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ประชุมรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ การกําจัดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร และฟนฟู เยียวยาเกษตรกร 

ท่ีไดรับผลกระทบจากโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร   

ในวันพุธท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป 

ณ หองประชุม ๒๐๔ สํานักงานปศุสัตวเขต ๗ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

………………………………………………………… 

ผูมาประชุม   

๑. นายชุมพล บุญรอด   ปศุสัตวเขต ๗ 

๒. สพ.ญ.ลัดดาวัลย รัตนนคร  ท่ีปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว 

๓. นายสมควร ปยะพงศเดชา  ปศุสัตวจังหวัดนครปฐม 

๔. นายเยี่ยม คงสวัสดิ์    ปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี 

๕. นายยุษฐิระ บัณฑุกุล   ปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

๖. นายชนินทร ทิพปภาสมิทธิ์  ปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร 

๗. นายผดุงศักดิ์ แดงดอมยุทธ  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ รก.ปศุสัตวจังหวัดสมุทรสงคราม 

๘. นายจําลอง วรศรี    ผูอํานวยการสวนสุขภาพสัตว 

๙. นายทรงพล บุญธรรม   ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการปศุสัตว 

๑๐. นายปรัศนี ชูรัตน    นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๑๑. นางสาวแสงจันทร ศรีศิลปอุดม นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๑๒. นางสาวพิมาลา เกษมสุข  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๑๓. นายไชยญา เจริญสวัสดิ ์  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๑๔. นายจามร ศักดินันท   นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๑๕. นายคมกฤช ขจีรัมย   นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๑๖. นายพรศักดิ์ ประสมทอง  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๑๗. นายสุวัฒน มลิจารย   นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๑๘. นางสาวภัทริน โอภาสชัยทัตต  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๑๙. นายสุกิจ ประทุมชัย   นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๒๐. นางลาวัลย นาคชํานาญ  นายสัตวแพทยชํานาญการ 

๒๑. นายสัจจพล นาคดิลก  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

๒๒. นายนพพร หนูรัตน   สัตวแพทยชํานาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.                            

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตวเขต ๗) 

ดวยปจจุบันมีรายงานการเกิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (โรค ASF) ในหลายจังหวัด และมีแนวโนมขยาย

เปนวงกวางกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรและอุตสาหกรรมการผลิตสุกรอยางรุนแรง  

/วันนี้จึง... 



๒ 

วันนี้จึงเชิญทุกทานมารวมประชุมรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ การกําจัดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร และฟนฟู 

เยียวยาเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร การเตรียมความพรอมในการนําสุกรเขามาเลี้ยงใหม

ภายหลังจากสุกรในฟารมเคยเกิดโรคระบาด เพ่ือนําเสนอกรมปศุสัตว ตอไป โดยวันนี้มีสัตวแพทยหญิงลัดดาวัลย 

รัตนนคร ท่ีปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว มารวมรับฟงปญหา อุปสรรค และใหคําแนะนํา กับพวกเรา ดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ไมมี 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

 ไมมี 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 

            ๔.๑ ขอมูลพ้ืนฐานการผลิตสุกร (โดย น.สพ.จําลอง วรศรี ผูอํานวยการสวนสุขภาพสัตว)   
 

ท่ี จังหวัด เกษตรกร 

(ราย) 

แมพันธุ 

(ตัว) 

จํานวน 

โรงฆาสุกร 

(แหง) 

กําลังการผลิต

สูงสุด  

(ตัว/เดือน) 

จํานวนท่ี

พักซาก

สุกร (แหง) 

ปริมาณการเก็บ

ซากสุกรได

สูงสุด (ตัน) 

๑. ราชบุรี ๗๓๙ ๑๓๐,๘๘๐ ๓๓ ๑๓๘,๖๓๒ ๔ ๔,๕๔๙.๐๐ 

๒. กาญจนบุรี ๒,๔๕๔ ๓๒,๑๑๓ ๖๗ ๔๕,๗๖๐ ๒ ๑๑๐.๐๐ 

๓. สุพรรณบุรี ๔๕๐ ๒๐,๐๑๕ ๒๐ ๓๒,๑๘๘ ๓ ๙๗.๙๐ 

๔. นครปฐม ๗๘ ๔,๕๘๘ ๕๓ ๒๖๙,๑๗๘ ๑๔ ๑,๐๙๗.๗๔ 

๕. เพชรบุรี ๑,๐๘๔ ๑๑,๕๔๓ ๒๘ ๑๒,๓๗๖ ๓ ๒๗.๐๐ 

๖. ประจวบคีรีขันธ ๑,๐๑๒ ๗,๘๗๐ ๒๔ ๑๓,๓๙๐ ๔ ๑๙ 

๗. สมุทรสาคร ๒ ๐ ๕ ๑๐,๘๑๖ ๗๖ ๒๑๓,๕๓๗.๐๐ 

๘. สมุทรสงคราม ๓ ๑๒๐ ๐ ๐ ๒ ๕๐๐.๐๐ 

รวม ๕,๘๒๒ ๒๐๗,๑๒๙ ๒๓๐ ๕๒๒,๓๔๐ ๑๐๘ ๒๑๙,๙๓๗.๖๔ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๒ สรุปการเคล่ือนยายสุกร ซากสุกร เขา- ออก พ้ืนท่ีปศุสัตวเขต ๗ (โดย น.สพ.จําลอง วรศรี 

ผูอํานวยการสวนสุขภาพสัตว 

 ๔.๒.๑ สุกรเคลื่อนยายเขาพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต ๗ เดือนละประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ตัว จําแนกเปนนําเขามา

เลี้ยง เดือนละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตัว และนํามาเขาโรงฆา เดือนละประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ตัว 

 

 

/๔.๒.๒ สุกรเคลื่อนยาย... 



๓ 

 ๔.๒.๒ สุกรเคลื่อนยายออกจากพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต ๗ เดือนละประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ ตัว จําแนกเปน

นําไปเลี้ยง เดือนละประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ตัว และนํามาเขาโรงฆา เดือนละประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตัว 

 ๔.๒.๓ ซากสุกรเคลื่อนยายเขาพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต ๗ เดือนละประมาณ ๒๗,๐๐๐ ตัน 

 ๔.๒.๔ ซากสุกรเคลื่อนยายออกจากพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต ๗ เดือนละประมาณ ๖๕,๐๐๐ ตัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๓ โครงการแผนการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรประจําปงบประมาณ 

ประจําป ๒๕๖๕ เพ่ือเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรในสถานประกอบการ ฟารมสุกร โรงฆาสุกร และสถานท่ี

จําหนายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑจากสุกร รวมท้ังสุกรท่ีมีการเคล่ือนยายภายในประเทศ (โดย น.สพ.จําลอง วรศรี 

ผูอํานวยการสวนสุขภาพสัตว) 

 ๔.๓.๑ ใหสัตวแพทยประจําทองท่ีตนทางท่ีโรงฆาสุกรตั้งอยูเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมในโรงฆาสุกร 

เดือนละ ๑ ครั้ง โดยเก็บตัวอยางพ้ืนผิว (surface swab) บริเวณท่ีเปนสวนการผลิต เชน ตะขอเก่ียวแขวนซาก 

เครื่องลวกขน มีด ภาชนะรองเลือด ถาด ผากันเปอน เปนตน จํานวน ๕ จุด รวมเปน ๑ ตัวอยาง 

 ๔.๓.๒ ใหสัตวแพทยประจําทองท่ีตนทางท่ีโรงฆาสุกรตั้งอยูเก็บตัวอยางซากสุกรหรือหมูปาของ

ผูประกอบการหรือเกษตรกร โรงฆาละ ๕ รายๆละ ๕ ตัวอยางๆละ ๕๐ กรัม ทุกๆ ๒ เดือน  

 ๔.๓.๓ ผลการตรวจตัวอยาง surface swab และตัวอยางซากสุกร สามารถนําไปใชประกอบการ

เคลื่อนยายซากสุกรได เพราะฉะนั้นควรวางแผนการเก็บตัวอยางใหแลวเสร็จกอนวันท่ีผลการรับรองจะหมดอายุ

ลวงหนาไมเกิน ๑ สัปดาห  

 ๔.๓.๔ ใหเก็บตัวอยางเนื้อสุกรและผลิตภัณฑจากสุกร ในสถานท่ีจําหนาย แหงละ ๑ ตัวอยางๆละ       

๕๐ กรัม ตําบลละ ๑ แหง ปละ ๒ ครั้ง 

 ๔.๓.๕ ตรวจสอบสถานะสุขภาพสุกรในฟารมท่ีสงสัยวามีความเสี่ยงสูงมากหรือมีความเชื่อมโยง   

ทางระบาดวิทยาโดยตรงกับฟารมท่ีพบความเสี่ยงสูงมาก ใหสัตวแพทยพ้ืนท่ีท่ีฟารมตั้งอยูเก็บตัวอยางเลือดหรือ

น้ําลายสุกรทุกโรงเรือนๆละ ๑๕ ตัวอยาง โดยพิจารณาเก็บตัวอยางจากสุกรท่ีแสดงอาการปวย หรือซึม หรือมีไข 

หรือกินอาหารลดลง หรือไมกินอาหาร หรือทองเสียอุจจาระเปนเลือด หรือแมสุกรแทง เปนลําดับแรก รวมกับเก็บ

ตัวอยางพ้ืนผิว (surface swab) ทุกโรงเรือนๆละ ๓ บริเวณๆละ ๕ ตําแหนง  

 ๔.๓.๖ ใหดานกักกันสัตว เก็บตัวอยางเลือดหรือน้ําลายสุกรของสุกรมีชีวิต ท่ีผานดานกักกันสัตว 

เฉพาะกรณีท่ีมีการเคลื่อนยายขามเขตปศุสัตว จํานวนเกษตรกรหรือผูประกอบการ ๑๐ รายๆละ ๕ ตัวอยาง ทุกๆ 

๓ เดือน หากสุกร เท่ียวนั้น ดานกักกันสัตวประจวบคีรีขันธ เก็บตัวอยางแลว ดานกักกันสัตวอ่ืนๆ ก็ไมตองเก็บ

ตัวอยางอีก 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

/๔.๔ ตัวชี้วัด... 



