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จากเหตุการณมาลมตายหลายตัวพรอมกันในจังหวัดนครราชสีมาตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2563 จนถึง

ปจจุบัน และพบมาตายในลักษณะเดียวกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และชลบุรีสรางความสั่นสะเทือน

ใหกับผูเล้ียงมาและวงการมาในประเทศไทยเปนวงกวาง ในขณะนี้การสอบสวนโรคไดพิสูจนทราบวามาหลักรอยที่

ตายนั้นเกิดจากการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในมา หรือ African Horse Sickness (AHS) ซึ่งถือเปนครั้งแรก

ที่พบการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย ถึงแมวาโรคนี้จะถูกระบุใหเปนโรคระบาดในพระราชบัญญัติโรคระบาด

สัตว พ.ศ.2499 เหตุการณนี้ไดสรางความเสียหายอยางประเมินคาไมไดท้ังดานคุณภาพชีวิตของมา สภาพจิตใจของ

เจาของและผูเลี้ยงมา และสภาพเศรษฐกิจมวลรวมของวงการมาแขงและมากีฬาภายในประเทศ นอกจากนี้การ

ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในมายังสงผลตอความเชื่อมั่นของมาตรการควบคุมและปองกันโรคระบาดในระดับ

นานาชาติ รวมทั้งมาตรการการจัดการตอโรคระบาดในมาที่จะสงผลตอวงการมาในอนาคตทั้งในระดับประเทศ 

และตางประเทศ  

กาฬโรคแอฟริกาในมาระบาดครั้งแรกทางตอนใตของทะเลทรายซาฮารา ทวีปแอฟริกา เปนลักษณะการ

ระบาดแบบเฉพาะถิ่น (endemic) ซึ่งมีการระบาดในกลุมสัตวตระกูลมา (Equids) หลายครั้ง รวมทั้งมีการ

แพรกระจายของเชื้อที่ประเทศ Morocco กลุมประเทศ Middle East และ North Africa อาทิเชน Maghreb, 

Sudan, Djibouti, Somalia, Afghanistan และ Pakistan อยางไรก็ตามยังไมมรีายงานการระบาดของโรคกาฬโรค

แอฟริกาในมาในแถบทวีป Americas, Eastern Asia และ Australia นอกจากการติดเชื้อของสัตวตระกูลมาแลว
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สุนัขยังเปนสัตวอีกสปชีสซึ่งมีความไวตอโรค AHS และสามารถแสดงอาการและตายยังเฉียบพลัน กลไกการติดเชื้อ

ในสุนัขยังไมแนชัดแตมีการสันนิษฐานวาสามารถไดรับเชื้อไวรัสผานทางการบริโภคเนื้อสดของมาที่ปวยดวยโรคนี้ 

ในสัตวชนิดอ่ืน ๆ เชน ชาง แรดขาว แรดดำและ อูฐ ไดสามารถไดรับเชื้อแตไมแสดงอาการ   

กาฬโรคแอฟริกาในมาเปนโรคตดิตอรายแรงในสัตวตระกูลมา ลา ลอ และมาลาย โดยมีแมลงเปนพาหะ 

(insect borne) เกิดจากเชื้อไวรัส African horse sickness virus (AHSV) มีขนาดอนุภาค 55–70 nm ไวรัสนี้จัด

อยูใน genus Orbivirus ใน family Reoviridae ซึ่งมีทั้งหมด 9 ซีโรไทป (serotypes) ในสภาวะความเปนกรด 

(pH < 6) ฟอรมาลีน (0.1% formalin; นานกวา 48 ชั่วโมง) เบตาโพรพลิโอแลคโตน (0.4% ß-propiolactone) 

อนุพันธกลุมอะเซทลิแอทิลีนีมาย (acetylethyleneimine derivatives) และ สารกัมมันตะภาพรังสี (radiation) 

เชื้อ AHSV จะอยูในสภาวะไมแอคทีฟ (inactive) และไวรัสจะอยูในสภาวะคงตัว (stable) มากข้ึนในเม่ือสภาวะ

แวดลอมความเปนกรดดางที่สูงขึ้น (pH 6-12) ความรุนแรงของการกอโรคของเชื้อ AHSV นั้น จะแตกตางกันในแต

ละชนิดสัตว ซึ่งพบวา มาเปนสัตวที่มีความไวตอเกิดโรค และอัตราการตายสูงท่ีสุดซึ่งสูงมากถึง 70-95% อัตราการ

