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ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมสุกรไทย 
 Standing population 9.51 ล้านตัว  

 สุกรขุน 16.2 ล้านตัว 

 แม่สุกร 1.01 ล้านตัว 

 แม่พันธุ์ 46 % เป็นของ 2 บริษัทใหญ่  

 จ านวนฟาร์ม 210,978 ฟาร์ม 

94.15% หมูน้อยกว่า 50 ตัว  

0.11 % หมูมากกว่า 5000 ตัว 

Source :  Tantasuparuk1 et al., Pig production in Thailand 



Factors of distribution of pig farm 
A = การกระจายตัวของฟาร์มรอบๆ กทม. 
B = การกระจายตัวของฟาร์มรอบๆ หัวเมือง
ใหญ่ 
C = การกระจายตัวของฟาร์มนอกเขต
ชลประทาน 
D = การกระจายตัวของฟาร์มในเขต
ชลประทาน 
E = การกระจายตัวของฟาร์มตามความสูง
ของพื้นที่ 
F = การกระจายตัวของฟาร์มตามความ
หนาแน่นของประชาชน 

Thanapongtharm et al. BMC Veterinary Research (2016) 12:218  



Factors of distribution of pig 

farm (cont) 

A = การกระจายตวัของฟารม์รอบๆ กทม. 
B = การกระจายตวัของสุกรพืน้เมอืง 
C = การกระจายตวัของฟารม์พ่อแม่พนัธุ ์
D = การกระจายตวัของฟารม์สุกรขนุ 

E-G = การกระจายตวัของฟารม์ขนาดต่างๆ 

นครศรธีรรมราช พทัลุง สงขลา 

เชยีงใหม่ เชยีงราย 

Thanapongtharm et al. BMC Veterinary Research (2016) 12:218  



Trend of Thai pig industries 
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 source : The Swine Raisers Association of Thailand  
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Pig population 2017 
No.pig farm (%) no.pigs (%)  

No. farm (%) No.pig (%) 

Small holder farms 177,901 (98.5) 6,267,069 (31.05) 

commercial farms  2,705 (1.5) 13,916,727 (68.95) 

total 180,606 (100) 20,183,796 (100) 



Biosecurity Assessment Result  

Score 

Target Point  





สกุรทุกชนิดสามารถตดิ
เช ือ้ได ้

ทีม่า: FAO 



FMD 

Prevalence: 100% 

Mortality: 2% Lethality: 

2% 

Contagiosity: 

+++ 

CSF 

P: 50% 
M: 25% 
L: 50% 

Contagiosity

: ++ 

ASF 

P: 10% 
M: 9% 
L: 90% 

Contagiosity: 
+ 

50 infected; 25 dead 10 infected; 9 dead 

100 infected; 2 dead 

 

Infected dead 

ความรุนแรงของการติดต่อ 



ชอ่ง

ทางการตดิ
เชือ้ 



ทุกชว่งอายุ

และทุกชว่ง

วงจรผลติ

สามารถตดิ
เชือ้ได ้



สกุรตดิเชือ้จะแสดงอาการทีม่คีวาม
หลากหลาย 



นิยามการเฝ้าระวังทางอาการ 

1.  ฟาร์มที่มีการตายแบบเฉียบพลันมากกว่า 5 
% ใน 2 วัน หรือ รายย่อย (< 50 ตัว) มีการตาย
เฉียบพลันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน หรือ 

2.  ป่วย โดยมีอาการ ดังต่อไปนี้ 

     -  ไข้สูง หรือ นอนสุมกัน ร่วมกับ 

     -  ท้องเสียเป็นเลือด หรือผิวหนังแดง หรือมี
จุดเลือดออก หรือ รอยช้ าโดยเฉพาะใบหู ท้อง 
ไอ แท้ง หรือ ขาหลังไม่มีแรง 

 
รูปแสดงอาการสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ตามนิยาม 
ที่มา : AFRICAN SWINE FEVER: DETECTION AND DIAGNOSIS A manual for 
veterinarians, FAO, 2017 





ตั ว อ ย่ า ง ส่ ง ต ร ว จ  

                                                             

                        
(African Swine Fever) 

-                :      ,      
-                  
-               

Real-time PCR 3 – 4         

Sequencing 1 – 2           

 

• ความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ สามารถรับตรวจตัวอย่างได้ 200 ตัวอย่าง / ศวพ. 
• ห้องปฏิบัติการที่สามารถด าเนินการ sequencing ได้: สสช. ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.พิษณุโลก 







