
ส ำนกัควบคุม ป้องกนัและบ ำบดัโรคสตัว ์

กรมปศุสตัว ์

แผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
ในประเทศไทย 

ร 



สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

 



การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในทวีปเอเซีย 

 



ไม่มียารักษา  ไม่มีวัคซีนในการ
ใช้ป้องกันโรค  

สุกรที่ติดเชื้อจะมี
อัตราการตายสูง 

เชื้อมีความคงทน
ในสิ่งแวดล้อมสูง  

ลักษณะของ
โรค 

โรคสัตว์อุบัติใหม ่



องค์ประกอบของแผน 

 



แผนเตรียมความพร้อมรบัมือโรคอหิวาต์แอฟรกิาในสุกร 

การป้องกัน
โรค 

การเฝ้าระวัง
และเตือนภัย 

การมีส่วน
ร่วมภาครัฐ
และเอกชน 

การเตรียม
ความพร้อม
เผชิญเหตุ
โรคระบาด 

มาตรการ 

การบริหาร
จัดการและ
ขับเคลื่อน
มาตรการ การ

ป้องกันโรค
เข้า

ประเทศ 

การเฝ้า
ระวังโรค 

การ
ควบคุม

โรค 
การสื่อสาร
ความเสี่ยง 

เครือข่าย
ห้องปฏิบัต ิ

การ 

การ
ป้องกันโรค

ที่ฟาร์ม 

การฟ้ืนฟู 



แผนเตรียมความพร้อมรบัมือโรคอหิวาต์แอฟรกิาในสุกร 

การป้องกัน
โรค 

การเฝ้าระวัง
และเตือนภัย 

การมีส่วน
ร่วมภาครัฐ
และเอกชน 

การเตรียม
ความพร้อม
เผชิญเหตุ
โรคระบาด 

มาตรการ 

การบริหาร
จัดการและ
ขับเคลื่อน
มาตรการ การ

ป้องกันโรค
เข้า

ประเทศ 

การเฝ้า
ระวังโรค 

การ
ควบคุม

โรค 
การสื่อสาร
ความเสี่ยง 

เครือข่าย
ห้องปฏิบัต ิ

การ 

การ
ป้องกันโรค

ที่ฟาร์ม 

การฟ้ืนฟู 



การบริหารจัดการและขับเคล่ือนมาตรการ 

• ผลักดันแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทยเป็นวาระ
แห่งชาติ 

• จัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการป้องกัน ควบคุมและก าจัดโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรแห่งชาติ 

• จัดตั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
(War room) 

 -  ระดับกรมปศุสัตว์ 
 - ระดับจังหวัด 
•  ซักซ้อมแผนเมื่อเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
• ผลักดันงบประมาณ  

 



แผนเตรียมความพร้อมรบัมือโรคอหิวาต์แอฟรกิาในสุกร 

การป้องกัน
โรค 

การเฝ้าระวัง
และเตือนภัย 

การมีส่วน
ร่วมภาครัฐ
และเอกชน 

การเตรียม
ความพร้อม
เผชิญเหตุ
โรคระบาด 

มาตรการ 

การบริหาร
จัดการและ
ขับเคลื่อน
มาตรการ การป้องกัน

โรคเข้า
ประเทศ 

การเฝ้า
ระวังโรค 

การ
ควบคุม

โรค 
การสื่อสาร
ความเสี่ยง 

เครือข่าย
ห้องปฏิบัต ิ

การ 

การ
ป้องกันโรค

ที่ฟาร์ม 

การฟ้ืนฟู 



ความเสี่ยงของ
การได้รับเชื้อ 

ASF เข้าประเทศ
ไทย 

สุกรและซากสุกร
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

โดยตรง  

ผ่านช่องทาง
น าเข้าชายแดน
ประเทศเพ่ือน

บ้าน  

สุกรและ
ผลิตภัณฑ์สุกรที่

น าเข้าหรือ
ลักลอบน าเข้า
จากประเทศที่มี

การระบาด 

สัตวแพทย์หรือ
เกษตรกรที่ไปดู

งานหรือท างานที่
ฟาร์มในประเทศ
ที่มีการระบาด

ของโรค  

เศษอาหารจาก
เครื่องบินหรือ

เรือ  

หากพบการระบาดของโรคที่ประเทศเพ่ือนบ้าน   
จะประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคในจงัหวัดชายแดน 



