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เกิดจากติดเช้ือ ไวรัส
ไวรัสไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลง
ไวรัสมีเปลือกหุ้ม จึงมีความคงทนสูง

African Swine Fever

o ภายหลังการติดเชื้อ (5-20วัน) สุกรจึงค่อยแสดงอาการ
o สุกรป่าเป็นแหล่งเก็บเชื้อโดยไม่แสดงอาการ 
o มีพาหะหลัก คือ เห็บอ่อน (Soft tick)
o เห็บอ่อนชนิดนี้ ยังไม่พบการรายงานในไทย
o ติดผ่านทางเลือดและส่ิงคัดหลั่ง เช่น น ้าลาย มูลสุกร 
o สุกรเลี้ยงจะมีความไวต่อการติดเชื้อและแสดงอาการ

ความคงทน
ของไวรัส

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

กำรฆ่ำเชื้อที่แนะน ำ ควำมร้อนท่ี 70°C นำน 20 นำที

ยาฆ่าเชื้อไวรัสทั่วไป ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสที่มีเปลือกหุ้ม
o กลุ่ม Peracetic acid หรือ Formic acid  
o กลุ่มไฮโปคลอไรต์ (น ้ายาซักผ้าขาว เช่น ไฮเตอร์)
o กลุ่มควอตซ์   
o กลุ่มไลม ์เช่น แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรต์

ข้อมูลที่น ำเสนอในงำนสัมมนำ

สุกร มีไข้สูง นอนสุม ปื้ นเลือดและอัตราการตายสูง
สุกรป่าแสดงอาการของโรคได้ หรืออาจจะไม่แสดง
อาการ  ซึ่งอาการที่พบจะไม่ชัดเจนเหมือนสุกรเลี้ยง

อาการคล้ายกับโรคอหิวาต์สุกรทั่วไป (CSF) ซึ่งต้องใช้
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือการวินิจฉัยที่แม่นย า

การตรวจพบลักษณะม้ามโต (ซึ่งมักจะพบ) แต่อาจจะ
ไม่เห็นในทุกคร้ัง และอาจช้าเกินไปในการยืนยันผล  
เพ่ือท าลายสุกรก่อนการแพร่กระจาย

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ                              

ตรวจไวรัสด้วยวิธี PCR และภูมิคุ้มกัน ด้วย ELISA

ในยุโรปมีการพัฒนาชุดตรวจภาคสนามนอกเหนือจาก
การตรวจเลือด เพ่ือให้นักล่าสุกรป่า  ช่วยตรวจการ
ติดเชื้อในสุกรป่าธรรมชาติเพ่ือศึกษาการกระจายของ
เชื้อ แต่ข้อจ ากัด คือ สุกรติดเชื้อใหม่จะยังไม่สร้างภูมิ
อาจจะท าให้ตรวจไม่พบ

พบคร้ังแรกที่ เคนย่า ปี 1921
พบในยุโรปคร้ังแรกที่โปรตเุกส ปี 1957 แพร่ไปหลายพ้ืนท่ีใน
ยุโรป เช่น สเปน ฝร่ังเศส อิตาลี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ 
ปัจจุบัน ยุโรปสามารถก าจัดโรคน้ีออกไปได้ 
ยกเว้น ซาร์ดิเนียในอิตาลี
ปี 2018 ถึงปัจจุบนั พบ ในจีน  มองโกเลีย และ เวียดนาม

การแพร่กระจายของเชื้อ

กำรระบำด ในยุโรปช่องทำงหลัก คือ หมูปำ่และเห็บอ่อน  
ในเอเชีย ช่องทำงหลัก คือ กำรเคลื่อนย้ำยสุกรตำย
และสุกรท่ีติดเช้ือ

กำรควบคุมโรคที่มีประสิทธิภำพ

1. รัฐบาลต้องมีค าส่ังที่ชัดเจน และมีการชดเชยตาม
ราคาตลาดให้เกษตรกรที่ตรวจพบ

2. กรณีระบาดต้องท าลายสุกร ในรัศมี 3 ก.ม. และ
ควบคุมการเคล่ือนยา้ยในรัศมี 10 ก.ม.

3. โรคนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้ด้วยวัคซีน
4. งดการเคล่ือนย้ายสุกรและท าลายสุกรทันที  
ฟาร์มที่พบปัญหาจะไม่ย้ายสุกรเข้าโรงช าแหละ

5. บริเวณพ้ืนที่กักกัน แม้สัตว์ไม่ติดเชื้อก็ต้องท าลาย
เช่นเดียวกัน

สรุปโดย สัตวแพทย์บริการวิชาการ สายธุรกิจสุกร
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ระบบกำรป้องกันและควบคุมโรคทำงชีวภำพ (Biosecurity) 
เป็นส่ิงส าคัญที่ต้องท าอย่างเคร่งครัด 

เพ่ือป้องกันเช้ือ ASF เข้ามาในพ้ืนที่ฟาร์ม

Q & A

กำรติดเชื้อผ่ำนทำงแมลงวัน หรือ ยุง
เปน็ได้หรือไม่Q
อาจจะเป็นได้ที่การติดเชื้อจะไปกับตัวหรือขา
ของแมลงเท่านั้น   ซ่ึงเช้ือไวรัสไม่เพ่ิมจ านวน
ในตัวแมลง   ลักษณะการติดผ่านทางนี้เป็น
เพียงทางรอง  ซึ่งจะติดผ่านกันระหว่างคอก
หรือระหว่างโรงเรือนเท่านั้น  แต่จะไม่ใช่การ
ติดข้ามฟาร์ม