๔ 

๔.๔ ตัวช้ีวัดปศุสัตวจังหวัด (ดานสุขภาพสัตว) รอยละ ๒๐ (โดย น.สพ.จําลอง วรศรี ผูอํานวยการสวน

สุขภาพสัตว) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๓ ตัวช้ีวัด ไดแก 

 ๔.๔.๑ ตัวชี้วัดท่ี ๑ : ระดับความสําเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว ใหมีระบบการปองกันโรค    

และการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม (GFM) น้ําหนักตัวชี้วัด : รอยละ ๓ โดยจังหวัดเพชรบุรี มีเปาหมายการรับรองฟารม  

GFM จํานวน ๒๔๕ ฟารม เปาหมายฟารมสุกร ขอรับรองใหม จํานวน ๑๕ ฟารม ขอตออายุ จํานวน ๑๐ ฟารม 

และประจวบคีรีขันธ มีเปาหมายการรับรองฟารม GFM  จํานวน ๒๓๕ ฟารม เปาหมายฟารมสุกร ขอรับรองใหม 

จํานวน ๑๕ ฟารม ขอตออายุ จํานวน ๓๐ ฟารม 

 ๔.๔.๒ ตัวชี้วัดท่ี ๒ : ระดับความสําเร็จในการปองกันโรคระบาดในสัตว (การฉีดวัคซีนปองกันโรคในสัตว) 

น้ําหนักตัวชี้วัด : รอยละ ๕.๕ 

 ๔.๔.๓ ตัวชี้วัดท่ี ๓ : ระดับความสําเร็จในการเฝาระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและ    

เทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โรคไขหวัดนก และโรคพิษสุนัขบา น้ําหนักตัวชี้วัด : รอยละ ๑๑.๕ สวนท่ี ๑.๑ 

การเฝาระวังโรคระบาดในสุกร (๒ คะแนน) รายงานการเฝาระวังโรคในสุกรตามแบบฟอรมออนไลน “แบบรายงาน

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร และโรคระบาดท่ีสําคัญ    

ในสุกรและหมูปา” โดยมีกิจกรรมยอยท้ังหมด ๔ กิจกรรม ดังนี้ 

 ๔.๔.๓.๑ กิจกรรมยอยท่ี ๑ การเฝาระวังอาการทางคลินิกโรคระบาดท่ีสําคัญในสุกรในฟารม         

(๐.๕ คะแนน) โดยดําเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรทุกราย และรายงานในแบบฟอรมออนไลน  

 ๔.๔.๓.๒ กิจกรรมยอยท่ี ๒ การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการสําหรับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

และโรคระบาด ท่ีสําคัญในสุกรและหมูปา ในโรงฆาสุกร โรงฆาละ ๒ ครั้ง/ป (๐.๕ คะแนน) โดยเก็บตัวอยางใน   

โรงฆาสุกร และรายงานในแบบฟอรมออนไลน 

 ๔.๔.๓.๓ กิจกรรมยอยท่ี ๓ การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการสําหรับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

และโรคระบาด ท่ีสําคัญในสุกรและหมูปา ในสถานท่ีจําหนายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑจากสุกร จํานวนตําบลละ      

๑ แหง ตําบลละ ๒ ครั้ง/ป (๐.๕ คะแนน) โดยเก็บตัวอยางเนื้อสุกร ในสถานท่ีจําหนายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑจากสุกร 

จํานวน ๕๐ กรัม ตําบล ละ ๑ ราน ( ๒ ครั้ง/ป) และรายงานในแบบฟอรมออนไลน 

 ๔.๔.๓.๔ กิจกรรมยอยท่ี ๔ การรายงานสอบสวนโรคระบาดท่ีสําคัญในสุกร ในกรณีพบผลบวก

ในการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการในโรงฆาสุกรและในสถานท่ีจําหนายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑจากสุกร (๐.๕ คะแนน) 

โดยสอบสวนโรคในกรณีตรวจพบผลบวกตอโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร และรายงานในแบบฟอรมออนไลน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๕ การดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ในพ้ืนท่ีจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ (โดย นายจามร ศักดินันท นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว)    

 ๔.๕.๑ สถานการณโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร มีรายงานตรวจพบผลบวกตอโรคอหิวาตแอฟริกาใน

สุกร  จํานวน ๓ ฟารม ทําลายสุกร จํานวน ๑๑๗ ตัว เงินคาชดใช ๔๔๘,๘๐๐ บาท ดังนี้ 

/(๑) ตําบลอาวนอย... 



๕ 

 (๑) ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง ทําลายสุกร จํานวน ๓๗ ตัว เงินคาชดใช ๕๔,๖๐๐ บาท 

 (๒) ตําบลอางทอง อําเภอทับสะแก ทําลายสุกร จํานวน ๕๘ ตัว เงินคาชดใช ๒๗๘,๓๒๕ บาท 

 (๓) ตําบลนาหูกวาง อําเภอทับสะแก ทําลายสุกร จํานวน ๒๒ ตัว เงินคาชดใช ๑๑๕,๘๗๕ บาท 

 ๔.๕.๒ การดําเนินงานตามมาตรการเฝาระวังและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร  

 (๑) ประชุมเพ่ือเนนย้ํามาตรการ และกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมและปองกันโรค 

 (๒) ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

 (๓) สอบสวนโรคเชิงลึก ท้ังท่ีมีรายงานการเกิดโรคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ และท่ีมีความ

เชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืนๆ รายงานผลการสอบสวนใหกรมปศุสัตวทราบ 

 (๔) ออกประกาศสํานักงานปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ แจงเตือนเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร   

เฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

 (๕) ควบคุมการเคลื่อนยายสุกร และซากสุกร 

 (๖) ทําลายเชื้อโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

 (๗) ประชาสัมพันธ สรางความรับรู การปองกันโรคใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

 (๘) เฝาระวังโรค โดยเก็บตัวอยางพ้ืนผิวคอกสุกร และน้ําลาย ในพ้ืนท่ีรัศมี ๑ กิโลเมตร รอบฟารม  

ท่ีเกิดโรค ทุกสัปดาหๆ ครั้ง โดยใชระบบ e-smart plus กําหนดพ้ืนท่ีรัศมี 

 (๙) ขอความรวมมือโรงฆาสุกรทุกแหง ใหลาง ทําความสะอาด ทําลายเชื้อ พรอมเก็บตัวอยาง

พ้ืนผิวโรงฆา (surface swab) และตัวอยางซากสุกร 

 (๑๐) สงเสริม ผลักดันใหฟารมสุกรรายยอย ยกระดับการเลี้ยงสัตว ใหมีระบบการปองกันโรค 

และการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม (GFM) 

 (๑๑) การออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสุกรหรือซากสุกร ตองปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว          

โดยเครงครัด และกอนมอบใบอนุญาตเคลื่อนยาย ใหพนยาฆาเชื้อรถบรรทุก พรอมแนะนําใหลางทําความสะอาด 

ทําลายเชื้อรถบรรทุก ทุกครั้งกอนเขาฟารม 

 (๑๒) วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการเฝาระวังและควบคุมโรค

อหิวาตแอฟริกาในสุกร (War room ASF) 

 ๔.๕.๓ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 (๑) เกษตรกรไดรับเงินชดใชทําลายสุกร ชา ครั้งลาสุด ใชเวลาประมาณ ๑๐ เดือน (ทําลาย

สุกร เดือนเม.ย. ๖๔ ไดรับคาชดใช เดือน ก.พ.๖๕) ขอเสนอแนะ คือ พิจารณาหาวิธีในการขอรับเงินชดใชไมเกิน ๓ 

เดือน เชน กําหนดรอบในการพิจารณาเสนอขอเงินคาชดใชทุกๆ ๒ เดือน 

 (๒) เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจในการควบคุม ปองกันโรค ขอเสนอแนะ คือ (๑) จัดฝกอบรม   

ใหความรูในการควบคุม ปองกันโรค (๒) สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝกอบรม (๓) สนับสนุนงบประมาณในการ

จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 

 

/(๓) เกษตรกร... 



๖ 

 (๓) เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรขาดงบประมาณในการปรับปรุงฟารม เพ่ือควบคุมปองกันโรค 

ขอเสนอแนะ คือ (๑) รัฐบาลและกรมปศุสัตวจัดหาแหลงเงินทุน ในการสนับสนุน เพ่ือปรับปรุงฟารมปลอดดอกเบี้ย

หรือดอกเบี้ยต่ํา (๒) กรมปศุสัตวสนับสนุนเวชภัณฑ และวัสดุในการปรับปรุงฟารม 

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ิมเติมวา เม่ือประกาศเขตโรคระบาดพ้ืนท่ีสามารถ

ปฏิบัติงานตามมาตรการไดอยางเต็มท่ี การสรางความรับรูใหเกษตรกรและผูเก่ียวของไดเขาใจเปนสิ่งท่ีจําเปนและ

สําคัญ กรมปศุสัตวควรกําหนดมาตรการการตรวจซากสุกรในสถานท่ีเก็บซากสุกรกอนการอนุญาตเคลื่อนยาย 

เพราะมีบอยครั้งตรวจพบผลบวกจากตัวอยางซากสุกรท่ีพ้ืนท่ีปลายทาง 

น.สพ.จําลอง วรศรี ผูอํานวยการสวนสุขภาพสัตว ใหขอมูลวา จากระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยหลักเกณฑ และ

เง่ือนไข การอนุญาตเคลื่อนยายสุกร หมูปา หรือซากสุกร ซากหมูปา เขา ออก ผาน หรือภายในเขตเฝาระวังโรคอหิวาต

แอฟริกาในสุกร พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมีผลบังคับใช ตั้งแตวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ การเคลื่อนยายซากสุกร กําหนดให 

(๑) ผลตรวจ surface swab ของโรงฆาสุกร มีอายุ ๑ เดือน (๒) ผลตรวจซากสุกรจากตัวอยางโรงฆาสุกร มีอายุ ๒ 

เดือน (๓) ในวันเคลื่อนยายตองมีใบรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว ( แบบ รน.) หรือประทับตรารับรองใหจําหนาย

