เลี้ยง  
       -  ไม่ทรำบมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังโรคเช่นอำกำรที่สงสัยว่ำเป็นโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรและ
กำรแจ้งโรค 
       -  ไม่ทรำบข้อปฏิบัติเมื่อพบสุกรสงสัยว่ำเป็นโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรและมำตรกำรในกำร
ควบคุมโรค 
       -  ยังไม่ตระหนักในควำมเสียหำยของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร  
       -  วิตกกังวลต่อสถำนกำรณ์ของโรค หำกมีกำรระบำดของโรคดังกล่ำวในประเทศไทย 

3.1 ประเด็นสื่อสารความเสี่ยง 
3.1.1.  เตือนภัยควำมรู้เรื่องโรค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสังเกตอำกำรสุกรที่สงสัยว่ำ

เป็นโรค  
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แหล่งข้อมูล  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภำคเอกชน, ภำคกำรศึกษำ 
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ :  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภำคเอกชน, ภำคกำรศึกษำ, กรมประชำสัมพันธ์ , ประชำสัมพันธ์

จังหวัด, หน่วยงำนฝ่ำยปกครอง, สถำบันกำรศึกษำ, สื่อมวลชนทำงด้ำนเกษตร และเศรษฐกิจ 
รปูแบบสื่อ  
อินโฟกรำฟิก, Clip video, โปสเตอร์, ข้อควำมประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย 
ช่องทางการสื่อสาร 
เว็บไซต์กรมปศุสัตว์, เจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่, Social media, Mass media, วิทยุชุมชน 

3.1.2 ชี้แจงมำตรกำรป้องกัน ควบคุมโรค โดยเฉพำะข้อปฏิบัติเมื่อเกิดโรค ประโยชน์
ของกำรแจ้งโรค และโทษกรณีไม่แจ้งเมื่อเกิดโรคระบำด ช่องทำงในกำรติดต่อกรมปศุสัตว์ รวมทั้งสร้ำงควำม
มั่นใจในเรื่องกำรชดเชยควำมเสียหำยกรณีเกิดโรคระบำด 

แหล่งข้อมูล  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์) 
หน่วยงานประชาสัมพันธ์  
ภำคเอกชน, ภำคกำรศึกษำ, คณะกรรมกำรโรคติดต่อของจังหวัด, หน่วยงำนฝ่ำยปกครอง

จังหวัด, สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์มสุกร, สมำคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชำติ 
รูปแบบส่ือ 
เอกสำรแผ่นพับ, อินโฟกรำฟิก, ค ำขวัญ, ข้อควำมประชำสัมพันธ์ผ่ำนเสียงตำมสำย 
ช่องทางการสื่อสาร  
เว็บไซด์กรมปศุสัตว์,เวปไซด์ของสมำคมผู้เลี้ ยงสุกรแห่งชำติ, เจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่  

,Social media, Mass media, วิทยุชุมชน 

3.1.3 สร้ำงควำมเชื่อม่ันในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 
แหล่งข้อมูล  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภำคเอกชน, ภำคกำรศึกษำ 
หน่วยงานประชาสัมพันธ์  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภำคเอกชน, ภำคกำรศึกษำ, คณะกรรมกำรโรคติดต่อของจังหวัด, 

หน่วยงำนฝ่ำยปกครองจังหวัด 
รูปแบบส่ือ 
เอกสำรแผ่นพับ, อินโฟกรำฟิก, ค ำขวัญ, ข้อควำมประชำสัมพันธ์ผ่ำนเสียงตำมสำย 
ช่องทางการสื่อสาร  
Social media ที่มีกำรอัพเดทเป็นปัจจุบันที่สุด 

4.  ภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับวงจรการผลิตสุกร เช่น ร้านขายอาหารสัตว์ บริษัทยาสัตว์ 
       - ไม่ทรำบมำตรกำรป้องกัน ควบคุมโรค 

4.1 ประเด็นสื่อสารความเสี่ยง 
      ชี้แจงมำตรกำรป้องกัน ควบคุมโรค และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดโรคระบำด 

4.2 แหล่งข้อมูล  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์) 
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4.3 หน่วยงานประชาสัมพันธ์ : กรมปศุสัตว์, ภำคเอกชน, กรมเจ้ำท่ำและกำรท่ำเรือแห่ง
ประเทศไทย, กรมศุลกำกร, สมำคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชำติ 

4.4 รูปแบบส่ือ  
เอกสำรทำงรำชกำร, อินโฟกรำฟิก 
4.5 ช่องทางการสื่อสาร  
หนังสือเอกสำรทำงรำชกำร, Social media 

5. สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร 
      ไม่ทรำบข้อมูลมำตรกำรในกำรป้องกัน และควบคุมโรค และไม่ทรำบสถำนกำรณ์ที่เป็น
ปัจจุบัน 

5.1.1 ประเด็นสื่อสารข้อมูล 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรป้องกันควบคุมโรค 
แหล่งข้อมูล  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์) 
หน่วยงานประชาสัมพันธ์  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภำคเอกชน, สัตวแพทยสภำ, สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุกรไทย  
รูปแบบส่ือ 
เอกสำรทำงรำชกำร, อินโฟกรำฟิก 
ช่องทางการสื่อสาร  
หนังสือเอกสำรทำงรำชกำร, Social Media, นิตยสำรสัตวแพทยสภำ 
5.1.2 ประเด็นสื่อสารข้อมูล 
แจ้งสถำนกำรณ์โรคในต่ำงประเทศ และควำมเสี่ยงของประเทศไทย 
แหล่งข้อมูล  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภำคเอกชน, ภำคกำรศึกษำ 
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ 
สัตวแพทยสภำ, สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุกรไทย 
รูปแบบส่ือ 
อินโฟกรำฟิก 
ช่องทางการสื่อสาร 
Social media ที่มีกำรอัพเดทเป็นปัจจุบันที่สุด 

6.  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง/สถานศึกษา/ สัตวแพทยสภา/ ภาคีเครือข่าย 
       ไม่ทรำบข้อมูลมำตรกำรในกำรป้องกัน และควบคุมโรค 

6.1 ประเด็นสื่อสาร 
ชี้แจงมำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรป้องกันควบคุมโรค โดยเฉพำะภำรกิจหน้ำที่แต่

ละหน่วยงำนในกำรมีส่วนร่วมและให้กำรสนับสนุน 
6.2 แหล่งข้อมูล  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์) 
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6.3 หน่วยงานประชาสัมพันธ์  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์), กรมกำรปกครอง, กรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรมประมง, กรม

ศุลกำกร, กรมกำรท่องเที่ยว, ท่ำอำกำศยำน, สถำนศึกษำ 
6.4 รูปแบบส่ือ  
เอกสำรทำงรำชกำร, อินโฟกรำฟิก 
6.5 ช่องทางการสื่อสาร  
หนังสือรำชกำร, จัดประชุมชี้แจงขอควำมร่วมมือ 

7.  เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 
      ไม่ทรำบข้อมูลมำตรกำรในกำรป้องกัน และควบคุมโรค และไม่ทรำบสถำนกำรณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน 
   7.1.1 ประเด็นสื่อสาร  

ชี้แจงมำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรป้องกันควบคุมโรค 
แหล่งข้อมูล  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์) 
หน่วยงานประชาสัมพันธ์  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์)  
รูปแบบส่ือ  
เอกสำรรำชกำร, คู่มือปฏิบัติงำน, อินโฟกรำฟิก, โปสเตอร์, Roll up และ Vdo presentation 
ช่องทางการสื่อสาร  
เว็ปไซต์ของกรมปศุสัตว์, หนังสือรำชกำร, จัดประชุมชี้แจง,  Social Media 
7.1.2  ประเด็นสื่อสาร 

      แจ้งสถำนกำรณ์โรคในต่ำงประเทศ และควำมเสี่ยงของประเทศไทย 
ผู้ด าเนินการ  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์)  
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ 
 ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์)  
รูปแบบส่ือ  
เอกสำรรำชกำร, อินโฟกรำฟิก 
ช่องทางการสื่อสาร  
เว็ปไซต์ของกรมปศุสัตว์, หนังสือรำชกำร, Social media ที่มีกำรอัพเดทเป็นปัจจุบันที่สุด 

8.  กลุ่มอาชีพเสี่ยง (แรงงานประมง หรือ ท างานไปกลับประเทศที่เกิดการระบาด หรือประเทศเพื่อนบ้าน) 
      ขำดควำมรู้ในเรื่องผลกระทบของกำรเกิดโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร และควำมตระหนักใน
กำรป้องกันตนเองจำกกำรเป็นพำหะของโรคเมื่อเดินทำงกลับจำกกำรท ำงำนในประเทศที่พบกำรระบำด หรือ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน ผ่ำนกำรน ำอำหำร เช่น ไส้กรอก แฮม เนื้อสุกร เข้ำมำในประเทศไทย 
      8.1 ประเด็นสื่อสาร 

ข้อปฏิบัติกรณีเดินทำงกลับจำกประเทศท่ีเกิดกำรระบำด หรือประเทศเพ่ือนบ้ำน 
8.2 แหล่งข้อมูล  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์)  
8.3 หน่วยงานประชาสัมพันธ์  
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ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์), สถำนฑูตไทยในต่ำงประเทศ, ท่ำอำกำศยำน, สำยกำรบิน, ส ำนักงำน
ตรวจคนเข้ำเมือง 

8.4 รูปแบบส่ือ  
เอกสำรรำชกำร, Roll up,อินโฟกรำฟิก, เอกสำรแผ่นพับ (จัดท ำรูปแบบหลำยภำษำ) 
8.5 ช่องทางการสื่อสาร  
วิทยุชุมชน (หลำยภำษำ), ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง 

9.  สื่อมวลชน 
       ไม่ทรำบมำตรกำรกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ  

9.1 ประเด็นสื่อสาร 
ชี้แจงมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคของภำครัฐ โดยเฉพำะประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศในวงกว้ำง 
9.2 ผู้ด าเนินการ  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์)  
9.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีต้องด าเนินการประสานงาน  
ภำครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภำคเอกชน, ภำคกำรศึกษำ, สัตวแพทยสภำ 
9.4 รูปแบบส่ือ  
ข้อมูลข่ำวประชำสัมพันธ์, อินโฟกรำฟิก 
9.5 ช่องทางการสื่อสาร  
ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่พร้อมสื่อมวลชนเพ่ือให้ทรำบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่, จัดงำนแถลง

ข่ำวตอบข้อซักถำม 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  กรมปศุสัตว์ 

2.  กรมประชำสัมพันธ์ 

3.  กระทรวงมหำดไทย 

4.  ทบวงมหำวิทยำลัย 

5.  สัตวแพทยสภำ 

6.  กรมกำรปกครอง 

            7.  กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรค 

เป็นมำตรกำรที่มีควำมส ำคัญตลอดทุกระยะ  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ระยะ  ได้แก่  

1.  ระยะไม่พบกำรระบำดของโรคภำยในประเทศ 

2.  ระยะที่มีกำรระบำดของโรคภำยในประเทศ 

3.  ระยะก ำจัดโรค 

ระยะไม่พบการระบาดของโรคภายในประเทศ 

1.  การเฝ้าระวังการน าเข้าเชื้อไวรัสจากต่างประเทศ 

       1.1  กำรเฝ้ำระวังติดตำมสถำนกำรณ์กำรเกิดโรคระหว่ำงประเทศจำก WAHIS เว็บไซต์ของ 
OIE  และข้อมูลเตือนภัยผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 

       1.2  กำรเฝ้ำระวังโรคในสุกร และผลิตภัณฑ์สุกรที่น ำเข้ำหรือลักลอบ 

   1.2.1  สุ่มตรวจหำสำรพันธุกรรมของเชื้อในสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรที่น ำเข้ำอย่ำง
ถูกต้องจำกต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

   1.2.2 สุ่มตรวจหำสำรพันธุกรรมของเชื้อในสุกรและผลิตภัณฑ์ที่จับกุมได้จำกกำร
ลักลอบน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

       1.3  กำรเฝ้ำระวังเชื้อปนเปื้อนในยำนพำหนะ คน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่งสุกร
ไปยังประเทศเพ่ือนบ้ำน 

    สุ่มตรวจหำสำรพันธุกรรมของเชื้อที่ยำนพำหนะ คนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่งสุกรไป
ยังประเทศเพ่ือนบ้ำนในขณะที่เดินทำงกลับเข้ำประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

       1.4  กำรเฝ้ำระวังเชื้อปนเปื้อนในวัตถุดิบอำหำรสัตว์ 

    สุ่มตรวจหำสำรพันธุกรรมของเชื้อในวัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่น ำเข้ำจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนและ
ประเทศท่ีมีกำรระบำดของโรคอย่ำงต่อเนื่อง 

