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โรคปากและเท้าเป่ือย หรือท่ีเรียกโดยย่อว่า FMD เกิดจากเช้ือไวรัสในกลุ่ม Piconavirus
มีท้ังหมด 7 ซีโรไทป์  คือ A, O, C, SAT-1, SAT-2, SAT-3 และ Asia-1 เช้ือไวรัสน้ีค่อนข้างคงทน
ต่อสภาพแวดล้อม  แต่ยาฆ่าเช้ือท่ีทำลายเช้ือไวรัสน้ีได้ผลดี คือ โซดาไฟเข้มข้น 1-2%, formalin
เข้มข้น 1-2% sodium carbonate เข้มข้น 4% สัตว์ท่ีมีสภาพไวรับต่อการติดโรคน้ี คือ  โค  กระบือ
แพะ  แกะ  สุกร  ช้าง  สัตว์เค้ียวเอ้ืองอ่ืนๆ ระยะฟักตัวของโรคน้ีประมาณ 2-7 วัน  แต่ส่วนใหญ่
ไม่เกิน 4 วัน  และบางคร้ังอาจนานถึง 2-3 สัปดาห์

การติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรงระหวา่งสัตว์ป่วยกับสัตว์ปกติ หรือสัตว์ท่ีไวต่อการ
ติดเชื้อ สัตว์ป่วยส่วนมากขับไวรัสออกมาได้ก่อนที่สัตว์จะแสดงอาการ  เพราะเชื้อไวรัส
สามารถออกมากับส่ิงคัดหล่ัง  (secretion) และส่ิงขับถ่าย (excretion) ของสัตว์ป่วยได้  นอกจากน้ี
การติดต่อของโรคอาจเกิดจากพาหะหรือตัวนำโรคอ่ืนๆ ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต  เช่น  พวกสัตว์ป่า
ยานพาหนะ  ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อไวรัสรวมทั้งการแพร่กระจายของ
เช้ือทางอากาศ และติดโรคจากผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีได้จากสัตว์ท่ีเป็นโรค  เช่น  เน้ือ  นม  เนย  หนังสัตว์
เป็นต้น


สุกรจะมีไข้สูง 106 – 107๐F และจะพบตุ่มพองหรือการลอกหลุด (erosion)

ของเย่ือเมือกบริเวณปาก  เช่น  ล้ิน  ริมฝีปาก  เหงือก  คอหอย  เพดานปาก  ไรกีบ  ปากและจมูก
(snout)   หัวนมของแม่สุกรท่ีกำลังเล้ียงลูก  ตุ่มพองท่ีปากช่องคลอด (valva) และถุงอัณฑะ (scrotum)
ตุ่มพองจะแตกค่อนข้างรวดเร็วทำให้เห็นเป็นลักษณะแผลสดที่มีเลือดปน รอยโรคที่กีบ
จะทำให้สัตว์เกิดความเจ็บปวด เดินกะเผลก  ถ้ารอยโรคเป็นมากตามแนวไรกีบและเป็น
โดยรอบอาจถึงข้ันทำให้กีบหลุดออกมาได้


เก็บเน้ือเย่ือปริมาณ 1 กรัม ใส่ในขวดท่ีมี 50% กลีเซอร์รีนบัฟเฟอร์ ใส่น้ำยาให้ท่วมเน้ือเย่ือ
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ปิดจุกให้แน่นและปิดทับด้วยเทปกันน้ำยาร่ัวไหล  เขียนช่ือ หรือเบอร์ตัวสัตว์ ข้างขวดให้ถูกต้อง
และชัดเจน  ห่อทับด้วยกระดาษหลายช้ัน ใส่ในภาชนะท่ีมีฝาปิดสนิทอีกช้ันหน่ึงเพ่ือป้องกันการ
ร่ัวไหล  จากน้ันนำส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็วท่ีสุด  กรณีท่ีต้องนำส่งทางไปรษณย์ี  ให้ห่อทับด้วย
กระดาษหลายๆช้ันเพ่ือป้องกันการแตกและการรัว่ไหล  บรรจุลงกล่องหรือภาชนะท่ีไม่แตกง่าย
 พร้อมบันทึกประวัติสัตว์ป่วย  รีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันที


♦ เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสไม่มียาจำเพาะในการรักษา แต่สามารถป้องกันโรคได้

โดยการฉีดวัคซีน กรณีสัตว์ป่วยเม่ือพบรอยโรค หรือแผลบริเวณล้ิน หรือเน้ือเย่ือภายในช่องปาก
และแผลทีอุ้่งกีบสามารถใชย้าปฏิชีวนะและยาสม่ีวง (gentian  violet) รักษาแผลเพือ่ป้องกัน
การติดเช้ือ

♦    ฉีดวัคซีนให้สัตว์ปีละ 2 ครั้ง    ห่างกัน 6 เดือน สัตว์ที่มีอายุน้อยเริ่มฉีดครั้งแรก
เมื ่ออายุ 6 เดือน และฉีดครั ้งที ่ 2 หลังจากครั ้งแรก 1 เดือน  จากนั ้นฉีดซ้ำทุก  6  เดือน
กรณีมีโรคระบาดเกิดข้ึนให้ฉีดซ้ำทุกระยะ 4  เดือน

แผลพุพองบริเวณกีบเท้าของสุกร
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วิการบริเวณกีบเท้าของสุกร

ตุ่มแผลบริเวณเต้านม
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☺  

โรคไข้สมองอักเสบ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส มียุงรำคาญเป็นพาหะนำโรคสู่คน
และสัตว์ เช่น ม้า ลา สุกร วัว ควาย แพะ แกะ กระต่าย หนู นกพิราบ เป็ด ไก่ นกป่า ลิง
และสัตว์เล้ือยคลาน โรคน้ีจะพบในประเทศทีอ่ยู่ในเขตมรสุม มีฝนตก น้ำท่วมขัง ซ่ึงเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุง เช่น ประเทศในแถบเอเชยีตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สุกรเป็นแหล่งโรคที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคในคน เนื่องจากคนอยู่ใกล้ชิดกับสุกร
การเลี้ยงสุกรอย่างหนาแน่นและการผลิตสุกรอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เชื้อไวรัสมีปริมาณมาก
และวนเวียนต่อเน่ือง


♦ ในคนท่ีได้รับเช้ืออาจแสดงอาการทางประสาท ส่วนใหญ่มักแสดงอาการอย่างอ่อน

แต่บางรายแสดงอาการรนุแรงถงึตายได ้โดยเฉพาะในเด็ก
♦    ในหญิงมีครรภ์อาจทำให้แท้งลูก
♦    ในสุกรเพศผู้ พบอัณฑะอักเสบ บวมน้ำ และอาจเป็นหมัน
♦    ในสุกรท้องโดยเฉพาะแม่สุกรที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้ เมื่อได้รับเชื้อจะทำให้

ล ูกอ่อนตายในท้อง  คลอดเป็นลูกกรอก  ลูกตายแรกคลอด  ลูกที ่รอดชีว ิตมอีาการ
อ่อนแอ และมีอาการทางประสาท

♦    ในคน ม้า และลิง พบมีอาการทางระบบประสาท  ส่วนสัตว์อ่ืนๆ มักไม่แสดงอาการ


♦  ในสุกรเพศผู้ พบอัณฑะอักเสบ บวม แข็ง มีของเหลวลักษณะเหนียวในช่องระหว่าง

ผิวหนังหุ้มอัณฑะและเย่ือหุ้มอัณฑะ
♦   ในลูกตายแรกคลอดพบโพรงสมองค่ังน้ำ ผิวหนังบวมน้ำ มีน้ำในช่องอกและช่องท้อง

มีจุดเลือดออกที ่เยื ่อหุ ้มอวัยวะภายใน พบเลือดคั ่งที่ต่อมน้ำเหลือง เยื่อหุ้มสมอง และ
ไขสันหลัง พบจุดเนื้อตายที่ตับและม้าม
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♦   ซีรัมแม่สุกรเก็บ 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกเก็บขณะแสดงอาการ (แม่สุกรมีปัญหาทางระบบ

สืบพันธุ์ เช่น มีลูกตายแรกคลอด คลอดเป็นลูกกรอก) และหลังแสดงอาการ2-3 สัปดาห์
♦    ในลูกสุกรท่ีอ่อนแอ แสดงอาการทางประสาท เก็บสมอง น้ำในสมอง ปอด ตับ ม้าม

ไต และต่อมน้ำเหลือง


♦   โรคน้ีไม่มียารักษา


♦   ควบคุมยุงท่ีเป็นพาหะของโรคโดยการกำจัดยุงตัวเต็มวัย และทำลาย แหล่งเพาะพันธ์ุยุง

โดยการพ่นเคมีภัณฑ์แบบพ่น หมอกควัน หรือฝอยละอองในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรค
♦   ป้องกันสุกรไม่ให้ถูกยุงกัดโดยใช้มุ้งหรือมุ้งลวด
♦   ฉีดวัคซีนในสุกรเพ่ือป้องกันโรคซ่ึงในประเทศไทยยังไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคน้ี

ในสุกร
♦   ฉีดวัคซีนในคนและให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและสุขอนามัย
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พบโพรงสมองคัง่น้ำ และเย่ือหุ้มสมองอักเสบ
ในลูกสุกรตายแรกคลอด

พบอัณฑะอักเสบ บวม แข็งในสุกรเพศผู้

ลูกตายแรกคลอด  คลอดเป็นลูกกรอก
ในแม่สุกรท่ีติดเช้ือ
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โรคพาร์โวไวรัสในสุกร เกิดจากเชื้อไวรัสพาร์โวไวรัส พบมีการระบาดทั่วโลก
ติดต่อโดยการกินหรือสูดดมเชื้อที่อาจพบเปื้อนมากับสิ่งขับถ่ายจากการแท้งของแม่สุกร
ท่ีเป็นโรคน้ี


ในสุกรปกติ เช้ือไวรัสจะไม่ทำให้สุกรแสดงอาการนอกจากในแมสุ่กรท้อง โดยเฉพาะ

แม่สุกรสาวท่ีไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคน้ี เม่ือได้รับเช้ือจะทำให้เกิดความ ผิดปกติทางระบบสืบพันธ์ุ เช่น
มีการกลับสัด ได้ลูกต่อครอกจำนวนน้อย มีอัตราการคลอดเปน็ลูกกรอกและตายแรกคลอดสงู
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระยะของการตัง้ทอ้งขณะทีไ่ดรั้บเชือ้ ถ้าไดรั้บเชือ้ในระยะแรกและระยะกลาง
ของการต้ังท้อง ลูกสุกรจะรอดชีวิตแต่จะตรวจพบแอนติบอดีต่อเช้ือไวรัส


♦   ไม่พบรอยโรคในสุกรท่ีไม่ได้ต้ังท้อง
♦    ในสุกรท้อง  พบมดลูกอักเสบจากการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา
♦  ลูกสุกรท่ีได้รับเช้ือขณะแม่ต้ังท้องคร่ึงแรก ก่อนท่ีลูกจะสามารถสรา้ง แอนติบอดี

ต่อโรค  จะพบรอยโรคลักษณะต่างๆในลูกสุกร เช่น ลูกกรอก ลูกตายแรกคลอด มีขนาดเล็ก
แกร็น มีการบวมน้ำที่ผิวหนัง เนื่องจากเส้นเลือดที่ผิวหนังแตก มีเลือดค่ัง น้ำในช่องท้อง
มีน้ำสีช้ำ เลือดปริมาณมาก


♦    ลูกกรอกและลูกตายแรกคลอด

♦   ซีรัมแม่สุกรเจาะ 2 ครั้ง โดยเก็บขณะเกิดโรคและหลังเกิดโรค 2-3 สัปดาห์
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ฉีดวัคซีนในแมสุ่กรสาว หรือทำใหแ้ม่สุกรสาวตดิเช้ือตามธรรมชาตเิพ่ือให้แม่สุกรมี

ภูมิคุ้มโรคก่อนผสม

ลูกกรอก หรือลูกตายแรกคลอด
ในแม่สุกรท่ีติดเช้ือ

เช้ือพาร์โวไวรัส จากกล้องอิเล็กตรอน
ไมโครสโคป

พบวิการเพอริวาสคูลาส์ คาฟฟ่ิง
(perivascular cuffing) ในสมอง
ซ่ึงประกอบด้วยเซลล์ พลาสมา
และ ลิมโฟไซย์
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โรคพีอาร์อาร์เอส หรือ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)
เป็นกลุ่มอาการของโรคในระบบสืบพันธุ์และระบบ ทางเดิน หายใจในสุกร ที่เกิดจาก
การติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในตระกูล arteriviridae เชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส แบ่งได้เป็น
สองสายพันธุ ์คือ สายพันธุ ์ยุโรปและสายพันธุ ์อเมริกา ในประเทศไทยพบการติดเชื ้อ
ท้ังสองสายพันธ์ุ  เช้ือไวรัสจะถูกขับออกจากร่างกายของสุกรป่วยทางอุจจาระ ปัสสาวะ ลมหายใจ
และน้ำเช้ือสามารถติดต่อหรือแพร่ไปยังสุกรตัวอ่ืนๆได้โดยการกินหรือการสัมผัสโดยตรง เช่น
การดม การเลียหรือการผสมพันธุ์ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อผ่านอากาศที่หายใจ หรือ
ผ่านทางวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ ภายในฟาร์มท่ีปนเป้ือนเช้ือไวรัส


อาการและความรุนแรงของโรคข้ึนอยู่กับชนิดของเช้ือ การจัดการฟาร์ม และสุขภาพ

ของสุกรในฝูง
♦    สุกรพ่อแม่พันธ์ุ
♦  สุกรแมพั่นธุ ์ มีไข ้ เบือ่อาหาร ทำใหเ้กดิอาการแทง้โดยเฉพาะระยะทา้ยของการ

ต้ังท้องหรือลูกตายแรกคลอดสูง อัตราการผสมติดต่ำหรือกลับสัด
♦    สุกรพ่อพันธ์ุ ทำให้คุณภาพน้ำเช้ือลดลง อัตราการผสมติดต่ำ
♦    สุกรดูดนม สุกรอนุบาล สุกรขุน มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจ แคระแกร็น โตช้า

และทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ง่าย ความรุนแรงของโรคจะลดลงเมื่อสุกรอายุมากขึ้น
สุกรท่ีอายุมากกว่า 1 เดือนจะแสดงอาการไม่เด่นชัดถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน


ปอดมีลักษณะเป็นปื้นสีน้ำตาลแดงกระจายทั่วปอด และเมื่อดูรอยโรคเนื้อปอด

จากกล้องจุลทรรศน์ จะพบผนังถุงลมปอดหนาข้ึนทำให้สุกรหายใจลำบาก

⌫
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♦  ตัวอย่างซีรัมจากแม่สุกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดหรือ

ซีรัมของสุกรป่วย
♦    สุกรป่วยมีชีวิตหรือซากสุกรตายท่ีตายใหม่ๆ
♦  อวัยวะภายในเช่น ต่อมน้ำเหลือง ทอนซิล ม้าม ปอด โดยเก็บใส่ถุงพลาสติกที่

สะอาดสองชั้นรัดปากถุงให้แน่นกันน้ำเข้า แล้วเก็บแช่เย็นนำส่งโดยเร็วท่ีสุด


เน่ืองจากเป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสจึงไม่มียารักษา การให้ยาปฏิชีวนะจะช่วยป้องกัน

การตดิเช้ือแบคทเีรียแทรกซอ้น การใหย้าลดการอกัเสบและลดไขใ้นแมสุ่กร จะช่วยลดอัตรา
การคลอดก่อนกำหนด


♦   มีการจัดการฟาร์มและสุขาภิบาลท่ีดี
♦  สุกรสาวทดแทนในฝูง ควรมาจากแหล่งท่ีปลอดเช้ือไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส ก่อนนำเข้า

รวมฝูงต้องมีระยะต้องมีพักในโรงเรือนแยกต่างหาก เพื่อเตรียม ความพร้อมและปรับสภาพ
อย่างน้อย 2 เดือน

♦ ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอส ทั้งชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายสำหรับ
ใช้ในการควบคุมโรค แต่ประสิทธิภาพของวัคซีนยังให้ผลที่ไม่แน่นอน ดังนั้นจึงเน้นเรื่อง
การจดัการฟารม์เปน็หลักในการควบคมุ ป้องกันและลดการสญูเสยีเน่ืองจากการตดิเช้ือไวรัส
พีอาร์อาร์เอส
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ปอดอักเสบชนิด “Interstitial Pneumonia”
ในสุกรท่ีเป็นโรคพีอาร์อาร์เอส

หายใจหอบกระแทก (Thumping breath)
ในลูกสุกรท่ีเป็นโรคพีอาร์อาร์เอส
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⌫
    

PMWS  เป็นกลุ่มอาการสุขภาพทรุดโทรมในสุกรหลังหย่านม  เป็นโรคท่ีค่อนข้างใหม่
โดยพบคร้ังแรกในสุกรฝูงหน่ึงในประเทศแคนาดา ในปี พ.ศ. 2534   สาเหตุเกิดจากเช้ือ Porcine
circovirus (PCV) type II จัดเป็นไวรัสในสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่สุด ปัจจุบันโรคนี้มีแนวโน้ม
ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่อุตสาหกรรมการเลีย้งสกุรเพิม่มากขึน้  เนือ่งจากสกุรเปน็โรคนีสุ้ขภาพ
ทรุดโทรม ง่ายต่อการติดโรคแทรกซ้อนอ่ืนๆ  ส่งผลให้สุกรป่วยและตาย


มักพบในสุกรอายุ 5 – 12 เดือน  อาการท่ีสำคัญ  คือ  น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว  ซูบผอม

ซีด  หายใจลำบาก  อาจมีท้องเสียร่วมด้วย และมักพบโรคติดเช้ือไวรัสหรือแบคทีเรียแทรกซ้อน


♦    ผิวหนังซีด
♦    ต่อมน้ำเหลืองท่ัวร่างกายขยายใหญ่
♦    ปอดอักเสบ  แน่น  สีเทาซีด
♦    ม้ามขยายใหญ่  เน้ือแน่น
♦    ไตขยายใหญ่  บวมน้ำ


♦    สุกรป่วยมีชีวิต
♦    ส่งอวัยวะสด  ต่อมน้ำเหลืองท่ัวตัว  ทอนซิล


♦    จัดระบบการจัดการฟาร์ม
♦    สุขาภิบาลท่ีดี
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ต่อมน้ำเหลืองบวม

สุกรตายสภาพผอมโทรม

สุกรหลังหย่านมมสีภาพผอม

♦    ควบคุมการเกิดโรคแทรกซ้อน
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โรคพิษสุนัขบ้าเทียม (Psuedo Rabies) หรือ โรคออเจสกี้ (Aujeszky’s disease)
เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine herpesvirus 1ในกลุ่ม Alphaherpesvirinae ซึ่งเป็นโรคติดต่อ
แบบเฉียบพลันของสุกรทุกสายพันธ์ุและทุกอายุ ไวรัสตัวน้ี แพร่กระจายไปกบัส่ิงขับถ่าย เช่น
ปัสสาวะ อุจจาระ น้ำมูก หรือน้ำลาย หรือติดต่อกันทางอากาศ โดยหายใจเอาละอองน้ำมูก
จากสัตว์ป่วยข้างเคียง ท่ีจาม หรือ ไอเข้าไป นอกจากน้ีแล้วสัตว์ชนิดอ่ืนๆ เช่น โค แพะ แกะ แมว
สุนัข สุนัขจ้ิงจอก ม้ิงค์ แรคคูน และหนู ก็สามารถท่ีจะติดเช้ือไวรัสน้ีได้เช่นกัน


♦  ลูกสุกรที่อายุน้อยกว่า 3 สัปดาห์ พบอาการ มีไข้สูง ซึม อ่อนแอ ตัวสั่น และ

มีอาการทางระบบประสาท กล้ามเน้ืออ่อนเพลียเดินโซเซ ขาหลัง ไม่มีแรง ชักแบบถีบจักรยาน
อัตราการตายจะสูงมาก