ตายของลอและลาลดลงมาที่ 50-80% และ 10% ตามลำดับ สวนมาลายพบวามีความทนตอโรคสูงเมื่อติดเชื้อมักจะ

ไมแสดงอาการของโรค เมื่อมาไดรับเชื้อเขาสูรางกายจากแมลงดูดเลือดจะตรวจพบระดับความเขมขนของเชื้อสูงใน

กระแสเลือดและในอวัยวะภายใน เชนมาม ปอดและตอมน้ำเหลือง นอกจากนี้อาจสามารถตรวจเจอเชื้อไดใน

น้ำเชื้อ (semen) และปสสาวะ แตยังไมมีรายงานการแพรของโรคผานทางน้ำเชื้อหรือปสสาวะ ในมาสามารถตรวจ

พบไวรัสในกระแสเลือด (Viremia) ในชวง 4-8 วันหลังการติดเชื้อ และอยูในกระแสเลือดยาวนานสุดถึง 21 วัน 

ในขณะที่มาลาย ไวรัสจะอยูในกระแสเลือด ไดยาวนานถึง 40 วัน กรณสีัตวที่รอดชีวิตจากการติดเชื้อ จะสามารถ

เปนตัวกักโรค (reservoir) ไดตอไป จนกระทั่งไมพบเชื้อไวรัสในกระแสเลือดและไมสามารถแพรเชื้อไดอีก  

พยาธิกำเนิด 

มาจะไดรับไวรัสจากแมลงดูดเลือด เมื่อเขาสูรางกายไวรัสอาจะเขาสูกระแสเลือดโดยตรง หรือจับอยูที่ชั้น

เนื้อเย่ือเกี่ยวพันของหลอดเลือดใน กรณีที่ไวรัสเขาสูกระแสเลือดโดยตรง เชื้อจะเขาไปแฝงตัวอยูในเม็ดเลือดขาว

ชนิด macrophage และ lymphocyte หรือเดินทางอยางอิสระไปยังตอมน้ำเหลืองใกลเคยีง หรือหากเกาะอยูที่

เนื้อเย่ือเกี่ยวพัน ไวรัสจะไปแฝงตัวใน  Langerhan cell และ macrophage ที่อยูตามเนื้อเย่ือ จากนั้นจึงเดนิทาง

ไปยังตอมน้ำเหลืองใกลเคียง เม็ดเลือดขาวที่มีไวรัสแฝงอยูจะเดินทางไปตามหลอดน้ำเหลืองและหลอดเลือดฝอย 

(capillary) สูอวัยวะตางๆ ไดแก ปอด หัวใจ มาม ตอมน้ำเหลือง ตับและไต โดยพบวาไวรัสจะติดเชื้อและเพ่ิม

จำนวนตัวเองที่เซลลบุผนังหลอดเลือด (endothelial cells) เปนผลใหเกิดการบาดเจ็บ เสื่อมสภาพและตายเปนผล

ใหเกิดภาวะเลือดออกและบวมน้ำตามอวัยวะตางๆ และเสียชีวิตในที่สุด  
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อาการของโรค แบงออกเปน 4 แบบ ดังนี้  

1. Pulmonary form ลักษณะของอาการเปนแบบเฉียบพลัน และรุนแรง (peracute) โดย มีไขสูง ซึม รวมกับ

กลุมอาการทางระบบทางเดินหายใจ คือ หายใจลำบาก ไอ มีของเหลวที่เปนฟอง (frothy fluid) จากปาก และ

จมูกมีภาวะปอดบวม มีอาการ 4 วันหลังการติดเชื้อ สาเหตุการตายคือ ภาวะหายใจลมเหลว (respiratory 

failure) เนื่องจากปอดบวมน้ำอยางรุนแรง สัตวมักจะตายภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการ พบวาเปน

ลักษณะของโรคท่ีทำใหมาตายไดสูงถึง 95%  

2. Cardiac form ลักษณะของอาการเปนแบบกึ่งเฉียบพลัน (subacute) จะมีอาการหลังติดเชื้อ อยูที่ 7-12 วัน 

โดยมีไขสูง รวมกับ เย่ือบุตาอักเสบ และมีอาการหายใจลำบากรวมกับอาการบวมน้ำที่บริเวณหัวและคอ

โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณขมับ (supraorbital fossae) เปลือกตา (palpebral conjunctiva) และบริเวณ