วธิกีาร
ป้องกนั
ไม่ใหโ้รค
เขา้ฟารม์ 











ค าเตอืน 





ความเสี่ยงที่พบในประเทศไทย 













ข้อมูล OIE ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 
ข้อมูลสะสมปี 2561- 2562 มีรายงานการระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกรสะสมทั้งหมด 16 ประเทศ  
โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 มีรายงานการเกิดโรค ASF จังหวัดบุลกนั ประเทศมองโกเลีย ซึ่งเป็นรายงานการเกิดโรคครั้ง
แรกของประเทศมองโกเลีย 

ทวีป
แอฟริกา 

4 
ประเทศ 

ทวีปยุโรป 
10 

ประเทศ 

ทวีป
เอเชีย  

2 
ประเทศ 



World ASF Situation  



สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ข้อมูล: Vet products/OIE/MARA 

ระยะห่างจากจุดเกิดโรค ASF มณฑลยูนนานกับชายแดน
ไทยตรงเชียงราย บริเวณสามเหลี่ยมทองค า มีระยะกระจัด 
ประมาณ  296 km  

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 - 17 มกราคม 2562  
เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรสะสมจ านวน 105 คร้ัง  

ใน 77 เมือง 24 มณฑลและ 4 เขตปกครองพิเศษ 













สาธารณรัฐจีนไต้หวัน ยกระดับมาตรการป้องกันโรค ASF (1) 

• เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ไต้หวันประกาศเพ่ิมบทลงโทษผู้โดยสารที่
น าเข้าเนื้อสัตว์ทั้งปรุงสุกรและดิบเข้าประเทศ หากฝ่าฝืนปรับโทษสูงสุด 
1 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน 





สาธารณรัฐจีนไต้หวัน ยกระดับมาตรการป้องกันโรค ASF (2) 
• เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 พบซากสุกรที่ชายหาด

ของ 
หมู่เกาะจินเหมนิของสาธารณรัฐจีนไต้หวัน  

 
• น าซากสุกรดังกล่าวส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ COA’s Animal Health Research 
Institute (AHRI) พบเชื้อ 
ไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในจ านวน 1 ตัวอย่าง 
จาก 2 ตัวอย่าง 

 
• จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า

ซากสุกรดังกล่าวมาจากแผ่นดินใหญ่ หรือจากฟาร์มใน
หมู่เกาะ  

 
• จากการตรวจสอบฟาร์มสุกรภายในหมู่เกาะ ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นฟาร์มสุกรขนาดเล็ก (68 ฟาร์ม รวมสุกร 
11,000 ตัว) ไม่พบมีสุกรป่วยตายผิดปกติ 

 
• จากการเก็บตัวอย่างในฟาร์มสุกรที่อยู่ใกล้บริเวณที่พบ

ซากสุกรตาย จ านวน 190 ตัวอย่าง พบว่าให้ผลเป็น
ลบต่อโรคอหวิาต์แอฟริกาในสุกร 

ระยะห่างจากแผ่นดินใหญ่ไป
ยังเกาะจินเหมิน 3 km 







สรุปผลการด าเนินงานตรวจสอบและเข้มงวดการลักลอบน าเข้า
ผลิตภัณฑ์สุกร ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 7 มกราคม 2562 

ด่านกักกันสัตว์ ผลการจับกุม 
(ครั้ง) 

ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบ
น าเข้าจากประเทศที่มี

ระบาด (กิโลกรัม) 
เชียงราย 31 56 
ภูเก็ต 49 28 

เชียงใหม ่ 65 21 
ดอนเมือง 341 49 
สุวรรณภูมิ 457 97 

รวม 943 251 
ข้อมูล: กองสารวัตรและกักกัน 



การตรวจพบสารพันธุกรรม ASF 
15 พฤศจิกายน 2561 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์จากสุกรลักษณะคล้ายไสก้รอกน้ าหนัก
ประมาณ 800 กรัม ที่นักท่องเท่ียวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจาก
เมืองเฉินตู ด้วยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เท่ียวบินที่ 3U8287 

8 ธันวาคม 2561ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์จากสุกรคือไส้กรอก ที่นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ท่ีเดินทางจากเมืองสิบสองปันนา ด้วยสายการบิน Ruili Airline 
เท่ียวบินที่ DR5357  

10 ธันวาคม 2561 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์จากสุกรคือกุนเชียงที่นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่เดินทางจากเมืองเฉินตู ด้วยสายการบิน Sichuan Airline 
เท่ียวบินที่ 3U8287  



