
 

War room สํานักงานปศุสัตวเขต 7 

สรุปรายงานสถานการณ 

ตรวจพบผลบวกตอโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 



 สรุปรายงานสถานการณตรวจพบผลบวกตอโรค ASF 

ประจําวันที่ 28 มกราคม 2565 

แผนที่จุดที่พบผลบวกตอโรค ASF ต้ังแตวันที่ 11 

มกราคม 2565    



 สรุปรายงานสถานการณตรวจพบผลบวกตอโรค ASF 

ประจําวันที่ 28 มกราคม 2565 

ที ่ วนั/เดอืน/ปี ชื่อผูป้ระกอบการ เลขที ่ หมู ่ ตําบล อาํเภอ จงัหวดั ละตจิดู ลองจจิดู ชนิดตวัอย่าง ประเภท จาํนวน(ตวั) ค่าชดใช ้(บาท) วนัทีท่าํลายสกุร 

1  11 ม.ค. 65 นายสุรชยั ไชยโยยิง่ยงค ์  272/2 9 บ่อพลบั เมอืง นครปฐม 13.8341243 100.064163 surface swab โรงฆา่       

2  16 ม.ค. 65 นางประไพ สน้ํีาเงนิ  181/1 9 หนองสาหรา่ย ดอนเจดยี ์ สุพรรณบุร ี 14.66737856 99.9998997 ซากสุกร ฟารม์ 17 44,625  18 ม.ค. 65 

3  17 ม.ค. 65 บรษิทั เอสพอีาร ์2013 จาํกดั 168 4 นครปฐม เมอืง นครปฐม 13.8649212 100.0501785 surface swab ทีพ่กัซากสุกร       

4  18 ม.ค. 65 นายทวโีชต ิวริฒุชยธร  50/2 4 หว้ยจรเข ้ เมอืง นครปฐม 13.805573 100.077724 surface swab โรงฆา่       

5  18 ม.ค. 65 นางชตุริดา คา้ผล  18/6 4 ธรรมศาลา เมอืง นครปฐม 13.822685 100.096294 surface swab โรงฆา่       

6  18 ม.ค. 65 น.ส.มกุดา รตันาวงศไ์ชยา  5/1   บ่อพลบั เมอืง นครปฐม 13.82584992 100.063125 surface swab โรงฆา่       

7  19 ม.ค. 65 น.ส.อมุารนิทร ์เตยีบฉายพนัธุ ์ 40 6 เจดยี ์ อูท่อง สุพรรณบุร ี 14.408234 99.936999 เลอืด ฟารม์ 91 252,525  19 ม.ค. 65 

8  20 ม.ค. 65 บรษิทัสมพรเฟรชพอรค์ จาํกดั 38 3 ลําเหย ดอนตูม นครปฐม 13.97024 100.02223 เนื้อ(ฟารม์ บ.ไทยพรเีมีย่ม) โรงฆา่       

9  20 ม.ค. 65 บรษิทัสมพรเฟรชพอรค์ จาํกดั 38 3 ลําเหย ดอนตูม นครปฐม 13.97024 100.02223 เนื้อ (ดรณุีฟารม์) โรงฆา่       

10  20 ม.ค. 65 นายณฐัวภิา จนัทรอ์อ่น 145 4 ทุง่กระพงัโหม กําแพงแสน นครปฐม 13.9629328 100.0025464 surface swab โรงฆา่       

11  20 ม.ค. 65 นางพะเยาว ์แจม่แจง้ 582 4 อา่วน้อย เมอืง ประจวบฯ  11.876913  99.788267 surface swab ฟารม์ 37 54,600  21 ม.ค. 65 

12  20 ม.ค. 65 นางปราณ ีเรอืงน้อย 13 13 นาหกูวาง ทบัสะแก ประจวบฯ  11.498906  99.570996 surface swab ฟารม์ 22 115,875  21 ม.ค. 65 

