
นายสัตวแพทยฐปณัฐ สงคสุภา 

นายสัตวแพทยชำนาญการ กลุมไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

กาฬโรคแอฟริกาในมา (African Horse Sickness, AHS) 

ตามท่ีนายสัตวแพทยสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตวไดประกาศรายงานการตรวจพบการระบาด

ของโรคกาฬโรคแอฟริกาในมา (African Horse Sickness; AHS) เปนครั ้งแรกในประเทศไทย ณ จังหวัด

นครราชสีมา อำเภอปากชอง เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2563 พบวามีมาท้ังหมด 11 คอก จำนวน 42 ตัว มีอาการ

ปวยตายเฉียบพลัน มามีไขสูง ซึม มีอาการระบบทางเดินหายใจ หอบหายใจลำบาก มีจุดเลือดออกบริเวณเยื่อ

บุตา บวมบริเวณขมับและหนา และไดมีการรายงานองคการสุขภาพสัตวโลก (World Organization for 

Animal Health, OIE) พบมีมาปวยตายเฉียบพลัน 531 ตัว ในพื ้นที ่ 11 จ ังหวัด ไดแก นครราชสีมา 

ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี ชลบุรี ชัยภูมิ สระแกว สระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครนายก ถือ

วาโรคนี้เปนโรคอุบัติใหมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากโรคนี้เปนโรคประจำถ่ิน และระบาดจำกัด

เฉพาะในทวีปแอฟริกา  

สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในมา เปน double-stranded RNA virus จัดอยูในวงศ 

Reoviridae สกุล Orbivirus เชื้อไวรัสชนิดนี้มีทั้งหมด 9 ซีโรไทป โดยปกติภูมิคุมกันจะมีความจำเพาะตอซีโร

ไทปนั้นๆ แตมีการรายงานปฏิกิริยาของภูมิคุมกันตอซีโรไทปอ่ืนในบางซีโรไทป (ปฏิกิริยาทางภูมิคุมกันระหวาง 

1และ2, 3และ7, 5และ8 และ 6และ9)  

ชนิดสัตว เชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในมา สามารถติดตอในสัตวตระกูล Equids ไดแก มา ลา ลอ และมาลาย 

โดยสัตวแตละชนิดมีระยะไวรัสในกระแสเลือดและความไวตอโรคที่แตกตางกัน อัตราการตายในมาอาจสูงถึง

รอยละ 95 อัตราการตายในลอประมาณรอยละ 50 อัตราการตายของลาในภูมิภาคยุโรปและเอเชียอาจสูงถึง

รอยละ 10 ขณะที่ลาในพื้นที่แอฟริกาอาจพบการติดเชื้อแบบไมแสดงอาการ มาลายเปนสัตวพาหะโดย

ธรรมชาติของโรค สัตวจะไมแสดงอาการปวย แตมีระยะไวรัสในกระแสเลือดยาวนานถึง 40 วัน ในกรณีที่สัตว

ติดเชื้อแลวไมตายจะไมมีภาวะเปนพาหะตลอดชีพ การติดเชื้อในสัตวสปชีสอ่ืน มีรายงานในสุนัขท่ีมีการกินเนื้อ

มาดิบที่ปนเปอนเชื้อและแสดงอาการปวย ขณะที่สัตวชนิดอื่นมีรายงานการตรวจพบแอนติบอดีตอเชื้อไวรัส

กาฬโรคแอฟริกาในมา เชน ไฮยีนา (Crocuta crocuta) หมาไน (Canis spp.) หมาปาแอฟริกัน (Lycaon 

pictus) เสือชีตา (Acinonyx jubutus)สิงโต (Panthera leo) อูฐ (Camelus dromedarius) แพะ แกะ ชาง

แอฟริกา (Loxodonta africana) แรดดำ(Diceros bicornis) และแรดขาว (Ceratotherium simum) คาด

วาสัตวชนิดอ่ืนไมไดเปนแหลงแพรเชื้อหลักใหกับมา 



การติดตอ โรคนี้ไมใชโรคติดตอระหวางคนและสัตว ไมสามารถติดตอผานการสัมผัสโดยตรงจากมาสูมาได แต

จำเปนตองผานแมลงดูดเลือด พาหะนำโรคทางชีวภาพ (biological vector) ที ่สำคัญของโรคนี้คือริ้น 

Culicoides spp. โดยเฉพาะอยางยิ่ง C. imicola เปนริ้นที่พบทั่วไปในพื้นที่แอฟริกา ภูมิภาคตะวันออกกลาง 

ยุโรป และเอเชีย ริ้นสปชีสอื่น เชน C. bolitinos, C. variipennis และ C. sonorensis เมื่อริ้นดูดเลือดมาที่มี

การติดเชื้อไวรัสในกระแสเลือดไวรัสจะเพิ่มจำนวนในริ้นและมาอยูบริเวณตอมน้ำลายเพื่อสงผานเชื้อตอไป มี

