
 

ประชุมแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ 

วันที่ 16 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 



ประเด็นที่ต้องการ 
1. วิธีการ/แนวทางการด าเนินการไม่ให้เกิดโรคอหวิาต์แอฟริกาในสุกร ในฟาร์มสุกร เพิ่มอีก 

2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 



จุดท าลายสุกรเพือ่การป้องกันโรค 
ในพื้นที่เขต 7 

จังหวัด จ านวน(จุด) 

นครปฐม 5 

กาญจนบุรี 11 

ราชบุรี - 

เพชรบุรี 28 

ประจวบคีรีขันธ์ 78 

สมุทรสาคร - 

สมุทรสงคราม - 

สุพรรณบุรี 6 

รวม 128 



ข้อมูลขอเบิกค่าชดใช้ในการท าลายสัตว์  จังหวัดสุพรรณบุร ี

ที่ รายชื่อเกษตรกร ที่อยู่ ชนิดสัตว์ จ านวน (ตัว) ราคาประเมิน 75%ของราคาประเมิน วันที่ส่งเบิก วันที่เบิก หมายเหตุ 

      เลขที ่ หมู่ ต าบล อ าเภอ               

1 นางสาวประคอง ใยบุญมี 210 4 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุกร             4        19,200.00               14,400.00   18 ส.ค.64  8 ก.ย.64 เบิกจ่ายแล้ว 

2 นายนพเก้า กาฬภักดี 33/5 7 หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุกร          212      740,140.00             555,105.00   3 ก.ย.64  9 ก.พ.65 เบิกจ่ายแล้ว 

3 นายสาโรจน ์ พรมทัต 7 3 วังศรีราช เดิมบางนางบวช สุกร          145      454,800.00             341,100.00   3 ก.ย.64  9 ก.พ.65 เบิกจ่ายแล้ว 

4 นายวินัย วิทยาจิตเกษม 273 3 หัวนา เดิมบางนางบวช สุกร          168      832,244.00             624,183.00   3 ก.ย.64  9 ก.พ.65 เบิกจ่ายแล้ว 

5 นายสมหมาย จั่นหน ู 148 10 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุกร           26      129,600.00               97,200.00   26 ต.ค.64  9 ก.พ.65 เบิกจ่ายแล้ว 

  รวม                    555   2,175,984.00          1,631,988.00        



จุดท าลายสุกรเพือ่การป้องกันโรค 
สุพรรณบุรี 



ที่ รายชื่อเกษตรกร ที่อยู่ 
ชนิด
สัตว์ 

จ านวน 
(ตัว) ราคาประเมิน 

75%ของราคา
ประเมิน 

วันที่ส่ง
เบิก 

วันที่
เบิก บัญชีธนาคาร หมายเหตุ 

      เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ             กรุงไทย ไม่ใช่กรุงไทย   

1 นายทองหลอม ระโหฐาน 5 5 ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุกร 
          

32   161,200.00             120,900.00      ธกส. 
รอเบิก(เงินมาไม่

ครบ) 

2 นางประไพ สีน้ าเงิน 182/1 9 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย ์ สุกร 
          

17     59,500.00               44,625.00        ธกส. รอเบิก 

3 น.ส.อุมารินทร ์ เตียบฉายพันธ์ุ 40 6 เจดีย์ อู่ทอง สุกร 
          

91   336,700.00             252,525.00      กรุงไทย   รอเบิก 

  รวม           
         

140   557,400.00  
           

418,050.00            

ข้อมูลขอเบิกค่าชดใช้ในการท าลายสัตว์  จังหวัดสุพรรณบุรี  
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2565 

















ข้อมูลจ านวนสุกรเขา้-ออกจังหวัดสพุรรณบุรี เดือน ต.ค. 64 – ม.ค. 65 
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เล้ียง 

เข้าโรงฆ่า 

รวม 
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เลี้ยง 

เข้าโรงฆ่า 

รวม 

จ านวน(ตัว) จ านวน(ตัว) 

เดือน เดือน 

 กราฟแสดงจ านวนสุกรเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี  กราฟแสดงจ านวนสุกรออกจากจังหวัดสุพรรณบุรี  

จังหวัด จ านวนโรงฆ่าสุกร (แห่ง) ก าลังการผลิตสูงสุด (ตัว/เดือน) 
สุพรรณบุร ี 20 32,188 

จังหวัด เกษตรกร(ราย) แม่พันธุ์ (ตัว) 
สุพรรณบุร ี 450 20,015 



ที ่ จังหวัดต้นทาง จ านวน(คร้ัง) จ านวนสุกร(ตัว) 
1 ลพบุรี 22 5,445 
2 กาญจนบุรี 8 5,000 
3 ชัยนาท 16 4,460 
4 นครสวรรค ์ 8 3,500 
5 ราชบุรี 7 2,570 
6 สุพรรณบุรี 26 2,509 
7 ประจวบคีรีขันธ์ 8 2,000 
8 ตรัง 9 1,350 
9 บุรีรัมย์ 3 640 
10 เพชรบุรี 2 600 

ที ่ จังหวัดปลายทาง จ านวน(คร้ัง) จ านวนสุกร(ตัว) 
1 นครปฐม 178 16,210 
2 กาญจนบุรี 28 8,822 
3 ราชบุรี 41 5,100 
4 ปทุมธานี 48 3,885 
5 ลพบุรี 36 2,880 
6 สุพรรณบุรี 26 2,509 
7 เพชรบุรี 5 1,400 
8 สมุทรปราการ 13 1,216 
9 นครราชสีมา 13 666 
10 นครสวรรค ์ 15 626 

ข้อมูลเคลื่อนย้ายสุกรเข้า-ออก จ.สุพรรณบุรี 10 ล าดับแรก ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ม.ค. 65 

เข้า ออก 



กราฟแสดงปริมาณซากสุกรเข้า-ออกจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน ต.ค. 64 – ม.ค. 65 
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เข้า 

ออก 

ปริมาณ (ตัน) 

เดือน 

จังหวัด จ านวนที่พักซากสุกร (แห่ง) ปริมาณการเก็บซากสุกร ได้สูงสุด (ตัน) 
สุพรรณบุร ี  3 97.90  



