บทที่ 8

โรคสัตวและการสุขาภิบาล
wwการเลี้ยงสัตวทุกชนิดนัน้ ผูเลี้ยงตองการใหสัตวเลีย้ งของตนมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง
มีการเจริญเติบโตที่เปนปกติ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดก็อยูที่ผูเลี้ยงสัตวมีความรู ความชํานาญ ใน
การเลี้ยงสัตวแตละชนิดเปนอยางดี ผูเลี้ยงตองรูจักวิธีการปองกันที่จะไมใหสัตวเกิดโรค หรือหาก
เกิดโรคขึ้นแลวจะรักษาไดอยางไร ปจจุบันโรคที่เกิดกับสัตวมีอยูหลายโรคทั้งโรคที่ไมติดตอและ
โรคที่ติดตอ เชน โรคแทงติดตอ โรคเทาและปากเปอย โรคแอนแทรกซ และโรคไขหวัดนก เปนตน
ซึ่งทั้งฝายราชการและเอกชนก็ไดจับมือกันหาวิธกี ารปองกันและกําจัดโรคที่เกิดกับสัตวใหหมดไป
และในปจจุบนั ก็ทําการปองกันไดระดับหนึ่ง แตสัตวเลี้ยงยังคงเกิดโรคระบาดในทุก ๆ ป ดังนั้น ผู
ดําเนินกิจการเลี้ยงสัตวจําเปนที่จะตองศึกษาหาความรูเรือ่ งการปองกันและรักษาโรคสัตวเพื่อ
นําไปใช ในฟารมของตนเอง โดยมุงหวังใหสัตวมีการเจริญเติบโตเปนปกติและใหผลตอบแทน
สูงสุด
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคสัตวและการสุขาภิบาล
wwผูดําเนินกิจการเลี้ยงสัตวจําเปนตองรูขอ มูลพื้นฐานเกีย่ วกับโรคและการสุขาภิบาลเสียกอน
กอนที่จะดําเนินกิจการเลี้ยงสัตวเพราะถาหากผูที่ทาํ การเลี้ยงสัตวขาดความรูความเขาใจเกีย่ วกับโรค
และการสุขาภิบาลแลวการเลี้ยงสัตวก็มักจะไมประสบผลสําเร็จ ผูเลี้ยงสัตวควรมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับโรคสัตวและการสุขาภิบาลดังนี้
1. ความหมายและความสําคัญของโรคสัตวและการสุขาภิบาล
สัตวที่มีสุขภาพดีจะเจริญเติบโตเปนปกติ มีความสมบูรณแข็งแรงและใหผลผลิตเปนเนื้อ นม และ
ไข ไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนสัตวที่ออนแอและเปนโรคการใหผลผลิตก็จะไมเต็มที่ ซึ่งสัตวเลี้ยง
จะมีสุขภาพดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการจัดการของผูเลี้ยงเปนสําคัญ ความหมายและความสําคัญของ
โรคสัตวและการสุขาภิบาลมีดังนี้
ww1.1 ความหมายของโรคสัตว โรคสัตว (disease) หมายถึง ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรางกายสัตว
ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งหรือเกิดกับทุกระบบของรางกาย มีผลทําใหการทํางานของ
อวัยวะตาง ๆ เสียไป (เกรียงศักดิ์ พูนสุข, 2536) สัตวจะดํารงชีพอยางไมปกติ พิการ หรือตาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดกับสัตวเศรษฐกิจ เชน โคนม โคเนื้อ สุกร ไกเนื้อ และไกไข เปนตน
(ดํารง กิตติชยั ศรี, 2542)
ww1.2 ความสําคัญของโรคสัตว โรคสัตวมีความสําคัญและมีผลตอธุรกิจการเลี้ยงสัตวมาก ทั้งนี้
เนื่องจาก

ww 1.2.1 เมื่อสัตวเกิดโรคจะใหผลผลิตลดลง
ww 1.2.2 เมื่อสัตวเกิดโรคจะตองเสียคาใชจายในการรักษา
ww 1.2.3 เมื่อสัตวเกิดโรครายไดรวมของฟารมจะลดลง
ww 1.2.4 เกิดผลเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศ
ww 1.2.5 โรคสัตวบางโรคสามารถติดตอถึงคนได
ww1.3 การสุขาภิบาล (sanitation) หมายถึง การจัดการใด ๆ เกี่ยวกับสภาพแวดลอม wwให
เอื้ออํานวยและเหมาะสมกับความตองการโดยธรรมชาติของสัตวแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อใหสัตว มี
สุขภาพแข็งแรง มีการเจริญเติบโตดีและใหผลผลิตสูง ซึ่งการสุขาภิบาลนั้นจะเปนการจัดการ
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัวสัตว เชน ภูมิอากาศ อุณหภูมิ โรงเรือน และอาหาร หากผูเลี้ยง
สัตว มีการสุขาภิบาลทุกดานดีสัตวกจ็ ะไมเกิดโรคและใหผลตอบแทนไดเต็มที่
2. สาเหตุของการเกิดโรคในสัตว
wwการเกิดโรคในสัตวเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุทางตรงและสาเหตุทางออม ซึ่งอาจจะเกิดจาก
ตัวสัตวเอง โรงเรือนและอุปกรณ อาหาร น้ํา หรือจากตัวผูเลี้ยงเอง ซึ่งจะเปนสาเหตุใดก็ตามลวน
สงผลตอสุขภาพของสัตวทั้งสิ้น สาเหตุของการเกิดโรคในสัตวแบงไดดังนี้
ww2.1 สาเหตุทางออม เปนสาเหตุที่ไมไดเกิดจากเชื้อโรคแตเกิดจากสภาพแวดลอม รอบ ๆ ตัวสัตว
ซึ่งชักนําใหสตั วเกิดโรคได สาเหตุทางออม ไดแก
ww 2.1.1 ความเครียด เชน สภาพโรงเรือนไมเหมาะสม มีแมลงรบกวน อากาศรอนจัด หนาวจัด
ลวนเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดซึ่งกอใหเกิดโรคในสัตวได
ww 2.1.2 การขาดสารอาหาร เชน ขาดธาตุแคลเซียมทําใหเกิดโรคกระดูกออน ขาดโปรตีนทําให
แคระแกร็น เปนตน
ww 2.1.3 เกิดจากความผิดปกติของระบบฮอรโมนในรางกายสัตว
ww 2.1.4 เกิดจากความบกพรองทางพันธุกรรม
ww 2.1.5 สารพิษในอาหารสัตว เชน กรดไฮโดรไซยานิก (hydrocyanic acid) ในมันสําปะหลัง
ww2.2 สาเหตุทางตรง ไดแก การเกิดโรคทีเ่ กิดจากเชื้อจุลนิ ทรียตาง ๆ เชน แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา
โปรโตซัว พยาธิภายนอก และพยาธิภายใน
3. ประเภทของโรคสัตว
wwโรคสัตวแบงออกไดหลายประเภทตามสาเหตุที่กอใหเกิดโรค การติดตอของโรคและตามระดับ
ความรุนแรงของโรค ซึ่งประเภทของโรคสัตวแบงออกไดดังนี้
ww3.1 แบงตามสาเหตุที่กอใหเกิดโรค แบงไดดังนี้
ww 3.1.1 โรคติดเชื้อ (infections disease) ไดแก โรคที่เกิดจากเชื้อจุลินทรียตาง ๆ เชน แบคทีเรีย

ไวรัส โปรโตซัว รา ริกเก็ตเซีย และพยาธิ
ww 3.1.2 โรคไมติดเชื้อ (non – infections disease) เปนโรคที่เกิดจากสาเหตุอื่นนอกจาก
เชื้อจุลินทรียและพยาธิ
ww3.2 แบงตามการติดตอของโรค แบงไดดังนี้
ww 3.2.1 โรคติดตอ (contagious disease) wwเปนโรคที่เกิดกับสัตวตัวหนึ่งตัวใดแลวสามารถที่จะ
แพรระบาดไปยังสัตวตวั อื่นได สวนใหญจะเปนโรคที่เกิดจากเชื้อจุลินทรียและพยาธิ
ww 3.2.2 โรคไมติดตอ (non – contagious disease) เปนโรคที่เกิดกับสัตวตัวหนึ่งตัวใดแลวไมติดตอ
ไปยังสัตวตวั อืน่ สวนมากเกิดจากสภาพแวดลอมและอาหาร
ww3.3 แบงตามระดับความรุนแรงของโรค แบงออกไดดงั นี้
ww 3.3.1 การเกิดโรคชนิดเฉียบพลัน (peracute) สัตวจะแสดงอาการปวยอยางรวดเร็วและจะตาย
ภายใน 24 – 48 ชั่วโมง เชน โรคคอบวมในโค กระบือ เปนตน
ww 3.3.2 ชนิดรุนแรง (acute) สัตวจะแสดงอาการรุนแรงอยูหลายวัน พบอัตราการตาย (mortality)
คอนขางสูง เชน โรคนิวคาสเซิลในสัตวปก โรคไขหวัดนก และโรคอหิวาตสุกร เปนตน
ww 3.3.3 ชนิดไมรุนแรง (subacute) สัตวจะแสดงอาการปวยเปนสัปดาหหรือหลายสัปดาห เชน
โรคปากและเทาเปอยในสัตวกีบ เปนตน
ww 3.3.4 ชนิดเรื้อรัง (chronic) สัตวจะแสดงอาการปวยหลายวันหรือเปนเดือน เชน วัณโรคโค โรค
พยาธิไสเดือน เปนตน
ww3.4 แบงตามระบบกายวิภาคของสัตว แบงไดดังนี้
ww 3.4.1 โรคของระบบทางเดินหายใจ (disease of respiratory tract)
ww 3.4.2 โรคของระบบยอยอาหาร (disease of digestive system)
ww 3.4.3 โรคของระบบประสาท (disease of nervous system)
ww 3.4.4 โรคของระบบขับถายและระบบสืบพันธุ (disease of urogenital system)
ww 3.4.5 โรคของระบบผิวหนัง (disease of integument system)
4. วิธีการติดตอของโรคสัตว
wwการติดตอโรคในสัตวตดิ ตอกันไดหลายทาง ทั้งทางน้ํา อากาศ อาหาร วัสดุอุปกรณ การสัมผัส
หรือจากแมสลู ูก เปนไปไดหลายชองทาง ดังนั้นผูเลี้ยงสัตวจึงตองหาวิธีการปองกันไมใหสัตวตดิ
โรค ซึ่งเกรียงศักดิ์ พูนสุข (2536) กลาววา วิธีการติดตอของโรคสัตวมีหลายกรณีดังนี้
ww4.1 การติดเชื้อทางอากาศ (air borne) สวนใหญเปนโรคที่เกิดกับระบบหายใจ
ww4.2 การติดตอจากน้ําและอาหาร (water and feed) น้ําและอาหารจะเปนตัวแพรเชื้อไดดี
ww4.3 การติดตอทางวัสดุรองพื้นและอุจจาระ (litter and dropping)
ww4.4 การติดตอโดยการสัมผัส (contact) การสัมผัสกันอยางใกลชิดของสัตวกอใหเกิดการติดโรค

ไดอยางดี
ww4.5 การติดตอโดยสัตวพาหะ (vector) เชน หนู ยุง แมลงสาบ เปนตน
ww4.6 การติดตอผานทางไข (egg transmission) โดยผานจากตัวแมสูลูกโดยผานทางไข เชน โรคขี้
ขาวในไก เปนตน
ww4.7 การติดตอโดยทางกล (mechanical means) เชน รองเทา เสื้อผา อุปกรณตาง ๆ
5. ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคในสัตว
wwการเกิดโรคในสัตวมีปจจัยเกีย่ วของหลายประการ การที่สัตวจะเกิดโรคหรือไมนั้นนอกจาก
ปจจัยตาง ๆ ทัง้ ดานการสุขาภิบาล สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวสัตว ชนิดของเชื้อ และปริมาณเชื้อที่สัตว
ไดรับยอมสงผลตอการเกิดโรคระบาดไดทั้งสิ้น ปจจัยทีม่ ีผลตอการเกิดโรคในสัตวมีดังนี้
ww5.1 ชนิดและคุณสมบัติของตัวเชื้อโรค เชื้อโรคบางชนิดมีความรุนแรงนอยบางชนิด มีความ
รุนแรงมากและถึงแมจะเปนเชื้อชนิดเดียวกัน ถาสภาวะแตกตางกันความรุนแรงของโรค ก็อาจ
แตกตางกันได
ww5.2 ปริมาณของเชื้อที่สัตวไดรับเขาไป ถาสัตวไดรบั เชื้อในปริมาณที่มากหรือไดรับเชื้ออยู
ตลอดเวลาโอกาสที่จะเกิดโรคก็มากขึ้นดวย
ww5.3 วิถีทางที่เชื้อเขาสูรางกาย เชื้อโรคบางชนิดมีความเหมาะสมในการกอใหเกิดโรคไดดี ถาเชื้อ
นั้นเขารางกายโดยวิธีทางจําเพาะของมันแตถาเขาไมถูกทางโรคอาจจะไมเกิดขึ้น
ww5.4 ภูมิคุมกันของรางกายสัตวเอง ถาสัตวมีระบบภูมคิ ุมกันตอบสนองตอเชื้อโรคไดดี โอกาส
เกิดโรคก็ลดลง
ww5.5 การจัดการดานสุขาภิบาลที่ดี เชน การทําความสะอาด พนยาฆาเชื้อเปนประจํา ดูแล
สภาพแวดลอมในโรงเรือนใหเหมาะสม ไมรอน อบอาวเกินไป หลีกเลี่ยงการทําใหสัตวเครียด ฯลฯ
สิ่งเหลานี้จะชวยใหโอกาสเกิดโรคนอยลง หรือถาเกิดโรคขึ้น อาการจะไมรุนแรงนัก และสามารถ
ควบคุมความรุนแรงและการระบาดไดงาย (ดํารง กิตติชยั ศรี, 2542)
6. หลักในการปองกันการเกิดโรคในสัตว
wwมีวิธีการปฏิบัติหลายประการที่สามารถปองกันไมใหสัตวปวยเปนโรคได ซึ่งผูเลี้ยงสัตวเปน
บุคคลแรกที่จะทําใหสัตวไมเกิดโรคได ทั้งนี้เพราะคนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ ถาหากเรามีการ
จัดการกับสัตวที่ดี ดูแลทั้งดาน น้ํา อาหาร วัสดุอุปกรณ รวมทั้งจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับสัตว
แลวสัตวก็จะไมเกิดโรค การปองกันการเกิดโรคในสัตวทําไดดังนี้
ww6.1 ปองกันไมใหมีการสัมผัสระหวางสัตวปวยกับสัตวดี ผูเลี้ยงสัตวสามารถปฏิบัติไดดังนี้
ww 6.1.1 ควบคุมและเขมงวดในการนําสัตวหรือสวนอืน่ ๆ ของสัตวจากตางประเทศเขามาใน
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีโรคระบาด รวมทั้งอาหารสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวดว ย

ww 6.1.2 ควบคุมและเขมงวดการเคลื่อนยายสัตวหรือชิน้ สวนของสัตวภายในประเทศ ตองมีการ
กักกันสัตว
ww 6.1.3 ทําลายสัตวปว ยหรือสงสัยวาปวยใหหมด
ww 6.1.4 กําจัดพาหะของโรค
ww 6.1.5 ทําการฆาเชื้อโรควัตถุหรือสิ่งของที่ติดเชื้อ ไดแก
ww 6.1.5.1 กวาด ถู เช็ด ลาง วัตถุสิ่งของที่ติดเชื้อ
ww 6.1.5.2 ทําลายเชื้อโรคโดยการพนยาฆาเชื้อ
ww 6.1.6 มีการปองกันโดยการจัดการเกีย่ วกับโรงเรือน ใชระบบมาตรฐานฟารมบังคับใชกับทุก
ฟารม
ww6.2 การสรางภูมิคุมกันโรคหรือสรางความตานทานโรคใหกับสัตวโดยการทําวัคซีน (vaccine)
ใหกับสัตวตามชนิดและวันที่กําหนดโดยเครงครัด
ww6.3 การรักษาสัตวที่ปวย โดยการแยกสัตวปวยออกขังตางหากเพื่อปองกันไมให สัตวปวยเปนตัว
แพรเชื้อไปสูปกติ
7. ลักษณะที่บงชี้วาสัตวปวย
wwสัตวที่ปวยจะแสดงอาการ (symptom) ตาง ๆ ออกมาใหเราเห็นซึ่งอาจจะแสดงออกทางระบบ
หายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย ระบบประสาท และความผิดปกติทางผิวหนัง แตสวนใหญ
จะมีอาการเบือ้ งตนคลายคลึงกัน คือ มีไข หงอย ซึม เบื่ออาหาร แตลักษณะปลีกยอยของอาการที่
แสดงออกเมื่อสัตวเปนโรคแตละชนิดนัน้ จะแตกตางกันออกไป ซึ่งลักษณะที่บงชีว้ าสัตวปวยแบง
ออกไดดังนี้
ww7.1 อาการผิดปกติเกีย่ วกับระบบหายใจ มีดังตอไปนี้
ww 7.1.1 หายใจขัดหรือหายใจไมเต็มที่
ww 7.1.2 หายใจมีเสียงดัง
w w7.1.3 มีน้ํามูลไหลออกทางจมูก
w w7.1.4 เยื่อจมูกอักเสบ
w w7.1.5 หายใจโดยใชชองทอง หรือหายใจเฉพาะที่หนาอก ซึ่งอัตราการหายใจ ในสัตวปกติแสดง
ไวในตารางที่ 8.1
w w7.1.6 ไอ และจาม
ww7.2 อาการผิดปกติเกีย่ วกับระบบยอยอาหาร มีดังตอไปนี้
ww 7.2.1 เบื่ออาหาร ไมยอมกินหญาและอาหาร
ww 7.2.2 กินอาหารมากกวาปกติแตไมอว น อาจเกิดจากพยาธิ
ww 7.2.3 กินสิ่งอื่นที่ไมใชอาหาร