♦    แม่พันธ์ุจะมีความผิดปกติในระบบสืบพันธ์ุ เช่น แท้งลูก


♦    เย่ือหุ้มสมองอักเสบและมีเลือดค่ัง
♦    เย่ือเมือกบริเวณจมูกและคอหอยมีเลือดค่ัง
♦    ต่อมทอนซิลอักเสบแบบมีเน้ือตาย
♦    หลอดลมและหลอดอาหารอักเสบ
♦   ไตมีจุดเลือดออก


♦    สมองแชเ่ย็น(ห้ามแชแ่ขง็)ส่งห้องปฏบัิติการโดยเรว็ท่ีสุด (ไมค่วรเกนิ 2 วัน)

⌫
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♦   ซากสัตว์ตายใหม่ แช่เย็น (นำส่งภายใน 3 ชั่วโมงเวลาทำการ) หรือ สัตว์ป่วย
อวัยวะอ่ืนๆ เช่น ทอนซิล ปอด ตับ ม้าม ไต ต่อมน้ำเหลือง ฯลฯ แยกใส่ภาชนะปิดแน่นแช่น้ำแข็ง
ส่วนหน่ึงและอีกส่วนหน่ึงแช่รวมกันในฟอร์มาลิน 10 %

  
เน่ืองจากโรคชนดิน้ีเป็นเช้ือไวรัสท่ีไม่มียารักษา การใหย้าปฏิชีวนะจะชว่ยป้องกัน

การแทรกซ้อนของเช้ือแบคทีเรียเท่าน้ัน แต่เราสามารถป้องกัน และควบคุมโรคน้ีได้ โดยเข้มงวด
การสุขาภิบาลและมาตรการรกัษาความสะอาดทีดี่ พร้อมท้ังการฉีดวัคซีนให้แก่แม่สุกรต้ังท้อง
เป็นประจำ เช่นก่อนคลอด 1-2 สัปดาห์ เพ่ือให้ความควบคุมโรคถ่ายทอดไปยังลูกหมูเกิดใหม่
เม่ือได้ดูดน้ำนมน้ำเหลือง ในขณะท่ีมีการระบาดของโรคอาจตอ้งฉีดวัคซีนป้องกันแก่สุกรเล็กๆ
ท่ีอาจจะหมดภูมิคุ้มจากแม่ และเส่ียงต่อการเกิดโรค

ลูกหมูมีอาการชักแบบถีบจักรยาน
ซ่ึงเป็นความผิดปกติทางระบบประสาท

แท้งระยะท้ายของการตัง้ท้อง
หรือลูกตายแรกคลอดสูงในแม่สุกรท่ีติดเช้ือ
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พบจุดเลือดออกกระจายอยูท่ั่วเน้ือไต
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เกิดจากเช้ือ Classical swine fever virus เป็นเช้ือไวรัสชนิด RNA สายเด่ียว อยู่ใน ตระกูล
Flaviviridae genus Pestivirus โรคน้ีเป็นเฉพาะในสุกร พบมีการระบาด ท่ัวโลก ยกเว้นประเทศ
ออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ ไอซ์แลนด์ นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์  อเมริกาและประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย สุกรทุกอายุ เพศ พันธ์ุ มีโอกาสติดโรคได้ มีอัตราการป่วยและอัตราการตายสงู
ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรง กับส่ิงขับถ่าย ของสุกรป่วย เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ น้ำลาย น้ำเช้ือ
และเลือด เป็นต้น หรือเช้ือไวรัส อาจติดมากับผู้มาเย่ียมฟาร์ม รถขนสุกร สัตว์เล้ียง นก หนู และแมลง
ต่างๆ หรือจากสิ่งปูรองพื้น ยานพาหนะ เสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องมือและเข็มฉีดยา รวมทั้ง
การติดเช้ือผ่านทางรก


 แบบเฉียบพลัน
♦    มักเกิดจากเช้ือไวรัสชนิดรุนแรง
♦  อาการเริ ่มแรกที ่พบจะสังเกตว่าสุกร 2-3 ตัวแสดงอาการซึม เบื ่ออาหาร

เวลาไล่ไม่ค ่อยอยากลุก คอตก หลังโก่งต่อมาจะมีไข้ส ูง นอนสุมกัน เย่ือตาอักเสบ
ท้องเสียเป็นน้ำสีเหลืองปนเทา บางคร้ังจะมีอาการอาเจียนและชัก

♦   พบจุดเลือดออกสีม่วงแดงตามลำตัว โดยเฉพาะบริเวณท้อง หู จมูก โคนขาด้านใน
♦   ในรายท่ีเป็นรุนแรงจะตายภายหลังแสดงอาการ
 แบบเร้ือรัง
♦  สุกรแสดงอาการซึม ไข้สูง เบื่ออาหาร ต่อมาอาการจะทุเลาลง และจะกลับเป็น

ข้ึนมาอีก
♦     สุกรป่วยจะแคระแกร็น และตายภายใน 1-3 เดือน
แบบท่ีมีระยะฟักตัวของโรคนาน
♦    สุกรแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อมานาน โดยมีอาการซึม เบื่ออาหาร อุณหภูมิ

ร่างกายอาจปกติหรือมีไข้เล็กน้อย เย ื่อตาและผิวหนังอักเสบ ขาดการทรงตัว ขาหลัง
ไม่มีแรง และจะตายภายใน 2-11 เดือน
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♦    แม่สุกรที่ติดเชื้อขณะตั้งท้อง จะทำให้แท้งลูก คลอดเป็นลูกกรอก ลูกตาย แรกคลอด
ซ่ึงมักพบมีจุดเลือดออกตามผิวหนังลูกท่ีรอดชีวิตจะอ่อนแอ ตัวสั่น และเป็นตัวอมโรค  สามารถ
แพร่โรคไปยังตัวอ่ืนได้


แบบเฉียบพลัน
♦  พบเลือดออกขนาดต่างๆ ที่ไต กระเพาะปัสสาวะ ลิ้นปิดกล่องเสียง หัวใจ

เยื่อเมือก และเยื่อเลื่อมของลำไส้และผิวหนัง ต่อมน้ำเหลืองขยายใหญ่ บวมน้ำ และมีจ้ำเลือด
สีแดงคล้ำ พบเน้ือตายจากการขาดเลือดท่ีม้าม(infarction)

แบบเร้ือรัง
♦   พบแผลหลุม (ulcer) ที่ไส้ตัน (caecum) และลำไส้ใหญ่ส่วนต้น (colon)  เนื้อตาย

เน่ืองจาการขาดเลือดท่ีม้าม (infarction)
แบบท่ีมีระยะฟักตัวของโรคนาน
♦    พบต่อมน้ำเหลืองโต


♦    สมอง ทอนซิล ต่อมน้ำเหลือง ม้าม ไตและลำไส้เล็กส่วน ileum


♦   ไม่มียารักษา


มีการจัดการฟาร์มและสุขาภิบาลท่ีดี ดังน้ี
♦  สุกรท่ีเข้าใหม่ควรมาจากแหล่งท่ีไม่มีโรคระบาด และควรมีการกักแยก ไว้ต่างหาก

เพ่ือดูอาการก่อนรวมฝูง
♦  ไม่ควรเลี้ยงสุกรให้แออัดเกินไป ซึ่งจะทำให้สุกรมีความเครียด และทำให้สุกร

ติดเช้ือได้ง่าย
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♦  สุกรขุนควรเป็นระบบเข้าพร้อมกันออกพร้อมกัน (all in all out)
♦  สุกรป่วยควรแยกออกไปอยู่ในคอกต่างหาก
♦  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร ตามโปรแกรมการทำวัคซีนท่ีกำหนด

ลูกสุกรมีอาการท้องเสีย
และผิวหนังบริเวณท้องมีสีม่วงคล้ำ

ฝูงสุกรท่ีติดเช้ือมีอาการขาไม่มีแรง

ลำไส้ใหญ่มีเน้ือตายคล้ายกระดมุจำนวนมาก กระเพาะปัสสาวะมีจุดเลือดออก
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ไตมีจุดเลือดออกขนาดเล็ก

ม้ามมีเนื้อตายเนื่องจาก
ขาดเลอืดมาเลีย้ง

การตรวจหาเชือ้ CSFV โดยวิธี fluorescent
antibody technique ท่ีทอลซิล พบเซลล์ท่ี
crypt ของทอลซิลติดสารเรืองแสงใน
cytoplasm



21โรคสัตว์เล็ก

โรคไข้หวัดใหญ่ในสุกร ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลันในสุกร
ทุกช่วงอายุ มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเล้ียงสุกร มีสาเหตุจากการติดเช้ือ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสุกร ซึ่งเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ไทป์ A ในตระกูล Orthomyxoviridae
เปน็ไวรสัชนดิ RNA สายเดีย่ว มเีปลอืกหุม้ มสีารพนัธกุรรมเปน็ทอ่นสัน้ๆ จำนวน 8 ทอ่น
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ประกอบด้วย H1-16 และ N1-9 ในสุกรเฉพาะ H1N1, H3N2 และ H1N2
เท่าน้ันท่ีทำให้เกิดโรค เน่ืองจากสารพนัธุกรรมเป็นชนิด RNA และมี 8 ท่อน จึงมีโอกาสเกิด
การกลายพันธ์ุ และการแลกเปลีย่นสารพันธุกรรมระหว่างไวรัส ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุท่ีมาจาก
มนุษย์ สัตว์ปีก รวมท้ังสุกรได้ง่าย สุกรทำหน้าท่ีเป็นถังผสม “ mixing vessel ”   เน่ืองจากสุกร
มีตัวรับ (receptor) บนผิวเซลล์ท่ีเหมือนกับของคนและสตัว์ปีก  ทำใหสุ้กรสามารถตดิไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ในคนหรือสัตว์ปีกได้ จึงทำให้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม
ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสุกรได้สูง การเปลี่ยนแปลงของเชื้อเพียงเล็กน้อย เรียกว่า
“ antigenic drift ” การเปล่ียนแปลง  ของสารพันธุกรรมอย่างมากจนทำให้ได้ไวรัสชนิด H หรือ N
subtype ใหม่ที่เรียกว่า “ antigenic shift ”  จะได้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่สุกรไม่เคยพบ
มาก่อนทำให้เกิดการระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้าง และสุกรแสดงอาการป่วยที่รุนแรง
(pandemic) นอกจากน้ันอาจทำให้เกิดการติดต่อไปยังคนและสัตว์อ่ืนๆได้ เช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่
ในสุกรท่ีพบส่วนใหญ่เป็นชนิด H1N1 และ H3N2  เร่ิมมีรายงานการตรวจพบ H1N2 subtype
ในประเทศต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน และมีแนวโน้มว่าจะพบการระบาดแทนสายพันธ์ุ H1N1 และ H3N2


สุกรท่ีติดเช้ือจะแสดงอาการทางระบบหายใจแบบเฉยีบพลัน มีไข้สูง ซึม เบ่ืออาหาร ไอ

จาม มีน้ำมูก อัตราการป่วยอาจสูงถึง 100% แต่สุกรจะฟื้นและหายป่วยอย่างรวดเร็วภายใน
10-14 วัน มักไม่พบการตายถ้าไม่มีการติดเชื้อแทรกซ้อน มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
ต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร โดยเฉพาะในสุกรหลังหย่านม ทำให้สุกรสูญเสียน้ำหนัก
ในช่วงท่ีแสดงอาการ ทำให้ระยะเวลาท่ีใช้ในการขุนสุกรนานข้ึน ในสุกรต้ังท้องอาจทำให้เกิด
การแท้งเนื่องจากมีไข้สูง เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อปฐมภูมิทำให้สุกรสามารถติดเชื้อ
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แทรกซ้อนได้ง่าย และจัดเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจซับซ้อนในสุกร
(Porcine Respiratory Disease Complex, PRDC)


พบการอักเสบ และเน้ือตาย ตลอดช่องทางเดินหายใจ มีเลือดค่ังในปอด และช่องทาง

เดินหายใจ พบการเกิดเน้ือตายเป็นหย่อมๆ และถุงลมปอดแฟบ เป็นบางส่วน


ตัวอย่างป้ายจมูก เก็บจากสุกรที่เริ ่มแสดงอาการป่วย ระยะมีไข้สูง น้ำม ูกไหล

ซึ ่งสามารถขอน้ำยาเก ็บต ัวอย ่างจากห้องปฏิบ ัต ิการ  และรักษาสภาพโดยการแช่เย็น
แล้วรีบนำสง่ภายใน 24 ช่ัวโมง เนือ่งจากเชือ้ตายงา่ย ในสกุรปว่ยมีชีวิตหรือซากทีต่ายใหม่ๆ
เก็บตัวอย่างป้ายหลอดลมและปอด ใส่ในน้ำยาเก็บตัวอย่างเช่นกัน

  
โรคไข้หวัดใหญ่ในสุกรไม่มีการรักษาที่จำเพาะ การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกัน

การติดเชื้อแทรกซ้อนจะช่วยลดความรุนแรงได้  การป้องกันอาจทำได้โดยการฉีดวัคซีน
ชนิดเดียวกับไวรัสสายพันธ์ุท่ีมีการระบาดในฟารม์น้ันๆ ร่วมกับการจัดการและการสขุาภิบาล
ฟาร์มท่ีดี

สุกรติดเช้ือแสดงอาการทางระบบ
ทางเดนิหายใจ มีไข้สูง ซึม
เบ่ืออาหาร
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สภาพปอดและชอ่งทางเดนิหายใจของสกุรป่วย มีการอักเสบ เลือดค่ัง
และเกิดเนื้อตายเป็นหย่อมๆ
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โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบติดต่อ (Transmissible Gastroenteritis) หรือโรคทีจีอี

(TGE) เป็นโรคที ่ทำให้สุกรป่วย อาเจียนและท้องร่วงอย่างรุนแรง การระบาด
ของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและพบในสุกรทุกช่วง สาเหตุเกิดจากเช้ือโคโรนาไวรัส ในตระกูล
โคโรนาวิริดี ซึ่งเป็นไวรัสชนิดอาร์เอ็นเอ เชื ้อถูกทำลายได้ง่ายด้วยน้ำยาฆ่าเชื ้อทั่วไป
ความร้อนและแสงแดด มักพบการระบาดในช่วงฤดูหนาว พบมีการระบาดอยู่ทั ่วโลก
โดยพบการเกิดโรคใน 2 ลักษณะ คือ การระบาดแบบรุนแรง พบในฟาร์มสุกรท่ีไม่เคยสัมผัสเช้ือ
หรือมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อมาก่อน การระบาดจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สุกรทุกช่วงอายุป่วย
อัตราการตายอาจถึงสูง 100% ในสุกรดูดนมอายุไม่เกิน 2-3 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 5% ในสุกรใหญ่
การระบาดแบบประจำถิ่น พบในฟาร์มที่มีเชื้อวนเวียนอยู่ในฝูงมักพบโรคในสุกรดูดนม
อายุประมาณ 6 วัน จนถึงอายุ 2 สัปดาห์หลังหย่านม อัตราการป่วยอาจสูงถึง 50-75%
แต่อัตราการตายน้อยแค่ 10-20% สุกรติดโรคโดยการกินหรือหายใจเอาเช้ือเข้าไป และถูกกลืน
เข้าไปในกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้เกิดโรค พาหะที่สำคัญคือ แม่สุกรหรือสุกรขุน
ที่เคยสัมผัสเชื้อมาก่อน สุกรจะขับไวรัสออกมากับอุจจาระหรือสิ่งคัดหลั่งอื่นๆ  สุนัข แมว
แมลงวันบ้าน สามารถเป็นพาหะของโรคได้ การปนเปื้อนของเชื้อมากับรองเท้า เสื้อผ้า
และยานพาหนะเป็นสาเหตุของการนำโรคเข้าสู่ฟาร์ม และเป็นสาเหตุสำคัญในการแพร่โรค
จากฟาร์มหน่ึงไปยังอีกฟาร์มหน่ึง


สุกรจะมีอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงร่วมกับการอาเจียนในช่วงแรกๆ สุกรป่วยตาย

เนื่องจากภาวะร่างกายขาดน้ำและเป็นกรดร่วมกับการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ เนื่องจากมี
โปแตสเซียมสูงในกระแสเลือดเพราะท้องร่วงอย่างรุนแรง จะพบอัตราการป่วยและตายสูงมาก
ลูกสุกรดูดนมอายุไม่เกิน 2 สัปดาห์ ลูกสุกรท่ีอายุมากกว่า 3 สัปดาห์ มักรอดชีวิตแต่จะมีสภาพ
แคระแกร็นระยะหนึ่ง ส่วนสุกรรุ่น สุกรขุน และแม่สุกรป่วยมักแสดงอาการไม่รุนแรง
จะมีเพียงอาการเบ่ืออาหารและท้องร่วงประมาณ 1-3 วัน
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พบรอยโรคส่วนใหญ่ที่กระเพาะอาหารและลำไส้ ร่วมกับสภาพร่างกายขาดน้ำ

อย่างรุนแรง ผนังลำไส้บาง มีสภาพเกือบโปร่งใส กระเพาะอาหารดันโป่ง มีเลือดค่ังท่ีเย่ือเมือก
พบมีล่ิมนมท่ีไม่ย่อยเป็นจำนวนมากในกระเพาะของลูกสุกรดูดนม


ส่งสุกรป่วยท่ียังมีชีวิต หรือสุกรท่ีเพ่ิงตายใหม่ๆ หรือ ส่งเฉพาะลำไสเ้ล็กของสุกรป่วย

เพ่ือตรวจหาเช้ือไวรัส

  
ไม่มียารักษาโดยตรง การรักษาท่ัวไปเป็นการรักษาตามอาการ เพ่ือแก้ไขภาวะร่างกาย

ขาดน้ำ และเป็นกรด การรักษาทั่วไปคือ ให้สุกรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี อบอุ่นและแห้ง
หาน้ำท่ีมีสารอีเล็กโทรไลต์ให้กินเต็มท่ี งดอาหารในฝูงสุกรป่วยประมาณ 2-4 วัน จะช่วยลดอัตรา
การตายในฝูงได้ เพราะลดความเป็นพิษที่เกิดจากการย่อยอาหารไม่หมด ให้ยาต้านจุลชีพ
เพ่ือควบคุมโรคแทรกซ้อน

ปัจจุบันมีวัคซีนแต่ให้ผลไม่ดีนักในการป้องกันโรค เน่ืองจากภูมิคุ้มกันท่ีให้ความคุ้มโรค
ได้ดีต่อการติดเช้ือในลำไส้ คือ IgA ซ่ึงพบน้อยในน้ำนม ให้เข้มงวดในเร่ืองการเข้าออกของคน
และแขกท่ีมาเย่ียมฟาร์ม และสุกรทดแทนควรมาจากแหล่งท่ีปลอดโรค

ซากสุกรป่วยตาย
สภาวะร่างกายขาดนำ้
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ลำไส้เล็กมีลักษณะบางและใส

villi ในลำไส้หดส้ันของสุกรติดเช้ือ
เปรียบเทียบกับสุกรปกติ
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เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Bordetella bronchiseptica พบโรคนี้ในสุกรทั่วโลก เป็นได้
ในสุกรทุกอายุ แต่จะรุนแรงในสุกรอายุ 4-10 สัปดาห์  สุกรโตเต็มท่ี มักจะเป็นพาหะของโรค
(carrier)  การติดต่อโดยการหายใจเอาเช้ือเข้าไป (aerosal) โรคน้ีทำให้สุกรโตช้า อัตราแลกเน้ือต่ำ


♦     จามบ่อยๆ หายใจเข้าออกมีเสียงดัง มีน้ำมูกและน้ำตาไหล
♦     บางตัวไม่แสดงอาการทางคลินิก


♦     กระดูกส่วนใบหน้ามีรูปร่างผิดปกติ
♦     กระดูกโพรงจมูกฝ่อลีบ และเกิดการบิดเบี้ยวของดั้งจมูก ทำใหข้ากรรไกรบน

ส้ันและบิดเบ้ียวฟันไม่สบกัน
♦     ภายในโพรงจมูกพบน้ำมูกปนหนอง เย่ือเมือกของโพรงจมูกอักเสบ มีเลือดค่ัง


♦     เก็บโดยสำลีพันปลายไม้ป้ายจากโพรงจมูกสัตว์ป่วยหรือซากสัตว์ ใส่ในอาหาร

เลีย้งเชือ้ซึง่ประกอบดว้ย PBS+5 % fetal calf serum หรือ starch media
♦     โพรงจมูก


