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โรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุร:  
ภาพรวมและการป้องกนัในฟารม์ขนาดเล็ก 

โดย ลุค๊ ดลัแมนน์1 

1ภาควชิาวทิยาศาสตรก์ารเกษตร มหาวทิยาลัยโคโลราโด สเตท (และอดตีเจา้หนา้ทีส่มาชกิองคก์รเอคโค)่ 
 
[หมายเหตบุรรณาธกิาร: หากมคี าถาม, ความคดิเห็น หรอืประสบการณ์สว่นตัวทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดตดิตอ่ที ่

ECHOcommunity Conversations: African Swine Fever Virus] 

 

โรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุรและ
ผลกระทบทีม่ตีอ่การผลติเนือ้
สกุรท ัว่โลก 

ขณะทีค่วามเจรญิของโลกมเีพิม่ขึน้ ความตอ้งการ

โปรตนีจากสตัวก็์เพิม่ข ึน้เชน่กัน เนือ้สกุรกลายเป็น

เนือ้สตัวบ์กทีม่กีารบรโิภคมากทีส่ดุที ่37% ของ

การบรโิภคเนือ้สตัวทั์ง้หมดท่ัวโลก(Beltrán-

Alcrudo et al., 2017) อตุสาหกรรมการผลติเนือ้

สกุรเพิม่ขึน้อยา่งมากในภมูภิาคเอเชยี (ภาพที ่1) โดยตัวเลขแสดงใหเ้ห็นวา่มปีรมิาณ 55% ของการผลติ

เนือ้สกุรท่ัวโลกในปี 2018 (FAOSTAT, 2018) มลูคา่การผลติเนือ้สกุรโดยรวมท่ัวโลกอยูใ่กลเ้คยีงที่

ประมาณ 3 แสนลา้นเหรยีญสหรัฐตัง้แตปี่ 2011 (FAOSTAT, 2020) ) โดยในปี 2018 ตัวเลขทัง้หมดนี้

เปลีย่นไปเมือ่เริม่มไีวรัสโรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุร (African Swine Fever Virus หรอื ASFV) ในภมูภิาค

เอเชยี ไวรัสรา้ยแรงนีไ้ดท้ าลายปรมิาณสกุรทีม่อียู่

และสง่ผลใหก้ารผลติเนือ้สกุรท่ัวโลกและการ

บรโิภคโปรตนีจากเนือ้สกุรลดลงอยา่งมาก มกีาร

ประมาณวา่มากกวา่ 25% ของปรมิาณสกุรในโลก

ตอ้งตายจากโรคนีใ้นชว่งสองปีทีผ่า่นมา 

(Niederwerder et al., 2020)  

ตน้ก าเนดิ ขอ้มลู และการแพรก่ระจายของ

โรค 

โรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุรเกดิมาจาก

ไวรัสตระกลู Asfarviridae และตามชือ่ของไวรัสนี้

มถี ิน่ก าเนดิมาจากทวปีแอฟรกิาทีก่ารแพรก่ระจาย

ของโรค มพีาหะเป็นเห็บออ่น (สกลุ ภาพที ่1 จ านวนสกุรทัว่โลก (x 1,000,000) ตามทีต่า่งๆ 

ตัง้แตปี่ 1961-2014 (FAOSTAT, 2016) 

https://conversations.echocommunity.org/t/african-swine-fever-virus/4467


Ornithodoros) และสตัวอ์ืน่ทีอ่ยูใ่นตระกลูสกุร (Suidae) ทีเ่ป็นทีอ่าศัยหรอืเพาะเชือ้ของไวรัสและน าไปสู่

การแพรก่ระจายของเชือ้ สกุรเลีย้งและสกุรป่า (Sus scrofa )มคีวามไวตอ่โรคสงู โดยทีส่กุรป่าพืน้เมอืง

จ านวนมากทีม่ักไมม่อีาการแตท่ าหนา้ทีเ่ป็นแหลง่เพาะเชือ้และแพรก่ระจายเชือ้ไวรัส (OIE, 2019) 

กลุม่ไวรัส 32 กลุม่นีแ้พรก่ระจายอยูใ่นท่ัวทวปีแอฟรกิา จนเมือ่ปี 1957 หนึง่ในกลุม่ไวรัสนีพ้บเป็น

ครัง้แรกในประเทศโปรตเุกสโดยถกูน ามาจากแอฟรกิาตะวนัตก แลว้จากนัน้ไดแ้พรก่ระจายไปท่ัวทวปียโุรบ 

จนถงึบางสว่นในแถบแครบิเบยีนและบราซลิ การก าจัดไวรัสในประเทศเหลา่นีป้ระสบผลส าเร็จแตก็่ใชเ้วลา

ถงึหลายปีทีไ่วรัสยังคงอยูใ่นประเทศสเปนและโปรตเุกสจนถงึชว่งปีทศวรรษ 1990 (Beltrán-Alcrudo et 

al., 2017) สว่นการระบาดทีพ่บในปัจจบุันในทวปียโุรบและเอเชยีเริม่ข ึน้เมือ่ปี 2007 เมือ่ไวรัสASFVกลุม่