ww 7.2.4 มีน้ําลายไหล
ww 7.2.5 ปากเหม็น ปากแหงผาก
ww 7.2.6 ปวดทอง ทองรวง หรือบางครั้งอาจทองผูก
ww 7.2.7 สัตวบางตัวอาจจะมีการอาเจียน
ww7.3 อาการผิดปกติเกีย่ วกับระบบขับถาย มีดังตอไปนี้
ww 7.3.1 ปสสาวะขุนมีสีเหลืองเขม
ww 7.3.2 ปสสาวะไมออก หรือกระปริบกระปรอย หรือปสสาวะไหลไมหยุด
ww 7.3.3 เดินขาแข็ง นอนไมลง
ww7.4 อาการผิดปกติเกีย่ วกับระบบประสาท มีดังตอไปนี้
ww 7.4.1 กระวนกระวาย ตัวสั่น ตื่นเตน บาคลั่ง
ww 7.4.2 เดินเปนวงกลม หรือเดินถอยหลัง
ww 7.4.3 ลุกยืนและนอนลําบาก ชักกระตุก
ww 7.4.4 น้ําลายไหล ตาพองโต ปากสั่น
ww 7.4.5 อาการขาแขงแข็งทื่อ หรืออาจลุกเดินไมได
ww7.5 อาการผิดปกติทางผิวหนัง มีดังตอไปนี้
ww 7.5.1 เหงื่อออก อุณหภูมิรางกายต่ํากวาปกติ
ww 7.5.2 ขนรวงและขาดรุงริ่ง ผิวหนังตกสะเก็ด
ww 7.5.3 ผิวหนังหยาบแหง ขนลุกชัน
ww 7.5.4 มีไขสูง อุณหภูมิของรางกายผิดไปจากปกติ (ตารางที่ 8.2)
ww 7.5.5 น้ําเหลืองคั่งที่ปลายเทาและโคนขา
ww 7.5.6 ทอง หนาอก หนังหุมปลายอวัยวะเพศ เหนียง หัวนมเพศเมียเกิดอาการบวม
ww7.6 ชีพจรเตนผิดไปจากสภาพปกติ (ตารางที่ 8.3)
ตารางที่ 8.1 คาอัตราการหายใจในสภาพปกติของสัตวบางชนิด

ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546, หนา 204)

ตารางที่8.2 คาอุณหภูมิปกติในรางกายสัตวชนิดตาง ๆ

ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546, หนา 206)
ตารางที่ 8.3 คาอัตราการเตนของชีพจรในสภาพปกติของสัตวชนิดตาง ๆ

ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546, หนา 205)
8. การระบาดของโรค
wwในปจจุบนั ยังมีโรคที่เกิดกับสัตวอีกหลายโรคที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะเกิดการระบาด ทําใหโรค
แพรกระจายไปตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ ทั้งรัฐบาลและเอกชนผูด ําเนินกิจการเกี่ยวกับการ
เลี้ยงสัตวก็ไดเฝาระวัง หาวิธีปองกันการระบาดของโรคสัตว เพื่อใหทราบสาเหตุของการเกิดโรค
ปจจัยที่มีผลตอการแพรกระจายของโรค โดยการเฝาระวังและสังเกตการณเพื่อหาวิธยี ับยั้งการ
ระบาดของโรคสัตว ขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดการระบาดของโรคกระทําไดดังนี้
ww8.1 ถามีสัตวปวยหรือตายเฉียบพลันโดยไมทราบสาเหตุหรือบริเวณหมูบานใกลเคียงกัน
หมูบานเดียวกันมีสัตวปวยหรือตายตั้งแตสองตัวขึ้นไปในระยะเวลาหางกันไมเกิน 7 วัน ใหเจาของ
แจงตอเจาหนาที่ปศุสัตวหรือสัตวแพทย ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากสัตวปวยหรือตาย

ww8.2 หามเคลื่อนยายสัตวปวย หามชําแหละ หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดกับ ซากสัตวปวย
ww8.3 ถาเกิน 48 ชั่วโมงหลังแจงเจาหนาทีแ่ ลว ใหทําการฝงซากลึกอยางนอย 50 เซนติเมตร โรย
ทับดวยปูนขาวและพูนดินสูง 50 เซนติเมตร เพื่อปองกันสัตวมาคุยเขี่ย
ww8.4 สัตวแพทยมีอํานาจในการออกคําสั่ง กักขัง แยกหรือยายสัตวปว ย ใหฝง หรือเผาทําลายซาก
และทําการฆาเชื้อบริเวณรอบ ๆ ได
ww8.5 เจาของสัตวสามารถรับคาชดใชในการทําลายซากไดตามทีก่ ฎกระทรวงกําหนดไมต่ํากวากึง่
หนึ่งของราคาสัตว
9. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
wwพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวนั้นไดประกาศใชตั้งแตป พ.ศ. 2499 ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน
พ.ศ. 2499 เปนปที่ 11 ในรัฐบาลปจจุบัน ซึ่งครอบคลุมวิธีปฏิบัติในการเคลื่อนยายสัตว ชนิดของ
โรคระบาด และอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดเกีย่ วกับเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติดังนี้
ww9.1 ในพระราชบัญญัตินี้ “สัตว” หมายความวา
ww 9.1.1 ชาง มา โค กระบือ ลา ลอ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระตาย ลิง ชะนี และใหหมายความ
รวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ และเอ็มบริโอ (ตัวออนของสัตวที่ยังไมเจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มี
อวัยวะครบบริบูรณ) ของสัตวเหลานีด้ วย
ww 9.1.2 สัตวปก จําพวกนก ไก เปด หาน และใหหมายความรวมถึงไขสําหรับใชทําพันธุดวย และ
ww 9.1.3 สัตวชนิดอื่นตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
ww9.2 “ซากสัตว” หมายความวา รางกายหรือสวนของรางกายสัตวที่ตายแลวและยังไมไดแปร
สภาพเปนอาหารสุก หรือสิ่งประดิษฐสําเร็จรูป และใหหมายความรวมถึงงา เขา และขน ที่ไดตัด
ออกจากสัตวขณะมีชวี ิตและยังไมไดแปรสภาพเปนสิ่งประดิษฐสําเร็จรูปดวย (กรมปศุสัตว, 2549
ก.)
ww9.3 “เจาของ” หมายความรวมถึงผูครอบครอง ในกรณีที่เกี่ยวกับสัตวเมื่อไมปรากฏเจาของ ให
หมายความรวมถึงผูเลี้ยงและผูควบคุมดวย
ww9.4 “ทาเขา” หมายความวา ที่สําหรับนําสัตวและซากสัตวเขาในราชอาณาจักร
ww9.5 “ทาออก” หมายความวา ที่สําหรับนําสัตวและซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร
ww9.6 “ดานกักสัตว” หมายความวา ที่สําหรับกักสัตวหรือซากสัตวเพือ่ ตรวจโรคระบาด
ww9.7 “การคา” หมายความวา การคาในลักษณะคนกลาง
ww9.8 “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง คือ
ww 9.8.1 ในเขตเทศบาล ไดแก ปลัดเทศบาล
ww 9.8.2 ในเขตสุขาภิบาล ไดแก ประธานกรรมการสุขาภิบาล
ww 9.8.3 นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล ไดแก นายอําเภอ ปลัดอําเภอประจํากิ่งอําเภอ

กํานัน และผูใหญบาน
ww9.9 “สารวัตร” หมายความวา สารวัตรของกรมปศุสัตวหรือผูซึ่งอธิบดีแตงตั้ง
ww9.10 “สัตวแพทย” หมายความวา สัตวแพทยของกรมปศุสัตวหรือผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
ww9.11 “โรคระบาด” หมายความถึงโรคตอไปนี้
ww 9.11.1 โรครินเดอรเปสท (rinderpest)
ww 9.11.2 โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (haemorrhagic septicemia)
ww 9.11.3 โรคแอนแทรกซ (anthrax)
ww9.11.4 โรคเซอรา (surra)
ww 9.11.5 โรคสารติก (epizootic lymphangitis)
ww 9.11.6 โรคมงคลอพิษ (glander)
ww 9.11.7 โรคปากและเทาเปอย (foot and mouth disease)
ww 9.11.8 โรคอหิวาตสุกร (swine fever)
ww 9.11.9 โรคอื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงฉบับที่ 1 พ.ศ. 2499 กําหนดโรคระบาดเพิ่มเติมเฉพาะกรณีนําสัตวหรือซากสัตวเขามา
ในราชอาณาจักร ดังนี้คือ
ww 9.11.10 วัณโรค (tuberculosis)
ww 9.11.11 โรคพิษสุนัขบา (rabies)
ww 9.11.12 โรคขี้ขาว (pullorum)
ww 9.11.13 กาฬโรคสัตวปก (fowl plague)
ww 9.11.14 โรคนิวคาสเซิล (newcastle)
ww 9.11.15 โรคหลอดลมและกลองเสียงอักเสบติดตอในไก (infectious laryngotra-cheitis)
ww 9.11.16 โรคโลหิตจางติดตอในมา (equi infectious anemia)
ww 9.11.17 โรคปอดและเยือ่ หุมปอดอักเสบติดตอในโค กระบือ (contagious bovine
plueropneumonia)
ww 9.11.18 โรคบลูเซลโลซิส หรือแทงติดตอในโค (brucellosis)
ww 9.11.19 โรคโพรงจมูกอักเสบติดตอในสุกร (atrophic rhinitis)
ww 9.11.20 โรคสมองและเยื่อหุมสมองอักเสบติดตอ (encephalomyelitis)
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2507 กําหนดโรคระบาดเพิ่มเติม คือ
ww 9.11.21 โรคทริคิโนซิส (trichinosis)
โรคในสัตวเลี้ยงที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
wwโรคที่สําคัญในสัตวเลี้ยงที่เปนสัตวเศรษฐกิจ ไดแก โค กระบือ สุกร และสัตวปก นั้น มีอยู

ดวยกันหลายโรคซึ่งแตละโรคเมื่อเกิดขึ้นกับสัตวแลวก็จะทําความเสียหายใหกับสัตวเลี้ยงเปนอยาง
มาก โรคบางโรคเมื่อเกิดกับสัตวในทองถิน่ หนึ่งแลวก็สามารถที่จะแพรขยายออกไปยังอีกทองถิ่น
หนึ่งไดเราเรียกวา โรคระบาด บางโรคก็เกิดขึ้นเฉพาะทองถิ่นไมมีการแพรระบาด บางโรคยัง
สามารถแพรระบาดจากสัตวสูคนไดอีกดวย ดังนั้นผูเลี้ยงสัตวจึงตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเรื่อง
การเกิดโรค ตลอดจนวิธีปองกันและรักษา ทั้งนี้เพื่อใหสัตวเลี้ยงของตนเองมีสุขภาพที่สมบูรณและ
ใหผลตอบแทนสูงสุด โรคที่สําคัญในสัตวเศรษฐกิจมีดังนี้
1. โรคที่สําคัญในโคและกระบือ
wwโรคที่สําคัญในโคและกระบือนั้นมีอยูด วยกันหลายโรค บางโรคก็สามารถแพรระบาดติดตอกัน
ไดแตบางโรคก็ไมสามารถแพรกระจายได ผูเลี้ยงสัตวจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองมีความรูแ ละความ
เขาใจเกี่ยวกับโรคชนิดตาง ๆ ในโคและกระบือ ตองศึกษาวิธีการปองกันมิใหเกิดโรคกับสัตวเลี้ยง
ของตน หรือเมื่อเกิดโรคขึ้นในฝูงสัตวแลวจะดําเนินการรักษาอยางไร โรคที่สําคัญในโคและกระบือ
มีดังตอไปนี้
ww1.1 โรคแอนแทรกซ (anthrax) เปนโรคที่รายแรงโรคหนึ่ง นิยมเรียกโรคนี้วา โรคกาลี โค
กระบือ และแกะ ที่ปวยเปนโรคแบบเฉียบพลันมีลักษณะสําคัญ คือ สัตวปวยจะตายอยางรวดเร็ว มี
เลือดสีดําคล้ําไหลออกตามทวารตางๆ ซากไมแข็งตัว เปนโรคติดตอที่รายแรงชนิดหนึ่ง นอกจากจะ
ติดตอกันในฝูงสัตวแลวยังสามารถติดตอไปถึงคนไดดว ย
ww 1.1.1 สาเหตุและการแพรโรค โรคนี้มีสาเหตุจากเชือ้ แบคทีเรียชื่อ แบซิลลัส แอนทราซิส
(Bacillus anthracis) พบมากในชวงการเปลี่ยนแปลงของอากาศ โรคนี้สวนมากเกิดจากการหายใจ
เอาสปอรของเชื้อแบคทีเรียทีป่ นเปอนอยูใ นดินหรือหญาเขาสูรางกาย และอาหารที่มีเชื้อปะปนอยู
เขาไป แตสัตวจะเปนโรคนี้โดยเชื้อเขาทางบาดแผลไดเชนกัน เมื่อเชื้อเขาตัวสัตวแลวจะกระจายอยู
ตามสวนตางๆ ของรางกาย พรอมกับสรางสารพิษขึ้นมาทําใหสัตวปว ยและตายในทีส่ ุด (กรมปศุ
สัตว, 2549 ข.)
ww 1.1.2 อาการ สัตวเปนโรคนี้แบบเฉียบพลันจะตายอยางรวดเร็วภายในเวลา 1 – 2 ชั่วโมง แตถา
เปนแบบรุนแรงจะตายภายใน 1 – 2 วัน สัตวจะมีอาการซึม หายใจเร็ว ลึก หัวใจเตนเร็ว ไขสูง
ประมาณ 107 องศาฟาเรนไฮต เยื่อชุมตาง ๆ มีเลือดคั่งหรือมีจุดเลือดออกตามลําตัว น้ํานมลดอยาง
รวดเร็วและอาจมีเลือดปนหรือมีสีเหลืองเขม ทองอืดและตายในที่สุด
ww 1.1.3 การควบคุมและปองกัน
ww 1.1.3.1 แยกสัตวปวยออกจากฝูง
ww 1.1.3.2 ฝงหรือเผาซากสัตวตลอดจนดินบริเวณที่สัตวตาย การฝงควรขุดหลุมลึกประมาณ 2
เมตร โรยปูนขาวบนตัวสัตวกอนกลบดิน

ww 1.1.3.3 ใชน้ํายา ฟอรมาลิน (formalin) หรือโซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide) 5 – 10
เปอรเซ็นต ราดฆาเชื้อ
ww 1.1.3.4 กักดูอาการสัตวที่รวมฝูงกับสัตวปวยหรือตาย
ww 1.1.3.5 ฉีดวัคซีนใหสัตวอายุตั้งแตหยานมขึ้นไป ในรัศมี 10 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรค โดยฉีด
ทุก ๆ 6 เดือน ติดตอกันเปนเวลา 5 ป โค กระบือ ฉีดเขาใตผิวหนังตัวละ 1 มิลลิลิตร หลังฉีดวัคซีน
แลวบริเวณทีฉ่ ีดจะบวม และสัตวมีไขเล็กนอย 2 – 3 วัน อยาฉีดใหสัตวกําลังตั้งทองเพราะจะทําให
แทงได
ww 1.1.4 การรักษาใชเพนนิซิลินฉีดควบคูกับซีรัมปองกันโรคแอนแทรกซ หรือรักษาดวยยา
ปฏิชีวนะจําพวกเตตระไซคลิน ติดตอกัน 3 – 4 วัน
ww1.2 โรคปากและเทาเปอย (foot and mouth disease) โรคปากและเทาเปอยก็เปน อีกโรคหนึ่งที่
เกิดขึ้นกับโคและกระบือแลวระบาดติดตอกันได มีรายละเอียดดังนี้
ww 1.2.1 สาเหตุ เกิดจากเชือ้ ไวรัส เอฟ เอ็ม ดี (FMD) ที่พบในประเทศไทยมี 3 ไทป คือ โอ (O) เอ
(A) และเอเชียวัน (Asia I) เชื้อทั้ง 3 ไทปนี้ จะทําใหสัตวปวยแสดงอาการเหมือนกัน
ww 1.2.2 อาการ โคที่เปนโรคนี้จะมีไข ซึม เบื่ออาหาร หลังจากนั้นจะมีเม็ดตุมพอง เกิดที่ริมฝปาก
ในชองปาก เชน เหงือกและลิ้น ทําใหน้ําลายไหล กินอาหารไมได และเกิดเม็ดตุมทีร่ ะหวางชองกีบ
ไรกีบ ทําใหเจ็บมาก เดินกะเผลก เมื่อเม็ดตุม แตกออกอาจมีเชื้อแบคทีเรียรวมดวย ทําใหแผลหายชา
ขณะที่โคเปนโรคจะผอมน้ํานมจะลดลงอยางมาก
ww 1.2.3 การรักษา ถาไมมีโรคแทรกซอนแผลจะหายเองใน 1 - 2 สัปดาห ถาแผลมีการติดเชื้อให
ทําความสะอาดแผล สําหรับที่กีบใสยาปฏิชีวนะชนิดทีใ่ ชปายแผล เชน เพนนิซิลิน หรือฟวราโซลิ
โดน สําหรับที่ปากปายดวยยาสีมวง (เจนเชียนไวโอเลท)
ww 1.2.4 การควบคุมและปองกัน ฉีดวัคซีนปองกันโรค โดยฉีดครั้งแรกเมื่อโคอายุ 6 เดือน และฉีด
ซ้ําทุก ๆ 6 เดือน
ww1.3 โรคบรูเซลโลซิส (brucellosis) โรคบรูเซลโลซิสหรือที่เกษตรกรนิยมเรียกวา โรคแทงหรือ
โรคแทงติดติดตอ เปนโรคติดตอเรื้อรังที่สําคัญของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน โค กระบือ สุกร แพะ
มา สุนัข เปนตน และติดตอสูคนได ลักษณะที่ควรสังเกตของโรคนี้ คือ สัตวจะแทงลูกในชวงทาย
ของการตั้งทองและอัตราการผสมติดในฝูงจะต่ํา
ww 1.3.1 สาเหตุและการแพรของโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ บรูเซลลา (Brucella spp.) พบมีการ
แพรระบาดในทุกประเทศของโลก โดยเฉพาะโคนม ยังมีความสําคัญ ในดานสุขภาพอนามัยของ
มนุษยดวย โรคนี้สามารถติดตอถึงคนได
ww 1.3.2 อาการ แมโคจะแทงลูกในระยะตั้งทองได 5 – 8 เดือน จะมีรกคางและมดลูกอักเสบตามมา
เสมอ การแทงมักจะเกิดขึน้ ในการตั้งทองแรกเทานั้น หลังจากนั้นอาจไมแทง แตจะเปนตัวอมโรค
แพรไปยังโคตัวอื่น ๆ ได