13  20 ม.ค. 65 นายปัญญา ตาดทองแถว  9/1 5 อา่งทอง ทบัสะแก ประจวบฯ  11.472075  99.524707 surface swab ฟารม์ 58 278,325  21 ม.ค. 65 

14  20 ม.ค. 65 นายสราวุฒ ิพงษ์ประเสรฐิ  18/3 6 ทบัสะแก ทบัสะแก ประจวบฯ     surface swab รา้นจาํหน่าย       

15  23 ม.ค. 65 โรงฆา่สตัวเ์ทศบาลกุยบุร ี  723/8   กุยบุร ี กุยบุร ี ประจวบฯ 12.070355 99.8736 surface swab โรงฆา่       

รวม 225 745,950 



 สรุปรายงานสถานการณตรวจพบผลบวกตอโรค ASF 

ประจําวันที่ 28 มกราคม 2565 

ที ่ วนัทีท่ราบผลบวก ชื่อผูป้ระกอบการ จงัหวดั ประเภท ผลการดําเนินการตามมาตรการ เขตไดร้บัรายงานสอบสวน เขตส่งรายงานกรมปศสุตัว ์

1  11 ม.ค. 65 นายสุรชยั ไชยโยยิง่ยงค ์ นครปฐม โรงฆา่ ชะลอการฆา่ ทาํความสะอาด ทาํลายเชือ้โรค เกบ็ surface swab  สอบสวนเชงิลกึ วนัที ่13 มกราคม 2565 วนัที ่13 มกราคม 2565 

2  16 ม.ค. 65 นางประไพ สน้ํีาเงนิ สุพรรณบุร ี ฟารม์ วนัที ่18 ม.ค. 65 ทาํลายสกุร 17 ตวั เบกิค่าชดใช ้44,625 ตวั วนัที ่18 มกราคม 2565 วนัที ่19 มกราคม 2565 

3  17 ม.ค. 65 บรษิทั เอสพอีาร ์2013 จาํกดั นครปฐม ทีพ่กัซากสุกร ทาํความสะอาด ทาํลายเชือ้โรค เกบ็ surface swab วนัที ่21 มกราคม 2565 วนัที ่21 มกราคม 2565 

4  18 ม.ค. 65 นายทวโีชต ิวริฒุชยธร นครปฐม โรงฆา่ ชะลอการฆา่ ทาํความสะอาด ทาํลายเชือ้โรค เกบ็ surface swab  สอบสวนเชงิลกึ วนัที ่21 มกราคม 2565 วนัที ่21 มกราคม 2565 

5  18 ม.ค. 65 นางชตุริดา คา้ผล นครปฐม โรงฆา่ ชะลอการฆา่ ทาํความสะอาด ทาํลายเชือ้โรค เกบ็ surface swab  สอบสวนเชงิลกึ วนัที ่21 มกราคม 2565 วนัที ่21 มกราคม 2565 

6  18 ม.ค. 65 น.ส.มกุดา รตันาวงศไ์ชยา นครปฐม โรงฆา่ ชะลอการฆา่ ทาํความสะอาด ทาํลายเชือ้โรค เกบ็ surface swab  สอบสวนเชงิลกึ วนัที ่21 มกราคม 2565 วนัที ่21 มกราคม 2565 

7  19 ม.ค. 65 น.ส.อมุารนิทร ์เตยีบฉายพนัธุ ์ สุพรรณบุร ี ฟารม์ วนัที ่19 ม.ค. 65 ทาํลายสกุร 91 ตวั เบกิค่าชดใช ้252,525 บาท     

8  20 ม.ค. 65 บรษิทัสมพรเฟรชพอรค์ จาํกดั นครปฐม โรงฆา่ ชะลอการฆา่ ทาํความสะอาด ทาํลายเชือ้โรค เกบ็ surface swab  สอบสวนเชงิลกึ     

9  20 ม.ค. 65 บรษิทัสมพรเฟรชพอรค์ จาํกดั นครปฐม โรงฆา่ ชะลอการฆา่ ทาํความสะอาด ทาํลายเชือ้โรค เกบ็ surface swab  สอบสวนเชงิลกึ     

