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จัดการ ASF แบบเชิงรุก อย่ามัวรีรอ 

โดย ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล และ สพ.ญ.ดร.เมตตา เมฆานนท์ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือต้องการส่ือสารในกลุม่เล็กๆให้รวมตวั เพ่ือตระหนกัถึงวิธีปอ้งกนัและรับมือกบั ASF  

ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล 

 ประมาณ 11 เดือนท่ีผ่านมา ท่ีเราเร่ิมตระหนกัและได้รับข่าวสารวา่ ASF ได้ระบาดในประเทศเพ่ือน

บ้าน และพยายามประกาศให้เฝา้ระวงัเตรียมรับกบัสถานการณ์  

 เราจะเน้นท่ีการเตรียมตวัในระบบฟาร์มท่ีสามารถแก้ไขปรับปรุง ลงทนุกบัฟาร์มได้ สว่นฟาร์มรายย่อย

นา่จะให้ปศสุตัว์ดแูลเน่ืองจากฟาร์มเหลา่นีไ้มมี่ก าลงัดแูลตวัเอง 

 เดิมฟาร์มใหญ่ในบ้านเราไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรือตอบสนอง ตัง้แต่เดือน พฤศจิกายน 2561 ท่ี

ทางอาจารย์ให้ข้อมลู เน่ืองจากเห็นว่าเป็นเร่ืองไกลตวั แตปั่จจบุนันีเ้ร่ิมหนัหน้าเข้ามาร่วมมือกนัปอ้งกนักับทุก

ภาคสว่น ซึง่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกท่ีทกุภาคสว่นให้ความร่วมมือกนัดี 

 และทาง FAO/OIE ระบุไว้ว่า ถ้าโรคท่ีเกิดเป็นแล้วจะจบก็ต่อเม่ือ มีความร่วมมือกัน ทัง้ 4 ส่วน 

ดงันี ้

1.กรมปศสุตัว์ 

2.กระทรวงมหาดไทย ฝ่ายความมัน่คง 

3.สมาคมผู้ เลีย้งสกุร 

4.วงการสตัวแพทย์ – สตัวบาล  

และส่วนท่ีเพิ่มเติมมาคือ 5.สายทางห้องปฏิบตัิการ คือ ห้องแลป ผู้ ท่ีจบ วท.บ เป็นต้น เน่ืองจากทุก

ภาคสว่นจะเก่ียวข้องกนั เพ่ือให้ยตุกิารระบาดได้รวดเร็ว  

 จะสงัเกตไุด้ว่าปัจจบุนันี ้มีบางเขต เช่น ทางนครปฐม ได้มีการร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีปศสุตัว์เขต จบัมือ

กบั ผู้ เลีย้งสกุร ในการประชมุหารือและแนวทางปอ้งกนั และตอ่มาจะดงึในส่วนผู้ เก่ียวข้อง คือ คนจบัหม ูและ 

เขียงหม ูเข้าร่วมประชมุหารือและปอ้งกนัด้วย 
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Current ASF situation in AEC 

5 countries link to mainland and another 5 oceanic countries 
โดย ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล 

 

 ถ้าดจูากประวตัจิะเห็นวา่หมมีูความผกูพนัธ์กบัประเทศจีนมานานกวา่ 3,000 ปีแล้ว ตัง้แตท่ี่จีนพ้นจาก

สงครามภายในและได้เฟ่ือฟู ร ่ารวยขึน้มา และเข้าไปแทรกแซงในแตล่ะประเทศ เช่น ลาว ซึ่งคนลาวบอกว่าจีน

เข้ามายึดเกือบหมดประเทศ เขมร ซึ่งปัจจบุนั จีนเข้าไปแทกแซงมาก และเวียดนาม โดยเฉพาะทางเวียดนาม

เหนือ แตท่างเวียดนามเองไม่แสดงออก เน่ืองจากกฏหมายของเค้า และแสดงออกให้เห็นว่าเวียดนามทะเลาะ

และไมอ่ยูใ่ต้อ านาจจีน 

 และตามประวตัิท่ีดจูากฟอสซิลท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของตระกลูหมปู่านัน้ ต้นก าเนิดท่ีแท้จริงจากประเทศไทย 

และ ออสเตรเลีย และตอนนีด้เูหมือนไประบาดท่ี แอฟริกา -> ยโุรป -> อเมริกา -> เอเชีย  

ประเทศจีน 

 ชว่งท่ีระบาดนัน้ ทางราชการเข้ามาดแูล เชน่ ทหาร และภาครัฐ เข้ามาก าจดัอยา่งเร่งดว่น ยิ่งก าจดั ยิ่ง

