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แนวทางการเฝาระวังและควบคุม 
โรค Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) 

 
โรคพีอารอารเอส (Porcine Reproductive and respiratory syndrome) 

 โรคพีอารอารเอส เปนโรคที่ทําใหเกิดกลุมอาการทางระบบสืบพันธุ และระบบทางเดินหายใจของ

สุกร กอใหเกิดความเสียหายในสุกรแมพันธุ สุกรอนุบาล และสุกรขุน โดยในระยะแรกยังไมทราบสาเหตุ

ของโรค จึงมีชื่อเรียกตางๆกัน เชน Mystery Swine Disease, Swine Infertility and Respiratory 

Syndrome (SIRS), New Pig Disease, Blue Ear, Porcine Epidemic Abortionand Respiratory 

Syndrome (PEARS) ทําใหแมสุกรผสมติดยาก เกิดการแทงในชวงทายของการตั้งทอง การตายแรกคลอด 

เปนมัมมี่ และทําใหลูกสุกรเกิดใหมออนแอ อัตราการเขาคลอดต่ํา มีปญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

อัตราการตายสูงในลูกสุกรดูดนมและหยานม แมสุกรกลับสัดชาลง อยางไรก็ตามในสุกรบางฝูงอาจไม

แสดงอาการปวย 

 
สาเหตุการเกิดโรค 
 เกิดจากเชื้อไวรัส PRRS อยูใน Order Nidovirales และ Family Arterivirus เปน RNA ไวรัสสาย

เดี่ยว มีเปลือกหุม ซึ่งจําแนกเปน 2 ชนิดคือ สายพันธุยุโรป (Lelystadt virus) และ สายพันธุอเมริกา 

(VR2332) ซึ่งสายพันธุอเมริกาจะมีความรุนแรงกวาสายพันธุยุโรป (สุดารัตน, 2539) 

 
ลักษณะทั่วไปของเชื้อ 
 เชื้อไวรัส PRRS คงทนตอความเปนกรด-ดาง ที่ pH 5.5-6.5 และความสามารถในการติดเชื้อจะ

ลดลงที่คา pH นอยกวา 5 และมากกวา 7.5 นอกจากนี้เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอยูไดในน้ําเปนเวลา 11 วัน 

แตไมทนตอความแหงแลง ความรอน (37°C เปนเวลา 48 ชั่วโมง) สารซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด และ

น้ํายาฆาเชื้อโรคที่มีสวนประกอบของคลอโรฟอรม และอีเทอร   

 
สัตวที่ไวตอการเกิดโรค 
 สุกร เปนสัตวชนิดเดียวที่ไวตอการติดเชื้อตามธรรมชาติ นอกจากนี้มีรายงานการพบเชื้อไวรัสชนิด

นี้ในอุจจาระเปดดวย (Zimmerman et al., 1997)  
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การกระจายของโรค 
 พบการเกิดโรคครั้งแรกในแคนาดาเมื่อ ป พ.ศ.2522 และแพรกระจายอยางรวดเร็วไปยังทวีป

อเมริกาเหนือ ในชวง ป พ.ศ. 2523 ตอมาพบการเกิดโรคในทวีปยุโรป  

ในประเทศไทยพบวามีการระบาดครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2537 จนกระทั่งปจจุบันพบการเกิดโรคนี้ได

ทั่วโลก โดยเฉพาะในเขตที่มีการเลี้ยงสุกรอยางหนาแนน 

 
ระยะฟกตัวของโรค 
  ประมาณ 4-8 วัน 

 
การติดตอ 
 การติดตอโดยตรง  
 สุกรที่ปวยดวยโรคพี อาร อาร เอส สามารถแพรเชื้อไปยังสุกรตัวอื่นไดงาย จากการดมและเลียกัน 

ผานสิ่งคัดหลั่งตางๆ เชน น้ําลาย น้ํามูก ปสสาวะ อุจจาระของสัตวปวย รวมถึงน้ําเชื้อที่ใชในการผสมเทียม   

 การติดตอทางออม 

• โดยการติดตอผานพาหะนําโรค เชน ยุง แมลงวันบาน แมลงดูดเลือดอื่นๆ สามารถเปนตัวนํา

โรคได  

• โดยมีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสในยุง และแมลงวันบาน ไดนาน 48 ชั่วโมง (Otake et al., 

2002) และ 6 ชั่วโมง (Otake et al., 2003) ตามลําดับ หลังจากดูดเลือดสุกรที่ติดเชื้อ  