หนึง่ถกูน าเขา้มายังประเทศจอรเ์จยีจากทางแอฟรกิาตะวนัออกเฉียงใตแ้ลว้คอ่ยๆแพรก่ระจายไปท่ัวยโุรบ 

(Beltrán-Alcrudo et al., 2017) ในปี 2017 ประเทศรัสเชยีประสบกับการระบาดของไวรัส ASFV ทีจ่ากนัน้

แพรไ่ปยังตอนเหนอืของประเทศจนีในปี 2018 และไดแ้พรก่ระจายไปท่ัวประเทศจนีและพืน้ทีส่ว่นมากของ

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(Schneider, 2020)   

การแพรก่ระจายเชือ้และการวนิจิฉยัโรค 

การท าความเขา้ใจการแพรก่ระจายเชือ้ไวรสั ASFV 

ภูมภิาค 
สุกรเลีย้ง หมูป่า 

ระบาด
ท้ังหมด 

สุกรป่วย
ท้ังหมด 

จ านวนคร้ัง
การระบาด 

ไวต่อการ
เกิดโรค 

สุกรป่วย สุกรตาย จ านวนคร้ัง
การระบาด 

ไวต่อการ
เกิดโรค 

สุกรป่วย สุกรตาย 

แอฟรกิา 128 213 795 61 459 85 539     128 61 459 
เอเชีย 9 928 8 107 951 115 309 6733791 631 - 1 121  10 559 116 430 

ยโุรบ 4271 1 859 480  625 269 1383372 17 307 - 29513  21 578 654 809 
รวม 14 327 1018 226 802 064 8202702 17 938 - 30634 0 32 265 832 698 

ในทวปีแอฟรกิา เชือ้ไวรัสนีแ้พรก่ระจายผา่นทางแหลง่เพาะเชือ้คอืตัวเห็บและหมปู่า จากการสมัผัส

โดยตรงกับสกุรเลีย้งทีต่ดิเชือ้ และจากเศษชิน้สว่นตดิเชือ้ทีม่นุษยน์ าเขา้มาโดยไมต่ัง้ใจ ในทวปียโุรปนัน้

หมปู่าเป็นตัวการส าคัญในการแพรก่ระจายโรค (ตารางที ่1) ขณะทีใ่นเอเชยี สว่นใหญเ่ชือ้ไวรัสจะตดิตอ่

จากสกุรเลีย้งไปสูส่กุรเลีย้ง และจากมนุษยท์ีน่ าวสัดสุ ิง่ของทีป่นเป้ือนเชือ้ไวรัสออกไป (Beltrán-Alcrudo 

et al., 2017) แสดงวา่หากผูค้นไดรั้บความรูท้ีถ่กูตอ้งและมกีารบังคับใชข้อ้ก าหนดความปลอดภัยทาง

ชวีภาพในชมุชน ก็มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะป้องกันและก าจัดโรคใหห้มดไปไดใ้นทวปีเอเชยี เหมอืนทีเ่กดิขึน้

แลว้ในการระบาดชว่งปลายทศวรรษ 1950 ในทวปีเอเชยี 

สกุรจะเริม่แสดงอาการตดิเชือ้ระหวา่ง 4 ถงึ 19 วนัหลังจากไดรั้บเชือ้ และสามารถแพรก่ระจายเชือ้

ไดน้านถงึสองวนักอ่นแสดงอาการ สกุรตัวทีม่ชีวีติรอดนานพอ (อาจเป็นเพราะสายพันธุท์ีม่คีวามรนุแรงนอ้ย

กวา่) อาจอยูใ่นระยะแพรเ่ชือ้ไดน้านกวา่ 70 วนัหลังจากการตดิเชือ้ครัง้แรก เชือ้ไวรัสโรคอหวิาตแ์อฟรกิานี้

เป็นอันตรายถงึชวีติในระดับสงูและมคีวามทนทานอยา่งมาก สามารถแพรก่ระจายผา่นทางของเหลวใน

รา่งกายสกุร เชน่ เลอืด น ้าลาย น ้าตา น ้ามกู ปัสสาวะ อจุจาระ และสารคัดหลั่งจากอวยัวะสบืพันธุ ์โดยใน

เลอืดจะมไีวรัสจ านวนมากอยา่งเห็นไดช้ดั การตดิเชือ้สามารถแพรก่ระจายผา่นการสมัผัสโดยตรงกับสกุรที่

ตดิเชือ้อืน่ ๆ หรอืโดยการสมัผัสหรอืการน าชิน้สว่นทีต่ดิเชือ้เขา้สูต่ัวสกุร ชิน้สว่นตดิเชือ้อาจเป็นอะไรก็ไดท้ี่

น าของเหลวจากรา่งกายทีม่ไีวรัสอยูแ่มใ้นปรมิาณเล็กนอ้ย ไวรัสมคีวามเสถยีรในสภาพแวดลอ้มที่

ตารางที ่1 ผลกระทบของ ASFV ตอ่ภมูภิาคจากขอ้มูลทีไ่ดรั้บรายงานจากระบบการเตอืนลว่งหนา้(2016-2020; World 
Organization for Animal Health, 2020).  



