จัดทําโดยส่วนสุขภาพสัตว์
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การดําเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือ
ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ที่ กษ 0610.07/ว8953 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ASF

ซักซ้อมแนวทางการเผชิญเหตุ กรณีพบ
สถานการณ์ความเสี่ยงสูงมาก

ASF

สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
จัดทําแผนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคระบาดสําคัญในสุกรหรือหมูป่า + จัดทําแนวทางในการ
ดําเนินงานและชี้แจงทําความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
รวมทั้งผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เตรียมคําสั่งให้พร้อม เช่น คําสั่งคณะกรรมการ

จัดเตรียมงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนฯ และประสาน

ประเมินราคาสัตว์ คําสั่งฯทําลายสัตว์

ความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินความเสี่ยงต่อโรคระบาดสาคัญในสุกรหรือหมูป่า

ขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยระบบ EE-Smart+

ระดับพื้นที่อําเภอ และจัดส่งผลการประเมินให้แก่
- อธิบดีกรมปศุสัตว์

Smart Plus ให้ครบและต้องมีข้อมูลที่ตั้งโรงฆ่าสุกร

- รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่กํากับดูแลด้านสุขภาพสัตว์

ร้านจําหน่ายเนื้อสุกร ร้านจําหน่ายอาหารและยาสัตว์ ฯลฯ

- ปศุสัตว์เขต 1-9 ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

- ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
- ผู้อํานวยการ กองสารวัตรและกักกัน

ทั้งนี้จะแจ้งภายในวันจันทร์ก่อน12.00น.
เตรียมสถานที่ฝังทําลายซากสุกร
และทวนสอบว่าใช้งานได้จริง

ติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
ตามแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสําคัญ
ในสุกรหรือหมูป่า

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด

กองสารวัตรและกักกัน
สนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมความ
เสี่ยงในพื้นที่ที่พบความเสี่ยงสูงมาก + ติดตามและประเมินผล

แจ้งแผนการเฝ้าระวังโรคผ่านปศุสัตว์เขตไปยังศวพ.ตต.
ASF

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ระยะเร่งด่วน
2. การเฝ้าระวังโรคตามแผนการเฝ้าระวังฯปกติ
การดําเนินการเคลื่อนย้ายสุกร แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีการเคลื่อนย้ายสุกรเพื่อเข้าโรงฆ่า
2. กรณีการเคลื่อนย้ายเพื่อนําไปเลี้ยง
3. กรณีขออนุญาตเคลื่อนย้ายโดยผ่านคอกขายกลาง

การดําเนินงานของด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่จังหวัดที่พบความ
เสี่ยงสูงมาก และรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบตามความเหมาะสม
ประสานการดําเนินงานกับด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่อื่นๆนอก
จังหวัดที่พบความเสี่ยงสูงมาก กรณีมีความจําเป็นต้องใช้
บุคคลากรเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในพื้นที่ที่
พบความเสี่ยงสูงมาก
เน้นยํ้า กํากับ ติดตาม การบังคับใช้กฎหมายของด่านกักกันสัตว์
ในทุกพื้นที่โดยเฉพาะ พื้นที่ที่พบความเสี่ยงสูงมาก

เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสุกรไปยัง
ท้องที่จังหวัด
1) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย (ร.3/ร.4/ร.5)
2) หนังสืออนุญาตปลายทาง (กรณีย้ายเข้าเขตโรคระบาด/ชั่วคราว/เฝ้าระวังโรค)
3) ใบรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง (กรณีย้ายเข้าโรงฆ่าสุกร)

สรุปรายงานปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานในพื้นที่ พร้อมเสนอ
แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา แจ้งกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาต่อไป

4) ใบรับรอง GAP /GFM/ฟาร์มปลอดโรค FMD /ASF
5) ผลตรวจ ASF (ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของต้นทางและประเภทฟาร์ม GAP/non GAP) 6) ผลตรวจ
surface swab โรงเรือน ก่อนนาสุกรลงเลี้ยง 14 วัน ต้องให้ผลลบ ต่อ ASF 7) ใบรายงานผลการประเมิน
ความเสี่ยง มีอายุ 7 วัน
8) รายงานสุกรป่วยแล้วตาย

