บทที่ 11
การสุขาภิบาลและโรคสุกร
ผูเลี้ยงสุกรทุกคนมีความตองการสุกรที่มีสุขภาพดีและปราศจากโรค การที่สุกร
จะมีสุขภาพดีไดนั้นขึ้นอยูกับ การไดกินอาหารที่มีคุณภาพดี การจัดการที่ดี การสุขาภิบาล
ที่ถูกตอง และมีการปองกันโรคที่ดี เมื่อสุกรมีสุขภาพดีจะทําใหผูเลี้ยงสามารถลดตนทุน
คายาและคารักษาลงได ทําใหสุกรสามารถใหผลผลิตไดเต็มความสามารถ และทําใหได
ผลตอบแทนสูง แตจะทําอยางไรผูเลี้ยงถึงจะไดสุกรที่มีสุขภาพดี จึงเปนสิ่งที่สําคัญมากที่
ผูเลี้ยงตองทําความเขาใจ และปฏิบัติตอสุกรอยางถูกตองดวย

11.1 ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพสุกร
การที่สุกรมีสุขภาพขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ดังนี้

1. อากาศและการถายเทอากาศ สุกรชอบอากาศเย็นสบายและมีการ
ถายเทอากาศดี ซึ่งจะทําใหสุกรอยูอยางสุขสบายและมีสุขภาพดี
2. ความชื้น ถาบริเวณที่มีความชื้นสูงเกินไป มักเปนแหลงสะสมเชื้อโรค ซึ่งจะ
เปนอันตรายตอสุกรและถาความชื้นเปลี่ยนแปลงอยูเสมอก็จะทําใหสุกรไมสบาย ดังนั้น
ปริมาณความชื้นควรที่จะพอเหมาะไมสูงหรือต่ําจนเกินไป
3. อาหาร อาหารที่ใชเลี้ยงสุกรควรเปนอาหารที่มีคุณภาพดี ใหสารอาหารเพียงพอ
กับความตองการของสุกร และสุกรสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่ ทําใหสุกรมี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง
4. คอกและโรงเรือน คอกและโรงเรือนเปนสถานที่ที่จําเปน เพื่อใหสุกรไดพัก
อาศัยและปองกันศัตรูที่จะมารบกวน ดังนั้นคอกและโรงเรือนควรที่จะแข็งแรงและสะอาด
ไมเปนแหลงสะสมโรค มีการถายเทอากาศดี ทําใหสุกรอยูอยางสุขสบายและมีสุขภาพดี
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11.2 สาเหตุที่เกิดจากเชื้อโรคที่ทําใหสุกรปวย
สาเหตุของเชื้อโรคที่ทําใหสุกรเปนโรคนั้นสําคัญมาก เพราะเปนสาเหตุที่ทําให
สุกรตายไดมากกวาสาเหตุอื่น ๆ สาเหตุเชื้อโรคที่ทําใหเกิดโรคแกสุกรไดแก

1. เชื้อไวรัส สวนมากไมมียารักษาและมักเปนปญหาของโรคระบาดในสุกร เชน
โรคอหิวาตสุกร โรคปากและเทาเปอย โรคพิษสุนัขบาเทียม โรคพาโวไวรัส โรคทีจีอี
โรคฝดาษ โรคลําไสอักเสบติดตอ เปนตน
2. เชื้อแบคทีเรีย สวนมากใชยารักษาไดและมักพบเปนปญหาในการเลี้ยงสุกร
เชน โรคขอบวมในลูกสุกร โรคมดลูกอักเสบ โรคเตานมอักเสบ โรคบาดทะยัก โรคติดเชื้อ
ทางระบบหายใจ โรคทองเสีย เปนตน สวนโรคที่เปนปญหาของโรคระบาดในสุกร เชน
โรคแทงติดตอ โรคโพรงจมูกอักเสบติดตอ โรคไฟลามทุง โรคซัลโมเนลโลซีส เปนตน
3. เชื้อมายโคพลาสมา ยาสามารถรักษาไดและมักพบเปนปญหาของโรคทาง
ระบบหายใจ เชน โรคปอดบวม โรคเอนซูติกนิวโมเนีย เปนตน
4. เชื้อโปรโตซัว ยาสามารถรักษาไดและมักพบเปนปญหาของโรคทางเดิน
อาหาร (ทองเสีย) เชน โรคท็อกโซพลาสโมซีส เปนตน
5. เชื้อสไปโรซีส ยาสามารถรักษาไดและมักพบเปนปญหากับระบบสืบพันธุ
และทางเดินอาหาร เชน โรคเล็ปโตสไปโรซีส เปนตน
6. เชื้อรา สรางสารพิษที่เปนอันตรายตอสุกร ซึ่งสารพิษนี้ไมมียาทําลายได เชน
เชื้อราชนิดแอสเปอจิลลัสเฟลวัสสรางสารพิษอะฟลาท็อกซิน ทําใหเกิดโรคแอสเปอจิลโลซีส เปนตน
7. พยาธิภายในและภายนอก ยาสามารถรักษาได เชน พยาธิตัวกลม พยาธิ
ตัวแบน พยาธิตัวตืด เหา ไร เปนตน
เมื่อเชื้อโรคทั้ง 7 กลุมนี้ผานเขาสูรางกายสุกร ซึ่งอาจโดยทางบาดแผลที่ผิวหนัง
หรือทางเดินหายใจ หรือผนังทางเดินอาหาร หรือรูเปดธรรมชาติของรางกาย เชน เยื่อบุ
ตา หู จมูก และปาก เปนตน รางกายสุกรพยายามฆาหรือทําลายเชื้อโรคเหลานี้โดยอาศัย
ระบบตอตานของรางกาย และถาเชื้อโรคสามารถหนีพนระบบตอตานและกําจัดเชื้อโรค
ของรางกายสุกรได เชื้อโรคก็จะเคลื่อนเขาสูกระแสเลือด ซึ่งเรียกสภาวะนี้วา “โลหิตเปน
พิษ” อาการที่พบไดจากสุกรปวย คือ ไขสูง เจ็บปวด ไมกินอาหาร และออนแอ เปนตน
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11.3 การตรวจสุขภาพสุกร
การตรวจสุขภาพสุกร เปนหนาที่ประจําวันของผูเลี้ยงที่จะตองหมั่นสังเกตหรือ
ดูแลอาการผิดปกติตาง ๆ ของสุกรอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ในตอนเชาและเย็น โดยการดู
ดวยตาเปลาหรือโดยการสัมผัสลูบคลําและเคาะฟงเสียงจากสวนตาง ๆ ของรางกาย เพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยวาสุกรนั้นปวยหรือไม ถาไมปวยก็จะไดประหยัดคายาคารักษา และ
ลดปญหาการดื้อยาของเชื้อโรคที่จะเกิดขึ้นในภายหนา ซึ่งจะชวยลดตนทุนไดอีกดวย
การตรวจสุขภาพสุกรเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคเบื้องตนนั้นเปนสิ่งไมยาก ผู
เลี้ยงควรใหความสนใจ ศึกษาหาความรู และประสบการณ รวมทั้งตองเปนคนชางสังเกต
เพื่อหาสิ่งผิดปกติมาประกอบกัน โดยการวินิจฉัยโรควาสุกรปวยดวยโรคทางระบบใดของ
รางกาย เชน โรคทางระบบหายใจ ระบบสืบพันธุ ระบบทางเดินอาหาร เปนตน ซึ่งจะ
ชวยใหสามารถเลือกยารักษาโรคไดถูกตอง
การตรวจสุขภาพของสุกร โดยเริ่มตนการสังเกตจากอาการของสุกรที่ผิดปกติไป
จากธรรมดา เชน ทาทางการยืน เดิน นอน อารมณที่ดุราย หรือตื่นเตนตกใจ อาการ
น้ําลายไหลฟูมปาก กัดขากรรไกรแนน หรืออาการทางประสาท เชน กลามเนื้อเกร็งแข็ง
หรือชักกระตุก ตลอดจนการกระสับกระสายอยูไมเปนสุขและเดินหมุนเวียนไปขางใดขางหนึ่ง

สุขภาพของสุกรปกติ
สุกรที่มีสุขภาพปกติจะมีอาการดังนี้
1. การหายใจ สังเกตไดจากการเคลื่อนที่ขึ้นลงของทรวงอกอยางสม่ําเสมอ
(การเคลื่อนที่ขึ้นและลงของทรวงอกนับเปน 1 ครั้ง) และอัตราการหายใจปกติของสุกรคือ
8-13 ครั้งตอนาที อัตราการหายใจอาจเพิ่มขึ้นกวาปกติเล็กนอย ถาสภาพอากาศรอนหรือ
สภาพโรงเรือนอับชื้น สาเหตุเนื่องจากสุกรตองการการระบายความรอนออกจากรางกาย
ทางลมหายใจใหมากขึ้นหรือสุกรตองการอากาศหายใจมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดลอมมี
การถายเทอากาศไดนอย
2. การเตนของหัวใจ โดยการจับชีพจรที่เสนเลือดแดงบริเวณใตขากรรไกรลาง
ซึ่งอัตราการเตนของหัวใจหรือชีพจรปกติของสุกรคือ 60-80 ครั้งตอนาที
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3. อุณหภูมิของรางกายสุกร โดยใชปรอทวัดไขสอดเขาที่รูทวารหนัก (กอน
สอดปรอทวัดไขเขารูทวารหนักจะตองสะบัดใหปรอทไหลลงไปในสวนกะเปาะกอน) โดย
สอดปรอทวัดไขเขาใหลึก 1½-2 นิ้ว ใหปลายของปรอทวัดไขแตะกับผนังของลําไสใหญ
นานประมาณ 1 นาทีแลวดึงออกมาอานคา ซึ่งอุณหภูมิของรางกายสุกรปกติคือ 102-103
องศาฟาเรนไฮต
ถาสภาพอากาศแวดลอมรอน อาจมีผลตออุณหภูมิของรางกายสุกรปกติ คือ
สามารถทําใหอุณหภูมิของรางกายสุกรสูงขึ้นกวาปกติ นอกจากนี้ยังมีผลทําใหอัตราการ
หายใจเพิ่มมากขึ้นกวาปกติ ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหสุกรเจ็บปวยไดงายขึ้นหรือช็อคตาย
ในกรณีที่ระบบการควบคุมอุณหภูมิของรางกายสุกรเสียไป มักพบเสมอในสุกรที่โตเร็ว
หรือตะโพกใหญ
4. การสืบพันธุ ระบบสืบพันธุเปนระบบที่สําคัญและมีผลตอตนทุนการเลี้ยงสุกร
ระบบสืบพันธุของสุกรเพศเมียเริ่มสมบูรณพันธุเมื่ออายุ 4-9 เดือน ชวงระยะเวลาการ
แสดงอาการเปนสัด 2-3 วัน ไขในรังไขสุกและตกไขภายหลังจากเริ่มแสดงอาการเปนสัด
แลวนาน 24-36 ชั่วโมง วงรอบของการเปนสัดเฉลี่ย 21 วัน (14-26 วัน) ระยะเวลาเปนสัด
หลังคลอด 7-15 วัน ภายหลังหยานม ระยะเวลาการอุมทองประมาณ 114 วัน (110-116 วัน)
5. เยื่อตาและเหงือก สุกรมีสุขภาพดีเมื่อเปดดูที่เยื่อตาและเหงือกมีสีชมพูออน
6. ลูกตา ปกติลูกตาจะใสวาวสนใจและตื่นเตนกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
7. จมูก สุกรที่มีสุขภาพดี บริเวณปลายจมูกจะชื้นอยูตลอดเวลา
8. ผิวหนังและขน จะดูเรียบเปนเงามัน
9. การขับถายอุจจาระ อุจจาระมีลักษณะไมแข็งเปนกอนหรือเปนเม็ดหรือเปน
น้ําเหลว และสีของอุจจาระมีสีเขียวแกหรือสีดํา ขึ้นอยูกับอาหารที่สุกรกินเขาไป
10. การขับถายปสสาวะ ปสสาวะมีสีเหลืองออนหรือไมมีสีและใส
11. การกินอาหาร สุกรแสดงอาการกระวนกระวายที่จะไดกินอาหาร
12. การกินน้ํา สุกรกินน้ําตลอดเวลา โดยเฉพาะสุกรที่เลี้ยงลูกหรืออยูในระยะ
ใหนมตองการน้ํามากขึ้นกวาปกติ
13. ความสนใจกับสภาพแวดลอม สุกรที่มีสุขภาพดีจะสนใจหรือตกใจงาย
หรือตื่นเตนกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
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สุขภาพของสุกรปวย
สุกรปวยหรือสุกรสุขภาพไมสมบูรณ จะแสดงอาการดังนี้
1. การกินอาหาร สุกรปวยจะกินอาหารนอยลงหรือไมสนใจที่จะกินอาหาร
2. อุณหภูมิของรางกาย สุกรปวยอุณหภูมิของรางกายจะสูงกวา 103 องศาฟาเรนไฮต เรียกวา มีไข สาเหตุเนื่องจาก เชื้อโรคไปรบกวนการควบคุมอุณหภูมิของ
รางกาย
3. ความสนใจกับสภาพแวดลอม สุกรปวยแสดงอาการซึม ไมสนใจตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงหรือเสียงเคาะเรียก
4. จมูก บริเวณปลายจมูกของสุกรปวยจะแหง อาจพบน้ํามูกใสหรือขุนเขียว
แลวแตชนิดของเชื้อโรค
5. ไอหรือจาม สุกรปวยดวยโรคติดเชื้อทางระบบหายใจ มีอาการไอหรือจาม
6. ผิวหนังและขน สุกรปวยมีผิวหนังซีดขาวและขนหยาบยาวไมเปนมัน หรือ
เปนแผลหรือมีฝหรือตุมแดงที่ผิวหนัง
7. เยื่อตาและเหงือก มีสีชมพูเขมหรือแดงเมื่อสัตวปวยมีไข หรือมีสีขาวซีด
เมื่อสุกรปวยเปนโรคโลหิตจาง หรือโรคพยาธิภายใน หรือมีเลือดตกภายในชองทองหรือ
ชองอก หรือมีพาราไซดในเลือด เปนตน
8. การกินน้ํา สุกรปวยกินน้ํานอยลงและถาสุกรไมสนใจที่จะกินน้ําเลย แสดงวา
สุกรปวยหนักหรือใกลตาย
9. การหายใจ อัตราการหายใจของสุกรปวยอาจเพิ่มมากขึ้นหรือนอยลงกวา
ปกติ และการหายใจขึ้นลงของทรวงอกจะไมสม่ําเสมอ สาเหตุสวนมากเนื่องมาจากการติด
เชื้อโรคทางระบบหายใจหรือโรคหัวใจ
10. การเตนของหัวใจ อัตราการเตนของหัวใจของสุกรปวยอาจเร็วหรือชากวา
ปกติ สาเหตุอาจเนื่องมาจากโรคโลหิตเปนพิษ โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ โรคหัวใจ หรือ
มีเลือดตกในชองทองหรือชองอกก็ได
11. การขับถายอุจจาระ อุจจาระของสุกรปวยมักมีลักษณะแข็งเปนเม็ด หรือ
เหลวเปนน้ํา หรือมีเลือดหรือมูกเลือดปนออกมา
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12. การขับถายปสสาวะ ปสสาวะของสุกรปวยมักมีลักษณะขุนหรือมีเลือดปน
หรือมีสีเหลืองเขมขึ้น
13. การเจริญเติบโต สุกรปวยจะโตชา ผอม ซึ่งสาเหตุที่พบเปนปญหามากคือ
โรคพยาธิภายในและภายนอก หรือโรคลําไสอักเสบเรื้อรัง หรือโรคปอดเรื้อรัง
14. การสืบพันธุ สุกรเพศเมียและเพศผูเมื่อมีอายุอยูในชวงสมบูรณพันธุ แตไม
แสดงอาการหรือลักษณะของเพศ หรือความตองการทางเพศออกมาใหเห็น
15. การคลอดลูก สุกรตั้งทองและถึงกําหนดคลอด แตไมมีการคลอดเกิดขึ้น
(ทองเทียม) หรือระยะเวลาการคลอดนานกวาปกติ หรือการคลอดที่ผิดปกติ เนื่องจาก
เชิงกรานแคบ หรือลูกตัวโตเกินไป หรือชองคลอดไมเปด หรือมดลูกไมมีแรงบีบตัว
16. เตานม สุกรปวยดวยโรคเตานมอักเสบ พบเตานมบวมแดงรอนและแข็ง (ไมนุม)
17. ชองคลอด ภายหลังการผสมพันธุหรือคลอดลูกที่มีการจัดการไมสะอาด
จะพบหนองสีครีมหรือเขียวไหลออกมาจากชองคลอด
18. การเดินและทาเดิน ผิดปกติ เมื่อสุกรปวยดวยโรคทางระบบประสาท
เชน เดินเปนวงกลมหรือเดินแข็งเกร็ง เพราะเปนโรคบาดทะยัก เปนตน

