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ปรับปรุง ครั้งที ่ 4

คำนำ
กำรปรับปรุ งครั้งที่ 4
กรมปศุสัตว์ และ สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์ มสุ กรไทย ได้จดั ทำคู่มือ “แนวทำงกำรปฎิบตั ิงำน
ทำงคลินิกต่อปั ญหำโรคพีอำร์ อำร์ เอสในประเทศไทย” (Clinical Practice Guideline for PRRS in Thailand)
หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่ำ CPG ครั้งที่ 4 นี้ เป็ นกำรนำคำแนะนำใน CPG ตั้งแต่ครั้งที่ 1, 2 และ3 มำปรับให้กระชับ
และสำมำรถนำไปใช้ในกำรเฝ้ำระวังและกำรป้ องกันโรคพีอำร์ อำร์ เอส ให้มำก่อควำมเสี ยหำยในฟำร์ มสุ กร
ให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ ปัจจัยที่ก่อควำมเสี ยหำยจำกโรคพีอำร์ อำร์ เอสที่มำกมำยหลำยปั จจัย ข้อแนะนำใน CPG
เป็ นเพียงส่ วนหลัก ๆ ที่ควรนำไปปฏิบตั ิหรื อประยุกต์ใช้ให้เหมำะกับสถำนภำพทำงสุ ขภำพของแต่ละฟำร์ ม
เอง โดยมุ่งหวังว่ำจะสำมำรถลดหรื อหยุดควำมเสี ยหำยในฟำร์ มที่มีสำเหตุมำจำกโรคพีอำร์ อำร์ เอสนี้ได้ และ
เพื่อเป็ นกำรพัฒนำไปอีกขั้นหนึ่งของกำรมีบทบำทของสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์ มสุ กรที่จะได้วำงมำตรกำรที่
สำคัญในกำรควบคุมและป้ องกันโรคพีอำร์ อำร์ เอสในฟำร์ มสุ กรในประเทศไทยต่อไป
ทั้งนี้ สมำคมฯ ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่ำนที่ได้สละเวลำมำช่วยระดมควำมคิดในกำรจัดทำ
คู่มือ “แนวทำงกำรปฏิ บตั ิงำนทำงคลินิกต่อปั ญหำโรคพีอำร์ อำร์ เอสในประเทศไทย” หรื อ CPG ครั้งที่ 4 นี้
เป็ นอย่ำงยิ่งและขอขอบคุ ณสัตวแพทย์ควบคุ มฟำร์ มสุ กรทุกท่ำนที่จะได้ช่วยกันพัฒนำวิชำชี พให้มีควำม
เจริ ญรุ่ งเรื อง และเป็ นที่ยอมรับในสังคมผูเ้ ลี้ยงสุ กรต่อไป
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รำยนำมผูท้ รงคุณวุฒิร่วมปรับปรุ ง
แนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนทำงคลินิกต่อปัญหำโรคพีอำร์อำร์เอส ในประเทศไทย ครั้งที่ 4
น.สพ.ปรำโมทย์ ตำฬวัฒน์
รศ.น.สพ.กิจจำ อุไรรงค์
ผศ.น.สพ.ดร.ปริ วรรต พูลเพิ่ม
ผศ.น.สพ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพฒั น์
อ.น.สพ.ดร.เจษฎำ จิวำกำนนท์
อ.น.สพ.ดร.พรชลิต อัศวชีพ
ผศ.น.สพ.ภำณุวฒั น์ แย้มสกุล
ผศ.น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชำวไทย
รศ.น.สพ.ดร.กัมพล แก้วเกษ
ผศ.น.สพ.ดร.ดุสิต เลำหสิ นณรงค์
น.สพ.ประกิต บุญพรประเสริ ฐ
น.สพ.วันชนะ ปิ่ นแก้ว
น.สพ.พรพิรุณ ชินสอน
สพ.ญ.สุ นทรี วีรกิจพำนิช
น.สพ.ดร.อภิสิทธิ์ กิจถำวรรัตน์
น.สพ.เอกวิทย์ ผำริ วงศ์
น.สพ.อลงกรณ์ บัวเขียว
น.สพ.เจษฎำ หมื่นภักดี
สพ.ญ.ดร.เมตตำ เมฆำนนท์
สพ.ญ.ดร.สุ ดำรัตน์ ดำรงวัฒนโภคิน
สพ.ญ.บุญญิตำ รุ จทิฆมั พร
น.สพ.ธีรภำพ อรุ ณไพโรจน์
ผศ.น.สพ.ดร.สุ เจตน์ ชื่นชม
อ.น.สพ.ดร.อรรณพ สุ ริยสมบูรณ์
น.สพ.วิลำส วิบูลย์ศิริกุล
น.สพ.ไชยยง กฤษณเกรี ยงไกร
น.สพ.ศุกษม นำคะรัตนำกร
น.สพ.สิ ทธิกร ไตรยรำช

สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุ กรไทย
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
สถำบันสุ ขภำพสัตว์แห่งชำติ กรมปศุสัตว์
สถำบันสุ ขภำพสัตว์แห่งชำติ กรมปศุสัตว์
สำนักควบคุมป้ องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
สำนักควบคุมป้ องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
บริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย ) จำกัด (มหำชน )
บริ ษทั เบทำโกร จำกัด (มหำชน )
บริ ษทั เบทำโกรไฮบริ ดอินเตอร์ เนชัน่ แนล
บริ ษทั เบทำโกรไฮบริ ดอินเตอร์ เนชัน่ แนล
บริ ษทั โนวำร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด
United States Agency for International Development (USAID)
สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุ กรไทย
สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุ กรไทย
สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุ กรไทย
สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุ กรไทย
สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุ กรไทย
สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุ กรไทย
สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุ กรไทย
สมำคมสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์มสุ กรไทย
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บทที่ 1
หลักสำคัญในกำรป้องกันกำรเกิดปัญหำโรค PRRS
หลักสำคัญในกำรป้ องกันโรค PRRS ที่ฟำร์ มสุ กรทุกแห่ งต้องปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกันควำมเสี ยหำยจำก
โรค PRRS ประกอบด้วย 3 มำตรกำร คือ ควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ กำรเตรี ยมและปรับสภำพสุ กรทดแทน
และกำรเก็บตัวอย่ำงและกำรประเมินผลทำงห้องปฏิบตั ิกำร

ควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ (Biosecurity)
อ้ำงอิงตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กำหนดมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตร: กำรปฏิบตั ิ
ทำงกำรเกษตรที่ ดีสำหรั บ ฟำร์ ม สุ ก รตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 30
กันยำยน 2552 โดยในเนื้ อหำต่อไปจะเน้นและเพิ่ม เติ ม เพื่ อให้เหมำะสมในกำรป้ องกันและควบคุ ม โรค
PRRS เป็ นหลัก ดังนี้
องค์ ประกอบของฟำร์ ม
1.1. อยูห่ ่ำงจำกแหล่งชุมชน โรงฆ่ำสัตว์ ตลำดนัดค้ำสัตว์ ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 กิโลเมตร
1.2. มี ร้ ั วล้อมรอบสถำนที่ เลี้ ยงสุ กรที่ สำมำรถป้ องกันสัตว์อื่นเข้ำออกได้และมีป้ำยเตื อนกำรเข้ำออก
ภำยในฟำร์ม ที่ประตูทำงเข้ำ
1.3. บ้ำนพักอำศัย ห้องครัว และอำคำรสำนักงำน อยูใ่ นบริ เวณโดยเฉพำะ ไม่มีกำรอำศัยอยูใ่ นบริ เวณ
โรงเรื อนเลี้ยงสัตว์
1.4. โรงผสมอำหำรสัตว์ และอำคำรเก็บวัตถุดิบ ต้องแยกจำกพื้นที่กำรเลี้ยงสุ กร
1.5. ต้องมีโรงเรื อนกักโรคเพื่อใช้ในกำรปรับสภำพ และอยูห่ ่ำงจำกโรงเรื อนสุ กรที่เลี้ยงอยู่
1.6. ต้องมีพ้ืนที่สำหรับกำรขำยสุ กรอยู่ภำยนอกและแยกอย่ำงชัดเจนจำกพื้นที่ เลี้ ยงสุ กรภำยในฟำร์ ม
สำมำรถทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อได้โดยสะดวก
1.7. กำรแยกพนัก งำนที่ ป ฏิ บ ัติ ง ำนในโรงเรื อ นกัก โรคและพนัก งำนขำยสุ ก รออกจำกพนัก งำนที่
ปฏิบตั ิงำนในหน่วยผลิตอื่น ๆ อย่ำงเด็ดขำด
กำรจัดกำรระบบขนส่ ง
1.8. ห้ำมรถขนส่ งอำหำร/วัตถุ ดิบจำกภำยนอกเข้ำในพื้นที่ เลี้ ยงสุ กร กรณี ที่มีควำมจำเป็ นต้องขนส่ ง
อำหำรสัตว์เข้ำในพื้นที่เลี้ ยงสุ กร จะต้องมีกำรพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้ อ (ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติ มได้จำก
ภำคผนวก ฉ) ห้ ามรถขนส่ งหรื อรถรั บซื้ อสุ กรจากภายนอกเข้ าฟาร์ มโดยเด็ดขาด
1.9. รถขนส่ งที่ ใช้ภำยในฟำร์ มต้องล้ำงท ำควำมสะอำด พ่นยำฆ่ำเชื้ อโรคและปล่ อยให้แห้งทุ ก ครั้ ง
ภำยหลังจำกใช้งำน
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กำรจัดกำรด้ ำนสุ ขภำพสั ตว์
1.10. ฟำร์ ม ต้อ งมี ร ะบบเฝ้ ำ ระวัง ควบคุ ม และป้ อ งกัน โรคได้อ ย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ทั้ง นี้ รวมถึ ง มี
มำตรกำรทำลำยเชื้ อโรคก่อนเข้ำและออกจำกฟำร์ ม ป้ องกันกำรสะสมของเชื้ อโรคในฟำร์ ม กำร
ควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ วและไม่ให้แพร่ เชื้อออกจำกฟำร์ ม
1.10.1. กำรทำลำยเชื้อโรคก่อนเข้ำ-ออกจำกฟำร์ม
 ยำนพำหนะและบุคคลภำยนอกที่ผำ่ นเข้ำ-ออกฟำร์ มต้องผ่ำนโรงพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค
 บุ ค คลภำยนอกที่ เข้ำ ในพื้ นที่ เลี้ ย งสุ กร ต้องไม่ เข้ำ เยี่ย มฟำร์ ม สุ กรอื่ น อย่ำ งน้อย 48
ชัว่ โมง
 บุคคลที่เข้ำในพื้นที่เลี้ยงสุ กร ควรอำบน้ ำเปลี่ยนเครื่ องแต่งกำยและรองเท้ำที่ฟำร์ มจัด
ไว้ก่อน
1.10.2. กำรทำลำยซำกสุ กร
 ต้องมีบริ เวณเฉพำะภำยในฟำร์ มที่อยูภ่ ำยนอกพื้นที่เลี้ยงสุ กร สำหรับทำลำยซำกสุ กรที่
ตำย
1.11. สุ กรที่นำเข้ำมำในเลี้ยงในฟำร์ มอำจเป็ นพำหะในกำรนำโรค PRRS ดังนั้นสุ กรที่จะนำเข้ำมำเลี้ ยง
ควรมำจำกฟำร์ มที่มีควำมน่ำเชื่อถือ และมำจำกฟำร์มเดียว
1.12. น้ ำเชื้อที่นำเข้ำมำใช้ในฟำร์ มต้องปลอดเชื้อ PRRS
กำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม
ฟำร์ มต้องจัดให้มีระบบกำจัดหรื อบำบัดของเสี ยที่เหมำะสม โดยขยะที่เกิ ดจำกกำรเลี้ ยงสุ กร ต้อง
นำไปกำจัดในพื้นที่ทำลำยซำกสุ กร
มำตรกำรป้ องกันโรค
ฟำร์ มสุ กรต่ำง ๆ ควรเพิ่มมำตรกำรด้ำนกำรป้ องกันโรคดังต่อไปนี้
1. ไม่ควรให้รถรับซื้ อสุ กรทุกชนิด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ รถที่มีสุกรจำกฟำร์ มอื่น ๆ อยูบ่ นรถ เข้ำมำใน
บริ เวณฟำร์ มและไม่ควรให้พนักงำนของฟำร์ ม เข้ำไปสัมผัสกับรถรั บซื้ อสุ กรนั้น เพรำะรถดังกล่ ำวอำจ
ปนเปื้ อนด้วยเชื้ อโรค จำกกำรขนส่ งสุ กรป่ วยครั้งก่อน เนื่ องจำกกำรไปรับซื้ อสุ กรจำกหลำยแหล่งในแต่ละ
วัน และมักไม่ลำ้ ง ทำควำมสะอำด และพ่นยำฆ่ำเชื้อรถอย่ำงถูกวิธี
2. ไม่ควรใช้รถขนส่ งสุ กรระหว่ำงฟำร์ ม ที่ไม่ทรำบประวัติกำรขนส่ งและประวัติกำรพักรถจำกกำร
ขนส่ งครั้งก่อน ไม่วำ่ จะเป็ นรถขนส่ งสุ กรพันธุ์ สุ กรอนุบำล และสุ กรขุน เพรำะในระหว่ำงกำรขนส่ ง สุ กรที่
อยู่บนรถอำจปนเปื้ อนเชื้ อโรคจำกกำรขนส่ งสุ กรป่ วยครั้ งก่ อน ดังนั้นเมื่อส่ งสุ กรถึ งฟำร์ มปลำยทำง สุ กร
เหล่ำนี้ก็จะแพร่ เชื้อโรคเข้ำสู่ ฟำร์ มปลำยทำงต่อไป ทั้ง ๆ ที่ไม่มีกำรติดเชื้อเกิดขึ้นที่ฟำร์ มต้นทำง
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3. เข้มงวดมำตรกำรกำรล้ำง ทำควำมสะอำด พ่นฆ่ำเชื้ อ และระยะพักกำรใช้รถขนส่ งสุ กร หลังจำก
ขนส่ งสุ กรไปยัง โรงฆ่ำสัตว์ก่อนกลับมำรับสุ กรจำกฟำร์ มในเที่ยวต่อไป เพรำะรถขนส่ งเหล่ ำนี้ มีโอกำส
ปนเปื้ อนเชื้อโรคมำจำกโรงฆ่ำสัตว์
4. ไม่ควรให้บุคคลภำยนอก หรื อบุคคลที่มีประวัติกำรสัมผัสกับสุ กรป่ วย หรื อบุคคลที่มีโอกำส
ปนเปื้ อนด้วยเชื้อโรคทุกกรณี เข้ำฟำร์ ม ยกเว้นเมื่อบุคคลนั้นผ่ำนกำรพักโรคอย่ำงน้อย 72 ชัว่ โมง
5. ไม่ควรซื้ อเนื้อสุ กรสดจำกภำยนอก เข้ำมำบริ โภคภำยในฟำร์ม เพรำะถ้ำเนื้อสุ กรนั้นปนเปื้ อนด้วย
เชื้อโรค เชื้อดังกล่ำวอำจปนเปื้ อนสู่ บุคลำกรของฟำร์ มในขณะปรุ งอำหำร และแพร่ เชื้อโรคสู่ สุกรต่อไปได้
6. ฟำร์ มที่มีประวัติกำรป่ วยด้วยโรค PRRS ชนิดสำยพันธุ์รุนแรง ไม่ให้เคลื่อนย้ำยสุ กรไปยังฟำร์ ม
อื่น ๆ เพื่อป้ องกันกำรแพร่ กระจำยของเชื้ อโรค จนกว่ำฟำร์ มนั้น จะผ่ำนขั้นตอนกำรพิสูจน์วำ่ โรคสงบลงแล้ว
ในกรณี ที่เป็ นฟำร์มผลิตสุ กรพันธุ์ เมื่อติดเชื้อโรค PRRS ชนิดสำยพันธุ์รุนแรง แนะนำให้เปลี่ยนไปเป็ นฟำร์ ม
ผลิตสุ กรขุน เพื่อผลิ ตสุ กรเข้ำโรงฆ่ำสัตว์เท่ำนั้น หรื อ อำจแก้ไขโดยกำรคัดทิ้งสุ กรทั้งหมดออกจำกฟำร์ ม
แล้วทดแทนด้วยสุ กรที่ปลอดจำกโรค (Depopulation และ Repopulation)
7. ควรทำลำยสุ กรป่ วยด้วยกำรฝังหรื อเผำเท่ำนั้น ไม่อนุ ญำตให้เคลื่ อนย้ำยสุ กรป่ วยออกจำกฟำร์ ม
ส่ วนสุ กรที่เหลือในฟำร์ มอนุ ญำตให้เคลื่อนย้ำยไปโรงฆ่ำสัตว์เท่ำนั้น เพื่อป้ องกันกำรแพร่ กระจำยของเชื้ อ
โรค
8. กรณี ฟำร์ มเกษตรกรรำยย่อย แนะนำให้ติดตำมข่ำวสำรกำรแพร่ ระบำดของโรคอย่ำงใกล้ชิด หำก
ฟำร์ มตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่โรคระบำด ให้หยุดกิจกรรมกำรเคลื่อนย้ำยสุ กร เช่น หยุดกำรทดแทนสุ กรเข้ำฟำร์ม
หยุดกำรรับลู กสุ กรจำกแหล่งอื่ นเข้ำเลี้ ยง หยุดกำรซื้ อน้ ำเชื้ อจำกฟำร์ มพ่อพันธุ์ที่ไม่ทรำบประวัติกำรป่ วย
หยุดกิ จกรรมกำรขำยสุ ก ร หรื อขำยสุ ก รโดยไม่ ใ ห้ รถรั บ ซื้ อสุ ก รเข้ำ ไปถึ ง เขตโรงเรื อนตนเอง และตัว
เกษตรกรเองต้องหยุดกำรไปมำหำสู่ กบั ผูเ้ ลี้ ยงสุ กรรำยอื่น และไม่ให้เกษตรรำยอื่ นเข้ำมำในฟำร์ มตนเอง
จนกว่ำกำรระบำดของโรคในพื้นที่น้ นั สงบลงแล้ว

