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Critical Control Point และ
Biosecurity ภาคปฏิบตั ิ

สาํหรบัฟารม์เพื�อรบัมือ ASF

เนื� อหา

�การแพรร่ะบาดของโรค

�ความหมาย และความสาํคญั 

�แนวทางการปฏิบตัิ

�การตรวจสอบและประเมินผล

3

การขนสง่ : รถ 
อปุกรณ ์สตัว ์ฯลฯ

คน ทั�งจากภายใน 
และภายนอกฟารม์
เสื� อผา้ รองเทา้
การสมัผสัถูกเชื� อโรค

แหลง่นํ�า นํ�าดื�ม อาหาร 
ภาชนะใสอ่าหาร

ลมพดัฝุ่ นและ
สิ�งสกปรก
เขา้มาในฟารม์

สตัวพ์าหะนาํโรค 
เช่น นก หนู แมลง
สุนัข แมว ฯลฯ

สตัวป์่วย สตัวท์ี�หายป่วยแลว้

การแพรร่ะบาดของโรค

ฟารม์ขา้งเคียงเป็นโรค

การเก็บ การกาํจดัมูลและซากสตัวไ์ม่ถูกวิธี

การใชอ้ปุกรณร์่วมกนั
สิ�งปูรองเก่าๆ 
พื� นที�ที�มีเชื� อโรค

สุกรมีชีวิต
จากภายนอกฟารม์

เนื� อสตัวห์รือผลิตภณัฑจ์ากสตัว์
จากภายนอกฟารม์ 4 5

ภายในภายนอก

• ป้องกนัโรคจากภายนอก
  เขา้ฟารม์

• ป้องกนัการเกิดโรคและ
  การแพร่เชื1 อโรคภายในฟารม์

การควบคุมและป้องกนัโรค
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ความสาํคญัของการทาํระบบ

ทาํไมตอ้งมีระบบ Biosecurity??

1.  ลดโอกาสที�จะนาํโรคใหม่เขา้มาในฟารม์

2.  ลดการเกิดโรคภายในฟารม์

3.  ลดการแพรก่ระจายของโรคภายในฟารม์

4.  เพิ�มประสิทธิภาพในการผลิต
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ความหมายและความสาํคญั 

“    ระบบการจดัการและมาตรการทางกายภาพที�ดาํเนินการ

เพื�อป้องกันควบคมุโรค  โดยการลดความเสี�ยงของการนาํเชื� อโรค

มาเขา้สูฟ่ารม์ หรอืกระจายของเชื� อโรคภายในและออกจากฟารม์

รวมถึงการแพรก่ระจายของโรคในประชากรสตัว”์

       ที�มา: สาํนักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ มกษ. 9044-2016
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สว่นตา่งๆ ที�จะตอ้งมี
มาตรการป้องกันโรค

1. ภายนอกเขตเลี, ยงสตัว์

2. ภายในเขตเลี, ยงสตัว์

3. เลา้ขายสุกร

4. การจดัการฟารม์

5. การจดัการบุคคลากร

6. การจดัการดา้นอาหาร

7. การจดัการสิ�งแวดลอ้ม

แนวทางการปฏิบตัิ

9 10

แผนผงัฟารม์สุกร

ภายนอกเขตเลี1 ยงสตัว์

ภายในเขตเลี1 ยงสตัว์
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แผนผงัฟารม์สุกร 1. ภายนอกเขตเลี� ยงสตัว์

มีรั,วหรือแนวกั,นธรรมชาติที�สามารถควบคุมการเขา้-ออก ของคนและสตัวจ์ากภายนอกได้
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มีรั�วหรือแนวกั�นธรรมชาติที�สามารถควบคุมการเขา้-ออก ของคนและสตัวจ์ากภายนอกได้

แนวรั�วรอบฟารม์

13

ป้ ายประกาศมาตรการความปลอดภัยทางชี วภาพ

ป้ายมาตรการความปลอดภยั

14
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จุดจอดรถหน้าฟาร์ม
อยู่นอกเขตเลี� ยงสัตว์

มีการบัน ทึกการ เข ้า -ออกของยานพานะ และ บุคคลภายนอก

16

ระบบพ่นยาฆ่าเชื� อก่อนเขา้ฟารม์

ใช้นํ,ายา ฆ่า เ ชื, อ ที� ส ามารถฆ่า เ ชื, อ  ASF  ได้ พ่น ให้ทั �ว รถทั, งคัน   

ทิ, ง ไ ว ้อย่ า งน้ อย  30 นาที 18

โรงพ่นสเปรยร์ถยนต์ ระบบพ่นฆ่าเชื� อบุคคล

ระบบพ่นยาฆ่าเชื� อก่อนเขา้ฟารม์

19

โรงสเปรยฆ์่าเชื� อรถยนต์
ก่อนเขา้ฟารม์

20
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รถใช้ภายในฟาร์มไม่ควรออกมาใช ้ภายนอก

