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กรมปศุสตั ว์ได้ยกระดับการป้องกันโรคเข้าประเทศ ด้วยคุมเข้มควบคุมเคลือ่ นย้ายสุกรและซากสุกรโดยติดตาม
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ในภูมิภาคเอเซียได้แก่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีรวมทั้งประเทศไทยตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อ
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บทที่ 1

1

แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย

1. บทนำ
1.1 สถานการณ์และสภาพปัญหา
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรที่แพร่กระจาย
ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก  ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนแต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลีย้ งสุกรเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากหากมีการระบาดของโรคนีใ้ นประเทศแล้วจะกำจัดโรค
ได้ยาก   เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรค ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทาน
ในผลิตภัณฑ์จากสุกรและสิง่ แวดล้อมสูง  สุกรทีห่ ายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวติ และยิง่ กว่านัน้ โรคนีเ้ ป็นโรค
ที่มีความความรุนแรงทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีการกระจายอย่างต่อเนือ่ งทัว่ โลก ทัง้ ในทวีปแอฟริกา ยุโรปตะวันออก
ประเทศในกลุ่ม Eurasia สหภาพโซเวียตและทวีปเอเชีย ซึ่งในปี พ.ศ. 2464 มีการระบาดเกือบทุกประเทศในทวีป
แอฟริกา ต่อมาพบการระบาดในทวีปยุโรปและแพร่กระจายต่อไป ประเทศในทวีปอเมริกากลางและใต้ โดยมีรายงาน
ในประเทศคิวบา ประเทศบราซิล สาธารณรัฐโดมินิกัน และประเทศเฮติ ส่วนในสหภาพโซเวียตมีการระบาดก่อน
พ.ศ. 2520 และมีการระบาดเข้ามาในทวีปเอเซียที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในที่สุดในปี พ.ศ. 2561- มิ.ย. 2562 

พบว่าสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีความรุนแรงมากขึ้นใน 20 ประเทศ โดยเป็นประเทศ
ในทวีปยุโรป 10 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี ลัตเวีย มอลโดวา สาธารณรัฐโปแลนด์ โรมาเนีย 

รัสเซีย ยูเครน บังกาเลีย ประเทศในทวีปแอฟริกามี 4 ประเทศ ได้แก่ ชาด โกตดิวัวร์ แอฟริกาใต้ สาธารณรัฐแซมเบีย
และในทวีปเอเชีย 6 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศมองโกเลีย 

ราชอาณาจักรกัมพูชา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่งการรายงานครั้งแรกในเอเชีย คือ เมื่อวันที่
3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการระบาดของโรคนี้ จึงถือว่าโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคสัตว์แปลกถิ่น ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรค เพือ่ ลด
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลีย้ งสุกร
1.2 แนวโน้มความเสี่ยงสำหรับประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2561  สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทัว่ โลก มีการกระจายตัวเพิม่ ขึน้ และเมือ่ มีการ
ระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน   องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้วเิ คราะห์วา่ ภูมภิ าคเอเชีย รวมทั้ง
ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะเข้าประเทศค่อนข้างสูง เนื่องจากปัจจัยหลายประการ
เช่น การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ค้าขาย การขนส่งสินค้า หรือปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีข้อจำกัด
ชายแดนมีระยะทางยาวมาก   รวมถึงอุปสงค์ในความต้องการซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรบางประเภทซึ่งส่งผลให้มีการ
ลักลอบเคลื่อนย้าย   โดยจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาประเทศญีป่ นุ่ ประเทศเกาหลี รวมทัง้ ประเทศไทย มีการตรวจพบสาร
พันธุกรรมของเชือ้ ไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากผลิตภัณฑ์สกุ ร เช่น ไส้กรอกทีน่ กั ท่องเทีย่ วจีนนำติดตัว แสดงให้เห็นว่า
ความเสี่ยงในการนำเข้าเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 
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จากผลการประเมินความเสี่ยงในแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย     
จึงให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันโรคเข้าประเทศที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่ก่อน
เผชิญเหตุการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย
1.3 ความสูญเสียหากเผชิญเหตุการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับ
ระบบการเลี้ยงและความสำคัญของอุตสาหกรรมสุกรต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ความเสียหายที่สามารถประเมิน
ค่าได้ตามหลักวิชาการจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรนั้นเกิดจากการตายของสุกรในฟาร์ม การควบคุมและป้องกันโรค
และการสูญเสียความสามารถในการส่งออกสินค้าสุกรสู่ตลาดโลกเป็นหลัก เช่น ประเทศแทนซาเนีย โรคนี้ทำให้สุกร
ในฟาร์มสุกรรายย่อยมีอัตราการตายคิดเป็น 84 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นความเสียหายมูลค่ามากกว่า 7 หมื่นล้านดอลล่าร์
สหรัฐ (ประมาณ 2.3 ล้านล้านบาท) ส่วนในการระบาดในประเทศไนจีเรีย ปี พ.ศ. 2544 พบว่าอัตราการตายของสุกร
ในฟาร์มรายย่อยสูงถึง 91 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นความเสียหายกว่า 941,492 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 31 ล้านล้านบาท)
สำหรับประเทศเดนมาร์กซึ่งเป็นประเทศปลอดโรคนั้น ได้ดำเนินการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยการสร้าง
แบบจำลองการแพร่กระจายของโรค พบว่าความสูญเสียหลัก คือ การสูญเสียตลาดการส่งออกซึ่งรวมมูลค่ากว่า 

349 ล้านยูโร (ประมาณ 13,000 ล้านบาท)  แต่อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสียหายทีแ่ สดงข้างต้น ยังไม่ได้กล่าวถึง
ความเสียหายอื่นๆ ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ เช่น ผลกระทบทางจิตใจของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
ควบคุมโรค สวัสดิภาพสัตว์รวมถึงสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น ผลกระทบของการระบาดที่ประเมินได้ในข้างต้น
จึงเป็นการประเมินความสูญเสียที่น้อยกว่าความเป็นจริง
สำหรับประเทศไทยซึง่ เป็นประเทศทีม่ กี ารเลีย้ งสุกร โดยมีสกุ รทัง้ หมด จำนวน 9,504,921 ตัว และมีเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสุกร 191,545 ราย เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์สุกร กรมปศุสัตว์ได้ทำการ
ประเมินเบื้องต้นว่าหากพบมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่
อุตสาหกรรมการผลิตสุกรไทยไม่ต่ำกว่า 63,177 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-   ค่าใช้จา่ ยทางตรง สำหรับการป้องกันและควบคุมโรค : อย่างน้อยประมาณ 15,875 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่
จะเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐ เช่น การทำลายสุกรและซากสุกร การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ยืนยันการติดเชือ้
การตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรค การทำลายเชื้อโรค และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
-  ค่าใช้จ่ายทางตรง อันเป็นผลกระทบจากการควบคุมโรค : อย่างน้อยประมาณ 19,627 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้น
จากหลายสาเหตุ เช่น การสูญเสียสุกร การไม่สามารถส่งสุกรในพื้นที่เกิดโรคระบาดเพื่อจำหน่ายได้ การลดลงของ
รอบการผลิต ต้นทุนคงที่กรณีที่เกษตรกรต้องพักคอกหรือขายสุกรไม่ได้ เป็นต้น
-  ค่าใช้จา่ ยทางอ้อม อันเป็นผลจากการเกิดโรคภายในประเทศ : อย่างน้อย 27,674 ล้านบาท จากการถูกระงับ
การส่งออกสินค้าสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ รวมถึงกรณี
ต้องนำเข้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สุกรที่เพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยการสูญเสียในประเทศและผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

(เช่น รูปแบบโฮมสเตย์ศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้าน เป็นต้น)
สำหรับผลกระทบภายหลังจากโรคสงบแล้ว เช่น ภาวะอุปสงค์ของสุกรสูงในช่วงแรก และอุปทานที่อาจสูงจน
เกินความต้องการตามมา เนือ่ งจากการนำสัตว์เข้าเลีย้ งใหม่พร้อมกันของผูป้ ระกอบการรายใหญ่ รวมไปถึงการเลิกกิจการ
ของเกษตรกรรายย่อย   การแข่งขันทางราคาและความพยายามในการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อการกลับเข้าสู่ตลาด

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
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การส่งออกอีกครั้ง เป็นต้น ซึ่งความสูญเสียในส่วนนี้เป็นสิ่งที่ยากต่อการประเมินมูลค่า เนื่องจากมีความละเอียดอ่อน
และซับซ้อน แต่จากธรรมชาติของโรคที่มีความรุนแรงสูง และมาตรการควบคุมโรคที่สำคัญ คือ การทำลายสัตว์
ในฟาร์มที่เป็นโรค จะส่งผลกระทบด้านความมั่นคงทางอาหาร และวิถีชีวิตของเกษตรกรรายย่อย เนื่องจากเกษตรกร
กลุ่ ม นี้ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม และป้ อ งกั น โรคภายในฟาร์ ม ตนเอง ดั ง นั้ น ภาครั ฐ จะต้ อ งมี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย

2. แนวคิดและหลักการ
2.1 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
เป็นแผนหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยของชาติ โดยลักษณะแนวคิดการปฏิบตั ิ Concept of Operations
ในการบริหาร   ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์โดยรวมอำนาจสั่งการแบบรวมศูนย์ (Single Command) ซึ่งกำหนด
ผู้รับผิดชอบเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) ตามระดับความรุนแรงของสาธารณภัย และมี
องค์กรรับผิดชอบในการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร่วมกับใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster
Risk Management : DRM) ซึ่งให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ   มาตรการเตรียมความพร้อม
และมาตรการฟื้นฟู โดยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของชุมชนเพื่อให้สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2559 – 2564)
มีแผนพัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดน มีการป้องกันโรคระบาดที่เป็นภัย
คุกคามของประชาชน โรคระบาดสัตว์และโรคพืช โดยเฝ้าระวัง ตรวจตราการเข้า ออก การขนย้ายสัตว์ผา่ นแดนอย่างเข้มงวด
การพัฒนาระบบการป้องกันโรคสัตว์ตามแนวชายแดน ร่วมกับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน
2.3 ข้อกำหนดด้านสุขภาพสัตว์ (OIE International Animal Health Code)
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) มีข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสัตว์และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงร่วมกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่
ประเทศผู้นำเข้าสินค้าสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์
2.4 ความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก (Global Health Security Agenda; GHSA)	
ใช้ทกั ษะเชิงรุกและเชิงรับเพือ่ ลดความเสีย่ งทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยรวมของประชากรทีอ่ าศัยอยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าค
และเขตแดนระหว่างประเทศ เพือ่ สร้างความมัน่ คงจากภัยคุกคามจากโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ โดยใช้หลักสามด้าน
คือ การป้องกันและลดโอกาสในการระบาด (Prevent)  การตรวจจับภัยคุกคามให้ได้รวดเร็ว (Detect)  และการตอบโต้
ภัยคุกคามอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Response)

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
3.2 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
3.3  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
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4. วัตถุประสงค์
4.1  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2  เพื่อบูรณาการป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3  เพื่อเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.4 เพื่อหาแนวทางฟื้นฟูเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
4.5 เพือ่ เป็นแนวทางประสานงานการดำเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหากเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

5. แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย
5.1 มิติระยะเวลาในการดำเนินการ
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
- ระยะก่อนเผชิญเหตุการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
เป็นการดำเนินการในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างและ
ไม่ใช่โครงสร้าง เพื่อป้องกันและลดความเสียหายหากมีโรคระบาดขึ้น โดยประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 
1.  การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค  
2.  การเฝ้าระวังเตือนภัย
3.  การป้องกันโรค  
4.  การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
- ระยะเผชิญเหตุการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
    การตอบสนองในภาวะฉุกเฉินเมื่อมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Emergency African
Swine Fever Response and Management) โดยการจัดการควบคุมโรคให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน บริหาร
ทรัพยากร และภารกิจความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดความ
สูญเสียจากการแพร่กระจายของโรคที่จะมีต่อทรัพย์สินของเกษตรกร ตลอดจนบริหารทรัพยากร สภาพแวดล้อมและ
สังคมของประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด   
- ระยะหลังเผชิญเหตุการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
    ภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ผ่านพ้นไปแล้ว การฟื้นฟู
(Recovery) เป็นการดำเนินการเพื่อปรับสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่สภาวะปกติ
หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) ลดปัญหาการเกิดโรคอุบัติซ้ำ ตามความ
เหมาะสม โดยการนำปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมาใช้ในการฟื้นฟู
5.2 มาตรการตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย
       มี  8  ด้าน  ดังนี้
1.  การบริหารจัดการและขับเคลื่อน
2.  การป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)

3.  การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคของฟาร์ม
4.  การเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรค
5.  การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ
6.  การพัฒนาการควบคุมโรค
7.  การเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารความเสี่ยง
8.  การจัดการฟื้นฟูเกษตรกร
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การเพิ่มประสิทธิภาพ
การเฝ้าระวังโรค

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันโรค
เข้าฟาร์ม

การป้องกันโรค
เข้าประเทศ
เชิงบูรณาการ

การบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนมาตรการ

การ
พัฒนา
วิจัย

การมี
ส่วนร่วม
ของภาค
เอกชน

ระยะหลังเผชิญเหตุ
การระบาด

ระยะเผชิญเหตุ
การระบาด

ระยะก่อนเผชิญเหตุ
การระบาด

การพัฒนา ลดปัญหาการอุบัติซ้ำ

มาตรฐานการควบคุมโรค

ระบบบริหารจัดการควบคุมโรค

การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ

การป้องกันโรค

การเฝ้าระวังเตือนภัย

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
2. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. 2559
3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550

เตรียมความพร้อมก่อนมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บูรณาการเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หาแนวทางฟื้นฟูเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
เป็นแนวทางประสานงานการดำเนินงานของหน่วยที่เกี่ยวข้องหากเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

แนวคิดและหลักการ
1. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
2. แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง พ.ศ. 2559-2564
3. ข้อกำหนดด้านสุขภาพสัตว์
4. ความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก

1.
2.
3.
4.
5.

วัตถุประสงค์

แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย

แผนผังสรุปแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย

การจัดการฟื้นฟู
ผู้เกี่ยวข้อง

การเพิ่มศักยภาพ
ในการสื่อสารความเสี่ยง

การพัฒนาการ
ควบคุมโรค

การพัฒนา การตรวจ
วินิจฉัยและสร้าง
เครือข่ายทาง
ห้องปฏิบัติการ
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แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)

1. การบริหาร
จัดการและ
ขับเคลื่อน

มาตรการ

ระยะก่อนเผชิญเหตุการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ระยะเผชิญเหตุการระบาดโรคอหิวาต์ ระยะภายหลังการระบาดโรค
แอฟริกาในสุกร
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร
1. ผลั ก ดั น แผนเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก รใน 1. มีการประชุมขับเคลื่อน ศูนย์ปฏิบัติ
ประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ
การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์
2. จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์ แอฟริกาในสุกร (War room) 
แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ
1.1 ระดับกรมปศุสัตว์  
3. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา     1.2 ระดับจังหวัด 
ในสุกร (War room) 
    1.3 ระดับอำเภอ 
3.1 ระดับกรมปศุสัตว์  
เพื่อวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล
     3.2 ระดับจังหวัด 
การควบคุมโรคทุกวัน
3.3 ระดับอำเภอ
4. ผลักดันงบประมาณและทรัพยากรในการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรค
5. ปรับปรุงกฏหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเผชิญเหตุการระบาดของ
โรคอย่างมีประสิทธิภาพ
6. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรค
7. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นในแต่ละระดับ
เช่น ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตปศุสัตว์ และระดับประเทศ ได้แก่ 
    - ข้อมูลการเลีย้ งสุกร โดยจำแนกประเภทตามรูปแบบการเลีย้ ง และระบุ
พิกัดที่ตั้ง
    - ข้อมูลโรงฆ่าสุกร
     - ข้อมูลสถานที่ทำลายสุกรและซากสุกรกรณีเกิดโรคระบาด
     - ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร เข้า-ออกพื้นที่

แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย
แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)
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2. การป้องกันโรค
เข้าประเทศ
เชิงบูรณาการ

มาตรการ

ระยะเผชิญเหตุการระบาดโรคอหิวาต์ ระยะภายหลังการระบาดโรค
แอฟริกาในสุกร
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร

- ข้อมูลบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ในการดำเนินการควบคุม
โรคเมื่อเผชิญเหตุการระบาดของโรค
8. ส่งเสริมและผลักดันการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่
9. ผลักดันให้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ในประเทศไทยในทุกระดับ ได้แก่ ระดับฟาร์ม ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด
ระดับเขตปศุสัตว์
10. ซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรใน
ประเทศไทย ในทุกระดับ
การป้องกันโรคโดยลดโอกาสที่เชื้อไวรัสเข้าประเทศจากการประเมินความเสี่ยง  ดังนี้
     1. ความเสี่ยงจากการนำเข้าสุกรมีชีวิต ซากสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกรจากประเทศที่มีการระบาด 
         -  ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรสุกร ซากสุกรและผลิตภัณฑ์จากประเทศที่มีการระบาด
2. ความเสี่ยงจากการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกรและผลิตภัณฑ์จากประเทศที่มีการระบาดของโรค 
         -  บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบเคลือ่ นย้ายสุกร ซากสุกรและผลิตภัณฑ์สกุ ร
         -  เพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการนำเข้าทางท่าอากาศยานระหว่างประเทศ  
         -  บูรณาการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว ในการงดการเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรเข้าประเทศก่อน
ได้รับอนุญาต
3. ความเสี่ยงจากช่องทางนำเข้าชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน หากมีโรคระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน หรือสถานการณ์การระบาดของโรคใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการขยายวงกว้าง 
        - เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การเกิดโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชายแดน   
        - เพิ่มศักยภาพการหาข่าวการลักลอบ
        - เพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการนำเข้าช่องทางชายแดน
        - เข้มงวดการทำลายเชื้อโรคที่ช่องทางนำเข้า
       - บูรณาการหน่วยงานประชาสัมพันธ์ผู้เดินทางผ่านแดน

ระยะก่อนเผชิญเหตุการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
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แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)

ระยะเผชิญเหตุการระบาดโรคอหิวาต์ ระยะภายหลังการระบาดโรค
แอฟริกาในสุกร
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร

1. ยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
ในการป้องกันโรค โดยจำแนกดังนี้
1.1 ฟาร์มที่เกิดโรคระบาด
    - ป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ โรค
ภายในฟาร์มและออกนอกฟาร์มอื่นโดย
ใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ  เช่น
    - ป้ อ งกั น การสั ม ผั ส สุ ก รป่ ว ยและ
ซากสุกรโดยตรง เช่น สวมถุงมือ
    - เปลีย่ นรองเท้าและใช้ถงุ คลุมรองเท้า
ป้องกันเชือ้ โรค เมือ่ เข้าออกสถานทีเ่ ลีย้ งสุกร
- อาบน้ำ ชำระร่างกาย สระผมและ
เปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อออกจากพื้นที่เลี้ยงสุกร

1. กำหนดระยะพั ก คอก
หรื อ โรงเรื อ น โดยมี ร ะยะ
เวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์
2. กำหนดหลักเกณฑ์ความ
ปลอดภั ย ทางชี ว ภาพก่ อ น
อนุญาต ให้มีการนำสุกรเข้า
เลี้ยงใหม่

      - เฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ
       - ยกระดับการป้องกันโรคหากมีสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการประกาศเขตเฝ้าระวังโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรในจังหวัดชายแดน
4. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค 
       - ตรวจสอบความเสีย่ งจากการปนเปือ้ นเชือ้ โรคจากวัตถุดบิ อาหารสัตว์ทมี่ าจากพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของโรค หากมีความเสีย่ งจะไม่อนุญาตให้นำเข้า
ประเทศ
5. สัตวแพทย์หรือเกษตรกรที่ไปดูงาน หรือทำงานที่ฟาร์มในประเทศที่มีโรค
        - บูรณาการประชาสัมพันธ์ ผ่านองค์กรและสมาคมต่างๆ ให้สัตวแพทย์หรือเกษตรกรมีความตระหนักในการป้องกันโรคและปฏิบัติได้ถูกต้อง
6. เศษอาหารจากเครื่องบินหรือเรือ 
        - ประสานงานขอความร่วมมือกำจัดเศษอาหารจากเครื่องบินและเรือ

ระยะก่อนเผชิญเหตุการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

3. การเพิม่ ประสิทธิภาพ
1. ผลั ก ดั น ให้ สุ ก รรายย่ อ ยมี ก ารพั ฒ นาระบบการเลี้ ย งให้ มี ค วาม
การป้องกันโรค ปลอดภัยทางชีวภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายในมาตรา 7 แห่งพระราช
บัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยบูรณาการอบรม ตรวจสอบ และการ
ของฟาร์ม
ใช้ ม าตรการทางกฎหมาย (กรณี ห ลั ง เข้ า ทำการตรวจสอบแล้ ว พบว่ า
เกษตรกรไม่พัฒนาระบบการป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน)
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรทั้งในระบบฟาร์มและราย
ย่อยให้ทราบถึงการเลี้ยงสัตว์และการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการใน
การป้องกันโรคโดยกำหนดทิศทางการผลักดัน ดังนี้
     - กรณีฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรที่มีจำนวนไม่เกิน 50 ตัว 
    กำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. 2558 เป็นพื้นฐานและผลักดันให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค
และการเลีย้ งสัตว์ทเี่ หมาะสม (GFM) หรือ ฟาร์มทีม่ กี ารปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี
สำหรับฟาร์มสุกร

มาตรการ

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)
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- กรณีฟาร์มสุกรที่มีจำนวนมากกว่า 50 ตัว 
     ผลักดันให้ฟาร์มที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างน้อยต้องเป็น
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) และยก
ระดับเข้าสู่ฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP)
3.   กำหนดหลักเกณฑ์ระบบการป้องกันโรคสำหรับแหล่งเลี้ยงสุกรในสถาน
ที่ท่องเที่ยว 
4. ผลักดันให้การตลาดนำการผลิตให้มีการยกระดับการป้องกันโรค เช่น
การรับซื้อสุกรต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่ามีระบบการป้องกันโรคที่ดีและ
ไม่มีโรค

ระยะก่อนเผชิญเหตุการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

4. การเพิม่ ประสิทธิภาพ 1. เฝ้าระวังการนำเข้าเชื้อไวรัสจากต่างประเทศ
ในการเฝ้าระวังโรค    1.1 ติดตามสถานการณ์การเกิดโรคระหว่างประเทศจาก WAHIS เว็บไซต์
ของ OIE และข้อมูลเตือนภัยผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน
   1.2 สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
          - สุกร และผลิตภัณฑ์สุกรที่นำเข้าหรือลักลอบ
      - ยานพาหนะ คน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสุกรไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน

