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China culls thousands of pigs after 
reports of  ASF outbreak in country



หัวข้อบรรยาย

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรค

วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ



ข้อมูลพื้ นฐาน
เกี่ ยวกับโรค ASF



โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
• เชื้อไวรัสดีเอ็นเอขนาดใหญ่ มีเปลือกหุ้ม

• วงศ:์ Asfarviridae; สกุล: Asfivirus

• ติดเชื้อเฉพาะในสุกร ไม่ติดต่อสู่คน

• เชื้อสามารถน าโดยเห็บอ่อน

• เพิ่มจ านวนในเม็ดเลือดขาว

• ไม่มีวัคซีน!!!!!

P24, pE402R, P12 
P72, pE120R, pB438L

P17, P54, pE248R, P12

P10, pA104L

Core shell
pp220: p150, p37, p34, p14
pp66: p35, p15
pS273R

Source: Linda K. Dixon; Salas and Andres, 2013; Viralzone



โฮสต์

- สุกรเลี้ยง

- สุกรป่า

- เห็บอ่อน Soft tick: Ornithodoros spp.



วิธีการแพร่เชื้อ
การสัมผัสโดยตรง

กินเศษอาหารเหลือที่ปนเป้ือนเชื้อ

• สัมผัสสัตว์ป่วย

• เห็บกัด

การสัมผัสผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ที่ปนเป้ือนเชื้อ
(เช่น เลือด)

• ยานพาหนะ เสื้อผ้า

• เครื่องมืออุปกรณ์ เข็มฉีดยา

Source: Pig Health



ระบาดวิทยาของ
เชื้อ ASF
Sylvatic cycle: สุกรป่า - เห็บอ่อน.

Tick-pig cycle: เห็บอ่อน - สุกรเลี้ยง.

Domestic cycle: สุกรเลี้ยง และ ผลิตภัณฑ ์
Wild boar-habitat cycle: สุกรป่า ; สุกรเลี้ยง
ผลิตภัณฑ์จากสุกรป่าและซากสัตว์

Source: Chenais et al., 2018



อาการป่วย

ASF



Source: Carmina Gallardo - EURL (CISA-INIA)

ผิวหนังมีสีแดง และม่วงคล้้า ไข้สูง (>41C) นอนสุมกัน.

Source: National Hog Farmer, US; Dr Xiaoxu FAN

ตายเฉียบพลัน, อัตราการป่วยตายสูง



Source: USDA-APHIS, FAO

แท้ง

ม้ามโตมีสีคล้้า

Source: Pig Health; Carmina Gallardo - EURL (CISA-INIA)

ถ่ายเหลวมีเลือดปน

จุดเลือดออกที่ต่อมน้้าเหลือง



Source: Carmina Gallardo - EURL (CISA-INIA)

ต่อมน้้าเหลืองมีเลือดออก

เลือดออกในอวัยวะภายในจุดเลือดออกที่ไต



การวินิจฉัยแยกโรค

• Classical swine fever (hog cholera) 

• Porcine Reproductive and 
Respiratory Syndrome (PRRS)

• Porcine Dermatitis and 
Nephropathy Syndrome (PDNS)

• Erysipelas 
• Salmonellosis 

• Eperythrozoonosis
• Actinobacillosis
• Glasser’s disease
• Aujeszky’s disease (pseudorabies)
• Thrombocytopenic purpura
• Warfarin poisoning
• Heavy metal toxicity



ASF DIAGNOSIS: KEY POINT
•No Vaccine Available → Antibodies = INFECTION

•No Neutralizing Antibodies

•Viremia for Long Period of time

•Antibodies Persist During Month, even Years ???

ASFV-specific antibodies do not neutralize virus

Starting in the second week after the infection



Source: FAO



ทางห้องปฏิบัติ การ
วิ ธี การตรวจ ASF



Virus detection technique

Antibody detection technique

(A) Detection of virus antigens
- direct immunofluorescent test
- Antigen ELISA

(B) Virus isolation and 
Haemadsorption test

(C)     Detection of virus genome

(A) Screening by ELISA
- Indirect ELISA
- Blocking ELISA

(B) Confirmatory tests
- Immunoblotting test (IB)
- immunoperoxidase test (IPT)
- indirect immunofluorescent test (IFT)    



TARGET SAMPLES FOR ASF DIAGNOSIS

ซีรัม เลือด อวัยวะ
(ม้าม ไต ปอด ทอนซิล ต่อมน้้าเหลือง)(หลอดท่ีมีสารกันแข็งตัวของเลือด EDTA)

เห็บ
Ab detection Ag detection



1 week 2 weeks 3 weeks 4-8 week

Peracute
ตายภายใน 24-48 ชั่วโมง
ติดเชื้อสายพันธุ์รุนแรงสูง

 PCR/FAT
 VI

viremia

antibody

Source: Gallardo, 2012



1 week 2 weeks 3 weeks 4-8 week

Acute

ตายภายใน 6-13 วัน จนถึง 20 วัน
ติดเชื้อสายพันธุ์รุนแรงสูง

 PCR/FAT
 VI

viremia

antibody

Source: Gallardo, 2012

 ELISA
 IB/IPT/IFA



1 week 2 weeks 3 weeks 4-8 week

Subacute
 ตายภายใน 15-45 วัน
 ติดเช้ือสายพันธุ์รุนแรงปานกลาง
 อัตราการตาย 30-70%

 PCR/FAT
 VI

viremia

antibody

Source: Gallardo, 2012

 ELISA
 IB/IPT/IFA



Chronic
 non-apparent (carrier)

