
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค  

1. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) คือ อะไร  
1.1 เกิดขึ้นได้อย่างไร มีต้นก าเนิดของโรคจากที่ใด 

- เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกร มีสุกรป่าเป็นแหล่งรังโรคและมีเห็บอ่อนเป็นพาหะ
น าโรค สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิต 

- เป็นโรคประจ าถิ่นในอนุภูมิภาคซาฮาราของทวีปแอฟริกา ประเทศซาดิเนียของทวีปยุโรป ต่อมา
พบการระบาดของโรคในประเทศจอร์เจีย ประเทศอาเซอร์ไบจัน ประเทศอาร์เมเนีย สหพันธรัฐรัสเซียและ
ล่าสุดที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโรคนี้เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นส าหรับประเทศไทยรวมทั้งประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต้  

1.2 ลักษณะอาการสุกรที่เป็นโรค 
- สุกรมีอาการไข้สูง นอนสุมกันร่วมกับท้องเสียเป็นเลือด ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ า

โดยเฉพาะใบหู ท้อง ไอ แท้งและขาหลังไม่มีแรง พบทุกกลุ่มและทุกช่วงอายุ อัตราการป่วย 100% ส่วนอัตรา
การตาย 30-100% 

1.3 ขณะนี้ระบาดที่ใดมากที่สุด 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 จากรายงานขององค์การสุขภาพสัตว์โรค (OIE)  ในปี 2561 พบ

การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรสะสมใน 16 ประเทศ (ทวีปยุโรป 11 ประเทศ ทวีปแอฟริกา  
4 ประเทศ และทวีปเอเชีย 1 ประเทศ) ส่วนประเทศที่ยังพบการเกิดโรคอย่างต่อเนื่อง คือ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมีรายงานการเกิดโรคสะสมตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 
ทั้งหมด 74 ครั้ง ใน 16 มณฑล 49 เมืองและ 4 เขตปกครองพิเศษ 

1.4 การแพร่ระบาด สามารถแพร่ได้ทางไหนบ้าง 
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรสามารถติดต่อได้จากการที่สุกรสัมผัสโดยตรงกับสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย 

การสัมผัสโดยตรงของสุกรเลี้ยงกับสุกรป่าที่ติดเชื้อ การหายใจเอาเชื้อเข้าไป การกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน 
โดนเห็บที่มีเชื้อกัด รวมทั้งสุกรกินเศษอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสที่คนบริโภคไม่หมดแล้วน าไปเลี้ยงสุกร 

1.5 การรักษาหรือหยุดการแพร่ระบาดของโรคนี้ 

ไม่มียาและวัคซีนในการป้องกันโรค 

1.6 โรคนี้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่ 

เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน ดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

2. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เข้ามาในประเทศไทยหรือยัง  

กรมปศุสัตว์ยืนยันไม่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย 

 
 

 



2.1 กรมปศุสัตว์ยกระดับการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าประเทศไทยอย่างไรบ้างที่ผ่านมา 
เนื่องจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคท่ีท าให้สุกรตายเป็นจ านวนมาก นอกจากส่งผลโดยตรงต่อ

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรแล้วมีผลต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น โรงฆ่าสุกร โรงแปรรูปสุกร โรงงานผลิตอาหาร ร้าน
ขายยาเวชภัณฑ์ รวมทั้งไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล 

กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินมาตรการในการป้องกันโรค ดังนี้ 
1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

(War room) ระดับกรมปศุสัตว์ (ค าสั่งกรมปศุสัตว์ท่ี 944/2561) 
2. ด าเนินการป้องกันการน าเข้าโรคจากต่างประเทศ ดังนี้ 

2.1 ประเมินความเสี่ยงของการน าเข้าเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASFV) เพ่ือระบุจุด
เสี่ยงที่เชื้อจะเข้าสู่ประเทศไทย  

2.2 ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากต่างประเทศ
เป็นรายวันจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ เช่น  WAHIS ขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) และข้อมูลที่ไม่เป็น
ทางการ เช่น  Promed Mail 

2.3 กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือชะลอเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑ์สุกรจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นระยะเวลา 90 วัน  

2.4 ประชุมเครือข่ายด่านกักกันสัตว์และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้มงวดตรวจสอบ
การเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรในช่องทางท่าเข้า-ท่าออก และชายแดนระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้ได้ท า
หนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การท่าอากาศยาน กรมศุลกากร ด่านตรวจพืช เป็นต้น 

2.5 ตรวจสอบห้องเย็นเพ่ือติดตามการลักลอบน าเข้าซากหมูกี้จากประเทศเพ่ือนบ้านใน
จังหวัดศรีสะเกษ นนทบุรี สมุทรสาครและสมุทรปราการ ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 
สามารถจับกุมซากหมูกี้ที่ไม่ได้เอกสารเคลื่อนย้ายที่ถูกต้องในห้องเย็น และได้น าซากหมูกี้ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผลการตรวจเป็นลบต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

2.6 ประชุม bilateral ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งระดับส่วนกลางและ
พ้ืนที่ เช่น Thai-Laos และThai-Cambodia เพ่ือหารือแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้าย
สุกรและผลิตภัณฑ์สุกร  

2.7 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ ด่านชายแดนระหว่างประเทศ ไม่น าผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้าประเทศกอ่นได้รับอนุญาต  

2.8 เข้มงวดมาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑ์สุกรตามช่องทางระหว่าง
ประเทศ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานประจ าการที่ท่าอากาศยานและช่องผ่านแดน เช่น ศุลกากร ด่านพืช 
ให้ร ่วมตรวจสอบและมีทีมปฏิบัติงานสุนัขดมกลิ ่นของกรมปศุสัตว์ปฏิบัติภารกิจค้นหาเนื ้อสัตว์หรือ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเสี ่ยงน าเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งเน้นการท าลายเชื้อโรคใน
ยานพาหนะที่เข้าออกบริเวณช่องทางด่านชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน  