ขากรรไกร (intermandibular space) อัตราการตายของมาที่ปวยในกลุมนี้ประมาณ 50-70% เนื่องจากภาวะ

หัวใจลมเหลวหรือปอดบวมน้ำ  

3. Mixed form เปนกลุมที่เจอไดท้ัง pulmonary และ cardiac form ซึ่งเปนลักษณะที่พบไดบอยที่สุด อัตรา

การตาย 70% โดยมีการแสดงอาการทางระบบหายใจในเบื้องตนเล็กนอยและตามมาดวยการบวมของสวน

ศีรษะและตายเนื่องจากภาวะหัวใจลมเหลว หรือสตัวที่อยูในกลุมอาการนี้สามารถแสดงอาการแบบกึ่ง

เฉียบพลันแลวตามมาดวยภาวะหายใจลำบากเนื่องจากปอดบวมน้ำ  

4. Mild form หรือ horse sickness fever form มามักจะมีอาการมีไขขึ้นๆลง (40-40.5๐C หรือ 104-105๐F) 

เปนระยะเวลา 1-2 วันหรือเปนสัปดาห อัตราการตายของอาการในกลุมนี้คอนขางต่ำ โดยมากมักพบในมาที่มี

ภูมิคุมกันตอโรค AHS แลว หรือในสัตวที่มีความทนทานตอโรคเชน ลา และมาลาย   
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การแพร่กระจายของโรค 

 กาฬโรคแอฟริกาในมา ไมจัดเปนโรคติดตอ (non-contagious disease) เนื่องจากไมสามารถติดเชื้อผาน

ทางการสัมผัสกันโดยตรงระหวางมา แตจะเกิดการแพรกระจายของโรคโดยมีแมลงดูดเลือดเปนพาหะนำโรคที่

สำคัญ ดังตอไปนี้ 

 - ริ้น (Midges) ริ้น (ปง หรือ คุน ในภาษาถ่ินบางพ้ืนที่) ในประเทศไทย พบทั้งหมด 4 ชนิด ไดแก ริ้นน้ำ

จืด ริ้นน้ำเคม็ ริ้นดำ และริ้นฝอยทราย สำหรับริ้นที่พบวาเปนพาหะแกโรคนี้ มีเพียงชนิดเดียวนั่นคือ ริ้นน้ำเค็ม หรือ

ริ้นดูดเลือด (biting midges) ในสกุล Culicoides โดยเฉพาะอยางยิ่ง Culicoides imicola 

  ลักษณะ ริ้นน้ำเค็ม มีลักษณะเล็กคลายแมลงหวี่ มีขนาดประมาณ 0.6-5 มิลลิเมตร มีลายจุดดาง

บนปก มีปากเจาะดูดแบบยุงซึ่งตางจากริ้นน้ำจืด โดยริ้นน้ำจืดตัวเต็มวัยจะมีลักษณะคลายยุงเปนอยางมาก ตางกัน

ที่บริเวณปาก โดยปากของริ้นน้ำจืดจะลดรูปไปจนไมสามารถกินอาหารได มีชีวิตอยูเพื่อสืบพันธุเพียงเทานั้น 

  วงจรชีวิต ริ้นน้ำเค็มสามารถพบไดตามแหลงน้ำทั่วๆไป ทั้งริมชายฝงทะเล ปาชายเลน โคลนตม 

หรือตามโพรงไมที่มีน้ำขัง โดยริ้นน้ำเค็มจะวางไขในแหลงที่ที่เหมาะสม หลังจากนั้นตัวออนจะใชเวลาประมาณ 2-7 

วันในการฟกตัวออกมา โดยตัวออนจะมีลักษณะคลายหนอนสีขาว ซึ่งตางจากริ้นน้ำจืดที่ตัวออนจะเปนหนอนสี

แดง หลังจากนั้น ริ้นน้ำเค็มจะใชเวลาตั้งแแต 2 สัปดาหไปจนถึง 1 ป จนกวาจะเขาดักแด ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ 

ชวงเวลานั้นๆ โดยอุณหภูมิที่สูงข้ึนจะสงผลใหริ้นน้ำเค็มเขาสูระยะดักแดไดเร็วขึ้น หลังจากเขาสูระยะดักแดแลว จะ