แผนเตรียมความพร้อมรบัมือโรคอหิวาต์แอฟรกิาในสุกร 

การป้องกัน
โรค 

การเฝ้าระวัง
และเตือนภัย 

การมีส่วน
ร่วมภาครัฐ
และเอกชน 

การเตรียม
ความพร้อม
เผชิญเหตุ
โรคระบาด 

มาตรการ 

การบริหาร
จัดการและ
ขับเคลื่อน
มาตรการ การ

ป้องกันโรค
เข้า

ประเทศ 

การเฝ้า
ระวังโรค 

การ
ควบคุม

โรค 
การสื่อสาร
ความเสี่ยง 

เครือข่าย
ห้องปฏิบัต ิ

การ 

การ
ป้องกัน
โรคเข้า
ฟาร์ม 

การฟ้ืนฟู 



การป้องกันโรคเข้าฟาร์ม 

• ผลักดันระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
– ฟาร์ม GAP 

– ฟาร์มที่มีระบบการปอ้งกันโรคและการเลีย้งสัตว์ที่เหมาะสม 

– ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาดในสกุร
และหมปู่า ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 
2558 



•  การขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุกร 

• การดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ 

• การให้วัคซีนป้องกันโรคให้แก่สตัว์ปากและเท้าเปื่อย และอหิวาต์สุกร 

• การจดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรค 

• การป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  

ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรค
ระบาดในสุกรและหมูป่า ตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 



ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 

• มีรั้ว 

• สถานทีส่ าหรับกักสุกรก่อนน าสุกรเข้า     

• มีพื้นที่ส าหรับจ าหน่ายสุกรภายนอกสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์ม   

• มีสถานที่ส าหรับเก็บและก าจัดซากสุกร 

• รองเท้าส าหรับเปลี่ยนที่ทางเข้าคอกหรือโรงเรือน   

• ห้ามยานพาหนะรับซื้อสุกรเข้ามาในฟาร์มโดยเด็ดขาด 

• ไม่น าอาหารที่มีเนื้อหรือผลิตภัณฑ์สุกรเข้ามาในสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์ม 

• ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อสุกร โรงฆ่าเข้าสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์มอื่น 

• คนเลี้ยงเข้าสถานที่เลี้ยงสุกร หรือโรงฆ่าสุกรก่อนเข้าฟาร์มเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน 

  



แผนเตรียมความพร้อมรบัมือโรคอหิวาต์แอฟรกิาในสุกร 

การป้องกัน
โรค 

การเฝ้าระวัง
และเตือนภัย 

การมีส่วน
ร่วมภาครัฐ
และเอกชน 

การเตรียม
ความพร้อม
เผชิญเหตุ
โรคระบาด 

มาตรการ 

การบริหาร
จัดการและ
ขับเคลื่อน
มาตรการ การ

ป้องกันโรค
เข้า

ประเทศ 

การเฝ้า
ระวังโรค 

การ
ควบคุม

โรค 
การสื่อสาร
ความเสี่ยง 

เครือข่าย
ห้องปฏิบัต ิ

การ 

การ
ป้องกันโรค

ที่ฟาร์ม 

การฟ้ืนฟู 



ระยะไม่พบการระบาด 

การน าเข้าเช้ือไวรัส
จากต่างประเทศ 

ค้นหาโรค
ภายในประเทศ 

พัฒนาการตรวจ
วินิจฉัยโรค 

ระยะที่มีการระบาด 

บูรณาการเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังโรค

ในพ้ืนที่ 

เพ่ิมความไวในการค้นหา
โรคในฟาร์มหรือสถานที่

เลี้ยงสุกร 

เพ่ิมความไวในการเฝ้า
ระวังโรคที่โรงฆ่าสัตว์  

เฝ้าระวังในพ้ืนที่
เกิดโรค 

การแจ้งเตือนภัย 

ระยะก าจัดโรค 

การเฝ้าระวังโรคเพ่ือยืนยันว่าไม่
มีเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาใน

สุกรอยู่ในพื้นที่ 

การสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจเพ่ือค้นหาโรคที่
ฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสุกรในพ้ืนที่ และ

โรงฆ่าสุกร 



ระยะไม่พบการระบาดของโรคภายในประเทศ 

ติดตามสถานการณ์การเกิดโรคระหว่างประเทศจาก 
OIE  และแหล่งข่าวอื่นๆ 

การเฝ้าระวังโรคในสุกร และ
ผลิตภัณฑ์สุกร 

สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในสุกร
และผลิตภัณฑ์สุกรที่น าเข้าอย่างถูกต้อง 

สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในสุกร
และผลิตภัณฑ์ที่จับกุมได้จากการลักลอบ 