 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตรวจสอบและเข้มงวดการลักลอบน าเข้าผลิตภัณฑ์สุกร  
ระหว่างวันที ่20 กนัยายน - 25 พฤศจิกายน2561 

ด่านกักกันสัตว์ ผลการจับกุม (ครั้ง) ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบน าเข้าจาก
ประเทศที่มีระบาด (กิโลกรัม) 

เชียงราย 31 56 

ภูเก็ต 49 28 

เชียงใหม่ 65 21 

ดอนเมือง 341 49 

สุวรรณภูม ิ 457 97 

รวม 943 251 

ข้อมูล : กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ 
 สรุปผลการตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากผลิตภัณฑ์สุกรที่จับกุมได้ 
  ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 9 พฤศจิกายน 2561  

ประเภทตัวอย่าง จ านวนตัวอย่าง 

ชายแดน 25 

ผู้โดยสาร 35 

รวม 60 

 

ผลการทดสอบ 
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

จ านวนตัวอย่าง 

ลบ 59 

บวก 1 

ข้อมูล : สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
 จากผลทางห้องปฏิบัติการ พบตัวอย่างไส้กรอกที่ด่านกักกันสัตว์เชียงรายตรวจยึดจาก
นักท่องเที่ยวจากเมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  มีสารพันธุกรรมเชื้อ
ไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จ านวน 1 ตัวอย่าง  

3. การเฝ้าระวังโรคในประเทศ 
3.1 มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ แจ้งเตือนการระบาดของ

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค โดยเน้นย้ า
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับโรค การเฝ้าระวังและวิธีป้องกันโรค รวมทั้งหากพบสุกรป่วยตายผิดปกติ 
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าปศุสัตว์ทันที  



3.2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ นิยามในการเฝ้าระวังโรค และช่องทางในการแจ้งโรค  
3.3 ประเมินพื้นที่จุดเสี่ยง เพ่ือเข้มงวดมาตรการในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
3.4 พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการและมีจัดประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการในการตรวจ

วินิจฉัย เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  
4. การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ 

4.1 ประชุมจัดท าแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย 
(Clinical Practice Guideline : CPG) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์ที่
ปฏิบัติงานในภาคสนามในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือ
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุกรทั้งจากภาคเอกชน ภาครัฐ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย มาช่วยระดมความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยในขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะท างานย่อยซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสียเรียบร้อยแล้ว  

4.2 กรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จัดงานสัมมนาเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและยุโรปมาเป็นวิทยากร มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม 

4.3 การประชุมย่อยของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศเพ่ือนบ้านใน
ภาคเหนือ ภาคใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร รวมทั้งซักซ้อมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค 

- การประชุมในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 
ที่จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 

- การประชุมในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 
- การประชุมในภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 
4.4 ด าเนินการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับเขต (พ้ืนที่

ปศุสัตว์เขต 1-9) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561  
4.5 อยู่ระหว่างด าเนินการซักซ้อมแผนระดับจังหวัด เช่น จังหวัดราชบุรี 

5. การป้องกันโรคในฟาร์ม 
5.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับการเลี้ยงให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน GAP หรือ GFM 
5.2 อบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร วิธีการป้องกันโรค และ

ช่องทางในการแจ้งโรค 
6. การประชาสัมพันธ์เตือนภัย 

6.1 ประชุมร่วมกับสัตวแพทยสภาและสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยและมาตรการในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

6.2 จัดท าข่าวปศุสัตว์ (Press release) เตือนภัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและให้เข้มงวด
มาตรการป้องกันเฝ้าระวังโรค รวมทั้ง Infographic องค์ความรู้เรื่องโรค ส าหรับเกษตรกร สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์และผู้มีส่วนได้เสีย 
  



2.2 กรมปศุสัตว์เตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดโรคไว้อย่างไรบ้าง 
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคระบาดสัตว์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 

2558 ในสัตว์ประเภทสุกร ท าให้สามารถด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกฎหมายรองรับ 
กรมปศุสัตว์แบ่งมาตรการในการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 

 
 

มาตรการที่จะด าเนินการเพิ่มเติม 
- จัดประชุมซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้กับเจ้าหน้าที่

กรมปศุสัตว์ โดยเริ่มด าเนินการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561  
- จัดท าจุดท าลายเชื้อโรคส าหรับยานพาหนะ เพ่ือประสิทธิภาพการท าลายเชื้อโรค  

มาตรการที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
- ผลักดันให้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้การบริหารจัดการเฝ้าระวัง 

ป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
2.3 หากเกษตรกรพบสุกรที่เลี้ยงมีความผิดปกติ จะท าอย่างไร ติดต่อแจ้งเรื่องผ่านช่องทางใดบ้าง 
แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ทันที หรือ ติดต่อcall center : 063-2256888 หรือแจ้งผ่าน 

application DLD 4.0 (แจ้งการเกิดโรคระบาด) 
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกจากฟาร์ม 
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม 

-----------------------------------------------           
ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

การบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนมาตรการ 

การป้องกันโรคเข้า
ประเทศเชิงบูรณาการ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ป้องกันโรคของฟาร์ม 

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเฝ้าระวังโรค 

เครือข่ายทาง
ห้องปฏิบัติการ การควบคุมโรค 

การสื่อสารความ
เสี่ยง การฟ้ืนฟูเกษตรกร


