
 

 

 

 

 

 

 

              น.สพ. ยุทธ  เทียมสุวรรณ 
                                ผูจ้ดัการฝ่ายวิชาการ บจก. เซน็ทรลัลิส 

11 มกราคม 2565 อกีหนึ่งวนัประวตัศิาสตรข์องวงการปศสุตัวไ์ทย มกีารประกาศพบโรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุร หรอื 
ASF ครัง้แรกอยา่งเป็นทางการใน 1 ตวัอยา่งทีพ่ืน้ผวิสมัผสัโรงฆา่สตัว ์จากทัง้หมด 309 ตวัอยา่งทีท่ าการตรวจ บทความนี้จะ
สรปุรวบรวมเนื้อหาสาระส าคญัของโรคนี้มาใหรู้ก้นัอยา่งครบถว้น และถกูตอ้ง 

1. สาเหตขุองโรค 
เกดิจากเชือ้ไวรสั ASF ซึง่เป็นไวรสัชนิด DNA สายคู ่ในวงศ ์Asfarviridae ชนิดมเีปลอืกหุม้ มคีวามหลากหลายมาก
ทางพนัธุกรรม ปจัจุบนัพบมากถงึ 24 จโีนไทป์ แต่มเีพยีง 1 ซโีรไทป์ รปูรา่งเป็นเหลีย่ม 12 มมุ 20 หน้า มขีนาด
ใหญ่มาก 170-190 kbp มโีครงสรา้งสลบัซบัซอ้นหลายชัน้ และเปลอืกทีห่นา ท าใหท้นทานมากในสิง่แวดลอ้ม ทนต่อ
กรด ด่าง ความรอ้น ความเยน็ และยาฆา่เชือ้ การศกึษาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบภมูคิุม้กนัของรา่งกายทีต่อบสนอง 
และสามารถท าลายเชือ้ไวรสัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ ยงัไมเ่ป็นทีแ่น่ชดันกั 

2. สตัวท่ี์ติดโรคได้ 

สตัวใ์นตระกลูสกุรเท่านัน้ ทัง้สกุรปา่ และสกุรบา้น โดยสกุรปา่ในธรรมชาตมิกัเป็นตวัอมโรค โรคน้ีไม่ติดต่อสู่คน 

3. ระบาดวิทยา และพื้นท่ีเกิดโรค 
มกีารพบ และรายงานโรคนี้เป็นครัง้แรกเมือ่ปี 2463 ทีป่ระเทศเคนยา ทวปีแอฟรกิา จงึเป็นทีม่าของชือ่โรคนี้ 
จากนัน้กม็กีารระบาดออกนอกทวปีแอฟรกิาครัง้แรกไปทีป่ระเทศโปรตุเกส จากนัน้กล็ุกลามไปอกีหลายประเทศ 
ล่าสดุหลายสบิปีทีแ่ลว้ มรีายงานการระบาดของโรคเขา้สูท่วปีเอเชยี การตดิผา่นไปยงัต่างประเทศหรอืต่างทวปีนัน้
เกดิไดจ้ากหลายสาเหตุ เชน่ สกุรปา่ เศษอาหารทีไ่ปกบัยานพาหนะ-นกัทอ่งเทีย่ว-ทหารทีสู่ร้บในสงคราม โรคนี้มี
รายงานเกดิใน 3 ทวปี (แอฟรกิา ยโุรป เอเชยี) ในมากกว่า 50 ประเทศทัว่โลก ปจัจบุนัเฉพาะทวปีเอเชยียงัคงพบ
โรคนี้ในมากกว่า 15 ประเทศ ล่าสดุรายงานจากประเทศไทย สว่นในยโุรป และแอฟรกิากย็งัคงมรีายงานในหลาย



 

 

ประเทศอยูเ่รือ่ยๆ เชน่กนั ครัง้หนึ่งเคยมรีายงานตรวจพบโรคทีป่ระเทศบราซลิ แตด่ว้ยความจรงิจงัในการสบืสวน 
และปราบปราม ท าใหค้วบคมุ และก าจดัโรคนี้ไดส้ าเรจ็ จงึถอืว่าทวปีอเมรกิานัน้ปลอดจากโรคนี้  
 

4. ท าไมจึงยากในการควบคมุ และก าจดัให้ปลอดจากโรคน้ี 
สาเหตุจากไวรสั ASF นี้มขีนาดใหญ่ เปลอืกหนา และมโีครงสรา้งสลบัซบัซอ้น ท าใหม้คีวามทนทานสงูมาก โดย
สามารถมชีวีติรอดไดใ้นสภาวะ และสภาพต่างๆ ไดน้านดงัตารางดา้นลา่ง ท าใหย้ากต่อการควบคมุและก าจดัให้
ปลอดโรค รวมทัง้ยงัไมม่วีคัซนีในการป้องกนัหรอืควบคมุโรคนี้อกีดว้ย 
สภาวะ ระยะเวลาการมอียูข่องไวรสั (วนั) ผลติภณัฑ ์ ระยะเวลาการมอียูข่องไวรสั (วนั) 