เนื้อสัตว หรือบรรจุอยูในบรรจุภัณฑ ไปพรอมหนังสืออนุญาตเคลื่อนยายทุกครั้ง จากระเบียบฯ นี้ จะเห็นวาไมตอง

แนบผลตรวจจากตัวอยางจากสถานท่ีเก็บซากสุกร และหนังสือกรมปศุสัตว ท่ี กษ ๐๖๑๐.๐๕/ว๓๖๑๑ ลงวันท่ี ๒๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕ กรณีมีรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของกรมปศุสัตวยืนยันตรวจพบเชื้ออหิวาต

แอฟริกาในสุกร ขอ ๒.๔ กรณีพบผลการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการพบเชื้ออหิวาตแอฟริกาในสุกรจากตัวอยาง

เนื้อสุกร ในสถานท่ีจัดเก็บซากสุกรหรือสถานท่ีจําหนายเนื้อสุกรขนาดเล็ก ใหทําลายซากสุกรรวมท้ังสิ่งของ และให

ชดใชตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ แตหากพบผลบวกจากตัวอยางเนื้อสุกรในสถานท่ีจัดเก็บ

ซากสุกรหรือสถานท่ีจําหนายเนื้อสุกรขนาดใหญ ใหเก็บตัวอยางเนื้อสุกรทุกชุดการผลิต ๆ ละ ๕ ตัวอยางๆละ ๕๐ กรัม 

หากพบผลบวกในชุดการผลิตใดใหทําลายเฉพาะในชุดการผลิตนั้นๆและจายคาชดใชราคาซากสัตวท่ีถูกทําลาย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๔.๖ การดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี 

(โดย นางสาวภัทริน โอภาสชัยทัตต นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว) 

 ๔.๖.๑ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 (๑) เกษตรกรไมแจงเจาหนาท่ีปศุสัตวเม่ือสุกรปวย/ตายผิดปกติ และลักลอบขายสุกรออกจากฟารม 

 (๒) ความไมแนนอน/ลาชา ของงบประมาณชดใชทําลายสุกร 

 (๓) เสนทางการลักลอบเคลื่อนยายมีจํานวนมาก ขอเสนอแนะ คือ ขอความรวมมือหนวยงาน

มหาดไทย เชน ผูใหญบาน กํานัน เจาหนาท่ีตํารวจรวมสอดสองการลักลอบเคลื่อนยายสุกร/หมูปา 

 (๔) เกษตรกรรายยอยบางรายรูสึกยุงยากท่ีจะข้ึนทะเบียนเกษตรกร ขอเสนอแนะ คือ 

ประชาสัมพันธ สรางสื่อใหความรูแกเกษตรกรและสาธารณชน เชน เสียงตามสาย info-graphic รูปขาวสารสําหรับ

เผยแพรใน social media 

/(๕) การสงเสริม... 



๗ 

 (๕) การสงเสริม GFM เกษตรกรรายยอยขาดแหลงทุน ไมตองการสรางหนี้เพ่ิม 

 (๖) คาใชจายในการจัดทําฟารมปลอดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร มีราคาคอนขางแพง และ

ไมไดเหมาะกับทุกประเภทฟารม เชน ฟารมสุกรขุน รวมระยะเวลาเลี้ยงถึงขายหมูสั้นกวาอายุผล lab ขอเสนอแนะ 

คือ สรางความเขาใจระเบียบการเคลื่อนยายสุกร/หมูปา และซากสุกร/หมูปา  

 ๔.๖.๒ แนวทางการฟนฟูเกษตรกร 

 (๑) เกษตรกรตองการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรเหมือนเดิม 

     (๑.๑) สงเสริม ผลักดัน ปรับปรุง ฟารม ใหไดรับการรับรอง อยางนอย ฟารม GFM 

     (๑.๒) แนะนําแหลงเงินทุนใหกับเกษตรกรในการปรับปรุงฟารม 

     (๑.๓) จัดฝกอบรมเกษตรกรเพ่ือใหความรูเก่ียวกับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

     (๑.๔) สนับสนุนพันธุสัตวและอาหารสัตวราคาถูก 

     (๑.๕) จัดตั้งกลุมผูเลี้ยงสุกรจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการผลิต

และการตลาด 

 (๒) เกษตรกรตองการเปลี่ยนอาชีพ 

 (๒.๑) ทําเมนูทางเลือกอาชีพ เชน ไกพ้ืนเมือง ไกไข ไกเนื้อ เปดเนื้อ เปดไข โคเนื้อ โคนม       

แพะเนื้อ แพะนม เปนตน 

 (๒.๒) จัดอบรมใหความรูดานอาชีพเลี้ยงสัตวชนิดอ่ืนๆ ตามความตองการของเกษตรกร 

โดยเนนเกษตรกรรท่ีฟารมสุกรไดรับการรับรอง อยางนอย ฟารม GFM 

 (๒.๓) จัดตั้งกลุมผูเลี้ยงสัตวของจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู การผลิต การตลาด 

 (๒.๔) แนะนําแหลงเงินทุน 

 (๒.๕) นําเกษตรกรไปศึกษาดูงานกับเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพเลี้ยงสัตว 

 ๔.๖.๓  การเตรียมความพรอมการนําสุกรเขาเลี้ยงใหม ควรมี ๔ ขอ 

 (๑) ฟารม หลังจากทําลายสุกรตัวสุดทาย ใหทําการพักคอก อยางนอย ๓ เดือน โดยเดือนแรก

ใหทําความสะอาด ทําลายเชื้อโรค ทุกสัปดาห สวนเดือนท่ี ๒ และ ๓ ใหทําความสะอาด ทําลายเชื้อโรค เดือนละ

ครั้ง กอนนําสุกรเขาเลี้ยงใหม ตองเก็บตัวอยาง surface swab พ้ืนคอก จํานวน ๒ ครั้งหางกัน ๑ สัปดาห หากพบ

ผลบวกใหทําความสะอาด ทําลายเชื้อโรค ทุกๆ ๓ วัน จํานวน ๒ ครั้ง แลวเก็บตัวอยาง surface swab พ้ืนคอก      

ซํ้าจนกวาจะไดผลลบติดตอกัน ๒ ครั้ง 

 (๒) สุกรท่ีนํามาเลี้ยงใหม ตองมาจากฟารมมาตรฐาน GFM หรือ GAP ไดรับการอนุญาต

เคลื่อนยายอยางถูกตอง และมีการกักสุกรกอนรวมฝูงอยางนอย ๒ สัปดาห 

 (๓) อาหาร ตองมีเลขทะเบียนอาหารสัตว (อาหารสําเร็จรูป) วัตถุดิบมาจากแหลงท่ีเชื่อถือได 

นําเขาอยางถูกตอง (อาหารผสมเอง) ควรหลีกเลี่ยงการนําเศษอาหารมาเลี้ยงสุกร หากมีความจําเปน ตองตมให

เดือด โดยคนใหท่ัวเปนระยะเวลาอยางนอย ๑ ชั่วโมง  

 

/(๔) ระบบการ... 



๘ 

 (๔) ระบบการเลี้ยง ตองยกระดับฟารม ใหไดอยางนอย ใหผานการรับรอง GFM (Good 

farming management หรือ ฟารมท่ีมีการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๗ การดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ในพ้ืนท่ีจังหวัด

สุพรรณบุรี (โดย นายไชยญา เจริญสวัสดิ์ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว) 

 ๔.๗.๑ จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร จํานวน ๑,๗๔๖ ราย สุกร จํานวน ๕๐๐,๒๙๙ ตัว 

จําแนกเปน เกษตรกรรายยอย ( ๑-๕๐ ตัว) จํานวน ๑,๓๔๐ ราย สุกร จํานวน ๒๑,๓๘๖ ตัว เกษตรกรรายเล็ก ( ๕๑-

๕๐๐ ตัว) จํานวน ๒๐๒ ราย สุกร จํานวน ๒๗,๕๖๓ ตัว เกษตรกรรายกลาง ( ๕๐๑-๕,๐๐๐ ตัว) จํานวน ๑๙๕ ราย สุกร 

จํานวน ๓๖๑,๘๘๙ ตัว เกษตรกรรายใหญ ( มากกวา ๕,๐๐๐ ตัว) จํานวน ๙ ราย สุกร จํานวน ๘๙,๔๖๑ ตัว 

 ๔.๗.๒ การเตรียมความพรอมการดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

 (๑) จัดประชุมปศุสัตวอําเภอ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เพ่ือซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงาน

ในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

 (๒) จัดประชุมผูประกอบการ เพ่ือซักซอมความเขาใจในมาตรการการควบคุม ปองกันโรค   

อหิวาตแอฟริกาในสุกร 

 (๓) เก็บตัวอยาง  surface swab ในโรงฆาสุกร จํานวน ๒๕ แหง ทุกๆ ๑ เดือน 

 ๔) เก็บตัวอยางซากสุกร ในโรงฆาสุกร จํานวน ๒๕ แหง ๆ ละ ๕ รายๆละ ๕ ตัวอยางๆละ  

๕๐ กรัม ทุกๆ ๒ เดือน 

 (๕) เก็บตัวอยางซากสุกร/ผลิตภัณฑ ในสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตว จํานวน ๑ ตัวอยางๆละ    

๕๐ กรัม ตําบลละ ๑ แหง ทุก ๖ เดือน 

 (๖) ประชาสัมพันธสรางความรับรูแกเกษตรกรในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอหิวาต

แอฟริกาในสุกร เชน อาสาปศุสัตวเขาไปใหความรูความเขาใจเก่ียวกับโรค การเฝาระวังและการแจงโรค, 

ประชาสัมพันธทางวิทยุ, ไลนกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในแตละอําเภอ, เอกสารประชาสัมพันธ และการประชุม

กํานัน ผูใหญบาน 

 (๗) ควบคุมการเคลื่อนยายสุกรเขา ออกจังหวัดสุพรรณบุรี ตามมาตรการของกรมปศุสัตว 

 ๔.๗.๓ สถานการณโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร มีรายงานตรวจพบผลบวกตอโรคอหิวาตแอฟริกา     

ในสุกร จํานวน ๓ ฟารม ทําลายสุกร จํานวน ๑๑๖ ตัว เงินคาชดใช ๓๒๔,๒๔๖ บาท ดังนี้ 

 (๑) ตําบลหนองสาหราย อําเภอดอนเจดีย ทําลายสุกร จํานวน ๑๗ ตัว เงินคาชดใช ๔๔,๖๒๕ บาท 

 (๒) ตําบลเจดีย อําเภออูทอง ทําลายสุกร จํานวน ๙๑ ตัว เงินคาชดใช ๒๕๒,๕๒๕ บาท 

 (๓) ตําบลนิคมกระเสียว อําเภอดานชาง ทําลายสุกร จํานวน ๘ ตัว เงินคาชดใช ๒๗,๐๙๖ บาท 

 ๔.๕.๒ การดําเนินการกรณีตรวจพบเชื้อโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ในฟารมสุกร 

 

/(๑) เม่ือเกษตรกร... 



