
Farm Biosecurity
ความปลอดภยัทางชีวภาพในฟาร์ม

Preventing the Spread of African Swine 
Fever Virus

การป้องกนัการแพร่กระจายของ

โรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร



The Importance of a Farm Biosecurity Plan
ความสําคญัของแผนความปลอดภยัทางชีวภาพในฟาร์ม

A biosecurity plan:
Minimises the introduction of disease on the farm
Allows for easier disease control
Limits negative economic impact

A good plan is:
- Proactive
- Engages everyone in development & implementation
- Focused on small, daily routines
- Updated regularly
- Enforced—it apply to everyone, all the time

แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ :

ช่วยลดการเกดิขึน้ของโรคในฟาร์ม

ช่วยให้การควบคุมโรคง่ายขึน้

ช่วยจํากดัผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกจิ

แผนทีด่ี คือ :

- แผนเชิงรุก

- ทุกคนมส่ีวนร่วมในการพฒันาและการดําเนินการ

- มุ่งความสนใจในกจิวตัรประจําวนั

- ปรับให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

- บังคบัใช้ สําหรับทุกคนตลอดเวลา



• Bluish-purple/bloodied areas on ears, abdomen, hind legs
• Ear and snout discharge
• Reddened skin on the chest, abdomen, perineum, tail, legs
• Constipation or diarrhea
• Vomiting
• Abortion by pregnant sows
• Bloody froth from the nose/mouth
• Discharge from the eyes
• Bloody feces around the tail
• รอยช้ําสีม่วงบริเวณหู ท้อง ขาหลงั

• มีของเหลวไหลออกทางหูและจมูก

• มีจุดแดงๆที่หน้าอก ท้อง ก้น หาง และขา

• ท้องผูก หรือ ท้องเสีย

• อาเจยีน

• แท้งลูกในสุกรตวัเมีย

• มีฟองเลือดออกมาจากจมูกและปาก

• มีของเหลวไหลจากตา

• บริเวณหางมีมูลที่เป้ือนเลือด

Symptoms of African Swine Fever Virus
อาการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร



PEOPLE
Source Risk Potential Plan of Action

Farm Staff

Staff may spread the virus and infected 
material after visiting their home villages and 
other partner farms.

• All staff are trained in the Farm Biosecurity Plan, with regular 
follow-ups scheduled

• Designated staff identified for pig production tasks
• Designated boots and coveralls used in pig production 

areas
• Disinfectant foot bath used before entering pig production 

areas

Visitors
Visitors may spread the virus and infected 
materials, and are at high risk coming from 
unknown locations/farms

• Points of entry to the farm limited
• Access to pig pens and production areas restricted
• Designated boots and coveralls used in pig production 

areas
• Disinfectant foot bath used before entering pig production 

areas

Vehicles
Infected material may travel on the wheels 
and undercarriages of vehicles coming from 
areas infected by ASFV.

• Disinfectant vehicle bath used when entering the farm
(preferably followed by a trough of dry lime)

• Vehicles parked in designated areas, away from pig 
production areas

• All vehicles included

Outside 
Vendors

Whenever possible, vendors must have 
limited access to the farm.

• Designated delivery zones kept separate from pig 
production areas

• Clear signage provided for on-farm deliveries



คน
แหล่งทีม่า ความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึน้ แผนปฏบิัติ

เจ้าหน้าทีใ่นฟารม์

เจา้หนา้ท่ีอาจแพรเ่ชือ้ไวรสัและวสัดท่ีุติดเชือ้ตา่งๆได ้หลงัจากการไปเย่ียม

หมูบ่า้น หรือ ฟารม์ตา่งๆ

• เจา้หนา้ท่ีทกุคนไดร้บัการอบรมในเรื่องแผนความปลอดภยัในฟารม์ และมีแผนตารางสาํหรบัการติดตาม