ที ่ จังหวัดต้นทาง จ านวน(คร้ัง) จ านวน(กก.) 
1 นครปฐม 168 219,055 
2 กาญจนบุรี 136 205,270 
3 ลพบุรี 68 148,400 
4 ราชบุรี 20 140,000 
5 สุพรรณบุรี 13 113,200 
6 นครราชสีมา 17 42,000 
7 สมุทรสาคร 45 17,812 
8 ปทุมธานี 179 15,657 
9 ชลบุร ี 22 6,760 
10 ฉะเชิงเทรา 125 2,870 

ที ่ จังหวัดปลายทาง จ านวน(คร้ัง) จ านวน(กก.) 
1 สุพรรณบุรี 13 113,200 
2 นครสวรรค ์ 21 63,000 
3 กาญจนบุรี 20 60,000 
4 สิงห์บุรี 19 57,000 
5 สมุทรปราการ 5 9,500 
6 นครปฐม 2 5,000 
7 น่าน 2 4,000 
8 ขอนแก่น 1 4,000 
9 ล าปาง 2 4,000 
10 ปทุมธานี 7 3,500 

ข้อมูลเคลื่อนย้ายซากสุกรเข้า-ออก จ.สุพรรณบุรี 10 ล าดับแรก ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ม.ค. 65 

เข้า ออก 



การเคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกร 

1. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า 
หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
พ.ศ. 2564 
2. หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ.0610.03/ว29454 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2564 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินการตามระเบียบ กรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การอนุญาตเคลื่อนย้าย
สุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564 







ขอบเขต/ 
ประเภทฟาร์ม 

ในจังหวัด 
(ระเบียบข้อ 6) 

ในเขต 
(ระเบียบข้อ 7) 

ข้ามเขต 
(ระเบียบข้อ 8) 

compartment ใบรับรองฟาร์ม ใบรับรองฟาร์ม 

ASF Free Farm ใบรับรองฟาร์ม ใบรับรองฟาร์ม 
1.ใบรับรองฟาร์ม 
2.ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน 
3.ผลแลบ 180วัน (ผลแลบตรวจติดตาม) 

1.ใบรับรองฟาร์ม 
2.ผลแลบ 360 วัน (ผลแลบตรวจติดตาม) 

GAP ใบรับรองฟาร์ม ใบรับรองฟาร์ม 
1.ใบรับรองฟาร์ม 
2.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน 
3.ผลแลบ 90 วัน 

GFM 
1.ใบรับรองฟาร์ม 
2.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน 

1.ใบรับรองฟาร์ม 
2.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน 
3.ผลแลบ 30 วัน 

ไม่ได้มาตรฐาน 
ใดๆ 

ไม่อนุญาต 

1.ใบรับรองฟาร์ม 
2.ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน 

1.ประเมินความเสี่ยง 80 คะแนน 
2.ผลแลบ 14 วัน 

ประเมินความเสี่ยง 60 คะแนน 

กร (3) กรณีฟาร์มปลายทางเคยพบความเสี่ยงสูงมาก ต้องท าลายสุกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน และต้องเป็นฟาร์ม GAP ขึ้นไป และก่อนลงเลี้ยงต้องมีการเก็บตัวอย่างพ้ืนผิวโรงเรือนเลี้ยงสุกร 
จ านวน 2 คร้ัง ห่างกัน คร้ังละ 1 สัปดาห์ ต้องมีการใช้ sentinel (ตัวเฝ้าระวัง) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของก าลังการผลิตของโรงเรือน เลี้ยงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
6 สัปดาห์ แล้วเก็บตัวอย่างเลือดหรือน้ าลาย ตรวจโรค ASF  หากตรวจไม่พบโรค ASF จึงจะสามารถขออนุญาตน าสุกรเข้ามาเลี้ยงได้เต็มก าลังการผลิตของโรงเรือนนั้น 

ระเบียบข้อ 9  
เงื่อนไขเพิ่มเติม 
กรณีเคลื่อนย้ายไปเลี้ยง 

(2) กรณีฟาร์มต้นทางเคยพบความเสี่ยงสูงมาก จะต้องท าลายสุกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน และต้องเก็บตัวอย่างสุกรที่ฟาร์มปลายทาง ชุดที่เคลื่อนย้าย โรงเรือน ละ 15 ตัวอย่าง  
ในวันที่ 1 และ 7 ภายหลังการลงเลี้ยง 

(5) เฉพาะกรณีเคลื่อนย้ายสุกรข้ามเขต ต้องมีหลักฐานการพ่นยาฆ่าเชื้อจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
หรือ   ด่านกักกันสัตว์ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน ต่อ เขตปศุสัตว์ 

(1) กรณีทั่วไป ฟาร์มปลายทางต้องได้รับการรับรอง GFM เป็นขั้นต่ า 

สรุป  ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การอนุญาต
เคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร 
ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายใน
เขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
พ.ศ. 2564 
 
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564  
มีผลบังคับใช้ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

การเคลื่อนย้ายสุกรมีชวีิตเพื่อเขา้โรงฆ่า หรือน าไปเลี้ยง 

(4) ใหส้ัตวแพทย์ประจ าท้องท่ีต้นทาง เขียนระบุว่า “ใบรายงานผลดังกล่าวสามารถใช้ได้กับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายเลขที่ใด  



แนวทางเพิ่มเติม 
• คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด เป็นประธาน ปศุสัตว์อ าเภอทุก

อ าเภอเป็นกรรมการ หน.กพส. เป็นกรรมการและเลขานุการ หน.กพค. เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 

• ผู้ลงนามรับรองผลการประเมินความเสี่ยง (ฟาร์ม คอกขายกลาง) คือ 1) ปศุสัตว์จังหวัด 2) ผู้รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัด 3) ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด  

• กรณีสุกร ซากสุกร น าเข้าจากต่างประเทศ อนุโลมให้ใช้สถานกักกันสัตว์เอกชน หรือที่พักซากสัตว์เอกชน เป็น
สถานที่ต้นทาง และใช้หนังสือรับรองสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ( Health Certification) 
(เฉพาะประเทศต้นทางที่ระบุว่าปลอดจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเท่านั้น) 