ระบาด อย่างรวดเร็ว โดยท่ีทางภาครัฐไม่มีค าอธิบายให้ประชาชน ยิ่งสร้างคามสับสนและความกลวัให้กับ

ประชาชน แต่ก็ยงัไม่เป็นผล และเม่ือศนูย์กลางรับหมูอยู่ท่ีเจิงโจว ยิ่งเป็นท่ีกระจายเชือ้ไปไวตามเส้นทางได้

รวดเร็ว จนผ่านมา 3 เดือน ทางภาครัฐ จึงยอมให้ภาคมวลชน เข้ามาดแูล การระบาดจึงค่อยๆลดลง แต่ก็ยงั

กระจายไปแตล่ะพืน้ท่ี แล้วลามเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ตามแนวเขตชายแดน จากชาวเขาและคนยากจน และ

ทางจีนได้ฆ่าหมูทิง้ตามแม่น า้ การจดัการของจีนท่ีล้มเหลวเป็นปัญหาการ balance ระหว่างกฎหมายของรัฐ 

กบัผลปะโยชน์-ความอยู่รอดของภาคเอกชน เป็นบทเรียนซึ่งเราต้อง balance ให้ได้ รวมถึงเอกชนต้องเรียนรู้

วิธีการ stamping out ของปศสุตัว์หากเกิดเคสแรกๆ เพ่ือท่ีจะสามารถเข้าชว่ยได้หากมีการร้องขอ 

ประเทศเวียดนาม 

 ระบาดมาจากกว่างสีซึง่มีการเลีย้งหนาแน่น ตา่งจากฝ่ังยนูนานท่ีติดพม่า จากชาวเผา่ คนยากจน โดย

เข้ามาช่วงก่อนวนัตรุษจีน ซึ่งสตัวแพทย์ นกัวิชาการน่าจะทราบเร่ืองแล้วแต่ติดวนัหยุด ซึ่งเป็นวนัหยดุของทุก

คน จนกระทั่งหลังตรุษจีน วันท่ี 15 มีการประชุมของภาครัฐ ซึ่งไม่ทันการ วันท่ี 18 ย่ืนต่อ OIE และวันท่ี 19 

ประกาศ ASF ระบาดในประเทศ แต่ส่วนมากจะระบาดในส่วนของฟาร์มเช่า คอนแทรก จ้างเลีย้ง และฟาร์ม
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ย่อยๆ เท่านัน้ แต่ในส่วนของฟาร์มใหญ่ ท่ีมี GP, GGP และฟาร์มนิวเคลียส ไม่พบเจอว่าระบาด และระบาด

ทางภาคเหนือมากกว่าภาคใต้ สาเหตท่ีุระบาดเร็ว เน่ืองจาก มีการฆ่าหมแูละทิง้ลงแม่น า้ และมีบริษัทท่ีรับซือ้

หมทูัง้หมดไมว่า่หมจูะป่วยรึไมป่่วย เพียง 5 เดือนจงึลามไปทัง้ประเทศ 

ประเทศกัมพูชา  

 เร่ิมมีการระบาดจากการน าเนือ้หมูและผลิตภัณฑ์ติดเชือ้จากเวียดนามเข้ามาท่ีรัตนคีรี แต่ยงัคงเป็น

แบบช้าๆ เน่ืองจากเป็นฟาร์มย่อยๆ และมีการ stamping out อย่างรวดเร็ว เบือ้งหลงัมีทนุช่วยจากเอกชนไทย

เป้าหมายให้กัมพูชาชะลอการติดต่อให้นานท่ีสุด และไทยช่วยป้อนหมูเข้ามา ท าให้ไม่ขาดหมู แต่ภายหลัง

เน่ืองจากราคาหมูท่ีมาจากเวียดนามต่างจากไทยมาก การลกัลอบจึงมีมากขึน้ มีเส้นทางหลายสายท่ีพุ่งเข้า

พนมเปญ แม้เจ้าหน้าท่ีจะพยายามสกัดหมลูกัลอบในพาหนะต่างๆ แตก่ าลงัคนและทรัพยากรไม่พอ และเกิด

การติดเชือ้ในระบบฟาร์ม 1,000-2,000 แม่ด้วย มีการขายแม่ติดเชือ้ออกด้วย หมูจึงเทเข้าโรงเชือดอย่าง

