
ASF: AFRICAN SWINE FEVER
ความรูพ้ื�นฐานสาํหรบัเกษตรกร

โรคอหิวาต์แอฟรกิาในสกุร



ฟารม์ที�เลี�ยงมากกวา่ 50 ตัว มสีกุรตาย
ตั�งแต่รอ้ยละ 3 ต่อวนั ฟารม์ที�เลี�ยงน้อย
กวา่ 50 ตัว มสีกุรตายเฉียบพลัน
สกุรในฟารม์มอีาการไขส้งู นอนสมุกันรว่ม
กับไอ หรอืแท้ง หรอืท้องเสยีเป�นเลือด หรอื
มผีิวหนังแดง หรอืจุดเลือดออก หรอืรอย
ชํ�าโดยเฉพาะใบห ูท้อง ขาหลัง

อาการป�วย
------------------------

เป�นโรคติดเชื�อไวรสัที�ติดต่อรา้ยแรงในสุกร
แต่ไมติ่ดต่อสู่คน ทําให้สุกรป�วยตายเกือบ
100% ป�จจุบันยังไมม่วีคัซนีป�องกัน เชื�อมี
ความคงทนสูงในสิ�งแวดล้อม สัตวที์�หายป�วย
สามารถแพรเ่ชื�อได้ตลอดชวีติ ความรุนแรง
ของโรคขึ�นกับแต่ละสายพันธุข์องเชื�อ

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
African Swine Fever
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อาการ/รอยโรคที�พบ

มไีขส้งู 

นอนสมุ

จุดเลือดออกที�ผิวหนัง

มา้มโต สคีลํ�า



อาการ/รอยโรคที�พบ

ตับโต

ปอดอักเสบ

จุดเลือดออกที�ลําไส้
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นํ�าในชอ่งอก/
นํ�าในถงุหุ้มหัวใจ



อาการ/รอยโรคที�พบ

จุดเลือดออกที�ไต

แหล่งที�มา: WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH (OIE), FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO), FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT (FLI)

ระบบความปลอดภัยทางชวีภาพสาํหรบัฟารม์ (farm biosecurity) 
ระบบหรอืมาตรการที�นาํมาใชเ้พื�อป�องกันมใิหโ้รคแพรร่ะบาดติดต่อถึงสตัวที์�
เลี�ยงไว ้ เป�นมาตรการหนึ�งของระบบมาตรฐานฟารม์เลี�ยงสตัว ์ เพื�อควบคมุ
ป�องกันเชื�อโรคที�ติดมากับ คน-สตัว-์สิ�งของ เสื�อผา้ รองเท้า เครื�องมอื
เครื�องใช ้และยานพาหนะ  ต้องฆา่เชื�อโรค ทางเขา้-ออกฟารม์ กําจดัสตัวพ์าหะ
มพีื�นที�พกัสตัว ์พื�นที�เลี�ยง และพื�นที�ขายหมู แยกจากกัน ต้องเปลี�ยนชุดก่อน
เขา้ - ออก และจุม่รองเท้าบูท้ฆา่เชื�อทกุครั�ง
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จุดเลือดออกที�หัวใจ



ไวรสัอหิวาต์สกุรแอฟรกิา เป�นจุลชพีที�มองไมเ่ห็นด้วยตาเปล่า คงตัว
ในสิ�งแวดล้อมได้ดี ต้องใชก้ารตรวจแยกในห้องปฎิบติัการ การเก็บ
ตัวอยา่งเพื�อสง่ตรวจจงึเป�นเครื�องมอืหนึ�งที�สาํคัญ ตามชอ่งทางที�
ไวรสัจะเขา้สูฟ่ารม์ได้ เรยีกวา่ วถีินาํเขา้ (entry pathway) 

1. กลุ่มสกุรมชีวีติ (swine) เชน่ พอ่แมพ่นัธุ ์สกุรขุน หมูป�า แตกต่างกัน
ในแต่ละฟารม์ : มโีอกาสในการนําไวรสัเขา้มาในฟารม์สงู ควรตรวจไวรสั
หรอืภมูคิุ้มกันต่อโรคทกุตัว  

2. กลุ่มสิ�งไมม่ชีวีติ (inanimate or fomite) ที�คาดวา่มปีระวติัการ
สมัผสักับฟารม์สกุร หรอืมาจากพื�นที�ที�มไีวรสั เชน่ ยานพาหนะเขา้ออก
ฟารม์ เสื�อผา้ วสัดอุุปกรณจ์ากนอกฟารม์ : ใหเ้ก็บตัวอยา่งจากพื�นผวิ
(swab) รว่มกับการใชนํ้�ายาฆา่เชื�ออยา่งครอบคลมุเป�นประจาํสมํ�าเสมอ

