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ภาคแรก แนวคดิและการจดัเตรยีม
แผนรบัมอื ASF ของอเมรกิา
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Secure Pork Supply Plan โดย Jim Roths, ISU, USA 
(บรรยายในงาน CUVC2019 กทม.)

อเมริกาวางแผนการจดัการ ASF โดยค านงึถึง การผลติอาหารเพื่อ
ผู้บริโภค (Secure Pork Supply) และการคงอยูข่องธุรกิจด้วย

ไมใ่ช่แคจ่ดัการกบัโรคติดตอ่

FMD CSF
ASF

3 โรคตดิต่อในหมู ที่ไม่ตดิคน ไม่มีผลต่อ food safety
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ความมั่นคงของการจดัหาเนือ้สกุร 
Secure Pork Supply

แผนการ Secure Pork Supply สามารถช่วยเกษตร (USA) อยา่งไร
• แนะน ามาตรฐานทาง biosecurity แก่ผู้ผลติสกุร เพ่ือใช้ในการปอ้งกนัสกุรในฟาร์ม
• รวมถึงการวางขัน้ตอนให้แก่ผู้ผลติสกุรสามารถเคลื่อนย้ายสกุรได้โดยไมแ่พร่โรค 
• ให้โอกาสแก่ผู้ผลติสกุรท่ีจะด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้ตราบเทา่ท่ีสกุรยงัไมต่ิดเชือ้
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Secure Pork Supply Plan โดย Jim Roths, ISU, USA 
(บรรยายในงาน CUVC2019 กทม.)

แนวคิดใหม่
Stamping out การฆา่ทิง้ทัง้หมดเม่ือเกิดการ

ระบาดไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีอีกตอ่ไป

ฟาร์มมีขนาดใหญ่มากขึน้

ความยากในการเคลื่อนย้ายสตัว์จ านวนมากๆ

การตอ่ต้านของสาธารณะ (ไปฆ่าเขาท าไม)

คา่ใช้จ่ายในการฆา่และก าจดัซาก

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมในการก าจดัซากหมปู่ามีมากขึน้ ฆา่ยงัไงถึงหมด
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Secure Pork Supply Plan โดย Jim Roths, 
ISU, USA (บรรยายในงาน CUVC2019 กทม.)

วางแผนก่อนการระบาด  ลดโอกาสท่ีฝงูจะตดิโรค

เตรียมการย้ายสตัว์ออกให้เร็วท่ีสดุเม่ือเร่ิมระบาด

การประสานงานของแตล่ะฝ่ายเพื่อควบคมุการระบาด
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Secure Pork Supply Plan โดย Jim Roths, ISU, 
USA (บรรยายในงาน CUVC2019 กทม.)

การเตรียมตวัก่อนเกิดการระบาด จดัอาสาสมคัรผู้จะเตรียมงานและแผนงาน
ภาครัฐและเอกชน

วาง ไบโอซิเคียวริตี ้ต่อ ASF การส ารวจตรวจเชือ้ ระบาดวิทยา

ข้อปฏิบตัิในการเคลื่อนย้าย การประเมินความเสี่ยง

เข้า&ออก
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Biosecurity ส าหรบั ASF

วาง ไบโอซิเคียวริตี ้ต่อ ASF

เข้มกวา่ปกติ เพราะเชือ้แปลก หมยูงัไม่
มีภมูิคุ้มกนั เชือ้ปริมาณมาก

ขีดเส้นแบง่ LOS เพ่ือกัน้การติดต่อ
จดัแบง่พืน้ท่ีกนัชน PBA

ล้างและฆ่าเชือ้

ควบคมุทางเข้าออกใน
เขตสะอาด เขตกนัชน
และเขตนอกเขตเลีย้ง
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Biosecurity ส าหรบั ASF
ก าหนดทางเดนิในฟาร์ม

ในเขตเลีย้ง

นอกเขตเลีย้ง

ไมใ่ห้รถอาหารจากภายนอกเข้าฟาร์ม
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ภาคสอง ขัน้ตอนการรบัมอื
แผนรบัมอื ASF ของอเมรกิา
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Secure Pork Supply Plan โดย Jim Roths, 
ISU, USA (บรรยายในงาน CUVC2019 กทม.)

จดุติดเชือ้

เขตติดเชือ้
เขตกนัชน

เขตควบคมุโรค

เขตปลอดโรค

การแบง่เขตเม่ือมีการระบาดในอเมริกา



Metta Makhanon

ขอ้ปฏบิตัขิองเจา้หนา้ที่

ASF มีการติดตอ่ 4 Phases + 2 types

Phase 1 ตัง้แตป่ระกาศพบโรค กินเวลาไม่เกิน 4 วนั

Phase 2

Phase 3

Phase 4

เม่ือเชือ้แพร่กระจายออกไป 

เม่ือควบคมุโรคได้ ติอตอ่ OIE

เม่ือปลอดโรค

การระบาด Type 1 

การระบาด Type 2

เชือ้ไวรัสรุนแรง
ทัง้อาการและการตาย
ก าจัดหมูในฟาร์มที่ตดิ
เชือ้ทัง้หมดรวมถงึซาก

เชือ้แพร่กระจายอย่างต่อเน่ือง
ทัง้หมูฟาร์มและหมูป่า
หรือเชือ้ไม่รุนแรง
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Phase 1 เมือ่ confirm โรค

• วางเขตควบคมุรอบจดุระบาดและพืน้ทีส่มัผสัเช ือ้
• USDA/State AH officers ก าหนดการหยดุเคลือ่นยา้ยสตัวท์ีไ่วตอ่
เช ือ้ 48-72 ชม.