เลอืดทีเ่น่าเสยี 105 เน้ือสกุรแช่แขง็  1,000 
คอกไม ้ 70 เลอืด 540 
คอกสกุรทีป่นเป้ือน 30 เน้ือสกุรแหง้ / แดดเดยีว 300 
มลูสกุร 25 C 11 หนงั / ไขมนั 300 
ความรอ้น 70 C 30 นาท ี เน้ือสกุรเคม็ 182 
ความรอ้น 56 C 70 นาท ี แหนม ไสก้รอกอสีาน 182 
น ้ายาฆา่เชือ้ต่างๆ 30 นาท ี ไขกระดกู  180 
pH < 3.9 ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ เน้ือสกุรแช่เยน็ 105-110 
pH > 11.5 ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ เน้ือสกุร /สบั /บด 105 
  เครื่องใน 105 
  กระดกูปน่ 90 
  เน้ือรมควนั 30 

5. การติดต่อของโรค 
สกุรทีต่ดิเชือ้มรีายงานการพบไวรสัในเนื้อสกุร 1 กรมั มากถงึ 109 ID50 และในสกุรปว่ยจะสามารถพบไวรสัในเลอืด
ไดส้งูมาก มรีายงานว่าเลอืด 1 หยด สามารถพบไวรสัไดม้ากถงึ 3 x 106 แปลความว่าสกุรทีม่เีชือ้จงึเป็นแหล่งส าคญั
ทีส่ดุในการแพรก่ระจายใหส้กุรตวัอืน่ตดิโรค ไดผ้า่นชอ่งทางเหล่านี้ 

 ทางตรง ตดิจากสกุรสูส่กุร หรอืเหบ็สูส่กุร 
o สกุรปา่ มกัไม่คอ่ยปว่ย แต่เป็นพาหะตวัอมโรค ไวรสัจะออกมากบัสิง่คดัหลัง่เกอืบทกุทาง รวมถงึ

ปสัสาวะ อจุจาระ  
o สกุรบา้นทีป่ว่ย หรอืตาย ไวรสัจะออกมากบัสิง่คดัหลัง่เกอืบทกุทาง รวมถงึปสัสาวะ อจุจาระ 
o เหบ็ออ่น ชนิด Ornithodoros  erraticus ในยโุรป และ Ornithodoros  moubata ในแอฟรกิา ทีไ่ป

กดัและดดูเลอืดสกุรทีม่เีชือ้ จะกลายเป็นพาหะตวัอมโรค ทีถ่่ายทอดเชือ้ผา่นไข ่ ไปใหรุ้น่ลกูไดอ้กี
ดว้ย เมือ่กลบัไปกดัสกุร กจ็ะถ่ายทอดไวรสัได้ ไทยไมเ่คยมรีายงานการพบเหบ็ทัง้สองชนิดนี้ จงึ
ไมใ่ชท่างตดิต่อหลกัของไทย 

 ทางอ้อม ไวรสัจากสกุรปว่ยตดิปนเป้ือนมากบัสิง่อืน่ๆ แลว้คอ่ยมาถ่ายทอดใหส้กุรอกีทหีนึง่ 
o ยานพาหนะ รถขนสง่ รถซือ้ขายสกุร หลายประเทศพบว่าเป็นสาเหตุหลกัส าคญั 
o วสัดุอปุกรณ์ทีป่นเป้ือนเชือ้ โดยเฉพาะทีป่นเป้ือนเลอืด โดยเฉพาะอยา่งยิง่เขม็ฉีดยา 
o ตวัคนงาน 
o เสือ้ผา้ 
o รองเทา้บทู 
o สตัวพ์าหะ เชน่ นก หนู สนุขั แมว 



 

 

o แมลงดดูเลอืด เชน่ แมลงวนัคอก เหลอืบ 
o อาหาร และน ้า 
o อากาศ ระยะสัน้ๆ เทา่นัน้ ไมใ่ชท่างหลกัในการตดิต่อโรคนี้ 
o เศษอาหารทีค่นกนิเหลอืน ามาเลีย้งสกุร 

สกุรจะไดร้บัไวรสัผา่นทางทีก่ล่าวมาขา้งตน้ผา่นการกนิ หายใจ สมัผสั ผสมพนัธุ ์บาดแผล และแมสู่ล่กู 

 

6. อาการสกุรท่ีติดโรค 
หลงัไดร้บัไวรสัประมาณ 3-21 วนั (เรว็สดุประมาณ 2 วนั ชา้สดุประมาณ 24 วนั) ไวรสัจะกอ่พยาธกิ าเนิดคลา้ยคลงึ
กบัโรคอหวิาตส์กุร หรอื CSF เซลลท์ีเ่ป็นเป้าหมายของไวรสัคอื เมด็เลอืดขาวชนิดโมโนไซต ์และแมคโครฟาจ ไวรสั
จะท าลายเซลลผ์นงัหลอดเลอืดและเกรด็เลอืด พบใหพ้บเลอืดออกตัง้แต่เป็นจุดเลก็ๆ จดุใหญ่ จนกลายเป็นป้ืนเลอืด
ไดท้ัว่ตวัทัง้ผวิหนงัภายนอก โดยเฉพาะทีป่ลายห ู ปลายขา สว่นทอ้ง และอวยัวะภายใน  ความรนุแรงของอาการจะ
ขึน้กบัสายพนัธุข์องไวรสั และปรมิาณทีไ่ดร้บั อาการจงึแบ่งตามความรนุแรงออกไดเ้ป็นถงึ 4 รปูแบบคอื 