หลากหลาย (ตารางที ่2) โดยสามารถอยูไ่ดใ้นระดบั pH ระหวา่ง 3.9 ถงึ 13.4 และอยูร่อดไดต้ลอดวงจร

การละลายและการแชแ่ข็ง นอกจากนีไ้วรัสสามารถอยูร่อดไดห้ลายเดอืนในเนือ้สตัว ์เลอืด และบนพืน้ผวิที่

ปนเป้ือน แมแ้ตใ่นการบม่เนือ้สตัว ์เชน่ การท าไสก้รอกหม ูก็ไมส่ามารถฆา่เชือ้ไวรัสไดแ้ตก่ลับเป็นการชว่ย

ยดือายขุองไวรัส (Beltrán-Alcrudo et al., 2017) ลักษณะทีท่นทานของไวรัสเชน่นีก้อ่ใหเ้กดิผลกระทบ

เป็นอยา่งมาก หนึง่ในผลกระทบนัน้คอืขอ้กังวลเกีย่วกับการเคลือ่นยา้ยของผูค้นและยานพาหนะภายในและ

รอบบรเิวณฟารม์ และสิง่ทีค่วรตระหนักคอืไมม่หีลกัฐานทีบ่ง่ชีว้า่ไวรัส ASF สง่ผลกระทบตอ่มนุษยแ์ละ

ผลติภัณฑจ์ากเนือ้สตัวท์ีต่ดิเชือ้ยังไมม่รีายงานวา่กอ่ใหเ้กดิอันตราย 

การทนทานของเชือ้ไวรัส ASFV ในสภาพแวดล้อมต่างๆ  

สภาพต่างๆ เวลาการรอดชีวติของเชือ้ไวรัส ASFV 

เนือ้ทัง้ที่ตดิและไม่ตดิกระดกู และเนือ้บด 105 วนั 

เนือ้หมกัเกลือ 182 วนั 

เนือ้ปรุงสกุ (อย่างต ่่า 30 นาที ท่ี 70°C 0 

เนือ้แหง้ 300 วนั 

เนือ้รมควนัและเนือ้เลาะกระดกูแลว้ 30 วนั 

เนือ้แช่แข็ง 1000 วนั 

เนือ้แช่เย็น 110 วนั 

เครื่องใน 105 วนั 

หนงั/ไขมนั (แมต้ากแหง้แลว้)  300 วนั 

เลือดสกุรแช่เย็นท่ี 4°C 18 เดือน 

มลูสกุรที่อณุภมูิหอ้ง 11 วนั 

เลือดท่ีเน่าเสียแลว้ 15 วนั 

คอกสกุรที่ปนเป้ือนเชือ้แลว้ 1 เดือน 

ทีม่า: ปรบัจากบทความ “ความเห็นทางวิทยาศาสตรเ์ก่ียวกบัโรคอหิวาตแ์อฟรกินัในสกุร”  ( EFSA Journal, 2010; 8(3):1556 

เวลาในท่ีนีม้าจากความรูแ้ละการประเมินชว่งเวลาที่สงูสดุ และจะขึน้อยูเ่ป็นสา่คญักบัอณุหภมูิและความชืน้ในสภาพแวดลอ้ม 

 

การวนิจิฉยัโรค  

การวนิจิฉัยโรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุรนี้ โดยการประเมนิอาการเพยีงอยา่งเดยีวอาจเป็นไปไดย้าก มี

สญัญาณทีบ่ง่บอกไดช้ดัเจนทีส่ดุคอืการเสยีชวีติในสกุรทัง้ตัวผูแ้ละตัวเมยีเพิม่ขึน้อยา่งกะทันหัน โดย

อาการจะแตกตา่งกันอยา่งมากและขึน้อยูก่ับความรา้ยแรงของไวรัส สายพันธุส์กุร ปรมิาณทีไ่ดรั้บสมัผัส 

เสน้ทางการรับสมัผัส และลักษณะเฉพาะถิน่ของไวรัสในพืน้ทีนั่น้ รปูแบบอาการของไวรัสทีอ่ันตรายนอ้ย

กวา่คอืมอีัตราการเสยีชวีติต า่กวา่ 60% และบางชนดิก็ต า่ถงึ 10% อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุันทวปีเอเชยีมี

แหลง่สายพันธุท์ีร่นุแรงมาก โดยมอีัตราการเสยีชวีติสงูถงึ 100% (Beltrán-Alcrudo et al., 2017) 

สตัวท์ีแ่สดงอาการรนุแรง (เฉียบพลันทันท)ี มักจะมไีขส้งูที ่41-42°C (สงูกวา่ปกต ิ3-4°C; 

Birmingham & Quesenberry, 2000) และมแีนวโนม้ทีจ่ะตายกอ่นแสดงอาการใดๆของโรคเป็นเวลา

ตารางที ่2 ความทนทานของเชือ้ไวรัส ASFV ในสภาพแวดลอ้มตา่งๆ (Beltrán-Alcrudo et al., 2017). 