หลักกำรเตรี ยมและกำรปรับสภำพสุ กรทดแทน
โรงเรื อ นเตรี ย มสุ กรพัน ธุ์ ท ดแทน คื อ โรงเรื อ นส ำหรั บ เลี้ ยงสุ ก รพัน ธุ์ ท ดแทนสร้ ำ งขึ้ น ด้ว ย
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็ นสถำนที่สำหรับกักสุ กรพันธุ์ทดแทนเพื่อรอกำรตรวจสอบโรคที่อำจติดมำกับสุ กร
พันธุ์ทดแทน และเป็ นสถำนที่สำหรับปรับสภำพภูมิคุม้ กันให้กบั สุ กรพันธุ์ทดแทนก่อนย้ำยเข้ำฝูงพ่อแม่พนั ธุ์
โรงเรื อนนี้ถือว่ำมีบทบำทสำคัญมำกในกำรป้ องกันและควบคุมโรคต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ โรค PRRS โดย
หลักกำรและควำมสำคัญของกำรมีโรงเรื อนเตรี ยมสุ กรพันธุ์ทดแทน เพื่อให้มีประสิ ทธิภำพสู งสุ ดในด้ำนกำร
ป้ องกันโรคอำศัยหลักคิดพื้นฐำนทำงสัตวแพทย์ คือ ในระหว่ ำงขั้นตอนกำรกักโรคเพื่อตรวจสอบและกำร
ปรั บสภำพภูมิค้ ุมกันต่ อโรคต่ ำง ๆ ก่ อนย้ ำยสุ กรพันธุ์ทดแทนเข้ ำฝูงพ่ อแม่ พันธุ์น้ ัน สุ กรพันธุ์ทดแทนเหล่ ำนี้
ต้ องไม่ เป็ นแหล่ งแพร่ เชื้ อโรคไปสู่ สุกรกลุ่มอื่น ๆ ในฟำร์ ม และจะย้ ำยสุ กรพันธุ์ทดแทนจำกโรงเรื อนนี้เข้ ำฝูง

แนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกต่ อปั ญหาโรค PRRS ในประเทศไทย

ปรับปรุง ครั้งที ่ 4
สุ กรพ่ อแม่ พนั ธุ์กต็ ่ อเมื่อสุ กรพันธุ์ทดแทนแต่ ละครั้ งทีร่ ั บเข้ ำทดแทนอยู่ในช่ วงภำวะทีม่ ีภูมิค้ ุมกันต่ อโรคของ
ฝูงสุ กรพ่ อแม่ พนั ธุ์และหยุดกำรแพร่ เชื้ อแล้ วเท่ ำนั้น
สำหรับเนื้ อหำในส่ วนนี้ จะเน้นเฉพำะควำมสำคัญของโรงเรื อนเตรี ยมสุ กรพันธุ์ ท ดแทนต่ อกำร
ป้ องกันและควบคุ มโรค PRRS เป็ นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่ำวฟำร์ มสุ กรจำเป็ นต้องมี กำร
บริ หำรจัดกำรโรงเรื อนเตรี ยมสุ กรพันธุ์ทดแทน ดังต่อไปนี้
1. กำหนดให้โรงเรื อนเตรี ยมสุ กรพันธุ์ทดแทนให้อยูห่ ่ำงจำกโรงเรื อนเลี้ยงสุ กรอื่น ๆ ในฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์
ในระยะที่ปลอดภัยจำกกำรแพร่ เชื้อโรค PRRS ด้วยควำมจำเป็ นดังนี้คือ
1.1. ป้ องกันกำรแพร่ เชื้ อโรคจำกสุ กรพันธุ์ ทดแทนไปยังฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ หรื อกลุ่ มสุ กรอื่ น ๆ ใน
ฟำร์ ม ในกรณี ที่ รั บ สุ ก รพัน ธุ์ ท ดแทนจำกฟำร์ ม ที่ ไ ม่ ป ลอดโรค PRRS และสุ ก รพัน ธุ์ ท ดแทน
ดังกล่ำวกำลังอยูใ่ นช่วงระยะเวลำกำรแพร่ เชื้อ
1.2. ป้ องกันกำรแพร่ เชื้ อโรคจำกสุ กรพันธุ์ ทดแทนไปยังฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ หรื อกลุ่ มสุ กรอื่ น ๆ ใน
ฟำร์ ม กรณี ที่สุกรพันธุ์ทดแทนที่รับเข้ำยังไม่เคยติดเชื้ อ PRRS มำก่อน ดังนั้นในระยะแรกของกำร
ปรั บสภำพภู มิคุม้ กันต่อโรค PRRS สุ กรพันธุ์ ทดแทนจะแพร่ เชื้ อโรค PRRS ออกมำสู งมำก จึงมี
โอกำสแพร่ เชื้อไปสู่ สุกรกลุ่มอื่น ๆ ในฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ได้
2. บริ หำรจัดกำรโรงเรื อนเตรี ยมสุ กรพันธุ์ทดแทนที่สำมำรถเลี้ ยงสุ กรได้นำนอย่ำงน้อย 90 วัน เพื่อให้มี
เวลำเพียงพอสำหรับกำรปรับสภำพสุ กรพันธุ์ทดแทนกับตัวให้เชื้อจำกฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ ซึ่งต้องใช้เวลำ
ประมำณ 30 วัน และให้สุกรพันธุ์ทดแทนเข้ำสู่ ระยะพักจำกกำรติดเชื้ ออีกมำกกว่ำ 60 วัน โดยหวังว่ ำ
ภำยใน 90 วันหลังกำรทดแทน สุ กรพันธุ์ทดแทนจะมีภูมิค้ ุมกันและเข้ ำสู่ ระยะหยุดกำรแพร่ เชื้ อโรค PRRS
และพร้ อมสำหรับกำรย้ ำยเข้ ำฝูงสุ กรพ่ อแม่ พนั ธุ์
3. จัดกำรโรงเรื อนเตรี ยมสุ กรพันธุ์ทดแทนแบบเข้ำหมด-ออกหมด (All-In/All-Out; AIAO) โดยไม่ให้สุกร
พันธุ์ทดแทน ที่รับเข้ำต่ำงชุ ดกันปะปนกัน เพรำะจะไม่สำมำรถคำดกำรณ์ภำวะหยุดกำรแพร่ เชื้ อ PRRS
ของสุ กรพันธ์ทดแทนกลุ่มที่กำลังจะย้ำยเข้ำฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ ในกรณี ที่ไม่สำมำรถจัดกำรแบบเข้ำหมด
ออกหมดพร้อมกันทั้งโรงเรื อนได้ อำจแบ่งโรงเรื อนเตรี ยมสุ กรพันธุ์ทดแทนแยกเป็ นห้อง
4. ไม่ควรทดแทนสุ กรสำวมำกกว่ำ 40 เปอร์ เซ็นต์ของฝูง เพรำะจะเพิ่มควำมเสี่ ยงในกำรแพร่ เชื้ อ PRRS
จำกสุ กรสำวเข้ำสู่ ฟำร์ ม