การเฝ้าระวังเชื้อปนเปื้อนในยานพาหนะ 
คน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

สุกรไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อที่ยานพาหนะ คนและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสุกรไปยังประเทศเพ่ือนบ้านในขณะที่

เดินทางกลับเข้าประเทศ 

การเฝ้าระวังเชื้อปนเปื้อนใน
วัตถุดิบอาหารสัตว์ 

สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ที่น าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศที่มี

การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง 

การน าเข้าเชื้อไวรัสจากต่างประเทศ 



ระยะไม่พบการระบาดของโรคภายในประเทศ 

การประเมินพื้นที่เสี่ยง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบเฝ้าระวังโรคใน

ประเทศเพื่อให้
สามารถรู้โรคได้อย่าง

รวดเร็ว  

พัฒนาหรือจัดหาชุดทดสอบ
เพื่อเพิ่มความไวในการ

วินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร  

การเฝ้าระวังเพื่อค้นหาโรคภายในประเทศ 

เฝ้าระวังทางอาการ 
สุกรที่เข้าโรงฆ่า 



การประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที ่
• ระยะทางถึงชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน 
• ระยะทางถึงโรงฆา่สัตว์และความหนาแน่นของโรงฆ่าสัตว์ 
• Port of entries ต่างๆ 
• ปริมาณการเคลือ่นย้ายสุกร 
• ปริมาณสุกรรายย่อยและมีการเลี้ยงด้วยเศษอาหาร 
• ความหนาแน่นของสุกร 
• สถานที่เลี้ยงสุกรเพื่อการท่องเที่ยว 
• อื่นๆ 

หนองคาย.pdf


นิยามของโรคทางอาการที่ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยง(สงสัย) 
เกณฑ์การพิจารณา ยังไม่พบโรค พบการระบาดของโรค 

อัตราป่วย/ตาย ฟาร์มมากกว่า 5%ใน 2 วัน  หรือ 
น้อยกว่า 50 ตัว ตายเฉียบพลัน

มากกว่า 2 ตัวใน 1 วัน 

ตาย 

ไข้สูง หรือนอนสุมกัน ***** ***** 

ท้องเสียเป็นเลือด ***** ***** 

ผิวหนังแดง ***** ***** 

จุดเลือดออก หรือรอยช้ าที่ใบหู ท้อง ***** ***** 

ไอ ** ***** 

แท้ง ** ***** 

ขาหลังไม่มีแรง ** ***** 

Presumptive 
positive case 

คือ ให้ผลบวกด้วย
วิธ ีReal time 

PCR 

Confirmed 
positive case 

คือ สุกรที่ทดสอบ
โรคด้วยวิธี 

Sequencing  

นิยามสุกรยืนยัน
เป็นโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร  

หนา้ 30 



นิยามของโรคทางอาการที่โรงฆ่าสัตว์(สงสัย) 

เกณฑ์การพิจารณา ยังไม่พบโรค พบการระบาดของโรค 

อาการตามนิยาม ***** ***** 

ต่อมน้ าเหลืองโต ต่อมน้ าเหลืองมีเลือดออก  
หรือม้ามโตขยายใหญ่ 3 - 6 เท่า หรือมีจุดเลือดออกในอวัยวะ
ต่างๆ 

 

***** ***** 
 

สุ่มเก็บตัวอย่าง
อวัยวะภายในส่ง

ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ทวนสอบย้อนกลับ
หาแหล่งที่มาของ

สุกร กรณีให้
ผลบวก 

มาตรการการ
ควบคุมโรค  

หนา้ 31 



การเฝ้าระวังและ
รายงานโรคกรณีพบ
สุกรสงสัยเป็นโรคอหิ
วาต์แอฟริกาในสุกร 

หนา้ 42   



การเฝ้าระวังและ
รายงานโรคกรณีพบสุกร
สงสัยเป็นโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร 



การเฝ้าระวัง
และรายงาน
โรคกรณีพบ
สุกรสงสัยเป็น
โรคอหิวาต์
แอฟริกาใน
สุกร 



แผนเตรียมความพร้อมรบัมือโรคอหิวาต์แอฟรกิาในสุกร 

การป้องกัน
โรค 

การเฝ้าระวัง
และเตือนภัย 

การมีส่วน
ร่วมภาครัฐ
และเอกชน 

การเตรียม
ความพร้อม
เผชิญเหตุ
โรคระบาด 

มาตรการ 

การบริหาร
จัดการและ
ขับเคลื่อน
มาตรการ การ

ป้องกันโรค
เข้า

ประเทศ 

การเฝ้า
ระวังโรค 

การควบคุม
โรค 

การสื่อสาร
ความเสี่ยง 

เครือข่าย
ห้องปฏิบัต ิ

การ 

การ
ป้องกันโรค

ที่ฟาร์ม 

การฟ้ืนฟู 



กรณีพบสุกรป่วย-ตายตามนิยามการเฝ้าระวังทางอาการ  
และอยู่ระหว่างการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 

