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การเฝ้้าระวังเชื้ิงรุกโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากผลิตภัณ์ฑ์์แปรร่ป
ที�ลักลอบนำเข้ามาในพื่่�นที�ภาคตะวันออก ประเทศไทย
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ABSTRACT

 Background: African swine fever disease caused by viral organisms, severely contagious disease 

and highly impact on production and economy. The eastern region of Thailand is a high density of pig 

farms and is connected to neighboring countries, virus-contaminated products can be smuggled into this 

area. Therefore, the active surveillance of African swine fever virus from smuggling processed products 

imported to the Eastern region will be the surveillance to reduce risks of African swine fever disease 

introduction into the country. 

 Method: Total 472 samples of smuggling processed products were collected from December 2018 

to December 2020 from provincial quarantine stations in Eastern region of Thailand. DNA extraction was 

performed using an extraction kit, the virus was detected by Real-time PCR method. The first positive 

sample was sent for sequencing and the phylogenetic tree was performed and analyzed. The data of 

smuggling processed products was analyzed to explain descriptive statistics and mapping using Quantum 

Geographic Information System Program. 

 Result: Viral genetic was detected 7.2% (34/472). These positive samples include Chinese sausage 

25.53% (24/49), fermented pork sausage 16.67% (3/18) and sausage 4.02% (7/174). Positive samples were 

from Trat animal quarantine station 30.43% (14/46), Chanthaburi 10.5% (17/162) and Chonburi 1.23% 

(3/244). The result was found that there was no virus detected in December 2018. But virus can be  

detected in 2019 and 2020 was 2.99% (11/368) and 29.49% (23/78), respectively. Moreover, phylogenetic 

tree analysis based on VP72 gene found the first positive sample in this study was in Genotype II and in 

the same clade as detected virus in China, Vietnam, Indonesia, and Timor-Leste which was 100 % similar 

of nucleotide sequence to result in this study.

 Conclusion: viral detected products were from animal quarantine stations in Eastern region and 

increased from 2018 to 2020.  Therefore, Thailand should perform the surveillance of smuggling processed 

pork products from outbreak areas to prevent disease which will impact both production and economy 

related to processed products exportation.
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บทคัดย�อ

 ที�มาของการศึกษา: โรคอหิวุาต์แอฟริกัาในสุกัร 

เกัดิจิากัเชื�อไวุรัส เปน็โรคตดิตอ่ที�รา้ย์แรงในสกุัร กัอ่ใหเ้กัดิ

ควุามเสีย์หาย์กัับกัารปศุูสัตวุ์และเศูรษฐกิัจิเป็นอย์่างมากั 

พัื�นที�ภาคตะวัุนออกัขีองประเทศูไทย์เป็นพัื�นที�ที�ม ี

ควุามเสี�ย์งที�จิะมีกัารลักัลอบนำผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปจิากั 

สุกัรที�มีกัารปนเป้�อนเชื�อไวุรัสเขี้ามาในประเทศู ดังนั�น 

กัารสำรวุจิและเฝ้้าระวุังผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปที�ลักัลอบนำ 

เขี้ามาภาย์ในพัื�นที� จิะเป็นกัารเฝ้้าระวัุงเพัื�อลดควุามเสี�ย์ง

ในกัารแพัร่ระบาดขีองโรคภาย์ในประเทศูอีกัทางหนึ�ง

 วธีิีการ: เกับ็ตวัุอย์า่งจิากัผู้ลิตภณัฑ์แ์ปรรูปจิากัสกุัร

จิำนวุน 472 ตัวุอย์่าง ที�ลักัลอบนำเขี้าจิากัด่านกัักักัันสัตวุ์

ขีองกัรมปศูุสัตวุ์ในพัื�นที�ภาคตะวุันออกั ระหวุ่างเดือน

ธิันวุาคม พั.ศู. 2561–ธิันวุาคม พั.ศู. 2563 นำตัวุอย์่างมา 

สกัดัสารพันัธุิกัรรมด้วุย์ชุดน�ำย์าสำเร็จิรูปและตรวุจิหาสาร

พัันธิุกัรรมขีองเชื�อไวุรัส  ด้วุย์วุิธิี  Real-time PCR  

จิากันั�นนำตัวุอย่์างแรกัที�ตรวุจิพับสารพัันธุิกัรรมขีอง 

เชื�อไวุรัส ส่งหาลำดับนิวุคลีโอไทด์ขีองสารพัันธิุกัรรม และ

สร้างแผู้นภูมิ Phylogenetic tree เพืั�อศูึกัษาวุงศู์วุาน

วุิวุัฒินากัาร จิากันั�นนำขี้อมูลเกัี�ย์วุกัับผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปมา

อธิบิาย์ขีอ้มูลตา่ง ๆ  ดวุ้ย์สถติิเชงิพัรรณนา และสรา้งแผู้นที�

ด้วุย์โปรแกัรม Quantum Geographic Information 

System

 ผล: พับสารพัันธุิกัรรมขีองเชื�ออหิวุาต์แอฟริกัาใน

สุกัร 7.2% (34/472) แบ่งตามชนิดขีองผู้ลิตภัณฑ์์ ได้แกั่ 

กัุนเชีย์ง 25.53% (24/94) หมูย์อ 16.67% (3/18) และ

ไส้กัรอกั 4.02% (7/174) จิากัสถานกัักักัันสัตวุ์ตราด 

30.43% (14/46) จิันทบุรี 10.5% (17/162) และชลบุรี 

1.23% (3/244) เมื�อจิำแนกัตามระย์ะเวุลาพับวุ่า ในเดือน

ธิันวุาคม ปี พั.ศู. 2561 ตรวุจิไม่พับเชื�อ โดย์ตรวุจิพับเชื�อ

ในปี พั.ศู. 2562 และ พั.ศู. 2563 คดิเป็น 2.99% (11/368) 

และ 29.49% (23/78) ตามลำดับ และผู้ลจิากักัารศูึกัษา

วุงศูว์ุานวุวิุฒัินากัารจิากัยี์น VP72 จิากัตัวุอย์า่งแรกัที�ตรวุจิ

พับเชื�อในกัารศูึกัษานี� พับวุ่าอย์ู่ใน Genotype II ซึ่ึ�งอย์ู่ใน

กัลุ่มเดีย์วุกัับเชื�อที�ตรวุจิพับในประเทศูจีิน เวีุย์ดนาม 

อินโดนีเซึ่ีย์ และติมอร์-เลสเต ซึึ่�งมีลำดับนิวุคลีโอไทด์

เหมือนกััน 100% 

 สรปุ: พับสารพันัธิกุัรรมขีองเชื�ออหวิุาตแ์อฟรกิัาใน

สกุัรจิากัผู้ลิตภัณฑ์แ์ปรรูปสุกัรจิากัผู้ลิตภัณฑ์ที์�ตรวุจิยึ์ดจิากั

ด่านกัักักัันสัตวุ์ในพัื�นที�ภาคตะวุันออกั และเพัิ�มขีึ�นจิากัปี 

พั.ศู. 2561 ถึง พั.ศู. 2563 ดังนั�นประเทศูไทย์จิึงต้องมีกัาร

เฝ้้าระวุังกัารนำเขี้าผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปสุกัรจิากัประเทศูที�มี

กัารระบาดขีองโรค เพัื�อปอ้งกันักัารแพัรร่ะบาดขีองโรคเข้ีา

มาในประเทศู ซึึ่�งอาจิจิะกั่อให้เกิัดควุามเสีย์หาย์ทั�งกัาร

ปศูุสัตวุ์และทางเศูรษฐกัิจิ

คำสำคัญ: โรคอหิวุาต์แอฟริกัาในสุกัร  ผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูป 

ภาคตะวุันออกั ประเทศูไทย์  กัารเฝ้้าระวุังเชิงรุกั

บทนำ

 โรคอหวิุาตแ์อฟรกิัาในสกุัร (ASF) เป็นโรคที�เกัดิจิากั

เชื�อ African swine fever virus (ASFV) ในวุงศู์  

Asfarviridae สกัุล Asfivirus มีสารพัันธุิกัรรมชนิด 

ดีเอ็นเอ เป็นไวุรัสขีนาดใหญ่ที�มีรูปร่างแบบ icosahedral 

โดย์มีขีนาดตั�งแต่ 170-190 กัิโลเบส และเพัิ�มจิำนวุนใน 

ไซึ่โตพัลาสซึ่ึมขีองโฮสต์ จิากักัารวุิเคราะห์ย์ีน VP72 ซึ่ึ�ง 

เป็นย์ีนสังเคราะห์โปรตีนแคบซึ่ิด (Capsid protein) ด้วุย์

เทคนิค restriction fragment length polymorphism 

(RFLP) สามารถจิำแนกัเชื�อไวุรัสออกัเป็น 24 จิีโนไทป์ 

(Njau et al., 2021) โรค ASF เป็นโรคที�ติดต่อทั�งสุกัรและ

สุกัรป่า โดย์สุกัรป่ามักัจิะไม่แสดงอากัารขีองโรค หรืออาจิ

มกีัารแสดงอากัารขีองโรคแบบเฉีัย์บพัลันแต่ไมถึ่งตาย์ หลัง

จิากันั�นอากัารจิะหาย์ไป สามารถส่งผู้่านเชื�อไวุรัสไปสู่ 

สุกัรทางกัารสัมผู้ัสโดย์ตรงหรือผู้่านเห็บอ่อน ได้แกั่  

Ornithodoros moubata ซึึ่�งเป็นสาย์พัันธิุ์ที�พับในทวุีป

แอฟริกัา และ O.erraticus เป็นสาย์พันัธิุที์�พับในทวีุปยุ์โรป  

เมื�อสุกัรได้รับเชื�อ ASFV จิะมีอากัารไขี้สูง ร่วุมกัับกัารกัิน

อาหารได้น้อย์ลง มีรอย์แดงที�บริเวุณใบหู ท้อง และขีา 

อาเจิีย์น มีเลือดออกัทางจิมูกัและทวุารหนักั อาจิพับ 

อากัารท้องเสยี์ร่วุมดวุ้ย์ และตาย์ภาย์ใน 2-10 วุนั โดย์อาจิ

พับอัตรากัารตาย์สูงถึง 100% โรคนี�ย์ังไม่มีย์ารักัษาและ

วุัคซีึ่นที�มีประสิทธิิภาพั ดังนั�นหากัเกัิดกัารระบาดภาย์ใน

ประเทศู จิะกั่อให้เกัิดควุามเสีย์หาย์ทางด้านเศูรษฐกิัจิ  

โดย์เฉัพัาะต่ออุตสาหกัรรมกัารเลี�ย์งสุกัรเป็นอย์่างมากั
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 พับราย์งานกัารเกิัดโรค ASF ครั�งแรกัเมื�อปี  