11.4 อาการปวยของสุกรที่ตรวจพบไดจากการติดเชื้อโรคของระบบตาง ๆ
อาการปวยของสุกรที่ตรวจพบไดจากการติดเชื้อโรคของระบบตาง ๆ ดังนี้

1. โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ
อาการที่ตรวจพบไดคือ สุกรมีไขสูง เยื่อตาแดง ซึม เบื่ออาหารหรือไมกินอาหาร
ไอ จาม หายใจลําบากหรือหายใจแรงหรือหอบ น้ํามูกไหลและมีขี้ตา
สําหรับยาที่ใหผลตอโรคติดเชื้อระบบหายใจที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไดแก
ยาปฏิชีวนะ ตัวอยางเชน ยาเพ็นนิซิลิน ยาอีริโทรมัยซิน ยาไทโลซิน และยากลุมเตตรา
ไซคลิน เปนตน และยากลุมซัลฟา และถามีไขสูงก็ควรใหยาลดไขรวมดวย ตัวอยางเชน
ยาพาราเซ็ททามอน ยาโนวายิน เปนตน

2. โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหาร
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อาการที่สามารถตรวจพบไดคือ มีไขสูง อุจจาระเหลวเปนน้ํา มีสีเหลืองหรือ
แดงหรือน้ําตาลหรือมีมูกเลือดปนออกมาดวย ถาไมรีบทําการรักษาสุกรปวยจะมีอาการ
ผิวหนังแหง ขนหยาบไมเปนมัน ซึม และเบื่ออาหาร
สําหรับยาที่ใหผลตอโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ไดแก ยาปฏิชีวนะ ตัวอยางเชน ยาสเตร็ปโตมัยซิน ยาคลอแรมเฟนนิคอน และยานีโอมัย
ซิน เปนตน ยากลุมซัลฟาและยาสังเคราะหในกลุมไนโตรฟูราโซน และถาสุกรสูญเสียน้ํา
มากก็ควรใหน้ําเกลือโดยการฉีดเขาเสนเลือด

3. โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ
อาการที่ตรวจพบไดคือ มีไข ซึม เบื่ออาหาร หนองไหลจากชองคลอด
นมบวมแดงรอนและแข็ง ในกรณีสุกรทองพบวาจะทําใหแทงลูก

เตา

สําหรับยาที่ใหผลตอโรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไดแก
ยาปฏิชีวนะ ตัวอยางเชน ยาเพ็นนิซิลิน ยาลิวโอซิลิน ยาคลอแรมเฟนนิคอล และยากลุม
เตตราไซคลิน เปนตน และยากลุมซัลฟา

4. โรคติดเชื้อทางระบบประสาท
อาการที่สามารถตรวจพบไดคือ ไขสูง ทาเดินแข็งผิดปกติ ตัวสั่นจนกินอาหาร
ไมได เดินไมสัมพันธกัน ขาเกร็ง และชัก
สําหรับยาที่ใหผลตอโรคติดเชื้อทางระบบประสาทที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชน
โรคบาดทะยัก ยาปฏิชีวนะที่ใชรักษาคือ ยาเพ็นนิซิลิน และยาแอนตี้ท็อกซิน

5. โรคติดเชื้อทางระบบขับถายปสสาวะ
อาการที่ตรวจพบไดคือ มีไข ปสสาวะขุนขาวหรือมีสีแดงหรือสีน้ําตาลแดง
อาจพบอาการซึมและเบื่ออาหารดวย
สําหรับยาที่ใหผลตอโรคติดเชื้อทางระบบขับถายปสสาวะที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
นั้น สวนมากนิยมใชยากลุมซัลฟา
สําหรับอาการที่กลาวมาทั้ง 5 ระบบ เปนเพียงอาการของโรค ซึ่งอาจพบเพียง
อาการใดอาการหนึ่งเทานั้นไมจําเปนตองพบทั้งหมด ดังนั้นถาสุกรแสดงอาการปวยดังที่
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11.5 การดูแลรักษาและการชวยสุกรปวย
ผูเลี้ยงสุกรสามารถจะชวยใหสุกรปวยคืนจากโรคไดโดย
1. ใหสุกรปวยอยูในคอกที่สะอาด อบอุน และแหง
2. ใหอาหารที่มีคุณคาของโปรตีนสูง ถาสุกรไมกินอาหาร ควรใหยากระตุนการ
กินอาหาร เชน วิตามินบี12 เปนตน และถารางกายสูญเสียน้ํามาก เนื่องจากขี้ไหลหรือ
อาเจียน ควรใหน้ําเกลือแกสุกรปวย
3. ใชยารักษาใหตรงกับโรคและปริมาณถูกตองตามที่แนะนํา
4. สุกรที่ปวยเนื่องจากไดรับเชื้อโรคไวรัส สวนใหญไมมียาฆาเชื้อ เพราะเชื้อมี
ขนาดเล็กและอาศัยอยูในเซลลของรางกายสัตว ดังนั้นสัตวปวยดวยเชื้อไวรัสจะฟนจาก
โรคไดก็โดยอาศัยระบบตอตานของรางกาย และควรใหยาปฏิชีวนะหรือยาซัลโฟนามาย
หรือยาสังเคราะห เพื่อปองกันโรคแทรกซอน

11.6 โรคที่มักเกิดกับสุกร
โรค คือ สภาวะของรางกายที่ไมทําหนาที่ ถาสวนของรางกายที่ไมสําคัญไม
ทํางาน สัตวจะไมตาย เชน โรคเบาหวาน เนื่องจากสัตวไมสรางอินซูลิน มาควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด แตแกไขไดโดยใหฮอรโมนอินซูลินชดเชยได แตถาสวนของรางกายที่
สําคัญไมทํางาน จะมีผลทําใหสัตวตาย เชน โรคตับลมเหลว โรคหัวใจลมเหลว เปนตน
โรคที่เกิดขึ้นกับสุกรในฟารมนั้นมีทั้งโรคระบาด (คือ โรคที่สามารถแพรจากสุกร
ปวยตัวหนึ่งไปยังสุกรตัวอื่นไดอยางรวดเร็ว) และโรคไมระบาด (คือ โรคที่ไมสามารถแพร
จากสุกรปวยตัวหนึ่งไปยังสุกรตัวอื่น ๆ หรือเปนโรคเฉพาะตัว) โรคที่มักเกิดขึ้นกับสุกรใน
ฟารม ไดแก

โรคปากและเทาเปอย (Foot and Mouth Disease; FMD)
โรคปากและเทาเปอยตามภาษาพื้นบานเรียก โรคไขกีบหรือโรคไขขวั่นขอ เปน
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สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Hostis pecoris มีหลายชนิดคือ ไทป (Type) A
O และ Asia 1 (ไทปโอรุนแรงที่สุด)
ระยะฟกตัว ประมาณ 3-6 วัน
อาการ เริ่มแรกสุกรมีตุมน้ําใสขึ้นบริเวณเยื่อชุมตามชองปาก ริมฝปาก เหงือก
บนลิ้น และเพดานปาก บางทีอาจพบที่หัวนมและเตานม ตอมาตุมนี้จะแตกออกเปนแผล
น้ําใส ในตุมนี้มีเชื้อไวรัสอยูเปนจํานวนมาก ทําใหโรคแพรกระจายออกไปอยางรวดเร็ว
อาจมีอาการแทรกซอนของปอดบวมและอาการของโลหิตเปนพิษ เบื่ออาหาร มีไขสูง
หงอย ซึม มีน้ําลายฟูมปาก ภายใน 2-3 วันตอมา เทาจะบวม มีน้ําเหลือง เปนแผล มี
อาการเจ็บเทา บางรายกีบหลุด สุกรทองจะแทง ถาเปนสุกรใหญจะมีอัตราการตายต่ํา
แตน้ําหนักลดและไมโต ในลูกสุกรหรือสุกรเล็กจะมีอัตราการตายสูงถึง 50 เปอรเซ็นต
สุกรปวยที่ฟนจากโรคนี้พบวา มีภูมิคุมกันโรคเฉพาะกลุมไวรัสที่ทําใหเกิดการปวยเทานั้น
สามารถปองกันโรคไดนาน 90-180 วัน และแมสุกรสามารถถายทอดภูมิคุมโรคใหลูกสุกร
ไดทางนมน้ําเหลือง ซึ่งคุมโรคไดนานหลายสัปดาห

ภาพที่ 11.1 โรคปากและเทาเปอย มีตุมน้ําใสบริเวณชองปากและแผลที่เทา

การติดตอ 1. โดยการสัมผัสกับสัตวที่เปนโรค
2. กินอาหาร หญา และน้ําที่มีเชื้อโรคปะปนอยู
3. การหายใจเอาเชื้อโรคเขาไป
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4. ติดมากับพาหะตาง ๆ เชน คน นก หนู และสัตวอื่น ๆ ที่เขา
ออกในฟารม
การปองกัน 1. ฉีดวัคซีนปองกันโรค ในลูกสุกรเมื่ออายุ 7 สัปดาหและทําซ้ํา
อีก 2 สัปดาหตอมา สวนพอและแมสุกรพันธุควรทําซ้ําทุก ๆ 4-5 เดือน วัคซีนแตละชนิด
จะปองกันโรคเฉพาะชนิดนั้น
2. จัดการดานสุขาภิบาลใหดี
การรักษา ไมมียารักษาโดยเฉพาะ แตโรคนี้ไมทําใหสุกรปวยตาย การรักษาจึง
ทําไดเพียงรักษาตามอาการโดย
1. ใชยาทิงเจอรไอโอดีน 5-10 เปอรเซ็นต หรือยาเยนเชียนไวโอเล็ต
ทาแผลที่เกิดจากตุมน้ําใส
2. ใหยาปฏิชีวนะผสมในอาหาร เพื่อปองกันโรคแทรกแกสุกรที่ยัง
ไมแสดงอาการ และใหยาโดยการฉีดแกสุกรที่แสดงอาการแลว
3. พนน้ํายาจุนสีที่ความเขมขน 5 เปอรเซ็นต ที่กีบ
หมายเหตุ สุกรที่ไมแสดงอาการของโรคใหทําวัคซีนซ้ํา 2 ครั้ง ชวงหางกัน 1 สัปดาห

โรคอหิวาตสุกร (Swine fever หรือ Hog cholera; SF)
เปนโรคระบาดที่รายแรงของสุกร พบไดในสุกรทุกอายุ ทําใหผูเลี้ยงตองสูญเสีย
สุกรปละมาก ๆ เพราะโรคนี้สามารถแพรกระจายไปไดอยางรวดเร็วและรุนแรง ในทองที่
หรือฟารมที่ไมไดฉีดวัคซีนปองกันโรคอยางสม่ําเสมอ สุกรอาจตายไดถึง 100 เปอรเซ็นต
โรคนี้ทําความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก เนื่องจากเปนอุปสรรคตอการ
สงสุกรออกจําหนายไปตางประเทศ
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Tortor suis
ระยะฟกตัว 3 วัน- 3 สัปดาห แตโดยทั่วไป 1 สัปดาห
อาการ ชนิดเฉียบพลันคือ สุกรจะตายโดยไมทราบสาเหตุ
ชนิดธรรมดา คือ สุกรจะซึม ไมกินอาหาร หางตก หลังโกง หนาวสั่น
ชอบนอนสุมทับกัน มีไขสูง 105-107 องศาฟารเรนไฮตหรือ 40.5-42 องศาเซลเซียส
สวนมากจะทองผูก แตบางตัวอาจมีทองรวงสลับทองผูก อุจจาระเปนน้ําสีเหลืองเทา อาจ
พบอาการอาเจียนรวมดวย เยื่อบุลูกตาอักเสบแดง น้ําตาไหล ถาเปนมากหนังตาทั้ง 2 จะ
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ภาพที่ 11.2 โรคอหิวาตสุกร มีจุดเลือดออกเล็ก ๆ
สีแดงบนผิวหนัง

การติดตอ 1. โดยตรงจากการสัมผัสกับสุกรปวย
2. กินอาหารและน้ําที่มีเชื้อโรค
3. การหายใจเอาเชื้อที่อยูในอากาศเขาไป
4. เชื้อโรคเขาทางผิวหนัง หรือทางเยื่อตา
5. เชื้อโรคที่ติดไปกับพาหะที่เขาออกในฟารม เชน ติดไปกับเสื้อผา
รองเทาของคนเลี้ยง หรือมีแมลงวันและนกเปนพาหะของโรค
การปองกัน 1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคอยางสม่ําเสมอ สุกรพอพันธุทําทุก 6
เดือน
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สุกรแมพันธุทําทุกครั้งที่หยานม สุกรขุนและลูกสุกรควรทําการถายพยาธิกอนทําวัคซีน
และทําวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 6 สัปดาห และทําซ้ําอีกครั้งในอีก 2 สัปดาหตอมา
2. จัดการดานสุขาภิบาลใหดี
หมายเหตุ วัคซีนอหิวาตเชื้อเปนหามทํากับสุกรที่ออนแอหรือกําลังปวย
การรักษา ไมมียารักษาโดยตรง การใหยาปฏิชีวนะชวยไดเพียงปองกันอาการ
แทรกซอนที่อาจตามมาภายหลัง จึงควรทําลายโดยการเผาหรือฝง สุกรปวยดวยโรคอยาง
เรื้อรัง อาจตายไดเอง ทั้งนี้ขึ้นกับสุกรแตละตัววาจะทนทานตอเชื้อนี้ไดมากนอยเพียงใด
อยางไรก็ตามถึงแมจะหายปวยไดเอง แตสุขภาพก็จะเสื่อมโทรมมาก เพราะอวัยวะตาง ๆ
เชน หัวใจ ปอด ตับ ลําไส เปนตน เกิดการอักเสบ ผลที่ตามมาคือ สุกรแคระแกรน อัตรา
การเจริญเติบโตต่ํา