ww 1.3.3 การรักษา ไมแนะนําใหรักษาเนือ่ งจากไมใหผลดีเทาที่ควร
ww 1.3.4 การควบคุมและปองกัน
ww 1.3.4.1 ควรตรวจโรคทุก ๆ 6 เดือน ในฝูงโคที่ยังไมปลอดโรคและทุกปในฝูงโคที่ปลอดโรค
ww 1.3.4.2 สัตวที่ตรวจพบวาเปนโรคควรจะแยกออกจากฝูง
ww 1.3.4.3 คอกสัตวปวยดวยโรคนี้ ตองใชน้ํายาฆาเชื้อทําความสะอาดแลวทิ้งรางไวอยางนอย 1
เดือน กอนนําสัตวใหมเขาคอก
ww 1.3.4.4 ทําลายลูกที่แทง รก น้ําคร่ํา โดยการฝงหรือเผา แลวทําความสะอาดพื้นทีน่ นั้ ดวยน้ํายา
ฆาเชื้อ
ww 1.3.4.5 กําจัด นก หนู แมลง สุนัข แมว และสัตวเลีย้ งอื่นซึ่งเปน ตัวแพรโรคออกไป
ww 1.3.4.6 สัตวที่นํามาเลีย้ งใหม ตองปลอดจากโรคนี้กอ นนําเขาคอก
ww 1.3.4.7 โคพอพันธุที่ใชตองไมเปนโรคนี้
ww 1.3.4.8 ทําวัคซีนตามกําหนด
ww1.4 โรควัณโรค (Tuberculosis) วัณโรคเปนโรคที่ติดตอเรื้อรัง สามารถติดตอระหวางคนกับสัตว
ได เชื้อโรคนี้มีความทนทานสามารถอยูในซากสัตวไดหลายสัปดาห และสามารถอยูในน้ํานมได
ประมาณ 10 วัน
ww 1.4.1 สาเหตุ เกิดจากเชือ้ แบคทีเรียที่เรียกวา ไมโคแบคทีเรียม โบวิส (Mycobacterium bovis)
ตัวการที่แพรโรค คือ คนและสัตวที่ปว ย
ww 1.4.2 การติดตอ การหายใจพบมากทีส่ ุดถึง 70 เปอรเซ็นต การกินน้ํา อาหาร น้าํ นม การสัมผัส
ทางผิวหนังที่เปนแผล ติดตอจากแมที่ปว ยไปยังลูกในทองโดยผานทางสายสะดือ การผสมพันธุ
ww 1.4.3 อาการ สัตวจะเบื่ออาหารซูบผอมลงเรื่อย ๆ สัตวอาจจะมีไขไดเล็กนอย อาการอื่น ๆ
นอกจากนี้จะขึ้นกับอวัยวะที่เปน เชน เกิดวัณโรคที่ปอด สัตวจะไอในตอนกลางคืนหรือเมื่อทํางาน
หนัก วัณโรคที่ลําไสจะมีอาการทองเสียรวมดวย วัณโรคที่ลูกอัณฑะ ลูกอัณฑะจะบวมโต วัณโรคที่
เตานม เตานมจะอักเสบ วัณโรคที่สมองจะพบวาสัตวมีอาการทางประสาท เมื่อชําแหละซากสัตวที่
ปวยเปนโรคนีจ้ ะพบตุมเปนกอนสีเทามัน ๆ ตรงกลางจะเปนหนองสีเหลือง หนองแข็ง
ww 1.4.4 การดูแลรักษาเบื้องตน ไมมียารักษา เมื่อพบสัตวปวยใหแยกออกจากฝูง แลวทําลาย
ww 1.4.5 การควบคุมและปองกัน
ww 1.4.5.1 ควรติดตอสัตวแพทยในทองที่ใหทําการทดสอบโค ดวยวิธีการทดสอบทางผิวหนังอยาง
สม่ําเสมอ ปละ 1 ครั้ง
ww 1.4.5.2 ถาพบวาสัตวในฝูงเปนโรคหรือสงสัยวาเปนโรค ควรแยกสัตวนั้นออกจากฝูงและ
ทําลายสัตว
ww 1.4.5.3 ฟารมที่เคยมีประวัตกิ ารเปนโรค หรือยังคงมีโรคนี้อยูตองมีการตรวจโรคสม่ําเสมอ และ
ทําการเฝาระวังโรค

ww 1.4.5.4 การนําสัตวเขา – ออกจากฟารม ตองทําการตรวจโรค
ww1.5 โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (haemorrhagic septicemia) โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียหรือนิยม
เรียกตามอาการวา “โรคคอบวม” เปนโรคระบาดรุนแรงของโค – กระบือ แตโรคนี้จะมีความรุนแรง
นอยลงในสัตวอื่น ๆ เชน แกะ สุกร มา อูฐ กวาง และชาง เปนตน ลักษณะสําคัญของโรค คือ หายใจ
หอบลึกมีเสียงดัง คอหรือหนาบวมแข็ง อัตราการปวยและอัตราการตายสูง
ww 1.5.1 สาเหตุและการแพรระบาด เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ พาสทูเรลลา มัลโตซิดา (Pasteurella
multocida) พบในประเทศตาง ๆ ของเอเซียและอาฟริกาเปนสวนมาก การระบาดของโรคจะเกิดขึน้
ในสภาวะที่สตั วเกิดความเครียด เชน ตนหรือปลายฤดูฝน การเคลื่อนยายสัตวหรือการใชแรงงาน
สัตวมากเกินไป ในสภาวะความเครียดเชนนี้สัตวที่เปนตัวเก็บเชื้อ (carrier) จะปลอยเชื้อออกมา
ปนเปอนกับอาหารและน้ํา เมื่อสัตวตัวอื่นกินอาหารหรือน้ําที่มีเชื้อปนอยูเขาไป wwก็จะปวยเปน
โรคนี้และขับเชื้อออกมากับสิ่งขับถายตาง ๆ เชน น้ํามูก น้ําลาย อุจจาระ ทําใหโรคแพรระบาดตอไป
เชื้อ Pasteurella multocida นี้เมื่อปนเปอนอยูในแปลงหญาจะมีชวี ิตอยูไดประมาณ 24 ชั่วโมง แตถา
อยูในดินที่ชื้นแฉะอาจมีชวี ิตอยูไดนานถึง 1 เดือน
w w 1.5.2 อาการ สัตวที่เปนโรคแบบเฉียบพลันจะมีอาการซึม ไขสูง 104 – 107 องศาฟาเรนไฮต
น้ําลายไหล และตายภายในเวลาอันรวดเร็วไมเกิน 24 ชั่วโมง แตถาเปนโรคแบบเรื้อรังจะสังเกตเห็น
อาการทางระบบหายใจ คือ อาปากหายใจ หายใจหอบลึก ยืดคอไปขางหนา หายใจมีเสียงดัง ลิ้น
บวมจุกปาก หนา คอ หรือบริเวณหนาอกจะบวมแข็งรอน ตอมาจะมีอาการเสียดทอง ทองอืด
อุจจาระมีมูกเลือดปน สัตวจะตายภายใน 2 – 3 วัน (สถาบันสุขภาพสัตว กรมปศุสัตว, 2549)
ww 1.5.3 การรักษา การรักษาจะไดผลดีเมือ่ ทําการรักษาขณะสัตวเริ่มแสดงอาการปวย โดยใหยา
ปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาตาง ๆ เชน ออกซีเตตาไซคลิน เทอราไมซิน เพนนิซิลิน ซัลฟา-ไดมิดนิ เปน
ตน การควบคุมและปองกันทําไดดังนี้
ww 1.5.3.1 เมื่อมีสัตวปวยหรือตายที่สงสัยวาจะเปนโรคระบาดนี้ ใหแจง เจาหนาที่สัตวแพทยใน
ทองที่โดยเร็ว
ww 1.5.3.2 สัตวที่ตายไมควรนําไปบริโภค ควรฝงหรือเผาปองกันการ แพรระบาดของโรค
ww 1.5.3.3 ควรแยกสัตวปว ยออกจากฝูงทันทีและรีบตามเจาหนาที่มาทําการรักษา
ww 1.5.3.4 หลีกเลี่ยงสภาวะที่ทําใหสัตวเกิดความเครียดดวยการจัดการและสุขาภิบาลที่ดี
ww 1.5.3.5 ทําวัคซีนปองกันโรคใหโค – กระบือ อายุตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป โดยใชวัคซีนเชื้อตาย
ชนิดสื่อน้ําในน้ํามัน วัคซีนนี้จะสามารถคุมโรคไดนาน 1 ป
ww1.6 โรคแบลกเลก (blackleg) เปนโรคติดตอรายแรงของโค – กระบือ ลักษณะสําคัญของโรคนี้
คือ การอักเสบของกลามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณตนขาหลัง บริเวณที่อกั เสบจะบวมรอน มีอาการ
แทรกอยูภ ายใน เมื่อกดดูจะมีเสียงดังกรอบแกรบ ไขสูง และเดินขากะเผลก จึงเรียกโรคนี้วา โรคไข
ขา

ww 1.6.1 สาเหตุและการแพรกระจาย เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ คลอสตริเดียม โชวิไอ (Clostridium
chouvei) โคที่เปนโรคนี้สวนมากเกิดจากการกินอาหารทีม่ ีเชื้อปะปนอยู โรคนี้มักเกิดกับโคที่มีอายุ
ระหวาง 6 – 24 เดือน เปนสวนมาก และมักเกิดซ้ําในจุดที่เคยเกิดโรคอยูเสมอ
ww 1.6.2 อาการ โคจะซึม เดินขากะเผลกขางเดียวหรือทั้งสองขาง มีไขสูง 105 ถึง 107 องศา
ฟาเรนไฮต หยุดเคี้ยวเอื้อง หายใจเร็ว เกิดการบวมของกลามเนื้อบริเวณสะโพก โคนขาหลัง ไหล
หนาอก คอ หรือลิ้น เมื่อกดบริเวณที่บวมจะไดยินเสียงดังกรอบแกรบ เพราะ มีฟองอากาศแทรกอยู
ภายในและโคจะแสดงอาการเจ็บปวด ผิวหนังบริเวณนีจ้ ะมีสีแดงคล้ํา รอน ตอมาจะเย็นลง ผิวหนัง
จะแหงดําและโคไมแสดงอาการเจ็บปวด โคบางตัวจะลมลงนอน กลามเนื้อสั่น ชีพจรเตนเร็ว เยื่อ
เมือกมีเลือดคัง่ ปวดเสียดทอง อุณหภูมิต่ํากวาปกติและตายภายใน 12 – 48 ชั่วโมง
ww 1.6.3 การรักษา การรักษาจะไดผลดีเมือ่ ทําการรักษาตั้งแตสัตวเริ่มแสดงอาการโดยฉีดเพนิซิล
ลิน (penicillin) เขากลามเนื้อบริเวณที่เกิดการอักเสบ หรือใชออกซีเตตราไซคลิน (oxytetracycline)
หรือคลอเตตราไซคลิน (chlortetracycline) ก็ไดผลดีเชนเดียวกัน
ww 1.6.4 การควบคุมและปองกัน กรณีทมี่ ีโรคระบาดเกิดขึ้นจะตองแยกสัตวปวยออกจากฝูงพรอม
ทั้งใหการรักษา สัตวตายจะตองฝงหรือเผา และสัตวที่เหลือภายในฝูงตองทําวัคซีนควบคูกับการฉีด
เพนิซิลลินในขนาด 6,000 ยูนิตตอน้ําหนักตัวสัตวหนึ่งกิโลกรัม
ww1.7 โรคเตานมอักเสบ (mastitis) เตานมอักเสบ หมายถึง การอักเสบของสวนตาง ๆ ของเตานม
เชน กระเปาะสรางนม ทอน้ํานม ทอรวมน้าํ นมหรือโพรงหัวนม ทําใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงลักษณะ
ของเตานม น้ํานมและสวนประกอบของน้ํานม มีผลใหคณ
ุ ภาพน้ํานมดอยลงไป
ww 1.7.1 สาเหตุ โรคเตานมอักเสบมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียเปนสวนมาก แตอาจเกิดจาก
เชื้อราหรือยีสสก็ได โคสามารถติดเชื้อแบคทีเรียไดจาก 2 แหลงสําคัญ คือ จากแมโคที่เปนโรคเตา
นมอักเสบและจากสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวโคเอง
ww 1.7.2 อาการ เตานมอักเสบมี 2 ลักษณะสําคัญคือ
ww 1.7.2.1 เตานมอักเสบแบบแสดงอาการ จะมีการเปลีย่ นแปลงลักษณะของเตานมและน้ํานม
เปนไปไดมากนอยขึ้นอยูก ับชนิดของเชื้อ ปริมาณเชื้อ และตัวแมโค เตานมอาจมีลักษณะบวม แข็ง
เทานั้น หรือในรายที่เปนรุนแรงมากอาจถึงกับเตานมแตกก็มีสวนลักษณะน้ํานมอาจพบตั้งแตน้ํานม
เปนสีเหลืองเขมขนจนถึงเปนน้ําใสมีหนองปนเลือด
ww 1.7.2.2 เตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ ไมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเตานมและน้ํานม
ใหเห็น การอักเสบแบบนี้พบได 8 – 10 เทาของการอักเสบแบบแสดงอาการ และมีสาเหตุสําคัญที่
ทําใหคุณภาพน้ํานมเสื่อม เนื่องจากปริมาณเชื้อแบคทีเรียและเม็ดเลือดขาวในน้ํานมสูง สามารถ
ตรวจไดโดยใชน้ํายา CMT หาปริมาณเม็ดเลือดขาวในน้าํ นม
ww 1.7.3 การรักษา การรักษาโรคเตานมอักเสบตองใชยาปฏิชีวนะเปนสวนมาก เพราะสาเหตุสวน
ใหญเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งมีทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ ยาปฏิชีวนะแตละชนิดก็

