
ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2
1 สภาพท่ัวไปของฟาร์ม 
1.1 ท าเลท่ีต้ังฟาร์ม
1.1.1 สถานท่ีและต าแหน่งท่ีต้ังอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม 
1.1.2 อยู่ห่างจากสถานท่ีรวมสัตว์ท่ีไม่ทราบสถานภาพของโรค เช่น แหล่งรวมสุกร โรงฆ่าสุกร

ด่านกักกันสัตว์ ในระยะท่ีไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการปนเป้ือนอันตราย
ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ คือ ระยะทางไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตรจากพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว์

1.2 ลักษณะฟาร์ม
1.2.1 มีการวางผังฟาร์มท่ีเหมาะสม โดยส่ิงปลูกสร้างมีการแบ่งพ้ืนท่ีอย่างชัดเจนระหว่างเขตพักอาศัย

และเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว์
1.2.2 มีร้ัวรอบฟาร์ม ท่ีชัดเจน เพ่ือป้องกันการลอดเข้า – ออก ของสัตว์อ่ืนๆ ได้ เช่น สุนัข
1.2.3  มีร้ัวแบ่งพ้ืนท่ีระหว่างเขตพักอาศัยและเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว์
1.2.4  จ านวนโรงเรือนเหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม และจ านวนสุกรเหมาะสมกับขนาดของโรงเรือน
1.2.5 โรงเรือนมีระยะห่างระหว่างกันในระยะท่ีเหมาะสม
1.2.6  มีระยะห่างระหว่างร้ัวและโรงเรือนในระยะท่ีเหมาะสม
1.2.7 มีห้องส าหรับอาบน้ า-เปล่ียนเส้ือผ้า และสวมรองเท้าท่ีได้จัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าพ้ืนท่ีเล้ียงสุกร
1.2.8 มีอุปกรณ์ส าหรับฆ่าเช้ือวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นต้องน าเข้าพ้ืนท่ีเล้ียงสุกร
1.2.9 มีสถานท่ีและอุปกรณ์ส าหรับฆ่าเช้ือโรคยานพาหนะ ณ ทางเข้าฟาร์ม
1.2.10 มีการก าหนดเส้นทางการเดินรถและเขตห้ามเข้า
1.2.11 ประตูทางเข้าส่วนบุคคลและยานพาหนะหน้าฟาร์มต้องปิดตลอดเวลา มีป้ายระบุข้อความว่า 

“เขตควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” หรือท่ีมีความหมายใกล้เคียง  
1.2.12 มีสถานท่ีจอดยานพาหนะและป้ายระบุข้อความว่า “ท่ีจอดยานพาหนะส าหรับบุคคลภายนอก 

หรือพนักงาน” อยู่นอกเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว์ ท่ีจอดรถห่างจากโรงเรือนสุกรอย่างน้อย 30 เมตร 
1.2.13 ถนนภายในฟาร์มต้องสามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล ง่ายต่อการท าความสะอาด ไม่ควรมีน้ าท่วมขัง 

และระบายน้ าได้ดี 
1.3 ลักษณะโรงเรือน
1.3.1  โรงเรือนต้องเป็นระบบปิด การออกแบบสามารถป้องกันสัตว์ปีกชนิดอ่ืน หรือสัตว์ฟันแทะได้ ใช้วัสดุ

ท่ีง่ายต่อการดูแลรักษา ท าความสะอาด และสอดคล้องกับการจัดการด้านสวัสดิภาพสุกร
1.3.2 ประตูโรงเรือนต้องปิดตลอดเวลาและมีป้ายแสดงสถานะ เช่น ทางเข้า – ออก ห้ามเข้า พักโรงเรือน

เป็นต้น กรณีฟาร์มสุกรท่ีมีการจัดการ เข้า – ออก สุกรพร้อมกันหมด สามารถติดป้าย
แสดงสถานะท่ีประตูฟาร์มเพียงแห่งเดียวได้

1.3.3 ทางเข้า-ออกโรงเรือนต้องรักษาความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค
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ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2
2 การจัดการฟาร์ม
2.1 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์
2.1.1 ทางเข้า – ออกโรงเรือน ต้องมีอ่างจุ่มเท้าและมีน้ ายาฆ่าเช้ือโรคท่ีได้ข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 