10  20 ม.ค. 65 นายณฐัวภิา จนัทรอ์อ่น นครปฐม โรงฆา่ ชะลอการฆา่ ทาํความสะอาด ทาํลายเชือ้โรค เกบ็ surface swab  สอบสวนเชงิลกึ     

11  20 ม.ค. 65 นางพะเยาว ์แจม่แจง้ ประจวบฯ ฟารม์ วนัที ่21 ม.ค. 65 ทาํลายสกุร 37  ตวั เบกิค่าชดใช ้54,600 บาท     

12  20 ม.ค. 65 นางปราณ ีเรอืงน้อย ประจวบฯ ฟารม์ วนัที ่21 ม.ค. 65 ทาํลายสกุร 22  ตวั เบกิค่าชดใช ้115,875 บาท     

13  20 ม.ค. 65 นายปัญญา ตาดทองแถว ประจวบฯ ฟารม์ วนัที ่21 ม.ค. 65 ทาํลายสกุร 58  ตวั เบกิค่าชดใช ้278,325 บาท     

14  20 ม.ค. 65 นายสราวุฒ ิพงษ์ประเสรฐิ ประจวบฯ รา้นจาํหน่าย ทาํความสะอาด ทาํลายเชือ้โรค เกบ็ surface swab แนะนําใหซ้ือ้เนื้อจากแหลง่ทีไ่มม่โีรค     

15  23 ม.ค. 65 โรงฆา่สตัวเ์ทศบาลกุยบุร ี ประจวบฯ โรงฆา่ ชะลอการฆา่ ทาํความสะอาด ทาํลายเชือ้โรค เกบ็ surface swab  สอบสวนเชงิลกึ     



 สรุปสถานการณตรวจพบผลบวกตอโรค ASF ในฟารมสุกร  

ในพื้นที่ปศุสตัวเขต 7 ประจําวันที่ 28 มกราคม 2565 

                28/1/2565 

ท่ี หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด วันท่ีพบโรค/Lab+ สอบสวน วันทําลายสุกร เปาหมายโรคสงบ สถานะ 

1 9 หนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี  16 ม.ค. 65  16 ม.ค. 65  18 ม.ค. 65  18 ก.พ. 65 ควบคุม 

2 6 เจดีย อูทอง สุพรรณบุรี  19 ม.ค. 65  19 ม.ค. 65  19 ม.ค. 65  19 ก.พ. 65 ควบคุม 

3 4 อาวนอย เมือง ประจวบฯ  20 ม.ค. 65  20 ม.ค. 65  21 ม.ค. 65  21 ก.พ. 65 ควบคุม 

4 13 นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบฯ  20 ม.ค. 65  20 ม.ค. 65  21 ม.ค. 65  21 ก.พ. 65 ควบคุม 

5 5 อางทอง ทับสะแก ประจวบฯ  20 ม.ค. 65  20 ม.ค. 65  21 ม.ค. 65  21 ก.พ. 65 ควบคุม 

                    

                    

หมายเหตุ ควบคุม <6 วัน เฝาระวัง 6-30 วัน สงบ > 30 วัน           



 รายงานการทําลายสุกรในฟารมที่ตรวจพบผลบวกตอโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) ประจําวันที่ 

28 มกราคม 2565 

ที่ ช่ือผูประกอบการ เลขที่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวน(ตัว) คาชดใช (บาท) วันที่ทําลายสุกร 

1 นางประไพ สีน้ําเงิน 182/1 9 หนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 17 44625  18 ม.ค. 65 

2 น.ส.อุมารินทร เตียบฉายพันธุ 40 6 เจดีย อูทอง สุพรรณบุรี 91 252525 19 ม.ค. 65 

3 นางพะเยาว แจมแจง 582 4 อาวนอย เมือง ประจวบฯ 37 54,600 21 ม.ค. 65 

4 นางปราณี เรืองนอย 13 13 นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบฯ 22 115,875 21 ม.ค. 65 