๙ 

 (๑) เม่ือเกษตรกรแจงพบสุกรปวยตายผิดปกติ ปศุสัตวอําเภอจะเขาไปเก็บตัวอยางสุกรปวย 

หรือตาย เพ่ือสงตรวจทางหองปฏิบัติการ และทําบันทึกสั่งกักฟารมสุกรดังกลาว พรอมท้ังสอบสวนโรคเบื้องตน 

เพ่ือหาสาเหตุการเกิดโรค 

 (๒) จังหวัดไดรับรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของกรมปศุสัตวยืนยันตรวจพบเชื้อ 

ASF จังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 

     (๒.๑) รายงานพบสุกรปวยตายผิดปกติหรือมีการทําลายในแบบรายงาน google form 

“แบบรายงานรายวันการเฝาระวังโรค ASF ในสุกร” 

     (๒.๒) สั่งกักฟารมสุกรทุกฟารมในรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค หากจะเคลื่อนยายตอง

มีคะแนนประเมินความเสี่ยง ๘๐ (สําหรับฟารมในรัศมี ๑ กิโลเมตร) และคะแนนประเมินความเสี่ยง ๖๐ (สําหรับ

ฟารมในรัศมีมากกวา ๑ กิโลเมตร) 

    (๒.๓) ทําความสะอาดพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว โดยการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อ 

    (๒.๔) ประกาศเขตโรคระบาดสัตวชั่วคราว ชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร  

    (๒.๕) ดําเนินการฝงทําลายสุกรทุกตัวในฟารมท่ีเกิดโรค และประเมินคาชดใชราคาสัตว

และสิ่งของท่ีถูกทําลาย ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   (๒.๖) ประชาสัมพันธสรางความรูเก่ียวกับโรคอหิวาตแอฟริกาแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

   (๒.๗) ฝาระวังโรคในฟารมรัศมี ๑-๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค 

 ๔.๕.๓ ปญหา อุปสรรค  

      (๑) ฟารมสุกรท่ีพบโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรในจังหวัดสุพรรณบุรี เปนฟารมสุกรรายยอย    

ท่ีไมมีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม ทําใหเชื้อเขาสูฟารมไดงาย 

       (๒) เกษตรกรแจงโรคชา เม่ือเจาหนาท่ีไปสอบสวนโรค พบวาสุกรปวยตายเปนจํานวนมากแลว  

 ๔.๕.๔ การฟนฟูเยียวยาเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

      (๑) ขอเบิกคาชดใชในการทําลายสัตวปวยดวยโรคระบาดชนิด ASF จํานวน ๓ ราย ซ่ึงปจจุบัน

จังหวัดไดสงเอกสารดังกลาวใหสํานักงานปศุสัตวเขต ๗ แลว 

      (๒) มอบน้ํายาฆาเชื้อใหแกฟารมสุกรท่ีเกิดโรคและฟารมสุกรในพ้ืนท่ีรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุด

เกิดโรค 

      (๓) เจาหนาท่ีใหคําแนะนําแกเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร 

 (๓.๑) การปรับปรุงการเลี้ยงสุกรใหมีระบบปองกันโรคมากข้ึน เชน GFM และ GAP 

 (๓.๒) การซ้ือหมูจากแหลงท่ีมาท่ีเชื้อถือได เชน ฟารมปลอดโรค ASF, ฟารม GFM หรือ

ฟารม GAP 

 (๓.๓) แนะนําใหใชอาหารสัตวจากแหลงท่ีมีมาตรฐาน เชื่อถือได ไมควรนําเศษอาหารมา

เลี้ยงสุกร 

 

/(๓.๔) หามบุคคล...   



๑๐ 

           (๓.๔) หามบุคคลภายนอกเขา – ออกฟารม 

นายเย่ียม คงสวัสดิ์ ปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ิมเติมวา ฟารมสุกรท่ีเกิดโรคในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี       

ท้ัง ๓ ฟารม สั่งซ้ือสุกรผานทางระบบ Facebook จึงสั่งการใหปศุสัตวอําเภอเขาตรวจสอบอาการสุกร ใหคําแนะนํา 

การปองกันโรค การแจงโรค และข้ันตอนการขออนุญาตเคลื่อนยายสุกรท่ีถูกตองระเบียบ และมีความเห็นตรงกับ 

ปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ เม่ือประกาศเขตโรคระบาดพ้ืนท่ีสามารถปฏิบัติงานตามมาตรการไดอยางเต็มท่ี  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๔.๘ การดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ในพ้ืนท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี (โดย นายพรศักดิ์ ประสมทอง นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว) 

 ๔.๘.๑ การดําเนินงานตามมาตรการกรมปศุสัตว 

 (๑) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการเฝาระวังและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (War room) ตามคําสั่ง

จังหวัดกาญจนบุรี ท่ี ๑๙๒๕/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 (๒) สํารวจขอมูลผูเลี้ยงสุกร และจํานวนสุกร บันทึกขอมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

(DLD e-Regist) ขอมูล ณ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ จังหวัดกาญจนบุรี มีเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ๑,๙๗๖ ราย 

สุกร จํานวน ๔๘๖,๑๓๐ ตัว (มีสุกรแมพันธุ จํานวน ๒๗,๖๔๕ ตัว)  

 (๓) ประชุมกําชับใหปศุสัตวอําเภอเฝาระวัง ควบคุม กํากับการเคลื่อนยายสุกร และซากสุกร 

 (๔) แจงประชาชนในพ้ืนท่ี เฝาระวัง ติดตาม สถานการณโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร อยางใกลชิด 

 (๕) เนนย้ําและเขมงวดเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพท้ังในฟารมสุกร และโรงฆาสุกร 

 (๖) สงเสริมใหฟารมสุกรท้ังรายยอยรายใหญใหไดรับการรับรอง (GFM) หรือ (GAP)          

ซ่ึงปจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรี มีฟารมสุกร ไดรับการรับรอง ฟารม GFM จํานวน ๙๑ ฟารม ฟารม GAP จํานวน 

๖๐ ฟารม และฟารมปลอดโรค ASF จํานวน ๗ ฟารม 

 (๗) มีการชวยเหลือประชาชนโดยจัดตลาดกลางสินคาสุกรราคายอมเยา และจัดจําหนายสินคา 

ผลิตภัณฑปศุสัตวในราคาพิเศษ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๙ การดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ในพ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรสาคร (โดย นายชนินทร ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร) 

    ๔.๙.๑ จังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร จํานวน ๓ ราย สุกร จํานวน ๒๒ ตัว 

    ๔.๙.๒ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการเฝาระวังและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (War room) ตามคําสั่ง

จังหวัดสมุทรสาคร ท่ี ๑๒๐๕/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  

 

 

/๔.๙.๓ ประกาศ... 



๑๑ 

    ๔.๙.๓ ประกาศกําหนดเขตเฝาระวังโรคระบาด ชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African swine fever) 

ในสัตวหรือซากสัตว ชนิดสุกร หรือหมูปา ตามประกาศจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เพ่ือควบคุม

การเคลื่อนยายสุกรและซากสุกร สุมเก็บตัวอยางเนื้อสุกร surface swab ตามหองเย็น รานขายเนื้อสุกร โรงฆาสุกร 

เพ่ือตรวจหาเชื้อ ASF เปนประจําทุกเดือน ปจจุบันยังไมพบการระบาดของโรค ตรวจตออายุท่ีพักซากสัตวประจําป 

หากหองเย็นไหนมีซากสุกรเก็บรักษาจะดําเนินการสุมเก็บตัวอยางเนื้อสุกรเพ่ือสงตรวจหาเชื้อ ASF 

 ๔.๙.๔ วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นายสัตวแพทยชนินทร ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร      

เปนประธานการประชุมและเปดศูนยปฏิบัติการเฝาระวังและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF War Room) 

จังหวัดสมุทรสาคร และชี้แจงแนวทางการดําเนินงานในการเฝาระวังและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ใหแก 

กลุม/ฝาย และปศุสัตวอําเภอ ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร พรอมนี้ไดสั่งการใหเจาหนาท่ี        

ท่ีเก่ียวของดําเนินการตามขอสั่งการของอธิบดีกรมปศุสัตว และไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 (๑) ปรับปรุงขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร จํานวนสุกร และซากสุกร  ใหเปนปจจุบัน 

 (๒) ผลักดันใหฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรทุกราย ใหไดรับมาตรฐานฟารมท่ีมีระบบการปองกัน

โรคและการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม (GFM) 

 (๓) เฝาระวัง ควบคุม ปองกันโรค และเขมงวดการอนุญาตเคลื่อนยายสุกรหรือซากสุกรใน

พ้ืนท่ีตามระเบียบของกรมปศุสัตว โดยคํานึงถึงประโยชนของเกษตรกรเปนหลัก ไมสรางความเดือดรอนหรือเพ่ิม

คาใชจายใหแกเกษตรกร 

 (๔) ประชาสัมพันธ สรางการรับรูใหกับประชาชน เก่ียวกับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ผานทาง

เวบไซตสํานักงาน และประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสาคร 

 ๔.๙.๕ การเตรียมความพรอมกอนการเผชิญเหตุการณระบาด ดังนี้ 

  (๑) เตรียมบุคลากร 

 (๑.๑) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการเฝาระวังและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (War room) 

 (๑.๒) ตั้งชุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมและแกไขปญหาการระบาดของโรคอหิวาต

แอฟริกาในสุกร ประกอบดวย ชุดปฏิบัติการเฝาระวังและสืบคนหาโรค ชุดปฏิบัติการควบคุมการเคลื่อนยายและ

ทําลายเชื้อโรค ชุดปฏิบัติการทําลายสัตวและซากสัตว ชุดปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันโรคของสถานท่ี

พักซากสัตว ชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธสื่อสารความเสี่ยง 

 (๑.๓) นําความรูเก่ียวกับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) มาตรการเฝาระวัง ปองกันโรค

ของกรมปศุสัตว และสถานการณโรคปจจุบันเขาในท่ีประชุมประจําเดือนทุกเดือน 

        (๒) เตรียมวัสดุอุปกรณและยานพาหนะ 

 (๒.๑) จัดทําขอมูลรายละเอียด ชนิด จํานวน สถานท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ 

 (๒.๒) จัดทําขอมูลรายละเอียดกําหนดบุคคลรับผิดชอบประจํารถ หมายเลขทะเบียนรถยนต 

 (๓) การเฝาระวังเชิงรุก 

 

/(๓.๑) จัดตั้งกลุม... 