โรคพีอารอารเอส (Porcine Reproductive and Respiratory
Syndrome; PRRS)
เปนโรคหรือกลุมอาการทางระบบสืบพันธุและทางเดินหายใจในสุกร ปรากฏอยู
ในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแนนทั้งในยุโรปและอเมริกา ปจจุบันระบาดไปทั่วโลก กลุม
อาการดังกลาวจึงมีชื่อเรียกตาง ๆ กัน
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสพีอารอารเอส (PRRS) ในกลุม Arteriviridae ซึ่งเปน
RNA ไวรัสชนิดสายเดี่ยว ขนาดเล็ก (45-65 nm) มีเปลือกหุม เชื้อถูกทําลายไดงายใน
สภาพอากาศรอน (37 องศาเซลเซียส ภายใน 48 ชั่วโมง) และมีความคงทนต่ําในสภาพ
กรด-ดาง (คงทนที่ pH 5.5-6.5) มีเซลลเพียงไมกี่ชนิดที่สามารถใชเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสนี้
ได เซลลที่ใชไดดีที่สุดคือเซลลแม็คโครฟาจที่เตรียมจากปอดลูกสุกรอายุ 4-8 สัปดาห เชื้อ
ไวรัสนี้สามารถคงอยูในกระแสเลือดไดเปนเวลานาน แมในระยะที่ตรวจพบแอนติบอดี้ก็ยัง
สามารถตรวจพบเชื้อได
นอกจากนั้นเชื้อไวรัสพีอารอารเอสยังมีความหลากหลาย
ทางดานแอนติเจน เชื้อที่แยกไดจากอเมริกาเปนคนละชนิดกับทางยุโรป โดยมีคุณสมบัติ
ของแอนติเจนบางสวนรวมกันบางแตไมเหมือนกันทั้งหมด เชื้อที่แยกไดจากทางอเมริกา
เองมีความหลากหลายมากกวาเชื้อที่แยกไดจากทางยุโรป เชื้อไวรัสจะถูกขับออกมาจาก
รางกายของสุกรปวยทางอุจจาระ ปสสาวะ ลมหายใจ และน้ําเชื้อ
การติดตอ 1. สัมผัสกับสุกรตัวที่เปนพาหะของโรคโดยตรง เชน การดม
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การเลีย หรือการผสมพันธุ
2. กินอาหารหรือน้ําที่มีเชื้อโรค
3. การหายใจเอาเชื้อโรคที่อยูในอากาศเขาไป เชื้อโรคสามารถ
แพรกระจายในอากาศไดไกลในรัศมี 3 กิโลเมตร
4. สัมผัสวัสดุอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ภายในฟารมที่ปนเปอน
เชื้อไวรัส หรือการเคลื่อนยายสุกรปวยหรือสุกรพาหะของโรคเขามารวมฝูง
5. เชื้อโรคสามารถถูกขับผานรกในขณะที่มีการตั้งทอง
อาการ เชื้อไวรัสพีอารอารเอสเพียงอยางเดียวไมทําใหสุกรแสดงอาการอยางเดนชัด
อาการและความรุนแรงของโรคขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อ การจัดการฟารม การสุขาภิบาล
ระบบการหมุนเวียนอากาศ และสถานภาพสุขภาพของสุกรในฝูง เปนตน เมื่อมีการติด
เชื้อไวรัสพีอารอารเอสครั้งแรกในฟารม เชื้อจะแพรระบาดไปอยางรวดเร็วในสุกรพันธุ
สุกรแมพันธุ ทําใหเกิดความลมเหลวทางระบบสืบพันธุ เชน การแทง ใน
ระยะทายของการอุมทอง (107-112 วัน) อัตราการเกิดมัมมี่และการตายแรกคลอดสูง ซึ่ง
ลักษณะดังกลาวเดนชัดมากในฝูงที่ไมเคยไดรับเชื้อไวรัสมากอน แมสุกรแสดงอาการปวย
มีไข เบื่ออาหาร หายใจลําบาก การติดเชื้อมักมีสาเหตุจากการนําสุกรเขามาทดแทน ซึ่งมี
การติดเชื้อกอนเขามาในฝูงโดยไมไดผานการตรวจกอน
ลูกสุกรระยะดูดนมอาจไดรับเชื้อไวรัสพีอารอารเอสผานทางรกของแมสุกร
ขณะอุมทองหรือไดรับเชื้อหลังคลอด แสดงอาการปวย มีไข เบื่ออาหาร หายใจลําบาก
อาจแสดงอาการหายใจดวยทองเนื่องจากสภาวะปอดอักเสบชนิด interstituel pneumonia
ขนหยอง หยาบ และโตชา นอกจากนี้อาจติดเชื้อแทรกซอน เชน Streptococcus suis,
Enzootic Pneumonia, Haemophilus parasuis เปนตน ในฝูงสุกรที่เคยไดรับเชื้อนี้มากอน
และผานพนระยะเสียหายมากแลวระยะหนึ่ง พบวาลูกสุกรไดรับภูมิคุมกันโรคผานแมสุกร
ซึ่งมีภูมิคุมกันโรค แตลูกสุกรอาจแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจในชวงหลังหยานม
หรือชวงอนุบาล ผลมาจากการลดลงของภูมิคุมกันโรคเฉพาะตอเชื้อไวรัสพีอารอารเอส
การเพิ่มจํานวนของไวรัสในลูกสุกรและการโนมนําของเชื้อไวรัส
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พีอารอารเอสที่ทําใหเกิดกลไกการปองกันตัวเองภายในระบบทางเดินหายใจของลูกสุกร
เสียไป เปดโอกาสใหลักษณะของการติดเชื้อแทรกซอนจากแบคทีเรียหรือไวรัสของโรค
ระบบทางเดินหายใจและอื่น ๆ รวมดวย
สุกรขุนอาจแสดงอาการเบื่ออาหาร
อาการของระบบทางเดินหายใจ
แบบออน ๆ อาจพบอาการใบหูเปนสีมวง เนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน ทําใหสุกร
แคระแกรน โตชาหรือตายในที่สุด
การวินิจฉัยโรค การตรวจหาภูมิคุมกันโรคตอเชื้อไวรัสพีอารอารเอสโดยใชชุด
ตรวจสําเร็จรูป (ELISA test kit) และการตรวจแยกพิสูจนเชื้อ โดยการเก็บตัวอยางซีรั่ม
จากแมสุกรที่แทงลูก สุกรที่แทงหรือตายแรกคลอด ซีรั่มของลูกสุกรปวยหรืออวัยวะ เชน
ตอมน้ําเหลือง ทอนซิล มาม ปอด หรือสงทั้งตัว โดยแชเย็นในกระติกน้ําแข็ง และนําสง
ทันที ถาไมสามารถสงตรวจไดในวันนั้น ใหเก็บแชชองแข็งและควรสงตรวจภายใน 3 วัน
โดยสงตรวจไดที่สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว

ใบหูเปนสีมวง

โรคแทรกซอนรุนแรง

แทงหรือตายแรกคลอดหรือมัมมี่

หายใจลําบาก หนังตาบวม จาม ไข
แคระแกรน โตชา อัตราการเปลี่ยนอาหารเลว

ภาพที่ 11.3 โรคพีอารอารเอส
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การปองกัน 1. การสํารวจสถานภาพของโรคในฝูง โดยการสุมตัวอยางสุกรใน
ฟารมตรวจหาแอนติบอดี้ตอเชื้อไวรัสพีอารอารเอส
2. ฝูงที่ยังไมพบการติดเชื้อ (แอนติบอดี้เปนลบ) มีความเสี่ยงตอ
การติดเชื้อสูง หากมีการนําเชื้อไวรัสเขามาในฝูงทําใหมีการระบาดเกิดขึ้นรวดเร็ว รุนแรง
และอัตราการสูญเสียสูง การควบคุมโรคตองเพิ่มมาตรการนําสุกรทดแทนเขามาในฟารม
มีการตรวจสอบอยางเครงครัด ควรมาจากแหลงที่ปลอดเชื้อไวรัสพีอารอารเอส กอนนํา
สุกรใหมเขามารวมฝูง ควรทําการกักกันอยางนอย 2 ขั้นตอนคือ กักที่ตนทางกอนการ
เคลื่อนยายและกักที่ปลายทางกอนนําเขารวมฝูง ระหวางที่กักควรสุมตรวจหาโรคโดยวิธี
ทางซีรั่มวิทยาดวย และควบคุมการเขาออกฟารมโดยอาจใหมีการเปลี่ยนเสื้อผาหรือพน
น้ํายาฆาเชื้อกอนเขาฟารม
3. ฝูงที่มีการสัมผัสโรคมาแลว (แอนติบอดี้เปนบวก) ความเสี่ยง
ตอความเสียหาย ขึ้นกับอัตราการสัมผัสโรคของสุกร หรืออัตราสวนของสุกรที่มีภูมคิ ุมกัน
โรคในฝูง และระยะเวลานับแตการติดเชื้อครั้งแรกในฝูง หากสุกรสวนใหญเคยสัมผัสเชื้อ
มานานแลวและใหผลบวกตอแอนติบอดี้เปนเปอรเซ็นตสูง จะมีความเสี่ยงตอการสูญเสีย
อยางรุนแรงลดลง แตอาจพบปญหาการสูญเสียอยางแอบแฝงบาง โดยเฉพาะในลูกสุกร
อนุบาลและสุกรขุน มักพบปญหาระบบทางเดินหายใจจากเชื้อพีอารอารเอสรวมกับไวรัส
หรือแบคทีเรียอื่น ๆ จึงควรมีการจัดการที่ดีเพื่อไมทําใหเกิดอาการที่รุนแรง การใหยา
ปฏิชีวนะเพื่อควบคุมโรคแบคทีเรียแทรกซอน และการใชวัคซีนเพื่อควบคุมโรคไวรัสระบบทางเดิน

หายใจ ในลูกสุกรที่มีการติดเชื้อแรกคลอดใหลดภาวะที่กอใหเกิดความเครียด เชน เลื่อน
การตัดหางและการฉีดธาตุเหล็กออกไปประมาณ 3 วันหลังคลอด ในลูกสุกรที่ออนแออาจ
งดหรือเลื่อนการตัดเขี้ยวออกไป แตการผูกสายสะดือทําไดในวันแรกคลอด และใหวิตามิน
กลูโคส และอิเล็กโตรไลทแกลูกสุกรที่ออนแอ ในแมสุกรควรเปลี่ยนสูตรอาหารเปนชนิดที่
ใหพลังงานสูง อยารีบผสมพันธุแมสุกรที่เพิ่งแทงลูก ควรรออยางนอย 21 วัน การผสม
ครั้งแรกหลังจากมีการระบาดของโรค ควรใชการผสมเทียมกอนเพื่อหลีกเลี่ยงความไม
สมบูรณพันธุในสุกรตัวผู ในกรณีที่มีการนําสุกรสาวทดแทนหรือสุกรพอพันธุที่ปลอดจาก
โรคพีอารอารเอสเขาสูฟารม
ควรนําสุกรดังกลาวไปอยูรวมกับสุกรเดิมที่มีการติดเชื้อ
เพื่อใหสุกรใหมไดรับเชื้อและสรางภูมิคุมกันขึ้นกอนที่จะนําไปใชงาน อยางนอย 1 เดือน
เพื่อปองกันปญหาระหวางอุมทอง วิธีที่ดีที่สุดคือ การนําสุกรสาวไปขังไวใกลกับลูกสุกร
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อายุ 6-10 สัปดาห เปนเวลานาน 3 สัปดาหเพื่อใหแนใจวามีการติดเชื้อ หลังจากนั้นรออีก
3-4 สัปดาหเพื่อใหมีการสรางแอนติบอดีขึ้น จึงนําไปใชผสมพันธุได
4. ทําวัคซีนปองกันโรคพีอารอารเอสชนิดเชื้อตายใหแกสุกรสาว
และสุกรแมพันธุ และวัคซีนชนิดเชื้อเปนใหแกลูกสุกรและสุกรขุน แตวัคซีนปองกันโรค
พีอารอารเอสที่มีอยูยังมีขอจํากัดในการใชอ จึงควรคํานึงดังนี้
4.1 ราคาแพง จึงควรคํานึงถึงความคุมทุน โดยเปรียบเทียบ
คาใชจายในการทําวัคซีน และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกรณีที่ไมใชวัคซีน เพราะโรคนี้
หากมีการจัดการที่ดี จะไมทําใหเกิดอาการที่รุนแรง
4.2 ชนิดของเชื้อที่นํามาทําวัคซีน หากไมใชเชื้อชนิดเดียวกัน
หรือใกลเคียงกับชนิดที่ทําใหเกิดโรคในฟารมจะใหภูมิคุมกันโรคที่ไมดี
4.3 ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นและตรวจพบจากซีรั่มไมสามารถแยก
ไดวาเกิดจากวัคซีนหรือการติดเชื้อ
4.4 วัคซีนที่ผลิตจากเนื้อเยื่อที่ไมบริสุทธิ์ อาจนําโรคอื่น ๆ
ติดมาถึงสุกรได
4.5 การใชวัคซีนเชื้อเปนเชื้อไวรัสสามารถผานออกมาทาง
น้ําเชื้อไดเปนเวลานาน และอาจมีผลใหตัวอสุจิมีรูปรางผิดปกติและเคลื่อนไหวชาลง
นอกจากนี้ในสุกรอุมทอง อาจผานรกไปถึงลูกออน ทําใหเกิดการติดเชื้อในลูกออนได
การรักษา 1. ไมมียารักษาโดยตรง การรักษาสุกรที่ปวยจึงเปนการรักษาตาม
อาการปวย และการบํารุงรางกายสัตวปวย เชน การใหสารเกลือแร วิตามิน การเปลี่ยน
สูตรอาหารที่ใหพลังงานสูง และใหยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเชื้อแทรกซอน ซึ่งอาจให
โดยการฉีด ผสมน้ํา หรือผสมอาหาร
2. การรักษาความสะอาดและฆาเชื้อโรคอยางสม่ําเสมอ เพื่อลด
จํานวนเชื้อไวรัสที่หมุนเวียนภายในฝูง

โรคเอพีพีหรือโรคปอดและเยื่อหุมปอดอักเสบ (Actinobacillus
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มีชื่อเดิมวาฮีโมฟลัส พาราฮีโมลัยติคัส จากการปรับปรุงสายพันธุสุกรใหมี
สมรรถภาพการเจริญเติบโตสูง คุณภาพซากดี อัตราเปลี่ยนอาหารดี สงผลทางลบตอสุขภาพ
ทําใหความตานทานโรคต่ําลง โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ในชวง
เศรษฐกิจตกต่ําหลังพ.ศ.2540 ไดมีการซื้อขายสุกรเล็กเพื่อเขาขุน เนื่องจากราคาลูกสุกรต่ํา
มีการนําเอาสุกรจากตางแหลงมารวมกันเปนจํานวนมาก มีการเลี้ยงในสภาพแออัด และมี
การเคลื่อนยายสุกรไกล ๆ ทําใหเกิดการนําโรคเอพีพีมากับตัวสุกรและระบาดอยางรุนแรง
จนไมสามารถควบคุมรักษาไดดวยระบบและวิธีจัดการสุขภาพแบบเดิม ผูเลี้ยงจําเปนตอง
เพิ่มปริมาณยาในอาหาร หรือเปลี่ยนกลุมยา หรือหาวัคซีนชนิดที่ใหซีโรไทปตรงกับบชนิด
เชื้อยอยที่เกิดขึ้น แตไดผลเพียงบางสวนและตองใหยาในระดับสูงผสมอาหารเพื่อควบคุม
โรคติดตอกันเปนเวลานาน
สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae
อาการ สุกรจะปวยเปนโรคปอด pneumonia หรือ pleuropneumonia ไดงาย
สุกรปวยจะไมกินอาหารที่มียาผสมอยูหรือกินไดเพียงเล็กนอย ทําใหไมไดรับยาในการ
รักษาหรือไดรับในปริมาณเพียงเล็กนอย ทําใหการรักษาไมไดผล สุกรปวยหนักขึ้นและ
ตายในวันตอมา หากมีการใหอาหารแบบถังอัตโนมัตยิ่งไมทราบวาสุกรตัวใดไมกินอาหาร
ทําใหสุกรไมไดรับการรักษา ดังนั้นหากมีแนวโนมความรุนแรงมากขึ้นใหรีบรักษา
การรักษา การฉีดยาปฏิชีวนะ เชน เซโฟแทกซีม หรือเซฟตริอาโซน หรือเจน
ตามัยซิน หรือกานามัยซิน หรือเอ็นโรฟล็อกซาซิน ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกัน ในขนาด
รักษาทุกตัวเปนเวลา 3 วันติดตอกัน แลวตามดวยการใหยาปฏิชีวนะเซฟาเลกซิน หรือ
แอมพิซิลลินในอาหารกินติดตอกันไปอีกประมาณ 2 สัปดาหหือจนกวาโรคสงบ

