
 

 

  
 ร่าง ประกาศกรมปศุสัตว์ 

เรื่อง ก าหนนหหนัักเกฑฑ์การน าสุกร หนรือหนมูป่า เข้ามาเั้ียงใหนม่ พ.ศ. 2565 
      ------------------------------------------   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๓ (๗) แห่นงกฎกระทรวงระบบการป้องกันแัะโรคระบาห            
พ.ศ.๒๕๖๑ อธิบหีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ หังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนนหหนัักเกฑฑ์การน าสุกร หนรือ
หนมูป่า เข้ามาเั้ียงใหนม่ พ.ศ. .... 

ข้อ 2 ประกาศน้ีให้นมีผัใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนนหหนน่ึงร้อยแปหสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ังในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 
“สัตว์” หนมายความว่า สุกร แัะหนมูป่า 
“สัตวแพทย์ประจ าท้องท่ี” หนมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ซ่ึงปฏิบัติงาน         

ในัักษฑะประจ าท้องท่ีท่ีตนเองรับผิหชอบ 
“เจ้าของสัตว์” หนมายความว่า เจ้าของสัตว์ตามกฎหนมายว่าห้วยโรคระบาหสัตว์ 
“การพักเช้ือโรค” หนมายความว่า ระยะเวัาส าหนรับการพักเช้ือโรคของฟาร์มท่ีพบการ

ระบาหของโรคอหินวาต์แอฟริกาในสุกร หนัังจากไห้ห าเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของปศุสัตว์แั้ว 
 
     หมวด 1 

               การปฏิบัติการพื้นฐานส าหรับการเตรียมความพร้อมในการน าสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ 
ข้อ 1 หนัักเกฑฑ์ของฟาร์ม หนรือสถานท่ีเั้ียงสัตว์ ท่ีประสงค์จะน าสัตว์เข้ามาเั้ียงใหนม่ 

ให้นปฏิบัติหังน้ี 
(1) ฟาร์ม หนรือสถานท่ีเั้ียงสัตว์ ท่ีจะน าสุกรเข้ามาเั้ียงใหนม่ต้องเป็นฟาร์มท่ีไห้รับ 

การรับรองระบบฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคแัะการเั้ียงสัตว์ท่ีเหนมาะสม (GFM) หนรือการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีหีส าหนรับฟาร์มสุกร (GAP) 

(2) มีรั้วรอบบริเวฑพ้ืนท่ีการเั้ียงสุกร ท่ีสามารถป้องกันบุคคั ยานพาหนนะ สัตว์เั้ียง
ไม่ให้นเข้า ในบริเวฑพ้ืนท่ีการเั้ียงสุกรไห้  

(3) มีระบบการท าัายเช้ือโรคก่อนเข้าฟาร์ม เช่น การอาบน้ าเปั่ียนชุหเข้าฟาร์มของ
พนักงานมีการพ่นยาฆ่าเช้ือรถขนส่ง เป็นต้น 

(4) จัหให้นมีบริเวฑท่ีขายสัตว์หนรือซากสัตว์ แยกออกมาจากพื้นท่ีการเั้ียงสัตว์ 
(5) มีคอกกักสุกรท่ีน าเข้ามาเั้ียงใหนม่แยกจากบริเวฑการเั้ียงสุกรเหิมภายในฟาร์ม 

(เฉพาะกรฑีท่ีไม่เป็นระบบ all in all out)  
(6) มีการป้องกัน ควบคุมแัะก าจัหสัตว์พาหนะ เช่น นก หนนู แัะ แมัง ในโรงเรือนเั้ียง

สุกรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้มุ้ง  

  
    



 

 

(7) ผ่านการประเมินความเสี่ยงห้วยวิธีการแัะไห้ผัในระหับท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนนห 
(8) เจ้าของฟาร์มสุกรหนรือผู้เัี้ยงสุกรทุกคนต้องผ่านการอบรม หนรือการฝึกอบรมใหน้ความรู้ 

ห้านการจัหการโรคระบาหในสัตว์ อย่างน้อยปีัะ ๑ ครั้ง 
(9) ในรัศมี 5 กิโัเมตรรอบฟาร์มต้องไม่มีรายงานผัการตรวจยืนยันทางหน้องปฏิบัติการ

