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การสุขาภบิาลสัตว์ 
 

 การสุขาภิบาลสัตว์  (Animal   sanitation)   หมายถึง   การจดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment)  ให้เอ้ืออ านวยและเหมาะสมกบัความตอ้งการโดยธรรมชาติของสตัวแ์ต่ละชนิด  การ
สุขาภิบาลมีวตัถุประสงคส์ าคญัเพือ่ใหส้ตัวมี์ความเป็นอยูอ่ยา่งสบาย  มีร่างกายแขง็แรง  มีการ
เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว  ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บมาเบียดเบียน   ซ่ึงการที่จะใหส้ตัวมี์สภาพดงักล่าว
มาแลว้ได ้ นอกจากเจา้ของสตัวห์รือผูเ้ล้ียงจะพจิารณาถึงการคดัเลือกพนัธส์ตัว ์ ที่ดีคือ   สุขภาพ
แขง็แรง   มีอาหารและการใหอ้าหาร  ที่ดีคือ  อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ  โภชนะ   ครบตามความ
ตอ้งการของสตัวแ์ต่ละวยัและตามวตัถุประสงคข์องการเล้ียง  มีโรงเรือนและการจดัการโรงเรือน  ถูก
แบบแผน   อยูใ่นท าเลที่เหมาะสมแลว้เจา้ของหรือผูเ้ล้ียงสตัวจ์ะตอ้งมีความรัก  เอาใจใส่ดูและสตัวด์ว้ย
ความห่วงใยอยูเ่สมอ  และที่ส าคญัยงัตอ้งจดัระบบการป้องกนัและควบคุมโรค อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
 การสุขาภบิาล  ครอบคลุมถึงเร่ืองต่างๆ  คอื 
 1.  ลกัษณะของโรงเรือน  และขนาดของโรงเรือน  ควรแตกต่างกนัไปตามชนิดของสตัวค์วาม
ตอ้งการของสตัว ์  วตัถุประสงคข์องการผลิตการเล้ียงและตามจ านวนของสตัวเ์ล้ียง 
 2. การระบายอากาศภายในโรงเรือนและแสงสวา่งของโรงเรือน 
 3. น ้ ากินน ้ าใชแ้ละการระบายน ้ า 
 4. การท าความสะอาดตวัสตัวแ์ละการท าความสะอาดโรงเรือน 

5. การก าจดัขยะมูลสตัว ์ ขยะต่างๆ  และเศษอาหาร 
 

ข้อควรปฏิบัติด้านการสุขาภบิาลและการปฏิบัติด้านอื่นๆ  ที่ควรกระท าร่วมกับการสุขาภบิาล 
 การที่สตัวเ์ล้ียงจะมีสุขภาพดี  แขง็แรงใหผ้ลผลิตสูง  มีความตา้นทานโรคไดดี้  เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการเล้ียงสตัว ์ ผูเ้ล้ียงหรือเจา้ของควรจะมีการจดัการสุขาภิบาลที่ดีและการปฏิบติัดา้น
อ่ืนๆ  ที่ควรกระท าร่วมกบัการสุขาภิบาลคอื 
 1. การจดัลกัษณะโรงเรือนและขนาดของโรงเรือน  จะตอ้งเหมาะสมกบัสตัวแ์ต่ละชนิด 

 2. การคดัเลือกสตัว ์  เม่ือน ามาเล้ียงตอ้งคดัเลือกสตัวท์ี่มีลกัษณะสมบูรณ์แขง็แรง  มีความ
สมบูรณ์พนัธุสู์ง  ไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็  และมาจากแหล่งที่ปลอดโรค  
 3. การท าระเบียนบนัทึกดา้นสุขภาพแก่สตัวท์ุกตวั  ทั้งน้ีเพือ่เป็นประโยชน์ในดา้นการดูแล
สุขภาพ  การซ้ือขาย  ตลอดจนการติดตามตรวจโรคและการรักโรค 
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 4. การใหอ้าหารที่ดี  มีคุณภาพดีมีโภชนะครบถว้น  ปริมาณเพยีงพอกบัความตอ้งการของสตัว์
และจะตอ้งสะอาดดว้ย 
 5. การตรวจและดูแลสุขภาพสตัว ์ ผูเ้ล้ียงควรหมัน่ตรวจและดูแลสุขภาพสตัวท์ุกวนัอยา่งนอ้ย
วนัละ  1-2  คร้ัง  โดยเฉพาะเวลาใหอ้าหารถา้พบสตัวป่์วยใหแ้ยกออกรักษา 
 6. การคดัสตัวเ์ลวออกมาจากฝงู  สตัวท์ี่มีลกัษณะไม่ตอ้งการควรคดัออกจากฝงูไม่ใหมี้โอกาส
แพร่พนัธต่์อไป  สตัวท์ี่เคยป่วยและเป็นตวัน าโรค  สตัวท์ี่ผสมติดยาก  อายมุาก  เติบโตชา้  รวมทั้งสตัว์
ที่เป็นโรค  ควรจะขายออกจากฟาร์มทนัที    เพือ่เขา้โรงฆ่าสตัว ์
 7. การกกักนัสตัวเ์พือ่ป้องกนัโรคระบาด  ควรจะกกักนัสตัวท์ี่ขนส่งจากต่างเขตจนกวา่จะมัน่ใจ
วา่ปลอดโรคจึงน าสตัวท์ี่มาจากแหล่งอ่ืนเขา้เล้ียงรวมในฝงู 
 8. การแจง้ความสตัวเ์ป็นโรคระบาดและการท าลายซาก  ซ่ึงเป็นโรคที่ประกาศใน
พระราชบญัญตัิโรคระบาดสตัว ์  หา้มขนยา้ยสตัวเ์ขา้และออกโดยเด็ดขาด  จนกวา่จะควบคุมโรคให้
สงบลงได ้
 9. การใชส้ารเคมีหรือยาฆ่าเช้ือโรค  จะช่วยท าลายเช้ือโรคและพยาธิไดดี้ 

 10. การระบายอากาศในโรงเรือนและแสงสวา่งในโรงเรือนใหโ้ปร่งสบาย  ไม่อบัร้อนหรือเยน็
เกินไป  ไดรั้บแสงสวา่งอยา่งเพียงพอ 
 11. การถ่ายพยาธิใหส้ตัวต์ามก าหนดเวลาและการก าจดัพยาธิภายนอก   พยาธิท าให้สตัวมี์
สุขภาพเส่ือมโทรมลง  ความตา้นทานโรคลดลง   สตัวจ์ะเกิดโรคไดง่้ายขึ้น  การก าจดัพยาธิภายใน   
ตลอดจนพยาธิภายนอก  จ  าเป็นตอ้งใชย้าถ่ายพยาธิและยาฆ่าแมลงที่สามารถท าการขจดัพยาธิไดผ้ลดี 
 12. การสร้างภูมิตา้นทานโรคใหส้ตัวโ์ดยการฉีดวคัซีน  เพือ่สร้างภูมิตา้นทานโรคแก่สตัว ์  ให้
การควบคุมป้องกนัโรคไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 13. การใหน้ ้ ากินน ้ าใชแ้ละการระบายน ้ า    สตัวต์อ้งมีน ้ ากินที่สะอาดเพยีงพอ  ใชก้็ตอ้งมีอยา่ง
เพยีงพอเช่นเดียวกนั 
 14. การท าความสะอาดตวัสตัวแ์ละโรงเรือน  โดยมากการท าความสะอาดโรงเรือนจะกระท า
เม่ือยา้ยขนออก   แลว้ควรพกัคอกชกัระยะหน่ึง จะสามารถตดัวงจรชีวติของแมลงบางชนิด เช้ือจุลินทรีย์
และพยาธิไดดี้ขึ้น 
 15. การก าจดัขยะมูลสตัว ์ โดยคิดหาวิธีน าไปใชป้ระโยชน์ก่อนน าไปก าจดั 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อสุขภาพของสัตว์ 
 การที่สตัวจ์ะมีอตัราการเจริญเติบโต  (Growth   rate)  ดี  มีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร
หรืออตัราแลกเน้ือ  (Feed  conversion  efficiency )  ดี  คุณภาพซาก  (Carcass  quality)  ดี  ให้
ผลผลิตสูง  และอตัราการผสมพนัธุดี์    ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งดว้ยกนัคือ 
 1.  พนัธุส์ตัว ์   
 2. อาหารและการใหอ้าหาร   
 3. ส่ิงแวดลอ้ม 

 4. การจดัการดา้นสุขภาพและการป้องกนัควบคุมโรคสตัว ์
 

 1. พันธ์ุสัตว์   (Breed)   

  สตัวเ์ล้ียงประเภทต่างๆ  ไดรั้บการคดัเลือกและปรับปรุงพนัธุม์าเป็นเวลาชา้นาน  โดยเฉพาะ
พนัธุส์ตัวต่์างประเทศไดรั้บการปรับปรุงพนัธุใ์นดา้นต่างๆ  เช่น   อตัราการเจริญเติบโต   อตัราการแลก
เน้ือผลผลิต   คุณภาพซาก  ความแขง็แรง  ทนทานตลอดจนความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี  พนัธุแ์ละการคดัเลือกปรับปรุงพนัธุส์ตัวเ์ป็นปัจจยัที่ส าคญัยิง่ปัจจยัหน่ึงที่
มีอิทธิพลต่อสุขภาพของสตัวเ์ล้ียง 
 2. อาหารและการให้อาหาร  (Feed   and  Feeding) 

 อาหารและการใหอ้าหารแก่สตัวเ์ล้ืยงก็เป็นปัจจยัหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของสตัวเ์ล้ียง
เจา้ของหรือผูเ้ล้ียงจะตอ้งรู้จกัจดัหารอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสม  รู้จกัการใหอ้าหาร  ซ่ึงการให้
อาหารอาจจะปรับและเปล่ียนไปตามขั้นตอนของการผลิตตลอดอายขุองสตัว ์  สตัวต์อ้งการโภชนะ
ต่างๆ  เพือ่การด ารงชีพ  คือ 
 2.1   โปรตีน   (Protein)   เพือ่การเจริญเติบโตของร่างกาย  และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของ
ร่างกาย 

2.2 คาร์โบไฮเดรต  (Carbohydrate )  เพือ่ใหพ้ลงังานและความร้อนแก่ร่างกาย   
2.3  ไขมนั  (Fat  and  oil )  ใหพ้ลงังานและความร้อนแก่ร่างกาย 
2.4  เกลือแร่ (Minerals)  เป็นส่วนประกอบของร่างกาย 

2.5  ไวตามิน  (Vitamins )  ท าใหร้ะบบการท างานของอวยัวะต่างๆ ในร่างกาย เป็นไปโดย
ปกติ 
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ถา้สตัวไ์ดรั้บโภชนะ  (Nutrients)  ไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการก็จะท าใหสุ้ขภาพของสตัว์
เส่ือมลง  ท  าใหเ้กิดการเจบ็ป่วย  หรืออาจถึงตายได ้ วธีิการใหอ้าหารก็เช่นเดียวกนั  การเปล่ียนอาหาร
โดยกระทนัหนัอาจจะท าใหส้ตัวเ์กิดอาการเจบ็ป่วยได ้

3. ส่ิงแวดล้อม  (Environments)   

 ส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพสตัว ์ และต่อผลผลิตของสตัว ์ ส่ิงแวดลอ้มที่มี
อิทธิพลต่อสุขภาพสตัวพ์อจะแยกกล่าวไดค้อื 
 3.1  อากาศ  (Air)  อากาศเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับสัตวใ์นการหายใจ  แต่ถา้ขาดอากาศในการ
หายใจเพยีง  5  นาที  ก็ท  าใหส้ตัวต์ายได ้
 3.2  การถ่ายเทอากาศ  (Ventilation)  คือการหมุนเวยีนเอาอากาศที่บริสุทธ์ิเขา้ไปแทนที่อากาศ
ที่ใชแ้ลว้   หรือไปแทนที่แก๊สที่เกิดจากคอกสตัวโ์ดยเฉพาะเช่นแก๊สแอมโมเนีย (Ammonia)  หรือ  
คาร์บอนไดออกไซด ์ (Carbondioxide ) 
 3.3  อุณหภูมิ (Tempernture )  อุณหภูมิของแต่ละวนัแตกต่างกนัมากในแต่ละวนัแต่ละ
ช่วงเวลาเช่นในช่วงเชา้และหวัค ่าอากาศจะเยน็   ตอนที่ร้อนที่สุดของวนัคอืตอน  13-15  นาฬิกา  ความ
แปร  ปรวนของอุณหภูมิดงักล่าวจะมีผลต่อสุขภาพสตัวอ์ยา่งมากเช่นกนั 
 3.4  ความช้ืน (Humidity)  หมายถึง  ไอน ้ าในอากาศ   ถา้มีไอน ้ ามากความช้ืนก็จะสูงท าให้
ร่างกายรักษาความร้อนไดค้งที่  ถา้ความช้ืนนอ้ยอากาศแหง้  น ้ าระเหยออกจากร่างกายมาก 
 3.5  แสงสวา่งจากดวงอาทิตย ์ (Solar   radiation)  แสงสวา่งสามารถท าลายเช้ือโรคไดดี้ 

 นอกจากน้ีแสงแดดจะท าใหร่้างกายสตัวเ์ปล่ียนแปลง  เช่น  เม็ดเลือดแดงเพิม่ขึ้น  เกิดไวตามิน  
ดี  แต่ถา้น าสตัวไ์ปผกูกลางแจง้ที่แดดจดั  ผวิหนงับริเวณเยือ่ซุ่ม   มกัจะอกัเสบ   
 3.6  น ้ า  (Water)  น ้ าเป็นส่ือกลางใหเ้กิดปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายเช่นการยอ่ยอาหาร  การดูด
ซึมอาหารการเปล่ียนแปลงของสารต่างๆในร่างกาย  เป็นตวัภาชนะต่างๆ  ที่ยอ่ยแลว้ไปเล้ียงส่วนต่างๆ
ของร่างกาย   ล าเลียงของเสียออกจากร่างกาย  ปรับอุณหภูมิของร่างกายใหค้งที่   ลดการ
กระทบกระเทือนของเซลในร่างกายให้เกิดความยดืหยุน่ตามธรรมชาติ   เป็นตน้ 
 ถา้สตัวข์าดน ้ า  20-22  เปอร์เซ็นต ์ สตัวจ์ะกระหายน ้ าถึงตายได ้

 แหล่งที่มาของน ้ าที่ใชส้ตัวเ์ล้ียง 
 1). น ้ าฝน  แต่สตัวไ์ม่ค่อยไดกิ้นน ้ าฝนเขา้ไปโดยตรง  ผูเ้ล้ียงอาจตอ้งคอยจดัให้ 
 2). น ้ าบนดิน  เช่น  น ้ าบ่อ  ล าคลอง  แม่น ้ า   บึง  และหนองน ้ าเป็นตน้    ใชเ้ป็นน ้ าส าหรับเล้ียง
สตัวเ์ป็นส่วนมาก   อาจจะมีเช้ือจุลินทรีย ์ แร่ธาตุ   ไข่พยาธื  และส่ิงสกปรกต่างๆมากมาย  ผูเ้ล้ียง
จะตอ้งพจิารณาก่อนที่จะน ามาใช ้
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 3). น ้ าใตดิ้น เช่น  น ้ าพุ,  น ้ าบาดาล, น ้ าใตดิ้น  เช่น  น ้ าพ ุ  น ้ าบาดาล   น ้ าใตดิ้นอาจจะมีแรธาติ  

หรือสาระสะลายที่เป็นพษิต่อสตัวเ์ล้ียงได ้ ตอ้งท าการตรวจสอบก่อที่จะน ามาใช ้
 3.7   ลมฟ้าอากาศ  (Climate )  เช่น  ฤดูกาลต่างๆ 
  ฤดูร้อน   สตัวม์กัจะเป็นโรคที่เก่ียวกบัระบบทางเดินอาหาร 
  ฤดูหนาว   สตัวม์กัจะเป็นโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ 
  ฤดูฝน        สตัวจ์ะเกิดโรคต่างไดม้ากมายเช่น   แอนแทรกซ์    คอพรม   แบลคเลก  
เป็นตน้ 
 3.8  พื้นดิน   เป็นส่วนตวักลางในการแพร่เช้ือโรค   พื้นดินที่มีเช้ือโรคและไข่พยาธิน าโรค
แพร่กระจายไปที่อ่ืนไดม้ากมาย  ซ่ึงพาหะเหล่าน้ีไดแ้ก่คน  สตัวเ์ล้ียง  เคร่ืองมือ  อาหารสตัวแ์ละ
พาหนะอ่ืนๆ  มากมาย 
 4. การจัดการด้านสุขภาพและการควบคุมโรคสัตว์ 
 การจดัการดา้นสุขภาพและการควบคุมโรคสตัว ์  ที่ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการโดย
ธรรมชาติของสตัว ์   จะท าใหส้ตัวมี์สุขภาพดี  ไม่เป็นโรค  ประสิทธิภาพของสตัวดี์ขึ้น   ใหผ้ลผลิตสูง  
ถา้การจดัการไม่ดี   ส่ิงแวดลอ้มไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการโดยธรรมชาติของสตัวก์็จะท าให้สัตวมี์
สุขภาพสตัวจ์ะเกิดโรคได ้
 