สามารถทําลายเชื้อแบคทีเรียไดแตกตางกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาประสิทธิภาพของ ยาปฏิชีวนะตาง ๆ
ไว เพื่อจะไดใชยาใหเหมาะสมกับชนิดของเชื้อแบคทีเรีย
ww 1.7.4 การควบคุมและปองกัน
ww 1.7.4.1 ตองเลี้ยงโคนมไมใหอยูแออัดจนเกินไป
ww 1.7.4.2 คอกที่เลี้ยงตองแหง สะอาด ไมปลอยใหอุจจาระหมักหมม
ww 1.7.4.3 แมโคที่นําเขามาใหมควรไดรบั การตรวจโรคเตานมอักเสบกอนที่จะนํามาเลี้ยงในฟารม
ww 1.7.4.4 กอนการรีดนมควรลางเตานมใหสะอาดดวยน้ํายาคลอรีนและเช็ดใหแหง
ww 1.7.4.5 ผาเช็ดเตานมตองใชตัวละหนึ่งผืน และตองแหงสะอาด
ww 1.7.4.6 มือผูรีดกอนทําการรีดจะตองลางใหสะอาดและเช็ดใหแหง ถาสวมถุงมือไดยิ่งเปนการดี
w w1.7.4.7 กอนรีดน้ํานมทุกครั้งตองตรวจดวยถวยตรวจนม (strip cup)
ww 1.7.4.8 ควรเช็ดหัวนมทุกครั้งหลังรีดนมดวยน้ํายาฆาเชื้อ เชน คลอเฮก-ซิดนิ (0.5 เปอรเซ็นต)
หรือไอโอไดฟอร (0.5 - 1.0 เปอรเซ็นต)
ww 1.7.4.9 ควรตรวจโคในฝูงดวยน้ํายา CMT ทุกครั้งที่ตรวจพบวาโคเปนโรคเตานมอักเสบ หรือ
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
ww 1.7.4.10 ควรสอดยาดราย (dry) เพื่อปองกันการเกิดเตานมอักเสบในชวงกอนหรือหลังคลอดลูก
ใหม ๆ
ww 1.8 โรคเลปโตสไปโรซิส (leptospirosis) โรคเลปโตสไปโรซิสนี้พบในสัตวเลีย้ งทุกชนิด
รวมทั้งสัตวปา หนู สัตวเลือดเย็น และติดตอถึงคนได
ww 1.8.1 สาเหตุและการติดตอ เกิดจากเชือ้ เลปโตสไปรา (Leptospira spp.) มีลักษณะเปนเสน
เกลียวยาวเหมือนเสนดาย ปลายดานหนึ่งหรือสองดานโคงงอ มีความยาว 8 - 12 ไมครอน อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของเชื้อประมาณ 20 – 30 oC การเกิดโรคนี้ พบวาหนูเปนตัวการ
สําคัญ
ww 1.8.2 อาการและวิการ
ww 1.8.2.1 มีไขและเกิดภาวะโลหิตเปนพิษ ซึ่งจะทําใหโคที่ตั้งทองแทงได
ww 1.8.2.2 มีจุดเลือดออกตามเยื่อเมือกตาง ๆ
w w1.8.2.3 ในลูกสัตวอาจมีการซีดตามเยื่อเมือก และอาจมีอาการดีซา นไดในสัตวบางตัว
ww 1.8.2.4 มีอาการทางระบบไต เชน ไตอักเสบ ปสสาวะออกมามีสแี ดง ฯลฯ (มักจะพบในรายทีม่ ี
อาการแบบเรือ้ รัง)
ww 1.8.2.5 เตานมอักเสบ (มักพบในรายทีม่ ีอาการแบบเฉียบพลัน)
ww 1.8.3 การรักษา ใชยาปฏิชีวนะ คือ ไดไฮโดรสเตร็ปโตมัยซิน , เต็ทตราไซคลิน และเพ็นนิซลิ ิน
ww 1.8.4 การควบคุมและปองกัน
ww 1.8.4.1 กําจัดสัตวที่เปนตัวนําโรค เชน หนู

ww 1.8.4.2 การสุขาภิบาล และการจัดการที่ดี
ww 1.8.4.3 แยกสัตวที่ติดเชื้อออกจากฝูง
ww1.9 โรครินเดอรเปสต (rinderpest)
ww 1.9.1 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสพารามิกโซ (paramyxovirus)
ww 1.9.2 การติดตอโรค เชื้อจะถูกขับออกมากับสิ่งขับถายตาง ๆ ของสัตว โดยสัตวจะติดโรคจาก
การสัมผัสกับสัตวปวยโดยตรง การกินน้ําหรืออาหารที่ปนเปอนเชื้อ สัตวอายุนอย จะติดโรคไดงา ย
โคจะทนทานโรคมากกวากระบือ
ww 1.9.3 สัตวที่เปนโรค พบโรคนี้ใน โค กระบือ แพะ แกะ อูฐ และชาง
ww 1.9.4 อาการ ระยะฟกตัวประมาณ 2 – 12 วัน ในลูกสัตวจะเปนแบบรุนแรง สัตวจะตายกอนที่
จะแสดงอาการออกมาใหเห็น ในสัตวที่โตเต็มที่แลวจะพบอาการไขสูง 106 – 107 องศาฟาเรนไฮต
ไมกินอาหาร เยื่อบุผิวชุมตาง ๆ อักเสบมีสีแดงเขม เกิดเม็ดตุมในชองปาก เชน เหงือก ลิ้น ริมฝปาก
หรืออาจพบเม็ดตุมบริเวณโคนขาดานใน อัณฑะ เตานม คอ โคนหาง และอวัยวะเพศเมีย ตอมา
กลายเปนตุมหนองและลอกหลุดเปนแผล น้ําลายไหล ตาแดง น้ําตาไหล อาจมีหนองปนมากับน้ํามูก
น้ําลาย หลังจากนั้นไขจะลดลงเปนปกติหรือต่ํากวา พบอาการทองเสียอยางรุนแรง อุจจาระมีสีดํา
กลิ่นเหม็นคาวจัด มักมีเยื่อเมือกปนออกมาดวย ยืนหลังโกง เนื่องจากปวดในชองทอง เคี้ยวฟน ซึม
และตายในที่สดุ สัตวจะตายในภายใน 5 – 10 วัน หลังจากมีไขสัตวที่ไมตายจะซูบซีด ขนหยาบ
กราน อัตราการตายของโรคอาจสูงถึง 80 – 90 เปอรเซ็นต
ww 1.9.5 การรักษา ใหการรักษาตามอาการที่พบ และใหยาปฏิชีวนะ เพื่อปองกันโรคแทรกซอน
ww 1.9.6 การปองกันและควบคุม
ww 1.9.6.1 ทําวัคซีนทุก ๆ 2 ป ในบริเวณทีเ่ คยเกิดโรคระบาดหรือตามแนวรอยตอระหวางประเทศ
ww 1.9.6.2 จัดการสุขาภิบาลที่ดี
ww1.10 โรคเซอรา (surra) โรคเซอราเปนโรคติดตอของสัตวเลี้ยง ซึ่งอูฐ มา ลา ลอ และสุนัข จะติด
โรคนี้ไดงายและเปนโรคอยางรุนแรง สําหรับแพะ แกะ พบเปนโรคนีน้ อย สวนโค กระบือ สุกร มี
ความตานทานดีกวาและมักเปนโรคนี้อยางออนและเปนตัวแพรเชื้อไปสูสัตวที่ไวตอโรคนี้ โรคนี้มี
ลักษณะเฉพาะคือ มีไข โลหิตจาง และมีผนื่ พุพองเกิดขึน้ ที่ผิวหนัง โรคนี้ไมติดคน
ww 1.10.1 ชื่อพอง สําหรับชื่อโรคเซอรา มักนิยมเรียกในมา สวนสัตวอนื่ นิยมเรียกชื่อโรคนี้วา ทริพ
พาโนโซเมียซิส (trypanosomiasis) หรือทริพพาโนโซโมซิส (trypanosomosis)
ww 1.10.2 สาเหตุ เกิดจากเชือ้ โปรโตซัวชื่อ ทริพพาโนโซมา อีแวนไส (Trypa-nosoma evansi) อยู
ในกระแสเลือด มาม และน้าํ ไขสันหลัง เชือ้ นี้จะพบอยูนอกเม็ดเลือดแดง
ww 1.10.3 อาการ สวนมาก โค กระบือ มักเปนโรคอยางออนและเรื้อรัง ไมแสดงอาการภายนอกให
เห็นเดนชัดนอกจากซีดและผอม บางรายอาจจะมีไขเล็กนอย ซึม โลหิตจาง ออนเพลีย น้ํามูล น้ําตา
ไหล ตาอักเสบหรือขุน บวมน้ําบริเวณหนาอกและทอง สัตวสามารถฟนตัวและอาการภายนอกดู

เปนปกติ สําหรับสัตวตั้งทองอาจแทงลูก
ww 1.10.4 การติดตอและแพรระบาดของโรค โรคนี้ติดตอกันไดโดยแมลงดูดเลือดตาง ๆ เชน
แมลงวันคอก เหลือบ และยุง เปนตน ในฤดูที่มีแมลงชุกชุมจะทําใหแพรโรคมากยิ่งขึ้น เชื้อนี้
สามารถผานเขาทางบาดแผลผิวหนังหรือเยื่อเมือกไดดว ย
ww 1.10.5 การควบคุมปองกัน ทําไดดังนี้
ww 1.10.5.1 ในแหลงที่มีโรคระบาด ควรทําการตรวจเลือดอยางนอย ปละครั้ง
ww 1.10.5.2 กําจัดแมลงดูดเลือดทุกชนิด โดยทําลายแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลง
เหลานี้
ww1.11 โรคมงคลอเทียม (melioidosis) เปนโรคที่พบไดในสัตวพวก โค กระบือ สุกร แพะ แกะ
สุนัข แมว หนู และมา โรคนี้พบในทุกภาคของประเทศไทยและพบมากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถติดตอถึงคนไดดว ย
ww 1.11.1 สาเหตุ เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย ซูโดโมนาส ซูโดมอลิไอ (Pseudomonas pseudomallei)
ww 1.11.2 การติดตอ เชื้อแบคทีเรีย ซูโดโมนาสนี้ พบไดทั่วไปในดิน น้ํา โคลนตม สามารถอยูใน
น้ําไดนานประมาณ 8 สัปดาห และอยูในโคลนตมไดประมาณ 7 เดือน สัตวเปนโรคนี้ไดจากการกิน
หรือหายใจเอาเชื้อเขาไปหรือเชื้อเขาสูรางกายทางบาดแผล ในโคนมเชือ้ จะเขาทางรูหวั นมทําใหเตา
นมมีการอักเสบ หรือเชื้อเขาทางชองคลอดขณะที่โคกําลังคลอดทําใหเกิดมดลูกอักเสบ โรคมงคลอ
เทียมจะพบมีการระบาดมากในชวงฤดูฝน
ww 1.11.3 อาการ โคที่เปนโรคแบบเรื้อรัง รางกายจะซูบผอม มีไข หายใจหอบ น้ํามูก น้ําลายไหล
จะแสดงอาการอยูนาน 2 – 3 เดือน แลวก็ตาย โคบางตัวอาจแสดงอาการทางระบบประสาท เชน
เดินขาหลังออนไมมีแรง ชนคอก เปนตน ในโคตัวผูอาจพบลูกอัณฑะบวมโตขางใดขางหนึ่งเสมอ
เนื่องจากมีหนองแทรกอยูระหวางลูกอัณฑะและหนังหุมลูกอัณฑะ ในโคนมเชื้อตัวนีจ้ ะทําใหเกิด
โรคเตานมอักเสบ น้ํานมที่ไดจะเปนน้ําใสมีสีเขียวหรือเหลือง มีหนองปน
ww 1.11.4 การรักษา สัตวทปี่ วยใหรักษาดวยยาปฏิชีวนะหรือซัลฟา เชน เทอราไมซิน หรือ ซัลฟา
ไดอะซิน แตการรักษามักไมคอยไดผล
ww 1.11.5 การควบคุมและปองกัน
ww 1.11.5.1 แยกโคที่แสดงอาการปวยออกจากฝูง
ww 1.11.5.2 ทําความสะอาดพื้นคอกและปลอยใหพนื้ แหง เพราะถาคอกสกปรก มีการเปยกแฉะ
เสมอจะทําใหเปนที่อยูของเชือ้ แบคทีเรียตัวนี้ไดดี
ww1.12 โรคพยาธิภายนอก (ectoparasite) พยาธิภายนอกที่พบในโคมีหลายชนิด ที่สําคัญไดแก เห็บ
ไรขี้เรื้อน เหา แมลงดูดเลือด และหนอนแมลงวัน
ww 1.12.1 เห็บโค
ww 1.12.1.1 ความสําคัญของเห็บโค

ww(1) เห็บโคตัวหนึ่งอาจดูดเลือดไดถึง 0.5 มิลลิลิตร
ww(2) เปนตัวนําโรค เห็บโคสามารถนําโรคไดหลายชนิด เชน บาบีซิโอซิส และอะนาพลาสโมซิส
ww(3) รอยแผลที่เกิดจากเห็บกัดทําความเสียหายแกหนังโค ทําใหขายหนังไมไดราคา
ww(4) รอยแผลจากเห็บดูดเลือดอาจเกิดแผลที่มีหนอนแมลงวันมาเจาะไชได
ww 1.12.1.2 การควบคุมเห็บโค ประกอบดวย
ww(1) การควบคุมเห็บในทุง หญา เห็บที่อยูในทุงหญาจะเปนเห็บตัวออนหรือเห็บตัวเมียดูดเลือด
อิ่มตัว ควรจัดการทุงหญา โดยการปลอยทุง หญาทิ้งไวนาน ๆ หรือไถกลบ ไมควรใชสารเคมีหรือยา
ฆาเห็บพนในทุงหญา
ww(2) การควบคุมเห็บบนตัวโค โดยการใชยาฆาเห็บชนิดตาง ๆ เชน ยาพวกออแกนโนฟอสฟอรัส
เชน ดาซุนทอล นีโอซิด เนกูวอน ยาพวกไพรีทรอยด เชน คูเพ็กซ ซอลแพค ดับบลิวพี ไบทรอด เอช
10 ดับบลิวพี บูทอกซ ยาพวกอะมิดนี เชน อะมีทราช ยาฉีด เชน ไอโวเม็ค
ww 1.12.2 เหาโค
ww 1.12.2.2 สาเหตุ เหาโคมีหลายชนิด พบไดงายในบริเวณที่ขนยาว เชน ที่พูหาง มักพบในลูกสัตว
หรือสัตวที่มีสุขภาพไมดี โคที่มีเหามากจะแสดงอาการคันอยางเห็นไดชัด
ww 1.12.2.3 การควบคุม ยาที่ใชกําจัดเห็บทุกชนิดสามารถใชควบคุมเหาไดดี แตควรใชติดตอกัน 2
ครั้ง เพื่อฆาตัวออนของเหาทีเ่ พิ่งจะออกจากไข
ww 1.12.3 ไรขี้เรื้อน แบงเปน 2 ชนิด ไดแก
ww 1.12.3.2 ไรขี้เรื้อนขุมขน (demodectic mange) เกิดจากไรชนิด ดีโมเดกซ (Demodex bovis) พบ
ไดบอยในโคประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ww (1) อาการ ชนิดที่พบมักเปนแบบเฉพาะที่ ซึ่งรอยโรคที่ปรากฏจะมีลักษณะคลายเชื้อราคือ มีขน
หักหรือขนรวงหลุดเปนวง ๆ ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 –5 เซนติเมตร เมื่อดูใกล ๆ จะเห็น
เปนรอยนูนสูงขึ้นมาคลายเปนตุมเล็ก ๆ ถาบีบหรือขูดบริเวณทีเ่ ปนรอยนูนนี้จะพบของเหลวคลาย
หนองขนสีขาว เมื่อนําไปตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนจะพบ ไรขี้เรื้อนขุมขนเปนจํานวนมาก
ww(2) การรักษา ไรขี้เรื้อนแบบเฉพาะที่ไมตองรักษาเพราะโรคมักไมแพรกระจาย แตถาโคเปน
แบบทั่วตัวควรจําหนายออกเพราะรักษายากมาก ยกเวนในรายที่เปนไมมากอาจใชยาทาเฉพาะที่
เชน ยาพวกออแกนโนฟอสฟอรัสหรือยาอะมิทราช
ww1.12.3.3 ไรขี้เรื้อนชนิดโคริออนติก (chorioptic mange) เกิดจากไรชนิดโคริออบเทส
(Chorioptes spp.)
ww(1) อาการ ในโคจะพบรอยโรคที่บริเวณโคนหาง รอบกน หลัง และเตานม โดยอาจจะเกิดตุม
พอง (papule) หรือรังแค (scab) หรือรอยโรคที่เปนลักษณะของการระคายเคือง หนังบริเวณนั้นจะ
หยาบ ยน สกปรก ขนรวง มักพบไดบอยทีบ่ ริเวณโคนหางและรอบกน
ww(2) การรักษา เนื่องจากไรชนิดนี้จะไมฝงตัวลงในผิวหนัง การรักษาจึงทําไดไมยากนัก การใชยา

