
ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมือ  
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย 

                                              ส านกัควบคมุ ป้องกนัและบ าบดัโรคสตัว ์

                                                                                      กรมปศสุตัว ์



สุกรมีอัตรา 
การปุวยและ 

อัตราการตายสูง 

เชื้อมีความ
คงทนใน

สิ่งแวดล้อม 

ไม่มียาใน      
การรักษา 

ไม่มีวัคซีนในการ
ปูองกันโรค 

ไม่ติดคน 

ลกัษณะโรคและความรา้ยแรง 



ทวีปยุโรป  
10 ประเทศ 

ทวีปเอเชีย 
4 ประเทศ 

ทวีปแอฟริกา 
4 ประเทศ 

สถานการณข์องโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสกุร 



ความเสี่ยง..ท่ีจะกอ่ใหเ้กดิโรคในประเทศไทย 

จากการปนเปื้ อนเชื้ อ
ไวรัสที่ยานพาหนะ วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ส่งออกสุกร
และอาหารสุก ร ไปยั ง
ประเทศเพื่อนบ้าน 

การปนเปื้อนของเชื้อไวรัสจากตัว
เกษตรกร หรือสัตวแพทย์ที่ไปดูงาน
ในประเทศที่มีการระบาดของโรค 

การลักลอบน าผลิตภัณฑ์สุกรติดตัวของนักท่องเที่ยว 
ที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคที่มีจ านวน
มากกว่า 10 ล้านคนต่อปี 

การลักลอบน าผลิตภัณฑ์สุกรและซากสุกรผ่าน
ช่องทาง น าเข้าชายแดน 



ด่านกักกัน
สัตว์ที่ตรวจ

ยึด 

จ านวนคร้ัง
ของการ
จับกุม 
(คร้ัง) 

จ านวน
ตัวอย่างส่ง

ตรวจ 

จ านวน
ตัวอย่าง
เป็นบวก 

สนามบิน 215 651   
66 ชายแดน 113 507 

รวม 328 1,158 

ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์และเนื้อสุกรมากับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการระบาดของโรค 

 

ชนิดตัวอย่าง 
จ านวนส่ง

ตรวจ 
ผลตรวจเป็น

บวก 

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร 1,158 66 

วัตถุดิบอาหารสัตว ์ 13 0 

สุกรมีชีวิตในฟาร์มและ
โรงฆ่า 

1,354 0 

รวม 2,525 66 
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 

จ านวนตัวอย่างที่ตรวจหาสารพันธุกรรมของ ASFV และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นบวก 

ผลตรวจเป็นบวก หมายถึง ตรวจพบสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัส 
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรในตัวอย่างท่ีส่งตรวจ 

ข้อมูล: กองสารวัตรและกักกัน / สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 



พื้นที่เสี่ยงเกิดโรค 

ก่อนเกิดโรคในประเทศ เมื่อเกิดโรคในประเทศ 



ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจ านวน 210,978 ราย  

 
เกษตรกร 

ชนิดสุกร 

เลี้ยงสุกรขุน สุกรพันธุ์  ลูกสุกร  

เกษตรกรรายย่อย( 208,192 ราย ) 800,000 ตัว  63,000 ตัว  733,000 ตัว  

เกษตรกรรายใหญ่ ( 2,785 ราย ) 8,800,000 ตัว  1,137,000 ตัว  4,067,000 ตัว  

ค่าชดเชยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
กรณีเกิดโรคร้อยละ  เกษตรกรรายย่อย เกษตรกรรายใหญ่ รวม 

รอ้ยละ 30 ของสุกรที่เลี้ยง  1,673 ล้านบาท 19,495 ล้านบาท 21,168 ล้านบาท 

รอ้ยละ 50 ของสุกรท่ีเลี้ยง  2,788 ล้านบาท 32,492 ล้านบาท 35,280 ล้านบาท 

รอ้ยละ 80 ของสุกรที่เลี้ยง  4,461 ล้านบาท 51,987 ล้านบาท 56,448 ล้านบาท 

รอ้ยละ 100 ของสุกรท่ีเลี้ยง  5,577 ล้านบาท 64,983 ล้านบาท  70,560 ล้านบาท 

 

การท าลาย 
สุกร 

ที่เป็นโรค 



 
ด้านธุรกิจอาหารสัตว์ 

 

 
ด้านธุรกิจเวชภัณฑ์ 

 

 
             ค่าใช้จ่ายในการพื้นฟูอาชีพและ  

ความเป็นอยู่เกษตรกรเป็นจ านวนมากและใช้
ระยะเวลาในการฟื้นฟูเป็นเวลานาน 

 

 
การส่งออกเนื้อสุกรช าแหละ เนื้อสุกรแปรรูป สุกรมีชีวิต 

 

ผลกระทบ 
ทางด้านเศรษฐกิจ 

 

