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[ตวัอยา่ง] แผนความปลอดภยัทางชวีภาพส าหรบัฟารม์ขนาดเล็ก เพือ่

การป้องกนัโรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุร 
 

[หมายเหตบุรรณาธกิาร: นีเ่ป็นเพยีงตวัอยา่งหนึง่ของแผนความปลอดภยัทางชวีภาพส าหรับการเลีย้งสกุรของ

เกษตรกรรายยอ่ยในพืน้หนึง่และอาจน าไปใชเ้ป็นตน้แบบได ้ แตเ่ป็นไปไมไ่ดท้ีม่าตรการเหลา่นีจ้ะน าไปใชไ้ดจ้รงิ

หรอืเหมาะสมกบับรบิทของคณุทกุอยา่ง ดังนัน้จงึควรปรับเปลีย่นใหเ้ขา้กบัความตอ้งการและล าดบัความส าคญั

ของฟารม์ของคณุ เราขอแนะน าวา่แผนทีจ่ะน าไปใชส้ าหรับฟารม์ควรมาจากจากการสนทนาในวงกวา้งกบัทมีของ

คณุเพือ่ใหเ้กดิการยอมรับ ความเขา้ใจ และการปฏบิตัจิรงิไดอ้ยา่งเต็มที]่ 

 

 

ชือ่ฟารม์: ฟารม์หมมูสีขุ 

วนัทีเ่ตรยีมแผน: 24 พ.ค 2021 

ผูจั้ดการฟารม์: สมชาย นุน 

เบอรต์ดิตอ่ผูจั้ดการฟารม์: 082-345-6758 

ทบทวนแผนความปลอดภัยทางชวีภาพประจ าปี (เจา้หนา้ทีท่กุคน): 24 พ.ค 2022 

เจา้หนา้ทีฟ่ารม์ทกุคนไดรั้บรูถ้งึแผนความปลอดภัยทางชวีภาพและไดรั้บฟังสาระส าคัญของเนือ้หาแลว้: 

     ใช ่          ไมใ่ช ่  วนัที:่ 

________________________________________________________________________________ 

วตัถปุระสงค:์  

เพือ่ป้องกันการแพรก่ระจายของไวรัสแอฟรกิาในสกุร (ASFV) ไปยังฟารม์หมมูสีขุและรักษาเขตการ
ผลติทีป่ลอดเชือ้ไวรัส ASFV เพือ่ประโยชนข์องสกุรและเจา้หนา้ทีท่ีท่ างานรว่มกับสกุร 

อะไรทีม่คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิการแพรเ่ชือ้:  

 คน, 

 สกุร,  

 ขอ้ปฏบิัตใินการเลีย้ง,  

 อาหาร & วสัดตุา่งๆ,  

 ของเสยี 

 

 

 

 



แผนปฏบิตั:ิ 

 
 

คน 

แหลง่ทีม่า ความเสีย่ง แผนปฏบิตั ิ

 
 
เจา้หนา้ทีฟ่ารม์ 

 

เจา้หนา้ทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะ

แพร่เชือ้ไวรัส ASFV และวัสดุ

ทีต่ดิเชือ้หลงัจากกลับไป
เยีย่มบา้นและฟารม์ใน

เครอืขา่ยอืน่ ๆ 

 เจา้หนา้ทีท่กุคนควรไดร้บัการฝึกอบรมและรบัทราบ

แผนความปลอดภยัทางชวีภาพของฟารม์ โดยมี

ก าหนดการตดิตามผลเป็นประจ า 

 ระบุเจา้หนา้ทีท่ ีไ่ดร้บัมอบหมายส าหรบังานเลีย้ง

สกุร 
 เจา้หนา้ทีเ่ล ีย้งสุกรตอ้งเปลีย่นเป็นรองเทา้บูทและ

ชุดคลมุเมือ่ท างานในพืน้ทีเ่ล ีย้งสุกร 

 เจา้หนา้ทีเ่ขา้ไปในพืน้ทีผ่ลติสุกรตอ้งเหยยีบเทา้บน

น า้ยาฆา่เชือ้ 

 
 
ผูม้าเยีย่ม 

 
 