มาตรการ

ระยะเผชิญเหตุการระบาดโรคอหิวาต์ ระยะภายหลังการระบาดโรค
แอฟริกาในสุกร
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ทันที และเสื้อผ้าที่ใช้แล้วให้มีการแยกซัก
แช่ยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง
    - ไม่นำวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ   ที่ใช้ใน
พื้นที่การเลี้ยงสุกรออกข้างนอก
    - เจ้ า ของหรื อ คนเลี้ ย งสุ ก รไม่ ไ ป
ฟาร์มอื่น
    - ไม่ ใ ห้ บุ ค คลภายนอกเข้ า -ออก
ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร
- ไม่ให้ยานพาหนะภายในและภายนอก
เข้า-ออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร
    - ทำความสะอาดคอกสุกรและพืน้ ของ
โรงเรือนและทำลายเชื้อโรค
1.2 ฟาร์มที่ไม่มีโรคระบาด
เพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้โรคเข้าฟาร์ม 
    -   หลีกเลี่ยงการไปโรงฆ่าสัตว์
    - ไม่นำสุกรเข้าเลีย้ งใหม่ในช่วงมีโรคระบาด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเฝ้ า ระวั ง โรค เพื่ อ
ค้นหาการแพร่กระจายโรค ดังนั้น ในขั้น
ตอนนี้มีความจำเป็นต้องเพิ่มความไวใน
การค้นหาโรคเพื่อให้สามารถควบคุมโรค
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. บูรณาการเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรค
ในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน  เช่น  หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัคร
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5. การพัฒนาการตรวจ
วินจิ ฉัยโรคและ
สร้างเครือข่ายทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร

มาตรการ

1.   กำหนดผู้ประสานงานหลักของเครือข่ายห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งประกอบด้ ว ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของกรมปศุ สั ต ว์ มหาวิ ท ยาลั ย
สัตวแพทย์และบริษัทเอกชน 
2.  เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการตรวจวินิจฉัยและ แนวทางการ
เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานเดียวกัน  
3.  จัดทำระบบการแจ้งระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ

2. การเฝ้าระวังเพื่อค้นหาโรคภายในประเทศ
   2.1 ประเมินพื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรค
   2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคในประเทศเพื่อให้สามารถรู้โรค
ได้อย่างรวดเร็ว (Early detection) 
       - เฝ้าระวังโรคทีฟ่ าร์มหรือสถานทีเ่ ลีย้ งสุกรของเกษตรกร โดยการเฝ้าระวัง
ทางอาการ 
       - เฝ้าระวังโรคที่โรงฆ่าสัตว์
       - เฝ้าระวังโรคเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาโรคในพื้นที่เสี่ยง
   2.3 พัฒนาหรือจัดหาชุดทดสอบเพือ่ เพิม่ ความไวในการวินจิ ฉัยโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร 

ระยะก่อนเผชิญเหตุการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ระยะเผชิญเหตุการระบาดโรคอหิวาต์ ระยะภายหลังการระบาดโรค
แอฟริกาในสุกร
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร
สาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเฝ้ า ระวั ง
โรคเพื่ อ ยื น ยั น ว่ า ไม่ พ บเชื้ อ
ภาคเอกชน 
2. เพิ่มความไวในการค้นหาโรคในฟาร์ม ไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกรในฟาร์ม  หรือในพื้นที่
หรือสถานที่เลี้ยงสุกร
    - กำหนดนิยามการเฝ้าระวังโรคเพื่อ
เพิ่มความไวในการค้นหาโรค
   - พั ฒ นาหรื อ จั ด หาชุ ด ทดสอบเพื่ อ
เพิ่มความไวในการตรวจวินิจฉัยโรค
3. เพิ่ ม ความไวในการเฝ้ า ระวั ง โรคที่
โรงฆ่าสัตว์ โดยสุม่ เก็บตัวอย่างต่อมน้ำเหลือง
ม้าม ไต ส่งตรวจทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่
4. เฝ้าระวังในพื้นที่เกิดโรค
5. แจ้งเตือนภัยการเกิดโรคและสื่อสาร
ความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น เกษตรกร สมาคมผูเ้ ลีย้ งสุกร
แห่งชาติ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม
สุกรไทย โรงฆ่าสุกรในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น
1. แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นในการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค
ทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)
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6. การพัฒนาการ
ควบคุมโรค

มาตรการ

4.   จัดทำแนวเฉพาะกิจเพื่อประสานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
5.   ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืนมากขึ้น
เช่น ผ่านทางระบบฐานข้อมูล
6.   วางแผน การพัฒนาชุดตรวจภาคสนามในการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร
1.  ทำมาตรการควบคุมโรค
     1.1 มาตรการเมื่อพบสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
     1.2 มาตรการเมื่อพบโรคในฟาร์ม
     1.3 มาตรการเมื่อพบสุกรสงสัยเป็นโรคที่โรงฆ่า
1.4 มาตรการเมื่อพบสุกรเป็นโรคที่โรงฆ่า
2. ซักซ้อมการควบคุมโรค

ระยะก่อนเผชิญเหตุการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

1. จัดตัง้ คณะกรรมการทำลายสุกรและซาก ถอดบทเรียนในการควบคุม
โรค เพื่อเสนอแนะมาตรการ
สุกร
2. จั ด ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ราคา ในการควบคุมโรค
สัตว์ในกรณีที่ได้รับค่าชดใช้ในการทำลาย
สุกรและซากสุกร
3. บริหารจัดการบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์
และสิง่ อำนวยความสะดวกในการควบคุมโรค
เชิ ง บู ร ณาการให้ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
มาตรการการควบคุมโรค
4. ดำเนินการควบคุมโรคซึง่ ประกอบด้วย
    4.1 การกักสัตว์และซากสุกร
     4.2 การประกาศเขตโรคระบาดโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัด
     4.3 การทำลายสุกรและซากสุกร
    4.4 การควบคุมเคลือ่ นย้ายสุกรและซาก
4.5 การสอบสวนโรค

ระยะเผชิญเหตุการระบาดโรคอหิวาต์ ระยะภายหลังการระบาดโรค
แอฟริกาในสุกร
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร
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ระยะก่อนเผชิญเหตุการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
4.6 การเฝ้าระวังและค้นหาโรค
      4.7 การทำลายเชื้อโรค
      4.8 การประชาสัมพันธ์เตือนภัย
5. รายงานสถานการณ์และผลการควบคุมโรค

ระยะเผชิญเหตุการระบาดโรคอหิวาต์ ระยะภายหลังการระบาดโรค
แอฟริกาในสุกร
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ปี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินการ

7. การเพิ่มศักยภาพ 1. ส่งเสริมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ และผู้เกี่ยวข้อง
ในการสื่อสาร
2. ส่งเสริมการใช้ช่องทางการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ รวมถึงการใช้สื่อ
ความเสี่ยง
3. จัดทำแนวทางการเผยแพร่ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรค เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง
การแถลงข่าวและให้ข้อมูลแก่สื่อในภาวะวิกฤติอย่างเหมาะสม
1. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ
8. การจัดการฟืน้ ฟู 1. ส่งเสริมให้ฟาร์ม โรงฆ่าและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนประคอง
เกษตรกร
กิจการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรค
จิ ต ในพื้ น ที่ ฟื้ น ฟู ส ภาวะ
2. จัดทำแผนแนวทางฟื้นฟู และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
สุขภาพจิตเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ
2. ประกาศภั ย พิ บั ติ และ
เยียวยา ดำเนินการช่วยเหลือ
3. มีการส่งเสริม ให้ความรู้
หากมีการปรับเปลี่ยนอาชีพ

มาตรการ

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)
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หน่วยงานรับผิดชอบ
1.   กรมปศุสัตว์

2.   กรมศุลกากร

3.   สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

4.   กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

5.   กองทัพเรือ (หน่วยรักษาความสงบแม่น้ำโขง)

6.   กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน

7. กรมทหารพราน

8.   กองบังคับการตำรวจน้ำ

9.   กรมเจ้าท่า

10. กรมการขนส่งทางบก

11. กรมควบคุมโรค (ด่านควบคุมโรค)

12. กรมทางหลวง (แขวงการทาง)

13. กรมการบินพลเรือน

14. กรมขนส่งทางอากาศ

15. กรมวิชาการเกษตร (ด่านตรวจพืช)

16. กรมประมง (ด่านตรวจสัตว์น้ำ)

17. กรมการปกครอง

18. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

19. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

20. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

21. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

22. กรมประชาสัมพันธ์

23. มหาวิทยาลัย

24. สัตวแพทยสภา

25. สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

26. สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

27. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ขอมูลโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)
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โรคอหิ ว าต แอฟริ ก าในสุ ก ร (African swine fever : ASF) เป น โรคไวรัส ที่ ติ ด ตอ ร ายแรงในสุ กรที่
แพรกระจายในภูมิภาคตางๆทั่วโลก โรคนี้ ถึงแมวาโรคนี้จะไมใชโรคติดตอระหวางสัตวและคนแตก็ถือวาเปน
่ 2 จองค์
้โรคอหิวาต์้ยแงสุ
อฟริ
กาในสุ
ร ่องจากหากมีการระบาด
โรคที่สามารถสงผลกระทบตบทที
อเศรษฐกิ
และอุคตวามรู
สาหกรรมการเลี
กรเป
นอยากงมากเนื
ของโรคนี้ในประเทศแล
จะกํกาในสุ
าจัดกโรคได
ยากเพราะในป
จจุบเป็ันนนีโรคไวรั
้ยังไมสมทีีว่ตัคิดต่ซีอนร้าในการป
มโรค
โรคอหิวาต์แวอฟริ
ร (African
swine fever : ASF)
ยแรงในสุกอรทีงกั
่แพร่นกและควบคุ
ระจาย
ในขณะทีในภู
่เชื้อมไวรั
ความทนทานต
่งแวดล
อมสูางสัง ตสุว์กและคนแต่
รที่หายป
จะเป
นพาหะของโรคได
ิภาคต่สาทีงๆ่กอทัโรคมี
่วโลก  ถึ
งแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใอช่สิโรคติ
ดต่อระหว่
ก็ถือวว่ยแล
าเป็นวโรคที
่สามารถส่
งผลกระทบ ตลอด
งสุกรเป็นอย่างมาก
เนื่องจากหากมี
้ในประเทศแล้
วจะกำจันดเกือบ 100
ชีวิตและยิต่อ่งเศรษฐกิ
กวานั้จนและอุ
โรคนีตสาหกรรมการเลี
้เปนโรคที่มีค้ยวามความรุ
นแรงโดยทํ
าใหสกุการระบาดของโรคนี
รที่ติดเชื้อมีการตายเฉี
ยบพลั
โรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรคในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อ
เปอรเซ็นสิต่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและยิ่งกว่านั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีความความรุนแรง
ทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100 %
สาเหตุของโรค

สาเหตุ
ของโรค้ อ ไวรั ส อหิ ว าต แ อฟริ ก าในสุ ก ร (African Swine Fever Virus (ASFV) ซึ่ ง เป น double เกิ
ดจากเชื
วาต์มแอฟริ
กร (African
Swine Fever
Virus
เป็นจีdouble
strand DNA ไวรัเกิดสจากเชื
ชนิดมี้อไวรั
เปลืสอหิ
อกหุ
อยูใกนาในสุ
family
Asfarviridae
เชื้อไวรั
สชนิ: ASFV)
ดนี้พบซึ่ง23
โนไทปแ–ละมีหลาย
DNA ที่มีเปลือกหุ้ม อยู่ใน family Asfarviridae เชื้อไวรัสชนิดนี้พบ 25 จีโนไทป์และมีหลายกลุ่มย่อย
กลุมยอยstranded
(Subgroup)
(Subgroup)  โดยแสดงตามรูปภาพที่ 1

1 เชืวาต
้อไวรัแสอฟริ
อหิวกาต์าในสุ
แอฟริกกราในสุกร
รูปที่ 1 เชืรูป้อภาพที
ไวรัส่ อหิ
ที่มา : AFRICAN
SWINE
FEVER:DETECTION AND
A manual
for veterinarians  FAO,
2017 FAO, 2017
ที่มา : AFRICAN
SWINE
FEVER:DETECTION
ANDDIAGNOSIS
DIAGNOSIS
A manual
for veterinarians

สัตวที่มีความไวตอโรค

สัตว์ที่มีความไวต่อโรค

สุกร family
(Suidae) ทุกชนิด โดยสุกรบานมีความไวตอโรค ในขณะที่หมูปาเปนแหลงรังโรค
สุกร family (Suidae) ทุกชนิด โดยสุกรบ้านมีความไวต่อโรค ในขณะที่หมูป่าเป็นแหล่งรังโรค
พื้นที่การระบาดของโรค

พื้นที่การระบาดของโรค

โรคอหิวโรคอหิ
าตแอฟริ
าในสุ
กรเริ
่ม่พบการระบาดทวี
ปแอฟริ
กาโดยในป
มีรายงานการกระจาย
วาต์แกอฟริ
กาในสุ
กรเริ
มพบการระบาดทวีปแอฟริ
กา โดยในปี
พ.ศ. พ.ศ.
2464 2464
มีรายงานการกระจาย
ของโรคเกืของโรคเกื
อบทุกประเทศในแอฟริ
กาใต
และแอฟริ
ออก และต
มา พ.ศ.
พบการระบาดในทวี
ป
อ บทุ ก ประเทศในแอฟริ
ก าใต้
แ ละแอฟริกกาตะวั
าตะวั นนออกและต่
อ มา อพ.ศ.
2500 2500
พบการระบาดในทวี
ป
่ ง เริ่ ม จากประเทศโปรตุ
เ กสและแพร่กกระจายไปหลายประเทศ
ระจายไปหลายประเทศ ได้ แ ก่ไดประเทศฝรั
่ ง เศส ประเทศอิ
ต าลี 

ยุโรปซึ่งเริยุ โ่มรปซึ
จากประเทศโปรตุ
เกสและแพร
แก ประเทศฝรั
่งเศส ประเทศอิ
ตาลี
ประเทศมอลตา ประเทศเบลเยี ย มและประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ สำหรั บ ประเทศในทวี ป อเมริ ก ากลางและใต้
ประเทศมอลตา
ประเทศเบลเยี
แลนด สําหรัลบสาธารณรั
ประเทศในทวี
อเมริกากลางและใต
มีรายงานในประเทศคิ
วบา พ.ศ.ยมและประเทศเนเธอร
2520 ต่อมา มีการกระจายไปประเทศบราซิ
ฐโดมินิกันป
และประเทศเฮติ
มีรายงานในประเทศคิวบาใน พ.ศ. 2520 ตอมามีการกระจายไปประเทศบราซิล สาธารณรัฐโดมินิกันและ
ประเทศเฮติ สวนในสหภาพโซเวียตมีการระบาดกอน พ.ศ. 2520 และการระบาดของโรคนี้ไดมีการกระจาย
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แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
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ส่วนในสหภาพโซเวียตมีการระบาดก่อน พ.ศ. 2520 และการระบาดของโรคนี้ได้มีการกระจายอย่างต่อเนื่องในทวีป
แอฟริกา ยุโรปตะวันออก ประเทศในกลุ่ม Eurasia
ในปี พ.ศ. 2561– 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 พบสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อเนือ่ ง
ใน 20 ประเทศ โดยเป็นประเทศในทวีปยุโรปมี 10 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี ลัตเวีย มอลโดวา
สาธารณรัฐโปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย ยูเครน ประเทศในทวีปแอฟริกามี 4 ประเทศ ได้แก่ ชาด โกตดิวัวร์ แอฟริกาใต้
สาธารณรัฐแซมเบียและประเทศในเอเชีย มี 6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ประเทศมองโกเลีย ราชอาณาจักรกัมพูชา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและประเทศเกาหลีเหนือ โดยแสดงแผนที่
การระบาดในรูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 2 การกระจายการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ที่มา : WAHIS , 2019 และ FAO website

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)

17

ความสามารถในการคงอยู่ของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์สุกรและสิ่งแวดล้อม
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีความคงทนในผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมสูง โดยขึ้นกับปัจจัยของสภาพแวดล้อม
อุณหภูมิและความชื้น สรุปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ความคงทนของเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์สุกรและสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ /สภาพแวดล้อม

ระยะเวลาของการคงอยู่
ของเชื้อไวรัส

เนื้อสุกรแบบถอดกระดูก หรือเนื้อสุกรบด

105 วัน

เนื้อสุกรหมักเค็ม

182 วัน

เนื้อสุกรปรุงสุก (อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที)

0 วัน

เนื้อสุกรตากแห้ง

300 วัน

เนื้อสุกรรมควันแบบถอดกระดูก

30 วัน

เนื้อสุกรแช่แข็ง

1,000 วัน

เนื้อสุกรแช่เย็น

110 วัน

เครื่องในสุกร

105 วัน

หนังและมัน (รวมถึงกรณีผ่านความร้อนให้แห้ง)

300 วัน

เลือดสุกร (เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส)

18 เดือน

มูลสุกรที่อุณหภูมิห้อง
เลือดสุกรที่เน่าเสีย
คอกสุกรที่มีการปนเปื้อน

11 วัน
15 อาทิตย์
1 เดือน

ที่มา: AFRICAN SWINE FEVER: DETECTION AND DIAGNOSIS A manual for veterinarians  FAO, 2017
การติดต่อและการแพร่กระจายโรค
ติดต่อได้ทางการกิน หายใจ บาดแผล และถูกเห็บอ่อน (genus Ornithodoros) ที่เป็นพาหะกัด
ช่องทางการรับเชื้อโรค
- สัมผัสหรือได้รับเชื้อโดยตรงจากสุกรป่วย (Direct contact)
- ติ ด ต่ อ โดยอ้ อ ม (Indirect contact) โดยได้ รั บ เชื้ อ ปนเปื้ อ นในอาหาร คน ยานพาหนะ เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้ เสื้อผ้าที่ปนเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินเศษอาหารที่มีเนื้อสุกรที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสผสมอยู่
- ถูกกัดโดยเห็บอ่อน (genus Ornithodoros) ซึ่งพบในสุกรป่า โดยเห็บอ่อนตามรูปภาพที่ 3 เป็นพาหะ
(Biological vector) ซึ่งทำให้เชื้อไวรัสเพิ่มจำนวนได้ด้วยวิธีการต่างๆ คือ transstadial, transovarial และ sexual
transmission ทำให้เชื้อไวรัสอยู่ในเห็บอ่อนได้นานหลายปี

- ถูก18กัด- โดยเห็
บออนยบมความพร้
(genus
ซึ่งพบในสุ
กวรป
บกอร อ(Contingency
นพาหะ
(Biological
อOrnithodoros)
มเฝ้าระวั
ง ป้องกัน และควบคุ
าต์กแาอฟริ
plan)
ถูกกัดแผนเตรี
โดยเห็
ออน (genus
Ornithodoros)
ซึม่งโรคอหิ
พบในสุ
รปโดยเห็
ากาในสุ
โดยเห็
บนเป
ออนเป
นพาหะ
(Biological
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)
ซึ่ งเทํชืา้ อให
เ ชืส้ อเพิ
ไวรั่ มสจํเพิ
่ ม จํ า นวนได
ธี กาารต
คื อ transstadial,
transovarial
และsexual
vector)vector)
ซึ่ ง ทํ า ให
ไวรั
า นวนได
ด ว ยวิดธ วี กยวิารต
งๆ าคืงๆอ transstadial,
transovarial
และsexual
transmission
ใหเชืส้ออยูไวรัในเห็
สอยูบในเห็
บออนนได
นานหลายป
transmission
ทําใหเชืทํ้อาไวรั
ออนได
านหลายป

2อเห็
Ornithodoros)
่ 3ออเห็นบ(genus
อ่อOrnithodoros)
น (genus
Ornithodoros)
รูปที่ 2 รูเห็ปรูทีบป่ อภาพที
น บ(genus
ที่มทีา:่มา:AFRICAN
FEVER:DETECTION
DIAGNOSIS
A manual
for veterinarians
AFRICANSWINE
SWINE FEVER:DETECTION
ANDAND
DIAGNOSIS
A manual
for veterinarians  FAO,
2017FAO, 2017
ที่มา: AFRICAN SWINE FEVER:DETECTION AND DIAGNOSIS A manual for veterinarians FAO, 2017
ระยะฟกตัวของโรคและอาการ
ระยะฟกตัระยะฟั
วของโรคและอาการ
กตัวของโรคและอาการ
ระยะฟกตัวนาน 5-15 วัน โดยทั่วไปอาการไขสูง นอนสุมกันรวมกับทองเสียเปนเลือด ผิวหนังแดง มี
ระยะฟกระยะฟั
ตัวนานกตัว5-15
วัน โดยทั
่วไปอาการไข
สูง นอนสุ
นอนสุมกัมนกัร่นวมกั
รวมกับทยอเป็งเสี
ผิวหนัจุดงเลืแดง
มี
นานํ า5-15
วัน โดยทั
่วไปอาการไข้
เลืยอเปด นกผิเลื
วรมี
หนัออดงั ตแดง  มี
อด 100
จุ ดเลื อดออกหรื
อรอยช้
โดยเฉพาะใบหู
ทอง ไอสูง แท
งและขาหลับงท้ไมองเสี
มี แรง นโดยสุ
ราการตาย
จุ ดเลื อดออกหรื
รอยช้
ําโดยเฉพาะใบหู
องง และขาหลั
ไอ แทงงและขาหลั
งไม
โดยสุ ก100
รมีอเปอร์
ัตราการตาย
ออกหรื
ท้อง ไอ ทแท้
ไม่มีแรง โดยสุ
กรมีมอี แัตรง
ราการตาย
เซ็นต์ หากสุก100
ร
เปอร
เซ็นตออหรอยช้
ากสุำกโดยเฉพาะใบหู
รแสดงอาการ
ตามรูปภาพที่ 4
เปอรเซ็นตแสดงอาการ
หากสุกรแสดงอาการ

รูปที่ 3อาการของสุกรที่ปวยดวยโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
ที่มรูาป:ภาพที
AFRICAN
SWINE กFEVER:DETECTION
A manual for veterinarians FAO, 2017
่ 4 อาการของสุ
รที่ป่วยด้วยโรคอหิวาต์แAND
อฟริกDIAGNOSIS
รูปที่ 3อาการของสุ
กรที่ปวยดวยโรคอหิ
วาตแอฟริกาในสุ
กราในสุกร
ที่มา : AFRICAN SWINE FEVER:DETECTION AND DIAGNOSIS A manual for veterinarians  FAO, 2017
ที่มา : AFRICAN SWINE FEVER:DETECTION AND DIAGNOSIS A manual for veterinarians FAO, 2017

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)

19

รอยโรค
ต่อมน้ำเหลืองโต  ม้ามโตขยายใหญ่ 3 - 6 เท่า มีจดุ เลือดออกในอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ ม้าม ไต และต่อมน้ำเหลือง
ตามรูปภาพที่ 5

รูปภาพที่ 5 รอยโรคของสุกรที่ป่วยด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
อาการและรอยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในช่วงระยะเวลาต่างๆ จะมีการแตกต่างกันโดยในช่วงที่ระยะ
เฉียบพลัน สุกรอาจจะไม่แสดงอาการป่วยที่ชัดเจน และตายเฉียบพลัน สรุปได้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : อาการและรอยโรคที่พบในแต่ละช่วงระยะการป่วยของสุกรด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
รอยโรค
ไข้

ระยะเฉียบพลันทันที ระยะเฉียบพลัน
(Peracute)
(Acute)
สูง

ผิวหนัง
เกล็ดเลือดต่ำ

ไม่พบ

ต่อมน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลืองบริเวณ
ตับและไต มีลักษณะ
ผิวมัน