2.  การเฝ้าระวังเพื่อค้นหาโรคภายในประเทศ 

       2.1  กำรประเมินพ้ืนที่เสี่ยงในกำรเกิดโรคโดยพิจำรณำควำมเสี่ยงจำก 

    -  ระยะทำงถึงชำยแดน 

    -  ระยะทำงถึงโรงฆ่ำ 

   -  พ้ืนที่ที่มีท่ำอำกำศยำนระหว่ำงประเทศและท่ำเรือระหว่ำงประเทศ 

    -  ปริมำณกำรเคลื่อนย้ำยสุกร 

    -  ปริมำณสุกรรำยย่อย และมีกำรเลี้ยงสุกรด้วยเศษอำหำร 

    -  ควำมหนำแน่นสุกร 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -  พ้ืนที่ที่พบหมูป่ำ 

    -  สถำนที่เลี้ยงสุกรเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

       2.2  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบเฝ้ำระวังโรคในประเทศเพ่ือให้สำมำรถรู้โรคได้อย่ำงรวดเร็ว 
(Early detection) 

   2.2.1  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบเฝ้ำระวังโรคที่ฟำร์มหรือสถำนที่เลี้ยงสุกรของ
เกษตรกร  

  (1) สร้ำงเครือข่ำยและระบบกำรเฝ้ำระวังและแจ้งโรคในทุกระดับ ได้แก่ เกษตรกร 
รำยย่อย ฟำร์ม และฟำร์มบริษัท 

  (2) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเฝ้ำระวังโรค กำรแจ้งโรคและ 
กำรป้องกันโรคให้เกษตรกร สัตวแพทย์ เจ้ำหน้ำที่ของกรมปศุสัตว์ เครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังโรค และผู้เกี่ยวข้องโดย
บูรณำกำรทุกภำคส่วน เช่น  สัตวแพทยสภำ  สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุกรไทย  สมำคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชำติ 

            (3) ก ำหนดนิยำมกำรเฝ้ำระวังโรค 

 

นิยามสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางอาการ 

1.  ฟำร์มที่มีกำรตำยแบบเฉียบพลันมำกกว่ำ 5 % ใน 2 วัน หรือ รำยย่อย (<50 ตัว) มีกำรตำย
เฉียบพลันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน หรือ 

2.  ป่วย โดยมีอำกำร ดังต่อไปนี้ 

     -  ไข้สูง หรือนอนสุมกัน ร่วมกับ 

     -  ท้องเสียเป็นเลือด หรือผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือดออกหรือรอยช้ ำโดยเฉพำะใบหู ท้อง ไอ แท้ง  

        หรือ ขำหลังไม่มีแรง 

       

       

 รูปที่ 5 อำกำรสุกรสงสัยโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรตำมนิยำม 

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



31 
 

 

 

     นิยามสุกรยืนยันเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

-  สุกรที่ให้ผลบวก (Presumptive positive case) หมำยถึง สุกรที่สงสัยแล้วมีผลทดสอบ
ด้วยวิธี PCR บวกต่อโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร  
          -   ยืนยัน เป็นโรค  (Confirmed positive case) หมำยถึง  สุกรที่ทดสอบโรคด้ วยวิ ธี  
Sequencing ที่ห้องปฏิบัติกำรของกรมปศุสัตว์ แล้วผลเป็นบวก 

 (4)  เมื่อพบสุกรสงสัยโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรตำมนิยำมกำรเฝ้ำระวังโรคทำงอำกำรให้
เกษตรกร รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ทันที หรือแจ้งผ่ำน Application DLD 4.0 หัวข้อ แจ้งกำรเกิด
โรคระบำดหรือ Call center หมำยเลข 063 225 6888 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่เร่งเข้ำตรวจสอบและป้องกันกำร
แพร่กระจำยของโรคไปในวงกว้ำง ทั้งนี้ ตำมมำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์พ.ศ. 2558 ได้ให้
เจ้ำของสัตว์มีหน้ำที่แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือสำรวัตรหรือสัตวแพทย์ภำยในเวลำ 12 ชั่วโมงนับแต่เวลำที่
ทรำบว่ำสัตว์ป่วยหรือตำยโดยรู้ว่ำเป็นโรคระบำดหรือป่วยหรือตำยโดยไม่รู้สำเหตุ  

ทั้งนี้ เมื่อเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรจะ
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมโรคทันที 
   2.2.2  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบเฝ้ำระวังโรคที่โรงฆ่ำสัตว์  

          (1)  เพ่ิมจ ำนวนพนักงำนตรวจโรคสัตว์ที่ผ่ำนกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่ำ และ
เข้มงวดเฝ้ำระวังโรคในโรงฆ่ำสัตว์  

          (2)  ก ำหนดนิยำมกำรเฝ้ำระวังโรคที่โรงฆ่ำดังนี้ 
 

                   นิยำมสุกรสงสัยโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร ที่โรงฆ่ำ 

          1.   อำกำรตำมนิยำมกำรเฝ้ำระวังโรคทำงอำกำร หรือ 
2.  รอยโรค ได้แก่ ต่อมน้ ำเหลืองโต หรือม้ำมโตขยำยใหญ่ 3 - 6 เท่ำ หรือมีจุดเลือดออก 
     ในอวัยวะต่ำงๆ ต่อมน้ ำเหลืองมีเลือดออก  
         

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 6 รอยโรคที่สงสัยโรคอหิวำตแ์อฟริกำในสุกร เพื่อกำรเฝ้ำระวังที่โรงฆ่ำ 

ที่มำ : AFRICAN SWINE FEVER: DETECTION AND DIAGNOSIS A manual for veterinarians, FAO, 2017 
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(3)  หำกพนักงำนตรวจโรคสัตว์ พบสุกรสงสัยว่ำโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรให้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 34 
แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำและจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ทันที ดังนี้ 

      -  แจ้งสัตวแพทย์ท้องที่ 

      -  สั่งงดกำรฆ่ำสัตว์และแยกสัตว์นั้นไว้เพื่อตรวจพิสูจน์ 

     -  ไม่อนุญำตให้น ำซำกที่ได้จำกสุกรชุดนี้ไปจ ำหน่ำย จนกว่ำจะได้รับยืนยันว่ำสุกร 
ที่เข้ำฆ่ำไม่เป็นโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 

(4)  เมื่อเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งจำกเจ้ำพนักงำนตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่ำสัตว์ว่ำพบสุกรมี 
รอยโรคสงสัยโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรให้ด ำเนินกำรตำมมำตกำรกำรควบคุมโรค 

2.2.3  กำรเฝ้ำระวังโรคเชิงรุกทำงห้องปฏิบัติกำรเพ่ือค้นหำโรค 

     -  สุ่มตรวจหำสำรพันธุกรรมของเชื้อในสุกรที่เลี้ยงหลังบ้ำน สุกรพันธุ์พ้ืนเมืองหรือสุกรรำย
ย่อยในจังหวัดชำยแดนประเทศเพ่ือนบ้ำน เพ่ือตรวจหำระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 

     -  สุ่มตรวจหำสำรพันธุกรรมของเชื้อในสุกรที่เข้ำโรงฆ่ำในพ้ืนที่หรือฟำร์มที่มีเสี่ยงสูงอย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือตรวจหำระดับภูมิคุ้มต่อโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 

          -  สุ่มตรวจหำสำรพันธุกรรมของเชื้อในสุกรจำก Serum bank เพ่ือตรวจหำระดับภูมิคุ้มกัน
ต่อโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 

2.3 พัฒนำหรือจัดหำชุดทดสอบเพ่ือเพ่ิมควำมไวในกำรวินิจฉัยโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 
เช่น Portable PCR และตรวจยืนยันทำงห้องปฏิบัติกำร 

ระยะที่มีการระบาดของโรคภายในประเทศ 

เป็นกำรค้นหำกำรแพร่กระจำยโรค ดังนั้นในขั้นตอนนี้มีควำมจ ำเป็นต้องเพ่ิมควำมไวในกำรค้นหำโรค
เพ่ือให้สำมำรถควบคุมโรคได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  ดังนี้ 

1.  บูรณำกำรเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังโรคในพ้ืนที่ กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน  เช่น  
หน่วยงำนภำครัฐ อำสำสมัครสำธำรณสุข  องค์กำรบริกำรส่วนท้องถิ่น  ภำคเอกชน  

2.  เพ่ิมควำมไวในกำรค้นหำโรคในฟำร์มหรือสถำนที่เลี้ยงสุกร 

       -  ก ำหนดนิยำมกำรเฝ้ำระวังโรคเพ่ือเพ่ิมควำมไวในกำรค้นหำโรค โดยเพ่ิมเติมจำกนิยำมเดิม 
คือ สุกรมีไข้ หรือ ไม่กินอำหำร หรือ ท้องเสียอุจจำระเป็นเลือด ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่/ผู้น ำชุมชน
ภำยใน 12 ชั่วโมง 

       -  พัฒนำหรือจัดหำชุดทดสอบเพ่ือเพ่ิมควำมไวในกำรตรวจวินิจฉัยโรค 

3.  เพ่ิมควำมไวในกำรเฝ้ำระวังโรคที่โรงฆ่ำสัตว์  

       3.1  สุ่มเก็บตัวอย่ำงอวัยวะ เช่น ต่อมน้ ำเหลือง ม้ำม ไต ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติกำรในพ้ืนที่  
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       3.2  เมื่อพบตัวอย่ำงให้ผลบวกทำงห้องปฏิบัติกำรให้สอบสวนโรคย้อนกลับไปหำแหล่งที่มำ
ของสุกร เพ่ือด ำเนินกำรเฝ้ำระวังโรคที่ฟำร์มสุกรโดยสังเกตอำกำรและเก็บตัวอย่ำงเพ่ือยืน ยันผลทำง
ห้องปฏิบัติกำร หำกพบผลบวก ให้ด ำเนินกำรควบคุมโรคตำมมำตรกำรของกรมปศุสัตว์ 

4.  เฝ้ำระวังในพ้ืนที่เกิดโรค 

      ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมโรค 

5.  กำรแจ้งเตือนภัย 

      แจ้งเตือนภัยกำรเกิดโรคและสื่อสำรควำมเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เกษตรกร  
สมำคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชำติ สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุกรไทย โรงฆ่ำสุกรในพ้ืนที่  ผู้น ำท้องถิ่น 

ระยะก าจัดโรค 

เป็นกำรเฝ้ำระวังโรคเพ่ือยืนยันว่ำไม่มีเชื้อไวรัสอหิวำต์แอฟริกำในสุกรอยู่ในพ้ืนที่ภำยหลังจำกพบมีโรค
ระบำด โดยด ำเนินกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงตรวจเพื่อค้นหำโรคที่ฟำร์ม หรือสถำนที่เลี้ยงสุกรในพ้ืนที่ และโรงฆ่ำสุกร 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.  กรมปศุสัตว์ 
2.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
3.  กรมกำรปกครอง 
4.  กระทรวงสำธำรณสุข 
5.  กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  กระทรวงสำธำรณสุข 
7.  กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
8.  ภำคีเครือข่ำยคณะสัตวแพทย์ 
9.  มหำวิทยำลัย 
10. สัตวแพทยสภำ 
11. สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุกรไทย 
12. ผู้ประกอบกำรและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
13. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช  
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การตรวจวินิจฉัยโรคและเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ 

กำรตรวจวินิจฉัยโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรสร้ำงเครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรที่
ด ำเนินกำรตรวจ เพ่ือให้มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรตรวจเหมือนกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือให้สำมำรถ
สนับสนุนระบบกำรเฝ้ำระวังโรคนี้ให้สำมำรถค้นหำโรคได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

เกณฑ์การวินิจฉัยสัตว์ป่วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
อำกำรของสัตว์ป่วยโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร มีควำมหลำยหลำย ไม่จ ำเพำะและอำจมีอำกำรคล้ำยกับ 

โรคอ่ืนๆ  เช่น  โรคอหิวำต์สุกร  โรคพีอำร์อำร์เอส  เป็นต้น เพ่ือให้กำรวินิจฉัยสัตว์ป่วยโรคอหิวำต์แอฟริกำใน
สุกรมีควำมถูกต้องและแม่นย ำจึงควรน ำข้อมูลมำประกอบกำรวินิจฉัยดังนี้ 

1.  ประวัติสัมผัสสัตว์ป่วยที่สงสัยหรือสัตว์ติดโรค สัตว์ที่มำจำกแหล่งที่มีกำรระบำดของเชื้อ 
รวมถึงสัมผัสกับวัสดุอุปกรณ์ปนเปื้อนเชื้อ หรือกินเศษอำหำร วัตถุดิบอำหำรที่ปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ผ่ำนควำมร้อน
อย่ำงถูกวิธี 

2.  อำกำรทำงคลินิกตำมนิยำม 
3.  ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 

ตารางแสดงเกณฑ์การวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

เกณฑ์การวินิจฉัย ความหมาย 

สัตว์ป่วยต้องสงสัย (suspected case) สุกรป่วยที่มีอำกำรตำมนิยำมกำรเฝ้ำระวังโรคทำงอำกำร 
(อำจมีอำกำรไม่ครบถ้วนตำมนิยำม) แต่สุกรที่มีข้อมูล
ระบำดวิทยำว่ำมีโอกำสรับเชื้อ  
- สุกรที่สงสัยและมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ติดโรค  
- สุกรที่มำจำกแหล่งที่มีกำรระบำดของเชื้อ 
- สุกรที่มีกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ หรืออยู่ในสภำพแวดล้อม

