
โรคอหิวาตแ์อฟรกิาในสกุร  
(AFRICAN SWINE FEVER : ASF) 



ไม่มียารกัษา  

ไม่มีวคัซีนใน

การใชป้้องกนั

โรค  

สกุรท่ีติดเช้ือจะมี

อตัราการตาย

มาก 

เป็นพาหะตลอด

ชีวิต 

เช้ือมีความ

คงทนใน

ผลิตภณัฑแ์ละ

สิ่งแวดลอ้ม

มาก 

โรคสตัวอ์บุติัใหม่ 

ไมติ่ดคน 

โรคอหิวาต์

แอฟรกิาในสกุร 

ระยะฟักตวัของโรค 4 - 19 วนั ถา้แบบเฉียบพลนั 3-4 วนั 



การสมัผสัโดยตรงจากสกุรป่วยหรอื 

สิ่งคดัหลัง่ ทัง้การกินหรอืการหายใจ 

เกิดจากการสมัผสัโดยออ้ม 

   ปนเป้ือนอาหาร เสื้อผา้ และรองเทา้ ยานพาหนะ เครือ่งมือ

เครือ่งใช ้ การเลี้ยงสกุรดว้ยเศษอาหาร 

เห็บอ่อน Ornithodoros spp. เป็นตวัน าโรค 

การติดต่อ 

ที่มา: FAO 



เหลือบ 

สตัวพ์าหะ การสมัผสัโดยตรง 

ผลิตภณัฑแ์ปรรปู 

หมปู่า ตวัอมโรค 



เศษอาหารปนเป้ือนในกองขยะ 



การน าเศษอาหารไปเลี้ยงสกุร 



10 วนัท่ีมลูสตัวท่ี์อณุหภมิูหอ้ง 

1 เดือนในดิน  และเศษเลือด 

15 สปัดาหใ์นเน้ือบ่ม 

6 เดือนในแฮมและไสก้รอก 

หลายปีในซากแช่แข็ง 

หลายเดือนในซากหมกัเกลือ 

 Source: OIE, FAO, DEFRA, USDA 

ความคงทนของเช้ือโรค 



เช้ือมีความคงทนมากในสิ่งแวดลอ้ม  

สามารถอย ูใ่นโรงเรอืนไดน้านถึง 30 วนั 





สาเหตสุ าคญัท่ีท าใหเ้กิดการแพรร่ะบาดของโรค ASF 

“การเคลื่อนยา้ยสตัวป่์วย  หรอื  สตัวท่ี์เป็นพาหะน าโรค  หรอื   

ซากสตัวท่ี์ป่วยหรอืตายดว้ยโรคอหิวาตแ์อฟรกิาไปยงัพ้ืนท่ีต่าง ๆ ” 





สามารถพบเช้ือในสิ่งแวดลอ้ม กอ่นท่ีสตัว์

จะแสดงอาการป่วย 2 วนั 

และสามารถพบเช้ือในกระแสดเลือด  กอ่น

สตัวแ์สดงอาการได ้ 3  วนั 

ความยากของการควบคมุโรค  คือ  สตัว์

สามารถปลอ่ยเช้ือออกส ูภ่ายนอกไดโ้ดยท่ี

ตวัสตัวไ์ม่แสดงอาการป่วย  และอาการ

ป่วยของโรคไมช่ดัเจน 

 





 

ลกัษณะเน้ือตายท่ีผิวไตชัน้นอก  

 



China 
มา้มโตกว่าเดิม 5 – 6 เท่า 

พบฟองในหลอดลม 



 

พบลกัษณะเลือดออกหรอืเน้ือตายท่ีผิวหนงัสกุร 

 มีจดุสีแดงเขม้ตรงกลาง 

 









นิยามของโรค 

1.  ฟารม์ท่ีมีการตายแบบเฉียบพลนั

มากกว่า 3 % ใน 1 วนั หรอื รายยอ่ย 

 (< 50 ตวั) มีการตายเฉียบพลนัตัง้แต่ 

1 ตวัข้ึนไปใน 1 วนั      หรอื 

2.  ป่วย โดยมีอาการ ดงัต่อไปน้ี 

     -  ไขส้งู หรอื นอนสมุกนั รว่มกบั 

     -  ทอ้งเสียเป็นเลือด หรอืผิวหนงั

แดง หรอืมีจดุเลือดออก หรอื รอยช ้า

โดยเฉพาะใบห ูทอ้ง ไอ แทง้ หรอื ขา

หลงัไมมี่แรง 

     -  อตัราป่วย 100%  อตัราตาย 

30-100%  ในลกูสกุร อตัราตายสงู 

80-100% ภายใน 14 วนั 

 



