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สถานการณ์โรค ASF 

ประเทศ จํานวนครั้งของการเกิดโรค จังหวัด

จีน 149

110 เมือง 26 มณฑล   

4 เขตการปกครองพิเศษ 

1  เขตบริหารพิเศษ

มองโกเลีย 11 6

เวียดนาม 163 62

กัมพูชา 11 5

เกาหลีเหนือ 1 1

สปป.ลาว 37 9

พม่า 3 5

ทวีปเอเชีย 

7 ประเทศ

ทวีปยุโรป 

12 ประเทศ

ทวีปแอฟริกา 

5 ประเทศ

2ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562



สถานการณ์โรค ASF ในทวีปเอเชีย



ความคืบหน้าสถานการณ์โรคASF ในประเทศจีน



จีนผลิตประมาณ 440 ล้านตัว (ทั้งโลกประมาณ  768 

ล้านตัว)

สุญเสียจาก ASF ร้อยละ 40 (ประมาณ 176  ล้านตัว

คิดเป็นเงิน 1.232 ล้านล้านบาท)







ความคืบหน้าสถานการณ์โรคASF ใน สปป.ลาว



ความคืบหน้าสถานการณ์โรคASF ในประเทศพม่า



สถานการณ์โรคASF ในประเทศเพื่อนบ้าน



ความเสี่ยง..ที่จะกอ่ใหเ้กิดโรคในประเทศไทย

การลักลอบนําผลิตภัณฑ์สุกรติดตัวของนักท่องเที่ยว 
ที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคที่มีจํานวน
มากกว่า 10 ล้านคนต่อปี

จากการปนเปื้อนเชื้อไวรัส
ที่ ย า น พ า ห น ะ  วั ส ดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ส่งออกสุกร
และอาหารสุ ก ร ไปยั ง
ประเทศเพื่อนบ้าน

การปนเปื้อนของเชื้อไวรัสจากตัว
เกษตรกร หรือสัตวแพทย์ที่ไปดูงานใน
ประเทศที่มีการระบาดของโรค

การลักลอบนําผลิตภัณฑ์สุกรและซากสุกรผ่านช่องทาง 
นําเข้าชายแดน



อัตราตายสูง/

สุกรที่ป่วยแล้ว

ไม่ตายจะเป็น

พาหะตลอดชีวิต

เชื้อมีความ

คงทนใน

สิ่งแวดล้อม

ไม่มียาใน      

การรักษา

ไม่มีวัคซีนใน

การป้องกันโรค

ไม่ติดคน

ลกัษณะโรคและความรา้ยแรง



ประเทศไทยมีเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสุกรจํานวน 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 (ล้านบาท) 2,242,830,000 29,408,400,000
 

31,651,230,000

รอ้ยละ 50 ของสุกรที่เลี้ยง (ล้านบาท) 3,738,050,000 49,014,000,000 52,752,050,000

รอ้ยละ 80 ของสุกรที่เลี้ยง (ล้านบาท) 5,980,880,000 78,422,400,000 84,403,280,000

รอ้ยละ 100 ของสุกรที่เลี้ยง (ล้านบาท) 7,476,100,000 98,028,000,000 105,504,100,000

การทําลาย

สุกร
ที่เป็นโรค



ความเสียหาย สุกรเสยีหาย (ล้านบาท) อาหารสตัว์ (ล้านบาท) เวชภัณฑ์ (ล้านบาท) รวมความเสียหายทั้งสิ้น (ล้านบาท)

ร้อยละ 30 ของสุกรที่เลี้ยง 31,651 40,000 2,100 73,751

ร้อยละ 50 ของสุกรที่เลี้ยง 52,752 66,666 3,500 122,918

ร้อยละ 80 ของสุกรที่เลี้ยง 84,403 106,666 5,600 196,669

ร้อยละ 100 ของสุกรที่เลี้ยง 105,504 133,333 7,000 245,837



ขอ้ดีหากมีแผนการรบัมือที่ดี



มาตรการการควบคุมและป้องกันโรค ASF
กําหนดให้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นวาระแห่งชาติ และจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการฯ

ดําเนินการเฝ้าระวังโรคทั้งทางอาการและห้องปฏิบัติการ

บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการควบคุมและป้องกันโรคASF

การเตรียมความพร้อม ซักซ้อมแผนเมื่อพบการเกิดโรค

การเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ

การเข้มงวดการเฝ้าระวังทางด่านชายแดน

กําหนดมาตรฐานการเลี้ยงสุกรในฟาร์มสกุร

 การประชาสัมพันธ์



แผนที่แสดงความเสี่ยงต่อโรคASF (23 ส.ค.62)