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

9) ใบ สพส.1 (กรณีเข้า โรงฆ่า EST)

สํานักงานปศุสัตว์เขต
สนับสนุนทรัพยากรตามความจําเป็น
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการเฝ้าระวังของสนง.ปศจ.
และรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ
ตามความเหมาะสม

สนับสนุนทรัพยากรตามความจําเป็นในการตรวจวินิจฉัย
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

สนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการและพัฒนาเทคนิควิธีการ
ตรวจวินิจฉัยให้มีความแม่นยํา รวดเร็ว ทําได้ง่ายในทางปฏิบัติ
และลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย

ประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ

สรุปรายงานปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานในพื้นที่
พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
แจ้งกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาต่อไป

รายงานผลการตรวจวินิจฉัยตามแนวทางที่กําหนด

สรุปรายงานปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
แจ้ง กรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาต่อไป

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด
จัดทําโดยส่วนสุขภาพสัตว์
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หัวหน้ากลุ่ม

ปศุสัตว์จังหวัด

พัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงนามรับรองในรายงานผลการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์

คณะกรรมการ ฯ

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อเป็นหลัก
ฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต

หัวหน้ากลุ่มพัฒนา

เคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า

สุขภาพสัตว์

ปศุสัตว์อําเภอ
ทุกอําเภอ

มีหน้าที่พิจารณาประเมินความเสี่ยง

ตามแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

หากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง
ระดับจังหวัด อนุญาตเคลื่อนย้ายได้ภายในจังหวัดเท่านั้น

คะแนนประเมินความเสี่ยงใช้ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่ทําการประเมิน

RISK

กรณีคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ได้มีการปรับ

เปลี่ยนระดับความเสี่ยงในระดับอําเภอ (ประกาศทุกวันจันทร์) ภายหลัง
การยื่นคําขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ (ร.1) ให้ดําเนินการ ดังนี้

ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ตามระดับความเสี่ยงเดิม โดยพิจารณาจาก
ณ วันที่ ยื่นคําขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ (ร.1) โดย
วันที่ ยื่นคําขอ
ร.1 ล่วงหน้า

48 h

จ

อ

พ

พฤ

ศ

ส

อา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

กรณีเป็นการขออนุญาตเคลื่อนย้ายเพื่อเข้าโรงฆ่าสัตว์สามารถยื่น ร.1 ได้
ล่วงหน้าไม่เกิน 7 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ)

กรณีเป็นการขออนุญาตเคลื่อนย้ายเพื่อนําไปเลี้ยงสามารถยื่น ร.1 ได้
ล่วงหน้าไม่เกิน 21 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ)

หากมีการออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายล่วงหน้าให้สัตวแพทย์ผู้ออกหนังสืออนุญาต กําหนดระยะเวลาที่ใบอนุญาตยัง
สามารถใช้ได้ต้องไม่เกินเวลา 24.00 น.ของวันอาทิตย์ ในสัปดาห์ที่ออกหนังสืออนุญาตล่วงหน้านั้น

ยกเว้นในกรณีที่ฟาร์มต้นทางและฟาร์มปลายทางตั้งอยู่ในรัศมี1 กิโลเมตร รอบฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมาก รวมทั้งเป็น

ฟาร์มที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมาก ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ตามระดับความเสี่ยงปัจจุบัน

จัดทําโดยส่วนสุขภาพสัตว์

แผนการเฝ้าระวังโรคASF
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2 ประเภท

1. การเฝ้าระวังโรคระยะเร่งด่วน

2. การเฝ้าระวังโรคตามแผนการเฝ้าระวังฯปกติ

1. การเฝ้าระวังระยะเร่งด่วนในโรงฆ่าสุกรในช่วง1เดือนแรก ภายหลังพบความเสี่ยงสูงมากในพื้นที่จังหวัด
(ให้สอบสวนโรคย้อนหลังกลับไปอย่างน้อย 30 วัน)
แบ่งพื้นที่ตามการประเมินความเสี่ยง ได้ 4 ประเภท
1. 🟥 พื้นที่ความเสี่ยงสูงมาก