พั.ศู. 2453 ในสุกัรป่าที�ประเทศูเคนย์า ทวีุปแอฟริกัา 

(Montgomery, 1921) จิากันั�นเริ�มระบาดเขี้าสู่ทวุีปย์ุโรป

ตอนกัลาง และประเทศูรัสเซึ่ีย์ ต่อมาจิึงเขี้าสู่ทวุีปเอเชีย์  

กัารระบาดในครั�งนี�เริ�มตั�งแต่ปลาย์ปี พั.ศู. 2561 ต่อมา 

ในปี พั.ศู. 2562 พับกัารระบาดครั�งแรกัขีองโรคในหลาย์

ประเทศูขีองภูมิภาคเอเชีย์ตะวัุนออกัเฉีัย์งใต้ ได้แก่ั 

ประเทศูเวุีย์ดนาม กััมพัูชา ลาวุ เมีย์นมาร์ ฟิลิปปินส์ และ

อินโดนีเซึ่ีย์ จิากันั�นในปี พั.ศู. 2563 พับกัารระบาดใน

ประเทศูที�อย์ู่ในภูมิภาคเอเชีย์ใต้ ได้แกั่ ประเทศูอินเดีย์ 

ภูฏิาน และบังคลาเทศู (OIE, 2021) เชื�อไวุรัสชนิดนี�

สามารถปนเป้�อนอย์ู่ในผู้ลิตภัณฑ์์อาหารได้นานถึง 8-291 

วุัน พับวุ่าที�อุณหภูมิ -20°C เชื�อจิะสามารถมีชีวุิตได้ 

นานถึง 2 ปี และถูกัยั์บย์ั�งได้ที�อุณหภูมิ 70°C เป็นเวุลา  

30 นาที (Scheuer et al., 2021) ด้วุย์เหตุนี�ทำให้เชื�อ 

ไวุรัสจิึงสามารถมีชีวุิตในสิ�งแวุดล้อมได้เป็นอย์่างดี และ 

ส่งผู้ลต่อกัารแพัร่กัระจิาย์เชื�อ (Fischer et al., 2020) มี

กัารศึูกัษาปจัิจัิย์เสี�ย์งเพัื�อเฝ้า้ระวัุงกัารระบาดขีองโรค ASF 

ที�ประเทศูสหรัฐอเมริกัาและญี�ปุ่น พับวุ่าเกัิดจิากักัาร

ลักัลอบนำเขี้าผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปจิากัสุกัรผู้่านทาง

อากัาศูย์าน (Jurado et al., 2019; Ito et al., 2020) 

แม้วุ่าประเทศูไทย์ได้มีประกัาศูชะลอกัารนำเขี้าผู้ลิตภัณฑ์์

แปรรูปจิากัประเทศูที�มีกัารระบาดขีองโรค แต่ย์ังมีกัาร

ลักัลอบนำเขี้าผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปจิากัสุกัร เช่น กัุนเชีย์ง 

ไส้กัรอกั ซึ่าลามี หนังสุกัร และหมูย์ออย์่างต่อเนื�อง และ

ตรวุจิพับสารพัันธุิกัรรมขีองเชื�อ ASFV จิากัผู้ลิตภัณฑ์์

แปรรูปจิากัสุกัรที�มีกัารลักัลอบนำเข้ีามายั์งประเทศูไทย์ 

(Dokphut et al., 2021)

 ภาคตะวัุนออกัขีองประเทศูไทย์เป็นพัื�นที�ที�มีกัาร

เลี�ย์งสุกัรจิำนวุนมากั อีกัทั�งมีชาย์แดนติดต่อกัับประเทศู

เพัื�อนบ้าน ได้แกั่ ประเทศูกััมพัูชา และย์ังเป็นที�ตั�งขีอง 

ท่าอากัาศูย์านอู่ตะเภา และท่าเรือแหลมฉับัง ทำให้ม ี

กัารเดินทางเขี้ามาขีองนักัท่องเที�ย์วุและแรงงานต่างด้าวุ  

ซึ่ึ�งอาจิจิะนำผู้ลิตภัณฑ์แ์ปรรูปจิากัสกุัรที�มกีัารปนเป้�อนเชื�อ 

ASFV เข้ีามาภาย์ในประเทศู อาจิก่ัอให้เกิัดกัารระบาด 

ขีองโรค ASF ได้ ดังนั�นกัารสำรวุจิและเฝ้้าระวุังเชื�อ ASFV 

จิากัผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปจิากัสุกัรที�ลักัลอบนำเขี้าจิากักัาร 