๑๒ 

 (๓.๑) จัดตั้งกลุมไลนระดับจังหวัด ระดับอําเภอ โดยเชิญเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรทุกรายเขา

กลุม เพ่ือการเฝาระวังโรค การแจงโรค การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร มาตรการของกรมปศุสัตว 

 (๓.๒) จัดทําขอมูลพ้ืนฐานการเลี้ยงสุกร ประกอบดวย ฟารม โรงฆา โรงชําแหละ โรงแปรรูป 

ผูประกอบการโตะจีน ท่ีพักซาก หองเย็น โรงงานอาหารสัตว การเคลื่อนยาย เขา-ออก เสนทางการเคลื่อนยาย 

 (๓.๓) จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร มาตรการเฝาระวัง ปองกัน

โรคของกรมปศุสัตว อําเภอละ อยางนอย ๑ ครั้ง 

 (๓.๔) แนะนํา สงเสริมใหเกษตรกรจัดทําระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตว            

ท่ีเหมาะสม (GFM) 

 (๓.๕) แนะนํา สงเสริมใหเกษตรกรจัดทําฟารมท่ีมีการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีดานปศุสัตว 

(GAP) 

 (๓.๖) ตรวจสอบการนําหมูก้ีมาทําหมูหันโตะจีน เดือนละครั้ง 

 (๓.๗) ประสานดานกักกันสัตวเพชรบุรีและสวนสุขภาพสัตว เพ่ือจัดหาสถานท่ีลางรถและ

พนยาฆาเชื้อโรค 

 (๓.๘) สํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีการเลี้ยงสุกรรายยอยดวยเศษอาหาร 

 (๓.๙) กําหนดสถานท่ีฝงซากสุกรท่ีเปนโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

 (๓.๑๐) จัดทําขอมูลผูประกอบการโรงแรมหรือท่ีพักท่ีมีนักทองเท่ียวตางชาติเขาพัก 

 (๓.๑๑) สุมตรวจสถานท่ีท่ีพักซากสัตว (หองเย็น) เดือนละครั้ง   

 ๔.๙.๖ ระยะเผชิญเหตุระบาด 

      (๑) การสอบสวนโรค 

 (๑.๑) สอบสวนรายงานเบื้องตนและเสนอกรมปศุสัตว ภายใน ๗๒ ชั่วโมง 

 (๑.๒) แตงตั้งคณะทํางานทีมสอบสวนโรคระบาดสัตวระดับจังหวัด ตามคําสั่งกรมปศุสัตว 

ท่ี ๑๐๑๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

      (๒) การควบคุมโรค 

 (๒.๑) ประกาศเขตโรคระบาด 

 (๒.๒) การทําลายสัตวปวย 

 ๔.๙.๗ ระยะหลังเผชิญเหตุการณระบาด 

      (๑) การเฝาระวังโรค 

      (๒) การฟนฟูเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ 

      (๓) ปรับระบบการปองกันโรคกอนนําสุกรเขาเลี้ยงใหม 

      (๔) การสรางการรับรูใหกับประชาชนถึงขอมูลของโรค (การไมระบาดสูคนและสัตว การไมบริโภค

เนื้อสุกรท่ีตายปกติ) 

 

/(๕) ประชาสัมพันธ... 



๑๓ 

      (๕) ประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ผานชองทางตางๆ ไดแก    

สื่อออนไลน เวบไซตสํานักงานปศุสัตวจังหวัด กลุมไลนตางๆ เฟสบุค ประชาสัมพันธจังหวัด 

 ๔.๙.๘ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร รวมกับ สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสาคร กอ.รมน. และ

ตํารวจทองท่ี ดําเนินการตรวจสอบการกักตุนเนื้อสุกร ในหองเย็นท่ีข้ึนทะเบียนไวกับอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

 ๔.๙.๙ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

      (๑) บอยครั้งท่ีมีการตรวจพบผลบวกตอโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร จากตัวอยางซากสุกรท่ี

เคลื่อนยายเขามาในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ขอเสนอแนะ คือ กรมปศุสัตวควรกําหนดมาตรการการตรวจซากสุกร

ในสถานท่ีเก็บซากสุกรกอนการอนุญาตเคลื่อนยาย ใหชัดเจน 

     (๒) มีสัตวแพทยตนทางบางหนวยงาน ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายซากสุกรโดยไมไดสอบถาม

ปลายทาง ขอเสนอแนะ คือ กรณีการเคลื่อนยายซากสุกรเขาเขตเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร เห็นควร

ปรับปรุงระบบ e-Movement ใหสัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบประจําเขตพ้ืนท่ีปลายทาง ดําเนินการปลดล็อคใน

ระบบ e-Movement เสียกอน สัตวแพทยประจําทองท่ีตนทางถึงจะออกใบอนุญาตเคลื่อนยายได 

    (๓) ขาดแคลนบุคลากร จางเหมาไดรับคาตอบแทน เพียงเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ขอเสนอแนะ 

คือ เห็นควรปรับวุฒิการศึกษาใหสูงข้ึน และเพ่ิมคาตอบแทน ใหสูงข้ึน เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีหองเย็นมาก

ท่ีสุดในประเทศไทย เปนแหลงกระจายซากสุกรแหลงใหญและสําคัญของประเทศไทย มีภาระงานท่ีมากแต      

ขาดแคลนบุคลากร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

น.สพ.จําลอง วรศรี ผูอํานวยการสวนสุขภาพสัตว ใหขอมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ จังหวัดสมุทรสาคร มีสถานท่ีเก็บ   

ซากสุกร จํานวน ๗๖ แหง สามารถเก็บซากสุกร ไดสูงสุด จํานวน ๒๑๓,๕๓๗ ตัน มีการเคลื่อนยายซากสุกร เขา

จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ ๑๐,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ ตัน/เดือน สวนมากมาจากจังหวัดนครปฐม ราชบุรี 

สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ซ่ึงจังหวัดสมุทรสาคร ถือวาเปนแหลงเก็บซากสุกรท่ีสําคัญของประเทศไทย และ

มีการเคลื่อนยายซากสุกร ออกจากจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ ๕,๐๐๐ – ๗,๐๐๐ ตัน/เดือน สวนมากสงไปยัง

กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๑๐ การดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ในพ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรสงคราม (โดย นางลาวัลย นาคชํานาญ นายสัตวแพทยชํานาญการ หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว) 

     (๑) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการเฝาระวังควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) ตามคําสั่งจังหวัด

สมุทรสงคราม ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

     (๒) จัดทําแผนเตรียมความพรอมเพ่ือการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกา   

ในสุกร (African Swine Fever; ASF)  

 

/(๓) วันท่ี ๑๘... 



๑๔ 

     (๓) วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ประชุม War room เพ่ือเนนย้ํามาตรการเฝาระวังและควบคุม

โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร เรื่อง ขอใหดําเนินการตามขอสั่งการของอธิบดีกรมปศุสัตว และตั้งกลุมไลน          

ศูนยปฏิบัติการ ASF สมุทรสงคราม (War  room) 

     (๔) ประกาศกําหนดเขตเฝาระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African Swine 

Fever; ASF) ในสัตวชนิดสุกรและหมูปา ตามประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

     (๕) บูรณาการการปองกันและแกไขปญหาโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) รวมท้ังการบรรเทา

ปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามาตรการฯ ดังกลาว รวมกับหนวยงานและภาคีเครือขาย ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี   

ทุกระดับ 

     (๖) ประชาสัมพันธสรางการรับรูและทําความเขาใจแกประชาชน ผานกลุมไลนเครือขายภาคี 

ผูนําชุมชน ตลาด รานจําหนายเนื้อสัตวฯลฯ สื่อประชาสัมพันธ infographic เนื่องจากโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

(ASF) ไมเปนโรคติดตอระหวางสัตวประเภทอ่ืน และไมเปนโรคติดตอระหวางสัตว สูคนแตอยางไรก็ตามไมควร

บริโภคเนื้อสุกรท่ีไดมาจากสุกรท่ีตายผิดปกติหรือตายจากโรคระบาด และหากพบสุกรปวยหรือตายผิดปกติตองแจง

เจาหนาท่ีปศุสัตวในพ้ืนท่ีเพ่ือเขาทําการตรวจสอบทันที 

     (๗) ปรับปรุงขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู เลี้ยงสุกรและจํานวนสุกรใหเปนปจจุบัน    

(DLD-regist) 

     (๘) เขมงวดการเคลื่อนยายและเฝาระวังทางอาการ 

     (๙) ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

         (๙.๑) ตองสรางความเชื่อม่ันใหกับเกษตรกรกรณีเกษตรกรตองการเลี้ยงสุกรในอนาคต 

เนื่องจากมีแนวโนมเลิกเลี้ยงแบบถาวรโดยหันไปประกอบอาชีพอ่ืน 

         (๙.๒) ปญหาขอรองเรียนดานสิ่งแวดลอม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

น.สพ.จําลอง วรศรี ผูอํานวยการสวนสุขภาพสัตว ใหขอมูลเพ่ิมเติมการแกไขปญหาขอรองเรียนดานสิ่งแวดลอม

เก่ียวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกันเหตุรําคาญหรือผลกระทบท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช 

ตั้งแตวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เปนตนไป มีสาระสําคัญ เชน ขอ ๔ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีมาตรการ

ควบคุมและปองกันเหตุรําคาญ หรือผลกระทบท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ขอ ๕ สถานประกอบกิจการตองมี

ระยะหางจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผูสูงอายุ หรือผูปวยพักฟน หรือผูพิการ 

เพ่ือปองกันผลกระทบตอผูอยูอาศัย ขอ ๘ หลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะของโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ เปนตน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

/๔.๑๑ การดําเนิน... 