มากมาย กลายเป็นท่ีรวมเชือ้  

กัมพูชาไม่มีแลปตรวจคอนเฟิร์มต้องส่งแลปท่ีเวียดนาม รอผลนาน เม่ือมีการป่วยก็เชือดกินหรือขาย

ไม่ได้ท าลาย เป็น sold out ไม่ใช่ stamp out ประเทศท่ีติดเชือ้ตอนนีท้ าแบบนี ้ซากหมูเข้าตลาดสดและท า

ผลิตภณัฑ์คล้ายไส้กรอกซึง่ยงัไมส่กุ เชือ้แพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว 

ต้นเดือนกรกฎาคมนี ้การแพร่ระบาดเข้ามาใกล้พนมเปญจากทางใต้ของประเทศ การสง่หมขูายจากฝ่ัง

ไทยเป็นความเส่ียงของไทย 

 บทเรียนจากกมัพชูา คือ เราต้องรวมตวั มีการพ่นยาฆ่าเชือ้ท่ีโรงฆ่า ล้างรถขนหมโูดยร่วมกบัร้าน car 

care สร้างระบบ washing bay (WB) ยาฆ่าเชือ้และความเข้มข้นท่ีผสมต้องยืนยันว่าเพียงพอต่อการก าจัด 

ASF 

ประเทศลาว 

 เร่ิมมีการระบาดจากเวียดนามเข้ามาท่ีสาละวนั ซึง่มีพรมแดนฝ่ังนงึคือเวียดนาม อีกฝ่ังคืออบุลราชธานี 

แตย่งัคงเป็นแบบช้าๆ เน่ืองจากเป็นฟาร์มย่อยๆ และถ้าหมตูาย ชาวบ้านก็จะฆ่ากินเอง เน่ืองจากท่ีลาว ฟาร์ม

ย่อย ยงัเป็นการเลีย้งหมแูบบหลงับ้าน ผกูคอเลีย้ง และเลีย้งแบบกินเศษอาหาร(Swill Feed)  และเลีย้งหมดู า 

หมูป่า มีการกระโดดขึน้ไปในเขตเวียงจันทน์ ซึ่งอาจไม่ได้มาจากสาละวันก็ได้เน่ืองจากทางเหนือ ลาวมี

พรมแดนตดิจีนเชน่กนั  
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 ตอ่มามีการประกาศเพิ่มท่ี สะหวนัเขตท่ีตดิมกุดาหาร อีกข้างตดิเวียดนาม และเขตเฝา้ระวงัหลวงน า้ทา

ท่ีตดิจีน  

 ลาวจะคล้ายในแอฟริกาท่ีมีความหนาแน่นน้อย หากโรคไม่เข้าฟาร์มใหญ่ ก็จะไปช้าๆ หรือกินหมท่ีูติด

โรคไปหมด ไทยมีการขายหมเูนือ้เข้าลาวน้อยลง แสดงวา่การผลิตในประเทศเพียงพอแก่การบริโภค 

ระบาดวิทยา ต้องดูอาการให้ออก 

1.มีเลือดออกทางทวาร ทัง้ๆท่ีหมยูงัไม่ตาย เลือดด าๆ ไม่เหมือน PHE และ Lawsonia และจะตายใน

วนัท่ี 5-7 และบางเคสคล้ายๆ Ileitis  

2.เลือดออกปาก-จมกู และตา  

3.ทาง FAO บอกวา่ เลือด 1 หยด ก็สามารถท าให้ตดิเชือ้ได้ เพราะมีเชือ้หนาแนน่มาก 

สาเหตุที่กระจายเร็ว 

1.ไม่มี VET อยู่ตรงจุดนัน้ ท าให้ไม่มีคน Identified ได้เร็ว และหลังจากวันท่ี 5-7 หมูเร่ิมตาย และ

คนงานในฟาร์มจะชว่ยกนัก าจดัหมตูาย ท าให้ข้ามเล้าและ contaminate ไปยงัสว่นอ่ืนๆของฟาร์มอยา่งรวดเร็ว 

3.ควรจะมีระบบแยกแตล่ะส่วนในฟาร์ม เพ่ือท่ีจะให้สกดัโรคและการระบาดได้ทนั เพราะถ้าเป็นระบบ 

Centralized ก็จะยิ่งท าให้เชือ้กระจายไปสว่นอ่ืนๆได้ไว  

วิธีป้องกัน Biosecurity 

 Biosecurity คือ การทอนเชือ้ให้ลดลงเป็นศนูย์ก่อนเข้าเขตฟาร์มหม ู 

และต้องท า Biosecurity 3 เทา่ และ จดัพืน้ท่ีท า Washing Bay (WB) 

