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เนือ้หา: อย่าหาท า วัคซีน ASF  

• วคัซีน ASF ในอดีต 

• งานท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั และเหตทุี่ยงัไม่สมบรูณส์กัที 

• สรุปสถานะของวคัซีนในวนันี ้

วัคซีน ASF ในอดีต 

 ตัง้แตก่ารตดิเชือ้ระลอกแรกในยโุรป ไดม้ีความพยายามผลิตวคัซนีเพื่อควบคมุโรคในเขตที่มีการเลีย้งหนาแน่น โดยใน

เวลานัน้ คือในชว่งปี 1960 ขึน้ไป (ประมาณ พ.ศ. 2503++) วคัซีนเชือ้เป็นตวัแรก ซึ่งนา่จะเป็นเชือ้ตามธรรมชาติที่ท  าใหอ้่อน

แรงลง ไดร้บัการอนมุตัิใหใ้ช ้และน ามาใชเ้ป็นพนัๆครัง้ในสเปนและโปรตเุกส หลายเดือนผ่านไป พบว่า วคัซีนท าใหเ้กิดรอยโรค

เรือ้รงัและเพิ่มจ านวนสตัวท์ี่ติดเชือ้ในสองประเทศที่น าวคัซีนไปใช ้วคัซีนเชือ้เป็นตวัแรกนีจ้งึจบลง โดยใหห้ยดุใชเ้พราะสาเหตุ

เรื่องความปลอดภยั และท าใหย้โุรปค่อนขา้งกลวัที่จะใชว้คัซีนเชือ้เป็นทัง้ที่ก็มีประสิทธิภาพในการสรา้งภมูิคุม้กนักว่าวคัซีนเชือ้

ตาย  

 ในเวลาต่อมา ชว่งปี 1970-1990 (2513-2533) รสัเซยีไดพ้ยายามท าการวิจยัเพื่อหา vaccine candidate ที่ไดผ้ล

และปลอดภยั โดยท าเชือ้เป็นออกมาหลาย strains แต่ผลยงัคงมปัีญหาเหมือนเดิม สตัวท์ีรบัวคัซนี พบมีไขต้  ่าๆ มี viremia 

นานขึน้ แมร้ะดบัภมูิคุม้กนัท่ีวดัไดจ้ะสงูขึน้ แตก่็ไม่สมบรูณแ์ละมกีลุ่มที่ถกูกดภมูิฯ ภมูิฯไม่ขึน้ดว้ย จึงไม่ส าเรจ็เช่นกนั 

 หลงัจากระลอกแรกของ ASF สงบลงในยโุรป สเปนและโปรตเุกสต่อสูก้บัโรค โดยไม่งอ้วคัซีน เป็นเวลารว่ม 10 ปี คือ

ระหว่าง 1985-1995 (2528-2538) โดยใช ้มาตรการท่ีเราเรียนรู ้ในภายหลงัว่า Spanish Model ที่เนน้การตรวจวินจิฉยั ฆ่า

ตดัตอน ยกระดบั biosecurity ในวงกวา้ง และงดการใชเ้ศษอาหารเลีย้งสกุร 

 ในปี 2007 ที่จอรเ์จีย ก็ไดต้อ้นรบัการกลบัมาของ ASF อีกครัง้ คราวนีไ้ม่ยอมจากไปไหน กระจายมาทางตะวนัออก 

เขา้สู่รสัเซยี มอสโค และ ไซบีเรียอนัหนาวเหน็บ จากนัน้กระโดดขา้มพรมแดนสู่จีนและมองโกเลีย ในปี 2018-2019 จากนัน้ก็

อย่างที่เรารูก้นั รอบนีพ้อถงึ SEA ก็ยอ้นเขา้อินเดีย ฝ่ังทางยโุรปตะวนัออกกย็อ้นกลบัยโุรปตะวนัตก เช่น เบลเยี่ยม และเยอรมนั 