การแพร่ระบาดของเชือ้โรค 
 การแพร่ระบาดของเช้ือโรค  หมายถึงการที่โรคหรือเช้ือโรคถูกถ่ายทอดจากสตัวต์วัหน่ึงไปยงั
สตัวอี์กตวัหน่ึงหรือสตัวอี์กหลายๆตวั 
 การแพร่ระบาดของเช้ือโรค  สามารถแพร่ระบาด ได ้ 4  ทางคือ 
 1.  ทางอากาศ   เช้ือโรคบางชนิดสามารถแพร่กระจายไปเป็นระยะไกล  นบั  10  หรือ  20  
กิโลเมตรได ้
 2.  ทางน ้ า  การแพร่กระจายของเช้ือโรคโดยทางน ้ าเป็นไปอยา่งรวดเร็วและเป็นระยะทางไกล
มาก   ไม่วา่จะเป็นน ้ าจากแม่น ้ า  ล  าคลอง  หว้ย  หนองหรือบึง    
 3. ทางอาหาร  เช้ือโรคสามารถแพร่กระจายไปกบัอาหารสตัวไ์ด ้
 4. ทางพาหนะต่างๆ  การขนส่งในปัจจุบนัไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว   ดงันั้นโอกาสที่เช้ือโรคจะ
แพร่กระจายไปกบัพาหนะต่างๆ  จึงเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วเช่นกนั 
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วิธีที่โรคระบาด 
 เช้ือโรคสามารถระบาดไดห้ลายวธีิคือ 
 1.  เช้ือโรคติดไปกบัอุจจาระของสตัวป่์วย  แลว้กระจายไปกบัน ้ า  ผกั   หญา้และอาหารสตัว์
ต่างๆ     
 2.  เช้ือโรคติดไปกบัส่ิงที่ขบัออกจากร่างกาย  (Excretion)  สตัวป่์วย   เช่น น ้ ามูก  น ้ าลาย  
ปัสสาวะตลอดจนหนองจากแผลหรือฝี   แลว้สตัวต์วัอ่ืนๆ  ไดส้มัผสักบัส่ิงที่ขบัออกเหล่าน้ีท าใหเ้ช้ือ
โรคหรือโรคระบาดไปยงัที่อ่ืนๆ 
 3.  เช้ือโรคติดไปกบัแมลงที่เจาะกินเลือดหรือดูดกินเลือดจากสตัวป่์วยแลว้ไปกดัสตัวต์วัอ่ืน
และปล่อยเช้ือโรคไปยงัสตัวท์ี่ถูกแมลงเหล่าน้ีกดั  แมลงที่เป็นภาหะน าโรคเหล่าน้ีไดแ้ก่ยงุ  เหลือบ  ไร
แดง   เป็นตน้ 
 4.  เช้ือโรคติดไปกบัสตัวเ์ล้ียงและสตัวป่์า   เช่น  สุนขั  นก  หนูและสตัวอ่ื์นๆ   สตัวเ์หล่าน้ี
เรียกวา่เวดเตอร์ (Vector) 

 5.   เช้ือโรคติดไปกบัคน  ทั้งผูเ้ล้ียง  พนกังานเจา้หนา้ที่ของฟาร์มและผูใ้หบ้ริการต่างๆ  เช่น  
สตัวแพทย ์ เป็นตน้ 

6.  เช้ือโรคติดไปกบัสตัวท์ี่เคยป่วยและหายจากการป่วยแลว้แต่ยงัมีเช้ือโรคอยูใ่นตวัหรือเม่ือ
เล้ียงรวมฝงูสตัวอ่ื์นก็จะไดรั้บเช้ือ   และเป็นโรคได ้  สตัวท์ี่น าโรคลกัษณะน้ี เรียกวา่ (Carrier) 

 

ลักษณะการแพร่กระจายของเช้ือโรค 
เม่ือเช้ือแบคทีเรียหรือไวรัส  เขา้ไปในร่างกายสตัว ์ จะท าลายเน้ือเยือ่ของสตัวแ์ละทวจี  านวน

มากขึ้นท าใหเ้กิดอาการเฉพาะโรคขึ้น  สตัวท์ี่ป่วยเป็นโรคจะปล่อยเช้ือโรคออกจากร่างกายโดยวิธีต่างๆ  
เช่น  ปนกบัส่ิงที่ขบัออกมาจากร่างกาย (Excret ion ) และปนมากบัอุจจาระเป็นตน้  ดงันั้นส่ิงที่อยู่
รอบๆตวัสตัวป่์วยจึงเตม็ไปดว้ยเช้ือโรค  สตัวอ่ื์นจะติดเช้ือโรคดว้ยวธีิการต่างๆ  เช่นการหายใจ  การ
สมัผสัหรือการกินเช้ือโรคเขา้ไป  การทส่ีเช้ือโรคอยูน่อกร่างกายสตัว ์และเขา้ไปในร่างกายสตัวอ่ื์นได้
แสดงวา่เช้ือโรคนั้นสามารถแพร่กระจายได ้

 

การติดต่อของโรค 

โรคหรือเช้ือโรคสามารถติดต่อกนัไดห้ลายวธีิคือ 
1.  โดยการสมัผสัโดยตรง (Direct    contact) เช่นโรคผวิหนงั  หรืออาจจะติดต่ดกนัโดยการ

ผสมพนัธุไ์ด ้
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2.  โดยการสมัผสักบัวตัถุส่ิงของที่มีเช้ือโรคติดอยู ่เช่น  พาหนะขนส่งสตัวป่์วยที่ไม่ไดท้  าความ
สะอาดดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือโรคก็จะท าใหส้ตัวเ์ล้ียงติดโรคได ้

3.  โดยการสมัผสักบัสตัวส่ี์ป่วยเร้ือรัง(carrier) 

4.  โดยการติดเช้ือโรคจากพื้นดิน เช่นโรคบาดทะยกั  โรคไขข้าโดยเช้ือโรคจะเขา้ทางบาทแผล
ที่ผวิหนงั 

5.  โดยการติดเช้ือโรคจากอาหารและน ้ าด่ืม อาจจะมีเช้ือโรคปนเป้ือนอยู ่เม่ือสตัวต์วัอ่ืนที่ไม่
ป่วยเกินเขา้ไป  ก็จะติดโรคได ้

6.  โดยการติดเช้ือโรคทางอากาศ เม่ือสตัวป่์วยไอหรือจาม  เช้ือโรคจะออกมาฟุ้งกระจายใน
อากาศ เม่ือสตัวต์วัอ่ืนๆ หายใจหรือสูดดมเขา้ไปก็จะติดโรคได ้

7.  โดยติดโรคจากแมลงดูดเลือด  โดยการกดัของแมลงวนั  ยงุ  เห็บเหาและหมดั 
8. โดยการติดโรคจากเช้ือที่อาศยัอยูใ่นร่างกายตามปกติ  แต่เม่ือร่างกายอ่อนแอลงท าใหค้วาม 

ตา้นทานโรคลดลงเช้ือโรคเหล่าน้ีจะท าใหส้ตัวเ์ป็นโรคได ้
9. โดยการติดเช้ือจากหอ้งปฏิบติัการทางจุลินทรีย ์ พนกังานเจา้หนา้ที่อาจจะเป็นพาหะน า 

โรคต่างๆได ้
 

 ปัจจัยในการติดต่อของโรค 

  การติดต่อของโรคขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีคอื 
1. การรุนแรงของเช้ือโรค 
2. ความเหมาะสมของแหล่งที่เช้ือโรคเขา้สู่ร่างกาย 
3. จ านวนเช้ือโรคมีมากเพยีงพอ 
4. เช้ือโรคเขา้ถึงจุดอ่อนของเน้ือเยือ่ของร่างกาย 
5. เช้ือโรคมีความรุนแรงเหนือกวา่ความตา้นทานของร่างกาย 
 

ทางที่เชือ้โรคเข้าสู่ร่างกายสัตว์ 
1. ทางระบบหายใจ  เช้ือโรคจะเขา้ไปกบัฝุ่ นละออง 
2. ทางระบบยอ่ยอาหาร  เช้ือโรคเขา้ไปทางอาหารหรือน ้ า 
3. ทางผวิหนงั  ติดต่อโดยการสมัผสั 
4. ทางเยือ้ชุ่มต่างๆติดต่อโดยการสมัผสั 
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5. ทางสายสะดือและทารก  เช้ือโรคพวกน้ีจะถ่ายทอดไปยงัแม่สู่ลูกในมดลูกขณะแม่อุม้ทอ้ง
หรือในสตัวปี์กแม่อาจจะถ่ายทอดเช้ือโรคไปยงัไข่ฟัก 

6. ทางบาดแผล  เช่นเช้ือบาดทะยกั 
 

การป้องกนัและการควบคุมโรค  (Disease  prevention  and  Disease  control)   

 มาตราควบคุมป้องกนัโรค  ควรจะยดึหลกั  2  ประการคือ 
1. ตอ้งเป็นมาตราที่มีประสิทธิภาพ 
2. ตอ้งเป็นมาตราที่ประหยดั 
 

องค์ประกอบที่มีต่อมาตราการป้องกันควบคุมโรคและแนวปฏิบตัิการควบคุมโรค 
1. สถานที่ตั้งฟาร์ม  ไม่ควรตั้งในเขตชุมชนหรืออยูใ่กลฟ้าร์มอ่ืน 
2. แผนผงัฟาร์มและการบริหารงาน  ตลอดจนแนวป้องกนัโรค 
3. แหล่งที่มาหรือฟาร์มของสตัว ์ ไม่ควรซ้ือสตัวจ์ากหลายฟาร์มเพราะโอกาสที่สตัวเ์ป็นโรค 

มากขึ้น 
4. ระบบฟาร์ม  ระบบฟาร์มปิด  ระบบฟาร์มเปิดจะตอ้งก าหนดมาตราการควบคุมโรคแตก 

ต่างกนั 
5. การจดัการที่ถูกตอ้ง  เช่นการจดัการเร่ืองอาหารและการใหอ้าหาร  การจดัการโรงเรือนน า 

สตัวเ์ขา้และออกเป็นชุดๆ  (All  in  and  All  out  system)  เพือ่ป้องกนัการหมกัหมมของเช้ือโรคและ
การจดัการดา้นอ่ืนๆ 

6. สุขวทิยาส่ิงแวดลอ้ม  เช่นการท าความสะอาด  การใชน้ ้ ายาฆ่าเช้ือโรคเป็นตน้ 
7. การควบคุมการน าเช้ือโรคเขา้ฟาร์ม  เกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวจ์ะตอ้งมีมาตราการป้องกนัเช้ือ 

โรคไม่ใหเ้ขา้สู่ฟาร์มเล้ียงสตัวไ์ดแ้ก่ 
7.1 มีร้ัวรอบทั้งหมด 
7.2 การขนส่งสตัว ์ ควรจะมีคอกรวบรวมสตัวอ์ยูน่อกฟาร์ม 
7.3 พนกังานและผูเ้ยีย่มชมฟาร์ม  ควรอบรมพนกังานใหเ้ขา้ใจในเร่ืองการควบคุมป้องกนั 

โรคเป็นอยา่งดี  ผูเ้ยีย่มชมฟาร์มควรใหมี้นอ้ยที่สุดและไม่ควรเยีย่มชมฟาร์มอ่ืนก่อนแลว้  1-4  วนั 

7.4 อาหารและวสัดุอ่ืน 
7.5 ที่ท  าการโรงอาหารและหอ้งสุขา  ควรตั้งอยูใ่นทางเขา้ดา้นหนา้ร้ัวรอบฟาร์ม 
7.6 การขนถ่ายของเสีย  การก าจดัส่ิงขบัถ่ายของเสียต่างๆ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ 
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ที่ใชแ้ลว้ตอ้งท าความสะอาดทนัที  และใชเ้ฉพาะโรงเรือนเท่านั้น 
7.7 คอกกกักนัโรค  เม่ือจะน าสตัวจ์ากที่อ่ืนหรือฟาร์มอ่ืนมาเล้ียงปนกบัสตัวใ์นฝงูตอ้งกกั 

กนั  (Quarantive)  ไวจ้นกวา่จะมัน่ใจโรค 
7.8 หอ้งผา่ซากและการท าลายซากควรอยูน่อกฟาร์ม 

8. การจดัโปรแกรมท าวคัซีนที่ถูกตอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 
9. การประเมินผล  ประสิทธิภาพากรผลิตจะสามารถวเิคราะห์ภาวะโรคบางชนิดได ้
10. เม่ือเกิดโรคระบาดเจา้ของฟาร์มหรือผูเ้ล้ียงสัตวต์องปฏิบติัตามระเบียบการควบคุมและ 

ป้องกนัโรคอยา่งเคร่งครัด  
 

 การป้องกนัและการควบคุมโรคติดต่อในฟาร์มเลีย้งสัตว์ 
 การเล้ียงสตัวท์ี่มีประสิทธิภาพเพือ่ใหไ้ดผ้ลผลิตสูงคุม้กบัทุน  ผูเ้ล้ียงหรือเจา้ของตอ้งวาง
แผนการควบคุมป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคถูกหลกัวชิาการเพือ่ควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อในฟาร์มเล้ียง
สตัวต์ามแนวทางดงัต่อไปน้ีไดค้อื 

1. การระวงัเช้ือโรคจากภายนอกฟาร์ม 
1.1 เม่ือจะน าสตัวจ์ากฟาร์มอ่ืนเขา้มาเล้ียงปะปนกบัสตัวใ์นฝงู  ควรกกักนัสตัวใ์หม่ที่คอก 

กกักนัโรค  (Quarantine  house)  ก่อน  15-21  วนั  เม่ือมัน่ใจวา่สตัวน์ั้นปลอดโรคจึงน าเขา้เล้ียงรวม
ฝงูกบัสตัวเ์ก่าได ้

1.2 อยา่ใหค้นอ่ืนๆตลอดจนสตัวเ์ล้ียงหรือสตัวอ่ื์นๆเขา้ไปพลุกพลานในฟาร์มเพาะอาจจะ 
เป็นพาหะน าโรคมาสู่สตัวไ์ด ้

1.3 ถา้จ  าเป็นที่จะใหบุ้คคลภายนอกเขา้เยีย่มชมฟาร์มควรเตรียมรองเทา้และเส้ือผา้ให้ 
บุคคลภายนอกเปล่ียนและจดัอ่างน ้ ายาฆ่าเช้ือโรคไวห้นา้คอกทกุคอกส าหรับจุ่มเทา้ก่อนเขา้คอก 

2. การสุขาภิบาลภายในคอก 
2.1 หมัน่ท าความสะอาดคอกและบริเวณคอก  หมัน่ใชน้ ้ ายาฆ่าเช่ือโรคลา้งคอก  พื้นคอก 

ตอ้งแหง้  ไม่เฉอะแฉะเป็นหลุมเป็นบ่อ  เป็นเองมีน ้ าขงั 
2.2 ใหค้อกไดรั้บแสงแดดอยูเ่สมอเพือ่ท  าลายจุลินทรีย ์

3. การป้องกนัเช้ือโรคติดทางอาหารและน ้ า 
3.1 น ้ ากิน  น ้ าใช ้ ตอ้งสะอาด  หมัน่เปล่ียนน ้ าเสมอๆ 
3.2 อาหารที่ใหส้ตัวกิ์นตอ้งผสมใหม่อยูเ่สมอ  ไม่ทิ้งไวน้านเกินไป  ไม่บูด  ไม่ขึ้นรา  ที่ 

เก็บอาหารตอ้งมีฝาปิดมิดชิด  ไม่ใหห้นูหรือแมลงเขา้ไปได ้
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3.3 รางน ้ า  รางอาหารตอ้งสะอาด  ไม่ใหอ้าหารบูดเน่าคา้งอยู ่
3.4 วสัดุอาหารตอ้งน ามาจากที่ทีไ่ม่มีสตัวป่์วยหรือตายดว้ยโรคติดต่อ 

4. การสร้างความตา้นทานใหแ้ก่สตัวแ์ละการป้องกนัเช้ือโรคดว้ยวธีิต่างๆ 
4.1 คดัเลือกสตัวท์ี่แขง็แรงไวเ้ป็นพอ่พนัธแ์ม่พนัธุ์ 
4.2 หมัน่ดูและใหส้ตัวมี์สุขภาพดีอยูเ่สมอ 
4.3 ฉีดวคัซีนเพือ่สร้างภูมิคุม้กนัโรคที่ส าคญัใหก้บัสตัวว์างโปรแกรมการท าใหเ้หมาะสม 