ผลอยู่ตลอดเวลา

• กาํหนดเจา้หนา้ท่ีสาํหรบัดแูลเรื่องการเลีย้งหมู

• กาํหนดรองเทา้บู๊ทและเสือ้คลมุสาํหรบัใชใ้นบริเวณท่ีเลีย้งหมู

• มีการลา้งเทา้ในอา่งฆ่าเชือ้ก่อนเขา้บริเวณท่ีเลีย้งหมู

ผู้มาเยีย่ม
ผูม้าเย่ียมอาจแพรเ่ชือ้ไวรสัและวสัดท่ีุติดเชือ้ตา่งๆได ้โดยเฉพาะหากมาจาก

ฟารม์หรือสถานท่ีท่ีไมรู่จ้กัจะมีความเสี่ยงสงูมาก

• กาํหนดจดุเขา้ออกในฟารม์

• มีขอ้หา้มในการเขา้ไปในคอกหมหูรอืบริเวณท่ีเลีย้งหมู

• กาํหนดรองเทา้บู๊ทและเสือ้คลมุสาํหรบัใชใ้นบริเวณท่ีเลีย้งหมู

• มีการลา้งเทา้ในอา่งฆ่าเชือ้ก่อนเขา้บริเวณท่ีเลีย้งหมู

ยานพาหนะ
วสัดติุดเชือ้อาจติดมากบัลอ้ หรือช่วงลา่งของยานพาหนะท่ีมาจากบริเวณท่ีมี

การติดเชือ้อหิวาตแ์อฟริกาในสกุร

• มีการใชอ้า่งฆ่าเชือ้สาํหรบัยานพาหนะก่อนเขา้มาในฟารม์ 

(ตามดว้ยการใชร้างปนูขาวก็จะดี)
• ยานพาหนะจอดในท่ีท่ีกาํหนด ซึง่ตอ้งอยู่ห่างจากบริเวณท่ีเลีย้งหมู

• ยานพาหนะในท่ีนี ้รวมยานพาหนะทกุชนิด

เจ้าของเขียงหมูจากข้าง

นอก
หากเป็นไปได ้ควรมีพืน้ท่ีจาํกดัสาํหรบัเจา้ของเขียงหมเูขา้มาในฟารม์

• กาํหนดจดุบริเวณสง่ของท่ีแยกไปจากบริเวณท่ีเลีย้งหมู

• มีป้ายบอกท่ีชดัเจนสาํหรบัจดุสง่ของในฟารม์



PIGS

Source Risk Potential Plan of Action

New Pigs
Pig to pig transmission represents 
highest potential risk of spread and 
must be controlled.

• No new pigs allowed on the farm
• All farm pigs should come from on-farm breeding/artificial 

insemination 
• IF a new pig must be introduced onto the farm it must be 

isolated and quarantined first

Outside Pigs
Neighboring pigs and/or wild pigs 
may access the farm, bringing the 
ASFV virus.

• Farm perimeter fence should be maintained and checked 
regularly

• Additional fencing and exclusion should separate pig 
production areas from the rest of the farm

Moving Pork 
Products Off the 

Farm

Trucks and trailers used to transport 
pigs and products off the farm may 
bring back infected material.

• Vehicles and equipment should be cleaned and disinfected 
upon return to the farm



หมู
แหล่งทีม่า ความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึน้ แผนปฏบิัติ

หมูใหม่
การแพรเ่ชือ้จากหมสููห่มมีูความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้สงูท่ีสดุ ดงันัน้

ตอ้งมีการควบคมุ

• ไมน่าํหมใูหมเ่ขา้มาในฟารม์

• หมใูนฟารม์ควรมาจากการผสมพนัธุใ์นฟารม์เอง หรือ มาจากการผสมเทียม

• หากมีการนาํหมใูหมเ่ขา้มาในฟารม์ ตอ้งมีการแยกกกัตวัหมดูงักลา่วก่อน

หมูจากข้างนอก
หมขูองเพ่ือนบา้น หรือ หมปู่า อาจเขา้มาในฟารม์และนาํเชือ้

ไวรสัเขา้มา

• ควรมีการดแูลจดัการตรวจสอบรัว้ของฟารม์ตลอดเวลา

• ควรมีรัว้ท่ีกนัแยกบริเวณท่ีเลีย้งหมอูอกจากสว่นอ่ืนๆในฟารม์

การนาํเนือ้หมูออกจากฟารม์
รถท่ีใชใ้นการขนสง่หมหูรอืผลิตภณัฑใ์นฟารม์ อาจนาํวสัดท่ีุ