โดยหมปู่าที่อพยพไปมา  

 จากการตดิเชือ้ ระลอกนี ้การพฒันาวคัซีนกลบัมาคกึคกัอีกครัง้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการระบาดในเอเซีย ท่ีมีหมเูกินครึง่

โลก เท่ากบัวคัซีนท่ีผลิตไดจ้ะคุม้กบัการลงทนุ จงึมเีงินลงทนุเพิ่มขึน้ส าหรบัการพฒันาวคัซีนต่อไป ขนาดอเมรกิาที่ไม่ไดม้ีการ

ระบาดยงัอดเล่นดว้ยไม่ได ้ยงัมีรายใหญ่ๆ อย่าง เสปน เยอรมนั จนี ที่ก าลงัพยายามหา vaccine candidate กนัอยา่งคกึคกั  

 ดว้ยประสบการณท์ี่จบัไวรสัตวันีม้านาน CReSA-IRTA ASF-reference lab ที่สเปน ไดแ้ชรป์ระสบการณจ์ากการ

ทดลองวคัซีน ASF ที่ผ่านมาวา่ 
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 วคัซีนพืน้ฐาน อยา่งเชือ้ตาย+adjuvant ยนืยนัวา่ ไม่มีประสิทธิภาพ ในการต่อสูก้บัไวรสัในเซลลไ์ด ้เพราะกระตุน้ได้

แค่ antibody ไม่สามารถกระตุน้ CTL หรือ CD8+ T cell โดยเทคโนโลยีของ adjuvant วนันีย้งัไม่พอส าหรบั ASF 

 วคัซีนเชือ้เป็น LAV-Live Attenuated Vaccine ไดพ้ฒันามาเป็น เชือ้ที่ตดัต่อ gene ออก เป้าหมายคือ หา gene ที่

เมื่อตดัออกแลว้ ยงักระตุน้ภมูิไดด้ีและมีความปลอดภยั ไม่ก่ออาการเรือ้รงั หรือก่อโรค ซึง่ถา้ส าเรจ็ LAV จะช่วยเหลือประเทศที่

มีการตดิเชือ้ ที่เป็น hot area จดุอ่อนของวคัซีนนีค้ือคุม้ครองไดเ้ฉพาะstrain ที่ตรงกบัวคัซีน (homologous strain) และไม่

สามารถแยกไดว้่าภมูิฯที่ตรวจได ้มาจากการตดิเชือ้หรือจากวคัซีน จึงไม่เหมาะกบัเขตที่ไมม่ีการระบาด จดุนีจ้ะคลา้ยวคัซีน 

CSF ที่ในเขตระบาดอย่างในเอเชยี จะใชว้คัซีนเชือ้เป็น แตว่คัซีนเชือ้เป็นนีจ้ะไม่ฉีดในยโุรปและอเมรกิา 

 แลว้ประเทศที่ยงัไม่มีโรค จะท าอย่างไร นอกจาก biosecurity แลว้ ต่อไปอาจเป็นวคัซีนที่เทคโนโลยีสงูกวา่นี ้คือ 

subunit vaccine ที่สามารถพฒันาเป็น DIVA (Differentiate Infected from Vaccinated Animals) ได ้แตต่อนนี ้แค่ 

LAV ก็ยงัไม่ได ้vaccine candidate ที่ตดัต่อ gene แลว้ไปท า field trial อยา่งปลอดภยัเลย การท า DIVA subunit ยงัเพิง่

เริ่มๆ รออีกยาวไป 

 จดุนี ้ทางเยอรมนั โดย Sandra Bloom ก็มีการยืนยนั ว่า ในทางทฤษฎี พวกวคัซีนไฮโซ อย่าง vectored vaccine, 

DNA vaccine, subunit vaccine น่าจะปลอดภยักวา่ LAV และเป็นกลุ่มที่พฒันา DIVA ได ้แตค่วามรูเ้รื่อง Protective 

Antigen ของ AFS ที่เรามียงัจ ากดั จึงเป็นปัญหาในการสรา้ง Ag ที่จะเอามาเป็นวคัซีน นอกจากนี ้ส าหรบัยโุรป ท่ีตอ้งการท า