♦      ทดสอบความไวของเช้ือท่ีพบต่อยาปฏิชีวนะก่อนรักษา
♦     โดยมากจะทำลายสัตว์ป่วยเพราะไม่คุ้มกับค่ารักษา และเป็นการกำจัดสาเหตุของโรค
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♦     ทำวัคซีนเช้ือเป็นในลูกสุกรโดยพ่นเข้าจมูก และฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเน้ือในสุกรสาว

และแม่สุกร
♦     แยกตัวป่วยออกจากฝูงและคัดท้ิง สุกรท่ีเหลือรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและทำวัคซีน
♦   การจัดการฟาร์ม โรงเรือน และสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขอนามัยต่อการเล้ียง  เช่น

ไม่เล้ียงหนาแน่น ในฝูงควรมีอายุและขนาดพอๆกัน เป็นต้น

สุกรป่วยมีเลือดออกจากจมกู

จมูกสุกรมีลักษณะหดสัน้
ผิวหนังด้านบนมีลักษณะหยักเป็นลอน
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จมูกสุกรมีลักษณะบดิเบ้ียว

ลักษณะฝ่อลีบของกระดกูเทอร์บิเนต
ในโพรงจมูก

เชือ้ Bordetella bronchiseptica
(1-2% glucose in Mac Conkey agar)
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การติดเชื้ออีโคไล ทำให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหาร
จากเชื้อ Escherichia coli  หรือ E.coli  โดยปกติจะพบเชื้อนี้เป็นจำนวนมากในลำไส้ใหญ่
แต่จะไมพ่บในลำไสเ้ล็ก หรือพบในจำนวนนอ้ยมาก แต่เม่ือสุกรป่วยจะพบจำนวนเชือ้ชนิดท่ี
สร้างท็อกซินเพิ่มมากขึ้นเป็นหมื่นเท่าในลำไส้เล็ก  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญของเชื้อ
คือ การจัดการโรงเรือนและส่ิงแวดล้อมในฟาร์ม  สามารถแบ่งกลุ่มอาการเป็น 2 แบบตามชนิด
ของอีโคไลและท็อกซินที่แบคทีเรียสร้างขึ้น ได้แก่ Enterotoxigenic E.coli (ETEC) ที่สร้าง
 enterotoxin ทำให้สุกรแสดงอาการทอ้งเสียท่ีเกิดกับสุกร 2 ช่วงอายุ คือ สุกรแรกเกิดและสุกร
หลังหย่านม กับ verotoxin ที่ทำให้ลูกสุกรตายจากโรคบวมน้ำ พบในสุกรหลังหย่านม
การติดต่อในลูกสุกรเกิดจากการดูดนมจากหัวนมแม่ท่ีเปรอะเป้ือนอุจจาระท่ีติดเช้ือ ความรุนแรง
ข้ึนกับชนิดเช้ือ อายุและภูมิต้านทานโรคของลูกสุกร ในรายแสดงอาการท้องเสีย มักพบในลูกสุกร
ตั้งแต่อายุ 2-4 วัน และ 3-10 วันหลังหย่านม แต่ในลูกสุกรที่ไม่ได้รับนมน้ำเหลืองจากแม่
จะไม่มีภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษ และตายอย่างรวดเร็วก่อนที่จะแสดงอาการ
สำหรับสุกรในช่วงอายุเกิน 1 สัปดาห์ถึงก่อนหย่านมจะพบการป่วยค่อนข้างน้อย


เช้ือท่ีสร้าง enterotoxin จะมผีลทำใหร่้างกายสญูเสยีน้ำจำนวนมาก พร้อมๆ กับสาร

อิเล็กโทรไลต์จะถูกขับออกไปภายในลำไส้เล็กด้วยทำให้อุจจาระเหลว มีสีเหลืองอ่อน
เป็นน้ำไหลออกมา ถ้ามีการขบัถ่ายบ่อยๆ ร่างกายสกุรจะเกดิสภาพเปน็กรดเนือ่งจากการขาด
อิเล็กโทรไลต์ สุกรจะกระหายน้ำและอ่อนแรง ลูกสุกรแรกเกิดเบื่ออาหาร ซึม ผอม ขาดน้ำ
ถ่ายเหลวมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาล และตายภายใน 24 ช่ัวโมงหลังแสดงอาการ สุกรหลังหย่านม
จะท้องเสียประมาณวันท่ี 10 หลังหย่านม หรือ  4-5 วันหลังการเปล่ียนอาหาร เบ่ืออาหาร ซึม
ถ่ายเหลวและตายจากภาวะขาดน้ำ

ส่วนเช้ือท่ีสร้าง verotoxin น้ันจะเพ่ิมจำนวนอย่างรวดเร็วบริเวณด้านในของลำไสเ้ล็ก
 ท็อกซินจะถูกดูดซึมท่ีลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดและเน้ือเย่ือต่างๆ อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน

⌫
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เส้นเลือดท่ีส่วนปลายของร่างกายจะขยายตัวทำให้เลือดไหลกลับน้อยลง มีเลือดออกและเน้ือตาย
ท่ีผนังเส้นเลือด เพ่ิมการซึมผ่านของน้ำจากเส้นเลือด ทำให้เกิดการบวมในส่วนต่างๆ ของร่างกาย
มักพบที่ช่วงเพิ่งหย่านม โดยเฉพาะพวกที่เติบโตและหย่านมเร็ว บางครั้งสุกรตายก่อนแสดง
อาการเนื ่องจากระบบการไหลเวียนของโลหิตล้มเหลว หรือแสดงอาการทางประสาท
เดนิโซเซทรงตวัไมอ่ยู่ มีอาการบวมและมผ่ืีนแดงทีผิ่วหนังสว่นล่างของลำตวัและทีเ่ปลอืกตา
ตายภายใน 4-48 ช่ัวโมงหลังแสดงอาการ


ในรายท่ีตายจากโลหิตเป็นพิษจะไม่พบรอยโรคตาเปล่า ส่วนพวกท่ีแสดงอาการท้องเสีย

จะพบว่าซากจะแห้ง ตาบุ๋ม ภายในกระเพาะอาหารมีนมไม่ย่อยอยู่เต็มกระเพาะ  และมีอุจจาระเหลว
สีเหลืองหรือเหมือนน้ำซาวข้าวอยู่ในลำไส้เล็กส่วนกลางและท้าย ผนังลำไส้บางลง ในราย
โรคบวมน้ำจะพบการบวมน้ำท่ีเย่ือแขวนลำไส้ และท่ีเน้ือเย่ือใต้ผิวหนังท่ัวไป อาจมีจุดเลือดออก
ท่ีหัวใจ ในลำไส้เล็กมักจะว่างเปล่า ส่วนท่ีลำไส้ใหญ่จะมีกากอาหารค่อนข้างแข็งและมีการบวมน้ำ
ท่ีใต้เย่ือบุลำไส้ใหญ่


ในกรณีสัตว์ตายจะต้องนำส่งทันทีเพ่ือตัวอย่างจะยังสด และใหม่ หรือควรเก็บตัวอย่าง

ก่อนการรักษาเพื่อที่จะได้เพาะแยกเชื้อที่เป็นสาเหตุได้อย่างถูกต้อง  วิธีการเก็บตัวอย่าง
และภาชนะทีใ่ส่ตัวอย่างต้องสะอาดและปดิได้มิดชิด เพ่ือป้องกันการปนเปือ้นระหว่างการสง่
โดยแช่มาในกระติกน้ำแข็ง


ส่งตัวอย่างเพาะเช้ือและหาความไวเช้ือต่อยาต้านจุลชีพท่ีสามารถฆ่าเช้ือได้ ให้ยาป๊ัมปาก

ลูกสุกรท่ีท้องร่วงติดต่อกันจนหยุดแสดงอาการ  หรือให้ยาฉีดในรายท่ีท้องร่วงรุนแรง ให้ยาป๊ัมปาก
ลูกสุกรในครอกเดียวกันท่ียังไม่แสดงอาการเพ่ือป้องกันการติดเช้ือ ล้างพ้ืนคอกท่ีเปรอะอุจจาระ
ลูกสุกรท้องร่วงโดยเร็วและเป็นประจำเพ่ือป้องกัน การแพร่กระจายของเช้ือก่อโรค
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เน้นการจัดการลูกสุกรในช่วงแรกเกิดให้ได้ร ับภูมิค ุ ้มกันจากนมน้ำเหลือง

อย่างเต็มท่ีต้ังแต่แรกเกิด รักษาความสะอาดโดยการล้าง ใช้ยาฆ่าเช้ือและพักซองคลอดอย่างมีระบบ
ในกรณีแม่มีลูกดก ห้ามตัดหูตัดหางจนกว่าลูกจะแข็งแรงพอ

ลูกสุกรผอม ขาดน้ำ ถ่ายเหลว
เป็นสีเหลือง

ลูกสุกรเปลือกตาบวมจากโรคบวมน้ำ
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เกิดจากเช้ือ Erysipelothrix rhusiopathiae พบได้ท่ัวโลก เช้ือมีชีวิตได้นานในนำ้ ดิน
ทุ่งหญ้า สารอินทรีย์ท่ีเน่าเป่ือย เมือกปลา ซากสัตว์ท่ีผ่านการรมควัน ดองหรือใส่เกลือ สัตว์ติดเช้ือ
ได้จากการกินอาหารหรือน้ำที่มีสิ่งขับถ่ายของสัตว์ป่วยที่ติดมากับพาหะ เช่นสุนัข นก
หรือยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายในฟาร์ม และพบว่า 30-50% ของสุกรปกติเป็นพาหะ
ของเช้ือและจะแพร่ออกมาทางอุจจาระ สุกรท่ีไวต่อการเกิดโรคมากท่ีสุดคืออายุต้ังแต่ 3 เดือน
จนถึง 3 ปี ปัจจัยเร่ืองความเครียด เช่นการเปล่ียนอาหารทันทีหรือการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ
จะทำให้สัตว์ติดเช้ือได้ง่าย สัตว์อ่ืนท่ีสามารถติดโรคได้คือ แกะ วัว ม้า สุนัข หนูขาว หนูตะเภา คน
เป็ด ไก่ และนกต่างๆ


ในรายท่ีเฉียบพลันจะมีไข้สูง 40-42.2oC ข้ออักเสบเฉียบพลัน ตายกะทันหัน ในรายท่ี

แสดงอาการที่ผิวหนังจะเป็นปื้นแดงถึงม่วงและนูนขึ้นจากผิวหนังปกติ โดยเฉพาะบริเวณหู
จมกู ท้อง ด้านขา้งและหลงั มีรูปร่างจำเพาะคอืเปน็รูปสีเ่หล่ียมจตรัุส ส่ีเหล่ียมขนมเปยีกปนู
หรือรูปเพชร พวกป่วยแบบเรื้อรังจะเกิดอาการข้ออักเสบ ขากะเผลกหรือลิ้นหัวใจอักเสบ
หนาเป็นรูปคล้ายดอกกะหล่ำและหัวใจล้มเหลว


ผิวหนังพบรอยโรคจำเพาะ คือเห่อนูนแดงเป็นรูปส่ีเหล่ียม มีจุดเลือดออกท่ีเย่ือหุ้มหัวใจ

และเลือดค่ังท่ีไต กระเพาะอาหารอักเสบแบบมีเย่ือเมือกปนเลือด มีเลือดค่ังท่ีตับและม้าม ข้อบวม
ขยายใหญ่ ล้ินหัวใจอักเสบแบบมีเน้ือตายคล้ายหูด


กรณีเฉียบพลันจะเพาะเช้ือได้จากอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด ตับ ม้าม ไต สมอง ต่อมน้ำเหลือง

และข้อ ในรายเร้ือรังจะพบเช้ือเฉพาะท่ีข้อ
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ใชย้าปฏชีิวนะพวกเพนนซิลิลิน แอมพซิลิลิน ออริโอมยัซนิ คลอแรมเฟนนคิอลลนิ

โคมัยซิน เอนโรฟล็อกซาซิน เตตราไซคลิน แต่ในรายเร้ือรังจะรักษาไม่ได้ผล


รักษาความสะอาด ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่  benzanium chloride,

hypochlorite สารประกอบ quarternary ammonium และฉีดวัคซีนป้องกันโรคซึ่งมีทั้งชนิด
เช้ือตายและเช้ือเป็นท่ีทำให้อ่อนแรงลงโดยในชว่งก่อนท่ีจะทำวัคซีนต้องงดการให้ยาปฏิชีวนะ
อย่างน้อย 8-10 วัน แล้วจึงฉีดวัคซีนได้

สุกรข้ออักเสบ เจ็บขา

สุกรมีไข้สูง ผิวหนังแดงท่ัวตัว
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ผิวหนังเห่อนูนแดงเป็นรูปสี่เหลี่ยม

ผิวหนังเปน็ป้ืนแดง
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เป็นโรคที่มีสาเหตุจากความเครียดของสุกรในช่วงอายุ 2 สัปดาห์ถึงอายุ 4 เดือน
เช่น การหย่านม การเคลื่อนย้ายสุกรและการรวมคอกของสุกรจากหลายแหล่ง โดยเกิดจาก
เช้ือแบคทีเรียฮีโมฟิลัส พาราซูอิส (Haemophilus  parasuis)  ซ่ึงพบเช้ือน้ีได้ในน้ำมูกสุกรปกติ
พบการระบาดเป็นคร้ังคราว สุกรเป็นโรคมีเช้ือกระจายไปท่ัวร่างกาย


สุกรป่วยจะมีไข้ 40-42oC เบื่ออาหาร หายใจลำบาก ขาเจ็บเดินกะเผลก ส่วนใหญ่

ข้อบวม ในรายสมองอกัเสบ การเดนิจะไมสั่มพันธกั์น อาจลม้ตวัลงนอน ขาตะกยุ  ผิวหนัง
บริเวณใบหูเป็นสีแดงคล้ำและตายในที่สุด สุกรสาวที่ท้องจะแท้ง ข้ออักเสบเรื้อรังในตัวผู้
การติดเชื้อแบบเรื้อรังในสุกรอนุบาลจะทำให้การเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ไอ หายใจลำบาก
น้ำหนักลด ขากะเผลก ขนหยาบ


พบมีจุดเลือดออกหรือเลือดออกเป็นหย่อมๆ ท่ีอวัยวะภายใน เย่ือหุ้มสมอง เย่ือหุ้มปอด

เย่ือหุ้มหัวใจและเย่ือบุช่องท้องอักเสบ  พบแผ่นหนองปกคลุมท่ีช่องอก และช่องท้อง  ข้ออักเสบ
น้ำในไขข้อข้นข้ึนอาจมีแผ่นหนองปนอยู่ในน้ำไขข้อ เย่ือหุ้มข้อโดยรอบบวมอักเสบ


สุกรท่ีส่งตรวจควรเป็นสุกรท่ีป่วยหรือเพ่ิงตายใหม่และยังไม่ได้รับการรักษา ส่งท้ังตัว

หรืออวัยวะภายใน  สมอง น้ำในข้อที่บวม แยกตัวอย่างใส่ถุงพลาสติกมัดให้แน่นกันน้ำเข้า
แช่เย็นและส่งตรวจให้เร็วท่ีสุด


โรคนีเ้ป็นโรคทีเ่กดิจากเชือ้แบคทเีรีย สามารถรกัษาไดด้้วยยาต้านจลุชีพท่ีมีความไว






37โรคสัตว์เล็ก

ต่อเช้ือในระยะเร่ิมแรกท่ีมีการป่วย โดยการผสมน้ำ อาหาร และโดยการฉีด


มีการจัดการฟาร์มและสุขาภิบาลท่ีดี
♦     สุกรท่ีเข้าใหม่ควรมาจากแหล่งท่ีไม่มีโรคระบาด และควรมีการกักแยกไว้ต่างหาก

เพ่ือดูอาการก่อนรวมฝูง
♦     ฟาร์มสุกร ควรแยกห่างจากฟาร์มอ่ืนๆ
♦     ต้องมีการจัดการฟาร์มให้ถูกสุขลักษณะ รวมท้ังการทำความสะอาดและการฆา่เช้ือ

ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือโรค
♦     ไม่ควรเลี้ยงสุกรให้แออัดเกินไป ซึ่งจะทำให้สุกรมีความเครียดและทำให้สุกร

ได้รับเช้ือได้ง่าย
♦      สุกรขุนควรเป็นระบบเข้าพร้อมกันออกพร้อมกัน
♦      สุกรป่วยควรแยกออกไปรักษาต่างหาก

ผิวหนังท่ีหูเป็นสีแดงคล้ำ

สุกรป่วยเดินขากะเผลก
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ข้ออักเสบบวม

สุกรป่วยสมองอักเสบจะล้มลงนอน
ขาตะกุย

แผ่นหนองปกคลุมช่องอกและช่องท้อง



39โรคสัตว์เล็ก

โรคเลปโตสไปโรซสิ เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนทีเ่กิดได้กับสัตว์หลายชนิด
โดยเฉพาะหนู เป็นตัวแพร่โรคที่สำคัญ เกิดจากแบคทีเรียใน Order Spirochaetales, Family
Leptospiraceae, Genus Leptospira ปัจจัยท่ีสำคัญในการเจรญิเติบโตของเชือ้ ได้แก่ อุณหภูมิ
(20-30 oC)  ความช้ืนและความเป็นกรด – ด่าง (pH 6 – 8) เช้ือไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในท่ีแห้ง
ท่ีอุณหภูมิ 50 oC (10 นาที), 70 oC (10 วินาที) สภาพแวดล้อมท่ีเป็นกรดหรือด่างมากและการให้
น้ำยาฆ่าเช้ือ เช่น คลอรีนในอัตราส่วน 6 ppm, ไอโอดีนในอัตราส่วน 5 ppm สามารถทำลาย
เช้ือได้ภายใน 1 นาที

⌫
♦    ตามบาดแผลรอยขีดข่วน  แผลถลอก
♦    ตามเย่ือเมือก เช่น เย่ือบุนัยน์ตา  จมูก  ปาก
♦    ตามระบบสืบพันธ์ุ เช่น รก  น้ำเช้ือ และอ่ืนๆ
เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเชื้อจะเข้าสู่กระแสเลือดทันที ถ้าร่างกายไม่มีหรือมีภูมิคุ้มกัน

ไม่เพียงพอเชื ้อก็จะแบ่งตัวเพิ ่มจำนวนเชื ้อจะอยู ่ในกระแสโลหิตประมาณ 1 สัปดาห์
หลังจากเชื้อเข้าสู่ร่างกาย จากนั้นเชื้อจะแพร่กระจายเข้าสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะ
ท่ีไต เป็นอวัยวะหลักท่ีเช้ือจะอาศัยแบ่งตัวเพ่ิมจำนวนในทอ่ไต (proximal convulated tubules)
โดยจะสร้างโคโลนีท่ีผนังท่อไตน้ีและแบ่งตัวเพ่ิมจำนวน เช้ือบางส่วนจะหลุดออกมาพร้อมกับ
ของเสียท่ีขับถ่ายออกมากับปัสสาวะ


มีตั้งแต่รุนแรงแบบเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน เรื้อรังและไม่แสดงอาการป่วยให้เห็น

อาการโดยท่ัวไปมีดังน้ี
♦    มีไข้
♦    เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษมีผลทำให้สัตว์แท้งลูกได้
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♦    มีจุดเลือดออกตามเย่ือเมือกต่างๆ ในลูกสัตว์
♦    อาจมีอาการซีด
♦    อาจเกิดดีซ่าน (ข้ึนอยู่กับชนิดของเช้ือเลปโตสไปรา)
♦   ไตอักเสบ ปัสสาวะออกมาเป็นสีแดง
♦    เต้านมอักเสบ
♦    มีปัญหาการผสมไม่ติด (infertile)   การแท้งลูก (abortion)

♦    ไม่แสดงอาการทางคลินิก มักขับเช้ือออกมาทางปัสสาวะ
♦    มีไข้ เต้านมอักเสบ และปัสสาวะมีเช้ือเลปโตสไปร่า
♦    ผสมไม่ติด แท้ง และคลอดลูกออกมาตายหรืออ่อนแอ
♦   ในลูกสัตว์จะมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร เกิดดีซ่าน ปัสสาวะมีเลือดปน และอัตราตายสูง