ระยะไม่เฉียบพลัน
(Subacute)

ระยะเรื้อรัง
(Chronic)

สูง

ปานกลาง

ไม่สม่ำเสมอหรือ
ไม่พบ

ปื้นแดง

ปื้นแดง

เป็นเนื้อตาย

ไม่พบ หรือ อาจ
พบได้แต่ช่วงท้าย

เกิดภาวะชั่วคราว

ไม่พบ

มีเลือดคั่ง

บวม

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)
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รอยโรค
ม้าม

ระยะเฉียบพลันทันที
(Peracute)

ระยะเฉียบพลัน
(Acute)

ระยะไม่เฉียบพลัน
(Subacute)

ระยะเรื้อรัง
(Chronic)

ม้ามโตและมีเลือดคัง่ ม้ามโตและมีเลือดคั่งบางส่วน ขนาดใหญ่ขึ้น แต่
และพบจุดเนื้อตายกระจาย สีของม้ามไม่มีการ
ตัวเนื่องจากขาดเลือด
เปลี่ยนแปลง

ไต

มีจุดเลือดออก
บริเวณไตส่วน
cortex

ปอด

หลอดลมบวมน้ำ
อย่างรุนแรง

ถุงน้ำดี

พบจุดเลือดออก

ผนังถุงน้ำดีมีภาวะบวมน้ำ

หัวใจ

พบเลือดออก
บริเวณลิ้นหัวใจ

พบเลือดออกบริเวณลิ้นหัวใจ
และภาวะบวมน้ำ

มีจุดเลือดออก บริเวณไตส่วน
cortex , medulla และ
pelvis รวมทั้งไตบวม
เยื่อหุ้มปอด
อักเสบ ร่วมกับ
ภาวะปอดอักเสบ

ต่อมทอนซิล

ลิ้นหัวใจอักเสบ
โดยพบไฟบรัส
พบจุดเนื้อตาย

ระบบสืบพันธุ์

แท้ง

แท้ง

ที่มา: AFRICAN SWINE FEVER:DETECTION AND DIAGNOSIS A manual for veterinarians  FAO, 2017
การทำลายเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
1. ยาฆ่าเชื้อโรคและระยะเวลาสำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
1.1 กลุ่มโซดาไฟ 8 /1,000 นาน 30 นาที
1.2 กลุ่มฟีนอล 3 เปอร์เซ็นต์ นาน 30 นาที
1.3 สารประกอบไอโอดีนนาน 30 นาที
1.4 กลุ่ม hypochlorite ที่มี 2.3 เปอร์เซ็นต์คลอรีน นาน 30 นาที
1.5 ฟอร์มาลีน 3/1,000 นาน 30 นาที
1.6 กลุ่มกลูเตอราลดีไฮด์ 2 เปอร์เซ็นต์ นาน 30 นาที
1.7 Oxidizing agent (1:800)

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)
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2. การทำลายเชื้อโรคในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2.1 อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์
2.1.1 เศษอาหารสำหรับให้สุกรบริโภค ต้มให้เดือด โดยคนให้ทั่วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
2.1.2 ความร้ อ นภายใต้ ค วามดั น ในอาหารที่ ใช้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ที่ อุ ณ หภู มิ 121 องศาเซลเซี ย ส
ความดัน 3 บาร์อย่างน้อย 10 นาที 
2.2 เนื้อสุกร
2.2.1 ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทป้องกันอากาศเข้า-ออก (hermetically sealed container) ที่ผ่าน
กรรมวิธฆี า่ เชือ้ จุลนิ ทรียด์ ว้ ยความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ ละเวลาทีก่ ำหนด โดยให้คา่ F0 (sterilization value) ทีเ่ วลา 3 นาที
หรือมากกว่า 
2.2.2 ความร้อนในเนื้อสัตว์ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 30 นาที โดยให้ความร้อนทั่วถึง
ตลอดชิ้นเนื้อ
2.2.3 หมักแห้ง โดยเนื้อสัตว์จะถูกหมักด้วยการใช้เกลือทาที่ผิวนอกหรือคลุกให้ทั่ววัตถุดิบ จากนั้น
บ่มหมักเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 
2.3 ไส้สุกร
หมักเกลือเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน ด้วยผลึกเกลือโซเดียมคลอไรด์ (dry salt NaCl) หรือหมักใน
น้ำเกลืออิม่ ตัว ทีม่ คี า่ Aw (water activity) น้อยกว่า 0.80 หรือหมักเกลือทีส่ ารประกอบฟอสเฟต ประกอบด้วย 86.5 %
NaCl, 10.7% Na2HPO4 โดยน้ำหนัก และหมักทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 12 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า 
2.4 หนังและหัวสุกร (skins and trophies)
2.4.1 ต้มฆ่าเชื้อในน้ำเดือด จนกระทั่งเปื่อยหลุดออกมาจากกระดูก เขี้ยวหรือฟัน 
2.4.2 จุ่มล้างฆ่าเชื้อในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต หรือโซดาซักผ้า (sodium carbonate,
Na2CO3) ความเข้มข้น 4 % (w/v) ที่มีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 11.5 เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง 
2.4.3 จุ่ ม ล้ า งฆ่ า เชื้ อ ในสารละลายกรดฟอร์ มิ ก (100 กก. เกลื อ แกง NaCl และ 12 กก. 

กรดฟอร์มิกต่อน้ำปริมาตร 1,000 ลิตร) ที่มีค่า pH 3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.0 เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง 
2.4.4 แช่เกลือแกง และสารละลายโซดาซักผ้าที่ความเข้มข้น 2% 
2.4.5 สารละลายฟอร์มาลีนความเข้มข้น 1% เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 วัน 
2.5 ขนสุกร
วิธีการทำให้เชื้อหมดฤทธิ์ สำหรับขนสุกรมีหลายวิธี ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้ เช่น 
2.5.1 ต้มฆ่าเชื้อในน้ำเดือด อย่างน้อย 30 นาที 
2.5.2 จุ่มแช่ฆ่าเชื้อในสารละลายฟอร์มาดีไฮด์ ความเข้มข้น 1% อย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
2.6 มูลสุกร
2.6.1 ความร้อนชื้น อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 60 นาที 
2.6.2 ความร้อนชื้น อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 30 นาที
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แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)

  บทที่ 3     การประเมินความเสี่ยงและแนวทางดำเนินการตามมาตรการ		
                  การป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ
1. การนำเข้าสุกรมีชีวิต ซากสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรจากประเทศที่มีการระบาด : มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจาก
มีการชะลอการนำเข้าจากประเทศที่มีการระบาดของโรค 
     
-   ความเสี่ยงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรง เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ เนื่องจากประเทศไทย
ไม่มีการนำเข้าสุกรและเนื้อสุกรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรง
     
-   ความเสี่ ย งจากไส้ สุ ก รหมั ก เกลื อ จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น โดยตรง เป็ น ความเสี่ ย งระดั บ สู ง 

แม้ว่า OIE ได้ระบุว่าหากมีการหมักเกลือในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน จะทำลายเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ แต่เนื่องจาก
ไม่ทราบสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่แท้จริงประกอบกับ
ในการผลิตไส้สุกรหมักเกลือไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ชัดเจนได้ ซึ่งหากวัตถุดิบดังกล่าวมาจากแหล่ง
ที่มีการระบาดของโรคจะทำให้มีโอกาสที่เชื้อไวรัสปนเปื้อนในไส้สุกรหมักเกลือได้
		 - ความเสี่ ย งจากสุ ก รมี ชี วิ ต ซากสุ ก รและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสุ ก รจากประเทศอื่ น ๆที่ มี ก ารระบาด
เป็นความเสี่ยงระดับต่ำเนื่องจากมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของสุกรและผลิตภัณฑ์สุกร โดยมีระบบรับรองการผลิต
ทัง้ ระบบ และมีระบบการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์โรคจากต่างประเทศรายวันจากแหล่งทีม่ าต่างๆ เช่น แอปพลิเคชัน
WAHIS ของ OIE หรือข่าวไม่เป็นทางการจาก Promed ซึ่งจะอนุญาตให้สุกรและผลิตภัณฑ์สุกรที่เข้าประเทศ
ต้องมาจากสถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
มาตรการป้องกันโรค
1. อธิบดีกรมปศุสัตว์ใช้อำนาจตามมาตรา 6 และ 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ชะลอการ
นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรสุกรหรือซากสุกรในระยะเวลา 90 วัน ทั้งนี้ หากสถานการณ์การระบาดของโรค
ยังไม่สงบจะดำเนินการตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนำเข้า ส่งออกหรือ
นำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2558 ออกตามความในมาตรา 31 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยอนุมตั เิ อกสารยืนยันให้นำเข้าได้ (Import permit) จนกว่า OIE จะยืนยันว่าโรคสงบแล้ว
2. การลักลอบเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกรและผลิตภัณฑ์จากประเทศที่มีการระบาดของโรค : มีความเสี่ยงระดับ
ปานกลางจนถึงระดับสูง เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นำผลิตภัณฑ์สุกร
เข้ามาบริโภคในระหว่างเดินทาง
-   ความเสี่ยงจากการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกรที่นำติดตัวผู้โดยสารมีระดับปานกลางจนถึงระดับสูง
เนื่องจากมีระบบตรวจสอบของหลายหน่วยงาน นอกจากด่านกักกันสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เช่น  ระบบของตำรวจตรวจ
คนเข้าเมือง ศุลกากร   ด่านกักกันพืช ด่านตรวจสัตว์ป่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และสายการบิน 

แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนเที่ยวบินและนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากจึงอาจทำให้มีการลักลอบนำเข้าได้
มาตรการป้องกันโรค
1.   บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในทุกระดับ โดยมีหนังสือขอความร่วมมือและเหตุผลความจำเป็นใน
การป้องกันการลักลอบนำเข้า ความร่วมมือในการเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบ เช่น กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)
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2. เพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการนำเข้าทางท่าอากาศยานระหว่างประเทศ  โดยเสริมทีมสุนัขดมกลิ่นให้กับ
เจ้าหน้าที่สารวัตรกรมปศุสัตว์ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัมภาระผู้เดินทางเข้าทุกท่าอากาศยานระหว่างประเทศทุกแห่ง
3.  บูรณาการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว โดย
     
-   ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวให้ช่วยประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     
-   จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ เช่น ข้างสายพานรับกระเป๋า หน้าจุดตรวจลงตราประทับ
จุดตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร เป็นต้น
     
-  ประสานและทำวิดีโอประชาสัมพันธ์บนเครื่องบินที่มีเที่ยวบินมาจากประเทศต้นทางที่มีการเกิดโรค
3. ช่องทางนำเข้าชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน หากมีโรคระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน หรือสถานการณ์การ
ระบาดของโรคในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการระบาดเป็นวงกว้าง จากการลักลอบนำเข้าซากหมูกี้ การลักลอบ
นำเข้าซากสุกร การปนเปื้อนเชื้อกับยานพาหนะที่ขนส่งสุกรไปจำหน่าย คน และวัตถุดิบอาหารสัตว์ : เป็นความ
เสี่ ย งระดั บ ปานกลางถึ ง ความเสี่ ย งสู ง มาก ขึ้ น อยู่ กั บ สถานการณ์ ก ารระบาดของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และ
ประเทศเพื่อนบ้าน
     
-   ความเสี่ ย งจากการลั ก ลอบนำลู ก สุ ก รเล็ ก (หมู กี้ ) จากประเทศสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
ผ่านทางประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำมาผลิตเป็นหมูหันสำหรับการบริโภคภายในประเทศ มีความเสี่ยงสูงมากเนื่องจาก
ข้อจำกัดของชายแดนที่มีระยะทางยาวมาก และมีการลักลอบนำเข้าหมูกี้หรือซาก 
     
-   ความเสี่ ย งจากการนำเข้ า สุ ก รและเนื้ อ สุ ก รมี ร ะดั บ ต่ ำ เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารนำเข้ า สุ ก รและเนื้ อ สุ ก ร
จากประเทศเพื่อนบ้าน แต่หากประเทศเพื่อนบ้านมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอาจมีการลักลอบ
ชำแหละซากสุกร และลักลอบนำเข้าประเทศได้
     
-   ความเสี่ ย งการปนเปื้ อ นเชื้ อ ไวรั ส จากยานพาหนะ คน และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ส่ ง สุ ก รไปจำหน่ า ยที่
ประเทศเพื่อนบ้านมีระดับสูงมากเนื่องจากไม่ทราบสถานการณ์การระบาดของโรคของประเทศเพื่อนบ้าน 
    
-   ความเสี่ ย งจากการลั ก ลอบนำเข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ก รที่ ติ ด ตั ว มากั บ ผู้ ที่ เ ดิ น ทางเข้ า ทางช่ อ งทางนำเข้ า
มี ร ะดั บ ปานกลาง เนื่ อ งจากมี โ อกาสที่ น ำผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ก รติ ด ตั ว มาเพื่ อ การบริ โ ภคโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การนำเข้ า
มาจากช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน (ด่านฯ ประเพณี)
     
-   ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์มีระดับต่ำ แต่หากมีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน
อาจเพิ่มระดับความเสี่ยงในการปนเปื้อนให้มีระดับสูงขึ้น  
มาตรการป้องกันโรค
1.  เพิ่มประสิทธิภาพเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การเกิดโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชายแดน   
     
-   มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารและองค์ ค วามรู้ ใ นระดั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของด่ า นในพื้ น ที่ ช ายแดน
ผ่ า นวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เช่ น แอปพลิ เ คชั น ไลน์ การประสานงานส่ ว นตั ว โดยมี ก ารกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการหาข่าว 
    
-  สร้างเครือข่ายภาคเอกชน เช่น บริษัทที่มีการเลี้ยงสุกรหรือประกอบการเลี้ยงสุกรในประเทศเพื่อนบ้าน
สัตวแพทย์ หรือที่ปรึกษาฟาร์มเพื่อช่วยในการหาข่าวสถานการณ์โรค
     
-  กำหนดแผนการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกระหว่างจังหวัดกับแขวงคู่ขนาน
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แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)

2.  เข้มงวดการตรวจสอบการลักลอบนำเข้าหมูกี้  
     
-  ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหนังสือขอความร่วมมือทั้งระดับส่วนกลางและผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ เช่น กรมศุลกากร (ด่านศุลกากร) กระทรวงกลาโหม (ทหาร) กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนถิ่น)
หน่วยงานความมั่นคงชายแดนเพื่อสนธิกำลังในการตรวจสอบการลักลอบนำเข้า 
     
-   เพิม่ ความถีใ่ นการตรวจสอบห้องเย็นเพือ่ ตรวจหาซากหมูกที้ ลี่ กั ลอบนำเข้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต โดยมีการ
ตรวจสอบเอกสาร ตร.ซ.4 ร.6 ร.7 ตามพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และ รน.1 ตามมาตรา 35  36 และ 37
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการรับรองให้
จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีหนังสือประสานกรมการค้าภายใน เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยควบคุมตรวจ
สอบห้องเย็นสำหรับเก็บซากในการขึ้นทะเบียนการค้า
     
-   เข้มงวดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายซากสุกรโดยสุ่มตรวจสอบแหล่งข่าว ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายและระบบ
การเคลือ่ นย้าย โดยดูแหล่งทีม่ าต้นทางและปลายทางการเคลือ่ นย้าย
     
-   สำรวจและขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองในพื้นที่ชายแดนและส่งเสริมการป้องกันโรคให้เป็นฟาร์ม
ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)
3.  เพิ่มศักยภาพการหาข่าวการลักลอบ
     
-   สร้างเครือข่ายเพือ่ หาข่าวการลักลอบเคลือ่ นย้ายจากหน่วยงานต่าง ๆ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
     
-   ประสานการแลกเปลี่ยนข่าวสารการเฝ้าระวังโรค และการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรและผลิตภัณฑ์
ผ่านการประชุมความร่วมมือระหว่างด่านกักกันสัตว์ไทย - ลาว ไทย - กัมพูชา
4.   เพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการนำเข้าช่องทางชายแดน โดยเสริมทีมสุนัขดมกลิ่นให้กับเจ้าหน้าที่สารวัตร
กรมปศุสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัมภาระผู้เดินทางเข้าทางช่องชายแดน 
5.  เข้มงวดการทำลายเชื้อโรคที่ช่องทางนำเข้า
     
-   ให้มีการทำลายเชื้อโรค เช่น ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะและบริเวณที่ยานพาหนะผ่านเข้า
ประเทศเช้าเย็น ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ดำเนินการยังไม่ครบ 30 นาที เนื่องจากข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน
     
-   ให้ลดการปนเปือ้ นเชือ้ จากรองเท้าของบุคคลทีเ่ ดินผ่านช่องทางนำเข้าชายแดน โดยเดินผ่านยาฆ่าเชือ้ โรค
เช่น จัดให้มีถาดสแตนเลสที่บรรจุยาฆ่าเชื้อโรควางบนพื้นที่บริเวณที่มีบุคคลเดินผ่าน 
6.  บูรณาการหน่วยงานประชาสัมพันธ์ผู้เดินทางผ่านแดน โดยมีป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ภาษาในข้อปฏิบัติการ
ป้องกันโรคตามมาตรการของประเทศไทย เช่น  ไม่นำผลิตภัณฑ์สุกรเข้าประเทศก่อนได้รับอนุญาต ขอความร่วมมือใน
การทำลายเชื้อโรค  เป็นต้น
7.  เฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์ โดย
- เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรตามแนวชายแดนมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อจะได้ทราบสถานการณ์โรค
- เก็บตัวอย่างทีย่ านพาหนะ และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งสุกร ออกไปจำหน่ายยังประเทศเพือ่ นบ้าน
8. กรณี มี ก ารระบาดในประเทศเพื่ อ นบ้ า นจะมี ก ารใช้ อ ำนาจตามมาตรา 21 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เสนอให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดทีม่ ชี ายแดนติดกับประเทศเพือ่ นบ้านมีอำนาจประกาศกำหนดท้องทีจ่ งั หวัด
นัน้ ทัง้ หมด เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์ชนิดสุกรและหมูปา่ แล้วแต่กรณีรวมทัง้ สัตว์และ
ซากสัตว์ เพื่อเข้มงวดการเฝ้าระวังโรคและเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรรวมถึงติดตามการลักลอบเคลื่อนย้ายด้วย
4. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค : มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง เนื่องจากในกระบวนการ
ผลิตเนื้อและกระดูกป่น จะผ่านความร้อนที่สูง เชื้อไวรัสจะตาย  แต่อาจมีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต หรือบรรจุ  
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นอกจากนี้ วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลืองแม้จะผ่านความร้อนในการลดความชื้นแต่ไม่สูง
เพียงพอจะทำลายเชื้อไวรัส  ดังนั้น ความเสี่ยงจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศต้นทาง
มาตรการป้องกันโรค
- ตรวจสอบเฝ้าระวังความเสีย่ งการปนเปือ้ นเชือ้ โรคจากวัตถุดบิ อาหารสัตว์ทมี่ าจากพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของโรค
โดยประสานงานบูรณาการกับกรมวิชาการเกษตร  หากมีความเสีย่ งจะไม่อนุญาตนำเข้าประเทศ 
- สุ่มตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ
5. สัตวแพทย์หรือเกษตรกรที่ไปดูงาน หรือทำงานที่ฟาร์มในประเทศที่มีโรค: มีความเสี่ยงปานกลาง เนื่องจาก
สัตวแพทย์และเกษตรกรมีการระวังตัวและตระหนักในการป้องกันโรค แต่อาจขาดความรู้ในการป้องกันโรคที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันโรค
- บูรณาการประชาสัมพันธ์ ผ่านองค์กรและสมาคมต่างๆ ให้สัตวแพทย์หรือเกษตรกรมีความตระหนักในการ
ป้องกันโรคและปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้อง เช่น ให้เกษตรกรตระหนักรูแ้ ละมีระยะเวลาพักก่อนเข้าฟาร์มอย่างน้อย 5 วัน
6. เศษอาหารจากเครื่องบินหรือเรือ มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากมีกฎหมายที่ควบคุมการจัดการขยะมูลฝอย
โดยอาศัยข้อกฎหมายมาตรา 31 และ 33 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เกี่ยวกับการชะลอ
การนำเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร (รวมถึงแฮม ไส้กรอก บาโลน่า คอปป้า ซาลามี่ เป็นต้น) จากประเทศที่มีการ
ระบาดของโรคและอาศัยกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 
มาตรการป้องกันโรค
- ประสานความร่วมมือกับคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ได้แก่ ด่านควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศ กรมควบคุมโรค การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม) ออกมาตรการในการดำเนินการโดย
แจ้งผู้ควบคุมเรือทุกลำที่เดินทางมาจากประเทศที่เกิดโรคให้ดำเนินการ  ดังนี้
      1.  ไม่อนุญาตให้ลูกเรือนำเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคออกจากเรือ
2. จำแนกและจัดการกับเศษอาหารนั้นเสมือนว่าเป็นขยะติดเชื้อ ซึ่งการท่าเรือจะดำเนินการกำจัดด้วยวิธกี าร
เผารวมถึงการฆ่าเชือ้ ด้วยน้ำยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพมีระยะสัมผัสกับพืน้ ผิว (contact time) ไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที ภายในรถ
ขนถ่ายขยะก่อนกระบวนการเผาทำลายอีกด้วย
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บทที่ 4 การเพิม
่ ประสิทธิภาพการป้องกันโรคเข้าฟาร์มหรือสถานทีเ่ ลีย้ งสุกร
การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคเข้าฟาร์มเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
เนื่องจากโรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกันโรค โดยในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคเข้าฟาร์มจะมีปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้การพัฒนาระบบการป้องกันโรคของเกษตรกรแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 

จึงมีการกำหนดนิยาม สถานที่เลี้ยงสุกรหรือเกษตรกรรายย่อย หมายถึง การเลี้ยงสุกรที่น้อยกว่า 50 ตัว ฟาร์ม
หมายถึง การเลี้ยงสุกรตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป ซึ่งมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ  ทิศทางการผลักดัน และมาตรการ
ผลักดันตามรูปแบบหรือขนาดการเลี้ยง  ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่ป้องกันโรค
โดยทั่วไปในสุกร มี 3 ระดับ และมีหลักเกณฑ์จำเป็น ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  โดยสรุปได้ ดังนี้
1.1. กฎกระทรวง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
ได้กำหนดให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.1.1 ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุกร 
เจ้าของสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่ฟาร์มตั้งอยู่  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
1.1.2 ดูแลสุกรให้มีสุขภาพดี ดังนี้
		 (1) สังเกตอาการสัตว์ป่วย หากพบหรือสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หรือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งไม่เคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรทั้งหมดออกจากฟาร์ม และ
ดำเนินการควบคุมโรคตามที่เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์แนะนำ
		 (2) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนด โดยกำหนดให้ฉีดวัคซีนโรคปากและ
เท้าเปื่อย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และวัคซีนโรคอหิวาต์สุกรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.1.3 มีการจดบันทึกด้านสุขภาพสัตว์ เช่น การสังเกตอาการสุกรป่วย การฉีดวัคซีนและการรักษา
1.1.4 หากมีการนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มาและต้องมาจากสถานที่ที่มีการเลี้ยงสุกรที่มีระบบ
การป้องกันโรค รวมทั้งไม่มีโรคระบาด และปฏิบัติตามระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
1.1.5  มีการจัดการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่
(1)  สถานที่เลี้ยงสุกร จำนวนไม่เกิน  50  ตัว 
(2)  ฟาร์มสุกรที่เลี้ยงตั้งแต่ 50 ตัวถึง 500 ตัว 
(3)  ฟาร์มสุกรที่เลี้ยงมากกว่า 500 ตัว 
1.1.6  ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดโรคระบาด มีดังนี้
(1) แจ้งโรค
(2)  ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์โดยมีอาหารและน้ำเพียงพอและเหมาะสม
(3) ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาดเว้นแต่
เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค
(4) ดำเนินการควบคุมโรคตามที่สัตวแพทย์แนะนำ
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ตารางที่ 3 ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
มาตรการความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
พื้นที่การเลี้ยง