วคัซีนใหห้มปู่า คงไปไล่ฉีดไม่สะดวก วคัซีนส าหรบัหมปู่าจงึตอ้งท าแบบที่กินได ้ซึ่งตอ้งเป็นเชือ้เป็นเท่านัน้ เพราะตอ้งการใหม้ี 

shedding วคัซีนจากตวัที่กินส่งไปใหต้วัอื่นๆต่อ  

 

งานทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน และเหตุทียั่งไม่สมบูรณสั์กที 

กลุ่มวคัซีนเชือ้เป็น LAV 

งานวิจัยวัคซีนส าหรับหมูป่า ในยโุรป Baltic state สเปนใช ้strain Lv17/WB/Rie1 ที่แยกจากหมปู่า ท าใหอ้่อนลง มาให้
หมปู่ากิน ในการทดลองในหอ้งแลป และหาหมอูื่นมาสมัผสัหมทูี่กนิวคัซีนเขา้ไปในวนัท่ี 0, 7, และ 15 หลงัการท าวคัซีน 
เรียกว่า VContact พบว่าหมทูี่ท  าวคัซีน 6 ตวัจาก 9 ตวั ตรวจพบแอนตีบ้อดี ้โดยเฉล่ียเริ่มในวนัท่ี 15±3 วนัหลงัการท าวคัซีน 
ส่วนหมกูลุ่ม VContact ทัง้สามตวั พบแอนตีบ้อดีเ้ช่นกนัโดยเฉล่ียเริ่มในวนัท่ี 14±2 วนัหลงัการเขา้มาสมัผสั นั่นคือหมทูี่ไดร้บั
วคัซีน นอกจากตวัเองจะเกิดภมูคิุม้กนัแบบแอนตีบ้อดีแ้ลว้ยงัสามารถเหน่ียวน าใหเ้กิดภมูคิุม้กนัในหมปู่าที่มาสมัผสัโดยตรงได ้

หมทูัง้สองกลุ่มมีไขแ้ละ viremia หลงัไดร้บัวคัซีน เมื่อฉีดเชือ้ เชือ้ ASF ชนิดรุนแรง Armenia 2007 (Arm07) เขา้กลา้มหมู

ทัง้สองกลุ่ม (การตดิเชือ้ในยโุรปมาจากเห็นอ่อนกดั)  

กลุ่มที่ไดร้บัวคัซีนโดยการกินและกลุ่มที่เขา้มาสมัผสักบักลุ่มที่ไดร้บัวคัซีน มีอตัราความคุม้โรค 92% ต่อเชือ้ Arm70 ซึง่เป็น 

Genotype II และหมปู่าที่รอดชวีิตจะยงัทีแอนตีบ้อดีสงูไปนานเกนิกว่า 3 เดือนหลงัจากไดร้บัเชือ้ 
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เร่ืองทียั่งไม่สมบูรณ ์คือ  
1.เรายงัไม่รูว้า่เชือ้ Lv17/WB/Rie1 จะสามารถคงอยู่และแพรต่่อไปยงัหมปู่าที่มาสมัผสั ไดน้านแค่ไหน การซ า้วคัซีนควรท า
เมื่อไร   
2.ความมั่นคงทางพนัธกุรรม (Genetic stability) ของเชือ้ Lv17/WB/Rie1 เมื่อตอ้งผ่านจากหมตูวัหน่ึงไปยงัหมตูวัต่อๆ ไป 
(หลายๆ passages) จะมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร  
3.ความปลอดภยัของเชือ้ Lv17/WB/Rie1 ซึ่งเป็นวคัซีนเชือ้เป็นท่ีท าใหอ่้อนฤทธ์ิลง เมื่อมกีารใหใ้นขนาดสงูเกินไป 
(overdose) หรือการใหซ้  า้หลายครัง้ 
4.ความทนทานของเชือ้ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

[Barazona และคณะ (2019)] 