รถยนต์ ยานพาหนะ  ใหจ้อดนอกฟารม์ หรอืทําความสะอาดและพน่
นํ�ายาฆา่เชื�อ

 

รถจบัหมู  พน่นํ�ายาฆา่เชื�อ โดยพน่ตัวรถใหทั้�วทั�งคัน ล้อรถ (หนา้ยาง
ดอกยาง ไมใ่ชเ่ฉพาะซี�ล้อรถ) พื�นรถและพื�นยางที�คอนโซลรถ ผสม
นํ�ายาใหไ้ดต้ามสดัสว่นความเขม้ขน้ และพกัใหน้ํ�ายาฆา่เชื�อออกฤทธิ�
เป�นเวลา 30 นาที 

 

คน  เจา้หนา้ที�ปศุสตัว ์เจา้ของฟารม์ คนเลี�ยงหมู พอ่ค้าซื�อหมู หากไม่
จาํเป�นไมค่วรใหเ้ขา้ในพื�นที�เลี�ยงสกุรโดยเดด็ขาด ถ้าจาํเป�นต้องเขา้
ควรอาบนํ�า เปลี�ยนเสื�อผา้ และสวมรองเท้าบูท้ ก่อนเขา้ฟารม์ทกุครั�ง
และผูที้�จะเขา้พื�นที�เลี�ยงสกุร ต้องพกัโรคอยา่งนอ้ย 5 วนั

การเฝ�าระวงัไวรสัตามวถีินาํเขา้ในฟารม์สกุร
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3. กลุ่มอาหารสตัวแ์ละวตัถดิุบ (feed and ingredient) เชน่ เนื�อป�น
กระดกูป�น ขา้วโพด ที�นาํเขา้จากประเทศที�มปีระวติัการระบาด มโีอกาสสงู
ที�จะนาํไวรสัเขา้มาในฟารม์ ควรตรวจวตัถดุบิอาหารสตัว ์ ภาชนะหรอืพื�น
ผวิเก็บอาหารสตัวห์รอืสมัผสักับอาหารสตัว ์ เลือกแหล่งอาหารสตัวที์�นา่
เชื�อถือ ไมค่วรใชอ้าหารเหลือที�มสีว่นประกอบของเนื�อหมูมาใชใ้นการ
เลี�ยง หากจาํเป�นต้องใช ้ควรต้มจนเดอืด อยา่งนอ้ย 30 นาที

4. กลุ่มชวีภัณฑ์ (biologics) เชน่ วคัซนี (vaccines) สาร
พนัธุกรรม (genetic materials) นํ�าเชื�อและไข ่ (semen and
ova) มโีอกาสนอ้ยมากที�จะนาํไวรสัเขา้มาในฟารม์  แต่ก็ไมค่วรละเลยใน
การตรวจการปนเป�� อนไวรสัดว้ย



การตรวจวนิิจฉัยทางห้องปฏิบติัการ 

เจาะเก็บเลือดปรมิาตร 3-5 มล. ใสส่ารป�องกันการแขง็ตัวของ
เลือด ชนดิ EDTA 
เก็บอวยัวะหรอืชิ�นสว่นของต่อมนํ�าเหลือง ทอนซลิ มา้ม ไต ปอด
รวมใสถ่งุ นํ�าหนกัอยา่งละไมน่อ้ยกวา่ 5 กรมั 
เก็บตัวอยา่งจากผลิตภัณฑ์สกุร และวตัถดิุบอาหาร ให้สุม่เก็บ
ตัวอยา่งไมน่อ้ยกวา่ 5 ตําแหนง่ ให้ได้ประมาณ 500 กรมั 
เก็บแมลงพาหะ 
บรรจุตัวอยา่งในถงุพลาสติก 2 ชั�น ป�ดปากถงุให้แนน่ ก่อนพน่
นํ�ายาฆา่เชื�อบรเิวณภายนอกถงุ
แชเ่ยน็ตัวอยา่งทั�งหมดในภาชนะป�ดสนิท เชน่ กระติก หรอื
กล่องโฟมที�มนีํ�าแขง็ สง่ตรวจห้องปฏิบติัการโดยเรว็ที�สดุ 

สถาบนัสขุภาพสตัวแ์ห่งชาติ และศูนยว์จิยัและพฒันาการสตัวแพทย์
มคีวามพรอ้มในการตรวจหาชิ�นสว่นสารพนัธุกรรมของไวรสัด้วยวธิี
real-time PCR โดยให้เก็บตัวอยา่งสง่ตรวจดังนี�
 