ของโรคอหนิวาต์แอฟริกาในสุกรนับตั้งแต่วันที่ขออนุญาตเคัื่อนย้ายสุกรเข้ามาเัี้ยงใหนม่ ย้อนหนััง เป็น
ระยะเวัาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

(10) วิธีการเพิ่มเติมตาม (1) - (9) แัะการปฏิบัติอื่นๆ ใหน้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนนห 
 
     หมวด 2 

  การเตรียมความพร้อมในการน าสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ 
กรณี ฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ ท่ีพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมาก่อน 

ข้อ 2 ส าหนรับฟาร์ม หนรือสถานที่เัี้ยงสัตว์ ที่เคยพบโรคอหนิวาต์แอฟริกาในสุกรใหน้
ห าเนินการ หังนี้  

 (1) ภายหนัังการย้ายสุกรออกหนรือท าัายสุกรแั้ว ต้องเร่งท าความสะอาห 
ฆ่าเชื้อโรคในบริเวฑแัะขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์แนะน า 

 (2) ท าัายอุปกรฑ์ทั้งหนมหท่ีไม่สามารถฆ่าเชื้อไห้สะหวก เช่น ถุงอาหนาร ผ้าม่าน 
ห้วยการฝัง หนรือเผา หนรือวิธีอ่ืนใหตามที่กรมปศุสัตว์แนะน า 

    (3) หนากมีการปรับปรุงโรงเรือนใหน้ห าเนินการใหน้แั้วเสร็จก่อน จากนั้นจึงเริ่ม
ขั้นตอนการพักเชื้อโรคโหยมีระยะเวัาแัะการปฏิบัติตามที่กรมปศุสัตว์แนะน า 

  (4) หนัังจากพักเชื้อโรคตาม (3) แั้ว หนากมีความประสงค์จะน าสุกรเข้าเัี้ยง
ใหนม่ ใหน้มีการเตรียมโรงเรือนก่อนน าสุกรเข้าเัี้ยงโหยห าเนินการแัะเก็บตัวอย่างตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนนห 
หนากผัการตรวจตัวอย่างออกมาเป็นบวกใหน้ั้างท าความสะอาหฆ่าเชื้อทุกบริเวฑแัะเก็บตัวอย่างในบริเวฑ
แัะวิธีตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนนหซ้ าจนกว่าผัจะออกมาเป็นับ 

  (5) น าสุกรเข้าทหัองเัี้ยง โหยการยื่นค าขอน าัูกสุกรหนย่านม สุกรขุน หนรือ
สุกรแม่พันธุ์ทหแทน เข้าทหัองเัี้ยงแัะการห าเนินการระหนว่างการทหัองเัี้ยง ใหน้ปฏิบัติตามแบบขั้นตอน 
วิธีการ แัะการเก็บตัวอย่างตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนนห  

  (6) หนัังจากผ่านการทหัองเัี้ยงแัะห าเนินการตาม (5) แั้ว สามารถน าสุกร
เข้าเัี้ยงไห้ตามปกติ  

 
หมวด 3 

  การเตรียมความพร้อมในการน าสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ 
กรณี ฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ ท่ีเชื่อมโยงโดยตรงหรืออยู่ภายในในรัศมี 1 กิโลเมตรของฟาร์มทีพ่บ

การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมาก่อน 
ข้อ 3 ส าหนรับฟาร์มที่มีความเชื่อมโยงโหยตรงกับฟาร์มที่พบโรค แัะผัการตรวจสุกรใน

ฟาร์มแัะสิ่งแวหั้อมเป็นบวก หนรือไม่ทราบประวัติการตรวจโรคใหน้ปฏิบัติเช่นเหียวกันกับฟาร์ม ในหนมวหที่
หนมวหท่ี 2 