• กรณีจับกุมสุกร ไว้ที่ด่านกักกันสัตว์ อนุโลมให้สถานกักกันสัตว์เป็นฟาร์ม มีคะแนนความเสี่ยง 80 คะแนน 

• กรณีจับกุมซากสุกร ไวท้ี่พักซากสัตว์เอกชน อนุโลมให้ที่พักซากสัตว์นั้น เป็นท้องที่ต้นทาง 



แนวทางเพิ่มเติม 

• ฟาร์ม GFM หรือ GAP ที่รอออกใบต่ออายุ ให้ ปศจ. ออกหนังสือยืนยันการต่ออายุ ให้มีอายุครั้ง
ละ 1 เดือน ไม่เกิน 2 ครั้ง ติดต่อกัน 

• หนังสือรับรองการพ่นยาฆ่าเชื้อท าลายเช้ือโรค อนุโลมให้เขียนด้วยลายมือ หรือตราประทับ ใน
หนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายได้ หรือ จะออกหนังสือรับรอง ฯ แยกต่างหาก ก็ได้ แต่ต้อง 1) ออก
โดยสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง หรือสัตวแพทย์ของด่านกักกันสัตว์ 2) วันที่พ่นยาฆ่าเชื้อ ต้อง
ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ภายหลังวันที่อนุญาตเคลื่อนย้าย 3) สถานที่พ่นยาฆ่าเช้ือ 3) สัตวแพทย์ ต้องลง
นามด้วยลายมือจริง 
 



ขอบเขต/ 
ประเภทผู้ประกอบการ 

ในจังหวัดและในเขต 
(ระเบียบข้อ 10) 

ข้ามเขต 
(ระเบียบข้อ 11) 

EPP 

ทั่วไปในพื้นที่พิเศษ 

1. ส่งแผนให้ปลายทาง ล่วงหน้า 1 เดือน 
2. ใบรับรองโรงฆ่า 
3. ผล surface swab 

1. ส่งแผนให้ปลายทาง ล่วงหน้า 14 วัน 
2. ใบรับรองโรงฆ่า 
3. ผล surface swab 

1. ส่งแผนให้ปลายทาง ล่วงหน้า 7 วัน 
2. ใบรับรองโรงฆ่า 
3. ผล surface swab ของโรงฆ่า 

1. ส่งแผนให้ปลายทาง ล่วงหน้า 1 เดือน 
2. ใบรับรองโรงฆ่า 
3. ผล surface swab 
4. ผลตรวจซาก 

ขอบเขต/ 
ประเภทผู้ประกอบการ 

EPP 

ทั่วไปในพื้นที่พิเศษ 

ทั่วไป 

1. ส่งแผนให้ปลายทาง ล่วงหน้า 14 วัน 
2. ใบรับรองโรงฆ่า 
3. ผล surface swab 
4. ผลตรวจซาก 

1. ส่งแผนให้ปลายทาง ล่วงหน้า 7 วัน 
2. ใบรับรองโรงฆ่า 
3. ผล surface swab 
4. ผลตรวจซาก 

1. ในวันเคลื่อนย้ายต้องมีใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ( แบบ รน.) หรือประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ หรือบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ไปพร้อมหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกคร้ัง 
2. พ้ืนที่พิเศษ คือ จังหวัดที่มีการออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสุกรจ านวนมาก ได้แก่ 1) กรุงเทพฯ 2) พระนครศรีอยุธยา 3) สมุทรปราการ 4) นครราชสีมา 5) ขอนแก่น 6) นครปฐม 7) สมุทรสาคร  
3. การเก็บตัวอย่างซากที่โรงฆ่า โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ให้เก็บ จ านวน 5 รายๆละ 5 ตัวอย่างๆละ 50 กรัม ทุกๆ 2 เดือน 
4. การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่า โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ให้เก็บ surface swab จ านวน 3  บริเวณ (คอกพักสุกร, ไลน์การผลิต, ท่อน้ าท้ิง) บริเวณๆ ละ 5 จุด ทุกๆ 1 เดือน 

หมายเหตุ 

การเคลื่อนย้ายซากสุกร 



ระเบียบข้อที่ 12 สัตวแพทย์ประจ า
ท้องที่ ปลายทางต้ องตอบกลับ
หนังสืออนุญาต หากไม่อนุญาตให้
ระบุเหตุผล แจ้งสัตวแพทย์ประจ า
ท้ อ ง ที่ ต้ น ท า ง ท ร า บ ภ า ย ใ น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 วันท าการ  



ในเขต ต้นทางออกใบเคลื่อนย้าย 
ไปท่ีคอกขายกลาง 

คะแนนประเมิน 60 คะแนน 
ผลการประเมินมีอายุ 30 วัน 

สัตวแพทย์พื้นที่คอกกลาง 
ออกใบย้ายไปที่ปลายทางสุดท้าย 

เคลื่อนย้ายให้หมดแต่ละ 
ฟาร์มภายใน 12 ชั่วโมง 

พักคอกกลางล้างท าความ
สะอาดฆ่าเชื้อ 30 นาที 

ข้ามเขต 
ต้นทางออกใบเคลื่อนย้าย

ไปท่ีคอกกลาง 
คะแนนประเมิน 80 คะแนน 
ผลการประเมินมีอายุ 30 วัน 

สัตวแพทย์พื้นที่คอกกลาง 
ออกใบย้ายไปที่ปลายทางสุดท้าย 

เคลื่อนย้ายให้หมดแต่ละ 
ฟาร์มภายใน 24 ชั่วโมง 

พักคอกกลางล้างท าความ
สะอาดฆ่าเชื้อ 30 นาที 

หมายเหตุ ; 1) ใหส้ัตวแพทย์ประจ าท้องท่ีต้นทางจัดท าบันทึกข้อความระบุสถานที่ปลายทางสุดท้าย(ปลายทางที่ย้ายต่อจากคอกขายกลาง)  
ใหส้ัตวแพทย์พ้ืนที่ท่ีคอกขายกลางตั้งอยู่ได้ทราบ โดยแนบไปพร้อมกับหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้าย ทุกครั้ง 
 2) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ให้พร้อม เช่น ฟาร์ม GAP (อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี) หากจะเคลื่อนย้ายสุกรจากคอกขายกลาง 
จาก อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี (ใบ GAP) ไปจังหวัดปทุมธานี (ข้ามเขต) ก็ต้อง (1) หนังสืออนุญาตปลายทาง (สนง.ปศจ.ปทุมธาน)ี (2) ใบ GAP    
(3) ใบประเมินความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (๔) ผลตรวจโรค ASF มีอายุ 90 วัน (นับจากหลังวันตอบผล) 