ขอ้ควรปฏิบติัเม่ือเกิดโรคระบาด 
1. แยกสตัวป่์วยออกกกัขงัไวต่้างหาก 
2. รีบลา้งคอกและบริเวณ  ตลอดจนรางน ้ ารางอาหารดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
3. ถา้สตัวป่์วย  ตายลงตอ้งฝังซากให้ลึกหรือท าลายซากนั้น หา้มช าแหละและน าไปบริโภค 
4. เม่ือสตัวป่์วยหรือตายตอ้งรีบปรึกษาแพทย ์

 
การท าลายเชือ้โรคและการจ ากัดเชือ้โรค 

การท าลายเช้ือโรค  (Sterilization) 

 หมายถึงการท าลายลา้งส่ิงที่มีชีวติทั้งหมด  แต่การท าลายเช้ือที่สมบูรณ์แบบดงักล่าวน้ีจะท า
ส าเร็จเฉพาะอุปกรณ์หรือภาชนะที่มีขนาดเลก็เท่านั้น  เช่นเคร่ืองผา่ตดั 

 วิธีท าลายเชือ้โรค  สามารถกระท าหลายวิธีคือ 
1. การท าลายเช้ือโรคโดยการใชค้วามร้อน โดยใชเ้ปลวไฟ  การตม้  ลวก  อบไอน ้ า  

และอบไอน ้ าภายใตค้วามดนั 
2. การท าลายเช้ือโรคโดยการฉายรังสี เช่น 

2.1 ฉายรังสีอุลตราไวโอเลต 
2.2 รังสีไอออน 

3. การท าลายเช้ือโรคโดยสารเคมี  เช่นแอลกอฮอล  ฟีนอลและครีชอล 
การก าจัดเช้ือโรค  (Disinfection) 

หมายถึงการก าจดัเช้ือจุลินทรียท์ี่เป็นสาเหตุของโรคโดยการใชส้ารเคมี  เช่นการขจดัเช้ือโรค
บนตวัสตัวห์รือเน้ือเยือ้อวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึง  เรียกสารเคมีน้ีวา่  แอนติเซฟติด  (Antigeptic)  และ
เรียกสารเคมีที่ใชส้ าหรับก าจดัเช้ือโรคในหรือบนภาชนะอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆวา่ดิสอินเฟคแตนท ์ 
(Disinfactant) 
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วิธีที่นิยมท ากันมากคือ 
1. การรมยา  จะใชไ้ดผ้ลเฉพาะสถานที่หรือภาชนะที่สามารถปิดไดมิ้ดชิด  เช่นตูฟั้ก 

ไข่  การรมยาใชส้ารระเหยฟอร์มาลินกบัด่างทบัทิม  เกิดปฏิกิริยาไดแ้ก๊สซฟอร์มาลดีไฮด ์ 
(Formaldehyde)  ระเหยฟุ้งออกมาเป็นพื้นที่ที่ตอ้งการฆ่าเช้ือโรค  ตอ้งปิดภาชนะนานประมาณ  12  
ชัว่โมง 

2. การใชส้ารเคมี  จะตอ้งใชใ้หถู้กตอ้งตามต าแหน่งของผูผ้ลิตทั้งความเขม้ขน้และ 
เวลาที่ใชก่้อนใชย้าฆ่าเช้ือโรคตอ้งเก็บกวาดท าความสะอาดพื้นและฝาพนงัเสียก่อน 

ตวัอยา่งยาฆ่าเช้ือไดแ้ก่ 
1. ไลโซล 
2. โซดาไฟ 
3. โซเดียมไฮโปคลอไรท ์
4. แคลเซียมไฮดรอกไซด ์
5. โซเดียมคาร์โบไฮเนต 
6. น ้ ายาฟอร์มาลิน 
7. จุนสี 
8. ไอซาล 
9. เบนซอลโดเนียม  คลอไรด ์
10. ซานิตสั 

การก าจัดพยาธิและแมลงศัตรูของสัตว์เลีย้ง 
 พยาธิภายในและพยาธิภายนอก  เป็นศตัรูของสตัวเ์ล้ียงนอกจากจะท าการรบกวนสตัว ์ ท  าให้
สตัวมี์สุขภาพทรุดโทรม  การเจริญเติบโตชา้  ผลผลิตต ่าลง  ความสมบูรณ์พนัธพ์นัต  ่าลงยงัท าใหส้ัตว์
เกิดโรคต่างๆมากมาย   จึงควรจดัการ  2  ประการ  คือ   
 1.  การถ่ายพยาธิภายในใหก้บัสตัวโ์ดยใชย้าพยาธิซ่ึงพยาธิภายในที่ส าคญัไดแ้ก่   พยาธิตวักลม  
เช่นพยาธิไส้เดือน  พยาธิเสน้ดา้ย  พยาธิเม็ดตุ่มในสุกร  พยาธิตวัแบน  เช่น  พยาธิใบไมใ้นตบั  และ
พยาธิตวัตืด  เป็นตน้ 
 2.  การจ ากดัพยาธิภายนอกและแมลงศตัรูของสตัวเ์ล้ียงโดยใชย้าฆ่าแมลง  พยาธิภายนอกที่
ส าคญัของสตัวเ์ช่น  หมดั  เห็บ  เหา  ไร  เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีแมลงดูดเลือดต่างๆ  คือ  ยงุ  เหลือบ   
แมลงวนัคอกตลอดจนแมลงวนับา้นซ่ึงพบวา่เป็นพาหะน าโรคหลายชนิดอีกดว้ย 
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 การใช้ยาถ่ายพยาธิ 
 จึงควรใชย้าถ่ายพยาธิที่สามารถก าจดัพยาธิไดม้ากที่ชนิด  ออกฤทธ์ิกวา้งขวาง  มีความปลอดภยั
สูง  ไม่มีสารตกคา้งหรือตกคา้งเป็นส่วนนอ้ยและในระยะเวลาสั้น 
 

 ตัวอย่างยาถ่ายพยาธิ (Anthelmintics)ได้แก่ 

 1.  ไดคลอร์วอส (Dichorvos)   
 2. ไดเอทธิล คาร์บามาซืน (Diethylcarbamazine) 

3. ฮาลอกซิล (Haloxil) 
 4. ไธอะเบนโซล(Thiabenzole) 
 5. เตตราไมซอล (Tetramisol) 

 6. เรไนด ์(Ranide) 
 7. โทรแดกซ์ (Trodax) 
 8. เฮกซาคลอไรอีเธน (Hexachloroethane) 

 9. ฟีโนไธอะซีน(Phenothiazine) 
 10. เตตราคลอโรเอทธีลีน(Tetrachloroethy nlene) 
 

 ตัวอย่างยาฆ่าแมลงได้แก่ 

 1. แกมมา    เบเนชีน  เฮกซาคลอไรด ์(Gramma  benezene hexachloride) 
 2. คาร์บารีล(Carbary) หรือเซฟวนิ (Sevin) 

 3. อะชนัตอล  (Asuntol) 
 4. คาโนลีน (Canolene) 
 5. ดิลดริน (Dildriene) 

 6. อนัดริน (Aldriene) 
 7. ดลอร์เดน (Chlordane 
 8. มาลาไธออน (Malathion) 

 9. ลินเดน (Lindane) 
 10. ได โอดริน(Ciodrin) 
 11. ไฟเรธวนิ  (Phyrethrin) 
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 12. โรเนล (Ronel) 
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โรคสตัว์เคีย้วเอือ้ง 
 

โรคแอนแทรกซ์ 
(Anthrax) 

 
 เป็นโรคสตัว์ติดคนท่ีร้ายแรงโรคหนึ่ง  จึงนิยมเรียกโรคนีว้่า  โรคกาลี  โค  กระบือและแกะท่ี
ป่วยเป็นโรคแบบเฉียบพลนัมีลกัษณะส าคญัคือ  สตัว์ป่วยจะตายอย่างรวดเร็ว  มีเลือดสีด าคล า้ไหล
ออกตามทวารตา่ง ๆ ซากไม่แข็งตวั  ม้ามขยายใหญ่ 
 
สาเหตุและการแพร่โรค 
 โรคนีมี้สามเหตจุากเชือ้แบคทีเรียช่ือ  แบชิลลสั  แอนทราซิส (Bacillus  antrhracis)  พบมาก
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล  สตัว์ท่ีเป็นโรคนีส้่วนมากเกิดจากการหายใจเอาสปอร์ของเ ชือ้
แบคทีเรียท่ีปนเปื้อนอยู่ในดินหรือหญ้าเข้าสู่ร่างกาย  หรืออาจเกิดจากการกินน า้และอาหารท่ีมีเชือ้
ปะปนอยูเ่ข้าไป  แตส่ตัว์จะเป็นโรคนีโ้ดยเชือ้เข้าทางบาดแผลได้เช่นกนั  เม่ือเชือ้เข้าตวัสตัว์แล้วจะเพิ่ม
จ านวนมากขึน้กระจายอยู่ตามสว่นต่าง ๆ ของร่างกาย  พร้อมกับสร้างสารพิษขึน้มาท าให้สตัว์ป่วย
และตายในท่ีสดุ  ในระหวา่งสตัว์ป่วยเชือ้จะถกูขบัออกมากบัอุจจาระ  น า้ปัสสาวะหรือน า้นม  เม่ือสตัว์
ตายเชือ้จะออกมากบัเลอืดท่ีไหลออกตามทวารตา่ง ๆ  และเชือ้จะถกูขบัออกมามากขึน้  เม่ือท าการเปิด
ผา่ซาก  เชือ้นีเ้ม่ือสมัผสักบัอากาศก็จะสร้างสปอร์หรืออาจเรียกได้วา่เกราะหุ้มตวัในเวลา  2-3  ชั่วโมง  
เพื่อให้ตวัมนัเองคงทนอยูใ่นสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ได้  กลา่วกนัวา่สามารถอยู่ในดินได้นานกว่า  10  ปี  
ขึน้ไป  และคงทนในน า้เดือดได้นานถึง  30  นาท ี
 
อาการ 
 สตัว์เป็นโรคนีแ้บบเฉียบพลนัจะตายอย่างรวดเร็วภายในเวลา  1-2  ชั่วโมง  แต่ถ้าเป็นแบบ
รุนแรงจะตายภายใน  1-2  วนั  สตัว์จะมีอาการซมึ  หายใจเร็ว  ลกึ  หวัใจเต้นเร็ว  ไข้สงูประมาณ  107  
องศาฟาเรนไฮ  เยื่อชุ่มตา่ง ๆ มีเลือดคัง่หรือมีจุดเลือดออก  กล้ามเนือ้สัน่  บวมน า้ตามล าตวั  น า้นม
ลดอยา่งรวดเร็วและอาจมีเลอืดปนหรือมีสเีหลอืงเข้ม  ท้องอืดและตายในท่ีสดุ  เม่ือสตัว์ตายจะมีเลือด
สดี าคล า้ไหลออกตามทวารตา่ง ๆ เช่น  จมกู  ปาก  ทวารหนกัหรือแม้แต่ขุมขน  ซากสตัว์จะขึน้อืดเร็ว  
ไม่แข็งตวั  ถ้าท าการเปิดผา่ซากจะพบเลอืดออกตามอวยัวะต่าง ๆ พบของเหลวสีน า้เลือดภายในช่อง
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อกและช่องท้อง  ล าไส้อักเสบรุนแรงมีเลือดออกเลือดไม่แข็งตวัและม้ามขยายใหญ่เห็นได้ชัดเจน   ซึ่ง
เป็นลกัษณะส าคญัของโรคนี ้ ในคนท่ีท าการผา่ซากหรือบริโภคเนือ้สตัว์ป่วยด้วยโรคนีแ้บบสกุ ๆ ดิบ ๆ 
จะพบแผลหลมุตามนิว้มือ  แขน  หรือท่ีช่องปาก  และมีอาการเจ็บปวดในช่องท้อง  โรคนีจ้ะท าให้คน
ตายเสมอๆ 
 
การตรวจวินิจฉัย 
 1.  ขณะสตัว์มีชีวิต  ถ้าสงสยัวา่สตัว์ป่วยด้วยโรคแอนแทรกช์  ให้เจาะเลือดก่อนท าการรักษา
สว่นหนึ่งป้ายกระจก (slide)  จ านวน  4  แผ่น  และอีกสว่นหนึ่งเก็บใสห่ลอดแก้ว  เลือดป้ายกระจก
จ านวน  2  แผน่  ย้อมด้วยส ี แกรมสเตน (Gram stain)  แล้วตรวจหาเชือ้ด้วยกล้องจุลทรรศน์  ถ้าพบ
เชือ้มีลกัษณะเป็นแทง่ขนาดใหญ่  ปลายตดัอยู่ต่อกันเหมือนตู้ รถไฟและมีแคปซูลหุ้มแสดงว่าเป็นเชือ้ 
Bacillus anthracis  เพื่อการตรวจยืนยนัให้สง่  กระจก (slide)  ท่ีเหลือและเลือดในหลอดแก้วไปยงั
ศนูย์วิจยัและชนัสตูรโรคสตัว์ท าการวินิจฉยัอีกครัง้ 
 2.  เม่ือสตัว์ตาย  ถ้าสงสยัวา่สตัว์ตายด้วยโรคแอนแทรกช์  ควรท าการเจาะเลอืดจากเส้นเลือด
บริเวณโคนหาง  คอ  หวัใจ  น าเลอืดท่ีได้ป้ายกระจกไว้  4  แผน่  และดงัในข้อ 1 
 3.  ในกรณีซากสตัว์ถกูช าแหละ  ควรเก็บตวัอย่างชิน้เนือ้  กระดูก  หนงั  ขน  หรือดินบริเวณ
ผา่ซากท่ีพบรอยเลอืด  สง่ตรวจทางห้องปฏิบติังการ 
 
การรักษา 
 ท าการรักษาในขณะท่ีสตัว์เร่ิมแสดงอาการเช่น  เม่ือพบสตัว์มีไข้สงู  โดยให้ยาปฏิชีวนะและ
เพนนิซิลนิ  ในขนาด  1000  ยนิูตตอ่น า้หนกัสตัว์ 1  กิโลกรัม  หรือให้ออกซีเตตทราไซคลินในขนาด  5  
มิลลกิรัมตอ่น า้หนกัสตัว์  1  กิโลกรัม 
 
การควบคุมและป้องกัน 
 1.  แยกสตัว์ป่วยออกจากฝงู 
 2.  ฝังหรือเผาซากสตัว์ตลอดจนดินบริเวณท่ีสตัว์ตาย  การฝังควรขุดหลมุเล็กน้อย  2  เมตร   
โดยปนูขาวบนตวัสตัว์ก่อนกลบดิน 
 3. ใช้น า้ยา  ฟอร์มาลิน(Formllin) หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide)     5-10 %  
ราดฆา่เชือ้ 
 4.  กกัดอูาการสตัว์ท่ีรวมฝงูกบัสตัว์ป่วยหรือตาย 
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 5.  ฉีดวคัซีนให้สตัว์อายตุัง้แตห่ยา่นมขึน้ไป  ในรัศมี  10  กิโลเมตร  จากจุดเกิดโรคโดยฉีดทุก 
ๆ 6 เดือน  ติดตอ่กนัเป็นเวลา  5 ปี โค-กระบือ  ฉีดเข้าใต้ผิวหนงัตวัละ  1  มิลลลิติร  หลงัฉีดวคัซีนแล้ว
บริเวณท่ีฉีดจะบวม  และสตัว์มีไข้เลก็น้อย  2-3  วนั  วคัซีนนีไ้ม่ควรฉีดสตัว์ก าลงัตัง้ท้องเพราะจะท าให้
แท้งได้ 

โรคบรูเซลโลซีส 
(Brucellosis) 

 
 โรคบรูเซลโลซีสหรือท่ีเกษตรกรนิยมเรียกว่า  โรคแท้ง  เป็นโรคติดต่อเรือ้รังท่ีส าคญัของสตัว์
เลีย้งลกูด้วยนม  เช่น  โค  กระบือ  สกุร  แพะ  ม้า  สนุขั  เป็นต้น  ลกัษณะท่ีควรสงัเกตของโรคนี ้ คือ  
สตัว์จะแท้งลกูในช่วงท้ายของการตัง้ท้อง  และอตัราการผสมติดในฝงูจะต ่า 
 
สาเหตุและการแพร่ของโรค 
 เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย ช่ือ บรูเซลลา  พบมีการแพร่ระบาดในทุกประเทสของโลก  โดยเฉพาะ
โคนม  ยงัมีความส าคญัในด้านสขุภาพอนามยัของมนษุย์ด้วย  เน่ืองจากโรคนีส้ามารถติดต่อถึงคนได้
เรียกวา่  อนัดแูลนท์  ฟีเวอร์  พบวา่โคทกุอายสุามารถติดเชือ้นีไ้ด้แตใ่นโคสาว  แม่โค  โคตัง้ท้องและโค
เพศผู้ ท่ีโตเต็มวยั  สามารถติดเชือ้นีไ้ด้งา่ยกวา่ลกูโค  โคสว่นมากจะติดเชือ้  โดยการกินอาหาร  น า้ท่ีมี
เชือ้ปะปน  ซึง่เชือ้นีจ้ะออกมากบัน า้ปัสสาวะ  น า้นม  น า้คร ่า  ของโคท่ีเป็นโรค  หรืออาจติดเชือ้ได้โดย
การสมัผัสโดยตรงเชือ้เข้าทางผิวหนงั  เยื่อชุ่ม  โดยการหายใจ  การผสมพันธ์ุโดยวิธีธรรมชาติ  แต่
เกิดขึน้ได้น้อยมาก 
 