ข้อคดิเห็น[KT1]: บางขอ้ของ checklist iTEX 

ข้อคดิเห็น[KT2]: ท าความสะอาดทุกเดือน 
พกัโรค 90 วนั 

ข้อคดิเห็น[KT3]: ใหน้สุ่มเก็บตัวอย่าง
ภายใต้ก ากับของเจ้าหนน้าท่ีกรมปศุสัตว์ 
โหยเก็บตัวอย่างจากส่ิงแวหั้อมของ
ฟาร์มทุกบริเวฑ เช่น โรงเรือน โรงเก็บ
อาหนาร บริเวฑท่ีขายสุกรในฟาร์ม 

บริเวฑท่ีฝัง 

ซากสุกร หรือบริเวณอ่ืนใดตามท่ีกรมปศุ
สตัวแ์นะน า  อีก 2 คร้ัง โดยแต่ละคร้ังห่าง
กนัไม่นอ้ยกว่า 7 วนั หากผลทั้ง 2 คร้ังเป็น
ลบให้น าสุกรเขา้ทดสอบเล้ียงไดต้ามขอ้ 3 

หากผลการทดสอบเป็นบวกให้ด าเนการ
ลา้งท าความส าอาดและเกบ็ตวัอยา่งซ ้ า
จนกว่าจะไดผ้ลเป็นลบ 

ข้อคดิเห็น[KT4]: ลงเล้ียงจ านวนร้อยละ ๑o 

- ๑๕ ต่อโรงเรือน เป็นเวลาอยา่งน้อย ๖ 

สัปดาห์ 

การเก็บตวัอย่าง เลือดหรือน ้าลายของสุกรมี
ชีวิตจ านวน ๑๕ ตวั 

และส่ิงแวดลอ้มในโรงเรือน ๆ ละ ๓ 

บริเวณ (หนา้ กลาง และ หลงั) บริเวณละ ๕ 

ต าแหน่ง ต าแหน่งละ ๑ ตารางฟุต เพื่อ
ตรวจหาเช้ือในสัปดาห์ท่ี ๓, ๔ และ ๕ 

รวมทั้งสังเกตอาการสุกรทุกวนั หากพบว่า
มีอาการป่วยหรือตาย ให้เก็บเลือดหรือ
น ้าลายสุกรมีชีวิตจ านวน ๑๕ ตวั ในกลุ่ม
สุกรป่วย เพ่ือตรวจหาเช้ือต่อไป และ
พจิารณาดงัน้ี 

ก. หากผลการตรวจออกมาเป็นลบ ให้น า
สุกรเขา้เล้ียงในโรงเรือนนั้นๆ 

ไดต้ามปกติ 

ข. หากผลออกมาเป็นบวกต้องฝังท าลาย
สุกรทั้งหมด แลว้เร่ิมขั้นตอนตามขอ้ 2 อีก
คร้ัง 



 

 

ข้อ 4 ส าหนรับฟาร์มที่มีความเชื่อมโยงโหยตรงกับฟาร์มที่พบโรค แต่ผัการตรวจสุกรใน
ฟาร์มแัะสิ่งแวหั้อมเป็นับ แัะฟาร์มที่อยู่ภายในรัศมี ๑ กิโัเมตร ใหน้ห าเนินการ หังนี้  

  (1) หนากมีความประสงค์จะน าสุกรเข้าเัี้ยงใหนม่ ใหน้มีการเตรียมโรงเรือนก่อนน า
สุกรเข้าเัี้ยงโหยห าเนินการแัะเก็บตัวอย่างตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนนห หนากผัการตรวจตัวอย่างออกมาเป็น
บวกใหน้ั้างท าความสะอาหฆ่าเชื้อทุกบริเวฑแัะเก็บตัวอย่างในบริเวฑแัะวิธีตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนนหซ้ า
จนกว่าผัจะออกมาเป็นับ 

 (2) ใหน้ยื่นค าขอน าัูกสุกรหนย่านม สุกรขุน หนรือสุกรแม่พันธุ์ทหแทน ตามแบบ
ขั้นตอน วิธีการ แัะการเก็บตัวอย่างตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนนห โหยไม่จ าเป็นต้องมีการทหัองเัี้ยง 

หมวด 4 
   การปฏิบัติการหลงัน าสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ 