การเคลื่อนย้ายสุกรผ่านคอกขายกลาง 
(ตามระเบียบข้อ 16) 





หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.05/ว1825 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565  
เรื่อง เน้นย้ ามาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

1. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
1.1 ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุกรในระบบ E-smart plus  

1.2 เฝ้าระวังโรค 

1.3 หากพบสุกรป่วยตายตามนิยาม ให้สอบสวนโรคเบื้องต้น 

1.4 เก็บตัวอย่างสุกรป่วย ส่ง ศวพ.ตะวันตก 

1.5 กรณีพบผลบวกต่อโรค ASF 

     1.5.1 บันทึกสั่งกัก แยกสุกรป่วย 

           1.5.2 ท าลายสุกรที่ป่วยตายตามนิยาม หรือมีผลตรวจยืนยันโรค ASF หรือสุกร ซากสุกร ที่เป็นพาหะของโรค
ชดใช้ไม่ต่ ากว่า สามในสี่ 



หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.05/ว1825 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565  
เรื่อง เน้นย้ ามาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหวิาต์แอฟริกาในสุกร  

1. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ (ต่อ) 

    1.5.3 ล้าง ท าความสะอาด ท าลายเช้ือโรคพ้ืนที่เลี้ยงสุกร 

    1.5.4 ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว 

    1.5.5 ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้การป้องกันโรค ASF 

    1.5.6 รายงาน ปศจ. ทันที ที่ได้รับแจ้งสุกรป่วย 



หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.05/ว1825 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565  
เรื่อง เน้นย้ ามาตรการเฝ้าระวังและควบคมุโรคอหิวาต์แอฟรกิาในสุกร  

2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

   2.1 รายงานสุกรป่วย ตาย ในระบบ E-smart surveillance  

   2.2 รายงานการเกิดโรคระบาดเบื้องต้น (กคร.1) ภายใน 24 ชั่วโมง 

   2.3 รายงานการสอบสวนโรค (กคร.2) ภายใน 72 ชั่วโมง 

   2.4 รายงานภาวการณ์ระบาดของโรค (กคร.3) อย่างต่อเนื่องจนกว่าโรคสงบ (ไม่พบสุกรป่วยตาย 30 วัน) 

   2.5 ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เพื่อสอบสวนโรค และก าหนดมาตรการควบคุมโรค 

   2.6 เฝ้าระวังโรค หากพบสุกร ป่วยตาย ให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ศวพ.ตต. 

   2.7 หากพบว่าโรคจะมีการแพร่กระจาย ให้พิจารณาเสนอ ผวจ. ปก.เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวัง 



หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.05/ว1825 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565  
เรื่อง เน้นย้ ามาตรการเฝ้าระวังและควบคมุโรคอหิวาต์แอฟรกิาในสุกร  

2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
    2.8 ควบคุมโรค 
         2.8.1 กรณีพบสุกรป่วยตายตามนิยาม ให้ ปศจ.พิจารณาใช้อ านาจตาม ม.13 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558 ในการสั่งท าลายสุกร รวมถึงสามารถสั่งท าลายสุกรทีม่ีความเสี่ยงรอบจุดเกิดโรค และที่
เชื่อมโยงโดยตรงกับสุกรที่ป่วยตามนิยาม ชดใช้ไม่ต่ ากว่า สามในสี่ 
         2.8.2 ผลักดันสุกรที่มีความเสี่ยงเขา้โรงฆ่า  
         2.8.3 เฝ้าระวังโรคทางอาการ ในพื้นที่รัศมี 1 ก.ม. รอบจุดเกิดโรค 
         2.8.4 สอบถามอาการสุกรป่วย (เคาะประตูบ้าน) ในพื้นที่รัศมี 5 ก.ม. รอบจุดเกิดโรค 
         2.8.5 ให้ความรู้ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 



  สรุปแนวทางการด าเนินงาน 
กรณีมีรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ยืนยันตรวจพบเชื้อ
อหวิาต์แอฟริกาในสุกร 
 ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๕/ว๓๖๑๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

นายจ าลอง วรศรี 

ผู้อ านวยการส่วนสขุภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 



 ๑. การรายงานโรค (๑/๓) 
ที่ กรณ ี การรายงาน/วิธีการรายงาน แบบรายงาน เอกสารอ้างอิง 

๑ ไม่พบการป่วยตายผิดปกติหรือไม่มีการ

ท าลายสุกรเพื่อลดความเสี่ยง ต่อโรค ASF 

Zero report google form ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน 

(นอกเหนือจากข้อ ๒) ตามลิ๊งค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb

aSf9UrdkLOE5MBSXirtim1d1aVYadnXAN57pSiCK

U9-TOg/viewform?usp=sf_link 

หนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ 

๐๖๑๐.๐๕/ว๘๘๗     ลงวันท่ี ๑๗ ม.ค. 

๖๕ เรื่ อ ง  การรายงานสถานการณ์     

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรประจ าวัน 

ตามข้อ ๑ 

๒ พบการป่วยตายผิดปกติหรือมีการท าลาย

สุกรเพื่อลดความเสี่ยง ต่อโรค ASF 

รายงานเพียงครั้งเดียว เฉพาะวันท่ี

พบการป่วยตายผิดปกติหรือมีการ

ท าลายสุกร โดยให้นับยอดสะสม

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๕ เป็นต้นไป 

google form และ ระบบ E-Smart surveillance 

ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน (นอกเหนือจากข้อ ๑) 

ตามลิ๊งค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq

2CJ_IfbH_VHbhVe8G1dNIjc3XweOFt189Wt9dU2B

k7Ul1w/viewform?usp=sf_link 

 

หนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ 

๐๖๑๐.๐๕/ว๘๘๗     ลงวันท่ี ๑๗ ม.ค. 