5 นายปญญา ตาดทองแถว  9/1 5 อางทอง ทับสะแก ประจวบฯ 58 278,325 21 ม.ค. 65 

225 745,950 



 รายงานการทําลายสุกรในฟารมที่มีความเสี่ยงตอโรคอหวิาตแอฟริกาในสุกร (ASF) ประจําวันที่ 28 มกราคม 2565 

ที่ ช่ือผูประกอบการ เลขที่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวน(ตัว) คาชดใช (บาท) วันที่ทําลายสุกร 

1 นายชาญชัย ชออนครุด 104/7 8 หวยยาง ทับสะแก ประจวบฯ 41 180,975 25 ม.ค. 65 

2 

3 

4 

5 

แผนที่ฟารมสุกรที่ทําลายสกุร 

เพ่ือการปองกันโรค  





หนังสือกรมปศุสัตว ที่ กษ 0610.05/ว1825 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565  

เรื่อง เนนย้ํามาตรการเฝาระวังและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร  

1. สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 

1.1 ขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงสุกรในระบบ E-smart plus  

1.2 เฝาระวังโรค 

1.3 หากพบสุกรปวยตายตามนิยาม ใหสอบสวนโรคเบื้องตน 

1.4 เก็บตัวอยางสุกรปวย สง ศวพ.ตะวันตก 

1.5 กรณีพบผลบวกตอโรค ASF 

     1.5.1 บันทึกสั่งกัก แยกสุกรปวย 

           1.5.2 ทําลายสุกรท่ีปวยตายตามนิยาม หรือมีผลตรวจยืนยันโรค ASF หรือสุกร ซากสุกร ท่ีเปนพาหะของโรค

ชดใชไมต่ํากวา สามในสี่ 



หนังสือกรมปศุสัตว ท่ี กษ 0610.05/ว1825 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2565  

เรื่อง เนนย้ํามาตรการเฝาระวังและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร  

1. สํานักงานปศุสัตวอําเภอ (ตอ) 

    1.5.3 ลาง ทําความสะอาด ทําลายเช้ือโรคพ้ืนที่เลี้ยงสุกร 

    1.5.4 ประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราว 

    1.5.5 ประชาสัมพันธ สรางความรับรูการปองกันโรค ASF 

    1.5.6 รายงาน ปศจ. ทันที ที่ไดรับแจงสุกรปวย 



หนังสือกรมปศุสัตว ที่ กษ 0610.05/ว1825 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565  

เรื่อง เนนย้ํามาตรการเฝาระวังและควบคมุโรคอหิวาตแอฟรกิาในสุกร  

2. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

   2.1 รายงานสุกรปวย ตาย ในระบบ E-smart surveillance  

   2.2 รายงานการเกิดโรคระบาดเบื้องตน (กคร.1) ภายใน 24 ชั่วโมง 

   2.3 รายงานการสอบสวนโรค (กคร.2) ภายใน 72 ชั่วโมง 

   2.4 รายงานภาวการณระบาดของโรค (กคร.3) อยางตอเนื่องจนกวาโรคสงบ (ไมพบสุกรปวยตาย 30 วัน) 

   2.5 รวมกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ เพื่อสอบสวนโรค และกําหนดมาตรการควบคุมโรค 

   2.6 เฝาระวังโรค หากพบสุกร ปวยตาย ใหเก็บตัวอยางสงตรวจ ศวพ.ตต. 

