มาตรการการควบคุม
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

มาตรการ
ภายในฟาร์ม

โดย สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
สําหรับเจ้าหน้าที่

เมื่อพบสุกรป่วย-ตาย ตามนิยาม
1. ตายเฉียบพลันมากกว่า 3 % ใน 1 วัน หรือรายย่อย
(< 50 ตัว) มีการตายเฉียบพลัน ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
2. ป่วย โดยมีอาการดังต่อไปนี้

- ไข้สูง หรือนอนสุมกัน ร่วมกับ

- ท้องเสียเป็นเลือด หรือผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือกออก

หรือรอยชํ้าโดยเฉพาะใบหู ท้อง ไอ แท้ง หรือขาหลังไม่มีแรง

1. สัตวแพทย์ประจําท้องที่ทําบันทึกสั่งกักกันสุกรทั้งฟาร์ม โดยห้ามมิให้
บุคคลภายนอกและยานพาหนะเข้าฟาร์มโดยเด็ดขาด
ประวัติการฉีดวัคซีน

2. สอบสวนโรคเบื้องต้น

การนําสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่
การเคล่ือนย้ายสัตว์เข้า-ออกนอกฟาร์มในระยะ
เวลา 2 สัปดาห์ก่อนพบสัตว์แสดงอาการ

3. เก็บตัวอย่างเลือดสุกรโดยใช้หลอด

สุกรที่ตายใหม่ๆ

EDTA อย่างน้อยจํานวน 5 ตัวอย่าง

สุกรป่วย

และ ห้ามผ่าซากในฟาร์ม

สุกรที่เลี้ยงร่วม
กับสุกรที่สงสัย

?

4. แนะนําและติดตามให้เกษตรกรทําลายซากสุกรที่
ถูกวิธีในสถานที่ท่ีเหมาะสม
5. แนะนําและติดตามให้เกษตรกรทําลายเชื้อโรคในวัสดุ อุปกรณ์
และบริเวณท่ีเลี้ยงสุกร รวมถึงยานพาหนะขนส่งอย่างถูกวิธี
6. แนะนําและติดตามให้เกษตรกรปฺฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทาง
BIOSECURITY

ชีวภาพเพื่อลดการแพร่กระจายของเช้ือโรค เช่น ห้ามเข้าฟาร์มสุกรอื่น
เป็นเวลา 5 วัน, ห้ามนําซากสุกรออกจากฟาร์ม เป็นต้น

มาตรการการควบคุม
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

มาตรการ
ภายในฟาร์ม

โดย สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
สําหรับเจ้าหน้าที่

เมื่อพบสุกรมีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

1. ทําลายสุกรและซากสุกรตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธี
การทําลายสัตว์ท่ี เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์
หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2558 รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ มูลสัตว์
และส่ิงปฏิกูล อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยการฝังและเผาภายในฟาร์ม

z

2. ทําลายเช้ือโรคที่ฟาร์ม

z

3. กําจัดพาหะ เช่น เห็บ เหา ไร หนู เหลือบ

z

4. เข้มงวดและติดตามให้เกษตรกรป้องกันการแพร่กระจายโรคออกนอกฟาร์ม
5. สอบสวนโรคเชิงลึก เพื่อหาสาเหตุและแหล่งที่มาของการเกิดโรค การแพร่กระจาย

z

ของโรคและปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค เพื่อติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมในพ้ืนท่ีที่มี
ความเส่ียง

z

6. พักคอกอย่างน้อย 12 สัปดาห์ภายหลังจากมีการกําจัดสุกรตัวสุดท้ายและมีการ
ทําความสะอาดโรงเรือนด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
ระยะพักคอกโดยที่ในคอกไม่มีสุกร

ระยะเฝ้าระวังโรค (Sentinel)

