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ค ำถำมข้อ 1 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้รับแจ้งจากส านักงานปศุสัตว์เขต 9 ว่ามีสุกรใน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยป่วยตายจ านวนมาก โดย

ตายเฉียบพลัน บางตัวขาหลังไม่มีแรง มีไข้สุม ท้องเสีย และผลตรวจพบว่ามีเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งโดยปกติมีรถขนสุกรจากพ้ืนที่ดังกล่าวเข้ามายังจังหวัดสงขลา

เป็นประจ า จะด าเนินการอย่างไร 

กลุ่มปฏิบตัิการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กิจกรรม/รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ เอกสารที่เกีย่วข้อง 
กลุ่มปฏิบตัิการศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด 

นายสัตวแพทยผ์ู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด 

ประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ทันทีท่ีได้รับแจ้งโรค
ในจังหวัดใกล้เคียง 

-แผนที ่
-ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ จ านวน
เกษตรกร จ านวนสุกร การ
เคลื่อนย้ายสุกร จากฐานข้อมูล
ของกรมปศุสัตว ์

- 

ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด ประชุม war room เพื่อเตรยีมความพร้อม  ทันทีท่ีได้รับแจ้งโรค
ในจังหวัดใกล้เคียง 

- - 

ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้
อ านาจตามมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัตโิรคระบาด
สัตว์ พ.ศ.2558 

ประกาศเขตเฝ้าระวังโรค - - พระราชบัญญัตโิรคระบาด
สัตว์ พ.ศ.2558 

กลุ่มปฏิบตัิการเฝ้า
ระวังโรคและค้นหา
โรค 

นายสัตวแพทยผ์ู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด 

ติดตามข่าวสารจากจังหวัดใกล้เคยีงอย่างต่อ
เนี่อง 

ทุกวันจนกว่าโรคจะ
สงบ 

รายงานจากกรมปศุสตัว์ในกลุ่ม
ไลน์และจดหมายอเิล็คทรอนิกส ์

- 

เกษตรกร 
อาสาปศุสตัว ์
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล 

สร้างเครือข่ายรายงานโรคในพื้นที ่ ทุกวันจนกว่าโรคจะ
สงบ 

-กลุ่มไลน์เฝ้าระวังโรคอหิวาต์
แอฟริกาสุกร 
-ระบบเฝ้าระวังโรค (zero 
report)  
-สายด่วนแจ้งการเกิดโรค 

- 
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เกษตรกร 
อาสาปศุสตัว ์
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล 

เฝ้าระวังโรคทางอาการในสถานท่ีเลี้ยง  
-เชิงรับ โดยเกษตรกรสังเกตอาการสุกรตาม
นิยามที่เพิ่มเติม คือ สุกรมีไข้ หรือไม่กินอาหาร 
หรือท้องเสียอุจจาระเป็นเลือด ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี/
ผู้น าชุมชน ภายใน 12 ชม. 
-เชิงรุก โดยอาสาปศุสัตวเ์ข้าด าเนนิการเฝา้ระวัง
ในสถานท่ีเลี้ยง  

ทุกวัน เป็นเวลา 30 
วัน 

-กลุ่มไลน์เฝ้าระวังโรคอหิวาต์
แอฟริกาสุกร 
-ระบบเฝ้าระวังโรค (zero 
report)  
-สายด่วนแจ้งการเกิดโรค 

แบบรายงานการเฝ้าระวัง
โรคในสถานท่ีเลี้ยงสุกร 

-พนักงานตรวจโรค 
-นายสัตวแพทยผ์ู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด 

เฝ้าระวังโรคในซากสุกรที่โรงฆ่า 
 

ทุกวัน เป็นเวลา 30 
วัน 

- แบบรายงานการตรวจซาก 

-เกษตรกร 
-อาสาปศุสตัว ์
-ปศุสัตว์อ าเภอ 

เข้มงวดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ โดย
ปฏิบัติตามระบบการจดัการฟาร์มที่ดี (GFM) 
อย่างเคร่งครัด โดยอาสาปศสุัตว์หรือปศุสัตว์
อ าเภอให้ค าแนะน า 

-  -น้ ายาฆ่าเช้ือและอ่างจุ่มรองเท้า 
-อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง 

-บันทึกสุขภาพสัตว ์
-ประวัติเข้า-ออกฟาร์ม 

-พนักงานตรวจโรค 
-ศวพ. 
-นายสัตวแพทยผ์ู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด 

สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของโรคที่โรงฆ่า โดย
สุ่มเก็บตัวอย่างอวัยวะสุกรที่เข้าฆา่ 5 ตัว/ราย/
สัปดาห ์

1 ครั้ง/สัปดาห์ 
จนกว่าโรคจะสงบ 

-อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง  
-น้ ายาฆ่าเช้ือและเครื่องพ่น หรือ
อ่างจุ่มรองเท้า 
-อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง 
-ยานพาหนะส าหรับขนส่ง
ตัวอย่างและส่งตัวอย่าง 

แบบรายงานการส่งตัวอย่าง 

-ศวพ. 
-ด่านกักกันสัตว ์
-นายสัตวแพทยผ์ู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด 

สุ่มตรวจหาสารพันธกุรรมของโรคทีเ่ขียง 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
จนกว่าโรคจะสงบ 

-อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง  
-น้ ายาฆ่าเช้ือ และเครื่องพ่น หรือ
อ่างจุ่มรองเท้า 
-อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง 
-ยานพาหนะส าหรับขนส่ง
ตัวอย่างและส่งตัวอย่าง 

แบบรายงานการส่งตัวอย่าง 
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กลุ่มปฏิบตัิการ
ควบคุมการ
เคลื่อนย้าย 

-ปศุสัตว์อ าเภอ 
-ด่านกักกันสัตว ์

ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศสุัตว์ว่าด้วยการขอ
อนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสตัว์เข้า ออก 
ผ่านหรือ ภายในเขตโรคระบาดช่ัวคราว เขตโรค
ระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด พ.ศ. 2559 

ทุกวัน เป็นเวลา 30 
วัน 

- ระเบียบกรมปศสุัตว์ว่าด้วย
การขออนุญาตเคลื่อนย้าย
สัตว์หรือซากสตัว์เข้า ออก 
ผ่านหรือ ภายในเขตโรค
ระบาดชั่วคราว เขตโรค
ระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรค
ระบาด พ.ศ. 2559 

เกษตรกร น าสุกรเข้าฆ่าในโรงฆ่าสุกรถูกกฎหมายที่ใกล้
ที่สุด 

ทุกวัน เป็นเวลา 30 
วัน 

 

-ปศุสัตว์อ าเภอ 
-ศวพ. 
-นายสัตวแพทยผ์ู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด 

สุ่มเก็บเลือด 15 ตัวอย่าง ก่อนเคลื่อนย้าย 2 
สัปดาห ์

ก่อนการเคลื่อนยา้ย 
2 สัปดาห ์

-อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง  
-น้ ายาฆ่าเช้ือ 
-อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง 
-ยานพาหนะส าหรับขนส่ง
ตัวอย่างและส่งตัวอย่าง 

ด่านกักกันสัตว ์ เข้มงวดการเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัดโดยตั้ง
ด่านตรวจและฆ่าเช้ือรถขนสุกร 

ทุกวัน เป็นเวลา 30 
วัน 

-น้ ายาฆ่าเช้ือ 
-เครื่องพ่นฆ่าเช้ือ 
-อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง 
-ยานพาหนะส าหรับขนส่ง
ตัวอย่างและส่งตัวอย่าง 

กลุ่มปฏิบตัิการแจ้ง
เตือนภัยและสื่อสาร
ความเสีย่ง 

-นายสัตวแพทยผ์ู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด 
-ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
-สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต ้
-เกษตรจังหวัด 
-เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล 
-อาสาปศุสตัว ์
-ปศุสัตว์อ าเภอ  
-ผู้น าท้องถิ่น 

กลุ่มเป้าหมาย  
1.เกษตรกรรายใหญ่  
2.เกษตรกรรายย่อย  
3.โรงฆ่าสุกร  
4.สัตวแพทย์ผู้คมุฟาร์มสุกร  
5.ผู้ค้าสุกรและซาก  
6.ผู้น าท้องถิ่น 
7.เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีมสี่วนในการควบคุมโรค  
8.ผู้บริหาร 

- -เสียงตามสาย  
-การแจ้งเตือนโดยการบอกต่อ 
เคาะประตูบ้าน  
-แจ้งข่าวในที่ประชุมหมู่บ้าน  
-แจ้งในที่ประชุมส่วนราชการ  
-ป้ายไวนิล 
-แผ่นพับ  
-รถกระจายเสยีง  
-รายการวิทยุท้องถิ่น 
-จอประชาสัมพันธ์ LED 

- 
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ค ำถำมข้อ 2 

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ มีแหล่งข่าวจากรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เกี่ยวกับสถานการณ์เร่งด่วน เรื่อง การพบรายงานสุกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่

ชายแดนระหว่างประเทศ ซึ่งมีระยะห่างจากพรมแดนระหว่างประเทศ ไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร สุกรที่ตายลงยังแสดงอาการคล้ายคลึงกับนิยามของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร 

ซึ่งยังไม่ได้มีการยืนยันรายงานการเกิดโรคอย่างเป็นทางการไปยังองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ เพ่ือให้การเฝ้าระวังโรคและป้องกันระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ขอให้หน่วยงานของท่านแสดงความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์ 

กลุ่มปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผดิชอบ กิจกรรม / รายละเอยีดการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ  
และงบประมาณ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณร์ะดบัจังหวัด 

 ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ๑. แจ้งอธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อออกประกาศชะลอ
กา รน า เ ข้ า สุ ก รหรื อซ ากสุ ก รหรื อน า ผ่ า น
ราชอาณาจักร ในระยะเวลา ๙๐ วัน  
๒. เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกาศเขตเฝ้า
ระวังโรคระบาด ชนิดอหิวาห์แอฟริกันในสุกรใน
สัตว์ชนิดสุกรและหมูป่า 

๓. แจ้งสถานการณ์ปัจจุบันของโรค ต่อที่ประชุม
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกัน
ในสุกร และเน้นย  ามาตรการเฝ้าระวังโรคฯ 

โดยเร็วที่สุด 

 พรบ.โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ 
ประกาศกรมปศุสัตว์  
เรื่ อง การขออนุญาต 
ก า รออก ใบอนุญ า ต 
วิธีการน าเข้า ส่งออกหรื
น าผ่านราชอาณาจักร
ซึ่ งสัตว์หรือซากสัตว์  
พ.ศ. 2558 

 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ๑. จัดเตรียมก าลังพลในการสนับสนุนภารกิจ
ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
ระหว่างพื นที่รอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศ 

๒. แจ้งก าลังพลเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติการในพื นท่ี ๔ อ าเภอชายแดนของจังหวัด 

๓. ตรวจสอบแหล่งข่าวกรองเกี่ยวกับการลักลอบ
เคลื่อนย้ายในพื นที่เสี่ยง อ าเภอสะเดา อ าเภอ
เทพา อ าเภอสะบ้าย้อยและอ าเภอนาทวี 

ภายใน
ระยะเวลา ๒๔ 
ช่ัวโมง และ  
คงมาตรการ

เป็นระยะเวลา 
๓๐ วัน 

๑. ก าลังพลทหาร มณฑล
ทหารบกท่ี ๔๒ จ านวน ๑ 
กองร้อย 

๒. ข้อมูลการข่าวท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนย้ายสุกรและ
ซากสุกรในพื นท่ี ๔ อ าเภอ
ชายแดน 
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 ปศุสัตว์เขต ๙ ๑. ติดตามสถานการณ์ของโรคอหิวาห์แอฟริกันใน
สุกร แจ้งสถานการณ์ปัจจุบันของโรคในพื นที่เขต
อื่นๆที่อาจมีความเสี่ยง และให้ค าแนะน าในวิธีการ
ปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการ
ระบาดของโรคแกส่ านักงานปศุสัตว์ในพื นท่ีจังหวัด
๒. สั่งการไปยังด่านกักกันสัตว์ในพื นที่ เขต ๙ 
โดยเฉพาะด่านกักกันสัตว์สงขลา ให้ด าเนินการ 

 

โดยเร็วที่สุด 

๑. ข้อมูลการระบาดของโรค
จากส านักควบคุม ป้องกันและ
บ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
๒. หนังสือสั่งการหน่วยงาน
ส่วนกลางที่อยู่ในระดับภูมิภาค 
อาทิ ด่านกักกันสัตว์สงขลา 
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 

พรบ.โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ 

กลุ่มปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผดิชอบ กิจกรรม / รายละเอยีดการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ  
และงบประมาณ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณร์ะดบัจังหวัด 

 ปศุสัตว์เขต ๙ เข้มงวดและตรวจสอบการเคลือ่นย้ายสกุรและซาก
สุกรในพื นท่ี ๔ อ าเภอชายแดนของจังหวัด  
๓. แจ้งสถานการณ์ปัจจุบันของโรคในพื นที่เขต
อื่นๆที่อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมไปยังศูนย์วิจัยและ
บ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา เพื่อด าเนินการป้องกันโรค
ตามมาตรการฯ  
๔. แจ้งผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ    
สัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อสนับสนุนงานที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 เ ท พ า  แ ล ะ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พัฒน า ก า ร    
สัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 เกษตรจังหวัดสงขลา ๑. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคไปยัง
เกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในทุก
ระดับ เพื่อกระจายข่าวไปยังเกษตรกรในชุมชน 

ภายใน ๓ วัน   

 หัวหน้าส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

๑. ด าเนินการเตรียมการช่วยเหลือในกรณีเกิดภัย
พิบัติจากการระบาดของโรค 

๒. เตรียมความพร้อมของก าลังเจ้าหน้าที่ และ
ยานพาหนะในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการขนส่งสัตว์
หรือซากสัตว์เพื่อเข้าสู่กระบวนการท าลาย 

ภายใน ๗ วัน ๑. เจ้าหน้าท่ี อพปร. จ านวน 
๒๐ ราย ส าหรับด าเนินการ
เคลื่อนย้ายสุกร หรือซากสุกร 
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๓. ด าเนินการทบทวนการซักซ้อมแนวการปฏิบัติ 
ในกรณีที่พบการระบาดของโรคในพื นท่ีจังหวัด  

๒. รถบรรทุกส าหรับ
เคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกร 
จ านวน ๕ คัน 

 ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมือง ๑. เน้นย  ามาตรการจัดการด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Biosecurity) 
๒. ตรวจสอบแหล่ งที่ มาของผู้ เดินทางและ
นักท่องเที่ยว หากพบว่ามีการเดินทางมาจากพื นที่
ที่มีความเสี่ยงหรือมีการระบาดของโรค 