 รนุแรงเฉียบพลนั (Peracute) ไขส้งู ซมึ ไมก่นิอาหาร ตายภายใน 1-2 วนั มกัตายหมด 100% ภายใน 1 
สปัดาห ์โดยแทบไมแ่สดงอาการหรอืรอยโรคใดๆ ใหเ้หน็ 

 เฉียบพลนั (Acute) ไขส้งูมากกว่า 40 C (อาจถงึ 42 C) ไมอ่ยากลุกเดนิ นอนสมุ เบื่ออาหาร ออ่นเพลยี 
เหนื่อยงา่ย ไมม่แีรง หวัใจเตน้เรว็ หายใจล าบาก แมส่กุรมกัแทง้ ในทุกอายจุะพบจดุเลอืดออกจนถงึป้ืน
ขนาดใหญ่ ระยะทา้ยมกัพบผวิหนงัมป้ืีนช า้สเีขยีวน ้าเงนิออกมว่งคล ้าตามปลายห ู ขา อก ทอ้ง หาง 
เนื่องจากขาดออกซเิจน  สกุรอาจมอีาการอาเจยีน ทอ้งเสยีเป็นเลอืดได ้รวมถงึเลอืดออกปากจมกูกอ่นตายที่
คลา้ย APP มาก รปูแบบนี้มกัตายภายใน 1-2 สปัดาห ์ดว้ยอตัราสงู 90-100% เชน่กนั  

 กึง่เฉียบพลนั (Subacute) มไีขต้ ่าๆ นอนซมึ กนิอาหารลดลง น ้าหนกัลด ผอมโทรม อาจมอีาการบางอยา่ง
คลา้ยแบบเฉียบพลนั  รปูแบบนี้มกัตายภายใน 2-5 สปัดาห ์ อต้ราการตายหลากหลาย 30-70% (สกุรใหญ่ 
20-40% สกุรเลก็ 70-80%) ตวัทีไ่มต่ายอาจกลายเป็นพาหะอมโรค 

 เร้ือรงั (Chronic) อาจไมม่ไีข ้ หรอืไขต้ ่าๆ ซมึ กนิน้อย ซบูผอม แคระแกรน็ หนกัหนกัลด อาการระบบ
ทางเดนิหายใจและปอด ถ่ายมเีลอืดปน ขอ้บวมอกัเสบ สว่นลกัษณะจุดหรอืป้ืนเลอืดออกมกัไมช่ดัเจน กนิ
เวลามากกว่าเดอืนถงึหลายเดอืนในการตาย อตัราการตาย < 20-30% มกัตายในแมส่กุรอุม้ทอ้ง และลกูสกุร
เลก็ ตวัทีไ่มต่าย จะกลายเป็นตวัอมโรค 

การตดิโรคเขา้ประเทศ หรอืฟารม์ครัง้แรก มกัแสดงอาการทีร่นุแรงเฉียบพลนั ถงึเฉียบพลนั อตัราการตายสงูถงึ 100% 

 

7. โรคท่ีคล้ายคลึงกนั (อาการ หรือรอยโรค) 

 อหวิาตส์กุรปกต ิ
 พอีารอ์ารเ์อส สายพนัธุร์นุแรงสงู  



 

 

 ซลัโมเนลโลซสิแบบตดิเชือ้เขา้กระแสโลหติรนุแรง 
 ไขห้นงัแดงชนิดเฉียบพลนัรนุแรง100% 
 พาสเจอรเ์รลโลซสี 

 

8. การวินิจฉัยโรค 

 เมือ่สงสยัโรคนี้โดยสกุรในฟารม์แสดงอาการดงัทีก่ล่าวมา และฟารม์สกุรรายยอ่ย <50 ตวั มกีารตาย
เฉียบพลนัตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไปในวนัเดยีวกนั สว่นฟารม์ทีม่ากกว่า 50 ตวัขึน้ไป มกีารตายเฉียบพลนั 5% ขึน้
ไป ภายในเวลา 2 วนั 

 เมือ่ผา่ชนัสตูรซากจะมรีอยโรคทีค่ลา้ยคลงึกบัอหวิาตส์กุรปกต ิ เชน่ จุดเลอืดออกทีพ่ืน้ผวิอวยัวะภายใน ไต 
กระเพาะปสัสาวะ กระเพาะอาหาร ล าไส ้  มา้มโตขึน้ 3-6 เทา่ บางกรณีอาจถงึ 10 เทา่ ทีต่่อมน ้าเหลอืง
นอกจากมเีลอืดออกแลว้ยงัพบต่อมน ้าเหลอืงโต มสีแีดงคล ้า มฟีองของเหลวในปอดและหลอดลม ปอดบวม
น ้า เลอืดออกทีป่อด   

 ตวัอยา่งทีค่วรเกบ็สง่ตรวจไดแ้ก ่ สกุรทีป่ว่ย หรอืตวัอยา่งเลอืดสกุรปว่ย หรอืกรณีเกบ็อวยัวะภายในไดแ้ก ่
ต่อมน ้าเหลอืงขาหนีบ มา้ม ทอนซลิ ไต ตบั หวัใจ ปอด 

