
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) เกิดจากไวรัสแอสฟาร์ (Asfravirus) มีรายงานการระบาดในสุกรป่าและสุกรบ้านหลายประเทศทั้งในทวีปแอฟริกา ยุโรปตะวันออกและประเทศ

รัสเซียมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามโรค ASF ไม่ใช่เช้ือที่ติดต่อสู่คน ไม่ก่อโรคหรือส่งผลต่อสุขภาพในคน แต่ในสุกรสามารถก่อโรคได้ทุกช่วงอายุและสุกรจะตายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสุกรในประเทศยังไม่มี

ภูมิคุ้มกันต่อโรค ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้มาก จากกรณีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีน พบการระบาดเร่ิมต้นจากทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งสาเหตุคาดว่ามา

จากหมูป่าที่มีการอมโรคจากประเทศรัสเซียเข้ามาในประเทศจีนแล้วทำให้เกิดการระบาดขึ้นในสุกรเล้ียงหลังบ้านที่มีการสัมผัสกับสุกรป่า จากนั้นพบว่าเกิดการระบาดขึ้นในฟาร์มขนาดใหญ่จากการแพร่กระจายของ

เชื้อไวรัส ASF ผ่านทางการขนส่งสุกรที่มีการติดเชื้อมายังโรงฆ่าและทำให้เกิดการติดเชื้อกลับไปกับรถขนหมู สำหรับโอกาสที่จะมีการติดเชื้อไวรัส ASF เข้ามายังประเทศไทย อาจเกิดจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากสุกรโดยนักท่องเที่ยว การนำเข้าชิ้นส่วนสุกร ไม่ว่าจะเป็นไส้สุกรหมักเกลือ เนื้อสุกรป่น กระดูกป่น อวัยวะภายในต่างๆ รวมถึงการนำเข้าสุกรพันธุ์ จากประเทศที่มีการระบาดของโรค (จีน รัสเซีย ยุโรป) รวมถึง

การติดต่อจากรถขนหมูที่กลับมาจากการส่งสุกรไปขายตามชายแดน ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนสำหรับควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ได้ผล แม้จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ตาม ดังนั้นหากมีการลักลอบนำ

วัคซีนเข้ามาขายถือเป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้มีการเกิดการระบาดของโรคได้ จึงควรแจ้งกรมปศุสัตว์ให้เข้ามาตรวจสอบ ดังนั้นความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เล้ียงและผู้ค้าสัตว์ในพื้นที่จึงมีความสำคัญอย่างมากในการ

ช่วยกันเฝ้าระวังโรค โดยหากพบสุกรที่มีการแสดงอาการต้องสงสัย มีไข้สูง ตายเฉียบพลัน มีจุดเลือดออก ควรรีบแจ้งกรมปศุสัตว์ให้เข้าไปเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ เพื่อที่จะช่วยให้สามารถตรวจพบโรคได้อย่าง

รวดเร็ว เป็นการช่วยให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ทันท่วงทีและลดความสูญเสียในวงกว้าง

ลักษณะทั่วไปของเชื้อ
เชื้อไวรัส ASF ถูกจัดอยู่ในสกุล Asfivirus

วงศ์ Asfarviridae จัดเป็นไวรัสที่มีขนาดใหญ่ มีโครง

สร้างลักษณะเป็นทรงกลมหลายเหล่ียม (Icosahedral)

สารพันธุกรรมเป็นชนิด DNA (Deoxyribonucleic

acid) มีเปลือกหุ้ม (Enveloped virus) จำนวนหลายชั้น

สามารถจำแนกได้ 24 จีโนไทป์ ซึ่งมีความรุนแรง ใน

การก่อโรคที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปเชื้อมีความคงทนในสิ่งแวดล้อม สิ่งคัดหล่ัง ซากสัตว์และผลิตภัณฑ์

จากสัตว์ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่ไม่สูง แต่เชื้อไวรัส ASF สามารถถูกทำลายได้โดยความร้อน

ที่ 56°C นาน 70 นาที หรือที ่60°C นาน 30 นาที และการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ (Disinfectant)

การติดต่อและการแพร่กระจายของเชื้อ 

1. การติดเชื้อไวรัสโดยตรง (Direct contract) ผ่านทางปากและจมูก จากการสัมผัสสัตว์ป่วย สิ่งคัด

หล่ังจากสัตว์ที่ติดเชื้อ การสัมผัสซากสัตว์ การกินเนื้อสัตว์ที่มีการติดเชื้อ 

2. การติดต่อโดยทางอ้อม (Indirect contract)

- สัมผัสวัสดุอุปกรณ์ที่มีการปนเป้ือนเชื้อไวรัส (Fomite) ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองมือ อุปกรณ์

ยานพาหนะ วัสดุในโรงเรือน รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องกับสัตว ์