: พื้นที่ที่ประกาศเขตโรคระบาด/เขตโรคระบาดชั่วคราว หรือมีรายงาน/สงสัยว่าเป็นโรค ASF < 3 เดือน

2. 🟧 พื้นที่ความเสี่ยงสูง

: พื้นที่ที่เคยมีรายงาน/สงสัยว่าเป็นโรค ASF ตั้งแต่ 3 -12 เดือน

3. 🟨 พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง : พื้นที่ที่เคยมีรายงาน/สงสัยว่าเป็นโรค ASF แล้ว 12 เดือน ขึ้นไป
4. 🟩 พื้นที่ความเสี่ยงตํ่า

: พื้นที่ที่ไม่เคยมีรายงาน/สงสัยว่าเป็นโรค ASF

2

1
จังหวัด A

2-4 wk

ทําลาย + ชดใช้ + สอบสวน

ASF

เก็บตัวอย่าง Surface swab ทุกโรงฆ่า

จังหวัด A

ฟาร์ม

ASF

ในจังหวัด ความถี่ตามพื้นที่ความเสี่ยง

ฟาร์ม

เสี่ยงสูงมาก

1 wk

Surface swab

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

เก็บตัวอย่าง Surface swab ทุกโรงฆ่า

รวมเป็น 3 ครั้ง

ในจังหวัด 1 ครั้ง

เสี่ยงสูง ,ปานกลาง , ตํ่า
Surface swab 1 ครั้ง

2 -4 WK

ASF
1 WK

เจอที่ฟาร์ม

2 WK

1 เดือน เป็นต้นไป

1 เดือน

3

ASF

4

ASF

เจอฟาร์ม

4 WK

3 WK

1.เจอฟาร์ม

อีก ในช่วง 1 เดือน โรงฆ่าไม่ต้องทําอะไร

2.ไม่เจอฟาร์มเสี่ยงสูง

ASF

ฟาร์ม

โรงฆ่า
เชื่อมโยง

โรงฆ่าเสี่ยงสูงมาก+

อยู่ใน พท.เสี่ยงสูงมาก

เสี่ยงสูง

- Big cleaning

- Big cleaning

- Big cleaning

ครั้ง d0, d1

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

- เฝ้าระวังทางอาการ

เชื่อมโยง

- Surface swab 2
-สอบย้อน 30 วัน

แต่ไม่เชื่อมโยง

- Surface swab
นาน 3 เดือน

ทําตามข้อ 1

ปานกลาง

ตํ่า

- Surface swab 1 ครั้ง/3 เดือน

เฝ้าระวังที่โรงฆ่า ตามแผนปกติ

จังหวัด A

การดําเนินการเมื่อตรวจพบความเสี่ยงสูงมากในโรงฆ่าสุกร
ตามแผนการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในระยะเร่งด่วน
จัดทําโดยส่วนสุขภาพสัตว์
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ASF

ผู้ประกอบการ

สัตวแพทย์พื้นที่

เก็บตัวอย่างพื้นผิว (surface swab)
จํานวน 3 บริเวณ

จํานวน 2 ครั้งในวันที่ 0 และวันที่ 1
สัตวแพทย์พื้นที่ขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการชะลอ

3
ทําความสะอาดทําลายเชื้อโรค

การนําสุกรหรือหมูป่าเข้าฆ่า

1

2
6

4

สอบสวนให้ทราบสาเหตุของการพบความเสี่ยงสูงมาก
ระบุในใบส่งตัวอย่างเป็น

ตัวอย่างสําหรับกิจกรรมชันสูตร

5
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นลบทั้งสองครั้ง
จึงจะพิจารณาให้สามารถดําเนินการได้ตามปกติ

