
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐ 
ไปิ เมษายน ๒๕๖๓ 

เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ 
คร้ังท่ี ๒ 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๑๗.๒/ว ๔๔๑๐ ลงวันท่ี ๑ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๗๐๓ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ตามท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาด่แอฟริกาในสุกร 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด นั้น 

ในการน้ี กระทรวงมหาดไทยแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุม 
และกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๐.มีนาคม ๒๕๖๓ ว่าเห็นชอบแนวทางการ 
แกิไขป้ญหาการบริหารจัดการเศษอาหารจากสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ครัวเรือน และตลาด 
และการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงานราชการท่ีมีการเล้ียงสุกร เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสรุปผลการประชุมดังกล่าว มาเพ่ือพิจารณาน่าไปใช้ประโยชน่ไนการขับเคล่ือน 
การป้องกัน และควบคุมโรคฯ ในพ้ืนท่ีต่อไป รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 7 
(นายศิริพัฒ พัฒๆล) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมรา'ข 

สำนักงานจังหวัด 
กลุ่มงานยุทธศาลตรีฯ 
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒ 
E-mail: ท.yut0017@gmail.com 
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^ ด ่ ว น ท ี ่ ส ุ ด 
ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว QV/Q>(ๆ 

ศาลากลางจังหวัดนครศ1รรรมรา'ช 
เลขรับ JSSL 
V J» รค toft*1 
วันf......7::......./ เวลา น. 

กระทร่ว่งิมืหาดโทิยิ' ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐ 

lo<5 มีนาคม ๒๕๖๓ 
เร่ือง สรุปผลการประขุมคณะกรรมการอำนวยการ'ป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ 

คร้ังท่ี๒. « c o t 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย) 
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๔๓๐๐ ลงวันท่ี ๑๙ กรlkาค่ม"๒๕tofe 
สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการๆ คร้ังท่ี ๒ จำนวน ๑ ชุด y 

*••๔••ร3•.ค., น๖a 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา 
ในสุกรแห่งชาติ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

คณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาดํแอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ได้ประชุม 
คณะกรรมการอำนวยการฯ คร้ังท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยท่ีประชุม 
มีมติเห็นชอบแนวทางการแกํไขปืญหาการบริหารจัดการเศษอาหารจากสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม 
ครัวเรือน และตลาด และการปฏิบตตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงานราชการท่ีมีการเล้ียงสุกร 
เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ลังนั้น เพ่ือให้การขับเคล่ือนงานตามมาตรการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุปผลการประขุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุม 
และกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒ ให้จังหวัดพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคล่ือน 
การป้องกัน และควบคุมโรคฯ ในพ้ืนท่ีต่อไป รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ที่งนี้ สามารถดาวน์โหลด 
สิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ http://www.ppb.moi.go.th/midevOl หัวช้อ "หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์" 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวช้องต่อไป 

1\\ 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายฉตรช้ย พรหมเลิศ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

• 

ลัานักงานปลัดกระทรวง 
สำนักนโยบายและแผน (กสุ่มงานกิจการพิเศษ) 
โทรคัพท์ ๐-๒๖๒๒-๒๔๔๓ มท ๕๐๖๒๐ 
E-mail : moip.50620@gmail.com 

http://www.ppb.moi
mailto:moip.50620@gmail.com


- บัญชีแนบท้าย -
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาค์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ 

คร้ังท่ี ๒ 

มท ๐๒๑๑.๑/ว 9ฝ่>5ก ลงวันท่ี ^EJo มีนาคม ๒๕๖๓ 

เริยน 
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ 
๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
๑๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 
๑๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
๑๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 
๑๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
๑๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
๑๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
๑๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
๑๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
๒๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 
๒๒. ผ้ว่าราชการจังหวัดเพชรบรณ์ 

๒๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
๒๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
๒๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 
๒๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
๒๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
๒๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 
๒๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
๓๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
๓๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
๓๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 
๓๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
๓๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 
๓๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
๓๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 
๓๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
๓๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๔๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 
๔๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
๔๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
๔๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๔๔. ผ้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 



สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต่แอฟริกาในสุกรแห่งขาต 
คร้ังท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หัวข้อ สาระสำคัณ 

ที่มา ๑.๑ เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกา 
ในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีได้ลงนามตามคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๒/๒๕๖๒ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกา 
ในสุกรแห่งชาติ เพ่ือการบริหารงานและขับเคล่ือนมาตรการตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกา 
ในสุกรของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

t c a ay d 1 M 1 ay M ๑.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ เขญรฐมนตรวาการกระทรวงมหาดเทยและปลดกระทรวงมหาดเทย 
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาตัแอฟริกาในสุกรแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒ 
เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานและกรรมการตามลำดับ 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ' ทองศรี) 
เป็นผู้แทน และปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายอำพล อังคภากรณ์กุล) 
เป็นผ้แทนเข้าร่วมการประชมดังกล่าว 