แมลงด ูดเล ือดชน ิดอ ื ่น เช น ย ุ ง  (Aopheles stephensi, Culex pipiens และ Aedes aegypti) เห็บ 

(Hyalomma dromedarii และ Rhipicephalus sanguineus) และแมลงวันคอก (Stomoxys calcitrans) 

ท่ีสามารถนำพาโรคนี้ได 

 

 

รูปที ่ 1 ตัวริ ้น (midge, Culicoides oxystoma) ท่ี

พบในฟารมมาในประเทศไทย 

ท่ีมา: สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

 

 

 

 

ระยะฟกตัวและอาการทางคลินิก การติดเชื้อตามธรรมชาติมีระยะฟกตัวประมาณ 2-21 วัน โดยทั่วไปมัก

แสดงอาการหลังรับเชื้อภายใน 9 วัน ซ่ึงอาการแบบ cardiac form จะใชเวลาในการพัฒนาโรคนานกวาอาการ

แบบ pulmonary form ทั้งนี้ความรุนแรงของโรคขึ้นกับปริมาณของเชื้อ และชนิดของสัตว สามารถแบงออก

ไดเปน 4 รูปแบบ  

1. แบบเฉียบพลันรุนแรง (Peracute หรือ pulmonary 

form) 

 

สัตวจะมีไขสูงมากกวา 40oC แสดงอาการทางระบบ

ทางเดินหายใจ หอบหายใจลำบาก หายใจถี่สั้น รูจมูก



ขยาย ยืดคอไปดานหนา มีน้ำมูกเปนฟอง (frothy nasal discharge) สัตวมักจะตายภายใน 1 – 3 หลังแสดง

อาการ อัตราการตายสูงถึงรอยละ 95 

 

รูปท่ี2 มาตายมีน้ำมูกเปนฟอง (frothy nasal discharge) 

ท่ีมา: สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว 

2. แบบก่ึงเฉียบพลัน (subacute edematous หรือ cardiac form) 

อาการแสดงจะชากวา pulmonary form มีระยะฟกโรคประมาณ 5 - 7 วัน มีไขข้ึน ๆ ลง ๆ มีเลือดค่ังบริเวณ

เยื ่อเมือก (congestion of mucous membranes) บวมน้ำบริเวณขมับเหนือตา (supraorbital fossae) 

เปลือกตา หนา ชองวางบริเวณ intermandibular space คอ ไหล และหนาอก อาจมีอาการซึม เสียดทอง 

(colic) มีจุดเลือดออกบริเวณลิ้น และ เยื่อบุตา สัตวจะตายจากภาวะหัวใจลมเหลวภายใน 4 – 8 หลังแสดง

อาการ อัตราการตายรอยละ 50 
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รูปที่3 มาปวยมีอาการแบบ cardiac form (A) บวมน้ำที่บริเวณเหนือตา (swelling of supraorbital fossa) 

(B) จุดเลือดออกที่เยื่อบุตา (petechial hemorrhages at conjunctiva) (C) บวมน้ำที่บริเวณแปลือกตาและ

เลือดค่ังท่ีเยื่อบุตา (conjunctival congestion and swelling of eyelid)  

ท่ีมา: สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว 

3. แบบเฉียบพลัน (acute หรอื mixed form) 

สัตวจะมีอาการทั้ง pulmonary และ cardiac form รวมกัน โดยชวงแรกอาจแสดงอาการแบบ pulmonary 

form กอน และเริ ่มมีอาการแบบ cardiac form ตามมาในภายหลัง สัตวจะตายภายใน 3 – 6 หลังแสดง

อาการ อัตราการตายรอยละ 50 - 95 

4. แบบไมรุนแรง (Horse sickness fever) 

มักพบลา มาลาย และมาที่มีภูมิคุมกันบางสวน (partial immunity) มีไขต่ำ 39.5oC (Low-grade fever) มี

ระยะฟกตัวประมาณ 5 - 9 วัน อาจพบการค่ังเลือด และบวมน้ำบริเวณขมับเหนือตาและเยื่อบุตา ซึมและเบื่อ

อาหาร สัตวมักหายจากอาการปวยภายใน 5 – 8 วันหลังแสดงอาการ 

รอยโรคทางพยาธิวิทยา สัตวที่ตายจากอาการแบบ pulmonary form จะพบการอักเสบ บวมน้ำของปอด 

และอาจพบ frothy serofibrinous nasal exudate ตั้งแตโพรงจมูกถุงปอด มีน้ำในชองอก สัตวที่ตายจาก

อาการแบบ cardiac form จะพบน้ำในถุงหุมหัวใจ จุดเลือดออกในกลามเนื้อหัวใจ และการบวมน้ำในชั้นใต

ผิวหนัง กลามเนื้อบริเวณหัว และคอ นอกจากนี้อาจพบการบวมน้ำและจุดเลือดออกในลำไสเล็กและลำไสใหญ 