เดียวกัน 
สุกรที่กินเศษอำหำรที่ไม่ผ่ำนควำมร้อนอย่ำงถูกวิธี หรือ
บริโภควัตถุดิบอำหำรที่คำดว่ำปนเปื้อนเชื้อ  

สัตว์ป่วยที่ให้ผลบวก (presumptive positive case) สุกรป่วยที่ให้ผลบวกในกำรตรวจทดสอบทำง
ห้องปฏิบัติกำร ด้วยวิธี PCR (conventional PCR หรือ 
real-time PCR) 

สัตว์ป่วยยืนยัน (confirmed positive case) สุกรป่วยที่ให้ผลบวกในกำรตรวจทดสอบด้วยวิธี 
sequencing ที่ห้องปฏิบัติกำรกรมปศุสัตว์ 

วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางห้องปฏิบัติการ 

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

2.  กำรตรวจหำแอนติเจนด้วยวิธีย้อมด้วยแอนติบอดีเรืองแสง (Fluorescent Antibody 
Test : FAT) จำกอวัยวะสัตว์ป่วย (homogenate porcine tissues) เช่น ม้ำม ไต ตับ ปอด ทอนซิล และต่อม
น้ ำเหลือง 

3.  กำรตรวจหำแอนติเจนด้วยวิธี Antigen ELISA (Double antibody sandwich  
immunoenzymatic assay) จำกซีรัมและอวัยวะสัตว์ป่วย เช่น ม้ำม  
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4.  กำรเพำะแยกเชื้อไวรัสโดยใช้เซลล์เพำะเลี้ยงหรือฉีดเข้ำสัตว์ทดลอง เป็นกำรยืนยันผลเมื่อ
ตรวจพบแอนติเจนหรือเพ่ือเพ่ิมจ ำนวนเชื้อไวรัส 

5.  กำรตรวจหำล ำดับสำรพันธุกรรม (genotyping/sequencng) ของเชื้อไวรัสอหิวำต์
แอฟริกำในสุกร 

    5.1 กำรวิเครำะห์ต ำแหน่งสำรพันธุกรรมเฉพำะส่วนของยีน VP72 ต ำแหน่ง C-terminal 
end (partial genome sequencing) เพ่ือจ ำแนก genotypes ของเชื้อ 

    5.2 กำรวิเครำะห์ต ำแหน่งสำรพันธุกรรมเฉพำะส่วนของยีน  B602L-gene ต ำแหน่ง 
central hyper variable region (CVR) เพ่ือจ ำแนก subtypes ของเชื้อ 

    5.3 กำรวิเครำะห์ต ำแหน่งสำรพันธุกรรมของทั้งจีโนม  

ตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยยืนยันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางห้องปฏิบัติการ 

      

      ชนิด 

 

ปริมาณ 

วิธีการตรวจ  

วิธีการเก็บตัวอย่าง FAT VI PCR 

ตัวอย่างจากสุกรที่มีชีวิต หรือ เพิ่งตาย 

เลือด 3-5 มล.    ใช้หลอดชนิด EDTA (หลอดจุกสีม่วง) เก็บหำกเก็บได้
ถึง 5 มล. จะสำมำรถตรวจไวรัสชนิดอื่นๆ ได้ด้วย 

ซีรัม 1-2 มล.    แยกเก็บซีรัม โดยไม่ให้มี hemolysis และ 
lipidemia 

ตัวอย่างจากสุกรตาย 

ม้าม 5 กรัม    เปิดชันสูตรเก็บเฉพำะส่วน ภำยใต้ควำมปลอดภัยทำง
ชีวภำพ เพื่อลดกำรปนเปื้อนของเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างวัตถุดิบอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์สุกร และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

วัตถุดิบอาหาร 500 กรัม    เก็บอย่ำงน้อย 5 จุดต่อชุดกำรผลิต ให้ได้น้ ำหนักรวม
อย่ำงน้อย 500 กรัม 

ข้อควรระวัง 
1.  โรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรจะสำมำรถพบไวรัสในกระแสเลือด และอำจพบในสำรคัดหลัง 

ได้แก่ ปัสสำวะ อุจจำระ เพ่ือให้ผลกำรตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีทำงอณูชีววิทยำมีประสิทธิภำพ ควรเก็บสิ่งส่งตรวจ
ในช่วงที่สัตว์ป่วย  

2.  ตัวอย่ำงทุกชนิดเก็บด้วยภำชนะสะอำด ติดฉลำกบ่งชี้ตัวสัตว์และวันที่เก็บตัวอย่ำงให้
ชัดเจน (ตำมแบบฟอร์มน ำส่งตัวอย่ำง) บรรจุในถุงพลำสติกปิดถุงให้แน่น แช่เย็นระหว่ำงรอส่งตรวจ 

3.  กำรขนส่งตัวอย่ำงไปยังห้องปฏิบัติกำร ให้บรรจุในกล่องโฟมพร้อมน้ ำแข็ง ( ice pack) 
น ำส่งถึงห้องปฏิบัติกำรทันทหีลังกำรเก็บตัวอย่ำง พร้อมแนบแบบน ำส่งตัวอย่ำง ประวัติและอำกำรสัตว์ป่วย 

4.  กรณีที่ไม่สำมำรถส่งตัวอย่ำงได้ภำยใน  24  ชั่วโมง ให้น ำตัวอย่ำงแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ ำกว่ำ
หรือเท่ำกับ -20C 
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ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยโรคห้องปฏิบัติการ 
 

 
แผนพัฒนาเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ 
ระยะเร่งด่วน 

1.  หำ Focal point เครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
สถำบันสุขภำพสัตว์แห่งชำติ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ มหำวิทยำลัยสัตวแพทย์และบริษัทเอกชนที่มี
ห้องปฏิบัติกำรที่สำมำรถตรวจโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร ได้   
  2.  เผยแพร่ แลกเปลี่ยนควำมรู้แลกเปลี่ยนแนวทำงกำรตรวจวินิจฉัยและแนวทำงกำรเฝ้ำ
ระวังทำงห้องปฏิบัติกำร  focal point  
  3.  จัดท ำแนวเฉพำะกิจเพ่ือประสำนข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลผลกำรตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำรของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 
ระยะปานกลาง 
  1.  ท ำให้กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลมีควำมต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืนมำกข้ึน เช่น ผ่ำนทำง
ระบบฐำนข้อมูล 
  2.  ขยำยเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังทำงห้องปฏิบัติกำรไปยังโรคอ่ืน  

 

 
ภาครัฐ 
 
 

         ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการ 

คณะสัตวแพทย์ ห้องปฏิบัติการเอกชน 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.   กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3.   ทบวงมหำวิทยำลัย 
4.   ภำคเอกชน 
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การควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

เมื่อพบสุกรป่วย ตายตามนิยามการเฝ้าระวังทางอาการ และอยู่ระหว่างการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 

1.  มาตรการภายในฟาร์ม 

       1.1  สัตวแพทย์ประจ ำท้องที่ท ำบันทึกสั่งกักสุกรทั้งฟำร์มโดยห้ำมมิให้บุคคลภำยนอกเข้ำ
ฟำร์มโดยเด็ดขำด 
       1.2  สอบสวนโรคเบื้องต้น เช่น ประวัติกำรฉีดวัคซีน กำรน ำสัตว์เข้ำเลี้ยงใหม่ กำรเคลื่อนย้ำย
สัตว์เข้ำออกนอกฟำร์มในระยะเวลำ 2 สัปดำห์ก่อนพบสัตว์แสดงอำกำร 
       1.3  เก็บตัวอย่ำงเลือดสุกรโดยใช้หลอด EDTA อย่ำงน้อยจ ำนวน 5 ตัวอย่ำงโดยให้เลือกเก็บ
ตัวอย่ำงเลือดในสุกรที่ตำยใหม่ๆ สุกรป่วยและสุกรที่เลี้ยงร่วมกับสุกรที่สงสัย ทั้งนี้ ห้ำมน ำซำกสุกรออกนอก
ฟำร์มและห้ำมผ่ำซำกในฟำร์มหรือสถำนที่เลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขำด 
       1.4  แนะน ำและติดตำมให้เกษตรกรท ำลำยซำกสุกรที่ถูกวิธีในสถำนที่ที่เหมำะสม เช่น สุกร
หรือซำกสุกรในพื้นที่ดอนที่น้ ำท่วมไม่ถึง และห่ำงจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ หรือไกลจำกชุมชน 
       1.5  แนะน ำและติดตำมให้เกษตรกรท ำลำยเชื้อโรคในวัสดุ อุปกรณ์ และบริเวณที่เลี้ยงสุกร 
รวมถึงยำนพำหนะขนส่งอย่ำงถูกวิธี 
      1.6  แนะน ำและติดตำมให้เกษตรกรปฺฏิบัติตำมหลักควำมปลอดภัยทำงชีวภำพเพ่ือลดกำร
แพร่กระจำยของเชื้อโรค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ห้ำมคนและยำนพำหนะภำยในและภำยนอกเข้ำออกฟำร์มหรือ
สถำนที่เลี้ยงสุกรโดยเด็ดขำด รวมถึงหำกมีสุนัขและแมวให้จ ำกัดพ้ืนที่กำรเลี้ยง เพ่ือลดโอกำสกำรแพร่เชื้อโรค
ออกนอกฟำร์มหรือสถำนที่เลี้ยงสุกร 
            ทั้งนี้ ในกำรปฏิบัติงำนให้ด ำเนินกำรตำมหลักควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ ป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อ
โรคในพ้ืนที่ในทุกขั้นตอน เช่น เปลี่ยนรองเท้ำและใช้ถุงคลุมรองเท้ำป้องกันเชื้อโรค เมื่อเข้ำออกสถำนที่เลี้ยง
สุกรภำยหลังจำกกำรปฏิบัติงำนควบคุมโรคในฟำร์มที่สงสัยว่ำมีโรคระบำดและให้อำบน้ ำท ำลำยเชื้อโรคทันทีที่
ปฏิบัติงำนเสร็จและห้ำมเข้ำฟำร์มสุกรอื่นเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 5 วัน  

เมื่อพบสุกรมีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
  ด ำเนินกำรควบคุมโรคตำมมำตรกำรควบคุมโรคโดยปศุสัตว์จังหวัดเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ใช้
อ ำนำจตำมมำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกำศเขตโรคระบำดชนิดโรคอหิวำต์
แอฟริกำในสุกรในพ้ืนที่รัศมีอย่ำงน้อย 5 กิโลเมตร (อยู่ในดุลยพินิจหลักวิชำกำร เช่น กำรรู้โรคเร็วและปัจจัย
เสี่ยงในกำรแพร่กระจำยโรค) และจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรควบคุมโรคผ่ำนศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและเตรียม
ควำมพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร (War room) ซึ่งมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้อ ำนวยกำรในกำร
ควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์เป็นฝ่ำยสนับสนุนทำงวิชำกำรตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 

1.  มาตรการภายในฟาร์ม 
      1.1  สัตวแพทย์ประจ ำท้องที่ท ำบันทึกสั่งกักสุกรมีชีวิตและซำกสุกรในฟำร์มหรือสถำนที่
เลี้ยง รวมทั้งฟำร์มหรือสถำนที่เลี้ยงในพื้นที่เสี่ยงโดยรอบรัศมีไม่น้อยกว่ำ 1 กิโลเมตร  
      1.2  ด ำเนินกำรท ำลำยสุกรและซำกสุกรตำมประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรท ำลำยสัตว์ที่เป็นโรคระบำดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรคระบำดหรือสัตว์หรือซำกสัตว์ที่เป็นพำหะ
ของโรคระบำด พ.ศ. 2558 รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ มูลสัตว์และสิ่งปฏิกูล อำหำรสัตว์ วัตถุดิบอำหำรสัตว์ โดยกำรฝัง
และเผำภำยในฟำร์ม หรือ หำกภำยในฟำร์มไม่มีสถำนที่เหมำะสมในกำรฝังหรือเผำ ให้ก ำหนดสถำนที่ที่
เหมำะสมนอกฟำร์ม ทั้งนี้ วิธีกำรท ำลำยสุกรให้เลือกวิธีกำรที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์แต่ให้เป็นไปตำมหลัก
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ควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ เพ่ือลดกำรปนเปื้อนของเชื้อจำกเลือดสุกรในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นไปตำม
หลักสวัสดิภำพสัตว์ เช่น กำรช็อตด้วยไฟฟ้ำ และกำรกำรุณฆำตด้วย MgSO4 หรือใช้รมก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
      1.3  ท ำลำยเชื้อโรคที่ฟำร์ม  
      1.4  ก ำจัดพำหะ  เช่น  เห็บ เหำ ไร  หนู  เหลือบ 
      1.5  เข้มงวดและติดตำมให้เกษตรกรป้องกันกำรแพร่กระจำยโรคออกนอกฟำร์ม  
      1.6  สอบสวนโรคเชิงลึก เพ่ือหำสำเหตุและแหล่งที่มำของกำรเกิดโรค กำรแพร่กระจำย  
ของโรคและปัจจัยเสี่ยงกำรเกิดโรค เพ่ือติดตำมเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมในพื้นที่ท่ีมีควำมเสี่ยง 
      1.7  พักคอกอย่ำงน้อย 12  สัปดำห์ภำยหลังจำกมีกำรก ำจัดสุกรตัวสุดท้ำยและมีกำรท ำ
ควำมสะอำดโรงเรือนด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค  
              -  ระยะพักคอกโดยที่ในคอกไม่มีสุกรอย่ำงน้อย 6 สัปดำห์ 
    -  ระยะเฝ้ำระวังโรค น ำสุกรที่ไม่เคยสัมผัสเชื้อ (Sentinel) จ ำนวนร้อยละ 10 ของ
สุกรที่เลี้ยงไว้เข้ำมำอยู่ภำยในฟำร์มเป็นระยะเวลำ 6 สัปดำห์และเฝ้ำระวังทำงอำกำรร่วมกับสุ่มเก็บตัวอย่ำง
เลือด (Whole blood) เพ่ือหำแอนติเจนด้วยวิธี Real time RT-PCR  ใช้จ ำนวนตัวอย่ำงสุกรตำมหลักกำร
ค้นหำโรค (Detect disease) โดยให้เก็บตัวอย่ำงเลือดจำกสุกรจ ำนวน 5 ตัว ส ำหรับกำรรวมตัวอย่ำง 5 ตัว
สุกรเป็น 1 ตัวอย่ำงนั้น จะเป็นกำรด ำเนินกำรของห้องปฏิบัติกำรเท่ำนั้น 