การเก็บตัวอย่างซีรัม
♦   เจาะเลอืดจากเสน้เลอืดดำ 5–10 ml ใสใ่นหลอดทีผ่่านการฆา่เชือ้แลว้

ส่วนครัง้ทีส่อง ให้เจาะเลือดห่างจากคร้ังแรกเป็นเวลา 1–2 สัปดาห์
♦   เขียนชื่อ เลขตัวสัตว์ ข้างหลอดซีรั่มให้ถูกต้อง พร้อมปิดจุกหลอดซีรัม ให้แน่น

พันปากหลอดด้วยพาราฟิล์ม เพื่อป้องกันฝาจุกหลุด เก็บซีรัมไว้ในตู้เย็น และนำส่งโดยแช่
ในกล่องโฟมท่ีมีน้ำแข็ง

การเก็บตัวอย่างส่งพิสูจน์แยกเช้ือ
♦   เลือด ใส่ในขวดท่ีปราศจากเช้ือ และมีสารป้องกันเลือดแข็งตัว และเก็บในอุณหภูมิห้อง

จนกว่าจะเพาะเช้ือลงในอาหารเล้ียงเช้ือ การเก็บเลือดและน้ำไขสันหลัง ควรเก็บในระยะท่ีสัตว์
กำลังป่วยและมีไข้ในสัปดาห์แรก

♦  ปัสสาวะ  ควรเก็บในระยะหลังจากสัตว์แสดงอาการป่วย แล้ว 2 สัปดาห์ และจะต้องเป็น
ปสัสาวะใหม ่โดยเกบ็จากนำ้ปสัสาวะชว่งกลาง เกบ็ไวไ้มเ่กนิ 1 ช่ัวโมง ถ้าไม่สามารถเพาะเช้ือ
ได้ทันทีให้เก็บไว้ใน transport media

♦  อวัยวะต่างๆ  เช่น ตับ ไต และลูกท่ีแท้ง ควรเก็บทันที ต้องเป็นอวัยวะท่ีใหม่และสด
ห้ามแช่แข็งโดยเด็ดขาด (อาจแช่ในกระติกน้ำแข็ง ไม่ให้อวัยวะเน่า แต่ไม่ควรแช่จนแข็ง)
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♦  น้ำ เก็บใส่ในภาชนะที่สะอาด 100 – 200 ml ปิดฝาภาชนะให้มิดชิดเก็บไว้ที ่
อุณหภูมิห้องจนกว่าจะนำส่งตรวจ


♦  กำจัดพาหะของโรค

-   การควบคุมและกำจัดหนู
-   ทำรางน้ำดื่มสำหรับสัตว์ให้ยกสูงจากพื้นล้อมรอบด้วยซีเมนต์  และน้ำที่

ให้ควรผสมคลอรีนฆ่าเช้ือ
-   กำจัดสัตว์อ่ืนท่ีทำการตรวจพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าเป็นพาหะนำโรค

♦   แยกสัตว์ท่ีติดเช้ือออกจากฝูง
♦      การสุขาภิบาล และการจัดการท่ีดี
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โรคเยื่อหุ้มปอดและปอดอักเสบติดต่อในสุกร หรือมักเรียก โรค เอ พี พี (APP)
เป็นโรคระบาดในระบบทางเดินหายใจที ่สำคัญของฟาร์มสุกร เกิดจากเชื ้อแบคทีเรีย
Actinobacillus pleuropneumoniae เชื ้อเข้าสู่ร่างกายจากการหายใจหรือสัมผัสโดยตรง
การเกิดโรคครั้งแรกในฟาร์มอัตราการตายจะสูง และความรุนแรงของโรคขึ้นกับซีโรไทป์
(serotype) ของเช้ือท่ีทำให้เกิดโรค ในประเทศไทยเช้ือท่ีมีการระบาดมากท่ีสุดได้แก่ซีโรไทป์หน่ึง
รองลงมาคือซีโรไทป์ห้า


สุกรป่วย มีไข้ประมาณ 40.5-41oC ไม่กินอาหาร หายใจลำบาก อ้าปาก หายใจ

เวลาไอจามจะมีเลือดปนฟองอากาศออกมาด้วย ระยะเวลาของการป่วยข้ึนกับความรุนแรงของโรค
สุกรท่ีป่วยเป็นโรคแบบเฉยีบพลันมีไข้สูง 41.5oC ปอดบวมอยา่งรุนแรง อ้าปากหายใจ หอบ
ตายอย่างกะทันหันภายใน 24-48 ชั่วโมง มีเลือดออกจากจมูกและปาก บางครั้งอาจตาย
โดยยังไม่ได้แสดงอาการ อัตราการตาย ค่อนข้างสูง สุกรท่ีรอดจากการตายมีลักษณะของการป่วย
แบบเร้ือรัง โตช้า อ้าปากหายใจ ไอ เป็นบางคร้ัง แต่ไม่ตายและเป็นตัวแพร่เช้ือไปยังสุกรตัวอ่ืน ๆ


สุกรตายแบบเฉียบพลัน ปอดบวมมีสีแดงคล้ำ เลือดคั่งอยู่ในปอด สุกรป่วยจะพบ

แผ่นหนองปกคลุมทั้งช่องอก หัวใจ ปอด และยึดเกาะติดกับซี่โครง ปอดอักเสบ มีเลือดคั่ง
เป็นหย่อม ๆ   ในรายท่ีป่วยแบบเร้ือรัง ปอดมีลักษณะแข็งเป็นหย่อมเน้ือตายและมีก้อนหนอง


สุกรท่ีส่งตรวจควรเป็นสุกรป่วยหรือท่ีป่วยตายใหม่ ๆ  ท่ีไม่ได้รับการรักษา อาจส่งตรวจ

ท้ังตัว หรือส่งอวัยวะภายใน ท่ีมีรอยโรค เช่น หัวใจ ตับ ปอด แยกใส่ถุงพลาสติกมัดให้แน่น
กันน้ำเข้าแช่เย็นและส่งตรวจให้เร็วท่ีสุด
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สุกรป่วยหายใจลำบาก อ้าปากหายใจ


เย่ือหุ้มปอดและปอดอักเสบเป็นโรคทางแบคทีเรีย สามารถรักษาได้ ถ้ารู้สาเหตุของโรค

ต้ังแต่เร่ิมป่วย ด้วยยาต้านจุลชีพท่ีมีความไวต่อเช้ือน้ี โดยการผสมน้ำ อาหาร หรือโดยการใช้ยาฉีด
ในตัวท่ีป่วย ในกรณีท่ีป่วยหนักสุกรอาจตาย ก่อนท่ีการรักษาจะได้ผล


มีการจัดการฟาร์มและสุขาภิบาลท่ีดี
♦    สุกรท่ีเข้าใหม่ควรมาจากแหล่งท่ีไม่มีโรคระบาด และควรมีการกักแยกไว้ต่างหาก

เพ่ือดูอาการก่อนรวมฝูง
♦    ไม่ควรเลี้ยงสุกรให้แออัดเกินไป ซึ่งจะทำให้สุกรมีความเครียด และทำให้สุกร

ได้รับเช้ือได้ง่าย
♦    สุกรขุนควรเป็นระบบเข้าพร้อมกันออกพร้อมกัน
♦    สุกรป่วยควรแยกออกไปรักษาต่างหาก
♦    การฉีดวัคซีนสามารถลดอัตราการตายได้บ้าง
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เน้ือปอดติดซ่ีโครง

ปอดมีเลือดออกเป็นหย่อมๆ



45โรคสัตว์เล็ก

เป็นโรคท่ีมีกระจายไปท่ัวโลกและเป็นปัญหาสำคัญท่ีสร้างความเสียหายแก่ผู้เล้ียงสุกร
ทั่วโลก ในประเทศไทยพบโรคนี้ในฟาร์มเลี้ยงสุกรโดยทั่วไป อุบัติการณ์ของโรคขึ้นอยู่กับ
การจัดการและสุขาภิบาลของฟาร์ม การเลี้ยงที่แออัดจะทำให้โรคระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว
สาเหตุเกิดจากเชื้อ Salmonella enteritica ซึ่งมีจำนวนมากมายหลายซีโรวาร์ ที่มักพบบ่อย
ในสุกรได้แก่ Salmonella Chloeraesuis, S. Typhisuis และ S. Typhimurium ส่วนซีโรวาร์อ่ืนๆ
อาจพบมกีารปนเปือ้นในอาหารสตัว์ เช้ือเหล่าน้ีทำให้เกิดโรคอาหารเปน็พิษในคนได ้สาเหตุ
จากการรับประทานอาหารที่ทำจากเนื้อหรืออวัยวะสุกรที่ปนเปื้อนเชื้อ หรือตายด้วยโรค
ซัลโมเนลโลซิส

การเกิดโรคในสุกรพบมี 2 ลักษณะ คือ แบบโลหิตเป็นพิษและแบบลำไส้อักเสบ
มักเปน็ในสกุรหย่านมหรอืสุกรขุนช่วงอายุ 10-16 สัปดาหโ์ดยเกดิโรคอย่างเดยีวหรือร่วมกับ
โรคอ่ืน เช่น อหิวาต์สุกร โรคกระเพาะอาหารและลำไสอั้กเสบติดต่อ (TGE)  หรือ โรคท้องร่วง
ท่ีเกิดจากเช้ือ E. coli ก็ได้


แบบโลหติเปน็พษิ สกุรจะแสดงอาการกระวนกระวาย มีไขส้งู 40.6-41.7oC ไมก่นิ

อาหาร ซุกตัวอยู่ตามมุมคอก มีลักษณะที่ค่อนข้างจำเพาะของโรคนี้คืออาการเปลี้ยหมดแรง
และชักเป็นช่วงๆ สุกรที่หายป่วยจะเป็นพาหะโดยการปล่อยเชื้อออกมากับอุจจาระ  อาการ
ท้องเสียไม่ใช่อาการหลักของโรคชนิดน้ี แต่สุกรจะแสดงอาการทอ้งเสียในวันท่ี 3-4 โดยจะถ่าย
เป็นน้ำสีเหลือง

แบบชนิดลำไส้อักเสบจะพบได้บ่อยกว่าชนิดโลหิตเป็นพิษ มักเกิดจากเช้ือ  S. Typhisuis
และ S. Typhimurium มักพบในสุกรหลังหย่านมถึงอายุ 4 เดือน อัตราการตายไม่สูงนัก
สุกรแสดงอาการทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยเริ่มจากอุจจาระร่วงสีเหลือง ไม่มีเลือด
หรือมูกปน โรคจะแพร่กระจายไปยังตัวอื่นในคอกอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 วันและกินเวลา
3-7 วัน อาการจะเป็นๆ หายๆ ในคร้ังท่ี 2 หรือ 3 อุจจาระอาจมีเลือดปน สุกรกินอาหารน้อยลง
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ต่อมน้ำเหลืองท่ีเย่ือแขวนลำไสบ้วม
และมีจุดเลือดออก

และขาดน้ำ  สุกรท่ีหายจะปล่อยเช้ือมากับอุจจาระได้อีกหลายเดือน


ในรายโลหิตเป็นพิษจะพบเลือดคั่งที่หู ปลายเท้า หางและผิวหนังท้อง มีเนื้อตาย

ที่กระเพาะ ม้ามโต ตับโต ต่อมน้ำเหลืองที่เยื่อแขวนลำไส้บวมและมีจุดเลือดออกรอยโรค
ท่ีพบบ่อยคือ จุดเน้ือตายเห็นเป็นจุดขาวเล็กๆ กระจายท่ีตับ ซ่ึงจะพบในสุกรท่ีตายใน 2-3 วันแรก
นอกจากน้ีอาจพบการอักเสบท่ีลำไส้ด้วย ส่วนสุกรท่ีแสดงอาการท้องเสียจากลำไส้อักเสบจะพบ
เน้ือตายเป็นหย่อมๆ กระจายท้ังท่ีลำไส้ใหญ่ กระพุ้งลำไส้ใหญ่และมีแผ่นเน้ือเย่ือสีเหลืองอ่อน
ปกคลุมท่ีเย่ือบุผิวลำไส้ ลำไส้มักบวมน้ำเน่ืองจากการค่ังน้ำในส่วน colon และ caecum  และอาจมี
แผลหลุมด้วย


ส่งตัวอย่างสุกรป่วยหรือตายเพื่อทำการชันสูตรและเพาะเชื้อที่ห้องปฏิบัติการ

สุกรท่ีจะชันสูตรไม่ควรได้รับยาปฏิชีวนะมาก่อนเพราะจะทำใหเ้พาะเช้ือได้ยากข้ึน หากทำการ
ผ่าซากทีฟ่าร์ม ควรเก็บตัวอย่างอวัยวะต่างๆใสภ่าชนะทีส่ะอาดปดิมิดชิด แช่เย็นและสง่ตรวจ
ทันที


แยกสุกรป่วยออกจากฝูงเพื่อทำการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม กำจัดสุกร

ท่ีเป็นโรคเร้ือรัง ปรับปรุงการสุขาภิบาลภายในฟาร์ม
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ลำไส้ใหญ่อักเสบและมแีผลหลุม
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เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus  spp. ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรค
ในระบบทางเดนิหายใจในสุกร และติดเช้ือท่ัวร่างกาย  เช้ือน้ีมีอยู่ปกติในระบบทางเดนิหายใจ
ส่วนบนและส่วนล่าง รวมท้ังในช่องคลอดและอุจจาระของแม่สุกร ในขณะท่ีสุกรมีอายุมากข้ึน
จะมีภูมิต้านทานตอ่โรคได้ดี ทำให้สุกรไม่ป่วยแต่เป็นแหล่งกักเกบ็เช้ือไว้และเปน็ตัวแพร่เช้ือ
ไปยงัลูกสกุร การตดิตอ่ของโรคเกดิจากการสมัผัสหรือหายใจเอาตวัเช้ือในอากาศหรอืน้ำมกู
น้ำลายของสัตว์ป่วยเข้าสู่ร่างกาย

สุกรแรกเกิดจนถึงอายุ 5-10 สัปดาห์หรือช่วงหย่านมจะเป็นช่วงท่ีมีภูมิต้านทานโรคต่ำ
ทำให้ติดเช้ือและป่วยได้มากท่ีสุด ปัจจัยท่ีช่วยเสริมให้มีการป่วยเพ่ิมข้ึน เกิดจากการเลีย้งสุกร
ท่ีมีอายุแตกต่างกันไว้ในคอกเดยีวกัน เล้ียงลูกสุกรแน่นเกินไปทำใหก้ารหมุนเวียนของอากาศ
ในเล้าไม่ดีพอ

นอกจากน้ีเช้ือ Streptococcus spp. ยังเป็นสาเหตุของการเกิดฝีหนอง และเป็นเช้ือท่ีทำให้
ระบบสืบพันธ์ุล้มเหลว เช้ือ Streptococcus suis โดยเฉพาะซีโรไทป์ 2 เป็นเช้ือท่ีสามารถติดต่อ
ถึงคน และทำให้คนป่วยได้


สุกรท่ีติดเช้ือแบบเฉียบพลันจะตายภายใน 24 ช่ัวโมงหรือตายโดยท่ียังไม่แสดงอาการ

สุกรป่วยจะมีไข้สูง 40-42oC ผิวหนังทั่วร่างกายอาจเป็นสีแดงม่วง สุกรที่มีอาการปอดบวม
การหายใจจะลำบาก หายใจหอบ สุกรท่ีมีอาการทางประสาท นอนขาตะกุย มีการชัก เหยียดเกร็ง
กรอกตาไปมา ถ้ามีการอักเสบของข้อขา ข้อขาจะบวม


ในกรณีเกิดโลหิตเป็นพิษ มีการอักเสบค่ังเลือดท่ีสมอง ต่อมาอาจพบเย่ือหุ้มสมองอักเสบ

แบบมีหนอง มีจุดเลือดออกที่อวัยวะภายในและต่อมน้ำเหลือง อาจพบแผ่นหนองปกคลุม
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อวัยวะภายใน ล้ินหัวใจมีการอักเสบ มีก้อนเน้ือย่ืนออกมาจากล้ินหัวใจ ถ้าพบข้อบวมน้ำในข้อ
อาจขุ่นหรือเป็นหนอง


สุกรท่ีส่งตรวจห้องปฏิบัติการควรเป็นสุกรป่วยหรือป่วยตายใหม่ๆท่ียังไม่ได้รับการรักษา

 จะส่งทั้งตัวหรือเฉพาะอวัยวะที่มีรอยโรค เช่น ปอด หัวใจ ต่อมน้ำเหลือง ข้อขาที่บวม
แยกใส่ถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่น แช่เย็นในระหว่างการเดินทางส่งและควรส่งให้เร็วท่ีสุด


ควรแยกสุกรท่ีป่วยออกจากตัวท่ีปกติและรักษาสุกรป่วยด้วยยาต้านจุลชีพท่ีมีผลต่อตัวเช้ือ

แบคทีเรียท่ีทำให้เกิดโรคโดยการผสมนำ้หรืออาหารหรือโดยใช้ยาฉีด ปกติเช้ือน้ีมักจะใช้ได้ผล
กับยาในกลุ่ม beta-lactam เช่น แอมม็อกซีซิลิน


♦     มีการจัดการฟาร์มและสุขาภิบาลท่ีดี
♦  สุกรที่เข้าใหม่ควรมาจากแหล่งที่ไม่มีโรคระบาด และควรมีการกักแยกไว้

ต่างหาก เพ่ือดูอาการก่อนรวมฝูง
♦     ฟาร์มสุกร ควรแยกห่างจากฟาร์มอ่ืนๆ
♦     ต้องมีการจัดการฟาร์มให้ถูกสุขลักษณะ รวมท้ังการทำความสะอาดและการฆา่เช้ือ

ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือโรค
♦  ไม่ควรเลี้ยงสุกรให้แออัดเกินไป ซึ่งจะทำให้สุกรมีความเครียด และทำให้สุกร

ได้รับเช้ือได้ง่าย
♦     สุกรขุนควรเป็นระบบเข้าพร้อมกันออกพร้อมกัน
♦     สุกรป่วยควรแยกออกไปรักษาต่างหาก
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กอ้นเนือ้เยือ่ย่ืนออกมาจากลิน้หวัใจ

สมองอักเสบมีเลือดค่ัง

เย่ือหุ้มสมองอกัเสบแบบมหีนอง
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โรคบิดมูกเลือดเป็นโรคท้องร่วงในสุกรเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Brachyspira
hyodysenteriae   มักพบในสุกรหลังหย่านมจนถึงช่วงขุนหรือสุกรพันธ์ุทดแทน อายุประมาณ
3-16 สัปดาห์ ซึ่งยังเป็นช่วงที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสุกรพ่อแม่พันธุ์
เกิดจากการกินน้ำ อาหารที่มีเชื้อปะปนอยู่ โดยเชื้อไปเกาะที่ผนังสำไส้ของสุกรแล้วทำลาย
ผนังลำไส้ ทำให้ลำไส้อักเสบ สุกรจะถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นมูกปนเลือด โรคนี้เป็นโรค
ที ่ม ีการระบาดทั ่วโลกทำความสูญเสียแก่อุตสาหกรรมการเล ี ้ยงสุกรเป็นอย่างมาก
เน่ืองจากทำให้สุกรป่วยตาย โตช้า อัตราการแลกเน้ือต่ำและส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษา


สุกรท่ีติดเช้ือจะโตช้า ระยะฟักตัวประมาณ 2 วัน ถึง 3 เดือน  อาการมีหลายรูปแบบ

โดยแบบทีรุ่นแรงสกุรอาจตายกะทนัหันหลังได้รับเช้ือโดยท่ียังไม่แสดงอาการ ปกติสุกรป่วย
ถ่ายอุจจาระเหลวมีสีเหลืองเทา ต่อไปเปลี่ยนเป็นสีเทาแกมแดงปะปนด้วยมูกปนเลือด
สุกรทีป่่วยเร้ือรังมลัีกษณะผอมแหง้ในสภาพขาดนำ้ ถ่ายอุจจาระเปน็นำ้สดีำหรอืปนมกูเลอืด
มีกลิ่นคาวจัด อาการที่เห็นเด่นชัดคือ ท้องร่วงชนิดควบคุมไม่ได้  อุจจาระไหลเปื้อนก้น
และบริเวณขาหลัง เย่ือเมือกท่ัวร่างกายซีดเน่ืองจากเสียเลือด