ผูม้าเยีย่มอาจแพร่กระจายเชือ้
โดยไมรู่ต้ัวผ่านสิง่ของทีต่ดิ

เชือ้ และมแีนวโนม้ทีจ่ะไมรู่ว้า่

มาจากสถานทีใ่ดหรอืฟารม์ใด 

 จ ากดัจดุเขา้ออกของฟารม์ 

 จ ากดัการเขา้ถงึคอกสกุรและพืน้ทีเ่ล ีย้งสุกร 

 ผูเ้ยีย่มตอ้งเปลีย่นรองเทา้บูทและชุดคลมุทีฟ่ารม์

จดัเตรยีมไว ้หากจ าเป็นตอ้งเขา้มาจรงิๆ 

 ผูเ้ยีย่มคนใดก็ตามทีเ่ขา้มายงัพืน้ทีเ่ล ีย้งสุกร 

จะตอ้งเหยยีบเทา้บนน า้ยาฆา่เชือ้  

ยานพาหนะ 

สิง่ของทีต่ดิเชือ้อาจตดิมากบั
ลอ้รถและชว่งลา่งของ

ยานพาหนะทีม่าจากพืน้ทีต่ดิ

เชือ้โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 

 ยานพาหนะตอ้งขบัผา่นน า้ยาฆา่เชือ้เมือ่เขา้ฟารม์ 

(ควรขบัผา่นน า้ยาฆา่เชือ้กอ่น แลว้ตามดว้ยปูนขาว
แหง้) 

 ยานพาหนะตอ้งจอดในบรเิวณทีก่ าหนดไว ้ใหห้า่ง

จากพืน้ทีผ่ลติ 
o ขอ้ปฏบิตันิีร้วมถงึรถมอเตอรไ์ซคแ์ละจกัรยาน 

ผูค้า้จากภายนอก 

เมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้ผูค้า้
จากภายนอกตอ้งด าเนนิ

มาตรการเดยีวกับผูม้าเยีย่ม
โดยจ ากดัการเขา้มายังฟารม์ 

 ควรจดัใหม้โีซนสง่สนิคา้ทีแ่ยกจากพืน้ทีผ่ลติ 

 มป้ีายบอกชดัเจนส าหรบัการสง่ของในฟารม์ 

 

สกุร 

แหลง่ทีม่า ความเสีย่ง แผนปฏบิตั ิ

สกุรใหม ่

การสง่ตอ่เชือ้ระหวา่งสกุร

ยังคงเป็นหนึง่ในความเสีย่ง
สงูสดุทีอ่าจเกดิขึน้จากการ

แพร่กระจาย และควรหาทาง

ลดความเสีย่งใหไ้ดท้กุวถิทีาง 

 หา้มไมใ่หม้สีกุรใหมใ่นฟารม์ 

 หากมสีกุรใหม ่ตอ้งมาจากการเพาะเลีย้งสกุรหรอื

จากการผสมเทยีมจากในฟารม์เทา่น ัน้  
 หากจ าเป็นตอ้งมสีกุรใหมเ่ขา้มาในฟารม์ จะตอ้งท า

การแยกและกกักนัสุกรน ัน้เป็นเวลา 30 กอ่น 

สกุรจากภายนอก 

ในบางกรณีทีส่กุรบรเิวณ

ใกลเ้คยีงหรอืหมปู่าอาจเขา้มา
ในฟารม์ โดยน าเอาเชือ้ไวรัส 

มาดว้ย 

 ควรท าการดูแลและตรวจตราร ัว้ก ัน้เขตฟารม์อยา่ง

สม า่เสมอ 
 ควรเพิม่ร ัว้และแยกพืน้ทีเ่ล ีย้งสุกรออกจากบรเิวณ

สว่นอืน่ของฟารม์ 

การเคลือ่นยา้ย
ผลติภณัฑเ์นือ้หมอูอก
จากฟารม์ 

รถบรรทกุและรถพ่วงทีใ่ช ้

ขนสง่สกุรและผลติภัณฑอ์อก

จากฟารม์เพือ่ไปยังตลาดหรอื
โรงฆา่สตัวอ์าจเสีย่งตอ่การน า

สิง่เจอืปนเชือ้โรคกลับมา 

 ยานพาหนะและอุปกรณค์วรไดร้บัการท าความ

สะอาดและฆา่เชือ้เมือ่กลบัมายงัฟารม์ 

 



 

ขอ้ปฏบิัตใินการเลีย้งสกุร 

แหลง่ทีม่า ความเสีย่ง แผนปฏบิตั ิ

อปุกรณ์
เฉพาะ 

อปุกรณ์ทีใ่ชร้่วมกนัจะเพิม่ความเสีย่งในการ

แพร่กระจายของการตดิเชือ้จากพืน้ทีป่ลอดภัย
นอ้ยกวา่ของฟารม์ เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือน

ไมใ่หแ้พร่กระจาย ควรแยกเครือ่งมอืทีใ่ชภ้ายใน

พืน้ทีผ่ลติสกุรออกจากอปุกรณ์ในฟารม์อืน่ๆ 

 ซือ้เครือ่งมอื, ถงั, สายยาง, ฯลฯ เพิม่ เพือ่ใชใ้นพืน้ที่

เล ีย้งสกุรของฟารม์เทา่น ัน้ 

ความ
สะอาดของ
อปุกรณ์ 

เครือ่งมอือาจเป็นแหลง่พักของดนิ น ้า หรอื

ของเหลวของสกุรทีป่นเป้ือนได ้เพือ่การป้องกนั

การปนเป้ือนไมใ่หแ้พร่กระจาย ควรท าความ
สะอาดและฆ่าเชือ้เครือ่งมอือย่างสม า่เสมอ 

 ชว่ยกนัระบุภายในทมีวา่ควรท าความสะอาดและฆา่

เชือ่เครือ่งมอืและอุปกรณบ์อ่ยแคไ่หน  

น ้าอสจุแิละ
การผสม
เทยีม 

เชือ้ไวรัส ASFV แพร่กระจายไดง้า่ยผา่น

ของเหลวจากสตัวเ์ชน่ เลอืด, น ้าลายและน ้า
อสจุ ิ

 น า้อสุจคิวรมาจากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละอยูภ่ายใต้

การดูแลของสตัวแพทยห์รอืเจา้หนา้ทีข่องฟารม์

เทา่น ัน้ 

 

อาหารสกุรและวสัดตุา่งๆ 

แหลง่ทีม่า ความเสีย่ง แผนปฏบิตั ิ

ทีม่าของ
อาหารสกุร 

อาหารสกุรอาจเป็นแหลง่พักของเชือ้ไวรัส 
ASFV ไมว่า่จะเป็นสว่นผสมในอาหารหรอื

ถงุทีใ่สอ่าหารเพือ่การขนยา้ย 

 วสัดใุสอ่าหารควรมาจากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืได ้

 เพิม่ปรมิาณสว่นผสมของอาหารทีผ่ลติจากภายในฟารม์

เพือ่หลกีเลีย่งการซือ้สว่นผสมจากภายนอก 

การให ้
อาหารสกุร
ดว้ยเศษ
อาหาร 

เศษอาหารอาจเป็นแหลง่วัตถปุนเป้ือนที่

ไมรู่ท้ ีม่า 

 ควรจ ากดัหรอืหลกีเลีย่งการเลีย้งสกุรดว้ยเศษอาหารถา้

เป็นไปได ้หากเป็นไปไมไ่ดค้วรปรุงเศษอาหารทีอุ่ณหภูม ิ
70°C เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 นาท ี

 สกุรไมค่วรไดร้บัอาหารทีท่ าจากผลติภณัฑจ์ากสุกร เพราะ

อาหารเหลา่นีอ้าจเป็นแหลง่พกัเชือ้ ASFV ทีอ่ยูไ่ดน้านถงึ 

100 วนั 

วัสดปุพูืน้
คอกสกุร 

วสัดปุพูืน้คอกสกุรเชน่ ขา้วเปลอืก อาจ

เป็นแหลง่พักเชือ้ไวรัส ASFV ทีอ่ยูใ่นตวั

วสัดหุรอืจากถงุทีใ่สว่ัสด ุ

 อาหารทีใ่ชค้วรมาจากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืได ้

 เพิม่ปรมิาณวสัดปุูพืน้ทีผ่ลติจากภายในฟารม์เพือ่

หลกีเลีย่งการซือ้วสัดุจากภายนอก 

บรเิวณที่
เก็บของ 

บรเิวณทีเ่ก็บของเป็นพืน้ทีเ่สีย่งในการเป็น

แหลง่พักของพวกหนูทีอ่าจกระจายเชือ้
โรคจากฟารม์หนึง่ไปอกีฟารม์หนึง่ 

 ควรรกัษาความสะอาดบรเิวณทีเ่ก็บของอยูเ่สมอ โดย

จดัเก็บอาหารและวสัดุพืน้คอกใหเ้หมาะสม 
 ควรตดิต ัง้กบัดกัเพือ่ใหเ้ป็นพืน้ทีป่ลอดหนู 