   2.7 หากพบวาโรคจะมีการแพรกระจาย ใหพิจารณาเสนอ ผวจ. ปก.เขตโรคระบาด หรือเขตเฝาระวัง 



หนังสือกรมปศุสัตว ที่ กษ 0610.05/ว1825 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565  

เรื่อง เนนย้ํามาตรการเฝาระวังและควบคมุโรคอหิวาตแอฟรกิาในสุกร  

2. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

    2.8 ควบคุมโรค 

         2.8.1 กรณีพบสุกรปวยตายตามนิยาม ให ปศจ.พิจารณาใชอํานาจตาม ม.13 แหง พ.ร.บ.โรคระบาด
สัตว พ.ศ. 2558 ในการส่ังทําลายสุกร รวมถึงสามารถส่ังทาํลายสุกรทีม่ีความเส่ียงรอบจุดเกิดโรค และที่
เชื่อมโยงโดยตรงกับสุกรที่ปวยตามนิยาม ชดใชไมต่ํากวา สามในส่ี 

         2.8.2 ผลักดันสุกรที่มีความเส่ียงเขาโรงฆา  

         2.8.3 เฝาระวังโรคทางอาการ ในพื้นที่รัศมี 1 ก.ม. รอบจุดเกิดโรค 

         2.8.4 สอบถามอาการสุกรปวย (เคาะประตูบาน) ในพื้นที่รัศมี 5 ก.ม. รอบจุดเกิดโรค 

         2.8.5 ใหความรู สงเสริมระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 



หนังสือกรมปศุสัตว ที่ กษ 0610.05/ว1825 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565  

เรื่อง เนนย้ํามาตรการเฝาระวังและควบคมุโรคอหิวาตแอฟรกิาในสุกร  

3. สํานักงานปศุสัตวเขต 

    3.1 สนับสนุนการควบคุมโรค 

    3.2 ติดตามสถานการณ และรวมสอบสวนโรค 

    3.3 แจงเตือนภัย 

    3.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหกรมปศุสัตวทราบ ผาน ผอ.สคบ. 



หนังสือกรมปศุสัตว ที่ กษ 0610.05/ว1825 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565  

เรื่อง เนนย้ํามาตรการเฝาระวังและควบคมุโรคอหิวาตแอฟรกิาในสุกร  

4. กองสารวัตรและกักกัน 

ต้ังดานตรวจสอบการเคลื่อนยายสุกรในพ้ืนที่เกิดโรค และพ้ืนที่เสี่ยง 

เขมงวดตรวจสอบเอกสารประกอบการเคลื่อนยาย 



หนังสือกรมปศุสัตว ที่ กษ 0610.05/ว1825 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565  

เรื่อง เนนย้ํามาตรการเฝาระวังและควบคมุโรคอหิวาตแอฟรกิาในสุกร  

5. สสช. และ ศวพ.ตต. 

   5.1 เตรียมความพรอมการตรวจโรค 

   5.2 สนับสนุนการดําเนินงานของ ปศจ. 



การเคลื่อนยายสุกรหรือซากสุกร 

1. ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยหลักเกณฑ และเง่ือนไข การอนุญาตเคล่ือนยายสุกร หมูปา 

หรือซากสุกร ซากหมูปา เขา ออก ผาน หรือภายในเขตเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

พ.ศ. 2564 

2. หนังสือกรมปศุสัตว ท่ี กษ.0610.03/ว29454 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2564 เรื่อง แนวทางการ

ดําเนินการตามระเบียบ กรมปศุสัตว วาดวยหลักเกณฑ และเง่ือนไข การอนุญาตเคล่ือนยาย

สุกร หมูปา หรือซากสุกร ซากหมูปา เขา ออก ผาน หรือภายในเขตเฝาระวังโรคอหิวาต

แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564 





ขอบเขต/ 

ประเภทฟารม 

ในจังหวัด 

(ระเบียบขอ 6) 

ในเขต 

(ระเบียบขอ 7) 

ขามเขต 

(ระเบียบขอ 8) 

compartment ใบรับรองฟารม ใบรับรองฟารม 

ASF Free Farm ใบรับรองฟารม ใบรับรองฟารม 
1.ใบรับรองฟารม 

2.ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน 

3.ผลแลบ 180วัน (ผลแลบตรวจติดตาม) 

1.ใบรับรองฟารม 

2.ผลแลบ 360 วัน (ผลแลบตรวจติดตาม) 

