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นายสัตวแพทย์ฐปณัฐ สงคสุภา
กลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

จากรายงานขององค์การโรคระบาดสัตว์โลก 

(World Organization for Animal 

Health, OIE) เม่ือวนัที ่3 สงิหาคม พ.ศ. 2561 พบการระบาด

ของโรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุร (African Swine Fever, ASF) 

เป็นครั้งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เมืองเสิ่นหยาง 

มณฑลเหลียวหนิง พบมีสุกรป่วยตายเฉียบพลัน 47 ตัว จาก

สุกรทั้งหมด 8,116 ตัว ถึงแม้โรคนี้จะไม่ใช่โรคอุบัติใหม ่

เนือ่งจากมีการรายงานพบโรคตัง้แต่ครสิต์ศกัราช 1960 โรคนี้

เป็นโรคประจ�าถิ่นในภูมิภาคซาฮาราของทวีปแอฟริกา               

ประเทศซาดเินยีของทวีปยโุรป ต่อมาพบการระบาดของโรค

ในประเทศจอร์เจยี ประเทศอาเซอร์ไบจนั ประเทศอาร์เมเนีย 

สหพันธรัฐรัสเซีย

 โรคนีเ้ป็นโรคสตัว์แปลกถิน่ส�าหรบัประเทศไทยรวมถงึ

ประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ ถงึแม้ว่าโรคน้ีจะ

ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่ส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร

เนือ่งจากหากมกีารระบาดของโรคนีใ้นประเทศแล้วจะก�าจัด

โรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันนีย้งัไม่มวีคัซนีในการป้องกันโรค 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(African Swine Fever, ASF)

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(African Swine Fever, ASF)

ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรค มีความทนทานในสิ่งแวดล้อมสูง 

สกุรทีห่ายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชวีติและยิง่

กว่าน้ันโรคน้ีเป็นโรคทีม่คีวามความรนุแรงมาก โดยท�าให้สกุร

มีอัตราป่วยตายเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ สุกรที่ป่วยจะแสดง

อาการคล้ายคลึงกับโรคอหิวาต์สุกรและพีอาร์อาร์เอส คือ            

มีไข้สูง เบื่ออาหาร ท้องเสีย และแท้งในแม่สุกร

สาเหตุของโรค
 เกดิจากเชือ้ไวรสัอหวิาต์แอฟริกาในสกุร (ASFV) เป็น 

double-stranded DNA ที่มีเปลือกหุ้ม จัดอยู ่ในวงศ์               

Asfarviridae สกุล Asfivirus เชื้อไวรัสชนิดนี้มี 1 serotype 

แบ่งเป็น 8 serogroup ด้วยวิธี Hemadsorption inhibition 

assay (HAI) และยังสามารถจัดแบ่งเป็น genotype จาก 

p72 nucleotide sequence (B646L gene) ได้ถึง 24 

genotypes เชื้อไวรัสมีเป้าหมายหลักคือ เม็ดเลือดขาวชนิด

โมโนไซต์ และแมคโครฟาจ เชื้อมีความทนทานสูงใน                

สิง่แวดล้อม ในเลอืด สารคดัหลัง่ เนือ้สกุร ซากและผลติภณัฑ์

จากสกุร เช่น เนือ้รมควัน ไส้หมกัเกลอื ได้เป็นระยะเวลานาน               
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การอยู่รอดของเช้ือไวรสัในสภาวะต่างๆ
 ในเลือด (4oC) นาน 540 วัน อุจจาระ (25oC) นาน 

11 วนั คอกเลีย้งสกุรทีป่นเป้ือนเชือ้ นาน 105 วัน แฮม ซาลามี่ 

เนื้อหมักเกลือ นาน 120-180 วัน เนื้อสุกร (4oC)  นาน 150 

วัน เนื้อสุกรแช่แข็ง นาน 1,000 วัน

การติดต่อ
 โรคนีไ้ม่ใช่โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ แต่จ�าเพาะ

ในสัตว์ตระกูลสุกรทุกชนิด สุกรบ้าน (Sus domestica) จะ

มีความไวรับต่อโรคมาก ขณะที่สุกรป่าเม่ือติดเช้ือไวรัสใน

กระแสเลอืดอาจไม่แสดงอาการ และเป็นพาหะน�าโรคทีส่�าคญั 

สุกรที่ติดเชื้อโดยตรงจากการสัมผัสกับสุกรป่วย หรือสุกรที่

เป็นพาหะ ผ่านทางการกนิ สมัผสัเลอืด สารคดัหลัง่ หรือผ่าน

สิ่งไม่มีชีวิตที่เป็นตัวกลางในการแพร่เชื้อ เช่น เศษอาหารที่

ปนเป้ือนเชือ้ไวรสั โรงเรอืน ยานพาหนะ เครือ่งมอืเครื่องใช้ เข็ม

ฉีดยา เป็นต้น ส่วนพาหะน�าโรคทางชีวภาพ (biological 

vector) ที่ส�าคัญของโรคนี้คือเห็บอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เห็บ Ornithodoros spp. (เหบ็ในสกุรป่ายโุรป Ornithodoros 

erraticus และเห็บในสุกร ป่าแอฟริกา Ornithodoros 

moubata) ไวรัสสามารถเพิ่มจ�านวนในเห็บอ่อนได้ ทั้งวิธี 

transstadial, transovarial และ sexual transmission 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีเห็บ Ornithodoros spp. ทีเ่ป็น

