
ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมือ  
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย

ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์

กรมปศุสัตว์



สุกรมีอัตรา
ป่วยและ

อัตราตายสูง

เชื้อมีความคงทน
ในสิ่งแวดล้อม

ไม่มียาใน      
การรักษา

ไม่มีวัคซีนในการ
ป้องกันโรค

ไม่ติดคน

ลกัษณะโรคและความร้ายแรง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคระบาดสัตว์
ในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558





ทวีปแอฟริกา 
4 ประเทศ

ทวีปยุโรป 
10 ประเทศ

ทวีปเอเชีย 
6 ประเทศ

ท่ีมา : FAO, OIE

ประเทศ จ านวนครั้งของการเกิดโรค จังหวัด

จีน 143
107 เมือง 26 มณฑล 

4 เขตการปกครอง  1 เขตบริหาร
พิเศษ

มองโกเลีย 11 6

เวียดนาม 159 61

กัมพูชา 4 2

เกาหลีเหนือ 1 1

สปป.ลาว 1 1



OIE รายงานยืนยันครั้งแรกของการเกิดโรค ASF
ใน สปป.ลาวเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ที่มา: OIE, VetproductGroup



ความคืบหน้าสถานการณ์โรค ASF ใน ประเทศเวียดนาม



ความคืบหน้าสถานการณ์โรค ASF ใน ประเทศกัมพูชา
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ( War room ) 

ASF Emergency operation center  
https://sites.google.com/site/eocasf/

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับกรมและระดับจังหวัด

เตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

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


ศูนย์อ านวยการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร (War room) ระดับจังหวัด

ข้อมูลสรุปค าสัง่ War room ในระดับจังหวัด (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9
ลพบุรี สระแก้ว อุบลราชธานี เลย ล าพูน นครสวรรค์ เพชรบุรี ระนอง ยะลา

ปทุมธานี ชลบุรี ชัยภูมิ สกลนคร น่าน พิจติร สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี สงขลา
สระบุรี สมุทรปราการ บุรีรัมย์ อุดรธานี ล าปาง อุตรดิตถ์ ราชบุรี พัทลุง สตูล
ชัยนาท ตราด ศรีสะเกษ กาฬสินธ์ุ เชียงราย ก าแพงเพชร ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง นราธิวาส
อ่างทอง นครนายก นครราชสีมา นครพนม แพร่ ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช ปัตตานี
สิงห์บุรี ฉะเชิงทรา ยโสธร บึงกาฬ พะเยา อุทัยธานี สมุทรสาคร ภูเก็ต
อยุธยา ปราจนีบุรี สุรินทร์ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน สุโขทัย สุพรรณบุรี พังงา
นนทบุรี ระยอง อ านาจเจริญ หนองคาย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี กระบ่ี
กรุงเทพ จนัทบุรี ขอนแก่น พิษณุโลก ชุมพร

หนองบัวล าภู
มหาสารคาม ด าเนินการแล้ว 76 จงัหวัด

ร้อยเอ็ด

กรุงเทพ



ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

• ด าเนินการครบแล้วในทุกพื้นที่ปศุสัตว์เขต

• วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
ในระดับพื้นที่มีความรู้ เรื่องโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร/ ทราบแนวทางปฏิบัติใน
ป้องกันและควบคุมโรค การรายงานโรคและ
การเก็บตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการ

• ผลของการซ้อมแผน : แผนระดับจังหวัด 



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



Active Clinical surveillance in high risk area –
Weekly Zero report 

เฝ้าระวังทางอาการในพื้นที่เสี่ยง

Spatial Multi-criteria Decision Analysis (S-MCDA) 

Identify HIGH /MEDIUM/LOW risk area
ระบุพื้นที่เสี่ยง

Active Clinical Surveillance
การเฝ้าระวังทางอาการ

EARLY DETECTION
FAST RESPONSE

การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร



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 หรือมีจุด
เลือดออก หรือ รอยช้ าโดยเฉพาะใบหู ท้อง ไอ แท้ง 
หรือ ขาหลังไม่มีแรง

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



 ผลการปฏิบัติงานสะสม ตั้งแต่ 22 มี.ค.- 2 ก.ค. 2562 : ตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังทางอาการ
ในฟาร์มสุกร 226,361 ฟาร์ม ไม่พบฟาร์มที่มีสุกรแสดงอาการผิดปกติตามนิยามสงสัย ASF



 ผลการปฏิบัติงานสะสม ตั้งแต่ 1 พ.ค.- 2 ก.ค. 2562 : ตรวจเฝ้าระวังสุกรในโรงฆ่าสุกรจ านวน 682,283 ตัว
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จ ำนวนสกุรในโรงฆำ่ที่ได้รับกำรเฝำ้ระวงั

(2 ก.ค. 2562)



การรายงานโรคกรณีพบสุกร
สงสัยโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร



Source: DLD

เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบน าเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรจาก
ประเทศเสี่ยงตามแนวช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ



บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบน าเข้าสุกรและ
ผลิตภัณฑ์สุกรจากประเทศเสี่ยงตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน



บูรณาการท างานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการตรวจเข้มนักท่องเท่ียว
เพื่อป้องกันโรคเข้าประเทศ  

หนังสือถึงผู้ว่าการ ททท.