 PCR

viremia

antibody

Source: Gallardo, 2012

 ELISA
 IB/IPT/IFA

Surveillance programs





ทา งห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร

ก า ร เ ก็ บ ตั ว อย่ า ง ส่ ง ต ร วจ





การเก็บตัวอย่าง

- ระบาด !!! >>> สุกรป่วย และสุกรตาย

- การเฝ้าระวังเชิงรุก >>> สุกร และผลิตภัณฑ์สุกร

ชนิดของตัวอย่าง
- เลือดเต็มส่วน >>> หลอดเลือด EDTA (ฝาม่วง)
- ซีรัม >>> หลอดเลือดฝาแดง
- อวัยวะ >>> ม้าม ต่อมน้ าเหลือง ตับ ไต ทอนซิล



ชนิดสัตว์ ขนาดของกระบอกฉีด
ยา (มล.)

ขนาดของเข็ม
ฉีดยา (เบอร์)

ปริมาณเลือด 
(มล.)

ลูกสุกร น้้าหนัก
<20 กก.

5 18G x1”  
(1.2x25มม.)

3-5

สุกรเล็ก น้้าหนัก 
20-60 กก.

5-10 18G x1½” 
(1.2x40มม.)

5-10

สุกรขุน สุกรพ่อ
แม่พันธุ์

5-10 18G x1½” 
(1.2x40มม.)

5-10

•การเก็บตัวอย่างเลือด สุกรตามเกณฑ์ทางคลินิก  
อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง
•กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา หลอดเก็บเลือด EDTA
•ถุงพลาสติก น้ าแข็ง/Ice pack กล่องโฟม 



การเก็บเลือดสุกรเล็ก (cranial vena cava)

Source: James Cook University และ The Medical University of South Carolina



การเก็บเลือดสุกรใหญ่ (external jugular vein)

Source: The University Veterinarian and reviewed by Virginia Tech และ กรมปศสุตัว์



การเก็บเลือดจากหัวใจ กรณีสัตว์พ่ึงตายใหม่

Source: คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



•การเก็บตัวอย่างม้าม ส าหรับากสุกรป่วยตายซึ่งไม่สามารถเก็บเลือดได้  
อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง
•มีดผ่าซาก
•ถุงพลาสติก น้ าแข็ง/Ice pack กล่องโฟม 

Source: Afrivet, คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



การเก็บตัวอย่าง

Source: VetKUChannel (https://www.youtube.com/watch?v=AviI1OltroU&t=15s)

https://www.youtube.com/watch?v=AviI1OltroU&t=15s


•การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอาหาร
1. ผลิตภัณฑ์สุกร เช่น เนื้อหมัก เนื้อรมควัน เนื้อแช่เย็น เนื้อแช่แข็ง 

ไส้กรอก ไส้สุกรหมัก หนังสุกร
2. วัตถุดิบอาหาร เช่น เนื้อและกระดูกป่น
อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง
•บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก
•กล่องโฟม 

Source: กรมปศสุตัว์



ชนิด ปริมาณ
วิธีการตรวจ

วิธีการเก็บตัวอย่าง
FAT VI PCR

ตัวอย่างจากสุกรที่มีชีวิต/พึ่งเสียชีวิต

เลือด 3-5 มล.   - ใช้หลอดชนิด EDTA (หลอดจุกสีม่วง) เก็บหากเก็บได้ถึง 5 
มล. จะสามารถตรวจไวรัสชนิดอื่นๆ ได้ด้วย

ซีรัม 1-2 มล.  - แยกเก็บซีรัม โดยไม่ให้มี hemolysis และ lipidemia

ตัวอย่างจากสุกรตาย

ม้าม 5 กรัม    - เปิดชันสูตรเก็บเฉพาะส่วน ภายใต้ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ เพื่อลดการปนเปื้อนของเช้ือสู่สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างวัตถุดิบอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์สุกร และวัตถุดิบอาหารสัตว์

ผลิตภัณฑ์สุกรและ
วัตถุดิบอาหาร

500 กรัม  - เก็บอย่างน้อย 5 จุดต่อชุดการผลิต ให้ได้น้ าหนักรวมอย่าง
น้อย 500 กรัม

ตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยยืนยันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางห้องปฏิบัติการ



การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ส่งทันที

ตรวจวินิจฉัยโรค ASF ด้วย qPCR
4ชม.

ตรวจและรายงานผล

ทนัที

สคบ.
สสช.
ปศข.



การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กรณีให้ผลบวก

72ชม.

รายงานผล

ส่งตรวจยืนยันที่สสช.

12ชม.

ศูนย์ปฏิบัติการ
เผชิญเหตุโรค

ASF





เครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ

สถาบนัสขุภาพสตัว์
แห่งชาต ิ

ศนูย์วิจยัและ
พฒันาการสตัวแพทย์

จุฬาฯ ม.เกษตร

ม.มหดิล ม.เชียงใหม่

ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม

ม.สงขลานครินทร์

ห้องปฏิบตัิการ
เอกชน

ดา่นกกักนัสตัว์

องค์การสวนสตัว์





ASF