๖๕ เรื่ อ ง  การรายงานสถานการณ์     

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรประจ าวัน 

ตามข้อ ๒ 



๑. ระบบการรายงาน (๒/๓) 
ที่ กรณ ี การรายงาน/วิธีการรายงาน/แบบรายงาน/เอกสารอ้างอิง 

๓ มีผลการตรวจยืนยันโรค ASF 

(จากตัวอย่างที่ไม่ใช่จากสุกรมี

ชีวิต เช่น ตัวอย่างพื้นผิวในโรง

ฆ่าสุกร ตัวอย่างพื้นผิวในสถานที่

จ าหน่ายเนื้อสุกรหรือในเนื้อสุกร 

๑. กรณีพบเชื้อในโรงฆ่า ให้สอบสวนแหล่งที่มาของสุกรย้อนหลัง ๗ วัน      นับจากวันเก็บตัวอย่าง 

๒. หากสุกรมาจากจังหวัดในเขตปศุสัตว์เดียวกันให้ปศุสัตว์จังหวัดท าหนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัดต้นทาง

ให้สอบสวนโรค ได้เลยโดยให้อ้างถึงเลขที่ตัวอย่างเดิม เมื่อปศุสัตว์จังหวัดต้นทางสอบสวนโรคเสร็จแล้ว

ให้รายงานปศุสัตว์เขต , กรมปศุสัตว์ (สคบ.) และกลุ่มไลน์เฉพาะกิจ 

๓. หากสุกรมาจากจังหวัดในเขตปศุสัตว์อื่นๆ ให้ปศุสัตว์จังหวัดท าหนังสือแจ้งปศุสัตว์เขตให้แจ้งปศุสัตว์

จังหวัดต้นทางให้สอบสวนโรค โดยให้อ้างถึงเลขที่ตัวอย่างเดิม เมื่อปศุสัตว์จังหวัดต้นทางสอบสวนโรค

เสร็จแล้วให้รายงาน     ปศุสัตว์เขตต้นทาง , กรมปศุสัตว์ (สคบ.), ปศุสัตว์เขตปลายทางและกลุ่มไลน์

เฉพาะกิจของจังหวัดตนเอง 



๑. ระบบการรายงาน (๓/๓) 

ที่ กรณ ี การรายงาน/วิธีการรายงาน/แบบรายงาน/เอกสารอ้างอิง 

๔ มีผลการตรวจยืนยันโรค ASF ใน

สถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร สถานที่

จัดเก็บเนื้อสุกร หรือในเนื้อสุกร 

๑. สอบสวนแหล่งที่มา 

๒. หากสุกรมาจากจังหวัดในเขตปศุสัตว์เดียวกันให้ปศุสัตว์จังหวัดท าหนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัดต้นทางให้

สอบสวนโรค ได้เลยโดยให้อ้างถึงเลขที่ตัวอย่างเดิม 

เมื่อปศุสัตว์จังหวัดต้นทางสอบสวนโรคเสร็จแล้วให้รายงานปศุสัตว์เขต ,       กรมปศุสัตว์ (สคบ.) และกลุ่ม

ไลน์เฉพาะกิจ 

๓. หากสุกรมาจากจังหวัดในเขตปศุสัตว์อื่นๆ ให้ปศุสัตว์จังหวัดท าหนังสือแจ้ง    ปศุสัตว์เขตให้แจ้งปศุสัตว์

จังหวัดต้นทางให้สอบสวนโรค โดยให้อ้างถึงเลขที่ตัวอย่างเดิม เมื่อปศุสัตว์จังหวัดต้นทางสอบสวนโรคเสร็จ

แล้วให้รายงานปศุสัตว์เขตต้นทาง , กรมปศุสัตว์ (สคบ.), ปศุสัตว์เขตปลายทางและกลุ่มไลน์เฉพาะกิจของ

จังหวัดตนเอง 





๒. การด าเนินงานกรณียืนยันพบเชื้ออหวิาต์แอฟริกาในสุกร       จากห้องปฏิบัติการของกรม

ปศุสัตว์ ให้ด าเนินการ ดังนี ้

๒.๑ สั่งกักสุกร ในฟาร์มทุกฟาร์ม ที่อยู่ในรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค 
๒.๒ หากจะเคลื่อนย้าย  
 ๒.๒.๑ ฟาร์มสุกร ที่อยู่ในรัศมี ๑ กิโลเมตร จะต้องมีคะแนนประเมินความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า ๘๐ 
คะแนน 
 ๒.๒.๒ ฟาร์มสุกร ที่อยู่ในรัศมีมกกว่า ๑ กิโลเมตร จะต้องมีคะแนนประเมินความเสี่ยง ไม่น้อย
กว่า ๖๐ คะแนน 
 ๒.๒.๓ โดยผลการประเมินความเสี่ยง มีอายุ ๑ สัปดาห ์
 ๒.๒.๔ พร้อมทั้งด าเนินการ ดังนี ้



การด าเนินงานกรณยีืนยันพบเชื้ออหวิาต์แอฟรกิาในสุกร (ต่อ) 
ที ่ สถานประกอบการ/ตัวอย่าง การด าเนินการ เอกสารอ้างอิง 
๑ ฟาร์มสุกร     

๑.๑ ฟาร์มรายย่อย (ไม่เกิน ๕๐ ตัว) – รายเล็ก (ไม่เกิน ๕๐๐ 

ตัว) 

๑. ท าลายสุกร ชดใช้ ไม่น้อยกว่า ๗๕ % 

๒. ท าลายสิ่งของ 

๑. พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๓ (๔) ท าลายสัตว์ที่

เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ ที่

เป็นพาหะของโรคระบาด 

๒. กฎกระทรวงก าหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกท าลาย       อันเนื่องจากเป็นโรค

ระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็น

พาหะของโรคระบาด 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. ประกาศกรมปศุสัตว์ 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอัน

ควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการท าลายสิ่งของใด ๆ 

ทีม่ีเชื้อโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๘ 



การด าเนินงานกรณียืนยันพบเชือ้อหวิาต์แอฟรกิาในสุกร (ต่อ) 
ที ่ สถานประกอบการ/ตัวอย่าง การด าเนินการ เอกสารอ้างอิง 