และสอบข้อมูลย้อนหลัง 30 วัน ว่ามีฟาร์มใดบ้างที่นํา
สุกรหรือหมูป่าเข้าฆ่าที่โรงฆ่าและดําเนินการสอบสวน
ฟาร์มที่เกี่ยวข้อง

จัดทําโดยส่วนสุขภาพสัตว์
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แผนการเฝ้าระวังโรคASF

2 ประเภท

1. การเฝ้าระวังโรคระยะเร่งด่วน

2. การเฝ้าระวังโรคตามแผนการเฝ้าระวังฯปกติ

2. การเฝ้าระวังโรคตามแผนการเฝ้าระวังฯปกติ
การเฝ้าระวังในพื้นที่อาเภอที่พบความเสี่ยงสูงมาก

1 km
เสี่ยงสูงมาก

5 km

ไม่เชื่อมโยงโดยตรง
สถานประกอบการ

พบความเสี่ยงสูงมาก

ฟาร์ม

1. ทําลาย + ชดใช้
2. สอบสวน

1 km

5 km

Non-GAP

1. บันทึกสั่งกัก

1. บันทึกสั่งกัก

1. บันทึกสั่งกัก

2. เจรจาขอทําลาย+ชดใช้

2. หากมีสุกร ให้

2. เจรจาขอทําลาย + ชดใช้

ฟาร์มที่ไม่ยอมทําลาย

surface swab 1 ครั้ง

GAP/ฟาร์มที่ไม่ยอมทําลาย

3. surface swab 2 ครั้ง

ในวันที่ 7*

3. surface swab 3 ครั้ง

d7 และ d14*

3. เฝ้าระวังทาง

d1,d7และd14 *

4. เฝ้าระวังทางอาการ **

อาการ**

>5km
1. เฝ้าระวังทางอาการ**

4. เฝ้าระวังทางอาการ**

>5 km

รถขนส่ง

1. surface swab

ไม่ต้องมีการเก็บตัวอย่าง

งดเคลื่อนย้ายทันที จนกว่าผลตรวจจะเป็นลบ2ครั้ง

เชื่อมโยง
โดยตรง

ASF

เชื่อมโยงโดยตรง

ติดกัน
โรงฆ่า

1. ขอความร่วมมือชะลอการนําสุกรเข้าฆ่า

1. ขอความร่วมมือทําความสะอาดทําลายเชื้อโรค

2. ทําความสะอาดทําลายเชื้อโรค

2. surface swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

3. surface swab 2 ครั้ง d0 และ d1

3. หากพบรอยโรคตามนิยามให้เก็บตัวอย่างเลือดสุกรส่งตรวจ ระหว่างการเฝ้าระวัง
ยังสามารถดําเนินกิจการได้ตามปกติ
4. โรงฆ่าใดรับสุกรจากอําเภอเสี่ยงสูงมากให้ surface swab และเจาะเลือดสุกร 5 ตัว
ต่อฟาร์ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าไม่มีสุกรจากอําเภอเสี่ยงสูงมากเข้าฆ่า เป็นเวลา
ติดต่อกัน 2 สัปดาห์

เขียง

1. ขอความร่วมมือชะลอการจําหน่าย

1. surface swab 10 ร้าน ทุกสัปดาห์

2. ทําความสะอาดทําลายเชื้อโรค

2. ระหว่างการเฝ้าระวังสามารถดาเนินกิจการได้ตามปกติ

3. surface swab 2 ครั้ง d0 และ d1
ร้านขายอาหารสุกร

1. surface swab 1 ครั้ง

ไม่ต้องมีการเก็บตัวอย่าง

* นับจากวันที่พบความเสี่ยงสูง ASF
**หากพบสุกรป่วยตายตามนิยาม ใหเ้ก็บเลือดสุกรป่วย 15 ตัวอย่าง
หมายเหตุ
1. การเชื่อมโยงโดยตรง เช่น ฟาร์ม รถขนส่งสุกร รถขนส่งอาหาร โรงฆ่า
ร้านจําหน่ายเนื้อสุกร พ่อค้า ร้านขายวัตถุดิบ
2.นิยามโรคASF ตามประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องกําหนดจํานวนและลักษณะ
การป่วยหรือตายของสุกรหรือหมูป่าเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
3. ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