 ในกรณีทีเ่พิง่เกดิการระบาด นิยมตรวจวนิิจฉยัทางหอ้งปฏบิตักิารดว้ยวธิ ีPCR สว่นการตรวจภมูติอบสนอง
นัน้ นิยมตรวจหาแอนตบิอดดีว้ยวธิ ีELISA ทีต่รวจพบไดป้ระมาณตัง้แต่วนัที ่ 6 หลงัการตดิเชือ้ ซึง่โรคนี้ก็
วนิิจฉยัจากแอนตบิอดไีดผ้ลด ีถกูตอ้งเชน่กนั เนื่องจากไมต่อ้งสบัสนกบัวคัซนี (ไมม่วีคัซนี) 

 อกีหนึ่งวธิทีีน่ิยมใชก้นัไมน้่อยนัน่กค็อื Test-kit ส าเรจ็รปู ซึง่รูผ้ลคอ่นขา้งเรว็ 
 การสุม่ตรวจเพือ่หาตวัปว่ย เพือ่ท าการคดัทิง้และก าจดัโรคนัน้ ควรตรวจใหไ้ดป้รมิาณมากทีส่ดุ และกระจาย

ทัว่เป็นตวัแทนของหลงั หรอืฝงูทีต่รวจใหม้ากทีส่ดุ 
 

9. การแก้ไข และก าจดัโรค 
ในชว่งแรกทีส่งสยัโรคนี้ หรอือยูร่ะหว่างการสง่ตรวจวนิจิฉยัทางหอ้งปฏบิตักิาร ใหง้ดกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัสกุร
ใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุเชน่ หยดุการฉีดยา ฉีดวคัซนี เจาะเลอืด รดีน ้าเชือ้ ตรวจสดั ผสมเทยีม หยา่นม เคลื่อนยา้ยสกุร ให้
ท าเทา่ทีจ่ าเป็นต่อชวีติสกุรเทา่นัน้ เชน่ ใหอ้าหาร คลอด เพือ่ลดการแพรก่ระจายของไวรสัใหน้้อยทีส่ดุ 
 

เมือ่ผลการวนิิจฉยัยนืยนัว่าสกุรตดิโรคนี้แน่นอนแลว้ จะด าเนินการต่อไดอ้ยา่งเดยีวเทา่นัน้คอื คน้หา คดัทิ้งท าลาย 
(Depopulation) สกุรทีต่ดิเชือ้แลว้ และก าจดัเชือ้ใหห้มดไปจากฟารม์เทา่นัน้ หา้มท าการรกัษาโดยเดด็ขาด การคดัทิง้
เพือ่ท าลายอาจท าแบบใดกไ็ด ้ขึน้กบัการวจิารณญาณของฟารม์เองดงันี้ 

 คดัท้ิงแบบบางส่วน (Partial Depopulation) อาจเป็นบางตวั บางแถว บางคอก หรอืเฉพาะโรงเรอืนบาง
หลงั อาจเรยีกกนัในภาษาชาวบา้นว่า การถอนฟนั กรณีพบในสกุรขนุนัน้ การคดัทิง้เฉพาะตวัปว่ยจะไมค่อ่ย
ไดผ้ล มกัตอ้งคดัทิง้ยกทัง้คอกปว่ย รวมถงึคอกขา้งๆ ดว้ย ในกรณีพบในสกุรแมพ่นัธุ ์ ถา้ใชร้างอาหารและ
น ้าเป็นรางยาวรว่มกนั มกัตอ้งคดัทิง้ยกทกุตวัทีใ่ชร้างอาหารและน ้ารว่มกนันัน้ทัง้หมด หรอืถา้เป็นรางยาว
มาก หรอืใชท้ีใ่หอ้าหารเฉพาะตวั ถา้คน้พบว่าตวัใดปว่ยตดิเชือ้ กอ็าจเริม่ตน้คดัทิง้ดว้ยการนบัจากตวัปว่ย
ไปทางซา้ย 5 ตวั และทางขวา 5 ตวั สว่นถา้ใชร้างน ้า รางอาหาร ทีต่ดัเป็นชว่งๆ แลว้ กค็ดัทิง้เฉพาะชว่งนัน้ 
การคดัทิง้บางสว่นนี้จะส าเรจ็ได ้ กต็่อเมือ่มกีารตรวจคดักรองหาตวัตดิเชือ้อยา่งละเอยีดรอบคอบ คดัทิง้ถูก
วธิ ีและฆา่เชือ้ไวรสัทีป่นเป้ือนอยูอ่ยา่งเขม้งวดยิง่ การคดัทิง้แบบนี้มกัเริม่ตน้ท ากนัในฟารม์ขนาดใหญ่ 

 คดัท้ิงทัง้หมด (Total Depopulation) อาจเป็นทัง้ฝงู หรอืทัง้ฟารม์ นิยมในกรณีทีเ่ลีย้งสกุรไมม่ากนกั เป็น
ฟารม์ขนาดเลก็ ไมว่่าจะเป็นแมพ่นัธุห์รอืสกุรขนุกต็าม หรอืหากเป็นฟารม์ขนาดใหญ ่ เมือ่ท าการคดัทิง้



 

 

บางสว่นแลว้ยงัไมส่ามารถควบคมุ หรอืหยดุยัง้โรคได ้ ยงัคงเสยีหายต่อเนื่อง สดุทา้ยกม็กัตอ้งท าการคดัทิง้
ทัง้หมดเชน่กนั 

 