 

ภายใน ๓ วัน ๑. ชุดพ่นท าลายเชื อ พร้อม
อุปกรณ์พ่นน  ายาฆ่าเชื อ 
จ านวน ๓ ชุดหรือ อ่างส าหรับ
จุ่มน  ายาฆา่เชื อ จ านวน ๓ ชุด
๒. น  ายาฆา่เชื อกลุ่มกลูตาราล
ดีไฮด์ ความเข้มข้น 2% v/v 

 

กลุ่มปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผดิชอบ กิจกรรม / รายละเอยีดการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ   
และงบประมาณ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 

ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมือง ๓. หากพบว่าผู้เดินทางมาจากพื นที่สงสัยว่าเกิด
การระบาดหรือพื นที่พบการระบาดของโรคให้
ด าเนินการแจ้งการเดินทางในราชอาณาจักรอย่าง
ชัดเจนและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค 

๔. ด าเนินการจัดให้มีจุดพ่นฆ่าเชื อหรืออ่างจุ่ม
น  ายาฆ่าเชื อ เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื อโรคเข้าสู่
ราชอาณาจักร 

ภายใน ๓ วัน 

หรือ Hypochlorideas 2.3% 
Chloride ขอสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกดั 

 

 ผู้อ านวยการท่าอากาศยาน
หาดใหญ ่

๑.เข้มงวดการจัดการเศษอาหารบนเครื่องบิน โดย
เน้นย  าให้ด าเนินการจ าแนกและจัดการเศษอาหาร
ดังกล่าว เสมือนว่าเป็นขยะติดเชื อ และน าเข้าสู่
กระบวนการท าลายด้วยการเผาและการฆ่าเชื อ
ด้วยน  ายาที่มีประสิทธิภาพ ในทุกเที่ยวบินที่มีการ
เดินทางจากพื นท่ีสงสัยว่าเกิดการระบาด 

ทันทีท่ีได้รับ
การแจ้งจากท่ี

ประชุม 

1.น  ายาฆ่าเชื อกลุ่มกลูตาราลดี
ไฮด์ ความเข้มข้น 2% v/v 
หรือ Hypochloride as 
2.3% Chloride ขอสนับสนุน
จากหน่วยงานต้นสังกัด                                                                                 

พรบ.โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ 
มาตรา ๓๑ และ ๓๓ 

 นายด่านศลุกากรจังหวัดสงขลา ๑. สนับสนุนภารกิจและการตั งจุดตรวจของด่าน
กักกันสัตว์สงขลา เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนย้าย

ภายใน          
๓ – ๗ วัน  

๑. ชุดพ่นท าลายเชื อ พร้อม
อุปกรณ์พ่นน  ายาฆ่าเชื อ 
จ านวน ๓ ชุดหรือ อ่างส าหรับ
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สัตว์และซากสัตว์ระหว่างพื นที่รอยต่อพรมแดน
ระหว่างประเทศ 

๒. ประสานการท างานแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน และแจ้งเบาะแสการเคลื่อนย้ายสัตว์
และซากสัตว์ระหว่างพื นที่ รอยต่อพรมแดน
ระหว่างประเทศที่มีเหตุสงสัยว่ามีการด าเนินการ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

๓. เข้มงวดมาตรการน าเข้าผลิตภัณฑ์จากสุกรซึ่ง
อาจมีการลักลอบน าผ่านในแนวชายแดน 
 

จุ่มน  ายาฆา่เชื อ จ านวน ๓ ชุด 
๒. เจ้าหน้าท่ีศลุกากรที่
ปฏิบัติงานในพื นท่ี ๔ อ าเภอ
ชายแดนของจังหวัด (ด่าน
พรมแดนสะเดา ด่านศลุกากร
ปาดังเบซาร์และด่านศลุกากร
บ้านประกอบ) 

กลุ่มปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผดิชอบ กิจกรรม / รายละเอยีดการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ   
และงบประมาณ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธุ์สัตว์เทพา 

๑. เน้นย  ามาตรการจัดการด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Biosecurity) ร่วมกับมาตรการงดการ
เข้า-ออกของบุคคลภายนอกไปยังพื นท่ีศูนย์วิจัยฯ 

๒. หมั่นสังเกตสัตว์ในความดูแลของศูนย์วิจัยฯ 
หากพบความผิดปกติ อันเป็นเหตุสงสัยว่าเกิดโรค
ระบาด ให้ด าเนินการแจ้งส านักงานปศุสัตว์ใน
พื นท่ีทันท ี

ทันทีท่ีได้รับ
การแจ้งจาก   
ที่ประชุม 

๑. น  ายาฆา่เชื อกลุ่มกลูตาราล
ดีไฮด์ ความเข้มข้น 2% v/v 
หรือ Hypochloride as 
2.3% Chloride ขอสนับสนุน
จากหน่วยงานต้นสังกัด                                                                                 

 

 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้
ตอนล่าง 

๑. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่าง
เพื่อเฝ้าระวังโรคแก่เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์
สงขลา อาทิ แนวทางการเก็บตัวอย่างเนื อสุกร 
การเก็บตัวอย่างจากยานพาหนะ ที่ เข้าออก
ระหว่างประเทศ 

๒. ด าเนินการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้า
ระวังโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร 

๓. มอบหมายนายสัตวแพทย์ นกัวิทยาศาสตร์ เพื่อ
สนับสนุนภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

ทันทีท่ีได้รับ
การแจ้งจาก   
ที่ประชุม 

๑. ชุดตรวจวเิคราะห์หาสาร
พันธุกรรมของเชื อ จาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว
แพทย ์ภาคใต้ตอนล่าง หรือ 
เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 
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 ประชาสมัพันธ์จังหวัดสงขลา ๑. ด าเนินการแจ้งสถานการณ์ปัจจุบันของโรค ที่
ได้รับทราบจากที่ประชุมเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร และสื่ออื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

๒. จัดสรรเวลาในการออกอากาศ เพื่อหาแนว
ทางการสื่อสารข้อมูลของโรค การปฏิบัติตัวของ
เกษตรกรเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรค อีกทั งการ
เน้นย  ามาตรการเฝ้าระวังโรคฯ โดยมีส านักงาน  
ปศุสัตว์จั งหวัดเป็นผู้แจ้งข้อมูลผ่านช่องทาง
โทรทัศน ์

ภายใน ๗ วัน 

๑. สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร 
จั ดท า โ ด ย  ส า นั กค วบคุ ม 
ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  
กรมปศุสัตว์ 
๒. นายสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์  
สุกรแอฟริกัน จากส านักงาน
ปศุสัตว์ จังหวัดสงขลา 

 

กลุ่มปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผดิชอบ กิจกรรม / รายละเอยีดการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะและ
งบประมาณ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 หัวหน้าด่านกักกันสตัว์สงขลา ๑. วางแผนการปฏิบัติการเข้มงวดและตรวจสอบ
การเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร ร่วมกับส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรและด่านตรวจ
ความมั่นคงในพื นที่ ๔ อ าเภอชายแดนของจังหวัด 

๒. ด าเนินการสรุปสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรให้ที่ประชุมทราบ
อย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์  
๓. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมโรค 

ภายใน ๗ วัน 

๑. ชุดพ่นท าลายเชื อ พร้อม
อุปกรณ์พ่นน  ายาฆ่าเชื อ 
จ านวน ๓ ชุดหรือ อ่างส าหรับ
จุ่มน  ายาฆา่เชื อ จ านวน ๓ ชุด 

๒. น  ายาฆา่เชื อกลุ่มกลูตาราล
ดีไฮด์ ความเข้มข้น 2% v/v 
หรือ Hypochloride as 
2.3% Chloride  

 

 นายกสมาคมผูเ้ลี ยงสุกรภาคใต ้ ๑. แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรคในที่ประชุมแก่
สมาชิกของสมาคมฯ 

๒. เน้นย  าแนวทางการปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับ
หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มที่มีระบบ
ป้องกันโรคและการเลี ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม หรือ การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันโรคเข้าสู่ระบบการเลี ยง
เชิงอุตสาหกรรม 

ทันทีท่ีได้รับ
การแจ้งจาก   

ที่ประชุม หรือ 
โดยเร็วที่สุด 

๑. ชุดพ่นท าลายเชื อ พร้อม
อุปกรณ์พ่นน  ายาฆ่าเชื อ 
จ านวน ๓ ชุดหรือ อ่างส าหรับ
จุ่มน  ายาฆา่เชื อ จ านวน ๓ ชุด 
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 นายสัตวแพทยผ์ู้รับผิดชอบงาน
ควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์     
แอฟริกันในสุกร 

๑. เป็นผู้ประสานงานหลักร่วมกับหน่วยงานอ่ืนใน
การควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร 

๒. เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของ
โรคที่เกิดการระบาด ณ ขณะนั น และน าเสนอต่อ
ที่ประชุม เพื่อหามาตรการควบคุมและป้องกันโรค 

๓. เตรียมแผนการควบคุมโรค ในกรณีได้รับแจ้ง
การเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรและเข้า
สอบสวนโรคเชิงลึก ในพื นที่เกิดโรค 

๔. รายงานสรุปสถานการณ์ของโรคในพื นที่เสี่ยง
และติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด 

   

กลุ่มปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผดิชอบ กิจกรรม / รายละเอยีดการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะและ
งบประมาณ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

กลุ่มปฏิบตัิการควบคุมโรค 

 นายสัตวแพทย์ ส านักงานปศุสตัว์
จังหวัดสงขลา 

๑. เป็นผู้ประสานงานหลักร่วมกับหน่วยงานอ่ืนใน
การควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร 

๒. ด าเนินการควบคุมโรคในกรณไีด้รับแจ้งการเกิด
โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรและเขา้สอบสวนโรค
เชิงลึก ในพื นทีเ่กิดโรค 

ทันทีท่ีได้รับ
การแจ้งการ
เกิดโรค หรือ 
โดยเร็วที่สุด 

  

 ปศุสัตว์อ าเภอในพื นที่เกิดโรค ๑. ด าเนินการวางแผนควบคมุโรคในกรณีได้รับ
แจ้งการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร เพื่อเข้า
สอบสวนโรคเชิงลึก 

๒. เสนอความเห็นต่อที่ประชุมเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคมุโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร ระดับ
จังหวัด เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตัิงานในพื นท่ี
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทันทีท่ีได้รับ
การแจ้งการ
เกิดโรค หรือ 
โดยเร็วที่สุด 

๑. ชุดพ่นท าลายเชื อ พร้อม
อุปกรณ์พ่นน  ายาฆ่าเชื อ 
จ านวน ๓ ชุดหรือ อ่างส าหรับ
จุ่มน  ายาฆา่เชื อ จ านวน ๓ ชุด 

๒. น  ายาฆา่เชื อกลุ่มกลูตาราล
ดีไฮด์ ความเข้มข้น 2% v/v 

หรือ Hypochloride as 2.3% 
Chloride 
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 นายสัตวแพทย์ ส านักงานปศุสตัว์
เขต ๙ 

๑. เสนอความเห็นต่อทีมปฏิบตัิการควบคุมโรค
เกี่ยวกบัแนวทางการปฏิบตัิงานในพื นท่ี  เพื่อให้
การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. สนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ในการท าลาย
สุกรที่ตดิเชื อโรคดังกล่าว 

ทันทีท่ีได้รับ
การแจ้งการ
เกิดโรค หรือ 
โดยเร็วที่สุด 

๑. ชุดป้องกันเชื อโรคส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม  
๒. ถุงมือตรวจโรค 

๓. แอลกอฮอล์ส าหรับฆา่เชื อ 

๔. ส าลีไม้ส าหรับเก็บตัวอย่าง 

๕. ถุงขยะติดเชื อ ส าหรับเก็บ
อุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อน 

 

 นายสัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์
สงขลา 

๑. ด าเนินการตั งด่านตรวจสัตว์ในพื นที่เป้าหมาย 
ทั ง ๔ อ าเภอชายแดนระหว่างประเทศ ตาม
เส้นทางที่มีความเสี่ยงในการน าเขา้ – ส่งออกสุกร
และผลิตภัณฑ์จากสุกร 

๒. เสนอความเห็นต่อทีมปฏิบตัิการควบคุมโรค 

 ๑. ชุดปฏิบัติการลาดตระเวน 
จ านวน ๓ ชุด ชุดละ ๘ ราย 
เข้าปฏิบัติการในเส้นทาง ดังนี  
   ๑.๑ ทางหลวงหมายเลข 
๔๐๔๐ ในเขตรอยต่อระหว่าง 

 

กลุ่มปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผดิชอบ กิจกรรม / รายละเอยีดการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะและ
งบประมาณ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 นายสัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์
สงขลา 

เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในพื นที่  เพื่อให้
การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. สนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ในการท าลาย
สุกรที่ติดเชื อโรคดังกล่าว 

๔. จัดหาพื นที่ส าหรับท าลายซากอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ หากสามารถด าเนินการท าลายซาก
สุกรในพื นท่ีเกิดโรคได้ ให้พิจารณาเป็นล าดับแรก 

 อ าเภอสะเดา มายังอ าเภอ
คลองหอยโข่ง ณ จดุตรวจ
บริเวณกองบิน ๕๖  
    ๑.๒ ทางหลวงหมายเลข 
๔๓ ในเขตรอยต่อระหว่าง
อ าเภอจะนะ มายังอ าเภอ    
นาหม่อม ณ ดา่นตรวจความ
มั่นคงบ้านควนมีด อ.จะนะ 

   ๑.๓ ทางหลวงหมายเลข ๔ 
ในเขตพื นท่ีรอยต่อระหว่าง
อ าเภอสะเดา มายังอ าเภอ
หาดใหญ่ ณ ศูนย์อาสาป้องกัน
ภัยพลเรือน เทศบาลพะตง 
อ าเภอหาดใหญ ่
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๒. พื นที่ส าหรบัท าลายซาก
ด้วยวิธีการฝัง ขนาด ๒ X ๐.๕ 
X ๐.๕ ตารางเมตร ต่อซาก
สุกร ๑ ตัว 

 มณฑลทหารบกท่ี ๔๒ ๑. สนับสนุนก าลังพลในการปฏิบัติภารกิจท าลาย
สัตว์ และควบคุมโรคระหว่างพื นที่รอยตอ่พรมแดน
ระหว่างประเทศ 

๒. แจ้งก าลังพลเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติการในพื นท่ี ๔ อ าเภอชายแดนของจังหวัด 