งานวิจัยวัคซีนเชือ้เป็นจากอเมริกา ทีมวิจยัจาก Plum Island Animal Research Center, USA รว่มกบัมหาวิทยาลยั
และสถาบนัในอเมรกิา เลือกไวรสั Genotype II ที่เริม่ระบาดในยโุรปปี 2007 ชื่อ 2007 Georgia (ASF-G) เป็นเชือ้รุนแรงสงู
ที่ระบาดใน Georgia แมอ้เมรกิายงัไม่มกีารระบาดของ ASF แต่เนื่องจากมเีชือ้ ASF เก็บรกัษาอยูท่ี่เกาะ Plum   
เชือ้ไวรสั ASF-G ถกูน ามาตดั gene I177L ออก เพ่ือใหอ่้อนฤทธ์ิลง กลายเป็น Recombinant ASFV ชื่อ ASFV-G- ΔI177L 

การเพิม่จ านวน ASFV-G- ΔI177L ใช ้primary swine macrophage 

สถานท่ีทดลอง คือ Plum Island Animal Disease Center (PIADC), USA พบวา่ สกุรที่ไดร้บัไวรสัชนิด ASFV-G- ΔI177L 

ในทกุขนาด มีภมูิคุม้กนัโรคต่อ ASFV-G ซึ่งเป็น Genotype II (ทดลองกลุ่มละ 5 ตวั รวมทัง้สิน้ 25 ตวั)  

[Borca และคณะ (2020)] 

เร่ืองทียั่งไม่สมบูรณ ์คือ  
1. หลงัจากรบั ASFV-G- ΔI177L แมส้กุรจะไม่แสดงอาการป่วย แตย่งัมีภาวะไวรสัในกระแสเลือดเป็นเวลานานถึง 28 วนั 

และบางตวัยงัพบไวรสัในระดบัสงูดว้ยแมว้่าโดยเฉล่ียจะต ่า 

2. ใน EU&US มี strict policy ว่าดว้ยการไมใ่ช ้LAV ต่อ CSF, FMD และ ASF เพราะไม่สามารถแยกการตดิเชือ้และการ

ท าวคัซีน จึงจะใช ้LAV ไดเ้ฉพาะเคสเฉียบพลนัเรง่ด่วน เท่านัน้ การทดลองในฟารม์จรงิจึงท าไม่ได ้ 

3. ในการน าไปผลิตในปรมิาณมาก ตอ้งแน่ใจวา่ การเพิ่มจ านวนจะไม่มีเปล่ียนแปลงทางพนัธกุรรมไปจาก original 

vaccine strain รวมถงึไม่เกิด side effect ใดๆ 

4. การศกึษาการ challenge เชือ้ในสภาพ biosafety ระดบัสงู เพื่อทดสอบ efficacy ต่อไป [Douglas Gladue, PIADC] 

5. เวียดนาม โดย ARS (Agriculture Research Service) และ Navetco (National Veterinary Joint Stock 

Company)  ไดข้อ license ASFV-G- ΔI177L จาก PIADC มาท าการพฒันาในเชิงอตุสาหกรรม และมีการประกาศจะ

ผลิต 10,000 doses จ านวน 4 batch ภายใน Q3/2021 แต่รายละเอียดการศกึษาและการผลิต ตลอดจนวิธีที่สามารถ

เพิ่มจ านวนไวรสัไดป้รมิาณมากๆโดยไวรสัไม่เปล่ียนแปลง ยงัไม่มอีอกมา (ตน้แบบ ASFV-G- ΔI177L อเมรกิาใช ้

primary swine macrophage ซึ่งมีจ ากดั) ขอ้มลูตอนนีท้ี่ปล่อยออกมา คือ ฉีดใหห้ม ู72 ตวั พบว่าอาการปกติ ซึง่ยงัไม่
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มีรายละเอยีดว่ามีการ challenge เชือ้ หรือไม่ อย่างไร [PigProgress, Jan 22, 2021 & Havy, 2021] จงึตอ้งรอดผูล