ที่เปนยาฆาเห็บและไร (acaricide) ทุกชนิดในขนาดทีแ่ นะนําสามารถใชไดแตตองพิจารณาถึงความ
เหมาะสม ประหยัด ปลอดภัย และพิษตกคาง
ww 1.12.4 แผลหนอนแมลงวัน
ww 1.12.4.1 สาเหตุ แมลงที่ทําใหเกิดแผลหนอนในสัตวตาง ๆ รวมทัง้ โคมีหลายชนิดแตที่พบบอย
ที่สุด คือ แมลงคริสซอเมีย (Chrysomyia bezzina) ซึ่งแมลงตัวแกจะมีลกั ษณะคลายกับแมลงหัวเขียว
มาก แมลงเหลานี้จะบินมาตอมและหากินอยูท่แี ผลของสัตว เชน แผลที่สะดือลูกโค แผลจาก
อุบัติเหตุ และวางไขไวที่แผล ไขจะฟกเปนตัวออนหรือหนอน ตัวออนนี้จะใชเวลาเจริญอยูในแผล 3
– 6 วัน จากนัน้ ตัวออนจะหลนลงดินกลายเปนดักแดและเจริญเปนแมลงตัวแกตอไป
ww 1.12.4.2 อาการ บาดแผลจะเปดกวาง เปอยยุย สงกลิ่นเหม็นเนา อาจมีเลือดออกเนื่องจากตัว
ออนของแมลงวันชอนไช โคจะแสดงอาการเจ็บปวด ถาไมไดรับการรักษาที่ถูกตองสุขภาพสัตวจะ
ทรุดโทรมและอาจตายในทีส่ ุด
ww 1.12.4.3 การรักษา โกนขนรอบบริเวณแผลใหกวางหางจากขอบแผลพอสมควร ลางแผลให
สะอาดโดยใชน้ํายาฆาเชื้อหรือน้ําตมสุกอุน ถามีหนองใหลางแผลดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด
จากนั้นใชสําลีเช็ดขูดเนื้อตายออกใหหมด โรยผงเนกาซันตลงในแผลเพือ่ ฆาตัวออนแมลง จับตัว
ออนออกใหหมดทาแผลดวยทิงเจอรไอโอดีน ควรโรยผงเนกาซันตไวอีกเพื่อฆาตัวออนที่หลงเหลือ
และปองกันการวางไขซ้ํา ทําเชนนี้ทุกวันจนกวาแผลจะหายสนิท
ww 1.13 โรคพยาธิใบไมในตับ (fasciolosis)
ww 1.13.1 สาเหตุและการติดตอ เกิดจากพยาธิชนิดหนึ่งชือ่ ฟาสซิโอลา ไจแกน-ติกา (Fasciola
gigantica) ซึ่งมีรูปรางลักษณะคลายใบไม ขนาดตัวยาว 30 – 55 มิลลิเมตร กวาง 9 – 15 มิลลิเมตร
ลําตัวแบน สวนหนากวางกวาสวนทาย อาศัยอยูในถุงน้ําดีและทอน้ําดี
ww 1.13.2 อาการ มักพบในโคที่มีอายุต้งั แต 8 เดือนขึ้นไป อาการปวยอาจพบได 2 ลักษณะ คือ
ww 1.13.2.1 อาการเฉียบพลัน เกิดขึน้ เมื่อโคกินตัวออนระยะติดตอของพยาธิเขาไปพรอมกันมาก ๆ
พยาธิจะไชเขาตับทําใหเกิดแผลและมีเลือดออกมาก โคจะตายกระทันหันโดยไมแสดงอาการ
ลวงหนา พบมากในโคอายุนอ ย
ww 1.13.2.2 อาการเรื้อรัง มักพบในโคที่โตแลว โคที่เปนโรคจะซูบผอม เบื่ออาหาร ทองอืดบอย ๆ
โลหิตจาง สังเกตไดจากเยื่อเมือกที่ตาและปากซีด ในแมโครีดนมปริมาณน้ํานมลดลง ผิวหนังหยาบ
มีอาการบวมน้าํ ใตคาง ทองผูกสลับกับทองเสีย และตายในที่สุด
ww 1.13.3 การรักษา การดูแลรักษาเบื้องตน ในกรณีที่ตรวจพบวาเปนโรคพยาธิใบไมตับควรใหยา
ถายพยาธิทันทีดวยยาที่ออกฤทธิ์ตอพยาธิใบไมตับตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง เชน
ww 1.13.3.1 นิโคลโฟแลน หรือบิเลวอน ขนาด 1.0 ซี.ซี./น้ําหนักสัตว 50 กิโลกรัม ฉีดเขาใต
ผิวหนัง
ww 1.13.3.2 โคลซานเทล หรือฟลูกิเวอร ขนาด 1 ซี.ซี./น้ําหนักสัตว 20 กิโลกรัม ฉีดเขาใตผิวหนัง

ww 1.13.3.3 อัลเบนดาโซล หรือวัลบาเซน ใหกนิ ขนาด 1 ซี.ซี./น้ําหนักสัตว 10 กิโลกรัม
ww 1.13.3.4 ทริคลาเบนดาโซล หรือฟาซิเน็กซ ใหกินขนาด 12 มิลลิกรัม/น้ําหนักสัตว 1 กิโลกรัม
ww 1.13.3.5 คลอซูลอน หรือไอโวเมค-เอฟ ขนาด 1 ซี.ซี. /น้ําหนักสัตว 50 กิโลกรัม ฉีดเขาใต
ผิวหนัง
ww 1.13.3.6 ไบไทโอนอล ซัลฟอกไซด หรือเลวาซิด ใหกนิ ขนาด 4.5 กรัม/น้ําหนักสัตว 100
กิโลกรัม
ww 1.13.4 การควบคุมและปองกัน
ww 1.13.4.1 ไมปลอยใหโคไปกินหญาหรือพืชน้ําในแหลงที่มีการระบาดของพยาธิใบไมตับอยู
ww 1.13.4.2 ทุงหญาเลี้ยงสัตวควรจัดใหมกี ารระบายน้ําอยางดี อยาใหมีน้ําขังนานเพราะจะเปนที่อยู
ของหอยได
ww 1.13.4.3 ควรมีการตรวจอุจจาระโคเปนประจําอยางนอยปละครั้ง
ww 1.13.4.4 ในแหลงที่มีการระบาดของพยาธิใบไมตับ ควรใหยาถายพยาธิแกโคทีม่ ีอายุตั้งแต 8
เดือนขึ้นไป เปนประจําปละ 2 ครั้ง
ww1.14 โรคพยาธิไสเดือนทอกโซดาเลียซีส พยาธิไสเดือนเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการเพิ่มผลผลิต
โคและกระบือ โรคนี้มีผลรุนแรงตอลูกกระบือเพราะมีอัตราการตายสูงถึง 60 เปอรเซ็นต และใน
เกษตรกรรายยอยบางรายอาจพบวาลูกกระบือที่เกิดมาทั้งหมดตายดวยโรคพยาธิไสเดือน (อัตราการ
ตาย 100 เปอรเซ็นต)
ww 1.14.1 สาเหตุ เกิดจากพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคลายไสเดือนพวก Toxcave vitulorum
จึงเรียกกันทัว่ ไปวา “พยาธิไสเดือน” พบอยูในบริเวณสวนตนของลําไสเล็ก
ww 1.14.2 การติดตอ ลูกกระบือสวนใหญจะไดรับพยาธิตัวออนในขณะที่แมกระบือตั้งทองโดย
ผานทางสายรก นอกจากนี้ลกู กระบือหลังคลอดยังอาจติดตอโดยการดืม่ น้ํานมจากแม
ww 1.14.3 อาการ ลูกกระบือที่เปนโรคพยาธิไสเดือนจะมีอาการซูบผอมแคระแกร็น ขนหยองและ
หยาบกราน เบื่ออาหาร ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ โดยแสดงอาการทองผูก อุจจาระมีลักษณะ
เหนียว สีขาวปนเทา กลิ่นเหม็น ซึ่งเปนกลิ่นของโรคนี้โดยเฉพาะลูกกระบือจะแสดงอาการเบงถาย
อุจจาระลําบาก ในรายที่มีพยาธิไสเดือนจํานวนมากจะทําให ไมสามารถถายอุจจาระออกมาได และ
อาจมีพยาธิไสเดือนออกมาแทนบริเวณทองจะโปงออก มีลักษณะกลมเห็นไดชัด
ww 1.14.4 การปองกัน วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมปองกันโรคพยาธิไสเดือน คือ การปองกันไมให
พยาธิตัวออนเจริญเติบโตเปนพยาธิตวั แกในลูกกระบือ ซึ่งจะชวยตัดวงจรที่จะเกิดไขพยาธิตอไป
โดยใหยาถายพยาธิแกลูกกระบือที่มีอายุ 10 – 16 วัน ยาถายพยาธิทใี่ ชในการกําจัดพยาธิไสเดือนตัว
ออนในลูกกระบือในประเทศไทยที่มีการทดลองวาใชไดผลดี คือ ยาถายพยาธิ ไทโอฟาเนท ใช
ขนาด 50 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวสัตว 1 กิโลกรัม
ww 1.14.5 การรักษา ควรใหยาถายพยาธิแกลูกกระบือเมือ่ เริ่มแสดงอาการปวยใหเห็นหรือเมื่อลูก

กระบือมีอายุประมาณ 1 เดือน ยาถายพยาธิที่ใชในการรักษาโรคพยาธิไสเดือนในประเทศไทย ซึ่ง
ไดมีการทดลองวาไดผลดี มีดังนี้
ww 1.14.5.1 ยาถายพยาธิปบเปอราซีน เชน ปบเปอราซีนซิเตรท ใชขนาด 220 มิลลิกรัมตอน้ําหนัก
ตัวสัตว 1 กิโลกรัม
ww 1.14.5.2 ยาถายพยาธิไพแรนเท็ล ทารเทรท ใชขนาด 5 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักตัวสัตว 1 กิโลกรัม
ww 1.14.5.3 ยาถายพยาธิเตทตรามิโซล ใชขนาด 7.5 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวสัตว 1 กิโลกรัม
ww 1.14.5.4 ยาถายพยาธิเฟแบนเท็ล ใชขนาด 5 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวสัตว 1 กิโลกรัม
ww 1.14.5.5 ยาถายพยาธิเฟนเบนดาโซล ใชขนาด 7.5 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวสัตว 1 กิโลกรัม
ww 1.14.5.6 ยาถายพยาธิไอเวอรเมคทิน ใชขนาด 0.2 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวสัตว 1 กิโลกรัม
ww 1.14.5.7 ยาถายพยาธิไทโอฟาเนท ใชขนาด 50 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวสัตว 1 กิโลกรัม
2. โรคที่สําคัญในสุกร
wwโรคที่สําคัญในสุกรมีอยูด วยกันหลายโรค ซึ่งแตละโรคลวนกอใหเกิดความเสียหาย ใหกับสุกร
ซึ่งเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ การจัดการเลี้ยงดูสุกรโดยวิธีการที่ดีและถูกตองจะชวยปองกันการเกิด
โรคระบาดในสุกรได ดังนั้นผูเลี้ยงสุกรจะตองมีความรูเรื่องโรคที่สําคัญของสุกร ทั้งนี้เพื่อจะได
เรียนรูวิธีการปองกันไมใหสุกรปวยเปนโรคได โรคที่สําคัญในสุกรมีดังนี้
ww2.1 โรคทริคิโนซีส (trichinosis) เปนโรคที่เกิดจากพยาธิภายใน ทําความเสียหาย ใหกับสุกรเปน
อยางมาก มีรายละเอียดของโรคดังนี้
ww 2.1.1 สาเหตุของโรค โรคทริคิโนซีส เปนโรคที่เกิดจากพยาธิตัวกลม ชื่อ Trichinella spiralis
พยาธิชนิดนี้จะพบในลําไสของสัตวปากวา 100 ชนิด รวมทั้งในสุกร สุนัข แมว และคน (วิจิตร สุข
เพสน, 2549)
ww 2.1.2 วงจรชีวิต เมื่อสัตวกินเนื้อดิบ ๆ สุก ๆ ที่มีพยาธิตัวออนอยูในถุงหุมหรือซีสต (cyst) เขาไป
พยาธิตัวออนจะออกจากซีสตในระหวางการยอยอาหารในกระเพาะ และ เจริญเติบโตเปนพยาธิตวั
แกอยางรวดเร็วในลําไสเล็กภายใน 2 – 6 วันหลังกินเขาไป พยาธิตัวผู จะตายหลังผสมพันธุ สวน
พยาธิตัวเมียจะไชเขาไปในเยื่อเมือกของลําไส ตอมาพยาธิตัวเมียจะวางไขและฟกเปนตัวออนใน
มดลูก พยาธิตวั เมีย 1 ตัว จะใหตวั ออนไดประมาณ 1,000 – 1,500 ตัว หรืออาจใหตวั ออนไดมากถึง
10,000 ตัว ในระหวางทีม่ ีชีวติ อยูไดประมาณ 6 สัปดาห พยาธิตัวออนมีขนาดประมาณ 0.1
มิลลิเมตร จะไชเขาไปในระบบน้ําเหลืองและเขาสูระบบหมุนเวียนโลหิต ในที่สุดพยาธิตัวออนจะ
แพรไปทั่วรางกาย
ww 2.1.3 อาการ ในสุกรถาไดรับพยาธิไมมากจะไมแสดงอาการผิดปกติใหเห็น แตในรายที่ไดรับ
พยาธิจํานวนมากจะทําใหสุกรปวย เชน มีไข ซึม เบื่ออาหาร ผอมแหง หายใจลําบาก บวมตามหนา
เจ็บปวดตามกลามเนื้อ มีปญหาเกีย่ วกับการเคลื่อนไหวของขา โดยเฉพาะขาหลัง ขาจะแข็งซึ่งจะมี

ความลําบากมากที่สุดในการที่จะลุกขึ้นและมีขนหยาบกราน ในสุนัขและแมว ถาไดรับพยาธิ
จํานวนมากจะมีน้ําลายไหล ปวดกลามเนื้อมากจนไมสามารถจะเดินได จะมีขนหยาบกราน (วิจิตร
สุขเพสน, 2549)
ww 2.1.4 การปองกันและควบคุม
ww 2.1.4.1 ตองตมเนื้อสัตวใหสุกกอนบริโภค ดวยการตมใหเดือดนาน 30 นาทีตอเนื้อหนัก 1
กิโลกรัม จึงจะฆาพยาธิตวั ออนที่อยูในเนื้อได การแชเย็นเนื้อสุกรที่อุณหภูมิ -35 องศาเซลเซียส ตอง
ใชเวลา 24 ชั่วโมง จึงจะฆาพยาธิตัวออนได
ww 2.1.4.2 การเลี้ยงสุกรจะตองเลี้ยงในคอกที่แข็งแรง หรือในบริเวณที่จํากัด ไมปลอยใหสุกร
เพนพานเที่ยวอาหารกินเอง
ww 2.1.4.3 ควรใหอาหารสุกรดวยอาหารสําหรับสุกรโดยตรง ถาใช เศษอาหารนําไปเลี้ยงสุกร
จะตองตมใหสุก เพื่อทําลายพยาธิตัวออนที่อยูในเศษเนือ้ สุกรที่อาจติดมากับอาหารได
ww 2.1.4.4 กําจัดสัตวอ่นื ทีเ่ ปนตัวแพรโรคได โดยเฉพาะอยางยิ่งหนูเพราะสุกรสามารถติดโรคได
โดยการกินหนูตาย หรือซากหนูที่มีพยาธิเขาไป
ww 2.1.4.5 กวดขันการเคลื่อนยายสุกรในเขตที่มีโรคระบาด วิธีการทีด่ ีที่สุดก็คือ ทําลายสุกรที่สงสัย
วาเปนโรคทั้งหมดดวยการเผาหรือฝงใหลึก
ww 2.1.4.6 ไมซื้อสุกรจากแหลงที่เปนโรค หรือเคยเกิดโรคระบาดมาเลี้ยง
ww 2.1.4.7 ควรมีโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐานที่มีการตรวจเนื้อสัตววา ปลอดจากโรคตาง ๆ รวมทั้ง
โรคทริคิโนซีส กอนนําไปจําหนายในทองตลาด
ww 2.1.5 การรักษา มีรายงานวา ไทอาเบนดาโซล มีประสิทธิภาพในการกําจัดทั้งพยาธิตัวแกที่อยู
ในลําไสและพยาธิตัวออนทีอ่ ยูในกลามเนือ้ นอกจากนี้ยงั มีรายงานวา พารเบนดาโซล แคมเบนดา
โซล ไตรคลอโรฟอน เฟนไธออน และเมทธีริดิน มีประสิทธิภาพในการกําจัดพยาธิ ตัวออนใน
กลามเนื้อในสัตวทดลอง ในคนพบวา ไทอาเบนดาโซล ขนาด 50 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1
กิโลกรัม ใหกนิ ติดตอกัน 5 – 7 วัน จะทําใหคนไขมีอาการดีขึ้นอยางมาก
ww2.2 โรคอหิวาตสุกร (hog cholera swine fever) อหิวาตสุกรเปนโรคติดตอรายแรงของสุกร เกิด
จากเชื้อไวรัส สุกรปวยจะเคลื่อนไหวชากวาปกติ เบื่ออาหาร ไมอยากเคลื่อนไหว ชอบนอน มีไขสงู
น้ําตาไหล เยื่อตาอักเสบ มีขี้ตาเกรอะกรัง บางรายมีน้ํามูลแหงกรังในรูจมูก ทําใหหายใจลําบาก
ww 2.2.1 การปองกัน ฉีดวัคซีนปองกันโรคลวงหนาทุก ๆ ป
ww 2.2.1.1 ฉีดวัคซีนใหกับลูกสุกรที่อายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป สําหรับ ลูกสุกรที่เกิดจากแมซึ่งไมเคย
ไดรับวัคซีนอหิวาตสุกรมากอน
ww 2.2.1.2 ฉีดวัคซีนใหกับสุกรที่มีอายุตั้งแต 2 เดือนขึ้นไป สําหรับลูกสุกรที่เกิดจากแมซึ่งเคย
ไดรับการฉีดวัคซีนมากอน แตถาหากฉีดวัคซีนใหกับสุกรที่มีอายุนอยกวา 2 เดือน ควรฉีดวัคซีนซ้ํา
อีกครั้งหนึ่งหางจากครั้งแรก 2 – 3 เดือน วัคซีนใหความคุมโรคไดไมนอยกวา 1 ป ดังนั้น สําหรับ