ข้อ 5 หนัังจากน าสุกรเข้าเัี้ยงเต็มโรงเรือนแั้ว ใหน้ตรวจติหตามสุขภาพสัตว์ จัหท าบันทึก
ระบุจ านวนสุกรป่วย ตายเป็นประจ าทุกวัน โหยบันทึกหังกั่าวต้องจัหเตรียมใหน้พร้อมกรฑีที่เจ้าหนน้าที่
ส านักงานปศุสัตว์จังหนวัหขอตรวจสอบทุกวัน  

ข้อ 6 เก็บตัวอย่างเพื่อติหตามการน าสุกรเข้าเัี้ยงใหนม่ ตามวิธีแัะจ านวนตามที่ 
กรมปศุสัตว์ก าหนนห  

ข้อ 7 การปฏิบัติอื่นๆ ใหน้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนนห 
 

หมวด 5 
      เอกสารและแบบค าขอ 

ข้อ 8 แบบค าขอน าสุกรเข้าท าัองเัี้ยงแัะน าสุกรเข้าเัี้ยงเต็มจ านวนใหน้ใช้ แบบค าขอ
รับรองมาตรฐานฟาร์มเัี้ยงสัตว์ (ม.ฐ.ฟ ๑) โหยอนุโัม 

ข้อ 9 เอกสารอื่นใหน้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ฑ วันที่                         พ.ศ.     
   
 
 
 

 นายสรวิศ ธานีโต 
(อธิบหีกรมปศุสัตว์)ตรวจ/ทาน  หนมอ  

ข้อคดิเห็น[KT5]: พกัคอกเป็นเวลาไม่นอ้ย
กว่า 7 วนั ให้สุ่มเก็บตวัอยา่งพื้นผวิใน
ส่ิงแวดลอ้มของฟาร์มทุกบริเวณอีก 1 คร้ัง 

ในวนัท่ี 7 หากผลการทดสอบเป็นบวกให้
ด าเนการลา้งท าความส าอาดและเกบ็
ตวัอยา่งซ ้ าจนกว่าจะไดผ้ลเป็นลบ หากผล
เป็นลบ ให้น าสุกรเล้ียงไดป้กติ 

ข้อคดิเห็น[KT6]: ลงเล้ียงจ านวนร้อยละ ๑o 

- ๑๕ ต่อโรงเรือน เป็นเวลาอยา่งน้อย ๖ 

สัปดาห์ 

การเก็บตวัอย่าง เลือดหรือน ้าลายของสุกรมี
ชีวิตจ านวน ๑๕ ตวั 

และส่ิงแวดลอ้มในโรงเรือน ๆ ละ ๓ 

บริเวณ (หนา้ กลาง และ หลงั) บริเวณละ ๕ 

ต าแหน่ง ต าแหน่งละ ๑ ตารางฟุต เพื่อ
ตรวจหาเช้ือในสัปดาห์ท่ี ๓, ๔ และ ๕ 

รวมทั้งสังเกตอาการสุกรทุกวนั หากพบว่า
มีอาการป่วยหรือตาย ให้เก็บเลือดหรือ
น ้าลายสุกรมีชีวิตจ านวน ๑๕ ตวั ในกลุ่ม
สุกรป่วย เพ่ือตรวจหาเช้ือต่อไป และ
พจิารณาดงัน้ี 

ก. หากผลการตรวจออกมาเป็นลบ ให้น า
สุกรเขา้เล้ียงในโรงเรือนนั้นๆ 

ไดต้ามปกติ 

ข. หากผลออกมาเป็นบวกต้องฝังท าลาย
สุกรทั้งหมด แลว้เร่ิมขั้นตอนตามขอ้ 2 อีก
คร้ัง 

ข้อคดิเห็น[KT7]: เก็บตวัอย่างส่ิงแวดลอ้ม
ในโรงเรือน ทุกโรงเรือนๆ ละ ๓ บริเวณ 

(หนา้ กลาง และ หลงั) บริเวณละ ๕ 

ต าแหน่ง ต าแหน่งละ ๑ ตารางฟุต 1 คร้ัง 

ทุกสัปดาห์ เป็นจ านวน 4 คร้ัง 

ข้อคดิเห็น[KT8]: Checklist iTEX 