ผลการดําเนินงานระบบ E-SMART PLUS



พื้นที่เสี่ยง

จังหวัดเฝ้าระวัง จน.เกษตรกร จน.สุกร

จันทบุรี 283           84,182         
ตราด 108           82,309         

สระแก้ว 1,066         22,271         
บุรีรัมย์ 6,923         161,077       
สุรินทร์ 6,650         62,026         

ศรีสะเกษ 4,962         59,344         
อุบลราชธานี 8,155         166,449       
อํานาจเริญ 620           13,933         
บึงกาฬ 721           15,774         

หนองคาย 933           31,230         
เลย 1,427         44,317         

นครพนม 3,169         45,253         
มุกดาหาร 1,849         25,667         
เชียงราย 6,926         144,264       

แม่ฮ่องสอน 8,028         44,682         
น่าน 7,397         73,051         
พะเยา 2,202         34,350         

อุตรดิตถ์ 1,494         81,035         
พิษณุโลก(บางอําเภอ) 4,520         131,270       

ตาก(บางอําเภอ) 6,975         88,516         
รวม 74,408    1,411,000  

จังหวัดผลกระทบสูง จน.เกษตรกร จน.สุกร

ลพบุรี 1,993          507,093         
ชลบุรี 203            617,313         

ปราจีนบุรี 446            228,342         
ฉะเชิงเทรา 395            254,696         

ระยอง 137            195,957         
นครราชสีมา 7,293          295,287         

ชัยภูมิ 5,833          272,927         
เชียงใหม่ 15,436        373,047         
ลําพูน 2,257          256,124         

กําแพงเพชร 3,122          360,050         
ราชบุรี 873            1,911,625      

กาญจนบุรี 2,308          299,865         
สุพรรณบุรี 1,354          280,510         
นครปฐม 663            185,920         

นครศรีธรรมราช 6,021          213,224         
พัทลุง 4,956          387,452         
รวม 53,290     6,639,432   

จังหวัดผลกระทบสูงจังหวัดเฝา้ระวัง



• ผลการปฏิบัติงานสะสม ตั้งแต่ 22 มี.ค.- 26 ก.ค. 2562 : ตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังทางอาการในฟาร์มสุกร 

733,187 ฟาร์ม ไม่พบฟาร์มที่มีสุกรแสดงอาการผิดปกติตามนิยามสงสัย ASF

• ผลการปฏิบัติงานสะสม ตั้งแต่ 1 พ.ค.- 23 ส.ค. 2562 : ตรวจเฝ้าระวังสุกรในโรงฆ่าสุกรจํานวน 1,045,637 ตัว 

ไม่พบสุกรแสดงอาการผิดปกติตามนิยามสงสัย ASF และวิการของโรค ASF

ดําเนินการเฝ้าระวงัโรคทั้งทางอาการและห้องปฏิบัติการ

ผลการเฝ้าระวังทางอาการในฟาร์มและโรงชําแหละสุกร



ด่านกักกนัสัตว์ที่

ตรวจยึด

จํานวนครัง้ของ

การจับกมุ (ครั้ง)

จํานวนตัวอย่าง

ส่งตรวจ

จํานวนตัวอย่าง

เป็นบวก

สนามบิน 366 480 57
ชายแดน 1,214 1,575 66

รวม 1,580 2,055 123

ผลตรวจเป็นบวก หมายถึง ตรวจพบสารพนัธุกรรมของเชื้อไวรัส

อหิวาต์แอฟริกาในสุกรในตัวอย่างที่ส่งตรวจ

ข้อมูล: กองสารวัตรและกักกัน / สถาบันสุขภาพสัตว์

แห่งชาติ

ข้อมูล วันที่ 26 ส.ค. 2562

ชนิดตัวอย่าง จํานวนส่ง ผลตรวจที่เป็นบวก

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร 2,636 118

วัตถุดิบอาหารสัตว์ 263 0

ซากสุกร 1,147 1
สุกรมีชีวิตในฟาร์มและโรงฆ่า 5,794 7

Oral Fluid 32 0
Surface Swab 278 0

รวม 10,150 126

ผลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ

ดําเนินการเฝ้าระวงัโรคทั้งทางอาการและห้องปฏิบัติการ

กราฟแสดงด่านที่จับกมุ

ผลิตภัณฑ์ที่พบเชื้อ



การเตรียมความพร้อม ซักซ้อมแผนเมื่อพบการเกิดโรค



Field Epidemiology Training Program for Veterinarian (FETPV)