อาการ 
 แม่โคจะแท้งลกูในระยะตัง้ท้องได้ 5-8  เดือน  จะมีรกค้างและมดลกูอกัเสบตามมาเสมอ  การ
แท้งมกัจะเกิดขึน้ในการตัง้ท้องแรกเทา่นัน้  หลงัจากนัน้อาจไม่แท้ง  แตจ่ะเป็นตวัอมโรคแพร่ไปยงัโคตวั
อ่ืน ๆ ได้  หรือลกูโคท่ีคลอดออกมาจะอ่อนแอไม่แข็งแรงหรืออาจเป็นหมัน  การผสมติดในฝูงต ่า  โค
เพศผู้ลกูอณัฑะจะบวมโตข้างใดข้างหนึง่และเป็นหมนั  อาจพบข้ออกัเสบร่วมด้วย 
 ในคนตะมีอาการหนาวสัน่ไข้ขึน้ ๆ ลง ๆ  มีเหงื่อออกมากในเวลากลางคืนจะปวดเม่ือยตามข้อ
และตามกล้ามเนือ้  อ่อนเพลยี  เบื่ออาหาร  ตวัเหลอืงซีด 
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การตรวจวินิจฉัย 
 1.  การตรวจทางซีร่ัมวิทยา 
                 เจาะเลอืดโคตวัละประมาณ  5  ซีซี  แยกเก็บน า้เหลือง (ซีร่ัม)  ถ้าไม่สามารถสง่ได้ภายใน
วนันัน้จะต้องเก็บซีร่ัมแช่แข็งไว้  ซีร่ัมควรสง่ไม่น้อยกวา่ตวัละ  1  ซี.ซ.ี 
 
 การตรวจทางซีร่ัมวิทยาในห้องปฏิบติัการมี  4  วิธีคือ 
 1.  การตรวจด้วยวิธี  โรส  เบงกอล  เทสต์ (Rose Bengal test)  โดยใช้ซีร่ัม  1  หยดและน า้ยา
ตรวจ  1  หยด  คนให้เข้ากนั  ถ้ามีตะกอนเกิดขึน้ถือวา่เป็นโรค 
 2.  ตรวจด้วยวิธีทิว  แอกกลติูเนชัน่  เทสต์ (Tube Agglutination test)  โคท่ีฉีดวคัซีนหลงัจาก
ฉีดวคัซีนแล้ว  10  เดือน  ถ้าให้ผลบวกตัง้แต่  1:200 ให้ถือว่าเป็นโรค  สว่นโคท่ีไม่ฉีดวคัซีนถ้าให้
ผลบวกท่ี 1 : 100 ขึน้ไปถือวา่เป็นโรค 
 3.  วิธีคอมพลีเมนต์ ฟิกเซซัน่  เทสต์ (Complement  fixation  test)  เป็นวิธีการตรวจเพื่อ
ยืนยนัผลอีกขัน้หนึง่  ส าหรับในโคท่ีเป็นโรคเรือ้รัง 
 4.  วธีิอีไลซา่ (ELISA) 
 2.  การตรวจเพาะหาเชือ้แบคทีเรีย 
       กรณีท่ีสตัว์แท้งลูกควรเก็บลกูท่ีแท้งรวมทัง้รก  น า้นมหรือถ้าโคคลอดปกติก็ควรจะเก็บ
สว่นรก  สง่ตรวจทางห้องปฏิบติัการโดยน ารกและชิน้สว่นอ่ืนแช่น า้แข็ง  หรือหากสง่ห้องปฏิบติัการไม่
ทนัในเวลาที่เห็นอาการ  ควรจะเก็บเนือ้เยื่อตา่ง ๆ เหลา่นีโ้ดยการแช่แข็ง  แล้วจึงน าสง่ตรวจ 
 

การรักษา 
 ไม่แนะน าให้รักษาเน่ืองจากไม่ให้ผลดีเทา่ที่ควร 
 

การควบคุมและป้องกัน 
 1.  ควรตรวจโรคทกุ ๆ 6 เดือน  ในฝงูโคท่ียงัไม่ปลอดโรคและทกุปีในฝงูโคท่ีปลอดโรค 
 2.  สตัว์ท่ีตรวจพบวา่เป็นโรคควรจะแยกออกจากฝงู 
 3.  คอกสตัว์ป่วยด้วยโรคนี ้ ต้องใช้น า้ยาฆ่าเชือ้ท าความสะอาด  แล้วทิง้ร้างไว้อย่างน้อย  1  
เดือน  ก่อนน าสตัว์ใหม่เข้าคอก 
 4.  ท าลายลกูท่ีแท้ง  รก  น า้คร ่า  โดยการฝักหรือเผา  แล้วท าความสะอาดพืน้ท่ีนัน้ด้วยน า้ยา
ฆา่เชือ้ 
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 5.  ก าจดั  นก  หน ู แมลง  สนุขั  แมว  และสตัว์เลีย้งอ่ืนซึง่เป็นตวัแพร่โรคออกไป 
 6.  สตัว์ท่ีน ามาเลีย้งใหม่  ต้องปลอดจากโรคนีก้่อนน าเข้าคอก 
 7.  โคพอ่พนัธ์ุท่ีใช้ต้องไม่เป็นโรคนี ้
 8.  ควรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคนีใ้นโค  กระบือ  เพศเมีย  อายุ 3-8 เดือน ซึ่งจะท าให้มีภูมิคุ้มกัน
โรคได้นานถึง  6  ปี 
 

โรคเฮโมรายกิเซฟตซิีเมีย 
(Haemorrhagic  sejpticemia) 

 
 โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียหรือนิยมเรียกตามอาการวา่  โรคคอบวม  เป็นโรคระบาดรุนแรงของ
โค ‟ กระบือ  แต่โรคนีจ้ะมีความรุนแรงน้อยลงในสตัว์อ่ืน ๆ เช่น  แกะ  สกุร  ม้า  อูฐ  กวางและช้าง  
เป็นต้น  ลกัษณะส าคญัของโรคคือ  หายใจหอบลกึมีเสยีงดงั  คอหรือหน้าบวมแข็ง  อตัราการป่วยและ
อตัราการตายสงู 
 

สาเหตุและการแพร่ระบาด 
 เกิดจากเชือ้แบคทีเรียช่ือ  พาสทูเรลลา (Pasteurella  nultocida)  พบในประเทศต่าง ๆ ของ
เอเชียและอาฟริกาเป็นสว่นมาก  การระบาดของโรคจะเกิดขึน้ในสภาวะท่ีสตัว์เกิดความเครียด  เช่น  
ต้นหรือปลายฤดูฝน  การเคลื่อนย้ายสตัว์หรือการใช้แรงงานสตัว์มากเกินไป  ในสภาวะความเครียด
เช่นนี ้ สตัว์เป็นตวัเก็บเชือ้ (Carrier)  จะปลอ่ยเชือ้ออกมาปนเปื้อนกับอาหารและน า้  เม่ือสตัว์ตวัอ่ืน
กินอาหารหรือน า้ท่ีมีเชือ้ปนอยู่เข้าไป  ก็จะป่วยเป็นโรคนีแ้ละขบัเชือ้อกมากับสิ่งขบัถ่ายต่าง ๆ เช่น  
น า้มกู  น า้ลาย  อุจจาระ  ท าให้โรคแพร่ระบาดตอ่ไป  เชือ้  Pasteurella  multocida  นีเ้ม่ือปนเปือ้นอยู่
ในแปลงหญ้าจะมีชีวิตอยูไ่ด้ประมาณ  24  ชัว่โมง  แตถ้่าอยู่ในดินท่ีชืน้แฉะอาจมีชีวิตอยู่ได้นานถึง  1  
เดือน 
 

อาการ 
 สตัว์ท่ีเป็นโรคแบบเฉียบพลนัจะมีอากรซมึ  ไข้สงู  104-107  องศาฟาเรนไฮ  น า้ลายไหล  และ
ตายภายในเวลาอนัรวดเร็วไม่เกิน  24  ชัว่โมง  แต่ถ้าเป็นโรคแบบรือ้รังจะสงัเกตเห็นอาการทางระบบ
หายใจคือ  อ้าปากหายใจ  หายใจหอบลกึ  ยืดคอไปข้างหน้า  หายใจมีเสียงดงั  ลิน้บวมจุกปาก  หน้า  
คอ  หรือบริเวณหน้าอกจะบวมแข็งร้อน  ต่อมาจะมีอาการเสียดท้อง  ท้องอืด  อุจจาระมีมูกเลือดปน  
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สตัว์จะตายภายใน  2-3  วนั  เม่ือเปิดผา่ซากสตัว์  จะพบสารลกัษณะคล้ายวุ้นแทรกอยูร่ะหวา่งผิวหนงั
และกล้ามเนือ้ตรงบริเวณท่ีบวม  มีจุดเลอืดออกท่ีตอ่มน า้เหลืองและหวัใจ  ปอดจะมีเลือดคัง่  หรือถ้า
เป็นเรือ้รังจะพบเยื่อหุ้มปอดหนาตัวขึน้  เนือ้ปอดแข็ง  ภายในหลอดลมมีของเหลวปนฟองอากาศ 
(fronthy  exudate)  ตบัคัง่เลอืดบวมขยายใหญ่  ล าไส้อกัเสบ  ตอ่มน า้เหลอืงบวมน า้ขยายใหญ่ 
 

การตรวจวินิจฉัย 
 การวินิจฉยัโรคนอกจากสงัเกตอาการ  วิการ  และศกึษาประวติัสตัว์ป่วยแล้ว  การตรวจหาเชือ้
จากตวัอยา่งตา่ง ๆ เป็นสิง่จ าเป็นท่ีต้องท าควบคูก่นั  ซึง่กระท าได้ดงันีคื้อ 
 1.  ตรวจหาเชือ้ขณะสตัว์มีชีวิตและมีไข้สงู  จะพบเชือ้ในกระแสเลือดได้  ขณะท่ีสตัว์มีไข้สงู  
หรืออาจตรวจพบเชือ้ในน า้มูก  น า้ลายก็ได้เช่นกนั  ดงันัน้จึงควรเก็บตวัอย่างเลือด  น า้ลายหรือน า้มูก  
จากสตัว์ป่วยก่อนท าการรักษา  ป้ายเลือดไว้บนกระจก (slide)  สว่นหนึ่ง  และอีกส่วนหนึ่งเก็บใส่
หลอดแก้วส่งตรวจท่ีห้องปฏิบัติการ  เชือ้ Pasteurella multocida  เม่ือย้อมด้วยสีเมทิลิน  บล ู
(Methylene  blue)  จะมีลกัษณะเป็นรูปแทง่หวัท้ายมน  ติดสเีข้มคล้ายเข็มกลดั 
 2.  ตรวจหาเชือ้จากซากสตัว์  เปิดผา่ซากพร้อมบนัทกึวิการท่ีตรวจพบ  แล้วเก็บอวยัวะต่าง ๆ 
เช่น  ตอ่มน า้เหลอืง  ปอด  ตบั  ม้าม  หวัใจ  ไต  และล าไส้  แยกกันใสถุ่งพลาสติกแต่ถ้าซากสตัว์ถูก
ช าแหละหรือเน่ามาก  ควรตรวจหาเชือ้จากไขกระดูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเป็นกระดูกท่อนโต  เช่น  
กระดกูขา  จะสามารถตรวจพบเชือ้ได้งา่ยขึน้ 
 

การรักษา 
 การรักษาจะได้ผลดีเม่ือท าการรักษาขณะสตัว์เร่ิมแสดงอาการป่วย  โดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยา
ซลัฟาตา่ง ๆ เช่น อ๊อกซีเตตาไซคลนิ  เทอราไมซิน  เพนนิซิลนิ  ซลัฟาไดมิดิน  เป็นต้น 
 

การควบคุมและป้องกัน 
 1.  เม่ือมีสตัว์ป่วยหรือตายท่ีสงสยัวา่จะเป็นโรคระบาดนี ้ ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสตัวแพทย์ในท้องท่ี
โดยเร็ว 
 2.  สตัว์ท่ีตายไม่ควรน าไปบริโภค  ควรฝังหรือเผาป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 
 3.  ควรแยกสตัว์ป่วยออกจากฝงูทนัทีและรีบตามเจ้าหน้าที่มาท าการรักษา 
 4.  หลกีเลีย่งสภาวะท่ีท าให้สตัว์เกิดความเครียด  ด้วยการจดัการและสขุาภิบาลท่ีดี 
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 5.  ท าวคัซีนป้องกนัโรคให้โค ‟ กระบือ  อายุตัง้แต่  4  เดือนขึน้ไป  โดยใช้วคัซีนเชือ้ตายชนิด
สือ่น า้ในน า้มนั  วคัซีนนีจ้ะสามารถคุ้มโรคได้นาน  1  ปี 
 
 
 
 

โรคกีบเน่า 
(Infectious  foot  rot) 

 
 เป็นโรคติดต่อส าคัญท่ีท าให้โคนมแสดงอาการขาเจ็บ  เน่ืองจากส่วนต่าง ๆ ของกีบมีการ
อกัเสบ 
 

สาเหตุ 
 เกิดจากเชือ้แบคทีเรียช่ือ ฟูโซแบคทีเรียม นิโครโฟรัม(Fusobacterium necrophorum) 
 

การติดต่อ 
 โรคนีเ้กิดได้ทกุฤดกูาล  แตจ่ะพบมากในฤดฝูน  และมีสาเหตโุน้มน ามาจกาการเลีย้งโคในคอก
ท่ีชืน้แฉะตลอดเวลา  หรือคอกท่ีมีแอ่งโคลนมีก้อนหิน  ก้อนกรวดปะปนอยู่  หรือคอกท่ีมีพืน้แข็งและ
แห้ง  ซึง่สภาพเช่นนีจ้ะท าให้กีบมีการบวม  มีแผลตาสนักีบและซอกเก็บ  เชือ้แบคทีเรียจึงผ่านเข้าทาง
บาดแผล  เกิดการอักเสบท่ีบริเวณกีบได้  โคท่ีเป็นโรคนีจ้ะมีน า้สีด า ๆ กลิ่นเหม็น  ออกมาจากแผล
ปะปนในแปลงหญ้า  พืน้คอก ท าให้โรคแพร่ระบาดไปยงัโคตวัอ่ืนๆ ได้ 
 

อาการ 
 โคจะแสดงอาการเจ็บขา  เดินกะเผลก  สนักีบและซอกกีบบวมแดง  มีแผลรูท่ีมีน า้สีด าคล า้
ไหลออกมากลิ่นเหม็นมาก  มักพบในโคทุกอายุ  แต่จะพบมากในโคท่ีมีอายุ  แม่โคท่ีก าลงัให้นม  
น า้นมจะลดลงกวา่ปกติ 
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การตรวจวินิจฉัย 
 สงัเกตได้จากอาการและสภาพแวดล้อมทัว่ ๆ ไป เช่น  พืน้คอก  ฤดูกาล  ดูลกัษณะของแผลท่ี
บริเวณเก็บและเพาะหาเชือ้แบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุ 
 

การรักษา 
 ในระยเร่ิมแรกของโรค  ให้รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ  หรือซลัฟา  เช่น  เพนิซิลิน 10,000  ยูนิต/
น า้หนกัสตัว์ 1 กิโลกรัม  หรืออ๊อกซี่เต็ทตร้าไซคลนิ  1 ซ.ีซี./น า้หนกัสตัว์ 10 กิโลกรัม หรือซลัฟาไดอะซิ
นขนาด  150-200  มิลลกิรัม/น า้หนกัสตัว์  1  กิโลกรัม  ก็จะได้ผลดีแตถ้่าบริเวณพืน้กีบอ่อนนุ่มมีแผลรู  
ควรล้างท าความสะอาดกีบ  เปิดแผลให้กว้างตัดเอาเนือ้ตายออกล้างแผลให้สะอาดอีกครัง้ด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  แล้วใสย่าชนิดครีมท่ีผสมซลัฟาหรือยาปฏิชีวนะอ่ืน ๆ หรือจะให้สตัว์เดินผ่าน
บอ่น า้ตืน้ ๆ ท่ีมี 5%  คอปเปอร์ซลัเฟต  หรือ 3% ฟอร์มาลินก็ได้  แล้วน าโคไปไว้ในคอกท่ีพืน้แห่งและ
สะอาด 
 