๓. ตรวจสอบข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ใน
พื นที่ ๔ อ าเภอชายแดนของจังหวัด 

๓. อ านวยความปลอดภัยในพื นท่ีปฏิบัติงาน 

ทันทีท่ีได้รับ
การแจ้งการ
เกิดโรค หรือ 
โดยเร็วที่สุด 

๑. ก าลังพลทหาร มณฑล
ทหารบกท่ี ๔๒ จ านวน ๑ 
กองร้อย 

๒. ข้อมูลการข่าวทางลับ ท่ี
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงใน
พื นที่จุดเสี่ยง  

 

กลุ่มปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผดิชอบ กิจกรรม / รายละเอยีดการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะและ
งบประมาณ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 ท้องถิ่นอ าเภอในพื นที่เกิดโรค ๑. ประสานผู้น าชุมชนในพื นที่ควบคุมโรค เพื่อ
แจ้งการเกดิโรคในพื นที่ หากมีการยืนยันข้อมูล 
๒. ประสานหน่วยงานระดับอ าเภอท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
อ านวยความสะดวก และจัดหาพื นท่ีส าหรับ
ท าลายซากอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ทันทีท่ีได้รับ
การแจ้งการ
เกิดโรค 

๑. พื นที่ส าหรับท าลายซาก
ด้วยวิธีการฝัง ขนาด ๒ X ๐.๕ 
X ๐.๕ ตารางเมตร ต่อสุกร    
๑ ตัว พร้อมรถขุดส าหรับฝัง
ซาก จ านวน ๑ – ๒ คัน 

 

 ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคงใน
พื นที่เกิดโรค 

๑. สั่งการให้อาสาสมัครรักษาดินแดน กรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบตัิภารกจิที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคตามที่
ได้รับการประสาน 
๒. ด าเนินการรักษาความปลอดภยัและตรวจสอบ
กระบวนการข่าวทั งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงและแจ้งข้อมลูการเคลื่อนย้ายที่อาจสงสัยว่า
เข้าข่ายการกระท าความผิด ภายในพื นท่ี ๔ 
อ าเภอชายแดนของจังหวัด 

ทันทีท่ีได้รับ
การแจ้ง     

การเกิดโรค 

๑. ชุดพ่นท าลายเชื อ พร้อม
อุปกรณ์พ่นน  ายาฆ่าเชื อ 
จ านวน ๓ ชุดหรือ อ่างส าหรับ
จุ่มน  ายาฆา่เชื อ จ านวน ๓ ชุด 

เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของ
กรมปศุสตัว ์
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๓. ประสานก าลังเจ้าหน้าท่ีในการตั งจุดตรวจ จุด
ท าลายเชื อ เพื่อลดความเสี่ยงของการน าเชื อโรค
เข้าสู่ราชอาณาจักร 

กลุ่มปฏิบตัิการเฝ้าระวังโรคและคน้หาโรค 

 นายสัตวแพทย์ ส านักงานปศุสตัว์
จังหวัดสงขลา 

๑. ด าเนินการลงพื นที่จุดปฏิบัติการระดับอ าเภอ 
เพื่อประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดการระบาดของโรค
ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ 

๒. จัดท าแผนปฏิบตัิการเฝ้าระวังระดับอ าเภอ 
และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ตรวจสอบข้อมลูการป่วยหรือการตายที่ผดิปกติ
ของสุกรในพื นท่ี เสนอต่อปศสุัตว์จงัหวัดเพื่อลง
นามสั่งการโดยเร็วท่ีสดุ 

ภายใน ๔๘ 
ช่ัวโมง และคง

มาตรการ
ดังกล่าว    

เป็นระยะเวลา 
๓๐ วัน 

๑. ชุดป้องกันเชื อโรคส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม  
๒. ถุงมือตรวจโรค 

๓. แอลกอฮอล์ส าหรับฆา่เชื อ 

๔. ส าลีไม้ส าหรับเก็บตัวอย่าง 

๕. ถุงขยะติดเชื อ ส าหรับเก็บ
อุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อน 

 

กลุ่มปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผดิชอบ กิจกรรม / รายละเอยีดการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะและ
งบประมาณ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 นายสัตวแพทย์ ส านักงานปศุสตัว์
จังหวัดสงขลา 

๓. ให้ความเห็นเพิ่มเติมในด้านการส่งเสริมความรู้ 
ทัศนคติและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค
และการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ และระบบป้องกันทาง
ชีวภาพ (Biosecurity) 

 ๑. ชุดพ่นท าลายเชื อ พร้อม
อุปกรณ์พ่นน  ายาฆ่าเชื อ 

๒. น  ายาฆา่เชื อกลุ่มกลูตาราล
ดีไฮด์ ความเข้มข้น 2% v/v 

หรือ Hypochloride as 2.3% 
Chloride 

 

 นายสัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้
ตอนล่าง 

๑. ด าเนินการลงพื นที่เก็บตัวอย่างในฟาร์มสุกร 
เพื่อตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรค ตามมาตรการ
เฝ้าระวังร่วมกับชุดปฏิบัติการภาคสนาม ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 

๒ . ติ ด ต า ม แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ลก า รต ร ว จท า ง
ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังโรค 

ภายใน ๔๘ 
ช่ัวโมง และคง

มาตรการ
ดังกล่าว    

เป็นระยะเวลา 
๓๐ วัน 

๑. ชุดตรวจวิเคราะห์หาสาร
พั น ธุ ก ร ร ม ข อ ง เ ชื อ  จ า ก
ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พัฒน า ก า ร    
สัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง 
หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

๒. ชุดเก็บตัวอย่างไวรัส (viral 

transport media) จ านวน ๕๐๐ 
ชุด และบุคลากร 
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 อาสาปศุสตัว์ในพื นที่เกิดโรค ๑. ด าเนินการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโรค 
รวมถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค อาทิ 
การห้ามบุคคลภายนอก หรือยานพาหนะเข้าสู่
ฟาร์มแก่เกษตรกร ฯลฯ 

๒. สนับสนุนเวชภัณฑ์ เ ช่น น  ายาฆ่าเชื อ แก่
เกษตรกร เพื่อด าเนินการตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบป้องกันทางชีวภาพ (Biosecurity) 

๓. แจ้งความเสี่ยงและขอความร่วมมือเกษตรกรใน
การงดใช้ เศษอาหารในการเลี ยงสุกร  หรือ 
ด าเนินการท าลายเชื อในกรณีที่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้เศษอาหารในการเลี ยงสุกร 

 

ทันทีท่ีได้รับ
การแจ้งการ
เกิดโรค หรือ
โดยเร็วที่สุด 

๑. น  ายาฆ่าเชื อกลุ่มกลูตาราล
ดีไฮด์ ความเข้มข้น 2% v/v 
ห รื อ  Hypochloride as 
2.3% Chloride ขอสนับสนุน
จากหน่วยงานต้นสังกัด 
๒.  แอพพลิ เค ชัน  E-smart 
plus เพื่อเฝ้าระวังโรคในสุกร 
๓. แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรค 
และการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
ป้องกันทางชีวภาพ 
๔. ชุดป้องกันเชื อโรคส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม  

 

กลุ่มปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผดิชอบ กิจกรรม / รายละเอยีดการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะและ
งบประมาณ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 

อาสาปศุสตัว์ในพื นที่เกิดโรค ๔. ติดตามสถานการณ์ของโรคในสุกร ที่อยู่ในเขต
พื นที่รับผิดชอบของแต่ละท่าน โดยรายงานข้อมูล
ไปยังปศุสัตว์อ าเภอทุกวัน จนกว่าสถานการณ์ของ
โรคจะสงบลง 

 

๕. ถุงมือตรวจโรค   
๖. ชุดพ่นท าลายเชื อ พร้อม
อุปกรณ์พ่นน  ายาฆ่าเชื อ 

                                                                         

 

 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  เกษตรอ าเภอ
หรือเกษตรต าบลในพื นที่เฝ้าระวัง
โรค 

๑. สื่อสารข้อมลูข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการระบาดของโรค 

๒. สนับสนุนการท างานของอาสาปศุสัตว์และ
เกษตรอ าเภอหรือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการเฝ้า
ระวังและค้นหาโรคในพื นท่ี 

๓. ค้นหาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี ยงสุกรและเป็นผู้
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเกษตร  

ภายใน
ระยะเวลา

ประกาศเขต
เฝ้าระวังโรค 

  

 ผู้ประกอบการโรงฆ่าสตัว์ 
ผู้ประกอบการฟารม์เลี ยงสุกร 

๑. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัตติาม
มาตรการเฝ้าระวังโรค และการด าเนินงานทาง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง เชน การตรวจสอบแหล่งที่มา

ภายใน
ระยะเวลา

๑ .  ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์
เกี่ยวกับงบประมาณในการ
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ผู้ประกอบการค้าสุกรและเนื อสุกร
และผูป้ระกอบการค้าอาหารสุกร 

ของสุกรมีชีวิต การรับสุกรเข้าสู่กระบวนการฆ่า 
ช าแหละ การตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื อสุกร 
หรือผลิตภณัฑ์แบบย้อยกลับ การสุ่มตรวจสอบ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ในการเลี ยงสุกร  
๒. ส่งเสริมความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานฟารม์ที่
มีระบบป้องกันโรคและการเลี ยงสตัว์ที่เหมาะสม 
หรือ การปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดดี้านปศุสตัว์ 
และระบบป้องกันทางชีวภาพ (Biosecurity) 

๓. งดการน าเศษเนื อสุกรมาจ าหนา่ยเพื่อการเลี ยง
สัตว์ และก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างเหมาะสม 
๔. ด าเนินการร่วมกันระหวา่งกรมปศุสัตว ์

ประกาศเขต
เฝ้าระวังโรค 

ด าเนินการจัดประชุมสัมมนา
ร่วมกัน  
๒. แผ่นพับประชาสัมพันธ์  
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติส าหรบั
การป้องกันโรค จากส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 
 

กลุ่มปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผดิชอบ กิจกรรม / รายละเอยีดการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะและ
งบประมาณ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 ผู้ประกอบการโรงฆ่าสตัว์ 
ผู้ประกอบการฟารม์เลี ยงสุกร 
ผู้ประกอบการค้าสุกรและเนื อสุกร
และผูป้ระกอบการค้าอาหารสุกร 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อรณรงค์ให้ทุก
คนตระหนักถึงความรุนแรงของโรคที่จะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสุกร
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสุกร 

๕. จัดการประชุมสัมมนาด้านการอุตสาหกรรม
การเลี ยงสุกรจดัท าบันทึกความร่วมมือระหวา่ง
ภาครัฐ เอกชนและภาคเกษตรกรรมด้านปศสุัตว์
และหาแนวร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงระบบ
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสกุร 

   

กลุ่มปฏิบตัิการควบคุมการเคลื่อนย้าย 

 นายสัตวแพทย์  
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสงขลา 

๑. สนับสนุนการปฏิบัติการในระดับอ าเภอ เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรค
ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 ๑. แอพลิ เค ช่ัน E-Smart plus 

เพื่อการเฝ้าระวังโรคในสุกร 

๒. น  ายาฆ่าเชื อกลุ่มกลูตาราล
ดีไฮด์ ความเข้มข้น 2% v/v 
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๒. สนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการตั งด่าน
ตรวจสัตว์ในพื นท่ีเป้าหมาย ทั ง ๔ อ าเภอชายแดน
ระหว่างประเทศ ตามเส้นทางที่มีความเสี่ยงในการ
น าเข้า – ส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร 

๓. เสนอความเห็นต่อทีมปฏิบัติการควบคุมโรค
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในพื นที่  เพื่อให้
การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ห รื อ  Hypochloride as 
2.3% Chloride ขอสนับสนุน
จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ 
ด่านกักกันสัตว์สงขลา 
 

 นายสัตวแพทย์  
ด่านกักกันสัตวส์งขลา 

๑. ด าเนินการตั งด่านตรวจสัตว์ในพื นที่เป้าหมาย 
ทั ง ๔ อ าเภอชายแดนระหว่างประเทศ ตาม
เส้นทางที่มีความเสี่ยงในการน าเขา้ – ส่งออกสุกร
และผลิตภัณฑ์จากสุกร 

๒. สนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ในการท าลาย
สุกรที่ติดเชื อโรคดังกล่าว 

 ๑. ชุดปฏิบัติการลาดตระเวน 
จ านวน ๓ ชุด ชุดละ ๘ ราย 
เข้าปฏิบัติการในเส้นทาง ดังนี  
   ๑.๑ ทางหลวงหมายเลข 
๔๐๔๐ ในเขตรอยต่อระหว่าง
อ าเภอสะเดา มายังอ าเภอ 

 

กลุ่มปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผดิชอบ กิจกรรม / รายละเอยีดการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะและ
งบประมาณ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 นายสัตวแพทย์  
ด่านกักกันสัตวส์งขลา 

๓. จัดหาพื นทีส่ าหรับท าลายซากอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ หากสามารถด าเนินการท าลายซาก
สุกรในพื นท่ีเกิดโรคได้ ให้พิจารณาเป็นล าดับแรก 

๓. ประสานความร่วมมือกับด่านตรวจศุลกากร
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และการท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่ หรือผูร้ับผดิชอบในการปฏิบัติการ 

 คลองหอยโข่ง ณ จุดตรวจ
บริเวณกองบิน ๕๖  
    ๑.๒ ทางหลวงหมายเลข 
๔๓ ในเขตรอยต่อระหว่าง
อ า เภอจะนะ มายังอ า เภอ    
นาหม่อม ณ ด่านตรวจความ
มั่นคงบ้านควนมีด อ.จะนะ 

   ๑.๓ ทางหลวงหมายเลข ๔ 
ในเขตพื นที่รอยต่อระหว่าง
อ าเภอสะเดา มายังอ าเภอ
หาดใหญ่ ณ ศูนย์อาสาป้องกัน
ภัยพลเรือน เทศบาลพะตง 
อ าเภอหาดใหญ่ 
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๒. บุคลากรจากหน่วยงาน 
จ านวน ๑๒ ท่าน   

 ผู้แทนส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
จังหวัดสงขลา 

ผู้แทนด่านศลุกากรจังหวัดสงขลา 

ผู้แทนท่าอากาศยานนานาชาติ
หาดใหญ ่

๑. สนับสนุนภารกิจและการตั งจุดตรวจของด่าน
กักกันสัตว์สงขลา เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนย้าย
สัตว์และซากสัตว์ระหว่างพื นที่รอยต่อพรมแดน
ระหว่างประเทศ 