การป้องกัน คน ยานพาหนะ
เข้า ออก สถานที่เลี้ยง/ฟาร์ม

การทำความสะอาดและ
ทำลายเชื้ อ โรคที่ บุ ค คลและ
ยานพาหนะก่ อ นเข้ า ออก
สถานที่เลี้ยง/ฟาร์ม
 
การทำลายเชื้อโรค

การเก็บและกำจัดซากสุกร

การกักสุกรที่นำเข้าเลี้ยงใหม่

สถานที่เลี้ยงสุกร
น้อยกว่า 50 ตัว

ฟาร์ม 50 ถึง 500 ตัว และฟาร์ม
ที่มากกว่า 500 ตัว

มี ค อกหรื อ โรงเรื อ นที่ เ หมาะสมกั บ -  มีคอกหรือโรงเรือนที่เหมาะสมกับจำนวน
จำนวนและอายุของสุกร
และอายุของสุกร
-  แยกจากบ้านหรือที่พักอาศัยของคนอย่าง
ชัดเจน
ไม่มีกำหนด
-   ห้ามยานพาหนะที่ใช้สำหรับการรับซื้อ
 
สุกรเข้า ฟาร์ม
- มีการป้องกันคนหรือยานพาหนะจาก
ภายนอกเข้าออกโรงเรือน เว้นแต่มีการ
ทำลายเชื้อโรคก่อน
-   จั ด ให้ มี อ่ า งน้ ำ ยา หรื อ อุ ป กรณ์ -   จัดให้มีอ่างน้ำยา หรืออุปกรณ์สำหรับ
สำหรับทำลายเชื้อโรค หรือมีรองเท้า ทำลายเชื้อโรค หรือมีรองเท้าสำหรับเปลี่ยน
สำหรับเปลี่ยนที่ทางเข้าบริเวณคอก ที่ทางเข้าบริเวณคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
และมี อ่ า งล้ า งมื อ พร้ อ มสบู่ ที่ ท างเข้ า
บริเวณโรงเรือน
-   ห้ า มนำรองเท้ า ภายในสถานที่ -   ห้ามนำรองเท้าภายในฟาร์มออกไปใช้
เลี้ยงสุกร ออกไปใช้ภายนอก
ภายนอก
-   ทำความสะอาดและทำลายเชื้อ -   ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคใน
โรคในคอกหรื อ โรงเรื อ นอย่ า ง คอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างสม่ำเสมอ
สม่ำเสมอ และภายหลังจากขายสุกร และภายหลังจากขายสุกรแล้ว ให้ทำความ
แล้ว ให้ทำความสะอาดและทำลาย สะอาดและทำลายเชื้ อ โรคในคอกหรื อ
เชื้อโรคในคอก หรือโรงเรือน
โรงเรือน
เก็บและกำจัดซากสุกรอย่างเหมาะสม เก็บและกำจัดซากสุกรอย่างเหมาะสม หาก
หากต้ อ งนำซากออกจากสถานที่ ต้องนำซากออกจากฟาร์มต้องปฏิบัติตาม
เลีย้ งต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารทีก่ รมปศุสตั ว์ วิธีการที่กรมปศุสัตว์กำหนด
กำหนด
มี ค อกหรื อ สถานที่ ส ำหรั บ กั ก สุ ก ร มีคอกหรือโรงเรือนหรือสถานที่สำหรับกัก
ก่ อ นนำเข้ า เลี้ ย งใหม่ อ ย่ า งน้ อ ย 
 สุกรก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่อย่างน้อย 
14 วั น ยกเว้ น การเลี้ ย งที่ ข ายสุ ก ร 14  วัน ยกเว้นการเลีย้ งทีข่ ายสุกรออกทัง้ หมด
ออกทั้งหมดแล้วค่อยนำเข้ามาเลี้ยง แล้วค่อยนำเข้ามาเลี้ยงใหม่ในโรงเรือน
กรณีที่เลี้ยงมากกว่า 500 ตัว ที่กักสุกรต้อง
ใหม่
ห่างจากคอกหรือโรงเรือนที่เลี้ยงสุกรที่อยู่
เดิมในฟาร์มอย่างน้อย 10 เมตร
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มาตรการความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

สถานที่เลี้ยงสุกร
น้อยกว่า 50 ตัว

ฟาร์ม 50 ถึง 500 ตัว และฟาร์ม
ที่มากกว่า 500 ตัว

การป้ อ งกั น สั ต ว์ พ าหะเข้ า ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ สั ต ว์ ที่ อ าจเป็ น พาหะ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ สั ต ว์ ที่ อ าจเป็ น พาหะนำโรค  
สถานที่เลี้ยงสุกร
นำโรคเข้ า ไปในคอกหรื อ โรงเรื อ น เข้าไปในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
เลี้ยงสัตว์
การพักคอก
ไม่มีกำหนด
มีระยะเวลาพักคอกหรือโรงเรือนไม่นอ้ ยกว่า
7 วัน ก่อนนำสัตว์ชุดใหม่เข้ามาเลี้ยงโดยนับ
จากวันที่มีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ
การเก็บอาหาร
มีการเก็บอาหารทีส่ ะอาด แห้ง ไม่อบั ชืน้ มีการเก็บอาหารทีส่ ะอาด แห้ง ไม่อบั ชืน้ ต้อง
ต้องไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็อันตราย ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์
ต่อสัตว์ปนเปื้อนในอาหาร   สามารถ ปนเปื้อนในอาหาร   สามารถป้องกันพาหะ
ป้องกันพาหะนำโรค และการเสื่อม นำโรค และการเสือ่ มสภาพของอาหารสัตว์ได้
สภาพของอาหารสัตว์ได้
การใช้พ่อพันธุ์
ไม่มีกำหนด
ไม่มีกำหนด
สถานที่จำหน่ายสุกร
ไม่มีกำหนด
จัดให้มีสถานที่จำหน่ายสุกรภายนอกสถาน
ที่เลี้ยงสุกร
1.2 หลักเกณฑ์ฟาร์มทีม่ กี ารป้องกันโรคและการเลีย้ งสัตว์ทเี่ หมาะสม (GFM) ประเภทสุกร
ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ พื้นที่การเลี้ยงสุกรและโครงสร้าง การจัดการโรงเรือนหรือคอกและอุปกรณ์
การจัดการยานพาหนะ  การจัดการบุคคล  การจัดการด้านสุขภาพ  การจัดการน้ำและยาสัตว์   และการจัดการข้อมูล  
โดยแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์ฟาร์มที่มีการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ประเภทสุกร
1

พื้นที่เลี้ยงสุกรและโครงสร้าง

1.1 สถานทีเ่ ลีย้ งสุกรหรือฟาร์มต้องได้รบั ความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยตัง้ อยูห่ า่ งจากโรงฆ่าสัตว์
ตลาดนัดค้าสัตว์อย่างน้อย 500 เมตร   กรณีที่อยู่ใกล้โรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ให้มีมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงจากน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์
1.2 คอกสุกรมีเนื้อที่เพียงพอต่อจำนวนสุกร ไม่แออัด 
1.3 มีรั้วหรือการจัดการที่สามารถป้องกันคน และยานพาหนะเข้าพื้นที่เลี้ยงสุกรได้ โดยรั้วอาจเป็นรั้วที่สร้างขึ้น
หรือแนวรั้วธรรมชาติ เช่น คูน้ำ หรือแนวต้นไม้ เป็นต้น
1.4 มีปา้ ยเตือน  “ห้ามเข้าก่อนได้รบั อนุญาต”  ทีป่ ระตูทางเข้าพืน้ ทีเ่ ลีย้ งสุกร และพืน้ ทีเ่ ลีย้ งสุกรต้องปิดตลอดเวลา

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)

29

พื้นที่เลี้ยงสุกรและโครงสร้าง
1.5 บ่อ อ่าง หรืออุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อก่อนเข้าพื้นที่เลี้ยงสุกร และมีรองเท้าสำหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า
1.6 มีพื้นที่เลี้ยงสุกร แยกจากอาคารสำหรับอยู่อาศัย
1.7 มีพนื้ ทีส่ ำหรับกักสุกรก่อนนำเข้าร่วมฝูง โดยอยูห่ า่ งจากพืน้ ทีเ่ ลีย้ งสุกรทีม่ อี ยูเ่ ดิมตามความเหมาะสม
1.8 จัดให้มีคอกสำหรับกักแยกสัตว์ป่วย
1.9 มีพื้นที่สำหรับขายสุกรบริเวณนอกพื้นที่เลี้ยงสุกร
1.10 มีอุปกรณ์ควบคุมบังคับสัตว์ในการฉีดวัคซีนหรือรักษาโรค
1.11 มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด
2

การจัดการโรงเรือนหรือคอกและอุปกรณ์

2.1 มีการจัดการพืน้ ทีร่ อบโรงเรือนให้โล่งเตียนหรือมีการจัดการอืน่ ๆ เพือ่ ป้องกันสัตว์พาหะนำโรคเข้าโรงเรือน 
2.2 มีการล้างทำความสะอาด พื้นคอก และอุปกรณ์สำหรับให้น้ำและอาหารอย่างสม่ำเสมอ
2.3 มีการแยกเลี้ยงสุกรพ่อ-แม่พันธุ์และสุกรขุนอย่างชัดเจน
2.4 ให้พักคอกก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่อย่างน้อย 7 วัน กรณีที่มีการเลี้ยงสุกรแบบเข้าหมดออกหมด
2.5 มีการจัดการของเสียจากการเลี้ยงสุกรที่เหมาะสม
3

การจัดการยานพาหนะ

3.1 ห้ามรถจับสุกรเข้ามาในพื้นที่เลี้ยงสุกรโดยเด็ดขาด 
3.2 ห้ามยานพาหนะจากภายนอกเข้าพื้นที่เลี้ยงสุกร  เว้นแต่มีการฆ่าเชื้อหรือทำลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อน
4

การจัดการบุคคล

4.1 ห้ามบุคคลจากภายนอกเข้าพื้นที่เลี้ยงสุกร  เว้นแต่มีการทำลายเชื้อโรค และเปลี่ยนรองเท้าก่อน 
4.2 ห้ามบุคคลที่ป่วย  เช่น  มีอาการไข้หวัด  ท้องเสียเข้าไปในพื้นที่เลี้ยงสุกร เป็นต้น 
4.3 ไม่นำเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์จากแหล่งอื่นเข้ามาในพื้นที่เลี้ยงสุกร
5

การจัดการด้านสุขภาพ

5.1 สุกรที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่ ต้องทราบแหล่งที่มา และมีการกักก่อนรวมฝูงอย่างน้อย  14  วัน
5.2 มีการกักสุกรที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่แยกจากพื้นที่เลี้ยงสุกรที่มีอยู่เดิม ในพื้นที่สำหรับกักสุกรตามข้อ 1.7
ก่อนนำเข้าร่วมฝูงอย่างน้อย 14  วัน ยกเว้นการเลีย้ งสุกรในรูปแบบเข้าหมดออกหมด (All in All out)
5.3 มี ก ารถ่ า ยพยาธิ การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคปากและเท้ า เปื่ อ ย โรคอหิ ว าต์ สุ ก รและโรคชนิ ด อื่ น ตามที่
กรมปศุสัตว์กำหนด
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การจัดการด้านสุขภาพ
5.4 เมื่อพบสุกรป่วย หรือตายด้วยโรคระบาด   หรือสงสัยว่าเป็นโรคระบาด   หรือไม่ทราบสาเหตุให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
5.5 ไม่ใช้พอ่ พันธุร์ ว่ มกับฟาร์มอืน่ กรณีมกี ารผสมเทียมต้องมีการนำน้ำเชือ้ มาจากแหล่งทีม่ กี ารรับรองจากกรมปศุสตั ว์
5.6

มีการจัดการซากสัตว์อย่างเหมาะสม  เช่น  ฝัง หรือเผา เป็นต้น

6

การจัดการอาหาร - น้ำ และยาสัตว์

6.1 มีการเก็บอาหารที่สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ต้องไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อนในอาหาร
สามารถป้องกันพาหะนำโรค และการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้
6.2 มีการจัดเก็บและรักษาคุณภาพวัคซีนและยารักษาโรคอย่างเหมาะสม
6.3 มีการใช้ ยา วิตามิน และยาฆ่าเชือ้ สำหรับสุกรทีม่ ที ะเบียนถูกต้องและห้ามใช้ยาทีเ่ ป็นยาต้องห้ามตามกฎหมาย
6.4 มีการใช้ยารักษาโรคภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
7

การจัดการข้อมูล

7.1 มีการจดบันทึกข้อมูล การดูแลสุขภาพสัตว์
7.2 มีการบันทึกข้อมูลการผลิต และผลผลิต 
7.3 มีการบันทึกข้อมูลบุคคล และยานพาหนะเข้า - ออกฟาร์ม
1.3 ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร
รายละเอียดตาม  http://www.acfs.go.th/standard/download/GUIDANCE-GAP-PIG-FARM.pdf
1.4 แนวปฏิบัติในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของฟาร์มและสถานที่เลี้ยงสุกร
1.4.1 ทำเลที่ตั้งฟาร์ม
     
(1) สถานทีเ่ ลีย้ งสุกรหรือฟาร์มสุกรควรตัง้ อยูห่ า่ งจากสถานทีเ่ ลีย้ งสุกรหรือฟาร์มสุกรอืน่ ตลาดค้าสัตว์
กีบคู่ และโรงงานผลิตอาหารสุกรในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค
     
(2)  ควรห่างจากโรงฆ่าสุกรอย่างน้อย 5 กิโลเมตร
ทั้งนี้ ทำเลที่ตั้งเป็นปัจจัยที่ควบคุมและเปลี่ยนแปลงยาก ดังนั้น หากที่ตั้งของสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์ม ยังมี
ความเสี่ยงต้องใช้มาตรการอื่นที่เข้มข้นในการลดความเสี่ยง เช่น การทำความสะอาด ทำลายเชื้อโรคบุคคลและ
ยานพาหนะ เข้า – ออกฟาร์ม หรือสถานทีเ่ ลีย้ งสุกร หรือการร่วมมือเฝ้าระวังในการค้นหาโรคในพืน้ ทีร่ อบๆ ฟาร์ม เป็นต้น
1.4.2 ลักษณะฟาร์ม
     
(1)  มีรวั้ รอบทีส่ ามารถป้องกันคน สัตว์หรือยานพาหนะเข้าในบริเวณสถานทีเ่ ลีย้ งสุกรหรือฟาร์ม
     
(2)  มีคอกหรือโรงเรือนหรือสถานทีส่ ำหรับกักสุกรก่อนนำสุกรเข้าเลีย้ งร่วมโรงเรือนเดียวกับสุกรทีเ่ ลีย้ งอยูเ่ ดิม
โดยให้ห่างจากคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างน้อย 10 เมตร ยกเว้นการเลี้ยงที่ขายสุกรออกทั้งหมดแล้วค่อยนำเข้ามา
เลี้ยงใหม่ในโรงเรือน
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(3) มีพนื้ ทีส่ ำหรับจำหน่ายสุกรภายนอกสถานทีเ่ ลีย้ งสุกรหรือฟาร์ม และสามารถทำลายเชือ้ โรคได้สะดวก
รวมถึงไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่สุกรที่เลี้ยง
     
(4)  แยกพื้นที่การเลี้ยงสุกรจากที่อยู่อาศัยของคนอย่างชัดเจน
     
(5)  มีสถานทีส่ ำหรับเก็บและกำจัดซากสุกรอย่างเหมาะสมเพือ่ ไม่ให้มกี ารแพร่กระจายของเชือ้ โรค
1.4.3 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์
     
(1) มีอุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อโรคและดำเนินการทำลายเชื้อโรคก่อนเข้าสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์ม
     
(2)  ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้ดี และมีการเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน 
    
(3)  มีรองเท้าสำหรับเปลี่ยนที่ทางเข้าคอกหรือโรงเรือน  และห้ามนำรองเท้าออกไปใช้ภายนอก
     
(4) ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอ
     
(5) ภายหลั ง จากการเคลื่ อ นย้ า ยสุ ก รออกนอกสถานที่ เ ลี้ ย ง หรื อ ฟาร์ ม ให้ ท ำความสะอาด
ทำลายเชื้อโรคคอกและวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งให้พักคอกก่อนนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่อย่างน้อย 7 วัน นับจากวันที่มี
การฆ่าเชื้อโรค
1.4.4 การจัดการยานพาหนะ
     
     
     

(1)  ห้ามยานพาหนะจากภายนอกเข้าในบริเวณเลีย้ งสัตว์หรือฟาร์ม เว้นแต่มกี ารทำลายเชือ้ โรคก่อน
(2)  ไม่ควรใช้ยานพาหนะที่ใช้ภายในฟาร์ม และนอกฟาร์มร่วมกัน
(3)  ห้ามยานพาหนะรับซื้อสุกรเข้ามาในฟาร์มโดยเด็ดขาด
1.4.5 การจัดการอาหาร
     
(1)   ไม่นำอาหารที่มีเนื้อหรือผลิตภัณฑ์สุกรจากภายนอกสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์มเข้ามาในสถานที่
เลี้ยงสุกรหรือฟาร์ม
     
(2)  กรณีเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารอย่างน้อยต้องผ่านความร้อนที่ 90°c นาน 60 นาที 
     
(3) กรณี ที่ ผ สมอาหารใช้ เ องในฟาร์ ม แหล่ ง โปรตี น ที่ น ำมาผสมต้ อ งปลอดภั ย และมาจากแหล่ ง
ที่เชื่อถือได้
1.4.6 การจัดการด้านสุขภาพสุกรและการจัดการสุกรที่เข้าเลี้ยงใหม่
     
(1)  สุกรที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มาและไม่มีโรคระบาด
    
(2)  กักสุกรก่อนเข้าร่วมฝูงอย่างน้อย 14 วัน
     
(3)  เลีย้ งสุกรในคอกและโรงเรือนเฉพาะ ไม่ปล่อยขุดคุย้ กินเศษขยะและการสัมผัสกับสุกรป่า
     
(4)  ไม่ใช้พ่อพันธุ์ร่วมกับฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์อื่น
     
(5)  ควบคุมแมลงพาหะ แมลงดูดเลือดบางชนิด เช่น แมลงวันคอก หรือเหลือบ
     
(6) สังเกตสุขภาพสุกรอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบสุกรสงสัยว่าป่วยเป็นโรคระบาดให้แจ้งโรคกับเจ้าหน้าที่
กรมปศุสตั ว์ และสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มและป้องกันการแพร่กระจายโรคภายในฟาร์ม
1.4.7 การจัดการบุคคล
     
(1)  ห้ามบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อสุกรเข้าสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์มโดยเด็ดขาด
     
(2) ห้ามบุคคลจากภายนอกเข้าสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์ม เว้นแต่มีการทำลายเชื้อโรคก่อนและ
ต้องไม่มีการเข้าสถานที่เลี้ยงสุกร หรือโรงฆ่าสุกรก่อนเข้าฟาร์มเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน
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แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
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(3) หลีกเลี่ยงไปสถานที่เลี้ยงสุกรหรือฟาร์มสุกรอื่น โรงฆ่าสัตว์หรือสัมผัสกับสุกรภายนอกฟาร์ม  

หากจำเป็นต้องทำลายเชื้อโรคและงดเข้าฟาร์มอย่างน้อย 5 วัน
     
(4)  กรณีฟาร์ม
  
- ให้ความรู้การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรกับผู้ปฏิบัติงานภายในฟาร์ม
  
- มีการแยกพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงเรือนกักโรคและพนักงานขายสุกรออกจากพนักงานที่
ปฏิบัติงานในหน่วยผลิตอื่นๆ อย่างเด็ดขาด รวมถึงแยกพนักงานที่สัมผัสสัตว์ป่วยต้องสงสัยหรือเข้าพื้นที่การระบาด
ของโรคออก ไม่ให้เข้ามาที่โรงเรือนเลี้ยงสุกร
  
- ก่อนเข้าเยี่ยมส่วนผลิต ห้ามนำอุปกรณ์ที่ติดตัวมากับผู้เยี่ยมเข้าส่วนผลิตด้วย   อนุญาตเฉพาะ
แว่นตา ซึ่งต้องผ่านแสง UV เพื่อฆ่าเชื้อก่อน
1.4.8 การจัดการข้อมูล  มีการบันทึกบุคคลยานพาหนะเข้าออกฟาร์ม
1.4.9 การจัดการสิ่งแวดล้อม
     
(1)  สุกรที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุห้ามขายซาก หรือชำแหละซากนำมาเป็นอาหาร
     
(2)  การเก็บและกำจัดซากสัตว์ หรือของเสียจากการเลี้ยงสุกรอย่างเหมาะสม เช่น ฝังไว้ใต้ระดับผิวดิน
ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร หรือเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร โรยปูนขาวหรือราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
แล้วกลบหลุมและคลุมดินให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขี่ย เผาซากให้เผาในที่เหมาะสมและเผาซากจนหมด 

การทิ้งซากในบ่อทิ้งซากของฟาร์มต้องมีสุขลักษณะ โดยบ่อทิ้งซากภายในฟาร์มควรมีวัสดุปูรองเพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนสู่ธรรมชาติ สำหรับวิธีอื่นๆ ควรดำเนินการตามแนวปฏิบัติของกรมปศุสัตว์
     