        ชอ่งทางติดต่อหากพบสกุรสงสยัเป�นโรค
1. แจง้เจา้หนา้ที�ปศุสตัวใ์นพื�นที�
2. สายด่วนแจง้โรค 063-225-6888
3. แอปพลิเคชั�น DLD 4.0
4. ห้องปฏิบติัการไวรสัวทิยา สถาบนัสขุภาพสตัวแ์ห่งชาติ
    02-579-8913
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การป�องกันการระบาดเข้าสู่ฟารม์

อยูห่่างแหล่งชุมชน มรีั�วล้อมรอบ แยกพื�นที�ปฏิบติังานให้เป�นสดัสว่น
บุคคลที�ทํางานกับสกุรหลีกเลี�ยงการสมัผสัสกุร 

บุคลากรของฟารม์หรอืบุคคลภายนอกต้องมรีะยะพกัโรค 

ทําความสะอาดโรงเรอืน คอกสกุรด้วยผงซกัฟอก และ พน่นํ�ายาฆา่เชื�อ
ไมน่าํอาหาร/ผลิตภัณฑ์จากสกุร เขา้ฟารม์โดยเด็ดขาด

หรอืผลิตภัณฑ์ ภายนอกฟารม์ ตลาดค้าสตัว ์โรงฆา่สตัว์

(อยา่งนอ้ย 5 วนั) ตามแผนเตรยีมความพรอ้มตามแผน
เตรยีมความพรอ้ม เฝ�าระวงั ป�องกันและควบคมุ โรคอหิวาต์แอฟรกิา
ในสกุร (CONTINGENCY PLAN) และแนวทางเวชปฏิบติัของโรค
อหิวาต์แอฟรกิาในสกุร (CLINICAL PRACTICE GUIDELINE) 
กรมปศุสตัว ์

สกุรที�นําเขา้มาเลี�ยงใหมต้่องมาจากฟารม์ปลอดโรค 

งดใชเ้ศษอาหารเลี�ยงสกุร หากจาํเป�นต้องใชต้้องต้มสกุ

ไม่ซื�อ-ขายนาํเข้าสุกรจากแหล่งที�ไม่ทราบที�มาชัดเจน

และผา่นการตรวจโรคมาก่อน

และคนอยา่งต่อเนื�องอยา่งนอ้ย 30 นาที

รถที�ผ่านเข้า-ออกฟาร์ม เช่น รถขนอาหาร รถขนสุกร
ต้องทําความสะอาด และพ่นนํ�ายาฆ่าเชื�อทุกครั�ง
ไม่ให้รถรับซื�อสุกรทุกชนิด โดยเฉพาะที�มีสุกรจาก
ฟาร์มอื�นอยู่บนรถเข้ามาบริเวณฟาร์ม
ไม่ให้พนักงานของฟาร์มเข้าไปสัมพัสกับรถรับซื�อ
ไม่ให้รถที�ไม่ทราบประวัติการขนส่งและประวัติการ

การสัญจรภายในและภายนอกฟาร์ม

พักรถเข้าฟาร์ม

ปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชวีภาพ
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การใชนํ้�ายาฆา่เชื�อให้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุ
แยก เก็บ หรอืกําจดัสิ�งสกปรกบนพื�นผิวโดยใชส้าร
ซกัล้าง ขดั ถ ูบรเิวณซอกหลืบ เพื�อให้นํ�ายาฆา่เชื�อ
ทํางานได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ
ผสมนํ�ายาฆา่เชื�อ ได้แก่ กลุ่ม กลตูาราลดีไฮด์
(Glutaraldehyde) และฟ�นอล (Phenol) เป�นต้น
และทิ�งระยะเวลาให้นํ�ายาฆา่เชื�อออกฤทธิ� ตามที�
ฉลากแนะนําอยา่งเครง่ครดั เชน่ 1:200 ทิ�งไวน้าน
10 นาที

เพิ�มความเขม้ขน้ของนํ�ายาฆา่เชื�อ และใชร้ะยะเวลา

ใชน้ํ�ายาฆา่เชื�อที�ผลิตใหมล่่าสดุเท่าที�จะเป�นไปได้
นํ�ายาฆา่เชื�อที�ซื�อมาก่อนควรนํามาใชก่้อน

สลับกลุ่มนํ�ายาฆา่เชื�อเป�นระยะเพื�อลดป�ญหา
แบคทีเรยีดื�อยา
นํ�ายาฆา่เชื�อที�ผสมแล้ว ไมค่วรเก็บไวใ้ชใ้นวนัถัดไป
เนื�องจากประสทิธภิาพจะลดลงมาก