๒. ประสานการท างานแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน และแจ้งเบาะแสการเคลื่อนย้ายสัตว์
และซากสัตว์ระหว่างพื นที่ รอยต่อพรมแดน
ระหว่างประเทศที่มีเหตุสงสัยว่ามีการด าเนินการ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

๓. ชี แจงมาตรการเฝ้าระวังโรคของกรมปศุสตัว์  
ต่อนักท่องเที่ยวและผูเ้ดินทาง 

 ๑. ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ 
เพื่อด าเนินการเฝ้าระวังโรค 

๒. บุคลากรจากหน่วยงาน 
จ านวน ๑๒ ท่าน 

   

 

กลุ่มปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผดิชอบ กิจกรรม / รายละเอยีดการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะและ
งบประมาณ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

กลุ่มปฏิบตัิการประกาศภัยพิบัติและชดเชยให้แก่เกษตรกร 
 นายสัตวแพทย์  

ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสงขลา 

๑. จัดเตรียมแผนการแต่งตั งคณะกรรมการ
ประเมินราคากลาง และคณะกรรมการท าลายซาก
สัตว์ เพื่อพิจารณาการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจ่ายค่าชดเชยในการท าลายสัตว์ของเกษตรกร 

๒. เสนอแนวทางการรวบรวมหลักฐาน การ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการขอรับเงินชดเชยของ
เกษตรกรที่ ได้รับค าสั่งจากสัตวแพทย์ในการ
ท าลายสัตว์ 

ภายใน ๗ วัน 

  

 ผู้แทนส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั จังหวัดสงขลา 

๑. บรรจุแผนการเบิกจ่ายค่าชดเชยลงในแผน
งบประมาณ ของส านักป้องกันและบรรเทา       สา
ธารณภัยเป็นการด่วนท่ีสุด 

ภายใน ๗ วัน 
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๒. เสนอรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณที่
เกี่ยวข้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว 
โดยเร็วที่สุด 

 
กลุ่มปฏิบตัิการแจ้งเตือนภัยและสือ่สารความเสีย่ง 

 นายสัตวแพทย์  
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสงขลา 
 

๑. ติดตามสถานการณ์ของโรคในสุกร โดยแจ้ง
ข้อมูลไปยังปศสุัตว์อ าเภอทุกวัน จนกว่า
สถานการณ์ของโรคจะสงบลง 

๒. ด าเนินการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมทีเ่กี่ยวข้องกับโรค 
รวมถึงแนวทางการปฏิบัตเิพื่อป้องกันโรค อาทิ 
การห้ามบุคคลภายนอก หรือยานพาหนะเข้าสู่
ฟาร์มแก่เกษตรกร ฯลฯ 

๓. ด าเนินงานร่วมกับประชาสัมพนัธ์จังหวัดสงขลา 

   

กลุ่มปฏิบตัิการ หน่วยงานรับผดิชอบ กิจกรรม / รายละเอยีดการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะและ
งบประมาณ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 ประชาสมัพันธ์จังหวัดสงขลา ๑. ด าเนินการแจ้งสถานการณ์ปัจจุบันของโรค ที่
ได้รับทราบจากที่ประชุมเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร และสื่ออื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

๒. จัดสรรเวลาในการออกอากาศ เพื่อหาแนว
ทางการสื่อสารข้อมูลของโรค การปฏิบัติตัวของ
เกษตรกรเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรค อีกทั งการ
เน้นย  ามาตรการเฝ้าระวังโรคฯ โดยมีส านักงาน  
ปศุสัตว์จั งหวัดเป็นผู้แจ้งข้อมูลผ่านช่องทาง
โทรทัศน ์

ภายใน ๗ วัน 

๑. สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร 
จั ดท า โ ด ย  ส า นั กค วบคุ ม 
ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์  
กรมปศุสัตว์ 
๒. นายสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์  
สุกรแอฟริกัน จากส านักงาน
ปศุสัตว์ จังหวัดสงขลา 

 

 สมาคมผู้เลี ยงสุกรภาคใต ้ ๑. แจ้งผู้ประกอบการและขอความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามมาตรการเฝา้ระวังโรค และการ

ภายใน
ระยะเวลา

๑ .  ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์
เกี่ยวกับงบประมาณในการ
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ด าเนินงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของสุกรมีชีวิต การรับสุกรเข้า
สู่กระบวนการฆ่า ช าแหละ การตรวจสอบ
แหล่งที่มาของเนื อสุกร หรือผลิตภณัฑ์แบบ
ย้อนกลับ การสุ่มตรวจสอบวตัถุดบิอาหารสตัว์ที่ใช้
ในการเลี ยงสุกร  
๒. ส่งเสริมความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานฟารม์ที่
มีระบบป้องกันโรคและการเลี ยงสตัว์ที่เหมาะสม 
หรือ การปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดดี้านปศุสตัว์ 
และระบบป้องกันทางชีวภาพ (Biosecurity)  
๓. งดการน าเศษเนื อสุกรมาจ าหนา่ยเพื่อการเลี ยง
สัตว์ และก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างเหมาะสม 

ประกาศเขต
เฝ้าระวังโรค 

ด าเนินการจัดประชุมสัมมนา
ร่วมกัน  
๒. แผ่นพับประชาสัมพันธ์  
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติส าหรบั
การป้องกันโรค จากส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 
๓.หาแนวทางการสื่ อสาร
ข้อมูลของโรค อาทิ การจัด
รายการทางโทรทัศน์ วิทยุเพื่อ
แจ้งแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัด
สงขลา 
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ค ำถำมข้อ 3  

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้รับแจ้งจากพนักงานตรวจโรคสัตว์พบสุกรที่เข้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลควนเนียง ม.2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา มีสุกรเข้าเชือด

ทั้งหมด 70 ตัว/วัน ตรวจพบรอยโรคสุกร ม้ามโต มีจุดเลือดออกท่ีอวัยวะต่างๆ และสุกรที่แสดงอาการเป็นสุกรที่เชือดในรายที่ 2 ของวัน มาจากฟาร์ม นาย ก ต.ทุ่งต าเสา 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น าสุกรจากฟาร์มเข้าโรงฆ่า 20 ตัว นายสัตวแพทย์อ าเภอควนเนียงด าเนินการเก็บตัวอย่างสุกร ผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการให้ผลบวกต่อ

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จะด าเนินการอย่างไร 

 ล  มปฏ      ำ      ย ำ 
       อ  

      ม/ ำยละ อีย  ำ   ำ     ำ   ะยะ  ลำ ำ 
  ำ     ำ  

     อ ป  ณ  ละ  ป ะมำณ  อ  ำ ที่  ี่ย ข้อ  

 ล  มปฏ      ำ ใ 
   ย   ญ ำ ำ 
     ำ ณ         

นายสัตวแพทย์
ผู้รับผิดชอบงาน
ควบคุมป้องกันโรค
อหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร 

ประเมินพ้ืนท่ีตรวจพบโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกรที่
ต้องควบคุมโรค และประเมินพื้นที่เสี่ยงท่ีต้องเฝา้
ระวังโรค 

ภายใน 12-24 ช่ัวโมง 
หลังไดร้ับแจ้งโรค 

- - 

ส านักงานปศุสตัว์
จังหวัด 

ประชุม war room เตรยีมความพร้อม ทันทีท่ีได้รับแจ้งโรค - - 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเขตโรคระบาด โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
 

วันท่ีประกาศเขตโรค
ระบาดจนถึงเมื่อสามารถ 
ควบคุมโรคระบาดนั้นใน
เขตโรคระบาดได้ หรือไม่
มีเหตุอันควรสงสยัว่ามี
โรคระบาดนั้นในเขตโรค
ระบาด แล้วแต่กรณี ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ง

- มาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัตโิรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 
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ยกเลิกประกาศเขตโรค
ระบาดโดยเร็ว 

 ล  มปฏ      ำ 
ค  ค ม ำ 
 คลื่อ ย้ำย   

- ปศุสัตว์จังหวัด 
-ปศุสัตว์อ าเภอ 
-ด่านกักกันสัตว ์

ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกร เข้า ออก 
ผ่าน หรือภายในเขตนั้น เว้นแตไ่ดร้ับอนุญาตเป็น
หนังสือจากสัตวแพทยผ์ู้มีหนา้ที่รบัผิดชอบประจ าเขต
นั้นทุกครั้งท่ีมีการเคลื่อนย้าย 

วันท่ีประกาศเขตโรค
ระบาดจนถึงเมื่อสามารถ
ควบคุมโรคระบาดนั้นใน
เขตโรคระบาดได้  

- มาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัตโิรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 
ระเบียบกรมปศสุัตว์ว่า
ด้วยการขออนุญาต
เคลื่อนย้ายสัตวห์รือซาก
สัตว์เข้า ออก ผ่านหรือ 
ภายในเขตโรคระบาด
ช่ัวคราว เขตโรคระบาด
หรือเขตเฝ้าระวังโรค
ระบาด พ.ศ. 2559 

ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อ าเภอพิจารณางดการออก
หนังสือรับรองแหล่งที่มาของสตัว์เพื่อเคลื่อนย้ายสุกร
เข้าโรงฆ่าสัตวเ์ทศบาลต าบลควนเนียง 

- ประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง การ
แจ้งและการตอบรับการ
แจ้งการฆ่าสตัว์ พ.ศ. 
2560 

 ล  มปฏ      ำ 
ค  ค มโ ค 

ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดในฐานะนายทะเบียน มีหนังสือถึง
เทศบาลต าบลควนเนียง เพื่อขอความร่วมมือในการ
งดรับการแจ้งการฆ่าสัตว์จนกว่าโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวจะ
ถูกยกเลิกค าสั่งงดการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ช่ัวคราว 
หรือ ยกเลิกประกาศเขตโรคระบาดสัตว ์

อย่างน้อย 6 สัปดาห ์
( 31 กค – 11 สค 62) 
และผลการทดสอบเป็น
ลบติดต่อกัน 2 ครั้ง 

- พระราชบัญญัติควบคมุ
การฆ่าสัตว์เพื่อการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 
2559 
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ปศุสัตว์จังหวัดมีอ านาจสั่งท าลายสุกรในพ้ืนท่ีจังหวัด
ที่รับผิดชอบ สุกรรายละไม่เกิน100 ตัว  
     - ปศุสัตว์จังหวัดมีอ านาจสั่งท าลายสุกรที่เข้าโรง
ฆ่าสัตวเ์ทศบาลต าบลควนเนียง ท้ังหมด 70 ตัว 
     - ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายสตัว์
หรือซากสตัว์และจัดท าบันทึกสั่งท าลายสัตว์หรือซาก
สัตว์         

ภายใน 1 วัน - มาตรา13(4) แห่ง
พระราชบัญญัตโิรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 
 

- คณะกรรมการ
ท าลายสตัว์หรือซาก
สัตว ์
- ศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธุ์สัตว์เทพา 
- ด่านกักกันสัตว์
สงขลา 
- นายสัตวแพทย์
ผู้รับผิดชอบงาน
ควบคุมป้องกันโรค
อหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร 
- ปศุสัตว์อ าเภอ
ควนเนียง อ าเภอ
เทพา 
- มณฑลทหารบกที่ 
๔๒  

คณะกรรมการท าลายสตัว์หรือซากสัตว์ด าเนินการ
ควบคุมการท าลายสุกรทั้งหมดที่คอกพักสัตว์ตาม
วิธีการท าลายสัตว์ รวมถึงซากหรอืเนื้อสุกรที่ช าแหละ
แล้วทั้งหมดในวันน้ัน (สุกรขุน นน. 80-110 กก. 
จ านวน 70 ตัว)  
     -  เคลื่อนย้ายสุกรและซากเพือ่ฝังท่ีศูนย์วิจัยและ
บ ารุงพันธุส์ัตว์เทพา 
      - วิธีการท าลายสุกรตามหลักการการณุยฆาต
(สุกรขุน นน. 80-110 กก. จ านวน 70 ตัว) 
โดยการช็อตด้วยไฟฟ้าบริเวณสมองและหัวใจ              
    - วิธีการก าจัดซากสุกร (สุกรขนุ นน. 80-110 
กก. จ านวน 70 ตัว) 

     1. ซากสุกรใส่ถุงขยะติดเช้ือ พ่นน้ ายาฆ่าเช้ือ 2 
ช้ัน และก าจัดตามมาตรฐานขยะตดิเช้ือ ใส่รถบรรทุก 
     2. ฝังสุกรและซากสุกรที่ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์
สัตว์เทพา  

ภายใน 3 วัน การเคลื่อนย้ายสุกร 
 - รถบรรทุก (อปท.,ด่านฯ) 
     - ค่าน้ ามันรถ (หน่วยงานต้นสังกัดที่
รับผิดชอบแตล่ะหนา้ที่) 
     - ก าลังคนและบุคลากร (ด่านกักกัน
สัตว์,ศบพ.เทพา,สนง.ปศจ 
     - เส้นทางการเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกรและ
วัสดุ มลูสัตว์ทีไ่มส่ามารถท าลายเช้ือโรคไดจ้ากโรง
ฆ่าสัตวเ์ทศบาลต าบลควนเนียงไปที่ศูนย์วิจัยและ
บ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา (รูปที ่1)  

การก าจัดขยะและการท าลายเช้ือ  
     - แช่น้ ายาฆ่าเช้ือ กลุ่มกลเูตอราลดไีฮด์ 2% 
(ด่านกักกันสัตว์)  
     - ขยะให้ท้ิงในถุงขยะติดเช้ือและก าจดัตาม
มาตรฐานขยะตดิเช้ือ (ด่านกักกันสัตว์)  
วิธีการท าลายสุกร 
- เครื่องช็อตไฟฟ้า จ านวน 5 เครือ่ง (ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด) 

ประกาศกรมปศสุัตว์ 
เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการท าลายสัตว์ที่
เป็นโรคระบาดหรือมเีหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรค
ระบาดหรือสตัว์หรือซาก
สัตว์ที่เป็นพาหะของโรค
ระบาด พ.ศ.2558 
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- นายสัตวแพทย์ 
ส านักงานปศุสตัว์
เขต ๙ 
- ท้องถิ่นอ าเภอ
ควนเนียง อ าเภอ
เทพา 
- ปลัดอ าเภอ
หัวหน้าฝ่ายความ
มั่นคง อ าเภอควน
เนียง อ าเภอเทพา 
- นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อมกรม
ควบคุมมลพิษ 
 