๑.๒ ฟาร์มรายกลาง (ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว) – รายใหญ่ (๕,๐๐๐ ตัวขึ้น

ไป) 

๑. พิจารณาท าลายสุกรที่แสดงอาการป่วยหรือมอีาการตาม

นิยามเป็นล าดับแรก 

๑. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดจ านวน และลักษณะการป่วยหรือตายของสุกร 

หรือหมูป่า เพื่อการป้องกันและควบคุม         โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  พ.ศ. ๒๕๖๔    

ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

๑.๒.๑ สุกรหย่านม สุกรรุ่นและสุกรขุน ๑. เก็บตัวอย่างเลือดหรือน้ าลายในสุกรที่แสดงอาการผิดปกติ

หรือมีอาการตามนิยาม            ทุกโรงเรือนๆละ ๑๕ ตัว  

พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างพื้นผิวโรงเรือน ใน ๓ บริเวณๆละ ๕ 

ต าแหน่งๆละ ๑ ตารางฟุต 

๒. หากผลตรวจเป็นบวก  ในโรงเรือนใดให้เก็บตัวอย่างพ้ืนผิวซ้ า
อีกครั้งในทุกคอกย่อยๆละ     ๑๕ ต าแหน่งๆละ ๑ ตารางฟุต ใน

โรงเรือนนั้น      หากคอกย่อยใดให้ผลบวกให้ท าลายเฉพาะสุกร     

ในคอกย่อยนั้น 

  

๑.๒.๒ สุกรพันธุ์ ที่เลี้ยงแบบกรงตับและมีระบบการให้อาหาร และน้ า

แบบราง  

๑. ให้เก็บตัวอย่างเลือด  หรือน้ าลายทุกๆ      ๑๐ ตัว เก็บ

ตัวอย่าง ๕ ตัว  

๒. หากพบผลการตรวจเป็นบวกให้ท าลายสุกรชุดนั้นทันที (ทั้ง 

๑๐ ตัว) 

  





การด าเนินงานกรณียืนยันพบเชือ้อหวิาต์แอฟรกิาในสุกร (ต่อ) 

ที่ สถานประกอบการ/ตัวอย่าง การด าเนินการ เอกสารอ้างอิง 
๒ โรงฆ่าสุกร ๑. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการน าสุกรเข้าฆ่า 

๒. ท าความสะอาด และท าลายเชื้อโรค (Big Cleaning) 

๓. เก็บตัวอย่างพื้นผิว (surface swab) จ านวน ๓ บริเวณ คือ พื้นท่ีคอกพักสุกร (๕ 

ต าแหน่ง) พื้นท่ีบริเวณการผลิต (เก็บตัวอย่างอย่างน้อย ๑๐ ต าแหน่ง) และพื้นท่ีท่อ

ระบายน้ าท้ิง (๕ ต าแหน่ง) โดยใช้ผ้าก๊อช ปลอดเชื้อ (sterile gauze) จุ่มน้ าเกลือ (NSS) 

ให้ชุ่มแล้วป้ายบริเวณพื้นผิว ๑ แผ่น ๆ ละ ๑ ตารางฟุต กระจาย         ให้ครอบคลุมแต่

ละบริเวณ และรวมใส่ถุงแยกแต่ละบริเวณของ    โรงฆ่าสุกรนั้น ๆ จ านวน ๒ ครั้งในวันท่ี 

๐ และวันท่ี ๑              หลังท าความสะอาดท าลายเชื้อโรค 

๔. ต้องให้ผลลบท้ังสองคร้ัง จึงจะให้ฆ่าสุกรได้ตามปกติ 

๕. สอบสวนให้ทราบสาเหตุการพบเชื้อและสอบข้อมูลย้อนหลัง    ๓๐ วัน ว่าน าสุกรมา

จากฟาร์มและสอบสวนฟาร์มท่ีเกี่ยวข้อง 

  



การด าเนินงานกรณียืนยันพบเชือ้อหวิาต์แอฟรกิาในสุกร (ต่อ) 

ที ่ สถานประกอบการ/ตัวอย่าง การด าเนินการ เอกสารอ้างอิง 

๓ สถานที่จ าหน่ายและสถานที่จัดเก็บเนื้อสุกร ๑. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการขายซากสุกร 

๒. ท าความสะอาด และท าลายเชื้อโรค 

๓. เก็บตัวอย่างพื้นผิว (surface swab) ใน ๕ บริเวณ ๆ ละ ๕ ต าแหน่ง ๒ 

ครั้งในวันที่ ๐ และวันที่ ๑  

๔. ให้ผลการตรวจเป็นลบ ทั้งสองครั้ง จึงจะด าเนินการ   ได้ตามปกติ  

๕. ให้สอบสวนให้ทราบสาเหตุการพบเชื้อและสอบข้อมูลย้อนหลัง ๓๐ วัน ว่า

ซื้อซากสุกรมาจากที่แหล่งใดและ   ตามไปสอบสวน 

  



การด าเนินงานกรณียืนยันพบเชือ้อหวิาต์แอฟรกิาในสุกร (ต่อ) 

ที ่ สถานประกอบการ/ตัวอย่าง การด าเนินการ เอกสารอ้างอิง 
๔ จากตัวอย่างเนื้อสุกรในสถานที่จัดเก็บซาก

สุกรหรือสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกรขนาดเล็ก 

๑. ให้ท าลายซากสุกรรวมทั้งสิ่งของ และให้ชดใช้ 

๒. สอบสวนให้ทราบสาเหตุและสอบข้อมูลยอ้นหลัง ๓๐ วัน    ถึงแหล่งที่มาของ

ซากสุกรและตามไปสอบสวน  

  

๕ จากตัวอย่างเนื้อสุกรในสถานที่จัดเก็บซาก

สุกรหรือสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกรขนาดใหญ ่

๑. เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรทุกชุดการผลิต ๆ ละ ๕ ตัวอย่างๆละ ๕๐ กรัม  