(3) การกำจัดน้ำเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสุกรด้วยวิธีที่เหมาะสมให้ได้ตามมาตรฐานประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภท
การเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และเรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสูแ่ หล่งน้ำสาธารณะหรือออกสูส่ งิ่ แวดล้อม พ.ศ. 2555 เช่น การทำบ่อเกรอะ บ่อไบโอแก๊ส เป็นต้น
1.4.10 การติดตามข่าวสาร
       ให้ ติ ด ตามสถานการณ์ ก ารเกิ ด โรคระบาดและหลี ก เลี่ ย งบุ ค คล ยานพาหนะจากพื้ น ที่ ที่ มี โรคระบาด
เข้าฟาร์ม รวมถึงไม่นำสุกรจากพื้นที่ที่มีโรคระบาดเข้าฟาร์ม
2. ทิศทางการผลักดันการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อเตรียมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
1.1 กรณีเกษตรกรหรือสถานที่เลี้ยงสุกรที่มีจำนวนไม่เกิน  50  ตัว 
      กำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   พ.ศ. 2558  เป็นพื้นฐานและผลักดันให้
เป็นฟาร์มทีม่ รี ะบบการป้องกันโรคและการเลีย้ งสัตว์ทเี่ หมาะสม (GFM)
1.2  กรณีฟาร์มสุกรที่มีจำนวนมากกว่า  50  ตัว 
      ผลักดันให้ฟาร์มที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างน้อยต้องเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการ
เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) และยกระดับเข้าสู่ฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร
3. มาตรการผลักดันการพัฒนาระบบการป้องกันโรคของเกษตรกร
3.1 ผลิตสื่อที่เหมาะสมเพื่อให้ความรู้เกษตรกร
3.2 อบรมให้ความรู้เกษตรกร
3.3 ผลักดันให้ระบบการป้องกันโรคเป็นเงื่อนไขในการสนับสนุนของสถาบันทางการเงินในการพัฒนาฟาร์ม
3.4 ใช้ตลาดผลักดันระบบการป้องกันโรค
3.5 บังคับใช้กฎหมาย

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
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แนวทางดำเนินการตามมาตรการการเพิม
่ ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรค

ระยะไม่พบการระบาดของโรคภายในประเทศ
1. การเฝ้าระวังการนำเข้าเชื้อไวรัสจากต่างประเทศ
     
1.1  การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การเกิดโรคระหว่างประเทศจาก WAHIS เว็บไซต์ของ OIE และข้อมูล
เตือนภัยผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน
     
1.2  การเฝ้าระวังโรคในสุกร และผลิตภัณฑ์สุกรที่นำเข้าหรือลักลอบ
1.2.1 สุม่ ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชือ้ ในสุกรและผลิตภัณฑ์สกุ รทีน่ ำเข้าอย่างถูกต้องจากต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง
1.2.2 สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในสุกรและผลิตภัณฑ์ที่จับกุมได้จากการลักลอบนำเข้าจาก
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
     
1.3  การเฝ้าระวังเชื้อปนเปื้อนในยานพาหนะ คน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสุกรไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน
สุม่ ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชือ้ ที่ยานพาหนะ คนและอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการขนส่งสุกรไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านในขณะที่เดินทางกลับเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง
     
1.4  การเฝ้าระวังเชื้อปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์
   สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มี
การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง
2. การเฝ้าระวังเพื่อค้นหาโรคภายในประเทศ
     
2.1 การประเมินพื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรคโดยพิจารณาความเสี่ยงจาก
  
-  ระยะทางถึงชายแดน
  
-  ระยะทางถึงโรงฆ่า
-  พื้นที่ที่มีท่าอากาศยานระหว่างประเทศและท่าเรือระหว่างประเทศ
  
-  ปริมาณการเคลื่อนย้ายสุกร
  
-  ปริมาณสุกรรายย่อย และมีการเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหาร
  
-  ความหนาแน่นสุกร
  
-  พื้นที่ที่พบหมูป่า
  
-  สถานที่เลี้ยงสุกรเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
     
2.2 การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคในประเทศเพือ่ ให้สามารถรูโ้ รคได้อย่างรวดเร็ว (Early detection)
2.2.1  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคที่ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรของเกษตรกร 
(1) สร้างเครือข่ายและระบบการเฝ้าระวังและแจ้งโรคในทุกระดับ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย ฟาร์ม
และฟาร์มบริษัท
(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฝ้าระวังโรค การแจ้งโรคและการป้องกันโรคให้
เกษตรกร สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เครือข่ายการเฝ้าระวังโรค และผู้เกี่ยวข้องโดยบูรณาการทุกภาคส่วน
เช่น  สัตวแพทยสภา  สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
           
(3) กำหนดนิยามการเฝ้าระวังโรค
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นิยามสุกรยืนยันเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

-   สุกรที่ให้ผลบวก (Presumptive positive case) หมายถึง สุกรที่สงสัยแล้วมีผลทดสอบด้วยวิธี
secondary  PCR บวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
        
- ยืนยันเป็นโรค (Confirmed positive case) หมายถึง สุกรที่ทดสอบโรคด้วยวิธี secondary  
PCR หรือ Sequencing ที่ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ แล้วผลเป็นบวก
(4) เมื่อพบสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามนิยามการเฝ้าระวังโรคทางอาการให้เกษตรกร
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที หรือแจ้งผ่าน Application DLD 4.0 หัวข้อ แจ้งการเกิดโรคระบาดหรือ
Call center หมายเลข 063 225 6888 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปใน
วงกว้าง ทั้งนี้ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่แจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือสารวัตรหรือสัตวแพทย์ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรค
ระบาดหรือป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ 
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(3)   หากพนักงานตรวจโรคสัตว์ พบสุกรสงสัยว่าเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้ดำเนินการตาม
มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ทันที ดังนี้
      
- แจ้งสัตวแพทย์ท้องที่
      
- สั่งงดการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์นั้นไว้เพื่อตรวจพิสูจน์
     
- ไม่ อ นุ ญ าตให้ น ำซากที่ ไ ด้ จ ากสุ ก รชุ ด นี้ ไ ปจำหน่ า ย จนกว่ า จะได้ รั บ ยื น ยั น ว่ า สุ ก ร
ที่เข้าฆ่าไม่เป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(4)   เมื่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ว่าพบสุกรมี
รอยโรคสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้ดำเนินการตามมาตการการควบคุมโรค
2.2.3  การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาโรค
     
-   สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในสุกรที่เลี้ยงหลังบ้าน สุกรพันธุ์พื้นเมืองหรือสุกรรายย่อยใน
จังหวัดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
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      - สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในสุกรที่เข้าโรงฆ่าในพื้นที่หรือฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
- สุ่ ม ตรวจหาสารพั น ธุ ก รรมของเชื้ อ ในสุ ก รจาก Serum bank เพื่ อ ตรวจหาแอนติ เ จนต่ อ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
2.3 พั ฒ นาหรื อ จั ด หาชุ ด ทดสอบเพื่ อ เพิ่ ม ความไวในการวิ นิ จ ฉั ย โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก ร เช่ น
Portable PCR และตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
ระยะที่มีการระบาดของโรคภายในประเทศ
เป็นการค้นหาการแพร่กระจายโรค ดังนั้น ในขั้นตอนนี้มีความจำเป็นต้องเพิ่มความไวในการค้นหาโรคเพื่อให้
สามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้
1.  บูรณาการเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคในพืน้ ที่ กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน  เช่น  หน่วยงานภาครัฐ
อาสาสมัครสาธารณสุข  องค์การบริการส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน 
2.  เพิ่มความไวในการค้นหาโรคในฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร
     
-   กำหนดนิยามการเฝ้าระวังโรคเพือ่ เพิม่ ความไวในการค้นหาโรค โดยเพิม่ เติมจากนิยามเดิม คือ สุกรมีไข้
หรือ ไม่กินอาหาร หรือ ท้องเสียอุจจาระเป็นเลือด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่/ผู้นำชุมชนภายใน 12 ชั่วโมง
     
-   พัฒนาหรือจัดหาชุดทดสอบเพื่อเพิ่มความไวในการตรวจวินิจฉัยโรค
3.  เพิ่มความไวในการเฝ้าระวังโรคที่โรงฆ่าสัตว์ 
     
3.1 สุ่มเก็บตัวอย่างอวัยวะ เช่น ต่อมน้ำเหลือง ม้าม ไต ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการในพื้นที่ 
     
3.2 เมื่อพบตัวอย่างให้ผลบวกทางห้องปฏิบัติการให้สอบสวนโรคย้อนกลับไปหาแหล่งที่มาของสุกร 

เพือ่ ดำเนินการเฝ้าระวังโรคทีฟ่ าร์มสุกรโดยสังเกตอาการและเก็บตัวอย่างเพือ่ ยืนยันผลทางห้องปฏิบตั กิ าร หากพบผลบวก
ให้ดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์
4.  เฝ้าระวังในพื้นที่เกิดโรค
      ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค
5.  การแจ้งเตือนภัย
แจ้งเตือนภัยการเกิดโรคและสือ่ สารความเสีย่ งกับผูเ้ กีย่ วข้องและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เช่น เกษตรกร  สมาคมผูเ้ ลีย้ ง
สุกรแห่งชาติ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย โรงฆ่าสุกรในพื้นที่  ผู้นำท้องถิ่น
ระยะกำจัดโรค
เป็นการเฝ้าระวังโรคเพื่อยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอยู่ในพื้นที่ภายหลังจากพบมีโรคระบาด
โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจเพื่อค้นหาโรคที่ฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสุกรในพื้นที่ และโรงฆ่าสุกร

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)
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   บทที่ 6     แนวทางดำเนินการตามมาตรการการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
เมื่อพบสุกรป่วย ตาย ตามนิยามการเฝ้าระวังทางอาการ
มาตรการภายในฟาร์ม
     
1.  สัตวแพทย์ประจำท้องทีท่ ำบันทึกสัง่ กักสุกรทัง้ ฟาร์มโดยห้ามมิให้บคุ คลภายนอกเข้าฟาร์มโดยเด็ดขาด
     
2. สอบสวนโรคเบื้องต้น เช่น ประวัติการฉีดวัคซีน การนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ การเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า
ออกนอกฟาร์มในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนพบสัตว์แสดงอาการ
     
3. เก็บตัวอย่างเลือดสุกร โดยใช้หลอด EDTA อย่างน้อย จำนวน 5 ตัวอย่าง โดยให้เลือกเก็บตัวอย่าง
เลือดในสุกรที่ตายใหม่ๆ สุกรป่วยและสุกรที่เลี้ยงร่วมกับสุกรที่สงสัย ทั้งนี้ ห้ามนำซากสุกรออกจากฟาร์มและห้ามผ่า
ซากในฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด
     
4.  แนะนำและติดตามให้เกษตรกรทำลายซากสุกรที่ถูกวิธีในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น ฝังสุกรหรือซาก
สุกรในพื้นที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึง และห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือไกลจากชุมชน
     
5. แนะนำและติดตามให้เกษตรกรทำลายเชื้อโรคในวัสดุ อุปกรณ์ และบริเวณที่เลี้ยงสุกร รวมถึงยาน
พาหนะขนส่งอย่างถูกวิธี
    
6. แนะนำและติดตามให้เกษตรกรปฺฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อลดการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามคนและยานพาหนะภายในและภายนอกเข้าออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรโดยเด็ดขาด
รวมถึงหากมีสุนัขและแมวให้จำกัดพื้นที่การเลี้ยง เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อโรคออกนอกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร
            ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคในพื้นที่ในทุกขั้นตอน เช่น เปลี่ยนรองเท้าและใช้ถุงคลุมรองเท้าป้องกันเชื้อโรค เมื่อเข้าออกสถานที่เลี้ยงสุกร
ภายหลังจากการปฏิบตั งิ านควบคุมโรคในฟาร์มทีส่ งสัยว่ามีโรคระบาดและให้อาบน้ำทำลายเชือ้ โรคทันทีทปี่ ฏิบตั งิ านเสร็จ
และห้ามเข้าฟาร์มสุกรอื่นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 วัน 
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แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
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เมื่อพบสุกรมีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
1.   ปศุสัตว์อำเภอ ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2558 ในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค 
2.  ปศุสัตว์จังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกิดโรคให้ใช้อำนาจ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกาศเขตโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ทั้งตำบลที่อยู่ในรัศมีอย่างน้อย
5 กิโลเมตร (อยู่ในดุลยพินิจหลักวิชาการ เช่น การรู้โรคเร็วและปัจจัยเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค)
		 3.  ปศุสัตว์จังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกิดโรคให้ใช้อำนาจ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทั้งประเทศ
4.   จัดให้มีการบริหารจัดการควบคุมโรคผ่านศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการในการควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์เป็น
ฝ่ายสนับสนุนทางวิชาการตามมาตรการต่าง ๆ ดังนี้
1. มาตรการภายในฟาร์ม
     
1.1 ทำลายสุกรและซากสุกรตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทำลายสัตว์ที่
เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2558
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ มูลสัตว์และสิ่งปฏิกูล อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยการฝังและเผาภายในฟาร์ม หรือ หาก
ภายในฟาร์มไม่มีสถานที่เหมาะสมในการฝังหรือเผา ให้กำหนดสถานที่ที่เหมาะสมนอกฟาร์ม ทั้งนี้ วิธีการทำลายสุกร
ให้เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อ
จากเลือดสุกรในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เช่น การช็อตด้วยไฟฟ้า และการการุณฆาตด้วย
การยิงปืน captive blot ฉีด MgSO4 หรือยาสลบกลุ่ม Pentobabital หรือใช้รมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
     
1.2 ทำลายเชื้อโรคที่ฟาร์ม 
     
1.3 กำจัดพาหะ  เช่น  เห็บ เหา ไร  หนู  เหลือบ
     
1.4 เข้มงวดและติดตามให้เกษตรกรป้องกันการแพร่กระจายโรคออกนอกฟาร์ม 
     
1.5 สอบสวนโรคเชิงลึก เพื่อหาสาเหตุและแหล่งที่มาของการเกิดโรค การแพร่กระจายของโรคและปัจจัย
เสี่ยงการเกิดโรค เพื่อติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
     
1.6 พักคอกอย่างน้อย 12 สัปดาห์ภายหลังจากมีการกำจัดสุกรตัวสุดท้ายและมีการทำความสะอาด
โรงเรือนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
            
-  ระยะพักคอกโดยที่ในคอกไม่มีสุกรอย่างน้อย 6 สัปดาห์
-  ระยะเฝ้าระวังโรค นำสุกรที่ไม่เคยสัมผัสเชื้อ (Sentinel) จำนวนร้อยละ 10 ของสุกรที่เลี้ยงไว้เข้ามา
อยู่ภายในฟาร์มเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์และเฝ้าระวังทางอาการร่วมกับสุ่มเก็บตัวอย่างเลือด (Whole blood) เพื่อ
หาแอนติเจนด้วยวิธี Real time RT-PCR   ใช้จำนวนตัวอย่างเลือดสุกรตามหลักการค้นหาโรค (Detect disease)
สำหรับการรวมตัวอย่าง 5 ตัวสุกรเป็น 1 ตัวอย่างนั้น จะเป็นการดำเนินการของห้องปฏิบัติการเท่านั้น
1.7 การดำเนินการตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในพื้นที่ใน
ทุกขั้นตอนตามมาตรการเมื่อพบสุกรป่วยตายตามนิยามการเฝ้าระวังทางอาการ และอยู่ระหว่างการยืนยันทางห้อง
ปฏิบัติการ โดยเพิ่มเติม 
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-   การกัน้ ไม่ให้บคุ คลภายนอกทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการควบคุมโรคเข้าพืน้ ทีค่ วบคุมโรคโดยเด็ดขาด
-   เปลี่ยนรองเท้า และใช้ถุงคลุมรองเท้าป้องกันเชื้อโรค เมื่อเข้าออกสถานที่เลี้ยงสุกรภายหลังจาก
การปฏิบัติงานควบคุมโรคในฟาร์มที่สงสัยว่ามีโรคระบาด โดยให้ฝังหรือเผาชุดและรองเท้าคลุมเชื้อภายในฟาร์ม 
-   อาบน้ำ ทำลายเชือ้ โรคทันทีทปี่ ฏิบตั งิ านเสร็จและห้ามเข้าฟาร์มสุกรอืน่ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย  5 วัน
-   มาตรการอื่นๆ ตามสถานการณ์โรค และความเหมาะสม
2. มาตรการรอบฟาร์ ม ในพื้ น ที่ ป ระกาศเขตโรคระบาด (ตำบลที่ มี ว งรั ศ มี ก ารเกิ ด โรคไม่ น้ อ ยกว่ า
5 กิโลเมตร) และฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงที่มีความเสี่ยงสูง
     
2.1 ประเมินความเสี่ยงของฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยง จากการสอบสวนและตรวจสอบความสัมพันธ์เชื่อม
โยงกับฟาร์มหรือสถานที่เป็นโรคดังนี้
2.1.1 การเคลื่อนย้ายสุกรเข้าหรือออกจากฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรที่เป็นโรค
2.1.2   การส่งสุกรไปโรงฆ่าเดียวกับฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรที่เป็นโรค
2.1.3   การมียานพาหนะเข้าออกฟาร์มที่มีความสัมพันธ์กับฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสุกรที่เป็นโรค
เช่น รถขนสุกร รถขนส่งอาหาร
2.1.4   การมีบุคคล เข้าออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรที่เป็นโรค
2.1.5   มีการเลี้ยงสุกรโดยใช้เศษอาหาร
			 2.1.6   มีการใช้วัสดุ อาหาร ร่วมกับฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรที่เป็นโรค
2.1.7 ความเสี่ยงอื่นจากการสอบสวนโรค
-  ฟาร์มหรือสถานทีเ่ ลีย้ งทีม่ คี วามเสีย่ งสูง คือ มีความเสีย่ งเชือ่ มโยงกับข้อใดข้อหนึง่ หรือทุกข้อ
-  ฟาร์มหรือสถานทีเ่ ลีย้ งทีม่ คี วามเสีย่ งต่ำ คือ ไม่มคี วามเสีย่ งเชือ่ มโยงกับข้อใดข้อหนึง่ หรือทุกข้อ 
2.2   การเฝ้าระวังค้นหาโรค
2.2.1 ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงที่มีความเสี่ยงสูง ทีมเฝ้าระวังโรคชุดความเสี่ยงสูงดำเนินการเฝ้าระวัง
โรคทางอาการ หากมีสุกรป่วยหรือตาย อย่างน้อย 1 ตัว ตามมาตรการเมื่อพบสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
2.2.2 ฟาร์ ม หรื อ สถานที่ เ ลี้ ย งที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ ำ ที ม เฝ้ า ระวั ง โรคชุ ด ความเสี่ ย งต่ ำ ดำเนิ น การ
เช่นเดียวกับข้อ 2.2.1 ทั้งนี้ มีมาตรการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการหากต้องเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่า
2.3   การควบคุมเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร 
2.3.1 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน เช่น หน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานท้องถิ่น ในการวางแผนเพื่อหาสถานที่และเตรียมกำลังในการตั้งจุดตรวจ เพื่อควบคุมการลักลอบเคลื่อนย้าย
สุกรและซากสุกร
2.3.2 เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรตามตารางที่ 5
2.4 เฝ้าระวังโรคและเข้มงวดการทำลายเชื้อโรคที่โรงฆ่าในพื้นที่รวมทั้งโรงฆ่านอกพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงจุด
เกิดโรค โดยตรวจสอบรอยโรคและมีการสุ่มเก็บตัวอย่างม้ามหรือไต จำนวน 5 ตัวต่อรายต่อสัปดาห์
     
2.5 ประชาสัมพันธ์เตือนภัยเกษตรกรในพื้นที่
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ตารางที่ 5 แนวปฏิบัติในการควบคุมเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร เมื่อพบสุกรยืนยันว่าเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ประเภทฟาร์มจำแนก
ตามความเสี่ยง
ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงที่
มีความเสี่ยงสูง

ระยะเวลา 2 สัปดาห์
ภายหลังจากพบโรค
งดเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด
- ทำบันทึกสั่งกักสุกร  
- หากพบสุ ก รป่ ว ย หรื อ ตาย
อย่ า งน้ อ ย 1 ตั ว ให้ เ ก็ บ
ตัวอย่างส่งตรวจตามมาตรการ
เฝ้าระวังโรค

ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงที่มี ความเสี่ยงต่ำ
-

-

ภายหลังระยะเวลา 2 สัปดาห์จนไม่มีสุกรป่วย
ตายในพื้นที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 6 สัปดาห์
เมื่อครบระยะเวลา 2 สัปดาห์แล้ว หากไม่มีสุกร
ป่วยหรือตายดำเนินการ ดังนี้
- เคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าที่ใกล้เคียงที่สุดภายใต้
การควบคุมของเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์
- สุ่มเก็บตัวอย่างเลือด (Whole blood) เพื่อ
หาแอนติเจน ด้วยวิธี Real time  RT-PCR ใช้
จำนวนตั ว อย่ า งสุ ก รตามหลั ก การค้ น หาโรค 

(Detect disease) โดยมี expected 

prevalence   20% เท่ า กั บ 15 ตั ว อย่ า ง 

(✓ฟาร์ ม ที่ มี สุ ก รมากกว่ า 500 ตั ว ให้ เ ก็ บ
ตัวอย่าง 15 ตัวอย่างต่อโรงเรือน 
✓ฟาร์ ม ที่ มี สุ ก รน้ อ ยกว่ า 500 ตั ว ให้ เ ก็ บ
ตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง)
- เฝ้าระวังเพิ่มเติมที่โรงฆ่า โดยการตรวจรอย
โรคและสุ่มเก็บอวัยวะ เช่น ม้าม หัวใจ ไต และ
ต่อมน้ำเหลือง เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ ฟาร์ม
หรื อ สถานที่ เ ลี้ ย งละ 5 ตั ว สั ต ว์ ทุ ก สั ป ดาห์ 

จนกว่าโรคจะสงบ
- ทำลายเชื้อโรคตามหลักวิชาการ
เคลื่ อ นย้ า ยเข้ า โรงฆ่ า ที่ ใ กล้ เ คี ย งที่ สุ ด ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของเจ้ า หน้ า ที่
สัตวแพทย์
สุ่มเก็บตัวอย่างเลือด (Whole blood) เพื่อหาแอนติเจน ด้วยวิธี Real time 

RT-PCR ใช้จำนวนตัวอย่างสุกรตามหลักการค้นหาโรค (Detect disease) โดยมี 

expected prevalence   20% เท่ากับ 15 ตัวอย่าง (✓ฟาร์มที่มีสุกรมากกว่า 

500 ตัวให้เก็บตัวอย่าง 15 ตัวอย่างต่อโรงเรือน ✓ฟาร์มที่มีสุกรน้อยกว่า 500 ตัว
ให้เก็บตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง)
เฝ้าระวังเพิ่มเติมที่โรงฆ่า โดยการตรวจรอยโรคและสุ่มเก็บอวัยวะ เช่น ม้าม หัวใจ 

ไต และต่อมน้ำเหลือง เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงละ 5 ตัวสัตว์ 

ทุกสัปดาห์
ทำลายเชื้อโรคตามหลักวิชาการ
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3. มาตรการในพื้นที่เฝ้าระวังโรค
		 3.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสัตว์ประเภทสุกรทุกจังหวัด เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรและ
ซากสุกรแล้วให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก ผ่าน หรือ
ภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด พ.ศ. 2559 
3.2 ให้ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร รายงานสุขภาพสุกร ตามวิธีที่กรมปศุสัตว์กำหนดทุกวัน
3.3 บูรณาการเฝ้าระวังโรค โดยปรับนิยามสุกรสงสัย คือ สุกร ป่วย หรือตายอย่างน้อย 1 ตัว และหากพบ
สุกรแสดงอาการตามนิยามให้ดำเนินการตามมาตรการพบสุกรสงสัยเป็นโรค
3.4 ให้แนบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยให้สุ่มเก็บตัวอย่างเลือด (Whole blood) เพื่อหา
แอนติเจน ด้วยวิธี Real time RT-PCR ใช้จำนวนตัวอย่างสุกรตามหลักการค้นหาโรค (Detect disease) โดยมี
expected prevalence 20% เท่ากับ 15 ตัวอย่าง ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเคลื่อนย้าย 
3.5 เฝ้าระวังเพิ่มเติมที่โรงฆ่าดังนี้
-   ตรวจรอยโรคและสุ่มเก็บอวัยวะ เช่น ม้าม หัวใจ ไต และต่อมน้ำเหลือง เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ
ฟาร์มหรือสถานทีเ่ ลีย้ งละ 5 ตัวสัตว์ ทุกสัปดาห์จนกว่าโรคสงบ (ไม่มสี กุ ร ป่วยหรือตายเพิม่ ขึน้ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์
- ทำลายเชื้อโรคตามหลักวิชาการ
เมื่อพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่โรงฆ่าสัตว์
1.   มาตรการดำเนินการของภาครัฐเมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานตรวจโรคมี ดังนี้
     