และควรเปล่ียนถ่ายน้ ายาฆ่าเช้ือโรคเป็นประจ า
2.1.2 ก่อนเข้าภายในโรงเรือน ต้องเปล่ียนรองเท้าท่ีใช้เฉพาะภายในโรงเรือนเท่าน้ัน ท้ังน้ีรองเท้าต้องใช้

แยกกันแต่ละโรงเรือน เพ่ือป้องกันการปนเป้ือน
2.1.3 อ่างจุ่มเท้ามีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการใช้งาน มีท่ีปิดหรืออยู่ภายในตัวอาคาร ตรงบริเวณ

ทางเข้า – ออก ของโรงเรือน เพ่ือป้องกันแสงแดดหรือฝน
2.1.4 มีแปรงและสารท าความสะอาด เพ่ือใช้ขจัดส่ิงสกปรกจากรองเท้า
2.1.5 มีอุปกรณ์และสารท าความสะอาดมือท่ีเหมาะสม เช่น สบู่ แอลกอฮอล์ น้ ายาฆ่าเช้ือโรค 

ก่อนเข้าโรงเรือน
2.1.6 มีการแยกอุปกรณ์เฉพาะฟาร์มหรือโรงเรือน ตรวจสภาพ ท าความสะอาด และฆ่าเช้ือโรคสม่ าเสมอ

ถ้าจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันต้องล้างท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคก่อนหรือหลังใช้งานทุกคร้ัง
และต้องมีมาตรการในการป้องกันและฆ่าเช้ือโรค วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ก่อนเข้าพ้ืนท่ีเล้ียงสุกร

2.1.7 ชุดปฏิบัติงานไม่น าออกนอกฟาร์ม หลังการใช้งานต้องซักล้างชุดปฏิบัติงานให้สะอาดและฆ่าเช้ือโรค
ก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ 

2.1.8 จัดแบ่งพ้ืนท่ีบริเวณโรงเรือนให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันการปนเป้ือน
จากรองเท้าท่ีใช้นอกโรงเรือนกับรองเท้าท่ีสวมใส่เข้าภายในโรงเรือนเล้ียงสุกร

2.1.9 การปฏิบัติงานประจ าวันให้เร่ิมจากพ้ืนท่ีสะอาดมากสุด (เช่น โรงเรือนเล้ียงสุกร) ไปยังพ้ืนท่ี
สะอาดน้อยท่ีสุด 

2.1.10 มีระยะพักโรงเรือนตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้ก าหนดไว้ 
2.1.11 หลังการจับสุกร ปิดประตูโรงเรือนจนกว่าจะเร่ิมเก็บวัสดุรองพ้ืนโรงเรือน อุปกรณ์ และระบบ

ท่อส่งอาหารสัตว์ น้ า และพัดลม ต้องล้างท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคก่อนใช้คร้ังต่อไป 
2.1.12 หลังการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคโรงเรือนแล้ว ปิดประตูโรงเรือน หากมีปัญหาโรงเรือนไม่แห้ง

ให้ใช้พัดลมช่วยระบายอากาศ 
2.1.13 มูลสุกรหรือวัสดุรองพ้ืน ต้องได้รับการป้องกันการฟุ้งกระจายก่อนเคล่ือนย้าย และเคล่ือนย้าย

ด้วยรถขนส่งท่ีมีวัสดุคลุมอย่างมิดชิด
2.1.14 มูลสุกร ต้องไม่เก็บไว้ในบริเวณฟาร์มและมีการจัดการให้เป็นสัดส่วน 

ระบบไบโอแก็สใช้ในการจัดการมูลสุกรได้ แต่ต้องไม่น ามูลสุกรจากข้างนอกเข้ามาในฟาร์ม
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ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2
2.2 การจัดการบริเวณรอบโรงเรือน
2.2.1 ภายในเขตฟาร์มและพ้ืนท่ีเล้ียงสุกร ต้องไม่มีสัตว์ชนิดอ่ืน
2.2.2 มีมาตรการป้องกันไม่ให้มีสัตว์พาหะชนิดอ่ืนอาศัยในเขตฟาร์ม (ได้แก่ นก หนู สุนัข แมว เป็นต้น) 
2.2.3 บริเวณภายในฟาร์ม ต้องตัดหญ้าให้ส้ัน และบริเวณโดยรอบโรงเรือนต้องตัดหญ้าให้โล่งเตียน 