ติดเชือ้กลบัมาดว้ย
• ควรทาํความสะอาด ฆ่าเชือ้ บนยานพาหนะหรืออปุกรณต์า่งๆ ก่อนกลบัเขา้มาในฟารม์



PRODUCTION PRACTICES

Source Risk Potential Plan of Action

Dedicated 
Equipment

To prevent cross contamination, 
equipment used within the pig 
production areas should be 
separate from other farm 
equipment.

• Buy additional tools, buckets, hoses, etc… to use only within pig 
production areas

Equipment Hygiene
To prevent cross contamination, 
tools should be cleaned and 
disinfected regularly.

• Identify how often tools and equipment should be cleaned/ 
disinfected

Semen & Artificial 
Insemination

The ASF virus spreads readily 
through animal fluids such as blood, 
saliva, and semen.

• Semen should come from a reputable source and administered 
by a veterinarian or farm staff only



วธีิการเลีย้งหมู
แหล่งทีม่า ความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึน้ แผนปฏบิัติ

อุปกรณเ์ฉพาะ
เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือน อปุกรณท่ี์ใชใ้นบริเวณท่ีเลีย้งหม ูควร

แยกออกจากอปุกรณอ่ื์นๆในฟารม์
• ซือ้อปุกรณ ์เครื่องมือ ตา่งๆ เพ่ือใชใ้นบริเวณท่ีเลีย้งหมโูดยเฉพาะ

ความสะอาดของอุปกรณ์
เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือน ควรทาํความสะอาดและฆ่าเชือ้โรค

บนอปุกรณต์า่งๆท่ีใชอ้ย่างสมํ่าเสมอ
• กาํหนดวา่ควรทาํความสะอาดและฆ่าเชือ้บนอปุกรณต์า่งๆบ่อยเท่าไหร่

นํา้เชือ้และการผสมเทยีม
เชือ้ไวรสัแพรก่ระจายอย่างรวดเรว็ผ่านทางของเหลวของสตัว ์

เช่น เลือด นํา้ลาย และนํา้เชือ้
• นํา้เชือ้ควรมาจากแหลง่ท่ีน่าเช่ือถือได ้และไดร้บัการจดัการโดยสตัวแพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีในฟารม์เท่านัน้



FEEDS & SUPPLIES

Source Risk Potential Plan of Action

Feed Sources
Feeds can harbor the ASFV, in the 
feed ingredients or on the feed 
bags.

• Feed materials should come from reputable sources
• Increase the feed materials grown on the farm to avoid 

purchasing outside materials

Feeding Food 
Scraps

Food scraps can be a source of 
contaminated material, coming 
from unknown sources.

• Feeding food scraps should be limited. It should be avoided 
unless food has been cooked at 70°C for at least 30 minutes

• Pigs should never be fed pork products; these can carry the ASF 
virus for up to 100 days

Bedding Material
Bedding material can harbor the 
ASFV pathogen, on the bedding 
material itself or on the bedding 
material bags.

• Feed materials should come from reputable sources
• Increase the amount of bedding materials produced on the farm 

to avoid purchasing outside materials

Storage Areas
Storage areas may harbor rodents 
that may carry pathogens from farm 
to farm.

• Storage areas should be kept clean, with feed and bedding 
materials stored properly

• Traps should be set to keep a rodent-free area



อาหารและของใช้อืน่ๆ
แหล่งทีม่า ความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึน้ แผนปฏบิัติ

แหล่งอาหาร
เชือ้ไวรสัสามารถติดมากบัอาหารได ้อาจจะติดมาในสว่นผสม

ของอาหาร หรือถงุกระสอบบรรจอุาหาร

• วสัดอุาหารควรมาจากแหลง่ท่ีน่าเช่ือถือ

• เพ่ิมการปลกูวสัดอุาหารตา่งๆในฟารม์เอง เพ่ือหลีกเลี่ยงการซือ้วสัดอุาหารจากขา้งนอก