๒. หากพบผลบวกในชุดการผลิตใดให้ท าลายเฉพาะ        ในชุดการผลิตนั้นๆ

และจ่ายค่าชดใช้ราคาซากสัตว์           ที่ถูกท าลาย 

๓. สอบสวนให้ทราบสาเหตุและสอบข้อมูลย้อนหลัง ๓๐ วัน     ถึงแหล่งที่มา

ของซากสุกรและตามไปสอบสวน 

  



๓. การประกาศเขตโรคระบาดหรือโรคระบาดชั่วคราว 

๓.๑ จะประกาศได้เฉพาะตัวอย่างจากสุกรมีชีวิตเท่านั้น 
๓.๒ ถ้าท้องที่นั้นได้มีการประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไว้แล้ว  
   ๓.๒.๑ ให้ปศุสัตว์จังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเลิกค าสั่งประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิ วาต์
แอฟริกาในสุกรฉบับเดิม  
   ๓.๒.๒ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในอ าเภออื่นๆ 
   ๓.๒.๓ ประกาศเขตโรคระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเฉพาะในพื้นที่อ าเภอที่มีรายงานผลยืนยัน
โรคโรคอหวิาต์แอฟริกาในสุกร 



สรุปวิธีการ/แนวทางการด าเนินการไม่ให้เกิดโรคอหวิาต์แอฟริกาในสุกร ในฟาร์มสุกร เพิ่มอีก 

1. เร่งส่งเสริม ผลักดันยกระดับฟาร์มสุกร ให้ผ่านการรับรองฟาร์ม GFM หรือ ฟาร์ม GAP 
2. เร่งขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุกร และประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกร ในระบบ E-smart plus ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565 
3. ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค การแจ้งโรค การขออนุญาตเคลื่อนย้าย (ตั้งกลุ่มไลน)์ 
4. ตรวจสอบการขายสุกร ในสื่อสังคมออนไลน์ ให้ค าแนะน าการป้องกันโรค การอนุญาตเคลื่อนย้าย 
5. เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด 
6. กรมปศุสัตว์ควรก าหนดให้มีการขออนุญาตน าสุกรเข้าเลี้ยง การตรวจประเมินฟาร์มสุกรก่อนลงเลี้ยง
ทุกครั้ง นอกจากจะป้องกันโรคแล้ว ยังท าให้ทราบข้อมูลจ านวนสุกร และสามารถควบคุมจ านวนสุกร  
ให้เหมาะสมกับขนาดโรงเรือน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 





ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่มีการพักเล้าจังหวัด................. 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ประเภทเกษตรกร จ านวนสุกร (ตัว) ก่อนการพักเล้า 

สาเหตุการพักเล้า 

ช่วงเวลาที่คาดว่าจะ
กลับมาเลี้ยงใหม ่

 (เดือน/ปี)       บ้านเลขท่ี   หมู่ที ่ต าบล อ าเภอ 
รายย่อย 
(<50 ตัว) 

รายเล็ก 
(50-500 ตัว) 

รายกลาง 
(50-500 ตัว) 

รายใหญ่ 
(>500 ตัว) 

พ่อ
พันธุ์ แม่พันธุ์ 

ลูกสุกร 
ก่อนหย่านม สุกรเล็ก สุกรรุ่น สุกรขุน รวม 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       



ข้อมูลฟาร์มสุกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 

ท่ี จังหวัด 
จ านวนสุกรท้ังหมด*** GAP GFM รวม GAP และ GFM 

จ านวนฟาร์ม จ านวนสุกร(ตัว) จ านวนฟาร์ม จ านวนสุกร(ตัว) จ านวนฟาร์ม จ านวนสุกร(ตัว) จ านวนฟาร์ม จ านวนสุกร(ตัว) 

1 ราชบุรี 740 1,307,930 145 1,927,670 21 79,843 166 2,007,513 

2 กาญจนบุรี 2,454 435,682 142 602,110 79 191,337 221 793,447 

3 สุพรรณบุรี 450 396,783 244 543,740 100 163,256 344 706,996 

4 นครปฐม 78 65,595 54 201,971 93 63,913 147 265,884 

5 เพชรบุร ี 956 100,726 68 89,827 76 21,565 144 111,392 

6 ประจวบคีรีขันธ์ 1,012 82,997 39 64,573 106 23,242 145 87,815 

7 สมุทรสงคราม 2 620 1 1,500 4 1,598 5 3,098 

8 สมุทรสาคร 2 21         0 0 

รวม 5,694 2,390,354 693 3,431,391 479 544,754 1,172 3,976,145 



ฟาร์มสุกร GAP สุพรรณบรุี 



โรงฆ่าสุกร 
สุพรรณบุรี 











ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านสุขภาพสัตว)์ ร้อยละ ๒๐  
๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรค และการ
เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๓ 
 ๒. ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคใน
สัตว์) น้ าหนักตัวช้ีวัด : ร้อยละ ๕.๕ 
 ๓. ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้า
เปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๑.๕ 
      ส่วนที่ ๑.๑ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร (๒ คะแนน) รายงานการเฝ้าระวังโรคในสุกรตาม
แบบฟอร์มออนไลน์ “แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่ส าคัญในสุกรและหมูป่า” โดยมีกิจกรรมย่อยทั้งหมด ๔ 
กิจกรรม ดังนี้ 



ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย 
โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๑๑.๕ 

ส่วนที่ ๑.๑ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร (๒ คะแนน) 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 การเฝ้าระวังอาการทางคลินิกโรคระบาดที่ส าคัญในสุกรในฟาร์ม (0.5 คะแนน) 
พิจารณาจากผลการด าเนินการเฝ้าระวังโรคในสุกร โดยการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อ 
เฝ้าระวังโรคอหวิาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่ส าคัญในสุกรและหมูป่า และรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ 
“แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรค 
ระบาดที่ส าคัญในสุกรและหมูป่า” กิจกรรมย่อยส าหรับฟาร์มสุกร 

ท่ี จังหวัด 
จ านวนเกษตรกร(ราย) 