1.1   ตรวจสอบย้อนกลับ หาแหล่งที่มาของสุกร และติดตามเฝ้าระวังโรคที่ฟาร์ม 
     
1.2 เก็บตัวอย่างเลือดหรืออวัยวะใส่ถุงพลาสติก 3 ชั้น ที่ป้องกันน้ำเข้าได้และแช่ถุงที่ใส่ซากแล้วใน
น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาทีและส่งห้องปฏิบัติการทันที 
     
1.3  ติดตามให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคที่โรงฆ่าสัตว์
กรณีพบสุกรยืนยันเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่โรงฆ่าสัตว์
		 1.   หากผลยื น ยั น ว่ า สุ ก รที่ เข้ า ฆ่ า เป็ น โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก ร ดำเนิ น การควบคุ ม โรคในฟาร์ ม
ตามมาตรการเมื่อพบสุกร มีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
2.   ควบคุมให้ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคและพักการฆ่าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ โดย มีการเก็บ
Swab หาการปนเปือ้ นเชือ้ ทีโ่ รงฆ่า จำนวน 2 ตัวอย่าง โดย ทีค่ อกพัก 5 จุด และพืน้ ทีก่ ารผลิต 5 จุดทุกสัปดาห์ หากไม่พบ
มีการปนเปือ้ นเชื้อไวรัส  ติดต่อกัน 2  ครั้ง จึงสามารถดำเนินการกิจการได้ตามปกติ

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
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แนวทางเวชปฏิ
บัตาิขระวั
องโรคอหิ
วาตแอฟริกนาในสุ
ร และการรายงาน
ภาคผนวกที่ 1 ความเชื
อ่ มโยงการเฝ้
งโรค การตรวจวิ
จิ ฉัยกโรค
การเฝาระวังและรายงานโรคกรณีพบสุกรสงสัยเปนโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
สัตวแพทยทองที่หรือ
ปศุสัตวอําเภอ

เกษตรกร
สัตวแพทยควบคุมฟารม

แจงโรค
063 225 6888
ตรวจสอบที่ฟารม
- ตรวจอาการ
- เก็บตัวอยางเลือดอยางนอย
5 ตัวอยาง
- ควบคุมโรคตามมาตรการ
สงสัย

เจาหนาที่กรมปศุสัตว
และเครือขายในพื้นที่

แจงผลการตรวจ
หองปฏิบัติการ
ลบ

บวก

ตรวจ
วินิจฉัยโรค
เพิ่มเติม เชน
อหิวาตสุกร
พีอารอารเอส

ปศุสัตวเขต

แจงผลการตรวจ

รายงานทันที

ติดตามรายงานใน E smart
surveillance
- ติดตามการควบคุมโรค
- แจงเตือนภัยภายในเขต

ตอบผลทันที

ปศุสัตวจังหวัด

รายงานใน E smart surveillance
- รายงานโรคเบื้องตน กคร.1
ภายใน 24 ชั่วโมง
- รายงานการสอบสวนโรค กคร.2
ภายใน 72 ชั่วโมง
- รายงานสถานการณโรคทุกสัปดาห
จนกวาโรคสงบ
สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว
ติดตามรายงานใน E smart surveillance
- รายงานสถานการณประจําวันใหผูบริหาร
เจาหนาที่กรมปศุสัตว เกษตรกร และสัตวแพทย
ผานสมาคมตางๆ

สงตรวจยืนยัน

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

ตรวจวินิจฉัยยืนยันโรค
ดวยวิธี Sequencing

รายงานผลทันที

ผูบริหาร

ศูนยปฏิบัติการปองกันและเตรียมความพรอมเผชิญเหตุ
โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
ความถี่ทุกวัน

ปศุสัตวจังหวัด

ปศุสัตวเขต

หมายเหตุ : เสนทึบ คือ การปฏิบัติงาน เสนประ คือ การรายงาน
หมายเหตุ : เส้นทึบ คือ การปฏิบัติงาน เส้นประ คือ การรายงาน

ศวพ./ สสช.

ภาคเอกชน สมาคมฯ เกษตรกร

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)
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ภาคผนวกที่ 2  วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
การเก็บตัวอย่าง
อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างเลือดสุกร
-   กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา
ชนิดสัตว์
ขนาดกระบอกฉีดยา (มล.)/เข็ม
ลูกสุกร <20 กก.
     5/ 18Gx1” (1.2 x 25 มม.)
สุกรเล็ก 20-60 กก.
5-10/ 18Gx1½”(1.2 x 40 มม.)
สุกรขุน–พ่อแม่พันธุ์
5-10/ 18Gx1½”(1.2 x 40 มม.)
- หลอดเก็บเลือดมีสารป้องกันการแข็งตัว ชนิด EDTA
- ถุงพลาสติก, น้ำแข็ง หรือ ice pack, กล่องโฟม หรือ กระติก

เลือด (มล.)
3-5
5 – 10
5 – 10

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเลือดสุกร
1.  เจาะเก็บเลือดสุกรป่วยจากหลอดเลือดดำ :– ลูกสุกรและสุกรขนาดเล็กที่ cranial vena cava หรือ
external jugular vein, สุกรขุนเก็บเลือดท่ายืนที่ external jugular vein, สุกรตายใหม่ให้เก็บเลือดจากหัวใจ
2.   บรรจุเลือดลงในหลอดเก็บเลือด โดยถอดหัวเข็มออกจากกระบอกฉีดยา แล้วดันก้านกระบอกฉีดยา
ช้า ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดเลือดแดงแตก และกลับหลอดไปมาเพื่อผสมให้เข้ากัน
3.   เขียนหมายเลขหลอดให้ตรงกับใบนำส่งซึ่งระบุชื่อหรือรหัส ชนิดสัตว์ เพศ อายุ สถานที่และวันที่เก็บ
ตัวอย่างด้วยหมึกกันน้ำ
4.  บรรจุหลอดเก็บเลือดในถุงพลาสติก 3 ชั้น และพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้ บริเวณภายนอกถุงแล้วใส่ในกล่องโฟมหรือ
กระติก พร้อมแช่เย็นในน้ำแข็ง ปิดให้สนิท ส่งตรวจห้องปฏิบัติการทันที 

รูปภาพที่ 8 การเก็บเลือดสุกรเล็ก  (cranial vena cava)
ที่มา : James Cook University และ The Medical University of South Carolina
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รูปภาพที่ 9 การเก็บเลือดสุกรใหญ่  (external jugular vein)
ที่มา : Virginia Tech และกรมปศุสัตว์

รูปภาพที่ 10 การเก็บเลือดจากหัวใจ กรณีสัตว์ตายใหม่
ที่มา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิธีการเก็บตัวอย่างม้าม
สำหรับซากสุกรป่วยตายซึ่งไม่สามารถเก็บเลือดได้ ให้เก็บตัวอย่างม้าม /การเฝ้าระวังในโรงฆ่า
อุปกรณ์
- มีดผ่าซาก
- ถุงพลาสติก, น้ำแข็ง หรือ ice pack, กล่องโฟม หรือ กระติก
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างม้าม
หรือดูวิดีโอสาธิตได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=AviI1OltroU
1.  ก่อนการเปิดผ่าซากสุกรให้เตรียมการล้างฆ่าเชื้อ ทำลายซาก ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ รองเท้าบู้ท  หน้ากากอนามัย  ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ
2.  เปิดผ่าซากบริเวณด้านล่างชายโครง หลังซี่โครงซี่สุดท้ายเข้าสู่ช่องท้อง ตัดม้ามขนาด 1 ฝ่ามือ 
3.  บรรจุในถุงพลาสติกซิปล็อก 3 ชั้นและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายนอกถุง แล้วใส่ในกล่องโฟมหรือกระติก พร้อม
แช่เย็นในน้ำแข็ง ปิดให้สนิท ส่งตรวจห้องปฏิบัติการทันที
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รูปภาพที่ 11 แสดงตำแหน่งและวิธีการเปิดผ่าซากเก็บม้าม
ที่มา : Afrivet; คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิธีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
1. ผลิตภัณฑ์สุกร เช่น เนื้อหมัก เนื้อรมควัน เนื้อแช่เย็น เนื้อแช่แข็ง ไส้กรอก ซาลามี ไส้สุกรหมักเกลือ 

หนังสุกร ฯลฯ
2.  วัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น เนื้อและกระดูกป่น หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากประเทศที่มีการระบาด
อุปกรณ์
- ภาชนะบรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติกซิปล็อก
- กล่องโฟม หรือ กระติกน้ำ
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
1. การสุ่มเก็บตัวอย่างที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ย่อย ได้แก่ อาหารกระป๋อง ผลิตภัณฑ์บรรจุซองพลาสติก
ผลิตภัณฑ์บรรจุขวด เป็นต้น ให้เก็บตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตามจำนวนหน่วย หรือปริมาณตามที่ต้องการ
2. การสุ่มเก็บตัวอย่างในกองรวม ได้แก่ อาหารปรุงสำเร็จ อาหารที่อยู่ในกระบวนการผลิตอาหารสด
และวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นต้น ให้สุ่มเก็บตัวอย่างหลายๆ จุด จุดละเท่าๆ กัน เก็บตัวอย่างที่อยู่ต่ำกว่าผิวหน้ากอง
ประมาณ 1 นิ้ว เก็บตัวอย่างในปริมาณที่ต้องการบรรจุภาชนะสะอาดปิดสนิทและติดฉลากที่ภาชนะบรรจุทุกอัน 

โดยแยกภาชนะบรรจุสำหรับวัตถุดิบต่างชนิดกัน สำหรับวัตถุดิบอาหารสัตว์บรรจุกระสอบให้สุ่มเก็บตัวอย่างไม่น้อย
กว่า 5 ตำแหน่ง รวมประมาณ 500 กรัม บรรจุใส่ในถุงพลาสติก หากเป็นอาหารสัตว์กองรวมให้สุ่มเก็บรอบๆ กอง
อย่างน้อย 5 จุดและเก็บลึกเข้าไปในกองอย่างน้อย 1 เมตร อีก 3 จุดนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ได้ตัวอย่างประมาณ
รวม 500 กรัมบรรจุใส่ในถุงพลาสติก
3. ตัวอย่างที่เสียหรือเสื่อมสภาพง่าย เช่น อาหารสดหรืออาหารปรุงสำเร็จ เมื่อทำการสุ่มเก็บตัวอย่างและ
ติดฉลากเรียบร้อยแล้ว ควรนำภาชนะที่บรรจุตัวอย่างนั้นใส่ในถุงพลาสติกที่สะอาดอีกชั้นหนึ่งปิดผนึกถุงให้แน่น 

แช่น้ำแข็งเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ  4 oC นำส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด
ข้อแนะนำ การส่งตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสุกรและวัตถุดิบอาหาร   ควรติดต่อประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดหรือปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ก่อนนำส่ง
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รูปภาพที่ 12 ผลิตภัณฑ์สุกรและวัตถุดิบอาหารสัตว์  
ที่มา : กรมปศุสัตว์
อุปกรณ์ป้องกัน

การเก็บตัวอย่างควรทำด้วยความระมัดระวัง แต่งกายให้มดิ ชิด คำนึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ความปลอดภัย ระดับ 2  (Biosafety level 2)  ได้แก่
-  เสื้อกาวน์หรือเสื้อผ้าที่รัดกุม
-  ถุงมือ
-  หน้ากากอนามัย
-  แว่นตานิรภัย (Safety Glasses) หรือ ครอบตานิรภัย (Goggle) หรือกระบังหน้า (Face Shield)
การกำจัดขยะและการทำลายเชื้อ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น
-  แช่น้ำยาฆ่าเชื้อ ตามคำแนะนำของน้ำยาแต่ละชนิด 
-  ต้มในน้ำเดือด นานอย่างน้อย  5  นาที 
-  อบในเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความดันสูง (Autoclave) 
-  ขยะให้ทิ้งในถุงขยะติดเชื้อและกำจัดตามมาตรฐานขยะติดเชื้อ
การวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีความจำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการตรวจ
เพื่อให้มีการกำหนดขั้นตอนการตรวจเหมือนกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้สามารถสนับสนุนระบบการเฝ้าระวัง
โรคนี้ให้สามารถค้นหาโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)
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วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยยืนยันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางห้องปฏิบัติการ
ชนิด

ปริมาณ

วิธีการตรวจ
FAT

วิธีการเก็บตัวอย่าง

VI

PCR

P

P

ใช้หลอดชนิด EDTA (หลอดจุกสีม่วง) เก็บ หากเก็บได้
ถึง 5 มล. จะสามารถตรวจไวรัสชนิดอื่นๆ ได้ด้วย

P

แยกเก็บซีรัม โดยไม่ให้มี hemolysis และ lipidemia

P

เปิดชันสูตรเก็บเฉพาะส่วน ภายใต้ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างจากสุกรที่มีชีวิต หรือ เพิ่งตาย
เลือด

3-5 มล.

ซีรัม

1-2 มล.

ตัวอย่างจากสุกรตาย
ม้าม

5 กรัม

P

P

ตัวอย่างวัตถุดิบอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์สุกร และวัตถุดิบอาหารสัตว์
P เก็บอย่างน้อย 5 จุดต่อชุดการผลิต ให้ได้น้ำหนักรวม
วัตถุดิบอาหาร 500 กรัม
อย่างน้อย 500 กรัม
ข้อควรระวัง

1.   โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะสามารถพบไวรัสในกระแสเลือด เพื่อให้ผลการตรวจวินิจฉัยด้วย
วิธีทางอณูชีววิทยามีประสิทธิภาพ ควรเก็บสิ่งส่งตรวจในช่วงที่สัตว์ป่วย 
2.   ตัวอย่างทุกชนิดเก็บด้วยภาชนะสะอาด ตัวอย่างต้องติดฉลากบ่งชี้ตัวสัตว์ และวันที่เก็บตัวอย่าง
ให้ชัดเจน (ตามแบบฟอร์ม นำส่งตัวอย่าง) บรรจุในถุงพลาสติกปิดถุงให้แน่น แช่เย็นระหว่างรอส่งตรวจ
3.   การขนส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ ให้บรรจุในกล่องโฟมพร้อมน้ำแข็ง (ice pack) นำส่งถึง
ห้องปฏิบัติการทันที หลังการเก็บตัวอย่าง พร้อมแนบแบบนำส่งตัวอย่าง ประวัติและอาการสัตว์ป่วย
4.   กรณีที่ไม่สามารถส่งตัวอย่างได้ภายใน   24   ชั่วโมง ให้นำตัวอย่างแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่าหรือ
เท่ากับ -20 oC
เกณฑ์การวินิจฉัยสัตว์ป่วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
อาการของสัตว์ป่วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีความหลายหลาย ไม่จำเพาะและอาจมีอาการคล้ายกับ
โรคอื่นๆ เช่น โรคอหิวาต์สุกร โรคพีอาร์อาร์เอส เป็นต้น เพื่อให้การวินิจฉัยสัตว์ป่วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีความ
ถูกต้องและแม่นยำจึงควรนำข้อมูลมาประกอบการวินิจฉัย ดังนี้
1.   ประวัติสัมผัสสัตว์ป่วยที่สงสัยหรือสัตว์ติดโรค สัตว์ที่มาจากแหล่งที่มีการระบาดของเชื้อ รวมถึง
สัมผัสกับวัสดุอุปกรณ์ปนเปื้อนเชื้อ หรือกินเศษอาหาร วัตถุดิบอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ผ่านความร้อนอย่างถูกวิธี
2.   อาการทางคลินิกตามนิยาม
3.   ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

48

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
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1.   การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธีวิธีทางอณูชีววิทยา (Molecular technique) 

มีทั้ง PCR (conventional polymerase chain reaction) และ Real-time PCR 
2.   การตรวจหาแอนติเจนด้วยวิธีย้อมด้วยแอนติบอดีเรืองแสง (Fluorescent Antibody Test :
FAT) จากอวัยวะสัตว์ปว่ ย (homogenate porcine tissues) เช่น ม้าม ไต ตับ ปอด ทอนซิล และต่อมน้ำเหลือง
3.   การตรวจหาแอนติเจนด้วยวิธี Antigen ELISA (Double antibody sandwich immunoenzymatic
assay) จากซีรัมและอวัยวะสัตว์ป่วย เช่น ม้าม 
4.   การเพาะแยกเชื้อไวรัสโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงหรือฉีดเข้าสัตว์ทดลอง เป็นการยืนยันผลเมื่อตรวจ
พบแอนติเจนหรือเพื่อเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัส
5.   การตรวจหาลำดับสารพันธุกรรม (genotyping/sequencng) ของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร
    
5.1 การวิเคราะห์ตำแหน่งสารพันธุกรรมเฉพาะส่วนของยีน VP72 หรือ intergenic region
(73R และ I329L) (partial genome sequencing) เพื่อจำแนก genotypes ของเชื้อ
    
5.2 การวิเคราะห์ตำแหน่งสารพันธุกรรมเฉพาะส่วนของยีน B602L-gene ตำแหน่ง central
hyper variable region (CVR) เพื่อจำแนก subtypes ของเชื้อ
    
5.3 การวิเคราะห์ตำแหน่ง สารพันธุกรรมยีน P54 ตำแหน่ง PPA89 และ PPA722
    
5.4 การวิเคราะห์ตำแหน่งสารพันธุกรรมทั้งจีโนม 
ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยโรคห้องปฏิบัติการ

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
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ภาคผนวกที่ 3 รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ชื่อที่อยู่หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กลุ่มไวรัสวิทยา

0-2579-8908-14 ต่อ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน
422 ถึง 429
แขวงลาดยาว เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพฯ
10900
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคเหนือ 0-5483-0195
เลขที่ 221 ม.6 ถ.ลำปาง-เชี ย งใหม่ 

0-5483-0196
ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
ตอนบน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคเหนือ 0-5531-3137-9
ตอนล่าง

เลขที่ 9 ม.15 ถ.พิ ษ ณุ โ ลก-หล่ ม สั ก 

ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

เลขที่ 400 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ   
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
เลขที่ 291 ม.9 ถ.สุรินทร์-ปราสาท 
ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เลขที่ 124/2   ม.7 ถ.ทุ่ ง สง-ห้ ว ยยอด 

ต.ที่ วั ง อ.ทุ่ ง สง จ.นครศรี ธ รรมราช
80110
เลขที่ 844 ม.9 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง 

จ.ชลบุรี 20220
เลขที่ 126 ม.10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี 70150
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ต.คำอาฮวน  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 
ภาคตะวันออก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก
กองสารวัตรและกักกัน  กรมปศุสัตว์

0-4326-2050
0-4454-6104
0-7577-0008-9
0-7577-0128-30
0-3874-2116-19
0-3291-9575-6
042-801067

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนั ก อนุ รั ก ษ์ แ ละวิ จั ย องค์ ก ารสวนสั ต ว์ 
 02-2826125
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
0-2218-9604
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลาง 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เลขที่ 71 ถ.พระราม 5 แขวงดุ สิ ต    

เขตดุสิต กทม. 10300
เลขที่ 39 ถ.อั ง รี ดู นั ง ต์ แขวงวั ง ใหม่ 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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ชื่อที่อยู่หน่วยงาน
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ โรงพยาบาลปศุสัตว์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน 
ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า 
สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ (MoZWE) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

034-270968-70

เลขที่ 57 ม.1 ถ.ทหารบก ต.บ่ อ พลั บ    
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-3435-1901-3

เลขที่ 1 ม. 6 ต.กำแพงแสน 
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

02-441-5236

เลขที่ 999 พุทธมณฑลสาย 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
73170
เลขที่ 155 ม.2 ถ.เลียบคันคลอง
ชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง           
จ.เชียงใหม่ 50100
เลขที่ 123 อาคาร รพ.สัตว์ 
สัตววิทยรักษ์ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เลขที่ 15 อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์
ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่   
จ.สงขลา  90110

053-948041-2

ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ 
043-202283
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์สาธารณสุข 
 043-712832
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
074-289600
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
074-289608
สังกัดห้องปฏิบัติการภาคเอกชน
ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก
บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
ศูนย์วิทยาการวินิจฉัยโรคสัตว์
บริษัท ไทย ฟู้ดส์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด

02-9880671
02-5647932
089-901-1856

เลขที่ 29/2 ม.9 ถ.สุรนิ ทวงศ์ แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กทม.  10530
เลขที่ 136 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120
เลขที่ 18 ม.16 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ   
จ.กาญจนบุรี  71210

หมายเหตุ ห้องปฏิบัติของกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์และสำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
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ภาคผนวกที่ 4 การทำลายสุกรและซากสุกร
ตามมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้ สัตวแพทย์มีอำนาจสั่งทำลายสุกรหรือ
ซากสุกรได้ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้
อำนาจในการทำลายสุกรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตามแต่ละตำแหน่งได้ไม่เกินจำนวน  ดังต่อไปนี้
1. ผู้ อ ำนวยการสำนั ก ควบคุ ม ป้ อ งกั น และบำบั ด โรคสั ต ว์ หรื อ ผู้ อ ำนวยการกองสารวั ต รและกั ก กั น
มีอำนาจสั่งทำลายสัตว์ทั่วราชอาณาจักร สุกรรายละไม่เกิน 10,000  ตัว 
     2. ปศุสัตว์เขต มีอำนาจสั่งทำลายสัตว์ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ สุกรรายละไม่เกิน 5,000 ตัว
3. ปศุสัตว์จังหวัด มีอำนาจสั่งทำลายสัตว์ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ สุกรรายละไม่เกิน 2,000 ตัว
4. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ มีอำนาจสั่งทำลายสัตว์ในด่านกักกันสัตว์หรือสถานกักกันสัตว์ที่อยู่ภายใต้ความรับ
ผิดชอบของด่านกักกันสัตว์นั้นๆ สุกรรายละไม่เกิน 1,000 ตัว
5. ปศุสัตว์อำเภอ มีอำนาจสั่งทำลายสัตว์ในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบสุกรรายละไม่เกิน 1,000 ตัว ทั้งนี้ การสั่ง
ทำลายสุกรจำนวนที่เกินกว่าอำนาจของผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ หรือผู้อำนวยการ
กองสารวัตรและกักกัน ให้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์
ขั้นตอนการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์
1. ปศุสัตว์จังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินราคาสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกทำลาย โดยคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วยสัตวแพทย์หนึ่งคน และพนักงาน
ฝ่ายปกครองท้องที่หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคน เช่น นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน โดยประเมินราคา
สัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกทำลายตามกฎกระทรวงกำหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทำลาย อันเนื่องจากเป็นโรคระบาดหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560
2. ให้สัตวแพทย์ผู้มีอำนาจสั่งทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค
ระบาด พ.ศ. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์และจัดทำบันทึกสั่งทำลายสัตว์หรือซากสัตว์
3. คณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ทำบันทึกการประเมินราคาสัตว์ที่อาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรค
ระบาด จากนั้นแจ้งให้เจ้าของสัตว์ทราบ ถ้าเจ้าของพอใจในราคาประเมินให้ลงนามว่าพอใจราคาที่คณะกรรมการ
ประเมิน
4. คณะกรรมการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ดำเนินการควบคุมการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
โรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2562
5. กรณีเบิกเงินค่าชดใช้ในการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมหลักฐานส่งให้
สำนักงานปศุสัตว์เขตตรวจสอบและส่งหลักฐานให้ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ แจ้งกองคลังเพื่อโอนเงิน
เบิกจ่ายเงินค่าชดใช้ในการทำลายสัตว์ของเกษตรกรไปยังสำนักงานปศุสัตว์เขตต่อไป ซึ่งหลักฐานเอกสารประกอบด้วย
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-