พ้ืนท่ีท่ีมีการเลี้ยง

สกุรหนาแน่นใน

จงัหวดัชยัภมิู 

เกษตรกร  

5,478  ราย   

สกุร   

251,858  ตวั 



 1.อ.ภเูขียว  พบ 11  จุด 

   ที่  ต.บา้นเพชร  ม.5 

       ต.ธาตทุอง  ม.1 3 8 

       ต.โอโล  ม. 9  11 

       ต.ผกัปัง  ม.4 

       ต.หนองตมู ม.6 

       ต.บา้นแกง้ ม.4 

       ต.กวางโจน ม.1 

       ต.หนองคอนไทย ม. 11   

2.อ.เมืองชยัภมิู  พบ 5 จุด 

   ที่  ต.  ในเมือง  ม.7 ม.8 

       ต.  หนองนาแซง  ม.11 (2 ฟารม์) 

       ต. รอบเมือง  ม.2   

3.อ.เกษตรสมบูรณ ์พบ 6 จุด 

   ที่  ต.บา้นหนั ม. 3 ม.7 

       ต.สระโพนทอง  ม.6  ม.7  ม.10 

       ต.บา้นเดื่อ ม.3 

4.อ.แกง้ครอ้  พบ 2 จุด 

   ที่ ต.หนองไผ่  ม.4 (2 ฟารม์) 

5.อ.บา้นแทน่ 

   ที่ ต.หนองค ูม. 4 

6.อ.คอนสวรรค ์

   ที่  ต.บา้นโสก  ม. 7   

พ้ืนท่ีความเสี่ยงสงูจงัหวดัชยัภมิู  (16 ธ.ค. 63) 



สรปุปัจจยัเส่ียงรายฟารม์ของพ้ืนท่ีความเส่ียงสงูต่อโรค ASF 

ท่ี รายช่ือฟารม์ วนัท่ีพบโรค ปัจจยัเส่ียง 

1. นายอารกัษ ์โยกญัญา   

ม.5 ต.บา้นเพชร อ.ภเูขียว 

18 พ.ย.63 1.น าสกุรป่วยตายมาเชือดช าแหละขาย 

2. นางนราภรณ ์ นาชยัภมิู 

ม.1 ต.ธาตทุอง อ.ภเูขียว 

30 พ.ย. 63 1.รถขนสง่อาหาร 

2.พ่อคา้หมนู าหมปู่วยตายผิดปกติมาเชือดช าแหละขาย 

โดยเดินทางผา่นหนา้ฟารม์ทกุวนั 

3.การน าเศษอาหารมาเล้ียงสนุขัภายในฟารม์ 

3. นายค าเบา้ สงูเดช 

ม.3 ต.ธาตทุอง อ.ภเูขียว   

30 พ.ย. 63 

 

1.น าสกุรป่วยตายมาเชือดช าแหละขาย 

2.มีรถขนสง่อาหาร/รถจบัหมเูขา้มาภายในฟารม์ 

4. นายอนาวิล ชยัหมอ้ 

ม.8 ต.ธาตทุอง อ.ภเูขียว  

30 พ.ย. 63 

 

1.อย ูติ่ดฟารม์นายค าเบา้  สงูเดช 

5. นายวรกร วิเศษแกว้ 

ม.9 ต.โอโล อ.ภเูขียว  

30 พ.ย. 63 

 