10. การฆ่าท าลายเช้ือโรค 
ภายหลงัจากคดัทิง้ท าลายสกุรทีต่ดิเชือ้ รวมถงึตอ้งสงสยัออกไปแลว้ ไมว่่าจะเป็นบางสว่น หรอืทัง้หมดกต็าม 
กระบวนการต่อมาจะมคีวามส าคญัมากคอื การลา้ง ฆา่เชือ้โรค  และพกัโรงเรอืน ซึง่น ้ายาฆา่เชือ้นัน้กส็ามารถ
เลอืกใชไ้ดห้ลายชนิดประเภท ทิน่ิยมใชก้นัมากส าหรบัโรคนี้ไดแ้ก ่ กลุ่มเปอรอ์อกซเิจน กลุ่มไอโอโดฟอร ์ กลุ่มกลตูา
รอลดไีฮดผ์สมกบัควอท เป็นตน้ ซึง่การลา้งฆา่เชือ้นัน้ไมม่สีตูรตายตวั แต่ควรเริม่ตน้ดว้ยการลา้งขดัท าความสะอาด
คราบสกปรก สารอนิทรยี ์ ไขมนั ดว้ยผงซกัฟอกเสยีก่อน การฉีดน ้าควรใชแ้รงดนัสงู ยาฆา่เชือ้ควรใชอ้ยา่งน้อย 2 
ชนิดทีต่่างกลุ่มกนั โดยใชก้นัคนละวนั เน้นตอ้งใหม้รีะยะเวลาทีส่มัผสัยาฆา่เชือ้อยา่งน้อย 30 นาท ี รว่มกบัการใช้
โซดาไฟ ปนูขาว และเผาไฟ การลา้งและพกัเพยีงรอบเดยีว 5-7 วนัเหมอืนทีเ่คยท ากนัมา มกัไมไ่ดผ้ล อาจตอ้งท า
เชน่นี้ซ ้า 3-4 รอบ หา่งกนัครัง้ละสปัดาห ์ และควรพกัทิง้ไวอ้กีอยา่งน้อย 2 เดอืนกอ่นจะกลบัมาเริม่เลีย้งใหม ่ เคยมี
รายงานพบวา่หากลา้งพกัฆา่เชือ้อยา่งละเอยีดประณีตมมีาตรฐานดมีาก ใชเ้วลาแค ่21 วนักก็ลบัมาเลีย้งใหม่ไดอ้ยา่ง
ปลอดโรค แต่บางฟารม์ลา้งพกัฆา่เชือ้ซ ้าไปมา ใชเ้วลานานถงึ 8 เดอืน กลบัมาเลีย้ง กย็งัตดิโรคซ ้าอยูด่ ี เนื่องจาก
การฆา่เชือ้โรคไมด่ ีไมม่มีาตรฐานเพยีงพอ 

 

11. การป้องกนัโรคด้วยระบบความปลอดภยัทางชีวภาพ 
เนื่องจากยงัไมม่วีคัซนีใชป้้องกนัโรคนี้ (อยูร่ะหว่างการวจิยัพฒันา) ระบบความปลอดภยัทางชวีภาพจงึเป็นเครือ่งมอื
เดยีวทีใ่ชใ้นการป้องกนัโรคนี้ กล่าวไดว้่าเขา้มามบีทบาทในทกุชว่ง ไมว่่าจะกอ่นการระบาด เพือ่ป้องกนัไมใ่หโ้รคนี้
เขา้ฟารม์ ระหว่างก าลงัระบาดกย็ิง่จ าเป็น เพือ่ใหค้วบคมุก าจดัโรคใหเ้รว็ทีส่ดุ เสยีหายน้อยทีส่ดุ หรอืแมแ้ต่หลงัการ
ระบาด คด้ทิง้สกุรจนหมดฟารม์แลว้ กจ็ าเป็นไมย่ิง่หยอ่นไปกว่ากนั เพือ่การก าจดัเชือ้โรคใหห้มดไป รวมถงึป้องกนั
ใหส้กุรทีเ่ขา้มาใหมน่ัน้ จะไมต่ดิโรคซ ้าทัง้จากเชือ้เดมิในฟารม์ รวมถงึเชือ้ทีอ่าจรบัใหมจ่ากภายนอก 