สุกรพอแมพันธุควรฉีดวัคซีนปละครั้ง
ww 2.2.2 การรักษา ใชยาปฏิชีวนะ ไมมยี าเฉพาะ
ww 2.3 โรคพิษสุนัขบาเทียม (pseudorabies , Aujeszky’s disease , AD)
ww 2.3.1 สาเหตุ เกิดจากเชือ้ เฮอรปสไวรัส (Herpes virus)
ww 2.3.2 การติดตอ สัตวปว ยจะขับเชื้อออกมากับน้ํามูกหรือน้ําลาย และลมหายใจ ติดโรคโดยการ
กินน้ํา อาหารที่ปนเปอนเชื้อ หรือลมหายใจจากสุกรปวย เชื้ออาจมาจากพาหะ เชน สุนัข แมว หนู
หรือจากยานพาหนะ คนที่เขามาในฟารม พบโรคไดใน โค แกะ สุนัข แมว และสุกรทุกชวงอายุ
โดยเฉพาะลูกสุกรดูดนม
ww 2.3.3 อาการ ในลูกสุกรดูดนมเปนชวงที่ไวตอโรคมากที่สุด อัตราการตายสูงมาก มีไข ซึม นํา
ลายไหลมาก เบื่ออาหาร อาเจียน ทองรวง ตัวสั่น หายใจลําบาก เดินโซเซ ชักแบบตะกุยเทาเปนชวง
ๆ และตายในที่สุด ใชเวลานาน 24 – 48 ชั่วโมง ในสุกรหลังหยานมและสุกรขุนพบอาการไข ซึม
อาเจียนเปนน้ําดี กลามเนื้อสัน่ กระตุก เกร็ง เดินโซเซ ชักและตาย ใชเวลานาน 4 – 8 วัน ในสุกรที่โต
เต็มที่ พบอาการจาม ไอ มีไข เบื่ออาหาร น้ําลายไหลมาก อาเจียน กลามเนื้อเกร็ง เดินโซเซ หายใจ
ลําบาก ชักและตายภายใน 7 วัน แตสวนใหญจะกลับเปนปกติ ถาไมมกี ารติดเชื้อแทรกซอน ในแม
สุกรจะพบอาการกลับสัด แทงลูก (ธาตรี จีราพันธุ, 2548)
ww 2.3.4 รอยโรค พบตอมทอลซิลอักเสบมีจุดเลือดออกที่เยื่อบุหวั ใจ (endocardium) ตอมน้ําเหลือง
ปอด เปลือกไต (adrenal cortex) จุดเนื้อตายที่ตับและมาม
ww 2.3.5 การรักษา ไมมวี ิธีการรักษาเฉพาะ เมื่อเกิดโรคขึ้นควรทําวัคซีนใหกับฝูงทีย่ ังไมปวยจะ
ชวยใหโรคสงบเร็วขึ้น
ww 2.3.6 การปองกัน ฉีดวัคซีน ปละ 2 ครั้ง จัดการสุขาภิบาลที่ดีและระวังสุกร ที่เปนพาหะนําโรค
เขาฟารม
ww2.4 โรคบิดมูกเลือดในสุกร (swine dysentery) โรคบิดมูกเลือดในสุกรเปนโรคทองรวงชนิด
ติดตอทางระบบทางเดินอาหาร
ww2.4.1 อาการ สุกรมีอาการถายอุจจาระเหลวเปนมูกเลือดปนเศษเนื้อเยื้อที่ลอกหลุด
(mucohemorrhagic diarrhea) เนื่องจากลําไสมีอาการอักเสบอยางรุนแรง โรคนี้มักเกิดกับสุกรรุน
สุกรขุน และสุกรพันธทดแทน สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อ Serpulina (Treponema) hyodysenteriae
ซึ่งเปนเชื้อที่มีลักษณะเปนเกลียว (spirochete) อัตราการตายของลูกสุกรอาจสูงถึง 25 เปอรเซ็นต (จิ
รา คงครอง, 2549)
ww 2.4.2 การปองกันโรค
ww 2.4.2.1 การนําสุกรใหมเขาฟารมตองนํามาจากฟารมที่ไมมีประวัตขิ องโรคนี้ ควรกักสัตวไว
ระยะหนึ่งพรอมทั้งใหยาเพือ่ กําจัดเชื้อที่บงั เอิญอาจติดมากับตัวพาหะ ยาที่ใช เชน dimetridazole ,
ronidazole , carbabox

ww 2.4.2.2 ฟารมสุกรควรจะแยกออกจากฟารมอื่นๆ และควรมีการสุขาภิบาล
ww 2.4.2.3 ควรกําจัดพาหนะที่เปนตัวนําโรค เชน หนู นก ของใชที่เปอ นอุจจาระสัตวปวย ไดแก
รถ รองเทาบูต ถุงมือ ที่ตักอุจจาระ
w w2.4.2.4 ปองกันและกําจัดความเครียด เชน การไลจับตอนสุกร การขนสงระยะทางไกล ๆ สภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางกระทันหัน การเปลี่ยนสูตรอาหาร เปนตน
ww 2.4.3 การรักษา ไมไดผล แตถาใชยาพวกซัลฟาจะชวยไดบาง
ww2.5 โรคแทงติดตอจากเชื้อไวรัส (parvoviral abortion)
ww 2.5.1 สาเหตุ เกิดจากเชือ้ พารโวไวรัส (Parvovirus)
ww 2.5.2 การติดตอ โดยการผสมพันธุ การกินและหายใจเอาไวรัสที่ปะปนออกมากับน้ํามูก น้ําลาย
อุจจาระ ปสสาวะของสุกรปวย มดลูกและลูกที่ตายแลว พบเกิดโรคในสุกรสาว (gilt) และสุกรนาง
(sow) สวนพอพันธุ (boar) เปนพาหะนําโรค
ww 2.5.3 อาการของโรคแทงติดตอ สุกรสาวมักพบอาการตั้งทองเทียม (pseudo-pregnance) ผสมไม
ติดหรืออัตราการผสมติดลดลง แทงในชวงตน ๆ ของการตั้งทอง สุกรนาง จะพบอาการแทงลูก ลูก
ตายในทอง ลูกคลอดออกมาออนแอหรือตาย จํานวนลูกกรอก (mummy) จะเพิ่มขึน้ ระยะการเปน
สัดชาออกไปกวาปกติ
ww 2.5.4 การรักษา ไมมี
ww2.6 โรคทองรวงในลูกสุกร (piglet scours) โรคนี้เกิดจากเชื้ออีโคไลและซัลโมเนลลา เกิดกับลูก
สุกรที่ยังไมหยานมหรือเพิ่งหยานมใหม ๆ ในลูกสุกรที่อายุต่ํากวา 1 สัปดาห มักจะมีอัตราการปวย
และตายสูง เชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้มักจะเปนสาเหตุของโรครวมกัน แตบางรายจะมีสาเหตุจาก
เชื้ออยางใดอยางหนึ่งก็ได ลูกสุกรจะแสดงอาการอุจจาระเหลว มีกลิ่นเหม็น ลูกสุกรจะหมดแรง
นอนสุมกันตามมุมคอก และตายในที่สดุ
ww 2.6.1 การปองกัน จะตองเนนในดานหลักสุขศาสตรใหมากที่สุด
ww 2.6.2 การรักษา ใหใชยาพวกปฏิชวี นะหรือกลุมซัลฟา
ww2.7 โรคปากและเทาเปอย (foot and mouth disease or FMD) สุกรที่เปนโรคมักจะพบเปนแผลที่
เทา สุกรจะแสดงอาการขาเจ็บ เดินขากะเผลก มักจะนอนตลอดเวลา เดินดวยเขา ขาหลังเดินถาง
ออก โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส
ww 2.7.1 การปองกัน โดยการฉีดวัคซีนปองกันโรคลวงหนาทุก ๆ 6 เดือน
ww 2.7.2 การรักษา ใชยาปฏิชีวนะและยาทากีบ
ww2.8 โรคพลูโรนิวโมเนีย (pleuroneumonia)
ww 2.8.1 สาเหตุ โรคพลูโรนิวโมเนียหรือโรคปอดติดซี่โครง เปนโรคที่เกิดในสุกรสาเหตุเกิดจาก
เชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Haemophilus pleuropneumoniae
ww 2.8.2 อาการ สุกรที่เปนโรคนี้จะมีอาการทางระบบหายใจ คือ หายใจลําบาก หอบ ไอ น้ํามูก

ไหล ไขสูง ไมทานอาหาร และอาจตายภายใน 1 – 2 วัน ในรายที่เปนแบบเฉียบพลัน เมื่อผาซากอาจ
เห็นแคปอดแดงช้ํา ถาในรายติดเชื้อแบบเรื้อรังจะแสดงอาการทางระบบหายใจตั้งแต 5 - 7 วัน เปน
ตนไป เมื่อผาซากจะพบแผนหนองปกคลุมที่ชองอก หนาบางแลวแตความรุนแรง ทําใหเยื่อหุม
หัวใจ เยื่อหุมปอดติดแนนและติดกับซี่โครง จึงไดชื่อวา โรคปอดติดซี่โครง ในสุกรบางรายถาไอ
จามรุนแรงจนทําใหปอดติดกันแนนฉีกขาดมีเลือดไหลออกมาทางปาก ทางจมูก สุกรทุกอายุมีสิทธิ
เปนโรคนี้ไดแตสวนใหญเปนสุกรขุน อัตราการปวย 50 – 100 เปอรเซ็นต อัตรา การตายในชวงแรก
5 – 10 เปอรเซ็นต สุกรตัวที่รอดตายจะแคระแกรน และเปนตัวแพรกระจายโรคอีกในโอกาสตอไป
ความเครียดจากการเดินทาง สภาวะการเปลี่ยนแปลงของดินฟาอากาศอยางกระทันหัน การจัดการ
ฟารมที่แออัดเปนสาเหตุโนมนําทําใหโรคระบาด การนําสุกรจากที่อื่นเขาเลี้ยงปะปนโดยที่ยังไมได
กักดูอาการอาจเปนการนําเอาเชื้อนี้เขาสูฟารมได (วันทนีย เนรมิตทานสุข, 2549)
ww 2.8.3 การรักษา การใชยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคพลูโรนิวโมเนียในประเทศไทยยังไดผลอยู
แตควรจะไดมกี ารทดสอบหาความไวของเชื้อตอยาจากหองปฏิบัติการกอน เพื่อการรักษาที่ไดผล
คุมคากวา
3. โรคที่สําคัญในสัตวปก
wwโรคที่สําคัญในสัตวปกในปจจุบันมีอยูด วยกันหลายโรค บางโรคก็ระบาดเปนบางป บางโรคก็
ระบาดทุกป เชน โรคนิวคาสเซิล ซึ่งในปจจุบันนี้โรคทีส่ ําคัญที่สุดในสัตวปก คือ โรคไขหวัดนก ซึ่ง
จะพบการระบาดในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยของเราดวย ซึ่งปจจุบัน
นักวิทยาศาสตรกําลังคิดคนหาวัคซีนมาปองกันไขหวัดนกอยางเรงดวน รายละเอียดของโรคที่
สําคัญในสัตวปกมีดังนี้
ww3.1 โรคไขหวัดนก (bird flu) เปนโรคที่มีความสําคัญและระบาดอยูใ นหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทย สรางความเสียหายใหกับธุรกิจการเลี้ยงสัตวเปนจํานวนมาก
ww 3.1.1 สาเหตุของโรค เปนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Influenza ในตระกูล
orthomyxoviridae ซึ่งเปน RNA ไวรัสชนิดมีเปลือกหุม (envelope) โดยมีเอนติเจนทีส่ ําคัญไดแก
hemagglutinin (H) มี 15 ชนิด และ neuraminidase (N) มี 9 ชนิด เชื้อไวรัส Influenza แบงเปน 3
types ไดแก
ww 3.1.1.1 Type A แบงยอยเปนหลาย subtypes ตามความแตกตางของ H และ N antigens พบใน
คนและสัตวชนิดตาง ๆ
ww (1) คน พบ 3 ชนิด ไดแก H1N1 , H2N2 , H3N2 และ H5N1
w w(2) สุกร พบ 3 ชนิด ไดแก H1N1 , H1N2 และ H3N2
ww (3) มา พบ 2 ชนิด ไดแก H3N8 และ H7N7
ww (4) สัตวปก พบทุกชนิด ไดแก H1 – 15 และ N1 – 9

ww 3.1.1.2 type B ไมมี subtype พบเฉพาะในคน
ww 3.1.1.3 type C ไมมี subtype พบในคนและสุกร
ww 3.1.2 การแพรของเชื้อ จากสัตวที่ติดเชือ้ ทางสิ่งขับถายตาง ๆ โดยเฉพาะทางอุจจาระของ
นกเปดน้ํา ซึ่งมักเปนตัวอมเชื้อแตไมแสดงอาการ ทําใหมีเชื้อปนเปอนอยูในแหลงน้ําไดเปน
เวลานาน การติดตอในสัตวเกิดขึ้นไดทั้งทางตรงโดยการสัมผัสกับสัตวปวยและสิ่งขับถายจากสัตว
ปวย และทางออมจากเชื้อทีป่ นเปอนในน้าํ อาหาร เสื้อผา รองเทา พาหนะ และอื่น ๆ (อรุณี ชัยสิงห,
2549)
ww 3.1.3 การติดเชื้อในสัตวปก แบงออกเปน
ww 3.1.3.1 ชนิดที่ไมแสดงอาการ และทีท่ ําใหมีอาการปวยเพียงเล็กนอย พบไดในประเทศตาง ๆ
ทั่วโลกอาจมีสาเหตุจากเชื้อชนิด H1 – 15
ww 3.1.3.2 ชนิดที่ทําใหเกิดอาการรุนแรงมากมีอัตราการตายสูง มีรายงานการระบาดในบาง
ประเทศเทานัน้ เชน สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ประเทศยุโรป ออสเตรเลีย ฮองกง และปากีสถาน ใน
ประเทศไทยไมเคยมีการระบาดของโรคนี้
ww 3.1.4 อาการและวิการ ระยะฟกตัวของโรคอาจสั้นเพียงไมกี่ชวั่ โมงจนถึง 3 วัน ขึน้ อยูกับชนิด
ของเชื้อ วิธีการที่ไดรับเชื้อ จํานวนเชื้อ และชนิดของสัตว
ww 3.1.4.1 อาการ ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ชนิดสัตว อายุ สภาวะความเครียด โรคแทรก
ซอน และอื่น ๆ เชื้อที่ทําใหเกิดอาการรุนแรงในสัตวปกชนิดหนึ่งอาจไมทําใหเกิดอาการใด ๆ ใน
สัตวปกอีกชนิดหนึ่ง อาการที่พบโดยทัว่ ไป ไดแก
ww(1) ซูบผอม ซึมมาก ไมกินอาหาร ขนยุง ไขลด
ww(2) ไอ จาม หายใจลําบาก น้ําตาไหลมาก หนาบวม หงอน มีสีคล้ํา
ww(3) อาจมีอาการของระบบประสาท และทองเสีย
ww(4) รายที่รุนแรงจะตายกระทันหันโดยไมแสดงอาการ (อัตราตายอาจสูงถึง 100 เปอรเซ็นต)
ww 3.1.4.2 วิการ ขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อ ชนิดสัตว และอื่น ๆ เชนเดียวกัน ในรายทีร่ ุนแรงและตาย
ทันทีอาจไมพบวิการใด ๆ ลักษณะของวิการที่มีรายงานในไกและไกงวง ไดแก
ww(1) ซากผอมแหง
ww(2) มีการบวมน้ําใตผิวหนังที่สวนหัวและคอ
ww(3) ตาอักเสบบวมแดง และอาจมีจุดเลือดออก
ww(4) หลอดลมอักเสบรุนแรงมีเมือกมาก
ww(5) มีจุดเลือดออกที่กระเพาะแท โดยเฉพาะตรงรอยตอกับกึ๋น
ww(6) มีการลอกหลุดและจุดเลือดออกที่ผนังของกึ๋น
ww(7) ไตบวมแดงและอาจพบยูเรตที่ทอไต
ww 3.1.4.3 โรคที่คลายคลึงกัน