1.เล้ียงสกุรดว้ยเศษอาหาร 

2.มีการเล้ียงหมปู่าภายในฟารม์ 

6. นายวนั มิตรรกั 

ม.9 ต.โอโล อ.ภเูขียว  

30 พ.ย. 63 1.สกุรแสดงอาการของโรคปากและเทา้เป่ือย 

2.คอกติกกนัป่วยและตายยกคอกไปกอ่นหนา้น้ีแลว้ 



สรปุปัจจยัเส่ียงรายฟารม์ของพ้ืนท่ีความเส่ียงสงูต่อโรค ASF 

ท่ี รายช่ือฟารม์ วนัท่ีพบโรค ปัจจยัเส่ียง 

7. นายสมศกัด์ิ  คงเมือง  

ม.7 ต.บา้นหนั  

อ.เกษตรสมบรูณ ์

30 พ.ย. 63 1.เล้ียงสกุรดว้ยเศษอาหาร 

2.มีการเล้ียงหมปู่าภายในฟารม์ 

8. นายบญุโฉม  สิทธิวงศ ์

ม.7 ต.ในเมือง อ.เมือง 

(เรอืนจ าชยัภมิู) 

30 พ.ย. 63 1.เล้ียงหมดูว้ยเศษอาหาร 

2.มีรถพ่อคา้เขา้มาซ้ือหมใูนฟารม์ 

9. นางสะอาด ป้องประเสรฐิ 

ม.4 ต.ผกัปัง อ.ภเูขียว  

5  ธ.ค. 63 

 

1.สนุขั/ไก ่น าซากสกุรท่ีป่วยตายผิดปกติเขา้มากิน

ภายในฟารม์ 

10. นายสรุศกัด์ิ ลีโนนเขวา 

ม.10 ต.สระโพนทอง  

อ.เกษตรสมบรูณ ์  

(หมปู่า) 

5  ธ.ค. 63 

 

1.เล้ียงดว้ยเศษอาหาร 

11. นายสมหวงั คงคาใส  

ม.3 ต.บา้นหนั  

อ.เกษตรสมบรูณ ์

5  ธ.ค. 63 

 

1.เล้ียงสกุรดว้ยเศษอาหาร 



สรปุปัจจยัเส่ียงรายฟารม์ของพ้ืนท่ีความเส่ียงสงูต่อโรค ASF 

ท่ี รายช่ือฟารม์ วนัท่ีพบโรค ปัจจยัเส่ียง 

12. นายสวุรรณ จนัทรห์นองแวง 

ม.4 ต.หนองไผ ่อ.แกง้ครอ้  

8  ธ.ค. 63 1.มีการน าหมปู่ามาเล้ียงภายในฟารม์ จากนัน้หมท่ีู

เล้ียงไวเ้ดิมแสดงอาการป่วย 

13. นางสมภาร แหลมคม   

ม.4 ต.หนองไผ ่อ.แกง้ครอ้  

8  ธ.ค. 63 1.เล้ียงติดกบัคอกนายสวุรรณ 

14. นางจงรกัษ ์  

4 ต.หนองค ูอ.บา้นแท่น  

 

8  ธ.ค. 63 1.มีการเดินทางไปยงัพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรค

สามีเป็นคนบา้นโป่งโพธ์ิ 

15. นางหนเูล่ือน แลมภเูขียว   

ม.6 ต.หนองตมู อ.ภเูขียว  

8  ธ.ค. 63 1.เล้ียงดว้ยเศษอาหาร 

16. นางอดุร เพียรวิจิตร   

ม.4 ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขียว 

8  ธ.ค. 63 



สรปุปัจจยัเส่ียงรายฟารม์ของพ้ืนท่ีความเส่ียงสงูต่อโรค ASF 

ท่ี รายช่ือฟารม์ วนัท่ีพบโรค ปัจจยัเส่ียง 

17. นายสวิุด  ข้ึนภเูขียว  

ม.3 ต.บา้นเด่ือ 

อ.เกษตรสมบรูณ ์

(หมปู่า) 

