
ประชุมการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร   
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  

………………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 
๑. นายชุมพล  บุญรอด ปศุสัตว์เขต ๗ 
๒. นายชัยวลัญช์  ตุนาค ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี 
๓. นายยุษฐิระ  บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๔. นายกรรัตน์  คุ้มกระ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 
๕. นายจ าลอง  วรศรี ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ 
๖. นายจามร  ศักดินันท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๗. นางสาวภัทริน  โอภาสชัยทัต หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๘. นายไพลิน  คณะรมย์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
๙. นายปรัศนี  ชูรัตน ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๑๐. นายจักรพันธ์  ปุณะตุง สัตวแพทย์ช านาญงาน ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 
๑๑. นางสาวบุษราคัม  คณะรมย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.                            
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

ด้วยปัจจุบันมีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (โรค ASF) ในหลายจังหวัด และมีแนวโน้มขยายเป็น
วงกว้างก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและอุตสาหกรรมการผลิตสุกรอย่างรุนแรง  

วันนี้จึงเชิญทุกท่านมาประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร    
และรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าเสนอกรมปศุสัตว์ ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑ สถานการณโ์รคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (โดย น.สพ.จ าลอง วรศรี ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์) 
 

/ประเทศไทย...    
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ประเทศไทยประกาศพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ครั้งแรกที่อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ปัจจุบัน (วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ มีรายงานการตรวจพบผลบวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
(ASF) จ านวน ๑๕ Case ดังนี้ 

๑. จังหวัดนครปฐม จ านวน ๘ Case โดยพบในโรงฆ่าสุกร จ านวน ๗ Case และในที่พักซากสุกร จ านวน      
๑ Case 

๒. จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๒ Case โดยพบในฟาร์มสุกร ทั้ง ๒ Case ท าลายสุกร ๑๐๘ ตัว เบิกเงิน      
ค่าชดใช้ ๒๙๗,๑๕๐ บาท 

๓. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๕ Case โดยพบในโรงฆ่าสุกร จ านวน ๑ Case และในร้านจ าหน่าย     
เนื้อสุกร จ านวน ๑ Case และในฟาร์มสุกร จ านวน ๓ Case ท าลายสุกร ๑๑๗ ตัว เบิกเงินค่าชดใช้ ๔๔๘,๘๐๐ บาท 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๒  เน้นย้ ามาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตามหนังสือส านักควบคุม ป้องกันและ
บ าบัดโรคสัตว์ ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๕/ว๑๘๒๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ (โดย น.สพ.จ าลอง วรศรี ผู้อ านวยการส่วน
สุขภาพสัตว์)  
 ๔.๒.๑ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เร่งขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุกรในระบบ E-smart plus เฝ้าระวังโรค หาก
พบสุกรป่วยตายตามนิยาม ให้รายงาน ปศจ. ทันที สอบสวนโรคเบื้องต้น เก็บตัวอย่างสุกรป่วย ส่ง ศวพ.ตะวันตก กรณี
พบผลบวกต่อโรค ASFให้บันทึกสั่งกัก แยกสุกรป่วย ท าลายสุกรที่ป่วยตายตามนิยาม หรือมีผลตรวจยืนยันโรค ASF 
หรือสุกร ซากสุกร ที่เป็นพาหะของโรค ชดใช้ไม่ต่ ากว่าสามในสี่ ล้าง ท าความสะอาด ท าลายเชื้อโรคพ้ืนที่เลี้ยงสุกร 
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้การป้องกันโรค ASF 
 ๔.๒.๒ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด รายงานสุกรป่วย ตาย ในระบบ E-smart surveillance สอบสวนโรค 
และก าหนดมาตรการควบคุมโรค เฝ้าระวังโรค หากพบสุกรป่วยตายตามนิยาม ให้ ปศจ.พิจารณาใช้อ านาจตาม มาตรา 
๑๓ แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการสั่งท าลายสุกร รวมถึงสามารถสั่งท าลายสุกรที่มีความเสี่ยงรอบจุด
เกิดโรค และที่เชื่อมโยงโดยตรงกับสุกรที่ป่วยตามนิยาม ชดใช้ไม่ต่ ากว่าสามในสี่ ให้ความรู้ ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