 Washing Bay หมายถึง การแบง่และแยกโซน (Isolated) เพ่ือกนัโรคในรัศมี 3-5 กม. และท าศนูย์กลาง 

(center) ขาย เพ่ือปอ้งกนัโรคและให้หมสูะอาด(จากเชือ้)  

การท่ีจะดวู่าเชือ้กระจายไปถึงไหน อย่างไรบ้าง เป็น/ไม่เป็น ใช่/ ไม่ใช่ ต้อง ฟังจาก หน่ายราชการ

ท้องถ่ิน กรมปศสุตัว์ และ สตัวแพทย์ และต้องฟังขา่วตรงกนัจาก 2 ใน 3 ของหนว่ยนี ้ 
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แผนรับมือ ASF ของอเมริกา (Stamp out) 

โดย สพ.ญ.ดร.เมตตา เมฆานนท์ 

 

Secure Pork Supply Plan อเมริกาวางแผนการจดัการ ASF โดยค านงึถึงการผลิตอาหารเพ่ือผู้บริโภค 

ความมัน่คงทางอาหาร และการคงอยู่ของธุรกิจ โดยเฉพาะในการควบคมุโรคท่ีไม่ติดคน ได้แก่ ASF, FMD, 

CSF 

 
แนวคิดใหม่ => Stamping Out  ไมใ่ชก่ารฆา่ทิง้ทัง้หมดเม่ือเกิดการระบาดไมใ่ชท่างเลือกท่ีดีอีกตอ่ไป 

เพราะ ฟาร์มมีขนาดใหญ่มากขึน้ คา่ใช้จ่ายในการฆ่าและก าจดัซาก ความยากในการเคล่ือนย้ายสตัว์จ านวน

มากผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม การตอ่ต้านของสาธารณะ (ไปฆา่เขาท าไม) หมปู่ามีมากขึน้ ฆา่ยงัไงถึงหมด 

 
แผนการ Secure Pork Supply สามารถช่วยเกษตร (USA) อย่างไร 

• แนะน ามาตรฐานทาง biosecurity แก่ผู้ผลิตสกุร เพ่ือใช้ในการปอ้งกนัสกุรในฟาร์ม 
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• รวมถึงการวางขัน้ตอนให้แก่ผู้ผลิตสกุรสามารถเคล่ือนย้ายสกุรได้โดยไมแ่พร่โรค  

• ให้โอกาสแก่ผู้ผลิตสกุรท่ีจะด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้ตราบเทา่ท่ีสกุรยงัไมต่ิดเชือ้ 

การวางแผนก่อนการระบาด 

• ลดโอกาสท่ีฝงูจะตดิโรค 

• เตรียมการย้ายสตัว์ออกให้เร็วท่ีสดุเม่ือเร่ิมระบาด 

• การประสานงานของแตล่ะฝ่ายเพ่ือควบคมุการระบาด 

การเตรียมตวัก่อนการระบาด 

• จดัอาสาสมคัรผู้จะเตรียมงานและแผนงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมกันท าแผนงานและข้อปฏิบตัิ 

ตอ่ไปนี ้

o วาง ไบโอซิเคียวริตี ้ตอ่ ASF ซึ่งต้องเข้มข้นกว่าปกติ เพราะเชือ้เข้ามาใหม่ จ านวนและความ

รุนแรงจะสงูกวา่ ต้องมีการควบคมุทางเข้าออกในเขตสะอาด เขตกนัชนและเขตนอกเขตเลีย้ง 

   
ขีดเส้นแบง่ LOS เพ่ือกัน้การตดิตอ่กบัสว่นอ่ืน จดัแบง่พืน้ท่ีกนัชน PBA 

o การส ารวจตรวจเชือ้ 

o ระบาดวิทยาและการประเมินความเส่ียง 

o ข้อปฏิบตัใินการเคล่ือนย้ายสกุรเข้า-ออก เม่ือมีการระบาด 
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การแบ่งเขตเม่ือมีการระบาดในอเมริกา 

 

 
 

ข้อปฏิบัตขิองเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เม่ือเกิดการระบาดขึน้ เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ รับผิดชอบมีหน้าท่ี ดงันี ้

1. Phase 1 -> ตัง้แตป่ระกาศพบการระบาด กินเวลาไมเ่กิน 4 วนั 

2. Phase 2 -> เม่ือเชือ้แพร่กระจายออกไป 

3. Phase 3 -> เม่ือควบคมุโรคได้ ตอิตอ่ OIE 

4. Phase 4 -> เม่ือปลอดโรค 

Phase 1  

• วางเขตควบคมุรอบจดุระบาดและพืน้ท่ีสมัผสัเชือ้ 

• USDA/State AH officers ก าหนดการหยดุเคล่ือนย้ายสตัว์ท่ีไวตอ่เชือ้ 48-72 ชม. 