ในระยะอย่างน้อย 3 เมตร และไม่มีขยะ เพ่ือไม่ให้เป็นท่ีหลบซ่อนของสัตว์พาหะ
2.2.4 ต้นไม้หรือพุ่มไม้ไม่ปลูกชิดติดโรงเรือน ถ้ามีต้องตัดให้เต้ียหรือโปร่ง เพ่ือไม่ให้เป็นท่ีอาศัยของสัตว์พาหะ
2.3 การจัดการสุกร
2.3.1 มีการจัดการสุกรแบบเข้า-ออกพร้อมกันหมด (all in – all out) ในกรณีฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธ์ุ

ท่ีมีหลายรุ่นในฟาร์มเดียวกัน (Multi – stage) ท้ังน้ี จะต้องมีการจัดการสุกรแบบเข้าและออก
พร้อมกันหมดภายในโรงเรือนเดียวกัน และสามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้

2.3.2 การน าเข้าสุกรฝูงใหม่ ควรใช้สุกรท่ีมีสุขภาพดี มาจากแหล่งผลิตท่ีน่าเช่ือถือและต้องมาจากฟาร์มปลอด
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

2.3.3 เม่ือพบสุกรตายในโรงเรือนต้องเก็บออกจากโรงเรือนทันทีทุกคร้ังท่ีตรวจพบ โดยเก็บใส่ภาชนะ
เก็บซากสุกรท่ีมีฝาปิดมิดชิดก่อนน าไปท าลาย เพ่ือป้องกันสัตว์พาหะน าโรค

2.3.4 บริเวณท่ีมีภาชนะเก็บซากสุกรต้องสะอาด มีการควบคุมสัตว์พาหะ 
2.3.5 กรณีท่ีพบสุกรป่วยตายผิดปกติตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร: "สุกรท่ีเล้ียงแบบระบบฟาร์มมีอัตราการตาย

แบบเฉียบพลันมากกว่าร้อยละ 3 ใน 1 วัน  หรือปรากฏอาการไข้สูง ไอ แท้ง ขาหลังไม่มีแรง หรือนอนสุมกัน

ร่วมกับท้องเสียเป็นเลือด ผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือดออก หรือรอยช้ าโดยเฉพาะใบหู ท้อง หรือขาหลัง"
ต้องมีระบบแจ้งกรมปศุสัตว์ทันที 

2.3.6 สุกรท่ีป่วย ตาย หรือคัดท้ิงให้ท าลายท่ีฟาร์ม ถ้ามีการเคล่ือนย้ายออกนอกฟาร์ม ต้องด าเนินการ
ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลของกรมปศุสัตว์ 

2.3.7 การท าลายซากสุกรต้องมีการเก็บและการท าลายท่ีเหมาะสม เช่น การเผา การฝัง หรือวิธีอ่ืนๆ  
ท่ีสามารถท าลายเช้ือโรค

2.4 การจัดการยานพาหนะ
2.4.1 มีการแยกยานพาหนะท่ีใช้ภายในฟาร์มและภายนอกฟาร์ม
2.4.2 จอดยานพาหนะในสถานท่ีท่ีฟาร์มก าหนดไว้ให้
2.4.3 ฟาร์มต้องแสดงและระบุพ้ืนท่ีในการฆ่าเช้ือยานพาหนะ ท่ีสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น 

มีเส้นก ากับท่ีพ้ืนให้ยานพาหนะหยุด มีป้ายให้ยานพาหนะหยุดก่อนเข้าฟาร์ม เป็นต้น
2.4.4 พ้ืนท่ีท่ีใช้ฆ่าเช้ือยานพาหนะ เป็นพ้ืนคอนกรีตหรือวัสดุชนิดท่ีทนทาน ง่ายต่อการท าความสะอาด
2.4.5 ยานพาหนะท่ีเข้าเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสุกรควรมีการฆ่าเช้ือโรคให้ท่ัว โดยเฉพาะล้อยานพาหนะ