โรคเอนซูติกนิวโมเนีย (Enzootic Pneumonia, EP)
เชื้อไมโคพลาสมา (Mycoplasma) เปนจุลชีพกึ่งแบคทีเรียกึ่งไวรัสที่กอปญหามาก
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวทั่วโลก เชื้อไมโคพลาสมาที่กอใหเกิดโรคและเปนปญหา
สําคัญมากในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร มีอยูประมาณ 2-3 ชนิด คือ
1. ไมโคพลาสมาไฮโอนิวโมนิอี (Mycoplasma hyopneumoniae, Mh)
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ทําใหเกิดโรคปอดเอนซูติกนิวโมเนียหรือปอดอักเสบจากเชื้อไมโคพลาสมาไฮโอนิวโมนิอี
มีผลทําใหสุกรแสดงอาการหอบไอ เนื่องจากโรคนี้มีลักษณะการกอโรคแบบเรื้อรัง สุกรที่
แสดงอาการหอบไอ เปนชวงที่เกิดการอักเสบแบบเรื้อรังในสวนของเนื้อเยื่อปอดรอบหลอดลม
สวนใหญเกิดในชวงน้ําหนัก 30-50 กิโลกรัม หรืออาจกอปญหาไอเรื้อรังในบางฟารมตลอด
ชวงการขุน
2. ไมโคพลาสมาไฮโอไรนีส (Mycoplasma hyorhinis) ทําใหเกิดโรคในลูก
สุกรอนุบาลชวงอายุ 3-10 สัปดาห โดยทําใหเกิดการอักเสบของเยื่อเสื่อมทั่วรางกาย
(polyserositis) และขอทั่วไปอักเสบ (polyarthritis) ลูกสุกรแสดงอาการขากะเผลกและ
หายใจลําบาก เนื่องจากมีการอักเสบแบบนี้มีไฟบรินคอนขางรุนแรงภายในชองอก ทั้งนี้มี
ลักษณะใกลเคียงมากกับโรคเกลสเซอร (Glaesser’s Disease) ที่เกิดจากเชื้อฮีโมฟลัส
พาราซูอีส (Hemophilus parasuis) โดยมีขอแตกตางที่เดนชัดตรงที่โรคเกลสเซอร สวนใหญ
ทําใหสมองอักเสบรวมดวย ทําใหสุกรปวยชักตายไดในชวงหลังหยานม
3. ไมโคพลาสมาไฮโอซินโนวิอี (Mycoplasma hyosynoviae) เปนเชื้อ
ไมโคพลาสมาที่กอใหเกิดขออักเสบในสุกรขุนชวงอายุประมาณ 3 เดือนขึ้นไปถึงชวงใกล
ขาย ทําใหสุกรขุนแสดงอาการขากะเผลกและเดินขาแข็ง ในลักษณะของการเกิดโรคที่
คอนขางเฉียบพลัน
ในบรรดาเชื้อไมโคพลาสมาทั้งสามชนิด เชื้อไมโคพลาสมาไฮโอนิวโมนิอี เปน
ตัวสําคัญที่สุด เพราะกอใหเกิดโรคเอนซูติกนิวโมเนีย ซึ่งจัดเปนโรคติดตอที่สําคัญที่สุด
ในระบบทางเดินหายใจของสุกรและมีการระบาดแพรหลายในฝูงสุกรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
การติดตอ ทางการหายใจ โดยแมสุกรจะเปนตัวแพรโรคที่สําคัญ โดยแมสุกร
จะไมแสดงอาการผิดปกติใหเห็น เนื่องจากมีความตานทานโรคจากการสัมผัสเชื้อหรือ
ปวยในชวงที่เปนสุกรเล็กหรือสุกรรุน ลูกสุกรมีโอกาสติดเชื้อตลอดที่อยูในซองคลอดจาก
แมสุกรที่แพรเชื้อออกมาทางลมหายใจ โดยเฉพาะในชวงหลังคลอดใหม ๆ
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ภาพที่ 11.4 โรคปอดเอนซูติกนิวโมเนียหรือปอดอักเสบ
จากเชื้อ Mycoplasmal pneumonia

การปองกัน 1. การใชยาปฏิชีวนะเพื่อลดการแพรเชื้อจากแมสุกรไปยังลูกและ
ลดการแพรเชื้อของลูกสุกรดวยกันในเลาอนุบาล โดยใชยาปฏิชีวนะผสมในอาหารแมสุกร
เลี้ยงลูกตั้งแต 1 สัปดาหกอนคลอดตอเนื่องถึงหลังคลอด 1-2 สัปดาห รวมเปน 2-3
สัปดาหติดตอกัน หรืออาจตลอดชวงการเลี้ยงลูก และผสมในอาหารลูกสุกรใหกินตอเนื่อง
จนถึง 2 สัปดาหหลังหยานม อายุประมาณ 6 สัปดาห ชนิดยาปฏิชีวนะที่ใชดังนี้ ไทโลซีน
(tylosin) กลุมยาเตตราซัยคลิน (tetracyclines) ลินโคมัยซิน (lincomycin) สไปรามัยซิน
(spiramycin) ไทอะมูลิน (tiamulin) และโจซามัยซิน (josamycin)
2. การใหวัคซีน ฉีดแมสุกรพันธุกอนคลอด 2 สัปดาห และฉีดให
ลูกสุกร 2 ครั้ง ที่อายุครบ 1 และ 3 สัปดาห

เซอโคไวรัสสุกร (Circovirus infection in Swine; PCV-2)
โรคนี้มักพบในสุกรอนุบาลมีผลทําใหลูกสุกรผอมลงอยางรวดเร็ว ตอมน้ําเหลือง
ทั่วรางกายบวมโตขึ้นอยางเห็นไดชัด หายใจลําบาก ทองเสียเปนครั้งคราว ผิวหนังซีด
เกิดดีซาน จึงเรียกอาการเหลานี้วา กลุมอาการ post-weaning multisystemetic wasting
syndrome (PMWS) นอกจากนี้ยังสามารถทําใหเกิดกลุมอาการ porcine dermatitis and
nephropathy syndrome (PDNS) และกลุมโรคซับซอน porcine respiratory disease
complex (PRDC) ดวย
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สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ PCV-2 ซึ่งเปนเชื้อไวรัสขนาดเล็กที่มี DNA
ลักษณะเปนวงกลม (single stranded circular DNA genome) ไมมีเปลือกหุม มีความ
คงทนในสิ่งแวดลอมไมเหมาะสมและยาฆาเชื้อโรคหลายชนิด เชื้อไวรัสชนิดนี้มีคุณสมบัติ
ทําลายระบบภูมิคุมกันโรค ทําใหเกิดภาวะภูมิคุมกันโรคบกพรอง
ระบาดวิทยากลุมอาการ PMWS
ตัวที่บงบอกถึงการติดเชื้อไวรัส PCV-2 คือ การเกิดกลุมอาการ PMWS จาก
รายงานการเกิดอาการ PMWS เปนครั้งแรกในค.ศ.1991 ที่ประเทศแคนนาดา ปจจุบันมี
การระบาดในหลายประเทศ เชน ทวีปอเมริกาเหนือและใต หลายประเทศทางยุโรปและ
เอเซียรวมถึงประเทศไทยดวย กลุมอาการนี้เปนปญหาอยางมากในสุกรอนุบาลและสุกร
ขุน เมื่อเปนโรคอุบัติใหมสําหรับฟารมที่ไมเคยติดเชื้อมากอนทําใหมีความรุนแรงสูงมาก
ทั้งในสุกรหลังหยานม สุกรเล็ก สุกรรุน และในฝูงแมพันธุ สามารถตรวจพบไวรัสจากซาก
ลูกสุกรที่แทงหรือแมในน้ําเชื้อสุกรพอพันธุ สวนใหญพบในสุกรหลังหยานมจนถึงสุกรรุน
ชวงอายุระหวาง 5-18 สัปดาห อาการที่พบคือ ลูกสุกรไมโตเมื่อเทียบกับลูกสุกรตัวอื่นใน
ชุดเดียวกัน ตอมาน้ําหนักลดและผอมโทรม บางครั้งอาจแสดงลักษณะของปอดอักเสบ
รวมกับอาการทองเสีย สุกรปวยไมตอบสนองตอการใหยาปฏิชีวนะหรือการบําบัดรักษาใด
ๆ หรือถึงแมวาจะใหการดูแลอยางใกลชิดแตลูกสุกรยังคงสูญสัยน้ําหนักตัวไปเรื่อย ๆ
ระบาดวิทยากลุมอาการ PDNS
การเกิดกลุมอาการ PDNS พบตั้งแตค.ศ.1993 เกี่ยวของกับการติดเชื้อไวรัส
PCV-2 สุกรอาจไมแสดงอาการปวย ไมมีไข แตพบแผลหลุมในกระเพาะอาหารและรอย
โรคที่ผิวหนังในบริเวณสวป ขาหลังดานใน ดานทายลําตัว และพื้นทอง รอยโรคอาจมีตุม
แดงเปนปนกวางหรือเปนดวงโต มีหนองแหงกรังปกคลุม และมีเศษสะเก็ตสีดํา สุกรที่
ปวยอาจตายหรือบางครั้งหายเองไดแมไมทําการรักษา เมื่อทําการผาซากชันสูตรพบวา
ไตบวมสีซีดขยายใหญและมีจดุ เลือดออกขนาดเล็กที่ผิวไต จากการสองกลองจุลทรรศน
พบรอยโรคของการเกิดการแพจากการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันในรางกาย โดยกลุม
อาการเหลานี้เกิดจากเชื้อไวรัส PCV-2 รวมกับเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida
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ระบาดวิทยากลุมอาการ PRDC
สหรัฐอเมริกาพบกลุมอาการ PRDC ซึ่งเกี่ยวของกับการติดเชื้อ PCV-2 รวมกับ
การติดเชื้อ Pasteurella multocida, swine influenza, PRRS virus หรือ Mycoplasma
hyopneumoniae มีผลทําใหเปนโรคเรื้อรังและมักเกิดการระบาดของกลุมโรคทางเดิน
หายใจอยางรุนแรงตามมา เมื่อเกิดการระบาดจะไมพบการตอบสนองตอยาปฏิชีวนะ เปน
ผลใหสุกรมีการตายมากกวาปกติสูงขึ้น 2-10 เทา รอยโรคอื่นที่เกี่ยวของกับ PCV-2 อาจ
เปนการเสียหายของระบบสืบพันธุในแมสุกร ลําไสอักเสบ แสดงอาการโรคทางระบบ
ประสาท จากการชันสูตรซากในลูกสุกรที่ผอมแหงพบวามีหลายตัวที่มีแผลหลุมหรือการ
อักเสบในกระเพาะอาหาร มีบริเวณเลือดออก ตอมน้ําเหลืองบวมโตทั่วรางราย มีรอยโรค
ที่บงชี้ถึงภาวะการอักเสบอยางรุนแรงและยังมีการเสื่อมสลายของเซลลปอด ตับออน ไต
ตับ กลามเนื้อหัวใจ และเนื้อเยื่อตอมน้ําเหลืองทั่วไป
การปองกัน 1. มีการกักกันสุกรใหม กอนนําเขาฝูงตองตรวจเชื้อไวรัส PCV-2
ใหไดผลลบ จึงนําเขาฝูงที่ปลอดโรค
2. ลูกสุกรแรกคลอดตองใหนมน้ําเหลืองอยางเพียงพอโดยทันที
3. ลดการฝากเลี้ยงลูกสุกรหรือไมควรทําเลยในขณะที่มีการ
ระบาดของโรคอยู หรือนําสุกรออนแอมาเลี้ยงรวมกัน หากเปนไปไดควรทําลายเพื่อลด
จํานวนเชื้อที่แพรระบาดในฝูง
4. ลดขนาดของฝูงสุกร
5. มีระบบการนําสุกรเขาหมด-ออกหมดในระดับโรงเรือนหรือฟารม
6. ควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีการระบายอากาศดีในทุกโรงเรือน
7. มีการปองกันการนําเขาและการแพรกระจายเชื้อจากผูเขา
เยี่ยมฟารม หนู แมลง นก สัตวอื่น ๆ และยานพาหนะที่เขาออกฟารม โดยตองมีการ
อาบน้ําและฆาเชื้อโรคกอนเขาฟารม มีการทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณอยางดี
ไมใหเปนแหลงเพาะเชื้อและเพาะพันธุสัตวอื่น ๆ
การรักษา 1. ไมมีการรักษา หากมีการติดเชื้อแบคทีเรียอื่นกอนมีการติดเชื้อ
ไวรส PCV-2 อาจใชยาปฏิชีวนะชวยควบคุมโรคไดบาง
2. ทําการรักษาโรคแบคทีเรียแทรกซอนที่เกิดขึ้น โดยการใชยา
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ปฏิชีวนะวงกวางในรูปการกินเพื่อลดความรุนแรงของโรค หรือใชเคมีบําบัดโดยเฉพาะ
ในชวงเกิดความเครียด เชน จากการทําวัคซีนตาง ๆ การขนสงเคลื่อนยาย การรวมฝูง
และแยกสุกรที่ไมตอบสนองตอการรักษาออกจากฝูง
3. กําจัดหรือลดปญหาการเกิดโรค PRRS รวมดวย โดยการทํา
วัคซีน หรือลดการเคลื่อนยายสุกร หรืออยาใหเกิดความเครียดกับสุกร
4. กําจัดหรือลดปญหาการเกิดการติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสุกร
รวมดวย โดยการทําวัคซีน
5. หากพบวามีการติดเชื้อพารโวไวรัสในสุกรในระยะเวลาที่เกิด
โรคจากเชื้อไวรัส PCV-2 ใหทําวัคซีนปองกันโรคพารโวไวรัสในสุกรขุนดวย
6. ลดปญหาโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อ Mycoplasma
Hyopneumoniae โดยการทําวัคซีน หรือทําการรักษาทางยา ทั้งยาฉีดและยาผสมอาหาร
เชน ยากลุม macrolides, pleuromutilins
7. หากพบวาทําการแกปญหาดวยวิธีตาง ๆ แลวไมไดผล ควร
เปลี่ยนแหลงที่มาของพันธุกรรมสุกรในฟารม หรือเปลี่ยนสายพันธุของสุกรเปนสายพันธุ
อื่นที่มีความตานทานตอโรคไดดีกวา

โรคกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบติดตอ, โรคทีจีอี (Transmissible
Gastro-enteritis; TGE)
เปนโรคระบาดของทางเดินอาหารที่เกิดอยางรุนแรงในลูกสุกร อัตราการเกิดโรค
และอัตราการตายสูงถึง 100 เปอรเซ็นต
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสสกุล Coronavirus และวงศ Coronaviridae
การติดตอ 1. กินอาหารหรือน้ําที่มีเชื้อโรคปะปนอยู
2. การหายใจที่เอาเชื้อโรคเขาไป
ระยะฟกตัว 14 ชั่วโมง- 4 วัน
อาการ อาการของโรคจะรุนแรงในลูกสุกรที่มีอายุต่ํากวา 3 สัปดาห อาการแรก
ที่พบคือ อาเจียน (มีตะกอนน้ํานม) และมีอาการทองเสียตามมา ซึ่งอาการทองเสียจะพบ
ไดเมื่อลูกสุกรสัมผัสกับเชื้อโรคแลวนาน 18-30 ชั่วโมง อาการทองเสียที่พบไดในวันแรก
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ภาพที่ 11.5 โรคทีจีอี ลูกสุกรทองเสียและสภาพรางกายสูญเสียน้ํา