ใชเวลา 2-3 วันก็จะออกมาเปนตัวเต็มไว โดยจะมีเฉพาะริ้นตัวเมียเทานั้นที่ทำหนาที่ดูดเลือด โดยริ้นน้ำเคม็มักจะ

ออกหากินในเวลาพลบค่ำหรือเวลาใกลรุง ซึ่งมีรายงานพบวาริ้นสามารถแพรกระจายไปไดมากกวา 150 กิโลเมตร

เหนือผิวดิน และมากกวา 700 กิโลเมตร เหนือผิวน้ำ โดยอาศัยแรงและทิศทางของลมในการชวยการกระจายตัว 

 - เหลือบ (Horse-flies) เปนแมลงที่พบไดเกือบทั่วทั้งโลกและอยูรวมกับมนุษยเรามาอยางชานาน โดยมี

หลักฐานการบันทึกถึงเหลือบอยูในวรรณกรรมสมัยอารยธรรมกรีกโบราณ มีหลากสกุลหลายสายพันธุ โดยใน

ประเทศไทยมกีารพบเหลือบอยู 3 สกุล จำแนกไดมากกวา 60 สายพันธุ โดยเหลือบที่เปนพาหะใหกอโรคนี้ จะเปน

เหลือบในสกุล Tabanus 

  ลักษณะ เปนแมลง 2 ปกที่มีลักษณะคลายแมลงวัน แตมีขนาดตัวที่ใหญกวามาก โดยตัวเต็มวัยจะ

มีขนาดอยูที่ประมาณ 6-35 มิลลิเมตร ขึ้นอยูกับแตละสายพันธุ โดยเหลือบจะใชกรามในการฉีกเนื้อเยื่อของสัตว

แลวใชปากดูดซบัเลือดที่ซมึออกมา ซึ่งตางจากยุงและริ้นที่เปนปากแบบเจาะดูด  
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  วงจรชีวิต เหลือบจะวางไขใกลแหลงน้ำ หรือพื้นที่เฉอะแฉะ โดยจะวางไขครั้งละประมาณ 100-

800 ฟองตอครั้ง โดยไขจะใชเวลาฟกประมาณ 2-7 วัน จึงจะเขาสูระยะตัวออน จากนั้นตัวออนจะพัฒนาตอเปน

ระยะ 8-10 ระยะ ซึ่งชวงนี้จะกินเวลานานตั้งแต 2 เดือนจนถึง 3 ปจนกวาจะเขาสูระยะดักแด ขึ้นอยูกับสภาพ

อากาศ โดยที่อุณหภูมปิระมาณ 32oC จะใชเวลาเพียงประมาณ 70 วันในการเขาสูระยะดักแด สวนที่อุณหภูมิ

ประมาณ 22oC จะใชเวลาถึงประมาณ 300 วันในการเขาสูระยะดักแด จะเห็นไดวาอากาศที่รอนนั้นสงผลใหเหลือบ

มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเปนอยางมาก หลังจากนั้นจะใชเวลาประมาณ 1-3 สัปดาหก็จะออกจากดักแดเปนตัว

เต็มวัย โดยเหลือบจะออกหากินในชวงกลางวัน  

 แมลงดูดเลือดขนาดใหญ เหลานี้ลวนเปนพาหะนำโรค และสามารถแพรกระจายโรคจากตัวที่เปนพาหะ 

หรือตัวที่เปนโรค ไปสูมาในที่สุด  

แนวทางวินิจฉัยโรค  

1. การวินิจฉัยทางภาคสนาม ดูจากอาการมา เชน การบวมน้ำที่ขมับ หายใจลำบาก มีของเหลวที่เปนฟองออก

จากปาก และจมูก ดูจากรอยโรคหลังการตายและการศึกษาชนิดของแมลงดูดเลือดอยูในบริเวณที่มาตาย 

2. การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ สามารถยืนยันโรคดวยวิธี 

2.1 RT-quantitative PCR assays (reverse-transcription polymerase chain reaction) 

สำหรับการตรวจ viral RNA วิธีการนี้สามารถตรวจหานิวคลีอิก แอซิด (nucleic acid) จากตัวอยางเลือดมาที่

ติดเชื้อ AHSV ไดภายใน 4 ชั่วโมง โดย Dennisและคณะ (2019) รายงานวาเปนวิธีที่ใชประเมินไดอยางรวดเร็ว 

และมีประโยชนมากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มกีารระบาด  

2.2 ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) การใชเทคนิค indirect ELISA ใน