    ทั้งนี้ ในกำรปฏิบัติงำนของภำครัฐให้ด ำเนินกำรตำมหลักควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ ป้องกันกำร
แพร่กระจำย เชื้อโรคในพ้ืนที่ในทุกขั้นตอนตำมมำตรกำรเมื่อพบสุกรป่วยตำยตำมนิยำมกำรเฝ้ำระวังทำงอำกำร 
และอยู่ระหว่ำงกำรยืนยันทำงห้องปฏิบัติกำร โดยเพิ่มเติม  

-  กำรกั้นไม่ให้บุคคลภำยนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมโรคเข้ำพ้ืนที่ควบคุมโรคโดย
เด็ดขำด  

-  เปลี่ยนรองเท้ำ และใช้ถุงคลุมรองเท้ำป้องกันเชื้อโรค เมื่อเข้ำออกสถำนที่เลี้ยงสุกรภำย
หลังจำกกำรปฏิบัติงำนควบคุมโรคในฟำร์มที่สงสัยว่ำมีโรคระบำด โดยให้ฝังหรือเผำชุดและรองเท้ำคลุมเชื้อ
ภำยในฟำร์ม  

-  อำบน้ ำ ท ำลำยเชื้อโรคทันทีที่ปฏิบัติงำนเสร็จและห้ำมเข้ำฟำร์มสุกรอ่ืนเป็นระยะเวลำ
อย่ำงน้อย  5 วัน  

     -  มำตรกำรอื่นๆ ตำมสถำนกำรณ์โรค และควำมเหมำะสม 
2.  มาตรการรอบฟาร์มรัศมีไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร 

       -  ห้ำมเคลื่อนย้ำยสุกรและซำกสุกรโดยเด็ดขำดเป็นระยะเวลำ 2 สัปดำห์ เพ่ือค้นหำโรคและ
ทรำบสถำนกำรณ์ที่แท้จริงในพ้ืนที่ และห้ำมเคลื่อนย้ำยสุกรออกนอกพ้ืนที่โรคระบำดจนกว่ำไม่พบสุกรป่วย
ตำยเพิ่มและด ำเนินกำรควบคุมโรคในฟำร์มให้เสร็จสิ้นอย่ำงน้อย 6 สัปดำห์  
       -  กรณีเคลื่อนย้ำยสุกรเข้ำโรงฆ่ำจะสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ภำยหลัง 2 สัปดำห์ เพ่ือค้นหำโรค
และทรำบสถำนกำรณ์ที่แท้จริงในพ้ืนที่ โดยให้เคลื่อนย้ำยเข้ำโรงฆ่ำที่ใกล้เคียงที่สุดภำยใต้กำรควบคุมของ
เจ้ำหน้ำที่สัตวแพทย์และต้องสุ่มเก็บตัวอย่ำงเลือด (Whole blood) เพ่ือหำแอนติเจนด้วยวิธี Real time  
RT-PCR ใช้จ ำนวนตัวอย่ำงสุกรตำมหลักกำรค้นหำโรค (Detect disease) โดยให้เก็บตัวอย่ำงเลือดจำกสุกร
จ ำนวน 5 ตัว ส ำหรับกำรรวมตัวอย่ำง 5 ตัวสุกรเป็น 1 ตัวอย่ำงนั้น จะเป็นกำรด ำเนินกำรของห้องปฏิบัติกำร
เท่ำนั้น 
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       -  เฝ้ำระวังและค้นหำสุกรป่วยเพ่ิมเติมในสถำนที่เลี้ยงสุกร โดยเพ่ิมควำมไวในกำรค้นหำโรคตำม
อำกำร ตำมนิยำมโรค โดยเพ่ิมเติมจำกนิยำมเดิมคือ สุกรมีไข้  ไม่กินอำหำร หรือ ท้องเสีย ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่  
ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 
       -  เฝ้ำระวังโรคและเข้มงวดกำรท ำลำยเชื้อโรคที่โรงฆ่ำในพ้ืนที่รวมทั้งโรงฆ่ำนอกพ้ืนที่ที่อยู่
ใกล้เคียงจุดเกิดโรค 
       -  ประชำสัมพันธ์ เตือนภัยเกษตรกรในพ้ืนที่ 

3.  มาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร 

      ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ประกำศเขตเฝ้ำระวังโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรในสัตว์ประเภทสุกรทุกจังหวัดเพื่อควบคุมกำรเคลื่อนย้ำย
สุกรและซำกสุกร 

เมื่อพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ 

1.  มำตรกำรด ำเนินกำรของภำครัฐเมื่อได้รับแจ้งจำกพนักงำนตรวจโรคมีดังนี้ 
       1.1  ตรวจสอบย้อนกลับ หำแหล่งที่มำของสุกร และติดตำมเฝ้ำระวังโรคท่ีฟำร์ม  
       1.2  เก็บตัวอย่ำงเลือดหรืออวัยวะที่มีรอยโรคใส่ในถุงพลำสติก 3 ชั้น ที่ป้องกันน้ ำเข้ำได้และ
แช่ถุงที่ใส่ซำกแล้วในน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 30 นำทีและส่งห้องปฏิบัติกำรทันที  
       1.3  ติดตำมให้ผู้ประกอบกำรโรงฆ่ำสัตว์ท ำควำมสะอำดและท ำลำยเชื้อโรคที่โรงฆ่ำสัตว์ 

กรณีพบสุกรยืนยันเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ 

1.  หำกผลยืนยันว่ำสุกรที่เข้ำฆ่ำเป็นโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร ด ำเนินกำรควบคุมโรคในฟำร์ม
ตำมมำตรกำรเมื่อพบสุกร มีผลยืนยันทำงห้องปฏิบัติกำรเป็นโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 

2.  ควบคุมให้ท ำควำมสะอำด และท ำลำยเชื้อโรคและพักกำรฆ่ำและจ ำหน่ำยเป็นเวลำ 
อย่ำงน้อย 6 สัปดำห์  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. กรมปศุสัตว์ 
2. กระทรวงกลำโหม 
3. กระทรวงมหำดไทย 
4. ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุกรไทย 
7. สมำคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชำติ 
8. เกษตรกรและผู้ประกอบกำร 
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การฟื้นฟูเกษตรกร 
1.  น ำเสนอแนวทำงกำรฟ้ืนฟูและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเข้ำคณะกรรมกำร 

นโยบำยพัฒนำสุกรและผลิตภัณฑ์ซึ่งมีหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนและภำคเอกชน รวมถึงตัวแทน
เกษตรกร  

2.  ประกำศภัยพิบัติและใช้มำตรกำรเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
3.  จัดหำกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรจำกแหล่งต่ำง ๆ เช่น กระทรวงพำณิชย์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนพัฒนำธุรกิจสุกรไทยและมีกำรพักช ำระหนี้ให้เกษตรกร 
4.  ด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนอำชีพเกษตรกร 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ 
2. กระทรวงพำณิชย์ 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. กระทรวงมหำดไทย 
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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 

แจ้งผลการตรวจ 

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 กำรปฏิบัติงำน   เส้นประ คือ กำรรำยงำน 

 

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 ์ 

- กระบอกฉีดยำและเข็มฉีดยำ 

 ชนิดสัตว์ ขนำดกระบอกฉีดยำ (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 5-10/ 18Gx1½”(1.2 x 40 มม.) 5 – 10 

 
- หลอดเก็บเลือดมีสำรป้องกันกำรแข็งตัว ชนิด EDTA 

- ถุงพลำสติก, น้ ำแข็ง หรือ ice pack, กล่องโฟม หรือ กระติก 
 
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเลือดสุกร 

  1.  เจำะเก็บเลือดสุกรป่วยจำกหลอดเลือดด ำ :– ลูกสุกรและสุกรขนำดเล็กที่ cranial vena 
cava หรือ external jugular vein,สุกรขุนเก็บเลือดท่ำยืนที่ external jugular vein,  สุกรตำยใหม่ให้เก็บ
เลือดจำกหัวใจ 
  2.  บรรจุเลือดลงในหลอดเก็บเลือด โดยถอดหัวเข็มออกจำกกระบอกฉีดยำ แล้วดันก้ำน
กระบอกฉีดยำช้ำ ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดเลือดแดงแตก และกลับหลอดไปมำเพ่ือผสมให้เข้ำกัน 
  3.  เขียนหมำยเลขหลอดให้ตรงกับใบน ำส่งซึ่งระบุชื่อหรือรหัส ชนิดสัตว์ เพศ อำยุ สถำนที่
และวันที่เก็บตัวอย่ำงด้วยหมึกกันน้ ำ 
  3.  บรรจุหลอดเก็บเลือดในถุงพลำสติก 3 ชั้นและพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อบริเวณภำยนอกถุงแล้วใส่ใน
กล่องโฟมหรือกระติก พร้อมแช่เย็นในน้ ำแข็ง ปิดให้สนิท ส่งตรวจห้องปฏิบัติกำรทันที  
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7 กำรเก็บเลือดสุกรเล็ก  (cranial vena cava) 
ที่มำ: James Cook University และ The Medical University of South Carolina 
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รูปที่ 8 กำรเก็บเลือดสุกรใหญ่  (external jugular vein) 
ที่มำ: Virginia Tech และ กรมปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่9 กำรเก็บเลือดจำกหัวใจ กรณีสัตว์ตำยใหม ่
ที่มำ: คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   

วิธีการเก็บตัวอย่างม้าม 
  ส ำหรับซำกสุกรป่วยตำยซึ่งไม่สำมำรถเก็บเลือดได้ ให้เก็บตัวอย่ำงม้ำม 
อุปกรณ์ 

- มีดผ่ำซำก 
- ถุงพลำสติก, น้ ำแข็ง หรือ ice pack, กล่องโฟม หรือ กระติก 

 
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างม้าม 
หรือดูวิดีโอสำธิตได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=AviI1OltroU  
 1.  ก่อนกำรเปิดผ่ำซำกสุกรให้เตรียมกำรล้ำงฆ่ำเชื้อ ท ำลำยซำก ป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ  สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ รองเท้ำบู้ท  หน้ำกำกอนำมัย  ผ้ำกันเปื้อน ฯลฯ 

2.  เปิดผ่ำซำกบริเวณด้ำนล่ำงชำยโครง หลังซี่โครงซี่สุดท้ำยเข้ำสู่ช่องท้อง ตัดม้ำมขนำด 1 ฝ่ำมือ  
 3.  บรรจุในถุงพลำสติกซิปล็อก 3 ชั้นและพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อภำยนอกถุง แล้วใส่ในกล่องโฟมหรือกระติก 
พร้อมแช่เย็นในน้ ำแข็ง ปิดให้สนิท ส่งตรวจห้องปฏิบัติกำรทันที 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AviI1OltroU
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รูปที่ 10 แสดงต ำแหน่งและวิธีกำรเปิดผ่ำซำกเก็บม้ำม 
ที่มำ: Afrivet; คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

วิธีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
  1.  ผลิตภัณฑ์สุกร เช่น เนื้อหมัก เนื้อรมควัน เนื้อแช่เย็น เนื้อแช่แข็ง ไส้กรอก ซำลำมี ไส้สุกร
หมักเกลือ หนังสุกร ฯลฯ 
  2.  วัตถุดิบอำหำรสัตว์ เช่น เนื้อและกระดูกป่น หรือผลิตภัณฑ์อำหำรที่มำจำกประเทศที่มีกำร
ระบำด 
  อุปกรณ์ 