การควบคุมและป้องกัน 
 1.  แยกโคท่ีแสดงอาการขาเจ็บ  ออกจากฝงู  ท าการรักษากีบท่ีเนา่ 
 2.  ท าความสะอาดพืน้คอกถ้าเป็นคอนกรีต  ด้วยน า้ยาฆา่เชือ้ปลอ่ยทิง้ไว้ให้พืน้คอกแห้ง 
 3.  ถ้าพืน้คอกท่ีเป็นดินควรเก็บกวาดอุจจาระออกให้หมดอย่าปลอ่ยให้หมักหมมพยายามท า
ให้พืน้คอกเรียบ  เพื่อป้องกนัน า้ขงัโดยเฉพาะในฤดฝูน 
 4.  ควรสงัเกตสขุภาพของโคอยา่งสม ่าเสมอ 
 

โรคเลปโตสไปโรซีส 
(Leptospirosis) 

 
 โรคเลปโตสไปโรซีส มีช่ือเรียกแตกต่างกันไปเช่น Spirocheatosis, Yellow fever, Weil’s  
disease และ Red water of calves  เป็นต้น  โรคนีพ้บในสตัว์เลีย้งทุกชนิดรวมทัง้สตัว์ป่า  หนู  สตัว์
เลือดเย็น  และติดต่อถึงคนได้  มีการส ารวจโรคนีใ้นประเทศไทยเม่ือปี พ .ศ. 2506-2511  ในโคของ
เกษตรกร  โดยวิธีทางซีร่ัมวิทยา  พบวา่โคเคยได้รับเชือ้เลปโตสไปราหลายซีโรไทป์  นอกจากนีย้งัพบวา่
สตัว์ตา่ง ๆ ท่ีเป็นพาหะของโรคท่ีจะแพร่เชือ้ไปให้โค  ได้แก่  สนุขั  แมว  หนู  และน า้ท่ีใช้เลีย้งสตัว์จาก
แม่น า้  ล าธาร  หนอง  และบงึ  เป็นต้น 
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สาเหตุและการตดิต่อ 
 เกิดจากเชือ้  เลปโตสไปรา (Leptospira)  มีลกัษณะเป็นเส้นเกลียวยาวเหมือนเส้นด้าย  
ปลายด้านหนึง่หรือสองด้านโค้งงอ  มีความยาว  8-12  ไมครอน  หากอยู่ในอาหารเลีย้งเชือ้นาน ๆ จะ
เพิ่มความยาวมากกวา่ที่พบในร่างกายสตัว์  การเคลือ่นไหวจะเป็นไปตามทางแกนยาว  โดยมีปลายงอ
ด้านใดด้านหนึ่งท าหน้าท่ีคล้ายใบพัด  เชือ้นีช้อบความชืน้  อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโต
ประมาณ  20-30 องศาเซลเซียส 
 การเกิดโรคนี ้ พบวา่หนเูป็นตวัการส าคญัและสตัว์อ่ืน ๆ สามารถติเเชือ้ได้โดย 
 1.  จากน า้ปัสสาวะของหนท่ีูมีเชือ้เลปโตสไปรา  เช่น  สมัผสัน า้ปัสสาวะโดยตรงหรือกินอาหาร
และน า้ดื่มที่ปนเปือ้นน า้ปัสสาวะนัน้ 
 2.  สตัว์ในฝงูบางตวัมีเชือ้เลปโตสไปราอยูใ่นร่างกาย  เชือ้จะออกมากับน า้ปัสสาวะสตัว์ในฝูง
ตวัอ่ืนก็รับเชือ้จากน า้ปัสสาวะเข้าไป 
 
อาการและวกิาร 
 1.  มีไข้และเกิดภาวะโลหิตเป็นพิษ  ซึง่จะท าให้โคท่ีตัง้ท้องแท้งได้ 
 2.  มีจุดเลอืดออกจามเยื่อเมือกตา่ง ๆ 
 3.  ในลกูสตัว์อาจมีการซีดตามเยื่อเมือก  และอาจมีอาการดีซา่นได้ในสตัว์บางตวั 
 4.  มีอาการทางระบาดไต  เช่น  ไตอกัเสบ, ปัสสาวะออกมามีสแีดง ฯลฯ (มักจะพบในรายท่ีมี
อาการแบบเรือ้รัง) 
 

มดลูกอับเสบ 
(Metritis) 

 
 เป็นโรคทางระบบสืบพนัธ์ุท่ีมีการอักเสบของผนงัมดลกู  พบได้ทัง้แบบรุนแรงและแบบเรือ้รัง  
เกิดจากการติดเชือ้แบคทีเรียตา่ง ๆ สว่นมากจะเกิดหลงัการคลอดลกูได้ 2-4  วนั  มีลกัษณะส าคญัคือ
จะพบของเหลวมีกลิน่เหม็นไหลออกมาทางช่องคลอด  และจะมีปัญหาการผสมไม่ติดตามมาเสมอ 
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สาเหตุและกาแพร่โรค 
 โรคนีส้ามรถเกิดได้กับโคทุกอายุ  แต่ส่วนมากพบในแม่โคหลังการคลอดลูกได้ 2-4 วัน  
เน่ืองจากการติดเชือ้แบคทีเรียตา่ง ๆ เช่น  สเตรปโตคอกคสั, โครีนีแบคทีเรียม  ไพโฮจิเนส, สเตปไฟโล
คอกคัส, ซูโดโมนาส เออรูจิในซ่า และคลอสตริเดียม (Streptococcus  spp.,Corynebacterium  
pyogenes, Staphylococcus spp., Pseudomonas aeruginosa และ Clostridium spp.,)  การติด
เชือ้นีมี้สาเหตโุน้มน าเน่ืองจากการเกิดรกค้าง  คลอดยาก  แท้งลกู  ลกูตายในท้อง  มดลกูทะลกั  หรือ
อาจมีสาเหตุโน้มน ามาจากการขาดสารอาหาร  เช่น  ไวตามิน E, ไวตามิน A และแร่ธาตุ  เช่น  
ซีลีเนียม (Selenium)  เป็นต้น  นอกจากนีม้ดลูกอักเสบอาจเกิดจากโคเป็นโรค  เช่น  บรูเซลโลซีส  
เมลลอยโดซีส  เลปโตสไปโรซีส  แคมไพโลแบคเทอริโอซีสทริโคโมนิเอซีส (Brucellosis, Melioidosis, 
Leptospirosis, Campylobacteriosis, Trichomoniasis) เป็นต้น 
 
อาการ 
 โคท่ีเป็นมดลกูอกัเสบจะมีไข้  ซมึ  อวยัวะเพศบวม  มีของเหลวหรือหนอง  มีกลิ่นเหมือนไหล
ออกมาจากช่องคลอด    กินอาหารน้อยลง  ปวดเบง่  ปัสสาวะกะปริบกะปรอย  และน า้นมสด  ในราย
ท่ีเป็นรุนแรง  จะมีอาการหนาวสัน่  ขนลกุชนั  ไม่กินอาหาร  ไข้สงู  ชีพจรเต้นเร็ว  เสยีดท้อง  โคจะตาย
ใน  2-5  วนั  เน่ืองจากโลหิตเป็นพิษ  และในรายท่ีเป็นเรือ้รังจะมีหนองในมดลกู  หนองมีลกัษณะขุ่น
ขาวหรือสแีดงคล า้หรือเทาด าไหลออกเป็นครัง้คราว  มีกลิ่นเหม็น  สงัเกตเห็นได้ท่ีบริเวณโคนหาง  ก้น  
โคนขาหลังจะเปียกและโคจะซูบผอม  ส่วนในรายท่ีเป็นไม่รุนแรงสตัว์จะไม่แสดงอาการผิดปกติ  
จนกวา่จะเป็นสดัจึงจะพบเมือกขาวขุน่มีกลิน่เหม็นไหลออกมาหรือโคอาจไม่เป็นสดัเลย 
 
การตรวจวินิจฉัย 
 ควรสงัเกตอาการร่วมกบัการตรวจคล ามดลกู  เพราะมดลกูจะขยายใหญ่  ผนงัมดลกูหนาขึน้  
และเพื่อผลในการรักษาควรเก็บหนองจากมดลกูสง่ตรวจหาสาเหตขุองโรคและหาประสิทธิภาพของยา
ปฏิชีวนะ  ท่ีมีตอ่เชือ้ด้วย 
 
การรักษา 
 ในรายที่เป็นไม่รุนแรงการให้ยาปฏิชีวนะหรือซลัฟาสอดเข้าช่องคลอดก็เป็นการเพียงพอแต่ใน
รายท่ีเป็นรุนแรงสตัว์แสดงอาการป่วยร่วมด้วย  ควรให้ยาปฏิชีวนะหรือซัลฟาฉีดเข้าเส้นเลือดหรือ
กล้ามเนือ้  เช่น  เพนนิซิลลนิ  ออกซิเตตราไซคลนิ (Penicillin, Oxytetracycline)  หรือ  ซลัฟาเมทาซิน 
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(Sulfamethazine)  พร้อมกบัสอดยาเข้ามดลกูและให้เดกโตรส  เซไล (Dextrose Saline) และอ๊อกซีโต
ซิน (Oxytocin)  เพื่อขบัหนองออกจากมดลกูด้วย 
 
การป้องกัน 
 ควรดแูลแม่โคขณะคลอดและหลงัคลอด  สงัเกตดวูา่รกออกแล้วหรือยงั  ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง
รกยงัไม่ออกต้องรีบแก้ไขอย่าปลอ่ยทิง้ไว้  ถ้าหลงัคลอดแม่โคแสดงอาการซึม  มีไข้  ไม่เคีย้วเอือ้ง  มี
ของเหลวไหลออกมาทางช่องคลอด  มีสแีละกลิน่ผิดปกติ  ให้รีบท าการรักษา และควรตรวจโรคต่าง ๆ 
ท่ีเป็นสาเหตขุองการเกิดมดลกูอกัเสบในโคอยา่งสม ่าเสมอ 
 

โรคไข้สามวัน  หรือโบวาย  อีฟีเมอรอล  ฟีเวอร์ 
(Bovine  ephemeral  fever) 

 
 เป็นโรคติดเชือ้ไวรัสในโค  พบในโคได้ทกุอาย ุ แตล่กูโคอายุต ่ากว่า  6  เดือนมักไม่แสดงอการ
โรคนีมี้ระยะฟักตวั 2-10  วนั  พบในสว่นใหญ่ของทวีปเอเชีย  บางสว่นของอาฟริกาและออสเตรเลีย  
ความสญูเสยีท่ีเกิดจากโรคนีคื้อ  ท าให้น า้นมลด  ในโคนม  อาจลดลงถึง  80% หากเกิดโรคในช่วงท้าย
ของระยะให้นม  รวมทัง้สตัว์ท่ีติดเชือ้จะอ่อนแอท าให้เกิดโรคแทรกซ้อน  ได้ง่ายส าหรับการเกิดโรคนีใ้น
ประเทศไทย  ราตรีและคณะ (2527)  ได้ส ารวจสภาวะของโรคนีใ้นภาคใต้พบอัตราการติดเชือ้โดย
เฉลีย่  70  และ 47.5 %  ในโคและกระบือ  ต่อมาปราจีนและคณะ (2530)  ศึกษาท่ีอ าเภอมวกเหล็ก  
จงัหวดัสระบุรี  พบโคมีอัตราการติดเชือ้  93.6 %  และในปี  2535  สพุจน์และอารี  สามารถแยกเชือ้
ไวรัสท่ีเป็นสาเหตขุองโรคนีไ้ด้ 
 
การตรวจวินิจฉัย 
 1.  โดยดจูากอาการร่วมกบัการแยกเชือ้ไวรัส  การแยกเชือ้ท าจากเลอืดโคในช่วงที่มีไข้สงู 
 2.  ตรวจจากซีร่ัม 
 
การรักษา 
 ไม่มียารักษาโดยตรง  การรักษาท าโดยให้ยาปฏิชีวนะป้องกันโรคแทรกซ้อนร่วมกับยาบ ารุง  
ควรหลีกเลี่ยงการกรอกยาเน่ืองจากเสื่อต่อการเกิดปิดอักเสบ  สตัว์ท่ีขาเจ็บ  ลกุไม่ขึน้ควรได้รับการ
ดแูลท่ีเหมาะสม 
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การควบคุมและป้องกัน 
 โดยการฉีดวคัซีนป้องกนั  แตปั่จจุบนัยงัไม่มีการใช้วคัซีนป้องกนัโรคนีใ้นประเทศไทย 
 
การเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏบิัตกิาร 
 1.  กรณีท่ีต้องการแยกเชือ้ไวรัส  เก็บเลือดผสมสารกันการแข็งตวัของเลือด  การให้สารเฮฟ
ฟาริน (Heparin)  ให้ผลดีกว่าอีอีทีเอ (EDTA)  เก็บตวัอย่างในท่ีเย็นและรีบสง่ห้องปฏิบติัการโดยเร็ว
ภายใน  24  ชัว่โมง 
 2.  กรณีท่ีตรวจจากซีร่ัม  ต้องท าซีร่ัมคูโ่ดยเจาะเลอืด  2  ครัง้  หา่งกนั  2-3  สปัดาห์ 
 

โรคปากและเท้าเป่ือย 
(Foot and mouth disease) 

 
ช่ือพ้อง  โรคเอฟ  โรคกีบ 

สาเหตุ 
 เกิดจากเชือ้ไวรัส  เอฟ  เอ็ม  ดี (FMD)  ท่ีพบในประเทศไทยมี  3  ไทป็  คือ  โอเอเชียวนั  เชือ้
ทัง้  3  ไทป์นี ้ จะท าให้สตัว์ป่วยแสดงอาการเหมือนกัน  แต่ไม่สามารถให้ภูมิคุ้มกันต่างไทป์ได้  
กลา่วคือถ้าฉีดวคัซีน  เอฟ  ไทป์  เอ  ให้ หรือสตัว์เคยป่วยเป็นโรคเอฟ  ไทป์  เอ  มาก่อน  สตัว์จะมี
ภมิูคุ้มกนัเฉพาะตอ่โรคเอฟไทป์เอ  เทา่นัน้  แต่จะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคเอฟไทป์โอ  หรือ ไทป์เอเชียวนั  
ดังนัน้หากมีโรคเอฟ  ไทป์  โอ  หรือเอเชียวันระบาดสัตว์ก็อาจจะติดโรคได้  โรคนีมี้ระยะฟักตัว  
ประมาณ  2-8  วนั 
 

อาการ 
 โคท่ีเป็นโรคนี ้ จะมีไข้  ซมึ  เบื่ออาหาร  หลงัจากนัน้จะมีเม็ดตุ่มพอง  เกิดท่ีริมฝีปาก  ในช่อง
ปาก  เช่น  เหงือกและลิน้  ท าให้น า้ลายไหล  กินอาหารไม่ได้  และเกิดเม็ดตุ่มท่ีระหว่างช่องกีบ  ไรกีบ  
ท าให้เจ็บมาก  เดินกะเผลก  เม่ือเม็ดตุ่มแตกออกอาจมีเชือ้แบคทีเรียร่วมด้วย  ท าให้แผลหายช้า
ขณะท่ีโคเป็นโรคจะผอมน า้นมจะลดลงอยา่งมาก  ในโคอัตราการติดโรคสงูถึง  100%  อัตราการตาย  
0.2-5%  ในลกูโคอตัราการตายอาจสงูถึง  50-70%  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งลกูโคท่ียงัดูดนมอัตราการตาย
อาจสงูถึง  100% 
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การตรวจวินิจฉัย 

 เน่ืองจากวคัซีนแตล่ะไทป์ไม่สามารถให้ความคุ้มข้ามไทป์กันเม่ือมีสตัว์ป่วยด้วยโรคปากและ
เท้าเป่ือย  ควรตรวจให้รู้วา่เป็นไทป์ไหนเพื่อจะได้ฉีดวคัซีนป้องกนัไทป์นัน้ 
 

การรักษา 
 ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน  แผลจะหายเองใน 1-2  สปัดาห์  ถ้าแผลมีการติดเชือ้ให้ท าความสะอาด
แผล  ส าหรับท่ีกีบใสย่าปฏิชีวนะชนิดท่ีใช้ป้ายแผล  เช่น  เพนนิซิลนิหรือ  ฟิวราโซลิโดน  ส าหรับท่ีปาก
ป้ายด้วยยาสมี่วง (เจนเซียนไวโอเลท) 
 

การควบคุมและป้องกัน 
 ฉีดวคัซีนโรคเอฟทัง้  3  ไทป์  โดยฉีดครัง้แรกเม่ือโคอาย ุ 6  เดือน  และฉีดซ า้ทกุ ๆ 6 เดือน 
 

การเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ 
 เก็บจากแผลเยื่อลิน้และแผลบริเวณปาก  ในกรณีท่ีไม่สามารถเก็บตวัอยา่งเยื่อลิน้ได้  ควรเก็บ
ตัวอย่างเนือ้เยื่อจากบริเวณไรกีบ  ซอกกีบหรืออุ้ งกีบแทนขนาดของเนือ้เยื่อควรไม่น้อยกว่า  1  
ตารางนิว้หรือรวมกนัได้มากกวา่  1  กรัม  เก็บเนือ้เยื่อใสใ่นขวดท่ีมีน า้ยา  50%  กลเีซอรีนบฟัเฟอร์ 
 