ปจจุบันเปนการตรวจหา VP7 antigen (Outer core of AHSV) ซึ่งเปนองคประกอบที่จำเพาะตอเชื้อ AHSV 

ในตัวอยางเลือด แมวาการตรวจดวย indirect ELISA จะใหผลที่แมนยำแตวิธีการตรวจนี้ไมสามารถระบุซีโร

ไทปของไวรัสหรือจำแยกสัตวที่ติดเชื้อหรือมีประวัติวัคซีนได 

2.3 Virus isolation and serotyping by virus neutralization assay เ พ ื ่ อ ต ร ว จ ก า ร

ตอบสนองทางระบบภูมิคุมกันซึ่งสามารถตรวจสอบมาที่รอดชีวิตจากโรคและมาที่มีประวัติวัคซีน อยางไรก็

ตามวิธีการนี้จะขึ้นอยูกับเชื้ออางอิง (reference strains) และแอนตี้เซรัม (antisera) ซึ่งตองใชเวลาหลาย

สัปดาหกวาจะรูผล จึงไมเหมาะกับการตรวจหาเชื้อในการระบาดระยะเริ่มแรก  
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ตัวอยางที่สามารถสงตรวจไดคือ เลือด หรือตัวอยางเนื้อเยื่ออ่ืนๆ เชน มาม ปอด ตอมน้ำเหลือง โดย

สามารถสงตรวจตัวอยางไดที่ ศูนยตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทย (ศวส) คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล (https://vs.mahidol.ac.th/th/cvd.html) หมายเลขโทรศัพท 0-2441-0933 

แนวทางการรักษา 

ปจจุบันยังไมมีรายงานการรักษาสำหรับโรคกาฬโรคแอฟริกาในมา มาที่ติดเชื้อมักพบการตายอยาง

เฉียบพลัน สำหรับการดูแลรักษามาที่สามารถทำไดคือ การพักมา รักษาสุขอนามัยที่ดี ทำการตรวจเช็ครางกายมา 

เชา เย็น การใหยา อาทิ ยาตานการอักเสบชนิดที่ไมใชสเตียรอยด (non-steroidal anti-inflammatory drugs; 

NSAIDs) เปนยากลุมที่ใชเปนยาลดไข ลดการอักเสบ ยาตานจุลชีพ (antimicrobials) เพ่ือปองกันการติดเชื้อแทรก

ซอน การใชยากลุม corticosteroids เพื่อรักษาและคงสภาพของเยื่อหุมเซลล และรักษาความสมบูรณของหลอด

เลือด เหลานี้ลวนแตไมเคยมีรายงานทางวิทยาศาสตรที่พิสูจนได และไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการรักษามาที่

ปวยเปนกาฬโรคแอฟริกันในมา 

แนวทางการควบคุมและป้องกัน  

เนื่องจากโรคนี้ไมเคยพบการระบาดในประเทศไทยมากอน ทางผูเขียนจึงขอแนะนำแนวทางตัวอยางการ

ควบคุมและปองกันโรคของประเทศสเปนและโปรตุเกสซึ่งเคยพบการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในมาในชวงป 

1989 รวมกับ มาตรการควบคุมโรคของสำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรคสััตว กรมปศุสัตว ประเทศไทย ซึ่งได

มีการกำหนดมาตรการตางๆออกมาเพื่อควบคุมการแพรกระจายของโรคและกำจัดโรค ดังนี้  

1. งดหรือควบคุมการเคลื่อนยายมา ซึ่งมีความสำคัญมากเพ่ือจำกัดพ้ืนที่การระบาดของเชื้อไมใหเปนวงกวาง งด

การนำมาอื่นเขามาในฟารมและบริเวณใกลเคียงในชวงที่มีการระบาดของโรค  

2. กรณีสงสัยวามาปวยเปนโรคนี้ มีอาการซึม ไมกินหญาและอาหาร ตาบวมแดง และ/หรือ มีไขสูงมากกวา 38.5 

องศาเซลเซียสหรือมากกวา 102 องศาฟาเรนไฮต ใหรีบแยกมาปวยเขาคอกที่มีมุงแยกรายตัว พรอมทั้งแจง

เจาหนาที่กรมปศสุัตวหรือสัตวแพทยทันที 

3. การกำหนดมาตรการกำจัดซากในกรณทีี่มาเสียชีวิต ควรฝงมาและโรยปูนขาวกอนการฝงกลบ หามทำการผา