สุกรป่วย ผนังสำไส้จะมีการอักเสบรุนแรง บวมน้ำ เลือดค่ัง อุจจาระในลำไส้มีลักษณะ

เหลวเป็นเมือกปนเลือด ต่อมน้ำเหลืองบริเวณเยื่อแขวนลำไส้บวมโต ซากสุกรที่ป่วยเรื้อรัง
จะมีสภาพซูบผอม เยื่อเมือกซีด เยื่อเลื่อมของผนังสำไส้หนาตัวขึ้น อาจพบแผ่นเนื้อตาย
เกาะติดผนังสำไส้ อุจจาระในลำไส้มีสีแดงเข้ม มีล่ิมเลือดปนและกล่ินเหม็นคาวจัด


สุกรท่ีส่งตรวจควรเป็นสุกรป่วยหรือท่ีป่วยตายใหม่ ๆ  ท่ีไม่ได้รับการรักษา อาจส่งตรวจ
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ท้ังตัว หรือส่งเฉพาะส่วนของสำไส้ใหญ่ใส่ถุงพลาสติกมัดให้แน่นกันน้ำเข้า แช่เย็นและส่งตรวจ
ให้เร็วท่ีสุด


โรคบิดมูกเลือดเป็นโรคทางแบคทีเรียที่สามารถรักษาได้ถ้ารู้สาเหตุของโรคตั้งแต่

เริ่มป่วยด้วยยาต้านจุลชีพที่มีความไวต่อเชื้อนี้ โดยการผสมยาในน้ำ อาหาร หรือใช้ยาฉีด
ในกรณีท่ีป่วยหนักสุกรอาจตายก่อนท่ีการรักษาจะได้ผล


มีการจัดการฟาร์มและสุขาภิบาลท่ีดี

อุจจาระเหลวเปน็มกูปนเลอืด

ลำไส้อักเสบรุนแรง มีเมือกปนเลือด

ลำไส้อักเสบ มีเลือดค่ัง เปรียบเทียบกับลำไส้ปกติ
(ด้านบน)
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โรคติดเชื้อมัยโคพลาสมาเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
เช้ือมัยโคพลาสมาท่ีเป็นสาเหตุสำคัญในสุกรคือ มัยโคพลาสมา ไฮโอนิวโมเนียอ้ี (Mycoplasma
hyopneumoniae, MH) มัยโคพลาสมา ไฮโอไรนีส (Mycoplasma hyorhinis, MHr)
และมัยโคพลาสมา ไฮโอซินโนเวียอ้ี (Mycoplasma hyosynoviae, MHs) ลูกสุกรจะไดรั้บเช้ือ
ทางจมูก ซ่ึงอาจได้รับจากแม่สุกรท่ีเป็นพาหะ ต้ังแต่เล้าคลอด หรือสุกรท่ีอายุมากกว่าในอนุบาล
เชื้อสะสมอยู่ได้ในโพรงจมูกและทางเดินหายใจส่วนต้น และแพร่สู่กันได้ในระยะสุกรรุ่น
และสุกรขุนเม่ือสุกรมีความเครียดเช้ือจะกระจายไปตามจดุต่างๆแล้วแต่ชนิดของเช้ือ ได้แก่ MH
จะพบแต่ในทางเดินหายใจและปอดเท่าน้ัน มักแสดงอาการในสุกรช่วงอายุ 4-6 เดือน ส่วน MHr
จะกระจายทำใหเ้กดิการอกัเสบของเยือ่เลือ่มในชอ่งอก ช่องทอ้ง และขอ้ พบในสกุรเลก็อายุ
3-10 สัปดาห์ ในขณะท่ี MHs จะทำให้เกิดการอักเสบท่ีข้อต่างๆ พบในสุกรอายุ 12-24 สัปดาห์


โรคติดเช้ือมัยโคพลาสมา เป็นโรคเร้ือรังท่ีก่อให้เกิดอัตราป่วยสูง ได้มากกว่า  90 เปอร์เซ็นต์

และมีอัตราตายต่ำ สุกรจะไม่แสดงอาการในระยะแรกแตส่ะสมความผิดปกติในทางเดินหายใจ
ทีละเล็กละน้อย ทำให้เกิดการระคายเคืองจนแสดงอาการไอติดต่อกันเป็นเวลานาน
สุกรกินอาหารได้แต่อัตราการแลกเน้ือต่ำ ทำให้แคระแกร็น ในรายท่ีติดเช้ือรุนแรงจะเบ่ืออาหาร
ผอมแห้ง หายใจลำบาก

สุกรที่ติดเชื้อ MHr จะแสดงอาการไอน้อยกว่าในรายที่ติดเชื้อ MH มีไข้ปานกลาง
กินอาหารลดลง ผอม ขนหยาบ และมีข้อบวมอักเสบร่วมด้วย นอกจากนีเ้ช้ืออาจทำใหส้มอง
อักเสบและชักได้ ส่วนสุกรท่ีติดเช้ือ MHs เกิดกับสุกรขุนท่ีมีน้ำหนักตัวมากจะมีอาการขาบวม
เจ็บขาและเดินกะเผลก อาจเป็นเพียงหน่ึงขาหรือมากกว่าและมักพบท่ีขาหลัง


MH จะทำให้เกิดรอยโรคที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเฉพาะที่ปอดโดยเฉพาะที่ปอด

ลอนหน้าส่วนล่างมีลักษณะสแีดงคลำ้ถึงมีสีม่วง เน้ือปอดมีลักษณะคลา้ยบวมนำ้แต่แน่นแข็ง

⌫
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และหนัก เมื่อนำไปลอยน้ำจะจม หน้าตัดจะมีน้ำเมือกซึมแฉะ ถ้าไม่มีการติดเชื้อแทรกซ้อน
รอยโรคจะหายได้เองภายใน 85 วันหลังจากได้รับเช้ือ ทำให้เน้ือปอดท่ีติดเช้ือเหลือแค่ร่องรอย
เกิดเป็นเย่ือพังผืด

สุกรที่ติดเชื้อ MHr จะผ่าซากพบรอยโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ ถุงหุ้มหัวใจอักเสบ
และหนาตัวหรือลุกลามไปถึงเยื่อบุช่องท้องอักเสบ ในรายที่เรื้อรังจะพบปอดยึดติดกันคล้าย
โรคแกลสเซอร ์ น้ำในข้อท่ีอักเสบมีลักษณะแตกตา่งกันไปแล้วแต่ระยะเวลาหลังจากไดรั้บเช้ือ
 ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันจะมีเลือดปนอยู่ กับของเหลวในข้อ หรือมีเลือดค่ังท่ีถุงหุ้มข้อ ในรายเร้ือรัง
จะมกีารหนาตวัของถุงหุ้มข้อ ของเหลวในขอ้มีปริมาณมาก ในกรณเีร้ือรังอาจเพาะเชือ้ไม่ข้ึน
รอยโรคท่ีข้อจะคล้ายกันกับการติดเช้ือ MHs เช่นกัน


การเก็บตัวอย่างเพื่อการเพาะเชื้อมัยโคพลาสมาจะต้องเก็บจากสัตว์ที่กำลังป่วย

หรือเพ่ิงตายใหม่ ๆ เพราะเช้ือจะไม่คงทน เช้ือ MH จะเพาะขึน้จากตำแหนง่ของปอดทีติ่ดเช้ือ
โดยเฉพาะตรงรอยต่อของปอดที่ติดเชื้อกับปอดปกติ ส่วนเชื้อ MHr จะเพาะได้จากอวัยวะ
ท่ีมีการอักเสบ เช่น ปอด หัวใจและเย่ือหุ้ม น้ำจากข้อและสมอง เช้ือ MHs เพาะได้จากข้อท่ีอักเสบ
ตัวอย่างที่จะส่งห้องปฏิบัติการเพื่อเพาะเชื้อ ต้องใส่ถุงมัดปากให้สนิท แช่มาในน้ำแข็ง
และจัดส่งทันที


ให้ยาปฏิชีวนะผสมอาหารและละลายนำ้หรือฉีดในตัวท่ีแสดงอาการ เช่น lincomycin,

tylosin, chlortetracycline, doxycycline หรือ tiamulin พร้อมทั้งปรับปรุงด้านการจัดการ
ความหนาแน่นของสุกร ส่ิงแวดล้อมและ ความสะอาด


ปรับปรุงและจดัการสิง่แวดล้อมเพ่ือลดการปนเปือ้นของเชือ้ในฟาร์ม และทำใหสุ้กร

ไม่เครียด การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมัยโคพลาสมา ไฮโอนิวโมเนียอ้ี สามารถลดปัญหาปอดบวม
และการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
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ปอดสุกรท่ีติดเช้ือ Mycoplasma

ข้อสุกรท่ีติดเช้ือ Mycoplasma
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โรคอีเพอร์ริโทรซูโนซิส  เป็นโรคปาราสิตในเลือด  เกิดจากเช้ือริคเก็ตเซีย  Eperythrozoon
suis โดยเช้ือน้ีอาศัยอยู่บนผนังเม็ดเลือดแดง ในภาวะปกติมีรูปร่างกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.8 – 1 �m แต่ในช่วงเกิดภาวะปาราสิตในเลือด เช้ือจะมีรูปร่างหลายแบบ เช่น แท่ง รูปวงแหวน
กลม ต่อกันเป็นสายคล้ายโซ่

การติดต่อของโรคโดยแมลงดูดเลือดเป็นพาหะท่ีสำคัญ   นอกจากน้ีพบว่ามีการถ่ายเช้ือ
โดยเหา และการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน   ในภาวะที่สุกรเครียดมีผลทำให้ไวต่อการติดเชื้อ
นอกจากน้ีแม่สุกรท้องท่ีเป็นโรคน้ีสามารถถ่ายทอดเช้ือผ่านรกสู่ลูกได้


ลูกสุกรอายุต่ำกว่า 5 วัน  มีอาการไข้สูง  ผิวหนังซีด  โลหิตจาง และดีซ่าน
สุกรขุน  แสดงอาการโลหิตจาง และดีซ่าน  การเจริญเติบโตช้า  มักมีโรคทางเดินหายใจ

และทางเดินอาหารแทรกซ้อน
แม่สุกร  เกิดความไม่สมบูรณ์พันธ์ุ  เช่น  คลอดยาก  แท้งลูกในช่วงต้นและท้ายของการ

ต้ังท้อง  ไม่เป็นสัดและผสมไม่ติด

      ⌫
                            

ผิวหนังใต้ท้องซีดเหลือง
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ตับสีเหลืองและนำ้ดีข้น

บน ม้ามปกติ
ล่าง ม้ามคั่งเลือดขยายใหญ่

สุกรผอมและเจริญเติบโตช้า


ผิวหนังและเน้ือเย่ือชุ่มมีสีเหลืองของดีซ่าน  ตับมีสีเหลือง-น้ำตาล  น้ำดีข้นเป็นเจลาติน

มีน้ำท่ีเย่ือหุ้มหัวใจ  ท้องมาน  หัวใจซีดและอ่อนปวกเปียก
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♦    สัตว์ป่วยมีชีวิต หรือเพ่ิงตายใหม่ๆ
♦    เลือดป้ายสไลด์เพ่ือตรวจหาเช้ือ
♦    เลือดใส่สารป้องกันเลือดแข็งตัว
♦    ควรส่งตรวจทันที


♦    ยา oxytetracycline  ชนิดออกฤทธิ์นานขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  สำหรับ

สุกรท่ีแสดงอาการไข้สูง
♦   ยา oxytetracycline  ชนิดออกฤทธิ์นานขนาด 25 มิลลิกรัม/ตัว  รวมกับธาตุเหล็ก

ขนาด 200 มิลลิกรัม/ตัว ในลูกสุกรดูดนมอายุ 1 – 2 วัน ท้ังท่ีแสดงอาการป่วยและยังไม่แสดงอาการ


♦     ระมัดระวังการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน  ต้องทำความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคก่อน
♦     ป้องกันหรือหลีกเหล่ียงการทำให้สุกรเครียด

สไลด์ป้ายเลือดพบ E. suis
บนเม็ดเลือดแดง(ลูกศร)
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   ⌧

สาเหตุเกิดจากโปรโตซัวชื่อ  Toxoplasma  gondii  (T. gondii)  มีรายงานในสุกร
ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1952 โดย  Dubey et al. วงจรชีวิตของโรคนี้มีแมวเป็นโฮสต์สุดท้าย
(final host) ส่วนสัตว์อ่ืนๆ เช่น สุกร หนู นก และคน เป็นโฮสต์ก่ึงกลาง (intermediate host)
สุกรและโฮสต์ก่ึงกลางท้ังหมดติดโรคน้ีจากการกิน T.gondii oocyst ท่ีปนมากับอุจจาระแมว หรือกิน
T.gondii cyst จากเนื ้อที ่ปรุงไม่สุก เมื ่อเข้าสู ่ร ่างกายจะพัฒนากลายเป็นซีส (cyst)
ฝังอยูใ่นเนือ้เยือ่ของอวยัวะตา่งๆ เมือ่แมวกนิซสีดงักลา่วโดยเฉพาะกนิหนทูีม่ ี T.gondii cyst
ก็จะพัฒนากลายเป็น oocyst และถูกขับมาพร้อมกับอุจจาระ โรคน้ีติดต่อจากแม่สู่ลูกได้โดยเช้ือ
ผ่านทางรก   โรคท็อกโซพลาสโมซิสในสุกร นอกจากทำความเสยีหายให้แก่สุกรโดยทำให้ป่วย
ตาย  มปีญัหาในการผสมพนัธุต์ดิยากและแทง้แลว้ ยังเปน็ปญัหาทีส่ำคญัในทางสาธารณสขุ
เน่ืองจากเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

วงจรชีวิตของเช้ือ Toxoplasma  gondii
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♦   ปอดอักเสบชนิดไม่มีหนอง  ตับอาจพบจุดเน้ือตายสีขาว


ส่วนมากสุกรท่ีติดโรคน้ีมักไม่แสดงอาการ ถ้าแสดงอาการก็จะแสดงอาการของระบบต่างๆ

ของร่างกาย  ซ่ึงอาจแบ่งได้ดังน้ี
♦   หมูเล็ก (0 – 12 อาทิตย์) : มีไข้สูง  ปอดบวม
♦   หมูโต  (ต้ังแต่ 12 อาทิตย์) : อ่อนแอ  ไอ  ตัวส่ัน
♦    แม่หมู  : แท้ง  หรือลูกเกิดแล้วตาย

แม่สุกรแท้งลูก
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สุกรท่ีส่งตรวจควรเป็นสุกรท่ีป่วยหรือเพ่ิงตายใหม่และยังไม่ได้รับการรักษา ส่งท้ังตัว

หรืออวัยวะภายในโดยเฉพาะปอด น้ำในช่องท้องและสมอง  รวมทั้งอุจจาระ  แยกตัวอย่าง
ใส่ถุงพลาสติกมัดให้แน่นกันน้ำเข้า แช่เย็นและส่งตรวจให้เร็วท่ีสุด


♦   pyrimethamine
♦    trimethoprim และ sulfonamide


♦    มีการจัดการฟาร์มและสุขาภิบาลท่ีดี
♦    ป้องกัน, กำจัด  แมว, หนู, นก  ในฟาร์ม
♦    เศษอาหารท่ีนำมาเล้ียงสุกรต้องทำให้สุก

ปอดอักแสบชนิดไม่มีหนอง
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เกิดจากเช้ือโปรโตซัวท่ีสำคัญคือ Isospora suis โรคบิดพบเป็นปัญหาในลูกสุกรดูดนม
โดยพบมากในลูกสุกรช่วงอายุ 7- 21 วัน สุกรป่วยจะมีอาการท้องร่วง ระยะแรกอุจจาระ
จะมีลักษณะเหลวเป็นฟองและมีกลิ่นเหม็นคาวจัด หรือมีลักษณะเหลวคล้ายแป้งเปียก
ต่อจากน้ันอุจจาระจะเหลวเปน็น้ำ โดยจะแสดงอาการนาน 4-6 วัน สีของอุจจาระมต้ัีงแต่เป็น
สีเหลืองจนถึงเป็นสีเทา หรือน้ำตาลเน่ืองจากมีเลือดปน สภาวะร่างกายขาดนำ้ แตกต่างกันไป
ตามความรนุแรงของอาการทอ้งรว่ง ลูกสกุรปว่ยมกัไมต่อบสนองตอ่ยาตา้นจลุชีพทีใ่ชรั้กษา
โดยความรุนแรง ของโรคข้ึนกับปริมาณเช้ือท่ีลูกสุกรได้รับ  ชนิดของโปรโตซัวท่ีสัตว์ได้รับ ขอบเขต
ของเซลล์เย่ือบุเมือกท่ีถูกทำลาย และการติดเช้ือแทรกซ้อนอ่ืนๆ  อัตราการป่วยสูง อัตราการตายต่ำ
ช่วงเวลาท่ีมีโอกาสพบโรคน้ีบ่อย คือ ปลายฤดูร้อนและต้นฤดูฝน


สภาพซากส่วนใหญ่จะผอมและแห้ง แดงหรือมีสภาวะขาดน้ำ โดยพบรอยโรคท่ีลำไส้เล็ก

ส่วนกลาง (jejunum)  และส่วนปลาย  (ileum) โดยจะพบผนังลำไส้บาง มีการค่ังเลือด (hyperemia)
และช่องภายในลำไส้มีสารน้ำอยู ่เต็ม กระเพาะอาหารมีลิ ่มนมอยู่เต็ม มีการขยายใหญ่
ของต่อมน้ำเหลืองบริเวณเย่ือแขวนลำไส้ บางคร้ังจะพบเย่ือเน้ือตายปนไฟบริน


อาการทางคลินิกของสุกรป่วย และการตรวจพบ oocyst ในอุจจาระหรือในสิ่ง

ขับถ่ายภายในลำไส้ใหญ่


การรักษาลูกสุกรช่วงที่กำลังท้องร่วงมักไม่ค่อยได้ผล เพราะเยื่อเมือกลำไส้ได้รับ

ความเสียหาย ส่วนใหญ่มุ่งไปท่ีการควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคบิดในสุกรโดยลดโอกาส
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ในการติดเช้ือลง เน่ืองจากแม่สุกร และคอกคลอดท่ีมีโอกาสปนเป้ือนด้วย oocyst จะเป็นแหล่ง
แพร่โรคที่สำคัญให้แก่ลูกสุกรแรกเกิด ควรมีการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรงเรือน
เป็นประจำ ควรเลือกใช้ยาฆ่าเชื้อที่ทำลาย oocyst ได้ ตัวอย่างยาฆ่าเชื้อและความเข้มข้น
ท่ีแนะนำได้แก่ ammonia (เข้มข้น 50% ข้ึนไป) lysol (32 มิลลิลิตร/น้ำ 1 ลิตร) และ chlorox (เข้มข้น
50% ข้ึนไป) หรืออาจใช้ความร้อนในการทำลาย oocyst ก็ได้ผลดี

การใช้ยาเพ่ือยับย้ังการเจริญของเช้ือโปรโตซัว โดยให้แม่สุกรกินยา amprolium ขนาด
25 – 65 มิลลิลิตร/ กิโลกรัม ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนคลอด และ 2 สัปดาห์หลังคลอด ให้ผลดี
ในการป้องกันการติดเชื้อในลูกสุกรแรกเกิดติดโรค นอกจากนี ้อาจใช้ส่วนผสมของยา
aureomycin 100 มิลลิกรัม sulfamethazine 100 มิลลิกรัม และ penicillin 50 กรัม ท้ังหมด
ใช้ผสมอาหาร 1 ตัน โดยระยะเวลาท่ีให้ เหมือนกับ amprolium

สุกรแสดงอาการท้องเสีย

oocyst ของเช้ือบิด
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♦    โรคหนอนพยาธิไส้เดือน (Ascariasis)
♦    โรคหนอนพยาธิแส้ม้า (Trichuriasis)
♦    โรคหนอนพยาธิเม็ดตุ่ม (Oesophagostomiasis)
♦    โรคหนอนพยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)

  