หมายเหตุ 
 เน่ืองจากเป็นโรคในพระราชบญัญัติโรคระบาดสตัว์  ปี พ.ศ.2499  ถ้าพบมีโรคนีร้ะบาดต้อง
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปศสุสตัว์ท่ีอ าเภอหรือจงัหวดัทราบทนัที 
 

โรคหดู 
(Wart) 

 
 เป็นโรคติดตอ่ซึง่มกัพบในลกูโคอายตุ ่ากวา่  2  ปี  มากกว่าโคท่ีมีอายุมาก  ความสญูเสียทาง
เศรษฐกิจจะเกิดขึน้ได้ถ้าเกิดเป็นแบบกระจายทั่วตวั  หรือเม็ดหูดมีขนาดใหญ่มากจนรบกวนหน้าท่ี
ตามปกติของอวยัวะตา่ง ๆ เช่น  หดูบริเวณเต้านมจะท าให้เกิดเต้านมอกัเสบ  น า้นมลดลง  หูดบริเวณ
อวยัวะสบืพนัธ์ุจะท าให้เกิดปัญหาในการผสมพนัธ์ุ  หดูบริเวณหวัและปากจะรบกวนการกินอาหาร  ท า
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ให้สตัว์ซูบผอมและเจริญเติบโตช้า  คุณภาพของหนงัสตัว์ลดลงหรือสตัว์อาจตายได้ถ้าพบเนือ้งอกใน
สว่นหลอดอาหาร  กระเพาะอาหารสว่นต้น  และกระเพาะปัสสาวะ 
 

สาเหตุและการติดต่อ 
 เกิดจาก  ดี  เอน  เอ  ไวรัส (DNA virus)  ช่ือแพบพิลโลม่าไวรัส (Papillomavirus)   
 โบวาย  แพบพิลโลม่าไวรัส  (Bovine Papillomavirus BPV)  พบมี  6  ไทป์ (BPV1-6) ท่ีท าให้
เกิดหดูในสว่นตา่ง ๆ ของร่างกายคือ 
 BPV1 ‟ ท าให้เกิดคิวเตเนียส  ไฟโบรแพบพิลโลม่า (cutaneous  fibropapilloma)  บริเวณ
จมกู  หวันม  และองคชาติ  มกัพบในลกูโค 
 BPV2 ‟ ท าให้เกิดคิวเตเนียส  ไฟโบรแพบพิลโลม่า (cutaneous  fibropapilloma)  บริเวณ
ใบหน้า  หวั  คอ  อก  เปลอืกตา  และบางครัง้ท่ีขาของลกูโค 
 BPV3 ‟ ท าให้เกิดคิวเตเนียส  แพบพิลโลม่า (cutaneous  papilloma) เป็นจุดสีขาวเล็ก ๆ 
เรียบบริเวณหวันมและเต้านมในโคใหญ่ 
 BPV4 ‟ ท าให้เกิดก้อนหูดในระบบทางเดินอาหาร (Alimentary tract papilloma) ก้อนหูดใน
กระเพาะปัสสาวะ (Urinary  tract  papilloma)  ก้อนหูดท่ีตา (ocular lesion)  ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
เป็นมะเร็งตอ่ไปได้ (Squamous  cell carcinomas) 
 BPV5 ‟ เกิดเป็นหดูคล้ายเม็ดข้าวสาร (rice grain) บริเวณหวันม (teat fibropapilloma)   
 BPV6 ‟ เกิดบริเวณหวันม  (teat  papilloma)  เป็นเม็ดกลมคล้ายลกูตุ้ม 
 เชือ้ไวรัสตวันีจ้ะติดตอ่ผา่นทางผิวหนงัท่ีมีรอยขีดขว่นหรือผา่นเยื่อชุ่มเป็นสว่นใหญ่  เช่น  รอย
ตีตราติดเบอร์ห ู การตดัเขา  และทางทวารหนกัจากการตรวจท้อง  เป็นต้น 
 
อาการ 
 เกิดเป็นเม็ดหดูหลงัการติดเชือ้ 4-6 สปัดาห์  ในลกูสตัว์จะเกิดหูดบริเวณหวั (รอบตา)  คอและ
ไหล ่ สว่นหูดบริเวณเต้านมและหัวนมจะพบในโคใหญ่  และอาจพบได้บริเวณอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศผู้
และเพศเมีย  ในระยะแรกเม็ดหูดจะมีขนาดเล็ก  ผิวเรียบ  ขนจะหลดุร่วง  เส้นผ่าศูนย์กลางตัง้แต่  1  
ซม.  ขึน้ไป  และอาจกลายเป็นเม็ดหยาบแห้งหรือ  เป็นก้อนคล้ายดอกกะหล า่อยูร่วมกันเป็นก้อนเดียว
หรือหลายกก้อนก็ได้  โดยปรกติเม็ดหดูจะเกิดอยูน่าน  4-6  เดือน  แล้วจะฝ่อหายไปได้เอง  ยกเว้นเกิด
จาก  BPV 3  และ BPV 5  เม็ดหดูจะไม่สามารถฝ่อหายไปได้เอง 
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การรักษา มีหลายวธีิคือ 
 1.  การรักษาโดยใช้ออโตจีนสั  วคัซีน (Autogenous  Vaccine)  วิธีนีแ้ม้ว่าผลการรักษาจะยงั
ไม่แน่นอน  แต่ก็เป็นท่ีนิยมกันแพร่หลายในฟาร์มท่ีเกิดปัญหา  วัคซีนเตรียมจากเนือ้หูดสดของโค  
น ามาบดผสมกับน า้เกลือ  เตรียมเป็น 10-20%  ซัสเพนชั่น (suspension)  และอินแอคติเวท 
(inactivate)  ด้วย 40%  ฟอร์มาลนิ (fomalin)  ในความเข้มข้น 0.4 % และน ามาฉีดเข้าใต้หนงัของโค
ตวันัน้สปัดาห์ละ  1  ครัง้ติดตอ่กนั  3  สปัดาห์  ในขนาดครัง้ละ  10, 15, 25  มิลลลิติรตามล าดบั  วิธีนี ้
เหมาะส าหรับการรักษาหดูท่ีกระจายทัว่ตวั  ซึง่เม็ดหดูจะเร่ิมฝ่อและหลดุออกไปภายใน  3-6  สปัดาห์ 
 2.  การรักษาด้วยวิธีศลัยกรรมโดยการตดัหดูออกและห้ามเลอืดด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  มักท า
กรณีหดูมีขนาดเลก็และมีไม่มาก 
 3.  การรักษาโดยการท าลายเนือ้เยื่อด้วยความเย็นจดั (Cryosurgery) 
 4.  การรักษาโดยใช้สารเคมีจ าพวก  ทิงเจอร์ไอโอดีน  หรือ กรดอซิติค (giacial  acetic  acid)  
ทาบริเวณหดู 
 5.  การรักษาโดยการฉีดสารลิเทียม  แอนติมอน่ี  ไทโอเมท (Lithium  Antimony  thiomate)  
6%  ขนาด  15  มิลลลิติร  จ านวน  4-6  ครัง้  หา่งกนั  48  ชัว่โมง  เข้าใต้ผิวหนงั 
 
การควบคุมและป้องกัน 
 ในฝงูท่ีมีการระบาดของโรคควรแยกตวัป่วยออก  เพื่อท าการรักษา  สว่นตวัอ่ืน ๆ อาจป้องกัน
โดยการใช้ออโตจีนสั  วคัซีน (Autogenous  Vaccine)  ท่ีเตรียมจากตวัป่วย  แต่อาจไม่ได้ผลในการ
ป้องกนัเต็มท่ี  ควรท าความสะอาดคอกสตัว์  อย่าให้มีสิ่งของแหลมคมซึ่งอาจขีดข่วนผิวหนงัท าให้ติด
เชือ้ได้งา่ย  และควรพน่คอกด้วยยาฆา่เชือ้ตา่ง ๆ จ ากดัแมลงดดูเลอืดหรือยุง  ซึ่งอาจน าเชือ้มาสูโ่คตวั
อ่ืนได้ 
 
การเก็บตัวอย่างเพื่อเตรียมวัคซีนหูด 
 ตดัเนือ้หูดจากบริเวณท่ีเกิดใหม่  ยงัไม่มีแผลติดเชือ้แบคทีเรียร่วมด้วย  ก่อนการตดัไม่ควร
ทายาฆา่เชือ้ใด ๆ ทัง้สิน้  เพราะจะท าลายเนือ้เยื่อท่ีมีเชือ้ไวรัสอยู่  และจะล้างออกยากเพราะเตรียม
เป็นวคัซีน  เม่ือตดัหดูออกแล้วจึงทายาฆา่เชือ้ได้ตามปกติ  ปริมาณเชือ้หูดท่ีใช้ควรไม่ต ่ากว่า  5  กรัม 
(เตรียมวคัซีนได้ประมาณ  50 ซี.ซี.)  น ามาใสใ่นถุงพลาสติก  หรือภาชนะท่ีสะอาด  แช่น า้แข็ง  รีบ
น าสง่ห้องปฏิบติัการ 
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โรคอะนาพลาสโมซีส 
(Anaplasmosis) 

 
สาเหตุ 
 เกิดจากเชือ้อะนาพลาสมา  มาร์จินาเล (Anaplasma  marginale)  และอะบาพลาสมาเซ
นทรัลเล (Anaplasma  Centrale)  เชือ้ท่ีพบจะเป็นจุดขนาดเล็กอยู่ท่ีขอบหรือกลางเม็ดเลือดแดงเป็น
เชือ้ท่ีท าให้โคนมตายมากท่ีสดุโรคหนึง่  โรคนีมี้เห็บและแมลงดูดเลือดหลายชนิดเป็นพาหะโดยเฉพาะ
เหลอืบ (Tabanus  spp.)  การถ่ายทอดเชือ้เป็นแบบโดยตรง  คือ  เชือ้อกจากเห็บหรือแมลงแล้วเข้าสู่
ตวัโค 
 
อาการ 
 โคท่ีเป็นโรคอาจมีอาการทัง้แบบรุนแรงและแบบเรือ้รัง  ส่วนมากโคท่ีพบเชือ้ชนิดอะนา
พลาสมา  มาร์จินาเล  มกัจะแสดงอการรุนแรงกวา่ 
 อาการส าคญัคือ  โคจะมีไข้สงู    เบื่ออาหาร  หายใจหอบ  น า้นมลด  สตัว์ท้องอาจแท้งลกูได้  
บางรายมีอาการดีซ่านร่วมด้วย  น า้ปัสสาวะมีสีเหลืองคล้ายสีฟางข้าว  สตัว์ป่วยท่ีอายุมากจะตาย
ภายใน  1-4  วนั  ถ้าเป็นชนิดรุนแรงในโคอายุน้อยอาจป่วยเป็นระยะเวลานาน  สตัว์ตายจะพบวิการ
ส าคญัคือ  ซากมีลกัษณะซีดมาก  ผอมและขาดน า้  ในถึงน า้ดีจะมีน า้ดีอยู่เต็ม  และน า้ดีอาจกระจาย
ไปท าให้เกิดสีเหลืองท่ีไขมันและอวยัวะภายในช่องท้อง  ม้ามขยายใหญ่  หวัใจมีจุดเลือดออก  ต่อม
น า้เหลอืงบริเวณตบั  จะมีสนี า้ตาล  บวมและน่ิม 
 
การรักษา 
 ยาท่ีใช้ได้ผลคือ 
 1.  เตทตราชยัคลนิ (Tetracycline)  ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดขนาดท่ีให้  10  มิลลิกรัม/น า้หนกั
ตวั  1  กิโลกรัม 
 2.  อิมิโซล (Imizole)  ขนาดท่ีให้  1-2  มิลลกิรัม/น า้หนกัตวัสตัว์  1  กิโลกรัม 
 
การป้องกัน 
 1.  ก าจดัเห็บและแมลงดดูเลอืด 
 2.  ควบคมุการเคลือ่นย้ายโค 
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3. ให้วคัซีนท่ีเป็นเชือ้อะนาพลาสมา  เซนทรัลเล(Anaplasma  centrale)  ซึง่ไม่ท าให้เป็นโรค

รุนแรงในโคอายนุ้อยแตจ่ะให้ความคุ้มโรคตอ่เชือ้อะนาพลาสมามาร์จินาเล (Anaplasma  
marginale)  ด้วย 

 
โรคบาบีซโิอซสิ 
(Babesiosis) 

 
ช่ือพ้อง   โรคไข้เห็บโค  โรคปัสสาวะแดง 
สาเหตุและการติดต่อ 
 เกิดจากเบือ้บาบีเซียพบอยู่ในเลือดแดงของโคท่ีเป็นโรคเชือ้ท่ีส าคัญในประเทศไทย  มี  2  
ชนิด  คือ 
 1.  บาบีเซีย  บยัเจมมินา (Babesia  bigermina)  ขณะท่ีอยู่ในเม็ดเลือดแดงมีหลายลกัษณะ
แตท่ี่พบบอ่ยเป็นรูปลกูแพร่คูท่ ามมุแหลม 
 2.  บาบีเซีย โบวิส (Babesia  bovis)  ขณะท่ีอยู่ในเม็ดเลือดแดงมักท ามุมป้านและอาจมีรูป
อ่ืน ๆ เช่น  รูปคล้ายวงแหวน  โดยปกติจะพบเชือ้ในเม็ดเลอืดได้น้อย  ถึงแม้จะมีไข้สงูแต่จะพบได้มาก
เม่ือโคใกล้ตายหรือตายแล้ว    นอกจากนีย้งัพบเชือ้ในอวยัวะอ่ืน ๆ ได้  เช่น  ไต  หวัใจ และสมอง 
 เชือ้นีมี้เห็บช่ือบูโอฟิลสั (Boophilus  microplus)  ซึง่เป็นเห็บโคชนิดท่ีส าคญัท่ีสดุของประเทศ
ไทยเป็นตวัน าโรค  โดยเห็บท่ีมีเชือ้ไปดูดเลือดแล้วปลอ่ยเชือ้เข้าสูต่วัโคท าให้โคตวันัน้ป่วยและตายใน
ท่ีสดุ 
 
อาการ 
 เม่ือโคได้รับเชือ้บาบีเซียเข้าไปจะมีไข้สงูกวา่  41  องศาเซนเซียส  ไม่กินอาหาร  กระเพาะหมกั
ไม่ท างาน  หายใจหอบเร็ว  หวัใจเต้นแรง  ในรายที่เป็นเฉียบพลนัซึง่พบมากในการติดเชือ้บาบีเซีย  โบ
วิส  โคมกัจะตายภายใน  2-3  วนั  ภายหลงัแสดงอาการ 
 ถ้าโคไม่ตายเม็ดเลอืดแดงจะถกูท าลายมากถึง  75  เปอร์เซ็นต์  ท าให้เกิดโลหิตจาง  สงัเกตได้
จากเยื่อเมือกท่ีปากและตาซีด  หายใจหอบ  น า้ปัสสาวะมีสเีข้มมากขึน้จนบางครัง้เกือบด าและมีดีซา่น  
ในโคท่ีก าลงัรีดนมน า้นมจะลดน้อยลงจนเห็นได้ชัด  ในสตัว์ท่ีท้องอาจแท้งได้  อัตราการตายจะสงูใน
อากาศร้อน  และมีอัตราการตายต ่าในสภาพอากาศเย็น  ส าหรับโคท่ีเป็นจากเชือ้บาบีเซีย  โบวิส  
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อตัราการตายจะสงูกวา่บาบีเซีย  บยัเจมมินาและสตัว์อาจแสดงอาการของระบบประสาทสว่นกลางให้
เห็นได้ด้วย  เช่น  เดินโซเซ  ชกั  คอแหงนบิด  หรือบ้างคลัง่ไลช่นคนหรือโคท่ีอยูใ่กล้ 
 
การตรวจวินิจฉัยโรค 
 1.  ดจูากอาการและวดัอุณหภมิูร่างกาย 
 2.  เจาะเลือดท าฟิล์มบาง ๆ บนสไลด์  ย้อมด้วยสียิมซ่า  น าไปตรวจหาเชือ้ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ล าแสงสอ่งผา่นก าลงัขยาย  400-100  เทา่ 
 3.  ในสตัว์ตายให้ใช้สไลด์ไปแต้มเลอืดจากอวยัวะพวก  ตบั  หวัใจ  ม้าม  ไต  และสมองแล้ว
ย้อมด้วยสยีิมซา่  น าไปตรวจหาเชือ้ตอ่ไป 
 