- สัตว์พาหะ (Biological vector) จากการถูกกัดโดยเห็บอ่อนในสกุล Ornithodoros โดยมี

รายงานพบในแถบทวีปแอฟริกา แต่ยังไม่มีรายงานการพบเห็บชนิดนี้ในประเทศไทย 

ภายหลังจากสุกรติดเชื้อ เชื้อไวรัส ASF สามารถแพร่กระจายอยู่ในกระแสเลือด เนื้อเยื่อ สิ่ง

คัดหล่ัง และสิ่งขับถ่ายจากสัตว์ที่ป่วยและตาย โดยไวรัสสามารถมีชีวิตและก่อให้เกิดการแพร่ระบาด

ได้นานในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1 ในขณะที่สุกรที่หายจากอาการป่วยอาจมี

ภาวะติดเชื้อไวรัสเร้ือรังและคงอยู่ตลอด (Persistent infection) ทำให้สุกรตัวนั้นเป็นพาหะของเชื้อ

ไวรัส ASF

ผลิตภัณฑ์ การคงอยู่ของไวรัส

เนื้อ เนื้อติดกระดูก กระดูกป่น 105 วัน

เนื้อเค็ม 182 วัน

เนื้อแห้ง 300 วัน

เนื้อรมควัน 30 วัน

เนื้อแช่แข็ง 1,000 วัน

เนื้อแช่เย็น 110 วัน

เคร่ืองใน 105 วัน

หนัง หรือ ไขมัน (แห้ง) 300 วัน

เลือด (เก็บไว้ที่ 4 °C) 18 เดือน

อุจจาระ (อุณหภูมิห้อง) 11 วัน

เลือดที่เน่าเสีย 15 สัปดาห์

การปนเป้ือนในคอกสุกร 1 เดือน

การปรุงอาหาร(ที่ 70°C นาน

อย่างน้อย 30 นาที)
0

ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาที่ไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในผลิตภัณฑ์จากสุกรที่แตกต่างกัน

ที่มา: ดัดแปลงจาก Beltran-Alcrudo et al., 2017

อาการและรอยโรค

สุกรที่ป่วยด้วยโรค ASF สามารถแสดงอาการได้ในหลายลักษณะขึ้นอยู่กับความรุนแรง

ของเชื้อไวรัส ASF ที่ได้รับ โดยสุกรสามารถแสดงอาการป่วยได้ 4 รูปแบบ

รูปแบบการเกิดโรค อาการและรอยโรค (ภาพที่ 1)

กลุ่มไวรัสความรุนแรงสูง 

-แบบเฉียบพลันทันที 

(Peracute)

-แบบเฉียบพลัน (Acute)

ระยะฟักตัวของโรค<7วัน 

- อัตราการตาย 100% 

- ตายเฉียบพลันโดยไม่แสดงอาการ 

- ไข้สูง 40.5-42°C ตัวแดง อาเจียน หายใจลำบาก แท้ง ท้องเสียหรือ

ท้องเสียปนเลือด

- รอยโรคพบป้ืนเลือดที่ผิวหนังบริเวณตัวและปลายรยางค์ มี

เลือดออกที่อวัยวะต่างๆ ได้แก่ ต่อมน้ำเหลือง กระเพาะ ไต ตับ 

รวมถึงที่กระเพาะปัสสาวะ กล่องเสียง และผนังลำไส้ ม้ามโตมีเลือด

ค่ังอย่างรุนแรง

กลุ่มไวรัสความรุนแรงปาน

กลาง

- แบบไม่เฉียบพลัน

(Subacute)

- อัตราการตายระหว่าง 30-70% 

- ซึม ไม่กินอาหาร หายในลำบาก ข้อบวม แท้ง 

- ลักษณะอาการและรอยโรคคล้ายแบบเฉียบพลันแต่รุนแรงน้อยกว่า

กลุ่มไวรัสความรุนแรงต่ำ

- แบบเร้ือรัง (Chronic)

- อัตราการตายน้อยกว่า 30%

- อาการเกิดได้หลากหลาย ซึม ผอมโทรม อาจพบภาวะเกล็ดเลือด

ต่ำ พบจุดเลือดออกที่ผิวหนัง อาการทางระบบทางเดินหายใจ พบ

ลักษณะผิวหนังเป็นเนื้อตาย หรือมีแผลหลุมเร้ือรัง ข้อบวมอักเสบ 

- รอยโรคที่พบมักเป็นลักษณะการป่วยแบบเร้ือรัง อาจพบลักษณะ

การอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ เยื่อหุ้มปอด ปอดยึดติดชายโครง อาจ

พบจุดเนื้อตายที่ปอด ต่อมน้ำเหลืองบวมโต และข้ออักเสบ

ภาพที่ 1: แสดงลักษณะโครงสร้างของเชื้อไวรัส ASF อาการและรอยโรคทางพยาธิวิทยาของสุกรที่ติดเชื้อไวรัส ASF 

(Credit: Plum Island Animal Disease Centre (PIADC), VLA Weybridge and Center for Food Security and 

Public Health at Iowa State University, College of Veterinary Medicine and www.pig333.com) 
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