การปองกัน 1. ทําวัคซีนปองกันโรคทีจีอี ตามโปรแกรมที่กําหนดไว
2. มีการจัดการควบคุมโรคที่เขมงวด
3. มีการสุขาภิบาลที่ดี
4. มีการเลี้ยงดูและการใหอาหารที่ดี
5. กําจัดสัตวที่สามารถเปนพาหะของโรค
6. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
การรักษา ไมมียาที่จะใชรักษาโดยเฉพาะ นอกจากจะรักษาตามอาการโดย
1. ใหน้ําเกลือ เพื่อทดแทนน้ําและอีเล็คโทรไลทที่สูญเสียออกมากับ
อุจจาระ
2. ใหความอบอุนอยางเพียงพอแกลูกสุกรปวย
3. ใหยาปฏิชีวนะละลายน้ํา เพื่อปองกันโรคแทรกซอน
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โรคขอบวมอักเสบเปนหนอง (Suppurative arthritis หรือ Purulent
arthritis)
พบไดในสุกรทุกชวงอายุ แตพบมากในลูกสุกรที่มีการตัดสายสะดือไมสะอาด
เปนโรคที่กอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง เนื่องจาก
เปนโรคแบบเรื้อรัง คุณภาพซากลดลง และตายได
สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดคือ Streptococcus spp..
Stphylococcus spp. และ Corynebacterium pyogenes ทั้งนี้พบวา Streptococcus spp.
และ Stphylococcus spp. เปนสาเหตุสวนใหญในลูกสุกรกอนหยานม ขณะที่ Corynebaterium pyogenes จะเปนสาเหตุสวนใหญในลูกสุกรหลังหยานม
การติดตอ 1. การหายใจเอาเชื้อโรคเขาไป
2. เชื้อโรคเขาทางบาดแผลหรือรอยถลอกที่เยื่อเมือกหรือผิวหนัง
เชน การตัดเขี้ยว ตัดหาง รอยถลอกที่ผิวหนัง การตอน การตัดสายสะดือ การฉีดยา เปนตน
อาการ สุกรมีอาการขออักเสบบวมแดงและเจ็บปวดมาก การอักเสบเกิดที่ขอขา
ขอเขา และขอบริเวณปลายกีบของขาหนา ซึ่งทําใหสุกรนอนอยูกับที่ไมยอมเคลื่อนไหว
บางรายอาจพบฝเกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อโดยรอบขอได เดินขากะเผลก (lameness) น้ําหนักลด
ขนหยาบกราน ในรายที่ขออักเสบเปนเวลานาน อาจพบรูเปดของแผลชอนทะลุ (fistula)
ซึ่งจะมีหนองไหลออกมาและจะไหลมากเมื่อใชมือบีบกดบริเวณขอที่บวม รายที่เปนเรื้อรัง
เชื้ออาจแพรกระจายไปตามกระแสเลือด และทําใหเกิดการอักเสบของอวัยวะตาง ๆ ที่เชื้อ
ไปอยูเฉพาะที่ ที่พบเสมอไดแก เยื่อหุมสมองอักเสบ ขอสันหลังอักเสบ เปนตน ทําใหสุกร
แสดงอาการหลังโกงหรืออัมพาตของสวนทายลําตัว (paraplegia) หากทําการเจาะขอจะ
พบหนอง หนองจากเชื้อ streptococci และ staphylococci ในระยะแรกมีลักษณะเปนครีม
สีขาว ในรายเรื้อรังมีลักษณะคลายเนยแข็ง หนองจากเชื้อ C. pyogenes มีลักษณะขนสี
เหลืองหรือสีเขียวแกมเหลือง
การปองกัน 1. มีการตัดสายสะดือหรือใชเข็มฉีดยาที่สะอาด
2. มีการสุขาภิบาลที่ดี และการจัดการที่ดีและสะอาด
การรักษา ใชยาปฏิชีวนะ เชน ยากลุมเพ็นนิซิลินหรือยากลุมเตตราไซคลิน
เปนตน
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ภาพที่ 11.6 โรคขอบวมอักเสบเปนหนอง

โรคเกลสเซอรหรือโรคเยื่อเสื่อม (Glasser’s disease หรือ Porcine
polyserositis and polyarthritis)
เปนโรคติดเชื้อที่พบในสุกรทุกชวงอายุ แตโดยปกติจะพบมากในสุกรเล็กชวง
อายุ 2 สัปดาหถึง 4 เดือน แตพบมากที่สุดคือชวงหลังหยานม (อายุ 5-8 สัปดาห) เชื่อวา
มีสาเหตุจากความเครียด ซึ่งอาจเกิดจากการหยานม การขนยาย การยายคอกหรือ
โรงเรือน การเกิดโรคมักเกิดภายหลังมีภาวพเครียด 2-7 วัน อาจมีสุกรเพียงตัวเดียวหรือ
หลายตัวในกลุมปวย อัตราการตาย 10-50 เปอรเซ็นต
สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Hemophilus parasuis (H. parasuis) ซึ่งเปน
แบคทีเรียแกรมลบรูปกลมรี มีหลายซีโรไทปกอโรคในสุกร
การติดตอ 1. การหายใจเอาเชื้อโรคเขาไปแลวกลายเปนการติดเชื้อแอบแฝง
(latent infection) ที่ทางเดินหายใจของสุกร เมื่อกิดภาวะเครียดเชื้อจะแทรกเขาไปทําให
เกิดภาวะเลือดมีแบคทีเรียและเกิดการอักเสบของเยื่อเสื่อมแขอทั่วไป การเกิดโรคอาจจะ
เปนชวงเดียวกับที่สุกรหมดภูมิคุมกันที่ไดรับจากแมทางน้ํานมเหลือง
2. การนําสุกรที่ไมมีภูมิคุมกันหรือไมเคยสัมผัสกับเชื้อชนิดนี้เขา
มารวมกลุมกับสุกรที่เปนพาหะ (มีการติดเชื้อแฝง) พบไดในฝูงสุกรสวนใหญ ทําใหเกิด
การระบาดของโรคคอนขางรุนแรงจนกวาฝูงสุกรนั้นจะมีภูมิคุมกันเกิดขึ้น
อาการ ในภาวะโลหิตเปนพิษจากการติดเชื้อฮีโมฟลัส รางกายลูกสุกรมีการ
สงผานซีรั่มเขาสูชองวางสวนตาง ๆ ของรางกายมากขึ้น ไมวาจะเปนชองอก ถุงหุมหัวใจ
ชองทอง ชองอุงเชิงกราน รวมทั้งบริเวณขอตอตาง ๆ สงผลใหมีการสะสมไฟบริน (fibrin)
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เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามลําดับ สุกรมีอาการไขสูงปานกลางถึงสูง (104-105 องศาฟาเรนไฮต)
ไมกินอาหาร เฉื่อยชา อัตราการเตนของหัวใจสูง 160 ครั้ง/นาที เยื่อตาขาวสีแดง การ
บวมน้ําของหนังตาและใบหู เดินขากะเผลก ขอบวมและแสดงอาการเจ็บปวดเมื่อคลํา
ตรวจหรือสงเสียงรองเมื่อลุกขึ้นยืน สุกรปวยจะยืนดวยปลายกีบและเดินลากขาโดยมีชวง
กาวสั้น ๆ อาจมีอาการหายใจลําบากในลักษณะหายใจแบบตื้น มีการยืดสั่นหัว และอา
ปากหายใจในรายรุนแรง อาการของเยื่อหุมสมองและสมองอักเสบ ทําใหกลามเนื้อสั่น
กระตุก กลามเนื้อขาหลังทั้งสองไมประสานกัน อัมพาตโดยลมตัวลงนอนตะแคงและมีการ
ดิ้นรนเพื่อจะลุกขึ้น ซึ่งเปนลักษณะทางคลินิกที่พบไดเปนสวนใหญ สุกรสวนใหญตาย
ภายใน 2-5 วันหลังเริ่มอาการปวย สุกรที่มีชีวิตรอดจะเกิดขออักเสบแบบเรื้อรัง (chronic
arthritis) หรืออาจเกิดการอุดกั้นของลําไสไดในบางราย ในฤดูกาลที่มีฝนตกชุกละอองฝน
สาดเปยกและอากาศหนาวเย็นจะพบกรณีปญหารุนแรงมาก

ก
ภาพที่ 11.7 โรคเกลสเซอร

ข

ค

ก ขอขาบวมสุกรปวยจะยืนดวยปลายกีบและเดินลากขา
ข ใบหูสีน้ําเงินเขมจากการขาดออกซิเจน
ค สุกรนอนตะแคงและผิวหนังสีน้ําเงินถึงมวงจากการขาดออกซิเจน
เมื่อเปดผาซากจะพบเยื่อเหนียวสีขาวเหลืองใสหรือขุนเหมือนกาว
แข็งแปงเปยก ซึ่งเกิดจากการรวมตัวสะสมของไฟบรินในชองอก ถุงหุมหัวใจ ชองทอง
โดยเฉพาะชองทอง ทําใหอวัยวะภายในถูกยึดตรึงติดกันทุกสวนเปนกอนกลมขนาดใหญ
ซึ่งเปนลักษณะคอนขางเฉพาะของโรคนี้
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การปองกัน 1. เมื่อมีการขนยายหรือการรวมกลุม ควรใหยาซัลโฟนาไมด
(sulfonamide) หรือซันโฟนาไมด-ไตรเมทโทพรีม (sulfonamide-trimethoprime) ผสม
อาหารในขนาด 250-500 กรัม/ตัน ใหสุกรกินติดตอกัน 8-14 วัน เพื่อปองกันการเกิดโรค
2. ควรใสยาปฏิชีวนะหรือเคมีบําบัดผสมอาหารหรือน้ําดื่มกิน
เพื่อควบคุมปองกันโรค เชน ชนิดยาในกลุมเบตาแลคแตม กลุมเตตระไซคลิน กลุมมาโคร
ลีดส ลิงโคซามีดส หรือกลุมควิโนโลนส ตัวยาเอนโรฟลอกซาซินผสมในอาหารมักออกรส
ขม อาจทําใหสุกรไมกินได
3. ใหยาที่ควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร เชน อะมิโนกลัยโคไซดส
โปลีเปปไทด เพื่อทําใหสุขภาพสมบูรณ แข็งแรงยิ่งขึ้น
การรักษา ควรรีบรักษาใหเร็วที่สุด ดวยการฉีดยารักษาและฉีดซ้ําทุก ๆ 24 ชั่วโมง
(กรณีไมใชยาชนิดออกฤทธิ์นาน) ติดตอกัน 5-7 วัน สุกรตัวอื่นในคอกเดียวกันตองใหยา
เพื่อปองกันหรือควบคุมการระบาดของเชื้อ ยาที่ใชตองใหในปริมาณสูงเพื่อใหยาในกระแส
เลือดสูงพอที่จะเขาไปในไขสันหลัง และแพรเขาไปในขอที่อักเสบ
ยาที่ใชคือ ยาเพนนิซิลลิน (penicillin) แอมพิซิลลิน (ampicillin)
ซันโฟนาไมดไตรเมทโทพรีม และเตตราไซคลิน (tetracycline)

โรคทองเสียในลูกสุกรที่เกิดจากเชื้ออี. โคไล (Colibacillosis)
เปนโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร พบวาเปนไดกับสุกรทุกอายุโดยเฉพาะลูกสุกร

สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอี. โคไล (Escherichia coli; E. coli) เชื้อนี้
สามารถพบไดในทางเดินอาหารปกติ และเมื่อรางกายสุกรออนแอเชื้อโรคก็จะเพิ่มจํานวน
มากขึ้น เปนผลใหสุกรปวย
อาการ ความรุนแรงของโรคขึ้นอยูที่อายุของสุกรที่ปวย คือ ถาเปนกับลูกสุกร
แรกคลอดมักพบวาลูกสุกรปวยจะตายดวยอาการโลหิตเปนพิษ โดยไมพบอาการทองเสีย
สําหรับลูกสุกรปวยที่ไมตาย จะพบอาการทองเสีย ขนหยาบ รางกายสูญเสียน้ํา และผอม
แกรน สวนสุกรรุนที่เกิดอาการทองเสียเนื่องจากเชื้ออี.โคไล มักเนื่องมาจากการกินหรือ
หายใจเอาเชื้อโรคตัวนี้เขาไป
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การปองกัน 1. มีการจัดการเลี้ยงดูที่ดีทั้งแมสุกรและลูกสุกร
2. มีการสุขาภิบาลที่ดี
3. ลูกสุกรแรกคลอดตองใหไดกินนมน้ําเหลืองจากแมสุกร
การรักษา ใชยาปฏิชีวนะ เชน ยานีโอมัยซินหรือยาสเตร็ปโตมัยซินหรือยาโคลิ
สติน หรือยากลุมสังเคราะห

ภาพที่ 11.8 โรคทองเสียในลูกสุกรจากเชื้ออี.โคไล

โรคโพรงจมูกอักเสบ (Atrophic rhinitis, AR)
เปนกับระบบทางดินหายใจ พบไดในสุกรทุกชวงอายุ มีอัตราการเกิดโรคสูงแตมี
อัตราการตายต่ํา
สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิดรวมกัน คือ Bordetella bronchiseptica
(Bb) และ Pasteurella multocida (Pm) ชนิดสรางสารพิษทําใหเกิดการฝอลีบอยางรุนแรง
ของ turbinate bone และจมูกผิดรูป
การติดตอ 1. การหายใจเอาเชื้อโรคเขาไป
2. การสัมผัสกับสุกรปวยโดยตรง
3. การกินน้ําและอาหารที่มีเชื้อโรคปนอยู
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อาการ จาม เลือดไหลออกจากจมูก มักพบอาการทั้งสองในสุกรที่มีอายุนอย
กวา 4 สัปดาห เยื่อบุตาอักเสบและมีคราบน้ําตา จมูกและ/หรือยากรรไกรปากบนหดสั้น
และจมูกบิดเบี้ยว ปญหาทางเดินหายใจมีมากขึ้น ปอดบวม สูญเสียประสิทธิภาพการผลิต
สุกรใหญที่เปนโรคนี้พบวาไมมีผลทําใหจมูกบิดเบี้ยวหรือยน แตจะเปนตัวอมโรคและจะ
แพรเชื้อโรคเมื่อสุกรเครียด

ภาพที่ 11.9 โรคโพรงจมูกอักเสบ แสดงอาการจาม เลือดไหลออกจากจมูก จมูกบิดเบี้ยว

การปองกัน 1. การกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
2. ศึกษาแหลงที่มาของสุกรใหมวามีโรคนี้ระบาดหรือไม
3. กําจัดหนู แมว และสุนัข ออกจากโรงเรือน เพราะสัตวเหลานี้
เปนพาหะของโรค
4. การจัดการควบคุมโรคที่เขมงวด
5. การเลี้ยงดูดีและอาหารดี
6. การสุขาภิบาลที่ดี
การรักษา ใชยาปฏิชีวนะชนิดที่ออกฤทธิ์และทําลายเชื้อโรคไดกวางหรือยา
ซัลโฟนามาย เชน ยาซัลฟาเมทธาลีน ซัลฟาไทอะโซน เปนตน

โรคไฟลามทุง (Erysipelas)
เปนโรคระบาดที่สามารถติดตอถึงคนได ความรุนแรงของโรคอาจมีผลเนื่องจาก
พันธุกรรม คุณคาของอาหารที่ใชเลี้ยง การสุขาภิบาล อุณหภูมิของสภาพแวดลอมหรือฤดูกาล
สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Erysipelothrix rhusiopathiae
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การติดตอ 1. การกินน้ําและอาหารที่มีเชื้อโรคปนอยู
2. การสัมผัสกับสุกรปวยโดยตรง
ระยะฟกตัว 3-4 วัน
อาการ อาการมี 4 แบบคือ
1. แบบที่หนึ่ง สุกรปวยแสดงอาการแบบฉับพลันและอาจตายไดโดย
ไมแสดงอาการปวยใหเห็น อาการที่พบคือ ไขสูง 104-108 องศาฟาเรนไฮต ซึม เบื่ออาหาร
หนาวสั่น นอนสุมกัน ตาแดง ไอ มีขี้มูกขี้ตา ทองผูกตามดวยอาการทองเสียอยางรุนแรง
บางตัวอาจพบอาการอาเจียน
2. แบบที่สอง สุกรปวยแสดงอาการที่ผิวหนังคือ พบอาการบวมที่ผิวหนัง
ลักษณะคลายรูปขาวหลามตัดหรือเปนหยอมสีแดงจนถึงสีมวงที่บริเวณทอง
ตนขาและ
ลําตัว สุกรปวยที่ฟนจากโรคจะพบวาผิวหนังที่มีรอยโรคจะลอก
3. แบบที่สาม สุกรปวยแสดงอาการที่ขอขาคือ เดินขากระเผลกหรือ
เดินในลักษณะขาไมสัมพันธกัน เกิดจากขออักเสบโดยเฉพาะที่ขอเขาหนาและเขาหลัง
4. แบบที่สี่ สุกรปวยจะตายแบบทันทีหรืออาจพบอาการบวมที่ปลาย
จมูก หู และสวนอื่นของรางกาย