 

การด าเนินงานภายในฟาร์ม 

บันทึกสั่งกัก 
สอบสวนโรค 

เก็บตัวอย่าง
เลือดสุกร 

การท าลาย
เชื้อโรคใน
ฟาร์ม 

การด าเนินงานฟาร์มรอบจุดสงสัยเกิดโรครัศมี 5 กม. 

ประกาศเขตโรค
ระบาดชั่วคราว
ชนิดโรคอหิวาต์
สุกร   

ควบคุมการ
เคลื่อนย้ายสุกร
และซากสุกรใน
พื้นที ่

เฝ้าระวังและ
ค้นหาสุกรป่วย
เพิ่มเติมในสถานที่
เลี้ยงสุกร  

เฝ้าระวังโรคและ
เข้มงวดการ
ท าลายเช้ือโรคที่
โรงฆ่า 

ประชาสัมพันธ์ 
เตือนภัยเกษตรกร
ในพ้ืนที ่

 
             เกษตรกรต้อง 
 แจ้ง จนท. 
 ไม่ช าแหละซากและฝัง           
       ตามค าแนะน า 
 ป้องกันโรคไม่ให้

แพร่กระจาย 

หอ้งปฏบิตักิำรตรวจวนิิจฉยัโรค 

- อหวิำตแ์อฟรกิำในสุกร 

- อหวิำตสุ์กร 
- PRRS 
- ฯลฯ 

หนา้ 38   



 



กรณีเกิดโรคในฟาร์มสุกร 

บันทึกสั่งกักสุกรและซากทุกฟาร์มรัศมี 

ไม่น้อยกว่า 1 กม. 

ท าลายสุกรและซากทั้งฟาร์ม 

ท าลายเชื้อโรคที่ฟาร์มและก าจัดสัตว์พาหะ 

การเข้มงวดการแพร่กระจายเชื้อออกนอกฟาร์ม 

สอบสวนโรคเชิงลึก 

พักคอกอย่างน้อย 12 สัปดาห์ 

การด าเนินตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ทั้งเกษตรกรและ จนท. 

ปศุสัตว์จังหวัดเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้ใชอ้ านาจ

ตามมาตรา 21 ประกาศ
โรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรในพื้นที่รัศมี

อย่างน้อย 5 กิโลเมตร 

การควบคุมโรคผ่านศนูย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรค (war room)  
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้อ านวยการควบคุมโรค 

หนา้ 38-39 

ระยะฟักตัว 4-19 วัน 



มาตรการรอบฟาร์มรัศมีไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร 

เฝ้าระวังและค้นหาสุกรป่วยเพิ่มเติมใน
สถานที่เลี้ยงสุกร  

เฝ้าระวังโรคและเข้มงวดการท าลายเชื้อโรค
ที่โรงฆ่า 

ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยเกษตรกรในพื้นที ่

ควบคุมเคลื่อนย้ายสุกรและซาก 6  สัปดาห ์

การประกาศเขต
เฝ้าระวังโรคทั้ง

ประเทศ 

0                  1                    2                3              4               5              6            7      

ไม่มกีำรเคลือ่นยำ้ยโดย

เดด็ขำด 
 

เคลือ่นยำ้ยเขำ้โรงฆ่ำในรศัม ีหรอื

ใกลเ้คยีงทีสุ่ดเท่ำนัน้ 

- สุ่มตรวจหำเชือ้กอ่น 5 ตวัอย่ำง หนา้ 39 



สงสัยพบโรคที่โรงฆ่าสัตว ์

ตรวจสอบ
ย้อนกลับ  

เก็บตัวอย่าง
เลือดหรือ
รอยโรคส่ง

ตรวจ 

ก ากับให้
ผู้ประกอบก
ารโรงฆ่าท า

ความ
สะอาดและ
ท าลายเช้ือ
โรคที่โรงฆ่า

สัตว ์

แจ้งสัตว
แพทย์ท้องที่ 

สั่งงดการฆ่า
สัตว์และ

แยกสัตว์น้ัน
ไว้เพ่ือตรวจ

พิสูจน์ 

ไม่อนุญาต
ให้น าซากที่
ได้จากสุกร

ชุดนี้ไป
จ าหน่าย 

การด าเนินการของ จนท.กรณ ี
รับแจ้งจากพนักงานตรวจโรคสัตว์ 

การด าเนินการของโรงฆ่าสัตว์ 

มาตรา๓๔ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หากพบโรคจริงต้องพักการ
ฆ่าและจ าหน่าย 6 สัปดาห์ 
(ต้องท าความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อโรค) 