9  ธ.ค. 63 1.เล้ียงดว้ยเศษอาหาร 

18. ว.เกษตรและเทคโนโลยีชยัภมิู  

ม.6  ต.ในเมือง อ.เมือง 

9  ธ.ค. 63 1.มีรถพ่อคา้เขา้มาภายในฟารม์ 

19. นายประยรู พิมสิน  

335 ม.7 ต.บา้นโสก  

อ.คอนสวรรค ์

10 ธ.ค. 63 1.ไมมี่ระบบการป้องกนัโรคท่ีดีพอ 

2.รถขนสง่อาหาร 

3.มีการซ้ือหมจูากแหลง่อ่ืนมาขายในช่ือฟารม์ 

4.ใชน้ ้าธรรมชาติในการเล้ียงสกุร 

5.พบการปนเป้ือนในโรงฆา่สตัวแ์ละเขียงท่ีรบัซ้ือ

สกุรจากฟารม์ดงักลา่ว 



สรปุปัจจยัเส่ียงรายฟารม์ของพ้ืนท่ีความเส่ียงสงูต่อโรค ASF 

ท่ี รายช่ือฟารม์ วนัท่ีพบโรค ปัจจยัเส่ียง 

20. ชยัภมิูฟารม์ 

46 ม.2 ต.รอบเมือง อ.เมือง 

14 ธ.ค. 63 1.ระบบการป้องกนัโรคไมดี่พอ 

2.สตัวพ์าหะ เช่น นก 

21. นางดอกไม ้ชาลีกลุ          

383 ม. 11 ต.หนองนาแซง          

อ.เมือง 

16 ธ.ค. 63 

 

1.เล้ียงสกุรดว้ยเศษอาหาร 

22. นายวิภาค ภมิูวฒันโภธี     

135 ม. 11 ต.หนองนาแซง   

อ.เมือง 

16 ธ.ค. 63 1.เล้ียงสกุรดว้ยเศษอาหาร 

23. นางลว้น วิญญาผงด ์         

50 ม. 7 ต.สระโพนทอง        

อ.เกษตรสมบรูณ ์

16 ธ.ค. 63 

24. นางสาวลี ฦาชา 

 146 ม. 6 ต.สระโพนทอง  

อ.เกษตรสมบรูณ ์ 

 

16  ธ.ค. 63 



สรปุปัจจยัเส่ียงรายฟารม์ของพ้ืนท่ีความเส่ียงสงูต่อโรค ASF 

ท่ี รายช่ือฟารม์ วนัท่ีพบโรค ปัจจยัเส่ียง 

25. นางอ ูด๊ บญุโยธา              

154 ม.1 ต.กวางโจน             

อ.ภเูขียว  

16 ธ.ค. 63 1.สกุรป่วยดว้ยอาการของโรคปากและเทา้เป่ือย 

2.เก็บตวัอยา่งครัง้แรก 3 ธ.ค. 63 ไมพ่บโรค 

3.เล้ียงรวมกนัหลายเจา้ 

4.เครอืขา่ยของสหกรณืการเกษตรภหูยวก 

26. นายค าภา หนัตลุา                   

204  ม. 11 ต.หนองคอนไทย 

16 ธ.ค. 63 

 

1.สกุรป่วยดว้ยอาการของโรคปากและเทา้เป่ือย 

 



สรปุปัจจยัเส่ียงในการแพรร่ะบาดของโรค ASF 

มี   6  จดุท่ีส าคญั 

1.โรงฆา่เถ่ือน/เขียงเถ่ือน/การน าสกุรป่วยหรอื

ตายผิดปกติมาเชือดช าแหละขายหรอืบรโิภค 

2. การเลี้ยงดว้ยเศษอาหาร  

3. รถขนสง่อาหารสตัว/์รถจบัหม ู

4.พ่อพนัธ ุร์บัจา้งผสม 

5.การเดินทาง/อย ูพ้ื่นท่ีติดกบัฟารม์ท่ีเกิดโรค 

6.ไมมี่ระบบการป้องกนัโรค 

 

 

 



จงัหวดัชยัภมิูไดมี้การประกาศเป็นเขตเฝ้าระวงัโรค ASF 

 เม่ือวนัท่ี  15  ธนัวาคม  2563 



สรปุผลการด าเนินงานควบคมุโรคในพ้ืนเสี่ยง ASF จงัหวดัชยัภมิู   

1. ปศสุตัวอ์ าเภอทกุอ าเภอและทีมงาน ออกปฏิบติังานลงพ้ืนท่ี x-ray 

เพ่ือเฝ้าระวงัโรคอหิวาตแ์อฟรกิาในสกุร (ASF)  

โดยใช ้Application E-Smart 

2. จดัการประชมุเครอืข่ายผ ูผ้ลิตและจ าหน่ายสกุรในพ้ืนท่ี  

จ านวน 765 ราย 



สรปุผลการด าเนินงานควบคมุโรคในพ้ืนเสี่ยง ASF จงัหวดัชยัภมิู   

3. ปฏิบติังานบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พระราชบญัญติัควบคมุการฆ่า