ไม่น้อยกว่า  
50,000 ล้านบาท  



ขอ้ดีหากมีแผนการรบัมือท่ีดี 



แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย 

แผนใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรค 3 ปี 

ปี 2562  เป็นเงิน 53,604,900 บาท  ใช้งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

ปี 2563  เป็นเงิน 52,419,000 บาท  ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

ปี 2564  เป็นเงิน 42,519,000 บาท  ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

แผนการด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ                               

 ระยะก่อนเผชิญเหตุการณ์ระบาด                  

 ระยะเผชิญเหตุการระบาด                           

 ระยะภายหลังเผชิญเหตุการระบาด 

แผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร      
แบ่งเป็น 2 ระยะ 

 ระยะเร่งด่วน ด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและ     
ควบคุมโรค 

ระยะยาว ยกระดับมาตรการ การควบคุม
ป้องกันโรคให้มีมาตรฐานสากล โดยจัดสร้างโรง
ท าลายซากสัตว์ติดเชื้อ 

คณะกรรมการ                                                      
 รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน                        
 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ                                                      
 อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ     
 คณะกรรมการ ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคสหกรณ์ผู้เล้ียงสัตว์ และภาคเอกชน 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการและขับเคลื่อน
มาตรการ 

8 มาตรการ 

 การบริหารจัดการและขับเคล่ือน  
การป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคของฟาร์ม 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรค 
การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและสร้างเครือข่ายทาง
ห้องปฏิบัติการ  
การพัฒนาการควบคุมโรค  
การเพิ่มศักยภาพในการส่ือสารความเส่ียง  
การจัดการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร 

  แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการ 



 

กิจกรรม 
 

รายละเอียด 
จ านวนเงิน (บาท) 

2562 2563 2564 
 

การบริหารจัดการและขับเคลื่อน 
-  ค่าจัดอบรมและซักซ้อมแผนระดับจังหวัด 
   รูปแบบ functional exercise 
-  ผลักดันการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

2,670,000                                             2,670,000 2,670,000 

 
การปูองกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ 

  

-  การท าลายเช้ือโรคและประชุม 
   ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
-  สร้างทีมสุนัขดมกลิ่น 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันโรคของฟาร์ม 
-  การผลักดันการพัฒนาระบบการป้องกันโรค 
   ในสุกรรายย่อย 

9,000,000 9,000,000 4,500,000 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝูาระวังโรค 
-  การเฝ้าระวังทางอาการและ 
   ห้องปฏิบัติการ 

30,949,000 30,949,000 29,749,000                                                

กาพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคสร้างเครือข่าย
ทางห้องปฏิบัติการ 

-  การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรค  1,185,900  500,000 300,000 

 
การพัฒนาการควบคุมโรค  

-  การเตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ใน       
   การท าลายสุกร 

  4,800,000  4,800,000 1,000,000 

การเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารความเสี่ยง -  สื่อประชาสัมพันธ์ 1,000,000                                          500,000 300,000 
 

การจัดการฟื้นฟูเกษตรกร 
(ไม่สามารถประมาณการได้เนื่องจาก            

ยังไม่เกิดเหตุ) 
- - - 

 

รวมงบประมาณการเฝูาระวัง ปูองกันและเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรค 
53,604,900 52,419,000 42,519,000 

148,542,900 

งบประมาณแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 



ข้อพิจารณา ครม. มีมติเห็นชอบ 

แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย 

      อนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็น
วาระแห่งชาติ 

 

      อนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย 

      อนุมัติงบประมาณในการด าเนินงานเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคเร่งด่วน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 เป็นเงิน 53,604,900 บาท โดยใช้งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นปีงบประมาณ 2562 ส่วนในปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563 และ 2564  ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 

วันที่ 9 เมษายน 2562 



การด าเนินการยกระดับการปูองกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

 การตั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (war room) ทุก
จังหวัด และให้มีการจัดประชุม 
 

 การประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 16 จังหวัด  
เสี่ยงสูงมาก ได้แก่   เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร เลย 
อุตรดิตถ์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจรญิ สระแก้ว จันทบุรี ตราด 
 

 การให้มีรายงานการเฝ้าระวังทางอาการในสุกรทุกวันในแบบรายงานในระบบอิเลคโทรนิกส์ 

 โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนและการเฝ้าระวังโรคในสุกรในพื้นที่เสี่ยง  
   (ปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงานโครงการฯ) 



วิธีการท าลายสุกร 



การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
ขอให้ทุกจังหวัดด าเนินการตามท่ีกรมฯได้สั่งการไปแล้ว ดังนี้ 

 ให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการใน
จังหวัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ โรค ASF อีกทั้งให้ ปศอ.แจ้งในการประชุมก านัลผู้ใหญ่บ้านของ
อ าเภอ และขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประกาศให้ความรู้แก้ประชาชนในชุมชนผ่านเสียงตามสาย
ของชุมชน 

 

 จัดตั้ง War Roomโดย ท่านผู้ว่าเป็นประธาน และจัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อม      
ของจังหวัด 

 

 ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรโดยเฉพาะรายย่อยให้มีความรู้ ความเข้าใจโรค ASF      
ความร้ายแรง อาการ แนวทางปูองกัน หากพบอาการ แจ้งใคร อย่างไร 

 



การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
ขอให้ทุกจังหวัดด าเนินการตามท่ีกรมฯได้สั่งการไปแล้ว ดังนี้ (ต่อ) 

 เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ( ตามระบบของ ศทส.) 