ww(1) อหิวาตไกชนิดรุนแรง
ww(2) นิวคาสเซิล
ww(3) กลองเสียงและหลอดลมอักเสบติดตอ
ww(4) การติดเชื้อมัยโคพลาสมา และแบคทีเรียชนิดอืน่ ๆ
w w3.1.5 การวินิจฉัยและชันสูตรโรค จําเปนตองทําการแยกพิสูจนเชื้อไวรัสและการทดสอบความ
รุนแรงของเชื้อทางหองปฏิบัติการ
w w3.1.6 การควบคุมและปองกัน ทําไดดงั นี้
ww 3.1.6.1 มีการสุขาภิบาลและการจัดการฟารมที่เขมงวด
ww 3.1.6.2 ในกรณีที่เกิดโรคระบาดใหทําลายสัตวทั้งหมด
ww 3.1.6.3 ทําความสะอาดโรงเรือนและใชยาฆาเชื้อโรคใหทั่วถึง
ww 3.1.6.4 พักเลาอยางนอย 21 วัน
ww 3.1.7 การทําลายเชื้อ เนือ่ งจากเชื้อไวรัสนี้มีเปลือกหุม จึงถูกทําลายไดงายดวยความรอน (เชน ที่
อุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที) และใช
สารเคมีตาง ๆ เชน สารที่มีคุณสมบัติในการละลายไขมัน (lipid solvents) เชน ฟอรมาลีน เปนตน
เชื้อนี้สามารถคงอยูไดนานในสิ่งขับถาย เชน น้ํามูก น้าํ ตา น้ําลาย เสมหะ อุจจาระ ฯ
ww3.2 โรคนิวคาสเซิล (newcastle disease)
ww 3.2.1 สาเหตุ เกิดจากเชือ้ Paramyxovirus พวกอารเอ็นเอไวรัส มีหลายสเตรนแยกเปนชนิด
รุนแรง ชนิดรุนแรงปานกลาง และชนิดไมรุนแรง
ww 3.2.2 การติดตอของโรคและแพรโรค สวนมากไกตดิ โรคทางการการหายใจ น้ํา และอาหาร
สัตวปกชนิดอื่นเปนพาหะนําโรคมาสูไก เชน นกกระจอก นกเอีย้ ง อีกา ไกงวง เปด หาน เปนตน
เกิดในไกทกุ อายุ
ww 3.2.3 อาการ ขึ้นอยูกับสายพันธุเชื้อ ชนิดรุนแรงไกตายเปนจํานวนมากทันที เริ่มเปนโรคจะ
แสดงอาการทางระบบหายใจ หายใจลําบาก มีเสียงดัง ไอ จาม ซึม เบื่ออาหาร ตัวสกปรก ทวารหนัก
เปอนอุจจาระ กลามเนื้อสั่น หัวสั่น คอปด ปกตก อัมพาตกอนตาย เดินโซเซลมลง ไกที่แสดงอาการ
ทางประสาทแลวจะไมรอด อัตราการเปนโรค 60 – 100 เปอรเซ็นต ไกที่อดจะแคระแกร็น คอบิด
ปกตกตลอดอายุ
ww 3.2.4 การรักษา
ww 3.2.4.1 ไมมียารักษาโดยตรง อาจใหวติ ามินและสารอิเลคโตรไลท ละลายน้ําใหไกกิน ไกจะฟน
โรคไดเร็วขึ้น
ww 3.2.4.2 ใหยาปฎิชวี นะและยาซัลฟาละลายน้ําใหกนิ เพื่อปองกันโรคแทรกซอนทีม่ ีสาเหตุจาก
เชื้อแบคทีเรีย
ww3.2.5 การปองกัน

ww 3.2.5.1 ดูแลสุขาภิบาลในโรงเรือน
ww 3.2.5.2 ควบคุมสัตวพาหะนําโรค
ww 3.2.5.3 เขมงวดการเคลือ่ นยายไก
ww 3.2.5.4 ใหวัคซีนตามกําหนด
ww3.2.6 การใชวัคซีนของกรมปศุสัตว มี 2 ชนิด ดังนี้
ww 3.2.6.1 วัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อตาย สเตรนลาโซตา ทําใหกับไกอายุ 18 – 22 สัปดาห
ww 3.2.6.2 วัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อเปน สเตรนลาโซตา ทําใหกับไกอายุ 7 – 10 วัน และอายุ 3 – 4
สัปดาห
ww3.3 โรคฝดาษไก (fowl pox)
ww 3.3.1 สาเหตุ เกิดจากเชือ้ Fowl pox virus พบในสัตวปกหลายชนิด
ww 3.3.2 การติดตอและแพรโรค ติดตอไดดังนี้
ww 3.3.2.1 โดยการสัมผัสกับไกปว ย เชื้อเขาทางบาดแผล
ww 3.3.2.2 แมลงดูดเลือด
ww 3.3.2.3 ไวรัสจากไกปว ยปะปนในน้ําและอาหาร
ww 3.3.3 อาการและวิการจากการผาซาก มีลักษณะดังนี้
ww 3.3.3.1 ชนิดแหง พบสะเก็ดแผลแหงที่บริเวณใบหนา หงอน เหนียง ผิวหนัง และที่ขา
ww 3.3.3.2 ชนิดเปยก จะพบแผลนูนหรือเนื้อตายเปนแผนที่บริเวณลําคอสวนตนของหลอดอาหาร
มีผลตอการหายใจ การกลืนอาหาร ทําใหไกตายได
ww 3.3.3.3 ชนิดแสดงอาการเปนหวัด คลายกันกับชนิดเปยก
ww 3.3.3.4 ไกกระทงมักจะพบไดในไกอายุนอย
ww 3.3.3.5 ในไกไข อัตราการไขลดลงเล็กนอย
ww 3.3.4 การรักษา
ww 3.3.4.1 ไมมียารักษาโดยตรง
ww 3.3.4.2 ใชยาปฏิชีวนะละลายน้ํากินเพื่อปองกันโรคแทรกซอน
ww 3.3.4.3 ใชวิตามิน เกลือแร ชวยใหไกแข็งแรงขึ้น ไกที่หายจากการเปนโรคจะมีภมู ิคุมตลอดอายุ
ww 3.3.5 การปองกัน
ww 3.3.5.1 ควบคุมดูแลสุขลักษณะในฟารม
ww 3.3.5.2 พบไกปวยแยกออกทําลาย
ww 3.3.5.3 ใชวัคซีนใหกับไกอายุ 2 – 5 สัปดาห โดยการแทงปก
ww3.4 โรคกลองเสียงอักเสบติดตอ (infectious laryngotracheitis)
ww 3.4.1 สาเหตุ เกิดจากเชือ้ Herpes virus พวกดีเอ็นเอไวรัส
ww 3.4.2 การติดตอและแพรโรค โดยพบทางการหายใจ น้ํา และอาหาร ไกทุกอายุสามารถติดเชื้อนี้

ได แตในไกเล็กจะพบโรคนอยและไมรนุ แรง
ww 3.4.3 อาการ ชนิดรุนแรง ไกมีมีน้ํามูกไหล หายใจลําบากมีเสียงดัง อาปากหายใจ และบางครั้ง
รองเสียงดัง จามมีเลือดปนออกมา ชนิดไมรุนแรงมีอาการตาอักเสบ น้ํามูก น้ําตาไหล หนาบวม ไข
ลด
ww 3.4.4 วิการจากการผาซาก จะพบวา ชนิดรุนแรง พบกลองเสียงและหลอดลมอักเสบอยาง
รุนแรง หลอดลมมีเลือดออก พบกอนเลือดและหนองอุดตันอยู ชนิดเรือ้ รังพบ แผนเนื้อตายคลาย
เนยแข็งในกลองเสียง หลอดลม และชองปาก
ww 3.4.5 การรักษา ไมมียารักษาโดยตรง ปองกันโรคแทรกซอนจากเชื้อแบคทีเรีย โดยใหยา
ปฏิชีวนะละลายน้ํา
ww 3.4.6 การปองกัน ทําไดโดย
ww 3.4.6.1 หลีกเลี่ยงการนําไกตางอายุมาเลี้ยงคละกัน
ww 3.4.6.2 ดูแลสุขาภิบาลในโรงเรือน
ww 3.4.6.3 ใชวัคซีนตามกําหนด
ww3.5 โรคหลอดลดอักเสบติดตอ (infectious bronchitis)
ww 3.5.1 สาเหตุ เกิดจากเชือ้ Corona virus พวกอารเอ็นเอไวรัส
ww 3.5.2 การติดตอและแพรโรค
ww 3.5.2.1 จากการสัมผัสกับไกปวยหรือสัตวพาหะ
ww 3.5.2.2 ไกปวยถายเชื้อไวรัสปนมากับอาหาร น้ํา สิ่งรองนอน
ww 3.5.2.3 โดยการหายใจ
ww 3.5.2.4 ไกแมพนั ธุจะถายเชื้อไวรัสผานไขได
ww 3.5.2.5 มีการแพรกระจายในฝูงอยางรวดเร็ว
ww 3.5.3 อาการในลูกไก ซึม เปนหวัด หายใจมีเสียงดัง เยื่อนัยนตาอักเสบ ตาเปยกแฉะ ไซนัสบวม
น้ํามูกขนไหลอกจากโพรงจมูก ฟุบนอนหมอบ ไกปวยจะตายดวยระบบหายใจลมเหลว อัตราการ
เปนโรค 100 เปอรเซ็นต อัตราการตาย 1 – 40 เปอรเซ็นต ในไกไขและพอแมพันธุ อาการทางระบบ
หายใจไมเดนชัด ไกไขแมพนั ธุ ไขลด ไขที่ออกมาจะมีขนาดเล็ก บิดเบี้ยว หรือไขลีบ เมื่อกะเทาะ
เปลือกไขจะพบไขขาวเปนน้าํ ไขแดง ผิดรูปราง หลังจากฟนโรคอัตราการไขจะเพิ่มขึน้ อยางชา ๆ มี
อัตราการตายต่ําถาไมมีโรคแทรกซอน
ww 3.5.4 วิการ จากการผาซากจะพบหลอดลมอักเสบ มีเมือก ไกไขพบไขแดงแตกในชองทอง ไต
บวมขยายใหญ พรอมกับมียูเรตสะสมในทอหลอดไต
ww 3.5.5 การรักษา ทําไดดังนี้
ww 3.5.5.1 ไมมีวิธีการรักษาที่ไดผล
ww 3.5.5.2 ในฝูงที่เปนโรคใหวติ ามินและอีเลคโตรไลทละลายน้ําใหกนิ ชวยใหไกฟน โรคเร็วขึ้น

ww 3.5.5.3 อาจใหยาปฏิชีวนะละลายน้ําใหกินเพื่อปองกันโรคแทรกซอน
ww 3.5.6 การปองกัน ทําไดดังนี้
ww 3.5.6.1 นําลูกไกจากฟารมที่ปลอดโรคมาเลี้ยง
ww 3.5.6.2 ไมเลี้ยงไกหลายอายุคละกันในโรงเรือน
ww 3.5.6.3 การใชวัคซีนตามกําหนด
ww3.6 กาฬโรคเปด (duck plague)
ww 3.6.1 สาเหตุเกิดจากเชื้อเฮอรปสไวรัส (Herpes virus)
ww 3.6.2 การติดตอ ทางน้ํามูก น้ําลาย อุจจาระของสัตวปวยและพบโรคไดใน เปด หาน หงส ทุก
อายุ
ww 3.6.3 อาการระยะแรกซึม ไมกินอาหาร เปลือกตาปด น้ํามูกไหล หิวน้ํา ถายเหลวเปนน้ําอาจมี
อุจจาระปน ยืนไมได คอตก อัตราตาย 5 – 100 เปอรเซ็นต เปดโตตาย มากกวาเปดรุน ตายภายใน 1
– 5 วัน หลังแสดงอาการ
ww 3.6.4 วิการ มีการอักเสบอยางรุนแรงของระบบทางเดินอาหาร เริ่มแรกมีจุดเลือดออกบนเยื่อบุ
ผิวลําไสเล็ก ลําไสใหญ ทวารหนัก ตอมาพบแผนเนื้อตายสีขาวเหลืองปกคลุมอยูตลอดความยาว
ของหลอดอาหาร ลักษณะนี้พบในเปดโตไมพบในเปดเล็ก นอกจากนี้ยังพบ จุดเลือดออกที่ไต ตับ
ออน ตอมเบอรซา ซึ่งมักไมคอยพบในลูกเปด
ww 3.6.5 การรักษา ไมมี
ww 3.6.6 การปองกัน ใหวัคซีนเชื้อเปนและจัดการสุขาภิบาลที่ดี
ww3.7 โรคกัมโบโร (gumboro’s disease)
ww 3.7.1 สาเหตุ เบอรนาไวรัส (Burnavirus)
ww 3.7.2 การติดตอ เชื้อออกมากับอุจจาระไกปว ย อาจติดตอกันโดยไกจิกกนกันหรือมีแมลงเปน
ตัวนํา พบโรคไดในไกอายุตงั้ แต 3 สัปดาหถึง 8 สัปดาห
ww 3.7.3 อาการ ซึม กินอาหารนอยลง ทองเสียเปนน้ํา แลวเริ่มทยอยตาย 30 – 60 เปอรเซ็นต
ภายในระยะ 3 – 4 วัน
ww 3.7.4 วิการ พบกลามเนือ้ บริเวณอก ขา มีเลือดออก ลําไสอักเสบ ไตบวม มีเกลือยูเรท (urate) สี
ขาวอยูภ ายใน เบอรซามีสีซีด ตอมามีจุดเลือดออก เบอรซาขยายโตแลว คอย ๆ เล็กลงอาจเหลือ
รองรอยของจุดเลือดออก สีเทาของเนื้อตาย หรืออาจพบหนองภายในเบอรซา มามมีจุดเนื้อตายสีเทา
เล็ก ๆ กระเพาะแทอาจมีจุดเลือดออก
ww 3.7.5 การรักษา ไมมี ถาเปนโรคแลว พยายามควบคุมการเกิดโรคแทรกซอนจากแบคทีเรีย เพื่อ
ลดอัตราการ
ww 3.7.6 การปองกัน การจัดการสุขาภิบาลที่ดี ใหวัคซีน ครั้งแรก เมื่ออายุ 5 – 7 วัน ครั้งที่สอง เมื่อ
อายุ 21 วัน

ww3.8 โรคอหิวาตเปด – ไก (fowl cholera)
ww 3.8.1 สาเหตุ เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย Pasteurella multocida
ww 3.8.2 การติดตอ ติดตอไดหลายทางดังนี้
ww 3.8.2.1 โดยการกินอาหาร หรือน้ําที่มีเชื้อโรคเขาไป
ww 3.8.2.2 การหายใจติดตอไปยังไกที่อยูใกลชิดกัน
ww 3.8.2.3 เชื้อโรคติดตอไปยังอุปกรณการเลี้ยง คน สุนัข แมว นก หนู แมลงวัน ฯ เปนตัวนําโรค
ww 3.8.2.4 เชื้อปนเปอนในดิน
ww 3.8.2.5 เปดและไกที่เลี้ยงใกลแหลงน้าํ เมื่อมีซากเปดซากไกที่ปวยตายดวยโรคนีแ้ ละสิ่งขับถาย
เชน อุจจาระ น้ํามูก เสมหะ สิ่งปูนอน ที่ตกลงในน้ําทําใหเชื้อโรคแพรกระจายไปตามกระแสน้ําได
ww 3.8.2.6 การชําแหละเปดและไกที่ปว ยและตายดวยโรคนี้ เศษเนื้อ เลือด และน้ําลาง ทําใหเชื้อ
โรคแพรระบาดได
ww 3.8.2.7 การเคลื่อนยายเปดและไกที่เปนโรคไปสถานที่อีกแหงหนึ่ง เชน ตลาดนัด ตลาดซื้อขาย
ฯ
ww 3.8.3 อาการ แบงออกเปน
ww 3.8.3.1 ชนิดรายแรงหรือเฉียบพลัน เปด – ไกปว ยและตายกระทันหันโดยไมแสดงอาการให
เห็น หรืออาจพบไขสูง มีน้ํามูก น้ําลายไหลเปนเมือก หัวตก หนาและหงอนสีมวงคล้ํา หายใจลําบาก
และถี่ เบื่ออาหาร กระหายน้ําจัด ทองรวง อุจจาระมีสีเหลือง ขนรวง ตายภายใน 2 – 3 วัน
ww 3.8.3.2 ชนิดเรื้อรัง เกิดจากพวกที่ปว ยแลวไมตาย บางครั้งจะปวยนานเปนเดือน ๆ มีอาการ
หงอยซึม พบลักษณะบวมทีเ่ หนียง โพรงจมูก ขอขา ขอปก ฝาเทา และบริเวณกน ตาแฉะ หายใจ
เสียงดัง หอบ
ww 3.8.4 การปองกัน ทําไดโดย ทําความสะอาดภายในเลาเปนประจํา ภายใน โรงเรือนตองโปรง
อากาศถายเทดี เย็นสบาย ไมอบอาว ไมควรเลี้ยงเปดและไกหนาแนนจนเกินไป ปองกันพาหะตาง ๆ
และมีมาตรการการเขาออกฟารม
ww 3.8.5 การรักษา ใหยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟา โดยการฉีดหรือละลายน้ําใหกนิ ติดตอกัน 2 – 3
วัน ติดตอสัตวแพทยในพืน้ ที่
ww3.9 โรคบิด (coccidiosis)
ww 3.9.1 สาเหตุ เกิดจากเชือ้ โปรโตซัว อัยเมอเรีย เชน อัยเมอเรีย เนคาทริกซ (Eimeria necatrix) อัย
เมอเรีย เทเนลลา (Eimeria tenella) และอัยเมอเรีย อะเซอวูลินา (Eimeria acervulina) เปนตน พบ
โรคบอยถาอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนสูงหรือสิ่งรองพื้นเปยกชื้นอยูเสมอ ๆ
ww 3.9.2 การติดตอ โดยการกินโอโอซีสทลักษณะคลายไขพยาธิทแี่ กเต็มที่แลวเขาไป
ww 3.9.3 อาการ ขึ้นกับชนิดของเชื้ออัยเมอเรีย ชนิดที่ไมรุนแรงอาจทําใหไกปวยเล็กนอยหรือไม