๑๕ 

๔.๑๑ การดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี 

(โดย นายสุวัฒน มลิจารย นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว) 

     (๑) การอบรมใหความรู 

         (๑.๑) อบรมใหความรูเกษตรกร ตั้งแตตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงมีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ ครั้ง 

เกษตรกร จํานวน ๒๒๔ คน 

         (๑.๒) อบรมสัมมนาหลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจาหนาย

เนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎหมายลําดับรอง สําหรับผูประกอบการโรงฆาสัตว เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔  

 (๒) ฝกซอมแผนการซอมแผนเฉพาะหนาท่ี (Functional exercise ) เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  

    (๓) หนังสือและแผนการดําเนินงาน 

         (๓.๑) ตั้งศูนยปฏิบัติการเฝาระวังและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (War room War 

room ) ตามคําสั่งจังหวัดราชบุรี ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

         (๓.๒) จัดทําแผนเผชิญเหตุโรคระบาดสัตวชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรของจังหวัดราชบุรี

และคําสั่งจังหวัดราชบุรี ท่ี ๒๗๔๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ

โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรจังหวัดราชบุรี และไดมีการประชุมมอบภาระกิจ เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

         (๓.๓) ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการเฝาระวัง ควบคุมและปองกันโรคอหิวาต

แอฟริกาในสุกรของจังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กําหนดใหสุกรท่ีจะเขามาเลี้ยงในจังหวัดราชบุรี 

ตองกักแยกไว ณ สถานกักกันสุกร กอนเขาฟารมสุกร เปนเวลา อยางนอย ๑๔ วัน และเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวจะสุม

เก็บตัวอยางเลือดสุกร ในวันท่ี ๐ และ วันท่ี ๑๔ ของการกัก 

         (๓.๔) ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง กําหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

(African Swine Fever) ในพ้ืนท่ีอําเภอปากทอ เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

 (๔) การสํารวจประชากรสุกรและข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร 

        (๔.๑) การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรและประเมินความเสี่ยงโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

ในระบบ E Smart plus ขอมูล ณ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร จํานวน ๒,๑๑๑ ราย สุกร จํานวน 

๒,๗๔๘,๗๐๔ ตัว เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรท่ีมีความเสี่ยงสูงตอโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร จํานวน ๓๑๖ ฟารม โดยไดรับ

ความรวมจากสมาคมผูเลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี 

        (๔.๒) ขอมูลลาสุดเม่ือเดือน มกราคม ๒๕๖๕ มีเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร จํานวน ๗๔๐ ราย   

มีจํานวนสุกรจํานวน ๑,๓๐๗,๙๓๐ ตัว 

 (๕) การจัดประชุม จํานวน ๑๓ ครั้ง 

       (๕.๑) ประชุมคณะกรรมการ คณะทํางานของศูนยปฏิบัติการเฝาระวังและควบคุม       

โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (War room) เม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

/(๕.๒) ประชุมผู... 



๑๖ 

       (๕.๒) ประชุมผูประกอบการผูเลี้ยงสุกรเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาโรคอหิวาตแอฟริกา   

ในสุกร เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

       (๕.๓) ประชุมคณะทํางานสวนติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยบัญชาการ

เหตุการณโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร จังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  

       (๕.๔) ประชุมชี้แจงสถานการณความเสี่ยงของการเกิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร          

ในประเทศไทยและมาตรการของกรมปศุสัตว ใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  

      (๕.๕) ประชุมผูประกอบการผูเลี้ยงสุกรของจังหวัดราชบุรีเพ่ือหารือและชี้แจงในประเด็น

ปญหาสําคัญตางๆ ของผูประกอบการผูเลี้ยงสุกรของจังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  

      (๕.๖) ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานศูนยบัญชาการเหตุการณโรคอหิวาตแอฟริกา

ในสุกรจังหวัดราชบุรี เพ่ือหารือและชี้แจงสถานการณโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรพรอมประเด็นปญหาสําคัญตางๆ 

เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

      (๕.๗) ประชุมหารือมาตรการปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  

      (๕.๘) ประชุมผูประกอบการฟารมสุกรเพ่ือหารือและชี้แจงเก่ียวกับสถานการณโรคอหิวาต

แอฟริกาในสุกรและมาตรการควบคุม ปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรของจังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

      (๕.๙) ประชุมเรื่องการตรวจโรคและการทาลายเชื้อโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร เม่ือวันท่ี 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 

      (๕.๑๐) ประชุมยกระดับพ้ืนท่ีเฝาระวัง ควบคุมและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรของ

จังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  

      (๕.๑๑) ประชุมมาตรการเขมงวดเพ่ือปองกันโรคระบาดสัตวในโรงฆาและสถานท่ีจาหนาย

เนื้อสุกรในตลาด เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  

   (๕.๑๒) ประชุมคณะทํางานสวนติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยบัญชาการ

เหตุการณโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร จังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

 (๕.๑๓) ประชุมคณะกรรมการสวนปฏิบัติการของศูนยบัญชาการเหตุการณโรคอหิวาต

แอฟริกาในสุกรจังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 

 (๖) การเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เพ่ือเปนการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาต

แอฟริกาในสุกร ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ขอมูลลาสุดถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จํานวน ๗,๘๑๒ Case จํานวน 

๑๑๖,๓๑๙ ตัวอยาง ผลการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ใหผลเปนลบท้ังหมด 

 (๗) การบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน ไดแก การสรางสถานท่ีทําลาย

เชื้อโรค จํานวน  ๒ แหง คือ (๑) ท่ีตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กับ (๒) ท่ีตําบลแพรก

หนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

/(๘) ปญหา... 



๑๗ 

 (๘) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 (๘.๑) ปญหาขอมูลจํานวนผูเลี้ยงสุกร และจํานวนสุกร ไมเปนปจจุบัน ขอเสนอแนะ      

คือ ควรกําหนดใหมีการขออนุญาตนําสุกรเขาเลี้ยง การตรวจประเมินฟารมสุกรกอนลงเลี้ยงทุกครั้ง เหมือนการนํา

สัตวปกเขาเลี้ยงใหม นอกจากจะทราบขอมูลจํานวนสุกรแลว ยังสามารถควบคุมจํานวนสุกรใหเหมาะสมกับขนาด

โรงเรือน ไมกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม 

 (๘.๒) ปญหาเกษตรกรรายยอยไมมีเงินทุน ในการปรับปรุงฟารม เพ่ือใหไดรับการรับรอง 

เปน ฟารม GFMขอเสนอแนะ คือ เกษตรกรควรรวมกลุมเปนสหกรณ เพ่ือใหงายตอการเขาถึงแหลงเงินทุน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๑๒ การดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครปฐม(โดย นายสัจจพล นาคดิลก นายสัตวแพทยปฏิบัติการ ) 

     (๑) ประกาศกําหนดเขตเฝาระวังโรคระบาด ชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ตามประกาศ

จังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

     (๒) วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ กรมปศุสัตวรายงานพบโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ครั้งแรก

ของประเทศไทย ท่ีโรงฆาสุกร แหงหนึ่ง ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยตรวจพบสารพันธุกรรม

ของเชื้อไวรัส   โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร จากการเก็บตัวอยางเชิงรุกดวยการเก็บตัวอยาง surface swab พ้ืนผิว

โรงฆาสุกร โดยชุดเฉพาะกิจพญาไท กรมปศุสัตว เก็บตัวอยางเม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๕ 

    (๓) การดําเนินการควบคุมโรค 

         (๓.๑) แจงผูประกอบการใหชะลอการนําสุกรเขาฆา และงดการนําซากสุกรออกจากโรงฆา 

         (๓.๒) ลาง ทําความสะอาด ทําลายเชื้อโรค โรงฆาครั้งใหญ (Big Cleaning) 

         (๓.๓) เก็บตัวอยาง surface swab พ้ืนผิวโรงฆาสุกร ในวันท่ี ๐ และวันท่ี ๑  หากใหผลลบ 

ท้ัง ๒ ครั้ง จึงจะอนุญาตใหนําสุกรเขาฆาได 

         (๓.๔) ตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงท่ีมาของสุกรท่ีนํามาเขาโรงฆา ในชวง ๓๐ วัน ท่ีผานมา 

นับจากวันเก็บตัวอยาง 

         (๓.๕) เก็บตัวอยาง surface swab พ้ืนผิวโรงฆาสุกร ในพ้ืนท่ีรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดท่ีพบโรค 

         (๓.๖) ประกาศเขตโรคระบาด ชนิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร รอบพ้ืนท่ีรัศมี ๕ กิโลเมตร 

รอบโรงฆาสุกรท่ีตรวจพบผลบวก ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

/น.สพ.จําลอง... 