หลายวนั สว่นอาการทีร่นุแรงนอ้ยกวา่เล็กนอ้ย (เฉียบพลัน) การเสยีชวีติจะยดืเวลาออกไปนานพอทีจ่ะ

แสดงอาการใหเ้ห็น แตถ่งึอยา่งนัน้ก็ยังสง่ผลใหเ้กดิการเสยีชวีติในฝงูได ้90-100% โดยสกุรจะมไีข ้40-

42°C อัตราการหายใจเพิม่ขึน้ เบือ่อาหาร มพีฤตกิรรมไมอ่ยากเคลือ่นไหว และจะเสยีชวีติภายใน 6 ถงึ 11 

วนัหลังจากสงัเกตเห็นอาการ  

สกุรทีไ่ดรั้บเชือ้ไวรัส ASFV อาจมอีาการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี้: 

• มรีอยสนี ้าเงนิอมมว่งและมรีอยเลอืดคั่งหรอืเลอืดออก (อาจเป็นจดุๆหรอืรอยใหญ)่ ทีบ่รเิวณห ู

ทอ้ง และขาหลัง 

• มขีีต้าและน ้ามกูไหล 

• มอีาการแดงของผวิหนังบรเิวณหนา้อก ทอ้ง ขาหนบี หาง และขา 

• ทอ้งผกูหรอืทอ้งเสยี ซึง่อาจมอีาการหนักขึน้จากถา่ยเป็นมกูกลายเป็นเลอืด 

• อาเจยีน 

• มอีาการแทง้ในแมส่กุรทีต่ัง้ครรภท์กุระยะ 

• มเีลอืดเป็นฟองออกจากจมกูหรอืปากและมหีนองจากตา 

• บรเิวณรอบหางอาจมรีอยอจุจาระเป้ือนเลอืด 

(Beltran-Alcrudo et al., 2017) 

องคก์ารอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาตไิดน้ าเสนอ "คูม่อืส าหรับการตรวจจับและวนิจิฉัยโรคไวรัส 

ASFV" (FAO, 2010) ดว้ยรายการตอ่ไปนี ้ซ ึง่เป็นอาการของโรค ASFV ทีพ่บจากการตรวจชนัสตูรซากของ

สกุรทีต่ดิเชือ้ โดยสว่นใหญจ่ะพบการปรากฏของอาการหลายอยา่งพรอ้มกัน (รปูที ่2) ไดแ้ก:่ 

• เลอืดออกใตผ้วิหนัง (Hemorrhages) 

• ของเหลวสะสมในหัวใจ (hydropericardium หรอืถงุหุม้หัวใจมนี ้าสเีหลอืง) และชอ่งตา่งๆใน

รา่งกาย (น ้าในชอ่งปอด, ทอ้งมาน) 

• จดุเลอืดขนาดเล็ก(Petechiae) บนพืน้ผวิของหัวใจ (epicardium) ทีก่ระเพาะปัสสาวะและไต 

(บนเยือ่หุม้และกรวยไต) 

• ปอดอาจมเีลอืดคั่งและจดุเลอืดออก โดยพบฟองในหลอดลมและขัว้ปอด และมอีาการบวมรนุแรง

ทีถ่งุลมและเนือ้เยือ่ปอด (บวมน ้า) 

• จดุเลอืดขนาดเล็ก (Petechiae), จ ้าเลอืดขนาดใหญ ่(ecchymoses) (เลอืดออกมาก) และเลอืด

อดุตันสว่นเกนิในกระเพาะอาหารและล าไสเ้ล็กและล าไสใ้หญ ่

• เลอืดคั่งในตับและเลอืดออกในถงุน ้าด ี

**ทัง้นีไ้มแ่นะน าใหท้ าการตรวจชนัสตูรซากสกุรนอกเหนอืการชนัสตูรโดยสตัวแพทยห์รอืเจา้หนา้ที่

หน่วยงานดา้นปศสุตัวท์ีไ่ดรั้บการฝึกอบรม เนือ่งจากมคีวามเสีย่งทีจ่ะท าใหพ้ืน้ทีฟ่ารม์สมัผัสกับของเหลวที่

ไมพ่งึประสงคท์ีป่นเป้ือนเชือ้ไวรัส 



 

 

การวนิจิฉัยโรคนีท้ าไดย้าก เนือ่งจากอาจสบัสนไดง้า่ยกับโรคอืน่ๆ อกีหลายโรค ดังนัน้จงึไม่

สามารถวนิจิฉัยไดอ้ยา่งแน่ชดัจนกวา่จะยนืยันเชือ้ ASFV จากการทดสอบในหอ้งปฏบิัตกิาร อาการทีเ่กดิ

จากโรคไขห้วดัหมท่ัูวไป, โรคไฟลามทุง่สกุร, ภาวะไดรั้บพษิ, โรคจากเชือ้ซลัโมเนลลา และภาวะตดิเชือ้

อืน่ๆ มักจะสบัสนไดง้า่ยกบัเชือ่ ASFV จงึมคี าแนะน าวา่ผูเ้ลีย้งสกุรไมค่วรอาศยัการพยากรณ์โรคดว้ยตนเอง

จนกวา่จะไดรั้บการยนืยันจากสตัวแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

 