รวมท้ังแผ่นรองพ้ืนภายในยานพาหนะ
2.4.6 มีการควบคุมของเสียท่ีเกิดจากการฆ่าเช้ือยานพาหนะ ไม่ให้ปนเป้ือนเข้าไปสู่เขตพ้ืนท่ีเล้ียงสุกร
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ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2
2.5 การบันทึกข้อมูล 
2.5.1 มีบันทึกด้านสุขภาพสัตว์ เช่น ใบส่ังยา บันทึกการใช้ยาและวัคซีน บันทึกการเก็บรักษายาและวัคซีน 
2.5.2 มีบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์ในแต่ละรุ่น เช่น บันทึกผลการผ่าซาก บันทึกการตรวจสุกรในฝูง 

หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
2.5.3 มีบันทึกอัตราการตายและคัดท้ิง
2.5.4 มีบันทึกแหล่งท่ีมาของสุกร และบันทึกการเคล่ือนย้ายสุกร (ร.3/ร.4) 
2.5.5 มีบันทึกการควบคุมสัตว์พาหะ
2.5.6 มีบันทึกการเข้า-ออกฟาร์มของบุคคลและยานพาหนะ พร้อมระบุวันท่ี ช่ือผู้เข้าเย่ียม ช่ือหน่วยงาน  

เหตุผลในการเข้าเย่ียม
2.5.7 มีบันทึกข้อมูลการผลิต เช่น บันทึกการให้อาหารสัตว์ บันทึกการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 

บันทึกการให้น้ า บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
2.5.8 มีบันทึกการตรวจสุขภาพสุกรท่ีฟาร์มก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์
2.5.9 มีบันทึกการใช้สารเคมีและสารฆ่าเช้ือต่างๆ
2.5.10 มีบันทึกการตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ
2.5.11 มีบันทึกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
2.5.12 บันทึกต้องมีการเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 3 ปี
2.6 การจัดท าเอกสารคู่มือ
2.6.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์ม ท่ีแสดงให้เห็นรายละเอียดการปฏิบัติงานภายในฟาร์ม และระบบตรวจสอบย้อนกลับ
2.6.2 มีแผนความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีผ่านการประเมินความเส่ียง และเป็นปัจจุบัน

 - ระบุความเส่ียงท่ีจะน าเข้าเช้ือไวรัส
 - มาตรการจัดการความเส่ียง และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการท่ีด าเนินการ

2.6.3 มีคู่มือแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรภายในฟาร์ม

หัวข้อ
ผลการตรวจ เลขท่ี
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หลักเกณฑ์การตรวจประเมินคอมพาร์ทเมนต์ ส าหรับฟาร์มสุกร

ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2
3 การจัดการด้านอาหารสัตว์
3.1 อาหารสัตว์ต้องมาจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ท่ีผ่านการรับรองการปฏิบัติท่ีดีในการผลิต

อาหารสัตว์ (GMP) หรือมาจากสถานท่ีผลิตอาหารสัตว์ภายในฟาร์ม
3.2 มีการก าหนดเส้นทาง ระยะทาง และระยะเวลาในการขนส่งจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์มาถึงฟาร์ม
3.3 สถานท่ีจัดเก็บอาหารสัตว์ส าเร็จรูป แยกจากพ้ืนท่ีท่ีเล้ียงสุกร สะอาด แห้ง สามารถป้องกันน้ า

และสัตว์พาหะ เพ่ือหลีกเล่ียงการปนเป้ือน หากมีอาหารสัตว์ตกหล่น ต้องรีบท าความสะอาดทันที
3.4 ห้ามการน าอาหารสัตว์จากฟาร์มหน่ึงมาใช้ในอีกฟาร์มหน่ึง เว้นแต่มีการรับรองสถานท่ีผลิตอาหาร

สัตว์แล้ว
3.5 ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์
3.5.1 ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ท่ีใช้แล้ว ต้องมีการจัดการท่ีถูกสุขลักษณะ
3.5.2 ในกรณีท่ีใช้ไซโล ต้องมีการท าความสะอาดภายในไซโลทุกคร้ัง หลังจับสุกร
4 การจัดการบุคลากร
4.1 มีผู้จัดการคอมพาร์ทเมนต์ และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด
4.2 การพักโรคของบุคลากรภายในและภายนอกฟาร์มท่ีต้องปฏิบัติ ดังน้ี
4.2.1 การสัมผัสกับสุกร หรือพบปะกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับสุกรขณะอยู่นอกฟาร์ม ต้องพักโรค