การเตรียมความพร้อม ซักซ้อมแผนเมื่อพบการเกิดโรค



การเตรียมความพร้อม ซักซ้อมแผนเมื่อพบการเกิดโรค



การเตรียมความพรอ้มทางห้องปฏบิัติการ



Source: DLD

เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนําเข้าสกุรและผลิตภัณฑ์สุกรจาก

ประเทศเสี่ยงตามแนวช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ



บูรณาการการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบ

นําเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรจากประเทศเสี่ยงตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน



บูรณาการกับภาคเอกชนจดัทําโรงพ่นน้าํยาฆ่าเชื้อทําลายเชื้อโรค         จุด

1. ด่านกักกันสัตว์เชียงราย

2. ด่านกักกันสัตว์หนองคาย

3. ด่านกักกันสัตว์นครพนม

4. ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร

5. ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว

การเข้มงวดการเฝ้าระวงัทางดา่นชายแดน



เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการส่งออกสุกร ลดความเสี่ยงจากการส่งออกสุกร

การเข้มงวดการเฝ้าระวงัทางดา่นชายแดน



เพิ่มมาตรการเข้มงวดโดยการชะลอการนําเข้าหรือนาํผ่าน สุกร ซากสุกร 
ซากหมูป่า เช่นการนําเข้าจาก ประเทศที่มีการระบาดของโรค ASF

การเข้มงวดการเฝ้าระวงัทางดา่นชายแดน



เกษตรกรขนาดกลางขึน้ไป
GOOD AGRICULTURAL PRACTICE 

:GAP

เกษตรกรรายย่อย
GOOD FARMING MANAGEMENT 

:GFM

กําหนดมาตรฐานการเลี้ยงสกุรในฟาร์มสุกร



บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน

ในการควบคุมและป้องกันโรคASF



บูรณาการความร่วมมือองค์การระหว่างประเทศ (OIE, FAO) และ

ประเทศเพื่อนบ้านในการควบคุมและป้องกันโรค ASF



ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

กระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะทําหนังสือถึงผู้ว่า

ราชการจังหวัดเพื่อเน้นย้ําขอความร่วมมือหน่วยงาน

ในพื้นที่เช่น สสจ.ในการเฝ้าระวังการเกิดโรคอหิวาต์

แอฟริกาในสุกรในลักษณะการทํางานเชิงบูรณาการ

ในท้องที่ พร้อมทั้งจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์สื่อสาร

ความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนโดยเฉพาะ

จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง

บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน

ในการควบคุมและป้องกันโรคASF



การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลต่อประชาชน



• ตรวจสอบใบอนุญาตค้า (ร.10/1) ใบกํากับซาก (รน.1,2,3)
• เก็บตัวอย่างส่งตรวจ

• ปราบปรามโรงฆ่าเถื่อน พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
• โรงฆ่าที่ได้รับอนุญาต ตรวจประเมินด้านสุขอนามัยส่งตรวจ

•  X-Ray พื้นที่เฝ้าระวังทางอาการ ขึ้นทะเบียน ประเมินความเสี่ยงและให้
คําแนะนําในการลดความเสี่ยงและป้องกนัโรค โดยใช้ App: e-smart plus

ต้นน้ํา : ฟาร์ม

กลางน้ํา : โรงฆ่า

ปลายน้ํา : สถานที่จําหน่วยเนื้อและผลิตภัณฑ์สุกร 
(โดยเฉพาะตลาดนัด ตลาดชายแดน)

แนวทางการดําเนนิการเร่งด่วนในพื้นที่



            จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(War Room) ระดับจังหวัด

             บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่การป้องกัน ปราบปรามการลักลอบนําสุกร ซาก
สุกร ผลิตภัณฑ์สุกร เข้าราชอาณาจักร

              เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อรู้เร็ว ควบคุมเร็ว สงบเร็ว 

แนวทางการดําเนนิการเร่งด่วนในพื้นที่



              จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการปฎิบัติงาน

• สอบสวนทางระบาดวิทยาเบื้องต้นและเก็บตัวอยา่งส่งตรวจ ในกรณีได้รับแจ้งสัตว์ป่วย
ตายจากการตามนิยามหรือพบวิการจากการเฝ้าระวังที่โรงฆ่าสัตว์

              อบรมให้ความรู้เกษตรกรรายย่อย

              ซ้อมแผน (Functional Exercise)

               ประชาสัมพันธ์ผ่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ผ่านเสี่ยงตามสาย           
ประจําหมู่บ้าน ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยทั่ว

แนวทางการดําเนนิการเร่งด่วนในพื้นที่
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