 บคุคล ทัง้เจา้ของ แรงงาน ผูม้าตดิต่อ ขนสง่ ลว้นเป็นปจัจยัส าคญัทีส่ดุในทกุโรค รวมทัง้โรคนี้ดว้ย ขณะ
เกดิการระบาดของ ASF จ าเป็นตอ้งระดมทรพัยากรคนเพือ่สบืสวนหารอยรัว่ทางชวีภาพทีน่ าโรคเขา้ฟารม์
ครัง้นี้ รวมถงึปรบัปรงุเปลีย่นแปลงระบบต่างๆ จ าเป็นตอ้งตัง้กฎระเบยีบ ขอ้ปฏบิตัตินดา้นต่างๆ อยา่ง
เขม้งวด มบีทลงโทษ ตรวจสอบ ทวนสอบระบบเป็นระยะๆ ทัง้ตอ้งเน้นใหทุ้กคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัฟารม์เขา้ใจ
บทบาทของตน มสีว่นรว่ม มจีติส านึกเหมอืนเป็นเจา้ของฟารม์เอง สว่นในภาวะยงัไมม่โีรค หรอืหลงักลบัมา
เลีย้งใหมต่อ้งเขม้งวดคนงาน คนทีไ่มจ่ าเป็น ไมใ่หเ้ขา้ฟารม์โดยเดด็ขาด ตดิต่อแคภ่ายนอกเทา่นัน้ สว่นทกุ
คนทีจ่ าเป็นตอ้งเขา้ฟารม์นัน้ ตอ้งอาบน ้าสระผม ฆา่เชือ้โรค เปลีย่นชดุกอ่นเขา้ฟารม์ ทัง้คนงานตอ้งแบ่ง
โซนการท างาน หา้มปะปนขา้มเขตกนั เน้นอยู่เฉพาะในฟารม์ หา้มออกนอกฟารม์โดยไมจ่ าเป็น ไมไ่ป
สถานทีเ่สีย่ง เชน่ ฟารม์อืน่ ตลาด โรงฆา่สตัว ์ หากไปพืน้ทีม่คีวามเสีย่ง กอ่นเขา้ฟารม์อกีครัง้ตอ้งกกัโรค
นอกฟารม์เสยีกอ่น เป็นเวลานาน 3-5 วนั ขึน้กบัความเสีย่ง 

 ยานพาหนะ ทีไ่มจ่ าเป็นหา้มเขา้ฟารม์โดยเดด็ขาด ใหจ้อดหน้าฟารม์เทา่นัน้ หากจ าเป็นตอ้งเขา้ ใหจ้อด
ลา้ง พน่น ้ายาฆา่เชือ้ภายนอกใหท้ัว่ ควรพน่เป็นโฟมใหเ้กาะตดิ เป็นเวลาอยา่งน้อย 30 นาท ีและฆา่เชือ้ใน
หอ้งโดยสารดว้ยแอลกอฮอล ์หรอืรงัส ีUV สว่นคนขบันัน้ ถา้จะลงจากรถในเขตฟารม์ ในชว่งลา้งรถ กต็อ้ง
อาบน ้าลา้งฆา่เชือ้ เปลีย่นชดุเชน่กนั หรอืไมก่ห็า้มลงออกจากหอ้งโดยสารเดด็ขาด แมแ้ต่เปิดกระจกในเขต
ฟารม์กไ็มไ่ด ้ สว่นรถทีม่าซือ้ขายสกุรกต็อ้งท าเชน่กนั และตอ้งเขม้งวดมากกว่ารถทัว่ไป สถานทีจ่อดลา้งรถ
ไมว่่าจุดใดกต็ามทีอ่ยูน่อกฟารม์ควรเป็นพืน้ปนู และมรีางระบายน ้าทีไ่หลออกจากฟารม์ลงบ่อระบบปิด หรอื
หลุมฝงักลบ มใิชไ่หลยอ้นเขา้ภายในฟารม์ และรถใชภ้ายในฟารม์ กห็า้มน าออกนอกฟารม์โดยเดด็ขาด 



 

 

 รัว้ ฟารม์จ าเป็นตอ้งมรี ัว้รอบขอบชดิทีก่นัไดท้ัง้คน และสตัว์ทีจ่ะลอดเขา้มา เชน่ สนุขั รัว้ควรท าจากวสัดุที่
แขง็แรง ถาวร เชน่ ไม ้คอนกรตี ความสงูอยา่งน้อย 1.50 เมตร และชว่งทีส่งูจากพืน้ดนิขึน้มา 80 ซม. นัน้
ควรเป็นวสัดุทบึเชน่ คอนกรตี หรอืบุดว้ยตาขา่ยถี่ๆ  ฟารม์ตอ้งมปีระตรู ัว้กัน้เขา้ออกทีปิ่ดไวต้ลอดเวลา หรอื
มคีนเฝ้าไวต้ลอดเวลา ทัง้ควรมรี ัว้หรอืเขตทีแ่บ่งโซนเลีย้งสตัวอ์อกอยา่งชดัเจน 

 โรงเรือน หากเป็นโรงเรอืนปิดทีไ่ดม้าตรฐาน จะมคีวามเสีย่งน้อยกว่าโรงเรอืนเปิด โรงเรอืนเปิดเองนัน้ควร
จะตอ้งกางมุ้งตาข่ายรอบโรงเรอืน เพือ่ป้องกนันก สตัวพ์าหะ แมลงพาหะทกุชนิดทีจ่ะเขา้ถงึตวัสกุร สว่น
ภายในควรปรบัผนงัคอกใหเ้ป็นแบบทบึ ลดชอ่งว่าง และเพิม่ความสงูใหม้ากขึน้ ไมค่วรใหส้กุรแต่ละคอก แต่
ละซองสมัผสักนั เน้นจดัการอยา่งไรกไ็ดใ้หส้กุรสมัผสัถงึกนัน้อยทีส่ดุ 

 สตัวพ์าหะ นกสามารถป้องกนัไดจ้ากการใชมุ้ง้ตาขา่ย สนุขั แมว ไมค่วรใหเ้ขา้เขตเลีย้งสตัว ์ สว่นแมลง
พาหะจะป้องกนัไดจ้ากการใชมุ้ง้ตาขา่ยรอบโรงเรอืน และจ าเป็นตอ้งพน่ยาฆา่ก าจดัแมลงเป็นโปรแกรม บ่อย
เทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้วางยาก าจดัหนูเป็นโปรแกรมเช่นเดยีวกนั 