อย่างน้อย 120 ช่ัวโมงก่อนกลับเข้าท างานในฟาร์ม ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นบุคลากรต้องหยุดพัก     
ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ท่ีมีอ านาจของฟาร์ม

4.3 การปฏิบัติเม่ือเข้าเขตพ้ืนท่ีการเล้ียงสุกร ต้องอาบน้ า สระผม สวมเส้ือผ้า
และรองเท้าท่ีฟาร์มจัดเตรียมไว้ให้ และต้องแสดงข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทางเข้าเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสุกร

4.4 ถ้าบุคลากรมีความจ าเป็นต้องเข้าโรงเรือนมากกว่า 1 โรงเรือน ภายในฟาร์มเดียวกัน ต้องมี
มาตรการเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนข้าม เช่น เปล่ียนรองเท้าบู๊ทท่ีใช้เฉพาะภายในโรงเรือน 
ท าความสะอาดมือทุกคร้ังก่อนเข้าโรงเรือน

4.5 บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มีบันทึกหรือเอกสารรับรอง
การผ่านการฝึกอบรม

4.6 มีการฝึกอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับบุคลากรภายในฟาร์มอย่างต่อเน่ือง 
4.7 บุคลากรต้องไม่ท างานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต การขายสุกร ช าแหละ หรือตัดแต่งซากสุกร

และควรก าหนดเง่ือนไขการจ้างงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
4.8 บุคลากรภายในฟาร์ม ควรหลีกเล่ียงการไปในท่ีท่ีมีสุกร  และเม่ือท างานในฟาร์มใด

ควรพักอาศัยอยู่ในฟาร์มน้ัน
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หลักเกณฑ์การตรวจประเมินคอมพาร์ทเมนต์ ส าหรับฟาร์มสุกร

ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2
4.9 พาหนะรับส่งบุคลากร ควรใช้รับส่งเฉพาะบุคลากรท่ีท างานอยู่ในฟาร์มเดียวกัน
4.10 บุคลากรภายนอกและผู้เย่ียมฟาร์ม เม่ือเข้าฟาร์มต้องบันทึกการเข้าเย่ียมชม 
4.11 ผู้ท่ีท าการซ่อมบ ารุงซ่ึงมีการสัมผัสกับสุกร ในวันน้ัน ไม่ควรเข้าไปในบริเวณ

โรงเรือน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน
4.12 พนักงานขับรถขนส่ง เช่น รถอาหารสัตว์ รถขนสุกร ห้ามเข้าในบริเวณโรงเรือน
4.13 ผู้ให้บริการวิชาการ เม่ือจ าเป็นต้องเข้าเย่ียมหลายฟาร์มของคอมพาร์ทเมนต์ในวันเดียวกัน ต้องยึด

ความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัด ในการเข้าและออกฟาร์ม ต้องเร่ิมจากบริเวณท่ีสะอาด
กว่าก่อนเสมอ เช่น ฟาร์มท่ีมีสัตว์อายุน้อยท่ีสุดหรือฟาร์มท่ีมีสัตว์สุขภาพดีท่ีสุด หากจ าเป็นต้องเข้า
บริเวณท่ีสกปรก หลังจากออกต้องอาบน้ าให้สะอาดและเปล่ียนชุดใหม่ทุกคร้ังก่อนไปพ้ืนท่ีสะอาด

4.14 พนักงานท าวัคซีนต้องอยู่ในบริเวณโรงเรือนท่ีท าวัคซีนเท่าน้ัน
4.15 พนักงานจับสุกร ต้องมีความระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงาน และไม่เข้าไปในบริเวณ

โรงเรือนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
5 การจัดการด้านสุขภาพสุกร
5.1 มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มท่ีสามารถให้ค าปรึกษาได้ตลอดเวลา และต้องเข้าฟาร์มอย่างน้อย 

1 คร้ังต่อรุ่นการผลิต เพ่ือตรวจสอบการจัดการด้านสุขภาพสุกร สุขอนามัยในพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว์ 
และสวัสดิภาพสุกร

5.2 มีโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มโรคแก่สุกรอย่างเหมาะสม 
5.3 มีบันทึกเก่ียวกับยาและวัคซีนในสุกร เช่น ใบส่ังยา โปรแกรมการให้วัคซีน การใช้ยาและวัคซีน 