การตรวจพบสารพันธุกรรม ASF (ต่อ) 
19 ธันวาคม 2561 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัด

เชียงราย ได้ตรวจยึดเนื้อสุกรรมควัน น้ าหนักประมาณ 900 กรัม ที่นักท่องเท่ียว
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจากเมืองคุนหมิง ด้วยสายการบิน china 
eastern airlines 

19 ธันวาคม 2561 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ได้ตรวจยึดเนื้อสุกรรมควัน น้ าหนักประมาณ 1500 กรัม ที่นักท่องเท่ียว
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจากเมืองคุนหมิง ด้วยสายการบิน china 
eastern airlines เท่ียวบินที่ MU2597  

19 ธันวาคม 2561 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ได้ตรวจยึดกุนเชียงสุกร น้ าหนักประมาณ 900 กรัม ที่นักท่องเท่ียวจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจากเมืองคุนหมิง ด้วยสายการบิน china 
eastern airlines เท่ียวบินที่ MU2597  

 



การตรวจพบสารพันธุกรรม ASF (ต่อ) 
20 ธันวาคม 2561 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัด

เชียงราย ได้ตรวจยึดกุนเชียงสุกร น้ าหนักประมาณ 1000 กรัม ที่นักท่องเท่ียว
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจากเมืองเซินเจิ้น ด้วยสายการบิน 
hainan airlines เท่ียวบินที่ HU779  

ด่านกักกันสัตว์นานาชาติภูเก็ต ได้ตรวจยึดซาลามี่และไส้กรอก น้ าหนักรวมกัน
ประมาณ 6000 กรัม ที่นักท่องเท่ียวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจาก
เมืองเฉิงตู เที่ยวบินที่ MU573  

11 มกราคม 2562 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ได้ตรวจยึดไส้กรอก น้ าหนักประมาณ 900 กรัม ที่นักท่องเท่ียวจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจากเมืองคุนหมิง ด้วยสายการบิน China 
eastern airlineเท่ียวบินที่ MU2597  

 

 



• ระยะทางถึงชายแดนประเทศเพื่อน
บ้าน 

• ระยะทางถึงโรงฆ่าสัตว์และความ
หนาแน่นของโรงฆ่าสัตว์ 

• Port of entries ต่างๆ 
• ปริมาณการเคลื่อนย้ายสุกร 
• จ านวนฟาร์มที่มีการเลี้ยงด้วยเศษ

อาหาร 
• ความหนาแน่นของฟาร์มสุกรรายย่อย 
 

การประเมินความเสี่ยงเชิงพ้ืนที่ 

ไม่มียารักษา 
ไม่มีวัคซีนใน
การใช้ป้องกัน

โรค  

สุกรท่ีติดเชื้อ
จะมีอัตราการ

ตายสูง 

เชื้อมีความ
คงทนใน

สิ่งแวดล้อมสูง  

ไม่ติด
คน 

หนองคาย.pdf


บูรณาการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจเข้มนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันโรคเข้าประเทศ   



การประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและเตรียม

ความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ครั้งที่ 1/2561 

• ค าสั่งกรมปศุสัตว์ท่ี 944/2561 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและเตรียม
ความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room)  

• เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 ประชุม “ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ครั้งที่ 1/ 
2561”  

• ข้อสรุปการประชุม สั่งการแต่ละกอง/ส านัก  
 การรายงาน zero report 
 เพิ่มการเก็บตัวอย่างในวัตถุดิบอาหารสัตว์  
 การเฝ้าระวังในโรงฆ่า  
 การปรับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของศูนย์/สถานีของกรมปศุสัตว์ 
 การเพิ่มจ านวนสุนัขดมกลิ่น  



   ประเด็นเน้นย้ า 
• จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร (War room) ใน

ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ขับเคลื่อนแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดโรคระบาด  

 
• ให้เน้นการเฝ้าระวังทางอาการตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง 

ASF ของสคบ. (รายงาน zero report ทุกสัปดาห์ / ถ้าสงสัย ให้รายงานทันทีในระบบ e 
smart surveillance ) 

 
• ให้จังหวัดเร่งส ารวจพื้นที่ในการฝังซากสุกร 
 
• เร่งรัดให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรทั้งรายย่อย รายกลางและรายใหญ่ มีระบบความปลอดภัย

ทางชีวภาพขั้นสูงสุด ปรับระบบการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน 





ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 

ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 

Constraints 



ชัวร์ก่อนแชร์ 