การเฝ้าระวังในพื้นที่อาเภอความเสี่ยงอื่นๆ

สถานประกอบการ

เสี่ยงสูง

ฟาร์ม

1. เฝ้าระวังทางอาการ

โรงฆ่า

1. ขอความร่วมมือทําความสะอาดทําลายเชื้อโรค

ปานกลาง

ตํ่า

2.หากพบสุกรป่วยตายตามนิยามให้เก็บตัวอย่างเลือดสุกร 15 ตัวอย่าง

2.surface swab 1 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือน

3.เฝ้าระวังทางอาการหากพบสุกรป่วยตาย หรือพบรอยโรคจากซากสุกรตามนิยาม ให้เก็บตัวอย่างเลือดสุกรหรือซากที่พบรอยโรคส่งตรวจ

4. โรงฆ่าใดรับสุกรจากอําเภอเสี่ยงสูงมาก ให้surface swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเจาะเลือดสุกร 5 ตัว/ฟาร์ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะไม่มีสุกร
จากอาเภอเสี่ยงสูงมากเข้าฆ่า เป็นเวลาติดต่อกัน 2 สัปดาห์
เขียง

1.ขอความร่วมมือทําความสะอาดทําลายเชื้อ

1.ขอความร่วมมือทําความสะอาดทําลายเชื้อ

1.ขอความร่วมมือทําความสะอาดทําลายเชื้อ

สัปดาห์ ๆ ละ 5 แห่ง

2. surface swab เดือน ละ 10 แห่ง

2. surface swab เดือน ละ 5 แห่ง

โรคอย่างสมํ่าเสมอ 2.surface swab ทุก

โรคอย่างสมํ่าเสมอ

โรคอย่างสมํ่าเสมอ

ร้านขายอาหารสัตว์
หมายเหตุ: คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดพิจารณาแล้วมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอาจเพิ่มความถี่ในการเฝ้าระวังในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม

การดําเนินการกรณีพบผลบวกทางห้องปฏิบัติการ
ตามแผนเฝ้าระวัง ฯ แบ่งเป็น 3 กรณี
จัดทําโดยส่วนสุขภาพสัตว์
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1

กรณีพบผลบวกในฟาร์มจากการเก็บตัวอย่าง surface swab

ASF

1. หากพบผลบวกให้ดําเนินการ
(1) ทําลายสุกร
(2) สอบสวน

2. หากพบผลลบก็ให้เฝ้าระวังทางอาการต่อเนื่องระยะ
เวลา > 30 วัน ในช่วงนี้หากพบสุกรแสดงอาการป่วย
ตายตามนิยามให้เก็บตัวอย่างเลือดสุกร จํานวน 15
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเก็บ ตัวอย่างเลือดสุกรป่วย ฟาร์มละ 15 ตัว

2
1

ตัวอย่าง

กรณีพบผลบวกในโรงฆ่าสัตว์จากการเก็บตัวอย่าง surface swab

ASF

1. หากผลตรวจเลือดให้ผลบวก ให้ทําลายสุกรทุกตัว
ที่พร้อมจ่ายค่าชดใช้

2.หากผลตรวจเลือดให้ผลลบ อนุญาตให้เข้าฆ่าได้
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ชะลอการฆ่าสุกรและเก็บตัวอย่างเลือด

สุกรทุกตัวที่มีอยู่ในโรงฆ่าในวันที่ทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

3
1

ภายหลังทําความสะอาดโรงฆ่า (big cleaning) และ

เก็บตัวอย่าง surface swab 2 ครั้งในวันที่ 0 และวันที่
1 และผลตรวจ ให้ผลลบติดต่อกัน 2 ครั้ง

กรณีพบผลบวกที่สถานที่จําหน่ายเนื้อสุกร

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

- ชะลอการขายซากสุกร

- ทําความสะอาดทําลายเชื้อโรคในสถานประกอบการนั้น

- เก็บตัวอย่าง surface swab ใน 3 บริเวณๆ จํานวน 2 ครั้ง ใน
วันที่ 0 และวันที่ 1 ต้องให้ผลการตรวจเป็นลบทั้งสองครั้ง

การดําเนินการเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่ามีชีวิต
จัดทําโดยส่วนสุขภาพสัตว์
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1. กรณีการเคลื่อนย้ายสุกรเพื่อเข้าโรงฆ่า
ฟาร์มที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือฟาร์มที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรอนุญาตได้
ภายหลังมีการทําลายสุกรในฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมากไปแล้ว

ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ แต่ถ้าจะเคลื่อนย้าย ต้องเก็บตัวอย่างสุกรโรง

เสี่ยงสูงมาก

ASF

เรือนที่จะเคลื่อนย้าย โรงเรือนละ 15 ตัว ผลต้องเป็นลบ

1 km
เชื่อมโยงโดยตรง

ระดับความเส่ียง

ต้นทาง

(ต้นทาง)
สูงมาก

สูง

การดําเนินการที่โรงฆ่าปลายทาง
กรณีรับสุกรจากพื้นที่เสี่ยงสูงมาก

1. ห้ามเคลื่อนย้าย หรือ

1. surface swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะไม่มีสุกรจากอําเภอ

2. หากจะเคลื่อนย้าย ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน

เสี่ยงสูงมากเข้าฆ่า เป็นเวลาติดต่อกัน 2 สัปดาห์

ของคณะกรรมการ ประเมินความเสี่ยงระดับ

2. เจาะเลือดสุกรจากอําเภอเสี่ยงสูงมาก จํานวน 5 ตัวต่อฟาร์ม

จังหวัด > 80 คะแนน

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

1. ฟาร์ม GAP ขึ้นไป และ ผ่านเกณฑ์ประเมินของ
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด
> 60 คะแนน
3. ฟาร์ม Non-GAP ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยง > 60 คะแนน

ปานกลาง

1. ฟาร์ม GAP ขึ้นไป ไม่ต้องประเมินความเสี่ยง
2. ฟาร์ม GFM และ ผ่านเกณฑ์ประเมินของคณะ
กรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด
> 60 คะแนน
3. ฟาร์ม Non-GFM ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยง > 60 คะแนน

ตํ่า

1. ฟาร์มทุกประเภท ไม่ต้องประเมินความเสี่ยง
ต้องเป็นฟาร์มที่ไม่พบอาการตามนิยาม

หรือมีอัตราการป่วยตาย (case fatality)
เกินร้อยละ 50 ภายใน 3 วัน

RISK

กรณีโรงฆ่ารับสุกรจากหลายพื้นที่ความเสี่ยง
ให้ดําเนินการจากระดับความเสี่ยงของฟาร์ม
ต้นทางที่สูงที่สุด (เสี่ยงสูงมาก)

เก็บตัวอย่างเลือดสุกรโรงเรือนที่จะเคลื่อนย้าย
โรงเรือนละ 15 ตัว ผลการตรวจต้องให้ผลลบ

LAB

อายุผล LAB ขึ้นกับระดับความเสี่ยง และประเภทฟาร์ม

เสี่ยงสูงมาก

การดําเนินการเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่ามีชีวิต
จัดทําโดยส่วนสุขภาพสัตว์
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2. กรณีการเคลื่อนย้ายเพื่อนําไปเลี้ยง

ต้นทาง

ปลายทาง
ฟาร์มต้นทางที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือฟาร์มที่อยู่ในรัศมี 1 km เคลื่อนย้ายได้ภายหลัง
1 km

เสี่ยงสูงมาก

ทําลายสุกรในฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมากไปแล้ว >1 เดือน
แต่หากต้องการเคลื่อนย้ายให้เก็บเลือดตรวจASF ผลต้องเป็นลบ

เชื่อมโยงโดยตรง

ASF

- จํานวนสุกรที่จะเคลื่อนย้าย < 100 ตัว : เก็บ 50%ของจํานวนที่จะเคลื่อนย้าย
- จํานวนสุกรที่จะเคลื่อนย้าย > 100 ตัว : เก็บเลือดสุกรจะเคลื่อนย้าย 60 ตัว