• ติดตอผานทางอากาศ โดยเชื้อสามารถแพรกระจายในอากาศในรัศมี 3 กิโลเมตร (โดยทั่วไป

ประมาณ 2 กิโลเมตร) (สุดารัตน, 2539)  

• น้ําและอาหารที่มีการปนเปอนเชื้อไวรัส 

• ติดเชื้อผานทางอุปกรณเครื่องใชภายในฟารมที่มีการปนเปอน เชน เข็มฉีดยา รองเทาบูต 

อุปกรณตัดหาง ตัดเขี้ยว และเสื้อผาของเกษตรกร  
 
อาการ 
 อาการของโรคพี อาร อาร เอสแตกตางกันตามชนิดของเชื้อไวรัส ระดับภูมิคุมกันในฝูง ลักษณะ

การเลี้ยงการจัดการฝูง  

 สุกรแมพันธุ สุกรสาว 

• มีไข เบื่ออาหาร 

• สุขภาพทรุดโทรม อาจพบอาการบวมน้ําใตผิวหนัง ใบหู และขาหลัง 
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• ผิวหนังมีปนแดง พบภาวะคั่งเลือดโดยเฉพาะที่ใบหู อาจมีสีมวงคล้ํา โดยจากอาการดังกลาว  

ทําใหโรคนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “โรคบลูเอียร (Blue ear)” (Rossow, 1998) 

• หายใจลําบาก 

• คลอดกอนกําหนด หรือแทงในสุกรอุมทองทุกระยะ แตจะรุนแรงในระยะสุดทายของการตั้งทอง 

• ลูกสุกรแทงตายในทอง เชน มัมมี่ หรือ ลูกกรอก 

• อาจพบอาการทางประสาท เชน สูญเสียการทรงตัว เดินไมสัมพันธกัน หรือเดินวน โดยเฉพาะ

ในรายที่ติดเชื้อสายพันธุอเมริกา (Thanawongnuwech, 1997) 
พอสุกร 

• โดยทั่วไปอาการทางคลินิกจะคลายกับแมสุกร คือจะพบการมีไข เบื่ออาหาร อาจมีอาการทาง

ระบบทางเดินหายใจบาง และมักหายจากอาการปวยไดเองภายใน 1 สัปดาห (Swenson et al, 1994) 

• พอพันธุที่หายปวยแลว จะมีเชื้อไวรัสอยูในรางกาย และอาจสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําเชื้อ 

เนื่องจากเชื้อไวรัสมีผลทําใหการเคลื่อนตัวของอสุจิลดลง ตัวอสุจิผิดปกติ ทําใหอัตราการผสมติดต่ํา และ

ลดความสมบูรณพันธุของสุกรพอพันธุ (Shin et al, 1997) 
ลูกสุกรในเลาคลอด 

• สวนใหญมักเปนการติดเชื้อแบบเฉียบพลัน แสดงอาการเดนชัดทางระบบทางเดินหายใจ 

โดยเฉพาะในกลุมอายุตํ่ากวา 2 สัปดาห 

• ลูกสุกรออนแอ และมักตายในเวลาตอมา  

• ในรายที่มีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุอเมริกา พบอาการทางประสาทรวมดวย เชน ชัก และสั่น

เกร็งของกลามเนื้อขา โดยเฉพาะขาหลัง ซึ่งสอดคลองกับผลทางจุลพยาธิวิทยาที่พบรอยโรคสมองอักเสบ 

(Thanawongnuwech et al., 1997) นอกจากนี้ยังพบอาการขาหลังออนแอ เนื่องจากขาดสารอาหาร ทําให

มีลักษณะแบะกางออก เรียกวา “Spay legs” 

• เกิดภาวะบวมน้ําของเนื้อเยื่อรอบๆดวงตา 

• ใบหูมีเลือดคั่งจนมีสีคล้ํา หรือ บลูเอียร (Blue ear) 

• ขนลุก หนาวสั่น อาจมีอาการทองเสียรวมดวย (Rossow, 1998) 

• อัตราการตายของลูกสุกรในระยะนี้จะสูงในชวงแรก เนื่องจากขาดสารอาหารเปนหลัก 
ลูกสุกรหยานม  

• ความอยากอาหารลดลง  และออนเพลีย 

• แคระแกร็น โตชา 

• มีปญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เชน ไอ จาม ปอดบวม เปนตน 