ปวยเลย แตชนิดที่รุนแรง จะทําใหไกทองเสียถายเปนเมือกหรือเปนเลือด และทําใหรางกายขาดน้ํา
ขนยุง หงอยซึม ซีด ยืนหรือนอนสุมกัน ออนเพลีย ผิวหนังขาดสารสี กินอาหารนอยลง โตชาแคระ
แกรน จํานวนตายไมแนนอน แตถาเปนรุนแรงจะตายมาก โดยเฉพาะบิดที่เกิดจากอัยเมอเรีย เน
คาทริกซ และอัยเมอเรีย เทเนลลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมือ่ มีแบคทีเรียแทรกซอน
ww 3.9.4 การรักษา ใชยาแอมโพเลี่ยมโซเดียม ซัลฟาคลอโรไพราซีนโมโนไฮเดรท (อีเอสบี3)
ซัลฟาควินอกซาลีน ซัลฟาไดเมทธอกซีน และโทลทราซูริล ควรเพิ่มวิตามินเอ และเค ในอาหาร
หรือน้ํา เปลี่ยนสิ่งรองพื้น เพื่อลดจํานวนโอโอซีสท
ww 3.9.5 การปองกันโรค หลีกเลี่ยงสิ่งรองพื้นเปยกชื้น ควบคุมใหไกไดรับโอโอซิสทจํานวนนอย
และควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสม เลี้ยงไกบนเลาลอยหรือยกพื้น
ww3.10 โรคมาเร็กซ (marek’s disease) โรคนี้เปนโรคระบาดที่รายแรงของไกเชนกัน คือ นอกจาก
จะทําใหไกปวยตายในอัตราสูงถึงรอยละ 5 – 30 แลว ยังทําใหไกกินอาหารมากแตเปลี่ยนเปนเนื้อ
ไดนอย เกิดจากเชื้อไวรัส ถาเปนชนิดเฉียบพลัน ไกจะตายทันทีในอัตรารอยละ 70 ถึง 80 ถาเปน
แบบอัมพาต ทรงตัวไมได เดินขาลาก ในที่สุดจะนอน ความรุนแรงของโรคนี้จะมากนอยแคไหน
ขึ้นอยูกับสายพันธุไก เพศ และอายุ
ww 3.10.1 การปองกัน โดยใชวัคซีนปองกันโรคลวงหนา
ww 3.10.2 การรักษา ยังไมมยี ารักษาที่ไดผลดี
ww 3.11 โรคอุจจาระขาวหรือโรคขี้ขาว (pullorum) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (Salmonella pullorum)
ซึ่งติดตอไดในไก ไกงวง นกยูง กระรอก นกพิราบ นกกระจอก โรคนี้เปนปญหาใหญในไกเล็ก
โดยเฉพาะไกอายุเกิน 1 สัปดาห ไกปวยจะตายไปเรื่อย ๆ เปนเวลา 2 – 3 สัปดาห การตายอาจจะสูง
ถึงรอยละ 80 ไกที่อายุมากกวา 4 สัปดาห อัตราการตายจะต่ํา ไกจะแสดงอาการโลหิตเปนพิษ
อุจจาระมีสีขาว เหลว กนเปยกแฉะ หงอยซึม ยืนสั่น หายใจลําบาก คอตก ไกใหญ จะเปนแบบ
เรื้อรัง
ww 3.11.1 การปองกัน ทําไดโดย
ww 3.11.1.1 ตรวจเลือดพอแมพันธุดวยแอนติเจนอยางสม่ําเสมอ
ww 3.11.1.2 ใชยาฆาเชื้อพนภายในเลาและตูฟกไขใหทั่วถึง
ww 3.11.1.3 รมควันโดยใชดา งทับทิม 20 กรัม ผสมกับฟอรมาลิน 40 มิลลิลิตร
ww 3.11.2 การรักษา ไมรักษาสัตวปวย ควรทําลายเพื่อกําจัดสาเหตุของโรคใหหมดไป
ww3.12 โรคหวัดแหงเรื้อรัง (chronic respiratory disease or CRD) โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียพวก
ไมโคพลาสมา (Mycoplasma gallisepticum) มักจะมีโรคแทรกซอนเกิดขึ้นเสมอ จะมีอาการจาม
บอย ๆ มีน้ํามูก กินอาหารนอยลง ไกผอม แคระแกร็น ขนไมเปนระเบียบ ชอบนอนซุกตามมุมของ
เลา
ww 3.12.1 การปองกัน ใหแยกสัตวปว ยไปทําลาย และใชหลักสุขศาสตรเนนความสะอาดเปนหลัก

และทําวัคซีนตามโปรแกรม
ww 3.12.2 การรักษา ใชยาปฏิชีวนะละลายน้ําใหกินติดตอกัน 3 – 5 วัน
การสุขาภิบาลสัตว
wwการสุขาภิบาล (sanitation) หมายถึง การจัดการทุกอยางที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม รอบ ๆ ตัว
สัตวใหเหมาะสมกับความตองการสัตวแตละชนิด พันธุ เพศ และอายุ เพื่อใหสัตวไดดํารงชีวิตได
อยางสุขสบาย มีการเจริญเติบโตเปนปกติ ใหผลผลิตสูง และไมเกิดโรค ซึ่งการสุขาภิบาลสัตวนั้น
จะตองมีการจัดการในเรื่องตอไปนี้
1. การจัดการดานโรงเรือน
wwโรงเรือนเปนที่อยูอาศัยของสัตวทุกชนิด ถาหากสัตวอยูในสภาพโรงเรือนที่ไมเหมาะสมก็จะทํา
ใหเกิดความเครียด สุขภาพออนแอ เจริญเติบโตชา และผลผลิตลดลง ดังนั้นผูเลี้ยงสัตว จําเปนที่
จะตองจัดการโรงเรือนใหเหมาะสมกับชนิดของสัตวซึ่งทําไดดังนี้
ww1.1 การเลือกที่ตั้งโรงเรือน ปฏิบัติดังนี้
ww 1.1.1 อยูหา งจากชุมชนพอสมควร ทั้งนี้เพื่อปองกันมลภาวะตาง ๆ ไปรบกวนคนในชุมชน
ww 1.1.2 น้ําตองทวมไมถึง
ww 1.1.3 มีสาธารณูปโภคทุกอยางครบครันเพื่อความสะดวก
ww 1.1.4 ไมเปนแหลงที่เกิดโรคระบาดมากอน
ww 1.1.5 คมนาคมสะดวก
ww 1.1.6 มีแหลงน้ําสะอาดใชไดตลอดป
ww1.2 การเลือกแบบของโรงเรือน แบบของโรงเรือนตองใหเหมาะสมกับชนิด พันธุ เพศ และอายุ
ของสัตว ที่สําคัญคือใหสัตวอยูไดอยางสบาย ไมคับแคบหรือกวางเกินไป
2. การจัดการดานอาหารและน้ําสําหรับสัตว
wwอาหารและน้ําเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในระบบการสุขาภิบาลสัตว สัตวตองกินอาหาร
และดื่มน้ําทีม่ คี ุณภาพสะอาดและปลอดภัย หากผูเลี้ยงสัตวใหอาหารทีไ่ มสะอาดและ ไมมีคุณภาพ
แลวก็จะทําใหสัตวมีการเจริญเติบโตไมเปนไปตามปกติและจะใหผลตอบแทนต่ํา น้ําก็เหมือนกัน
หากสัตวไดรบั น้ําที่ไมสะอาดก็จะเกิดโรคกับสัตวเลี้ยงได การจัดการอาหารและน้ํา สําหรับสัตวทํา
ไดดังนี้
ww2.1 อาหารที่เลี้ยงสัตวจะตองสะอาด ใหม และนากิน
ww2.2 มีโภชนะครบถวนตามความตองการของสัตวแตละชวงอายุ
ww2.3 อาหารตองไมปนเปอนสารพิษ เชื้อรา หรือสิ่งเจือปนอื่น ๆ

ww2.4 วิธีการใหอาหารตองปองกันการตกหลนใหมากทีส่ ุด
ww2.5 น้ําสําหรับสัตวตองสะอาด ไมมีสิ่งเจือปน ไมเค็มหรือกรอย และตองมีใหสตั วดื่มกินอยาง
เพียงพอตลอดเวลา
3. การกําจัดของเสียในฟารม
wwการทําฟารมเลี้ยงสัตวทุกประเภทอดไมไดที่จะตองมีของเสียจากการเลี้ยงสัตว อาจจะเปนน้ําลาง
มูลสัตว น้ําเสียที่เกิดจากการทําความสะอาด หรือน้ําเสียที่เกิดจากคนทีป่ ฏิบัติงานในฟารม ถาหาก
เราจัดการไมดแี ละไมถูกตอง สิ่งเหลานี้ก็จะสงผลเสียใหกบั คนและสัตวเลี้ยงในฟารมได เชน เกิด
กลิ่นเหม็น เกิดแมลงรบกวน และที่สําคัญคืออาจจะเกิดโรคกับสัตวเลี้ยงของเราได ดังนั้น ผูเลี้ยง
สัตวจึงควรปฏิบัติในการกําจัดของเสียในฟารม ดังนี้
ww3.1 น้ําลางคอก ลางสัตว ลางอุจจาระปสสาวะ ตองจัดการดังนี้
ww 3.1.1 พื้นโรงเรือนตองลาดเอียงเล็กนอยเพื่อใหน้ําไหลออกภายนอกไดงาย
ww 3.1.2 ตองมีรางระบายน้าํ เพื่อรองรับน้ําเสียจากโรงเรือน
ww 3.1.3 ตองมีบอพักน้ํา บอตกตะกอน บอน้ําใส กอนระบายลงแหลงน้ําสาธารณะ
ww 3.1.4 กําจัดหนอนและแมลงวันไมใหรบกวนสัตว และเปนพาหะของโรค
ww3.2 ซากสัตวที่ตาย ขวดยาวัคซีนทีใ่ ชแลวตองกําจัดโดยวิธกี ารเผา หรือฝงกลบใหลึก แลวโรยทับ
ดวยปูนขาว
ww3.3 หมั่นทําความสะอาดรอบ ๆ โรงเรือนอยูเสมอ
4. ระบบจัดเก็บประวัติ และการบันทึกขอมูลสัตว
wwการบันทึกขอมูลของสัตวทุกอยางมีความสําคัญมาก ผูเลี้ยงสัตวจะตองมีการบันทึกขอมูลการ
เลี้ยงสัตวทุกชนิด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุสัตว ชวยในการ
วินิจฉัยโรค และปองกันโรค ขอมูลที่ควรเก็บมีดังนี้
ww4.1 ประวัติสายพันธุสัตว พอ แม ปู ยา ตา ยาย และพีน่ อง
ww4.2 ประวัติการเจ็บปวย การรักษา และการใหยา
ww4.3 ประวัติการสืบพันธุของสัตว เชน การผสม การคลอด จํานวนลูกที่คลอด น้ําหนักแรกคลอด
น้ําหนักลูกหยานม เปนตน
ww4.4 ประวัติการทําวัคซีนและการถายพยาธิของสัตวแตละตัว
ww4.5 ประวัติการเกิดโรคระบาดในชวงทีผ่ านมาและปจจุบัน การเคลื่อนยายสัตว การจัดหาพอแม
พันธุทดแทน การเกิดโรคระบาดในตางประเทศ
5. ระบบการปองกันโรค

wwการเลี้ยงสัตวทุกชนิดถาหากผูเลี้ยงมีระบบการปองกันโรคที่ดีแลวก็มั่นใจไดเลยวา สัตวเลี้ยง
ของเราจะไมเกิดโรค หรือถาเกิดก็จะเกิดในจํานวนที่นอยมาก การปองกันโรคที่ดีจะชวยปองกันการ
เกิดโรคในสัตวเลี้ยงได ระบบการปองกันโรคในสัตวเลี้ยงนั้นมีดังตอไปนี้
ww5.1 ฟารมตองมีรั้วกั้นโดยรอบ ปองกันสัตวอื่นเขามาใกลฟารม
ww5.2 ตองมีบอน้ํายาฆาเชือ้ โรคหนาฟารม ทั้งรถทั้งคนที่จะผานเขาฟารมตองผาน บอน้ํายาหนา
ฟารม
ww5.3 ตองมีบอน้ํายาฆาเชือ้ โรคหนาโรงเรือนทุกหลัง ผูปฏิบัติงานฟารมทุกคนจะตองผานบอน้ํายา
หนาโรงเรือนกอนเขาไปปฏิบัติงานในโรงเรือนทุกครั้ง
ww5.4 หามบุคคลภายนอกเขาออกโดยไมจําเปน
ww5.5 มีระบบปองกันสัตวที่เปนพาหะ เชน สุนัข นก หนู แมลงวัน
ww5.6 ทําความสะอาดคอกสัตวและตัวสัตว อยางนอยวันละ 2 ครั้ง
ww5.7 มีโปรแกรมทําวัคซีนและถายพยาธิใหกับสัตวอยางถูกตองและเหมาะสม
ww5.8 ทําการตรวจสุขภาพสัตวอยางสม่ําเสมอ
ww5.9 ทําการคัดสัตวที่ปวย ออนแอ หรือพิการออกจากฝูง
ww5.10 สัตวที่ปวยตองแยกออกจากสัตวปกติ และทําการรักษาใหหาย
ww5.11 กอนนําสัตวตัวใหมเขาฝูงตองกักสัตวเพื่อดูอาการอยางนอย 30 วัน
ww5.12 เฝาระวังโรคระบาดประจําถิ่น
ww5.13 เมื่อเกิดโรคระบาดในฟารมตองแจงสัตวแพทยโดยดวน
ww5.14 ใชระบบการเลี้ยงแบบเขาออกพรอมกันจะชวยปองกันการระบาดของโรคได
ww5.15 ดําเนินกิจการฟารมตามระบบมาตรฐานฟารมที่ทางราชการกําหนด
บทสรุป
wwโรคสัตว หมายถึง ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรางกายสัตว ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง
หรือเกิดขึ้นกับทุกระบบของรางกาย มีผลทําใหการทํางานของรางกายและอวัยวะตาง ๆ เสียไป เมือ่
สัตวเกิดโรคแลวจะทําใหการเจริญเติบโตชาลง การใหผลผลิตลดลง หรือบางครั้ง อาจทําใหสัตว
ตายได โรคที่สําคัญในสัตวมีอยูดวยกันหลายโรคซึ่งสวนใหญจะเปนโรคที่อยูใน พระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 มีทั้งโรคที่เกิดขึ้นในโค กระบือ มา สุกร และสัตวปก ผูเลี้ยงสัตวจําเปนที่
จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค อาการของโรค วิการของโรค และการ
ปองกันรักษา ทั้งนี้เพื่อหาวิธกี ารปองกันไมใหสัตวปว ยเปนโรคได หรือหากสัตวเกิดปวยขึ้นมาแลว
ก็สามารถที่จะทําการรักษาได สวนการสุขาภิบาลจะหมายถึง การจัดการใด ๆ เกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยและเหมาะสมกับความตองการโดยธรรมชาติของสัตวแตละชนิด ทั้งนี้
เพื่อใหสัตวมสี ุขภาพแข็งแรง มีการเจริญเติบโตดีและใหผลผลิตสูง สภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัวสัตวที่

ตองมีการจัดการใหดี ไดแก ภูมิอากาศ อุณหภูมิ โรงเรือน อาหาร น้ํา และระบบการปองกันโรค ถาผู
เลี้ยงสัตวมีการสุขาภิบาลที่ดีแลวสัตวก็จะไมเกิดโรคและใหผลตอบแทนไดอยางเต็มที่

เอกสารอางอิง
กรมปศุสัตว. (2549 ก). โรคระบาดสัตว. [Online]. Available : http://www.dld.go.th/law/
act1_1.jpg [2549, เมษายน 5].
. (2549 ข). โรคแอนแทรกซ. [Online]. Available : http://www.dld.go.th/Animal/
Disease/right.htm [2549, เมษายน 4].
เกรียงศักดิ์ พูนสุข. (2536). โรคติดเชื้อในไก. กรุงเทพมหานคร : คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬา- ลง
กรณมหาวิทยาลัย.
จิรา คงครอง. (2549). โรคบิดมูกเลือดในสุกร. [Online]. Available : http://www.dld.go.th/niah/
Animal/Disease/pig/pig-swin dysentery.htm [2549, เมษายน 5].
ดํารง กิตติชัยศรี. (2542). การสุขาภิบาลและโรคสัตวทั่วไป. บุรีรัมย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย.
ธาตรี จีราพันธุ. (2548). หลักการผลิตสัตว. นครสวรรค : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค.
วันทนีย เนรมิตทานสุข. (2549). โรคพลูโรนิวโมเนีย. [Online]. Available : http://www.dld.go.th
/niah/Publishing/Newsletter/news_pleuroneumonis.htm [2549, เมษายน 5].
วิจิตร สุขเพสน. (2549). โรคทริดีโนซีส. [Online]. Available :
http://www.dld.go.th/niah/Publishing/ Newsletter/news_truchinosis.htm [2549, เมษายน 5].
สถาบันสุขภาพสัตว, กรมปศุสัตว. (2549). โรคเฮโมรายิก เซฟติซีเมีย. [Online]. Available :
http://www.dld.go.th/niah/Animal/Disease/right.htm [2549, เมษายน 4].
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว หนวย
ที่ 1 – 7. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อรุณี ชัยสิงห. (2549). โรคไขหวัดนก. [Online]. Available : http://www.dld.go.th/niah/Animal/
Disease/fowl_birdflu.htm [2549, เมษายน 4].

