
ความคืบหน้าการเตรียมความพรอ้มรับมือ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย 

กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



ลักษณะของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร : โรคสัตว์แปลกถิ่น  
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สถานการณ์โรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร 
ในต่างประเทศ 



ข้อมูล OIE ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 
ข้อมูลสะสมปี 2561- 2562 มีรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรสะสมทัง้หมด 16 ประเทศ  
โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 มีรายงานการเกิดโรค ASF จังหวัดบุลกัน ประเทศมองโกเลีย ซึ่งเป็นรายงานการเกิดโรคครั้งแรกของ
ประเทศมองโกเลีย 

ทวีปแอฟริกา 
4 ประเทศ 

ทวีปยุโรป 10 
ประเทศ 

ทวีปเอเชีย  
2 ประเทศ 



สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ข้อมูล: Vet products/OIE/MARA 

ระยะห่างจากจุดเกิดโรค ASF มณฑลยูนนานกับชายแดนไทยตรง
เชียงราย บริเวณสามเหลี่ยมทองค า มีระยะกระจัด ประมาณ  296 km  

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

ใน 77 เมือง 24 มณฑลและ 4 เขตปกครองพิเศษ 



สาธารณรัฐจีนไต้หวัน ยกระดับมาตรการป้องกันโรค ASF (1) 

• เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ไต้หวันประกาศเพ่ิมบทลงโทษผู้โดยสารที่น าเข้าเนื้อสัตว์ทั้งปรุงสุกร
และดิบเข้าประเทศ หากฝ่าฝืนปรับโทษสูงสุด 1 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน 



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

หมู่เกาะจินเหมินของสาธารณรัฐจีนไต้หวัน  
 
• น าซากสุกรดังกล่าวส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ COA’s 

Animal Health Research Institute (AHRI) พบเชื้อ 
ไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในจ านวน 1 ตัวอย่าง 
จาก 2 ตัวอย่าง 

 
• จากการสอบสวนโรคเบ้ืองต้น ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าซาก

สุกรดังกล่าวมาจากแผ่นดินใหญ่ หรือจากฟาร์มในหมู่เกาะ  
 
• จากการตรวจสอบฟาร์มสุกรภายในหมู่เกาะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ฟาร์มสุกรขนาดเล็ก (68 ฟาร์ม รวมสุกร 11,000 ตัว) ไม่พบ
มีสุกรป่วยตายผิดปกติ 

 
• จากการเก็บตัวอย่างในฟาร์มสุกรที่อยู่ใกล้บริเวณที่พบซาก

สุกรตาย จ านวน 190 ตัวอย่าง พบว่าให้ผลเป็นลบต่อโรค 
อหิวาตแ์อฟริกาในสุกร 

ระยะห่างจากแผ่นดินใหญ่
ไปยังเกาะจินเหมิน 3 km 



ความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือ 
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 



การบริหารจัดการและ
ขับเคล่ือนมาตรการ 

การป้องกันโรคเข้า
ประเทศเชิงบูรณาการ 

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันโรคเข้า

ฟาร์ม 

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การเฝ้าระวังโรค 

การพัฒนา การตรวจ
วินิจฉัยและสร้าง

เครือข่ายทาง
ห้องปฏิบัติการ 

การพัฒนาการควบคุม
โรค 

การเพ่ิมศักยภาพในการ
สื่อสารความเสี่ยง 

การจัดการฟื้นฟู
เกษตรกร 

การมี 
ส่วน 
ร่วม 
ของ 
ภาค 

เอกชน 

ระยะก่อนเผชิญเหตุ 
การระบาด 

ระยะเผชิญเหตุ 
การระบาด 

ระยะหลังเผชิญเหตุ 
การระบาด 

การเฝ้าระวังเตือนภัย 

การป้องกันโรค 

การเตรียมความพร้อม
เผชิญเหตุ 

ระบบบริหารจัดการ 

มาตรฐานการควบคุมโรค 

การพัฒนา ลดปัญหาการ
อุบัติซ้ า 

แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย 

การ
พัฒนา
วิจัย 

4.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 เพ่ือบูรณาการเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
4.3 เพ่ือเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.4 เพ่ือหาแนวทางฟ้ืนฟูเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
4.5 เพ่ือเป็นแนวทางประสานงานการด าเนินงานของหน่วยที่เกี่ยวข้องหากเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

1. แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกรของประเทศไทย 



2. การประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ 

กลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย ์สคบ. 

ระดับความเสี่ยง ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

Very high 27 17 10 

High 583 144 34 

Medium 1519 371 52 

Low 2085 490 75 

Very low 3202 478 55 



3. ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมอืโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

• ด าเนินการแล้วในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5, 7, 6, 2 และ 3 

• เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่มีความรู้ 
เรื่องโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร/ทราบแนวทางปฏิบัติ
ในป้องกันและควบคุมโรค การรายงานโรคและการเก็บ
ตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการ 

• ก าหนดการซ้อมแผน ASF  

  เขต 8 : 28-30 ม.ค. 2562 

  เขต 9 : 4-6 ก.พ. 2562 

  เขต 1 : 11-12 ก.พ. 2562 

  เขต 4 : 13-15 ก.พ. 2562 

 

• ผลของการซ้อมแผน : มีแผนระดับจังหวัด 



นิยามการเฝ้าระวังทางอาการ 

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

2.  ป่วย โดยมีอาการ ดังต่อไปน้ี 

     -  ไข้สูง หรือ นอนสุมกัน ร่วมกับ 

     -  ท้องเสียเป็นเลือด หรือผิวหนังแดง หรือมีจุด
เลือดออก หรือ รอยช้ าโดยเฉพาะใบหู ท้อง ไอ แท้ง 
หรือ ขาหลังไม่มีแรง 