การรบัมอืกบัโรค 

การป้องกนัและควบคมุ 

 ขณะมกีารเขยีนบทความนี ้(2021) ยังไมม่วีคัซนีส าหรับโรคอหวิาตแ์อฟรกิา แมจ้ะก าลังมกีาร

พยายามอยา่งเต็มทีใ่นการผลติ หากมวีคัซนีเมือ่ใด ก็จะเป็นแนวทางป้องกันทีด่ทีีส่ดุ ในขณะทีย่ังไมม่ี

วคัซนีทีม่ปีระสทิธภิาพ กญุแจส าคัญในการบรรเทาผลกระทบคอืการป้องกันการแพรก่ระจายของโรคนีด้ว้ย

การรักษาความปลอดภัยทางชวีภาพอยูต่ลอดเวลาและก าจัดโรคทันทเีมือ่ตรวจพบ  

ภาพที ่2. อาการโรคอหิวาตแ์อฟรกิาในสกุรแบบเฉียบพลนั (Belrán-Alcrudo et al., 2017) 



ฟารม์แตล่ะแหง่มคีวามแตกตา่งกันและจัดการกับภัยคกุคามของการตดิเชือ้ตา่งกัน การคกุคามของ

ไวรัสรา้ยแรงเชน่นีจ้ าเป็นตอ้งมกีารวางแผนความปลอดภัยทางชวีภาพทีล่ะเอยีดถีถ่ว้นและพนักงานทกุคน

สามารถรับรูแ้ละรับผดิชอบได ้การวางแผนทีเ่กดิประโยชนค์วรมาจากการขอความรว่มมอืใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละ

บคุคลอืน่ชว่ยในการระบชุอ่งทางทีเ่ป็นไปไดข้องการตดิเชือ้ การป้องกันและควบคมุควรเริม่ตน้ดว้ยการที่

ผูเ้กีย่วขอ้งกับการปฏบิัตงิานในฟารม์ตระหนักถงึความรนุแรงของโรคและกลไกการแพรก่ระจาย มนุษยถ์อื

เป็นผูแ้พรก่ระจายหลักของโรคนี ้เพราะมนุษยส์ามารถน าพาสิง่ปนเป้ือนทีต่ดิเชือ้ทีอ่ยูบ่นรองเทา้บทู เสือ้ผา้ 

หรอืวสัดอุืน่ๆ ไดโ้ดยงา่ย ดังนัน้จงึจ าเป็นทีต่อ้งมกีารรับรูก้ลุม่ 

 แผนความปลอดภัยทางชวีภาพอาจท าไดไ้มย่ากเพยีงแคจั่ดท ารายการตา่งๆเกีย่วกับภัยคกุคามตอ่

โรค จดุตา่งๆทีเ่ชือ้โรคเขา้มา และการพัฒนาแนวทางในการก าจัดหรอืลดภัยคกุคามเหลา่นัน้ใหเ้หลอืนอ้ย

ทีส่ดุ องคก์าร FAO ไดเ้สนอแนะขัน้ตอน 3 ประการเพือ่ความปลอดภัยทางชวีภาพ ไดแ้ก:่ (1) การแยก (2) 

สขุอนามัย และ (3) การฆา่เชือ้ (FAO, 2010) 

การแยก 

การแยกคอืการแยกสตัวอ์อกจากสิง่ปนเป้ือนใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ได ้การปนเป้ือนเขา้มายังฟารม์ไดจ้าก

หลายชอ่งทาง เชน่ สกุรตวัอืน่และผลติภัณฑจ์ากสกุรตัวอืน่, วสัดรุองพืน้คอกและมลูสกุร, น ้าทีไ่หลมาจาก

ฟารม์บรเิวณใกลเ้คยีง, น ้าเชือ้สกุร, รองเทา้บทูหรอืเสือ้ผา้, อาหารสกุร, ยานพาหนะ หรอืสตัวอ์ืน่ๆ การ

แยกสกุรออกจากฝงูสกุรภายนอกเป็นแนวทางปฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุ เนือ่งจากเป็นการจ ากัดการเขา้ถงึสกุรให ้

เฉพาะบคุลากรทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ การมปีฏสิมัพันธข์องพนักงานกับสกุรนอกฟารม์ควรผา่นการปรกึษาและ

จ ากัดใหม้นีอ้ยทีส่ดุ มาตรการทีร่อบคอบอยา่งหนึง่คอืการแยกรองเทา้และเสือ้ผา้ส าหรับภายในและ

ภายนอกเขตสกุร เพือ่ลดโอกาสการตดิเชือ้ โดยใหพ้นักงานทกุคนเริม่ตน้วนัท างานโดยตรงกับสกุรกอ่น 

จากนัน้จงึยา้ยออกหา่งจากสกุรไปยังพืน้ทีท่ีอ่าจไดรั้บเชือ้หรอืกับสกุรอืน่ๆ ทีถ่กูกกัตัวเพือ่ดอูาการอยู ่ อยา่

ท างานในล าดับทีต่รงกันขา้มนี้ 

สขุอนามยั 

 กอ่นสมัผัสสกุร ควรท าความสะอาดตัวบคุคลหรอืสิง่ของใดๆ กอ่นใหด้ ีซึง่แนวทางปฏบิัตนิีไ้ม่