ต้นทาง
ระดับความเส่ียง

ปลายทาง
ระดับความเส่ียง

หลักเกณฑ์ฟาร์ม

สูงมาก

สูงมาก

หลักเกณฑ์ฟาร์ม
ฟาร์ม GAP ขึ้นไป

1. ห้ามเคลื่อนย้าย หรือ

ก่อนลงเลี้ยง

หลังลงเลี้ยง

1. ถ้าเคยพบASF

- ให้ทําลายสุกรมาแล้วไม่

2. หากจะเคลื่อนย้าย ต้องผ่าน

น้อยกว่า 3 เดือน

เกณฑ์ประเมินของคณะกรรมการ

สูง

ประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด

> 80 คะแนน ทั้ง GAPและNon-GAP

ปานกลาง-ตํ่า

ฟาร์ม GAP ขึ้นไป
ฟาร์ม GFM ขึ้นไป

- surface swab โรงเรือนที่

สุกรจะลงเลี้ยง 2 ครั้ง วันที่
14 และ 21

เก็บตัวอย่างเลือดสุกรชุด
ที่เคลื่อนย้ายมาเลี้ยง

จํานวน 15 ตัวอย่างต่อ

โรงเรือน ในวันที่ 1 และ 7

2.ถ้าไม่เคยพบไม่ต้องทําอะไร

0

14

0

21

1

7
15 ตัว

ต้นทาง
ระดับความเส่ียง
สูง

ปลายทาง
หลักเกณฑ์ฟาร์ม

1. GAP ขึ้นไปเท่านั้น และ
ผ่านเกณฑ์ประเมินของ

ระดับความเส่ียง
สูงมาก

คณะกรรมการประเมิน

ความเสี่ยงระดับจังหวัด
> 60 คะแนน

2. Non-GAP ผ่านเกณฑ์
ประเมินความเสี่ยง
> 60 คะแนน
ปานกลาง

หลักเกณฑ์ฟาร์ม

ก่อนลงเลี้ยง

1. ฟาร์ม GAP ขึ้นไป

1. ถ้าเคยพบASF

ทําลายสุกร มาแล้วไม่

ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

2. ถ้าเคยพบASF ให้
น้อยกว่า 3 เดือน

สูง

ฟาร์ม GAP ขึ้นไป

ปานกลาง-ตํ่า

ฟาร์ม GFM ขึ้นไป

- ให้ทําลายสุกรมาแล้ว
- surface swab โรง

เรือนที่สุกรจะลงเลี้ยง 2
ครั้ง วันที่ 14 และ 21

2.ถ้าไม่เคยพบไม่ต้อง
ทําอะไร

1. GAP ขึ้นไป ไม่ต้อง
ประเมินความเสี่ยง

2. GFM และผ่านเกณฑ์
ประเมินของคณะ

กรรมการประเมิน

ความเสี่ยงระดับจังหวัด
> 60 คะแนน

3. Non-GFM ผ่านเกณฑ์
ประเมินความเสี่ยง
> 60 คะแนน
ตํ่า

15 ตัว

1. ฟาร์มทุกประเภท

ไม่ต้องประเมินความเสี่ยง
ระดับจังหวัด

0

14

21

การดําเนินการเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่ามีชีวิต
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3. กรณีขออนุญาตเคลื่อนย้ายโดยผ่านคอกขายกลาง
ที่มีสถานที่ตั้งอยู่สถานที่อื่นที่ไม่ใช่ฟาร์มต้นทาง

ให้ดําเนินการตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขออนุญาต การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์หรือซากสัตว์
ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น พ.ศ. 2558 หมวด 3 ข้อ 14 (4) ดังนี้