• ผิวหนังเปนปนแดง 
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• ขนหยาบหยอง 

• การติดเชื้อแทรกซอน จะทําใหอัตราการตายในลูกสุกรเพิ่มสูงขึ้น ความรุนแรงของโรคจะลดลง

เมื่อสุกรอายุมากขึ้น สุกรที่อายุมากกวา 1 เดือนจะแสดงอาการไมเดนชัดถาไมมีโรคแทรกซอน 
 
พยาธิกําเนิดของโรค 
  

 
 
รอยโรค 
 เชื้อไวรัส PRRS ทําใหเกิดการติดเชื้อในหลายระบบของรางกาย แตรอยโรคที่เห็นดวยตาเปลา หรือ

รอยโรคมหภาค (Gross lesion) ชัดเจน คือ ปอด และระบบน้ําเหลือง 

• ปอด บวมและเตง ไมแฟบ มีสีคล้ํา มักพบรอยโรคบริเวณปอดสวนหนาตอนลางจนถึงกลีบลาง 

(cranioventral lobes)  

• ตอมน้ําเหลือง บริเวณ cervical, cranial, thoracic และ inguinal มีขนาดใหญ และสีเขมกวาปกติ  
 
การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ 
 การเก็บตัวอยาง 

• เก็บตัวอยางอวัยวะภายใน เชน ปอด มาม และตอมทอนซิลจากซากสุกรที่ตายใหมๆ   
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• เก็บตัวอยางซีร่ัมจากสุกรในฝูงที่สัมผัสเชื้อ หรือมีปญหาเกี่ยวกับการแทง หรือคลอดกอนกําหนด 
การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

• Virus isolation โดยเก็บตัวอยางซีร่ัม ปอด ตอมน้ําเหลือง มาม และตอมทอนซิล  

• การตรวจทางซีร่ัมวิทยา (Serological test) ดวยวิธี ELISA ซึ่งสามารถตรวจพบ IgM ไดใน

วันที่ 7 ของการติดเชื้อ และพบ IgG ในวันที่ 14 ของการติดเชื้อ ระดับภูมิคุมกันในรางกายจะขึ้นสูงสุดใน

สัปดาหที่ 5-6 หลังจากการติดเชื้อ 

• ศึกษาคุณสมบัติของเชื้อ โดยวิธี PCR 
 

การตรวจวินิจฉัยยืนยันโรค PRRS ทางหองปฏิบัติการ (Diagnosis of PRRS virus) 

สุกรที่มีผลการตรวจวินิจฉัยจากหองปฏิบัติการวาพบเชื้อไวรัส PRRS ในตัวอยางที่สงตรวจ ควรมี

การตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถยืนยันไดวาเปนเชื้อไวรัสชนิดปกติที่พบทั่วไป 

หรือ ชนิดใหม ดังนี้  

1. การยืนยันโรค PRRS  
สุกรที่มีผลยืนยันทางหองปฏิบัติการวาพบเชื้อไวรัส PRRS ในตัวอยางที่สงตรวจ  

2. การยืนยันโรค PRRS ชนิดใหม (Swine High Fever Disease หรือ Atypical Porcine 
Reproductive and Respiratory Syndrome, APRRS)  

สุกรที่มีผลการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการวาพบเชื้อไวรัส PRRS ในตัวอยางที่สงตรวจ และมี

ลักษณะดังตอไปนี้ แสดงวาเปนโรค PRRS ชนิดใหม 

2.1)  ผลจากการทดสอบทางหองปฏิบัติการยืนยันวามีโครงสรางทางโมเลกุลของ amino acid 

(aa) ที่ขาดหายไปทั้งหมดจํานวน 30 aa โดยประกอบไปดวยการหายไปของ 1 aa บริเวณ conserved 

leucine (L) ในตําแหนงที่ 482 และการหายไปของ 29 aa ที่ตําแหนง 534 ถึง 562 หรือ  

2.2) เมื่อทดลองโดยการฉีดเชื้อไวรัส PRRS ในสุกรปลอดเชื้อ (specific pathogen free, SPF) พบวา