การใชจ้รงิสกัพกั 

งานวิจัยวัคซีนเชือ้เป็นจากจีน จีนมีการทดสอบไวรสัที่ตดัต่อ gene หลายต าแหน่ง เพื่อน ามาเป็นวคัซีน ล่าสดุจากงานวิจยั

ของ Chen et.al., 2020, แหง่ Harbin Veterinary Research Institute มีการตดั gene ออกหลายตวั ไวรสัตัง้ตน้  ASF 

HLJ/18 ที่เกิดระบาดในจีน จนได ้vaccine candidate ล่าสดุคอื HLJ/18-7GD ที่ตดั gene ออก 7 ต าแหน่ง คือ MGF505-

1R, MGF505-2R, MGF505-3R, MGF360-12L, MGF360-13L, MGF360-14L และ CD2v โดยสรุปว่ามคีวามปลอดภยั

และประสิทธิภาพในการคุม้โรค (หลงัจาก 6 passages ในตวัสกุร) 

 

 

ที่มา: Chen et.al., 2020 

เริ่มแรก ทีมงานได ้ศกึษาฉีดไวรสัที่ตดั gene ใหแ้ก่สกุร และดอูาการท่ีเกดิหลงัใหไ้วรสัเขา้ไป ถา้พบอาการไขห้ลงัท าวคัซีนกจ็ะ

ตดัไวรสันัน้ออก (ทดลองในสกุร 4-6 ตวัตอ่ไวรสั) รอบแรกนีจ้ะเหลือแค่ 3 ไวรสั คือ HLJ/18-9GL&UK-del, HLJ/18-6GD 

และ HLJ/18-7GD จากนัน้ท าการ challenge เชือ้ HLJ/18 ลงในหมทูี่รบัไวรสัตดั gene 3 แบบ กลุ่มละ 4 ตวั คราวนี ้สกุร

กลุ่มที่รบั HLJ/18-9GL&UK-del ตายหมดทัง้ 4 ตวั แต่กลุ่ม HLJ/18-6GD และ HLJ/18-7GD ไม่มีตาย 



Metta Makhanon DVM, MBA, PhD.  Animal Health Consultant 
 

5 
 

Chen จึงท าการทดสอบความปลอดภยั โดยฉีดไวรสัตดั gene ที่เหลือ 2 ตวันีเ้ขา้ตวัสกุรอีก แลว้เจาะเลือด เก็บอวยัวะมาฉีด

เขา้สกุรตวัอื่น ท าแบบนีไ้ป 6 passages พบว่า เฉพาะสกุรที่ฉีด HLJ/18-7GD ไม่มีไวรสัในเลือดและอวยัวะตัง้แต่ตน้ และไม่มี

สกุรตาย จงึสรุปว่า HLJ/18-7GD เป็น vaccine candidate ที่มคีวามปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ  

ยงัไม่จบ Chen ไปน าสกุรอนบุาล มาจากฟารม์ เพื่อลองฉีด HLJ/18-7GD หลายความเขม้ขน้ใหแ้ก่สกุรธรรมดา โดยให ้2 ครัง้ 

ห่างกนั 21 วนั และ challenge หลงัเข็มที่สองไป 80 วนั พบว่าสกุรรอดตาย 80% และเป็น dose-related ขนาดสงูไดผ้ล

ดีกวา่ จึงทดลองใหม่ในปรมิาณเชือ้ที่เหมาะที่สดุ 1 ครัง้ที่อาย ุ50 วนั และ challenge หลงัท าวคัซนีไป 10 สปัดาห ์พบวา่กลุ่ม

ท าวคัซีนทัง้ 6 ตวัรอดหมด แต่กลุ่มควบคมุที่ไม่ไดท้  าวคัซีน 4 ตวัตายทัง้หมด 

Chen ยงัน าแม่สกุรอุม้ทอ้ง 35 วนั 63 วนั และ 94 วนั จากฟารม์ มาท าการฉีดวคัซีนเพื่อดคูวามปลอดภยัของทัง้แม่และลกู