การรักษา 
 เพื่อให้การรักษาได้ผลดี  จะต้องเจาะเลือดมาตรวจหาเชือ้อย่างรวดเร็ว  และต้องหใยาท่ีมี
ประสทิธิภาพสงูในทนัที  ยาท่ีดีเม่ือให้แล้วสตัว์จะแสดงอาการดีขึน้ภายใน  2-3  ชัว่โมง  หลงัจากได้รับ
ยาและเชือ้จะหายไปจากกระแสโลหิตภายใน  24  ชัว่โมง 
 ยาท่ีให้ผลดีในการรักษาโรคบาบีซีโอซิส  ได้แก่ 
 1.  เบเรบิล (Diminazine  aceturate  หรือ Berenil)  ขนาดท่ีให้  3.5  มิลลิกรัม/น า้หนกัตวั  1  
กิโลกรัม  ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ 
 2.  อิมิโซล (Imidocarb  dipropionate  หรือ  Imizol)  ขนาดของยาท่ีใช้  1.2  มิลลิกรัม/
น า้หนกัตวั  1  กิโลกรัม (ขนาด  1  ซีซี/น า้หนกัสตัว์  100  กิโลกรัม  ฉีดเข้าใต้ผิวหนงั  การให้ยานีต้้อง
ระมดัระวงั  ถ้าใช้เกินขนาด  สตัว์จะมีอาการกล้ามเนือ้สัน่  น า้ลายไหล  ท้องอืด  โคท่ีใช้ยานีไ้ม่ควรสง่
เข้าโรงงานฆา่สตัว์ภายใน  28  วนั 
 3.  อะคาปริน (Auinuronium  sulyate หรือ Acaprin)  ขนาดยาท่ีใช้  1  มิลลิลิตร/น า้หนกัตวั
สตัว์  1  กิโลกรัม  ฉีดเข้าใต้ผิวหนงัเทา่นัน้  ยานีอ้าจท าให้เกิดอาการแพ้ได้  โคจะแสดงอาการน า้ลาย
ไหล  เหงื่ออก  ท้องเสยี อ่อนเพลยี 
 ขณะให้การรักษาโรคบาบีซิโอซิส  ควรให้ยาบ ารุงด้วย  เพราะสตัว์ป่วยมักจะมีอาการโลหิต
จาง  อ่อนเพลยีและบางครัง้มีอาการทางประสาทร่วมด้วย  จึงควรระมัดระวงัอย่าให้สตัว์ต่ืนเต้นตกใจ
หรือออกแรงมาก  การบงัคบัโคท่ีเป็นโรคอยา่งรุนแรงอาจท าให้ตายได้  ถ้าเป็นไปได้ควรให้โคอยูเ่ด่ียว ๆ 
ในท่ีเย็นสบายมีน า้และอาหารพร้อม 
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การควบคุมและป้องกัน 
 1.  ควบคุมเห็บ  โดยใช้ยาก าจัดเห็บพ่นบนตวัสตัว์และบริเวณคอก  เช่น  อะซุนโทลเซฟวิน  
เบอร์โคทอกซ์  ไอโวเม็ค 
 2.  ใช้ยาบางชนิด  เช่น  อิมิโซล (Imizol)  ในขนาด   2  มิลลกิรัม/น า้หนกัตวั  1  กิโลกรัม  จะมี
ผลป้องกนัโรคได้นาน  3-12  สปัดาห์ 
 3.  ท าวคัซีนให้แก่ลกูโคอายนุ้อยกวา่  1  ปี  โดยใช้วคัซีนท่ีพฒันามาจากเชือ้ท่ีพบจากแหลง่ท่ี
จะใช้ท าวคัซีน 
 

โรคทริพพาโนโซโมซสิ 
(Trypanosomosis) 

 
สาเหตุและการติดต่อ 
 เกิดจากเชือ้โปรโตซวัชนิดท่ีพบในกระแสโลหิตของโคนมในประเทศไทย  คือ  ทริพพาโนโซมา  
อีแวนชาย (Trypanosoma  evansi)  เชือ้นีจ้ะพบอยู่นอกเม็ดเลือดแดง  มีแมลงดูดเลือดชนิดต่าง ๆ 
เป็นตวัน าโรค  แมลงท่ีส าคญั  เช่น  เหลือบ  แมลงวนัคอก  เม่ือแมลงนีไ้ปเกาะและดูดเลือดโค  ก็จะ
ปลอ่ยเชือ้เข้าสูก่ระแสโลหิต 
 
อาการ 
 โดยธรรมชาติโคนมไม่ค่อยแสดงอาการให้เห็นเด่นชัดนอกจากซีดและผอม  แต่ในรายท่ีเป็น
รุนแรงจะมีไข้  ตาอกัเสบหรือขุน่  ขาแข็ง  หลงัแข็ง  คอบิด  โลหิตจาง  อาจตายอย่างเฉียบพลนัได้  ใน
โคท้องจะแท้งลกูในช่วงตัง้แต ่ 4  เดือนขึน้ไป  หรืออาจคลอดก่อนก าหนด  น า้หนกัลกูแรกคลอดต ่ารก
ค้างในโครีดนมน า้นมลด  สว่นในโคท้องวา่จะไม่แสดงอการเป็นสดัและอาจมีอาการทางประสาท  เช่น  
เดินวน  ต่ืนตระหนก  กระโดด  ดรุ้าย  ซมึ  เป็นอมัพาต 
 
การตรวจวินิจฉัย 
 1.  ตรวจเลือดสด  เจาะเลือดใส่สารกันเลือดแข็งตัว  หยดเลือดบนสไลด์  ปิดด้วยคอพ
เวอร์กล๊าส  ตรวจหาเชือ้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
 2.  น า้เลอืดโคท่ีสงสยัเป็นโรค  ท าฟิล์มเลอืดบาง ๆ บนสไลด์ย้อมด้วยสยีิมซ่า  ตรวจดูเชือ้ด้วย
กล้องจุลทรรศน์ 
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 3.  น าเลือดโคมาฉีดเข้าช่องท้องหนูไมซ์  หลงัจากนัน้  3-5  วนั  ตดัหางหนู  หยดเลือดบน
สไลด์  ปิด้วยคอพเวอร์กล๊าส  ตรวจดเูชือ้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
 
การรักษา 
 มียาหลายชนิดท่ีใช้รักษาแล้วได้ผลดี  และท่ีมีจ าหน่ายในประเทศ  คือ  เบเรนิล (Berenil)  ใช้
ขนาด  3  มิลลกิรัม/น า้หนกัสตัว์  1  กิโลกรัม  ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ 
 
การควบคุมและป้องกัน 
 1.  ก าจดัแมลงน าโรคโดยการใช้ยาฆ่าแมลง  แต่มีข้อเสียคือยาราคาแพงและต้องท าในพืน้ท่ี
กว้าง 
 2.  ฉีดยาซาโมริน (Samorin)  ให้โคเพื่อป้องกันก่อนถึงฤดูฝนและเม่ือหมดฤดูฝน  ในขนาด  
0.5-1.0  มิลลิกรัม/น า้หนกัสตัว์  1  กิโลกรัม  สามารถป้องกันโรคได้นาน  3-4  เดือน (ยานีไ้ม่มี
จ าหนา่ยในประเทศไทย) 
 

โรคคีโตซสิ 
(Ketosis) 

 
 เป็นโรคท่ีเกิดจากการขาดสารอาหารพลงังานในระยะหลงัคลอด  มักพบในระยะไม่เกิน  60  
วนั  หลงัคลอด (โดยมากจะพบในระยะ  10-30  วันหลงัคลอด)  ร่างกายจะดึงไขมันท่ีสะสมไว้มา
เปลี่ยนเป็นพลงังาน  สารพิษท่ีเกิดจากขบวนการดังกลา่วคือคีโตนจะเข้าสู่กระแสเลือด  ท าให้สตัว์
แสดงอาการป่วยมกัพบในแม่โคท่ีให้น า้นมมากหรือในแม่โคอ้วน 
 
อาการ 
 โคป่วยจะแสดงอาการได้  2  ลกัษณะ  คือ 
 1.  แบบมีอาการทางประสาท (Nervous form)  สตัว์ป่วยจะแสดงอาการซึมหรือดุร้าย  เคีย้ว
ฟันโดยไม่มีอาหารในปากคล้ายกับอาการสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  พิษของสารตะกั่วหรือ
บาดทะยกั 
 2.  แบบท่ีมีอาการทางระบบยอ่ยอาหาร (Digestive  form)  โคจะแสดงอาการซมึ  เบื่ออาหาร  
ท้องอืด  น า้หลกัลดลงอยา่งรวดเร็ว  ปริมาณน า้นมที่รีดได้จะลดลง 
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 โดยทัว่ไปโคจะแสดงอาการป่วยแบบมีอาการ (Clinical  ketosis)  เพียง  1-2 %  เทา่นัน้  สว่น
ใหญ่ท่ีพบเป็นชนิดไม่แสดงอาการ (Subclinical  ketosis)  ซึ่งเราตรวจหา “สารคีโตน”  ได้จากน า้
ปัสสาวะหรือน า้นม  โดยน ามาทดสอบกับแผ่นตรวจน า้ปัสสาวะ (Uristick  or  Combur  9  test)  ถ้า
น า้ปัสสาวะมีสารคีโตน  ช่องท่ีตรวจสารคีโตนจะเปลีย่นเป็นสนี า้เงินหรือม่วงแดง  โรคนีน้อกจากจะท า
ให้โคป่วยแล้ว  ยงัสง่ผลต่อเน่ือท าให้ระยะการเป็นสดัครัง้แรกหลงัคลอดยาวกว่าปกติ (มากกว่า 60 
วนั)  บางครัง้อาจจะท าให้เกิดปัญหาทางระบบสบืพนัธ์ุตา่ง ๆ ตามมา  เช่น  ไม่เป็นสดั  มีถุงน า้ท่ีรังไข ่ 
มดลกูอกัเสบ 
 
การรักษา 
 ควรฉีดสารละลายกลโูคสเข้าเส้นเลอืดร่วมกบัยากลุม่พวกเด็กซามีทาโซน (Dexamethasone)  
และยากระตุ้นการท างานของระบบทางเดินอาหาร  เช่น  เฮปาเจน (Hepagen)  หรือคาโตซาล 
(Catosal)  นอกจากนีค้วรกรอกกลีเซอรีน (Glycerine)  หรือโซเดียมโปรปริโอเนต (sodium  
proprionate)  เพื่อช่วยเพิ่มพลงังานให้แม่โคด้วย  และควรให้สารอาหารพลงังานท่ีมีการย่อยสลาย
งา่ย  เช่น  ร าหรือมนัเส้นให้แม่โคกินเสริมอีกจะช่วยให้แม่โคหายได้อยา่งรวดเร็ว 
 บางครัง้ในโคท่ีป่วยด้วยโรคเรือ้รัง  สตัว์กินอาหารไม่ได้เป็นระยะเวลาหลายวนั  อาจจะท าให้
เกิดโรคคีโตซิสชนิดทติุยภมิูได้ (Secondary  ketosis) 
 
การป้องกัน 
 1.  ไม่ควรให้แม่โคอ้วนเกินไปในระยะพกัรีดนม  เพราะอาหารท่ีเกินต้องการจะไปสะสมใน
ร่างกายในรูปไขมนั  ท าให้แม่โคอ้วนและมีแนวโน้มจะเกิดโรคนีไ้ด้งา่ยในระยะหลงัคลอด 
 2.  ควรตรวจสอบสารคีโคนในน า้ปัสสาวะโคระยะหลงัคลอด  โดยเฉพาะในกรณีท่ีโคเบื่อ
อาหารและปริมาณน า้นมลดลงกระทนัหนั 
 

คลอดยาก 
(Dystocia) 

 
 เม่ือแม่โคท้องครบก าหนดคลอดแล้วและภายใน  6  ชั่วโมงหลงัจากแม่โคแสดงอการใกล้
คลอดคือน า้นมไหล  กระวนกระวาย  ผุดลุกขึน้  นอนลง  กล้ามเนือ้บริเวณช่องคลอดหย่อนตัว  
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ปัสสาวะบอ่ย  หรืออาจจะพบถงุน า้คร ่าแตก  แตไ่ม่พบสว่นใดสว่นหนึง่ของลกูโค  ออกมาทางปากช่อง
คลอดหรือออกมาเพียงบางสว่นควรตามสตัวแพทย์มาท าการแก้ไข 
 
สาเหตุ 
 1.  ลกูโคมีขนาดใหญ่เกินไป 
 2.  โคสาวได้รับการผสมพันธ์ุในขณะท่ียงัมีน า้หนักน้อยเกินไป (ต ่ากว่า  350  กิโลกรัม  
โดยเฉพาะในโคพันธ์ุผสมขาว-ด า  ท าให้ในระยะคลอดขนาดอุ้ งเชิงกรานไม่สามารถขยายได้กว้าง
พอท่ีจะให้ลกูโคคลอดออกมาตามปกติได้ 
 3.  ลกูโคอยูใ่นสภาพผิดทา่  
 4.  เกิดการบิดหมนุของตวัมดลกูท าให้ปากช่องคลอดบิด (uterine  torsion) 
 5.  แม่โคแก่หรือผอม  ขาดอาหาร  ท าให้ไม่มีแรงแบง่ในระยะคลอด 
 
การแก้ไข 
 ควรตามสัตวแพทย์มาท าการแก้ไข  โดยการล้างจัดท่าและดึงลูกโค  หรือผ่าตัดน าลูกโค
ออกมา 
 
การป้องกัน 
 1.  ไม่ควรผสมโคสาวท่ีมีน า้หนกัตวัต ่ากวา่  350  กิโลกรัม 
 2.  ในระยะ  1-2  เดือนก่อนคลอด  ควรเตรียมแม่โคให้มีคะแนนรูปร่างอยู่ประมาณ  3.0-3.5  
ในระยะคลอด  โดยการเพิ่มปริมาณสารอาหาร  แร่ธาต ุ วิตามินให้พอเพียง  และให้แม่โคได้ออกก าลงั
กายตามสมควร 
 

รกค้าง 
(Retention  of  PLacenta) 

 
 หมายถึงการท่ีรกไม่ลอกหลดุจากผนงัมดลกูภายใน  12  ชั่วโมงภายหลงัแม่โคคลอดลกูแล้ว 
(ปกติไม่ควรเกิน  5-6  ชัว่โมง) 
 
สาเหตุ 
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 1.  คลอดยาก 
 2.  แม่โคคลอดก่อนก าหนดหรือแท้งลกูจากสาเหตตุา่ง ๆ 
 3.  โรคติดเชือ้ทางระบบสืบพนัธ์ุในสว่นของรก  (Placenta)  ระหว่างการตัง้ท้องหรือในระยะ
คลอด  เช่น  โรคบรูเซลโลซิส  มดลกูอกัเสบจากการติดเชือ้ตา่ง ๆ ทัง้แบคทีเรียและเชือ้รา 
 4.  ความผิดปกติในตวัลกู  เช่น  ลกูตายทัง้กลมและเป็นมม่ีั (ลกูกรอก)  หรือคลอดลกูแฝด 
 5.  การขาดวิตามินและแร่ธาตบุางอยา่ง เช่น วิตามินอี  ธาตซุิลเิน่ียม  หรือแคลเซี่ยม 
 6.  การใช้ยากลุม่สตีรอยด์ (steroid) 
 
อาการ 
 แม่โคแสดงอาการปวดและพยายามเบ่งให้สว่นของรกท่ีติดอยู่กับผนงัมดลกูออกมา  อาการ
ทัว่ไปของแม่โคจะไม่มีความผิดปกติมาก  นอกจากกินอาหารน้อยลงหรือปริมาณน า้นมท่ีรีดได้ลดลง  
แตถ้่าไม่รับแก้ไขโดยเร็วภายใน  12-24  ชั่วโมง  จะท าให้เกิดการอับเสบของผนงัมดลกูเป็นสาเหตุให้
เกิดปัญหาผสมติดยากเน่ืองจากมีการติดเชือ้ภายในมดลกูอยา่งเรือ้รังตามมา 
 
 
 
การแก้ไข 
 ไม่ควรใช้มือล้วงดงึเอารกที่ค้างออกมา  เพระาอาจจะท าให้เลือดภายในมดลกูไหลไม่หยุดจน
ท าให้แม่โคเสียเลือดมากและตาย  หรือเกิดการอักเสบเพราะติดเชือ้ตามมาภายหลงัได้  ควรสอดยา
เม็ดเข้ามดลกูครัง้ละ  2-3  เม็ด  วนัเว้นวนั  จนกวา่รกที่ค้างอยูจ่ะเกิดการสลายตวัและไหลหลดุออกมา
เอง  แตถ้่ามีภาวะติดเชือ้ร่วมด้วยสตัว์จะมีไข้  ควรให้ยาปฏิชีวนะกลุม่ซลัโฟนามีด (sulfonamide)  ฉีด
เข้ากล้ามหรือเข้าเส้นเลอืดร่วมด้วย 
 
การป้องกัน 
 ในฝงูโคท่ีมีประวติัรกค้างบ่อย ๆ หรือในบางพืน้ท่ีท่ีมีการขาดแร่ธาตุบางชนิด  โดยเฉพาะซิลิ
เน่ียม (Se)  ควรฉีดยาในกลุม่วิตามิน ADE เข้ากล้ามเนือ้ในช่วง  1  เดือนก่อนคลอด  หรือให้แร่ธาตุ
พวกนีผ้สมในอาหาร  หรือมีแร่ธาตกุ้อนให้สตัว์ได้เลยีกินตลอดเวลา  จะช่วยป้องกนัการเกิดรกค้างได้ 
 