อย่างน้อย 6 สัปดาห์

ระยะเวลา 6 สัปดาห์

7. การดําเนินการตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ป้องกันการแพร่กระจาย

z

BIOSECURITY

ของเชื้อโรคในพื้นที่ในทุกขั้นตอนตามมาตรการเมื่อพบสุกรป่วยตายตามนิยาม
การเฝ้าระวังทางอาการ และอยู่ระหว่างการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

มาตรการการควบคุม
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

มาตรการ
รอบฟาร์ม

มาตรการรอบฟาร์มในพื้นที่ประกาศเขตโรคระบาด (ตําบลที่มีวงรัศมีการเกิดโรค
ไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร) และฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงที่มีความเสี่ยงสูง
1

ประเมินความเสี่ยงของฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยง จากการสอบสวนและตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับฟาร์มหรือสถานที่เป็นโรคดังนี้

1. การเคลื่อนย้ายสุกรเข้าหรือออกจาก

2. การส่งสุกรไปโรงฆ่าเดียวกับฟาร์มหรือ

ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรที่เป็นโรค

สถานที่เลี้ยงสุกรที่เป็นโรค

ความเสี่ยงจากการสอบสวนโรค

ความสัมพันธ์กับฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรที่
เป็นโรคเช่น รถขนสุกร รถขนส่งอาหาร

4. การมีบุคคลเข้าออกฟาร์มหรือ
สถานที่เลี้ยงสุกรที่เป็นโรค

3. การมียานพาหนะเข้าออกฟาร์มที่มี

5. มีการเลี้ยงสุกรโดยใช้เศษอาหาร

6. มีการใช้วัสดุอาหารร่วมกับฟาร์มหรือ
สถานที่เลี้ยงสุกรที่เป็นโรค

- ฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูง คือ มีความเสี่ยงเชื่อมโยงกับข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อ
- ฟาร์มที่มีความเสี่ยงตํ่า คือ ไม่มีความเสี่ยงเชื่อมโยงกับข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อ

22. การเฝ้าระวังค้นหาโร

ค

1. ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงที่มีความเสี่ยงสูง

--> ทีมเฝ้าระวังโรคชุดความเสี่ยงสูง

2. ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงที่มีความเสี่ยงต่ํา

--> ทีมเฝ้าระวังโรคชุดความเสี่ยงต่ํา

3

การควบคุมเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร

1. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ตั้งจุดตรวจ ควบคุมการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร
2. เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร ตามตาราง
ประเภทฟาร์มจําแนกตาม ความเสี่ยง
ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงที่มีความเสี่ยงสูง

เมื่อครบระยะเวลา 2 สัปดาห์แล้ว หากไม่มีสุกร ป่วยหรือตายดําเนินการ ดังนี้

- ทําบันทึกสั่งกักสุกร

- เคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าที่ใกล้เคียงที่สุดภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์

อย่างน้อย 1 ตัว ให้เก็บตัวอย่าง
ส่งตรวจตามมาตรการเฝ้าระวังโรค

4

ในระยะเวลา 6 สัปดาห์

- งดเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด
- หากพบสุกรป่วย หรือตาย

ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงที่มีความเสี่ยงต่ํา

ภายหลังระยะเวลา 2 สัปดาห์จนไม่มีสุกรป่วย ตายในพื้นที่เพิ่มขึ้น

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ภายหลังจากพบโรค

-

-

สุ่มเก็บตัวอย่างเลือด หาแอนติเจน
เฝ้าระวังเพิ่มเติมที่โรงฆ่า โดยการตรวจรอยโรค
ทําลายเชื้อโรคตามหลักวิชาการ

เคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าที่ใกล้เคียงที่สุดภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์
สุ่มเก็บตัวอย่างเลือด หาแอนติเจน
เฝ้าระวังเพิ่มเติมที่โรงฆ่า โดยการตรวจรอยโรค
ทําลายเชื้อโรคตามหลักวิชาการ