กำรปรับสภำพภูมิคุม้ กันในสุ กรพันธุ์ทดแทน (Acclimatization)
วัตถุ ประสงค์ เพื่อให้สุกรพันธุ์ ทดแทนมี ภูมิคุม้ กันต่อโรคของฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ และอยู่ในช่ วง
ระยะหยุดกำรแพร่ เชื้ อ ก่ อนนำเข้ำฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ เพื่อลดผลกระทบและเป็ นกำรป้ องกันปั ญหำที่ อำจ
เกิ ดขึ้ นต่อตัวสุ กรพันธุ์ทดแทนเอง เช่ น กำรกลับสัด กำรแท้ง กำรให้ลูกสุ กรที่เป็ นมัมมี่ ลู กสุ กรตำยแรก
คลอด และลูกสุ กรอ่อนแอ เป็ นต้น
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ขั้นตอนนี้ จะดำเนิ นกำรในโรงเรื อนเตรี ยมสุ กรพันธุ์ทดแทน ตำมข้อกำหนดดังได้กล่ำวแล้วในเรื่ อง
หลักกำรโรงเรื อนเตรี ยมสุ กรพันธุ์ทดแทน
แบบที่ 1. โดยการใช้ ตัวให้ เชื้อ (Donor)
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
1. คัดเลือกกลุ่มสุ กรตัวให้เชื้ อ (donor) โดยให้สัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์ มสุ กรเป็ นผูป้ ระเมินจำกผลกำร
ตรวจทำงห้องปฏิ บตั ิกำรว่ำควรเป็ นสุ กรกลุ่มใด เมื่อทรำบแล้วให้ยำ้ ยสุ กรกลุ่มดังกล่ำวมำไว้ในโรงเรื อน
เตรี ยมสุ กรพันธุ์ทดแทน โดยใช้อตั รำส่ วนสุ กรตัวให้เชื้อ 1 ตัวต่อสุ กรพันธุ์ทดแทน 5-10 ตัว
2. ย้ำยสุ กรพันธุ์ทดแทนเข้ำเลี้ยงในคอกเดียวกับสุ กรตัวให้เชื้ อเป็ นเวลำนำนประมำณ 30 วัน ระหว่ำงนี้
ควรเปลี่ยนสุ กรตัวให้เชื้ อในคอกทุก ๆ 1 หรื อ 2 สัปดำห์ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรติดเชื้ อของสุ กรพันธุ์ทดแทน
(ควรจัดซองเพื่อเลี้ยงสุ กรตัวให้เชื้อ เพื่อป้ องกันกำรต่อสู่ กนั ในช่วงแรกของกำรคลุก)
3. เมื่อครบกำหนดให้ยำ้ ยสุ กรตัวให้เชื้ อออกจำกคอก อย่ำงน้อยหลังจำกครบ 30 วัน เพื่อให้สุกรพันธุ์
ทดแทนเข้ำสู่ ระยะพัก
4. เลี้ยงสุ กรพันธุ์ทดแทนในโรงเรื อนนี้ ต่อไปอีกอีกประมำณ 60 วัน โดยระหว่ำงนี้ ตอ้ งเน้นกำรจัดกำร
ไม่ให้สุกรพันธุ์ทดแทนเครี ยด เพื่อให้สุกรพันธุ์ทดแทนเข้ำสู่ ระยะกำรหยุดกำรแพร่ เชื้อได้เร็ วขึ้น
5. ผสมยำปฏิชีวนะในอำหำรสุ กรพันธุ์ทดแทนเพื่อควบคุมกำรติดเชื้ อแบคทีเรี ยแทรกซ้อนในช่วง 30
วันแรกของกำรปรับสภำพภูมิคุม้ กันในสุ กรพันธุ์ทดแทน
6. ทำวัคซี นให้ครบตำมโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนด เช่ น วัคซี นอหิ วำต์สุกร โรคพิษสุ นขั บ้ำเทียม
โรคปำกและเท้ำเปื่ อย โรคพำร์ โวไวรัสและโรคโพรงจมูกอักเสบ เป็ นต้น กำรทำวัคซี นควรหลีกเลี่ยงกำรทำ
ในช่ ว ง 2 สั ป ดำห์ แ รกของกำรปรั บ สภำพภู มิ คุ ้ม กัน ต่ อ โรค PRRS เนื่ อ งจำกอำจส่ ง ผลกระทบต่ อ กำร
ตอบสนองทำงภูมิคุม้ กันของวัคซี นนั้น ๆ ได้
แบบที่ 2. โดยการใช้ วัคซีน
วัคซีน หมายถึง วัคซีนที่ใช้ ในการป้องกันโรค PRRS ที่มกี ารขึน้ ทะเบียนจากสานักงานอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับแบบที่ 1 แต่ใช้วคั ซี นแทนกำรใช้ตวั ให้เชื้อ (Donor)
2. ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค PRRS ชนิดเชื้อเป็ น 1 เข็ม หลังรับสุ กรทดแทนเข้ำเลี้ยง 5-7 วัน และฉี ดซ้ ำด้วย
วัคซี นเชื้ อตำย หรื อเชื้ อเป็ น อีก 1-2 ครั้งห่ ำงกันครั้งละ 3-4 สัปดำห์ โดยโปรแกรมนี้ กำรฉี ดวัคซี นเชื้ อเป็ น
เพื่อกระตุ น้ ภู มิคุ ้มกันระดับ เซล (Cell Mediated Immunity, CMI) และกำรฉี ดวัคซี นซ้ ำด้วยวัคซี นเชื้ อ ตำย

แนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกต่ อปั ญหาโรค PRRS ในประเทศไทย

ปรับปรุง ครั้งที ่ 4
หรื อเชื้ อเป็ นเพื่อเพิ่มระดับภูมิคุม้ กันต่อเชื้ อไวรัสโรค PRRS (กำรฉี ดวัคซี นเชื้ อตำยในสุ กรทดแทนที่ไม่เคย
สัมผัสเชื้อมำก่อนจะให้ผลกระตุน้ ภูมิคุม้ กันที่ต่ำมำก)
 กำรพิจำรณำกำรใช้วคั ซี นอยูใ่ นภำคผนวก ค
แบบที่ 3. โดยการใช้ ไวรัสทีแ่ ยกได้ ในฟาร์ ม (Autogenous virus)
กำรปฏิบตั ิโดยวิธีน้ ีศึกษำได้จำกภำคผนวก ค

กำรประเมินกำรปรับสภำพภูมิคุม้ กันในสุ กรพันธุ์ทดแทน
1. เก็บเลื อดสุ กรพันธุ์กลุ่มทดแทนครั้งละ 10 เปอร์ เซ็นต์ และต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 10 ตัว เพื่อตรวจระดับ
ภูมิคุม้ กันต่อโรค PRRS
2. แนวทำงกำรเก็บเลือดเพื่อกำรตรวจประเมินทำได้ ดังนี้
กรณี
สภำวะโรค PRRS
ระยะเวลำหลังกำรปรับสภำพ (วัน)
ที่
สุ กรพันธุ์
ฝูงสุ กรพ่ อแม่ พันธุ์/ฟำร์ มรับ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
ทดแทน
(0)
(30)
(60)
(90)
ปลอดโรค (Stable/ไม่มีDonor)
1 ปลอดโรค




ไม่ปลอดโรค (Stable-Unstable/มี
2 ปลอดโรค




Donor)
3 ไม่ปลอดโรค ไม่ปลอดโรค (Stable/ไม่มี Donor)




4 ไม่ปลอดโรค ไม่ปลอดโรค (Unstable/มี Donor)




หมำยเหตุ :
 หมำยถึง ต้องเก็บเลือดตรวจ
 หมำยถึง จะเก็บเลือดตรวจหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั สัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์ มสุ กร
3. กำรเก็บเลือดครั้งสุ ดท้ำยของทุกกรณี อำจดำเนิ นกำรก่อนนำสุ กรพันธุ์ทดแทนเข้ำใช้งำนในฝูงสุ กร
พ่อแม่พนั ธุ์ ทั้งนี้ข้ ึนอยูด่ ุลยพินิจของสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์ม
4. ในกรณี ที่ฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ เดิ มจัดอยู่ในกลุ่มที่ มี Donor (กรณี ที่ 2 และ 4 ) แต่เมื่อดำเนิ นกำรไป
เรื่ อย ๆ พบว่ำฟำร์ มเข้ำสู่ สภำวะ Stable และไม่สำมำรถหำสุ กร Donor ได้ ให้ปรับกำรตรวจประเมิน
ฝูงสุ กรดังกล่ำวมำอยูใ่ นกลุ่มที่ไม่มีสุกร Donor (กรณี ที่ 1 และ 3) และสำมำรถนำสุ กรพันธุ์ทดแทน
เข้ำฝูงได้ตำมปกติเมื่อครบระยะเวลำกำรปรับสภำพที่กำหนดไว้
5. ในกรณี ที่ ฝูง สุ ก รพ่อแม่ พ นั ธุ์ เดิ ม จัด อยู่ใ นกลุ่ ม ที่ Stable และไม่ มี Donor (กรณี ที่ 1 และ 3) เมื่ อ
ดำเนิ นกำรคลุ กสุ กรพันธุ์ทดแทนไปแล้วพบว่ำมีกำรติดเชื้ อ PRRS ขึ้น ให้ปรับกำรตรวจประเมิน
สุ กรพันธุ์ทดแทนใหม่เช่นเดียวกับฟำร์ มกลุ่มที่มี Donor (กรณี ที่ 2 และ 4)
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ทั้ง นี้ ก ำรเก็ บ เลื อดเพื่ อประเมิ นกำรปรั บ สภำพภู มิ คุ ้ม กันในสุ ก รพันธุ์ ท ดแทนของแต่ ล ะกรณี มี
รำยละเอียดดังนี้
กรณีที่ 1. ทดแทนสุ กรปลอดโรค PRRS เข้ ำฝูงสุ กรพ่ อแม่ พนั ธุ์ทปี่ ลอดโรค PRRS
เนื่องจำกฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ไม่มีกำรแพร่ เชื้อ PRRS ทำให้ไม่สำมำรถหำสุ กรตัวให้เชื้อได้ หรื ออำจมี
กำรแพร่ เชื้อแต่หำตัวให้เชื้อไม่พบ กำรเจำะเลือดตรวจให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เก็บเลือดครั้งที่ 1
ณ วันที่รับสุ กรพันธุ์เข้ำทดแทน เพื่อประเมิ นว่ำสุ กรทดแทนปลอดโรค PRRS จริ ง เพื่อเป็ นกำร
ป้ องกันกำรนำเชื้อโรค PRRS เข้ำฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ เนื่องจำกฝูงพ่อแม่พนั ธุ์อยูใ่ นภำวะ Stable
2. เก็บเลือดครั้งที่ 2
ที่ 30 วันหลังกำรปรับสภำพ เพื่อประเมินว่ำสุ กรพันธุ์ทดแทนติดเชื้ อจำกสุ กรตัวให้เชื้ อหรื อไม่ ทั้งนี้
กำรเก็บเลือดครั้งที่ 2 นี้ ขึ้นกับกำรพิจำรณำของสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์มสุ กร
3. เก็บเลือดครั้งที่ 3
ที่ 60 วันหลังกำรคลุกหรื อก่อนนำสุ กรพันธุ์ทดแทนเข้ำใช้งำน และเปรี ยบเทียบระดับภูมิคุม้ กันของ
สุ กรพันธุ์ทดแทนกับผลกำรตรวจครั้งที่ ผ่ำนมำ ในกรณี ที่สุกรพันธุ์ทดแทนยังคงให้ผลลบต่ อกำร
ตรวจเช่นเดิม ให้เพิ่มกำรสำรวจสถำนะ PRRS ของพ่อแม่พนั ธุ์และลูกอีกครั้ง ก่อนย้ำยสุ กรทดแทน
เข้ำโรงเรื อนผสมได้ แต่ในกรณี ที่พบกำรเพิ่มขึ้นของระดับภูมิคุม้ กัน แสดงว่ำสุ กรที่เป็ นตัวให้เชื้ อ
ยังคงแพร่ เชื้อ PRRS ออกมำ ในกรณี น้ ีตอ้ งเลี้ยงสุ กรพันธุ์กลุ่มดังกล่ำวต่อไปอีกจนกระทัง่ เข้ำสู่ ระยะ
Cool Down และไม่มีกำรแพร่ เชื้อแล้วจึงจะสำมำรถย้ำยเข้ำฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์
4. เก็บเลือดครั้งที่ 4
ที่ 90 วันหลังกำรปรับสภำพ อย่ำงไรก็ตำมกำรเก็บเลื อดครั้งนี้ ข้ ึนกับกำรพิจำรณำของสัตวแพทย์ผู ้
ควบคุมฟำร์มสุ กร
กรณีที่ 2. ทดแทนสุ กรปลอดโรค PRRS เข้ ำฝูงสุ กรพ่ อแม่ พนั ธุ์ทไี่ ม่ ปลอดโรค PRRS
กรณี น้ ี ฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์อำจจะอยูใ่ นภำวะ Stable หรื อ Unstable แต่พบว่ำยังคงสำมำรถหำสุ กรตัว
ให้เชื้อในฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ได้ กำรเจำะเลือดตรวจให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เก็บเลือดครั้งที่ 1
ณ วันที่รับสุ กรพันธุ์เข้ำทดแทน เพื่อประเมินว่ำสุ กรพันธ์ทดแทนปลอดโรค PRRS จริ ง และเป็ นกำร
ป้ องกันนำเชื้ อจำกภำยนอกเข้ำสู่ ฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ เนื่ องจำกฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์อยูใ่ นภำวะ Stable
กำรประเมินครั้งที่ 1 ขึ้นกับกำรพิจำรณำของสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์มสุ กร
2. เก็บเลือดครั้งที่ 2

แนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกต่ อปั ญหาโรค PRRS ในประเทศไทย