 



๑๘ 

น.สพ.จําลอง วรศรี ผูอํานวยการสวนสุขภาพสัตว ใหขอมูลเพ่ิมเติม ดังนี้  

 (๑) จังหวัดนครนครปฐม มีโรงฆาสุกร ๕๓ แหง มีกําลังการผลิตสูงสุด ๒๖๙,๑๗๘ ตัว/เดือน 

 (๒) มีสุกร เคลื่อนยาย มาเขาโรงฆา ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ – ๔๘๐,๐๐๐ ตัว/เดือน 

(๓) มีสถานท่ีเก็บซากสุกร จํานวน ๑๔ แหง สามารถเก็บซากสุกร ไดสูงสุด จํานวน ๑,๐๙๗ ตัน  

(๔) มีการเคลื่อนยายซากสุกร เขาจังหวัดนครปฐม ประมาณ ๙,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ตัน/เดือน สวนมาก     

มาจากจังหวัดนครปฐม ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ชลบุรี  

(๕) มีการเคลื่อนยายซากสุกร ออกจากจังหวัดจังหวัดนครปฐม ประมาณ ๔๕,๐๐๐ – ๔๘,๐๐๐ ตัน/เดือน 

สวนมากสงไปยังกรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี  

(๖) จังหวัดนครปฐม เปนแหลงรับสุกรมาเขาโรงฆา จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย และกระจายซากสุกร     

ไปทุกภูมิภาคของประเทศไทย เชนกัน บอยครั้งท่ีไดรับรายงานการตรวจพบผลบวกตอโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร   

จากตัวอยางซากสุกร ท่ีเคลื่อนยายไปจากจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะซากสุกร ท่ีออกจากตลาดทุงพระเมรุ เม่ือวันท่ี  

๗ มีนาคม ๒๕๖๕ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐม รวมกับสํานักงานปศุสัตวเขต ๗ ไดประชุมกําหนดมาตรการ

แกไขปญหาโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ในตลาดทุงพระเมรุ แบบครบวงจร สรุปดังนี้ 

    (๖.๑) แจงใหเจาหนาท่ีท่ีออกใบอนุญาตเคลื่อนยายซากสุกร ท้ังเขา – ออก ตลาดทุงพระเมรุ ตองระบุ      

ตนทาง-ปลายทาง ใหชัดเจน เพ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได อยางรวดเร็ว 

    (๖.๒) แจงใหเจาหนาท่ีท่ีออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสุกร และซากสุกร ตองปฏิบัติตามระเบียบกรม     

ปศุสัตวโดยเครงครัด 

    (๖.๓) วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ประชุมซักซอมแนวทางการอนุญาตเคลื่อนยายสุกร และซากสุกร โดย   

น.สพ.จําลอง วรศรี ผูอํานวยการสวนสุขภาพสัตว 

นายสมควร ปยะพงศเดชา ปศุสัตวจังหวัดนครปฐม เพ่ิมเติมวา จังหวัดนครปฐม เปนแหลงรับสุกรมาเขาโรงฆา   

จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย และกระจายซากสุกรไปทุกภูมิภาคของประเทศไทย เชนกัน บอยครั้งท่ีไดรับ

รายงานการตรวจพบผลบวกตอโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรจากตัวอยางซากสุกร ท่ีเคลื่อนยายไปจากจังหวัด

นครปฐม โดยเฉพาะซากสุกร ท่ีออกจากตลาดทุงพระเมรุ ปศุสัตวจังหวัดนครปฐมไดรวมกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

ดําเนินการแกไขปญหาโรคอหิวาตแอฟริกา อยางจริงจังและตอเนื่องมาโดยตลอด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ประธาน กลาววา กรมปศุสัตวควรกําหนดหลักเกณฑการเคลื่อนยายซากสุกร ใหครอบคลุมทุกสถานท่ี ไมใชเฉพาะ  

โรงฆาสุกร แตควรครอบคลุมถึงโรงตัดแตง หองเย็น ท่ีพักซากสุกร เขียง ตลาด ตองมีการเฝาระวังโรค มีการสุมเก็บ

ตัวอยาง กําหนดมาตรการใหชัดเจน  

 

 

 

/สพ.ญ.ลัดดาวัลย... 



๑๙ 

สพ.ญ.ลัดดาวัลย รัตนนคร ท่ีปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว กลาววา 

(๑) สวนกลางออกนโยบาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มาแลว ตองมีการติดตามวา พ้ืนท่ีสามารถทําไดหรือไม     

ถาทําไมได มีแผนสองหรือไม 

(๒) เจาหนาท่ีปศุสัตวตองสงเสริม ผลักดัน ใหเกษตรกรเห็นความสําคัญ ของการทําฟารม GAP สามารถ

ปองกันโรคไดจริง สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ ตองทําใหสุกรในฟารมสุกรไมมีโรค กอน (ตนทาง) เคลื่อนยายไดสะดวก 

โรงฆาสุกร รับสุกรท่ีไมเปนโรค เนื้อสุกรก็ไมมีการปนเปอนเชื้อ 

(๓) การข้ึนทะเบียนโบรกเกอร (Broker) ผูรวบรวมสุกร 

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ กลาววา 

(๑) ควรมีการกําจัดซากสุกร ท่ีตรวจพบการปนเปอนของเชื้ออหิวาตแอฟริกาในสุกร เชน จายคาชดใช   

การทําลายซากสุกร หรือซ้ือไปทําอาหารสุนัข อาหารแมว อาหารไก มีโรงงานกําจัดซากสัตว (Rendering plant) 

(๒) กรมปศุสัตวควรมีการชดใชในสุกรทุกราย ไมใชเฉพาะรายยอย 

(๓) เม่ือประกาศเขตโรคระบาด แลว สพส. สามารถกําหนดมาตรการปองกัน ควบคุมโรคในโรงฆาสุกร 

เพ่ิมเติม อะไรไดบาง เพ่ือลดการแพรกระจายในโรงฆาสุกร 

 (๔) ตองระบุตนทาง ปลายทาง ในใบอนุญาตเคลื่อนยายใหชัดเจน  

ประธาน ขอใหปศุสัตวจังหวัดนครปฐม และสวนสุขภาพสัตว ดําเนินการแกไขปญหาโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร       

ในตลาดทุงพระเมรุ ใหจริงจัง โดยประสานความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ เชน ผูวาราชการจังหวัด 

นายชนินทร ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร กลาววา ปจจุบันมีการสั่งซ้ือซากสุกรผานทางระบบ

ออนไลน ทําใหตรวจสอบไดยาก 

ประธาน ฝากปศุสัตวจังหวัดนครปฐม ประสานกับปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร รวมกันกําหนดแนวทางการทําใหสุกร 

และซากสุกร ปลอดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร เพ่ือลดการแพรกระจายของเชื้อโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

ประธาน ถามจังหวัดราชบุรี ประกาศของผูวาราชการจังหวัดราชบุรี เรื่อง การนําสุกรเขามาเลี้ยงใหม ท่ีไปกักไว      

ในสถานท่ีกักกันกอนเขาฟารม ใหผลดีหรือไม 

นายสุวัฒน มลิจารย นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี สามารถทําได และ        

ไดประโยชน สามารถลดความเสี่ยงไดจริง 

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ กลาววา รายยอย ทํา GAP ไดยาก เพราะขาดสัตวแพทย

คุมฟารม  

ประธาน กลาววา ศูนยวิจัยและบํารุงพันธสัตว ควรผลิตลูกสุกรเพ่ือจําหนายใหกับเกษตรกรรายยอย 

 

 

/นายสุวัฒน... 



๒๐ 

นายสุวัฒน มลิจารย นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี  

(๑) แบบฟอรม กคร. ๑ – ๖ ควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับแตละโรค 

(๒) ข้ันตอนการสงตัวอยางเพ่ือนําไปตรวจทางหองปฏิบัติการ ผานการใชงานระบบบริหารจัดการขอมูล     

ทางหองปฏิบัติการ (LIMS) มีความยุงยาก เพ่ิมภาระงานใหกับเจาหนาท่ีปศุสัตว 

ประธาน ถาระบบ LIMS มีความยุงยาก และเพ่ิมภาระงานใหกับเจาหนาท่ีปศุสัตว ก็ควรพิจารณาปรับปรุง แกไข 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

น.สพ.จําลอง วรศรี ผูอํานวยการสวนสุขภาพสัตว แจงวา สํานักงานปศุสัตวเขต ๗ ไดขออนุมัติจัดโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการกําจัดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรและฟนฟูเยียวยาเกษตรกรท่ีไดรับ

ผลกระทบ     จากโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร” และขอความอนุเคราะหงบประมาณ จํานวน ๒๒๒,๑๕๐ บาท เพ่ือ

ระดมสมองวิเคราะหหาสาเหตุการเกิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร กําหนดมาตรการควบคุม ปองกันโรค และ

แนวทางการฟนฟูเยียวยาเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร จํานวน ๒ รุนๆ ละ ๕๐ ราย 

รุนละ ๒ วัน จากการติดตามเรื่อง พบวา ณ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กลุมควบคุมโรคปศุสัตว ไดเสนอเรื่องฯ ไปท่ี 

ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว แลว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

 ๕.๑ โรคปากและเทาเปอย น.สพ.จําลอง วรศรี ผูอํานวยการสวนสุขภาพสัตว  

ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ในพ้ืนท่ีเขต ๗ มีรายงานการเกิดโรคปากและเทา

เปอย จํานวน ๗ ทองท่ี ไดแก 

 (๑) จังหวัดราชบุรี เกิดโรค ๕ ทองท่ี มีโคนม ปวย จํานวน ๕ ฟารม โคนม จํานวน ๕๒๒ ตัว ปวย

สะสม จํานวน ๕๑ ตัว และมีโคเนื้อ ปวย จํานวน ๒ ฟารม โคเนื้อ จํานวน ๒๔๑ ตัว ปวยสะสม จํานวน ๑๒ ตัว  

 (๒) จังหวัดเพชรบุรี เกิดโรค จํานวน ๒ ทองท่ี โคเนื้อ ปวย จํานวน ๑ ฟารม โคเนื้อ จํานวน ๒๗ ตัว     

ปวยสะสม จํานวน ๒๖ ตัว และมีโคนม ปวย จํานวน ๒๐ ฟารม กําลังดําเนินการควบคุมโรค ไดแก เรงฉีดวัคซีน

ปองกันโรคปากและเทาเปอย พนยาฆาเชื้อวันเวนวัน ทําลายเชื้อโรคเขาฟารมโดยใชกระสอบปูทางเขาฟารมราด

ดวยน้ํายาฆาเชื้อ งดการเคลื่อนยายสัตว เขา ออกฟารม งดการผสมเทียมในฟารมท่ีเปนโรค หากฟารมใดเปนโรคให

รีบแจงเจาหนาท่ีทันที 

 (๓) สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จะมาสงวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย สําหรับโคเนื้อ รอบรณรงค 

ท่ี ๒/๒๕๖๕ จํานวน ๖๕๐,๐๐๐ โดส ในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และ สํานักงานปศุสัตวเขต ๗ จะจัดสงให

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี ในวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

/๕.๒ โรคลัมป... 