ภาพที่ 11.10 โรคไฟลามทุง ผิวหนังลักษณะคลายขาวหลามตัดหรือเปนหยอมสีแดงถึงมวง

การปองกัน 1.
2.
3.
4.
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การกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
การจัดการควบคุมโรคที่เขมงวด
การเลี้ยงดูดีและอาหารดี
การสุขาภิบาลที่ดี
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การรักษา ใชยาปฏิชีวนะในกลุมของยาเพ็นนิซิลินและยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์
ทําลายเชื้อไดกวาง

โรคซัลโมแนลโลซีสหรือพาราไทฟอยด (salmonellosis)
โรคนี้เปนโรคระบาดที่พบไดกับสุกรทุกอายุ อัตราการเกิดโรคสูงและอัตราการตายสูง
สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกรัมลบ ในสกุลซัลโมเนลลา (salmonella) มี 2
ชนิดคือ Salmonella choleraesuis และ Salmonella typhisuis
การติดตอ 1. การกินอาหารและน้ําที่มีเชื้อโรคปนอยู
2. การกินกระดูกปนที่มีเชื้อโรคปนอยู
3. การสัมผัสกับสัตวฟนแทะหรือนกปาที่เปนตัวพาหะของโรค
ระยะฟกตัว 1-2 วัน
อาการ อาการปวยที่พบไดมีอยู 4 แบบคือ
1. แบบที่หนึ่ง มักพบกับลูกสุกร โดยอาการปวยจะเกิดแบบฉับพลัน
ไขสูง 105-107 องศาฟาเรนไฮต สุกรจะซึมและตายภายใน 24-48 ชั่วโมง นอกจากนี้ยัง
พบวาผิวหนังมีสีแดงเขมจนถึงสีมวง โดยเฉพาะที่ขอบตาและใตทอง อาการทางประสาท
อาจพบและอัตราการตายสูงถึง 100 เปอรเซ็นต
2. แบบที่สอง มักพบกับสุกรที่มีอายุมากหรือสุกรใหญ อาการที่พบได
คือ ไขสูง 105-107 องศาฟาเรนไฮต ทองเสียเปนน้ําอยางแรง อุจจาระมีกลิ่นเนา เปนมูก
และอาจพบเยื่อเมือกของลําไสปนดวย
3. แบบที่สาม อาการที่พบคือ ไขสูง 103-104 องศาฟาเรนไฮต เบื่อ
อาหาร อุจจาระนิ่ม และบางรายพบอาการสูญเสียน้ํา เชน ผิวหนังขาดความยืดหยุน ตา
จมลึก ขนลุก ซูบผอมลงเรื่อยๆ และตายในที่สุด
4. แบบที่สี่ อาการที่พบคือ ทองเสีย โดยพบเปน ๆ หาย ๆ ผอมแหง
และตอบสนองตอการรักษาไดนอย (อุจจาระอาจปกติหรืออาจมีมูกหรือเลือดปน)
การปองกัน 1. กําจัดสุกรที่เปนตัวอมโรค
2. การกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
3. การจัดการควบคุมโรคที่เขมงวด
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4. ระวังการใชวัตถุดิบอาหารสัตวจากโรงฆาสัตว
5. การสุขาภิบาลที่ดี
การรักษา ใชยาปฏิชีวนะ เชน ยานีโอมัยซิน หรือยาเตตราไซคลิน หรือยา
ซัลโฟนามาย หรือยาไนโตรฟูราโซน

โรคแทงติดตอหรือบรูเซลโลซีส (Brucellosis, Undulent fever,
Mediter ranean fever)
เปนโรคติดตอที่มีการระบาดแพรหลายทั่วไปในสัตวเลี้ยง เชน โค แพะ แกะ และ
สุกร ในคนสามารถติดโรคนี้ได
สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียบรูเซลลา (brucella) ซึ่งมีอยูหลายสายพันธุยอย
การติดตอ 1. กินอาหารและน้ําที่มีเชื้อปะปนอยู
2. เชื้อโรคเขาทางบาดแผล หรือเยื่อบุตาง ๆ
3. การผสมพันธุ
4. ทางน้ํานม และสิ่งขับถายจากการแทงลูกของสัตวที่เปนโรค
อาการ ในสัตวแมพันธุมักแทงลูกหลังจากตั้งทองได 5 เดือน แตถาไมแทงลูก
ลูกที่ออกมาจะออนแอและมักเกิดโรคแทรกซอน ถาเปนแบบรุนแรงอาจเกิดอาการโลหิต
เปนพิษตาย ถามดลูกอักเสบเรื้อรังทําใหเกิดอาการเปนหมัน เปนสัดไมสม่ําเสมอ ผสมไม
คอยติด ซึ่งอาจเปนแบบถาวรหรือชั่วคราวก็ได นอกจากนี้รูปรางลักษณะทั่วไปไมคอย
สมบูรณ น้ําหนักลด เกิดเนื้องอกที่ขอเขา และในบางรายเกิดเตานมอักเสบ สัตวบางตัวไม
มีอาการใด ๆ เลย แตเปนตัวแพรเชื้อโรคไดในการผสมพันธุตามธรรมชาติหรือผสมเทียม
สวนในสัตวพอพันธุมีอาการอักเสบของอัณฑะและผิวของอัณฑะ ทําใหเปนหมันและเปน
ตัวแพรเชื้อโรคในการผสมพันธุ
การปองกัน 1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคในลูกสัตวเพศเมียอายุ 3-8 เดือน
2. ทําการตรวจสอบโรคแทงติดตอทุก 6 เดือน
การรักษา ไมมียารักษาใหหายขาด เพียงแตทําใหเชื้อโรคสงบลงชั่วคราวแลว
โรคจะกลับเปนขึ้นไดอีก
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โรคเล็ปโตสไปโรซีส (Leptospirosis)
เปนโรคที่เกิดกับสุกรไดทุกชวงอายุ โดยเฉพาะแมสุกรทําใหแทงลูกได สามารถ
ติดตอสูคนไดโดยเชื้อเขาทางบาดแผล ในขณะสัมผัสกับสัตวปวยหรือการชําแหละซาก
สัตวที่มีเชื้อโรค หรือการใชน้ําหรือกินเนื้อหรือนมที่มีเชื้อโรคอยูและไมสุก
สาเหตุ เกิดจากเชื้อเล็ปโตสไปรา มีอยูหลายชนิด
การติดตอ 1. เชื้อโรคเขาทางบาดแผลของผิวหนังหรือเยื่อบุผนังตา
2. กินอาหารและน้ําที่มีเชื้อโรค
3. การหายใจ เอาเชื้อที่อยูในอากาศเขาไป
4. แมลงดูดเลือดเปนตัวแพรเชื้อโรคนี้
ระยะฟกตัว 1-2 สัปดาห
อาการ แมสุกรแสดงอาการไขสูง เบื่ออาหาร ลมลงนอน ไมมีแรงลุกขึ้น หายใจ
ถี่หอบ มีฮีโมโกลบินและเลือดในปสสาวะ หลังแสดงอาการปวยแลวประมาณ 10 วัน
แมสัตวทองจะแทงลูก ถาไมแทงลูก ลูกที่คลอดออกมาจะตายกอนคลอดหรือเปนมัมมี่หรือ
ลูกสุกรที่คลอดจะออนแอ สวนในลูกสัตวมีอาการไข แลวคอย ๆ ลดลงภายใน 48 ชั่วโมง
มีอาการดีซานโดยมีเม็ดเลือดแดงลดลงและเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นจากปริมาณปกติ เชื้อ
โรคนี้สวนใหญเปนสาเหตุทําใหไตถูกทําลายโดยไตจะมีจุดสีขาว ในกรณีเชื้อรุนแรงโดย
เฉพาะที่เกิดกับลูกสัตวอาจทําใหตายภายใน 5-7 วัน สวนลูกสัตวที่กินนมน้ําเหลืองจาก
แมที่เคยเปนโรคแลวหายจะมีภูมิคุมกันโรคนาน 1-2 เดือน เชื้อโรคนี้ถูกขับออกจาก
รางกายทางปสสาวะและสิ่งขับถายที่แทงออกมา ทําใหเชื้อโรคแพรระบาดได
สิ่งที่บงบอกวาฟารมไดเกิดโรคเล็ปโตสไปโรซีสคือ
1.
2.
3.
4.

AT 328

การแทงลูกในชวงทองได 2 เดือน จนกระทั่งใกลคลอด
ลูกสัตวตายกอนคลอดมากกวาลูกสัตวที่คลอดมีชีวิต
ลูกสัตวที่คลอดออกมาออนแอ
น้ําปสสาวะของแมสุกรมีสีน้ําตาลเขม
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ภาพที่ 11.11
คลอด

โรคเล็ปโตสไปโรซีส เชื้อเล็ปโตสไปราทําใหแมสุกรแทงลูกระยะตนถึงใกล

การปองกัน 1. การจัดการฟารมและการสุขาภิบาลที่ดี
2. การกักโรคสัตวใหมและการตรวจโรค
การรักษา 1. ใชยาปฏิชีวนะ ไดแก ยาสเตร็ปโตมัยซิน หรือกลุมยาเตตราไซคลิน
2. ใชยาฆาเชื้อโรคลาดพื้นคอกนาน 2-3 สัปดาห

โรคท็อกโซพลาสโมซีส (Toxoplasmosis)
โรคที่พบไดในสุกรทุกอายุ แตลูกสุกรและแมสุกรจะแสดงอาการรุนแรงมากกวา
สาเหตุ เกิดจากเชื้อโปรโตซัว Toxoplasma gondii พบไดในอุจจาระแมวและ
สามารถอยูในดินชื้นไดนานหลายเดือน
การติดตอ 1. กินน้ําและอาหารที่มีเชื้อโรคปะปนอยู
2. การหายใจเอาเชื้อที่อยูในอากาศเขาไป
อาการ แมสุกรแสดงอาการเบื่ออาหาร อาเจียน หายใจลําบาก ไขสูง 104-106
องศาฟาเรนไฮต และสวนทายไมมีแรงหรืออัมพาต ในรายรุนแรงแมสุกรจะตายภายใน
1-2 วันหลังแสดงอาการปวย แมสุกรทองอาจจะแทงหรือใหลูกสุกรตายหรือออนแอ แตลูก
สุกรพบอาการรุนแรงมากกวา และสามารถติดตอถึงลูกสุกรไดโดยทางน้ํานมแม
ลูกสุกร แสดงอาการ หายใจลําบาก เยื่อตาอักเสบ ขี้ไหล ควบคุม
ตัวเองไมไดและสั่น และอัตราการตายสูงถึง 100 เปอรเซ็นต
สุกรรุนและสุกรใหญ แสดงอาการ ไขสูง เบื่ออาหาร ไอ หายใจลําบาก
เล็กนอย ผิวหนังที่หูและทองอาจจะแดง พบอัตราการเกิดโรค 20-30 เปอรเซ็นต แตอัตรา
การตายต่ํา
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ภาพที่ 11.12 วงจรชีวิตของโรคท็อกโซพลาสโมซีส

การปองกัน 1. กําจัดแมวพาหะของโรคออกจากฟารม
2. มีการจัดการฟารมและการสุขาภิบาลที่ดี
3. มีการกักโรคสุกรใหม
การรักษา ใชยาซัลฟาไดอะซีน (72.6 มลลิกรัมตอน้ําหนัก 1 กิโลกรัม) และยา
ไพริเม็ธทามีน (0.44 มิลลิกรัมตอน้ําหนัก 1 กิโลกรัม) และอาจเสริมวิตามินบีดวย

โรคพิษสุนัขบาเทียมหรือโรคเอดี (Pseudorabies หรือ Aujesky’s
disease, AD)
เปนโรคระบาดที่ทําใหสัตวเปนโรคแบบปจจุบันและทําใหสัตวตายเนื่องจากผล
ของเชื้อตอระบบประสาท (nervous system) โรคนี้กอใหเกิดความสูญเสียตออุสาหกรรม
การเลี้ยงสุกรเปนอยางมาก โดยสุกรที่ไดรับเชื้อจะมีอาการทางระบบการหายใจ ระบบ
ประสาท และระบบการสืบพันธุ เปนไดกับสุกรทุกอายุแตความรุนแรงของโรคจะเกิดกับ
ลูกสุกรและสุกรเล็ก อัตราการเกิดโรคและอัตราการตายสูง และสุกรที่ฟนจากโรคจะเปน
พานะของโรคและสามารถปลอยเชื้อโรคออกมากับลมหายใจ อาจเกิดโรคในสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมทุกชนิดและสัตวปกอีกหลายชนิด เชน โค แกะ สุนัข และแมว จะทําใหเกิดสมอง
อักเสบและมีอาการคัน (itching) อยางรุนแรงและเดนชัด
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุมเฮอรปสไวรัส (Herpesvirus) ชื่อ Herpes suis
การติดตอ 1. สัมผัสกับสุกรตัวที่เปนพาหะของโรค
2. กินอาหารหรือน้ําที่มีเชื้อโรค
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3.
4.
5.
6.

การหายใจเอาเชื้อโรคที่อยูในอากาศเขาไป
การผสมพันธุกับสุกรที่เปนโรค (เชื้อโรคถูกขับออกทางน้ําเชื้อ)
เชื้อโรคเขาทางเยื่อบุตา
เชื้อโรคสามารถถูกขับออกมาทางน้ํานมของแมสุกรและผานรก