จิับย์ึดขีองด่านกัักักัันสัตวุ์ขีองกัรมปศุูสัตวุ์ในพัื�นที�เขีต 

ภาคตะวุันออกั เพัื�อลดควุามเสี�ย์งในกัารแพัร่ระบาดขีอง

โรค ASF ภาย์ในประเทศู

อุปกรณ์์และวิธีีการ

การเก็บตัวอย�าง

 ตัวุอย่์างผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปจิากัสุกัรที�ลักัลอบนำเขี้า

จิากัต่างประเทศู จิำนวุน 472 ตัวุอย่์าง ซึึ่�งตรวุจิยึ์ดได้ 

จิากัด่านกัักักัันสัตวุ์ในจิังหวุัดจิันทบุรี ชลบุรี ตราด และ

สระแกั้วุ ระหวุ่างเดือนธิันวุาคม พั.ศู. 2561  ถึงเดือน

ธินัวุาคม พั.ศู. 2563 ไดแ้กั ่ไส้กัรอกั 174 ตวัุอย่์าง กันุเชีย์ง 

94 ตวัุอย์า่ง ซึ่าลาม ี59 ตวัุอย์า่ง เนื�อหมูปรุงรส 56 ตวัุอย์า่ง 

หนังหมูแช่แขี็ง 33 ตัวุอย์่าง หมูย์อ 18 ตัวุอย์่าง ไส้กัรอกั

เลือด 8 ตัวุอย์่าง แหนม 4 ตัวุอย์่าง แคบหมู 4 ตัวุอย์่าง 

กัากัหม ู3 ตวัุอย์า่ง ขีนมปงัไสห้ม ู2 ตวัุอย์า่ง และผู้ลติภณัฑ์์

อื�น ๆ 17 ชนิด ๆ ละ 1 ตัวุอย์่าง ได้แกั่ ขี้าวุต้มมัดหมู  

เนื�อหมตูากัแหง้เนื�อหมรูมควุนั เนื�อหมหูมกัั ผู้ลติภณัฑ์จ์ิากั

เนื�อหมู ผู้ลิตภัณฑ์์ปรุงสุกัหมูหัน ผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูป มันหมู

ปรุงรส หมูแดง หมูแดดเดีย์วุ หมูต้มสุกั หมูทรงเครื�อง หมู

ทอดกัรอบ หมูบดปรุงรส หมูหย์อง หมูอบ และแฮม

การสกัดและเพื่ิ�มปริมาณ์สารพื่ันธีุกรรม

 สกััดสารพันัธุิกัรรมด้วุย์ชุดน�ำย์าสำเร็จิรูป High Pure 

PCR Template Preparation Kit (Roche Diagnostics 

GmbH, Germany) เตรยี์มตวัุอย์า่งโดย์ตดัตวัุอย์า่งเปน็ชิ�น

เล็กั ๆ ให้ได้น�ำหนักั 50 mg โดย์หลีกัเลี�ย์งบริเวุณที�เป็น 

ไขีมันและแป้ง และใส่ Tissue Lysis Buffer 200 µL และ 

Proteinase K 40 µL บ่มที� 56°C เป็นเวุลา 1 ชั�วุโมง หรือ

จินกัวุ่าเนื�อเย์ื�อจิะถูกัย่์อย์จินหมด จิากันั�นทำตามขีั�นตอน

ขีองชุดสกััด

 เพัิ�มปรมิาณสารพันัธิกุัรรมดวุ้ย์วุธิิ ีReal-time PCR 

ตามวุิธิีขีอง King et al. (2003) โดย์มีลำดับนิวุคลีโอไทด์

ขีอง Primers และ Probe ตามตารางที� 1 ใช้ชุดน�ำย์า 

FastStart Essential DNA Probes Master (Roche 

Diagnostics GmbH, Germany) โดย์ใช้เครื�อง Real-time 

PCR รุ่น LightCycler® 480 Instrument II (Roche  

Diagnostics GmbH, Germany) โดย์ใช้สภาวุะในกัารทำ

ปฏิิกิัริย์า Real-time PCR ดังนี� Pre-denaturation ที�
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อุณหภูมิ 95°C เวุลา 10 นาที ตามด้วุย์ปฏิิกัิริย์า 45 รอบ

ที� Denaturation ที� 95°C เวุลา 15 วุนิาท ีและ Annealing 

58°C เวุลา 1 นาที โดย์จิะแปลผู้ลด้วุย์ค่า threshold 

cycle (Ct) ที�ได ้หากัคา่ Ct ต�ำกัวุา่ 40 ใหผู้้ลบวุกั โดย์ PCR 

product มีขีนาด 250 bp

การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของสารพื่ันธีุกรรม (DNA 

Sequencing)

 นำตัวุอย่์างผู้ลิตภัณฑ์ท์ี�ให้ผู้ลบวุกัต่อสารพันัธุิกัรรม

ขีองเชื�อ ASFV เป็นตัวุอย์่างแรกั ไปสกััด และเพัิ�มปริมาณ

สารพัันธิุกัรรมด้วุย์วุิธิี PCR โดย์ใช้ไพัรเมอร์ Forward 

5’-GGCACAAGTTCGGACATGT-3’ และ Reverse 

5’-GTACTGTAACGCAGCACAG-3’ ตามวุิธิีขีอง Bastos 

et al. (2003) โดย์ PCR product ที�เกัิดขีึ�นเป็นส่วุนหนึ�ง

ขีองย์ีน VP72 มีขีนาดประมาณ 478 bp จิากันั�นนำ PCR 

product ไปวิุเคราะห์หาลำดับนิวุคลีโอไทด์ ที�กัลุ่มไวุรัส

วุิทย์า สถาบันสุขีภาพัสัตวุ์แห่งชาติ

การสร้ างแผนภ่มิความสัมพื่ันธี์ เชื้ิ งวิวัฒนาการ  

(Phylogenetic tree)