ปรับปรุง ครั้งที ่ 4
ที่ 30 วันหลังกำรคลุก เพื่อประเมินว่ำสุ กรพันธุ์ทดแทนมีกำรติดเชื้ อจำกสุ กรตัวให้เชื้ อ กำรประเมิน
ครั้งที่ 2 ขึ้นกับกำรพิจำรณำของสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์มสุ กร
3. เก็บเลือดครั้งที่ 3
ที่ 60 วันหลังกำรคลุกเพื่อประเมินระดับภูมิคุม้ กันหลังสุ กรพันธุ์ทดแทนติดเชื้ อ PRRS จำกสุ กรตัว
ให้เชื้อ
4. เก็บเลือดครั้งที่ 4
ที่ 90 วันหลังกำรคลุก หรื อก่อนนำสุ กรพันธุ์ทดแทนเข้ำใช้งำน เพื่อเปรี ยบเทียบระดับภูมิคุม้ กันของ
สุ กรพันธุ์ทดแทนกับผลกำรตรวจครั้งที่ผำ่ นมำ ในกรณี ที่ระดับภูมิคุม้ กันเริ่ มลดลงและสุ กรไม่อยู่ใน
ระยะแพร่ เชื้อแล้วสำมำรถย้ำยสุ กรเข้ำฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ได้
กรณีที่ 3. ทดแทนสุ กรไม่ ปลอดโรค PRRS เข้ ำฝูงสุ กรพ่ อแม่ พนั ธุ์ทไี่ ม่ ปลอดโรค PRRS
กรณี น้ ี ฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ไม่มีกำรแพร่ เชื้ อ PRRS อยูใ่ นฝูง (Stable) ทำให้ไม่สำมำรถหำสุ กรตัวให้
เชื้อได้ กำรเจำะเลือดตรวจให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เก็บเลือดครั้งที่ 1
ณ วันที่รับสุ กรพันธุ์เข้ำทดแทน เพื่อประเมินตรวจดูระดับภูมิคุม้ กันก่อนกำรคลุก
2. เก็บเลือดครั้งที่ 2
ที่ 30 วันหลัง กำรคลุ ก เพื่ อประเมิ นว่ำ สุ ก รพันธุ์ ท ดแทนติ ดเชื้ อจำกสุ ก รตัวให้ โดยดู จำกระดับ
ภูมิคุม้ กันที่เพิ่มสู งขึ้นเปรี ยบเทียมกับกำรตรวจครั้งแรก ในกรณี ที่ฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ไม่มีสุกรตัวให้
เชื้อจริ ง ๆ ระดับภูมิคุม้ กันจะลดต่ำลงมำเมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรตรวจครั้งแรก แต่ในกรณี ที่พบระดับ
ภูมิคุม้ กันเพิ่มสู งขึ้น แสดงว่ำสุ กรตัวให้เชื้ อยังคงมีกำรแพร่ เชื้ อ PRRS ให้พกั สุ กรดังกล่ำวต่อไปจน
เข้ำสู่ ระยะ Cool Down กำรประเมินครั้งที่ 2 ขึ้นกับกำรพิจำรณำของสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์มสุ กร
3. เก็บเลือดครั้งที่ 3
ที่ 60 วันหลังเริ่ มปรับสภำพ หรื อก่อนสุ กรพันธุ์ทดแทนเข้ำใช้งำน โดยทำกำรเปรี ยบเทียบกับระดับ
ภูมิคุม้ กันของสุ กรทดแทนกับผลกำรตรวจครั้งที่ผำ่ นมำ ในกรณี ที่ระดับภูมิคุม้ กันเริ่ มลดลงและสุ กร
ไม่อยู่ในระยะแพร่ เชื้ อแล้วสำมำรถย้ำ ยสุ ก รเข้ำ ฝูง ได้ ในกรณี ที่พบกำรติ ดเชื้ อซ้ ำให้พ กั สุ ก รชุ ด
ดังกล่ำวต่อไปอีกจนกระทัง่ Cool Down จึงจะย้ำยเข้ำฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์
4. เก็บเลือดครั้งที่ 4
ที่ 90 วันหลังกำรปรับสภำพ ทั้งนี้ข้ ึนกับกำรพิจำรณำของสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์มสุ กร
กรณีที่ 4. ทดแทนสุ กรไม่ ปลอดโรค PRRS เข้ ำฝูงสุ กรแม่ พนั ธุ์ทไี่ ม่ ปลอดโรค PRRS
กรณี น้ ี ฝูงสุ กรแม่พนั ธุ์มีกำรแพร่ เชื้ออยูใ่ นฝูง ทำให้สำมำรถหำสุ กรตัวให้เชื้ อได้ กำรเจำะเลือดตรวจ
ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
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1. เก็บเลือดครั้งที่ 1
ณ วันที่รับเข้ำทดแทน เพื่อประเมินระดับภูมิคุม้ กันในสุ กรพันธุ์ทดแทนก่อนกำรคลุก
2. เก็บเลือดครั้งที่ 2
ที่ 30 วันหลังกำรคลุ ก เพื่อประเมิ นว่ำสุ กรทดแทนติ ดเชื้ อจำกสุ กรตัวให้ โดยเปรี ยบเทียบระดับ
ภูมิคุม้ กันที่เพิ่มขึ้นจำกกำรตรวจครั้งแรก กำรประเมินครั้งที่ 2 ขึ้นกับกำรพิจำรณำของสัตวแพทย์ผู ้
ควบคุมฟำร์มสุ กร
3. เก็บเลือดครั้งที่ 3
ที่ 60 วันหลังกำรคลุ กหรื อก่อนสุ กรพันธุ์ทดแทนเข้ำใช้งำน โดยเปรี ยบเทียบระดับภูมิคุม้ กันของ
สุ กรพันธุ์ทดแทนกับผลกำรตรวจครั้งที่ผำ่ นมำ ในกรณี ที่ระดับภูมิคุม้ กันเริ่ มลดลงและสุ กรไม่อยู่ใน
ระยะแพร่ เชื้อแล้วสำมำรถย้ำยสุ กรพันธุ์ทดแทนเข้ำฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ได้ ในกรณี ที่พบกำรติดเชื้อซ้ ำ
ให้พกั สุ กรชุดดังกล่ำวต่อไปอีกจนกระทัง่ Cool Down จึงจะย้ำยเข้ำฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์
4. เก็บเลือดครั้งที่ 4
ที่ 90 วันหลังกำรปรับสภำพ ทั้งนี้ข้ ึนกับกำรพิจำรณำของสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์มสุ กร

กำรเตรี ยมสุ กรพันธุ์ทดแทนเข้ำฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ปลอดโรค PRRS
สุ กรพันธุ์ทดแทนที่จะย้ำยเข้ำฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ปลอดโรค PRRS ต้องมำจำกฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ที่
ผ่ำนกำรประเมิ นแล้วว่ำปลอดจำกโรค PRRS เท่ำนั้น โดยสัตวแพทย์ผูค้ วบคุ มฟำร์ มสุ ก รสุ กรจะต้องจัด
โปรแกรมกำรตรวจประเมินโรคอย่ำงสม่ ำเสมอ และก่อนย้ำยสุ กรพันธุ์ทดแทนออกจำกฝูงสุ กรปลอดโรค
จำกฟำร์ มต้นทำง ต้องสุ่ มตรวจโรคเพื่อให้มนั่ ใจว่ำสุ กรพันธุ์ทดแทนยังคงปลอดโรค และเมื่อย้ำยสุ กรพันธุ์
ทดแทนไปยัง ฝูง สุ ก รพ่อแม่ พ นั ธุ์ ป ลอดโรคปลำยทำง จะต้องประเมิ นภำวะกำรปลอดโรคอี ก ครั้ ง โดย
ดำเนินกำรดังนี้
1. เก็บเลือดครั้งที่ 1
ในสุ ก รพันธุ์ ท ดแทนทุ ก ตัว ณ วันที่ รับเข้ำทดแทน เพื่ อประเมิ นว่ำ สุ ก รพันธุ์ ท ดแทนปลอดโรค
PRRS จริ ง โดยตรวจด้วยวิธีกำร ELISA และ RT-PCR (pooled Serum)
2. เก็บเลือดครั้งที่ 2
ที่ 15 วันหลังรับเข้ำทดแทน เพื่อประเมินว่ำสุ กรพันธุ์ทดแทนติดเชื้ อ PRRS ช่วงระหว่ำงกำรขนส่ ง
หรื อไม่ โดยกำรประเมินครั้งที่ 2 ขึ้นกับกำรพิจำรณำของสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์มสุ กร
3. เก็บเลือดครั้งที่ 3
ที่ 30 วันหลังรั บเข้ำทดแทนหรื อก่ อนนำสุ ก รพันธุ์ ท ดแทนเข้ำฝูงสุ ก รพ่อแม่พ นั ธุ์ โดยสุ กรพันธุ์
ทดแทนทุกตัวที่จะย้ำยเข้ำฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ ต้องผ่ำนกำรประเมินว่ำปลอดโรค PRRS เท่ำนั้น

แนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกต่ อปั ญหาโรค PRRS ในประเทศไทย

ปรับปรุง ครั้งที ่ 4

บทที่ 2
กำรจำแนกประเภทสถำนภำพโรค PRRS ของฝูงสุกร
1.

2.

3.

4.

ฝูงสุ กรที่มีกำรติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ PRRS จำแนกออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
ฝูงสุ กรพ่อ-แม่พนั ธุ์และสุ กรอนุบำล-ขุน ไม่ติดเชื้อ (Negative Herd)
 ค่ำผลเลือดโดยวิธี ELISA เป็ นลบ ทั้งในฝูงสุ กรพ่อ-แม่พนั ธุ์และสุ กรอนุบำล-ขุน
 ไม่มีปัญหำโรค PRRS ทั้งในฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ และสุ กรอนุบำล-ขุน
ฝูงสุ กรพ่อ-แม่พนั ธุ์และสุ กรอนุบำล-ขุน ติดเชื้อแต่ไม่มีปัญหำ (Stable/Inactive herd)
 ค่ำผลเลื อดโดยวิธี ELISA ในฝูงสุ กรพ่อ-แม่พนั ธุ์ เป็ นบวก ในฝูงสุ กรอนุ บำล-ขุน เป็ นบวก
และ/หรื อ ลบ
 ไม่มีปัญหำที่เกี่ยวข้องกับโรค PRRS ทั้งในฝูงสุ กรพ่อ-แม่พนั ธุ์และสุ กรอนุบำล-ขุน
ฝูง สุ ก รพ่อ-แม่ พ นั ธุ์ ติดเชื้ อและไม่ มี ปัญหำ แต่ มี ปั ญหำเฉพำะในสุ ก รอนุ บ ำล ขุน (Stable/Active
Herd)
 ค่ำผลเลือดโดยวิธี ELISA เป็ นบวก ทั้งในฝูงสุ กรพ่อ-แม่พนั ธุ์และสุ กรอนุบำล-ขุน
 มีปัญหำที่เกี่ยวข้องกับโรค PRRS เฉพำะในสุ กรอนุบำล-ขุน
ฝูงสุ กรพ่อ-แม่พนั ธุ์และสุ กรอนุบำล-ขุน ติดเชื้อและมีปัญหำ (Unstable Herd)
 ค่ำผลเลือดโดยวิธี ELISA เป็ นบวก ทั้งในฝูงพ่อ-แม่พนั ธุ์และสุ กรอนุบำล-ขุน
 มีปัญหำที่เกี่ยวข้องกับโรค PRRS ทั้งในฝูงสุ กรพ่อ-แม่พนั ธุ์และสุ กรอนุบำล-ขุน
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ตำรำงที่ 1 สถำนภำพโรค PRRSของฝูงสุ กร จำแนกตำมปั ญหำและผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำรโดยวิธี
ELISA
ชนิดของฝูงสุ กร
1. ฝูงสุ กรพ่ อ-แม่ พันธุ์ และสุ กรอนุ บำล-ขุนไม่ ติด
เชื้อ) Negative Herd)
2. ฝูงสุ กรพ่ อ-แม่ พันธุ์และสุ กรอนุบำล-ขุนติดเชื้อ
แต่ ไม่ มีปัญหำ) Stable / Inactive herd)
3. ฝู งสุ กรพ่ อ-แม่ พันธุ์ ติดเชื้ อ และไม่ มี ปัญหำแต่
ฝู ง สุ ก รอนุ บ ำล-ขุ น มี ปั ญ หำเฉพำะในสุ กร
อนุบำล-ขุน) Stable / Active Herd)
4. ฝูงสุ กรพ่ อ-แม่ พนั ธุ์และสุ กรอนุบำล-ขุน ติดเชื้อ
และมีปัญหำ) Unstable Herd)

ฝูงสุ กรพ่ อ-แม่ พนั ธุ์
ค่ ำผลเลือด ปัญหำ

ฝูงสุ กรอนุบำล-ขุน
ค่ ำผลเลือด ปัญหำ

































หมำยเหตุ : กำรตรวจด้วยวิธี RT- PCR อำจพิจำรณำตรวจเพิม่ เติมเพื่อยืนยันค่ำผลเลือดจำกวิธี ELISA

แนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกต่ อปั ญหาโรค PRRS ในประเทศไทย

ปรับปรุง ครั้งที ่ 4

บทที่ 3
บทสรุ ปกำรป้องกันและควบคุมโรค PRRS
ชนิดของฝูงสุ กร

1.

2.

3.

4.

แนวทำงกำรควบคุมโรค PRRS
โดยไม่ ใช้ วคั ซีน
โดยใช้ วคั ซีน
ฝูง สุ ก รพ่อ-แม่ พ นั ธุ์ และ - เน้นกำรจัดกำรระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพใน บทที่ 1 ไม่ แนะนำให้
สุ กรอนุ บ ำล-ขุ น ไม่ ติ ด
มีกำรใช้ วคั ซีนป้ องกันโรค PRRS ทั้งชนิดเชื้อเป็ นและเชื้อตำย
เชื้อ
(Negative Herd)
ฝูง สุ ก รพ่อ-แม่ พ นั ธุ์ และ - เน้นกำรจัดกำรระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพในบทที่ 1
สุ ก รอนุ บ ำล-ขุ น ติ ด เชื้ อ
ปรั บ สภำพสุ ก รสำวทดแทน 1. ปรั บ สภำพสุ ก รสำวทดแทน
แต่ไม่มีปัญหำ
โดยใช้ตวั ให้เชื้อใน บทที่ 1
โดยใช้วคั ซีน ใน บทที่ 1
(Stable / Inactive herd)
2. ฝู ง แ ม่ พั น ธุ์ จั ด ก ำ ร ต ำ ม
ภำคผนวก ค ข้ อที่ 1 และ 4
3. ไม่ แ นะน ำกำรฉี ด วั ค ซี น ในลู ก
สุ กร
ฝู ง สุ ก รพ่ อ -แม่ พ ัน ธุ์ ติ ด - เน้นกำรจัดกำรระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ ในบทที่ 1
เชื้ อ และไม่ มี ปั ญ หำ แต่ 1. ปรั บ สภำพสุ ก รสำวทดแทน 1. ปรั บ สภำพสุ ก รสำวทดแทน
ฝู ง สุ กรอนุ บำ ล -ขุ น มี
โดยใช้ตวั ให้เชื้อใน บทที่ 1
โดยใช้วคั ซีน ใน บทที่ 1
ปั ญหำเฉพำะ ในสุ กร 2. เน้นกำรจัดกำรตำมภำคผนวก ข 2. เน้นกำรจัดกำรตำมภำคผนวก ข
อนุบำล
3. ฝู ง พ่ อ - แม่ พ ัน ธุ์ จัด กำรตำม
(Stable / Active Herd)
ภำคผนวก ค ข้ อที่ 1 และ 4
4. ฉี ด วั ค ซี น เ ชื้ อ เ ป็ น ใ น สุ ก ร
อ นุ บ ำ ล - ขุ น จั ด ก ำ ร ต ำ ม
ภำคผนวก ค ในข้ อที่ 3 และ 4
ฝูง สุ ก รพ่อ-แม่ พ นั ธุ์ และ - เน้นกำรจัดกำรระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ ใน บทที่ 1
สุ ก รอนุ บ ำล-ขุน ติ ดเชื้ อ - เน้นกำรจัดกำรตำม ภำคผนวก ก และ ข
และมีปัญหำ
ปรั บ สภำพสุ ก รสำวทดแทน 1. ปรั บ สภำพสุ ก รสำวทดแทน
(Unstable Herd)
โดยใช้ตวั ให้เชื้อใน บทที่ 1
โดยใช้วคั ซีน ใน บทที่ 1
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2. ฉี ดวัคซี นชนิ ดเชื้ อเป็ นในฝูงพ่อ
- แม่พนั ธุ์ จัดกำรตำม ภำคผนวก
ค ในข้ อที่ 2 และ 4
3. แนะนำให้ฉีดวัคซี นเชื้ อเป็ นใน
ลูกสุ กร ก่อนกำรติ ดเชื้ อเท่ำ นั้น
ตำม ภำคผนวก ค ในข้ อที่ 3 และ
4

แนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกต่ อปั ญหาโรค PRRS ในประเทศไทย

ปรับปรุง ครั้งที ่ 4

ภำคผนวก
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ภำคผนวก ก หลักกำรจัดกำรฝูงสุกร
ทำงเลือก 3 แบบ ได้แก่
1. กำรปิ ดฝูง (Herd Closure)
2. Depopulation and Repopulation
3. กำรทำฝูงปิ ด (Closed Herd System)
1. กำรปิ ดฝูง (Herd Closure)
หลักกำรคือ กำรหยุดกำรนำเข้ำสุ กรสำวทดแทนในช่วงเวลำหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
 หยุดกำรแพร่ กระจำยของเชื้อ (Vertical and Horizontal Transmission)
 ลดปริ มำณเชื้อภำยในฟำร์ ม
 ไม่นำเชื้อใหม่เข้ำฟำร์ ม
แนวทำงกำรดำเนินกำรในฝูงพ่ อ-แม่ พนั ธุ์
หยุดกำรทดแทนสุ กรสำวในฟำร์ มอย่ำงน้อย 1 เดือนหรื อจนไม่พบอำกำรป่ วย (อำจถึง 210 วัน) ใน
ฝูงพ่อแม่พนั ธุ์ หำกฟำร์ มมีควำมจำเป็ นอำจเตรี ยมสุ กรสำวทดแทนหรื อผสมสุ กรสำวทดแทนรอไว้ภำยนอก
ฟำร์ม ตำมบทที่ 1
1. หยุดกำรผสมสุ กรสำวทดแทนอย่ำงน้อย 1 เดือน ขึ้นกับควำมรุ นแรงและช่วงเวลำของกำรระบำด พ่อ
สุ กรทีไ่ ม่ ได้ นำนำ้ เชื้ อมำใช้ ควรรีดนำ้ เชื้ อทิง้ ตำมควำมถี่กำรรีดปกติ
2. ลดกำรเคลื่ อ นย้ำ ยสุ ก รต่ ำ งกลุ่ ม อำยุ ตลอดจนจ ำกัด พื้ น ที่ ก ำรท ำงำนของบุ ค ลำกร และอุ ป กรณ์
เครื่ องใช้ภำยในฟำร์ม
3. จำกัดปั จจัยร่ วมที่อำจเป็ นแหล่งนำโรคหรื อแพร่ เชื้ อระหว่ำงสุ กร เช่น น้ ำ อำหำร เข็มฉี ดยำ อุปกรณ์
กำรเลี้ยงและสัตว์พำหะเป็ นต้น
4. ให้ยำปฏิ ชีวนะพร้ อมกันทั้งฝูงทั้งในรู ปยำฉี ดและกำรผสมอำหำร(ตำมระดับควำมรุ นแรง) เพื่อลด
และป้ องกันกำรติ ดเชื้ อแบคที เรี ยแทรกซ้อนและให้กำรรั กษำตำมอำกำรเช่ น กำรให้ยำลดไข้ ลด
อักเสบ
5. ลดปริ มำณเชื้ อที่แพร่ กระจำยอยู่ในสิ่ งแวดล้อม โดยกำรพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้ อที่เหมำะสม (ทั้งชนิ ด ควำม
เข้มข้นและปริ มำณที่พ่นต่อพื้นที่) กำจัดซำกลูกสุ กรและรกที่แท้ง เพื่อลดปั ญหำกำรติดเชื้ อกลับเข้ำ
ไปในสุ กรตัวอื่น
6. พิจำรณำกำรคัดทิง้ สุ กรแท้ง หรื อแสดงอำกำรป่ วยรุ นแรงออกจำกฝูง
7. พิจำรณำกำรปรับสภำพแวดล้อมเพื่อลดภำวะเครี ยดแก่สุกร
8. พิจำรณำกำรจัดกำรในส่ วนของเล้ำคลอด ในภำคผนวก ข
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9. พิจำรณำกำรจัดกำรในส่ วนของพ่อพันธุ์ ในภำคผนวก ข
2. Depopulation and Repopulation
หลักกำรคือ กำรลดจำนวนสุ กรและทดแทนเข้ำด้วยสุ กรที่ปลอดเชื้อ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำงฝูง
ปลอดโรค ซึ่งมีวธิ ีปฏิบตั ิ 2 แนวทำง คือ
 Depopulation และ Repopulation
 Partial Depopulation
Depopulation
หลักกำร คือ กำรปลดพ่อแม่พนั ธุ์ท้ งั หมดและนำเข้ำมำทดแทนใหม่ท้ งั หมดด้วยสุ กรปลอดโรค
กำรทำ Depopulation และ Repopulation มักจะดำเนิ นกำรในกรณี ที่ มีกำรระบำดของโรคใดโรค
หนึ่ง ซึ่ งมักเป็ นโรคที่ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยรุ นแรงมำก และยังไม่มีวธิ ี กำรควบคุมโรคที่ได้ผลในฝูงสุ กรพ่อ
แม่พนั ธุ์ จึงจำเป็ นต้องกำจัดโรคนั้นให้หมดสิ้ นไปโดยกำรคัดทิ้งสุ กรออกหมดทั้งฟำร์ ม แล้วทดแทนด้วย
สุ กรที่ปลอดจำกโรคนั้น ๆ หรื อในกรณี ที่ตอ้ งกำรปรับเปลี่ ยนฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์จำกไม่ปลอดโรคให้เป็ น
ปลอดโรค ถึงแม้ว่ำโรคดังกล่ำวจะไม่ได้สร้ ำงควำมเสี ยหำยให้กบั ฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์มำกเท่ำในกรณี แรกก็
ตำม ซึ่ งวิธีกำรนี้ นิยมใช้ในกรณี กำรสร้ำงฝูงสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ปลอดโรค PRRS จำกเดิมที่ไม่ปลอดโรค PRRS
ในฟำร์มระดับ GGP และ GP
ขั้นตอนกำรดำเนิ นกำรจะกล่ ำวถึ งกำร Depopulation และ Repopulation เฉพำะกรณี ฟำร์ มที่ เลี้ ยง
สุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ อนุบำล และขุน อยูใ่ นฟำร์ มเดียวกันเป็ นตัวอย่ำง
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. หยุดกำรผสมพันธุ์สุกรแม่พนั ธุ์ และขำยสุ กรแม่พนั ธุ์หย่ำนมทุกตัวที่มีอยูใ่ นฟำร์ ม ณ ช่วงเวลำนั้น
2. ขำยสุ กรแม่พนั ธุ์ทุกตัวหลังจำกหย่ำนมลูกสุ กร ซึ่ งจะใช้เวลำประมำณสี่ เดือนครึ่ ง จึงจะขำยสุ กรแม่
พันธุ์ออกหมดทั้งฟำร์ ม
3. ขำยสุ กรพ่อพันธุ์ท้ งั หมดออกจำกฟำร์ ม
4. ขำยหรื อย้ำยลูกสุ กรหย่ำนมไปเลี้ยงในฟำร์ มอื่น ๆ และควรวำงแผนกำรขำยสุ กรขุนที่มีในฟำร์ ม ให้
หมดไปพร้อมกับกำรขำยสุ กรแม่พนั ธุ์หลังหย่ำนม
5. ทยอยล้ำง ทำควำมสะอำดอุปกรณ์และโรงเรื อน บริ เวณรอบโรงเรื อน แล้วพ่นยำฆ่ำเชื้อ หลังจำกขำย
สุ กรออกหมดในแต่ละโรงเรื อน สิ่ งก่อสร้ ำงที่ยำกต่อกำรล้ำงทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้ อเช่ น เยื่อ
กระดำษ แผ่นยำงหรื อพลำสติก ควรรื้ อออกและเปลี่ยนใหม่
6. ล้ำง ทำควำมสะอำด และพ่นยำฆ่ำเชื้ อ ครั้งใหญ่อีกครั้ง หลักจำกขำยหรื อย้ำยสุ กรออกทั้งหมดจำก
ฟำร์ ม โดยกำรล้ำง ทำควำมสะอำด ต้องให้สะอำดในระดับที่เปรี ยบเสมือนว่ำฟำร์ มนี้ ไม่เคยเลี้ ยง
สุ กรมำก่อน
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7. ตรวจประเมินกำรล้ำง และทำควำมสะอำด โดยสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์ มสุ กรอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจ
ว่ำทุ กส่ วนในฟำร์ ม ไม่ว่ำจะเป็ น ภำยในและภำยนอกโรงเรื อน ระบบน้ ำ ทำงระบำย บ่อมู ลสุ กร
อำคำรประกอบ เป็ นต้น จะไม่มีกำรหลงเหลือของเชื้อโรค
8. พักฟำร์ มไว้นำนประมำณ 1-2 เดื อน (หลังผ่ำนกำรตรวจประเมิ นควำมสะอำดจำกสัตวแพทย์ผู ้
ควบคุมฟำร์ มสุ กร) ก่อนนำสุ กรรุ่ นใหม่เข้ำเลี้ยง และเพื่อให้ฝูงสุ กรแม่พนั ธุ์ที่ทดแทนเข้ำไปใหม่ให้
ผลผลิตออกมำเร็ วที่สุด อำจวำงแผนเตรี ยมควำมพร้ อมของสุ กรพันธุ์ทดแทน โดยกำรหำเช่ำฟำร์ ม
เพื่อเลี้ยงสุ กรพันธุ์ทดแทนและผสมพันธุ์สุกรเตรี ยมไว้ โดยตั้งเป้ ำหมำยว่ำ หลังครบกำหนดกำรพัก
ฟำร์มแล้ว สำมำรถย้ำยสุ กรแม่พนั ธุ์ชุดแรกขึ้นคลอดได้ทนั ที
Partial Depopulation
หลักกำร คือ กำรปลดสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์บำงส่ วนออก
กำรทำ Partial Depopulation เป็ นแนวทำงหนึ่งสำหรับกำรควบคุมโรคต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ โรค
ที่แสดงอำกำรชัดเจนอย่ำงเช่น โรคอหิ วำต์สุกร โรคปำกและเท้ำเปื่ อย เป็ นต้น ในที่น้ ี จะเน้นในกำรใช้เป็ น
มำตรกำรที่สำคัญสำหรับกำรควบคุมโรค PRRS ชนิดสำยพันธุ์รุนแรง (HP-PRRS) โดยมีหลักกำรใกล้เคียง
กับ กำรท ำ Depopulation ต่ ำ งกันเพี ย งแค่ จะคัด ทิ้ ง สุ ก รเฉพำะกลุ่ ม ที่ แสดงอำกำรป่ วย และสุ ก รกลุ่ ม ที่ มี
แนวโน้มว่ำน่ำจะติดเชื้ อจำกกลุ่มสุ กรที่ป่วยไปแล้ว แม้สุกรดังกล่ำวยังไม่แสดงอำกำรของโรคให้เห็นก็ตำม
ด้วยเหตุผลเพื่อตัดวงจรกำรติดต่อของโรคไปยังสุ กรกลุ่มอื่น ๆ ภำยในฟำร์ มและหรื อเพื่อกำจัดโรคออกจำก
ฟำร์ ม ปั จจัยสู่ ควำมสำเร็ จของกำรทำ Partial Depopulation คือต้ องดำเนินกำรทันทีในช่ วงแรกที่พบอำกำร
ของโรค และต้ องมั่นใจว่ ำโรคยังไม่ ลุกลำมไปมำกเกินกว่ ำกำรควบคุม
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. ประเมินสถำนภำพของโรคในฟำร์ มจำกอำกำรป่ วยและกำรแพร่ กระจำยของโรค หำกพบว่ำโรคมี
แนวโน้มแพร่ กระจำยมำกจนเกินกำรควบคุม ไม่แนะนำให้ใช้วธิ ี กำรนี้
2. คัดทิ้งสุ กรกลุ่มที่แสดงอำกำรป่ วยออกจำกฝูง และย้ำยสุ กรที่ยงั สุ ขภำพดี ท้ งั หมดที่อยู่ในโรงเรื อน
เดียวกันกับสุ กรป่ วยไปเลี้ยงในโรงเรื อนนอกฟำร์ ม หรื อในกรณี ที่ไม่มีโรงเรื อนภำยนอกฟำร์ มอำจ
ดัดแปลงโดยแยกพื้นที่กำรเลี้ยงที่อยูห่ ่ำงจำกโรงเรื อนเดิม
 กรณี กำรป่ วยเกิดขึ้นในสุ กรอุม้ ท้องระยะสุ ดท้ำย อำจต้องย้ำยสุ กรแม่พนั ธุ์ในโรงเรื อนคลอด ชุด
ที่ เพิ่งย้ำยขึ้ นคลอดออกจำกฝูง (ขึ้ นกับกำรประเมินควำมเสี่ ยงโดยสัตวแพทย์ผูค้ วบคุ มฟำร์ ม
สุ กร)
 กรณี กำรป่ วยเกิ ดขึ้นในโรงเรื อนคลอดช่ วงก่อนหย่ำนม อำจต้องย้ำยสุ กรแม่พนั ธุ์ในโรงเรื อน
ผสมและอุม้ ท้อง ชุ ดที่เพิ่งย้ำยมำจำกโรงเรื อนคลอด รวมถึงลูกสุ กรในโรงเรื อนอนุ บำล ชุ ดที่
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หย่ำนมมำก่อนหน้ำนั้น 1 สัปดำห์ ออกจำกฝูง (ขึ้นกับกำรประเมินควำมเสี่ ยงโดยสัตวแพทย์ผู ้
ควบคุมฟำร์มสุ กร)
ก. ล้ำง ทำควำมสะอำด และพ่นยำฆ่ำเชื้อโรงเรื อน และพักไว้อย่ ำงน้ อย 2 สั ปดำห์ ก่อนนำสุ กร
ชุดใหม่เข้ำเลี้ยง
ข. หยุดกำรเคลื่ อนย้ำยสุ กรระหว่ำงโรงเรื อน และจำกัดพื้นที่กำรทำงำนของพนักงำนฟำร์ ม
โดยให้ปฏิบตั ิงำนอยูเ่ ฉพำะโรงเรื อนของตนเอง
ค. ประเมินสุ ขภำพของสุ กรที่ยำ้ ยออกไป หำกพบว่ำไม่มีกำรป่ วยเพิ่มขึ้ นให้ทำกำรย้ำยสุ ก ร
กลับเข้ำมำหรื อนำสุ กรชุดใหม่เข้ำมำเลี้ยงในโรงเรื อนที่ได้ทำควำมสะอำดดีแล้ว
ง. ประเมินควำมสำเร็ จ โดยสังเกตจำกอำกำรป่ วยของสุ กรในฟำร์ มหรื อเจำะเลื อดสุ ก รใน
ฟำร์มเพื่อตรวจประเมินใน 1 และ 2 เดือนถัดมำ
3. กำรทำฝูงปิ ด (Closed Herd System)
หลักกำร คือ กำรจัดกำร Pig Flow ในฟำร์มเป็ นระบบปิ ด มีกำรผลิตสุ กรทดแทนภำยในฟำร์มเอง
เพื่อกำจัดปั ญหำที่เกิดจำกกำรนำสุ กรทดแทนเข้ำมำจำกภำยนอก