สามารถทําใหสุกรทดลองแสดงอาการปวย-ตายมากกวา 80 เปอรเซ็นตภายในระยะเวลา 14 วัน  
 
การวินิจฉัยแยกแยะ 
 โรคที่มีอาการคลายคลึงกัน  

• โรคที่ทําใหเกิดการแทง เปนมัมมี่ ตายแรกคลอด ลูกสุกรออนแอ ไดแก 

o โรคเลปโตสไปโรซีส (Leptospirosis) 

o โรคพารโวไวรัสในสุกร (Porcine parvovirus) 

o โรค Porcine enterovirus 

o Haemagglutinating encephalomyelitis 
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o โรคพิษสุนัขบาเทียม (Aujeszky’s disease) 

o โรคปากและเทาเปอย (Foot and mouth disase) 

o โรคอหิวาตสุกร (Classical swine fever) 

• โรคที่ทําใหมีปญหาระบบทางเดินหายใจ ไดแก 

o โรคไขหวัดใหญในสุกร (Swine influenza) 

o โรคเอนซูติกนิวโมเนีย (enzootic pneumonia) 

o Proliferative and necrotizing pneumonia 

o โรคติดเชื้อ Haemophilus parasuis 

o  Haemagglutinating encephalomyelitis virus 

o Porcine respiratory coronavirus 

o Syncitial pneumonia and myocarditis 

o โรคพีเอ็มดับเบิ้ลยูเอส (postweaning multisystemic wasting syndrome, PMWS) 

o โรคสมองอักเสบจากนิปาหไวรัส (Nipah virus infection) 
 
การรักษา 
 เนื่องจากเปนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสจึงไมมียารักษา การใหยาปฏิชีวนะจะชวยปองกันการ

ติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน การใหยาลดอักเสบและลดไขในแมสุกร จะชวยลดอัตราการคลอดกอนกําหนด 

การปองกันและควบคุมโรค 

• มีการจัดการฟารมและสุขาภิบาลที่ดี 

• สุกรสาวทดแทนในฝูง ควรมาจากแหลงปลอดเชื้อ PRRS กอนนําเขารวมฝูงตองมีระยะพักใน

โรงเรือนแยกตางหาก เพื่อเตรียมความพรอมและปรับสภาพอยางนอย 2 เดือน 

• ในปจจุบันมีวัคซีนปองกันโรค PRRS ทั้งวัคซีนเชื้อเปนและเชื้อตาย เพื่อใชในการควบคุมโรค 

แตประสิทธิภาพของวัคซีนยังใหผลไมแนนอน ดังนั้นควรเนนเรื่องการจัดการฟารมเปนสําคัญเพื่อลดความ

สูญเสียเนื่องจากการติดเชื้อโรค PRRS 
การเฝาระวังโรค PRRS ในสุกร 

คํานิยามโรคพีอารอารเอส (PRRS Case Definition)  
  “ สุกรที่เลี้ยงในบริเวณเดียวกัน    มีอัตราการปวยสะสม 30-100 เปอรเซ็นต  หรืออัตราการตาย 

10-80 เปอรเซ็นตในระยะเวลา 2 สัปดาห โดยแสดงอาการ คือ มีไขสูง ผิวหนังแดง มีจุดหรือปนเลือดออกที่

ผิวหนัง รวมกับอาการปวยเกิดขึ้นในหลายระบบ เชน ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ประสาท และพบอาการเหลานี้เกิดกับสุกรในทุกกลุมอายุ”  
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1. วางระบบเฝาระวังโรคทางอาการ โดยจัดใหมีการสังเกตอาการสุกรในพื้นที่รับผิดชอบ ตาม

นิยามโรค PRRS ในสุกร 

2. ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเฝาระวังโรค PRRS หากพบสุกรตามนิยามโรค PRRS ใหเกษตรกร

แจงอาสาปศุสัตว ผูใหญบาน หรือเจาหนาที่ปศุสัตวในพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง 

3. หากไดรับแจงสุกรปวยตามนิยามโรค PRRS  ใหรายงานกรมปศุสัตวตามระเบียบกรมปศุสัตว

วาดวยการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2547 

 
การดําเนินการเมื่อพบสุกรสงสัยวาเปนโรค PRRS  
สํานักงานปศุสัตวอําเภอ  

 เมื่อปศุสัตวอําเภอไดรับแจงวามีสุกรปวย-ตาย ใหดําเนินการ ดังนี้ 

 1) ตรวจสอบขอมูลในเบื้องตนแลวพบสุกรปวยและมีลักษณะใกลเคียงหรือตรงตามคํานิยามโรค 

PRRS และดําเนินการสอบสวนโรคในเบื้องตนโดยดวน    

2) ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอดําเนินการเก็บตัวอยางตามขอ 2.1 และ 2.2 ดังนี้ 

2.1) เก็บตัวอยางจากสุกร กําลังปวยใกลตาย หรือซากสุกรที่ตายใหมไปยังศูนยวิจัยและ

พัฒนาการสัตวแพทย (ศวพ.) ที่รับผิดชอบพื้นที่ หรือ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ (สสช.)  