มามโต 

B C 



  

รูปท่ี 4 มหพยาธิวิทยาของมาที่ตายจากกาฬโรคแอฟริกาในมา (A) บวมน้ำที่ปอด (pulmonary edema) (B) 

จุดเลือดออกท่ีกลามเนื้อหัวใจ (petechial hemorrhages at cardiac muscles)  

ท่ีมา: สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ และศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยมี

ความพรอมในการตรวจหาชิ้นสวนสารพันธุกรรมของไวรัสดวยวิธี Real-time RT-PCR โดยใหเก็บตัวอยางสง

ตรวจดังนี้ เจาะเลือดจากสัตวปวยใสสารปองกันการแข็งตัวของเลือดชนิด EDTA และเก็บซีรั่ม เพื่อใชในการ

ตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัส ในกรณีที่ผาซากใหเก็บอวัยวะหรือชิ้นสวนของตอมน้ำเหลือง มาม และปอด 

รักษาอุณหภูมิ 0 - 4 oCระหวางการขนสงตัวอยาง และสงตรวจทันที ขอควรระวังข้ันตอนการผาซากและกำจัด

ซากตองดำเนินการตามวิธีความปลอดภัยทางชีวภาพอยางเครงครัด เพื่อปองกันการปนเปอนของเชื ้อสู

สิ่งแวดลอม และสัตวติดเชื้อจากการกินซากหรือเลือดของสัตวท่ีตาย 

วิธีการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ 

การตรวจหาเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในมา: virus isolation (BHK-21 & VERO), egg inoculation 

การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในมา: Gel-based RT-PCR, Real-time RT-PCR 

การตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในมา: ELISA, serum neutralization test 

การควบคุม และปองกันโรค  

มาตรการปองกันและควบคุมโรค รวมถึงระบาดวิทยาจึงเปนเครื่องมือที่นำมาใชทั ้งการเฝาระวังไมใหโรค

กระจายสูพ้ืนท่ีอ่ืน กรมปศุสัตวไดจัดเตรียมมาตรการฉุกเฉินเพ่ือปองกันและเฝาระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในมา 

โดยเพ่ิมความเขมงวดมาตรการควบคุมการเคลื่อนยายมา ลา ลอ อูฐ มาลายและซาก ทำบันทึกสั่งกักสัตวปวย 

ประกาศเขตเฝาระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในมา ชะลอการเคลื่อนยาย นำเขา-สงออกมา ลา ลอ อูฐ และมาลาย 

A B 



มีการเตรียมความพรอมทางหองปฏิบัติการ เครื่องมือ และบุคลากรใหมีความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยโรค 

เตรียมความพรอมเฝาระวังเชิงรุกเฝาระวังทางอาการ กำหนดพื้นที่เฝาระวังโรค เก็บตัวอยางสงตรวจโรคทาง

หองปฏิบัติการ สงเสริมความรูและความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับโรค ประชาสัมพันธและใหความรูแกเกษตรกร 

สัตวแพทย ประชาชนและเจาหนาที่ อีกทั้งเนนย้ำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การควบคุมแมลงพาหะ 

กางมุงขาวที่มีความถี่ 32ตาตอตารางนิ้ว และพนน้ำยาฆาแมลง (Etofenprox, Cypermethrin, Pyrethroid) 

เนื ่องจากโรคนี้สรางผลกระทบอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬามาแขง จึงตองมีมาตรการ

ระดับชาติท่ีเหมาะสมคอยรองรับ และเขมงวดเอาใจใสอยางแทจริง 

มาตรการการทำวัคซีน เนื่องจากปจจุบันมีเฉพาะวัคซีนเชื้อเปน (Live-attenuated vaccine) ซ่ึงเปนวัคซีนรวม 

3 ซีโรไทป (trivalent serotype 1, 3 และ 4) การฉีดวัคซีนอาจทำใหสัตวแสดงอาการของโรค การเปลี่ยนแปลง

ของเชื้อ (reassortment) และนำไปสูการระบาดของโรคได ดังนั้นมาตรการทำวัคซีนตองดำเนินการอยางรัดกุม 

รอบคอบ เพื่อนำไปสูการคนืสถานการณปลอดโรคในอนาคต ดังนั้นกรมปศุสัตวจึงกำหนดพื้นที่ตามสถานการณ

ระบาดของโรค (controlled zone, protection zone และ surveillance zone) กอนการทำวัคซีนในสัตว

ตองมีการทำระบบบงชี้ตัวสัตว ฝงไมโครชิพ ทำระบบฐานขอมูลทะเบียนมา เจาะเลือดตรวจกอนทำวัคซีน เพ่ือ

คัดกรองมาที่มีเชื้อออกจากฝูง ลดการกลายพันธุของเชื้อ และทำระบบ paired serum ในการตรวจประเมิน

ระดับภูมิคุมกันหลังทำวัคซีน 
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