การใหเ้ศษอาหาร
เศษอาหารสามารถเป็นแหลง่ปนเป้ือนของวสัดท่ีุมาจากแหลง่

ท่ีไมรู่ท่ี้มา

• การใหเ้ศษอาหารควรตอ้งจาํกดั นอกจากวา่เราไดท้าํงานตม้อาหารนัน้ในอณุหภมิู 70 องศา อย่างนอ้ย 30 นาที

• เราไมค่วรนาํผลิตภณัฑท่ี์เป็นเนือ้หมมูาเลีย้งหม ูเพราะมนัสามารถนาํเชือ้ไวรสัไดน้านถงึ 100 วนั

วัสดุพืน้รองคอก
วสัดพืุน้รองคอกสามารถมีเชือ้ไวรสั เชือ้โรคได ้อาจจะติดมา

กบัตวัวสัดเุอง หรือถงุกระสอบท่ีบรรจวุสัดนุัน้มา

• วสัดอุาหารควรมาจากแหลง่ท่ีน่าเช่ือถือ

• เพ่ิมการผลติวสัดท่ีุใชร้องพืน้คอกในฟารม์ใหม้ากขึน้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการซือ้วสัดเุหลา่นัน้จากขา้งนอก

บริเวณทีจ่ัดเกบ็ของ
บริเวณท่ีจดัเก็บของอาจเป็นท่ีอยู่ของหน ูท่ีอาจนาํพาเชือ้โรค

จากฟารม์อ่ืนๆมาได้

• บริเวณท่ีจดัเก็บของควรสะอาด โดยมีการจดัเก็บอาหารและวสัดรุองพืน้คอกตา่งๆอย่างเหมาะสม

• ควรมีกบัดกัหน ูเพ่ือไมใ่หห้นเูขา้มา



WASTE MATERIAL

Source Risk Potential Plan of Action

Manure Management Manure can harbor ASF virus for 10-
14 days.

• To avoid passing pathogens to farms downstream, manure 
waste should be trapped and stored on site, and composted or 
treated

Water Management

Pathogens can very quickly spread 
through water, especially if 
contaminated by run-off from other 
farms.

• Pigs should not have access to water from canals, or other 
bodies of water where the ASF virus could have entered.

• Prevent pigs from being able to drink wastewater of any kind
• Drinking water may be chlorinated if at risk of being 

contaminated



ของเสีย
แหล่งทีม่า ความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึน้ แผนปฏบิัติ

การจัดการมูล เชือ้ไวรสัสามารถอยู่ในมลูสตัวไ์ด ้10-14 วนั • เพ่ือหลีกเลี่ยงการแพรเ่ชือ้โรคไปยงัฟารม์ท่ีอยู่ดา้นลา่ง ควรทาํการดกัเก็บมลูไวใ้นฟารม์ และหมกัปุ๋ ย

การจัดการนํา้
เชือ้โรคสามารถแพรก่ระจายผ่านนํา้อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงถา้เจือปนมากบันํา้ท่ีถ่ายปลอ่ยออกมาจากฟารม์อ่ืนๆ

• ไมค่วรนาํนํา้จากคลอง หรือแหลง่นํา้อ่ืนๆท่ีเชือ้ไวรสัสามารถเขา้ไปได ้มาใหห้มกิูนหรือสมัผสั

• ป้องกนัไมใ่หห้มกิูนนํา้ท่ีเป็นนํา้เสียตา่งๆ

• หากนํา้ท่ีใหห้มกิูนมีความเสี่ยงตอ่การปนเป้ือนสงู ควรใชค้ลอรินในการทาํความสะอาด



• Isolate any pigs showing symptoms. Prevent cross-contamination to remaining 
pigs through tools, boots, feed, and other sources by disinfecting necessary 
items. It is important that your farm does not become the center of a wider 
outbreak.
แยกหมูท่ีแสดงอาการออกไป ป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือไปสู่หมูท่ีเหลือผา่นทาง

อุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ รองเทา้ อาหาร และส่ิงอ่ืนๆท่ีไม่ไดรั้บการฆ่าเช้ือ ควบคุมไม่ให้