เกิดจากหนอนพยาธิไส้เดือน (ascaris) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Ascaris suum เป็นพยาธิตัวกลม
ขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในลำไส้เล็กของสุกรมีลำตัวกลม หัวท้ายเรียวแหลม

สุกรติดพยาธิโดยการกินไข่พยาธิระยะติดต่อ หรือไข่ท่ีมีตัวอ่อนระยะท่ี 2  (second stage
larva) เมื่อไข่พยาธิเข้าไปถึงลำไส้เล็ก ตัวอ่อนจะออกจากไข่ และชอนไชผนังลำไส้เล็กเข้าสู่
กระแสเลือดไปยังตับ การชอนไชของพยาธิ จะทำให้เนื ้อตับเสียหายตัวอ่อนจะเจริญ
เป็นตัวเต็มวัยที่สามารถผสมพันธุ์ และออกไข่ได้ในลำไส้เล็ก รวมระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่สุกร
กินไข่พยาธิเข้าไปจนถึง เป็นตัวเต็มวัยของหนอนพยาธิจะใช้เวลาประมาณ 35-60 วัน


การเคล่ือนท่ีของตัวอ่อนทำให้เกิดอันตรายแก่อวัยวะต่างๆ เช่น ขณะท่ี ตัวอ่อนชอนไช

เน้ือเย่ือของตับ จะทำให้เน้ือเย่ือตับถูกทำลาย และร่างกายมีปฏิกิริยา ตอบโต้โดยการสร้างเน้ือเย่ือ
เก่ียวพัน ทำให้เกิดเป็นหย่อมสีขาวคล้ายน้ำนมท่ีเรียกว่า “milk spot”ในขณะท่ีเน้ือเย่ือของปอด
ถูกทำลาย และมีจุดเลือดออกตลอดทางทีตั่วอ่อนเคล่ือนท่ีไป รวมท้ังมีการลอกหลุดของเน้ือเย่ือ
ถุงลม (alveolus)

ระยะตัวเต็มวัยในลำไส้เล็ก จะเกิดภาวะการแย่งอาหาร อาจเคล่ือนท่ีไปยังกระเพาะอาหาร
ทำใหอ้าเจยีน หรือเกิดการอดุก้ันของทอ่น้ำดี (bile duct) พบภาวะลำไสอั้กเสบถา้มีตัวเต็มวัย
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จำนวนมากจะทำให้เกิดการอุดตันตลอดลำไส้ ตลอดจนการไชทะลุผนังลำไส้ทำให้เกิดเยื่อบุ
ช่องท้องอักเสบถึงตายได้

ตวัเตม็วยัของหนอนพยาธไิสเ้ดอืน

สุกรป่วยมีอาการท้องเสีย

ไข่ของหนอนพยาธิไส้เดือน



66 โรคสัตว์เล็ก

  


เกิดจากหนอนพยาธิแส้ม้า (whipworm)  มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Trichuris suis
เป็นพยาธิตัวกลมที่มีลักษณะส่วนต้นแหลมเรียวประมาณสองส่วนสามของความยาวลำตัว
พยาธิชนิดน้ีจะอาศัยอยู่ในกระพุ้งลำไส้ใหญ่ (caecum) และลำไส้ใหญ่ (colon) โดยใช้ส่วนต้น
ไชเข้าไปในเยื่อเมือกของลำไส้ ไข่ของหนอนพยาธิชนิดนี้มีลักษณะเด่นคือ มีจุก (plug)
อยู่ท่ีปลายท้ังสองข้าง สุกรติดพยาธิโดยการกินไข่พยาธิซ่ึงมีตัวอ่อนระยะติดต่อเข้าไป


พยาธิแส้ม้าจะเจริญอยู่เฉพาะในลำไสโ้ดยเฉพาะตัวเต็มวัยจะใช้อวัยวะส่วนต้นเกาะยึด

เยือ่เมอืกของลำไสใ้หญ ่ดดูกนิสารนำ้จากเนือ้เยือ่และเศษเซลล ์ทำใหเ้นือ้เยือ่บรเิวณดงักลา่ว
เกิดการอักเสบ บวมน้ำหรือเป็นเม็ดตุ่ม ในรายท่ีมี อาการรุนแรง จะพบเน้ือตายปนไฟบรินปกคลุม
เยื่อเมือกของลำไส้ใหญ่ นอกจากนี้จะพบเลือดออกและแผลเปื่อย อุจจาระของสุกรป่วย
จะมีลักษณะเหลว สีค่อนข้าง คล้ำหรือดำ มีกล่ินคาวหรือมีมูกปนเลือด

ไข่ของหนอนพยาธิแส้ม้า

ตัวเต็มวัยของหนอนพยาธแิส้ม้า
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เกิดจากพยาธิเม็ดตุ่ม ( nodular worm ) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Oesophagostomum spp.
เป็นหนอนพยาธสีิขาวทีอ่าศัยอยู่ในกระพุง้ลำไสใ้หญ่ และลำไสใ้หญ่ของสกุร พยาธิเม็ดตุ่มน้ี
มีหลายชนิด ท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ Oesophagostomum dentatum จัดเป็นหนอนพยาธิท่ีพบบ่อยท่ีสุด
ในสุกรใหญ่ มีลำตัวกลมและโค้งงอเล็กน้อย ไข่พยาธิมีผนังบาง สุกรติดพยาธิโดยการกินตัวอ่อน
ระยะติดต่อของพยาธิเข้าไป ตัวอ่อนจะชอนไชเข้าไปในกระพุ้งลำไส้ใหญ่และผนังลำไส้ใหญ่


พบเม็ดตุ่มท่ีผนังของลำไสต้ั้งแต่กระพุ้งลำไสใ้หญ่จนถึงไส้ตรง และพบจดุเลือดออก

ในราย ท่ีรุนแรงเย่ือเมือกจะมีการบวมน้ำ หรือพบเน้ือตายปนไฟบรินปกคลุมอยู่ตอนบน บางคร้ังพบ
อุจจาระเหลวปนเลือด

เม็ดตุ่มของหนอนพยาธิเม็ดตุ่ม

หนอนพยาธิแส้ม้าในกระพุ้งลำไส้ใหญ่
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เกิดจากหนอนพยาธิเส้นด้าย (treadworm) มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่าStrongyloides
ransomi เป็นพยาธิตัวกลมขนาดเล็ก ตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในลำไส้เล็ก โดยเฉพาะลำไสเ้ล็กส่วนต้น
(duodenum) หนอนพยาธิตัวเมียสามารถออกไข่ได้ โดยไม่ต้องได้รับการผสมจากตวัผู้ ไข่พยาธิ
มีผนังบางและมตัีวอ่อนอยู่ภายใน จะถูกปล่อยออกมาปนกบัอุจจาระ และจะฟักตัวออกมาเป็น
ตัวอ่อน

สุกรติดพยาธชินิดน้ีโดยตัวอ่อนระยะตดิต่อจะชอนไชเขา้ทางผวิหนัง และไปยงัปอด
ผ่านทางกระแสเลอืดแล้วเคล่ือนต่อไปยังหลอดลมฝอย จากน้ันจะถูกกลืนลงสู่ลำไส้และมีการ
ลอกคราบเจริญเป็นตัวเต็มวัยต่อไป และสามารถออกไข่ได้โดยไม่ต้องรับการผสมของตัวผู้
นอกจากนีสุ้กรยังติดโรคไดโ้ดยการกนิตัวอ่อนระยะตดิต่อเข้าไป ซ่ึงจะไปเจรญิเปน็ตัวเต็มวัย
ในลำไส้เล็กโดยตรง ลูกสุกรแรกเกิดอาจติดพยาธินี้ผ่านทางนมน้ำเหลืองที่ได้รับจากแม่
และยังพบว่าลูกสุกรสามารถติดโรคได้ในระยะก่อนคลอด รวมระยะเวลาตั้งแต่ตัวอ่อน
ติดต่อเข้าสู่ร่างกายจนถึงเป็นตัวเต็มวัยในลำไส้เล็กระมาณ 3-5วัน


ผิวหนังบริเวณที่ตัวอ่อนระยะติดต่อไชผ่านจะมีลักษณะเป็นผื่นแดง (erythema)

หรือเป็นตุ่มหนอง การย้ายท่ีของพยาธิท่ีปอดอาจทำให้มีจุด หรือหย่อมเลือดออกบริเวณท่ีเคล่ือน
ผ่านเย่ือเมือกลำไส้เล็กถูกทำลาย

ไข่ของหนอนพยาธิเม็ดตุ่ม



69โรคสัตว์เล็ก


เลือกใช้ยาถ่ายพยาธิท่ีเหมาะสม


ควบคุมดูแลเร่ืองการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะรวมท้ังการจัดโปรแกรม การถ่ายพยาธิ

ตวัเตม็วยัของหนอนพยาธเิสน้ดา้ย

ไข่ของหนอนพยาธิเส้นด้าย
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♦    โรคข้ีเร้ือนสุกร ( Sarcoptic mange)
♦    โรคเหาสุกร ( Hog lice )

 ⌫  


เกิดจากไรขี้เรื้อน (Sarcoptes mite) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Sarcoptes scabiei var. suis
เป็นปรสิตรูปร่างกลมสีขาวแกมเทา ขนาดความยาวประมาณ 0.5 mm มองเห็นได้ยากด้วยตาเปล่า
ตัวเต็มวัยของไรชนิดน้ีมีขาส้ันๆท้ังหมด 4  คู่ เป็นปรสิต ภายนอกท่ีพบท่ีผิวหนังช้ันนอก เพราะท้ังไข่
ตัวอ่อน ตัวกลางวัยและตัวเต็มวัย ล้วนแล้วแต่เจริญเติบโตและอาศัยอยู ่ในเนื ้อเยื ่อ
ของผิวหนังชั้นนอก ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรง ด้วยเหตุนี้สุกรทุกช่วงอายุจึงมีโอกาส
เป็นโรคได้ เม่ือสัมผัสกับสุกรป่วย


พบสะเก็ดในช่องหูส่วนนอกของสุกรท่ีเป็นโรค พบสะเก็ดเล็กๆ สีน้ำตาลแกมดำ ในช่องหู

ผ่ืนนูนแดงท่ีผิวหนังเป็นหย่อมๆ มักพบรอยโรคท่ีบริเวณท้อง สวาปตามแนวสนัหลัง สะโพก
ส่วนหัว รอบตา ใบหูด้านนอก จมูกและปาก ผิวหนังมีลักษณะหนาและย่นเนื ่องจาก
การสีหรือถูกับผนังคอก


   ⌧ 

รอยโรคท่ีใบหู
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ไรขี้เรื้อน

เหาสกุร

   


เหาสุกร (Hog lice) มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า  Haematopinus suis เป็นปรสิตภายนอก
ประเภทเจาะดูด มีสีน้ำตาลแกมเทาและส่วนหลังมีแต้มสีดำ ทำให้เกิดรอยโรคและเกิดการอักเสบ
ของผิวหนังของสุกรโดยจะอาศัยอยู่เฉพาะในสุกรเท่านั้น ถ้าอยู่นอกร่างกายสุกรจะมีชีวิต
อยู่ได้ไม่เกิน 2-3วัน บริเวณท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือผิวหนังบริเวณคอหรือรวมกันเป็นกระจุก อยู่ด้านใน
ของใบหู  ติดต่อกันโดยการสัมผัส ถ้ามีการติดเหา อย่างรุนแรง จะทำให้สุกรเป็นโรคโลหิตจาง
เน่ืองจากการเจาะดดูเลือดของตัวเหา การระคายเคืองท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาจะมีผลกระทบต่ออัตรา
การแลกเนื้อและทำให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง เหาเป็นพาหะของโรคฝีดาษสุกรและ
โรค Eperythrozoonosis
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รักษาด้วยยาฆ่าแมลงบางชนิด เน่ืองจากมีความแตกต่างกันในเร่ือง ประสิทธิภาพ ราคา

ความสะดวกในการใช ้ตลอดจนพษิหรอืขอ้แทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ ดว้ยเหตนุีก้อ่นการใชย้า
แต่ละชนิดผู้ใช้ควรต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ จากเอกสารกำกับยา และปฏิบัติตามขั้นตอน
โดยละเอียดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การรักษาและควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ควบคุมดูแลเร่ืองการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ
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โรคทริคิโนซิสเป็นโรคท่ีติดต่อระหว่างสัตว์และคน พยาธิตัวกลมท่ีทำให้ เกิดโรคน้ีคือ
ทริคิเนลล่า (Trichinella spp.) พบพยาธิชนิดน้ีมากท่ีสุดในสุกร สัตว์กินเน้ือ รองลงมาเป็นสัตว์
ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก กระต่าย และสัตว์ท่ีกินแมลง นอกจากน้ียังมีรายงานว่า พบในแมวน้ำ
ช้างน้ำ ปลาวาฬ และนกเค้าแมว อย่างไรก็ดีในสภาพแวดล้อมที ่จำกัด พยาธิชนิดนี ้
อาจจะปรับตัวเจริญเติบโตในสัตว์ท่ีเล้ียงลูกด้วยนมได้ท้ังหมด รวมท้ังในนก สัตว์เล้ือยคลาน
และในสัตว์คร่ึงบก คร่ึงน้ำ หลายชนิด พยาธิทริคิเนลล่าท่ีทำให้เกิดโรคทริคิโนซีส พบการระบาด
ท่ัวโลก




โรคน้ีจะแพร่มาสู่คนได้โดยการกินเน้ือสัตว์ดิบๆ หรือสุกๆ ดิบๆ ท่ีมี ตัวอ่อนของพยาธิ
ท่ียังมีชีวิตอยู่ เช่น ลาบดิบ แหนม หลู้ ก้อย น้ำตก และไส้หมูลวก จากน้ันพยาธิจะเข้าไปใน ร่างกาย
และถูกย่อยในกระเพาะอาหาร ถุงหุ ้มตัวพยาธิจะถูกย่อยออกทำให้พยาธิตัวอ่อน
ที่อยู่ในถุงหุ้มออกมาภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง จากน้ันจะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในลำไส้เล็ก
และผสมพันธุ์กันออกลูก เป็นตัวอ่อนจำนวนมาก ตัวอ่อนของพยาธิจะไชเข้าไปในระบบ
น้ำเหลืองและเข้าสู ่ระบบหมุนเวียนโลหิต ในที่สุดพยาธิตัวอ่อนจะแพร่ไปทั่วร่างกาย
จากนั้นพยาธิตัวอ่อนจะเข้าไปฝังตัวอยู่ตามกล้ามเนื้อต่างๆ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่อยู่ภายใต้

          T.spiralis ตัวผู้ T.spiralis ตัวเมีย
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การบงัคับ (voluntary muscle) เช่น กล้ามเนือ้กระบงัลม กล้ามเนือ้ตา กล้ามเนือ้ท่ีอยู่ระหว่าง
กระดูกซี่โครง กล้ามเนื้อแก้ม ลิ้น พยาธิตัวอ่อนจะพบขดตัวอยู่ในกล้ามเนื้อแล้วสร้างถุงหุ้ม
หรือซิสต์ (cyst) ล้อมรอบ และจะมีการจับตัวของหินปูน เม่ือสัตว์ กินเน้ือดิบๆ สุกๆท่ีมีพยาธิตัวอ่อน
อยู่ในถุงหุ้มเข้าไป พยาธิตัวอ่อนจะออกจากถุงหุ้มในระหว่างการย่อยอาหารในกระเพาะ
พยาธิตัวอ่อนท่ีอยู่ในถุงหุ้มจะไม่มีการเจริญเติบโตจนกว่าเน้ือสัตว์ท่ีมีถุงหุ้มของพยาธิจะถูกกิน
และถูกย่อยออกโดยน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร

อย่างไรก็ดีอาจมีพยาธิตัวอ่อนบางตัวไม่เจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวแก่ในลำไส้เล็ก
แต่จะถูกขับออกมากับอุจจาระ ในกรณีเช่นน้ีสุกรและสัตว์ชนิดอ่ืน สามารถติดโรคได้โดยการกิน
อุจจาระท่ีปนเป้ือนกับตัวอ่อนพยาธิเหล่าน้ี


ได้มีการศึกษาหรือให้ความสำคัญกันค่อนข้างน้อย และความรุนแรงของโรค จะต่างกัน

โดยข้ึนอยู่กับจำนวนพยาธิท่ีได้รับเข้าไป ในสุกรถ้าได้รับพยาธิ ไม่มากจะไม่แสดงอาการผิดปกติ
ให้เห็น แต่ในรายท่ีได้รับพยาธิจำนวนมากจะทำให้สุกรป่วยซ่ึงจะแสดงออกได้ 2 ลักษณะได้แก่

วงจรชีวิตของโรคทริคิโนซิส
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ในสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุกรหรือสัตว์อ่ืนท่ีเป็นโรคน้ีจะไม่ทำการรักษา เพราะกว่าจะทราบว่า

สัตว์ป่วยเป็นโรคนี้ก็ต่อเมื่อสัตว์ได้ล้มตายแล้ว อย่างไรก็ดีมีรายงานว่า ไทอาเบนดาโซล
มีประสิทธิภาพในการกำจัดท้ังพยาธิตัวแก่ท่ีอยู่ ในลำไส้ และพยาธิตัวอ่อนท่ีอยู่ในกล้ามเน้ือ


♦ เนื่องจากโรคทริคิโนซีสเป็นโรคสัตว์ที่สามารถติดต่อถึงคนได้โดยการบริโภค

เน้ือสุกรหรือเน้ือสัตว์ชนิดอ่ืนท่ีมีพยาธิตัวอ่อนเข้าไป ด้วยวิธีการปรุงอาหาร สุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ
แหนม เป็นต้น ดังน้ันจะต้องต้มเน้ือสัตว์ให้สุกก่อนบริโภค ให้เดือดนาน 30 นาที ต่อเน้ือหนัก
1 กิโลกรัม จึงจะฆ่าพยาธิตัวอ่อนท่ีอยู่ในเน้ือได้ การแช่เย็นเน้ือสุกรท่ีอุณหภูมิ -35 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จะฆ่าพยาธิตัวอ่อนได้

♦   มีการจัดการฟาร์มและสุขาภิบาลฟาร์มท่ีดี

ตัวอ่อนของพยาธิ Trichinella spiralis
ที่พบในกล้ามเนื ้อ

♦ ลักษณะทีอ่ยู่ในลำไส้  มีอาการระคายเคอืงจากพยาธตัิวแก่ในลำไส ้ ถ้ามีตัวเต็มวัย
จำนวนมาก ก็จะทำให้เกิดลำไส้อักเสบได้

♦  ลักษณะท่ีอยู่ในกล้ามเน้ือ มีไข้ ซึม เบ่ืออาหาร ผอมแห้ง หายใจลำบาก ท้องร่วง บวม
ตามหน้า เจ็บปวดตามกล้ามเน้ือ มีปัญหาเก่ียวกับการเคล่ือนไหวของขา โดยเฉพาะขาหลัง จะแข็ง
และมีขนหยาบกร้านหุ้ม ในรายท่ีมีพยาธิตัวอ่อนในกล้ามเน้ือจำนวนมาก สุกรอาจตายได้ เน่ืองจาก
เกิดอัมพาตท่ีกล้ามเน้ือท่ีช่วยในการหายใจ


เก็บกล้ามเน้ือกระบังลม กล้ามเน้ือตา กล้ามเน้ือท่ีอยู่ระหว่างกระดูกซ่ีโครง กล้ามเน้ือแก้ม

และล้ิน ใส่ในภาชนะท่ีมิดชิด แช่ในกระติกน้ำแข็ง
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โรคทริปปาโนโซมเป็นโรคสำคัญโรคหนึ่งในสุกร  ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร  พบระบาดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2527
ในฟาร์มพ่อแม่พันธุ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นพบโรคนี้ในหลายๆพื้นที่
โดยพบมีการระบาดทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีการเลี ้ยงสุกร
อย่างหนาแน่น  เช่น  ราชบุรี  สุพรรณบุรี  ขอนแก่น ลำปาง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี เป็นต้น
การระบาดของโรคนีต้้องอาศยัแมลงดดูเลือดเปน็พาหะ เช่น เหลือบ แมลงวนั ยุง และมกีาร
ระบาดมากในช่วงท่ีมีแมลงชุกชุม  เช่น  ปลายฤดูฝน