เหมอืนกับการใชน้ ้ายาฆา่เชือ้ เพราะบอ่ยครัง้สารฆา่เชือ้จะไมส่ามารถทะลผุา่นวตัถบุางอยา่ง เชน่ โคลน

หรอืมลูสตัว ์ซึง่อาจกลายเป็นชอ่งทางเขา้ของเชือ้ไวรัส สถานทีเ่ลีย้งสกุรหลายแหง่ท่ัวโลกตอ้งมกีาร

เปลีย่นรองเทา้ เสือ้ผา้ และก าหนดใหพ้นักงานอาบน ้ากอ่นเขา้และออกจากบรเิวณทีเ่ลีย้งสกุร นอกจากนี้

ดอกยางลอ้รถยังอาจเป็นแหลง่พักวสัดทุีต่ดิเชือ้ได ้ดังนัน้การลา้งและขดัถลูอ้รถจงึเป็นสิง่ส าคัญ 

การฆา่เชือ้ 

หลังจากท าความสะอาดรา่งกายแลว้ ควรใชน้ ้ายาฆา่เชือ้ทีผ่า่นการรับรองส าหรับก าจัดเชือ้ของไวรัส

อหวิาตแ์อฟรกิาในสกุร ไวรัสนีถ้กูหอ่หุม้อยา่งหนาแน่นและยากตอ่การฆา่ดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้ โดยน ้ายาฆา่เชือ้

ทัง้หมดตอ้งมเีวลาสมัผัสอยูก่ับเชือ้นานพอสมควรกวา่ทีจ่ะฆา่เชือ้ไวรัสได ้ดังนัน้จงึเป็นเรือ่งส าคัญทีไ่มค่วร

เรง่รัดขัน้ตอนการฆา่เชือ้ ควรท าความสะอาดอยา่งท่ัวถงึเพือ่เพิม่เวลาใหน้ ้ายาสมัผัสกับเชือ้ น ้ายาคลอรนี

เป็นสารฆา่เชือ้ทีใ่ชไ้ดด้ ี(0.5% เป็นเวลา 30 นาท)ี นอกจากนีย้ังม ีไอโอดนี, อเีธอร,์ คลอโรฟอรม์, 

ฟอรม์าลนิ (30 นาท)ี และโซดาไฟ (NaOH; 8/1000 เป็นเวลา 30 นาท;ี OIE, 2019) การเหยยีบไปบน

น ้ายาฆา่เชือ้จะชว่ยในการท าความสะอาดรองเทา้บทูกอ่นเขา้ฟารม์ มคี าแนะน าใหเ้หยยีบบนปนูขาว

หลังจากการเหยยีบบนน ้ายาฆา่เชือ้แลว้เพือ่เพิม่คา่ pH ใหส้งูกวา่ทีไ่วรัสจะอยูร่อดได ้การลา้งดว้ยน ้ายาฆา่

เชือ้และการใชป้นูขาวอาจน าไปใชก้ับรถยนตไ์ดเ้ชน่กัน แตต่อ้งเป็นเวลานานพอทีจ่ะครอบคลมุเสน้รอบวง



ทัง้หมดของยาง ควรปลอ่ยใหย้างทีล่า้งแลว้แหง้กอ่น กอ่นทีจ่ะเขา้สูอ่า่งฆา่เชือ้ (Dr. P. Quesenberry, 

Personal Communication, Sept 3, 2020) 

 

ตารางที ่3  ขัน้ตอนการปฏิบตัิเพื่อปอ้งกนัโรคอหิวาตแ์อฟรกิาในสกุร 

 

การใชค้วามรอ้นหากท าอยา่งถกูตอ้งจะเป็นวธิหีนึง่ทีม่ปีระสทิธภิาพในการท าใหเ้ชือ้ไวรัสตาย จาก

การศกึษาหนึง่ในปี 1967 พบวา่เชือ้ไวรัส ASFV สามารถอยูร่อดได ้11-22 วันทีอ่ณุหภมู ิ37°C แตท่ี่

อณุหภมูสิงูกวา่จะท าใหเ้ชือ้ไวรัสตายเร็วขึน้ โดยเชือ้ไวรัสอยูร่อดไดเ้พยีง 1 ชัว่โมงที ่อณุหภมู ิ56°C และ

อยูร่อดได ้15 นาททีีอ่ณุหภมู ิ60°C (Mazur-Panasiuk et al., 2019) องคก์ารFAO จงึแนะน าใหป้รงุ

อาหารสตัวท์ีอ่าจมกีารปนเป้ือนเป็นเวลา 30 นาททีีอ่ณุหภมู ิ70°C (Beltrán-Alcrudo et al., 2017) ซึง่

น าไปใชไ้ดก้ับอาหารสกุรทีเ่ป็นเศษอาหาร ทีปั่จจบุันถอืเป็นตัวการหลักในการแพรก่ระจายของไวรัส  

 

การป้องกนัในชุมชน 

คงเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะปิดกัน้ทกุจดุในชมุชนทีอ่าจเป็นชอ่งทางเขา้มาของเชือ้ไวรัส แตถ่า้ชมุชน