สกุร จนถึง 4 สปัดาหห์ลงัคลอด ไม่มีแม่แทง้หรือลกูที่เกิดมาไม่สมบรูณ ์

เร่ืองทียั่งไม่สมบูรณ ์คือ  
1. ปรมิาณไวรสัที่ตอ้งใชต้่อการท าวคัซีน ใหใ้นระดบัสงู (106 TCID50) เมื่อใหข้นาดลดลง ความคุม้โรคไม่ดีแมฉี้ด 2 ครัง้ ใน

การผลิตวคัซีนตอ้งผลิต antigen ใหพ้อ ผูว้ิจยัยงัหา cell lines ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการผลิตวคัซีนจ านวนมากไม่ได ้

2. การทดลองยงัอยูใ่นหอ้งแลปท่ีมี Biosafety ใชส้กุรจ านวนนอ้ย เช่นการทดสอบในแม่อุม้ทอ้งใชแ้ม่อุม้ทอ้งไมถ่ึง 10 ตวั 

3. การทดสอบความปลอดภยั ลองแค่ 6 passages ยงัไม่ทราบว่าถา้ต่อไปเรื่อยๆ จะเกดิความเบี่ยงเบนอะไรขึน้ ไวรสัจะ

เปล่ียนสภาพ หรือก่อโรคหรือเปล่า 

4. ปัญหาวคัซีนเถ่ือน ท าใหเ้ชือ้ไวรสัในจีนกลายพนัธุไ์ปอีก 

กลุ่ม Vectored vaccine และ Subunit vaccine 

มีความพยายามดงึโปรตีนใน ASFV มาศกึษา เพื่อเป็นทางเลือกของวคัซีนทัง้ genotype I & II แต่เมื่อฉีดและลอง challenge 

พบว่ายงัไม่สามารถป้องกนัโรคได ้กลุ่มที่พฒันา Vectored vaccine อยู่คือ The Pirbright Institute ใน UK นกัวจิยัยงัตอ้ง

ศกึษากลไกของแต่ละโปรตีนที่ไวรสัสรา้งขึน้ และความสมัพนัธข์องโปรตีนและความคุม้โรค ซึ่งเรายงัขาดความรูอ้ีกมาก วคัซีน

กลุ่มนีย้งัตอ้งใชเ้วลาพฒันาอีกนาน 

สรุปสถานะของวัคซีนในวันนี้ 

1. ยงัไม่มวีคัซีนท่ีผ่านการทดสอบทัง้ความปลอดภยัและประสิทธิภาพ พรอ้มออกสู่ตลาดในเวลานี ้ไมว่่าประเทศไหน 

2. วคัซีนในจีน ยงัไม่มี license ทัง้สิน้ และพบว่ามีวคัซีนเถ่ือนออกมาใชใ้นฟารม์มาระยะหน่ึงแลว้ ผลที่ตามมาคือ พบวา่สกุร

ที่ไดร้บัวคัซีนแสดงการป่วยแบบอ่อนๆ เรือ้รงั ไม่ตายแต่ไม่แขง็แรง ฟารม์เสียแม่พนัธุแ์ละลกูสกุรไป แม่ลดจ านวนลงอยา่ง

ชดัเจน พบว่าเชือ้ที่แยกไดจ้ากสกุรที่ป่วยหรือตาย ไม่ใช่เชือ้ตามธรรมชาติ แต่เป็นเชือ้ที่ผ่านการตดั gene มาแลว้ gene ที่

หายไป คือ MGF360 และ CD2v จนทางการจีนตอ้งใหข้่าวเพื่อเตือนไม่ใหม้กีารใชว้คัซีนเถ่ือนในฟารม์ เพราะนอกจากจะ
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ไม่ช่วยลดความสญูเสียแลว้ ยงัสรา้ง strainใหม่ของเชือ้จากฝีมือมนษุยอ์อกมาอีก และอาจกระจายไปทั่วโลกได ้เหมือน