สตัวเ์พ่ือการจ าหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ.2559 พระราชบญัญติัโรคระบาด

สตัว ์พ.ศ.2558 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดเ้ขา้ตรวจสอบ 

สถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสตัว ์เขียงในตลาดนดัชมุชน และสถานท่ีท่ีสงสยัว่า

มีการลกัลอบฆ่าสตัว ์ในพ้ืนท่ีอ าเภอภเูขียว และอ าเภอคอนสาร และได้

ด าเนินคดีกบัผ ูก้ระท าผิดจ านวน 4 ดดี  

 



 

สรปุผลการด าเนินงานควบคมุโรคในพ้ืนเสี่ยง ASF 

จงัหวดัชยัภมิู   

  

4.สรปุผลการเก็บตวัอยา่ง เพ่ือตรวจหาสารพนัธกุรรม

ต่อเช้ือกอ่โรค  ASF  ยอดสะสมทัง้หมด 398 ตวัอยา่ง 

5. ท าลายสกุรเพ่ือควบคมุโรค   

จ านวน  103  ราย สกุรจ านวน 2,028 ตวั เงินค่าชดเชย   

8,811,248  บาท 

 



ขัน้ตอนการการด าเนินงานกรณีพบโรค 

1.เกษตรกรแจง้สกุรป่วยตายผิดปกติ ใน 

12 ชัว่โมง 

2.จนท.ลงพ้ืนท่ีบนัทึกสัง่กกั สอบสวนโรค 

เก็บตวัอยา่ง 

3.ลงตวัอยา่งสง่ตรวจหอ้งปฏิบติัการ ณ 

ศวพ.สรุนิทร ์

4.รอผลการตรวจ 3 วนั 



ขัน้ตอนการการด าเนินงาน 

กรณีพบโรค 

5.กรณีพบโรคระบาด จะท าลายสกุร

ทกุตวัภาย 

ในฟารม์ โดยจ่ายค่าชดเชยให้

เกษตรกร รอ้ยละ 75 ของราคา

ประเมิน 





 



 



ขัน้ตอนการการด าเนินงาน 

กรณีพบโรค 

6.สัง่กกัสกุรทกุฟารม์ในรศัมี 5 

กิโลเมตรรอบจดุเกิดโรคเป็นเวลา  

30  วนั พรอ้มประเมินความเสี่ยง

ในการเกิดโรค 



ขัน้ตอนการการด าเนินงานกรณีพบโรค 

7.หากพบว่าฟารม์ในรศัมี 5 กิโลเมตรรอบจดุเกิดโรคมีความสมัพนัธ์

กบัฟารม์ท่ีเกิดโรค พิจารณาท าลายสกุรในฟารม์ดงักลา่วต่อไป   

ซ่ึงการพิจารณาความเส่ียงของฟารม์สกุร จากปัจจยัดงัน้ี 

1.มีการเคลื่อนยา้ยสกุรเขา้ออกจากฟารม์/สถานท่ีเกิด 

2.มีการสง่สกุรไปโรงฆา่เดียวกนักบัฟารม์ท่ีเกิดโรค 

3.มียานพาหนะเขา้ออกฟารม์ เช่น รถขนสง่อาหาร รถขนสง่สกุร สตัว

แพทยท่ี์รกัษาสตัว ์สมัพนัธก์บัฟารม์ท่ีเกิดโรค 

4.มีบคุคลเขา้ออกฟารม์ท่ีเกิดโรค 

5.มีการเลี้ยงสกุรดว้ยเศษอาหาร 

6.มีการใชว้สัด ุอาหาร รว่มกบัฟารม์ท่ีเกิดโรค 

7.พบสกุรป่วยภายในฟารม์ 

 



ขัน้ตอนการการด าเนินงานกรณีพบโรค 

8.ฟารม์สกุรท่ีพบถกูท าลายสกุร  ตอ้งพกัเลา้

เป็นเวลา  90  วนั กอ่นน าสกุรเขา้เลี้ยงใหม่ 



 

ผลกระทบของการเกิดโรคPRRS และโรคอหิวาต์

แอฟรกิาในสกุรต่อเกษตรกรรายยอ่ย 

1.สกุรท่ีเลี้ยงไวป่้วยตาย  ไม่มียารกัษา ไมมี่วคัซีนป้องกนั  

2.สญูเสียรายได ้ สญูเสียอาชีพ (พกัคอก 90 วนั) 

