น.สพ.การุณ ชนะชัย
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

ตอนที่ 1 : ลักษณะทางระบาดวิทยาที่สำ�คัญของโรค
เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรค African swine fever (ASF) เป็น DNA ไวรัส ในสกุล Asfarviridae  ก่อโรคใน
สุกรบ้าน และสุกรป่า (wild suids) เช่น warthog bushpig และ giant forest hog มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง
สามารถพบเชื้อในสุกร และอวัยวะสุกรที่ติดเชื้อ เช่น เลือด เนื้อ อุจจาระ เชื้อชนิดนี้สามารถคงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นาน

รุปที่ 1 Warthog, bushpig และ giant forest hog (https://en.wikipedia.org/wiki/)

เชื้อ ASF มีระยะฟักตัวโดยเฉลี่ย 4-19 วัน อาการสัตว์ที่ป่วยมีความคล้ายคลึงกับโรคสุกรอื่น ๆ เช่น อหิวาต์สุกร
และซัลโมเนลล่า อาการของสัตว์ที่ติดเชื้อ ASF สามารถแสดงออกในรูปแบบ peracute acute sub-acute และ chronic
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดสุกร ช่วงอายุของสุกร เป็นต้น อาการที่พบได้คือ ตายอย่างรวดเร็วโดยไม่แสดงอาการ
(peracute) ไข้สูง แท้ง ปื้นเลือดออกที่ผิวหนัง สัตว์ที่ป่วย ไม่ตาย อาจเป็นพาหะของเชื้อได้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะสุกรป่า
ซึ่งมีบทบาทในการแพร่กระจายโรคอย่างมากในทวีปแอฟริกา รัสเซีย และยุโรปตะวันออก โรค ASF สามารถแพร่กระจาย
จากสัตว์สู่สัตว์ได้โดยทางตรง คือการสัมผัสระหว่างสัตว์ที่ติดเชื้อกับสัตว์ปกติ และทางอ้อม โดยสุกรปกติได้รับเชื้อจากเชื้อที่
ปนเปือ้ นในซากสัตว์ อวัยวะ เชือ้ ทีอ่ ยูใ่ นเศษอาหารทีน่ �ำ ไปเลีย้ งสุกร (swill feeding) ผ่านพาหะ เช่น เห็บ และแมลงดูดเลือด
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เชื้อไวรัส ASF สามารถคงอยู่และเพิ่มจำ�นวนในเห็บ Ornithodoros ได้เป็นระยะเวลานานหลายปี (biological vector)
สามารถถ่ายทอดสู่ลูก (transovarial) และแพร่ระหว่างระยะของวงจรชีวิตเห็บ (transstadial) ได้ ในขณะที่แมลงดูดเลือด
เช่น แมลงวันคอก เหาสุกร และเห็บชนิดอื่น ๆ เช่น Ixodes และ Dermacentor สามารถเป็นพาหะนำ�เชื้อไวรัส ASF ได้
(mechanical vector)
การแพร่ระบาดของโรคในภูมภิ าคต่าง ๆ ทีผ่ า่ นมาสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ลักษณะ (Sanchez Vizcano, 2018) คือ
1. มีการแพร่กระจายระหว่าง สุกรบ้าน สุกรป่า โดยมีเห็บ Ornithodoros moubata เป็นพาหะ พบในทวีปแอฟริกา
2. มีการแพร่กระจายระหว่าง สุกรบ้าน สุกรป่า โดยมีเห็บ Ornithodoros erraticus เป็นพาหะ การระบาดลักษณะ
นี้พบว่าทำ�ให้เกิดโรคขึ้นใหม่ภายหลังจากโรคสงบเป็นระยะเวลานาน (reemerging) พบในการระบาดที่ประเทศโปรตุเกสในปี
ค.ศ. 1999
3. มีการแพร่กระจายระหว่างสุกรบ้าน และสุกรป่า โดยไม่มีเห็บเข้ามาเกี่ยวข้อง พบการระบาดนี้ใน รัสเซีย ประเทศ
ในแถบเทือกเขาคอเคซัส โรคแพร่กระจายโดยการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ สุกรป่าติดโรคจากสุกรบ้าน และทำ�ให้เกิดการ
แพร่กระจายโรคในสุกรป่าด้วยกัน
4. การแพร่ระบาดที่มีการแพร่กระจายระหว่างสุกรบ้าน และสุกรบ้านที่เลี้ยงแบบปล่อย (feral pig) ไม่มีเห็บเข้ามา
เกี่ยวข้อง พบการระบาดนี้ในทวีบอเมริกาใต้ ระหว่างปี ค.ศ. 1968 – 1980
5. มีการแพร่กระจายเฉพาะในสุกรบ้าน โดยการสัมผัสทางตรง และทางอ้อม ไม่มีเห็บเข้ามาเกี่ยวข้องในการแพร่
กระจายเชื้อ พบในทวีปแอฟริการตะวันตก รัสเซีย ประเทศในแถบเทือกเขาคอเคซัส และในพื้นที่ตอนกลางของทวีปแอฟริกา
ก่อนปี พ.ศ. 2560 โรค ASF เกิดการระบาดที่ประเทศในทวีปยุโรป แอฟริกา และรัสเซียทางแถบตะวันตก แต่ในปี
2560 มีการระบาดของโรคในประเทศรัสเซีย ตอนกลางเคลื่อนมาทางตะวันออก และในปี 2561 ได้เกิดการระบาดในประเทศ
จีนฝั่งตะวันออกลงมาถึงตอนใต้ของประเทศ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 การแพร่กระจายของโรค African swine
fever ในปี พ.ศ. 2559 (บนซ้าย) 2560 (บนขวา)
และ 2561 จนถึงวันที่ 12 พ.ย. 61 (ล่าง)