ออกฤทธิ�ตามฉลากแนะนํา ในกรณีที�มคีวามเสี�ยง
สงูที�จะพบเชื�อ

การจัดการเมื�อโรคระบาดเข้าสู่ฟารม์

แจง้เจา้หน้าที�กรมปศุสตัว ์(ชอ่งทางติดต่อ อ่านหนา้ 7)
สอบสวนโรค / เก็บตัวอยา่งสง่ตรวจ
หยุดการเคลื�อนยา้ยสตัว์
พน่นํ�ายาฆา่เชื�อ

สุกรป�วยตายเฉียบพลัน
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จากฐานข้อมูลระบบเคลื�อนย้ายสัตวแ์ละซากสัตว์
ผ่านระบบ e-movement กรมปศุสัตว ์มแีนวโน้ม
เพิ�มขึ�นทุกป� มกีารเคลื�อนย้ายซากสุกรสูงถึง 80%  
การเฝ�าระวงัโรคควร "มุง่เน้นสุกรมชีวีติ คู่ขนานไป
กับซากสุกรและผลิตภัณฑ์" 

พื�นที�เสี�ยง
------------------------
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเป�นแหล่ง
รวม (hub) ของการรับโรค เนื�องจากความถี�สูงใน
การรับสุกร และซากสัตว์เข้ามาในพื�นที� "การสร้าง
เครือข่ายการเฝ�าระวังหรือการแจ้งข่าวที�รวดเร็ว
เมื�อพบสิ�งผิดปกติ" ไปยังเจ้าหน้าที�กรมปศุสัตว์จะ
ช่วยให้การเกิดโรคไม่ขยายวงกว้าง

เส้นทางการแพร่ระบาด
ผา่นการเคลื�อนยา้ยสกุรมชีวีติและไมม่ชีวีติ
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พื�นที�ปฏิบติังานที�เป�นสดัสว่น

พื�นที�พน่นํ�ายาฆา่เชื�อยานพาหนะ
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วธิปีฏิบติัที�ดีด้านการจดัการฟารม์ สขุภาพสตัว ์และสิ�งแวดล้อม
ตามมาตรฐานฟารม์สกุร
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายศภุชัย เนือ้นวลสวุรรณ (หวัหนา้โครงการ)
นายกติตินนัท์ โกมลภิส
นายทรงจนัทร ์ภู่ทอง
นางสาวอุมาพร พิมพิทกัษ์
นายอณุมาศ บัวเขียว
น.สพ.พรชลติ อศัวชีพ
น.สพ.รชฎ ตนัติเลศิเจรญิ
น.สพ.สพุจน์ วฒันะพันธ์ศกัดิ์

รายชื่อผู้ร่วมวิจัย

หน่วยงาน รายชื่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัยเทพ พูลเขตต์
นางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ
สพ.ญ.ยลยง วุ้นวงษ์
น.สพ.ปริวรรต พูลเพ่ิม
น.สพ.มานะกร สุขมาก

สพ.ญ.นพวรรณ บัวมีธูป
น.สพ.ประกิต บุญพรประเสริฐ
น.สพ.ฐปณัฐ สงคสุภา
สพ.ญ.เมธาวี ทองเสงี่ยม
สพ.ญ.ณัฐวดี ภมรานนท์
น.สพ.สุขุม สนธิพันธ์
น.สพ.ศุภชาติ โอภาสวัชรานนท์
นายณัฐชัย วรสุทธิ์
นางสาวพันธ์หทัย พิพัฒนธนากิจ
นางสาวสุชาดา สุสุทธิ
สพ.ญ.สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา
น.สพ.ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน
น.สพ.นฤเบศ เนินทอง
นางสาววรุณศิริ เจริญลาภ
นายชนินทร์ น่าชม
นางสาวอาภาพร ดอกพุฒ
น.สพ.ประกิจ ศรีไสย์

กรมปศุสัตว์
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โครงการการประเมินสถานการณ์โรค บริหารจัดการ เตรียมความพร้อม 
และส่ือสารข้อมูลความเส่ียงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย



มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.สพ.ประภาส พัชนี
น.สพ.ภาณวัุฒน ์แยม้สกลุ

หน่วยงาน รายชื่อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น น.สพ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
น.สพ.เจษฎา จิวากานนท์

น.สพ.กัมพล แก้วเกษ
นายดุสิต เลาหสินณรงค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

น.สพ.สุทัศน์ ตั้งธโนปจัยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
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และส่ือสารข้อมูลความเส่ียงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย
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แผนเตรยีมความพรอ้ม เฝ�าระวงั ป�องกัน
และควบคมุ โรคอหิวาต์แอฟรกิาในสกุร
(contingency plan) และแนวทาง
เวชปฏิบติัของโรคอหิวาต์แอฟรกิาในสกุร

(clinical practice guideline)
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