- ภำชนะบรรจุภัณฑ์ ถุงพลำสติกซิปล็อก 
- กล่องโฟม หรือ กระติกน้ ำ 

 
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
  1.  กำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ย่อย ได้แก่ อำหำรกระป๋อง ผลิตภัณฑ์บรรจุซอง
พลำสติก ผลิตภัณฑ์บรรจุขวด เป็นต้น ให้เก็บตัวอย่ำงโดยวิธีสุ่มตำมจ ำนวนหน่วย หรือปริมำณตำมท่ีต้องกำร 
  2.  กำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงในกองรวม ได้แก่ อำหำรปรุงส ำเร็จ อำหำรที่อยู่ในกระบวนกำรผลิต  
อำหำรสด และวัตถุดิบอำหำรสัตว์ เป็นต้น ให้สุ่มเก็บตัวอย่ำงหลำยๆ จุด จุดละเท่ำๆ กัน เก็บตัวอย่ำงที่อยู่ต่ ำ
กว่ำผิวหน้ำกองประมำณ 1 นิ้ว เก็บตัวอย่ำงในปริมำณที่ต้องกำรบรรจุภำชนะสะอำดปิดสนิทและติดฉลำกที่
ภำชนะบรรจุทุกอัน โดยแยกภำชนะบรรจุส ำหรับวัตถุดิบต่ำงชนิดกัน ส ำหรับวัตถุดิบอาหารสัตว์บรรจุกระสอบให้
สุ่มเก็บตัวอย่ำงไม่น้อยกว่ำ 5 ต ำแหน่งรวมประมำณ 500 กรัมบรรจุใส่ในถุงพลำสติก หำกเป็นอาหารสัตว์กอง
รวมให้สุ่มเก็บรอบๆ กองอย่ำงน้อย 5 จุดและเก็บลึกเข้ำไปในกองอย่ำงน้อย 1 เมตรอีก 3 จุดน ำมำคลุกเคล้ำ
ให้เข้ำกันให้ได้ตัวอย่ำงประมำณรวม 500 กรัมบรรจุใส่ในถุงพลำสติก 
  3.  ตัวอย่ำงที่เสียหรือเสื่อมสภำพง่ำย เช่น อำหำรสดหรืออำหำรปรุงส ำเร็จ เมื่อท ำกำรสุ่มเก็บ
ตัวอย่ำงและติดฉลำกเรียบร้อยแล้ว ควรน ำภำชนะที่บรรจุตัวอย่ำงนั้นใส่ในถุงพลำสติกที่สะอำดอีกชั้นหนึ่ง 
ปิดผนึกถุงให้แน่น แช่น้ ำแข็งเพ่ือรักษำอุณหภูมิไว้ที่ประมำณ  4 oC น ำส่งห้องปฏิบัติกำรโดยเร็วที่สุด 

ข้อแนะน า  กำรส่งตรวจตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์จำกสุกรและวัตถุดิบอำหำร  ควรติดต่อประสำนงำนกับส ำนักงำนปศุสัตว์
จังหวัดหรือปศุสัตว์อ ำเภอในพ้ืนที่ก่อนน ำส่ง 
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ผลิตภัณฑ์สุกร:  
สุกรกี้ ไส้หมักเกลือ  

   วัตถุดิบอาหาร: 
เนื้อและกระดูกป่น 

 
รูปที่ 11 ผลิตภัณฑ์สุกรและวัตถุดิบอำหำรสัตว์   
ที่มำ: กรมปศุสัตว์ 
 

อุปกรณ์ป้องกัน 
กำรเก็บตัวอย่ำงควรท ำด้วยควำมระมัดระวัง แต่งกำยให้มิดชิด ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ

ผู้ปฏิบัติงำน ควำมปลอดภัยระดับ 2  (Biosafety level 2)  ได้แก่ 
-  เสื้อกำวน์หรือเสื้อผ้ำที่รัดกุม 
-  ถุงมือ 
-  หน้ำกำกอนำมัย 
-  แว่นตำนิรภัย (Safety Glasses) หรือ ครอบตำนิรภัย (Goggle) หรือกระบังหน้ำ (Face 

Shield) 

การก าจัดขยะและการท าลายเชื้อ สำมำรถท ำได้หลำยวิธี เช่น 
-  แช่น้ ำยำฆ่ำเชื้อ ตำมค ำแนะน ำของน้ ำยำแต่ละชนิด  
-  ต้มในน้ ำเดือด นำนอย่ำงน้อย  5  นำท ี 
-  อบในเครื่องอบฆ่ำเชื้อด้วยไอน้ ำควำมดันสูง (Autoclave)  
-  ขยะให้ทิ้งในถุงขยะติดเชื้อและก ำจัดตำมมำตรฐำนขยะติดเชื้อ 
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รายช่ือห้องปฏิบัติการที่ตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

ชื่อที่อยู่หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ 

สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สถำบันสุขภำพสัตว์แห่งชำติ กลุ่มไวรัสวิทยำ  0-2579-8908-14 ต่อ 
422 ถึง 429 

เลขที่ 50/2 เกษตรกลำง ถนนพหลโยธิน 
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ ภำคเหนือ
ตอนบน  

0-5483-0195 
0-5483-0196 

เลขที่ 221 ม.6 ถ.ล ำปำง-เชียงใหม่  
ต.เวียงตำล อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง 52190 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ ภำคเหนือ
ตอนล่ำง  

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

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

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

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง   

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

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้  0-7577-0008-9 
0-7577-0128-30 

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

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์  
ภำคตะวันออก  

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

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์  
ภำคตะวันตก  

0-3291-9575-6 เลขที่ 126 ม.10 ต.เขำชะงุ้ม  
อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70150 

กองสำรวัตรและกักกัน  กรมปศุสัตว์ 042-801067 
ด่ำนกักกันสัตว์มุกดำหำร ต.ค ำอำฮวน  
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 49000 

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส ำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์กำรสวนสัตว์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

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

สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลำง  
คณะสัตวแพทยศำสตร์  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   

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

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ โรงพยำบำลปศุสัตว์  
คณะสัตวแพทยศำสตร์  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

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

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
วิทยำเขตก ำแพงแสน  

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

ศูนย์เฝ้ำระวังและติดตำมโรคจำกสัตว์ป่ำ  
สัตว์ต่ำงถ่ินและสัตว์อพยพ (MoZWE)  
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล  

02-441-5236 
เลขที่ 999 พุทธมณฑลสำย 4  
ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
73170 

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริกำรสุขภำพสัตว์  
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

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

ห้องปฏิบัติกำรชันสูตรโรคทำงปศุสัตว์  
คณะสัตวแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

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

ห้องปฏิบัติกำรทำงสัตวแพทย์สำธำรณสุข  
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม  

043-712832 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ถ.นครสวรรค์ 
ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 44000 

คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

074-289600 
074-289608 

เลขที่ 15 อำคำรจุฬำภรณกำรุณยรักษ์ 
ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่    
จ.สงขลำ  90110 

สังกัดห้องปฏิบัติการภาคเอกชน 
ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก 
บริษัท ซีพีเอฟ จ ำกัด (มหำชน)  

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

ศูนย์วิทยำศำสตร์เบทำโกร จ ำกัด 02-5647932 เลขที่ 136 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี  12120 

ศูนย์วิทยำกำรวินิจฉัยโรคสัตว์ 
บริษัท ไทย ฟู้ดส์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 

089-901-1856 เลขที่ 18 ม.16 ต.เลำขวัญ อ.เลำขวัญ   
จ.กำญจนบุรี  71210 

หมายเหตุ ห้องปฏิบัติของกองสำรวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์และส ำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์กำรสวนสัตว์           
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรตรวจวินิจฉัยทำงห้องปฏิบัติกำร  
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การท าลายสุกรหรือซากสุกร 
ตำมมำตรำ 13 (4) แห่งพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้ สัตวแพทย์มีอ ำนำจสั่งท ำลำย

สุกรหรือซำกสุกรได้ โดยให้ปฏิบัติตำมประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรท ำลำยสัตว์ที่
เป็นโรคระบำด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรคระบำด หรือสัตว์หรือซำกสัตว์ที่เป็นพำหะของโรคระบำด พ.ศ. 
2558 ซึ่งก ำหนดให้อ ำนำจในกำรท ำลำยสุกรในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตำมแต่ละต ำแหน่งได้ไม่เกินจ ำนวน  
ดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักควบคุม ป้องกัน และบ ำบัดโรคสัตว์ หรือผู้อ ำนวยกำรกองสำรวัตรและกักกัน  
มีอ ำนำจสั่งท ำลำยสัตว์ทั่วรำชอำณำจักร สุกรรำยละไม่เกิน 1,000  ตัว  
     2.  ปศุสัตว์เขต มีอ ำนำจสั่งท ำลำยสัตว์ในพ้ืนที่เขตท่ีรับผิดชอบ สุกรรำยละไม่เกิน 500 ตัว 

 3.  ปศุสัตว์จังหวัด มีอ ำนำจสั่งท ำลำยสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ สุกรรำยละไม่เกิน 100 ตัว 
 4.  หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์ มีอ ำนำจสั่งท ำลำยสัตว์ในด่ำนกักกันสัตว์หรือสถำนกักกันสัตว์ที่อยู่ภำยใต้
ควำมรับผิดชอบของด่ำนกักกันสัตว์นั้นๆ สุกรรำยละไม่เกิน 50 ตัว 
 5.  ปศุสัตว์อ ำเภอมีอ ำนำจสั่งท ำลำยสัตว์ในพ้ืนที่อ ำเภอที่รับผิดชอบสุกรรำยละไม่เกิน  50 ตัว                                            
ทั้งนี้ กำรสั่งท ำลำยสุกรจ ำนวนที่เกินกว่ำอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรส ำนักควบคุม ป้องกัน และบ ำบัดโรคสัตว์ หรือ
ผู้อ ำนวยกำรกองสำรวัตรและกักกัน ให้เป็นอ ำนำจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

ขั้นตอนการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ 

1.  ปศุสัตว์จังหวัดเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินรำคำสัตว์ กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินรำคำสัตว์หรือซำกสัตว์ที่ถูกท ำลำย โดยคณะกรรมกำรประเมิน ประกอบด้วยสัตวแพทย์หนึ่ง
คน และพนักงำนฝ่ำยปกครองท้องที่หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นอย่ำงน้อยสองคน เช่น นำยอ ำเภอ ปลัดอ ำเภอ 
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือพนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่ง
เป็นประธำน โดยประเมินรำคำสัตว์หรือซำกสัตว์ที่ถูกท ำลำยตำมกฎกระทรวงก ำหนดค่ำชดใช้รำคำสัตว์ที่ถูก
ท ำลำยอันเนื่องจำกเป็นโรคระบำดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรคระบำดหรือสัตว์หรือซำกสัตว์ที่เป็นพำหะ
ของโรคระบำด พ.ศ. 2560 

2.  ให้สัตวแพทย์ผู้มีอ ำนำจสั่งท ำลำยสัตว์หรือซำกสัตว์ตำมประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรท ำลำยสัตว์ที่เป็นโรคระบำดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรคระบำดหรือสัตว์หรือซำก
สัตว์ที่เป็นพำหะของโรคระบำด พ.ศ. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมกำรท ำลำยสัตว์หรือซำกสัตว์และจัดท ำบันทึกสั่ง
ท ำลำยสัตว์หรือซำกสัตว์ 

3.  คณะกรรมกำรประเมินรำคำสัตว์ท ำบันทึกกำรประเมินรำคำสัตว์ที่อำจขำยได้ในตลำดท้องที่ก่อน
เกิดโรคระบำด จำกนั้นแจ้งให้เจ้ำของสัตว์ทรำบ ถ้ำเจ้ำของพอใจในรำคำประเมินให้ลงนำมว่ำพอใจรำคำที่
คณะกรรมกำรประเมิน 

4.  คณะกรรมกำรท ำลำยสัตว์หรือซำกสัตว์ด ำเนินกำรควบคุมกำรท ำลำยสัตว์หรือซำกสัตว์ให้เป็นไป
ตำมประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรท ำลำยสัตว์ที่เป็นโรคระบำดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่ำเป็นโรคระบำด หรือสัตว์หรือซำกสัตว์ที่เป็นพำหะของโรคระบำด พ.ศ. 2558 

5.  กรณีเบิกเงินค่ำชดใช้ในกำรท ำลำยสัตว์หรือซำกสัตว์ ให้ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมหลักฐำน
ส่งให้ส ำนักงำนปศุสัตว์เขตตรวจสอบและส่งหลักฐำนให้ ส ำนักควบคุม ป้องกัน และบ ำบัดโรคสัตว์แจ้งกองคลัง
เพ่ือโอนเงินเบิกจ่ำยเงินค่ำชดใช้ในกำรท ำลำยสัตว์ของเกษตรกรไปยังส ำนักงำนปศุสัตว์เขตต่อไปซึ่งหลักฐำน
เอกสำรประกอบด้วย 
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- รำยงำนกำรเกิดโรคระบำดในท้องที่และแนบผลกำรวินิจฉัยโรค 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประเมินรำคำสัตว์ 
- บันทึกคณะกรรมกำรประเมินรำคำสัตว์ 
- ค ำสั่งคณะกรรมกำรท ำลำยสัตว์หรือซำกสัตว์ 
- บันทึกสั่งและรับค ำสั่งท ำลำยสัตว์หรือซำกสัตว์ 
- บันทึกผลกำรท ำลำยสัตว์หรือซำกสัตว์ 
- รูปภำพกำรท ำลำยสัตว์หรือซำกสัตว์ 
- ใบส ำคัญรับเงิน (แบบ กปศ.12) 
- ส ำเนำบัตรประจ ำประชำชนเจ้ำของสัตว์ 
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนเจ้ำของสัตว์ 
- บัญชีเงินค่ำใช้จ่ำย ค่ำชดใช้ในกำรท ำลำยสัตว์หรือซำกสัตว์ที่เป็นโรคระบำด (แบบ 10) 
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วิธีการท าลายสุกรตามหลักการการุณยฆาต 