สามารถตกลงยอมรับแนวทางพืน้ฐานบางประการรว่มกัน ก็อาจชว่ยป้องกันการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรัส

หรอืลดการแพรก่ระจายลงไดเ้พยีงพอ สิง่ส าคัญอันดับแรกคอืการตกลงในการกักกันสกุร มกีารศกึษาหนึง่

เมือ่ไมน่านมานีไ้ดพ้จิารณาขัน้ตอนเริม่แรกในการจัดการกับเชือ้ไวรัสนีใ้นประเทศตมิอร ์- เลสเตทีม่กีาร

ปฏบิัตคิวามปลอดภัยทางชวีภาพนอ้ยมาก การศกึษานีแ้สดงใหเ้ห็นการสญูเสยีทีเ่พิม่มากขึน้อยา่งมี

นัยส าคัญในสกุรทีไ่มม่รัีว้กัน้มากกวา่ในหมูส่กุรทีเ่ลีย้งในรัว้กัน้ (Barnes et al., 2020) การพดูคยุ

แลกเปลีย่นระดับชมุชนดงักลา่วอาจเกีย่วขอ้งกับคนกลุม่เล็กหรอืคนกลุม่ใหญ ่และอาจเป็นไปไดห้ลาย

แหลง่ทีอ่าจปนเป้ือนเชือ้โรค ข ัน้ตอนปฏบิตั ิ

สกุรจากทีอ่ืน่ จ ากัดพืน้ทีส่กุรและกักกันสกุรใหมใ่นพืน้ทีท่ีแ่ยกออกไป
เป็นเวลา 30 วนั ; คัดแยกและฝังสกุรทีแ่สดงอาการโรค
อหวิาตแ์อฟรกิา 

อาหารสกุรทีท่ ามาจากเศษอาหาร 
 

ไมแ่นะน าใหท้ า ควรหลกีเลีย่งนอกจากจะปรงุอาหารที่
อณุหภมู ิ70°C นานอยา่งนอ้ย 30 นาทกีอ่นเอาใหส้กุร 

สตัวป์ระเภทอืน่เชน่ หนู ก าจัด, ลดแหลง่อาหารเปิด และปิดชอ่งทางเขา้ใหม้าก
ทีส่ดุ 

รองเทา้หรอืเสือ้ผา้ปนเป้ือน เปลีย่นเสือ้ผา้กอ่นเขา้และออกสถานที,่ ท าความสะอาด
และฆา่เชือ้, และลดการเขา้ออกพืน้ทีเ่ลีย้งสกุร ท างาน
เริม่จากจดุทีส่ะอาดไปยังจดุทีอ่าจมเีชือ้โรค 

ยานพาหนะปนเป้ือน 
 

ลดความใกลช้ดิของรถและสกุร, ขดัยางลอ้รถ, และขบั
ผา่นจดุแชน่ ้ายาฆา่เชือ้ 

อาหารสกุร ซือ้อาหารสกุรจากแหลง่ทีไ่วใ้จได ้ตรวจดจูดุทีถ่กูหนูแทะ
เจาะและท าลายอาหารทีป่นเป้ือน  

น ้า หลกีเลีย่งแหลง่น ้าเปิดเมือ่เป็นไปได ้ผันน ้าออกจาก
บรเิวณฟารม์ 



รปูแบบ ชมุชนแตล่ะแหง่แตกตา่งกันและพบกับความทา้ทายทีแ่ตกตา่งกัน แตก่ารสนทนาและความเห็น

พอ้งตอ้งกันเป็นกญุแจส าคัญในการป้องกันเชือ้ไวรัส ASFV ไมใ่หเ้ขา้มาในชมุชนและชะลอการแพรก่ระจาย

ของโรคได ้ 

ทีผ่า่นมาเชือ้ไวรัส ASFV แพรก่ระจายไดง้า่ยจากประเทศหนึง่ไปยังอกีประเทศหนึง่ในทวปีเอเชยี 

เป็นทีส่งสยัวา่การลักลอบน าเขา้ผลติภัณฑจ์ากสกุรขา้มพรมแดนถอืเป็นพาหะส าคัญส าหรับการ

แพรก่ระจายนี ้และรัฐบาลหลายประเทศไดด้ าเนนิการอยา่งจรงิจังในเรือ่งนี ้เพือ่รว่มมอืกับความพยายามนี ้

เราจงึควรตระหนักและปฏบิัตติามระเบยีบขอ้บังคับของรัฐบาลในประเทศในการรายงานและการจัดการสกุร

ทีต่ดิเชือ้  

โอกาสการด าเนนิการของเกษตรกรรายยอ่ย 

เกษตรกรรายยอ่ยยังคงเป็นผูม้สีว่นส าคัญในการผลติเนือ้สกุรในเอเชยี “เกษตรกรรายยอ่ย” หรอื “ผู ้

ด าเนนิกจิการขนาดเล็ก” โดยท่ัวไปหมายถงึผูด้ าเนนิกจิการทีเ่ลีย้งสกุรตัง้แต ่1 ถงึ 100 ตัว (Nga et al., 