ที่มา: WAHIS, OIE
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เชื้อไวรัส African swine fever ที่มีการระบาดในประเทศจีนมีลักษณะษณะทางพันธุกรรมที่คล้ายคลึงกับเชื้อ
ไวรัสที่ระบาดในทวีปยุโรป ยังไม่มีการยืนยันสาเหตุของการระบาดในประเทศจีน แต่สงสัยว่าการระบาดเกิดจากการ
ลักลอบขนย้ายเนื้อสุกร และอวัยวะภายในสุกรจากบริเวณที่ติดเชื้อ (Wang et al., 2018) ปัจจัยที่สำ�คัญที่ทำ�ให้เกิด
การแพร่ระบาดภายในประเทศจีนอย่างรวดเร็วคือ การเลี้ยงสุกรด้วยอาหารเหลือ (swill feeding) จำ�นวนประชากร
สุกรในประเทศจีนมีมาก (เกือบครึ่งของจำ�นวนสุกรของโลก) และมีความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่มากจึงทำ�ให้มีการ
เคลื่อนย้ายสุกรมาก และการเคลื่อนย้ายมีระยะทางไกล นอกจากนี้มีฟาร์มสุกรรายย่อย และเลี้ยงแบบหลังบ้านจำ�นวน
มาก (ประมาณ 60% ของฟาร์มสุกรทั้งหมด)
การระบาดที่มีเห็บเป็นพาหะในประเทศจีน มีการรายงานว่าพบเห็บชนิด Ornithodoros tartakovskyi   และ
Ornithodoros tholozani   ในประเทศจีน  (Yu  et  al.,2015)   ซึ่งเห็บทั้งสองชนิดนี้ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าสามารถ
เป็นพาหะของโรค African Swine Fever ได้หรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการศึกษากันต่อไป จากหลักฐานการระบาดของโรคที่
มีการรายงานในปัจจุบัน การระบาดในจีนน่าจะเป็นการระบาดในรูปแบบเดียวกับที่เกิดในรัสเซีย คือมีการแพร่กระจาย
โรคในสุกรบ้าน ผ่านทางการเคลื่อนย้าย สัตว์ ซากสัตว์ โดยไม่มีเห็บเข้ามาเกี่ยวข้อง และยังไม่พบว่ามีการเกิดโรคใน
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