บูรณาการการท างานกับกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงสาธารณสุขท าหนังสือถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเน้นย้ าขอความร่วมมือ
หน่วยงานในพื้นที่เช่น สสจ.ในการเฝ้าระวังการเกิด
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในลักษณะการท างานเชิง
บูรณาการในท้องที่ พร้อมทั้งจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อสารความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน
โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง



ยกระดับการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบน าเข้าสุกรและ
ผลิตภัณฑ์สุกรจากประเทศเสี่ยงตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วงเทศกาลที่มีความเสี่ยงสูง



เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการส่งออกสุกร ลดความเสี่ยงจากการส่งออกสุกร



เพิ่มมาตรการเข้มงวดโดยการชะลอการ
น าเข้าหรือน าผ่าน สุกร ซากสุกร 

ซากหมูป่า จาก สปป.ลาว



ด่านกักกันสัตว์ที่
ตรวจยึด

จ านวนครั้งของ
การจับกุม (ครั้ง)

จ านวนตัวอย่าง
ส่งตรวจ

จ านวนตัวอย่าง
เป็นบวก

สนามบิน 237 399 62

ชายแดน 794 1,563 8

รวม 1,031 1,962 70

จ านวนตัวอย่างที่ตรวจหาสารพนัธุกรรมของ ASFV และผลการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการเป็นบวก

ผลตรวจเป็นบวก หมายถึง ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรในตัวอย่างที่ส่งตรวจ

ข้อมูล: กองสารวัตรและกักกัน / สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ข้อมูล วันที่ 2 ก.ค. 2562

ชนิดตัวอย่าง จ านวนส่ง
ผลตรวจท่ีเป็น

บวก รอผล

ผลิตภัณฑ์จากเ น้ือสุกร 2,040 70 0

วัตถุดิบอาหารสัตว์ 32 0 0

ซากสุกร 809 0 75
สุกรมีชีวิตในฟาร์มและโรงฆ่า 2,757 0 0

Oral Fluid 3 0 3
Surface Swab 130 0 24

รวม 5,638 69 103



การเฝ้าระวังโรค ASF ในพื้นที่เสี่ยงสูง (จังหวัดน่าน)



การเฝ้าระวังโรค ASF ในพื้นที่เสี่ยงสูง (จังหวัดน่าน)



การเฝ้าระวังโรค ASF ในพื้นที่เสี่ยงสูง (จังหวัดน่าน)



ยกระดับมาตรการป้องกันการหากมีสถานการณค์วามเสี่ยงเพิ่มสงูขึ้น



เข้มงวดการท าลายเชื้อโรคยานพาหนะที่ขนส่งสัตว์   
ตามแนวชายแดน



บูรณาการภาคเอกชนและองคก์รระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การสุขภาพสตัว์โลก (OIE)
จัดประชุม ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เพื่อร่วมมือกันป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร



บูรณาการภาคเอกชนให้การชว่ยเหลือประเทศเพือ่นบ้านเพื่อร่วมมือกันป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร



บูรณาการภาคเอกชนให้การชว่ยเหลือประเทศเพือ่นบ้านเพือ่ร่วมมือกันป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร



บูรณาการกับภาคเอกชนจัดท าโรงพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อท าลายเชื้อโรค         จุด

1. ด่านกักกันสัตว์เชียงราย

2. ด่านกักกันสัตว์หนองคาย

3. ด่านกักกันสัตว์นครพนม

4. ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร

5. ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว



สื่อประชาสัมพันธ์



แผนที่จะด าเนินการเพิ่มเติม
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการป้องกัน ควบคุมและก าจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกรแห่งชาติ และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ

เร่งประสานงบประมาณในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคตามแผน
เตรียมความพร้อมรับมือฯ โดยใช้งบกลางในปีงบประมาณ 2562

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์สนามล่วงหน้า และแผนจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยงาน

จัดพิมพ์คู่มือ แผนเตรียมความพร้อมและแนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร

เตรียมซักซ้อมแผนแบบ functional exercise ในระดับจังหวัด

จัดท าแนวปฏิบัติ (Infographic) เช่น น้ ายาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม และอัตราส่วน / การ
ท าลายซากและการฝัง เพื่อให้เข้าใจง่ายและมีความชัดเจน

เตรียมการจัดตั้งโรงงานก าจัดซากสัตว์ตดิเช้ือโดยขออนุมตัิงบประมาณจาก
คณะรัฐมนตรี

จัดท าระบบ Compartment ในสุกร เพ่ือให้การผลิตสุกรของไทยมีความปลอดภัยตลอดห่วง
โซ่การผลิต เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
10 พ.ค. 62

Nakhon Phanom model
จังหวัดนครพนม  15 พ.ค. 62