 

ของเสยี 

แหลง่ทีม่า ความเสีย่ง แผนปฏบิตั ิ

การจัดการ
มลูสตัว ์

มลูสกุรอาจเป็นแหลง่พักเชือ้โรคนาน 10-
14 วนั 

 เพือ่หลกีเลีย่งการแพรเ่ชือ้โรคลงน า้ไปยงัฟารม์อืน่ ควรดกั

เก็บมูลสุกรไวใ้นพืน้ทีแ่ลว้น าไปท าปุ๋ ยคอกหรอืบ าบดั  

การจัดการ
น ้า 

เชือ่โรคอาจแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วผ่าน
ทางน ้า โดยเฉพาะเมือ่มกีารปนเป้ือนจาก

น ้าทีม่าจากฟารม์อืน่ 

 สกุรไมค่วรมชีอ่งทางทีจ่ะไปดืม่น า้จากคลองหรอืล าธารที่

อาจไดร้บัเชือ้ไวรสั ASFV  
 ป้องกนัไมใ่หส้กุรสามารถดืม่น า้ทีเ่ป็นน า้ท ิง้ไมว่า่ชนดิใด 

 อาจผสมคลอรนีในน า้ดืม่หากมคีวามเสีย่งวา่จะถูกปนเป้ือน 



ตดิตามผล: 

ควรมกีารทบทวนแผนเป็นระยะ (แนะน าวา่ทกุๆสามเดอืน) และควรท าการทบทวนแผนรว่มกบัเจา้หนา้ที่
ทกุคน 

หมายเหต:ุ 

• อยา่ลมืวา่แสงแดดและสภาวะทีแ่หง้สามารถฆา่เชือ้ไวรัสได ้ในขณะทีส่ภาวะทีม่รีม่เงาและชืน้จะชว่ยให ้   

ไวรัสเจรญิเตบิโตไดด้ ี

• น ้ายาหรอืสารฆา่เชือ้ทกุชนดิตอ้งใชเ้วลาสมัผัสนานพอสมควรทีจ่ะฆา่เชือ้ไวรัส ASFV เนือ่งจากไวรัสมเีกราะ

ป้องกนัทีห่นาแน่น (เหมอืนหัวหอม) ไวรัสจะหยดุท างานหากมคีา่ pH สงูและ pH ต า่ (<4 และ >11) น ้ายาฆา่

เชือ้หลายชนดิใชไ้ดด้แีตต่อ้งใชเ้วลาสมัผัสกบัเชือ้ 

o สารฆา่เชือ้หลายชนดิมปีระสทิธภิาพเชน่: คลอรนี ไอโอดนี ฟอรม์าลนิ และโซดาไฟ (น ้าดา่ง; NaOH) 

ลว้นมปีระสทิธภิาพ หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิทีเ่ว็บไซท ์Disinfectants 

for Use Against ASFV  

• การเหยยีบเทา้ผา่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคนัน้คอ่นขา้งยุง่ยากและจ าเป็นตอ้งเปลีย่นน ้ายาทกุวันเพือ่ใหก้ารรักษาความ

สะอาดมปีระสทิธภิาพ 

o มคี าแนะน า (เกีย่วกบัเรือ่งคา่ใชจ้า่ย) คอืใหเ้ตมิน ้ายาฟอกขาวเขม้ขน้ (240  มล.ตอ่น ้า 4.5 ลติร) ในอา่ง

ทีใ่ชส้ าหรับเหยยีบเทา้ จากนัน้เตรยีมปนูขาวแหง้ในถาดทีจ่ะเหยยีบตอ่ขณะรองเทา้เปียก ทัง้สองอยา่ง

ราคาคอ่นขา้งถกูและมปีระสทิธภิาพหากรักษาความสะอาดอยูเ่สมอและคอยเปลีย่นใหม ่

• ยางลอ้รถทีใ่ชเ้ป็นพาหนะไมส่มัผัสน ้ายานานพอทีจ่ะฆา่เชือ้โรค และยางรถนีป้นเป้ือนไดง้า่ย หากเป็นไปได ้ให ้

ลา้งยางรถแลว้ขบัผา่นปนูขาวแหง้ สว่นทีเ่ป็นพืน้ทีป่นูขาวตอ้งมคีวามยาวพอทีเ่สน้รอบวงทัง้หมดของยางจะได ้

สมัผัสกบัปนูขาว 
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