  

 

 

/๔.๓ ข้อมลู... 
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๔.๓ ข้อมลูพื้นฐานการผลิตสุกร (โดย น.สพ.จ าลอง วรศรี ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์)    

ที ่ จังหวัด 
เกษตรกร

(ราย) 
แม่พันธุ์  
(ตัว) 

จ านวน 
โรงฆ่าสุกร 

(แห่ง) 

ก าลังการ
ผลิตสูงสุด  
(ตัว/เดือน) 

จ านวน 
ที่พักซาก

สุกร (แห่ง) 

ปริมาณการเก็บ 
ซากสุกรได้สูงสุด 

(ตัน) 

1 ราชบุรี 739 130,880 33 138,632 4 4,549.00 
2 กาญจนบุรี 2,454 32,113 67 45,760 2 110.00 
3 สุพรรณบุรี 450 20,015 20 32,188 3 97.90 
4 นครปฐม 78 4,588 53 269,178 14 1,097.74 
5 เพชรบุรี 1,084 11,543 28 12,376 3 27.00 
6 ประจวบคีรีขันธ์ 1,012 7,870 24 13,390 4 19 
7 สมุทรสาคร 2 0 5 10,816 76 213,537.00 
8 สมุทรสงคราม 3 120 

  
2 500.00 

รวม 5,822 207,129 230 522,340 108 219,437.74 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๔ สรุปการเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกร เข้า - ออก พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ (โดย น.สพ.จ าลอง วรศรี 
ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์) 

 ๔.๔.๑ สุกรเคลื่อนย้ายเข้าพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ เดือนละประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ตัว จ าแนกเป็นน าเข้ามาเลี้ยง 
เดือนละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตัว และน ามาเข้าโรงฆ่า เดือนละประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ตัว 
 ๔.๔.๒ สุกรเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ เดือนละประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ ตัว จ าแนกเป็นน าไปเลี้ยง 
เดือนละประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ตัว และน ามาเข้าโรงฆ่า เดือนละประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตัว 
 ๔.๔.๓ ซากสุกรเคลื่อนย้ายเข้าพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ เดือนละประมาณ ๒๗,๐๐๐ ตัน 
 ๔.๔.๔ ซากสุกรเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ เดือนละประมาณ ๖๕,๐๐๐ ตัน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๕ สรุปการเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกร ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การอนุญาต
เคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโ รคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  (โดย น.สพ.จ าลอง วรศรี ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์) 
 ๔.๕.๑ การเคลื่อนย้ายสุกร จากฟาร์มทีไ่ม่ไดร้ับรองมาตรฐาน ใดๆ จากกรมปศุสัตว์ (ไม่ได้ ทั้ง GFM และ 
GAP) จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