รายงานการเกิดโรคระบาดในท้องที่และแนบผลการวินิจฉัยโรค
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินราคาสัตว์
บันทึกคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์
คำสั่งคณะกรรมการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์
บันทึกสั่งและรับคำสั่งทำลายสัตว์หรือซากสัตว์
บันทึกผลการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์
รูปภาพการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์
ใบสำคัญรับเงิน (แบบ กปศ.12)
สำเนาบัตรประจำประชาชนเจ้าของสัตว์
สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสัตว์
บัญชีเงินค่าใช้จา่ ย ค่าชดใช้ในการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ทเี่ ป็นโรคระบาด (แบบ 10)

ค่าชดใช้ในการทำลายสัตว์
ค่าชดใช้การทำลายสุกรและซากสุกรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จะจ่ายในราคาไม่น้อย
กว่ า ร้ อ ยละ 75 ของราคาสุ ก รหรื อ ซากสุ ก รที่ ป ระเมิ น ในท้ อ งตลาด ทั้ ง นี้ เงื่ อ นไขเบื้ อ งต้ น ของการได้ รั บ
ค่าชดใช้การทำลายสัตว์ โดยฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องมีการปฏิบัติตามตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  ดังนี้
1.   เกษตรกรต้องดำเนินการแจ้งโรคต่อสัตวแพทย์ในท้องที่ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ตามมาตรา 11 

แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558
2.  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรค ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมี
ดังนี้
     -   ทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์
     -   การดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด
     - การให้วัคซีนป้องกันโรคให้แก่สัตว์ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด
     -   การจดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรค
     -   การป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
     -   การทราบแหล่งที่มา

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
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วิธีการทำลายสุกรตามหลักการการุณยฆาต
1. การจัดการด้วยวิธีทางเคมี
     
1.1 ฉีดด้วย 
- Suxamethonium Chloride ขนาด 5 mg/kg เข้ากล้ามเนื้อ
- Barbiturate หรืออนุพันธ์ของ Barbituric Acid เข้าเส้นเลือดดำ
		 1.2 รมด้วย (CO2/CO/Argon/Argon ผสม CO2/N2 ผสม CO2 ) มักใช้ในสุกรทีม่ นี ำ้ หนักน้อยกว่า 30  กิโลกรัม
2. การจัดการด้วยวิธีทางกายภาพ
    
2.1 การใช้ปืนยิง และ Penetrating Captive Blot สามารถใช้กับลูกสุกรดูดนมได้ โดยยิงเข้าที่กะโหลก
ศีรษะส่วนหน้า
     
2.2 การช็อตด้วยไฟฟ้าบริเวณสมองและหัวใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรตามด้วยการแทงสมอง
ด้วยเหล็กแหลม
     
2.3   การทุบที่กะโหลกอย่างรุนแรง สำหรับลูกสุกรดูดนมเท่านั้น เนื่องจากกะโหลกศีรษะส่วนหน้าพัฒนา
ไม่เต็มที่ (Frontal Bone)

รูปภาพที่ 13 วิธีการทำให้สุกรสลบหรือตายตามหลักการุณฆาต
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วิธีการกำจัดซากสุกร
ดังนี้

การกำจัดซากเพือ่ ลดความเสีย่ งของการแพร่กระจายโรคและโอกาสทีเ่ ชือ้ จะปนเปือ้ นในสิง่ แวดล้อมดำเนินการ

1. บริเวณที่จะฝังสัตว์หรือซากสัตว์ควรอยู่ในบริเวณฟาร์มที่เกิดโรคเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัสออกไปนอกบริเวณ เป็นพื้นที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึงและห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือไกลจากชุมชน
        2. หลุมที่จะฝังสัตว์หรือซากสัตว์ ควรมีความลึกเพียงพอ โดยให้ส่วนบนสุดของซากสัตว์ที่จะถูก
ทำลายทับซ้อนกันสูงจากก้นหลุมไม่ควรเกิน 2.5 เมตร 
3. ฝังซากสัตว์โดยให้ส่วนบนสุดของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และ
พูนดินกลบหลุมให้สูงกว่าระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
4. พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสที่อาจปนเปื้อนหลงเหลือในสิ่งแวดล้อมขณะดำเนินการ 
       5. โรยปูนขาว (slaked lime-CaOH2) หรือเกลือคลอรีน (chlorinated lime-CaCl2)  เพือ่ ฆ่าเชือ้ โรค
กำจัดกลิ่นให้ทั่วบริเวณที่ฝังกลบ อาจล้อมรั้ว กั้นเชือกโดยรอบหรือเทปเครื่องหมายห้ามเข้าเพื่อป้องกันการบุกรุกเข้า
มาในพื้นที่ 
6. ทำการตรวจสอบดูแลพื้นที่เกิดโรคและที่ฝังสุกรเป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงแรกที่ซากสัตว์ยังไม่
เสื่อมสภาพหรือดูแลแก้ไขปัญหา เช่น การจัดการแมลงรบกวน กลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดขึ้น เป็นต้น

รูปภาพที่ 14 วิธีการฝังซากสุกร

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
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   คำสั่ง.............................
ที่               / 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ 
------------------------------------------ 
ด้วย ได้เกิดการระบาดของโรคระบาด (ชนิด)...............................................................................ในท้องที่
หมู่ที่...............ตำบล.................................อำเภอ........................................จังหวัด............................................ เพื่อมิให้                   

โรคแพร่ระบาดและเพื่อกำจัดพาหะของโรคระบาด
            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ประกอบกับ
ความในข้อ 6 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ.2558 จึงแต่งตั้งผู้มีนามข้างท้ายนี้
เป็นคณะกรรมการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ ดังต่อไปนี้
(1)                     
เป็นประธานกรรมการ 
(2)   
เป็นกรรมการ 
(3)   
เป็นกรรมการ 
ให้คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์และแนะวิธีการ
ที่ ถู ก ต้ อ งให้ เจ้ า ของปฏิ บั ติ ต ามทุ ก ขั้ น ตอนของการทำลายสั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ อ ย่ า งเข้ ม งวดพร้ อ มรายงานปศุ สั ต ว์
จังหวัด.........................ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                             สั่ง ณ วันที่          เดือน              พ.ศ.

                                                         (ปศุสัตว์จังหวัด) 
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     คำสั่งจังหวัด........................
ที่                / 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกทำลาย 
------------------------------------------ 
		 ด้วย ได้เกิดการระบาดของโรคระบาด (ชนิด)....................................................................................ในท้องที่
หมู่ที่.....................ตำบล...................................อำเภอ...................................จังหวัด..........................................เพื่อมิให้
โรคแพร่ระบาดและเพื่อกำจัดพาหะของโรคระบาด
            อาศั ย อำนาจตามความในกฎกระทรวง กำหนดค่ า ชดใช้ ร าคาสั ต ว์ ที่ ถู ก ทำลายอั น เนื่ อ งจากเป็ น 

โรคระบาดหรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า เป็ น โรคระบาด หรื อ สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ที่ เ ป็ น พาหนะของโรคระบาด
พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกทำลาย
(๑)                     
เป็นประธานกรรมการ 
(๒)   
เป็นกรรมการ 
(๓)   
เป็นกรรมการ 
ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินผู้ได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๑ ตรวจนับจำนวนสัตว์ที่จะทำลาย ประเมินราคา
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เมื่อดำเนินการแล้วรีบรายงานจังหวัดทราบ
โดยด่วน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                             สั่ง ณ วันที่       เดือน             พ.ศ.
					
                                          (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
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บันทึกการสั่งกักสัตว์
เขียนที่……………………………………….......…….
      วันที่.....……เดือน …………..…..พ.ศ………..…..
บันทึกนี้แสดงว่าสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ ชื่อ………………….……………………………………........................……..ใช้   
อำนาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๔๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โรคระบาดสั ต ว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ สั่ ง ให้                
(นาย/นาง/นางสาว)………………....................………………………………….ปฏิบัติตามคำสั่งต่อไปนี้
		 ๑. ให้ทำการกักสัตว์ ………...................ไว้ในบริเวณ เลขที่.......................หมู่..............ตำบล........................
อำเภอ.................................จังหวัด......................................
๒. ให้อาหาร น้ำ  ให้สัตว์กินในบริเวณที่กำหนดให้ตามข้อ ๑
๓. จะนำสั ต ว์ อ อกนอกบริ เวณที่ สั่ ง กั ก ในกรณี ใ ดๆ โดยมิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ า หน้ า ที่ สั ต วแพทย์
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้
๔. ถ้าสงสัยจะเกิดสัตว์ป่วยหรือมีสัตว์เกิดตายลงกะทันหัน ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ผู้สั่งกัก
ทราบทันทีและดำเนินการแยกสัตว์ป่วยออกจากสัตว์ปกติ           

๕. ถ้าสัตว์หายไปจากบริเวณที่กำหนดให้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม ต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์
ผู้สั่งกักทราบทันที
๖. ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ ตลอดจนถ้าสัตว์เกิดการตายหรือสูญหาย เจ้าของสัตว์จะต้องเป็นผู้
รับผิดชอบเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามในบันทึกนี้ ตั้งแต่วันที่…..........เดือน……....…………พ.ศ.…….....……….จนถึง
วันที่...…......เดือน.................พ.ศ.......................หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จะได้สั่งการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
สั่ง  ณ  วันที่ ………. เดือน …………………………. พ.ศ…………….
                                        (ลงชื่อ) …………………………………….. สัตวแพทย์ผู้สั่งกักสัตว์
                                                 (……………………………………..)
                                    ข้าพเจ้า…………………........………………… ผู้รับผิดชอบสัตว์ตามจำนวนในบันทึกนี้ทราบ
คำสั่งของเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ แล้ว   ขอรับรองว่าเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ ได้อ่านให้ฟังเป็นที่เข้าใจดีแล้วและถูกต้อง
ทุ ก ประการ มิ ไ ด้ มี ก ารบั ง คั บ ขู่ เข็ ญ แต่ ป ระการใด ข้ า พเจ้ า รั บ ว่ า จะปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง โดยเคร่ ง ครั ด ทุ ก ประการ  

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อหนึ่งข้อใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ ฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย และ
หากข้าพเจ้าจ้างผู้อื่นเลี้ยง จะให้ผู้รับเลี้ยงปฏิบัติตามบันทึกนี้ด้วย โดยข้าพเจ้ารับเป็นผู้รับผิดชอบผู้เดียว เพื่อเป็น
หลักฐานจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
				
(ลงชื่อ) ……………………......……………….. ผู้รับการสั่งกักสัตว์   
                                                                         (…………………………….....………..)
สถานที่ติดต่อ…………………………………………………………………………………………………………………
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บันทึกคณะกรรมการการประเมินราคาสัตว์หรือซากสัตว์
เขียนที่……………………………………...….
วันที่ …...…เดือน ……………พ.ศ…………..
ตามคำสัง่ จังหวัด…..…….....…ที…่ ...............…ลงวันที…่ …….................…....แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินราคาสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด
.............................................ที่จะทำลายเนื่องจากโรคระบาดชนิด.............................................ในท้องที่อำเภอ.........................................
จังหวัด...................................................................นั้น
       
คณะกรรมการได้ ป ระเมิ น ราคาสั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ที่ ถู ก ทำลายของ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่ อ ..............................
บ้านเลขที่............................หมู่................ตำบล.............................อำเภอ...............................จังหวัด.............................ดังนี้
๑.(..............................................) ราคาตัวละ.....................บาท จำนวน.........................ตัว เป็นเงิน..............................บาท
๒.(..............................................) ราคาตัวละ.....................บาท จำนวน.........................ตัว เป็นเงิน..............................บาท
๓.(..............................................) ราคาตัวละ.....................บาท จำนวน.........................ตัว เป็นเงิน..............................บาท
๔.(..............................................) ราคาตัวละ.....................บาท จำนวน.........................ตัว เป็นเงิน..............................บาท
๕.(..............................................) ราคาตัวละ.....................บาท จำนวน.........................ตัว เป็นเงิน..............................บาท
                                             รวมราคาประเมินเป็นเงินทั้งสิ้น......................................................................บาท
ทั้ ง นี้ ร าคาประเมิ น ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น ราคาสั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ซึ่ ง อาจขายได้ ใ นตลาดท้ อ งที่ ก่ อ นเกิ ด โรคระบาดดั ง นั้ น  

ค่ า ชดใช้ ใ นการทำลายสั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ต ามกฎกระทรวงกำหนดค่ า ชดใช้ ก ารทำลายสั ต ว์ ที่ เ ป็ น โรคระบาดหรื อ มี เ หตุ อั น ควร
สงสั ย ว่ า เป็ น โรคระบาด หรื อ สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ที่ เ ป็ น พาหะของโรคระบาด (พ.ศ.๒๕๕๘) ต้ อ งจ่ า ยไม่ ต่ ำ กว่ า สามในสี่ ข องราคา
ดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................................................บาท  (...................................................................................................)
                      จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
                                                          
(ลงชื่อ) ……………………………………...…...ประธานคณะกรรมการ                    
                                                                            (…………….……………………......…..)
                                                         
ตำแหน่ง..................................................................
                                                         

(ลงชื่อ) ………………………………………… คณะกรรมการ
                 (…………………………………….......)
                                                          
ตำแหน่ง..................................................................
                                                         
                                
                                                         

(ลงชื่อ) ………………………………………… คณะกรรมการ
        (……………………....………………..)
ตำแหน่ง..................................................................

บันทึกคำยินยอมรับการประเมิน
ข้าพเจ้า.......................................................................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน..................................................................
พอใจและยินยอมรับในราคาประเมินข้างต้น      
                                                          (ลงชื่อ)..............................................................เจ้าของสัตว์
                                                                  (..............................................................)
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บันทึกสั่งทำลายสัตว์และซากสัตว์
เขียนที่………………………………………...............……......
วันที่ …..........…เดือน ……………...... พ.ศ……..........…
บันทึกนี้แสดงว่าสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ชื่อ………………….……………………………………...........……..ใช้อำนาจ
ตามความในมาตรา 13 (4)   มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และประกาศกรมปศุสัตว์ 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือ
ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ.2558 สั่งให้ นาย/นาง/นางสาว ชื่อ………………………………………...................…
บ้านเลขที่.........................หมู่...............ตำบล.........................อำเภอ........................จังหวัด..................................
สัตวแพทย์ได้สั่งทำลายสัตว์และซากสัตว์ ชนิด.........................จำนวน.........................ตัว
ซากสัตว์ชนิด................................................จำนวน............................................ตัว โดยวิธีการทำลายดังนี้
สัตว์
วิธีรมแก๊สหรือ
				
วิธีทางกายภาพ
				
วิธีอื่น ๆ (ระบุ)....................................................
ซากสัตว์
เผา หรือ
				
ฝัง
โดยเจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมิได้บังคับข่มขืนใจให้กระทำการใดไม่ให้กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด ขอรับรองว่า
เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ ได้อ่านให้ฟังเป็นที่เข้าใจดีแล้วและถูกต้องทุกประการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสำคัญ
(ลงชื่อ) ………………………………………… ผู้สั่งทำลาย                    
                                                  (………………....……………………..)
(ลงชื่อ) ………………………………………… ผู้รับคำสั่งทำลาย                    
                                                  (………………………….....…………..)
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บันทึกผลการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์
            เขียนที่…………………………….........………………...............
                          วันที่ …........…เดือน ………………..…….. พ.ศ……...……..

บันทึกนี้แสดงว่าวันที่…....................เดือน................................. พ.ศ.............................. เวลา .................................... น.
คณะกรรมการทำลายสัตว์และซากสัตว์ ตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด............................................ที่................................................
ลงวันที่............................................................มีรายชื่อ ดังนี้
๑. ..................................................... ตำแหน่ง............................................ ประธานคณะกรรมการ
๒. ......................................................ตำแหน่ง............................................ กรรมการ
๓. ......................................................ตำแหน่ง............................................ กรรมการและเลขานุการ
ได้สั่งให้เจ้าของ ชื่อ..................................................บ้านเลขที่...............หมู่............ตำบล................................อำเภอ................................
จังหวัด.......................................จัดการทำลายสัตว์ชนิด...........................จำนวน.................................ตัว ซากสัตว์ชนิด...........................
จำนวน.......................................ตัว โดยดำเนินการตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์
หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม ดังนี้
๑. โดยวิธีการเผา
๒. โดยวิธีการฝัง
๒.๑ ขุดหลุมให้ซากอยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ไว้ที่
บริเวณ........................................................................................
๒.๒ ใช้ยาฆ่าเชื้อราดซากสัตว์จนทั่ว รวมถึงบริเวณพื้นหลุม
๒.๓ ทำการพูนดินกลบหลุมสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
๒.๔ โรยปูนขาวเหนือบริเวณหลุม และพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณปากหลุมโดยคณะกรรมการฯ ได้ควบคุมดูแลและ
แนะนำวิธีการที่ถูกต้องให้เจ้าของปฏิบัติตามทุกขั้นตอนของการทำลายอย่าเข้มงวด
                                                         (ลงชื่อ) ………………………………………… ประธานคณะกรรมการ
                                      (……………………………….....……...)
                                                      (ลงชื่อ) ………………………………………… กรรมการ
                                
(……………………………………........)
     
(ลงชื่อ) ………………………………………… กรรมการและเลขานุการ   
(……………….....……….……………..)
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ภาคผนวกที่ 5 แนวทางดำเนินการตามมาตรการเพิม่ ศักยภาพในการสือ่ สารความเสีย่ ง
1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นสื่อสาร และช่องทางที่เหมาะสม 
2. วางแผนและกำหนดเนือ้ หาการผลิตสือ่ ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมโดยใช้มอื อาชีพรวมทัง้ ประเมินประสิทธิผล
3. จัดทำสื่อ กำหนดช่องทางและความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน เช่น ผ่านสารคดี โฆษณา
แอปพลิเคชันไลน์ /เฟสบุค สือ่ สังคมออนไลน์ เสียงตามสาย อินโฟกราฟิก
4. ประเมินความรู้ และพฤติกรรมพึงประสงค์ ในการป้องกันและควบคุมโรค รวมทัง้ การรับรูค้ วามเสีย่ ง
     4.1  วิเคราะห์ข้อมูล
     4.2  สรุปผลและข้อเสนอแนะในการวางแนวทางปรับแนวทางการสื่อสาร
กลุม่ เป้าหมายในการสือ่ สารความเสีย่ ง มี 9 กลุม่ ทีต่ อ้ งดำเนินการ ดังนี้
1. ประชาชนทั่วไปหรือผู้บริโภค
     
-   ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรว่าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนหรือไม่
-   มีความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร จึงต้องการความมั่นใจว่าเนื้อสุกรที่บริโภคมีความ
ปลอดภัย 
     
-   ประชาชนบางกลุ่มอาจมีความต้องการทราบสถานการณ์ของโรค
		 1.1 ประเด็นสื่อสารความเสี่ยง
  
1.1.1 ความรู้เรื่องโรคแก่ผู้บริโภค โดยเน้นย้ำว่าไม่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สถานการณ์
การระบาดในต่างประเทศ ภายในประเทศไทย 
  
1.1.2   ความเสียหายทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนเมื่อมี
โรคระบาดภายในประเทศ
  
1.1.3   สร้างความเชื่อมั่น สื่อสารเรื่องความปลอดภัยของเนื้อสุกรที่บริโภค โดยเฉพาะช่องทาง
บริโภคเนื้อสุกรที่ปลอดภัย เช่น เนื้อสุกรที่มาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) หรือได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ
เช่น ปศุสัตว์ OK
		 1.2 แหล่งข้อมูล
  
ภาครัฐ , ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา, สัตวแพทยสภาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 1.3 หน่วยงานประชาสัมพันธ์
  
ภาครัฐ, ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา, สัตวแพทยสภา, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัด,
หน่วยงานฝ่ายปกครอง, สถาบันการศึกษา, สื่อมวลชนทางด้านเกษตร และเศรษฐกิจ
		 1.4 รูปแบบสื่อ
  
อินโฟกราฟิก,  Clip video, โปสเตอร์, สปอร์ตโฆษณา 
		 1.5 ช่องทางการสื่อสาร
  
เว็บไซต์กรมปศุสัตว์, เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่, Social media, Mass media, วิทยุชุมชน
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2. นักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการระบาดของโรค และนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่เดินทางไปยัง
ประเทศที่มีการระบาดของโรค
     
-   ขาดความรู้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นการมีโอกาสที่เชื้อแพร่กระจายโรค
จากการปนเปื้อนในอาหาร เช่น ไส้กรอก  แฮม เนื้อสุกร
     
-   กฎหมายและข้อห้ามการนำซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรเข้าประเทศ
    
-   ความตระหนักในการป้องกันตนเองจากการเป็นพาหะของโรคเมือ่ เดินทางมาจากประเทศทีม่ กี ารเกิดโรค
     
-   นักท่องเทีย่ วไทยทีเ่ ดินทางไปยังประเทศทีม่ กี ารระบาดของโรคไม่ทราบสถานการณ์โรคในต่างประเทศ
		 2.1 ประเด็นสื่อสารความเสี่ยง
  
2.1.1 ข้อปฏิบัติกรณีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค
  
2.1.2 ข้อปฏิบัติกรณีเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่มีการระบาดของโรค โดยเน้นย้ำประเด็น
ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกรจากต่างประเทศ (ระบุประเทศที่เสี่ยง) มายังประเทศไทย, วิธีการรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคล
และแจ้งสถานการณ์โรคในต่างประเทศ ทั้งช่องทางขาเข้าและออกประเทศ ด่านชายแดน สนามบิน ท่าเรือนำเข้า
ส่งออก
		 2.2 แหล่งข้อมูล
  
ภาครัฐ  (กรมปศุสัตว์)
		 2.3 หน่วยงานประชาสัมพันธ์
  
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), สถานฑูตไทยในต่างประเทศ, กรมการท่องเที่ยว, กรมศุลกากร,ท่าอากาศยาน,
สายการบิน
		 2.4 รูปแบบสื่อ
  
เอกสารแผ่นพับ, อินโฟกราฟิก, Roll up, ข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านสายการบินเป็นภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
		 2.5 ช่องทางการสื่อสาร
  