 น ้า ทัง้น ้ากนิ น ้าใชล้า้งคอก ควรเลอืกใชจ้ากแหล่งทีป่นเป้ือนน้อยทีส่ดุ เชน่ น ้าบาดาล แต่จะใชจ้ากแหล่งใด
กแ็ลว้แต่ จ าเป็นตอ้งมกีารฆา่เชือ้โรคในน ้า เชน่ การใสค่ลอรนี และพกัไวน้านพอสมควร 

 อาหารสกุร เลอืกใชว้ตัถุดบิทีแ่น่ใจว่าไมม่เีชือ้ไวรสัปนเป้ือนมา เลอืกจากแหล่งทีเ่ชือ่ถอืได ้ อาจสุม่ตรวจดู
การปนเป้ือน ตลอดจนการใสส่ารบางชนิดทีม่ฤีทธิฆ์า่เชือ้โรคในอาหาร เชน่ กรด แต่ทัง้นี้การใชอ้าหาร
ส าเรจ็รปูกเ็ป็นอกีทางหนึ่งทีอ่าจชว่ยลดความเสีย่งจากปจัจยัอาหารนี้ไดเ้ชน่กนั และทีส่ าคญัคอื หา้มน า
อาหารคน เศษอาหาร ไมว่่าจะดบิ หรอืปรงุสกุแลว้กต็าม ไปใหส้กุรกนิโดยเดด็ขาด 

 อาหารคน หา้มน าเนื้อสกุรดบิ ตลอดจนผลติภณัฑจ์ากสกุรทกุชนิด ทกุประเภท เชน่ แหนม หมยูอ หมยูา่ง 
หมแูผน่ หมหูยอง กนุเชยีง และอาหารทีป่รงุจากเนื้อสกุร หรอืมสีว่นผสมจากเนื้อสกุร ไมว่่าจะสกุแลว้กต็าม 
ทีก่ล่าวมาทัง้หมด หา้มน าเขา้ฟารม์โดยเดด็ขาด 

 ระบบขนส่งจากภายนอก อาหาร ยา วคัซนี เวชภณัฑ ์ชวีภณัฑ ์วสัดุ อปุกรณ์ต่างๆ ทีซ่ือ้มาใหม ่จะน าเขา้
ฟารม์ ตอ้งมจีุดสง่ของทีด่า้นนอกฟารม์ มรีะบบการฆา่เชือ้ทีเ่หมาะสม และควรพกัรอไวอ้ยา่งน้อย 48 ชม. 
กอ่นน าเขา้ฟารม์ 

 จดัการฆ่าเช้ือโรคในกิจกรรมต่างๆ ของฟารม์ โดยการลา้งท าความสะอาด จุ่ม แช ่หรอืพน่น ้ายาฆา่เชือ้
โรค เลอืกวธิใีหเ้หมาะสมกบัแต่ละบรเิวณ แตล่ะกจิกรรม เชน่ ทางเขา้ฟารม์ กอ่นเขา้เขตเลีย้งสตัว ์ หอ้ง
อาบน ้าเปลีย่นชดุ พืน้ทีข่าย และบรเิวณหน้าโรงเรอืนแต่ละหลงั โดยเน้นอยา่ใหข้องเสยีจากการฆา่เชือ้โรค
ปนเป้ือนเขา้ฟารม์ หรอืเขา้สูส่ ิง่แวดลอ้มฟารม์ ทีส่ าคญัมากคอื รองเทา้บทู ตอ้งมหีลายชดุใหเ้ปลีย่นในแตล่ะ
โซน หา้มใชข้า้มโซนกนั ตอ้งเน้นความสะอาด ลา้งฆา่เชือ้โรคใหม้ากทีส่ดุ 

 ระบบการเล้ียงสกุร เลีย้งสกุรแบบเขา้หมดออกหมด All in-All out  

 ระบบการท างานของคน แยกการท างานของคนในฟารม์ใหช้ดัเจน หา้มสือ่สารตดิต่อพบปะกนัระหวา่ง
โซน การเขา้ออกหรอืทางสญัจรของคนงาน ควรเป็นทางเดยีว One way ไมป่ะปน ซ ้าซอ้น หรอืใชร้ว่มกนั
ระหว่างคนงานแต่ละโซน 

 การขายสกุร จดัท าบฟัเฟอรโ์ซนหลายชัน้ในฟารม์ การขนสง่สกุรออกมาขายใหใ้ชร้ถแต่ละโซน ไมใ่ชค้นั
เดยีวส าหรบัทกุโซน สว่นการสง่มอบสกุรใหผู้ซ้ือ้ ควรไปท าบรเิวณพืน้ทีส่ว่นกลาง ซึง่อยูน่อกฟารม์ และไกล
จากฟารม์พอสมควร ไมค่วรขายหน้าฟารม์ หรอืหลงัฟารม์เชน่สมยักอ่น เน้นการลา้งฆา่เชื้อโรคของรถทีอ่ยู่
ดา้นนอกฟารม์ และตอ้งไปสง่มอบสกุร อกีหนึ่งคอนเซปตท์ีน่ิยมกนัมากคอื การซือ้ขายแบบลดการสมัผสั 
นัน่คอื รถจากฟารม์ และรถผูซ้ือ้หา้มสมัผสักนั คนงานฟารม์หา้มขึน้บนรถผูซ้ือ้ ผูซ้ือ้กห็า้มขึน้บนรถฟารม์ 