/๔.๕.๑.๑ กรณ.ี.. 
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 ๔.๕.๑.๑ กรณีน าไปเข้าโรงฆ่า สามารถเคลื่อนย้ายได้เฉพาะภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
โดยฟาร์มสุกรต้องได้รับผลการประเมินความเสี่ยง ไม่ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน และกรณีเคลื่อนย้ายออกจากจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังปลายทางภายในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗  ฟาร์มสุกรต้องได้รับผลการประเมินความเสี่ยง ไม่ต่ ากว่า 
๘๐ คะแนน และ  มีผลตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร อายุ ไม่เกิน ๑๔ วัน โดย และไม่สามารถเคลื่อนย้ายข้ามเขต
ปศุสัตว์ได้ 
 ๔.๕.๑.๒ กรณีน าไปเลี้ยง ฟาร์มปลายทางต้องเป็นฟาร์ม GFM และ GAP เท่านั้น 
 ๔.๕.๒ การเคลื่อนย้ายสุกร จากฟาร์ม GAP จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น าไปเข้าโรงฆ่าที่จังหวัด
นครปฐมให้แนบใบรับรอง GAP ไม่ต้องมีผลการประเมินความเสี่ยง และไม่ต้องมีผลตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
 ๔.๕.๓ การเคลื่อนย้ายสุกร จากฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์      
ไปเลี้ยงที่จังหวัดพัทลุง ให้แนบใบรับรองฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ผลการประเมินความเสี่ยงของฟาร์ม      
ที่มีคะแนน ไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน และผลตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีอายุไม่เกิน ๑๘๐ วัน  
 ๔.๕.๔ การเคลื่อนย้ายซากสุกร จากจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัดเพชรบุรี พ้ืนที่ต้นทาง
จะต้องส่งแผนการเคลื่อนย้ายซากสุกร ให้กับพ้ืนที่ปลายทาง ล่วงหน้า (หากต้นทาง ได้รับสิทธิ e-PP ส่งแผนล่วงหน้า 
๓๐ วัน และพ้ืนที่ทั่วไป ส่งแผนล่วงหน้า ๗ วัน) ใบรับรองโรงฆ่าสุกร และผลตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร        
จากตัวอย่าง surface swab ของโรงฆ่าสุกร 
 ๔.๕.๕ การเคลื่อนย้ายซากสุกร จากจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ต้นทาง
จะต้องส่งแผนการเคลื่อนย้ายซากสุกร ให้กับพ้ืนที่ปลายทางล่วงหน้า ใบรับรองโรงฆ่าสุกร ผลตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร จากตัวอย่าง surface swab ของโรงฆ่าสุกร  และผลตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จากตัวอย่างซากสุกร 
ของโรงฆ่าสุกร (ไม่ใช่ตัวอย่างจากที่พักซาก หรือเขียง) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๖ ฟาร์มสุกรปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (โดย น.สพ.จ าลอง วรศรี ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ) 
 ๔.๖.๑ ปัจจุบันพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ มีฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองฟาร์มสุกรปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกา    
ในสุกร จ านวน ๗ ฟาร์ม ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๒ ฟาร์ม ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๒ ฟาร์ม สุพรรณบุรี 
จ านวน ๑ ฟาร์ม ราชบุรี จ านวน ๑ ฟาร์ม นครปฐม จ านวน ๑ ฟาร์ม รอกรมปศุสัตว์ ออกใบรับรอง จ านวน ๓ ฟาร์ม 
รอตรวจรับรอง จ านวน ๒ ฟาร์ม 
 ๔.๖.๒ ขั้นตอนการขอรับรองฟาร์มสุกรปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จะคล้ายกับการขอรับรองฟาร์ม
สุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ไดแ้ก่ 
 
 

/๔.๖.๒.๑ ฟาร์มสุกร... 
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 ๔.๖.๒.๑ ฟาร์มสุกร ต้องได้รับการรับรองเป็นฟาร์ม GAP มีคู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพโรค 
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีแผนป้องกันและควบคุมโรคเมื่อพบโรครอบฟาร์มหรือกรณีพบโรคในฟาร์ม (ASF 
contingency plan) มีผลตรวจตัวอย่างเลือดที่เป็นลบต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
 ๔.๖.๒.๒ ยื่นค าร้องที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ที่ฟาร์มตั้งอยู่ 
 ๔.๖.๒.๓ ปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และสุ่มเก็บตัวอย่างเลือด (ฟาร์มสุกรปลอด
โรคปากและเท้าเปื่อย จะเก็บตัวอย่างซีรัม) หากฟาร์มสุกร มีจ านวนสุกร ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตัว จะสุ่มเก็บตัวอย่างเลือด
สุกร จ านวน ๑๒๕ ตัว แต่หากฟาร์มสุกร มีจ านวนสุกร น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัว จะสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดสุกร จ านวน ๖๕ 
ตัว 
 ๔.๖.๒.๔ เมื่อได้รับผลตรวจที่เป็นลบทุกตัวอย่าง ปศุสัตว์อ าเภอส่งเอกสาร หลักฐานให้กับ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 ๔.๖.๒.๕ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
 ๔.๖.๒.๖ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ นัดหมายกรรมการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๗ โครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรประจ าปีงบประมาณ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสถานประกอบการ ฟาร์มสุกร โรงฆ่าสุกร และสถานที่
จ าหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร รวมทั้งสุกรที่มีการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ (โดย น.สพ.จ าลอง วรศรี 
ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์) 
 ๔.๗.๑ ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางที่โรงฆ่าสุกรตั้งอยู่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่าสุกร เดือน
ละ ๑ ครั้ง โดยเก็บตัวอย่างพ้ืนผิว (surface swab) บริเวณที่เป็นส่วนการผลิต เช่น ตะขอเกี่ยวแขวนซาก เครื่องลวก
ขน มีด ภาชนะรองเลือด ถาด ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น จ านวน ๕ จุด รวมเป็น ๑ ตัวอย่าง 
 ๔.๗.๒ ให้สัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทางที่โรงฆ่าสุกรตั้งอยู่เก็บตัวอย่างซากสุกรหรือหมูป่าของ
ผู้ประกอบการหรือเกษตรกร โรงฆ่าละ ๕ รายๆละ ๕ ตัวอย่างๆละ ๕๐ กรัม ทุกๆ ๒ เดือน  
 ๔.๗.๓ ผลการตรวจตัวอย่าง surface swab และตัวอย่างซากสุกร สามารถน าไปใช้ประกอบการ
เคลื่อนย้ายซากสุกร ได เพราะฉะนั้นควรวางแผนการเก็บตัวอย่างให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ผลการรับรองจะหมดอายุ
ล่วงหน้าไม่เกิน ๑ สัปดาห์  
 ๔.๗.๔ ให้เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร ในสถานที่จ าหน่าย แห่งละ ๑ ตัวอย่างๆละ       
๕๐ กรัม ต าบลละ ๑ แห่ง ปีละ ๒ ครั้ง 
 