 
รูปแสดงอาการสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามนิยาม 

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



การรายงานโรคกรณีพบสุกร
สงสัยโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร 



 4. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการและเครือข่ายห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัย 



 5. ประชาสัมพันธ์และอบรมเกษตรกร  

แผนเพ่ิมเติม 
จะจัดส่งสติกเกอร์ เพ่ือให้ฟาร์ม
เกษตรกรรายย่อย ในต้นเดือน

กุมภาพันธ์ 2562 



6.เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบน าเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรจากประเทศเสี่ยง 



สรุปผลการด าเนินงานตรวจสอบและเข้มงวดการลักลอบน าเข้าผลิตภัณฑ์สุกร 
ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 21 มกราคม 2562 (ท่าอากาศยาน) 
ด่านกักกันสัตว์ ผลการจับกุม (ครั้ง) ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบน าเข้าจาก

ประเทศที่มีระบาด (กิโลกรัม) 
เชียงราย 41 84.07 
ภูเก็ต 29 47.00 

เชียงใหม ่ 9 70.00 
ดอนเมือง 10 30.80 
สุวรรณภูมิ 25 80.95 

รวม 114 312.82 
ข้อมูล: กองสารวัตรและกักกัน 



การตรวจพบสารพันธุกรรม ASF 
15 พฤศจิกายน 2561 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ตรวจยึด

ผลิตภัณฑ์จากสุกรลักษณะคล้ายไส้กรอกน้ าหนกัประมาณ 800 กรัม ที่นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชน
จีน ที่เดินทางจากเมืองเฉินตู ด้วยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน ์เที่ยวบินที่ 3U8287 

8 ธันวาคม 2561ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์
จากสุกรคือไส้กรอก ที่นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจากเมืองสิบสองปันนา ด้วยสายการ
บิน Ruili Airline เที่ยวบินที่ DR5357  

10 ธันวาคม 2561 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์
จากสุกรคือกุนเชียงที่นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจากเมืองเฉินตู ด้วยสายการบิน 
Sichuan Airline เที่ยวบินที่ 3U8287  



การตรวจพบสารพันธุกรรม ASF (ต่อ) 
19 ธันวาคม 2561 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ตรวจยึดเนื้อสุกร

รมควัน น้ าหนักประมาณ 900 กรัม ที่นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจากเมืองคุนหมิง 
ด้วยสายการบิน china eastern airlines 

19 ธันวาคม 2561 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ตรวจยึดเนื้อสุกร
รมควัน น้ าหนักประมาณ 1500 กรัม ที่นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจากเมืองคุนหมิง 
ด้วยสายการบิน china eastern airlines เที่ยวบินที่ MU2597  

19 ธันวาคม 2561 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ตรวจยึดกุนเชียง
สุกร น้ าหนักประมาณ 900 กรัม ที่นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจากเมืองคุนหมิง ด้วย
สายการบิน china eastern airlines เที่ยวบินที่ MU2597  

 



การตรวจพบสารพันธุกรรม ASF (ต่อ) 
20 ธันวาคม 2561 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ตรวจยึดกุนเชียง

สุกร น้ าหนักประมาณ 1000 กรัม ที่นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจากเมืองเซินเจิ้น ด้วย
สายการบิน hainan airlines เที่ยวบินที่ HU779  

ด่านกักกันสัตว์นานาชาติภูเก็ต ได้ตรวจยึดซาลามี่และไส้กรอก น้ าหนักรวมกันประมาณ 6000 กรัม ที่
นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจากเมืองเฉิงตู เที่ยวบินที่ MU573  

11 มกราคม 2562 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ตรวจยึดไส้กรอก 
น้ าหนักประมาณ 900 กรัม ที่นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจากเมืองคุนหมิง ด้วยสาย
การบิน China eastern airlineเที่ยวบินที่ MU2597  

 

 



7. บูรณาการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจเข้มนักท่องเที่ยวเพื่อ
ป้องกันโรคเข้าประเทศ   

   หนังสือถึงผู้ว่าการ ททท. 



8. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและเตรียม
ความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร ครั้งที่ 1/2561 

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

• เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ประชุม “ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ครั้งท่ี 1/ 2561”  

• ข้อสรุปการประชุม สั่งการแต่ละกอง/ส านกั  
 การรายงาน zero report 
 เพิ่มการเก็บตัวอย่างในวัตถุดิบอาหารสัตว์  
 การเฝ้าระวังในโรงฆ่า  
 การปรับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของศูนย/์สถานีของกรมปศุสัตว์ 
 การเพิ่มจ านวนสุนัขดมกลิ่น  



   ประเด็นเน้นย้ า 

• จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร (War room) ในระดับจังหวัด โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ขับเคลื่อน
แผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดโรคระบาด  

 
• ให้เน้นการเฝ้าระวังทางอาการตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง ASF ของสคบ. 

(รายงาน zero report ทุกสัปดาห์ / ถ้าสงสัย ให้รายงานทันทีในระบบ e smart surveillance ) 
 
• ให้จังหวัดเร่งส ารวจพื้นท่ีในการฝังซากสุกร 
 
• เร่งรัดให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรท้ังรายย่อย รายกลางและรายใหญ่ มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพขั้น

สูงสุด ปรับระบบการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน 