 

 

ใชว้ธิไีลส่กุรใหผ้า่นทางเดนิสว่นกลางไปแทน หา้มใหส้กุรเดนิยอ้นกลบัเดด็ขาด หา้มน าสกุรเหลอืกลบัฟารม์
โดยเดด็ขาด 

 ระบบน ้าธรรมชาติ น ้าฝน คลอง ล าธาร หรอืแหล่งน ้าจากภายนอก หา้มไมใ่หไ้หลกลบัเขา้มาในฟารม์โดย
เดด็ขาด 

 ส่ิงแวดล้อมในฟารม์ ก าจดัหญา้ วชัพชื ตน้ไมใ้นฟารม์ใหเ้ป็นบรเิวณโล่งมากทีส่ดุ ไมว่างของกองสมุกนั 
เน้นพืน้ทีบ่รเิวณดา้นขา้งโรงเรอืน หรอืระหว่างโรงเรอืน ควรเทพืน้เป็นปนูใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นได้ 

 ระบบการท้ิงท าลายซาก จดัใหม้เีตาเผา บ่อฝงัซาก ทีไ่ดม้าตรฐานคณุภาพ รวมถงึคนขนซาก รถขนซาก 
ทางเดนิขนซาก ทศิทางหรอืถนนทีข่นซากผา่นควรแยกต่างหากจากทีใ่ชใ้นภาวะปกต ิ และมกีารฆา่เชือ้โรค
ในทกุขัน้ตอนดว้ย 
 

12. การกลบัมาเล้ียงใหม่  
โดยทัว่ไปแนะน าลา้ง ฆา่เชือ้ และพกัคอกนานประมาณ 3-6 เดอืน กอ่นกลบัมาเลีย้งใหมใ่หล้า้งฆา่เชือ้อยา่งพถิพีถินั
อกีหนึ่งรอบ จากนัน้ใหต้รวจหาเชือ้โดยการสวอปจากพืน้ผวิ โดยการใชผ้า้ก๊อซถพูืน้ผวิใหท้ัว่ทัง้ฟารม์ ตัง้แต่พืน้คอก 
ผนงัคอก รางอาหาร รางน ้า ทางเดนิ กรง พืน้สแลต ยานพาหนะ ลอ้รถ กระสอบ อปุกรณ์เครือ่งมอื ตวัคน พืน้ดนิ
บรเิวณรอบโรงเรอืน และน ้าใช ้ สง่ตรวจหาเชือ้ไวรสัทางหอ้งปฏบิตักิาร หลงัจากสง่ตรวจซ ้า 2-3 ครัง้แลว้ไดผ้ลเป็น
ลบ ใหน้ าลกูสกุรปลอดโรคทีส่ขุภาพแขง็แรง มผีลตรวจ ASF เป็นลบเขา้มาเลีย้ง จ านวนประมาณ 10% โดยกระจาย
ใหอ้ยูท่ ัว่ทกุคอก ทุกโรงเรอืน กระจายใหท้ัว่ทัง้ฟารม์ สงัเกตุอาการปว่ย การตายของลกูสกุร รวมถงึเกบ็ตวัอยา่ง
เลอืดจากลกูสกุร หรอืสวอปจมกู สง่ตรวจทกุสปัดาห ์อยา่งน้อยนาน 6 สปัดาห ์รวมถงึสุม่ตรวจจากพืน้ผวิดว้ยเชน่กนั 
หากเป็นลบกอ็าจจะปลอดภยัต่อการลงสกุรเพิม่เตมิ บางต าราบอกว่า 21 วนัถา้รอด กน่็าจะปลอดภยั ลงเพิม่ได ้ แต่
ผลเป็นลบนัน้กไ็มไ่ดย้นืยนั 100% ว่าฟารม์ปลอด หรอืไมม่ไีวรสันี้ตกคา้งในฟารม์แลว้ 
 
สรปุ ASF เป็นโรครา้ยแรงยิง่ของวงการเลีย้งสกุรทัว่โลก และปจัจบุนันี้ยงัไมม่วีคัซนีทีใ่ชป้้องกนัโรคนี้ ดงันัน้ระบบ

ความปลอดภยัทางชวีภาพ จงึเป็นเครือ่งมอืหนึ่งเดยีวทีจ่ะใชป้้องกนั ควบคมุ และก าจดัโรคนี้ใหห้มดไปจากฟารม์ได ้ ดทีีส่ดุคอื
ป้องกนัไมใ่หต้ดิโรคนี้เขา้ฟารม์ แต่หากโชครา้ย กใ็หร้บีแจง้ปศสุตัว ์ เนื่องจากเป็นโรคใน พรบ. โรคระบาดสตัว ์ ทัง้ไดร้บัการ
ประกาศและยอมรบัว่าพบโรคนี้ในประเทศแลว้ กเ็พือ่ประโยชน์ในการควบคมุและก าจดัโรคในทกุระดบั รวมถงึการไดร้บัเงนิ
ชดเชยหรอืชว่ยเยยีวยา ท าใหธุ้รกจิสามารถกลบัมาเริม่ตน้ไดใ้หม่อกีครัง้อยา่งยัง่ยนื 

 