 ใช้ จนท. เฝูาระวังโรคของ สคบ. ให้ เฝูาระวังทางอาการ ในพ้ืนที่ และจังหวัดรายงาน     
zero report เป็นรายสัปดาห์ แต่หากพบอาการตามนิยามให้รายงานทันที 

 เข้มงวดการเคลื่อนย้าย กรณีออกใบอนุญาต ก่อนการเคลื่อนย้ายต้องตรวจอาการและพ่น
ท าลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนการเคลื่อนย้าย กรณีเป็นปลายทาง ต้องตรวจอาการสัตว์ที่
เคลื่อนย้ายเข้ามา พ่นท าลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนตรวจรับปลายทาง ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ 

 



การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
ขอให้ทุกจังหวัดด าเนินการตามท่ีกรมฯได้สั่งการไปแล้ว ดังนี้ (ต่อ) 

  การบูรณาการการปูองกัน ปราบปรามการลักลอบน าสุกร ซากสุกร ผลิตภัณฑ์จากสุกร เข้า
มาในราชอาณาจักร 
 ยกระดับความเข้มข้นตามสถานการณ์ ตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการการด าเนินการตลอดจนข้อก าหนดประกาศข้อบังคับตามกฎหมายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเฝูาระวังและปูองกันโรค 



 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการเฝูาระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
( War room) 

 
 
 

ASF Emergency operation center  

https://sites.google.com/site/eoc

asf/ 

ศูนย์ปฏิบัติการเฝูาระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
ระดับกรม และระดับจังหวัด 

ข้อมูล 18 เม.ย. 2562  
จังหวัดได้ส่งค าสั่งจัดตั้ง war room 

ASF จ านวน 45 จังหวัด และจัดประชุม
ในระดับจังหวัด 13 จังหวัด 

https://sites.google.com/site/eocasf/
https://sites.google.com/site/eocasf/


แผนที่จะด าเนินการขั้นต่อไป 

แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการป้องกัน ควบคุมและก าจัดโรคอหวิาต์
แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ 

เร่งประสานงบประมาณในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
ตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือฯ โดยใช้งบกลางในปีงบประมาณ 2562 

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์สนามล่วงหน้า และแผนจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงาน 

จัดพิมพ์คู่มือ แผนเตรียมความพร้อมและแนวทาง 
เวชปฏิบัติส าหรบัโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร 



แผนที่จะด าเนินการขั้นต่อไป (ต่อ) 

เตรียมซักซ้อมแผนแบบ functional exercise ในระดับจังหวัด 

จัดท าแนวปฏิบัติ (Infographic) เช่น น้ ายาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม และ
อัตราส่วน / การท าลายซากและการฝัง เพื่อให้เข้าใจง่ายและมีความ
ชัดเจน 

เตรียมการจัดตั้งโรงงานก าจัดซากสัตว์ติดเชื้อโดยขออนุมัติงบประมาณจาก
คณะรัฐมนตร ี

ส่งเจ้าหน้าที่ศึกษา ฝึกอบรมการเพาะเชื้ออหวิาต์แอฟริกาในสุกร 



http://www.dld.go.th/th/images/stories/hotissue/asf/Contingen
cyPlanAndCPG.pdf 



ร่างค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 



ถาม-ตอบ 
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 



Q&A 

ค าถาม 
สาเหตุของโรค 

    อหิวาต์แอฟริกา 

    ในสุกรเกิดจากอะไร 

มีความร้ายแรง
อย่างไร 

ติดต่อสู่คนหรือไม่ 

 

ค าตอบ 



Q&A 

ค าถาม 
 โรคนี้เกิดกับสัตว์ชนิด

ใดบ้าง 

มีการติดต่อและการ
แพร่กระจายอย่างไร 

ช่องทางการรับเชื้อ
โรคมีอะไรบ้าง 

 

ค าตอบ 



Q&A 

ค าถาม 
อาการของสุกรที่เป็น

โรคมีอาการอย่างไร 

 

ค าตอบ 



ค าถาม 

หากพบสุกรมีอาการ
ต้องสงสัยว่าเป็นโรค 
ติดต่อใครหรือแจ้งใคร 

ค าตอบ 

อาสาปศุสัตว ์

ปศุสัตว์อ าเภอ -            
ปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน 

สายด่วนแจ้งโรค           
063-255-6888 

แอพพลิเคชั่น DLD 4.0 

Q&A 



ค าถาม 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 

    มีแนวทางปูองกันอย่างไร 

ค าตอบ 

Q&A 