ใบอนุญาต
เคลื่อนย้าย

คอกกลาง

แจ้งหมายเลขทะเบียนรถที่จะมารับสุกรต่อจาก

คอกขายกลางและสถานประกอบการปลายทางสุดท้าย

สัตวแพทย์พื้นที่

เป็นลายลักษณ์อักษรแนบไปพร้อมใบอนุญาตหรือ

ที่คอกขายกลางตั้งอยู่

หนังสืออนุญาตเคลื่อนย้าย

ตรวจสอบประเภทของสุกร

สัตวแพทย์พื้นที่ต้นทาง

ที่จะเคลื่อนย้ายว่าสอดคล้องกับ

1 Farm

สถานประกอบการปลายทางสุดท้าย

6 hr

ต้องตรวจสอบและกํากับให้ผู้ประกอบการ

นําสุกรลงที่คอกขายกลางครั้งละ 1 ฟาร์ม

ย้ายสุกรไปยังสถานประกอบการปลายทาง
ภายในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมงนับตั้งแต่สุกร
ตัวสุดท้ายของฟาร์มนั้น ๆลงที่คอกขาย
กลาง (All in All out)

ให้ผู้ประกอบการทาความสะอาดฆ่าเชื้อโรค
คอกขายกลาง พักไว้ไม่น้อยกว่า 30 นาที

ก่อนที่จะอนุญาตให้สุกรฟาร์มถัดไปลงมา

ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถและ

สถานประกอบการปลายทางสุดท้าย

ต้องตรงกับที่สัตวแพทย์พื้นที่ต้นทาง
ที่ฟาร์มตั้งอยู่แจ้งมา

สถานประกอบการปลายทางสุดท้าย

เกณฑ์ในการเก็บตัวอย่างเลือดสุกรเพื่อประกอบการเคลื่อนย้าย
หลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่าง

เก็บเลือดจากสุกรที่แสดงอาการผิดปกติหรือ แสดงอาการตามนิยาม
ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

น้อยกว่า 500 ตัว เก็บตัวอย่างฟาร์มละ 15 ตัว ดังนี้

มากกว่า 500 ตัว เก็บตัวอย่างโรงเรือนละ 15 ตัว ดังนี้

แม่ที่คลอด
ลูกสุกร

เก็บจากแม่พันธุ์ชุดที่คลอดลูกที่จะเคลื่อนย้าย

หย่านม

หากมีไม่ครบให้เก็บแม่พันธุ์ชุดอื่นๆ

สุกรขุน

เก็บจากสุกรขุนที่จะเคลื่อนย้าย

ลูกสุกรที่จะเคลื่อนย้าย

สุกรขุนที่จะเคลื่อนย้าย

พ่อ-แม่พันธุ์
ทดแทน

เก็บจากแม่พันธุ์ทดแทนที่จะเคลื่อนย้าย

พ่อ-แม่พันธุ์
ปลด

เก็บจากแม่พันธุ์ปลดที่จะเคลื่อนย้าย

แม่พันธุ์ทดแทนที่จะเคลื่อนย้าย

หากมีไม่ครบให้เก็บแม่พันธุ์ชุดอื่นๆ

แม่พันธุ์ปลดที่จะเคลื่อนย้าย

หากมีไม่ครบให้เก็บแม่พันธุ์ชุดอื่นๆ

สัตวแพทย์ผู้ออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้าย
ตรวจสอบสถานประกอบการปลายทาง
ให้สอดคล้องกับชนิดของสุกรที่จะเคลื่อนย้าย

อายุผลตรวจทางห้อง Lab

และดําเนินการตามระเบียบการเคลื่อนย้าย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นับตั้งแต่วันตอบผลในใบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัตการ
ฟาร์มต้นทางอยู่ในพื้นที่ที่พบ

ความเสี่ยงสูงมาก

ความเสี่ยงสูง

ผลการตรวจมีอายุ 3 วัน

ผลการตรวจมีอายุ 7 วัน

ความเสี่ยงปานกลาง

ฟาร์ม non GAP
**ไม่ต้องใช้ผลตรวจ

ฟาร์ม GAP

ผลการตรวจมีอายุ 7 วัน

ความเสี่ยงตํ่า

**ไม่ต้องใช้ผลตรวจ

**ไม่ต้องใช้ผลตรวจ
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