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African Swine Fever
เกิดจากติดเชื้อ

ไวรัส

ไวรัสไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลง
ไวรัสมีเปลือกหุ้ม จึงมีความคงทนสูง
ความคงทน
ของไวรัส
กำรฆ่ำเชื้อที่แนะนำ

ทั่วไป อยู่ได้ 3 ช.ม. ที่ 50°C
70 วัน ในเลือด ทีอ
่ ุณหภูมิปกติ
15 สัปดาห์ ในเนื้อสุกรที่แช่เย็น
18 เดือน ในเลือดแช่แข็ง
10 วัน ในมูลสัตว์
หรืออาจนานกว่า 3 เดือน
ถ้ามีสภาวะที่เหมาะสม

o
o
o
o
o
o

ภายหลังการติดเชื้อ (5-20วัน) สุกรจึงค่อยแสดงอาการ
สุกรป่าเป็นแหล่งเก็บเชื้อโดยไม่แสดงอาการ
มีพาหะหลัก คือ เห็บอ่อน (Soft tick)
เห็บอ่อนชนิดนี้ ยังไม่พบการรายงานในไทย
ติดผ่านทางเลือดและสิ่งคัดหลั่ง เช่น น้าลาย มูลสุกร
สุกรเลี้ยงจะมีความไวต่อการติดเชื้อและแสดงอาการ

การแพร่กระจายของเชื้อ
พบครั้งแรกที่ เคนย่า ปี 1921
พบในยุโรปครั้งแรกที่โปรตุเกส ปี 1957 แพร่ไปหลายพื้ นที่ใน
ยุโรป เช่น สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์
ปัจจุบัน ยุโรปสามารถกาจัดโรคนี้ออกไปได้
ยกเว้น ซาร์ดิเนียในอิตาลี
ปี 2018 ถึงปัจจุบน
ั พบ ในจีน มองโกเลีย และ เวียดนาม

ควำมร้อนที่ 70°C นำน 20 นำที

ยาฆ่าเชื้อไวรัสทั่วไป ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสที่มีเปลือกหุ้ม
o กลุ่ม Peracetic acid หรือ Formic acid
o กลุ่มไฮโปคลอไรต์ (น้ายาซักผ้าขาว เช่น ไฮเตอร์)
o กลุ่มควอตซ์
o กลุ่มไลม์ เช่น แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรต์

กำรระบำด ในยุโรปช่องทำงหลัก คือ หมูปำ่ และเห็บอ่อน
ในเอเชีย ช่องทำงหลัก คือ กำรเคลื่อนย้ำยสุกรตำย
และสุกรที่ติดเชื้อ

ข้อมูลที่นำเสนอในงำนสัมมนำ
สุกร มีไข้สูง นอนสุม ปื้ นเลือดและอัตราการตายสูง
สุ ก รป่ าแสดงอาการของโรคได้ หรื อ อาจจะไม่ แ สดง
อาการ ซึ่งอาการที่พบจะไม่ชัดเจนเหมือนสุกรเลี้ยง
อาการคล้ายกับโรคอหิวาต์สุกรทั่วไป (CSF) ซึ่งต้องใช้
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่ อการวินิจฉัยที่แม่นยา

การตรวจพบลักษณะม้ามโต (ซึ่งมักจะพบ) แต่อาจจะ
ไม่ เ ห็ น ในทุ ก ครั้ ง และอาจช้ า เกิ น ไปในการยื น ยั น ผล
เพื่ อทาลายสุกรก่อนการแพร่กระจาย
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ตรวจไวรัสด้วยวิธี PCR และภูมิคุ้มกัน ด้วย ELISA
ในยุโรปมีการพั ฒนาชุดตรวจภาคสนามนอกเหนือจาก
การตรวจเลื อ ด เพื่ อให้ นั กล่ าสุ กรป่า ช่ วยตรวจการ
ติดเชื้อในสุ กรป่าธรรมชาติเพื่ อศึ กษาการกระจายของ
เชื้อ แต่ข้อจากัด คือ สุกรติดเชื้อใหม่จะยังไม่สร้างภูมิ
อาจจะทาให้ตรวจไม่พบ

กำรควบคุมโรคที่มีประสิทธิภำพ
1. รัฐบาลต้องมีคาสั่งที่ชัดเจน และมีการชดเชยตาม
ราคาตลาดให้เกษตรกรที่ตรวจพบ
2. กรณีระบาดต้องทาลายสุกร ในรัศมี 3 ก.ม. และ
ควบคุมการเคลื่อนย้ายในรัศมี 10 ก.ม.
3. โรคนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้ด้วยวัคซีน
4. งดการเคลื่อนย้ายสุกรและทาลายสุกรทันที
ฟาร์มที่พบปัญหาจะไม่ย้ายสุกรเข้าโรงชาแหละ
5. บริเวณพื้ นที่กักกัน แม้สัตว์ไม่ติดเชื้อก็ต้องทาลาย
เช่นเดียวกัน
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Head of the German National Reference Laboratories
for African and Classical swine fever

ระบบกำรป้องกันและควบคุมโรคทำงชีวภำพ (Biosecurity)
เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องทาอย่างเคร่งครัด
เพื่ อป้องกันเชื้อ ASF เข้ามาในพื้ นที่ฟาร์ม