GAP ใบรับรองฟารม ใบรับรองฟารม 
1.ใบรับรองฟารม 

2.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน 

3.ผลแลบ 90 วัน 

GFM 
1.ใบรับรองฟารม 

2.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน 

1.ใบรับรองฟารม 

2.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน 

3.ผลแลบ 30 วัน 

ไมไดมาตรฐาน 

ใดๆ 
ไมอนุญาต 

1.ใบรับรองฟารม 

2.ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน 

1.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน 

2.ผลแลบ 14 วัน 
ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน 

กร (3) กรณีฟารมปลายทางเคยพบความเสี่ยงสูงมาก ตองทําลายสุกรมาแลวไมนอยกวา 90 วัน และตองเปนฟารม GAP ขึ้นไป และกอนลงเลี้ยงตองมีการเก็บตัวอยางพ้ืนผิวโรงเรือนเลี้ยงสุกร 

จํานวน 2 คร้ัง หางกัน คร้ังละ 1 สัปดาห ตองมีการใช sentinel (ตัวเฝาระวัง) ไมนอยกวา รอยละ 10 แตไมเกินรอยละ 15 ของกําลังการผลิตของโรงเรือน เลี้ยงเปนระยะเวลาไมนอยกวา  

6 สัปดาห แลวเก็บตัวอยางเลือดหรือน้ําลาย ตรวจโรค ASF  หากตรวจไมพบโรค ASF จึงจะสามารถขออนุญาตนําสุกรเขามาเลี้ยงไดเต็มกําลังการผลิตของโรงเรือนนั้น 

ระเบียบขอ 9  

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

กรณีเคล่ือนยายไปเล้ียง 

(2) กรณีฟารมตนทางเคยพบความเสี่ยงสูงมาก จะตองทําลายสุกรมาแลวไมนอยกวา 90 วัน และตองเก็บตัวอยางสุกรท่ีฟารมปลายทาง ชุดท่ีเคลื่อนยาย โรงเรือน ละ 15 ตัวอยาง  

ในวันท่ี 1 และ 7 ภายหลังการลงเลี้ยง 

(5) เฉพาะกรณีเคลื่อนยายสุกรขามเขต ตองมีหลักฐานการพนยาฆาเชื้อจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือสํานักงานปศุสัตวอําเภอ

หรือ   ดานกักกันสัตว อยางนอย 1 หนวยงาน ตอ เขตปศุสัตว 

(1) กรณีท่ัวไป ฟารมปลายทางตองไดรับการรับรอง GFM เปนขั้นตํ่า 

สรุป  ระเบียบกรมปศุสัตว  วาดวย

หลักเกณฑ และเง่ือนไข การอนุญาต

เคลื่อนยายสุกร หมูปา หรือซากสุกร 

ซากหมูปา เขา ออก ผาน หรือภายใน

เขตเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

พ.ศ. 2564 

 

ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2564  

มีผลบังคับใช วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 

การเคลื่อนยายสกุรมีชวิีตเพือ่เขาโรงฆา หรือนําไปเลี้ยง 

(4) ใหสัตวแพทยประจําทองท่ีตนทาง เขียนระบุวา “ใบรายงานผลดังกลาวสามารถใชไดกับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเคลื่อนยายเลขท่ีใด  



แนวทางเพิ่มเติม 
• คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด ประกอบดวย ปศุสัตวจังหวัด เปนประธาน ปศุสัตวอําเภอทุก

อําเภอเปนกรรมการ หน.กพส. เปนกรรมการและเลขานุการ หน.กพค. เปนกรรมการและเลขานุการรวม 

• ผูลงนามรับรองผลการประเมินความเสี่ยง (ฟารม คอกขายกลาง) คือ 1) ปศุสัตวจังหวัด 2) ผูรักษาราชการแทน
ปศุสัตวจังหวัด 3) ผูท่ีไดรับมอบหมายตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด  