กำรทำฝูงปิ ดเป็ นแนวทำงกำรจัดฝูงสุ กรระยะยำว ฟำร์ มที่จะเข้ำสู่ ระบบนี้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพต้องมี
จำนวนพ่อแม่พนั ธุ์เพียงพอ ที่จะสร้ำงสุ กรทดแทนโดยไม่เกิดกำร inbreed ในฟำร์ม และสำมำรถผลิตสุ กร
ทดแทนได้เพียงพอกับเป้ ำหมำยกำรผลิตสุ กรในฟำร์ ม
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร ทีส่ ำคัญสำหรับกำรทำฝูงปิ ด มีดังนี้
1. กำรเพิ่มจำนวนแม่พนั ธุ์ให้เพียงพอ
2. กำรจัดสำยสุ กรและตำรำงกำรผสมพันธุ์อย่ำงเป็ นระบบ เพื่อไม่ให้เกิด inbreed
3. กำรจัดกลุ่มผสม แบบ all-in, all-out ที่อำจเป็ นรำยสัปดำห์ (แม่พนั ธุ์มีมำกพอ) หรื อจัดเป็ นชุด
ผสม (ฟำร์มขนำดเล็ก)
4. กำรปรับสภำพสุ กรทดแทน และกำรสร้ำงภูมิคุม้ กันให้สุกรทดแทนอย่ำงเหมำะสม
5. กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ ได้แก่ กำรเคลื่อนย้ำยสุ กรภำยในฟำร์ม กำรควบคุม
บุคคลและพำหนะจำกภำยนอกฟำร์ม กำรจัดระบบ all-in, all-out กำรควบคุม work flow ของ
คนงำนในฟำร์ ม กำรทำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชื้ อทั้งของคน สุ กรและอุปกรณ์ เป็ นต้น
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ภำคผนวก ข กำรจัดกำรสุกรในแต่ละโรงเรื อน
โรงเรื อนพ่ อพันธุ์
กรณีฟำร์ มปลอดกำรติดเชื้อ
1. พ่อสุ กรใช้งำนต้องให้ผลลบต่อกำรตรวจ ELISA
2. พ่อสุ กรทดแทนต้องให้ผลลบต่อกำรตรวจ ELISA สองครั้ งติ ดกัน ห่ ำงกันไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์
ก่อนนำเข้ำฝูง (ควรมีค่ำ RT-PCR เป็ นลบ)
กรณีฟำร์ มมีกำรติดเชื้อแต่ ไม่ แสดงอำกำรป่ วย
1. พ่อสุ กรที่ใช้งำนต้องอยูใ่ นสภำวะที่ไม่มีกำรแพร่ เชื้อไวรัสในน้ ำเชื้อ (ไม่แสดงอำกำรป่ วย)
2. พ่อสุ กรที่ใช้งำนและพ่อสุ กรทดแทนต้องผ่ำนกำรปรับสภำพและมีระยะพัก (Cool Down) อย่ำงน้อย
8 สัปดำห์เช่นเดียวกับสุ กรสำวทดแทน
กรณีฟำร์ มมีกำรติดเชื้ อและแสดงอำกำรป่ วยหรื อภำวะระบำดรุ นแรง (เลือกปฏิบตั ิตำมข้อ 1 หรื อ 2 และ/
หรื อ 3 หรื อ 4)
1. หยุดใช้งำนและทำกำรรักษำพ่อสุ กรที่แสดงอำกำรป่ วย แต่ยงั สำมำรถใช้งำนพ่อสุ กรที่ปกติได้
2. หยุดใช้งำนพ่อสุ กรทั้งหมดในฟำร์ ม โดยให้ใช้น้ ำเชื้ อที่ ปลอดเชื้ อไวรัส PRRS จำกภำยนอก (ซื้ อ
น้ ำเชื้อจำกฝูงที่ไม่แสดงอำกำรป่ วย)
3. ทำกำรตรวจสถำนกำรณ์ติดเชื้ อและ/หรื อกำรแพร่ เชื้อไวรัส PRRS ทำงน้ ำเชื้อของพ่อสุ กรในฝูง ด้วย
วิธี RT-PCR หำกพบเชื้อไวรัส ให้หยุดใช้งำนพ่อสุ กรจนกว่ำจะไม่พบกำรแพร่ เชื้อไวรัสทำงน้ ำเชื้อ
4. แยกพ่อสุ กรที่แสดงอำกำรป่ วยออกจำกฝูง/โรงเรื อนพ่อพันธุ์เพื่อลดกำรแพร่ กระจำยเชื้ อไวรัสในฝูง
และทำกำรรักษำเป็ นรำยตัว
โรงเรื อนคลอด
กำรจัดกำรโรงเรื อนคลอด เพื่อควบคุมโรค PRRS
1. โรงเรื อนคลอดควรเป็ นระบบเข้ำหมดออกหมด (all-in, all-out) ทั้งโรงเรื อน หรื อเป็ นห้อง แยก
คนงำนที่เลี้ยงสุ กรในแต่ละโรงเรื อนคลอด โดยห้ำมไม่ให้เดินไปยังโรงเรื อนคลอดหลังอื่น ๆ
2. ล้ำง ทำควำมสะอำด พ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้ อ และพักโรงเรื อนคลอดอย่ำงเพียงพอ ก่อนย้ำยสุ กรแม่พนั ธุ์เข้ำ
คลอด
3. หลีกเลี่ยงกำรย้ำยฝำกลูกสุ กรโดยไม่จำเป็ น หำกต้องย้ำยฝำกลูกสุ กร ควรทำภำยใน 24 ชัว่ โมงหลัง
คลอดเท่ำนั้น และควรย้ำยฝำกทั้งคอกและห้ำมย้ำยฝำกลูกสุ กรข้ำมห้องคลอดโดยเด็ดขำด
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4. ทำลำยลูกสุ กรแรกคลอดที่มีน้ ำหนักแรกคลอดน้อยกว่ำ 0.8 กิโลกรัม เพื่อลดจำนวนลูกสุ กรที่มีควำม
ไวรั บ ต่ อกำรติ ดเชื้ อและกำรแพร่ เชื้ อ และท ำลำยลู ก สุ ก รที่ ป่วย โทรม น้ ำ หนัก ไม่ ไ ด้ม ำตรฐำน
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ลูกสุ กรที่ไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำ
5. กระตุน้ กำรกิ นนมน้ ำเหลื องของลู กสุ กร เพื่อให้ลูกสุ กรได้รับภูมิคุม้ กันต่อโรคที่ดี หรื ออำจรี ดนม
น้ ำเหลืองเพื่อป้ อนให้กบั ลูกสุ กรที่เกิดมำมีขนำดเล็กกว่ำปกติ
6. ใช้ไฟกกและกล่องกก เพื่อให้ควำมอบอุ่นกับลูกสุ กร จะทำให้ลูกสุ กรมีสุขภำพและภูมิตำ้ นทำนโรค
ที่ดี
7. ควรตัดเบอร์หู หำงและเขี้ยว เมื่อลูกสุ กรอำยุ 2-3 วัน
8. ติดตำมสุ ขภำพของสุ กรแม่พนั ธุ์และลูกสุ กรอย่ำงสม่ำเสมอ เมื่อพบอำกำรป่ วยให้รีบรักษำโดยเร็ ว
9. เปลี่ ยนเข็มฉี ดยำและวัคซี นทุ กครั้ ง เมื่ อฉี ดยำและวัคซี นสุ กรแม่พนั ธุ์ และทุกคอกเมื่อฉี ดยำและ
วัคซีนลูกสุ กร
10. ให้ยำปฏิชีวนะหรื อยำลดไข้ ลดอักเสบ เพื่อป้ องกันและรักษำอำกำรป่ วยของสุ กรแม่พนั ธุ์ช่วงก่ อน
และหลังคลอด ตำมคำแนะนำของสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์มสุ กร
11. ปรับอุณหภูมิและกำรระบำยอำกำศในโรงเรื อนคลอดให้เหมำะสม อำจใช้น้ ำหยด เพื่อป้ องกันไม่ให้
แม่สุกรหอบ ทั้งก่อน และหลังคลอด ตลอดจนระยะเลี้ยงลูก
โรงเรื อนอนุบำล – ขุน
กำรจัดกำรโรงเรื อนอนุบำล-ขุน เพื่อควบคุมโรค PRRS
1. โรงเรื อนสุ กรอนุบำลต้องเป็ นระบบเข้ำหมดออกหมดแบบเป็ นชุด หรื อเป็ นห้อง (all-in, all-out) เพื่อ
ป้ องกันกำรติดเชื้ อที่อำจเกิดจำกกำรสัมผัสโดยตรง แยกคนงำนที่เลี้ยงสุ กรอนุ บำลในแต่ละโรงเรื อน
หรื อห้อง โดยห้ำมไม่ให้เดินไปยังโรงเรื อนอนุบำลหลังอื่น ๆ
2. ล้ำง ทำควำมสะอำด พ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้ อ และพักโรงเรื อนอนุ บำลอย่ำงน้อย 5 – 7 วัน ก่อนนำลู กสุ กร
หย่ำนมชุดใหม่เข้ำเลี้ยง
3. ไม่ควรเลี้ยงลูกสุ กรอนุบำลหนำแน่นเกินไป พื้นที่ที่เหมำะสม ไม่ควรน้อยกว่ำ 0.5 ตำรำงเมตร/ตัว
4. แยกเลี้ยงลูกสุ กรตำมขนำดตัว โดยกลุ่มลูกสุ กรที่ขนำดเล็กให้เน้นเรื่ องควำมอบอุ่นและกระตุน้ กำร
กินอำหำร
5. ใช้ไฟกกและกล่องกก เพื่อให้ควำมอบอุ่นกับสุ กรอนุ บำล จะทำให้สุกรมีสุขภำพและภูมิตำ้ นทำน
โรคที่ดี
6. จัดที่ ใ ห้อำหำรและน้ ำ แก่ สุ ก รอนุ บ ำลอย่ำ งเพี ย งพอ และควรกระตุ ้นกำรกิ นอำหำรของลู ก สุ ก ร
อนุบำลบ่อย ๆ
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7. หมัน่ ตรวจสุ ขภำพสุ กรอนุ บำลอย่ำงสม่ ำเสมอ และคัดแยกลูกสุ กรป่ วยออกจำกสุ กรที่มีสุขภำพดี
และรี บรักษำสุ กรป่ วยในทันที
8. คัดทิ้งลูกสุ กรอนุ บำล ที่ป่วยโทรม ไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำ และทำลำยซำกทันที เพื่อลดกำรแพร่
ระบำดของเชื้อ
9. ลดปริ มำณเชื้อที่แพร่ กระจำยอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อม ด้วยกำรพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อที่เหมำะสม
10. ให้ยำปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ กว้ำง ทั้งในรู ปแบบกำรฉี ด ผสมอำหำรหรื อละลำยน้ ำ เพื่อป้ องกันกำรติด
เชื้อแบคทีเรี ยแทรกซ้อน ตำมคำแนะนำของสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์มสุ กร
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ภำคผนวก ค หลักกำรใช้วคั ซีนในฝูงสุกรพ่อ-แม่พนั ธุ์ สุกรอนุบำล-ขุน
วัคซีน หมายถึง วัคซีนที่ใช้ ในการป้องกันโรค PRRS ที่มกี ารขึน้ ทะเบียนจากสานักงานอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรณี Stable Herd
1.1. ไม่มีกำรฉี ดวัคซี นในฝูงสุ กรพ่อ-แม่พนั ธุ์ ทั้งนี้ ฝูงสุ กรจะเสี่ ยงต่อกำรติดเชื้ อโรคในภำยหลังหำกไม่
เข้มงวดระบบ Biosecurity และกำรปรับสภำพสุ กรสำวไม่ถูกต้อง
1.2. ฉี ดวัคซี นชนิดเชื้อตำยหรื อเชื้อเป็ น เป็ นโปรแกรมให้แม่สุกรอุม้ ท้องที่ 4-6 สัปดำห์ ก่อนคลอด (อำยุ
อุม้ ท้อง 10-12 สัปดำห์) เพื่อรักษำระดับภูมิคุม้ กันโรค PRRS ให้แก่แม่สุกร เพื่อลดกำรติดเชื้อที่อำจ
เกิดขึ้นในอนำคต
หมำยเหตุ 1. กำรฉี ดวัคซี นชนิ ดเชื้ อเป็ นในสุ กรอุม้ ท้อง อยู่ในกรณี พิเศษที่ ตอ้ งได้รับกำรก ำกับ
ควบคุมโดยสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์มสุ กร
2. ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซี นชนิ ดเชื้ อเป็ นในฝูงพ่อ-แม่พนั ธุ์ ที่ไม่เคยผ่ำนกำรฉี ดวัคซี น
ชนิดเชื้อเป็ นในช่วงกำรปรับสภำพสุ กรสำวมำก่อน
2. กรณี Unstable Herd
2.1. ฉี ดวัคซี นให้ฝูงพ่อ - แม่พนั ธุ์แบบพร้อมกันทุกตัว (Mass Vaccination) ด้วยวัคซี น PRRS ชนิ ดเชื้ อ
เป็ น 1 ครั้งและควรฉี ดซ้ ำอีกครั้ง 3-4 สัปดำห์ถดั ไป โดยใช้วคั ซี นเชื้อเป็ นหรื อเชื้อตำย
2.2. หลังจำกนั้นอีก 3 สัปดำห์ให้เข้ำสู่ โปรแกรมวัคซี นสำหรับแม่สุกร เพื่อเพิ่มระดับภูมิคุม้ กันต่อโรค
PRRS ทั้งในตัวแม่สุกรและในนมน้ ำเหลือง ดังนี้
2.2.1. ฉี ดวัคซี นชนิดเชื้อตำยหรื อเชื้อเป็ นให้แม่สุกรอุม้ ท้องที่ 4-6 สัปดำห์ ก่อนคลอด (อำยุอุม้ ท้อง
10-12 สัปดำห์) หรื อ
2.2.2. ฉี ดวัคซี นชนิดเชื้อเป็ นแบบพร้อมกันทุกตัว (Mass Vaccination) ทุก ๆ 3-4 เดือน
หมำยเหตุ 1. กำรฉี ดวัคซี นชนิ ดเชื้ อเป็ นในสุ กรอุม้ ท้อง อยู่ในกรณี พิเศษที่ ตอ้ งได้รับกำรก ำกับ
ควบคุมโดยสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์มสุ กร
2. สัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์มสุ กร ควรทำกำรประเมินสถำนภำพฝูงหำกพบว่ำฝูงเปลี่ยน
จำก Unstable ไปเป็ น Stable ให้ปฏิบตั ิตำมข้อ 1
3. ในฝูงสุ กรอนุบำล-ขุน (กรณี Active Herd และ Unstable Herd)