     3. หลุมที่จะฝังสัตว์และซากสตัว์ควรมีความลึก
เพียงพอโดยให้ส่วนบนสุดของซากสัตว์ที่จะถูกท าลาย
ทับซ้อนกันสูงจากก้นหลุมไม่ควรเกิน 2.5 เมตร  
     4. ฝังซากสัตว์โดยใหส้่วนบนสดุของซากสัตว์อยู่
ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรและพูนดิน
กลบหลมุให้สูงกว่าระดับผิวดินไมน่้อยกว่า 50 
เซนติเมตร 
     5. พ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรค กลุ่มกลูเตอราลดีไฮด์ 2% 
นาน 30 นาที เพื่อก าจัดเช้ือไวรัสท่ีอาจปนเปื้อน
หลงเหลือในสิ่งแวดล้อมขณะด าเนนิการ  
     6. โรยปูนขาว (slaked lime-CaOH2) เพื่อฆ่า
เชื้อโรค ก าจัดกลิ่นให้ทั่วบริเวณทีฝ่ังกลบอาจล้อมรั้ว 
กั้นเชือกโดยรอบหรือเทปเครื่องหมายห้ามเข้าเพื่อ
ป้องกันการบุกรุก เข้ามาในพ้ืนท่ี  
     7. ท าการตรวจสอบดูแลพื้นทีเ่กิดโรคและทีฝ่ัง
สุกรเป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงแรกที่ซากสัตวย์ังไม่ 
เสื่อมสภาพหรือดูแลแกไ้ขปัญหาเช่น การจัดการ
แมลงรบกวนกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดขึน้ เป็นต้น  

วิธีการก าจัดซากสุกร  
     - ถุงพลาสติกติดเชื้อ (สีแดง) ขนาดใหญ่ 
(ด่านกักกันสัตว์) 
     - รถขุด (ศบพ.เทพา,อปท.) 
     - เครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือ  
     - น้ ายาฆ่าเช้ือโรค กลุ่มกลูเตอราลดไีฮด์ 2% 
(ด่านกักกันสัตว์) 
     - ปูนขาว (slaked lime-CaOH2) (ด่าน
กักกันสัตว์) 
     - ตรวจสอบดูแลพื้นที่เกิดโรคและที่ฝังสุกร
เป็นระยะ (ศบพ.เทพา) 
 

ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้
ด าเนินการท าความสะอาดและฆา่เชื้อที่โรงฆ่าสตัว์
ทั้งหมด พร้อมทั้งก ากับดูแลใหเ้ปน็ไปตามขั้นตอน
ตามวิธีการท าความความสะอาดและฆ่าเชื้อโรงฆ่า
สัตว์ พักการฆา่และจ าหน่ายเป็นเวลาอย่างน้อย 6 
สัปดาห ์
สารท าความสะอาด  

อย่างน้อย 6 สัปดาห ์
( 31 กค – 11 สค 62) 

สารท าความสะอาด (ด่านกักกันสตัว์) 
    - sodium hydroxide 
ยาฆ่าเชื้อโรคและระยะเวลา 
    - กลุ่มกลูเตอราลดไีฮด์ 2% นาน 30 นาที  
วัสดุ มลูสัตว์ทีไ่มส่ามารถท าลายเช้ือโรคได้ น าไป
ฝังที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สตัว์เทพา  (ศบพ.
เทพา) 

พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมและรักษา
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    - sodium hydroxide 
ยาฆ่าเชื้อโรคและระยะเวลา 
    - กลุ่มกลูเตอราลดไีฮด์ 2% นาน 30 นาที  
วัสดุ มลูสัตว์ทีไ่มส่ามารถท าลายเช้ือโรคได ้
     - น าไปฝังที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา 
พร้อมกับสุกรและซากสุกร 
     - เตรียมการในการบ าบดัน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการ
ท าความสะอาดและท าลายเช้ือโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งน้ าสาธารณะ ซึ่งในการจัดการให้
พิจารณาตามสภาพของพื้นที ่  
 

การบ าบัดน้ าเสีย   
     - ระบบบ าบัดน้ าเสีย (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ) 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2561 

ศวพ. มีการเก็บ Swab หาการปนเปื้อนเช้ือท่ีโรงฆ่า จ านวน 
2 ตัวอย่าง โดยที่คอกพัก 5 จุด และพื้นท่ีการผลติ 5 
จุดทุกสัปดาห์หากไม่พบมีการปน เปื้อนเชื้อไวรัส
ติดต่อกัน 2 ครั้ง จึงสามารถด าเนนิการกิจการได้
ตามปกต ิ

อย่างน้อย 6 สัปดาห์  
( 31 กค – 11 สค 62) 

อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง surface swab จากโรงฆ่า
สัตว์ ได้แก่  
- Cotton swab ปลอดเชื้อ  
- VTM 
(ศวพ.) 

- 

 ล  มปฏ      ำ   ้ 
  ือ   ย ละ ื่อ ำ 
ค ำม  ี่ย  

-นายสัตวแพทย์
ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสตัว์
จังหวัด 
-ประชาสัมพันธ์
จังหวัด 
-สมาคมผู้เลี้ยงสุกร
ภาคใต ้

 ล  ม ป้ำ มำย  
ผู้ประกอบการโรงฆ่าและพนักงานตรวจโรคสตัว ์

ทุกวัน   ป    ื่อ : เอกสารทางราชการ, อินโฟกราฟิก    
  อ ทำ  ำ  ื่อ ำ  : หนังสือเอกสารทางราชการ, 
Social media, เข้าตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์, หนังสือ
ราชการ, จัดประชุมชี้แจงขอความร่วมมือ, Social 
Media 

- 

ผู้ค้าสุกรและซากสุกร   ป    ื่อ : เอกสารทางราชการ, อินโฟกราฟิก    
  อ ทำ  ำ  ื่อ ำ  : หนังสือเอกสารทางราชการ, 
Social media 

- 
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- องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
-เกษตรจังหวัด 
-เกษตรอ าเภอ/
เกษตรต าบล 
-อาสาปศุสตัว ์
-ปศุสัตว์อ าเภอ  
- ผู้น าท้องถิ่น 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร   ป    ื่อ : อินโฟกราฟิก, Clip video,โปสเตอร์,
ข้อความประชาสมัพันธ์เสยีงตามสาย 
  อ ทำ  ำ  ื่อ ำ  : เว็บไซต์กรมปศุสัตว์,
เจ้าหน้าท่ีปศสุัตว์ในพื้นที,่ Social media, 
โทรทัศน์ , วิทยุชุมชน 

- 

ประชาชนท่ัวไปหรือผู้บริโภค   ป    ื่อ : อินโฟกราฟิก, Clip video,โปสเตอร์, 
สปอร์ตโฆษณา 
  อ ทำ  ำ  ื่อ ำ  : เว็บไซต์กรมปศุสัตว์,
เจ้าหน้าท่ีปศสุัตว์ในพื้นที,่Social media, 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร,โทรทัศน,์วทิยุชุมชน 

- 

ผู้น าท้องถิ่น   ป    ื่อ : โปสเตอร์,ข้อความประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย 
  อ ทำ  ำ  ื่อ ำ  : เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ในพื้นที่ 
การประชุมท้องถิ่น (ก านัน,ผู้ใหญบ่้าน) 

- 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีมสี่วนร่วมในการควบคุมโรค จัดประชุม war room - 
ผู้บริหาร ติดตามรายงานใน E smart surveillance  

-  รายงานสถานการณประจ าวันใหผบูริหาร เจ
าหนาที่กรมปศสุัตว เกษตรกร และสัตวแพทยผ่าน
สมาคมตางๆ 

- 

 ล  มปฏ      ำ 
ป ะ ำ   ย      
 ละ    ยใ ้   
  ษ     

- นายสัตวแพทย์ 
ส านักงานปศุสตัว์
จังหวัดสงขลา 

- พิจารณาให้มีการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ภายหลัง
จากการงดประกอบกิจการฆ่าสตัว ์โดยภายหลังการ
เก็บตัวอย่าง (swab) จากโรงฆ่าสตัว์มีผลการทดสอบ
เป็นลบตดิต่อกัน 2 ครั้ง ให้ปศุสัตว์จังหวัดแจ้ง

อย่างน้อย 6 สัปดาห์  
( 31 กค – 11 สค 62)
และผลการทดสอบเป็น
ลบติดต่อกัน 2 ครั้ง 

- พระราชบัญญัติควบคมุ
การฆ่าสัตว์เพื่อการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 
2559 



26 
 

- ผู้แทนส านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
สงขลา 

ผู้ประกอบการฆ่าสัตวไ์ด้ โดยจะตอ้งน าสุกรจากแหล่ง
ที่ไม่เกิดโรคเข้าฆ่า 
ค่าชดใช้ในการท าลายสุกรและซากสุกร 
     - จัดตั้งคณะกรรมการประเมนิราคา สตัว์ในกรณี
ที่ได้รับคา่ชดใช้ในการท าลาย สุกรและซากสุกร  
     - ปศุสัตว์จังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินราคาสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูก
ท าลายโดยคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วยสัตว
แพทย์หนึ่งคน และพนักงานฝ่ายปกครองท้องที่หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนเช่น 
นายอ าเภอ ปลดัอ าเภอ ก านันผู้ใหญ่บ้าน หรือ 
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
โดยประเมินราคาสัตว์หรือซากสตัว์ท่ีถูกท าลาย 
     - คณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ท าบันทึกการ
ประเมินราคาสัตว์ที่อาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิด
โรค ระบาดจากนั้นแจ้งให้เจ้าของสัตว์ทราบ ถ้า
เจ้าของพอใจในราคาประเมินให้ลงนามว่าพอใจราคา
ที่คณะกรรมการประเมิน 
 
 

ภายใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีสัตวแพทย์สั่งให้
เจ้าของสัตว์หรือซากสตัว์
จัดการท าลายสัตว์หรือ
ซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด 
หากไม่อาจด าเนินการได้
ทันภายใน ก าหนดเวลา
ดังกล่าว  คณะกรรมการ
ประเมินจะต้องรายงาน
ปัญหาและอุปสรรคให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  
เพื่อพิจารณาอนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปได้อีก
ไม่เกิน 30 วัน 

- ค่าชดใช้การท าลายสุกรและซากสุกร จะจา่ยใน
ราคาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของราคาสุกรหรือซาก
สุกรที่ประเมินในท้องตลาด ทั้งนี้เงื่อนไขเบื้องต้น
ของการได้รับค่าชดใช้การท าลายสัตว์ โดยฟาร์ม
เลี้ยงสตัว์ต้องมีการปฏิบัตติามตามกฎหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 
2558 ดังนี้  
1. แจ้งโรคต่อสตัวแพทย์ในท้องที่ภายในเวลา 12 
ช่ัวโมง  
2. มีระบบการป้องกันและควบคมุโรค ดังนี ้
     - ท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์และขึ้น
ทะเบียนผูเ้ลี้ยงสัตว์    
     - การดูแลสุขภาพสตัว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์
ตามที่กรมปศุสตัว์ก าหนด        
     - การให้วัคซีนป้องกันโรคให้แก่สัตว์ตามที่กรม
ปศุสัตว์ก าหนด   
     - การจดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ
และการรักษาโรค 
     - การป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ   
     - การทราบแหล่งทีม่า 

- มาตรา 7, 11, 13
พระราชบัญญัตโิรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 
- กฎกระทรวงก าหนดคา่
ชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูก
ท าลายอันเนื่องจากเป็น
โรคระบาดหรือมี เหตุอัน
ควรสงสยัว่าเป็นโรค
ระบาดหรือสตัว์หรือซาก
สัตว์ที่เป็นพาหะของโรค
ระบาด พ.ศ.2560 



27 
 

- กรณีเบิกเงินค่าชดใช้ในการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ 
ให้ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดรวบรวมหลักฐานส่งให้ 
ส านักงานปศุสตัว์เขตตรวจสอบและส่งหลักฐานให้
ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์แจ้งกองคลัง
เพื่อโอนเงิน เบิกจ่ายเงินค่าชดใช้ในการท าลายสัตว์
ของเกษตรกรไปยังส านักงานปศสุตัว์เขตต่อไป 

 ล  ฐำ  อ  ำ ป ะ อ  ้ ย 
- รายงานการเกิดโรคระบาดในท้องที่และแนบผล
การวินิจฉัยโรค   
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินราคาสัตว ์
- บันทึกคณะกรรมการประเมินราคาสัตว ์
- ค าสั่งคณะกรรมการท าลายสตัวห์รือซากสตัว ์
- บันทึกสั่งและรับค าสั่งท าลายสัตว์หรือซากสตัว ์
- บันทึกผลการท าลายสัตว์หรือซากสัตว ์
- รูปภาพการท าลายสตัว์หรือซากสัตว ์
- ใบส าคัญรับเงิน (แบบ กปศ.12)  
- ส าเนาบัตรประจ าประชาชนเจ้าของสัตว์ 
- ส าเนาทะเบยีนบ้านเจ้าของสตัว ์
- บัญชีเงินค่าใช้จ่าย ค่าชดใช้ในการท าลายสัตว์
หรือซากสตัว์ที่เป็นโรคระบาด (แบบ 10) 

โรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ท่ีมีใบอนุญาต จงัหวัดสงขลา ท่ี
สามารถเข้าเชือดสุกรได้  
1. เทศบาลต าบลนาทวี  
2. เทศบาลนครสงขลา 
3. เทศบาลเมืองสะเดา 
4. เทศบาลต าบลคลองแงะ 
5. เทศบาลเมืองบ้านพร ุ
6. ควนลัง ช่ือผู้ประกอบการ นางถนอม นวลปาน 

- - - 

- ปศุสัตว์อ าเภอ 
- ปศุสัตว์จังหวัด 

เข้าด าเนินการควบคุมโรคในฟารม์ต้นทาง ตาม
มาตรการควบคุมโรคภายในฟารม์  

ภายใน 12-24 ช่ัวโมง 
หลังไดร้ับแจ้งโรค 

- หนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสตัว์ 
เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว 

ระเบียบกรมปศสุัตว์ ว่า
ด้วยการอนุญาต
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 ล  มปฏ      ำ  ฝ้ำ
 ะ   โ ค ละค้  ำ
โ ค 

- ปศุสัตว์เขต 
- อาสาปศุสัตว ์

รายงานใน E smart surveillance   
-  รายงานโรคเบื้องต้น กคร.1  ภายใน 24 ชม.  
-  รายงานการสอบสวนโรค กคร.2 ภายใน 72 ชม.  
– รายงานสถานการณโ์รคทุกสปัดาห์ จนกว่าโรคสงบ 

เขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด เฉพาะ
ภายในจังหวัด (แบบ ร.3) 
- เส้นทางการเคลื่อนย้ายสุกรจากฟาร์มนาย ก ต.
ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เขา้โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลควนเนียง (รูปที่ 2) 

เคลื่อนย้ายสัตวห์รือซาก
สัตว์  เข้า  ออก  ผ่าน  
หรือภายในเขตโรค
ระบาดชั่วคราว  เขตโรค
ระบาด  หรือเขตเฝ้า
ระวังโรคระบาด  พ.ศ.  
๒๕๕๙ 

ด่านกักกันสัตว ์ เข้มงวดการท าลายเช้ือโรคที่โรงฆา่ในพื้นที่รวมทั้งโรง
ฆ่านอกพ้ืนท่ีที่อยู่ใกล้เคียงจุดเกดิโรค 

ทุกวัน จนกว่าโรคจะสงบ - น้ ายาฆ่าเช้ือ กลุ่มกลูเตอราลดีไฮด์ 2% 
- เครื่องพ่นฆ่าเช้ือ 
- อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง 
- ยานพาหนะส าหรับขนส่งตัวอย่างและส่งตัวอย่าง 

- 

ด่านกักกันสัตว ์ ตรวจจับโรงฆ่าผิดกฎหมายในจังหวัด ทันทีหลังได้รับแจ้ง - พระราชบัญญัติควบคมุ
การฆ่าสัตว์เพื่อการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 
2559 

- ปศุสัตว์อ าเภอ 
- ศวพ. 