2015; FAO, 2010) การศกึษาในปี 2015 ในประเทศเวยีดนามพบวา่เกษตรกรรายยอ่ยผลติเนือ้หมคูดิเป็น

สดัสว่นประมาณ 80% ของเนือ้หมทูีบ่รโิภคภายในประเทศ (Nga et al., 2015) ในประเทศจนี ราคาเนือ้หมู

พุง่สงูขึน้เนือ่งจากการสญูเสยีจ านวนสกุรไปกวา่ครึง่หนึง่ของสกุรทีม่ใีนประเทศ (Shneider, 2020) การ

เพิม่ขึน้ของราคานี ้เชน่เดยีวกับในประเทศอืน่ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้อาจเป็นโอกาสทีด่สี าหรับการ

ด าเนนิกจิการเลีย้งสกุรในทีท่ีย่ังคงปราศจากโรคนี ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับผูผ้ลติทีจ่ าหน่ายเนือ้สกุรใน

ทอ้งถิน่ ในบางประเทศขณะนีม้กีารก าหนดขอ้จ ากดัระหวา่งประเทศแลว้ (Shen & Look, 2020) จงึท าให ้

ตลาดในทอ้งถิน่เป็นแหลง่เนือ้หมทูีม่เีสถยีรภาพมากขึน้ 

การเพิม่ขึน้ของราคาเนือ้หมอูาจยังเป็นการเปิดโอกาสใหเ้นือ้ไก ่เนือ้ปลา เนือ้ววั และเนือ้สตัวอ์ืน่ๆ 

ไดเ้ตมิเต็มความตอ้งการของโปรตนี ผูผ้ลติรายยอ่ยจ านวนมากอาจพจิารณาเพิม่ความหลากหลายในการ

เลีย้งสตัวเ์พือ่ลดความเสีย่งและใชโ้อกาสจากความตอ้งการโปรตนีสงูในตลาด  

 

 

หัวข้อที่อาจใช้ในการอภปิรายในชุมชน: 
- การเลีย้งหมแูบบกกับรเิวณ 

- การแยกสตัวฟั์นแทะ สนุขั และสตัวอ์ื่น ๆ ออกจากบรเิวณ
เลีย้งหม ู

- การปอ้งกนัคนไมม่ีสว่นในงานไมใ่หไ้ปท่ีคอกหม ู

- การรกัษารองเทา้ใหส้ะอาดปราศจากมลูสตัว ์

- การจดัการหมปู่าเพื่อความปลอดภยัทางชีวภาพ 

- การหา้มเคลือ่นยา้ยสกุรเขา้หรอืออกจากพืน้ท่ี )โดยเฉพาะ
สกุรที่ตายจากโรค( 
- การจดัซือ้ การจดัเก็บ และการขายอาหารสตัวใ์นลกัษณะที่

ปลอดภยัทางชีวภาพ  



ภาพที ่3. องคก์ารโรคระบาดสตัวร์ะหวา่งประเทศ รายงานแหลง่การระบาดและการแพรก่ระจายตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2020 
(World Animal Health Information & Analysis Department – OIE) 

 

สรปุ 

โรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุรกอ่ใหเ้กดิความทา้ทายทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุอยา่งหนึง่ทีเ่กษตรกรรายยอ่ยในทวปี

เอเชยีไดเ้คยเผชญิมา ทีน่ ามาซึง่ความเป็นไปไดใ้นการสญูเสยีและวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป มกีารศกึษา

มากมายระบวุา่เกษตรกรรายยอ่ยและเกษตรกรทีม่สีวนหลังบา้นคอืตัวการหลักในการแพรร่ะบาดของโรคนี ้

และเป็นผูม้คีวามเสีย่งอยา่งยิง่ตอ่ผลกระทบทีเ่กดิจากโรค (Nga et al., 2015; FAO, 2020; OIE, 2020; 

Barnes et al, 2020) การระบาดหลายครัง้ในภมูภิาคนีไ้ดรั้บการจัดประเภทเป็นกลุม่ "สวนหลังบา้น" โดย

รัฐบาลของตน (ภาพที ่3) ซึง่เป็นชอ่งวา่งใหม้ขีอ้ต าหนแิละความเป็นไปไดท้ีจ่ะรับความชว่ยเหลอืจาก

รัฐบาล มกีารออกกฎหมายทีเ่อือ้ตอ่การด าเนนิงานการเลีย้งสกุรขนาดใหญท่ั่วไปทีม่คีวามสามารถมากกวา่

ในการด าเนนิมาตรการความปลอดภัยทางชวีภาพตามทีต่อ้งการ กฎขอ้บังคับเหลา่นีอ้าจเป็นขอ้จ ากัด

ส าหรับอตุสาหกรรมเนือ้หมทูีม่าจากเกษตรกรรายยอ่ยหากไมม่กีารด าเนนิการใดๆ จงึจ าเป็นอยา่งยิง่ในเวลา

นีส้ าหรับชมุชนทีจ่ะเห็นคณุคา่และพึง่พาการเลีย้งสกุรแบบบรูณาการในระบบขนาดเล็กในระดับชมุชนเพือ่

หยดุการแพรก่ระจายของโรคนี ้ 
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