• ประกาศให้สาธารณะทราบ 

• เร่ิมการกกักนัและ stamping out ฝงูท่ีตดิเชือ้และสมัผสัเชือ้ 

• จดัการตรวจสอบโรคในเขตควบคมุและเขตปลอดโรค 

• จดัการ biosecurity ตามแผนของ SPS ส าหรับเขตควบคมุ 

Phase 2  การปฏิบตัิงานขึน้กบัชนิดของการระบาด ความแรงของเชือ้ และการแพร่ของเชือ้ รวมถึงปริมาณหมู

ป่าในเขตนัน้ แบง่เป็น 2 types ดงันี ้

ASF Type 1 High virulent strain เชือ้รุนแรง 
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• ก าจดัหมแูละหมปู่าและลดเชือ้อยา่งรวดเร็วและเข้มงวด 

• เก็บตวัอยา่งจากหมท่ีูตายทกุตวัสง่ห้องแลป ของรัฐ (เลือด ตอ่มน า้เหลือง ทอนซิล ม้าม) 

• แยกตวัป่วยออกให้ไวท่ีสดุ 

• ท าลายซากไมใ่ห้ออกสูส่ิ่งแวดล้อม 

• ยอมให้มีการย้ายหมจูากเขตควบคมุได้ ยอมให้เคล่ือนย้ายหมไูด้ เฉพาะเม่ือถ้าผ่านการประเมินว่าไม่

ติดเชือ้ โดย ตรวจเช็คหมูท่ีตายในฟาร์มแบบปกติ โดย PCR ทุกวนั และไม่พบ ASF และเป็นฟาร์มท่ี

โดยผา่นการประเมินวา่ มีการจดัการทางไบโอซิเคียวริตีท่ี้ดี  

Type 2  Low virulent strain เชือ้แพร่ไปทัว่/เชือ้ไมรุ่นแรง  

• เม่ือมีการตดิเชือ้ท่ีไมรุ่นแรง เข้ามาโดยไมรู้่ตวั (กรณีนีเ้กิดได้ยาก เพราะเชือ้ท่ีเข้ามาใหมม่กัรุนแรง) 

• ออก กม. และเคร่งครัดต่อการควบคมุการให้เศษอาหารแก่สุกร โดยต้องให้อาหารสุกในความร้อนท่ี

พอเพียงในการฆา่เชือ้ ASF 

• ยึดหลัก Food Safety เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบก่อนและหลังการเชือดว่าเนือ้ปลอดภัย สามารถ

บริโภคได้ 

• ฟาร์มท่ีติดเชือ้ เจ้าของต้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือเข้าสู่ระบบตลาดแบบควบคมุ  เพ่ือท า

การ modified stamping-out  

• ในการท าลายหมูของฟาร์มท่ีติดเชือ้ หมูท่ีตรวจแล้วว่าไม่ได้ติดเชือ้แต่ต้องถูกท าลายด้วย แต่จะถูก

ส่งไปยงัตลาดควบคมุพิเศษ controlled market เจ้าหน้าท่ีจะควบคมุการท าลายซากหม ูการส่งตลาด 

การก าจดัไวรัส และอ่ืนๆ จนกวา่ฟาร์มจะปลอดโรค 

ค าถามถึง Prof. Roths จาก ม.ไอโอวา ผู้ ร่วมเขียน Secure Pork Supply และค าตอบ  

ถาม1 : ในอเมริกามี กม. ควบคุมการท าลายสุกรป่วย หรือไม่ มีผลต่อต่อการด าเนินแผน  SPS 

หรือไม่ 

ตอบ : US Federal government เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอยู่แล้ว ในการท าลายสุกรป่วยจาก ASF, FMD 

และ CSF  
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ใน Phase 2-Type 1 SPS จะปฏิบตัิในเขตควบคุม ซึ่งอยู่รอบๆ ฟาร์มท่ีติดเชือ้ ฟาร์มในเขตควบคุมจะได้รับ