 นำลำดับนิวุคลีโอไทด์ขีองสารพัันธิุกัรรมที�ได้  

ไปเปรีย์บเทีย์บกัับ ลำดับนิวุคลีโอไทด์ขีองสารพัันธิุกัรรม

ขีองเชื�อ ASFV ในฐานข้ีอมลูขีอง GenBank ดวุ้ย์โปรแกัรม 

BLASTn เพืั�อย์ืนย์ันจิีโนไทป์ จิากันั�นดาวุน์โหลดลำดับ 

นิวุคลีโอไทด์ขีองสารพัันธิุกัรรมขีองเชื�อ ASFV จิากั 

ฐานขี้อมูล GenBank มาจิัดเรีย์งและเปรีย์บเทีย์บกัับ 

ลำดับนิวุคลีโอไทด์ขีองสารพัันธิุกัรรมขีองเชื�อ ASFV ที�ได้

จิากักัารศูึกัษานี� โดย์ใช้โปรแกัรม ClustalW (Higgins  

et al., 1994) จิากันั�นนำมาสร้างแผู้นภูมิควุามสัมพัันธิ์เชิง

วุิวุัฒินากัาร ด้วุย์วุิธิี Maximum likelihood โดย์ใช้

โปรแกัรม MEGA X version 10.2 (Kumar et al., 2018) 

โดย์ทดสอบควุามเชื�อมั�นด้วุย์ค่า Bootstrap ที�จิำนวุน 

1000 ซึ่�ำ

การวเิคราะห์ทางผลสถิติ ิและการสร้างแผนที�ด้วยโปรแกรม 

Quantum Geographic Information System (QGIS)

 นำขี้อมูลผู้ลกัารตรวุจิทางห้องปฏิิบัติกัาร มา

วุิเคราะห์ด้วุย์สถิติเชิงพัรรณนา และสร้างแผู้นภาพักัาร 

นำเขี้าผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปจิากัสุกัรผู้่านช่องทางชาย์แดน

จิังหวุัดต่าง ๆ ในภาคตะวุันออกั 

ผลและวิจารณ์์

 พับสารพัันธุิกัรรมขีองเชื�อ ASFV จิำนวุน 34 

ตัวุอย์่าง โดย์วุิธิี Real-time PCR คิดเป็น 7.2% (34/472) 

ได้แกั่ กัุนเชีย์ง 5.09% (24/472) หมูย์อ 0.64% (3/472) 

และไส้กัรอกั 1.48% (7/472) และตรวุจิไม่พับสาร

พัันธิุกัรรมขีองเชื�อ ASFV ในผู้ลิตภัณฑ์์อื�น ๆ เช่น กัากัหมู 

ขีนมปังไส้หมู ขี้าวุต้มมัดหมู แคบหมู ซึ่าลามี เป็นต้น 

สอดคล้องกัับกัารศึูกัษาขีอง Kim et al. (2019) จิากั

ประเทศูเกัาหลีใต้ ที�พับสารพัันธิุกัรรมขีองเชื�อ ASFV จิากั

ผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปจิากัสุกัรที�ลักัลอบนำเขี้าประเทศูมากัับ

นักัท่องเที�ย์วุ ได้แกั่ ไส้กัรอกัเลือด 2 ตัวุอย์่าง ไส้กัรอกัและ

เกัี�ย์วุ อย์่างละ 1 ตัวุอย์่าง และ Wang et al. (2019) ได้

ราย์งานกัารพับสารพัันธิุกัรรมขีองเชื�อ ASFV ในประเทศู

ไตห้วัุน ระหวุ่างพั.ศู. 2561-2562 จิำนวุน 62 ตวัุอย่์างจิากั 

1,667 ตวัุอย์า่ง ขีองผู้ลติภณัฑ์แ์ปรรปูจิากัสกุัรที�ลกััลอบนำ

เขี้าจิากันักัท่องเที�ย์วุ ได้แกั่ ไส้กัรอกั หมูแดดเดีย์วุ  

หมูกัระเทีย์ม และแฮม

 ในช่วุงที�ทำกัารศึูกัษาพับวุ่าในปี พั.ศู. 2562 และ 

พั.ศู. 2563 ตรวุจิพับสารพัันธุิกัรรมในผู้ลิตภัณฑ์แ์ปรรูปจิากั

สุกัรที�ลักัลอบนำเขี้าจิากันักัท่องเที�ย์วุ 2.99% (11/368) 