เฝ้าระวังโรคและเข้มงวดการทําลายเชื้อโรคที่โรงฆ่าในและนอกพื้นที่ใกล้เคียง โดยตรวจสอบ
รอยโรคและมีการสุ่มเก็บตัวอย่างม้ามหรือไต จํานวน 5 ตัวต่อรายต่อสัปดาห์
5

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยเกษตรกรในพื้นที่
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มาตรการการควบคุม
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

มาตรการ
ภายในโรงฆ่า

โดย สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
สําหรับเจ้าหน้าที่

เมื่อพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกา

มาตรการดําเนินการของภาครัฐเมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานตรวจโรคมีดังนี้

1

ตรวจสอบย้อนกลับหาแหล่งท่ีมาของสุกรและติดตามเฝ้าระวังโรคที่ฟาร์ม
เก็บตัวอย่างเลือดหรืออวัยวะใส่ถุงพลาสติก 3 ชั้น ท่ีป้องกันน้ําเข้าได้

2

และแช่ถุงที่ใส่ซากแล้วในน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเป็นระยะเวลาอย่างน้อย
30 นาทีและส่งห้องปฏิบัติการทันที

3

ติดตามให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ทําความสะอาด
และทําลายเชื้อโรคที่โรงฆ่าสัตว์

เมื่อพบสุกรยืนยันเป็นโรคโรคอหิวาต์แอฟริกา
1. หากผลยืนยันว่าสุกรที่เข้าฆ่าเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ดําเนินการควบคุมโรคในฟาร์ม
ตาม มาตรการเม่ือพบสุกรมีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
2. ควบคุมให้ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคและพักการฆ่า โดย มีการเก็บ Swab หาการ
ปนเปื้อนเชือที่โรงฆ่า จํานวน 2 ตัวอย่าง โดย ท่ีคอกพัก 5 จุด และพ้ืนที่การผลิต 5 จุดทุกสัปดาห์
หากไม่พบมีการปน เปื้อนเชื้อไวรัส ติดต่อกัน 2 ครั้ง จึงสามารถดําเนินการกิจการได้ตามปกติ
1
Swab

5

1

คอกพัก
4

3

2

5

พื้นที่ผลิต
4

3

2

มาตรการการควบคุม
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
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มาตรการ
ภายในฟาร์ม

สําหรับเกษตรกร

เมื่อพบสุกรป่วย-ตาย ตามนิยาม
1. ตายเฉียบพลันมากกว่า 3 % ใน 1 วัน หรือรายย่อย
(< 50 ตัว) มีการตายเฉียบพลัน ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
2. ป่วย โดยมีอาการดังต่อไปนี้

- ไข้สูง หรือนอนสุมกัน ร่วมกับ

- ท้องเสียเป็นเลือด หรือผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือดออก

หรือรอยชํ้าโดยเฉพาะใบหู ท้อง ไอ แท้ง หรือขาหลังไม่มีแรง

1
2

แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่โดยตรงทันที

ผ่านแอปพลิเคชั่น DLD 4.0

แจ้งสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มด้วย หากเป็นฟาร์มGAP

Call center 063 225 6888

ไม่เคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรทั้งหมดออกนอกฟาร์ม

3
4

ไม่ชําแหละซากสุกร และฝังหรือเผาซากสุกรตายตามคําแนะนําของสัตวแพทย์

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคภายในฟาร์มและออกนอกฟาร์มอื่น
โดยใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ
ป้องกันการสัมผัสสุกร
ป่วยและซากสุกรโดยตรง
เช่น สวมถุงมือ

ไม่นําวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่
ใช้ในพื้นที่การเลี้ยงสุกร
ออกข้างนอก

5

เปลี่ยนรองเท้าและใช้ถุงคลุม
รองเท้าป้องกันเชื้อโรค เมื่อ
เข้าออกสถานที่เลี้ยงสุกร

เจ้าของหรือคนเลี้ยง
สุกรไม่ไปฟาร์มอื่น

อาบน้ํา ชําระร่างกาย สระผมและ
เปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่ออกจากพื้นที่เลี้ยง
สุกรทันที และเสื้อผ้าที่ใช้แล้วให้มี
การแยกซัก แช่ยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง

ไม่ให้บุคคลภายนอก
เข้า-ออกฟาร์มหรือ
สถานที่เลี้ยงสุกร

ทําความสะอาดคอกสุกรและพื้นของโรงเรือนและทําลายเชื้อโรค

6

ดําเนินการควบคุมโรคตามที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์กําหนด

ไม่ให้ยานพาหนะภายใน
และภายนอกเข้า-ออก
ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร

มาตรการการควบคุม
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
โดย สํานักงานปศุสัตว์เขต 7

เมื่อพบสุกรสงสัยเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกา

มาตรการ
ภายในโรงฆ่า

สําหรับ
ผู้ประกอบการ

1. อาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรคทางอาการหรือ
2. รอยโรค ได้แก่ ต่อมน้ําเหลืองโต หรือม้ามโตขยายใหญ่
3 - 6 เท่า หรือมีจุดเลือดออกในอวัยวะต่างๆ
ต่อมนํ้าเหลืองมีเลือดออก

หากพนักงานตรวจโรคสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ พบสุกรมีเหตุสงสัยว่าเป็น
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้ดําเนินการตาม มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2559 ทันที ดังนี้

1

แจ้งสัตวแพทย์ประจําท้องที่

2
3

สั่งงดการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์นั้นไว้เพื่อตรวจพิสูจน์

ไม่อนุญาตให้นําซากที่ได้จากสุกรชุดนี้ไปจําหน่ายจนกว่าจะได้รับยืนยันว่า
สุกรที่เข้าฆ่าไม่เป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

เมื่อพบสุกรยืนยันเป็นโรคโรคอหิวาต์แอฟริกา
ทําความสะอาด และทําลายเชื้อโรคและพักการฆ่าและจําหน่าย
เป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์

SELL

แผนป้องกันและรับมือ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

โรงอาหารสัตว์
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วัตถุดิบ
รับจากแหล่งที่ปลอดภัย

-

ไม่รับจากแหล่งที่เสี่ยงการติดเชื้อ
ASF ทั้งในและต่างประเทศ
มีแผนการตรวจสอบเชื้อในวัตถุดิบ

1

จุดรับวัตถุดิบ

รถขนส่งวัตถุดิบ

-

พ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อโดยผ่านโรงสเปร์

-

ฆ่าเชื้อห้องโดยสารรถ

-

รถต้องสะอาดก่อนมาถึงโรงงาน

-

ฆ่าเชื้อห้องโดยสารรถ

พ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อโดยผ่านโรงสเปร์

คนขับจุ่มเท้าด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อและส
เปร์มือด้วยแอลกอฮล์

แยกรถขนส่งตามพื้นที่เสี่ยง

คนขับรถไซโลเปลี่ยนรองเท้าที่จุดจ่าย
และจุ่มเท้าด้วยนํ่้ายาฆ่าเชื้อและสเปร์

บุคคลภายนอก

รถทุกคันผ่านบ่อจุ่มเพื่อฆ่าเชื้อ
จุ่มเท้าด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อและสเปร์มือ
ด้วยแอลกอฮล์
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าในพื้นที่
ไม่อนุญาตให้นําอาหารเข้าในพื้นที่
จัดพื้นที่รับประทานอาหาร

7

คลัง

3

จุดส่งมอบสินค้า
แยกพื้นที่ลูกค้าออกจากโกดัง

-

4

แยกพื้นที่คลังจากพื้นที่จัดเก็บ
มีโปรแกรมทําความสะอาด
พ่นยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์