พาหะน�าโรคทางชีวภาพของโรคนี้ แต่มแีมลงชนดิอืน่ เช่น 

แมลงวันคอก (Stomoxys  calcitrans), เหาสุกร                        

(Haematopinus suis) ทีอ่าจสามารถน�าพาโรคนีไ้ด้

ระยะฟักตัวและอาการทางคลินิก
 การติดเชื้อตามธรรมชาติ มีระยะฟักตัวประมาณ 

5-15 วนั หลงัจากสมัผัสสุกรป่วย และน้อยกว่า 5วันหลงัจาก

ติดเชื้อผ่านเห็บกัด ท้ังนี้ความรุนแรงของโรคขึ้นกับแต่ละ          

สายพันธุ์ของเชื้อ

อาการป่วย
 สกุรมกัมไีข้สงูมากกว่า 40oC ไม่กนิอาหาร นอนแน่นิง่ 

ไม่มีแรง พบผื่นแดงและจ�้าเลือดทั่วผิวหนังบริเวณปลายหู 

จมูก ขา อกและท้อง รวมถึงอวัยวะภายใน (hemorrhagic 

fever) อาจพบอาการอาเจียน ท้องเสียมีเลือดปน และแท้ง

ในแม่สุกร อัตราการตายสูงมากกว่า 95% มักตายภายใน 

2-3 วันหลังแสดงอาการทางคลินิก

รอยโรคทางพยาธิวิทยา
 อาจพบจุดเลือดออกทั่วไปตามผิวหนังและอวัยวะ

ภายใน ปื้นเลือดออกบริเวณผิวหนัง (รูปที่1) ปื้นเลือดออก

บริเวณปลายใบหู (รูปที่2) พบจุดเลือดออกที่ไต (รูปที่3)               

ต ่อมน�้ า เหลืองขั้ วล�าไส ้ โตและมี เลือดออก (รูปที่4 )                                   

ต่อมน�า้เหลอืงโตและมเีลอืดออก (รปูที5่) ม้ามโตและมเีลอืดคัง่ 

(รูปที่6) นอกจากนี้อาจพบอาการท้องเสียปนเลือด (รูปที่7) 

และอาการแท้ง (รูปที่8)

รูปที่1 ปื้นเลือดออกบริเวณผิวหนัง

 รูปที่2 ปื้นเลือดออกบริเวณปลายหู 
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รูปที่7 ท้องเสียปนเลือด 

รูปที่5 ต่อมน�้าเหลืองโตและมีเลือดออก

รูปที่6 ม้ามโต  รูปที่8 อาการแท้ง 

รูปที่3 จุดเลือดออกที่ไต

ที่มา : USDA APHIS, OIE และ FAO

รูปที่4 ต่อมน�้าเหลืองขั้วล�าใส้โตและมีเลือดออก

การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
 ทางสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการสัตวแพทย์ มีความพร้อมในการตรวจหาชิ้นส่วน     

สารพนัธกุรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time PCR  โดยให้เก็บ

ตัวอย่างส่งตรวจดังนี้ เจาะเลือดจากสุกรป่วย ใส่สารป้องกัน

การแข็งตัวของเลือด (EDTA) เก็บอวัยวะหรือชิ้นส่วนของ 

ต่อมน�า้เหลอืง ทอนซลิ ม้าม รกัษาสภาพท่ีอณุหภูมิ 4oC และ

ส่งตรวจทันที

การควบคุม และป้องกันโรค
 ในปัจจบุนัยงัไม่วคัซนีป้องกนัโรคอหวิาต์แอฟรกิาใน

สุกร มาตรการป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงระบาดวิทยา

จึงเป ็นเครื่องมือที่น�ามาใช ้ทั้งการเฝ ้าระวังไม ่ให ้โรค                         

เข้าประเทศ กรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียมมาตรการฉุกเฉินเพื่อ

ป้องกันและเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยเพิ่ม

ความเข้มงวดมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรและซาก 

ชะลอการน�าเข้าสุกรที่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสุกรจาก

ประเทศทีม่กีารระบาดของโรค มกีารเตรยีมความพร้อมทาง

ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และบุคลากรให้มีความช�านาญใน

การตรวจวินิจฉัยโรค เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเชิงรุก             

เฝ้าระวังทางอาการ สุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจโรคทางห้อง

ปฏบิตักิาร ส่งเสรมิความรูแ้ละความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัโรค 

ประชาสัมพันธ์และให้ความรู ้แก่เกษตรกร สัตวแพทย ์

ประชาชนและเจ้าหน้าที่ รวมถึงระบบความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ การท�าความสะอาดและพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ เนื่องจาก

โรคนี้สร ้างผลกระทบอย ่างรุนแรงต ่อเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมการเลีย้งสกุร
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