 1.  การจัดการด้วยวิธีทางเคมี 

       1.1  รมด้วย (CO2/CO/Argon/Argon ผสม CO2/N2 ผสม CO2 ) มักใช้ในสุกรที่มีน้ ำหนักน้อย
กว่ำ 30  กิโลกรัม 

       1.2  ฉีดด้วย Barbiturate หรืออนุพันธ์ของ Barbituric Acid เข้ำเส้นเลือดด ำ 

  2.  การจัดการด้วยวิธีทางกายภาพ 

      2.1  กำรใช้ปืนยิง และ Penetrating Captive Bolt สำมำรถใช้กับลูกสุกรดูดนมได้ โดยยิง
เข้ำท่ีกะโหลกศีรษะส่วนหน้ำ 

       2.2  กำรช็อตด้วยไฟฟ้ำบริเวณสมองและหัวใจ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดควรตำมด้วยกำรแทง
สมองด้วยเหล็กแหลม 

       2.3  กำรทุบท่ีกะโหลกอย่ำงรุนแรง ส ำหรับลูกสุกรดูดนมเท่ำนั้น เนื่องจำกกะโหลกศีรษะส่วน
หน้ำพัฒนำไม่เต็มที่ (Frontal Bone) 
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วิธีการก าจัดซากสุกร 

 กำรก ำจัดซำกเพ่ือลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่กระจำยโรคและโอกำสที่เชื้อจะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

 1.  บริเวณที่จะฝังสัตว์หรือซำกสัตว์ควรอยู่ในบริเวณฟำร์มที่เกิดโรคเพ่ือลดโอกำสกำร
แพร่กระจำยของเชื้อไวรัสออกไปนอกบริเวณ เป็นพื้นที่ดอนที่น้ ำท่วมไม่ถึงและห่ำงจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ หรือ
ไกลจำกชุมชน 

        2.  หลุมที่จะฝังสัตว์หรือซำกสัตว์ ควรมีควำมลึกเพียงพอ โดยให้ส่วนบนสุดของซำกสัตว์ที่จะ
ถูกท ำลำยทับซ้อนกันสูงจำกก้นหลุมไม่ควรเกิน 2.5 เมตร  
  3.  ฝังซำกสัตว์โดยให้ส่วนบนสุดของซำกสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตรและ 
พูนดินกลบหลุมให้สูงกว่ำระดับผิวดินไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร 

 4.  พ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคเพ่ือก ำจัดเชื้อไวรัสที่อำจปนเปื้อนหลงเหลือในสิ่งแวดล้อมขณะ
ด ำเนินกำร  

       5.  โรยปูนขำว (slaked lime-CaOH2) หรือเกลือคลอรีน (chlorinated lime-CaCl2)  เพ่ือ
ฆ่ำเชื้อโรค ก ำจัดกลิ่นให้ทั่วบริเวณที่ฝังกลบ อำจล้อมรั้ว  กั้นเชือกโดยรอบหรือเทปเครื่องหมำยห้ำมเข้ำเพ่ือ
ป้องกันกำรบุกรุกเข้ำมำในพื้นที่  

 6.  ท ำกำรตรวจสอบดูแลพ้ืนที่เกิดโรคและที่ฝังสุกรเป็นระยะ โดยเฉพำะในช่วงแรกที่ซำก
สัตว์ยังไม่เสื่อมสภำพหรือดูแลแก้ไขปัญหำ เช่น กำรจัดกำรแมลงรบกวน กลิ่นเหม็นเน่ำที่เกิดขึ้น เป็นต้น  
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ค่าชดใช้ในการท าลายสัตว์ 
ค่ำชดใช้กำรท ำลำยสุกรและซำกสุกรตำมพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 จะจ่ำยในรำคำ

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของรำคำสุกรหรือซำกสุกรที่ประเมินในท้องตลำด ทั้งนี้  เงื่อนไขเบื้องต้นของกำรได้รับ 
ค่ำชดใช้กำรท ำลำยสัตว์ โดยฟำร์มเลี ้ยงสัตว์ต้องมีกำรปฏิบัติตำมตำมกฎหมำยต่ำงๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับ
พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558  ดังนี้ 
  1.  เกษตรกรต้องด ำเนินกำรแจ้งโรคต่อสัตวแพทย์ในท้องที่ภำยในเวลำ 12 ชั่วโมงตำมมำตรำ 
11 แห่งพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์พ.ศ. 2558 
  2.  มีระบบกำรป้องกันและควบคุมโรคตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์          
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีดังนี้ 
       -  ท ำเครื่องหมำยประจ ำตัวสัตว์และข้ึนทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ 
       -  กำรดูแลสุขภำพสัตว์โดยกำรถ่ำยพยำธิสัตว์ตำมท่ีกรมปศุสัตว์ก ำหนด 
       -  กำรให้วัคซีนป้องกันโรคให้แก่สัตว์ตำมท่ีกรมปศุสัตว์ก ำหนด 
       -  กำรจดบันทึกข้อมูลกำรให้วัคซีน กำรตรวจ และกำรรักษำโรค 
       -  กำรป้องกันโรคด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ  
       -  กำรทรำบแหล่งที่มำ  
       -  ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
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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............................ เพ่ื อมิให้                   
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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 บันทึกกำรสั่งกักสัตว์ 

 
เขียนที…่…………………………………………. 

     วันที่ ……เดือน ……………..พ.ศ………….. 
  บันทึกนี้แสดงว่ำสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ ชื่อ………………….…………………………………………..ใช้   
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓ มำตรำ ๔๐ แห่งพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ .ศ.๒๕๕๘ ได้สั่งให้                
นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………….ปฏิบัติตำมค ำสั่งต่อไปนี้ 

 ๑. ให้ท ำกำรกักสัตว์ ………...................ไว้ในบริเวณ เลขท่ี.......หมู่.....ต ำบล........................
อ ำเภอ.................จังหวัด....................        
  ๒. ให้อำหำร น้ ำ  ให้สัตว์กินในบริเวณท่ีก ำหนดให้ตำมข้อ ๑    
  ๓.จะน ำสัตว์ออกนอกบริเวณที่สั่ งกักในกรณีใดๆ โดยมิได้รับอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่                 
สัตวแพทย์เป็นลำยลักษณ์อักษรไม่ได้        
  ๔. ถ้ำสงสัยจะเกิดสัตว์ป่วยหรือมีสัตว์ เกิดตำยลงกะทันหัน ต้องรีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่                   
สัตวแพทย์ผู้สั่งกักทรำบทันทีและด ำเนินกำรแยกสัตว์ป่วยออกจำกสัตว์ปกติ    
            ๕. ถ้ำสัตว์หำยไปจำกบริเวณที่ก ำหนดให้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตำม ต้องรำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่
สัตวแพทย์ผู้สั่งกักทรำบทันที         
  ๖.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูสัตว์ ตลอดจนถ้ำสัตว์เกิดกำรตำยหรือสูญหำย เจ้ำของสัตว์จะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตำมในบันทึกนี้ ตั้งแต่วันที่….เดือน………………พ.ศ.…………….จนถึง
วันที่….......เดือน............พ.ศ....................หรือจนกว่ำเจ้ำหน้ำที่สัตวแพทย์จะได้สั่งกำรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน 

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

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

                                    ข้ำพเจ้ำ…………………………………… ผู้รับผิดชอบสัตว์ตำมจ ำนวนในบันทึกนี้ทรำบ
ค ำสั่งของเจ้ำหน้ำที่สัตวแพทย์ แล้ว  ขอรับรองว่ำเจ้ำหน้ำที่สัตวแพทย์ ได้อ่ำนให้ฟังเป็นที่เข้ำใจดีแล้วและ
ถูกต้องทุกประกำร มิได้มีกำรบังคับขู่เข็ญแต่ประกำรใด ข้ำพเจ้ำรับว่ำจะปฏิบัติตำมค ำสั่งโดยเคร่งครัดทุก
ประกำร  หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมบันทึกข้อหนึ่งข้อใด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่สัตวแพทย์ ฟ้องร้องได้
ตำมกฎหมำย  และหำกข้ำพเจ้ำจ้ำงผู้อ่ืนเลี้ยง จะให้ผู้รับเลี้ยงปฏิบัติตำมบันทึกนี้ด้วย  โดยข้ำพเจ้ำรับเป็น
ผู้รับผิดชอบผู้เดียว   เพื่อเป็นหลักฐำนจึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

(ลงชื่อ) …………………………………….. ผู้รับกำรสั่งกักสัตว์   
(……………………………………..) 

สถำนที่ติดต่อ…………………………………………………………………………………………………………………

    



 

                  

 

 บันทึกคณะกรรมการการประเมินราคาสตัวห์รือซากสัตว ์
 

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

               ตำมค ำสั่งจังหวัด………………….…ที…่………………ลงวันท่ี…………................แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินรำคำสัตว์หรือ
ซำกสัตว์ ชนิด..........................................................ที่จะท ำลำยเนื่องจำกโรคระบำดชนิด..........................................ในท้องท่ีอ ำเภอ
..............................................................จังหวัด..................................................................................นัน้ 
               คณะกรรมกำรได้ประเมินรำคำสัตวห์รือซำกสัตว์ที่ถูกท ำลำยของ (นำย/นำง/นำงสำว) ช่ือ..............................
บ้ำนเลขท่ี............................หมู่................ต ำบล.............................อ ำเภอ...............................จังหวัด.............................ดังนี ้
๑.(..............................................) รำคำตัวละ.....................บำท จ ำนวน.........................ตัว เป็นเงิน..............................บำท 
๒.(..............................................) รำคำตัวละ.....................บำท จ ำนวน.........................ตัว เป็นเงิน..............................บำท 
๓.(..............................................) รำคำตัวละ.....................บำท จ ำนวน.........................ตัว เป็นเงิน..............................บำท 
๔.(..............................................) รำคำตัวละ.....................บำท จ ำนวน.........................ตัว เป็นเงิน..............................บำท 
๕.(..............................................) รำคำตัวละ.....................บำท จ ำนวน.........................ตัว เป็นเงิน..............................บำท 
                       รวมรำคำประเมินเป็นเงินท้ังสิ้น......................................................................บำท 
                       ทั้งนี้รำคำประเมินดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นรำคำสัตว์หรือซำกสัตว์ซึ่งอำจขำยได้ในตลำดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบำด
ดังนั้น  ค่ำชดใช้ในกำรท ำลำยสัตว์หรือซำกสัตว์ตำมกฎกระทรวงก ำหนดค่ำชดใช้กำรท ำลำยสัตว์ที่เป็นโรคระบำดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่ำเป็นโรคระบำด หรือสัตว์หรือซำกสัตว์ที่เป็นพำหะของโรคระบำด (พ.ศ.๒๕๕๘) ต้องจ่ำยไม่ต่ ำกว่ำสำมในสี่ของรำคำ
ดังกล่ำว รวมเป็นเงินท้ังสิ้น.................................................บำท(...................................................................................................) 
                      จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
                                                          (ลงช่ือ) ………………………………………… ประธำนคณะกรรมกำร                     
                                                                    (……………………………………..) 
                                                          ต ำแหน่ง.................................................................. 
                                                          (ลงช่ือ) ………………………………………… คณะกรรมกำร 
             (……………………………………..) 
                                                          ต ำแหน่ง.................................................................. 
 
                                                          (ลงช่ือ) ………………………………………… คณะกรรมกำร 
                                   (……………………………………..) 
                                                          ต ำแหน่ง.................................................................. 
                                                   บันทึกค ายินยอมรับการประเมิน 
 ข้ำพเจ้ำ..................................................................หมำยเลขบตัรประจ ำตัวประชำชน........................................... 
พอใจและยินยอมรับในรำคำประเมินข้ำงต้น       
                                                          (ลงช่ือ)..............................................................เจ้ำของสัตว์ 
                                                                  (..............................................................)           
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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 าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค
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  

       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. 
คณะกรรมกำรท ำลำยสัตว์และซำกสัตว์ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด..................................ที่...................................... 
ลงวันท่ี.......................................................มีรำยช่ือ ดังนี้ 

๑. .....................................................ต ำแหน่ง.............................................ประธำนคณะกรรมกำร 
๒. ......................................................ต ำแหน่ง............................................กรรมกำร 
๓. ......................................................ต ำแหน่ง.............................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ได้สั่งให้เจ้ำของ ช่ือ............................................บ้ำนเลขท่ี...............หมู่............ต ำบล..........................อ ำเภอ........................ 