ในขณะที่มีการตั้งทอง
7. หนูบานเปนตัวแพรเชื้อโรค
ระยะฟกตัว 36-48 ชั่วโมง
อาการ มากหรือนอยขึ้นอยูกับ อายุ อาการจะรุนแรงในลูกสุกรแรกคลอด
ลูกสุกรที่ปวยจะลมลงภายในไมกี่ชั่วโมงภายหลังจากการติดเชื้อ มีไข
สูงถึง 108 องศาฟาเรนไฮตหรือ 42 องศาเซลเซียส สุกรควบคุมการเคลื่อนไหวไมได
ตื่นเตน กลามเนื้อกระตุกอยางแรง แลวลมลงโดยขาอยูในลักษณะถีบจักรยาน (อาจพบ
อาการทองเสียและอาเจียนได และน้ําลายฟูมปาก ลูกสุกรอาจไดรับเชื้อตัวนี้กอนคลอด
ซึ่งจะพบลูกสุกรตายภายใน 2 วันหลังคลอดและลูกสุกรที่ไดรับเชื้อตัวนี้ทันทีที่คลอด
ออกมา อาจแสดงอาการใหเห็นเมื่ออายุ 2 วันและมักตายเมื่ออายุ 5 วัน และพบวาอัตรา
การตายของลูกสุกรที่มีอายุต่ํากวา 2 สัปดาหจะสูงถึง 100 เปอรเซ็นต และอัตราการตาย
ของลูกสุกรที่มีอายุมากกวา 3 สัปดาหขึ้นไปจะลดลงประมาณ 50 เปอรเซ็นต เนื่องจาก
ความสามารถในการตานโรคมีมากขึ้น
เมื่อสุกรโตขึ้นและอัตราการตายจะลดลงเหลือ
เพียง 5 เปอรเซ็นตในสุกรที่มีอายุ 5 เดือนขึ้นไป
สุกรรุนที่ปวยจะมีไขสูง เบื่ออาหาร ไมอยูนิ่ง หายใจลําบาก ตัวสั่น และ
ควบคุมตัวไมไดโดยเฉพาะสวนของขาหลัง และสุกรปวยจะชักตายในที่สุด สุกรที่ฟนจาก
โรคจะเปนพาหะของโรคและสามารถปลอยเชื้อโรคออกมากับลมหายใจ
สุกรใหญที่ปวยมักแสดงอาการไมรุนแรง อาการสวนใหญเปนอาการ
ทางระบบหายใจ ไดแก ไอ จาม มีน้ํามูก และหายใจลําบาก สวนอาการซึม อาเจียน
ทองเสียหรือทองผูกอาจพบไดในสุกรบางตัว
ถาสุกรทองปวยจะแทงลูก เพราะเชื้อสามารถผานทางรกได ซึ่งทําให
เกิดความไมสมบูรณในแมสุกรสูงถึง 20 เปอรเซ็นต ถามีการติดเชื้อภายใน 30 วันแรก
ของการตั้งทองทําใหเอมบริโอตายและถูกดูดซึมกลับ ถาตั้งทองไดประมาณ 40 วัน (เปน
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ระยะที่มีการสรางกระดูกแลว) ทําใหตัวออน (fetus) ตายหมดหรือตายเปนบางตัว และ
อาจมีการขับตัวออนออกมา (แทงลูก) ถาแมสุกรที่มีการติดเชื้อในระยะทาย ๆ ของการตั้ง
ทองทําใหเกิดการตายคลอดหรือลูกที่ออกมามีสภาพออนแอหรือพบเปนลักษณะการตาย
และการแชยุย (maceration) ของลูกที่ออกมา รวมทั้งอาจพบการขับตัวออนในสภาพ
ดังกลาวออกมาเมื่อพนกําหนดคลอดไปแลวถึง 2-3 สัปดาห และที่สําคัญคือถาแมสุกร
ไดรับเชื้อในระยะใกลเคียงกับกําหนดคลอดมาก ลูกสุกรแรกเกิดมีโอกาสไดรับเชื้อไวรัสที่
ผานทางน้ํานมได แมสุกรปวยมักไมตายและแสดงอาการปวยเพียงเล็กนอยเทานั้น แตถา
ไดรับสายเชื้อที่มีความรุนแรงมาก ๆ อาจทําใหเกิดการปวยเหมือนสุกรใหญทั่วไปและถึงตาย
สุกรปวยที่ฟนจากโรคนี้จะมีภูมิคุมกันสูงขึ้นอาจอยูไดเปนป
แมสุกร
สามารถถายทอดภูมิคุมกันโรคนี้ใหแกลูกสุกรไดโดยทางนมน้ําเหลือง สามารถปองกัน
โรคไดนาน 5 สัปดาหถึง 4 เดือน ขึ้นอยูกับระดับภูมิคุมกันโรคในนมน้ําเหลืองและ
ปริมาณนมน้ําเหลืองที่ลูกสุกรกินเขาไป ภูมิคุมกันโรคนี้ไมสามารถปองกันลูกสุกรจากการ
ติดเชื้อไวรัสตัวนี้ได
เพียงแตภูมิคุมกันโรคนี้จะปองกันไมใหเชื้อไวรัสแทรกเขาไปใน
เนื้อเยื่อของลูกสุกรได เมื่อภูมิคุมกันโรคนี้ลดลงสุกรก็เริ่มไวตอเชื้อไวรัสตัวนี้ และเมื่อสุกร
มีอาการเครียดเชื้อไวรัสภายในตัวจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นและแทรกเขาเนื้อเยื่อของรางกาย
เปนผลใหสุกรตัวนั้นเริ่มแสดงอาการปวยออกมาใหเห็น
การปองกัน 1. ทําวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเทียมตามโปรแกรมที่
กําหนดไว (ถามีโรคนี้ระบาด)
2. การจัดการควบคุมโรคที่เขมงวด
3. การสุขาภิบาลที่ดี
4. การเลี้ยงดูดีและอาหารดี
5. การกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
6. กําจัดหนู แมลงวัน นก แมว และสุนัข ที่เขามาอยูในบริเวณฟารม
การรักษา ไมมียาที่ใชรักษาโดยเฉพาะ นอกจากรักษาตามอาการ (ลูกสุกรมัก
ตายจึงไมแนะนําใหรักษา) เมื่อเกิดการระบาดของโรคการใหเซรุมภูมิคุมกันสูง (hyperimmune serum) แกลูกสุกรจะชวยลดอัตราการตายไดมาก และใหผลดีถาลูกสุกรนั้นเกิด
จากแมที่ทําวัคซีนมาแลว เมื่อเกิดการระบาดของโรคที่รุนแรง พบวาการทําวัคซีนใหกับ
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สุกรตัวอื่น ๆ หรือฝูงอื่นที่ยังไมแสดงอาการปวยทันทีมีแนวโนมใหผลดีในการควบคุมโรค
ใหสงบลงโดยเร็วและลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นไดคอนขางเดนชัด
นอกจากนี้ชวงการ
ระบาดของโรค การใหยาตานจุลชีพชนิดออกฤทธิ์กวางในรูปละลายน้ําหรือผสมอาหาร มี
ความจําเปนมากเพื่อปองกันการติดเชื้อแทรกซอน โดยเฉพาะโรคระบบการหายใจ
โปรแกรมการทําวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเทียม
1. สุกรพอและแมพันธุ ทําซ้ําทุก ๆ 4-6 เดือน (วัคซีนเชื้อตาย) หรือทําวัคซีน
กับแมสุกรทองกอนคลอด 3 สัปดาห และทําซ้ําอีกครั้งกอนคลอด 1 สัปดาห สวนสุกรสาว
ควรไดรับการทําวัคซีนมากอนอยางนอย 1 ครั้ง กอนการใชงานประมาณ 2 สัปดาห
2. ลูกสุกร ทําวัคซีนเมื่อสุกรอายุ 8-9 สัปดาห และใหทําวัคซีนซ้ําอีกครั้งใน 2
สัปดาห หรืออาจทําครั้งแรกเมื่อสุกรอายุ 5-6 สัปดาห และทําซ้ําอีกครั้งเมื่อสุกรอายุ
10-12 สัปดาห

โรคฝดาษ (swine pox)
เปนโรคที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันกับสุกรทุกอายุ ทําใหเกิดวิการของโรคที่ผิวหนังใน
สวนหนา หัว ดานลางของชองทอง ที่รักแร และที่ขาหนีบ เปนสวนใหญ มีอัตราการ
เกิดโรคสูงแตอัตราการตายต่ํา
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส 2 ชนิดคือ แวคซีเนียไวรัส (vaccinia virus) และ
สไวนพอกซไวรัส (swine pox virus)
การติดตอ 1. การสัมผัสกับสุกรปวยโดยตรง
2. ยุง ไร เหา เปนตัวนําเชื้อโรค
ระยะฟกตัว 3-6 วัน
อาการ ไขสูงประมาณ 104 องศาฟาเรนไฮต ซึม ไมกินอาหาร น้ํามูกน้ําตาไหล
และพบเม็ดตุมที่ผิวหนัง ตอมาเม็ดตุมจะเปลี่ยนเปนตุมหนองและแตกในที่สุด และแผลที่
แตกจะตกสะเก็ต สุกรปวยที่ฟนจากโรคจะมีภูมิคุมกันโรค
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ภาพที่ 11.13 โรคฝดาษสุกร เม็ดตุมที่ผิวหนัง
แตกเปนแผล

การปองกัน 1. วางโปรแกรมการกําจัดยุง ไร และเหา
2. กําจัดแหลงน้ําขังสําหรับเพาะยุง
3. การเลี้ยงดูดีและอาหารดี
4. การสุขาภิบาลที่ดี
การรักษา ไมมียาที่ใชรักษาโดยเฉพาะ นอกจากรักษาตามอาการของโรคโดย
1. ใชทิงเจอรไอโอดีน 2-5 เปอรเซ็นต ทาแผลที่ผิวหนัง
2. อาจจะใหยาปฏิชีวนะผสมอาหารเพื่อปองกันโรคแทรก
3. คอกหรือเลาสุกรจะตองดูแลรักษาใหสะอาดและแหงอยูเสมอ

โรคสมองอักเสบจากเชื้อสเตรปโตคอกคัส (Streptococcal
meningitis)
สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus suis type I และ II เขาใน
เยื่อหุมสมอง
อาการ กรณีของสุกรดูดนมจะเปน type I หรือสุกรหลังหยานมเปน type II ลูก
สุกรปวยมีอาการแสดงทางระบบประสาท ชักตะกาย มีกิริยาอาการผิดปกติไป ตาจองคาง
(opisthotonus) เคี้ยวปากจนน้ําลายจับเปนฟองเหนียว นอนบิดตัว เกร็งตัว ไมลุกยืน
หรือยืนแตเดินไมได ซึ่งมักจะพบเสมอจากลูกสุกรจํานวนมาก สวนใหญพบในลักษณะชัก
ตะกาย 2 ขาหนาคลายถีบจักรยานหรือกรรเชียงเรือ มักวินิจฉัยสับสนกับโรคที่แสดงทาง
ระบบประสาท เชน โรคพิษสุนัขบาเทียมหรือ neurotoxin จากแบคทีเรีย E. coli ที่ทําให
เกิดการบวมน้ําของสมองจนแสดงอาการระบบประสาท และอาจมีอาการประสาทคลาย
กับอาการของโรค polioen cephalomyelitis
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การตรวจผาซากอาจไมพบรอยโรคจากอวัยวะตาง ๆ นอกจากการอักเสบของ
เยื่อหุมสมองที่มีเสนเลือดคั่งและมีหนอง จึงตองอาศัยการเพาะแยกเชื้อจากแบคทีเรียเก็ย
จากดานใตของเยื่อหุมสมอง พรอมทั้งทดสอบหาความไวของเชื้อตอยาปฏิชีวนะและ/หรือ
เคมีบําบัดตาง ๆ ความเครียดที่กอใหเกิดโรคเกลสเซอร อาจกอใหเกิดปญหาสมองอักเสบ
จากเชื้อ Streptococcus ไดเชนกัน ในบางครั้งอาจแยกไดเชื้อ Staphylococcus และ
Actinobacillus จากสวนของเยื่อหุมสมองนี้กอใหเกิดอาการทางประสาทไดเชนกัน
การปองกัน 1. ควรใสยาปฏิชีวนะหรือเคมีบําบัดผสมอาหารหรือน้ําดื่มกินเพื่อ
ควบคุมปองกันโรค เชน ชนิดยาในกลุมเบตาแลคแตม กลุมเตตระไซคลิน กลุมมาโครลีดส
ลิงโคซามีดส หรือกลุมควิโนโลนส ตัวยาเอนโรฟลอกซาซินผสมในอาหารมักออกรสขม
อาจทําใหสุกรไมกินได
2. ใหยาที่ควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร เชน อะมิโนกลัยโคไซดส โปลีเปปไทด เพื่อทําใหสุขภาพสมบูรณ แข็งแรงยิ่งขึ้น

ภาวะน้ํานมแหงในแมสุกร (Mastitis Metritis Agalactia; MMA)
เปนภาวะที่สงผลใหแมสุกรน้ํานมแหง เตานมอักเสบ และมีหนองไหลออกจาก
ชองคลอด รวมกับการติดเชื้อแบคทีเรียทําใหเกิดหนองไหลออกมา นอกจากนี้ยังมีผลตอ
การกลับสัด หรือผลตอระยะการเปนสัดหลังหยานม
สาเหตุของ MMA
1. เตานมอักเสบแบบแสดงอาการและไมแสดงอาการ (Clinical and
subclinical mastitis)
เตานมอักเสบเปนอาการที่พบไดบอยมาก อัตราการเกิดเตานมอักเสบสูงถึง
23 เปอรเซ็นต อาการที่พบคือ เตานมบวมรอน เมื่อเอามือลูบจะเปนแถบสีขาว ๆ การกิน
อาหารลดลง อุณหภูมิรางกายสูงประมาณ 39.8 ± 0.5 องศาเซลเซียส แบคทีเรียที่เปน
สาเหตุหลักคือ โคไลฟอรมแบคทีเรีย เชน Escherichia, Klebsiella spp., Enterobacter
และ Citrobacter โดยเฉพาะอี.โคไลจะพบวาเปนสาเหตุทําใหเกิดบอยที่สุด เมื่อแมสุกร
เกิดอาการเตานมอักเสบจะไปกระทบการสรางน้ํานม การเจริญเติบโตของลูกสุกรลดลง
ทําใหเมื่อหยานมลูกสุกรเหลานี้มีน้ําหนักตัวที่นอยและมีอัตราการตายกอนหยานมที่สูงขึ้น
2. ภาวะมีสารพิษจากแบคทีเรียในกระแสเลือด (Endotoxemia)
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การสรางน้ํานมที่มีปญหาในชวงแรกหลังคลอด สวนหนึ่งเกี่ยวของกับการที่
แมสุกรไดรับสารพิษจากแบคทีเรีย (endotoxin) โดยเฉพาะจากแบคทีเรียแกรมลบ พบวา
ในแมสุกรบางแม (มากกวา 33 เปอรเซ็นต) ที่มีปญหาในการใหน้ํานมชวงหลังคลอดมัก
พบปริมาณของสารพิษจากแบคทีเรียในกระแสเลือดในปริมาณที่คอนขางสูง โดยผลของ
สารพิษจากแบคทีเรียไปยับยั้งการหลั่งฮอรโมนโปรแลคติน หรือทําใหระดับของฮอรโมน
โปรแลคตินในกระแสเลือดลดลงหรือหยุดสรางไป สําหรับที่มาของสารพิษจากแบคทีเรีย
นั้นยังไมทราบแนชัด แตจากการสันนิษฐานอาจมาไดหลายทาง เชน จากการอักเสบของ
ทางเดินปสสาวะ (urinary inflammation) จากภาวะเตานมอักเสบ (mastitis) หรือจาก
การติดเชื้อในโพรงมดลูก (uterine infection) เปนตน
3. มดลูกอักเสบ (Metritis)
ตัวบงชี้วาเกิดปญหามดลูกอักเสบ (metritis) คือ พบหนอง (purulent vulvar
discharge) ไหลออกมาจากชองคลอดในชวง 14 ถึง 20 วัน ภายหลังจากการเปนสัด ซึ่ง
มักเกิดจากการติดเชื้อเขาไปในโพรงมดลูกในชวงที่เปนสัด ทั้งจากการผสมที่ไมสะอาด
หรือจากการที่มีเชื้อโรคในปริมาณที่มากแลวมีการเคลื่อนตัวเขาไปในมดลูก
(passive
ascending infection) เชื้อแบคทีเรียสาเหตุที่พบบอย ๆ ไดแก อี.โคไล และกลุมสเต็รปโต
คอคคัส แตพบวาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาหนองไหลหลังผสมไดงา ยที่สุดก็คือ การผสม
ในชวงที่เลยการเปนสัดไปแลว หรือการผสมในจังหวะที่แมสุกรไมนิ่งนั่นเอง
ผลกระทบของ MMA ตอประสิทธิภาพการผลิต
ผลกระทบของ MMA ที่มีตอประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ เชน การกลับสัด
ระยะการเปนสัดหลังหยานม (ทั้งเปนสัดปกติและเปนสัดชา) การตาย การแทง จํานวนลูก
สุกรทั้งหมดและลูกสุกรแรกเกิดมีชีวิต
การรักษา MMA
เมื่อตรวจพบ MMA แลวตองรีบทําการรักษาแมสุกรที่มีปญหาอยางเร็วที่สุดหลัง
คลอด โดยทําการวัดอุณหภูมิอยางถูกตองและรวดเร็วหลังคลอด ถาพบวามีการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิ (39.8 องศาเซลเซียส) แสดงวาแมสุกรควรจะทําการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ
หากทําการรักษาไดเร็วเทาใดก็ยิ่งชวยทําใหอัตราการตายของลูกสุกรลดลง
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- การรักษาเตานมอักเสบ 1. ฉีดยาลดการอักเสบ: ใชเด็กซาเม็ทธาโซน
(1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 1 เข็มเทานั้น หรือใชยาลดการอักเสบที่ไมใชสารสเตอรอยด
(NSAID) 2-3 เข็ม
2. ใชยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์วงกวางและฆาเชื้อ
เชื้ออี.โคไลและสเตร็ปโตคอคคัสไดโดยฉีดติดตอกัน 3 วันฃ
- การรักษามดลูกอักเสบ 1. ใชพรอสตาแกลนดิน (PGF2) หลังคลอด 1224 ชั่วโมง 1 เข็มเพื่อสลายคอรปสลูเตียม และทําใหมดลูกบีบตัวขับหนอง
2. ใชยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์วงกวางและฆาเชื้อ
อี.โคไล และสเตร็ปโตคอคคัสติดตอกัน 3 วัน
3. ใชน้ํายาฆาเชื้อละลายน้ําเจือจางชะลางปาก
ชองคลอดวันละ 2 ครั้ง (เชา, เย็น) เปนเวลา 3 วัน เพื่อลดสิ่งคัดหลั่งอันเปนอาหารของ
การเจริญเติบโตของเชื้อ
การปองกัน การใชยาฉีดปองกันการปวยเนื่องจากการติดเชื้อของแมสุกรที่เขา
คลอดจะสามารถชวยปองกันปญหาเตานมอักเสบและมดลูกอักเสบได โดยมีโปรแกรม
ดังนี้กอนคลอด 1 วันและหลังคลอดเสร็จใหฉีดยาที่ไวตอเชื้ออี.โคไลและสเตร็ปโตคอคคัส
สําหรับแมสุกรสาวและแมสุกรที่ลวงชวยคลอดใหฉีดยาตอไปอีก 2 วันหลังคลอดโดยควร
เลือกใชยาตามผลการตอบสนองของสุกรในฟารมวาตัวใดตอบสนองไดดีที่สุด โดยยาที่
แนะนําไดแก เจนตามัยซิน กานามัยซิน และเอ็นโรฟล็อกซาซิน นอกจากนี้การฉีดยาลม
เบงหรือออกซี่โตซิน 20 IU. หลังคลอดเสร็จใหกับแมสุกรทุกตัวก็เปนสิ่งจําเปน