การประชุม 
คร้ังท่ี ๒ 

การประชุมข้างด้น มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมขัย ศรีอ่อน) เป็นประธาน 
ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคสหกรณ์ผู้เล้ียงสัตว์ และภาคเอกชน 
ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

๒.© ที่ประชุมมีมติรับทราบ จำนวน ๓ ประเด็น ดังนึ้ 
๒.๑.๑ สถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาด้แอฟรีกาในสุกร ทั้งหมด ๓๐ ประเทศ ใน ๓ ทวีป ได้แก่ 

ทวีปยุโรป ทวีปเอชีย และทวีปแอฟริกา ซึ่งปิจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้ และมีแนวโน้มจะขยายเป็นวงกว้าง 
มากข้ึน โดยยังไม่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย 

๒.๑.๒ แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ การดำเนินงานเฝืาระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา 
ในสุกร ปี ๒๕๖๓โดยกรมปศุสัตว์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง 
จำนวน ๕๒๓,๒๔๔,๕๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งและขุดหลุมฝืงสุกร ค่าจ้างเหมาช่วยงานสัตว์แพทย์ 
ค่าวินิจฉัย ASF ค่าขนซากสัตว์ติดเชื้อระบบปิด และค่าชดใช้ราคาสุกรท่ีถูกทำลาย 

๒.๑.๓ ผลการดำเนินงานเฝ็าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
(๑) กรมปศุสัตว์ดำเนินการตรวจเย่ียมและเฝ็าระวังทางอาการสุกรในฟาร์ม ๔,๕๓๕,๑๙๐ ฟาร์ม 

และโรงชำแหละสุกร ๒,๖๕๗,๗๗๐ ตัว โดยไม่พบสุกรแสดงอาการผิดปกติตามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
(๒) ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมของ ASFV ณ ด่านกักกันสัตว์ที่ตรวจยึดได้ทั้งที่สนามบิน 

และชายแดน พบสารดังกล่าวจากตัวอย่างท่ีส่งตรวจ (ผลการตรวจเป็นบวก) จำนวน ๔๐๔ กลุ่มตัวอย่าง จ-ภ ๔,๒๕๘ 
กลุ่มตัวอย่าง สำหรับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากผลิตภัณฑฺ วัตถุดิบ และสุกรมีชีวิตในฟาร์มและโรงฆ่า 
จำนวน ๒๔,๓๐๖ กลุ่มตัวอย่าง ตรวจไม่พบสารพันธุกรรมๆ ทั้งหมด 

๒.๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน ๒ ประเด็น ดังนึ้ 
๒.๒.๑ แนวทางการแก่ไขปืญหาการบริหารจัดการเศษํอาหารจากสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม 

ครัวเรือน และตลาด โดยขอความร่วมมือจังหวัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ครัวเรือน และตลาด ไม่จำหน่าย/ 

จายแจกเศษอาหารแกผูทจะนา เบเลยงสุกร 
(๒) พิจารณาบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้ 

มีการจำหน่าย/จ่ายแจกหรีอนำเศษอาหารเพื่อไปเลี้ยงสุกร 
(๓) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เร่ืองโรคอหิวาต์แอฟรีกาในสุกร รวมถึงวิธีการกำจัดเศษอาหาร 

แก่เกษตรกรผู้เล้ียงสุกรและผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ เพ่ือไม่ให้นำเศษอาหารไปเล้ียงสุกร 



หัวข้อ สาระสำคัณ 
๒.๒.๒ การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงานราชการท่ีมีการเล้ียงสุกร 

เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ  ขอความร่วมมือส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องให้องค์ความรู้ ดังนี้ 
(๑) ควรปรับปรุงระบบการป้องกันภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มสุกร 
(๒) ควรสร้างภูมิคุ้มกันโรคสำคัญในสุกร 
(๓) รณรงค์ไม่นำเศษอาหารมาเล้ียงสุกร กรณีมีความจำเป็นต้องใช้เศษอาหารในการเล้ียง 

ควรต้องนำผ่านความร้อน ๗๐ องศาเชียสข้ึนไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที 
(๔) ควรอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคอหิวาต้แอฟริกาในสุกรและแนวทางการป้องกันแก่เจำหน้าท่ี 

ผู้ดูแลสุกร 
(๕) หากพบสุกรหรือหมุป้าแสดงอาการป้วยหรือตายผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์โดยทันที 