พื้นที่ผลิตและโกดัง

5

มีระบบควบคุมความสะอาด

-

6

มือด้วยแอลกอฮล์

พนักงานและ

พื้นที่จัดเก็บแยกจากส่วนผลิตและ

สเปร์มือด้วยแอลกอฮล์

2

มีระบบฆ่าเชื้อก่อนรับอาหารสัตว์

-

-

คนขับจุ่มเท้าด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อและ

รถขนส่งอาหารสัตว์

-

คนขับรถไม่สัมผัสวัตถุดิบ

มีระบบฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงงาน

การจัดการและป้องกันการ -

แยกพื้นที่จากจุดอื่นๆชัดเจน
แยกคนและอุปกรณ์จากจุดอื่น
พนักงาน ล้างมือ จุ่มเท้าด้วย
นํ้ายาฆ่าเชื้อและสเปร์มือด้วยแอล
กอฮล์ ก่อนเข้าพื้นที่
เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าพื้นที่

ปนเปื้อนจากสัตว์พาหะ

-

มีโปรแกรมกําจัด นก หนู แมลง
มีการประเมิณประสิทธิภาพ
ของการจัดการและป้องกัน

8

การตรวจสอบ

-

การตรวจสอบความสมบูรณืของ
โรงสเปร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
และความเข้มข้นของนํ้ายาฆ่าเชื้อ

9

ref.ข้อมูลจาก CPF

วิธก
ี ารทําความสะอาดและ
ฆ่าเชือ
้ โรคคอกหรือโรงเรือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

เตรียมการในการบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรค
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งน้ําสาธารณะ ซึ่งในการจัดการให้พิจารณา
ตามสภาพของพื้นที่
นําวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ออกจากคอกหรือโรงเรือน
ปัดฝุ่นหรือหยากไย่ที่เพดาน ผนังและตามมุมคอก
ขูดพื้นและผนังโรงเรือนเพื่อขจัดมูลสัตว์และเศษอาหารที่ติดฝังแน่น
กวาดพื้นผิวโรงเรือนที่เกิดโรคเพื่อกําจัดสารอินทรีย์กองไว้ด้วยกัน
ในกรณีของโรงเรือนปิด (evaporated house) ถอดเยื่อทําความเย็น (cooling pad)
สําหรับให้น้ํา ผ่านลงมาในระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น กองรวมกันเพื่อราดน้ํายา
ฆ่าเชื้อโรคเช่น โซดาไฟ ก่อนนําไปฝังหรือ เผาเมื่อแห้ง
ใช้น้ําผงซักฟอกราดทุกส่วนของโรงเรือนและขัดให้สะอาด
ล้างด้วยน้ําสะอาด
พ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพให้ชุ่มโรงเรือนโดยจัดการให้
ยาฆ่าเชื้อสัมผัสกับพื้นคอกนานที่สุด
พ่นยาฆ่าเชื้อตามข้อ 9. ซ้ําภายหลังจากพ่นครั้งแรก
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ยาฆ่าเชือ
้ โรคและระยะเวลาสําหรับ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
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กลุ่มโซดาไฟ 8/1,000

30 นาที

กลุ่มฟีนอล

30 นาที

สารประกอบไอโอดีน

30 นาที

กลุ่ม hypochlorite

30 นาที

ที่มี 2.3 เปอร์เซ็นต์คลอรีน
กลุ่มกลูเตอราลดีไฮด์ 2 เปอร์เซ็นต์

30 นาที

Oxidizing agent 1:800
วัสดุ มูลสัตว์ที่ไม่สามารถทําลายเชื้อโรคได้
พ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพให้ชุ่ม ก่อนนําไปทําลาย
อุปกรณ์ที่สามารถทําลายเชื้อโรคได้
1

เตรียมการในการบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจาก

ล้างทําความสะอาด

การทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งน้ําสาธารณะ
ซึ่งในการจัดการให้พิจารณาตามสภาพของพื้นที่

2

ใช้น้ําผงซักฟอกและขัดให้สะอาด
ล้างด้วยน้ําสะอาด

5

6
ตากแดดให้แห้ง

ใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพโดยจัดการให้แช่ยา
ฆ่าเช้ือหรือสัมผัสให้ได้ตามที่กําหนด

3
4