21

บา้นพกัพนกังาน

บา้นพกัพนักงาน

แยกจากสว่นเลี� ยงสตัว์

ชดัเจน 

22

การสุขาภิบาลส่วนบุคคล

• ตอ้งผ่านหอ้งพน่ฆา่เชื, อโดยใช ้ยาฆา่เชื, อโรค 

พน่ฆา่เชื, อบุคคล 

และจดัใหม้ีหอ้งอาบนํ,ากอ่น-หลงัเขา้ทาํงาน 

• จดัเตรียมเสื, อผา้และรองเทา้บู๊ท สาํหรบัใส่

เขา้ทาํงาน และถอดทิ, งไวเ้พื�อเปลี�ยนเสื, อผา้

หลงัจากออกงาน

23 24

การสุขาภิบาลส่วนบุคคล
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การฆ่าเชื� ออุปกรณก์่อนเขา้ฟารม์

� อุปกรณส์่วนตวัและอุปกรณจ์ากภายนอก

    ที�จะนํามาใชใ้นฟารม์ตอ้งผ่านการฆา่เชื, อ

– อุปกรณท์ี�โดนนํ,าไม่ไดใ้หฆ้า่เชื, อดว้ย

ตู ้UV หรือ เช็ดดว้ยสาํลีชุบแอลกอฮอล์

25

2.ภายในเขตเลี� ยงสตัว์

26

หา้มบุคคลภายนอกเขา้ฟารม์ก่อนไดร้บัอนุญาต 

หากเขา้ฟารม์ตอ้งมีการฆ่าเชื� อ 

หรอืมีมาตรการที�เหมาะสม

27

ห้าม มีสัตว์ เ ลี, ย งช นิด อื�นอยู่ ใน เขต เ ลี, ย งสัตว์

28
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ยานพาหนะในฟารม์

            ควรมีจดุลา้งและพน่ยาฆ่าเชื� อยานพาหนะในฟารม์ 

            โดยใชน้ํ�ายาฆ่าเชื� อ  พน่ใหท้ั �วคนั
29

โรงเรือนเลี� ยงสัตว์
มีบ่อจุ่มเทา้หนา้โรงเรือน พ่นฆ่าเชื� อในโรงเรือน หรืออุปกรณ์

30

ระยะห่างโรงเรือนไม่นอ้ยกว่า 25 เมตร และระหว่างหน่วยผลิตไม่นอ้ยกว่า 50 เมตร

31

บริเวณรอบโรงเรือน
ไม่มีหญา้ขึ� นรกในรศัมี 3 เมตรไม่ควรมีตน้ไมใ้หญ่

32
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ควรมีฝาปิดมิดชิดเพื�อป้องกนัสตัวพ์าหะมีถงัใส่ขี, หมูหรือซากหน้าเลา้

33

ระบบนํ�าในฟารม์

มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพนํ,าอยา่งสมํ �าเสมอ

34

ระบบนํ�าในฟารม์

ระบบควบคุมคุณภาพนํ,า: ระบบกรอง ระบบบาํบดันํ,าเสีย

35

3. เลา้ขายสุกร

• จุดขายสุกรควรอยูน่อกเขตเลี, ยงสตัว์

• จดัหาพนักงานเฉพาะที�ไมเ่กี�ยวขอ้ง
กบัการเลี, ยงสตัว ์และไมค่วรสมัผัส
รถรบัซื, อ หรือรถของฟารม์ที�มาส่ง
สุกร

36
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• เลา้ขายสุกรควรอยูน่อกเขตเลี, ยงสตัว์
• มีประตูเพื�อควบคุมรถจากภายนอก
• พนักงานเลา้ขายตอ้งไมส่มัผัสรถที�มาซื, อสุกร

37

4. การจดัการฟารม์

• เลา้ที�เลี, ยงแบบ AI-AO ควรมีการลา้งพกั
เลา้ 3-5 วนั

• บนัทึกการลา้งพกัเลา้ และใชย้าฆา่เชื, อ

• อุปกรณท์ี�ใชร้่วมกนัตอ้งมีการฆา่เชื, อและ
ทาํความสะอาดทุกครั,ง

40

สุขาภิบาลในโรงเรือน

41

สุขาภิบาลในโรงเรือน

โ ร ง เ รื อน ที� มี ก า ร เ ข ้า ห มด ออกห มด   ค ว รล้า งพัก โ ร ง เ รื อน  3-5  วัน