หนา้ 40   



ค่าชดใช้ในการท าลายสัตว์ 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  โดยชดใช้การท าลายสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ราคาประเมินในตลาด 

มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรา 7 

ท าเครื่องหมาย
ประจ าตัวสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยง

สัตว์ 

การป้องกันโรคด้าน
ความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ 
การทราบแหล่งที่มา  

แจ้งโรคภายใน 12 
ชั่วโมง ตามมาตรา 

11 

หนา้ 49-50  



ขั้นตอนการท าลายสุกรและซากสุกร 

คณะกรรมการประเมินราคาสัตว์  แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์
และจัดท าบันทึกสั่งท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ 

ท าบันทึกการ
ประเมินราคาสัตว์
แจ้งให้เจ้าของสัตว์
ทราบ 

ควบคุมการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ให้เป็นไปตามประกาศกรม
ปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการท าลายสัตว์ที่เป็น
โรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์
หรือซากสัตว์ท่ีเป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2558 

ปศุสัตว์จังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 

เบิกเงินค่า
ชดใช้ในการ
ท าลายสัตว์ 
ซากสัตว์ 



อ านาจในการท าลายสุกรหรือซากสุกร 
ตามมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2558 ให้ สัตวแพทย์มีอ านาจสั่งท าลายสุกรหรือซากสกุรได้ โดย
ให้ปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ทีเ่ป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2558  

สตัวพทย ์ พืน้ที ่ จ ำนวนตวัตอ่รำย 

(ตวั) 

ผอ สคบ.   ผอกสก. ทัว่ราชอาณาจกัร 1,000 

ปศสุตัวเ์ขต พืน้ทีเ่ขตปศสุตัว ื 500 

ปศสุตัวจ์งัหวดั พืน้ทีจ่งัหวดั 100 

หวัหนา้ดา่นกกักนั

สตัว ์
ดา่นกกักนัสตัว ์หรอื

สถานทีก่กัที่

รบัผดิชอบ 

50 

ปศสุตัวอ์ าเภอ พืน้ทีอ่ าเภอที่

รบัผดิชอบ 
50 

เกินอ านาจผอ. สคบ  เป็นอ านาจอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
หนา้ 49-50  



การเตรียมความพร้อมในพื้นที่ 

• ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ 
• เฝ้าระวังที่โรงฆ่า 
• การรายงานเม่ือพบสุกรสงสัยโรค 

• กคร. ๑ รายงาน ๒๔ ชั่วโมง 
• รายงานสอบสวนโรค 
• ผลการเฝ้าระวังโรค 
• ให้ทุกอ าเภอเตรียมหาพ้ืนที่กรณีมีความจ าเป็นต้องฝังซากสุกรและมีการกดพิกัดพื้นที่ 

• ประเมินและพัฒนาระบการป้องกันโรคในฟาร์มรายย่อย 
• สถานที่ท าลายสุกรและซากสุกร     สถานที่ฆ่าเฉพาะ 



ยาฆ่าเชื้อโรคและระยะเวลาส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

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

 
ด าเนินการ 2 ครั้ง  ห่างกัน 1 สัปดาห ์



วิธีการท าให้สลบ หรือตาย 

• Penetrative captive blot • ช๊อตไฟฟ้า • ฉีดยาสลบ • รมแก๊ส 

• ที่มา 



การขนส่งกรณีมีการท าลายสุกรและซากนอกฟาร์ม 



การฝังซากสุกร 

ดนิกลบ 

ซาก 

เหนือระดบัน า้ 

50 เซนติเมตร 

2 เมตร 

2 เมตร 

1 เมตร 



ขอบคุณค่ะ 
 



วิธีการท าให้สลบ หรือตาย 

• Penetrative captive blot • ช๊อตไฟฟ้า • ฉีดยาสลบ • รมแก๊ส 

• ที่มา 



การขนส่งกรณีมีการท าลายสุกรและซากนอกฟาร์ม 



การฝังซากสุกร 

ดนิกลบ 

ซาก 

เหนือระดบัน า้ 

50 เซนติเมตร 

2 เมตร 

2 เมตร 

1 เมตร 