• กรณีสุกร ซากสุกร นําเขาจากตางประเทศ อนุโลมใหใชสถานกักกันสัตวเอกชน หรือท่ีพักซากสัตวเอกชน เปน
สถานท่ีตนทาง และใชหนังสือรับรองสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว ( Health Certification) 
(เฉพาะประเทศตนทางท่ีระบุวาปลอดจากโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรเทานั้น) 

• กรณีจับกุมสุกร ไวท่ีดานกักกันสัตว อนุโลมใหสถานกักกันสัตวเปนฟารม มีคะแนนความเสี่ยง 80 คะแนน 

• กรณีจับกุมซากสุกร ไวท่ีพักซากสัตวเอกชน อนุโลมใหท่ีพักซากสัตวนั้น เปนทองท่ีตนทาง 



แนวทางเพิ่มเติม 

• ฟารม GFM หรือ GAP ที่รอออกใบตออายุ ให ปศจ. ออกหนังสือยืนยันการตออายุ ใหมีอายุครั้ง
ละ 1 เดือน ไมเกิน 2 ครั้ง ติดตอกัน 

• หนังสือรับรองการพนยาฆาเช้ือทําลายเช้ือโรค อนุโลมใหเขียนดวยลายมือ หรือตราประทับ ใน
หนังสืออนุญาตเคลื่อนยายได หรือ จะออกหนังสือรับรอง ฯ แยกตางหาก ก็ได แตตอง 1) ออก
โดยสัตวแพทยประจําทองที่ตนทาง หรือสัตวแพทยของดานกักกันสัตว 2) วันที่พนยาฆาเช้ือ ตอง
ไมเกิน 48 ช่ัวโมง ภายหลังวันที่อนุญาตเคลื่อนยาย 3) สถานที่พนยาฆาเช้ือ 3) สัตวแพทย ตองลง
นามดวยลายมือจริง 

 



โรงพนยาฆาเชื้อโรค ณ ดานกักกันสัตวเพชรบุรี (ขาลองใต) อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี  



ขอบเขต/ 

ประเภทผูประกอบการ 

ในจังหวัดและในเขต 

(ระเบียบขอ 10) 

ขามเขต 

(ระเบียบขอ 11) 

EPP 

ทั่วไปในพ้ืนที่พิเศษ 

1. สงแผนใหปลายทาง ลวงหนา 1 เดือน 

2. ใบรับรองโรงฆา 

3. ผล surface swab 

1. สงแผนใหปลายทาง ลวงหนา 14 วัน 

2. ใบรับรองโรงฆา 

3. ผล surface swab 

1. สงแผนใหปลายทาง ลวงหนา 7 วัน 

2. ใบรับรองโรงฆา 

3. ผล surface swab ของโรงฆา 

1. สงแผนใหปลายทาง ลวงหนา 1 เดือน 

2. ใบรับรองโรงฆา 

3. ผล surface swab 

4. ผลตรวจซาก 

ขอบเขต/ 

ประเภทผูประกอบการ 

EPP 

ทั่วไปในพ้ืนที่พิเศษ 

ทั่วไป 

1. สงแผนใหปลายทาง ลวงหนา 14 วัน 

2. ใบรับรองโรงฆา 

3. ผล surface swab 

4. ผลตรวจซาก 

1. สงแผนใหปลายทาง ลวงหนา 7 วัน 

2. ใบรับรองโรงฆา 

3. ผล surface swab 

4. ผลตรวจซาก 

1. ในวันเคลื่อนยายตองมีใบรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว ( แบบ รน.) หรือประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว หรือบรรจุอยูในบรรจุภัณฑ ไปพรอมหนังสืออนุญาตเคลื่อนยายทุกคร้ัง 

2. พ้ืนท่ีพิเศษ คือ จังหวัดท่ีมีการออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนยายซากสุกรจํานวนมาก ไดแก 1) กรุงเทพฯ 2) พระนครศรีอยุธยา 3) สมุทรปราการ 4) นครราชสีมา 5) ขอนแกน 6) นครปฐม 7) สมุทรสาคร  