และ 29.49% (23/78) ตามลำดับ ในขีณะที�ปี พั.ศู. 2561 

ตรวุจิไม่พับสารพัันธิุกัรรมขีองเชื�อ ASFV ในผู้ลิตภัณฑ์์ 

ดังกัล่าวุ (ตารางที� 2) จิากัราย์งานกัารระบาดขีองโรค ASF 

พับวุา่ตั�งแต่ปลาย์ป ีพั.ศู. 2561-พั.ศู. 2563 พับกัารระบาด

ขีองโรคในประเทศูจีิน ประเทศูขีองภูมิภาคเอเชีย์ 

ตะวัุนออกัเฉีัย์งใต้ และประเทศูที�อย์ู่ในภูมิภาคเอเชีย์ใต้ 

ตารางที� 1 ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ Primers และ Probe
    (ดัดแปลงจาก King et al., 2003)

ชื้่�อ ลำาดับนิวคลีโอไทด์ (5’     3’) ยีน

Probe FAM-CCACGGGAGGAATACCAACCCAGTG-BHQ1

VP72Sense primer CTGCTCATGGTATCAATCTTATCGA

Anti-sense primer GATACCACAAGATCRGCCGT*

หมาย์เหตุ * คือ IUPAC ambiguity codes เบส A หรือ G
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เช่น ประเทศูเวุีย์ดนาม อินโดนีเซึ่ีย์ อินเดีย์ และ 

บงัคลาเทศู (OIE, 2021) สอดคล้องกัับกัารศูึกัษานี�

ที�ตรวุจิพับสารพัันธิุกัรรมขีองเชื�อ ASFV ใน

ผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปที�ลักัลอบนำเข้ีาจิากัต่างประเทศู

ในช่วุงเดือนกัุมภาพัันธิ์-สิงหาคม พั.ศู. 2562 และ

เดือนมกัราคม-กัุมภาพัันธิ์ พั.ศู. 2563

 พับสารพัันธุิกัรรมขีองเชื�อ ASFV ใน

ผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปที�ถูกัตรวุจิย์ึดที�ด่านกัักักัันสัตวุ์

ตราด จิำนวุน 14 ตัวุอย์่าง คิดเป็น 30.43% 

(14/46) ดา่นกักัักันัสตัวุจั์ินทบรีุ จิำนวุน 17 ตวัุอย่์าง 

คิดเป็น 10.5% (17/162) ด่านกัักักัันสัตว์ุชลบุรี 

จิำนวุน 3 ตัวุอย์่าง คิดเป็น 1.23% (3/244) ส่วุน

ด่านกัักักัันสัตวุ์สระแกั้วุไม่พับสารพัันธิุกัรรมขีอง

เชื�อ ASFV ในผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปจิากัสุกัร ดังแสดง

ในตารางที� 3 และรูปที� 1 จิากักัารศูึกัษาในครั�งนี� 

พับวุ่าสารพัันธุิกัรรมขีองเชื�อ ASFV ในผู้ลิตภัณฑ์์

แปรรูปจิากัสุกัรถูกัตรวุจิย์ึดได้จิากัด่านกัักักัันสัตวุ์

ตราดมากัที�สุด อาจิเนื�องจิากักัารที�มีเส้นทาง 

เชื�อมต่อกับัประเทศูกัมัพูัชาทั�งทางบกั ทางน�ำ และ

ทางอากัาศู ทำให้มีนักัท่องเที�ย์วุเขี้ามาในพัื�นที�

จิำนวุนมากั ทำให้มีกัารลักัลอบนำเข้ีาผู้ลิตภัณฑ์์

แปรรูปสุกัร สอดคล้องกัับในหลาย์ประเทศู ได้แก่ั 

ประเทศูสเปน คิวุบา บราซึ่ิล มอริเซึ่ีย์ส ประเทศูใน

แถบคอเคซึ่ัส และประเทศูในกัลุ่มประเทศูสหภาพั

ย์ุโรป (Costard et al., 2013)

 จิากัรูปที�  1 เมื�อแย์กัผู้ลกัารตรวุจิพับ 

สารพัันธุิกัรรมขีองเชื�อ ASFV ในปี พั.ศู. 2562  

และ พั.ศู. 2563 พับวุา่ ดา่นกักัักันัสตัวุจั์ินทบุร ีและ 

ด่านกัักักัันสัตวุ์ตราดพับผู้ลบวุกัเพัิ�มขีึ�น เนื�องจิากั

ในช่วุง เวุลาดังกัล่ าวุ มีกัารระบาดที� เพัิ� ม ขึี�น 

ในแถบประเทศูเพัื�อนบ้าน (OIE, 2021) ร่วุมกัับ 

กัารเพัิ�มควุามเขี้มงวุดในกัารเฝ้้าระวุังโรคแถบ

ชาย์แดน จิึงมีกัารเกั็บตัวุอย์่างที�ลักัลอบนำเขี้า 

เพัิ�มขีึ�น นอกัจิากันี�ย์งัมีกัารศึูกัษาขีอง (Kong et al., 

ตารางที� 2 ผลการตรวจหาสารพื่ันธีุกรรมของเชื้่�ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดย 

    วธิี ีReal-time PCR (King et al., 2003) ในชื้�วงปี พื่.ศ. 2561-2563

ปี
ตัวอย�าง
ทั�งหมด

เปอร์เซึ่็นต์
ของผลบวก

เปอร์เซึ่็นต์ของผลิตภัณ์ฑ์์แปรร่ปที�พื่บผลบวก

ไส้กรอกหม่ กุนเชื้ียง หม่ยอ อ่�น ๆ

ธีันวาคม
2561

26 0 
(0/26)