ชันสูตรซากเปนอันขาด ทั้งนี้ใหเจาของมาแจงขอมูลตอกรมปศุสัตวทันที   

4. การควบคุมกำจัดแมลงที่เปนพาหะของโรค ยกตัวอยางเชน 
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4.1 ทำมุงหรือตาขายปองกันแมลง โดยความถี่มุงควรมีความละเอียดตั้งแต 32 ตาตอตารางนิ้ว หรือมี

ความถี่ที่มากกวา เนื่องจากริ้นมีขนาดท่ีเล็กมาก (1-3 มิลลิเมตรโดยประมาณ) 

4.2 การใชยาพนกำจัดแมลงที่เหมาะสม เชน pyrethroid หรือ etofenprox เปนตน การฉีดพนยาให

ไดผลดีที่สุดควรหลีกเลี่ยงชวงที่แสงแดดจัด เนื่องจากตัวยาเหลานี้มีความไวตอแสง  

4.3 ทำความสะอาดคอก ทำลายแหลงน้ำที ่เปนแหลงเพาะพันธุ ของแมลง เก็บอุจจาระที ่เปนแหลง

เพาะพันธุแมลงใหบอยขึ้น  

5. จำกัดไมใหผูที่มีการเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยงหรือฟารมที่มีการระบาด เดินทางเขาพื้นที่ฟารม เนื่องจากแมลงดูด

เลือดที่มีเชื้อในตัวอาจติดมากับยานพาหนะได 

6. การทำวัคซนี แบงเปน 

6.1 วัคซนีเชื้อเปน (Live Attenuated Vaccines): เปนการใชสายพันธุ AHSV ที่ดัดแปลงจากหนูเมาส 

แลวถายถอดลงในตัวออนของไก และทำ serial passage เพ่ือลดทอนความรุนแรงของไวรัส โดยไมสูญเสีย

สภาพภูมคิุมกัน แตเนื่องจาก AHSV มีหลากหลายสายพันธุ จึงมีความแปรปรวนคอนขางสูง (26-81%) วิธีนี้จึง

คอนขางทาทายอยางสูง เมื่อมีการฉีดวัคซีนเข็มท่ี 2 ที่มีสายพันธุที่แตกตางกัน ปจจุบันมกีารใช live-

attenuated vaccine (LAV) strains ที่มี 2 ชนิด คือ polyvalent ที่มี 3 serotypes ประกอบดวย serotype 

1,3 และ 4 อีก ชนิดที่มี 4 serotypes คือ serotype 2 ,6, 7 และ 8 ขอดีของวัคซีนชนิดนี้คอื สามารถกระตุน

ภูมิคุมกันแบบจำเพาะกับเชื้อนั้น และภูมิคุมกันแบบเซลล ภูมิคุมกันที่สรางข้ึนอยูในรางกายมาไดนาน คุมคา 

แตขอเสียคือ อาจจะเกิดการระบาดเมื่อ serotype ที่ใชไมตรงกับชวงระบาด ทั้งนี้ตัววัคซีนเองมีโอกาสที่จะกอ

โรคตอตัวมาได  ดังนั้นจึงตองมีมาตรการควบคุมการใชวัคซีนและระบบ bio-safety อยางเขมงวด เพ่ือเฝาระวัง

ติดตามอาการของมาหลังฉีดวัคซีน  

6.2 วัคซนีเชื้อตาย (Inactivated vaccines): เปนการใชเชื้อไวรัสที่ตายแลว (inactivated) โดยการใช

สารเคมี และขั้นตอนตางๆ โดยยังมคีวามสามารถในการทำปฏิกิริยาจำเพาะกับภูมิคุมกัน ขอดี คือ ปลอดภัย มี

ความเสถียร อยางไรก็ตามการใชวัคซีนเชื้อตายนั้นเคยมีรายงานการใชในชวงตนป ค.ศ. 1990 โดยจะ

ครอบคลุมเพียงแค serotype 4 เทานั้น ทั้งนี้วัคซีนเชื้อตายไมมีการผลิตออกมาเพ่ือจำหนายแลวในปจจุบัน 

หมายเหตุ – ขอมูลวันที่ 5 เมษายน 2563 ทางกรมปศุสัตวไดประกาศแลววาสายพันธุของโรค African Horse 

Sickness ที่พบในประเทศไทยคือ serotype 1 
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