เว็บไซต์กรมปศุสัตว์, เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจำด่านชายแดน ด่านขาเข้า-ออกประเทศ, ท่าอากาศยาน
นานาชาติ, สายการบิน
3. เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
     
-   ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในทุกประเด็น เช่น สาเหตุการเกิดโรค การ
ติดต่อของโรค อาการของโรค การแพร่กระจายโรค ตลอดจนการป้องกันโรคเข้าฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยง 
     
-   ไม่ ท ราบมาตรการการเฝ้ า ระวั ง โรค เช่ น อาการที่ ส งสั ย ว่ า เป็ น โรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก รและ
การแจ้งโรค
     
-   ไม่ทราบข้อปฏิบัติเมื่อพบสุกรสงสัยว่าเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการในการควบคุมโรค
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-   ยังไม่ตระหนักในความเสียหายของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
     
-   วิตกกังวลต่อสถานการณ์ของโรค หากมีการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทย
		 3.1 ประเด็นสื่อสารความเสี่ยง
3.1.1.   เตือนภัยความรู้เรื่องโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังเกตอาการสุกรที่สงสัยว่าเป็นโรค 
		 แหล่งข้อมูล
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา
		 หน่วยงานประชาสัมพันธ์
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัด, หน่วย
งานฝ่ายปกครอง, สถาบันการศึกษา, สื่อมวลชนทางด้านเกษตร และเศรษฐกิจ
		 รูปแบบสื่อ
อินโฟกราฟิก, Clip video, โปสเตอร์, ข้อความประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
		 ช่องทางการสื่อสาร
เว็บไซต์กรมปศุสัตว์, เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่, Social media, Mass media, วิทยุชุมชน
3.1.2 ชีแ้ จงมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค โดยเฉพาะข้อปฏิบตั เิ มือ่ เกิดโรค ประโยชน์ของการแจ้งโรค
และโทษกรณีไม่แจ้งเมื่อเกิดโรคระบาด ช่องทางในการติดต่อกรมปศุสัตว์ รวมทั้งสร้างความมั่นใจในเรื่องการชดเชย
ความเสียหายกรณีเกิดโรคระบาด
		 แหล่งข้อมูล
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์)
		 หน่วยงานประชาสัมพันธ์
ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา, คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด, หน่วยงานฝ่ายปกครองจังหวัด,
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร, สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
		 รูปแบบสื่อ
เอกสารแผ่นพับ, อินโฟกราฟิก, คำขวัญ, ข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
		 ช่องทางการสื่อสาร
เว็บไซต์กรมปศุสัตว์, เว็ปไซต์ของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ, เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่, Social media,
Mass media, วิทยุชุมชน
3.1.3 สร้างความเชื่อมั่นในสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
		 แหล่งข้อมูล
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา
		 หน่วยงานประชาสัมพันธ์
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา, คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด, หน่วยงานฝ่าย
ปกครองจังหวัด
		 รูปแบบสื่อ
เอกสารแผ่นพับ, อินโฟกราฟิก, คำขวัญ, ข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย

64

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan)
และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)

		 ช่องทางการสื่อสาร
Social media ที่มีการอัพเดทเป็นปัจจุบันที่สุด
4. ภาคเอกชน ผูป้ ระกอบกิจการเกีย่ วข้องกับวงจรการผลิตสุกร เช่น ร้านขายอาหารสัตว์ บริษทั ยาสัตว์
     
- ไม่ทราบมาตรการป้องกัน และควบคุมโรค
4.1 ประเด็นสื่อสารความเสี่ยง
    
ชี้แจงมาตรการป้องกัน และควบคุมโรค และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดโรคระบาด
		 4.2 แหล่งข้อมูล
			 ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์)
		 4.3 หน่วยงานประชาสัมพันธ์ : กรมปศุสัตว์, ภาคเอกชน, กรมเจ้าท่าและการท่าเรือแห่งประเทศไทย,
กรมศุลกากร, สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
		 4.4 รูปแบบสื่อ
เอกสารทางราชการ, อินโฟกราฟิก
		 4.5 ช่องทางการสื่อสาร
หนังสือเอกสารทางราชการ, Social media
5. สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร
    
ไม่ทราบข้อมูลมาตรการในการป้องกัน และควบคุมโรค และไม่ทราบสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
		 5.1 ประเด็นสื่อสารข้อมูล
แนวทางการดำเนินงานในการป้องกันควบคุมโรค
		 แหล่งข้อมูล
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์)
		 หน่วยงานประชาสัมพันธ์
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภาคเอกชน, สัตวแพทยสภา, สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย 
		 รูปแบบสื่อ
เอกสารทางราชการ, อินโฟกราฟิก
		 ช่องทางการสื่อสาร
หนังสือเอกสารทางราชการ, Social Media, นิตยสารสัตวแพทยสภา
		 5.2 ประเด็นสื่อสารข้อมูล
แจ้งสถานการณ์โรคในต่างประเทศ และความเสี่ยงของประเทศไทย
		 แหล่งข้อมูล
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา
		 หน่วยงานประชาสัมพันธ์
สัตวแพทยสภา, สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
		 รูปแบบสื่อ
อินโฟกราฟิก
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		 ช่องทางการสื่อสาร
Social media ที่มีการอัพเดทเป็นปัจจุบันที่สุด
6. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง/สถานศึกษา/ สัตวแพทยสภา/ ภาคีเครือข่าย
     
ไม่ทราบข้อมูลมาตรการในการป้องกัน และควบคุมโรค
		 6.1 ประเด็นสื่อสาร
ชี้แจงมาตรการ แนวทางการดำเนินงานในการป้องกันควบคุมโรค โดยเฉพาะภารกิจหน้าที่แต่ละหน่วยงาน
ในการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน
		 6.2 แหล่งข้อมูล
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์)
		 6.3 หน่วยงานประชาสัมพันธ์
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), กรมการปกครอง, กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กรมประมง, กรมศุลกากร, 

กรมการท่องเที่ยว, ท่าอากาศยาน, สถานศึกษา
		 6.4 รูปแบบสื่อ
เอกสารทางราชการ, อินโฟกราฟิก
		 6.5 ช่องทางการสื่อสาร
หนังสือราชการ, จัดประชุมชี้แจงขอความร่วมมือ
7. เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
		 ไม่ทราบข้อมูลมาตรการในการป้องกัน และควบคุมโรค และไม่ทราบสถานการณ์ทเี่ ป็นปัจจุบนั
		 7.1 ประเด็นสื่อสาร
ชี้แจงมาตรการ แนวทางการดำเนินงานในการป้องกันควบคุมโรค
		 แหล่งข้อมูล
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์)
		 หน่วยงานประชาสัมพันธ์
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์) 
		 รูปแบบสื่อ
เอกสารราชการ, คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน, อินโฟกราฟิก, โปสเตอร์, Roll up และ Vdo presentation
		 ช่องทางการสื่อสาร
เว็บไซต์ของกรมปศุสตั ว์, หนังสือราชการ, จัดประชุมชีแ้ จง,  Social Media
		 7.2 ประเด็นสื่อสาร
    
แจ้งสถานการณ์โรคในต่างประเทศ และความเสี่ยงของประเทศไทย
		 ผู้ดำเนินการ
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์) 
		 หน่วยงานประชาสัมพันธ์
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์) 
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รูปแบบสื่อ
เอกสารราชการ, อินโฟกราฟิก
		 ช่องทางการสื่อสาร
เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์, หนังสือราชการ, Social media ที่มีการอัพเดทเป็นปัจจุบันที่สุด
8. กลุม่ อาชีพเสีย่ ง (แรงงานประมง หรือ ทำงานไปกลับประเทศทีเ่ กิดการระบาด หรือประเทศเพือ่ นบ้าน)
    
ขาดความรู้ในเรื่องผลกระทบของการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และความตระหนักในการป้องกัน
ตนเองจากการเป็นพาหะของโรคเมื่อเดินทางกลับจากการทำงานในประเทศที่พบการระบาด หรือประเทศเพื่อนบ้าน
ผ่านการนำอาหาร เช่น ไส้กรอก แฮม เนื้อสุกร เข้ามาในประเทศไทย
		 8.1 ประเด็นสื่อสาร
ข้อปฏิบัติกรณีเดินทางกลับจากประเทศที่เกิดการระบาด หรือประเทศเพื่อนบ้าน
		 8.2 แหล่งข้อมูล
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์) 
		 8.3 หน่วยงานประชาสัมพันธ์
		 ภาครัฐ (กรมปศุสตั ว์), สถานฑูตไทยในต่างประเทศ, ท่าอากาศยาน, สายการบิน, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
		 8.4 รูปแบบสื่อ
เอกสารราชการ, Roll up, อินโฟกราฟิก, เอกสารแผ่นพับ (จัดทำรูปแบบหลายภาษา)
		 8.5 ช่องทางการสื่อสาร
วิทยุชุมชน (หลายภาษา), ด่านตรวจคนเข้าเมือง
9. สื่อมวลชน
     
ไม่ทราบมาตรการการดำเนินงานของภาครัฐ 
		 9.1 ประเด็นสื่อสาร
		 ชีแ้ จงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของภาครัฐ โดยเฉพาะประเด็นทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประเทศในวงกว้าง
		 9.2 ผู้ดำเนินการ
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์) 
9.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการประสานงาน
ภาครัฐ (กรมปศุสัตว์), ภาคเอกชน, ภาคการศึกษา, สัตวแพทยสภา
		 9.4 รูปแบบสื่อ
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์, อินโฟกราฟิก
		 9.5 ช่องทางการสื่อสาร
		 ปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีพ่ ร้อมสือ่ มวลชนเพือ่ ให้ทราบการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที,่ จัดงานแถลงข่าวตอบข้อซักถาม
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คำแนะนำเกษตรกร
คำถามนี้มีถามตอบ
ถาม: African Swine Fever คือ โรคอะไร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่าอย่างไร?
ตอบ: เป็นโรคทีร่ ุนแรงในสุกร และมีชื่อภาษาไทยเรียกว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
ถาม: เกิดจากเชื้ออะไร?
ตอบ: เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
ถาม: มีวัคซีนป้องกันและยารักษาหรือไม่?
ตอบ: ไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษา
ถาม: ติดต่อสู่คนหรือไม่?
ตอบ: โรคนีไ้ ม่ติดต่อสู่คน
ถาม: โรคนี้มีการระบาดในประเทศไทยหรือยัง?
ตอบ: ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคนี้ โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 พบรายงานการเกิดโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนมีความเสี่ยงที่จะพบ
การระบาดของโรคนี้เช่นกัน 
ถาม: ถ้าเกิดการระบาดในประเทศของเราจะส่งผลกระทบอย่างไร?
ตอบ: หากโรคนี้เข้ามาในประเทศไทยจะก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็น
จำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียาหรือวัคซีนในการรักษา เกิดความเสียหายต่อ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
ถาม: สุกรจะป่วยเป็นโรคนี้ได้อย่างไร?
ตอบ: กินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจาย
ไวรัสได้  หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้ เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุง รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
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ถาม: นิยามในการเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการในสุกรของโรคนี้คืออะไร ?
ตอบ: สุกรมีการตายเฉียบพลัน
- เกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า 50 ตัว) : มีสุกรตายตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน
- เลี้ยงระบบฟาร์ม : มีสุกรตายมากว่า 5%ใน 2 วัน
ถาม: ถ้าสุกรป่วยเป็นโรคนี้จะมีอาการอย่างไร?
ตอบ: ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทาง
เดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในทุกช่วงของการตั้งท้อง
พบทุกกลุ่มและทุกช่วงอายุ
อัตราการป่วย 100%
อัตราการตาย 30-100%
ในลูกสุกร อัตราการตายสูง 80-100% ภายใน 14 วัน
เชื้อนี้สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้หลายเดือน
ถาม: จะป้องกันอย่างไร เพื่อไม่ให้สุกรป่วยเป็นโรคนี้?
ตอบ: - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP 
- งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหาร ควรนำเศษอาหารไปต้มให้สุกก่อน 
- ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
- สังเกตอาการสุกรที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
ถาม: เมื่อพบสุกรตายเฉียบพลันเป็นจำนวนมาก ต้องทำอย่างไร?
ตอบ: แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที หรือ ติดต่อ call center : 063 225 6888 หรือแจ้งผ่าน 
application DLD 4.0 (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
- ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกจากฟาร์ม
- ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม
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ภาคผนวกที่ 6 คำแนะนำเกษตรกร
การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
1.  ให้ฟาร์มหรือเกษตรกรสังเกตอาการสุกรทุกวัน ซึง่ อาการตามนิยามสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมี ดังนี้
     
1.1   ฟาร์มที่มีการตายแบบเฉียบพลันมากกว่า 5% ใน 2 วัน หรือ รายย่อย (<50 ตัว) มีการตาย
เฉียบพลัน  ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน หรือ
     
1.2   ป่วย โดยมีอาการ ดังต่อไปนี้
  
-   ไข้สูง หรือนอนสุมกัน  ร่วมกับ
  
- ท้องเสียเป็นเลือด หรือผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง ไอ แท้ง
หรือ ขาหลังไม่มีแรง
2. เมือ่ พบสุกรแสดงอาการตามข้อ 1. ให้แจ้งเจ้าหน้าทีก่ รมปศุสตั ว์โดยตรงในพืน้ ทีท่ นั ที หรือผ่าน แอปพลิเคชัน่
DLD 4.0  หรือ Call center หมายเลข 063 225 6888
3.  ไม่เคลื่อนย้ายสุกรร่วมฝูง
4.  ไม่ชำแหละซากสุกร และฝังซากสุกรตายตามคำแนะนำของสัตวแพทย์
5.  ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
6. ป้องกันการแพร่กระจายโรคไปฟาร์มอื่นโดยใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ  เช่น
     
-  เปลี่ยนรองเท้าและใช้รองเท้าป้องกันเชื้อคลุม เมื่อเข้าออกสถานที่เลี้ยงสุกร
     
-  ไม่ไปฟาร์มอื่น
     
-  ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า -ออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร
     
-  ไม่ให้รถภายในและภายนอกเข้า-ออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร
     
-  ทำความสะอาดคอกสุกรและพื้นของโรงเรือนด้วยผงซักฟอก และพ่นหรือราดน้ำยาฆ่าเชื้อ 
ข้อปฏิบัติของเกษตรกรเมื่อพบสุกรป่วย - ตายตามนิยามการเฝ้าระวังทางอาการ
1.  แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่โดยตรงทันที หรือผ่านแอปพลิเคชั่น DLD 4.0 หรือ Call center 
063 225 6888 และหากเป็นฟาร์ม GAP แจ้งสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มด้วย
2.  ไม่เคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรทั้งหมดออกนอกฟาร์ม
3.  ไม่ชำแหละซากสุกร และฝังหรือเผาซากสุกรตายตามคำแนะนำของสัตวแพทย์
4. ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคภายในฟาร์มและออกนอกฟาร์มอื่นโดยใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ  
เช่น
     
4.1  ป้องกันการสัมผัสสุกรป่วยและซากสุกรโดยตรง เช่น สวมถุงมือ
     
4.2  เปลี่ยนรองเท้าและใช้ถุงคลุมรองเท้าป้องกันเชื้อโรค เมื่อเข้าออกสถานที่เลี้ยงสุกร
     
4.3  อาบน้ำ ชำระร่างกาย สระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่ออกจากพื้นที่เลี้ยงสุกรทันที และเสื้อผ้าที่ใช้แล้วให้
มีการแยกซัก แช่ยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง
     
4.4  ไม่นำวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในพื้นที่การเลี้ยงสุกรออกข้างนอก
     
4.5  เจ้าของหรือคนเลี้ยงสุกรไม่ไปฟาร์มอื่น
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4.6  ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร
4.7  ไม่ให้ยานพาหนะภายในและภายนอกเข้า-ออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร
5. ทำความสะอาดคอกสุกรและพื้นของโรงเรือนและทำลายเชื้อโรค
6.  ดำเนินการควบคุมโรคตามที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์กำหนด 

ข้อปฏิบัติของโรงฆ่าสัตว์เมื่อพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่โรงฆ่าสัตว์
หากพนักงานตรวจโรคสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ พบสุกรมีเหตุสงสัยว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้ดำเนินการตาม
มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ทันที ดังนี้
1.  แจ้งสัตวแพทย์ประจำท้องที่
2.  สั่งงดการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์นั้นไว้เพื่อตรวจพิสูจน์
3. ไม่อนุญาตให้นำซากที่ได้จากสุกรชุดนี้ไปจำหน่ายจนกว่าจะได้รับยืนยันว่าสุกรที่เข้าฆ่าไม่เป็นโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร
ข้อปฏิบัติของโรงฆ่าสัตว์เมื่อพบสุกรยืนยันเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่โรงฆ่าสัตว์
1. หากผลยืนยันว่าสุกรที่เข้าฆ่าเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ดำเนินการควบคุมโรคในฟาร์มตามมาตรการ
เมื่อพบสุกร มีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
2. ควบคุมให้ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคและพักการฆ่าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ โดยมีการเก็บ Swab 

หาการปนเปื้อนเชื้อที่โรงฆ่า จำนวน 2 ตัวอย่าง โดยที่คอกพัก 5 จุด และพื้นที่การผลิต 5 จุดทุกสัปดาห์ หากไม่พบ
มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัส ติดต่อกัน 2 ครั้ง จึงสามารถดำเนินการกิจการได้ตามปกติ
วิธีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคคอกหรือโรงเรือน
1. เตรียมการในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งน้ำสาธารณะ  ซึ่งในการจัดการให้พิจารณาตามสภาพของพื้นที่
2.  นำวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ออกจากคอกหรือโรงเรือน
3.  ปัดฝุ่นหรือหยากไย่ที่เพดาน ผนังและตามมุมคอก 
4.  ขูดพื้นและผนังโรงเรือนเพื่อขจัดมูลสัตว์และเศษอาหารที่ติดฝังแน่น 
5.  กวาดพื้นผิวโรงเรือนที่เกิดโรคเพื่อกำจัดสารอินทรีย์กองไว้ด้วยกัน
6.   ในกรณีของโรงเรือนปิด (evaporated house) ถอดเยื่อทำความเย็น (cooling pad) สำหรับให้น้ำ
ผ่านลงมาในระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น กองรวมกันเพื่อราดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช่น โซดาไฟ ก่อนนำไปฝังหรือ
เผาเมื่อแห้ง
7.  ใช้น้ำผงซักฟอกราดทุกส่วนของโรงเรือนและขัดให้สะอาด 
8.  ล้างด้วยน้ำสะอาด 
9.  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพให้ชุ่มโรงเรือนโดยจัดการให้ยาฆ่าเชื้อสัมผัสกับพื้นคอกนานที่สุด 
10. พ่นยาฆ่าเชื้อตามข้อ 9. ซ้ำภายหลังจากพ่นครั้งแรก
วัสดุ มูลสัตว์ที่ไม่สามารถทำลายเชื้อโรคได้
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพให้ชุ่ม ก่อนนำไปทำลาย
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อุปกรณ์ที่สามารถทำลายเชื้อโรคได้
1. เตรียมการในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่
ให้ปนเปื้อนแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งในการจัดการให้พิจารณาตามสภาพของพื้นที่
2.  ล้างทำความสะอาด
3.  ใช้น้ำผงซักฟอกและขัดให้สะอาด 
4.  ล้างด้วยน้ำสะอาด 
5.  ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพโดยจัดการให้แช่ยาฆ่าเชื้อหรือสัมผัสให้ได้ตามที่กำหนด
6.  ตากแดดให้แห้ง
ยาฆ่าเชื้อโรคและระยะเวลาสำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
1.  กลุ่มโซดาไฟ 8/1,000  นาน  30  นาที
2.  กลุ่มฟีนอล  นาน  30  นาที
3.  สารประกอบไอโอดีนนาน  30  นาที
4.  กลุ่ม hypochlorite ที่มี  2.3  เปอร์เซ็นต์คลอรีน นาน  30  นาที
5.  ฟอร์มาลีน 3/1,000  นาน  30  นาที
6. กลุ่มกลูเตอราลดีไฮด์ 2 เปอร์เซ็นต์ นาน 30 นาที
7. Oxidizing agent 1:800
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ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงศ์นุเวช

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.น.สพ.ดร.กิจจา อุไรรงค์
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สัตวแพทยสภา
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สพ.ญ.อรพันธ์ ภาสวรกุล
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สำนักพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

น.สพ.อรรถรัตน์ เอี่ยมม่วง

สำนักพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

น.สพ.พัฒนพงษ์ โลหะอนุกุล

สำนักพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

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

สพ.ญ. วันดี คงแก้ว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนบน) 
จ.นครศรีธรรมราช

สพ.ญ. พัชรี ทองคำคูณ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน) 
จ.ลำปาง

สพ.ญ. กมลลดา นิยมทรัพย์

สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

น.สพ.เทอดศักดิ์ ดีเสมอ

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

น.สพ.อิสระ ปัญญวรรณ

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก

สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
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น.สพ.นฤพล พร้อมขุนทด
นายนพพร มหากัณธา
นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
จ.พิษณุโลก
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
ปศุสัตว์จังหวัดตราด

นายสมชาย อนันตจารุตระกูล

ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

น.สพ.สุริยะ กะการวงษ์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

นายชูยศ เชาว์ศิริกุล

ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

นายนพดล พินิจ

ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สพ.ญ.วรรณี วัฒนพงศ์ชาติ

ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

นายสุทิน กาญจนรัช

ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

สพ.ญ.เพ็ญพร ทับเลิก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

น.สพ.ธรรมกุล ธรรมเนียม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

สพ.ญ.กรองกาญจน์ สีขาวขำ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

น.สพ.อภิชัย นาคีสังข์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

น.สพ.จิรภัทร ศักดิ์เสรีชัยกุล

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

น.สพ.จรูญวิทย์ นะพรธัมย์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

น.สพ.กล้าหาญ ศรีทองท้วม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

น.สพ.เรืองแสง กิจเจริญปัญญา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

สพ.ญ.ปาริชาติ เมืองเอก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์

น.สพ.สุพจน์ รสจันทร์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
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ผู้จัดทำแผนโดย
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฝ่ายเลขานุการจัดทำแผน
สพ.ญ.นพวรรณ บัวมีธูป
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ email : fonmaiya@yahoo.com

สพ.ญ.ณัฐวดี ภมรานนท์
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  email : dcontrol5@dld.go.th

สพ.ญ. ธิตินันท์ สุขนิวัฒน์ชัย
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ email : dcontrol1@dld.go.th

สพ.ญ. ตะวัน ทองสว่าง
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ email : dcontrol1@dld.go.th

นายสุรเดช พัฒนมงคล
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  email : dcontrol1@dld.go.th

น.สพ. คมสัน รุ่งเรือง
กองสารวัตรและกักกัน email : qsap_bkk@dld.go.th

สพ.ญ. ณัฐกานต์ คุรุพันธ์
กองสารวัตรและกักกัน email : qsap_bkk@dld.go.th

น.สพ. ฐปณัฐ สงคสุภา
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ email : niah5@dld.go.th

น.สพ. ศราวุธ เขียวศรี
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 email : r5.prevent@dld.go.th
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