อนญุาตให้เคล่ือนย้ายหมไูด้ เม่ือได้พิสจูน์ชดัวา่ยงัไมต่ดิเชือ้ สว่นสกุรในฟาร์มท่ีตดิเชือ้ทัง้หมดต้องถกูท าลาย 

ใน Phase 2-Type 2 ซึ่งเป็นชนิดท่ีเกิดได้ยาก แตห่ากเกิดขึน้ หมายถึงเชือ้กระจายไปทัว่อเมริกาแล้ว หรือเป็น

เชือ้แบบออ่น อาการไมรุ่นแรง  

ถาม2 : กรุณาช่วยอธิบายถึงตลาดแบบควบคุม (controlled market) เพิ่มเติม และวิธีจัดการตลาด

แบบนี ้

ตอบ : concept ของตลาดแบบควบคุมมีการพูดคุยกัน แต่จะน ามาใช้ต่อเม่ือโรคเข้าได้แพร่กระจายไปทั่ ว

อเมริกา จ าเป็นต้องใช้สกุรท่ีสขุภาพดีจากฟาร์มท่ีอาจมีการติดเชือ้แบบ low virulent ส่งเข้าโรงฆ่าในระหว่างท่ี

มีการ depopulation หมปู่วยจากฟาร์มท่ีตดิเชือ้นัน้ไปพร้อมกนั 

ตลาดแบบควบคุมจะช่วยให้ผู้ ผลิตสุกรยังสามารถขายสุกรท่ียังไม่ป่วยส่งเข้าโรงเชือดได้ จนกระทั่งสุกรถูก

ท าลายหมดฟาร์ม แตก็่เป็นทางเลือกท่ีมีโอกาสเกิดขึน้น้อย 

ถาม3 : ผู้บริโภคในอเมริกาจะยอมรับเนือ้หมูจากฟาร์มท่ีมี ASF หรือ 

ตอบ: การตรวจสอบท่ีโรงฆ่า โดย USDA Food Safety Inspection Service จะให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่า 

เนือ้สกุรท่ีเข้าสูต่ลาดมาจากสกุรสขุภาพดีไมมี่การติดเชือ้ โดยการตรวจทัง้ก่อนและหลงัการฆา่ 

 

การระดมสมอง จากผู้เข้าร่วมประชุม 

จุดเส่ียง (Risk) ของประเทศไทย 

1. การขายหมหูน้าฟาร์ม และ ชายแดน 

2. จดุขายหม ู 

3. รถขนหม ู

4. ฟาร์มคอนแทรก / รายยอ่ย 

5. หมกีู ้/ หมปู่า ท่ีเร่ร่อน 

6. การเลีย้งด้วยเศษอาหาร (Swilling feed) 

7. โรงเชือดหม ู(ถกูกฎหมาย และ ไมถ่กูกฎหมาย) 

8. โรงช าแหละหมตูาย ท่ีรับซือ้หมตูายแล้วจากฟาร์ม 

9. ตลาดนดั ท่ีมีเนือ้หมขูายและมีการเคล่ือนท่ีเปล่ียนท่ีวางตลาดไปเร่ือยๆ 
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10. น า้เสียจากฟาร์มหมใูนปท.ท่ีมีการระบาด น ามารดผกัหรือพืชท่ีสง่ออก 

11. รถขนอาหารสตัว์ / รถขนวตัถดุบิ 

12. วตัถดุบิ ท่ีมาจากประเทศท่ีมีการระบาด 

13. Container / โกดงัทา่เรือ 

14. อาหารของเจ้าหน้าท่ีและพนกังานในฟาร์ม 

ข้อสรุป   

จากท่ีกล่าวมาทัง้หมด จะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือจากทกุภาคส่วน แตใ่นปัจจบุนันีเ้ราเร่ิม

ตระหนกัและให้ความร่วมมือกนัมากขึน้ ยงัรอแค ่ฟาร์มอิสระ ท่ีมี GP, GGP เข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้ และเรา

ควรจดัหาพืน้ท่ีแยกส่วน Isolate เพ่ือควบคมุและป้องกันการระบาด และท่ีส าคญัคือ การส่ือสาร เราต้องส่ง 

message ทัง้ 2 ฝ่ายให้ตรงกนั จากผู้ผลิต และ สาธารณสขุ เพ่ือให้ประชาชนไมไ่ด้รับข้อมลูท่ีผิดและสบัสน จน

กลายเป็นผลเสียตอ่ธุรกิจ 

  

 

 

 

เนตรชนก มะลิงาม 

13/07/2019 