11.7 พยาธิภายนอกของสุกร (external parasites)
โรคขี้เรื้อนสุกร (hog mange)
โรคขี้เรื้อนสุกรเกิดจากไร (mites) 2 ชนิดคือ Sarcoptes scabiei และ Demodex
phylloides

ก. โรคขี้เรื้อนที่เกิดจากไรชนิด Sarcoptes scabiei
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อาการ ตัวไรมีขนาดเล็ก ๆ จะชอนไชเขาไปอาศัยอยูที่ชั้นผิวหนังกําพรา
ของสุกรตลอดชีวิตของมัน โดยจะฝงตัวอยูตรงโคนของขนทําใหรูขนอุดตัน อาการแรกที่
สังเกตวาสุกรเปนขี้เรื้อน พบแผลผื่นคันบริเวณขอบตา ใบหู และรอบ ๆ จมูก หรือบริเวณ
ที่ผิวหนังออนแอและมีขนบาง ผิวหนังเกิดการระคายเคืองเปนผื่นหนาขึ้น สุกรแสดงอาการ
คันมากและพยายามถูผิวหนังกับคอก ทําใหเกิดแผลน้ําเหลืองเยิ้มบริเวณที่คัน ตอมา
น้ําเหลืองแหงเปนสะเก็ดอยูบนผิวหนัง ถาไมมีการรักษาผิวหนังนั้นจะหนาและมีรอยยน
ในสุกรที่โตแลวจะพบแผลผื่นคันรอบ ๆ ใบหู หาง ซอกขาหลัง ซอกขาหนา ในรายที่
เปนมากจะเปนผื่นสะเก็ดทั่วตัว ขนรวง เบื่ออาหาร และน้ําหนักลด แผลผื่นคันนี้อาจพบ
ไดหลังจากตัวไรไปเกาะอยูแลว 6 สัปดาห ลักษณะของแผลที่ผิวหนังคลายกับอาการของ
โรค parakeratosis ที่เกิดจากการขาดธาตุสังกะสี

ภาพที่ 11.14 โรคขี้เรื้อนที่เกิดจากไรชนิด Sarcoptes scabiei ผิวหนังเปนผื่นหนา ตกสะเก็ด

สุกรตัวอื่นติดไรชนิดนี้โดยไรตัวเมียจะไปวางไขที่ใตผิวหนังวันละ 2-3 ฟอง
เปนเวลาประมาณ 1 เดือน ไขของไรจะมีขนาด 0.15x0.1 มิลลิเมตร หลังจากวางไขแลว
ตัวเมียจะตาย สวนไขจะใชเวลาฟกเปนตัวออนประมาณ 5 วัน ตัวออน (larvae) อาจอยู
ในรูขนตอไปหรืออาจออกมาเดินบนผิวหนังของสุกรเพื่อหาที่ซุกตัวใหม จากตัวออนจะ
เปลี่ยนไปเปนระยะดักแด (nymphal stage) จากนั้นจะลอกคราบกลายเปนตัวแก (adult)
ตัวแกจะผสมพันธุกันในคราบที่ลอกหรือบนผิวหนังของสุกรใกล ๆ กับที่ตัวเมียจะฝงตัวลง
ไปเพื่อวางไขใหม วงจรชีวิตตั้งแตเปนไขจนกระทั่งเปนตัวเมียทองแกใชเวลา 10-15 วัน
(ภาพที่ 11.5) ไรชนิดนี้ไมผสมพันธุกันที่อื่นนอกจากบนผิวหนังของสุกรที่มันอาศัยอยูเทานั้น
สามารถมีชีวิตนอกตัวสุกรไดนาน 2-3 สัปดาห และไขของมันถาตกไปในที่เหมาะสมอาจมี
ชีวิตอยูได 2-4 สัปดาห แตถาภาวะไมเหมาะสม เชน แดดรอนจัด อาจตายภายใน 1 วัน
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การวินิจฉัยไดวาสุกรเปนโรคขี้เรื้อนหรือไมโดยขูดผิวหนังกําพรามาสองดูดวย
กลองจุลทรรศนจะพบตัวไร

ภาพที่ 11.15 วงจรชีวิต Sarcoptes scabiei

ข. โรคขี้เรื้อนที่เกิดจากไรชนิด Demodex phylloides หรือ Demodex
folliculorum
อาการ ไรชนิดนี้อาศัยอยูที่ตอมขนใตผิวหนัง พบนอยในสุกรแตพบมากใน
คน สุนัข และสัตวอื่น ๆ ตัวเล็กกวาชนิดแรก มีขนาดเพียง 0.25 มิลลิเมตร ตัวยาวคลาย
หนอนสามารถแบงไดเปน สวนหัว อก และทอง สวนอกมีขาสั้น ๆ 4 คู ไขมีรูปรางยาว
คลายกระสวย ถามีจํานวนนอยสุกรไมแสดงอาการ แตตัวไรมากขึ้นอยางรวดเร็วถาสุกร
ตัวนั้นออนแอ ขาดอาหาร อาการขั้นแรกที่แสดงคือ มีแผลบริเวณรอบ ๆ จมูกและขอบตา
จากนั้นลามไปที่คอ สีขาง ทอง และซอกขา ในระยะแรกผิวหนังสวนนี้จะมีสีแดง พรอมกับ
มีสะเก็ดรังแค ในระยะตอมาจะมีตุมแข็ง ๆ เกิดขึ้นบนผิวหนัง ขนาดเทาหัวเข็มหมุดจนถึง
เม็ดถั่ว ตอมาตุมนั้นจะแตกและมีของเหลวคลายครีมขนสีขาวออกมา ตุมที่แตกนั้นอาจ
บรรจบกันเกิดเปนแผลอักเสบมีหนองเกิดขึ้น การวินิจฉัยโดยการขูดสะเก็ดออกมาดูตัวไร
การติดตอ 1. สุกรเปนขี้เรื้อนไดโดยการสัมผัสโดยตรงกับสุกรตัวที่เปนแลว
2. สุกรถูกขังไวในคอกที่สุกรเคยเปนอยูแลวยายออกไปไมนาน
การปองกัน การสุขาภิบาลที่ดี หมั่นทําความสะอาดคอกดวยยาฆาพยาธิ
ภายนอกบอย ๆ
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ภาพที่ 11.16 Demodex phylloides หรือ Demodex folliculorum

การรักษา ทําการอาบหรือพนยาฆาไร เชน น้ํายามาไธออน (malathion),
lime sulfur, toxaphene หรือ lindane เปนตน การพนควรพนตามตัวสุกรและบริเวณคอก
สัตวใหทั่ว ระวังอยาใหเขาตา ปาก หรือจมูก ทิ้งระยะหางกัน 10-14 วัน หรืออาจใช
กํามะถันชนิดละลายน้ํา 1 สวนผสมกับน้ํามันหมู 12 สวนทาใหทั่ว ปจจุบันมีบริษัทผลิตยา
ถายพยาธิตัวกลมและสามารถกําจัดพยาธิภายนอกไดอีกดวย
จึงอาจพิจารณาตาม
คําแนะนําในการใช

11.8 พยาธิภายในของสุกร (Internal parasites)
ก. พยาธิตัวกลม (Ascaris lumbricoides)
พยาธิตัวกลมจะมีอยูทุกแหงที่มีการเลี้ยงสุกร พยาธิตัวแกจะอยูในลําไสเล็ก
และจะชอนไชเขาไปในทอน้ําดี ตัวออนจะกระจายไปสูสวนตาง ๆ ของรางกายทางเลือด
และน้ําเหลือง จึงสามารถพบพยาธิชนิดนี้ไดทุกแหงของรางกายแมแตในตับและปอด
รูปราง ลําตัวกลม สีขาวครีม ตัวเมียยาวเกือบ 12 นิ้ว ตัวผูสั้นกวาเล็กนอย
สวนทายของตัวผูจะงอคลายเบ็ด ไขของพยาธิจะมีเปลือกหุมหนารูปไขสีน้ําตาล ยาว 4587 ไมครอน กวาง 37-57 ไมครอน ไขที่ตรวจพบในอุจจาระจะมีสีน้ําตาล
วงจรชีวิตของพยาธิตัวกลม ตัวแกของพยาธิอาศัยอยูในทางเดินอาหาร
สวนตน เมื่อมีการผสมพันธุ ไขที่ถูกผสมจะถูกขับถายออกมาพรอมกับอุจจาระ (ตัวเมีย 1
ตัวจะวางไขครั้งละหลายลานฟอง) ตัวออนเจริญเติบโตอยูในไขใชเวลา 18 วัน หรืออาจ
อยูในไขหลายปจนกวาสุกรจะกินเขาไป เมื่อสุกรกินเขาไปน้ํายอยจากกระเพาะอาหารของ
สุกรจะยอยเปลือกไขออก ไขจะฟกเปนตัวออน จากนั้นตัวออนจะเจาะผนังกระเพาะ
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จากนั้น 10-12 วันจะลอกคราบครั้งที่ 3 ตัวออนในระยะนี้เกือบทั้งหมดจะเขาสูหลอดลม
สุกรจะไอ และตัวออนถูกกลืนเขาไปใหม ดังนั้นการลอกคราบครั้งที่ 4 ซึ่งเปนครั้งสุดทาย
ของการเจริญเติบโตจะเกิดที่ลําไสเล็กและเปนตัวแกอยูในลําไสเล็กนี้เอง รวมระยะเวลา
ตั้งแตเปนไขจนฟกออกเปนตัวออนใชเวลา 50-60 วัน พยาธิตัวผูเมื่อผสมพันธุกับตัวเมีย
น้ําเชื้อจะยังสามารถผสมกับไขของตัวเมียไดอีกประมาณ 16 สัปดาห พยาธิตัวกลมนี้จะ
ถูกขับออกจากรางกายไดเองตามธรรมชาติเมื่อมันอยูในรางกายสุกร 20 สัปดาหและจะ
หมดไปจากตัวสุกรประมาณสัปดาหที่ 55

ภาพที่ 11.17 วงจรชีวิตของ Ascaris lumbricoides

อาการ สุกรจะไอ น้ําหนักลด เบื่ออาหาร รางกายออนแอ แคระเเกรน บาง
ทีมีอาการดีซานดวย สุกรจะไอหลังจากที่ไดรับไขพยาธิที่ลอกคราบครั้งที่ 1 แลวเขาไป
ในระยะที่มีอาการไอ อุณหภูมิรางกายจะสูง 40-41 องศาเซลเซียส ตอมาอีก 2-3 วัน
อาการไอจะหายไป โดยไมมีอาการของปอดบวม ตัวออนที่เขาไปในตับจะทําใหเนื้อตับถูก
ทําลายถาผาดูจะพบรอยแผลเปนจุดขาว ๆ สวนที่ปอดจะพบจุดเลือดหลังจากไขพยาธิเขา
สูรางกายแลว 2-3 วัน ในสวนของลําไสเล็กจะถูกทําลายนอยนอกจากจะมีพยาธิตัวแก
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จํานวนมากจนอุดตันลําไส บางกรณีพยาธิชอนไชไปทอน้ําดี ทําใหเกิดการอุดตันในทอ
น้ําดี สุกรจะแสดงอาการดีซาน สวนตัวแกของพยาธิจะแยงอาหารที่สุกรกินเขาไป

ก

ข

ภาพที่ 11.18 ก ปอดจะพบจุดเลือด
ข ลําไสเล็กจะถูกทําลายนอยจะมีพยาธิตัวแกจํานวนมากจนอุดตันลําไส

การปองกัน 1. ทําความสะอาดคอกเปนประจํา โดยเฉพาะคอกคลอดตอง
ทําความสะอาดกอนนําสุกรเขาคลอด
2. ทําความสะอาดตัวแมสุกรกอนนําเขาคอกคลอด
3. การสุขาภิบาลที่ดี
4. มีการถายพยาธิเปนประจําตามโปรแกรม
การรักษา ใชยาถายพยาธิ ซึ่งมีทั้งชนิดผสมอาหารหรือชนิดฉีด แลวแต
ความสะดวกของผูเลี้ยง โดยทําตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต

ข. โรคทริคิโนซีสหรือโรคพยาธิตัวตืด (Trichinosis)
สาเหตุ เกิดจากพยาธิตัวตืด ชื่อ Trichinella spiralis พยาธินี้ทําอันตรายตอ
คนได สุกรที่มีพยาธินี้หามนํามารับประทาน
วงจรชีวิตของพยาธิตัวตืด ตัวแกจะอาศัยในลําไสเล็กของสุกร เมื่อผสม
พันธุกัน ตัวเมียวางไขในเยื่อบุผนังลําไสเล็ก ตัวออนหลังจากฟกแลวจะชอนไชผานเขาสู
เสนเลือดไปอยูในบริเวณกระบังลมและตามกลามเนื้อของสุกรโดยเขากระเปาะ (cyst) มี
ลักษณะเปนตุมคลายเม็ดสาคู โดยใชระยะเวลาตั้งแตกินเนื้อที่มีพยาธิเขาไปจนกระทั่งตัว
ออนเขากระเปาะอยูในกลามเนื้อ 1-4 สัปดาห ตัวออนที่เขากระเปาะมีชีวิตอยูไดหลายป
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การติดตอ คนจะติดโรคนี้โดยกินเนื้อสุกรที่มีตัวออนของพยาธิ (เม็ดสาคู)
ชนิดนี้เขาไป จะแสดงอาการ คลื่นไสอยางรุนแรง เบื่ออาหาร ระบบยอยอาหารผิดปกติ
อึดอัดในทอง ตอมาจะมีอาการปวดตามกลามเนื้อ และสวนตาง ๆ ที่ตัวออนของพยาธินี้
เดินทางไปถึง ถาขึ้นสมองก็จะทําใหเสียชีวิตได
การทําลาย ตัวออนของพยาธิตัวตืดถูกทําลายไดดวยความรอน 77 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที หรือเก็บในที่อุณหภูมิ -15 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 วัน
การรักษา ใชยาถายพยาธิที่มีจําหนายในทองตลาด ขนาดและวิธีใชให
ปฏิบัติตามตําแนะนําของบริษัทผูผลิต

ภาพที่ 11.19 วงจรชีวิตของพยาธิตัวตืด
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