จังหวัด...................................จัดกำรท ำลำยสัตว์ชนิด.......................จ ำนวน............................ตัว ซำกสัตว์ชนิด..................... 

จ ำนวน.................................. ตัว โดยด ำเนินกำรตำมประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำรท ำลำยสัตว์ที่เป็นโรคระบำด และกำรท ำลำย
สัตว์หรือซำกสตัว์ที่เป็นพำหะของโรคระบำด พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม ดังน้ี 

๑. โดยวิธีกำรเผำ 

๒. โดยวิธีกำรฝัง 

๒.๑ ขุดหลุมใหซ้ำกอยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่ำ ๕๐ เซนติเมตร ไวท้ี ่
      บริเวณ........................................................................................ 
๒.๒ ใช้ยำฆ่ำเชื้อรำดซำกสัตวจ์นท่ัว รวมถึงบริเวณพื้นหลุม 

๒.๓ ท ำกำรพูนดินกลบหลุมสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ ๕๐ เซนตเิมตร 

๒.๔ โรยปูนขำวเหนือบริเวณหลุม และพื้นท่ีใกล้เคียงบริเวณปำกหลมุโดยคณะกรรมกำรฯ ได้ควบคุมดแูล
และแนะน ำวิธีกำรที่ถูกต้องให้เจ้ำของปฏิบัติตำมทุกขั้นตอนของกำรท ำลำยอย่ำเขม้งวด 

 
                                                         (ลงช่ือ) ………………………………………… ประธำนคณะกรรมกำร 

      (……………………………………..) 

                                                          (ลงช่ือ) ………………………………………… กรรมกำร 

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

     (ลงช่ือ) ………………………………………… กรรมกำรและเลขำนุกำร  

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

ถาม: African Swine Fever คือโรคอะไร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่าอย่างไร? 
ตอบ: เป็นโรคที่รุนแรงในสุกร และมีชื่อภำษำไทยเรียกว่ำ "โรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร" 
 
ถาม: เกิดจากเชื้ออะไร? 
ตอบ: เกิดจำกเชื้อไวรัส ถ้ำเกิดโรคจะท ำให้สุกรตำยเป็นจ ำนวนมำก 
 
ถาม: มีวัคซีนป้องกันและยารักษาหรือไม่? 
ตอบ: ไม่มีวัคซีนป้องกันและยำรักษำ 
 
ถาม: ติดต่อสู่คนหรือไม่? 
ตอบ: โรคนี้ไม่ติดต่อสู่คน 
 
ถาม: โรคนี้มีการระบาดในประเทศไทยหรือยัง? 
ตอบ: ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบกำรระบำดของโรคนี้ โดยเมื่อเดือนสิงหำคม 2561 พบรำยงำนกำรเกิดโรค 
อหิวำต์แอฟริกำในสุกรในสำธำรณรัฐประชำชนจีน ท ำให้ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆในอำเซียนมีควำมเสี่ยงที่
จะพบกำรระบำดของโรคนี้เช่นกัน  
 
ถาม: ถ้าเกิดการระบาดในประเทศของเราจะส่งผลกระทบอย่างไร? 
ตอบ: หำกโรคนี้เข้ำมำในประเทศไทยจะก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ท ำให้สุกรป่วยตำย
เป็นจ ำนวนมำก สุกรที่ป่วยสำมำรถเป็นพำหะของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียำหรือวัคซีนในกำรรักษำ  เกิดควำม
เสียหำยต่ออุตสำหกรรมกำรเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่ำจะเป็นเกษตรกร บริษัทยำเวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอำหำรสัตว์ 
รวมทั้งส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 
ถาม: สุกรจะป่วยเป็นโรคนี้ได้อย่ำงไร? 
ตอบ: กินเศษอำหำรที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้ำหรืออุปกรณ์ท่ีปนเปื้อน สำมำรถแพร่กระจำย
ไวรัสได้  หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจำกนี้ เชื้อไวรัสนี้ยังสำมำรถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่ำนกำรปรุง 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกท่ีท ำมำจำกสุกรที่ติดเชื้อ 
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ถาม: นิยามในการเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการในสุกรของโรคนี้คืออะไร ? 
ตอบ: สุกรมีกำรตำยเฉียบพลัน 
           - เกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า 50 ตัว) : มีสุกรตำยตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน 
           - เลี้ยงระบบฟาร์ม : มีสุกรตำยมำกว่ำ 5%ใน 2 วัน 
  
ถาม: ถ้าป่วยเป็นโรคนี้จะมีอาการอย่างไร? 
ตอบ: ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ ำ โดยเฉพำะใบหู ท้อง ขำหลัง มีอำกำรทำงระบบอ่ืนๆ เช่น  ระบบ

ทำงเดินหำยใจ ระบบทำงเดินอำหำร แท้งในทุกช่วงของกำรตั้งท้อง 
 พบทุกกลุ่มและทุกช่วงอำยุ 
 อัตรำกำรป่วย 100% 
 อัตรำกำรตำย 30-100% 
 ในลูกสุกร อัตรำกำรตำยสูง 80-100% ภำยใน 14 วัน 
 เชื้อนี้สำมำรถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้หลำยเดือน 
 
ถาม: จะป้องกันอย่างไร เพื่อไม่ให้สุกรป่วยเป็นโรคนี้? 
ตอบ: - ปรับระบบกำรเลี้ยงสุกรให้มีระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพตำมมำตรฐำน GFM หรือ GAP  
 - งดใช้เศษอำหำรเลี้ยงสุกร หำกจ ำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอำหำร ควรน ำเศษอำหำรไปต้มให้สุกก่อน  
 - ติดตำมข่ำวสำรกำรระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรจำกกรมปศุสัตว์อย่ำงใกล้ชิด 
 - สังเกตอำกำรสุกรที่เลี้ยงอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกพบอำกำรผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์ทันท ี
 
ถาม: เมื่อพบสุกรตายเฉียบพลันเป็นจ านวนมาก ต้องท าอย่างไร? 
ตอบ: แจ้งเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ทันที หรือ ติดต่อcall center : 063-2256888 หรอืแจ้งผำ่น  
  application DLD 4.0 (แจ้งกำรเกิดโรคระบำด) 
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกจากฟาร์ม 
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม 
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การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของฟาร์มและสถานที่เลี้ยงสุกร 

1.  ท าเลที่ตั้งฟาร์ม 

       1.1   สถำนที่เลี้ยงสุกรหรือฟำร์มสุกรควรตั้งอยู่ห่ำงจำกสถำนที่เลี้ยงสุกรหรือฟำร์มสุกรอ่ืน 
ตลำดค้ำสัตว์กีบคู่ และโรงงำนผลิตอำหำรสุกรในระยะท่ีไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อนเชื้อโรค 
       1.2  ควรห่ำงจำกโรงฆ่ำสุกรอย่ำงน้อย 5 กิโลเมตร 

ทั้งนี้ ท ำเลที่ตั้งเป็นปัจจัยที่ควบคุมและเปลี่ยนแปลงยำก ดังนั้น หำกที่ตั้งของสถำนที่เลี้ยงสุกรหรือฟำร์ม 
ยังมีควำมเสี่ยงต้องใช้มำตรกำรอ่ืนที่เข้มข้นในกำรลดควำมเสี่ยง เช่น กำรท ำควำมสะอำด ท ำลำยเชื้อโรคบุคคล
และยำนพำหนะ เข้ำ – ออกฟำร์ม หรือสถำนที่เลี้ยงสุกร หรือกำรร่วมมือเฝ้ำระวังในกำรค้นหำโรคในพ้ืนที่รอบ  ๆฟำร์ม เป็นต้น 

2.  ลักษณะฟาร์ม 
       2.1  มีรั้วรอบที่สำมำรถป้องกันคน สัตว์หรือยำนพำหนะเข้ำในบริเวณสถำนที่เลี้ยงสุกรหรือ
ฟำร์ม 
       2.2  มีคอกหรือโรงเรือนหรือสถำนที่ส ำหรับกักสุกรก่อนน ำสุกรเข้ำเลี้ยงร่วมโรงเรือนเดียวกับสุกรที่
เลี้ยงอยู่เดิม โดยให้ห่ำงจำกคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่ำงน้อย 10 เมตร ยกเว้นกำรเลี้ยงที่ขำยสุกรออกทั้งหมด
แล้วค่อยน ำเข้ำมำเลี้ยงใหม่ในโรงเรือน 
       2.3  มีพ้ืนที่ส ำหรับจ ำหน่ำยสุกรภำยนอกสถำนที่เลี้ยงสุกรหรือฟำร์ม  และสำมำรถท ำลำย 
เชื้อโรคได้สะดวกรวมถึงไม่มีกำรปนเปื้อนเชื้อโรคเข้ำสู่สุกรที่เลี้ยง 
       2.4  แยกพ้ืนที่กำรเลี้ยงสุกรจำกที่อยู่อำศัยของคนอย่ำงชัดเจน 
       2.5  มีสถำนที่ส ำหรับเก็บและก ำจัดซำกสุกรอย่ำงเหมำะสมเพ่ือไม่ให้มีกำรแพร่กระจำยของ 
เชื้อโรค 

3.  การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ 
       3.1  มีอุปกรณ์ส ำหรับฆ่ำเชื้อโรคและด ำเนินกำรท ำลำยเชื้อโรคก่อนเข้ำสถำนที่เลี้ยงสุกร 
หรือฟำร์ม 
       3.2  ใช้น้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคท่ีออกฤทธิ์ฆ่ำเชื้อโรคได้ดี และมีกำรเปลี่ยนน้ ำยำฆ่ำเชื้อทุกวัน  
      3.3  มีรองเท้ำส ำหรับเปลี่ยนที่ทำงเข้ำคอกหรือโรงเรือน  และห้ำมน ำรองเท้ำออกไปใช้ภำยนอก 
       3.4  ท ำควำมสะอำดและท ำลำยเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
       3.5  ภำยหลังจำกกำรเคลื่อนย้ำยสุกรออกนอกสถำนที่เลี้ยง หรือฟำร์มให้ท ำควำมสะอำดท ำลำย
เชื้อโรคคอกและวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งให้พักคอกก่อนน ำสัตว์เข้ำมำเลี้ยงใหม่อย่ำงน้อย  7 วันนับจำกวันที่มีกำรฆ่ำ
เชื้อโรค 

4.  การจัดการยานพาหนะ 
       4.1  ห้ำมยำนพำหนะจำกภำยนอกเข้ำในบริเวณเลี้ยงสัตว์หรือฟำร์ม เว้นแต่มีกำรท ำลำยเชื้อโรค
ก่อน  
       4.2  ไม่ควรใช้ยำนพำหนะท่ีใช้ภำยในฟำร์ม และนอกฟำร์มร่วมกัน 
       4.3  ห้ำมยำนพำหนะรับซื้อสุกรเข้ำมำในฟำร์มโดยเด็ดขำด 

5.  การจัดการอาหาร 
       5.1  ไม่น ำอำหำรที่มีเนื้อหรือผลิตภัณฑ์สุกรจำกภำยนอกสถำนที่เลี้ยงสุกรหรือฟำร์มเข้ำมำใน
สถำนที่เลี้ยงสุกรหรือฟำร์ม 
       5.2  กรณีเลี้ยงสุกรด้วยเศษอำหำรอย่ำงน้อยต้องผ่ำนควำมร้อนที่ 90°c นำน 60 นำที  
       5.3  กรณีที่ผสมอำหำรใช้เองในฟำร์ม แหล่งโปรตีนที่น ำมำผสมต้องปลอดภัยและมำจำกแหล่งที่
เชื่อถือได้ 
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6.  การจัดการด้านสุขภาพสุกรและการจัดการสุกรที่เข้าเลี้ยงใหม่ 

       6.1  สุกรที่น ำเข้ำมำเลี้ยงใหม่ต้องทรำบแหล่งที่มำและไม่มีโรคระบำด 
      6.2  กักสุกรก่อนเข้ำร่วมฝูงอย่ำงน้อย 14 วัน 
       6.3  เลี้ยงสุกรในคอกและโรงเรือนเฉพำะ ไม่ปล่อยขุดคุ้ยกินเศษขยะและกำรสัมผัสกับสุกรป่ำ  
       6.4  ไม่ใช้พ่อพันธุ์ร่วมกับฟำร์มหรือสถำนที่เลี้ยงสัตว์อ่ืน 
       6.5  ควบคุมแมลงพำหะ แมลงดูดเลือดบำงชนิด เช่น แมลงวันคอก หรือเหลือบ 
       6.6  สังเกตสุขภำพสุกรอย่ำงสม่ ำเสมอ เมื่อพบสุกรสงสัยว่ำป่วยเป็นโรคระบำดให้แจ้งโรคกับเจ้ำหน้ำที่
กรมปศุสัตว์ และสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มและป้องกันกำรแพร่กระจำยโรคภำยในฟำร์ม 