การเก็บรักษายาและวัคซีน ซ่ึงสามารถตรวจย้อนกลับได้
5.4 มีการตรวจสุขภาพสัตว์อย่างสม่ าเสมอ ท้ังทางอาการและทางห้องปฏิบัติการ 
5.5 ถ้าสงสัยว่ามีโรค ให้ระงับการเข้าเย่ียมฟาร์มท่ีไม่จ าเป็นและปรึกษาสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 
5.6 สุกรท่ีมีอัตราการป่วย ตายท่ีผิดปกติหรือผลผลิตลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ ต้องแจ้งสัตวแพทย์

ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร ห้ามผ่าซากท่ีฟาร์มและส่งซากสุกรเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์
6 การควบคุมสัตว์พาหะ
6.1 มีการควบคุมสัตว์พาหะท่ีมีประสิทธิผลอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ
6.2 มีบันทึกการควบคุมสัตว์พาหะ
6.3 มีการประเมินผลการควบคุมสัตว์พาหะ
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หลักเกณฑ์การตรวจประเมินคอมพาร์ทเมนต์ ส าหรับฟาร์มสุกร

ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2
7 การจัดการทรัพยากรน้ า
7.1 น้ าท่ีใช้ในฟาร์มมาจากแหล่งน้ าท่ีสะอาด มีการจัดการและดูแลแหล่งน้ าอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ เช่น

ไม่เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์พาหะ 
7.2 มีการตรวจคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าอย่างน้อยปีละคร้ัง จากห้องปฏิบัติการท่ีได้การรับรองมาตรฐาน

ทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าน้ ามีคุณภาพเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
7.3 น้ าใช้ภายในฟาร์ม ต้องผ่านการบ าบัดหรือฆ่าเช้ือโรคด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ก่อนน ามาใช้ 
7.4 มีบันทึกการตรวจสอบความสะอาดของรางน้ าหรือท่อส่งน้ า และอุปกรณ์ท่ีให้น้ าทุกคร้ัง 

เม่ือมีการเตรียมโรงเรือน 
7.5 ระบบให้น้ าภายในโรงเรือน ควรท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีให้น้ าทุกคร้ังเม่ือมีการเตรียมโรงเรือน
8 การจัดการส่ิงแวดล้อม
8.1 มีพ้ืนท่ีหรือบริเวณเพ่ือรองรับน้ าท่ีใช้ล้างโรงเรือนและอุปกรณ์ ไม่ให้น้ ากระจายไปท่ัวฟาร์ม 
8.2 น้ าท่ีใช้ล้างโรงเรือนและอุปกรณ์ ต้องมีการบ าบัดให้เหมาะสมก่อนการปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ
8.3 การก าจัดขยะมูลฝอย ต้องมีการรวบรวมไว้ในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด เพ่ือป้องกันสัตว์พาหะน าโรค 

และน าไปก าจัดด้วยวิธีท่ีเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
9 การปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในภาวะฉุกเฉิน

ผู้ประกอบการต้องจัดท าระเบียบปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินของคอมพาร์ทเมนต์ส าหรับ
ฟาร์มสุกร โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายโรคระบาดสัตว์
และประกาศกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ดังน้ี

9.1 มาตรการส าหรับฟาร์ม 
9.1.1 ประตูฟาร์มต้องปิดล็อคตลอดเวลา
9.1.2 ทุกโรงเรือนและอาคารต่างๆ ต้องปิดล็อคหลังเลิกงาน
9.1.3 ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นท้ังส้ิน
9.2 มาตรการส าหรับบุคคล
9.2.1 ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม งดการเข้าปฏิบัติงานหรือตรวจเย่ียมจากบุคลากรภายนอกฟาร์ม 

ยกเว้นกรณีท่ีจ าเป็นและต้องได้รับอนุญาตจากผู้ท่ีมีอ านาจ หรือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
9.2.2 งดการดูแลและซ่อมบ ารุงต่างๆ ภายในฟาร์ม ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนและจ าเป็น 
9.2.3 บุคคลท่ีจะเข้าฟาร์มท่ีอยู่ระหว่างการกักโรค ต้องปฏิบัติตามมาตรการส าหรับการปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัด
9.3 มาตรการส าหรับการปฏิบัติงาน 
9.3.1 ต้องมีแผนปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยในการเข้าและออก