0 
(0/12)

0 
(0/0)

0 
(0/3)

0 
(0/11)

2562 368 2.99 
(11/368)

4.70 
(7/149)

5.88 
(3/51)

11.11
(1/9)

0 
(0/159)

2563 78 29.49 
(23/78)

0 
(0/13)

48.84 
(21/43)

33.33 
(2/6)

0
(0/16)

รวม 472
7.2

(34/472)
4.02

(7/174)
25.53

(24/94)
16.67
(3/18)

0 
(0/186)

ตารางที� 3 แสดงผลการตรวจหาสารพื่ันธีุกรรมของเชื้่�ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

    ที�พื่บในผลิตภัณ์ฑ์จ์ากแปรรป่จากสุกร และชื้นิดของผลิตภัณ์ฑ์แ์ปรรป่ 

   จากสุกร แยกตามพื่่�นที�

หน�วยงาน
ที�ตรวจยึด
(ด�านกัก
กันสัตว์)

ตัวอย�าง
ทั�งหมด

%
ของผลบวก

เปอร์เซึ่็นต์ของผลิตภัณ์ฑ์์แปรร่ป
ที�พื่บผลบวก %

ไส้กรอกหม่ กุนเชื้ียง หม่ยอ อ่�น ๆ

ตราด 46 30.43
(14/46)

0
(0/1)

35.48
(11/31)

33.33 
(3/9)

0
(0/5)

จันทบุรี 162 10.5
(17/162)

6.82
(6/88)

22.45
(11/49)

0
(0/6)

0
(0/19)

ชื้ลบุรี 244 1.23
(3/244)

1.28
(1/78)

20
(2/10)

0
(0/0)

0
(0/156)

สระแก้ว 20 0
(0/20)

0 
(0/7)

0 
(0/4)

0
(0/3)

0
(0/6)

รวม 472
7.20

(34/472)
4.02

(7/174)
25.53

(24/94)
16.67
(3/18)

0
(0/186)

2020) เกัี�ย์วุกับักัารประเมินควุามเสี�ย์งขีองเชื�อ ASFV จิากัเนื�อสุกัร

ในประเทศูกัมัพัชูา พับตวัุอย่์างจิากัซึ่ปุเปอรม์าเกัต็ใหผู้้ลบวุกั 67% 

(6/9) และตัวุอย์่างจิากัตลาดสดให้ผู้ลบวุกั 75% (15/20) ดังนั�น

จิึงมีควุามเสี�ย์งหากัมีกัารลักัลอบนำผู้ลิตภัณฑ์์ดังกัล่าวุเขี้า

ประเทศูไทย์ผู้่านแถบชาย์แดน ในขีณะที�ด่านกัักักัันสัตวุ์ชลบุรี 

ตรวุจิพับสารพัันธุิกัรรมขีองเชื�อ ASFV ในผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปจิากั

สุกัรเฉัพัาะในปี พั.ศู. 2562 เนื�องจิากัมีกัารส่งตัวุอย์่างเฉัพัาะในปี 

พั.ศู. 2562 และตรวุจิพับในช่วุงเดือนกัุมภาพัันธิ์-มีนาคม ซึ่ึ�งเป็น

ช่วุงเทศูกัาลตรุษจิีน 
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ร่ปที� 1 แสดงสัดส�วนการตรวจพื่บสารพื่นัธุีกรรมของเช่ื้�ออหวิาต์แอฟรกิาในสกุรจากผลติภณั์ฑ์์แปรรป่จากสกุรตามปีที�ทำการศกึษาโดยแยกตามสถิานที�
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ร่ปที� 2  แผนภมิ่แสดงความสัมพัื่นธ์ีเชิื้งวิวฒันาการ (Phylogenetic tree) จากส�วนหนึ�งของยีน VP72 ของเช่ื้�ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรที�ตรวจพื่บใน 

 ผลิตภัณ์ฑ์์แปรร่ปจากสุกรที�ลักลอบเข้ามายังภาคตะวันออกของประเทศไทย เทียบกับฐานข้อม่ล NCBI สร้างแผนภ่มิด้วยวิธีี Maximum  

 likelihood  โดยการวิเคราะห์ข้อม่ลของ Tamura 3+G-parameter Model มีค�าความเชื้่�อมั�นของ Bootstrap ที� 1000 โดยใชื้้โปรแกรม 

 MEGA-X ในการสร้าง Phylogenetic tree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แผนภูมิแสดงความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ (Phylogenetic tree) จากสวนหนึ่งของยีน VP72 ของเชื้อ

อหิวาตแอฟริกาในสุกรท่ีตรวจพบในผลิตภัณฑแปรรูปจากสุกรที่ลักลอบเขามายังภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย เทียบกับฐานขอมูล NCBI สรางแผนภูมิดวยวิธี Maximum likelihood โดยการวิเคราะห
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 จิากัตัวุอย์่างที�ให้ผู้ลบวุกัโดย์วุิธิี Real-time PCR 