การติดผ่านทางเลือดที่มีเช้ือไวรัสถือ เป็นทาง
หลักที่ต้องสนใจ   โดยพาหะส าคัญที่แท้จริง 
คือ เห็บอ่อน    ดังนั้นจึงต้องก าจัดเห็บอ่อน
ออกจากคอกให้ได้อย่างถาวร

A

กำรใช้วัตถุดิบอำหำรสัตว์ทีป่นเปื้ อน
ถึงแม้ว่ำมีกำรใช้ควำมร้อนในกำร
อัดเม็ดจะสำมำรถจัดกำรกับเชื้อได้
หรือไม่

Q

A
การติดในช่องทางนี้    ไม่ส าคัญเทา่กับการ
ติดในช่องทางหลัก เช่น ทางเลือดหรือการ
ได้รับเลือดที่มีเชื้อเข้าร่างกาย  

ทั้งนี้การศึกษา   ในเรื่องการติดผ่านอาหาร
สัตว์ที่ผ่านความร้อนในการอัดเม็ดแล้ว 
ยังอยู่ในขั้นตอนของการติดตามผลต่อไป

กำรใช้ 70% แอลกอฮอล์ หรือ 
แสง UV สำมำรถฆ่ำเชื้อได้หรือไม่Q

A แสง UV ที่ใช้ได้ต้องเป็น UVC และมี
ระยะเวลาสัมผัสแสงนานพอสมควร    

ส าหรับการใช้แอลกอฮอล์ ยังให้ผลไม่น่า
ประทับใจ ดังนั้นจึงควรใช้ยาฆ่าเชื้อตามที่
แนะน าไว้

ท ำไมสุกรปำ่ที่ติดเชื้อถึงอยู่รอดได้ และ
ไม่ตำยจนเชื้อหำยหมดไป ซ่ึงต่ำงจำก
สุกรเลี้ยงที่จะรุนแรงกวำ่

Q

A ในการติดเชื้อปกติ พบว่าสุกรป่าแสดง
อาการและตายได้ แต่จากการทดลองจะมี
สุกรที่รอดอยู่ประมาณ 10% และ
มีการทดสอบน าสุกรป่าที่รอดจากการติด
เชื้อ 50 วัน เข้าเล้ียงรวมกับสุกรทั่วไป    
พบว่าสุกรเลี้ยงจะไม่ติดเชื้อ  
แต่ไม่แนะน าให้ใช้หลักการนี้กับสุกรเลี้ยง

ASF ไม่ใช่โรคสัตว์ติดคน 
กำรกินเนื้อสุกร ไม่สำมำรถท ำให้โรค

มำติดคนได้

ช่องทำงที่ท ำให้โรค
กระจำยได้มำกที่สุด คือ 
กำรเคลื่อนย้ำยสุกรที่ติด
เชื้อ

ดังนั้น กำรท ำลำยสุกรที่
จุดเกิดโรคอย่ำงรวดเร็ว 
จะหยุดย้ังกำรแพร่ไปยัง
จุดอ่ืนได้
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ระบบกำรป้องกันและควบคุมโรคทำงชีวภำพ (Biosecurity) 
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เพ่ือป้องกันเช้ือ ASF เข้ามาในพ้ืนที่ฟาร์ม

Q & A

ในยุโรปใช้ล้ำงพัก 45 วันแล้วจึงย้ำย
สุกรเข้ำเลี้ยง จะเพียงพอหรือไม่Q
เชื้อไวรัสอยู่ในเห็บ ซึ่งเห็บจะมีอายุได้นานถึง    
12 ปี ดังนั้นการล้างพักต้องมั่นใจว่าก าจัดเห็บ
ออกไปได้และ ก่อนที่จะรับเข้าเลี้ยงใหม่ ฟาร์ม
นั้นจะยังคงอยู่สถานะของการควบคุมโรคใน
รัศมี 10 ก.ม.ก าจัดเห็บอ่อนออกจากคอกให้ได้
อย่างถาวร

A

กำรท ำมุ้งเพ่ือกันยุงหรือแมลงเข้ำ
โรงเรือนจะปอ้งกันเชื้อได้หรอืไม่Q

A
อาจจะช่วยได้ในการลดความเส่ียง 
ควรจะต้องเน้นที่ระบบป้องกันโรค และเชื้อนี้
ไม่ติดผ่านทางอากาศ

มีกำรติดเชื้อในช่องทำงอื่นๆ เพ่ิมได้
หรือไม่Q

A
ช่องทางหลัก คือ ทางเลือดและสุกรที่ติด
เชื้อ แต่ช่องทางอื่นๆ เช่น อาหาร อุปกรณ์  
สามารถเป็นได้ถ้ามีจ านวนไวรัสทีม่ากพอ

วัคซีนเชื้อเปน็และเชื้อตำย
ใช้ควบคุมโรคได้หรอืไม่Q

A
การใช้วัคซีน  ทั้งชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตาย  
ยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธภิาพดีพอในการ
ควบคุมโรค ซึ่งในการทดลองได้พบว่าการใช้
วัคซีนเชื้อเป็นจะยังคงท าให้สุกรติดเชื้อและ
แพร่เชื้อได้
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