หวดันก ที่มกีารแอบท าวคัซีนเชือ้เป็น  

3. ยงัไม่เคยมกีารพิสจูนว์่า การท าวคัซีนสามารถท าใหฟ้ารม์ปลอดโรคได ้ถา้ไม่รว่มกบั biosecurity ที่ดีจรงิๆ การปรบัปรุง

การจดัการต่างๆ การตรวจวินิจฉยัที่แม่นย าและรวดเรว็ ตลอดจนการก าจดัสตัวป่์วยและท าลายซากอย่างถกูตอ้ง ในอดีต

สเปนและโปรตเุกสสามารถท าใหป้ระเทศปลอดโรคได ้ไม่ไดใ้ชว้คัซีน และใชเ้วลานานนบัสิบปี (Spanish Model)  

4. วคัซีนท่ียงัอยูใ่นขัน้ตอนการวิจยั แมจ้ะมกีารลองฉีดใหก้บัสกุรบา้ง แต่ก็ยงัในจ านวนนอ้ย ยงัตอ้งการเวลาในการทดสอบ

ในจ านวนมากขึน้ ทัง้ดอูาการหลงัฉีด รอยโรคและการป่วยหรือไวรสัจากวคัซีนท่ีอยูใ่นเลือดและอวยัวะตา่งๆ ซึ่งเป็นปัญหา

ความปลอดภยั ส่วนดา้นประสิทธิภาพคือหลงัการฉีด มีการ challenge เชือ้ที่รุนแรง และสกุรไม่ป่วยไม่ตาย  

5. ปัญหา cell lines ที่จะเพิ่มจ านวนไวรสัวคัซีนใหม้ากพอในระดบัอตุสาหกรรม โดยที่ตอ้งไม่ท าใหไ้วรสัเกิดการ

เปล่ียนแปลงไปจากตน้แบบท่ีแลปทดสอบมา ปัจจบุนัมีการใช ้primary swine macrophage และมีการพฒันา cell 

lines อื่น ที่เคยใชก้บัไวรสัอยู่แลว้และมีจ าหน่าย เช่น MA-104 (USA) ของ ATCC มาจาก kidney epithelial cells ของ

ลิง หรือ ZMAC-4 cells (Zuckermann macrophage-4) (UK) ซึ่งไดม้าจาก Foetal pig lung macrophage แต่ยงั

ใชแ้คเ่พื่อเพาะไวรสัเพื่อการวินิจฉยัเชือ้ไวรสัเมื่อเกดิเคสเท่านัน้ ยงัไม่มีใครเคลมวา่สามารถน าไปเพิ่มจ านวนไวรสัในระดบั 

mass scale ได ้

6. ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกสกุร เราผลิตไดเ้กินความตอ้งการในประเทศ หากเราส่งออกไม่ได ้ราคาสกุรในประเทศจะรว่งไป

นานมากกว่าจีนหรือเวยีดนามที่ปรมิาณการกินสงูกว่าที่ผลิตได ้ท าใหใ้ครที่ยงัสามารถผลิตสกุรออกสู่ตลาดจงึไดร้บัรางวลั

เป็นราคาที่กระดกสงูกว่าคนอื่น  ส าหรบับา้นเรา ไมว่่าอย่างไร สกุรไทยท าวคัซีน ASFไม่ได ้เพราะจะพบเชือ้ไวรสัหรือไต

เตอรใ์นสกุรที่ส่งออก ท าใหถ้กูแบนได ้เหมือนเคสหวดันกในหลายประเทศ และตอ้งจ าไวว้่าตอนนีว้คัซีนในประเทศอื่นๆ ยงั

ไม่มี license หรือถึงต่อไปเขามี license แต่เราก็ท าตามเขาไม่ได ้ถา้ยงัอยากส่งออกสกุรมีชวีิต หรือแมแ้ต่สกุรแช่แข็ง

ต่อไป 

สรุปในสรุป คือ วัคซีน อย่าหาท า 
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