7.  การจัดการบุคคล 
       7.1  ห้ำมบุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้องกับกำรรับซื้อสุกรเข้ำสถำนที่เลี้ยงสุกรหรือฟำร์มโดยเด็ดขำด 
       7.2  ห้ำมบุคคลจำกภำยนอกเข้ำสถำนที่เลี้ยงสุกรหรือฟำร์ม เว้นแต่มีกำรท ำลำยเชื้อโรคก่อน
และต้องไม่มี กำรเข้ำสถำนที่เลี้ยงสุกร หรือโรงฆ่ำสุกรก่อนเข้ำฟำร์มเป็นเวลำอย่ำงน้อย 5 วัน 
       7.3  หลีกเลี่ยงไปสถำนที่เลี้ยงสุกรหรือฟำร์มสุกรอื่น โรงฆ่ำสัตว์หรือสัมผัสกับสุกรภำยนอกฟำร์ม  
หำกจ ำเป็นต้องท ำลำยเชื้อโรคและงดเข้ำฟำร์มอย่ำงน้อย 5 วัน 
       7.4  กรณีฟำร์ม 
      -  ให้ควำมรู้กำรป้องกันโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรกับผู้ปฏิบัติงำนภำยในฟำร์ม 
     -  มีกำรแยกพนักงำนที่ปฏิบัติงำนในโรงเรือนกักโรคและพนักงำนขำยสุกรออกจำก
พนักงำนที่ปฏิบัติงำนในหน่วยผลิตอ่ืนๆ อย่ำงเด็ดขำด รวมถึงแยกพนักงำนที่สัมผัสสัตว์ป่วยต้องสงสัยหรือเข้ำ
พ้ืนที่กำรระบำดของโรคออก ไม่ให้เข้ำมำท่ีโรงเรือนเลี้ยงสุกร 
     -  ก่อนเข้ำเยี่ยมส่วนผลิต ห้ำมน ำอุปกรณ์ที่ติดตัวมำกับผู้ เยี่ยมเข้ำส่วนผลิตด้วย  
อนุญำตเฉพำะแว่นตำ ซึ่งต้องผ่ำนแสง UV เพ่ือฆ่ำเชื้อก่อน 

8.  การจัดการข้อมูล  มีกำรบันทึกบุคคลยำนพำหนะเข้ำออกฟำร์ม 
9.  การจัดการสิ่งแวดล้อม 

       9.1  สุกรที่ตำยโดยไม่ทรำบสำเหตุห้ำมขำยซำก หรือช ำแหละซำกน ำมำเป็นอำหำร 
       9.2  กำรเก็บและก ำจัดซำกสัตว์ หรือของเสียจำกกำรเลี้ยงสุกรอย่ำงเหมำะสม เช่น ฝังไว้ใต้ระดับผิวดิน
ไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตรหรือเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร โรยปูนขำวหรือรำดด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 
แล้วกลบหลุมและคลุมดินให้แน่นเพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขี่ย เผำซำกให้เผำในที่เหมำะสมและเผำซำกจนหมด 
กำรทิ้งซำกในบ่อทิ้งซำกของฟำร์มต้องมีสุขลักษณะ โดยบ่อทิ้งซำกภำยในฟำร์มควรมีวัสดุปูรองเพ่ือป้องกันกำรปนเปื้อนสู่
ธรรมชำติ ส ำหรับวิธีอ่ืนๆ ควรด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ 
       9.3  กำรก ำจัดน้ ำเสียที่เกิดจำกกำรเลี้ยงสุกรด้วยวิธีที่เหมำะสมให้ได้ตำมมำตรฐำนประกำศ
กระทรวง ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกแหล่งก ำเนิด
มลพิษประเภทกำรเลี้ยงสุกรพ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และเรื่อง ก ำหนดให้กำรเลี้ยงสุกรเป็น แหล่งก ำเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 เช่น กำรท ำบ่อ
เกรอะ บ่อไบโอแก๊ส เป็นต้น  

10. การติดตามข่าวสาร   
       ให้ติดตำมสถำนกำรณ์กำรเกิดโรคระบำดและหลีกเลี่ยงบุคคล ยำนพำหนะจำกพ้ืนที่ที่มีโรคระบำด  
เข้ำฟำร์ม รวมถึงไม่น ำสุกรจำกพ้ืนที่ที่มีโรคระบำดเข้ำฟำร์ม 
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การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

1.  ให้ฟำร์มหรือเกษตรกรสังเกตอำกำรสุกรทุกวัน ซึ่งอำกำรตำมนิยำมสงสัยโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรมีดังนี้ 
       1.1  ฟำร์มที่มีกำรตำยแบบเฉียบพลันมำกกว่ำ 5% ใน 2 วัน หรือ รำยย่อย (<50 ตัว) มีกำรตำย
เฉียบพลัน  ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน หรือ 
       1.2  ป่วย โดยมีอำกำร ดังต่อไปนี้ 

    -  ไข้สูง หรือนอนสุมกัน  ร่วมกับ 
    -  ท้องเสียเป็นเลือด หรือผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือดออกหรือรอยช้ ำโดยเฉพำะใบหู 

ท้อง ไอ แท้ง หรือ ขำหลังไม่มีแรง 
2.  เมื่อพบสุกรแสดงอำกำรตำมข้อ 1. ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์โดยตรงในพ้ืนที่ทันที หรือผ่ำน 

แอปพลิเคชั่น DLD 4.0  หรือ Call center หมำยเลข 063 225 6888 

3.  ไม่เคลื่อนย้ำยสุกรร่วมฝูง 
4.  ไม่ช ำแหละซำกสุกร และฝังซำกสุกรตำยตำมค ำแนะน ำของสัตวแพทย์ 
5.  ให้ควำมร่วมมือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเก็บตัวอย่ำงยืนยันทำงห้องปฏิบัติกำร 
6.  ป้องกันกำรแพร่กระจำยโรคไปฟำร์มอ่ืนโดยใช้หลักควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ  เช่น  

       -  เปลี่ยนรองเท้ำและใช้รองเท้ำป้องกันเชื้อคลุม เมื่อเข้ำออกสถำนที่เลี้ยงสุกร 
       -  ไม่ไปฟำร์มอ่ืน 
       -  ไม่ให้บุคคลภำยนอกเข้ำ -ออกฟำร์มหรือสถำนที่เลี้ยงสุกร 
       -  ไม่ให้รถภำยในและภำยนอกเข้ำ-ออกฟำร์มหรือสถำนที่เลี้ยงสุกร 
       -  ท ำควำมสะอำดคอกสุกรและพ้ืนของโรงเรือนด้วยผงซักฟอก และพ่นหรือรำดน้ ำยำฆ่ำเชื้อ  
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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 กำรปฏิบัติงำน 
       เส้นประ คือ กำรรำยงำน 
 
 
 

 

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

ปศุสัตว์เขต 

แจ้งผลการตรวจ 
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ข้อปฏิบัติของเกษตรกรเมื่อพบสุกรป่วย - ตายตามนิยามการเฝ้าระวังทางอาการ 

1.  แจ้งเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่โดยตรงทันที หรือผ่ำนแอปพลิเคชั่น DLD 4.0 หรือ Call center  
063 2256888 และหำกเป็นฟำร์ม GAP แจ้งสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มด้วย 

2.  ไม่เคลื่อนย้ำยสุกรและซำกสุกรทั้งหมดออกนอกฟำร์ม 
3.  ไม่ช ำแหละซำกสุกร และฝังหรือเผำซำกสุกรตำยตำมค ำแนะน ำของสัตวแพทย์ 
4.  ป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อโรคภำยในฟำร์มและออกนอกฟำร์มอ่ืนโดยใช้หลักควำมปลอดภัยทำง

ชีวภำพ  เช่น  
       4.1  ป้องกันกำรสัมผัสสุกรป่วยและซำกสุกรโดยตรง เช่น สวมถุงมือ 
       4.2  เปลี่ยนรองเท้ำและใช้ถุงคลุมรองเท้ำป้องกันเชื้อโรค เมื่อเข้ำออกสถำนที่เลี้ยงสุกร 
       4.3  อำบน้ ำ ช ำระร่ำงกำย สระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้ำเมื่ออกจำกพ้ืนที่เลี้ยงสุกรทันที และเสื้อผ้ำ
ที่ใช้แล้วให้มีกำรแยกซัก แช่ยำฆ่ำเชื้อโรคทุกครั้ง 
       4.4  ไม่น ำวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ  ที่ใช้ในพื้นที่กำรเลี้ยงสุกรออกข้ำงนอก 
       4.5  เจ้ำของหรือคนเลี้ยงสุกรไม่ไปฟำร์มอ่ืน 
       4.6  ไม่ให้บุคคลภำยนอกเข้ำ-ออกฟำร์มหรือสถำนที่เลี้ยงสุกร 
       4.7  ไม่ให้ยำนพำหนะภำยในและภำยนอกเข้ำ-ออกฟำร์มหรือสถำนที่เลี้ยงสุกร 

5.  ท ำควำมสะอำดคอกสุกรและพ้ืนของโรงเรือนและท ำลำยเชื้อโรค 
6.  ด ำเนินกำรควบคุมโรคตำมที่เจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ก ำหนด  
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ข้อปฏิบัติของโรงฆ่าสัตว์เม่ือพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ 

หำกพนักงำนตรวจโรคสัตว์ที่โรงฆ่ำสัตว์ พบสุกรมีเหตุสงสัยว่ำโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรให้ด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ 34 แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำและจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์พ.ศ. 2559 ทันที ดังนี้ 

1.  แจ้งสัตวแพทย์ประจ ำท้องที่ 
2.  สั่งงดกำรฆ่ำสัตว์และแยกสัตว์นั้นไว้เพื่อตรวจพิสูจน์ 
3.  ไม่อนุญำตให้น ำซำกที่ได้จำกสุกรชุดนี้ไปจ ำหน่ำย จนกว่ำจะได้รับยืนยันว่ำสุกรที่เข้ำฆ่ำไม่เป็น  

โรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 
 

ข้อปฏิบัติของโรงฆ่าสัตว์เม่ือพบสุกรยืนยันป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ 

ท ำควำมสะอำด และท ำลำยเชื้อโรคและพักกำรฆ่ำและจ ำหน่ำยเป็นเวลำอย่ำงน้อย 6 สัปดำห์  
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วิธีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค 

คอกหรือโรงเรือน 
1.  เตรียมกำรในกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำควำมสะอำดและท ำลำยเชื้อโรค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

ไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งน้ ำสำธำรณะ  ซึ่งในกำรจัดกำรให้พิจำรณำตำมสภำพของพ้ืนที่ 
2.  น ำวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ออกจำกคอกหรือโรงเรือน 
3.  ปัดฝุ่นหรือหยำกไย่ที่เพดำน ผนังและตำมมุมคอก  
4.  ขูดพ้ืนและผนังโรงเรือนเพ่ือขจัดมูลสัตว์และเศษอำหำรที่ติดฝังแน่น  
5.  กวำดพื้นผิวโรงเรือนที่เกิดโรคเพ่ือก ำจัดสำรอินทรีย์กองไว้ด้วยกัน 
6.  ในกรณีของโรงเรือนปิด (evaporated house) ถอดเยื่อท ำควำมเย็น (cooling pad) ส ำหรับให้น้ ำ

ผ่ำนลงมำในระบบควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้น กองรวมกันเพ่ือรำดน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคเช่น โซดำไฟ ก่อนน ำไปฝัง
หรือเผำเมื่อแห้ง 

7.  ใช้น้ ำผงซักฟอกรำดทุกส่วนของโรงเรือนและขัดให้สะอำด  
8.  ล้ำงด้วยน้ ำสะอำด  
9.  พ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคที่มีประสิทธิภำพให้ชุ่มโรงเรือนโดยจัดกำรให้ยำฆ่ำเชื้อสัมผัสกับพ้ืนคอกนำนที่สุด  
10. พ่นยำฆ่ำเชื้อตำมข้อ 9. ซ้ ำภำยหลังจำกพ่นครั้งแรก 

 

วัสดุ มูลสัตว์ที่ไม่สามารถท าลายเชื้อโรคได้ 
พ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคที่มีประสิทธิภำพให้ชุ่ม ก่อนน ำไปท ำลำย 

 

อุปกรณ์ที่สามารถท าลายเชื้อโรคได้ 
1.  เตรียมกำรในกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำควำมสะอำดและท ำลำยเชื้อโรค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

ไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งน้ ำสำธำรณะ ซึ่งในกำรจัดกำรให้พิจำรณำตำมสภำพของพ้ืนที่ 
2.  ล้ำงท ำควำมสะอำด 
3.  ใช้น้ ำผงซักฟอกและขัดให้สะอำด  
4.  ล้ำงด้วยน้ ำสะอำด  
5.  ใช่น้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคท่ีมีประสิทธิภำพโดยจัดกำรให้แช่ยำฆ่ำเชื้อหรือสัมผัสให้ได้ตำมท่ีก ำหนด  
6.  ตำกแดดให้แห้ง 
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ยาฆ่าเชื้อโรคและระยะเวลาส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

1.  กลุ่มโซดำไฟ 8/1,000  นำน  30  นำที  
2.  กลุ่มฟีนอล  นำน  30  นำท ี
3.  สำรประกอบไอโอดีนนำน  30  นำที  
4.  กลุ่ม hypochlorite ที่มี  2.3  เปอร์เซ็นต์คลอรีน นำน  30  นำที  
5.  ฟอร์มำลีน 3/1,000  นำน  30  นำท ี
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