ฟาร์มของคุณเป็นศูนยก์ลางของการแพร่กระจายของเช้ือโรคในวงกวา้ง
• Immediately alert local animal health officials. Though this may bring potential 

scrutiny to the farm, it is better to report suspected ASFV than to be caught 
covering it up. Local animal health officials will also have up-to-date information 
for effective control and decontamination.
แจง้เจา้หนา้ท่ีปศุสัตวท์อ้งถ่ินทนัที ซ่ึงน่ีอาจนาํมาซ่ึงการตรวจสอบฟาร์มอยา่งละเอียด ซ่ึงจะ

เป็นการดีกวา่หากเรารายงานการสันนิษฐานโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร โดยท่ีไม่มีการ

ปกปิดไว ้ปศุสัตวท์อ้งถ่ินจะมีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัสาํหรับการควบคุมเช้ือโรคอยา่งมี

ประสิทธิภาพ

I Suspect ASFV on My Farm—What Should I do?
ควรทาํอย่างไร เม่ือสันนิษฐานว่าในฟาร์มเกดิโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู



• Follow recommendations of local animal health officials after testing and 
confirming infection of ASFV – this will likely include the mandatory 
culling of all pigs on site and a moratorium period (up to one year) 
before new pigs can be reintroduced to the premises.
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์หลงัการตรวจผลและยนืยนัวา่มีการติดโรคอหิ

วาตแ์อฟริกาในสุกร ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะตอ้งมีการกาํจดัหมูท่ีเหลืออยูใ่นฟาร์มทั้งหมดท้ิง 

และท้ิงช่วงระยะเวลาไวป้ระมาณ 1 ปี ก่อนท่ีจะมีการนาํหมูกลบัมาเล้ียงใหม่อีกคร้ัง
• Following recommendations of local animal health officials, carcasses of 

pigs should either be burned or buried with lime to prevent spread of 
infected materials.
ตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์ซากหมูท่ีถูกกาํจดัควรนาํไปเผาหรือฝังกบัปูนขาวเพ่ือ

ป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค
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• The entire premises, in and around pig production areas of the 
farm, need to be properly disinfected with appropriate disinfectant 
material. As a “DNA enveloped” virus, ASFV can survive long periods 
of time on site (up to one year). See Disinfectants for Use Against 
ASFV resource for more information.
ในการนาํหมูกลบัมาเล้ียงอีกคร้ังนั้น ควรมีการฆ่าเช้ืออยา่งถูกวธีิทั้งในและบริเวณ

รอบๆของฟาร์ม ดว้ยการท่ีเป็นไวรัสชนิด ดีเอน็เอ ท่ีมีเปลือกชั้นนอกหุม้ เช้ือโรคอหิ

วาตแ์อฟริกาในสุกร สามารถมีชีวติอยูไ่ดใ้นบริเวณดงักล่าวเป็นระยะเวลานาน อาจถึง 

1 ปี 
• Any materials that cannot be adequately cleaned or disinfected 

should be burned or buried with lime, such as bedding material and 
manure waste.
อุปกรณ์ต่างๆท่ีไม่สามารถลา้งฆ่าเช้ือได ้เช่น วสัดุรองพ้ืนคอก และมูลของเสีย ควร

นาํไปเผา หรือนาํไปฝังดว้ยปูนขาว 
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• Only after following all recommendations of local animal health 
officials, and subsequent approval, should attempts be made to 
repopulate the farm with new pigs.
หลงัจากปฏิบติัตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์และปฏิบติัตามขั้นตอนต่างๆใน

เวลาต่อมาแลว้ สามารถนาํหมูกลบัมาเล้ียงไดอี้กคร้ัง

• Once pigs have been reintroduced, a Farm Biosecurity Plan should 
be strictly adhered to so that a repeat outbreak is prevented.
เม่ือนาํหมูกลบัมาเล้ียงอีกคร้ัง ควรมีความเคร่งครัดในการปฏิบติัตามแผนความ

ปลอดภยัทางชีวภาพ เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้หตุการณ์เกิดข้ึนซํ้ าอีก
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