สุ่มตรวจหาสารพันธุกรรมของโรคที่โรงฆ่าในพ้ืนท่ีและ
นอกพ้ืนท่ีที่อยู่ใกล้เคียงจุดเกิดโรค โดยการตรวจรอย
โรคและสุม่เก็บอวัยวะ เช่น ม้าม หัวใจ ไต และ ต่อม
น้ าเหลืองเพื่อตรวจหาการติดเชื้อฟาร์มหรือสถานท่ี
เลี้ยงละ 5 ตัวสัตว์ ทุกสัปดาห์จนกว่าโรคจะสงบ 

1 ครั้ง/สัปดาห์ จนกว่า
โรคจะสงบ 

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอวัยวะภายในจากซากสุกร 
ได้แก ่
  - มีดส าหรับการตดัชิ้นเนื้อเพื่อสง่ตัวอย่าง    
  - ถุงพลาสติก zip lock 
  - น้ ายาฆ่าเช้ือ   
  - น้ าแข็งหรือ ice pack   
  - กล่องโฟมหรือกระติกน้ าแข็ง 

- 

- ปศุสัตว์อ าเภอ 
- ปศุสัตว์จังหวัด 

สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการโรงฆา่ในพื้นที่และเฝ้า
ระวังโรคทางอาการและรอยโรคทีโ่รงฆ่า 

ทุกวัน   
 

แอพลิเคชันไลน ์ - 
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รายงานการตรวจสัตวและเนื้อสัตวกอนและหลังการ
ฆ่าสัตว ส าหรบัสุกร ตามวิธีที่กรมปศุสัตว์ก าหนดทุก
วัน   
หากพนักงานตรวจโรคสตัว์ที่โรงฆา่สัตว์ พบสุกรมีเหตุ
สงสัยว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้ด าเนินการทันที 
ดังนี ้
     1. แจ้งสัตวแพทย์ประจ าท้องที่  
     2. สั่งงดการฆ่าสัตว์และแยกสตัว์นั้นไว้เพื่อตรวจ
พิสูจน ์
     3. ไม่อนุญาตให้น าซากท่ีไดจ้ากสุกรชุดนี้ไป
จ าหน่ายจนกว่าจะได้รับยืนยันวา่สุกรที่เข้าฆ่าไม่เป็น 
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

ทุกวัน   
 

- แบบรายงานการตรวจซากที่โรงฆ่า 
- ระบบออนไลน 
https://forms.gle/7EqBjL2kHsaGbGNR9 โดย
ใหสงขอมูลภายใน 1 วันหลังการตรวจสัตวและ
เนื้อสัตว ์
- หากพนักงานตรวจโรคสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ พบสุกรมี
เหตุสงสัยว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แจ้งผ่าน
เบอร์โทรปศสุัตว์อ าเภอทันที 
 

มาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคมุ
การฆ่าและจ าหนา่ย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
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        ำ   ำ     ำ  ฝ้ำ ะ    ละค  ค มโ คอ   ำ   อ    ำใ     ใ โ    ำ      

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     

                            

                     

                  

  ำ    ำ ป       อ ำ  อ                  
- ส่งตัวอย่างตรวจที่    . 
 ถำ     ข ำ                 
- ยืนยันผลตรวจ   ล    

 

  ำ    ำ ป                
 ข  9 

  ำ    ำ ป       
        

  ้ โ ค      
 ำย ใ  12 

ชม. 

  ำ ข้ำ     
war room 

 ม. 

   ย   ญ ำ ำ      ำ ณ         
- ประเมินพ้ืนท่ี                                
  ้  ำ ำ  ำ                           
- ประกาศเขตโรคระบาด 

ค  ค ม ำ  คลื่อ ย้ำย   ้   ือ   ย ละ ื่อ ำ ค ำม  ี่ย  ค  ค มโ ค ป ะ ำ   ย       ละ    ย
ใ ้     ษ     

 ฝ้ำ ะ   โ ค ละค้  ำโ ค 

                

-                       

                       

                     5    /

   /        

                          - 

เข้าด าเนินการควบคุมโรคใน
ฟาร์มต้นทาง ตามมาตรการ
ควบคุมโรคภายในฟาร์ม  

 

               ,         

      ,                     - 

ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุกร
หรือซากสุกร เข้า ออก ผ่าน 
หรือภายในเขตนั้น เว้นแต่
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบประจ าเขตนั้นทุก
ครั้งท่ีมีการเคลื่อนย้าย 

 
               ,                
                                             

- งดการออกหนังสือรับรอง
แหล่งที่มาของสัตว์เพื่อ
เคลื่อนย้ายสุกรเข้าโรงฆ่าสัตว ์

               ,                
                                             

- งดการประกอบกิจการฆ่า
สัตว์ช่ัวคราว 

                                            

- สั่งท าลายสุกรที่เข้าโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลต าบลควนเนียง 
ทั้งหมด 70 ตัว 

ป              , คณะ   ม ำ 
ท ำลำย       ือ ำ       ,  ำ 
           ,    . ท ำ,    ., 
อปท. มณ ลท ำ   ที่                                         
- ท าลายสุกร ซากสุกร ก าจัดขยะ
และท าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรค
บ าบัดน้ าเสีย  

 

                         
(   .   ),              
       ,                   , 

   .,            /     
      /          ,       
     ,               ,      
         

               

                            

            ,                 

    ,                     , 

                           

              ,                       

                        , 

          

               ,             
       ,          
                                                                 
- ชดใช้ในการท าลายสุกรและ

ซากสุกร                                              

 

                                                     
- โรงฆ่าสัตว์(สุกร) ที่มีใบอนุญาต 

จังหวัดสงขลา ท่ีสามารถเข้าเชือด
สุกรได้ เมื่องดการประกอบกิจการ
ฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลควนเนียง
ช่ัวคราว เช่น เทศบาลต าบลนา
ทวี, เทศบาลนครสงขลา, 
เทศบาลเมืองสะเดา                                                      

 

  ำ    ำ ป               

 มำย    :  เส้นทึบ  คือ การปฏิบัติงาน    เส้นประ คือ การรายงาน 
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ค ำถำม 
4. เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 62 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหาดใหญ่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรชื่อนาย ก เลี้ยงสุกรขุนอยู่ในต าบลทุ่งต าเสา ได้แจ้งว่าสุกรที่เลี้ยงไว้ ป่วย ตาย 
ผิดปกติหลายตัว มีรายละเอียด ดังนี้ 

- เลี้ยงสุกรขุนทั้งหมด 30 ตัว  ป่วยตาย 5 ตัว อาการไข้สูง นอนกองกัน ถ่ายเป็นเลือด มีปื้นเลือดสีแดงท่ีบริเวณท้อง และรอยช้ า             ที่หลังหู ไอ
แห้งๆ อ่อนแรงและตายในที่สุด  เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 62 

- และตายอีก 10 ตัว ด้วยอาการคล้ายกัน ในวันต่อมา คือวันที่ 17 ก.ค. 62 
 ในฐานะที่ท่านได้รับมอบหมายเป็นทีมเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด/อ าเภอ ควรปฏิบัติอย่างไรต่อไป 

5. ถ้าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้รับการยืนยันผลออกมาว่า สุกรขุนจากฟาร์ม นาย ก. ติดเชื้อโรค ASF ในฐานะที่ท่านได้รับมอบหมายเป็นทีมเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด/อ าเภอ ควรปฏิบัติอย่างไรต่อไป 

 

ระยะพบรายงานการสงสัยหรือเกิดโรคในพื้นที่ ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย หรือฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา   
ด าเนินงาน 

อุปกรณ์ ยาพาหนะ งบประมาณ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าท่ี 
ปศุสัตว ์

1. ปฏิบัติภารกิจในศูนย์บญัชาการเหตุการณ์จังหวัด ณ 
สถานท่ีฝึกเมื่อเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรขึ นในพื นท่ี 
และพิจารณาเห็นควรใหเ้ปิดการประชุมเพื่อตดิตามการ
ด าเนินงาน (War room) จัดตั งศนูย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด เพื่อท าหน้าท่ีเข้าควบคุมสถานการณ์ อ านวยการ 
สั่งการ ประสานการปฏิบตัิระหว่างหน่วยงาน ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทั งฝ่ายพลเรือน และฝา่ยทหาร ภายใต้
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command 
System) เพื่อจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ น จนกว่า
สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

2. ลงพื นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสอบสวนโรคเบื องต้น 
ณ จุดเกดิโรคพร้อมทั งเก็บตัวอย่างจากสุกรอย่างน้อย 5 

ทันทีหลังได้รับ
แจ้งเหตุและ
รายงานผล

ภายใน 3 วัน 

1. อุปกรณ์ เวชภณัฑ์ทางการแพทยส์ าหรับเก็บ
ตัวอย่าง และถุงแดงเก็บขยะติดเชื อและลง
พื นที่เก็บตัวอย่าง (ปศอ.,ปศจ.,ปศข,ศวพ.) 

2. ยา น  ายาฆา่เชื อ ถังผสมและเครื่องพ่นน  ายา
และลงพื นที่ฆ่าเชื อ(ปศอ.,ปศจ.,ด่านฯ) 

3. ยานพาหนะส าหรับขนส่งตัวอย่างและส่ง
ตัวอย่าง(ปศอ.,ปศจ,ด่านฯ) 

4. อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากการติดโรค(ปศจ.
,ปศข.,ด่านฯ) 

5. กลุ่ม (Line) โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับ
อ าเภอ(ปศอ.,อปท.) 

1. พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

2. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
พ.ศ. 2550 

3. รายงานการสอบสวนโรค ตามแบบ กคร. 1
ภายใน 24 ชม. หลังพบโรค กคร. ภายใน 72 
ช่ัวโมง และสถานการณ์ของโรคทกุสัปดาห์
จนกว่าโรคจะสงบ 

4. บันทึกการสั่งกักสัตว์ ภายใน 24 ชม. หลังพบ
โรค 

5. แบบส่งตัวอย่างภายใน 24 ชม. หลังพบโรค 

 



32 
 

ตัว (EDTA ไต ม้าม ต่อมน  าเหลือง) เพื่อส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการต่อไป 

3. เก็บตัวอย่างจากสุกรโดยรอบจดุเกดิโรค รัศมี 5 
กิโลเมตรส่งตรวจ 

4. สั่งกักและห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ 2 สัปดาห์ ในรัศมีรอบจดุ
เกิดโรค 5 กิโลเมตร 

5. ควบคุมการเข้า - ออกฟาร์ม ของ คน สัตว์ ซาก และ
ยานพาหนะ 

6. แนะน าการท าลายซากสัตว์ที่ตาย วิธีท าความสะอาด
อุปกรณ์ และการจดัการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ให้เข้มงวดมากขึ น 

7. แจ้งปศุสัตว์จังหวัดเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 
*หมายเหตุ : ปศุสัตวเ์ขตจะเป็นหน่วยงานท่ีรับผลการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติหลังจากตรวจพบ 

6. ค่าน  ามันรถ (หน่วยงานต้นสังกัดทีร่ับผิดชอบ
แต่ละหนา้ที่) 

ผู้ประกอบ
กิจการด้าน

สุกร 

1. หมั่นสังเกตอาการสุกร หากตรงตามนิยามของโรคอหิ
วาต์แอฟริกาในสุกรอีกหรือไม่ หากมีให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี
ด้านปศุสตัว์หรือผู้น าชุมชนหรือท้องถิ่นเข้าตรวจสอบ
ทันทีภายใน 12 ช่ัวโมง 

2. ปฏิบัติตามค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว ์
3. เลี ยงและบริหารจดัการฟารม์ตามมาตรฐาน GFM 

อย่างเคร่งคัด 
4. ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกรออกนอกฟาร์ม 
5. ห้ามช าแหละ จ าหน่าย หรือท าลายซากสุกรก่อน

เจ้าหน้าท่ีสั่ง 
8. ควบคุมการเข้า - ออกฟาร์ม ของ คน สัตว์ ซาก และ

ยานพาหนะ 

ตลอดเวลา 
และเมื่อทราบ   
ถึงการระบาด 

ของโรค 

 1. บันทึกสุขภาพสตัว ์
2. ประวัติเข้า-ออกฟารม์ 
3. มาตรการหลังเกิดโรค 
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6. มีการท าความสะอาดคอกเลี ยง โรงเรือน และฟารม์ด้วย
น  ายาฆ่าเช่ือ 

7. ซื อ/ขาย/เคลื่อนยา้ยสุกร/วตัถุดิบจากแหล่งท่ีน่าเชื่อถือ
และถูกต้องตามกฎหมาย 

ผู้น าชุมชน 

1. ติดตามสถานการณ์การเกดิโรค 
2. ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้คนภายในชุมชน

ทราบ 
3. แจ้งเตือนภัยเกดิการระบาดของโรค และแจ้งห้าม

เคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกรภายในชุมชน 
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีเพื่อน าทางเข้าสู่พื นที่เกิดโรค 
5. สนับสนุนก าลังคนเพื่อด าเนินการควบคุมโรค 
6. เข้าพูดคุยและเจรจากับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกร

ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครดั 

ตลอดเวลา 
และเมื่อทราบ 
ถึงการระบาด 

ของโรค 

1. เสียงตามสาย 
2. การแจ้งเตือนโดยการบอกต่อ เคาะประตูบ้าน 
3. แจ้งข่าวในที่ประชุมหมู่บ้าน 
4. สนับสนุนก าลังคนร่วมด าเนินการควบคุมโรค 

 

เจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น/

หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

1. สื่อสารความเสี่ยงโดยการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีเพื่อน าทางเข้าสู่พื นที่เกิดโรค 
3. แจ้งเตือนภัยหากเกิดการระบาดของโรค 
4. สนับสนุนยานพาหนะขนาดใหญ ่
5. เข้าพูดคุยและเจรจากับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกร

ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครดั 
6. เตรียมแผนการเยยีวยาหรือฟื้นฟูสภาพจิตใจเกษตรกร 

และแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 

   ตลอดเวลา 
และเมื่อทราบ 
ถึงการระบาด 

ของโรค 

1. ป้ายไวนิล (อปท.,ปศอ.,ปศจ.,ปศข.) 
2. แผ่นพับ (อปท.,ปศอ.,ปศจ.,ปศข.) 
3. รถกระจายเสยีง (อปท.) 
4. รถแบ็คโฮ (ศบพ.เทพา,อปท.) 
5. ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถบรรทุ (อปท.,ด่านฯ) 
6. ค่าน  ามันรถ (หน่วยงานต้นสังกัดทีร่ับผิดชอบ

แต่ละหนา้ที่) 

 

ระยะพบการเกิดโรคในพื้นที่โดยได้รับการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการ ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย หรือฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา   
ด าเนินงาน 

อุปกรณ์ ยาพาหนะ งบประมาณ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าท่ี 
ปศุสัตว ์

1. ปฏิบัติภารกิจในศูนย์บญัชาการเหตุการณ์จังหวัด ณ 
สถานท่ีฝึกเมื่อเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรขึ นในพื นท่ี 
และพิจารณาเห็นควรใหเ้ปิดการประชุมเพื่อตดิตามการ
ด าเนินงาน (War room) จดัตั งศูนยบ์ัญชาการเหตุการณ์

ทันทีหลังได้รับ
การยืนยันผล

ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

1. อุปกรณ์ เวชภณัฑ์ทางการแพทยส์ าหรับเก็บ
ตัวอย่าง และถุงแดงเก็บขยะติดเชื อและลง
พื นที่เก็บตัวอย่าง (ปศอ.,ปศจ.,ปศข,ศวพ.) 

1. พระราชบัญญตัิโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2558 

2. พระราชบัญญตัิป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 
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จังหวัด เพื่อท าหน้าท่ีเข้าควบคุมสถานการณ์ 
อ านวยการ สั่งการ ประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงาน ส่วนราชการต่าง ๆ ทั งฝ่ายพลเรือน และฝ่าย
ทหาร ภายใตร้ะบบบญัชาการเหตกุารณ์ (Incident 

Command System) เพื่อจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ น 
จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกต ิ

2. ลงพื นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสอบสวนโรคเชิงลึก 
ณ จุดเกดิโรค หาแหล่งท่ีมาของสกุรติดโรค หรือท่ีมา
ของเชื อ ค้นหาเส้นทางการเคลื่อนย้ายสุกร และผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง ค้นหาเอกสารทีเ่กี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายสุกร 

3. สั่งท าลายสุกรและซากสุกรโดยรอบจุดเกิดโรครัศมี 5 
กิโลเมตร 

4. เก็บตัวอย่างจากสุกรอย่างน้อย 5 ตัว (EDTA ไต ม้าม 
ต่อมน  าเหลือง) ณ จุดเกดิโรคและโดยรอบจดุเกดิโรค 
รัศมี 5 กิโลเมตรส่งตรวจ 

5. สั่งกักและห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ 2 สัปดาห์ ในรัศมีรอบ
จุดเกิดโรค 5 กิโลเมตร หรือจนกว่าโรคจะสงบ 

6. ควบคุมการเคลื่อนย้ายภายในอ าเภออย่างน้อย 6 
สัปดาห์หรือจนกว่าโรคจะสงบ พรอ้มตั งจุดสกดัจับโดน
ด่านฯ 

7. ควบคุมการเข้า - ออกฟาร์ม ของ คน สัตว์ ซาก และ
ยานพาหนะ  

8. ท าลายซากสัตว์ที่ตายด้วยวิธีที่เหมาะสม และแนะน า
การท าความสะอาดอุปกรณ์ และการจัดการด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์มให้ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครดั 

 

และรายงานผล
ภายใน 3 วัน 

2. ยา น  ายาฆา่เชื อ ปูนขาว     ถังผสมและเครื่อง
พ่นน  ายาและลงพื นที่ฆ่าเชื อ(ปศอ.,ปศจ.,ด่านฯ) 

3. ยานพาหนะส าหรับขนส่งตัวอย่างและส่ง
ตวัอย่าง(ปศอ.,ปศจ,ด่านฯ) 

4. ยานพาหนะส าหรับขนส่งซากและส่งซาก(ด่านฯ
,อปท.) 

5. อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากการติดโรค(ปศจ.
,ปศข.,ด่านฯ) 

6. จับบังคับและท าลายสัตว์และซากสัตว์ ฝังหรือ
เผา(ด่านฯ) 

7. อุปกรณ์บังคับสตัว์ (ปศอ.,ปศจ.,ดา่นฯ)  
8. กลุ่ม (Line) โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับ

อ าเภอ(ปศอ.,อปท.) 
  6. ค่าน  ามันรถ (หน่วยงานต้น  สังกัดที่รับผดิชอบ

แต่ละหนา้ที)่ 
 7. ค่าชดเชยหลังจากการท าลายสัตว์ (กรมปศุ

สัตว์) ร้อนละ 75 ของราคาท้องตลาด 

8. เครื่องซ๊อตไฟฟ้า (กรมปศสุัตว์) 
9. เตรียมสถานท่ีเพื่อท าลายซากและดูแลหลัง

ท าลายซาก (ศบพ.เทพา,ด่านฯ) 

3. รายงานการสอบสวนโรค ตามแบบ กคร. 1
ภายใน 24 ชม. หลังพบโรค กคร. ภายใน 72 
ช่ัวโมง และสถานการณ์ของโรคทกุสัปดาห์จนกว่า
โรคจะสงบ 

4. ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว/เขตเฝ้าระวังโรค  
ภายใน 3 วัน หลังยืนยันผลการตรวจ 

5. ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว  ภายใน 3 วัน 
หลังยืนยันผลการตรวจ 

6. ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคชนิดโรคอหิวาต์อแฟริ
กาในสุกรทั งประเทศ 

7. บันทึกการสั่งกักสัตว์ ทันทีหลังพบรายงานของ
โรค 

8. ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการท าลายสตัว์หรือซาก
สัตว์ ทันทีหลังได้รับการยืนยันผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโดยปศจ.ท าบันทึกแต่งตั ง 

9. ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการประเมินราคาสตัว์
หรือซากสตัว์ที่ถูกท าลาย ทันทีหลงัได้รับการยืนยัน
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยปศจ.ท าค าสั่งเสนอ
ผู้ว่าฯ 

10. บันทึกคณะกรรมการการประเมินราคาสตัว์
หรือซากสตัว ์

ภายใน 90 วันหลังแต่งตั งคณะกรรมการฯ 

11. บันทึกสั่งท าลายสัตว์และซากสัตว ์

ภายใน 90 วันหลังแต่งตั งคณะกรรมการฯ 

12. บันทึกผลการท าลายสัตวห์รอืซากสัตว ์

ภายใน 90 วันหลังแต่งตั งคณะกรรมการฯ 
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9. แจ้งปศุสัตว์จังหวัดเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

      - แต่งตั งคณะกรรมการท าลายสัตว์หรือซากสตัว ์

- แต่งตั งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์หรือซากสตัว์
ที่ถูกท าลายประกอบด้วยปศอ. หรอืสัตวแพทย์ 1 คน 
และ เจ้าหน้าท้องถิ่นอย่างน้อย 2 คน 

ทันทีหลังได้รับ
การยืนยันผล
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

13. ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตโรคระบาดสัตว์
ทันทีหลังได้รับการยืนยันผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยปศจ.เสนอ 

14. รายงานการระบาดในพื นท่ีพร้อมรูปถ่าย 

ภายใน 90 วันหลังแต่งตั งคณะกรรมการฯ 

15. ใบส าคัญรับเงิน กปศ. 
12 ภายใน 90 วันหลังแต่งตั งคณะกรรมการฯ 

ผู้ประกอบ
กิจการด้าน

สุกร 

1. หมั่นสังเกตอาการสุกร หากตรงตามนิยามของโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรอีกหรือไม่ หากมีให้แจ้ง
เจ้าหน้าท่ีด้านปศสุัตวห์รือผู้น าชุมชนหรือท้องถิ่น
เข้าตรวจสอบทันทีภายใน 12 ช่ัวโมง 

2. ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าท่ีปศสุัตว์อย่าง
เคร่งครดั 

3. ปรับปรุงระบบการเลี ยงและบรหิารจัดการฟาร์ม
ตามมาตรฐาน GFM อยา่งเคร่งคัด 

4. ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกรออกนอกฟาร์ม 

5. ห้ามช าแหละ จ าหน่าย หรือท าลายซากสุกรก่อน
เจ้าหน้าท่ีสั่ง 

6. ควบคุมการเข้า - ออกฟาร์ม ของ คน สัตว์ ซาก 
และยานพาหนะ 

7. มีการกักโรคของคนก่อนเดินทางไปยังฟาร์มอื่น
อย่างน้อย 5 วัน ถึงจะเข้าฟาร์มอืน่ต่อไปได ้

8. มีการท าความสะอาดคอกเลี ยง โรงเรือน และ
ฟาร์มด้วยน  ายาฆ่าเชื่อ 

9. พักคอก โรงเรือน ฟาร์ม ส าหรับเลี ยงสุกรอย่าง
น้อย 12 สปัดาห ์

10. ซื อ/ขาย/เคลื่อนยา้ยสุกร/วตัถุดิบจากแหล่งท่ี
น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย 

ตลอดเวลา 
และเมื่อทราบ 
ถึงการระบาด 

     ของโรค 

 1. มาตรการหลังเกิดโรค 

2. บันทึกสุขภาพสตัว ์

3. ประวัติเข้า-ออกฟารม์ 
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ผู้น าชุมชน 

1. ติดตามสถานการณ์การเกดิโรค 

2. ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้คนภายใน
ชุมชนทราบ 

3. แจ้งเตือนภัยเกดิการระบาดของโรค และแจ้งห้าม
เคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกรภายในชุมชน 

4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพ่ือน าทางเข้าสู่พื นที่
เกิดโรค 

5. สนับสนุนก าลังคนเพื่อด าเนินการควบคุมโรค 

6. เข้าพูดคุยและเจรจากับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกร
ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครดั 

 
 

ตลอดเวลา 
และเมื่อทราบ 
ถึงการระบาด 

      ของโรค 

1. สนับสนุนก าลังคนร่วมด าเนินการควบคุม
โรค 

2. เสียงตามสาย 

3. การแจ้งเตือนโดยการบอกต่อ เคาะประตู
บ้าน 

4. แจ้งข่าวในที่ประชุมหมู่บ้าน 
 

ประกาศภัยพิบัติเพื่อพิจารณาค่าชดเชยให้แก่
เกษตรกรผู้เลี ยงสุกร และเยียวยา ด าเนินการเข้า
ช่วยเหลือในความรู้ ด้านทักษะการประกอบอาชีพ  
ทันทีหลังจากไดร้ับผลตรวจยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการ ปศจ.เสนอ ผู้ว่าใหป้ระกาศเขตภัย
พิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและ
แต่งตั งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

เจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น/

หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

1. สื่อสารความเสี่ยงโดยการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ 

2. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีเพื่อน าทางเข้าสู่พื นที่
เกิดโรค 

3. แจ้งเตือนภัยหากเกิดการระบาดของโรค 

4. สนับสนุนยานพาหนะขนาดใหญ ่

5. เข้าพูดคุยและเจรจากับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกร
ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครดั 

6. เตรียมแผนการเยยีวยาหรือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ
เกษตรกร 

และแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 

 

ตลอดเวลา 
และเมื่อทราบ 
ถึงการระบาด

ของโรค 

1. ป้ายไวนิล (อปท.,ปศอ.,ปศจ.,ปศข.) 
2. แผ่นพับ (อปท.,ปศอ.,ปศจ.,ปศข.) 
3. รถกระจายเสยีง (อปท.) 
4. รถแบ็คโฮ (ศบพ.เทพา,อปท.) 
5. ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถบรรทุ (อปท.,

ด่านฯ) 
6. ค่าน  ามันรถ (หน่วยงานต้นสังกัดที่

รับผิดชอบแตล่ะหนา้ที่) 
7. สนับสนุนก าลังคนร่วมด าเนินการควบคุม

โรค 

 

ระยะหลังเกิดโรคในพื้นที่โดยได้รับการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการ ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย หรือฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กิจกรรม/รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา   
ด าเนินงาน 

อุปกรณ์ ยาพาหนะ งบประมาณ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าท่ี 
ปศุสัตว ์

1. ปฏิบัติภารกิจในศูนย์บญัชาการเหตุการณ์จังหวัด ณ 
สถานท่ีฝึกเมื่อเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรขึ นในพื นท่ี 

ตลอดเวลา 1. พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
2. รายงานการอบรมเกษตรกรผู้เลี ยงสุกรรายย่อย 
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และพิจารณาเห็นควรใหเ้ปิดการประชุมเพื่อตดิตามการ
ด าเนินงาน (War room) จัดตั งศนูย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด เพื่อท าหน้าท่ีเขา้ควบคุมสถานการณ์ 
อ านวยการ สั่งการ ประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงาน ส่วนราชการต่าง ๆ ทั งฝ่ายพลเรือน และฝ่าย
ทหาร ภายใตร้ะบบบญัชาการเหตกุารณ์ (Incident 
Command System) เพื่อจัดการสาธารณภัยทีเ่กิดขึ น 
จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกต ิ

 

 1. อุปกรณ์ เวชภณัฑ์ทางการแพทยส์ าหรับเก็บ
ตัวอย่าง และถุงแดงเก็บขยะติดเชื อและลง
พื นที่เก็บตัวอย่าง (ปศอ.,ปศจ.,ปศข,ศวพ.) 

2. ยา น  ายาฆา่เชื อ ถังผสมและเครื่องพ่นน  ายา
และลงพื นที่ฆ่าเชื อ(ปศอ.,ปศจ.,ด่านฯ) 

3. ยานพาหนะส าหรับขนส่งตัวอย่างและส่ง
ตัวอย่าง(ปศอ.,ปศจ,ด่านฯ) 

4. อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากการติดโรค(ปศจ.
,ปศข.,ด่านฯ) 

5. กลุ่ม (Line) โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับ
อ าเภอ(ปศอ.,อปท.) 