• ประกาศใหส้าธารณะทราบ
• เร ิม่การกกักนัและ stamping out ฝูงทีต่ดิเช ือ้และสมัผสัเช ือ้
• จดัการตรวจสอบโรคในเขตควบคมุและเขตปลอดโรค
• จดัการ biosecurity ตามแผนของ SPS ส าหรบัเขตควบคมุ
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Phase 2 เมือ่เกดิการแพรร่ะบาดออกไป

•การปฏบิตังิาน ขึน้กบัชนิดของการระบาด ความแรงของเช ือ้ 
และการแพรข่องเช ือ้ รวมถงึปรมิาณหมูป่าในเขตน้ัน
•การระบาด แบ่งเป็น

• Type 1 High virulent strain เช ือ้รนุแรง
• Type 2 Low virulent strain เช ือ้แพรไ่ปทัว่/เช ือ้ไม่รนุแรง
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การระบาด Type 1

เชือ้รุนแรง
ก าจดัหมแูละหมปู่าและลดเชือ้อยา่งรวดเร็วและเข้มงวด

เก็บตวัอยา่งจากหมท่ีูตายทกุตวัสง่ห้องแลป ของรัฐ (เลือด ตอ่มน า้เหลือง ทอนซิล ม้าม)

ท าลายซากไมใ่ห้ออกสูส่ิ่งแวดล้อม

ยอมให้มีการย้ายหมจูากเขตควบคมุได้

เฉพาะเม่ือผ่านการประเมินวา่หมไูม่ได้ติดเชือ้ ไม่ได้สมัผสัหมปู่วย

โดยผ่านการประเมินวา่ มีการจดัการทางไบโอซิเคียวริตีท่ี้ดี 

และผ่านการตรวจตัวอย่างจากหมูที่ตายในฟาร์มด้วยวิธี PCR ทุกวันและไม่พบ ASFV

จดุติดเชือ้

เขตติดเชือ้
เขตกนัชน

เขตควบคมุโรค

เขตปลอดโรค

แยกตวัป่วยออกให้ไวที่สดุ

เขตควบคุมโรค
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การระบาด Type 2 จดุติดเชือ้

เขตติดเชือ้
เขตกนัชน

เขตควบคมุโรค

เขตปลอดโรค

เชือ้แพร่ไปทั่ว 
หรือเชือ้ไม่รุนแรง

เม่ือมีการติดเชือ้ตอ่เน่ืองจนการท าลายทัง้หมดเป็นไปได้ยาก

ฟาร์มท่ีติดเชือ้ เจ้าของต้องขออนญุาตตอ่เจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อเข้าสูร่ะบบตลาดแบบควบคมุ เพ่ือท าการ modified stamping-out

ยดึหลกั Food Safety เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบก่อนและหลงัการเชือดว่าเนือ้ปลอดภยั สามารถบริโภคได้

เม่ือมีการติดเชือ้ท่ีไม่รุนแรง เข้ามาโดยไม่รู้ตวั (กรณีนีเ้กิดได้ยาก เพราะเชือ้ท่ีเข้ามาใหม่มกัรุนแรง)

ออก กม. และเคร่งครัดตอ่การควบคมุการให้เศษอาหารแก่สกุร โดยต้องให้อาหารสกุในความร้อนที่พอเพียงในการฆา่เชือ้ ASF

ในการท าลายหมขูองฟาร์มท่ีติดเชือ้ หมท่ีูตรวจแล้ววา่ไม่ได้ติดเชือ้แตต้่องถกูท าลายด้วย จะถกูสง่ไปยงัตลาดควบคมุพิเศษ 
controlled market เจ้าหน้าท่ีจะควบคมุการท าลายซากหม ูการส่งตลาด การก าจดัไวรัส และอ่ืนๆ จนกวา่ฟาร์มจะปลอดโรค
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ถาม-ตอบ Prof. Roths

ถาม In USA, do you have the animal health law to destroy all infected or suspected 
animals for ASF. If yes, how can you run the secure pork supply project?
• The US Federal government does have the authority to destroy all pig herds 

infected with ASF, FMD, or CSF. 
• Type1: The Secure Pork Supply Plan is for those herds that are in a Control Area 

(near an infected herd) but that can demonstrate with a high degree of 
confidence that they are not infected, so that they can get a permit to move their 
pigs. All infected herds will likely be destroyed. 

• Type 2: The only exception that has been discussed is if the U.S, has an outbreak 
of low virulence ASF that causes very mild clinical signs and is widespread before 
we know that we have it. This is highly unlikely, since the ASF strain that is 
causing infections in the EU and Asia, and may arrive in the U.S., is a high 
virulence strain. In addition, we are conducting more surveillance for ASF, so we 
should find a low virulence strain before it becomes widespread. 
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ถาม-ตอบ Prof. Roths

ถาม could you please explain the definition of “controlled market” 
and how to manage this market?
• The controlled marketing concept has been discussed, but has 

not been adopted. The only time that may be considered would 
be if widespread infection with low virulence ASF is discovered 
and has been ongoing for a while. That would mean that 
healthy hogs with low level infection may have been going to 
slaughter for a period of time. Controlled marketing would 
allow producers to continue to sell their healthy hogs to 
slaughter until their premises was completely depopulated. This 
is a highly unlikely scenario. 
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ถาม-ตอบ Prof. Roths

ถาม do you think the consumers may accept the ASF infected 
pork?
• Our slaughter inspection system by the USDA Food Safety 

Inspection Service ensures that only healthy hogs can pass 
antemortem and postmortem inspection and enter the food 
chain. Any hogs with clinical or postmortem signs of ASF, or any 
other disease, will not enter the food chain. Consumers can be 
assured that all the pork on the market is from healthy hogs. 
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ขอใหท้กุคนโชคดี