/๔.๗.๕ ตรวจสอบ... 
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 ๔.๗.๕ ตรวจสอบสถานะสุขภาพสุกรในฟาร์มที่สงสัยว่ามีความเสี่ยงสูงมากหรือมีความเชื่อมโยงทาง
ระบาดวิทยาโดยตรงกับฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมาก ให้สัตวแพทย์พ้ืนที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่เก็บตัวอย่างเลือดหรือน้ าลายสุกร 
ทุกโรงเรือนๆละ ๑๕ ตัวอย่าง โดยพิจารณาเก็บตัวอย่างจากสุกรที่แสดงอาการป่วย หรือซึม หรือมีไข้ หรือกินอาหาร
ลดลง หรือไม่กินอาหาร หรือท้องเสียอุจจาระเป็นเลือด หรือแม่สุกรแท้ง เป็นล าดับแรก ร่วมกับเก็บตัวอย่างพ้ืนผิว 
(surface swab) ทุกโรงเรือนๆละ ๓ บริเวณๆละ ๕ ต าแหน่ง  
 ๔.๗.๖ ให้ด่านกักกันสัตว์ เก็บตัวอย่างเลือดหรือน้ าลายสุกรของสุกรมีชีวิต ที่ผ่านด่านกักกันสัตว์ เฉพาะ
กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายข้ามเขตปศุสัตว์ จ านวนเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ๑๐ รายๆละ ๕ ตัวอย่าง ทุกๆ ๓ เดือน 
หากสุกร เที่ยวนั้น ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เก็บตัวอย่างแล้ว ด่านกักกันสัตว์อ่ืนๆ ก็ไม่ต้องเก็บตัวอย่างอีก 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๘ ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านสุขภาพสัตว์) ร้อยละ ๒๐ (โดย น.สพ.จ าลอง วรศรี ผู้อ านวยการส่วน
สุขภาพสัตว์) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ๔.๘.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรค และ    
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๓ โดยจังหวัดเพชรบุรี มีเป้าหมายการรับรองฟาร์ม GFM  
จ านวน ๒๔๕ ฟาร์ม เป้าหมายฟาร์มสุกร ขอรับรองใหม่ จ านวน ๑๕ ฟาร์ม ขอต่ออายุ จ านวน ๑๐ ฟาร์ม และ
ประจวบคีรีขันธ์ มีเป้าหมายการรับรองฟาร์ม GFM  จ านวน ๒๓๕ ฟาร์ม เป้าหมายฟาร์มสุกร ขอรับรองใหม่ จ านวน 
๑๕ ฟาร์ม ขอต่ออายุ จ านวน ๓๐ ฟาร์ม 
 ๔.๘.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์) 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕.๕ 
 ๔.๘.๓ ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและ    
เท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๑.๕ ส่วนที่ ๑.๑ 
การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร (๒ คะแนน) รายงานการเฝ้าระวังโรคในสุกรตามแบบฟอร์มออนไลน์ “แบบรายงาน
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่ส าคัญในสุกร
และหมูป่า” โดยมีกิจกรรมย่อยท้ังหมด ๔ กิจกรรม ดังนี้ 
 ๔.๘.๓.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การเฝ้าระวังอาการทางคลินิกโรคระบาดที่ส าคัญในสุกรในฟาร์ม         
(๐.๕ คะแนน) โดยด าเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกราย และรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์  
 ๔.๘.๓.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
และโรคระบาด ที่ส าคัญในสุกรและหมูป่า ในโรงฆ่าสุกร โรงฆ่าละ ๒ ครั้ง/ปี (๐.๕ คะแนน) โดยเก็บตัวอย่างในโรงฆ่า
สุกร และรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ 