42
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5. การจดัการดา้นบุคคลากร

สวมเสื, อผา้-รองเทา้บู๊ทสาํหรบัใชภ้ายในฟารม์ 

และจุ่มยาฆ่าเชื, อก่อนเขา้โรงเรือน

43

การทาํงานในฟารม์

อบรมเ รื� อ ง โ รค แล ะก าร ป้อ งกัน ห้ามพนั ก ง านไป ส่ วน กา รผลิ ต อื� น

44

ขอ้หา้มของพนกังาน
หา้มนาํเนื� อสุกร/ผลิตภณัฑแ์ปรรูปเขา้มาในฟารม์

45

ขอ้หา้มของพนกังาน

สถานที�ตอ้งหา้มของพนักงาน

• โรงฆ่าสตัว์

• โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑส์ุกร

• ตลาดคา้สตัว์

46
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6. การจดัการอาหาร

• มีการตรวจคุณภาพ และ

แหล่งที�มาของวตัถุดิบ

• มีโปรแกรมการกาํจดั

    สตัวพ์าหะ เช่น นก หนู

    แมลงรบกวน เป็นตน้

47

สุกรทดแทน

• มีโรงเรือนสุกรทดแทน

• พกัโรคสุกรสาวเขา้ใหม่

อยา่งนอ้ย 90 วนั

48

ควรมีเก็บซากสุกรออกนอกโรงเรือนทุกวนั 
เพื�อใหร้ถขนซากสุกรมารบัไปกาํจดั

ยานพาหนะขนซากสุกรตอ้งลา้งทาํความสะอาดและฆา่
เชื, อทุกครั,งโดยใชน้ํ,ายาฆา่เชื, อ พ่นใหท้ั �วรถ

ทั,งคนั ทิ, งไวอ้ยา่งน้อย 30 นาที

7. การจดัการสิ�งแวดลอ้ม

49

การกาํจดัซากสุกร

เตา เผาซากสุ ก ร บ่อกาํ จัดซากสุ ก ร

50
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การกาํจัดซากสุกร

บ่อกาํจัดซาก สุกร 51

การกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกูล

จุ ด ทิ� ง ขี� ห มูล ง บ่ อแก๊ ส เตา เผาขยะ

52

โปรแกรมกาํจดัสตัวพ์าหะ

ควรมีโปรแกรมการตรวจสอบสตัวพ์าหะอยา่งสมํ �าเสมอและหามาตรการกาํจดัในกรณีที�ตรวจพบ

53

การใช้
นํ1ายาฆ่าเชื1 อ

ยานพาหนะ
เขา้-ออกฟารม์

จุดเสี<ยงที<สําคญัของฟารม์
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กระบวนการขายสุกร

ประเภทของสุกร : สุกรขุน , สุกรคดัทิ1 ง ,  
                  แม่สุกรคดัทิ1 ง , ลูกสุกรหย่านม , สุกรอนุบาล 

  กระบวนการทํางานทั1งหมดของการขายสุกรแต่ละประเภท

   ผูร้บัผิดชอบและผูท้ี<เกี<ยวขอ้งในกระบวนการขาย

กระบวนการขายสุกร

พนกังานที<ปฎิบตัิงานภายในฟารม์ 

บุคคลภายนอกที<เขา้มาติดต่องานกบัฟารม์

ที<พกัอาศยั , การจัดแบ่งพื1 นที<การทํางานฯ 

กระบวนการจดัการดา้นบุคลากร

รถขนส่ง หรือ ยานพาหนะของฟาร์ม
  (ใช้ภายในฟาร์ม ,  ใช้ภายนอกฟาร์ม)

ยานพาหนะส่วนบุคคลของบุคลากรฟาร์ม
 รถยนต์ ,  จักรยาน , รถจักรยานยนต์ ฯ

ยานพาหนะของบุคคลภายนอก 
รถส่งของ , รถส่งอาหาร ,

การจดัการยานพาหนะ
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การใชน้ํ1 ายาฆ่าเชื1 อโรค

สิ<งที<ตอ้งตรวจสอบเพิ<มเติม
� ชนิดของนํ1ายาฆ่าเชื1 อที<ใช้
� อตัราส่วนการใช้
� Contact Time
� ผูร้บัผิดชอบ/ผูต้รวจสอบ
� แบบฟอรม์บนัทึก
� ความถี<ในการเติมนํ1ายา
� สถานที<ติดตั1งระบบ
� การจดัเก็บยาฆ่าเชื1 อ
� การตรวจสอบอุปกรณ ์ฯ

• อ่างจุ่มรองเทา้บูท๊     
• บ่อจุ่มลอ้รถ
• โรงสเปรยร์ถยนต์
• หอ้งสเปรยบ์ุคคล
• ประตูหนา้ฟารม์
• โรงเรือนขายสุกร
• ที<ลา้งรถ
• การฆ่าเชื1 ออุปกรณ ์ฯ

ความถูกตอ้งในการใชน้ํ1 ายาฆ่าเชื1 อ

การตรวจสอบและประเมินผล

ใชแ้บบสาํรวจระบบความปลอดภยัทางชีวภาพของฟารม์ เขา้ไปสาํรวจ ในแต่ละจุดเสี�ยงต่าง ๆ  ของฟารม์

61

การตรวจสอบและประเมินผล

62
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การตรวจสอบและประเมินผล

การนําระบบความปลอดภยัทางชีวภาพมาใชใ้หส้มัฤทธิRผลนั,น  

ไม่ใช่แค่การทาํคะแนนใหผ้่านเกณฑ ์ แต่หมายถึง การมุ่งเน้นใหพ้นักงาน

ทุกภาคส่วนตระหนักรูถ้ึงความสําคัญของการทําระบบ  และมีการตรวจสอบ

เป็นประจาํอยา่งต่อเนื�อง  จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

63

Do or Die!!!

64