2.2) ผาซากและเก็บตัวอยางจากอวัยวะที่สําคัญ เชน ทอนซิล ปอด ตับ มามไต หัวใจ โดย

ในขั้นตอนการผาซากใหเปนไปตามหลักวิชาการและปองกันโรคปนเปอนในสิ่งแวดลอมดวย 

3) แนวทางการควบคุมโรค ดังนี้  

3.1) ส่ังกักสุกรภายในสถานที่เกิดโรค หากเปนไปได ควรใหเจาของเปนผูดําเนินการแยก

สัตวปวย (isolation) จากสัตวที่มีอาการปกติ  

3.2) แนะนําใหเกษตรกรดําเนินการ 

‐  เผา หรือ ฝงซากสุกรที่ตาย โดยใหฝงซากสุกรใตระดับผิวดินไมนอยกวา50 

เซนติเมตร และถาเปนสัตวใหญใหพูนดินกลบเหนือระดับผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร โดยใชสารเคมี

ทําลายเชื้อโรคราด หรือโรยที่สวนตางๆ   ของซากสัตวจนทั่ว และเลือกสถานที่ฝงซากสุกรที่ไมมีน้ําทวมขัง 

   - กักกันและแยกสัตวที่อยูรวมฝูงกับสัตวที่ปวย-ตาย  

- ปดกวาดทําความสะอาดเลาและพื้นที่เลี้ยงสัตวดวยน้ําผงซักฟอก (detergent 

cleansing) หรือ ทําการพน/ราดน้ํายาฆาเชื้อโรค (disinfection) ใหทั่วบริเวณที่เสี่ยงตอการปนเปอนของ

เชื้อโรค อยางนอย สัปดาหละ 1 คร้ังหรืออยางนอยจนกวาจะไมพบสุกรปวยและจัดใหมีอางใสน้ํายาฆาเชื้อ

โรคสําหรับบุคคลที่เขา-ออกคอกสัตว  
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 3.3) ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว เพื่อควบคุมไมใหมีการเคลื่อนยายสุกรหรือสัตวอ่ืนๆ 

ออกจากพื้นที่สงสัย หรือเขามาพื้นที่สงสัยมีการระบาด โดยใชอํานาจสัตวแพทย (มาตรา 16) แหง

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 

4) จัดตั้งศูนยรับแจงสุกรปวย 

 5) ประชาสัมพันธสรางความรูเกี่ยวกับโรคดังกลาว และแนะนําเกษตรกรในพื้นที่ใหดําเนินการ ดังนี้ 

  5.1) ใหสังเกตสุกร หากพบสุกรแสดงอาการปวยใหแจงผูใหญบานหรือปศุสัตวอําเภอทันที 

  5.2) ใชยาฆาเชื้อทําความสะอาดบุคคลและสิ่งของที่เขา – ออกฟารมอยางเขมงวด  

  5.3) หามบุคคลภายนอกเขา - ออกฟารม   

5.4) หามนําสุกรเขาเลี้ยงใหมจนกวาจะไดรับอนุญาตจากสัตวแพทย 

6) รายงานปศุสัตวจังหวัดทันทีที่ไดรับแจงจากเกษตรกรพบสุกรสงสัยปวยดวย PRRS 

 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  

เมื่อสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดรับแจงจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอวามีสุกรปวย-ตายโดยสงสัยวา

อาจเปนโรค PPRS ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 

1)   รายงานตามแบบรายงาน กคร.1 ใหกรมปศุสัตวโดยผานสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 

ที่อีเมล  dcontrol5@dld.go.th พรอมสําเนาแจงสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่รับผิดชอบ พรอมทั้ง

รายงานสถานการณสัตวปวยตาย ตามแบบรายงานที่แนบใหสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว และ

สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่รับผิดชอบทราบทุกวัน 

2) รวมกับปศุสัตวอําเภอไปดําเนินการสอบสวนโรค   ตรวจสอบพื้นที่   และประเมินสถานการณ 