จากฟาร์มท่ีเกิดโรค
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หลักเกณฑ์การตรวจประเมินคอมพาร์ทเมนต์ ส าหรับฟาร์มสุกร

ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2
9.3.2 เม่ือจ าเป็นต้องเข้าฟาร์มต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น การผ่านสเปรย์ ฆ่าเช้ือโรค 

การอาบน้ าและเปล่ียนเส้ือผ้าก่อน – หลังเข้าฟาร์ม เพ่ือป้องกันโรคเข้าฟาร์มและป้องกันโรค
แพร่กระจายไปท่ีอ่ืน 

9.3.3 ควรจอดรถให้ห่างจากโรงเรือนประมาณ 60 เมตร ยกเว้นรถท่ีต้องปฏิบัติงานในบริเวณโรงเรือน 
ยานพาหนะท่ีจ าเป็นอนุญาตให้ผ่านเข้าฟาร์มได้ ยานพาหนะต้องผ่านการล้างท าความสะอาด 
และฆ่าเช้ือโรคท้ังบริเวณภายนอกตัวรถ และภายในห้องโดยสารส่วนท่ีสามารถล้างได้ เช่น 
แผ่นรองพ้ืนรถ ควรล้างท าความสะอาด และฆ่าเช้ือโรคยานพาหนะอีกคร้ังเม่ือออกจากฟาร์ม 

9.3.4 ห้ามเคล่ือนย้ายสุกร และมูลสุกรและวัสดุรองพ้ืนเข้าหรือออกจากฟาร์มจนกว่าจะรู้สถานการณ์ของ

โรคท่ีชัดเจน หากพบมีการระบาดรุนแรงฟาร์มควรมีมาตรการเสริมท่ีจ าเป็นต่อไป
9.3.5 ผู้ประกอบการต้องจัดท ารายช่ือบุคคลท่ีรับผิดชอบ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ของผู้ท่ีติดต่อในกรณี

ฉุกเฉิน เพ่ือสามารถติดต่อกับบุคคลท่ีรับผิดชอบดังกล่าว เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถอธิบายได้ 
เช่น มีอัตราการป่วยและอัตราการตายเพ่ิมข้ึน 

9.3.6 เม่ือสงสัยว่ามีโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี 
     - แจ้งผู้จัดการคอมพาร์ทเมนต์ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม และเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ท้องท่ีทันที ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง

เพ่ือด าเนินการสอบสวน และควบคุมโรค
     - ให้ความร่วมมือในการเก็บตัวอย่างและจัดส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรค           
     - ท าลายซากสุกรท่ีถูกวิธีในสถานท่ีท่ีเหมาะสม เช่น ฝังสุกรหรือซาก สุกรในพ้ืนท่ีดอนท่ีน้ าท่วมไม่ถึง 
       และห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือไกลจากชุมชน
     - ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพเพ่ือลดการแพร่กระจาย โดยเฉพาะ  ของเช้ือโรค  
       ห้ามบุคคลและยานพาหนะภายในและภายนอกเข้าออกฟาร์มหรือสถานท่ีเล้ียงสุกรโดยเด็ดขาด
     - รวบรวมรายงานผลผลิตและบันทึกของฝูงเพ่ือน ามาทบทวน
     - จัดท าส าเนาบันทึกบุคคลเข้า – ออกฟาร์มเม่ือ 10 วันท่ีผ่านมา

9.3.7 เม่ือยืนยันว่ามีโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ฟาร์มต้องด าเนินการดังน้ี
     - ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด
     - ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพฉุกเฉิน และแผนเตรียมความพร้อม
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
และพักคอกอย่างน้อย 12 สัปดาห์หลังจากการท าลายสุกรท่ีติดเช้ือและท าการฆ่าเช้ือโรคแล้ว
     - ผู้ประกอบการต้องทบทวนและปรับปรุงการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ร่วมกับมีการเก็บตัวอย่าง

ยืนยันสถานภาพปลอดโรค เพ่ือขอรับรองคอมพาร์ทเมนต์ใหม่หลังจากการเกิดโรค
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