Q
Q

กำรติดเชื้อผ่ำนทำงแมลงวัน หรือ ยุง
เป็นได้หรือไม่

A

อาจจะเป็น ได้ที่ การติด เชื้อ จะไปกั บตั ว หรื อ ขา
ของแมลงเท่านั้น ซึ่งเชื้อไวรัสไม่เพิ่ มจานวน
ในตัว แมลง ลั กษณะการติดผ่านทางนี้เ ป็ น
เพี ยงทางรอง ซึ่งจะติดผ่านกันระหว่างคอก
หรือ ระหว่ างโรงเรื อ นเท่านั้ น แต่ จ ะไม่ใช่ การ
ติดข้ามฟาร์ม

การติดผ่านทางเลือดที่มีเชื้อไวรัสถือ เป็นทาง
หลักที่ต้อ งสนใจ โดยพาหะสาคัญที่แท้จริง
คือ เห็บอ่อน
ดังนั้นจึงต้องกาจัดเห็บอ่อน
ออกจากคอกให้ได้อย่างถาวร

Q
A

กำรใช้วัตถุดิบอำหำรสัตว์ทป
ี่ นเปื้อน
ถึงแม้ว่ำมีกำรใช้ควำมร้อนในกำร
อัดเม็ดจะสำมำรถจัดกำรกับเชื้อได้
หรือไม่
การติดในช่องทางนี้ ไม่สาคัญเท่ากับการ
ติดในช่องทางหลัก เช่น ทางเลือดหรือการ
ได้รับเลือดที่มีเชื้อเข้าร่างกาย
ทั้งนี้การศึกษา ในเรื่องการติดผ่านอาหาร
สัตว์ที่ผ่านความร้อนในการอัดเม็ดแล้ว
ยังอยู่ในขั้นตอนของการติดตามผลต่อไป

A

กำรใช้ 70% แอลกอฮอล์ หรือ
แสง UV สำมำรถฆ่ำเชื้อได้หรือไม่
แสง UV ที่ใช้ได้ต้องเป็น UVC และมี
ระยะเวลาสัมผัสแสงนานพอสมควร
สาหรับการใช้แอลกอฮอล์ ยังให้ผลไม่น่า
ประทับใจ ดังนั้นจึงควรใช้ยาฆ่าเชื้อตามที่
แนะนาไว้

Q
A

ทำไมสุกรป่ำที่ติดเชื้อถึงอยู่รอดได้ และ
ไม่ตำยจนเชื้อหำยหมดไป ซึ่งต่ำงจำก
สุกรเลี้ยงที่จะรุนแรงกว่ำ
ในการติดเชื้อปกติ พบว่าสุกรป่าแสดง
อาการและตายได้ แต่จากการทดลองจะมี
สุกรที่รอดอยู่ประมาณ 10% และ
มีการทดสอบนาสุกรป่าที่รอดจากการติด
เชื้อ 50 วัน เข้าเลี้ยงรวมกับสุกรทั่วไป
พบว่าสุกรเลี้ยงจะไม่ติดเชื้อ
แต่ไม่แนะนาให้ใช้หลักการนี้กับสุกรเลี้ยง

ASF ไม่ใช่โรคสัตว์ติดคน
กำรกินเนื้อสุกร ไม่สำมำรถทำให้โรค
มำติดคนได้
ช่องทำงที่ทำให้โรค
กระจำยได้มำกที่สุด คือ
กำรเคลื่อนย้ำยสุกรที่ติด
เชื้อ
ดังนั้น กำรทำลำยสุกรที่
จุดเกิดโรคอย่ำงรวดเร็ว
จะหยุดยั้งกำรแพร่ไปยัง
จุดอื่นได้
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ระบบกำรป้องกันและควบคุมโรคทำงชีวภำพ (Biosecurity)
เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องทาอย่างเคร่งครัด
เพื่ อป้องกันเชื้อ ASF เข้ามาในพื้ นที่ฟาร์ม

Q

ในยุโรปใช้ล้ำงพั ก 45 วันแล้วจึงย้ำย
สุกรเข้ำเลี้ยง จะเพี ยงพอหรือไม่

A

เชื้อ ไวรัส อยู่ในเห็บ ซึ่งเห็บ จะมีอ ายุได้น านถึง
12 ปี ดังนั้นการล้างพั กต้องมั่นใจว่ากาจัดเห็บ
ออกไปได้และ ก่อนที่จะรับเข้าเลี้ยงใหม่ ฟาร์ม
นั้น จะยั งคงอยู่ ส ถานะของการควบคุ ม โรคใน
รัศมี 10 ก.ม.กาจัดเห็บอ่อนออกจากคอกให้ได้
อย่างถาวร

Q

มีกำรติดเชื้อในช่องทำงอื่นๆ เพิ่ มได้
หรือไม่

A

ช่องทางหลัก คือ ทางเลือดและสุกรที่ติด
เชื้อ แต่ช่องทางอื่นๆ เช่น อาหาร อุปกรณ์
สามารถเป็นได้ถ้ามีจานวนไวรัสทีม
่ ากพอ

Q

กำรทำมุ้งเพื่ อกันยุงหรือแมลงเข้ำ
โรงเรือนจะป้องกันเชื้อได้หรือไม่

A

อาจจะช่วยได้ในการลดความเสี่ยง
ควรจะต้องเน้นที่ระบบป้องกันโรค และเชื้อนี้
ไม่ติดผ่านทางอากาศ

Q

วัคซีนเชื้อเป็นและเชื้อตำย
ใช้ควบคุมโรคได้หรือไม่

A

การใช้วัคซีน ทั้งชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตาย
ยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีพอในการ
ควบคุมโรค ซึ่งในการทดลองได้พบว่าการใช้
วัคซีนเชื้อเป็นจะยังคงทาให้สุกรติดเชื้อและ
แพร่เชื้อได้
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