/๔.๘.๓.๓ กิจกรรม... 
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 ๔.๘.๓.๓ กิจกรรมย่อยที่ ๓ การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
และโรคระบาด ที่ส าคัญในสุกรและหมูป่า ในสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร จ านวนต าบลละ ๑ แห่ง  
ต าบลละ ๒ ครั้ง/ปี (๐.๕ คะแนน) โดยเก็บตัวอย่างเนื้อสุกร ในสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร จ านวน 
๕๐ กรัม ต าบล ละ ๑ ร้าน ( ๒ ครั้ง/ปี) และรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ 
 ๔.๘.๓.๔ กิจกรรมย่อยที่ ๔ การรายงานสอบสวนโรคระบาดที่ส าคัญในสุกร ในกรณีพบผลบวกใน
การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในโรงฆ่าสุกรและในสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร ( ๐.๕ คะแนน)      
โดยสอบสวนโรคในกรณีตรวจพบผลบวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ๕.๑ ประธาน ขอให้ทุกคนวิเคราะห์สาเหตุการเกิดโรค ที่ประชุมได้ร่วมกันระดมสมอง และสรุปสาเหตุการเกิดโรค 
ได้แก่ 
 ๑. การน าสุกรที่มีเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เข้ามาเลี้ยง 
 ๒. พ่อค้า รถบรรทุกสุกร ไปจับสุกรที่มีเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
 ๓. โรงฆ่าสุกรรับสุกรที่มีเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เนื้อที่มีเชื้อโรคออกมาจากโรงฆ่า ไปที่ร้าน
จ าหน่ายเนื้อสุกร ไปร้านอาหาร แล้วมีการน าเศษอาหารที่มีเนื้อสุกรไปเลี้ยงสุกร 
 ๔. เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีการปนเปื้อนในน้ าที่น ามาเลี้ยงสุกร 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๕.๒ ประธาน ขอให้ทุกร่วมกันก าหนดมาตรการการควบคุม และป้องกันโรค ที่ประชุมได้ร่วมกันระดมสมอง 
และก าหนดมาตรการควบคุม และป้องกันโรค ได้แก่ 
      ๑. การให้ความรู้ การป้องกันโรค การแจ้งโรค น าสุกรจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร 
 ๒. ท า Big Cleaning โรงฆ่าสุกร ทุกสัปดาห์ และรับรองว่าไม่พบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
 ๓. ประชาสัมพันธ์โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจว่า ไม่พบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้ฟาร์มเกษตรกร
รับทราบ 
 ๔. เก็บตัวอย่างเลือด/น้ าลาย บนรถบรรทุกสุกร เก็บตัวอย่างในโรงฆ่า ร้านจ าหน่ายเนื้อสุกร 
 ๕. ขึ้นทะเบียนพ่อค้า จับสุกร 
 ๖. รถจับสุกรต้องแสดงหลักฐานการท าลายเชื้อโรค ก่อนเข้าฟาร์ม และต้องท าลายเชื้อโรครถบรรทุก 
ก่อนมอบใบเคลื่อนย้าย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

/ประธาน : ๑... 
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