3.1. ไม่แนะนำกำรฉี ดวัคซี นชนิดเชื้ อเป็ นในลูกสุ กร ในกรณี แม่สุกรป่ วยในห้องคลอดและมีกำรขับเชื้ อ
PRRSปริ มำณมำกในเล้ำคลอด เพรำะลูกสุ กรบำงส่ วนจะได้รับเชื้ อ PRRS จำกแม่สุกร ตั้งแต่อยูใ่ น
เล้ำคลอด
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3.2. ฉี ดวัคซี นชนิดเชื้อเป็ น 1 ครั้ง ให้ลูกสุ กรตั้งแต่อำยุ 2 สัปดำห์ข้ ึนไป โดยได้รับกำรกำกับควบคุมโดย
สัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์ มสุ กร (กำรฉี ดวัคซี น ในกรณี น้ ี เพื่อหวังผลจำกกำรกระตุน้ ภูมิคุม้ กันแบบ
พึ่ ง เซลล์ (CMI) เพื่ อลดหรื อป้ องกันภำวะมี ไ วรั สในเลื อด หรื อลดควำมรุ นแรงหลัง กำรติ ดเชื้ อ
PRRS) ฟำร์ มควรมีกำรเฝ้ ำระวังสถำนภำพของระดับภูมิคุม้ กันในฝูงสุ กรอนุ บำล-ขุนโดยกำรเก็บ
เลือดตรวจระดับภูมิคุม้ กัน (Serological profile)
หมำยเหตุ สัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟำร์มสุ กรสุ กรอำจใช้วธิ ี RT-PCR จำกเลือดของลูกสุ กรในกำรยืนยัน
ภำวะกำรติดเชื้อจำกแม่ได้
4. ข้ อควรระวังในกำรใช้ วคั ซีน PRRSชนิดเชื้อเป็ น
4.1. ในช่วงก่อนและหลังกำรฉี ดวัคซี น 2-3 วัน ควรให้ยำปฏิชีวนะผสมลงในอำหำรหรื อน้ ำ เช่น โคลิ
สติน ซัลเฟต ร่ วมกับแอมม๊อกซี่ ซิลลิ น เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรติดเชื้ อแบคทีเรี ยแทรกซ้อนและ
ควรเพิ่มมำตรกำรกำรบำบัดน้ ำให้เข้มงวดมำกขึ้น
4.2. กำรฉี ดวัค ซี น PRRSชนิ ดเชื้ อเป็ น อำจมี ผลท ำให้สุ ก รมี ก ำรขับ เชื้ อไวรั ส ออกจำกตัวได้ (Virus
shedding) โดยเฉพำะเมื่อฉีดให้กบั สุ กรที่ป่วยและอ่อนแอ
4.3. กำรฉี ดวัค ซี น PRRSชนิ ดเชื้ อเป็ น อำจมี ผลท ำให้ส ำยพันธุ์ ข องเชื้ อไวรั ส PRRS ในฟำร์ มมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรม (Recombination effect)
4.4. กำรฉี ดวัคซี น PRRS ชนิ ดเชื้ อเป็ นในพ่อพันธุ์ ใช้งำนจะทำให้เกิ ดกำรป่ วยได้และสุ กรจะขับเชื้ อ
ไวรัสทำงน้ ำเชื้อได้
5. วัคซีนจำกไวรัสในฟำร์ ม (Autogenous vaccine)
5.1. ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ แบบที่ 1 โดยกำรใช้ตวั ให้เชื้อ (Donor) แต่เปลี่ยนเป็ นใช้ไวรัสที่แยกได้ในฟำร์ ม
นั้นแทน
5.2. ต้องเก็บตัวอย่ำงจำกลูกสุ กรเล้ำคลอดหรื อสุ กรอนุบำลจำกฟำร์ มนั้น ๆ โดยใช้วจิ ำรณญำณของสัตว
แพทย์ผูค้ วบคุ ม ฟำร์ ม สุ ก ร เพื่ อท ำกำรแยกเชื้ อไวรั ส ในห้องปฏิ บ ตั ิ ก ำรภำยใน 24 ชั่วโมง โดย
ตัวอย่ำงสุ กรต้องไม่โทรมหรื อใกล้ตำย ตัวอย่ำงไวรัสที่เก็บได้ตอ้ งมีกำรถอดรหัสเพื่อใช้เป็ นประวัติ
เปรี ยบเทียบกับของฟำร์ มทั้งอดี ตและอนำคตอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง และไวรัสนั้นต้องนำไปผ่ำน
กระบวนกำรทำงห้องปฏิบตั ิกำร เพื่อให้ได้เชื้ อไวรัสที่บริ สุทธิ์ และปริ มำณที่แน่นอน และเก็บเป็ น
เชื้อต้นฉบับ (Seed stock) โดยมีขอ้ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิดงั นี้
5.2.1. เชื้อไวรัสที่เอำไปใช้ฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อคอของสุ กรทดแทนภำยหลังจำกเข้ำเลี้ยง 5-7 วัน ต้องเป็ น
เชื้ อไวรั สของสุ กรที่ แยกได้จำกฟำร์ มนั้น ๆ ห้ำมใช้เชื้ อไวรั สข้ำมฟำร์ มนอกจำกได้รับกำร
ยืนยันจำกกำรถอดรหัสว่ำมีควำมเหมือนกันอย่ำงแน่นอน
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5.2.2. กำรขนส่ งไวรัสที่ได้รับกำรเตรี ยมจำกห้องปฏิบตั ิกำร เพื่อนำไปใช้ฉีดสุ กร ต้องป้ องกันกำร
ปนเปื้ อนจำกห้องปฏิบตั ิกำรและกำรแพร่ กระจำยของเชื้ อโดยต้องมีภำชนะปิ ดมิดชิ ดและมี
ควำมเย็นเพียงพอต่อกำรขนส่ งเชื้อที่เตรี ยมไว้
5.2.3. ปริ มำณเชื้ อ และจำนวนซี ซี ที่ฉีดต้องได้รับกำรแนะนำจำก สัตวแพทย์ห้องปฏิบตั ิกำร และ
อยู่ในดุ ลพินิจ และกำรควบคุ มของสัตวแพทย์ผูค้ วบคุมฟำร์ มสุ กรเท่ำนั้น และต้องฉี ดให้
หมดในครั้งเดียวห้ำมนำกลับไปแช่หรื อใช้อีกโดยเด็ดขำด
5.2.4. อุปกรณ์ และภำชนะเมื่อนำไปใช้ฉีดเชื้อเรี ยบร้อยแล้วให้ เก็บรวบรวมใส่ ภำชนะที่ปิดมิดชิ ด
อีกชั้น และนำไปฆ่ำเชื้ อด้วยยำฆ่ำเชื้ อ และเผำทำลำยทิง้ ดังนั้นอุปกรณ์ตอ้ งเป็ นแบบใช้แล้ว
ทิ้ง
5.2.5. ในช่ วงตั้งแต่เริ่ มฉี ดเชื้ อไวรัสจนถึ ง 60 วัน หรื อ 90 วัน ให้กบั สุ กรทดแทน ต้องมีกำรแยก
คน อุปกรณ์หรื อสิ่ งของที่ตอ้ งใช้ในสุ กรกลุ่มนี้ ออกจำกโรงเรื อนอื่น ๆ โดยเด็ดขำด ทั้งนี้ให้
ดู ผลจำกค่ำเลื อดด้วยวิธี RT-PCR ซึ่ งโดยปกติ ภำยใน 30-60 วันจะไม่พบเชื้ อในกระแส
เลือดถ้ำไม่มีภำวะควำมเครี ยดมำกระทบ
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ภำคผนวก ง หลักกำรเก็บตัวอย่ำงและกำรประเมินผลทำงห้องปฏิบตั ิกำร
1. กำรตรวจวิเครำะห์ ปัญหำ
1.1. กำรตรวจวิเครำะห์ทำงซี รั่มวิทยำ
1.1.1. กำรตรวจโดยวิ ธี ELISA แนะน ำให้ ต รวจตัว อย่ ำ งแบบ Cross sectional sampling เพื่ อ
วิเครำะห์สถำนภำพของฝูง
1.2. กำรตรวจหำไวรัสหรื อแอนติเจน
1.2.1. กำรตรวจหำไวรัสโดยวิธี RT-PCR
 RT-PCR ที่ ใ ช้ Primers จ ำเพำะต่ อ ยี น ORF1a, ORF5, ORF7 หรื อ NSP2 ขึ้ นอยู่ ก ั บ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องกำรตรวจหำชนิ ด ของไวรั ส ทั้ง นี้ ควรท ำกำรทดสอบควำมไวและ
ควำมจำเพำะของ primers ที่ใช้กบั ไวรัสในประเทศก่อน
 ตัวอย่ำงที่ควรจะส่ งตรวจ
 ซี รั่มจำกแม่ที่เพิ่งแท้ง หรื อสุ กรป่ วยที่มีอำกำรทำงคลินิก สำมำรถรวมตัวอย่ำง (Pooled
sample) ได้ไม่เกิน 5 ตัวอย่ำง
 อวัยวะสุ กรป่ วยที่มีอำกำรทำงคลินิก เช่น ปอด ทอนซิล และ ต่อมน้ ำเหลือง
 น้ ำเชื้อพ่อสุ กร สำมำรถรวมตัวอย่ำง (Pooled sample) ได้ไม่เกิน 5 ตัวอย่ำง
1.2.2. กำรตรวจหำแอนติเจนโดยวิธี Immunohistochemistry
 ตัวอย่ำงที่ควรจะส่ งตรวจ คือ เนื้อเยือ่ ปอดและต่อมน้ ำเหลือง
1.2.3. กำรถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัส (DNA sequencing)
 กำรถอดรหัส (sequencing) ส่ วนของยีน ORF5, ORF7 หรื อ NSP2 ของเชื้ อไวรัสขึ้ นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของกำรตรวจ
2. กำรตรวจสถำนภำพของฝูง
เพื่อตรวจดู รูปแบบกำรติดเชื้ อภำยในฝูงโดยวิธี ELISA และหำตัวให้ (donor) ที่จะใช้ในกำรเตรี ยม
ควำมพร้อมของพ่อและแม่พนั ธุ์ทดแทนก่อนเข้ำฝูงในกำรปรับสภำพสุ กรของฟำร์ มที่เป็ นบวกที่เลี้ยงอยู่ใน
บริ เวณเดียวกัน กำรตรวจประกอบด้วย ตรวจเลือดฝูงแม่พนั ธุ์ ฝูงอนุบำลและสุ กรขุน โดยตรวจปี ละ 1 หรื อ 2
ครั้ง ตำมควำมเหมำะสม
1. ตรวจฝูงแม่พนั ธุ์จำนวน 30 ตัวอย่ำงคละจำนวนท้องตั้งแต่แม่ทอ้ งแรกถึงแม่แก่ ประมำณท้องละ 4 5 ตัวอย่ำง
2. ตรวจฝูงอนุบำลและสุ กรขุนที่อำยุ 4, 8, 12, 16 และ 20 สัปดำห์ ช่วงอำยุละ 4-5 ตัวอย่ำง
3. กำรตรวจเพื่อเฝ้ำระวังโรค
3.1. น้ ำเชื้อ ตรวจโดยวิธี RT-PCR ในพ่อพันธุ์ที่มีควำมเสี่ ยงและแสดงอำกำร
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3.2. พ่อพันธุ์ทดแทน
3.2.1. ตรวจโดยวิธี ELISA ทุกตัวก่อนเข้ำฝูงในกรณี ฝงู ที่เป็ นลบ ในกรณี ฝงู ที่เป็ นบวกและเลี้ยงอยู่
ในบริ เวณเดียวกัน (One site system) ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับแม่พนั ธุ์ทดแทนที่ปรับสภำพ
3.2.2. ตรวจโดยวิธี RT-PCR ทุกตัวก่อนเข้ำฝูงในกรณี ฝงู ที่เป็ นลบ
3.3. แม่พนั ธุ์ทดแทน ปฏิบตั ิตำมกำรประเมินกำรปรับสภำพภูมิคุม้ กันในสุ กรพันธุ์ทดแทน
หมำยเหตุ : สุ กรที่ ผ่ำนกำรฉี ดวัคซี นเชื้ อเป็ นจะให้ผลกำรตอบสนองทำงภู มิคุม้ กันที่ ตรวจวัดโดยวิธี
ELISA เช่นเดียวกับสุ กรที่ผำ่ นกำรติดเชื้ อไวรัสตำมธรรมชำติครั้งแรก กำรได้รับวัคซี นชนิ ดเดิมซ้ ำ ๆ อำจไม่
พบกำรตอบสนองที่ตรวจวัดโดยวิธี ELISA
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ภำคผนวก จ ผูใ้ ห้บริ กำรรับตรวจวินิจฉัยโรคพีอำร์อำร์เอส (PRRS) ทำงห้องปฏิบตั ิกำร
หน่ วยงำน – ทีอ่ ยู่ติดต่ อ
VI
กลุ่มไวรัสวิทยำ สถำบันสุ ขภำพสั ตว์ แห่ งชำติ กรมปศุ
สั ตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50/2 เกษตรกลำง
ถ.พหลโยธิน ลำดยำว จตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
โทร 0-2579-8908-14 ต่ อ 422 ถึง 429
ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นำกำรสั ตวแพทย์ ภำคเหนื อ
ตอนบน กรมปศุสัตว์
221 ม.6 ถ.ลำปำง-เชียงใหม่ ต.เวียงตำล อ.ห้ ำงฉัตร จ.
ลำปำง 52190
โทร 0-5483-0195 – 6
ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นำกำรสั ตวแพทย์ ภำคเหนื อ
ตอนล่ ำง กรมปศุสัตว์
9 ม.15 ถ.พิษณุโลก-หล่ มสั ก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.
พิษณุโลก 65130
โทร 0-5531-2069-72
ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น ำ ก ำ ร สั ต ว แ พ ท ย์ ภ ำ ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมปศุสัตว์
ต.ท่ำพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
โทร 0-4326-2050, 0-4326-1165-6
ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น ำ ก ำ ร สั ต ว แ พ ท ย์ ภ ำ ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ ำง กรมปศุสัตว์
ม.9 ถ.สุ รินทร์ -ปรำสำท ต.นำบัว อ.เมื อง จ.สุ รินทร์
32000
โทร 0-4454-6104