ทําการสรุปผลสอบสวน ถึงสาเหตุของการเกิดโรค ลักษณะของการเกิดโรคและการแพรระบาด และ

รายงานความคืบหนาใหกรมปศุสัตวทราบเปนระยะ เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม 

และ/หรือ ดําเนินวิธีการควบคุมกําจัดโรคเพิ่มเติม  

3) วางระบบจัดตั้งศูนยแจงสัตวปวยในแตละอําเภอ โดยดําเนินการตรวจสอบเฝาระวังแหลงเลี้ยง

สุกรในพื้นที่อยางเขมงวด สํารวจสัตวปวย-ตายเปนประจําทุกวัน อยางนอย 30 วันภายหลังจากที่พบสัตว

ตัวสุดทายหายปวยหรือตาย และติดตามสอบถามภาวะโรคจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอเปนระยะ ๆ หาก

ยังมีสุกรที่ปวยและตายดวยลักษณะตามคํานิยามโรค PRRS ใหเก็บตัวอยางจากสัตวที่แสดงอาการปวย 

หรือนําสัตวที่ตายใหมๆสงไปที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยในพื้นที่ หรือ ประสานงานชวยเหลือเพื่อ

เรงดําเนินการสงตัวอยางซากสัตวไปตรวจยืนยันที่สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

4) จากการสอบสวนโรค หากพบวามีความเสี่ยงหรือมีการแพรระบาดของโรคในพื้นที่หลายอําเภอ

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจารณา เสนอผูวาราชการจังหวัดประกาศเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรค
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ระบาดตามความเหมาะสม โดยกําหนดเขตทองที่ทั้งจังหวัดหรือเฉพาะบางสวนที่จําเปนตามกฎหมายวา

ดวยโรคระบาดสัตว และใหยกเลิกประกาศเมื่อไดดําเนินการจนโรคสงบแลว  

5) รวมกับปศุสัตวอําเภอในการควบคุมโรค  

5.1) จัดชุดเจาหนาที่รักษาสัตวและควบคุมโรคลงประจําพื้นที่โดยมีนายสัตวแพทย หรือ

สัตวแพทยเปนหัวหนาชุดรักษาสุกรปวยตามอาการ พรอมทั้งใหยาปฏิชีวนะแบบกินและวิตามินแกสุกรรวม

ฝูงเพื่อปองกันการติดเชื้อแทรกซอน และเสริมสรางใหสัตวแข็งแรง ซึ่งเจาหนาที่จะมีเทอรโมมิเตอรวัดไขสุกร

และตรวจดูอาการสุกรปวยกอนทําการรักษา 

5.2) ลดประชากรสัตวในกลุมเสี่ยง โดยประสานใหมีการสงสุกรที่ไมปวยเขาโรงฆา 

   5.3) พิจารณาสั่งทําลายสุกรที่ปวยหนัก ลูกสุกรที่มีลักษณะแคระ แกร็น และลูกสุกรที่

คลอดจากแมสุกรที่แสดงอาการปวย โดยมีคาชดใชตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  

6) สงเสริมใหความรูแกเจาของสัตวเพื่อปรับปรุงดูแลใหสุกรอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ถูก

สุขลักษณะ ไดรับอาหารและน้ําอยางเหมาะสมเพียงพอ ใหเกษตรกรสามารถชวยเหลือตนเองในการ

ปองกันโรคได และเปนการสรางเครือขายเกษตรกรเพื่อใหขอมูลขาวสารหรือรวมมือควบคุมโรคสัตวกับ

เจาหนาที่กรมปศุสัตวในพื้นที่  

7)  อนุญาตใหทําการเคลื่อนยายสัตวได   เมื่อสัตวตัวสุดทายหายปวย หรือตายแลวอยางนอย 21 วัน 

โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

7.4.1) การเคลื่อนยายสุกรออกจากพื้นที่ระบาดควรไปที่โรงฆาสัตวเทานั้น  

7.4.2) การนําสัตวเขามาใหมตองมีใบอนุญาตเคลื่อนยายจากตนทาง 

7.4.3) ควรกักแยกสุกรที่เขามาใหมดังกลาว (quarantine) เปนระยะเวลาอยางนอย 21 วัน 

อยูในคอกกักสัตวเฉพาะโดยไมใหมีโอกาสไดสัมผัสกับสุกรอื่นที่มีอยูแตเดิมแลว  

7.4.4) เฉพาะสุกรที่ไมแสดงอาการของโรคระบาดสัตวใดๆ จึงใหนําเขามารวมกับสุกร

เดิมในฝูงได  

7.4.5) ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอสังเกตอาการของสัตวที่นําเขามาใหมอยางใกลชิด