3. การเก็บตัวอยางซากท่ีโรงฆา โดยเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว ใหเก็บ จํานวน 5 รายๆละ 5 ตัวอยางๆละ 50 กรัม ทุกๆ 2 เดือน 

4. การเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมในโรงฆา โดยเจาหนาท่ีปศุสัตว ใหเก็บ surface swab จํานวน 3  บริเวณ (คอกพักสุกร, ไลนการผลิต, ทอน้ําท้ิง) บริเวณๆ ละ 5 จุด ทุกๆ 1 เดือน 

หมายเหตุ 

การเคลื่อนยายซากสุกร 



ระเบียบขอที่ 12 สัตวแพทยประจํา

ทองที่ ปลายทางต องตอบก ลับ

หนังสืออนุญาต หากไมอนุญาตให

ระบุเหตุผล แจงสัตวแพทยประจํา

ท อ ง ที่ ต น ท า ง ท ร า บ ภ า ย ใ น

ระยะเวลาไมเกิน 1 วันทําการ  



ในเขต 
ตนทางออกใบเคล่ือนยาย 

ไปท่ีคอกขายกลาง 

คะแนนประเมิน 60 คะแนน 

ผลการประเมินมีอายุ 30 วัน 

สัตวแพทยพ้ืนท่ีคอกกลาง 

ออกใบยายไปท่ีปลายทางสุดทาย 
เคล่ือนยายใหหมดแตละ 

ฟารมภายใน 12 ช่ัวโมง 

พักคอกกลางลางทําความ

สะอาดฆาเช้ือ 30 นาที 

ขามเขต 
ตนทางออกใบเคล่ือนยาย

ไปท่ีคอกกลาง 
คะแนนประเมิน 80 คะแนน 

ผลการประเมินมีอายุ 30 วัน 

สัตวแพทยพ้ืนท่ีคอกกลาง 

ออกใบยายไปท่ีปลายทางสุดทาย 

เคล่ือนยายใหหมดแตละ 

ฟารมภายใน 24 ช่ัวโมง 

พักคอกกลางลางทําความ

สะอาดฆาเช้ือ 30 นาที 

หมายเหตุ ; 1) ใหสัตวแพทยประจําทองท่ีตนทางจัดทําบันทึกขอความระบุสถานท่ีปลายทางสุดทาย(ปลายทางท่ียายตอจากคอกขายกลาง)  

ใหสัตวแพทยพ้ืนท่ีท่ีคอกขายกลางตั้งอยูไดทราบ โดยแนบไปพรอมกับหนังสืออนุญาตเคลื่อนยาย ทุกครั้ง 

 2) พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ใหพรอม เชน ฟารม GAP (อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี) หากจะเคลื่อนยายสุกรจากคอกขายกลาง 

จาก อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี (ใบ GAP) ไปจังหวัดปทุมธานี (ขามเขต) ก็ตอง (1) หนังสืออนุญาตปลายทาง (สนง.ปศจ.ปทุมธานี) (2) ใบ GAP    

(3) ใบประเมินความเสี่ยง ไมนอยกวา 80 คะแนน (๔) ผลตรวจโรค ASF มีอายุ 90 วัน (นับจากหลังวันตอบผล) 

การเคลื่อนยายสุกรผานคอกขายกลาง 

(ตามระเบียบขอ 16) 





จุดทําลายสุกรเพือ่การปองกันโรค 

ประจวบคีรีขันธ 



จุดทําลายสุกรเพือ่การปองกันโรค 

ประจวบคีรีขันธ 



จุดทําลายสุกรเพือ่การปองกันโรค 

ปราณบุร ี



จุดทําลายสุกรเพือ่การปองกันโรค 

กุยบุรี 



จุดทําลายสุกรเพือ่การปองกันโรค 

เมืองประจวบคีรีขนัธ 



จุดทําลายสุกรเพือ่การปองกันโรค 

ทับสะแก 



ขอบคุณครับ 
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