วิธีตรวจ
ELISA RT-PCR





















DS
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หน่ วยงำน – ทีอ่ ยู่ติดต่ อ
VI
ศู นย์ วิจัยและพัฒนำกำรสั ตวแพทย์ ภำคใต้ กรมปศุ
สั ตว์
124/2 ม.7 ถ.ทุ่ ง สง-ห้ ว ยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่ ง สง จ.
นครศรีธรรมรำช 80110
โทร 0-7577-0008-9, 0-7577-0128-30
ศู นย์ วิจัยและพัฒนำกำรสั ตวแพทย์ ภำคตะวันออก
กรมปศุสัตว์
844 ม.9 ถ.หัวกุญแจ-มำบคล้ ำ ต.คลองกิ่ว อ.บ้ ำนบึง
จ.ชลบุรี 20220
โทร 0-3874-2116-19, 0-3820-2031
ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นำกำรสั ต วแพทย์ ภำคตะวันตก
กรมปศุสัตว์
126 ม.10 ต.เขำชะงุ้ม อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70150
โทร 0-3222-8419, 0-3222-8379
หน่ วยชั นสู ตร คณะสั ตวแพทยศำสตร์ จุ ฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ
10330
โทร 0-2218-9606
หน่ วยชั น สู ตรโรคสั ต ว์ คณะสั ต วแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตร ศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน จ.
นครปฐม 73140
โทร 0-3435-1901-3
โ ร ง พ ย ำ บ ำ ล สั ต ว์ ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ ำ ส ต ร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่ น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่ น
42000
โทร 0-4334-3081

วิธีตรวจ
ELISA RT-PCR























DS
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หน่ วยงำน – ทีอ่ ยู่ติดต่ อ
VI
หน่ วยชั น สู ตรโรคสั ต ว์ คณะสั ต วแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ถ.เลียบคลองชลประทำน ต.แม่ เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่
51000
โทร 0-5394-8041-2
ศู นย์ บริ กำรชั นสู ตรโรคสั ตว์ คณะสั ตวแพทยศำสตร์
มหำวิท ยำลัย เทคโนโลยี ม หำนคร 140 ถนนเชื่ อ ม
สั มพันธ์ เขตหนองจอก กรุ งเทพมหำนคร 10530
โทร 0-2988-3655 ต่ อ 5210
ศู น ย์ ต รวจวิ นิ จ ฉั ย ทำงกำรสั ต วแพทย์ คณะสั ต ว
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สำย 4 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2441-0933
ศูนย์ วทิ ยำศำสตร์ เบทำโกร
136 หมู่ 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี
โทร 0-2564-7932-40 ต่ อ 206

วิธีตรวจ
ELISA RT-PCR

DS













หมำยเหตุ
VI
Viral isolation (ใช้เวลำประมำณ 7 วัน)
ELISA
Enzyme-linked immunosorbent assay (ใช้เวลำประมำณ 3 – 5 วัน)
RT-PCR Reverse transcription polymerase chain reaction (ใช้เวลำประมำณ 2 วัน)
DS
DNA sequencing (ใช้เวลำประมำณ 10 - 14 วัน)
** ค่ำบริ กำรตรวจวินิจฉัยขึ้นอยู่กบั หน่ วยงำนนั้น สำหรับหน่ วยงำนของกรมปศุสัตว์ไม่คิดค่ำบริ กำร หำก
ต้องกำรทรำบรำยละเอียดกรุ ณำติดต่อตำมที่อยูแ่ ละเบอร์โทรที่ให้ไว้
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ภำคผนวก ฉ กำรล้ำงและฆ่ำเชื้อ
กำรล้ำงและฆ่ ำเชื้อ ทำควำมสะอำดประจำวัน



พ่นยำฆ่ำเชื้อตำมทำงเดิน ระหว่ำงคอก ทำงเชื่อมระหว่ำงโรงเรื อนทุกวันในกลุ่มปกติ
และ 2-3 ครั้งต่อวันในกลุ่มป่ วย
พ่นยำฆ่ำเชื้อ (ชนิดที่ไม่เป็ นอันตรำยต่อเนื้อเยือ่ ) รอบตัวสัตว์วนั ละ 1-2 ครั้ง หรื อหลังกำร
อำบน้ ำ ล้ำงคอก ประจำวัน

ขั้นตอนกำรล้ำงโรงเรื อนคลอดหลังหย่ ำนมหรื อหมูขุนหลังจับขำยหมดแล้ว
1. ย้ำยอุปกรณ์ ได้แก่ กล่องกก ถำดอำหำร ออกล้ำง และฆ่ำเชื้อ
2. กวำดอุจจำระ เศษอำหำรและสิ่ งสกปรกออกจำกคอก และพ่นน้ ำให้เปี ยก
3. พ่นล้ำง (ด้วยหัวฉี ดแรงดัน ) ที่ผนังและพื้นคอกด้วยน้ ำผงซักฟอกทิ้งไว้ 30-60 นำที
4. ล้ำงออกด้วยน้ ำสะอำด ทิ้งให้แห้ง
5. พ่นยำฆ่ำเชื้อและปล่อยให้แห้ง
6. อำจโรยผงปูนขำว หรื อ พ่นด้วยน้ ำปูนขำวทิง้ ไว้ แต่ตอ้ งล้ำงออกก่อนนำหมูเข้ำ เพรำะจะ
กัดผิวและกีบหมู
7. พักคอก 5-7 วัน ก่อนนำสุ กรใหม่เข้ำ 1 วัน ควรพ่นยำฆ่ำเชื้ออีกครั้ง
ขั้นตอนกำรล้ำงและฆ่ ำเชื้อยำนพำหนะทีใ่ ช้ บรรทุกสุ กรและซำก
1. กวำดอุจจำระ เศษอำหำรและสิ่ งสกปรกออก และพ่นน้ ำให้เปี ยก
2. พ่นล้ำง (ด้วยหัวฉี ดแรงดัน ) ที่ผนังและพื้นคอกด้วยน้ ำผงซักฟอกทิ้งไว้ 30-60 นำที
3. ล้ำงออกด้วยน้ ำสะอำด ทิ้งให้แห้ง
4. พ่นยำฆ่ำเชื้อและปล่อยให้แห้ง
5. พักกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 8 ชัว่ โมง
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กำรเลือกและใช้ ยำฆ่ ำเชื้ อ
ยำฆ่ำเชื้ อที่มีประสิ ทธิ ภำพต่อไวรัส บำงชนิ ดสร้ำงควำมระคำยเคืองต่อเนื้ อเยื่อของสุ กรและผูใ้ ช้ ใน
กำรเลือกยำฆ่ำเชื้ อจึงต้องเลื อกให้เหมำะสมกับงำน โดยยำฆ่ำเชื้ อที่มีฤทธิ์ กัดรุ นแรง ควรเลือกใช้เฉพำะกำร
พ่นพื้นทำงเดิ น และกำรพ่นฆ่ำเชื้ อคอกที่ไม่มีสุกรอยู่เท่ำนั้น ส่ วนยำฆ่ำเชื้ อที่ใช้ได้กบั เนื้ อเยื่อควรเลื อกใช้
กลุ่มที่เป็ น antiseptic
กำรพ่นยำฆ่ำเชื้ อควรมีกำรคำนวณปริ มำณที่ใช้ต่อพื้นที่กำรเลี้ยงทุกครั้ง เพื่อให้ยำฆ่ำเชื้ อแต่ละชนิ ด
สำมำรถออกฤทธิ์ ได้ตำมประสิ ทธิ ภำพจริ ง
ตำรำงแสดงตัวอย่ำงกลุ่มยำฆ่ ำเชื้ อทีอ่ อกฤทธิ์กบั ไวรัส
(McDonnell&Russell, Clin. Microbiol.Rev. 1999, 12(1):147)

กลุ่มยำฆ่ำเชื้อ*

ใช้งำนได้ทวั่ ไป

ใช้เฉพำะพื้นทำงเดินและ
เมื่อไม่มีตวั สัตว์

Alcohol: ethanol, isopropanol
+
Aldehyde: glutaraldehyde, formaldehyde
+
Biguanides: Chlorhexidine
+
Halogen-releasing agents: chlorine compounds,
+
Iodine compounds
Peroxygens: hydrogen peroxide, peracetic acid
+
Phenol and cresol
+
Quaternary ammonium compounds (QAC):
+
cetrimide, benzalkonium chloride
*ประสิ ทธิ ภำพของยำฆ่ำเชื้ อสำหรับกำรใช้งำนในฟำร์ มต้องพิจำรณำถึงควำมคงทนต่อสำรอินทรี ย ์ ควำม
ร้อน แสงแดด และสิ่ งแวดล้อมต่ำงๆประกอบด้วย

แนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกต่ อปั ญหาโรค PRRS ในประเทศไทย

ปรับปรุง ครั้งที ่ 4

35