เกิดจากพยาธิในเลือด  Trypanosoma  evansi  เป็นโปรโตซัวที่มีขนาดใหญ่กว่า

เม็ดเลือดแดงประมาณ 2 เท่า


สุกรที่ติดเชื้อนี้จะแสดงอาการป่วยโดยมีไข้สูงขึ้นๆลงๆ  เบื่ออาหารพบผื่นแดง

ท่ีผิวหนังบริเวณท้องรอบๆหัวนม  เต้านม  ซอกขาหนบี  ใบหู  ในสุกรพ่อพันธ์ุจะมีผ่ืนแดง
ที่ลูกอัณฑะในแม่สุกรที่ตั้งท้องอาจจะแท้งลูกได้ และเป็นรุนแรงมากกว่าสุกรขุน  เป็น
เพราะสุกรต้ังท้องเกิดความเครียด  มีผลให้ลดระดับภูมิคุ้มโรคลดลง


เม่ือพบโรคน้ีระบาดในฟาร์ม  ต้องทำการรักษาสุกรทันที ถึงแม้ว่าสุกรบางตัวยังไม่แสดง

อาการป่วยให้เห็น และจะต้องทำการรักษาไม่แต่เฉพาะสุกรที่ตรวจพบเชื้อเท่านั้นต้องให้ยา
รักษากับสุกรท้ังคอกท่ีพบสุกรป่วย  ยาท่ีใช้ได้ผลต่อการรักษาโรคน้ีคือ diminazene  acetarate
เพียงคร้ังเดียวเช้ือก็หมดจากกระแสเลอืดได้โดยมากแล้วจะฉีดให้สุกรท้ังคอกท่ีป่วย พร้อมกัน
เพื่อป้องกันการติดเชื้อใหม่  ถึงอย่างไรก็ตามถ้าบริเวณรอบฟาร์ม หรือพื้นที่ใกล้ฟาร์ม
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มีการเล้ียงสัตว์  ซ่ึงสามารถพบโรคน้ีได้  เช่น โค  กระบือ สุนัข  แพะ  ม้า กวาง ฯลฯ   เช้ือ T.  evansi
อาจจะแพร่ระบาดจากสัตว์เหล่าน้ีเข้ามาในฟาร์มทำให้สุกรป่วยเป็นโรคน้ีได้อีก


♦  ควรเจาะเลือดสุกรที่สงสัย  ใส่หลอดสำหรับเก็บเลือด 2 หลอด หลอดหนึ่ง

เป็นหลอดเปล่า อีกหลอดหน่ึงมีสารกันเลือดแข็งตัว
♦  เลือดจากหลอดท่ีมีสารกันเลือดแข็งตัว  จะนำมาป้ายบนกระจกสไลด์ให้เป็นฟิล์มบาง

แล้วย้อมด้วยสี Giemsa หลังจากนั้นต้องตรวจหาเชื้อทริปปาโนโซมภายใต้กล้องจุลทรรศน์
หรืออาจทำร่วมกับการฉีดเลือดเข้าช่องท้องหนู mice

♦   หลอดจากเลือดท่ีไม่มีสารกันเลือดแข็งตัว นำมาแยกเอาซีร่ัมเพ่ือตรวจหาแอนติบอดี
หรือแอนติเจนของเช้ือทริปปาโนโซม  โดยวิธีทางซีร่ัมวิทยาต่อไป

ผ่ืนแดงท่ีหน้าท้อง
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แท้งลูก

ผ่ืนแดงท่ีใบหู
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⌫⌫
        

เป็นกลุ่มอาการสุกรท่ีไวต่อความเครียด (stress  susceptible  pig)  ก่อให้เกิดอาการต่ืนเต้น
สุดขีด (extreme  excite) ต่อส่ิงกระตุ้นต่างๆ   โรคน้ีเป็นโรคทางพันธุกรรมสามารถถา่ยทอด
จากแม่สู่ลูกได้   สุกรท่ีเป็นโรคน้ีมียีนด้อย (recessive gene) ท่ีเรียกว่า halothane  พบว่าสุกรท่ีมี
กล้ามเน้ือหนามักมียีนดังกล่าวมากกว่าสุกรท่ีมีกล้ามเน้ือเรียวเล็ก   สุกรพันธ์ุ  Pietrian  และ  Belgium
Landrace มีอุบัติการณ์ของโรคน้ีสูงท่ีสุด   ส่วนพันธ์ุ  Duroc และ Large  white  มีอุบัติการณ์
ของโรคน้อยท่ีสุด


♦    กล้ามเน้ือและหางส่ัน
♦      หายใจขัดสังเกตได้ชัดเจนอุณหภูมิร่างกายเพ่ิมอย่างรวดเร็ว
♦    ผิวหนังแดงคล้ำ  (cyanosis)
♦      ร่างกายมีสภาพเป็นกรด  (acidosis)
♦      สลบ  (collapse)   ตายโดยกล้ามเน้ือแข็งท่ือ  (Rigor  mortis)  ภายใน 5 นาที


♦    ไม่มีรอยโรคเฉพาะ
♦    พบอวัยวะภายในมีเลือดค่ัง  มีน้ำในปอด
♦  กล้ามเน้ือแข็งท่ือ  (Rigor  mortis) ต่อมาภายใน 15 – 30 นาที กล้ามเน้ือมีสีซีด นุ่ม

 เหลวเป็นน้ำ


สุกรท่ีส่งตรวจควรเป็นสุกรท่ีป่วยหรือเพ่ิงตายใหม่และยังไม่ได้รับการรักษา ส่งท้ังตัว

ส่งตรวจให้เร็วท่ีสุด
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สุกรแสดงอาการต่ืนตกใจ

กล้ามเน้ือมีสีซีด  นุ่ม
เหลวเป็นน้ำ
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ไม่มียารักษาเฉพาะ
♦    ฉีดน้ำเพ่ือลดอุณหภูมิร่างกายท่ีสูงข้ึนของสุกร
♦      ถ้าสุกรเริ่มมผิวหนังแดงคล้ำ และกล้ามเนื้อเริ่มแข็งให้ฉีดยาระงับประสาท

hydrocortisone และ bicarbonic เข้าเส้น
♦    ฉีด dantrolene  sodium เข้าเส้นขนาด 5 mg/kg  ในการป้องกันและรักษา ให้ยาระงับ

ประสาทล่วงหน้าในสุกรกลุ่มเสี่ยงจะช่วยลดการตายอันเกิดจากโรคน้ีได้


♦    มีการจัดการฟาร์มและสุขาภิบาลท่ีดี
♦    ควบคุมไม่ให้สุกรมีความเครียด
♦    กำจัดสุกรท่ีมียีนของโรคน้ีออกจากฝูง
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เป็นวัคซีนไวรัสเชื้อเป็น ชนิดผ่านกระต่าย สเตรนไชน่า ซึ่งเป็นเชื้อชนิดอ่อน
ไมเ่ปน็อันตรายตอ่สุขภาพสตัว์ท่ีไดรั้บวัคซนีนี ้  แตส่ามารถใหค้วามคุม้โรคอหวิาตสุ์กรไดดี้
เป็นวัคซีนทำแห้ง  บรรจุในขวดภายใต้สูญญากาศ


♦  ใช้ฉีดป้องกันโรคอหิวาต์สุกร


♦  วัคซีน 1 โด๊ส  ประกอบด้วย

เชือ้ไวรสัอหวิาตส์กุร  สเตรนไชนา่ที่เพาะ
จากม้ามและต่อมน้ำเหลืองของกระต ่าย
ม ีปร ิมาณไวร ัสไม่น้อยกว่า 102.5 PPD50

⌫
♦   เตรียมกระบอกฉีดยาและเข็ม โดยการต้มในน้ำเดือด 15 นาที  ท้ิงไว้ให้เย็น

ก่อนใช้
♦   ละลายวัคซีนด้วยน้ำยาละลาย เขย่าให้ละลาย
♦   การใช้วัคซีนในสุกร

ลูกสุกร
ฉีดคร้ังแรกเม่ืออายุ 1 1/2 เดือน
ฉีดคร้ังท่ี 2  เม่ืออายุ 3 เดือน ซ่ึงการฉีดคร้ังน้ี จะเป็นการเสริมสำหรับลูกสุกรบางตัว

ท่ีฉีดคร้ังแรกไม่ได้ผล เน่ืองจากมีระดับภูมิคุ้มจากแมสู่ง  ยกเว้นในกรณีเป็นลูกสุกรเกิดจากแม่
ท่ีไม่เคยฉีดวัคซีนอหิวาต์สุกรมาก่อน ฉีดเม่ืออายุ 1 วันเพียงคร้ังเดียว

⌫
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สุกรพันธ์ุ
ใช้ตามโปรแกรมลูกสุกรและฉีดซ้ำปีละคร้ัง

⌫
♦  ตัวละ 1 มล.  ในสุกรทุกอายุ  เข้ากล้ามหรือใต้ผิวหนัง


♦   สุกรจะมีความคุ้มโรคหลังจากฉีดวัคซีน 5 วัน  และมีความคุ้มโรคอยู่ได้นาน

อย่างน้อย 1 ปี
♦   แม่สุกรที่มีความคุ้มโรค สามารถถ่ายทอดความคุ้มให้ลูกเมื่อลูกกินนมน้ำเหลือง

หลังคลอด ความคุ้มท่ีลูกได้รับน้ีจะคงอยู่ 5-8 สัปดาห์


♦  เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 – 6 องศาเซลเซียส


♦  ขวดละ 10 โด๊ส  พร้อมน้ำยาละลาย 10 มล.


♦   ห้ามวัคซีนถูกแสงแดด
♦   ห้ามใช้สารเคมีฆ่าเช้ือท่ีกระบอกฉีดยาและเข็ม
♦   วัคซีนท่ีละลายแล้ว ต้องแช่เย็นตลอดเวลา  และใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.
♦  หลังจากฉีดวัคซีนแล้วนำเข็มและการบอกฉีดยาไปต้มฆ่าเช้ือส่วนขวดบรรจุวัคซีน

ให้เปิดจุกออกก่อน แล้วเผาหรือต้มฆ่าเช้ือ ก่อนนำไปท้ิง
♦   ห้ามฉีดวัคซีนอหิวาต์สุกรในแม่สุกรต้ังท้อง
♦   กรณีที่จะฉีดวัคซีนก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะต้องคำนึงถึงระดับภูมิคุ้มกัน

ที่ลูกรับจากนมน้ำเหลือง ซึ่งจะมีผลรบกวนต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของวัคซีน การใช้วัคซีน
ตามคำแนะนำอยา่งเคร่งครัดและการจัดการฟาร์มท่ีดีจะทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพสมบูรณ์
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⌫ 

เป็นวัคซีนเช้ือตายชนิดน้ำมัน ผลิตจากเชือ้ไวรัสโรคปากและเทา้เป่ือย ซ่ึงเตรียมจาก
เซลล์เพาะเล้ียง ทำให้เข้มข้น บริสุทธ์ิ และทำให้หมดฤทธ์ิ ด้วยสาร Binary Ethylene Imine (BEI)


♦  ใช้ฉีดป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยสำหรับสุกร


♦  เป็นวัคซีนไทป์ โอ เอ และเอเซียวันสเตรน

ท้องถ่ิน มีการผลิตแบบชนิด ไทป์ เดียว (Monovalent)
ชนิดรวม 2 ไทป์ (Bivalent) และชนิดรวม 3 ไทป์
(Trivalent)

⌫
♦    สุกรขุนฉีดต้ังแต่อายุ 8 สัปดาห์
♦    สุกรพ่อแม่พันธ์ุฉีดปีละ 2-3 คร้ัง ควรฉีดก่อนการผสมพันธ์ุ
*ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในภาวะโรคระบาด
ควรปรับโปรแกรมการใชวั้คซีนกับสุกรให้เหมาะสมกับสภาวะเหตุการณ์ในขณะน้ัน

เช่น ในกรณีท่ีจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ลูกสุกรอายุต่ำกว่า 8 สัปดาห์ ซ่ึงระยะน้ีพบว่ามีภูมิคุ้มกัน
จากแมล่ดลง แมม้ภูีมคิุม้กนับา้งแตก่ไ็มเ่พยีงพอตอ่การปอ้งกนัโรค จงึตอ้งฉดีซำ้ 2 สปัดาห์
หลังการฉีดคร้ังแรก ถ้าเล้ียงสุกรเกิน 4 เดือน ควรฉีดซ้ำในระยะ 2-3 เดือน หลังจากฉีดคร้ังท่ี 2

⌫
♦  ตัวละ 2 มล. เข้ากล้ามเน้ือสัตว์จะมีความคุ้มโรค หลังจากฉีดวัคซีน 3-4 สัปดาห์ และ

มีความคุ้มโรคอยู่ได้นาน 6 เดือน
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♦  เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง


♦  ขวดละ 150 มล. (75 โด๊ส)


♦   ห้ามใช้วัคซีนท่ีมีการแยกช้ันของน้ำวัคซีนท่ีก้นขวด
♦   ควรระวังเร่ืองความสะอาดของอุปกรณ์และตำแหน่งท่ีฉีด
♦   ในกรณีท่ีสัตว์แสดงอาการแพ้วัคซีน แก้ไขโดยฉีดแอดรีนาลีน 1:1000 เข้ากล้ามเน้ือ

0.5-1 มล. ต่อน้ำหนัก 50 กก. (0.5-1 มก. ต่อน้ำหนัก 50 กก.) หรืออาจฉีดควบกับแอนติ
ฮีสตามีน 0.5-1 มก. ต่อน้ำหนัก 1 กก.


♦  ในกรณีเกิดภาวะโรคปากและเท้าเป่ือยระบาด ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ทันที
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น้ำยาฆ่าเช้ือโรคใช้ในฟาร์ม

  น้ำยาฆ่าเช้ือโรคไบโอซิด*-30 ใช้ได้ทุกสภาวะการเล้ียงสัตว์ ออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรค
ได้อย่างกว้างขวาง ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย และเช้ือรา รวมท้ังเช้ือไวรัส

⌫ 
♦    เพ่ือทำลายเช้ือโรคนิวคาสเซิล กาฬโรค
♦   ฆ่าเช้ือไวรัสโรคปากและเท้าเป่ือย
♦  ทำความสะอาดและฆ่าเชื ้อโรคที ่ม ือ เต ้านมก่อนรีดนม การผ่าตัดนอก

สถานท่ี ชำระแผล
♦  ทำความสะอาดและฆ่าเชื ้อโรค อาคาร สิ่งติดตั ้ง เครื ่องมือ พาหนะ และ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมโรงนม รางน้ำ กรง โรงรีดนม โรงฆ่าสัตว์

                                               
                                        1                           1 : 110                             45 ซีซี/น้ำ 5 ลิตร
                                        2                           1 : 250                             20 ซีซี/น้ำ 5 ลิตร
                                        3                           1 : 300                            16.5 ซีซี/น้ำ 5 ลิตร
                                        4                           1 : 600                            12.5 ซีซี/น้ำ 5 ลิตร

ุ   1 ลิตร 20 ลิตร ถัง 200 ลิตร
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⌫ 

 

ใช้ทำความสะอาดและขจัดกลิ ่นในโรงเรือนปศุสัตว์ และอุปกรณ์ให้อาหาร
สัตว์ทุกชนิด

   ของ BIO
2
  xydant  :

Sodium Chlorite 1.8%
Ammonium Lauryl Sulfate 12.2%
Stabilizers 6.9%
Other Inert Ingredients 79.1%
Total                  100%

   BIO
2
 xydant เป็นยาที่มีคุณสมบัติในการล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค

และดับกลิ่นตามโรงเรือน คอกสัตว์ เล้าเป็ด เล้าไก่ BIO
2
 xydant มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ

แบคทีเรีย เช้ือราไวรัสท่ีปะปนอยู่ตามโรงเรือนและคอกสัตว์ รวมท้ังอุปกรณ์ เล้ียงสัตว์ชนิดต่างๆ ด้วย
ส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์นี ้คือ สารพวก Oxyhalogen compounds (OHC)
ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการขจดัส่ิงสกปรก และดับกล่ินได้ดี แม้ว่าจะมีอินทรีย์สาร (เศษอาหาร)
หรือคาร์โบไฮเดรตรวมอยู่ด้วย ก็ตาม BIO

2
 xydant ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนผสมของฟีนอล

และสารประกอบแอมโมเนีย จึงไม่เป็นอันตรายต่อพืช และไม่ทำลายส่ิงแวดล้อม

⌫ 
♦♦♦♦♦  การทำความสะอาดสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสเปรย์ (spraying)

การล้างแบบอัดฉีด (power-washing) ทำให้เกิดโฟม (foaming) หรือการพ่นหมอกควัน
(fogging)

♦   ปล่อยให้น้ำยาครอบคลุมพ้ืนผิวให้ท่ัว
♦   ห้ามล้างน้ำยาออก ควรให้น้ำยาแห้งติดกับพ้ืนผิวเอง
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⌫ 
♦    สำหรับการสเปรย์ การอัดฉีด และการทำให้เกิดโฟม ใช้ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:64

(น้ำยา BiO
2
 xydant 1 ลิตรต่อน้ำ 64 ลิตร) หรือ น้ำยา BiO

2
 xydant  60 ซีซี. ต่อน้ำ 1 แกลลอน (3.8

ลิตร)
♦    สำหรับการฉีดพ่นให้เกิดหมอกควัน ใช้ส่วนผสมน้ำยา BiO

2
 xydant 180 ซีซี

ต่อน้ำ 1 แกลลอน

 

                   

1.0 แกลลอน (3.8 ลิตร) 4.2 กก.
50.0 แกลลอน (190 ลิตร) 07.9 กก.