๒๑ 

๕.๒ โรคลัมป สกิน น.สพ.จําลอง วรศรี ผูอํานวยการสวนสุขภาพสัตว 

 (๑) พ้ืนท่ีเขต ๗ มีสัตวปวยสะสม จํานวน ๓๑,๗๗๖ ตัว ปจจุบัน มีสัตวปวย คงเหลือ จํานวน ๒๒ ตัว    

สัตวตายสะสม จํานวน ๓,๓๘๑ ตัว 

 (๒) ผลการฉีดวัคซีนโรคลัมป สกิน รอบ ๕ ลานโดส (ขอมูลวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๕) พ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 

๗ ไดรับวัคซีน ๕๖๓,๔๐๐ โดส ฉีดแลว ๕๔๒,๗๔๙ โดส คิดเปนรอยละ ๙๖.๓๓ วัคซีนสูญเสียจํานวน ๕๕๘ โดส         

คิดเปนรอยละ ๐.๐๙๙ วัคซีนคงเหลือท่ียังไมไดดําเนินการฉีด จํานวน ๒๐,๐๙๓ โดส คิดเปนรอยละ ๓.๕๗ จังหวัด    

ท่ีฉีดวัคซีนครบตามเปาหมายจํานวน ๖ จังหวัด และไมครบตามเปาหมายจํานวน ๒ จังหวัด ไดแก นครปฐม 

(เปาหมาย ๓๕,๕๐๐ โดส ฉีดวัคซีน แลว ๑๗,๕๖๑ โดส คิดเปนรอยละ ๔๙.๔๗) ราชบุรี (เปาหมาย ๗๑,๙๐๐ โดส 

ฉีดวัคซีน แลว ๖๙,๗๔๖ โดส คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๐) 

 (๓) เหตุผลของการฉีดวัคซีนไมครบตามเปาหมาย มีดังนี้ 

       (๓.๑) พบการระบาดของโรคปากและเทาเปอยในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง จึงตองเรงดําเนินการฉีด

วัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยกอน 

       (๓.๒) ในชวงท่ีมีการระบาดของโรคลัมป สกิน เกษตรกรไดมีการจัดหาวัคซีนมาฉีดใหกับโค 

กระบือของตนเองไปกอนแลว จึงทําใหไมสามารถบริหารวัคซีนท่ีไดรับจัดสรรในพ้ืนท่ีใหไดตามเปาหมายของการฉีด

วัคซีนได  

       (๓.๓) วัคซีนขนาดบรรจุ ๕๐ โดส/ขวด มีความยุงยากในการจัดสรรเพราะตองคํานึงถึงผลของ

ความสูญเสียวัคซีนดวย 

       (๓.๔) ไมสามารถจับบังคับสัตวเพ่ือฉีดวัคซีนได เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีไมเอ้ืออานวยในการ

ปฏิบัติงาน เพราะวามีรูปแบบการเลี้ยงแบบปลอยทุง 

       (๓.๕) พบการระบาดของโรคลัมป สกินในพ้ืนท่ี และมีประชากรโค กระบือในพ้ืนท่ีลดลง 

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ แจงวาปจจุบันมีรายงานลูกโคปวยตาย ดวยโรคลัมป สกิน 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงขอเบิกวัคซีนโรคลัมป สกิน เพ่ิมเติม จํานวน ๓,๐๐๐ โดส 

นายเย่ียม คงสวัสดิ์ ปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี แจงวาสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ขอเบิกวัคซีนโรคลัมป 

สกิน เพ่ิมเติม จํานวน ๓,๐๐๐ โดส ดวย 

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ สอบถามถึงคาชดเชยโคตายจากโรคลัมป สกิน 

น.สพ.จําลอง วรศรี ผูอํานวยการสวนสุขภาพสัตว ใหขอมูลวา จากขอมูลในกลุมไลน LSD แจงวา เม่ือวันท่ี ๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดโอนเงินคาชดเชย ใหกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี 

จํานวน ๔๕๓ ราย สัตว จํานวน ๖๐๓ ตัว จํานวนเงินคาชดเชย ๑๑,๘๖๙,๐๐๐ บาท และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จํานวน ๒๑๐ ราย สัตว จํานวน ๒๕๕ ตัว จํานวนเงินคาชดเชย ๔,๘๙๐,๐๐๐ บาท 

 

/นายเยี่ยม ... 



๒๒ 

นายเย่ียม คงสวัสดิ์ ปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี แจงวาสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับเงินคาชดเชย

ครบถวนแลว และไดทําพิธีมอบเงินคาชดเชยใหกับเกษตรกร เม่ือวันอาทิตย ท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๕.๓ โรคไขหวัดนก น.สพ.จําลอง วรศรี ผูอํานวยการสวนสุขภาพสัตว  

กรมปศุสัตวเนนย้ํามาตรการเฝาระวังและปองกันโรคระบาดในสัตวปก ๑/๒๕๖๕ ตามหนังสือกรมปศุสัตว 

ท่ี กษ ๐๖๑๐.๐๘/ว๓๓๗๓ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕  

    (๑) เนนย้ํามาตรการและข้ันตอนการดําเนินงานกับผูปฏิบัติงานในพ้ืน เชน สถานการณโรคระบาดใน

สัตวปกในและตางประเทศ มีการทบทวนมาตรการควบคุม ปองกันโรคระบาดในสัตวปกและข้ันตอนการดําเนินงาน

ผานการประชุมประจําเดือน 

    (๒) คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาโรคไขหวัดนกในระดับจังหวัดและระดับอําเภอจัดประชุม

เตรียมความพรอมในการรับมือ การเฝาระวังปองกันโรคไขหวัดนก และมาตรการตางๆ ในการควบคุมโรคไขหวัดนก 

   (๓) ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดประชุมรวมกับเครือขายการเฝาระวังโรค เชน อาสาปศุสัตว กํานัน 

ผูใหญบาน เปนตน ชี้แจงเก่ียวกับนิยามโรคไขหวัดนก ชองทางในการรายงานโรคเม่ือเจอสัตวปกปวยตายผิดปกติ 

หรือไมทราบสาเหตุ 

   (๔) ใหสํานกังานปศุสัตวจังหวัดหรือสํานักงานปศุสัตวอําเภอมีการข้ึนทะเบียน หรือจัดระบบการเลี้ยง

สัตวปก ไดแก กช.๔ หรือ GFM หรือข้ึนทะเบียนเปดไลทุง 

   (๕) ใหสานักงานปศุสัตวจังหวัดและสํานักงานปศุสัตวอําเภอเฝาระวังโรคระบาดในสัตวปกท้ังเชิงรุก

และเชิงรับ กรณีไมพบสัตวปกปวยตายใหรายงาน Zero report เปนประจําทุกวัน 

   (๖) เม่ือพบสัตวปกปวยตายผิดปกติ หรือสงสัย ใหดําเนินกิจกรรมลดปริมาณประชากรสัตวปกใน  

พ้ืนท่ีเสี่ยง ในรัศมี ๑ กิโลเมตร 

   (๗) ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดประชุมกับผูประกอบการเลี้ยงสัตวปก ดังนี้ 

       (๗.๑) เขมงวดในการทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในฟารม กระบวนการจับไกเขาโรงเชือด 

       (๗.๒) การนําสัตวปกเขาเลี้ยงใหม ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการนําสัตวปกเขาเลี้ยงใหมอยางเครงครัด  

       (๗.๓) เก็บตัวอยาง cloacal swab สัตวปกเนื้อท่ีไดรับรอง GAP กอนการเคลื่อนยายเขาโรงเชือด 

ทุกรุนการผลิต โดยเก็บกอนการเคลื่อนยาย ๕-๑๐ วัน และผลทางหองปฏิบัติการมีอายุ ๒๑ วัน หลังจากวันตอบผล  

เริ่มตั้งแตวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

      (๗.๔) เขมงวดการจัดการมูลสัตวปกกอนออกจากฟารม 

 (๘) การสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปก 

    (๘.๑) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมมือในการควบคุมโรค โดยเฉพาะสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด หนวยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานปกครอง และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตางๆ  

/(๘.๒)ทําความเขาใจ... 



๒๓ 

    (๘.๒) ทําความเขาใจกับเกษตรกรหามนําสัตวปกท่ีปวย/ตายมาปรุงเปนอาหารหรือจําหนายโดย

เด็ดขาด หากพบสัตวปกปวยตายผิดปกติ สามารถแจงอาสาปศุสัตว อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ปศุสัตว

อําเภอ ปศุสัตวจังหวัด กํานัน หรือผูใหญบาน อยางเรงดวน หรือแจงผานสายดวนกรมปศุสัตว โทร. ๐๖ ๓๒๒๕ 

๖๘๘๘  หรือท่ีแอปพลิเคชัน DLD ๔.๐ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ประธาน : ๑. วันพุธท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กําหนดการประชุมติดตามงานดานสุขภาพสัตว ณ หองประชุม

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี ขอใหเตรียมขอมูลสถานการณโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร การดําเนินการตาม

มาตรการควบคุม ปองกันโรค และฟนฟู เยียวยาเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร       

ทําอยางไรไมใหมีสุกรปวยจากโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรอีก สถานการณโรคไขหวัดนก พ้ืนท่ีเสี่ยงโรคไขหวัดนก 

สถานการณโรคโรคลัมป สกิน ผลการฉีดวัคซีนโรคลัมป สกิน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ อ่ืนๆ 

   ๒. เม่ือเกิดโรคระบาดสัตว ขอใหดําเนินการรายงานโรค ดําเนินการควบคุม ปองกันโรค ตามมาตรการ   

ของกรมปศุสัตวอยางเครงครัด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.                                                              

 

 

  

 (นายจําลอง วรศรี) 

 ผูอํานวยการสวนสุขภาพสัตว  

 ผูจดรายงานการประชุม   

 