จิำนวุน 34 ตัวุอย์่าง เลือกัตัวุอย์่างที�พับเป็นตัวุอย์่างแรกั 

ซึ่ึ�งเป็นตัวุอย์่างผู้ลิตภัณฑ์์กัุนเชีย์ง ที�ตรวุจิย์ึดโดย์ด่าน 

กัักักัันสัตว์ุชลบุรี มาตรวุจิหาลำดับนิวุคลีโอไทด์ขีอง 

สารพัันธิุกัรรมขีองเชื�อ ASFV พับวุ่ามีควุามย์าวุ 478 bp 

เมื�อนำไปเปรีย์บเทีย์บกัับลำดับนิวุคลีโอไทด์ขีองสาร

พันัธิกุัรรมขีองเชื�อ ASFV ในฐานข้ีอมูลขีอง GenBank ดวุ้ย์

โปรแกัรม BLASTn พับวุ่ามีลำดับนิวุคลีโอไทด์ขีองสาร

พัันธิุกัรรมเหมือนกัับเชื�อ ASFV ที�พับในหลาย์ ๆ กัลุ่ม

ประเทศู เช่น อินโดนีเซึ่ีย์ (MT851942) ติมอร์-เลสเต 

(MW396979.1) เวุยี์ดนาม (MK554698.1-MT166692.1) 

จินี (MW521382.1-MN393476.1) โปแลนด ์(KJ627217) 

ฮังกัารี (MN715134.1) ย์ูเครน (JX857521) และรัสเซึ่ีย์ 

(KY963545) เป็นต้น โดย์มีเปอร์เซึ่็นต์ควุามเหมือนขีอง 

ลำดับนิวุคลีโอไทด์ที� 100% จิากันั�นดาวุน์โหลดลำดับ 

นิวุคลีโอไทด์ขีองเชื�อ ASFV จิากัฐานขี้อมูล GenBank  

มาจิัดเรีย์งและเปรีย์บเทีย์บกัับลำดับนิวุคลีโอไทด์ขีอง 

สารพัันธิุกัรรมขีองเชื�อ ASFV ที�ได้จิากักัารศูึกัษานี� นำไป

สรา้งแผู้นภมูแิสดงควุามสมัพันัธ์ิเชงิวุวิุฒัินากัาร พับวุา่เชื�อ

ที�ทำกัารศูึกัษาจิัดอย์ู่ในกัลุ่ม Genotype II ซึ่ึ�งเป็นชนิด

เดีย์วุกัันกัับเชื�อ ASFV ที�ระบาดในประเทศูจิีน เวุีย์ดนาม 

และประเทศูแถบเอเชีย์ตะวุันออกัเฉัีย์งใต้ (รูปที� 2)

สรุปและข้อเสนอแนะ

 ตรวุจิพับสารพันัธิกุัรรมขีองเชื�อ ASFV จิากัตวัุอย์า่ง

ผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปจิากัสุกัรที�ลักัลอบนำเข้ีา จิำนวุน 7.2% 

(34/472 ตัวุอย์่าง) โดย์วุิธิี Real-time PCR แสดงให้เห็น

ควุามเสี�ย์งขีองกัารแพัร่กัระจิาย์เชื�อจิากักัารลกััลอบนำเขีา้

ผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูปจิากัสุกัรที�มีกัารปนเป้�อนเชื�อ ASFV  

เขี้าสู่ประเทศู เมื�อนำไปหาลำดับนิวุคลีโอไทด์ และควุาม

สัมพัันธิ์เชิงวุิวุัฒินากัาร พับวุ่าเป็นเชื�อที�อย์ู่ใน Genotype 

2 เช่นเดีย์วุกัับเชื�อที�ระบาดในประเทศูจิีน เวุีย์ดนาม และ

ประเทศูแถบเอเชีย์ตะวุันออกัเฉัีย์งใต้ แสดงให้เห็นวุ่ามี

ควุามเป็นไปได้ที�จิะมีกัารลักัลอบนำเข้ีาผู้ลิตภัณฑ์์แปรรูป

จิากัสกุัรจิากัประเทศูดงักัลา่วุ ดงันั�นกัารตรวุจิเฝ้า้ระวัุงโรค

ในพัื�นที� ที�ติดกัับประเทศูที�มีกัารระบาดขีองโรค รวุมถึง 

กัารตรวุจิย์ดึผู้ลติภณัฑ์แ์ปรรปูจิากัสกุัรที�มาจิากักัารลกััลอบ

นำเขีา้อย์า่งผู้ดิกัฎหมาย์จิากัประเทศูอื�น จิงึเปน็สิ�งที�ตอ้งให้

ควุามสำคญั เนื�องจิากัจิะเปน็มาตรกัารควุบคมุโรคไมใ่หเ้กัดิ

กัารระบาดในประเทศูไดด้ทีี�สดุ ขีอ้มลูที�ไดจ้ิากักัารศูกึัษาใน

ครั�งนี�สามารถนำไปใช้ประโย์ชน์ในกัารเฝ้า้ระวัุงกัารระบาด

ขีองโรคจิากับรเิวุณพัื�นที�ชาย์แดน เพัื�อเปน็กัารปอ้งกันักัาร

ระบาดไปทั�วุประเทศู
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