   ®
 

m-Cresol 5% w/w
High Boiling Tar Acid                40% w/w
Dodecyl Benzene Sulfonic Acid                24% w/w

  มีประสิทธิภาพทำลายเชื้อไวรัส แบคทีเรีย มัยโคลาสมา โปรโตซัว และเชื้อรา
ท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรค ใช้ได้กับทุกสภาพน้ำ มีความเข้มข้นสูง สะดวกปลอดภัยในการใช้
ราคาถูก

⌫ 
                                         ⌫         

           ฆ่าเช้ือท่ัวไปสำหรับอุปกรณ์และโรงเรอืน             ฟาร์ม ฟลูอิด-เอส
            1 ลิตร : น้ำ 400 ลิตร

           ฆ่าเช้ือในพ้ืนท่ีสกปรก มีการติดเช้ือสูง             ฟาร์ม ฟลูอิด-เอส
           หรือมีโรคระบาด             1 ลิตร : น้ำ 100 ลิตร
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         ⌫⌫                    
  โรคโพรงจมูกอับเสบ ฟารม์ ฟลูอิด-เอส

1 ลิตร : น้ำ 400 ลิตร
  โรคบิดในมูกเลือด ฟาร์ม ฟลูอิด-เอส

1 ลิตร : น้ำ 400 ลิตร
  โรคติดเช้ือซาลโมเนลล่า ฟาร์ม ฟลูอิด-เอส

1 ลิตร : น้ำ 200 ลิตร
  โรคปอดบวมติดต่อ ฟาร์ม ฟลูอิด-เอส

1 ลิตร : น้ำ 115 ลิตร
  โรคแท้งติดต่อ ฟาร์ม ฟลูอิด-เอส

1 ลิตร : น้ำ 115 ลิตร
  โรคกาลี ฟาร์ม ฟลูอิด-เอส

1 ลิตร : น้ำ 115 ลิตร

                          ⌫            

ฆ่าเช้ือในบ่อจุ่มเท้า หรือทางผ่านฟาร์ม              ฟลูอิด-เอส
สำหรับรถยนต์ก่อนเข้าฟาร์ม               1 ลิตร : น้ำ 100 – 400 ลิตร
โรค ที.จี.อี.               ฟาร์ม ฟลูอิด-เอส

              1 ลิตร : น้ำ 1,000 ลิตร
โรคปากและเท้าเป่ือย               ฟาร์ม ฟลูอิด-เอส

              1 ลิตร : น้ำ 700 ลิตร
โรคพิษสุนัขบ้าเทยีม               ฟาร์ม ฟลูอิด-เอส

              1 ลิตร : น้ำ 200 ลิตร
โรคพิษสุนัขบ้า               ฟาร์ม ฟลูอิด-เอส

              1 ลิตร : น้ำ 160 ลิตร
โรคอหิวาต์สุกร               ฟาร์ม ฟลูอิด-เอส

              1 ลิตร : น้ำ 160 ลิตร
โรคอหิวาต์สุกรอาฟริกัน                 ฟาร์ม ฟลูอิด-เอส

                 1 ลิตร : น้ำ 160 ลิตร
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  Aspergillus fumigatus                                                      ฟาร์ม ฟลูอิด-เอส
                                                                                            1 ลิตร : น้ำ 4,000 ลิตร
  Aspergillus niger                                                             ฟาร์ม ฟลูอิด-เอส
                                                                                             1 ลิตร : น้ำ 2,000 ลิตร

  1 ลิตร, 20 ลิตร และ 200 ลิตร

 ®
ยาฆ่าเช้ือ

 
Glutaraldehyde 15.0% w/v
Coco Benzyl Dimethyl Ammonium Chloride 10.0% w/v

  เป็นยาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพ ออกฤทธ์ิฆ่าได้ท้ังไวรัส แบคทีเรีย มัยโคพลาสม่า เช้ือรา
ท้ังมีและไม่มีสปอร์, ยีสต์ ได้ภายใน 5 นาที ภายหลังฉีดพ่นยา

⌫  ผสมออมนิไซด์ 1 ส่วน ต่อน้ำ 400 ส่วน

  1 ลิตร, 5 ลิตร, 25 ลิตร, 200 ลิตร
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ยาฆ่าเช้ือ สำหรับทำความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ์ และจุ่มเท้า

 
ฟอร์มาลดีไฮด์   26%
กลูตาราลดีไฮด์   10%
ควอเทอร์นารีแอมโมเนียม คอมพาวด์   7.5%

  เป็นยาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงออกฤทธิว์งกว้างในการฆา่เช้ือแบคทเีรีย ไวรัส
และเช้ือราได้หลายชนิด เช่น Salmonella sp., Listeria sp., Compylobacter sp., Aspergillus sp.,
ไวรัสท่ีก่อให้เกิดโรคกัมโบโร ฯลฯ

⌫  ใช้สำหรับฆ่าเชื ้อ ทำความสะอาดพื ้นคอกอุปกรณ์เครื ่องใช้ในฟาร์ม ฉีดพ่น
โรงเรือน ผสมในบ่อ จุ่มเท้า ทางผ่านของพาหนะ

  5 และ 25 ลิตร

   
  ใน 1 ลิตร ประกอบด้วย

กลูตาร์อัลดีไฮต์ 12.8%
สารชะล้าง (NON-IONIC SURFACTANT)
และส่ือสำคัญอ่ืนๆ เติมจนครบ 1 ลิตร

  ยูคาร์ซาน เป็นน้ำยาฆ่าเช้ือโรคชนิดเข้มข้น ท่ีมีส่วนประกอบของ กลูตาร์อัลดีไฮด์
มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเช้ือโรคชนิดต่างๆ ได้ดี นอกจากน้ีในยูคาร์ซานยังประกอบไปดว้ย
สารชะล้างชนิดไม่มีประจุ (NON-IONIC SURFACTANT) และสื่อสำคัญอื่นๆ  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ ยูคาร์ซาน ให้ออกฤทธ์ิ ฆ่าเช้ือได้ทุกซอกทุกมุมอย่างรวดเร็วและมีฤทธ์ิต่อเน่ือง
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ยาวนาน ยูคาร์ซานใช้สำหรับฆ่าเช้ือโรคชนิดต่างๆ เช่น แบคทีเรียชนิดแกรมบวก และแกรมลบ
เช้ือไวรัส, เช้ือรา และโปรโตซัว ท่ีเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิด โรคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น

สัตว์ปีก :โรคกัมโบโร, นิวคาสเซิล, ซีอาร์ดี, รีโอไวรัส, มาเร็กซ์, อหิวาต์เป็ดไก่, ด๊ักเพล็ก,
โรคหลอดลมอับเสบติดต่อ, โรคบิด, โรคหวัด และหวัดหน้าบวม, อี.โคไล, ซาลโมเนลล่า
และโรคติดเช้ืออ่ืนๆ เป็นต้น

สุกร : โรคปากและเท้าเปื่อย, อหิวาต์ สุกร, พิษสุนัขบ้าเทียม, พาร์โวไวรัส, ที.จี.อี.,
บิดมูกเลือด, พีไอเอ, พีอาร์ อาร์เอส, อี.โคไล, ซาลโมเนลล่า และโรคติดเช้ืออ่ืนๆ เป็นต้น

วัว ควาย แพะ แกะ : โรคปากและเท้าเปื่อย, กีบเน่า, คอบวม, วัณโรค, บลูเซลโลซีส
และโรคติดเช้ืออ่ืนๆ เป็นต้น

⌫  เจือจางยูคาร์ซานด้วยน้ำสะอาดในขนาดทีแ่นะนำ ใช้สำหรับฉีด พ่น ล้าง หรือจุ่มส่ิงของ
ท่ีต้องการฆ่าเช้ือโรค เช่น โรงเรือนเล้ียงสัตว์, ยานพาหนะท่ีเข้าออกฟาร์ม, บ่อน้ำยาฆ่าเช้ือโรค
หน้าฟาร์ม และอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ เป็นต้น กรณีฆ่าเช้ือท่ัวๆ ไป ใช้ยูคาร์ซาน 4128
ขนาด 1 ลิตร ต่อน้ำ 256 ลิตร กรณีเกิดโรคระบาดหรือในภาวะท่ีเส่ียงต่อโรคสูงใช้ยูคาร์ซาน 4128
ขนาด 1 ลิตรต่อน้ำ 128 ลิตร

  ขวด 1 ลิตร, 2 ลิตร และถัง 5 แกลลอน

    
  ใน 1 ลิตร ประกอบด้วย

กลูตาร์อัลดีไฮต์ 20%
สารชะล้าง (NON-IONIC SURFACTANT)
และส่ือสำคัญอ่ืนๆ เติมจนครบ  1 ลิตร

  ยูคารซ์านเปน็นำ้ยาฆา่เชือ้โรคชนดิเขม้ขน้ทีมี่ส่วนประกอบของกลตูารอั์ลดีไฮด์
มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเช้ือโรคชนิดต่างๆ ได้ดี นอกจากน้ีในยูคาร์ซานยังประกอบไปดว้ย
สารชะล้างชนิดไม่มีประจุ (NON-IONIC SURFACTANT) และสื่อสำคัญอื่นๆ  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของยูคาร์ซานให้ออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือได้ทุกซอกทุกมุมอย่างรวดเร็ว และมีฤทธ์ิต่อเน่ือง
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ยาวนาน ยูคาร์ซาน ใช้สำหรับฆ่าเช้ือโรคชนิดต่างๆ เช่นแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแกรมลบ
เช้ือไวรัส, เช้ือรา และโปรโตซัว ท่ีเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดโรคต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เช่น

สัตว์ปีก : โรคกัมโบโร, นิวคาสเซิล, ซีอาร์ดี, รีโอไวรัส, มาเร็กซ์, อหิวาต์เป็ดไก่, ด๊ักเพล็ก,
โรคหลอดลมอับเสกติดต่อ,โรคบิด,โรคหวัด และหวัดหน้าบวม, อี.โคไล, ซาลโมเนลล่า
และโรคติดเช้ืออ่ืนๆ เป็นต้น

สุกร : โรคปากและเท้าเปื่อย, อหิวาต์สุกร, พิษสุนัขบ้าเทียม, พาร์โวไวรัส, ที.จี.อี.,
บิดมูกเลือด, พีไอเอ, พีอาร์อาร์เอส, อี.โคไล, ซาลโมเนลล่า และโรคติดเช้ืออ่ืน  ๆเป็นต้น

วัว ควาย แพะ แกะ :โรคปากและเทา้เป่ือย, กีบเน่า, คอบวม, วัณโรค, บลูเซลโลซีส
และโรคติดเช้ืออ่ืนๆ เป็นต้น

⌫  เจือจางยูคาร์ซานด้วยน้ำสะอาดในขนาดทีแ่นะนำ ใช้สำหรับฉีด พ่น ล้าง หรือจุ่มส่ิงของ
ท่ีต้องการฆ่าเช้ือโรค เช่น โรงเรือนเล้ียงสัตว์, ยานพาหนะ ท่ีเข้าออก ฟาร์ม, บ่อน้ำยาฆ่าเช้ือโรค
หน้าฟาร์ม และอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ เป็นต้น กรณีฆ่าเช้ือท่ัว  ๆไป ใช้ยูคาร์ซาน 420 ขนาด
1 ลิตร ต่อน้ำ 400 ลิตร  กรณีเกิดโรคระบาด หรือในภาวะท่ีเส่ียงต่อโรคสูงใช้ยูคาร์ซาน 420 ขนาด
1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร

  ขวด 1 ลิตร และถัง 5 แกลลอน

⌫ 
 

lodine 3.9% w/w
Alcohol ethylene oxide Condensate 9.8% w/w
Nonylphenol ethoxylate 9.8% w/w

  เปน็ผลติภณัฑใ์ชเ้พือ่ฆา่เชือ้โรค และทำความสะอาดในโรงเรอืนสตัว ์ อุปกรณ์
และเคร่ืองใช้ต่างๆ ในการเล้ียงสัตว์ เช่น รางน้ำ รางอาหาร เคร่ืองรีดนม และเคร่ืองมือผ่าตัด เป็นต้น
ออกฤทธ์ิได้กว้างและมีคุณสมบัติเป็นสารชำระล้าง
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⌫้ 
♦   ก่อนนำสัตว์เข้าคอกหรือโรงเรือน ใช้ไวรูดีนฉีดพ่นหรือล้างเพื่อทำความสะอาด

และฆ่าเช้ือโรคพ้ืนคอก และ อุปกรณ์ต่างๆ ในฟาร์ม
♦ ใช้ฆ่าเชื ้อเครื ่องมือสำหรับผ่าตัด ตอนทำคลอด เครื ่องรีดนม ถังบรรจุนม

และอ่ืนๆ
♦ ใช้ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อวัสดุ หรืออุปกรณ์ ต่างๆ ก่อนจะนำเข้าฟาร์มเพ่ือป้องกัน

การนำเช้ือเข้ามาแพร่ระบาดในฟาร์ม

                                                                                               

  ฆ่าเช้ือท่ัวไปในโรงเรอืน ฆ่าเช้ือในถังเก็บน้ำ                            ไวรูดีน
  และท่อน้ำ ฆ่าเช้ือในอุปกรณ์รีดนมถังบรรจุนม                          1 ลิตรต่อน้ำ 400 ลิตร

  ใช้ทำความสะอาดเครือ่งมือ ยานพาหนะ ถังอาหาร                    ไวรูดีน
  และรางนำ้                                                                                     1 ลิตรต่อน้ำ 600 ลิตร

  ผสมในอา่งน้ำเพ่ือฆ่าเช้ือท่ีรองเท้า (food dip)                             ไวรูดีน
  ก่อนเข้าฟาร์ม                                                                                1 ลิตรต่อน้ำ 400 ลิตร

  1, 2 และ 200 ลิตร
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มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสุกรน้ี  กำหนดข้ึนเป็นมาตรฐานเพ่ือให้ฟาร์มท่ีต้องการข้ึนทะเบียน

เป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์
ซ่ึงมาตรฐานน้ีเป็นเกณฑ์มาตรฐาน


มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสุกรน้ีกำหนดวิธีปฏิบัติด้านการจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพสัตว์

และการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ได้สุกรท่ีถูกสุขลักษณะและเหมาะสมต่อผู้บริโภค


ฟาร์มสุกร หมายถึง  ฟาร์มท่ีผลิตสุกรขุนเพ่ือการค้า ฟาร์มพ่อ-แม่พันธ์ุ เพ่ือผลิตลูกสุกร

และฟาร์มเล้ียงสุกร


ทำเลท่ีต้ังของฟาร์ม

♦  อยู่ในบริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก
♦  สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคจากภายนอก

เข้าสู่ฟาร์ม
♦  อยู่ห่างจากแหล่งชุมชน โรงฆ่าสัตว์  ตลาดนัดค้าสัตว์
♦  อยู่ในทำเลท่ีมีแหล่งน้ำสะอาดตามมาตรฐานคณุภาพน้ำใช้เพียงพอต่อการ

บริโภคตลอดปี
♦  เป็นบริเวณท่ีไม่มีน้ำท่วมขัง
♦  เป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีและมีต้นไม้ร่มเงาภายใน

ฟาร์ม

⌫
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ลักษณะของฟาร์ม
♦  เน้ือท่ีของฟาร์ม

ต้องมีเน้ือท่ีเหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม โรงเรือน
♦  การจัดแบ่งเน้ือท่ี

ต้องมีเนื้อที่กว้างเพียงพอสำหรับการจัดแบ่งการก่อสร้างอาคาร
โรงเรือนอย่างเป็นระเบียบสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและไม ่หนาแน่น
จนไม่สามารถจัดการด้านการผลิตสัตว์ การควบคุมโรคสัตว์สุขอนามัย
ของผู้ปฏิบัติงานและการรักษาส่ิงแวดล้อมได้ตามหลักวิชาการ ฟาร์มจะต้องมี
การจัดแบ่งพ้ืนท่ีฟาร์มเป็นสัดส่วนโดยมีผังแสดงการจัดวางท่ีแน่นอน
♦  ถนนภายในฟาร์ม

ถนนภายในฟาร์มต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม
สะดวกในการขนส่งลำเลียงอุปกรณ์ อาหารสัตว์ รวมทั้งผลผลิตเข้า-ออก
จากภายนอกและภายในฟาร์ม
♦  บ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน

อยู่ในบริเวณอาศัยโดยเฉพาะไม่มีการเข้าอยู่อาศัยในบริเวณโรงเรือน
เล ี ้ยงส ัตว ์  บ้านพักต ้องอย ู ่ในสภาพแข็งแรง  สะอาด เป็นระเบียบ
ไม่สกปรก รุงรัง มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่ ต้องแยกห่างจาก
บริเวณเลี ้ยงสัตว์พอสมควร สะอาด ร่มรื่น มีรั้วกั้นแบ่งแยกจากบริเวณ
เล้ียงสัตว์ตามท่ีกำหนดอย่างชัดเจน
♦ ไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงที่อาจเป็นพาหะนำโรคเข้าไปในบริเวณเลี้ยงสุกร

ลักษณะโรงเรือน
โรงเรือนควรมีขนาดที ่เหมาะสมกับจำนวนสัตว์ ถูกสุขอนามัยสัตว์

อยู่สุขสบาย


การจัดการโรงเรือน

♦  โรงเรือน และท่ีให้อาหาร ต้องสะอาดและแห้ง
♦  โรงเรือนต้องสะดวกในการปฏิบัติงาน
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♦  ต้องดูแลซ่อมแซมโรงเรือนให้มีความปลอดภัยต่อสุกรและผู้ปฏิบัติงาน
♦  มีการจัดการโรงเรือนเตรียมความพร้อมก่อนนำสัตว์เข้า
♦ มีการทำความสะอาดโรงเรอืนและอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือโรงตามความ

เหมาะสม
การจัดการด้านบุคลากร

♦  ต้องมีจำนวนแรงงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนสัตว์เลี้ยง
มีการจัดแบ่งหน้าที ่และความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งอย่าง
ชัดเจน บุคลากรภายในฟาร์มควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

♦  ให้มีสัตวแพทย์ควบคุมกำกับดูแลด้านสุขภาพสัตว์ภายในฟาร์มโดยสัตวแพทย์
ต้องมีใบอนุญาตประกอบการบำบัดโรคสัตว์ช้ันหน่ึง และได้รับใบอนุญาตควบคุมฟาร์ม
จากกรมปศุสัตว์
คู่มือการจัดการฟาร์ม

ผู ้ประกอบการฟาร์มต้องมีคู ่มือการจัดการฟาร์ม แสดงให้เห็นระบบ
การเล้ียงการจัดการฟาร์ม ระบบบันทึกข้อมูลการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ การดูแล
สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยในฟาร์ม
ระบบบันทึกข้อมูล

ฟาร์มจะต้องมีระบบการบันทึกข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วย
♦  ข้อมูลการบริหารฟาร์ม ได้แก่ บุคลากร  แรงงาน
♦  ข้อมูลการจัดการด้านการผลิตได้แก่ ข้อมูลสัตว์ข้อมูลสุขภาพสัตว์ ข้อมูลการผลิต

และข้อมูลผลผลิต
การจัดการด้านอาหารสัตว์

♦  คุณภาพอาหารสัตว์
-   แหล่งท่ีมาของอาหารสัตว์
 ก. ในกรณีซื้ออาหารต้องซื้อจากผู้ขายที่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
ข .  ในกรณีผสมอาหารส ัตว ์ เองต ้องม ีค ุณภาพอาหารส ัตว ์

เป็นไปตามกำหนดตามกฎหมายตาม  พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ พ.ศ. 2525
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-   ภาชนะบรรจุและการขนส่ง
ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควรสะอาด ไม่เคยใช้บรรจุวัตถุมีพิษ

ปุ๋ย หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ สะอาด แห้ง  กันความช้ืนได้
ไม่มีสารที่จะปนเปื้อนกับอาหารสัตว์  ถ้าถูกเคลือบด้วยสารอื่น
 สารดังกล่าวต้องไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์
-   การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

ควรมีการตรวจสอบอาหารสัตว์อย่างง ่าย นอกจากน้ี
ต้องสุ่มตัวอย่างอาหารสัตว์ส่งห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพและสารตกค้างเป็นประจำ และเห็บบันทึกผลการตรวจ
วิเคราะห์ไว้ให้ตรวจสอบได้

♦  การเก็บรักษาอาหารสัตว์
ควรมีสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์แยกต่างหาก กรณีมีวัตถุดิบเป็นวิตามิน

ต้องเก็บในห้องปรับอากาศ ห้องเก็บอาหารสัตว์ต้องสามารถรักษาสภาพ
ของอาหารสั ตว์ไม่ให้เปล่ียนแปลงสะอาด แห้ง ปลอดจากแมลงและสัตว์ต่างๆ
ควรมีแผงไม้รองด้านล่างของภาชนะบรรจุอาหารสัตว์


♦ ฟาร์มจะต้องมีระบบเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี

รวมถึงการมีโปรแกรมทำลายเช้ือโรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม การป้องกันการสะสมของเช้ือโรค
ในฟาร์ม การควบคุมโรคให้สงบโดยเร็วและไม่ให้แพร่ระบาดจากฟาร์ม

♦   การบำบัดโรค
-   การบำบดัโรคสตัว ์ตอ้งปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ควบคมุการประกอบการบำบดั

โรคสัตว์ พ.ศ. 2505
-   การใช้ยาสำหรับสัตว์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ยาสำหรับสัตว์

(มอก. 7001-2540)


♦  ประเภทของเสีย

ของเสียท่ีเกิดจากฟาร์มปศุสัตว์ จะประกอบด้วย
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-  ขยะมูลฝอย
-  ซากสุกร
-  มูลสุกร
-  น้ำเสีย

♦  การกำจัดหรือบำบัดของเสีย
ฟารม์จะตอ้งจดัใหม้รีะบบกำจดัหรอืบำบดัของเสยีทีเ่หมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง หรือส่ิงแวดล้อมประกอบด้วย
-  ขยะมูลฝอย ทำการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด

และนำไปกำจดัท้ิงในบริเวณท่ีท้ิงของเทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน

-  ซากสุกร ฟาร์มจะต้องมีการจัดการกับซากสุกรให้ถ ูกสุขลักษณะ
อนามัย

-  มูลสุกรนำไปทำปุย๋หรือหมักปุ๋ยโดยไม่ท้ิงหรือกองเก็บในลักษณะทีจ่ะทำ
ให้เกิดกล่ิน หรือก่อความรำคาญ ต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง

-  น้ำเสีย ฟาร์มจะต้องมีระบบเก็บกัก หรือบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสม
ท้ังน้ีน้ำท้ิงจะต้องมีคุณภาพน้ำท่ีเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงท่ีกำหนด
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