
ความคืบหนาการเตรียมความพรอมรบัมือ
โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรในประเทศไทย

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว

กรมปศุสัตว





สถานการณโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
ในตางประเทศ



ขอมูล OIE ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562
ขอมูลสะสมป 2561- 2562 มีรายงานการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรสะสมท้ังหมด 17 ประเทศ 

ทวีปแอฟริกา 

4 ประเทศ

ทวีปยุโรป 10 

ประเทศ

ทวีปเอเชีย 

3 ประเทศ





Epidemiological studies of 68 outbreaks revealed 3 major 
causes spread ASF virus in china
46% vehicles and workers without disinfection

34% swill feeding

19% transport of live pigs and their products across regions
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มาตรการควบคุมโรคของประเทศจีน

 กําหนดพื้นที่ดรคระบาด 3 กิดลเมตร และ พื้นที่กันชน 10 

กิโลเมตร

 ควบคุมการเคลื่อนยายสุกรมีชีวิต

 ตลาดขายสุกรมีชีวิตในจังหวัดที่เปนโรค รวมทั้งรอยตอระหวาง

จังหวัดถูกสั่งปด



ผลกระทบของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรตอเศรษฐกิจของประเทศ

ขอมูลจากสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติและกรมปศุสัตว



การเตรียมความพรอมรับมือโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร

GFM  
1,071 
ฟารม

GAP 
3,821
ฟารม

ยกระดับระบบ
ความปลอดภัย
ทางชีวภาพของ

ฟาร์มเลีย้งสุกร



แผนเตรียมความพรอมรับมือโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรของประเทศไทย

3 ระยะ 8 มาตรการ



สุกรขุน 240,000 ตัว

สุกรพันธุ 19,000 ตัว

ลูกสุกร 220,000 ตัว



นิยามการเฝาระวังทางอาการ

1. ฟารมที่มีการตายแบบเฉียบพลนัมากกวา 5 % 
ใน 2 วัน หรือ รายยอย (< 50 ตัว) มีการตาย
เฉียบพลันต้ังแต 2 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน หรือ

2.  ปวย โดยมีอาการ ดังตอไปนี้

- ไขสูง หรือ นอนสุมกัน รวมกับ

- ทองเสียเปนเลอืด หรือผิวหนังแดง หรือมีจุด
เลือดออก หรือ รอยช้ําโดยเฉพาะใบหู ทอง ไอ แทง 
หรือ ขาหลังไมมีแรง

รูปแสดงอาการสุกรสงสัยโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรตามนิยาม

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



จํานวนตัวอยางที่ตรวจหาสารพนัธุกรรมของ ASFV และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเปนบวก

ขอมูล: สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

ดานกักกันสัตวที่

ตรวจยึด

จํานวนตัวอยางสง

ตรวจ

จํานวนตัวอยาง

บวก

สนามบิน 544 31

ชายแดน 367 7

รวม 911 38

จํานวนตัวอยางที่พบบวกแยกตามสนามบิน

และดานชายแดน

ชนิดตัวอยาง จํานวนสงตรวจ ผลการตรวจบวก

ผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว 911 38

วัตถุดิบอาหารสัตว 14 0

สุกรมีชีวิตในฟารมและโรงฆา 1,210 0

รวม 2,135 38

ขอมูล ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2562 จาก สสช.



ส่ือประชาสัมพันธ



บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน ทหาร ตํารวจ สมาคมทองเท่ียว

ไทย-จีน การทาอากาศยาน กระทรวงศึกษาธิการ กรมราชทัณฑ กรมพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชน เปนตน  



Source: DL



Simulation 
exercise



การดําเนินการยกระดับการปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
การตั้งจัดต้ังศูนยปฏิบัติการเฝาระวังและควบคุมโรคอหิวาหแอฟริกาในสุกร (war room) ทุกจังหวัด และใหมี

การจัดประชุม

การประกาศเขตเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 16 จังหวัดเสี่ยงสูงมาก ไดแก เชียงราย แมฮองสอน นาน 
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร เลย อุตรดิตถ สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ สระแกว 
จันทบุรี ตราด

การใหมีรายงานการเฝาระวังทางอาการในสุกรทุกวันในแบบรายงานในระบบอิเลคโทรนิกส

โครงการรณรงคการฉีดวัคซีนและการเฝาระวังโรคในสุกรในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

(ปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานโครงการฯ)

การจัดเตรียมวิธีการทําลายสุกรท่ีดําเนินการไดจริงในทางปฏิบัติ

• ประสานผูนําเขาและขออนุญาตนําเขาจากองคการอาหารและยา
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