เปนระยะเวลาอยางนอย 30 วัน แลวสรุปรายงานใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ  

7.4.6) หากมีสุกรปวยตายผิดปกติ เปนเหตุใหสงสัยวาจะเกิดโรค PRRS ซ้ําขึ้นอีกใน

ฟารม ใหแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทันทีเพื่อดําเนินการตามาตรการควบคุมโรค  
สํานักงานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย  

เมื่อสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย ไดรับแจงจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตามแบบรายงาน 

กคร.1 มีสุกรปวย-ตายโดยสงสัยวาอาจเปนโรค PPRS ใหดําเนินการ ดังนี้ 
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1) เตรียมความพรอมเพื่อควบคุมโรค เชน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณทางการแพทย ยาปฏิชีวนะ น้ํายา

ฆาเชื้อโรคชนิดที่เหมาะสม และในกรณีฉุกเฉินใหรวมถึงการเรียกระดม บุคลากร ยานพาหนะ เพื่อใหความ

ชวยเหลือแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดตามที่ถูกรองขอ  

2) ประสานงาน ตรวจสอบ ติดตามสถานการณละรวมสอบสวนโรคกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัด

อยางใกลชิด 

 3) ใหประสานงานเพื่อใหความชวยเหลือแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือรวมดําเนินการเพื่อ

ควบคุม ปองกัน กําจัดโรคทันที  

4) แจงเตือนพื้นที่ใกลเคียงใน สสอ.นั้น หรือ จังหวัดอื่นๆเพื่อปองกันการนําสุกรจากพื้นที่เกิดโรค

เขามาและ/หรือทําการเฝาระวังโรคในบริเวณที่มีความเสี่ยง เชน โรงฆาสัตว เปนตน  

5) กํากับ ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดใหเปนไปอยางโปรงใส ถูกตอง

ตามหลักวิชาการ และระเบียบปฏิบัติของกรมปศุสัตวในกรณีของการทําลายสัตว และ/หรือ การจายเงิน

ชดใชใหเจาของสัตวนั้น  

6) รายงานผลการปฏิบัติใหกรมปศุสัตวทราบ โดยผานสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 
การดําเนินการเมื่อพบสุกรยืนยันวาเปนโรค PRRS ชนิดใหม  

เมื่อสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติยืนยันการตรวจพบโรค PRRS ที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดใหม ให

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพิ่มมาตรการควบคุมเพื่อกําจัดโรคดังนี้  

1) ใหดําเนินการทําลายสุกรทุกตัวในพื้นที่เสี่ยงตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการทําลายสัตว
หรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2547 โดยใหรวมหารือกับสํานัก  ควบคุมปองกันและบําบัด

โรคสัตวดวย 

2) หากเกษตรกรตองการนําสุกรเขาเลี้ยงใหม ตองเวนระยะเวลาอยางนอย 21 วัน ภายหลังจากที่

ไดทําลายสุกรตัวสุดทายและมีการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อเรียบรอยแลว 

3) สุกรที่นําเขาเลี้ยงใหม (Restocking) ตองปลอดจากโรคระบาดสัตวและมีใบอนุญาต

เคลื่อนยายจากตนทางอยางถูกตอง 

4) ใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการเฝาระวังทางอาการในฟารมหรือบานที่มีการนําสุกรเขาเลียงใหม 
เปนระยะเวลาอยางนอย 6 เดือน และควรเก็บตัวอยางเลือดโดยสุมเจาะเลือดจากสุกรฟารมหรือบาน หรือ

หมูบานที่เกิดโรคทุก 2 สัปดาห เปนระยะเวลาอยางนอย 2 เดือน เพื่อทดสอบโรคPRRS หากพบตัวอยางที่

ใหผลบวกตอโรคนี้ใหรายงานใหกรมปศุสัตวทราบทันที 

5) หากพบสุกรปวยตาย ใหเก็บตัวอยางสงตรวจที่ ศวพ. หรือ สทช. (Laboratory Surveillance) 

เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค รวมทั้งเปนการประเมินความคงอยูของเชื้อไวรัสโรค PRRS ภายในฝูง ( Virus 

isolation) 

------------------------------------------------- 
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