ตรวจเยี่ยมและรายงาน(ฟาร์ม /รอบ) 
ณ วันท่ี 20 ส.ค. 2564 ณ วันท่ี 24 ม.ค. 2565 

1 กาญจนบุรี 2,532 2,454 2,454 
2 เพชรบุร ี 1,431 1,084 1,084 

3 ประจวบคีรีขันธ์ 2,061 1,012 1,012 
4 ราชบุรี 1,459 739 739 
5 สุพรรณบุรี 2,607 450 900 
6 นครปฐม 655 78 156 
7 สมุทรสงคราม 9 3 6 
8 สมุทรสาคร 3 2 4 



ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย 
โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๑๑.๕ 

ส่วนที่ ๑.๑ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร (๒ คะแนน) 
กิจกรรมย่อยที่ 2 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาด ที่ส าคัญในสุกรและหมูป่า ในโรงฆ่าสุกร  
โรงฆ่าละ 2 ครั้ง/ปี (0.5 คะแนน) 

พิจารณาจากผลการด าเนินการการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในโรงฆ่าสุกร และรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “แบบรายงานกิจกรรมเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่ส าคัญในสุกรและหมูป่า” กิจกรรมย่อยส าหรับโรงฆ่าสุกร 

ที ่ จังหวัด 
จ านวนโรงฆ่าสุกร (แห่ง) 

เก็บตัวอย่าง ( 2 ครั้ง/ปี) 
โครงการเฝ้าระวัง ASF ในโรงฆ่าสุกร 

ณ วันที่ 20 ส.ค. 2564 ณ วันที่ 24 ม.ค. 2565 เก็บ surface (เดือนละ 1 ครั้ง) เก็บเนื้อ ทุกๆ 2 เดือน) 
1 กาญจนบุรี 68   136     
2 นครปฐม 56   112     
3 ราชบุรี 39   78     

4 ประจวบคีรีขันธ์ 29   58     
5 สุพรรณบุรี 26   52     
6 เพชรบุรี 24   48     
7 สมุทรสาคร 3   6     
8 สมุทรสงคราม 0   0     



ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย 

โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๑๑.๕ 

ส่วนที่ ๑.๑ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร (๒ คะแนน) 

กิจกรรมย่อยที่ 3 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการส าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาด ที่ส าคัญในสุกรและหมูป่า 

ในสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร จ านวนต าบลละ 1 แห่ง ต าบลละ 2 ครั้ง/ปี (0.5 คะแนน) 

    พิจารณาจากผลการด าเนินการการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร และ 

รายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “แบบรายงานกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา 

ในสุกร และโรคระบาดท่ีส าคัญในสุกรและหมูป่า” กิจกรรมย่อยส าหรับสถานท่ีจ าหน่าย 

ที ่ จังหวัด จ านวนต าบล (แห่ง) 
เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรในร้านขายเนื้อ  

โครงการเฝ้าระวัง ASF ในร้านขายเนื้อสุกร 

ณ วันที่ 26 ส.ค. 2564 ต าบล ละ 1 ร้าน ( 2 ครั้ง/ปี) เก็บเนื้อ (ต าบล ละ 1 ร้าน ทุกๆ 6 เดือน) 

1 กาญจนบุรี 98 196 196 

2 นครปฐม 106 212 212 

3 ราชบุรี 104 208 208 

4 ประจวบคีรีขันธ์ 48 96 96 

5 สุพรรณบุรี 110 220 220 

6 เพชรบุรี 93 186 186 

7 สมุทรสาคร 40 80 80 

8 สมุทรสงคราม 36 72 72 



ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย 

โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๑๑.๕ 

ส่วนที่ ๑.๑ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร (๒ คะแนน) 

กิจกรรมย่อยท่ี 4 การรายงานสอบสวนโรคระบาดที่ส าคัญในสุกร ในกรณีพบผลบวกในการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 

ในโรงฆ่าสุกร และในสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร (0.5 คะแนน) 

   พิจารณาจากผลการด าเนินการการรายงานสอบสวนโรคระบาดที่ส าคัญในสุกร ในกรณีพบผลบวกในการเฝ้าระวังทาง 

ห้องปฏิบัติการในโรงฆ่าสุกรและในสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร ในแบบฟอร์มออนไลน์ “แบบรายงาน 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันฯ โรคสุกร” กิจกรรมย่อย ที่ 4 การสอบสวนโรค 

รอบท่ี 1/2565 และ รอบท่ี 2/2565 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินการ 

0 มีการด าเนินการสอบสวนโรคได้น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสถานที่ท่ีพบผลบวก 

0.25 มีการด าเนินการสอบสวนโรคได้ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนสถานที่ท่ีพบผลบวก 

0.5 มีการด าเนินการสอบสวนโรคได้มากกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนสถานที่ท่ีพบผลบวก 

รอบท่ี 1/2565 พิจารณาผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 

รอบท่ี 2/2565 พิจารณาผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565 
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ผลงาน % ผลปฏิบัติงานคงเหลือ % 

หน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 

กาญจนบุรี ราย 461 435 

นครปฐม ราย 119 119 

ประจวบคีรีขันธ์ ราย 375 225 

เพชรบุรี ราย 260 635 

ราชบุรี ราย 265 60 

สมุทรสงคราม ราย 2 2 

สมุทรสาคร ราย 1 1 

สุพรรณบุรี ราย 474 474 

รวม ราย 1,957 1,951 

หมายเหตุ : ด าเนินงานทั้งปี 
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5. รายงานท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ต้องติดตาม 
5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
ตัวชี้วัด : จ านวนเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกา 
            ในสุกรในระดับเสี่ยงสูง-สูงมาก ที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการ 
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ผลงาน % ผลปฏิบัติงานคงเหลือ % 

หน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 

กาญจนบุรี ราย 205 149 

นครปฐม ราย 155 82 

ประจวบคีรีขันธ์ ราย 185 14 

เพชรบุรี ราย 150 93 

ราชบุรี ราย 110 0 

สมุทรสงคราม ราย 80 0 

สมุทรสาคร ราย 90 0 

สุพรรณบุรี ราย 155 53 

รวม ราย 1,130 391 
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5. รายงานท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ต้องติดตาม 
5.3 กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว ์
ตัวชี้วัด : จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองใหม่สถานที่เลี้ยงที่มีระบบ GFM 

หมายเหตุ : ด าเนินงานทั้งปี 
1. 



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 



ขอบคุณครับ 