3.เช้ือโรคมีความทนทานมาก  เม่ือเกิดโรคภายในฟารม์  

หากไมมี่การท าลายเช้ือโรคท่ีดีพอ  มีโอกาสท่ีโรคจะ

กลบัมาเกิดซ ้าภายในฟารม์ 

4.มีการแพรร่ะบาดของโรคไปยงัฟารม์เลี้ยงสกุรฟารม์อ่ืน 

5.ราคาสกุรตกต ่า  ไม่มีคนมาซ้ือ  ถกูกดราคา 

6.สขุภาพกาย สขุภาพใจ ย า่แย ่



ผลท่ีไดจ้ากการยินยอมใหท้ าลายสตัวใ์นรศัมี 5 กิโลเมตรรอบจดุ

เกิดโรค 

 ไดร้บัค่าชดเชย รอ้ยละ 75 ตาม

จ านวนสกุรทัง้หมดภายในฟารม์ 

 หากท าลายกอ่นท่ีโรคจะแพร่

ระบาดเขา้มาในฟารม์ เกษตรกร

มีโอกาสกลบัมาเลี้ยงสกุรไดใ้หม่

เม่ือครบ 90  วนั 

 ไมต่อ้งสญูเสียค่าใชจ้่ายในการ

รกัษาสกุรป่วย 

 ไมเ่สียสขุภาพจิตในการวิตก ว่า

โรคจะเขา้ฟารม์เม่ือไร  

 

 

 การเบิกจ่ายค่าชดเชยจาก

ราชการ มีขัน้ตอนและใชร้ะยะ

เวลานาน 

 ไดค้่าชดเชยเพียง รอ้ยละ 75 

ของราคาประเมินในพ้ืนท่ี 

 ตอ้งท าลายสกุรท่ีก าลงัใหผ้ลผลิต 

 

 

 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 



เราจะป้องกนัโรคไม่ใหเ้ขา้ฟารม์เราได้

อยา่งไร 

















 

 มีรัว้ (ป้องกนัคนและยานพาหนะ) 



 

  มีป้ายเตือน “หา้มเขา้กอ่นไดร้บัอนญุาต” ท่ีประตทูางเขา้ 

พ้ืนท่ีเลี้ยงสกุร และพ้ืนท่ีเลี้ยงสกุรตอ้งปิดตลอดเวลา 



  มีป้ายเตือน “หา้มเขา้กอ่นไดร้บัอนญุาต” ท่ีประตทูางเขา้ 

พ้ืนท่ีเลี้ยงสกุร และพ้ืนท่ีเลี้ยงสกุรตอ้งปิดตลอดเวลา 



หา้มรถจบัสกุรเขา้มาในพ้ืนท่ีเล้ียงสกุรโดยเด็ดขาด  

หา้มยานพาหนะจากภายนอกเขา้พ้ืนท่ีเล้ียงสกุร เวน้แต่มี

การฆ่าเช้ือหรอืท าลายเช้ือโรคยานพาหนะกอ่น 



 

 

 รปูต่างๆ   





 

ปนูขาว 

โซดาไฟ 2% นาน 30 นาที  

กลตูารอลดีไฮด ์ 15 %  + quaternary ammonium 

compound 30 นาที 

ฟีนอล และสารประกอบไอโอดีน นาน 30 นาที   

Ca hypochlorite 2-3% คลอรนี  นาน 30 นาที 

 

 

การท าลายเช้ือโรค   

- 







บ่อ อ่าง หรอือปุกรณส์ าหรบัฆ่าเช้ือกอ่น

เขา้พ้ืนท่ีเล้ียงสกุร และมีรองเทา้ส าหรบั

เปล่ียนท่ีทางเขา้ 





ตม้ท่ี 90 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที 

เน้ือดิบ ตม้ท่ี 70 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 







 



 









เม่ือพบสกุรป่วยหรือตายดว้ย

โรคระบาด หรือสงสยัว่าเป็น

โรคระบาด หรือไม่ทราบสาเหต ุ

ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีปศสุตัวท์นัที 

ภายใน  12  ชัว่โมง 



“ร ูโ้รคเรว็   

ควบคมุโรคเรว็  

 โรคสงบเรว็” 