6. ค่าน  ามันรถ (หน่วยงานต้นสังกัดทีร่ับผิดชอบ
แต่ละหนา้ที่) 

7. อุปกรณ์และงบประมาณส าหรับจดัอบรม ฯ 
(ปศข.,ปศจ.) 

8. ค่าชดเชยหลังจากการท าลายสตัว ์(กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) 

3. ค่าชดเชยหลังจากการท าลายสตัว ์

2. ติตดามการระบาดของโณคในพื นที่อย่างต่อเนื่องและมิ
ให้เกิดการรับบาดซ  า 

3. ขึ นทะเบียนผูเ้ลี ยงสัตว ์
4. ควบคมุการเคลื่อนย้ายสตัว์ 
5. ติดตามสถานการ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาใน

สุกร 
6. จัดตั งเครือข่ายเพื่อประสานงานกรณีที่เกดิโรค (Line) 
 

ตลอดเวลา 

7. อบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร 

 

           
ฯ        

8. สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อค้นหาโรคเชิงรกุ ปีงบประมาณ
ละ 1 ครั ง 

         
          

     

1. เลี ยงและบริหารจดัการฟารม์ตามมาตรฐาน GFM 
2. ปฏิบัติตามค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว ์
3. หมั่นสังเกตอาการสุกร หากตรงตามนิยามของโรคอหิ

วาต์แอฟริกาในสุกรให้แจ้งเจ้าหนา้ที่หรือผู้น าชุมชนหรือ
ท้องถิ่นเข้าตรวจสอบทันทีภายใน 12 ช่ัวโมง 

  1. บันทึกสุขภาพสตัว ์
2. ประวัติเข้า-ออกฟารม์ 
3. มาตรการหลังเกิดโรค 



38 
 

4. ซื อ/ขาย/เคลื่อนยา้ยสุกร/วตัถุดิบจากแหล่งท่ีน่าเชื่อถือ
และถูกต้องตามกฎหมาย 

            1. ติดตามสถานการณ์การเกดิโรค 
2. ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้คนภายในชุมชน

ทราบ 
3. แจ้งเตือนภัยหากเกิดการระบาดของโรค 
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีเพื่อน าทางเข้าสู่พื นที่เกิด

โรค 
5. สอดส่องการเกิดโรคระบาดในชุมชม และการ

เคลื่อนย้ายสัตว์ทีผ่ิดกฎหมาย หรอืพบพฤติกรรมที่
ส่งผลใหโ้รคกลับมาระบาดซ  า และแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องให้ทราบ 

 1. เสียงตามสาย 
2. การแจ้งเตือนโดยการบอกต่อ เคาะประตู

บ้าน 
3. แจ้งข่าวในที่ประชุมหมู่บ้าน 

 

           
        /

            
              

1. สื่อสารความเสี่ยงโดยการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีเพื่อน าทางเข้าสู่พื นที่เกิด

โรค 
3. แจ้งเตือนภัยหากเกิดการระบาดของโรค 

สนับสนุนยานพาหนะขนาดใหญ ่

 1. ป้ายไวนิล (อปท.,ปศอ.,ปศจ.,ปศข.) 
2. แผ่นพับ (อปท.,ปศอ.,ปศจ.,ปศข.) 
3. รถกระจายเสยีง (อปท.) 
4. รถแบ็คโฮ (ศบพ.เทพา,อปท.) 
5. ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถบรรทุ (อปท.,ด่าน

ฯ) 
6. ค่าน  ามันรถ (หน่วยงานต้นสังกัดทีร่ับผิดชอบ

แต่ละหนา้ที่) 

เยียวยา ด าเนินการเข้าช่วยเหลือในความรู้ ด้าน
ทักษะการประกอบอาชีพ 
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                     ขึ นทะเบียนผู้เลี ยงสัตว ์

 

                                     

                                                                  

              6       ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว ์       –              
                               

                                        

              

                                     

จัดตั งเครือข่ายเพื่อประสานงานกรณีที่เกิดโรค 
(Line) 
 

 

          

            

             

              

 

 

                                               

เป็นผู้น าเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในพื นที ่

                                     5     

(EDTA                       ) 

             
                                     

                   /                     

                       /              

- สั่งท าลายสุกรและซากสุกรโดยรอบจุดเกิดโรครัศมี 5 กิโลเมตร และสั่งกักและห้ามเคลื่อนย้าย
สัตว์ในฟาร์ม 2 สัปดาห์ และควบคุมการเคลื่อนย้ายภายในอ าเภออย่างน้อย 6 สัปดาห์หรือ
จนกว่าโรคจะสงบ พร้อมตั งจุดสกัดจับโดนด่านฯ 

- เก็บตัวอย่างจากสุกรอย่างน้อย 5 ตัว (EDTA ไต ม้าม ต่อมน  าเหลือง) ณ จุดเกิดโรคและโดยรอบ
จุดเกิดโรค รัศมี 5 กิโลเมตรส่งตรวจ 

- ท าลายซากสัตว์ท่ีตายด้วยวิธีท่ีเหมาะสม และแนะน าการท าความสะอาดอุปกรณ์ และการ
จัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์มให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 

                                 

                    

              

                   หาแหล่งที่มาของสุกรติดโรค หรือท่ีมาของเชื อ และ                  
                                                                
                                 

มีการกักโรคของคนก่อนเดินทางไปยังฟาร์มอื่นอย่างน้อย 5 วัน ถึงจะเข้าฟาร์มอื่นต่อไปได ้

มีการท าความสะอาดคอกเลี ยง โรงเรือน และฟาร์มด้วยน  ายาฆ่าเชื่อ พักคอก โรงเรือน ฟาร์ม ส าหรับเลี ยง
สุกรอย่างน้อย 12 สัปดาห ์

                                     
                                     

                     

- ประกาศภัยพิบัติเพื่อพิจารณาค่าชดเชยให้แก่เกษตรกรผู้เลี ยงสุกรที่ได้ขึ น
ทะเบียนผู้เลี ยงสัตว์ไว ้และเยียวยา ด าเนินการเข้าช่วยเหลือในความรู้ ด้านทักษะ
การประกอบอาชีพ 

- แต่งตั งคณะกรรมการท าลายสัตว์หรือซากสัตว ์และคณะกรรมการประเมินราคา
สัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกท าลาย 

 

 

 ำ ที่ 7      ม        ทำ  ำ ค  ค มป้อ    โ คอ   ำ   อ    ำใ      ำคป        

 

                               2                              5 
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   น าทางเข้าสู่พื นที่เกิดโรค 

สื่อสารความเสี่ยงโดยการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ (รถกระจายเสียง,แผ่นพับ,ก าลังคน) 

 
                                          

                       

                                                 

                        

                                             

                                                  . . 

2558                                         . . 2550 

                               

 

 

              (   .) 

         (   .    ,   .) 

                         (   .,    ฯ) 

             (                                         ) 

                    

                                          เยียวยา  

                                        

          (   .,   .,   .,   .) 

        (   .,   .,   .,   .) 

              (   .) 

 

              

                                         

                                                

                                                         

       100% 

                                                         

            

                      

     ม        ทำ  ำ ค  ค มป้อ    โ คอหิวาต์ อฟริกาในสุกรขอ  ำคอ ค   ป ค อ     ท้อ ถ ่  
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1.                                                                                                               
                                             12                                                      
2.                                      GFM               
3.                                           
4.                                                           
5.               -                                       
6.                                                                

7.                                                    5                                

8.                                                  12         

     ม        ทำ  ำ ค  ค มป้อ    โ คอหิวาต์ อฟริกาในสุกรขอ  ำคป ะ ำ   
(  ษ       ำ      ้ใ ญ  ้ำ   ละ  ้  ำ  ม   ) 

 

                                 

                                 

                                       

              ฯ 

       . 

      12   . 

                                     

                                                                     

                                           

                                     

                                         

                                       

                      

                        

                              

                                  

                                  

                     

                   

              

                                    

5%    2                       2           

   1                                   

                                    

              

1.                               

2.                                                

                                                                  
100% 

3.                                                           
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 ำค     

ข้อม ล ื้ ฐำ  

1. จังหวัดสงขลามีเกษตรผู้เลี้ยงสุกร จ านวน 1,987 ราย มีสุกร จ านวน 175,875 ตัว แบ่งเป็น 

1.1. พ้ืนเมือง 8,759 ตัว 

1.2. สุกรพันธุ์ 3,287 ตัว 

1.3. สุกรขุน 132,233 ตัว 

2. มีพ้ืนที่ติดกับอ.ควนขนุน จ.พัทลุง คือ  

2.1. อ.ระโนด  

2.1.1.จ านวนเกษตรกร 128 ราย 

2.1.2.จ านวนสุกร 4,430 ตัว 

2.2. อ.ควนเนียง 

2.2.1.จ านวนเกษตรกร 147 ราย 

2.2.2.จ านวนสุกร 6,472 ตัว 

2.3. อ.รัตภูมิ 

2.3.1.จ านวนเกษตรกร 175 ราย 

2.3.2.จ านวนสุกร 35,436 ตัว 
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  ปที่ 1    ที่     ้ื ที่     อ ะ   ำ          ขลำ ละ         ทล   
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3. จุดตรวจสัตว์และซากสัตว์ของด่านกักกันสัตว์สงขลา ได้แก ่ 

3.1. จุดตรวจพรุพ้อ เป็นจุดสกัดระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง 

3.2. จุดตรวจระโนด เป็นจุดสกัดระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.3. จุดตรวจทุ่งนุ้ย เป็นจุดสกัดระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล 

3.4. จุดตรวจหนองจิก สกัดระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี 

3.5. จุดตรวจด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เป็นจุดสกัดระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 

3.6. จุดตรวจด่านศุลกากรสะเดา เป็นจุดสกัดระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 

3.7. จุดตรวจด่านศุลกากรบ้านประกอบ เป็นจุดสกัดระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 

3.8. จุดตรวจด่านศุลกากรท่าเรือน้ าลึกสงขลา 

3.9. สถานีรถไฟ 

3.10. จุดตรวจท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เป็นจุดตรวจเที่ยวบิน ภายในและระหว่างประเทศ

 
  ปที่ 2    ที่                 ละ ำ      ขอ   ำ              ขลำ 
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4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4.1. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 

4.2. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 

4.3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

5. ข้อมูลสถานที่ท าลายสุกรและซากสุกรกรณีเกิดโรคระบาด 

5.1. ภายในฟาร์ม 

5.2. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา 

6. แผนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรเป็นจุดที่มีการน าเข้า-
ส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

 

 

รูปที่ 3 ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพือ่ด าเนินการเฝ้าระวังโรค 

ในเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างอ าเภอสะเดา มายังอ าเภอหาดใหญ่                                           
ณ ศูนย์อาสาป้องกันภัยพลเรือน เทศบาลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ 

บุคลากรจากหน่วยงาน จ านวน 12 ท่าน   
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รูปที่ 5 ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพือ่ด าเนินการเฝ้าระวัง
โรค 

เขตรอยต่อระหว่างอ าเภอจะนะ มายังอ าเภอนาหม่อม                                                    
ณ ด่านตรวจความมั่นคงบ้านควนมีด อ.จะนะ 

บุคลากรจากหน่วยงาน จ านวน 12 ท่าน   

รูปท่ี 4 ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพือ่ด าเนินการเฝ้าระวังโรค 

ในเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างอ าเภอสะเดา มายังอ าเภอหาดใหญ่                                           
ณ ศูนย์อาสาป้องกันภัยพลเรือน เทศบาลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ 

บุคลากรจากหน่วยงาน จ านวน 12 ท่าน   
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รูปที่ 6 ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพือ่ด าเนินการเฝ้าระวัง
โรค 

เขตรอยต่อระหว่างอ าเภอจะนะ มายังอ าเภอนาหม่อม                                                    
ณ ด่านตรวจความมั่นคงบ้านควนมีด อ.จะนะ 

บุคลากรจากหน่วยงาน จ านวน 12 ท่าน   

รูปที่ 7 ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพือ่ด าเนินการเฝ้าระวัง
โรค 

เขตรอยต่อระหว่างอ าเภอสะเดา มายังอ าเภอหาดใหญ่ 
ณ จุดตรวจสถานตี ารวจภูธรอ าเภอสะเดา 

บุคลากรจากหน่วยงาน จ านวน 12 ท่าน   
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รูปที่ 8 ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพือ่ด าเนินการเฝ้าระวังโรค 

เขตรอยต่อระหว่างอ าเภอสะเดา มายังอ าเภอคลองหอยโข่ง 
ณ จุดตรวจบรเิวณกองบิน 56 

บุคลากรจากหน่วยงาน จ านวน 12 ท่าน   

รูปที่ 9 ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพือ่ด าเนินการเฝ้าระวัง
โรค 

เขตรอยต่อระหว่างอ าเภอรัตภูมิ มายังอ าเภอหาดใหญ่ 
ณ จุดตรวจบรเิวณแยกท่าชะมวง อ าเภอรัตภูม ิ

บุคลากรจากหน่วยงาน จ านวน 12 ท่าน   
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7. แผนที่เส้นทางเคลื่อนย้ายสุกรจากโรงฆ่าสุกรไปยังสถานีเทพา และเส้นทางเคลื่อนย้ายสุกรจากฟาร์มไปโรงฆ่า  

 

 

 

 

 

  ปที ่10  เส้นทางการเคลื่อนยา้ยสุกร ซากสุกรและ

วัสดุ มลูสัตว์ทีไ่มส่ามารถท าลายเช้ือโรคไดจ้ากโรงฆ่า

สัตว์เทศบาลต าบลควนเนยีงไปที่ศนูย์วิจัยและบ ารุง

พันธุ์สัตว์เทพา 

  - ขนส่งด้วยรถบรรทุก 2 คัน 

 - ระยะทาง 98.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 

ประมาณ 1 ชม. 32 นาที 

  ปที่ 11  เส้นทางการเคลื่อนยา้ยสุกรจากฟาร์มนาย ก 

ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าโรงฆ่าสัตว์

เทศบาลต าบลควนเนียง ม.2 ต.รตัภูมิ อ.ควนเนียง จ.

สงขลา 

     - ได้รับอนุญาตให้น าสุกรไปยังท้องที่จังหวัดอื่น เพื่อ

เข้าโรงฆ่า 20 ตัว 

     - ขนส่งด้วยรถบรรทุก 1 คัน  

     - ระยะทาง 39.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 

ประมาณ 42 นาที 

     - เข้าคอกพักสัตว์ และเข้าเชือดเป็นรายที่ 2 ของวัน 

      