ช่องคลอด (มดลูก)  ทะลัก 
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(Vaginal  prolapse) 
 
 คือการท่ีมดลกูโผลอ่อกมาภายนอกร่างกาย  โดยมากจะพบในระยะหลงัคลอด  แม่โคจะดนั
สว่นของปากมดลกูและโพรงปากมดลกู (vagina)  บางสว่นหรือทัง้หมดออกมาทางปากช่องคลอด 
 
สาเหตุ 
 1.  มักพบในแม่โคท่ีมีอายุมากและให้ลกูมาหลายตวัแล้ว  ท าให้กล้ามเนือ้บริเวณปากช่อง
คลอดหยอ่นหรือไม่แข็งแรง 
 2.  แม่โคผอมหรือขาดการออกก าลงักายในระยะก่อนคลอด 
 3.  เกิดจากการขาดแร่ธาตบุางชนิด  เช่น  แคลเซี่ยม 
 4.  เกิดจากความผิดปกติภายในระบบทางเดินอาหาร  ท าให้เกิดอาการปวดเบ่ ง  เช่น  
กระเพาะล าไส้อักเสบจากการติดพยาธิ  โดยเฉพาะพยาธิกลุ่มตัวกลมในกระเพาะล าไส้ (Gastro-
intestina  nematode)  เช่น  พยาธิตวักลมขนาดเส้นเลก็สแีดง (Mecistocirrus  spp.) 
 5.  รกค้าง 
 
การแก้ไข 
 ให้ลดขนาดมดลกูท่ีบวมน า้ให้เลก็ลงโดยใช้น า้ตาลทรายทาบริเวณมดลกูจากนัน้ใช้ยาชา (2% 
xylocain)  ฉีดเข้าบริเวณช่องไขสนัหลงัสว่นลา่ง (low epidural anesthesia)  ประมาณ  5-8  ซี.ซี.  
ตามขนาดแม่โค  จากนัน้ใช้มือก าแน่นดันส่วนของมดลูกท่ีไหลออกมาให้คืนกลบัเข้าไปในช่องท้อง  
แล้วสอดยาปฏิชีวนะชนิดเม็ดเข้ามดลกู  จากนัน้จึงเย็บปากช่องคลอดไว้ชัว่คราวด้วยไหมละลายขนาด
ใหญ่  แล้วฉีดฮอร์โมนพวกออกซีโทซิน (oxytocin)  เพื่อให้มดลูกมีการหดตวั  โดยทัว่ไปภายใน 1  
สปัดาห์จะตดัไหมท่ีเย็บไว้ออกได้  อย่างไรก็ดีควรหาสาเหตุและท าการแก้ไขสาเหตุ   เช่น  กรณีแม่โค
เป็นโรคพยาธิภายในควรท าการถ่ายพยาธิ  จะช่วยลดอาการปวดเบ่งในแม่โคท าให้การรักษามดลูก
ทะลกัได้ผลดียิ่งขึน้ 
 
การป้องกัน 
 1.  เสริมแร่ธาตกุ้อนหรือชนิดผงให้แม่โคได้เลยีกินเป็นประจ า 
 2.  ให้ยาถ่ายพยาธิภายในแก่แม่โคเป็นประจ า 
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 3.  ถ้าแม่โคมีอายุมากและเคยเป็นมดลกูทะลกัมาก่อน  ควรพิจารณาคดัแม่โคออกจากฝูง
เพราะอาจจะเกิดซ า้ได้อีกเม่ือมีการคลอดลกูตวัตอ่ไป 
 

โคกินสิ่งแปลกปลอม 
(Hard  ware  disease  หรือ  Traumatic  reticuloperitonitis) 

 
 โคอาจกินสิ่งแปลกปลอม  เช่น  ลวด  ตะปู  เข็ม  เบ็ด  ท่ีปนกับฟางหรือหญ้าเข้าไปใน
กระเพาะได้  แตถ้่าสิง่แปลกปลอมดงักลา่วเคลื่อนเข้าไปอยู่ในส่วนกระเพาะรวงผึง้ (Reticulum)  แล้ว
ไปท่ิมแทงเส้นประสาทท่ีควบคมุการท างานของกระเพาะ  หรือทะลผุ่านกรเพาะ  ผ่านกระบงัลมไปท่ิม
แทงหวัใจก็จะท าให้แสดงอาการป่วยได้  สว่นใหญ่แล้วแม่โคจะป่วยแบบเรือ้รัง (มากกว่า  3  สปัดาห์
ขึน้ไป) 
 
อาการ 
 1.  แม่โคจะผอมลงอยา่งรวดเร็ว  ปริมาณน า้นมที่รีดได้จะลดลง 
 2.  แม่โคมกัจะยืนหลงัโก่ง  น า้ลานไหลยืด  อ้าปากร้อง 
 3.  โคจะไม่คอ่ยชอบกินฟาง  แตกิ่นอาหารข้นมากกวา่ 
 4.  บางครัง้จะพบอาการคล้ายท้องอืด (Bloat)  ช่องท้องขยายใหญ่ขึน้ 
 5.  แม่โคมกัจะถ่ายเหลวสลบักบัแข็ง 
 6.  ถ้าเป็นนาน ๆ มกัจะมีอาการบวมน า้บริเวณหน้าอกหรือบริเวณล าคอ 
 7.  เส้นเลอืดด าบริเวณล าคอ (Jugular vein)  จะโป่งขยายใหญ่เห็นการบีบตวัของเส้นเลือดนี ้
อยา่งชดัเจน 
 
การตรวจวินิจฉัย 
 ท าได้หลายวิธี  วิธีแรกใช้มือกดบริเวณสนัหลงัโดยใช้ไม้สอดเข้าบริเวณหน้าอกหลงัขาหน้า  
ยกไม้ขึน้ช้าง ๆ แล้วปล่อยลงเร็ว ๆ แม่โคจะร้องด้วยความเจ็บปวด  หรือใช้ก าปัน้ยันเข่ายกขึน้กด
บริเวณกระดกูหน้าอก (Xiphoid  cartilage)  แม่โคจะต้องหรือกดัฟันด้วยความเจ็บปวด 
 
การแก้ไข 
 ท าได้ยาก  โดยทัว่ไปต้องท าการผา่ตดักระเพาะเพื่อน าสิง่แปลกปลอมตา่ง ๆ ท่ีฝังอยูอ่อกมา 
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การป้องกัน 
 1.  ให้แม่โคกลนืแทง่แม่เหลก็ชนิดท่ีมีกรงล้อมรอบ  แท่งแม่เหล็กจะดูดจับโลหะท่ีแม่โคกินเข้า
ไป ท าให้โลหะแหลมไม่สามารถท าอนัตรายแม่โคได้ 
 2.  ถ้ามีการซอ่มแซมคอก  ต้องเก็บเศษลวดหรือเศษตะปท่ีูตกหลน่บริเวณรอบ ๆ คอกให้หมด
ไม่ควรทิง้ไว้ 
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โรคสุกร 
 

โรคอหวิาต์สุกร 
( Swine  fever ,  Hog  cholera ) 

 
อตัราการป่วย ‟ ตาย อาจถึง 100 % ในฝงูท่ีไม่มีภมิูคุ้มกนัมาก่อน  ท าความเสยีหายแก่สกุร

ทกุช่วงอาย ุ
สาเหต ุ    Pestivirus 
การติดต่อ  „สมัผสัโดยตรงจากสกุรป่วย 
      „เชือ้ไวรัสถกูขบัออกมาทาง  

สิง่ขบัถ่าย (ปัสสาวะ !) 
   สิง่คดัหลัง่ (น า้ลาย !) 

 การน าสกุรป่วย , ตวัอมโรค เข้าฟาร์ม ; พอ่ ‟ แมพ่นัธ์ุ , ลกูสกุรมาขนุ 
อาการ 1. แบบเฉียบพลนั 
 ไข้สงู 41 -42 °C  ซมึ  เบื่ออาหาร  นอนสมุกนัเป็นกองตามมมุคอก  หลงัแข็ง  ขนลกุ   หายใจ
หอบ  มีน า้มกู   ท้องผกู ตอ่มาถ่ายเหลวเป็นน า้สเีหลอืงเข้ม   เดินขาหลงัไม่สมัพนัธ์กนั   เดินโงนเงน   
ไม่คอ่ยลกุเดิน   บางตวัเกร็ง ล้มลงนอน  ชกัผิวหนงัตามตวับางแหง่เป็นปืน้สแีดง   มกัตายใน 7 ‟ 10 
วนั หลงัจากติดโรค 
 2. แบบเรือ้รัง 
 อาการไมช่ดั   มีชีวิตนาน   สกุรท่ีรอดตาย ท้องเสยีเรือ้รัง   ปอดบวม   
ในแม่พนัธ์ุ  ไม่สมบูรณ์พนัธ์ุ   เกิดลกูกรอก   แท้งลกู   ตายแรกคลอด 
รอยโรค   พบจุดเลอืดออกทัว่ไป   ท่ีไต  กลอ่งเสยีง  U.B.   LN ขยายใหญ่ มีจุดเลอืดออก   แผลเป่ือย
เม็ดกระดมุท่ีล าไส้ 
การรักษา ไม่มีการรักษาโดยตรง 
การควบคุมโรค     

 ท าให้โรคสงบลงเร็วที่สดุ 
 1. คดัทิง้สกุรป่วย   ท าลาย   ไม่ควรรักษา 
 2. ท าวคัซีนซ า้คอกเดียวกนั และคอกข้างเคียงให้เร็วที่สดุ 
 3. ควบคมุการเคลือ่นย้ายคน  พาหะ  เคร่ืองมือตา่งๆ 
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การป้องกัน ท าวคัซีนทกุ  6  เดือน 
 

โรคโพรงจมูกอักเสบ 
( Atrophic  Rhinitis ; AR ) 

 
เป็นกบัสกุรทกุอาย ุ โดยเฉพาะช่วง 2 ‟ 5 เดือน   สกุรไม่ตาย แต ่ADG ลดลง 

สาเหต ุ  Bordetella   bronchiseptica 
  Pasteurella   multocida 
  ขาดธาตอุาหาร    เสยีสมดลุของ Ca : P 
  การจดัการไม่เหมาะสม : เลีย้งหนาแนน่  
  กรรมพนัธ์ุ 
อาการ   มกัพบท่ีสกุร  อาย ุ4 ‟ 12 สปัดาห์ขึน้ไป 
 ไอ  จาม ในช่วงแรก   เยื่อบุโพรงจมกูอกัเสบ 
 มีการโค้งงอของโครงกระดกูจมกู 
การวินิจฉัย    „ อาการ , จมกูสัน้  บิด 
  „  ตดัจมกูตามขวางระหวา่งฟัน P1-P2  ดลูกัษณะของกระดกู Turbinate  bone 
การรักษา - การป้องกัน  
„ ท าวคัซีน ก่อนน าเข้าฟาร์ม  
„ ให้ยาปฏิชีวนะ : OTC ท่ี D1,3,10 
  แม่ท้อง ได้รับยาในอาหารระยะท้าย และระยะ     เลีย้งลกู 
„ การสขุาภิบาลท่ีดี 
 - โรงเรือนโปร่งแสง   ระบายอากาศดี 
 - ไม่เลีย้งหนาแนน่ 
 - คดัทิง้ (รุนแรง)   
 - ท าความสะอาดโรงเรือน  พน่ยาฆา่เชือ้ทิง้ไว้   1 - 2 เดือน  
 

    โรคระบบทางเดินหายใจซับซ้อนในสุกร 
( Porcine Respiratory Disease Complex ; PRDC ) 
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ผลกระทบ - ADG ลด , FCR เพิ่ม , ขนุนานขึน้ 

- อตัราป่วย , ตาย , คดัทิง้ สงู 
สาเหต ุ    Mycoplasma   hyopneumoniae 
   PRRS  virus 
 เชือ้ตวัอ่ืน เช่น เชือ้Pasteurella , Haemophilus parasuis , เชือ้ไข้สมองอกัเสบ , เชือ้ไข้หวดั
ใหญ่ , เชือ้พิษสนุขับ้าเทียม  
อาการ   มีไข้   ไอ   เบื่ออาหาร   หายใจล าบาก   ซมึ   ขนหยาบกร้าน   ซีด 
 ถ้าติดเชือ้ PRRS อยา่งเดียว ปอดจะอกัเสบ 2-3 สปัดาห์ ก็จะหาย  แตถ้่าติดเชือ้ Mh ร่วมด้วย 
ปอดจะอกัเสบอยา่งรุนแรง 
 PRDC พบมากในเล้าอนบุาล ~15-20 % เสยีหายสงูช่วงหน้าฝน 
การวินิจฉัย „ ดวูิการที่ปอด , ตรวจทางซีรัมวิทยา ( วิธี ELISA) 

„ ประวติั  อาการ  ลกัษณะความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ 
การป้องกัน  
 # สกุรอนบุาล  จดัการแบบ All in ‟ All out (เข้าหมด ‟ ออกหมด) , กัน้เป็นลอ็กให้ลกูสกุรอยู่
หา่งกนั  ตดัวงจรติดเชือ้จากรุ่นพี่สูรุ่่นน้อง  
 # น าสกุรอนบุาลท่ีผา่นการติดเชือ้แล้ว อาย ุ7 -8 สป. เข้าไปเลีย้งในเล้าสกุรสาวทดแทนนาน 
2-4 สป. ให้ฝงูแม่ทดแทนมีภมิูคุ้มกนั 
 # ท าวคัซีน PRRS , Mh 
 # สดัสว่นสกุรสาวทดแทนไม่เกิน 30 ‟ 35 % 

# หยา่นมเร็ว  21 วนั 
# ยาปฏิชีวนะ 

 

กลุ่มอาการระบบสืบพันธ์ุและระบบหายใจในสุกร 
( Porcine  Reproductive  and  Respiratory  Syndrome ; PRRS ) 

 
- พบครัง้แรกใน USA ปี 2530 , ในไทย ปี 2532 
สาเหต ุPRRS virus 
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อาการ  „ หมสูาว, หมนูาง 
- แท้ง ช่วงท้ายของการอุ้มท้อง ( D107-112 ) 
- Mummification (ลกูกรอก) 
- คลอดก่อนก าหนด, ลกูตายแรกคลอด, ลกูอ่อนแอ 
    „ ลกูดดูนม, หมขูนุ 
- อ่อนแอ ติดเชือ้แทรกซ้อน แคระแกร็น โตช้า 

การระบาด  
‡ เชือ้แพร่ทางน า้ลาย  น า้มกู  น า้อสจิุ อุจจาระ  ปัสสาวะ 
‡ ติดผา่นทางอากาศ  ปนเปือ้นในน า้ อาหาร  การฉีดยา  แมลงดดูเลอืด  การผสมพนัธ์ุ 
‡ เพิ่มจ านวนใน Macrophage ,ท าลาย WBC  ติดเชือ้ได้งา่ย 

อาการ  ปอดบวม  หายใจล าบาก  หอบ 
อาจไม่แสดงอาการ แตแ่พร่เชือ้ได้ หรือติดเชือ้แทรกซ้อน สมองอกัเสบ  ชกั 
การติดต่อ ลกูติดผา่นรก-น า้นม  ติดจากสิง่ขบัถ่าย  การผสมพนัธ์ุ  ติดจากลกูแม่ตวัอ่ืน 
การป้องกันและควบคุมโรค 

# ตรวจเลอืด   กกัสตัว์ 3-4 เดือน 
# ท าวคัซีน(แพง) ในพอ่-แม่พนัธ์ุ  แม่ทดแทน 
# ฟาร์มแยกเป็นสว่น พอ่แม่พนัธ์ุ  ลกูอนบุาล  หมขูนุ , พกัเล้า >2 สป. , All in- All out 
# แม่ติดเชือ้ จะมีอาการในระยะต้นๆ  3-5 เดือนถดัมาจะปกติ หยดุแพร่เชือ้ 
 

ปัญหาหนองไหลในแม่สุกร 
Metritis  in  Sows , Pyometra 

 
มกัมีปัญหาในช่วงหลงัผสม หรือหลงัหยา่นม  อาจต้องคดัทิง้ 

สาเหต ุ ติดเชือ้ : Streptococcus  spp. ,        Staphylococcus  spp. , E. coli 
 โน้มน าจาก : กระทบกระแทกขณะผสม , ล้วงคลอดไม่สะอาด , สิง่สกปรกรอบๆอวยัวะเพศผู้  
อาการ  $ ไข้สงู  เบื่ออาหาร  น า้นมลด  ลกูสขุภาพไม่ดี ขีไ้หล 
  $ มีของเหลวขุน่ขาว เหลอืงข้น บริเวณปากชอ่งคลอด  พืน้  มกัพบในช่วงเป็นสดั 
  $ ผสมไม่ติด  แท้งลกู 
  $ ผลผลิตโดยรวมลด 
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การรักษา  
- ล้างมดลกู  ใช้ทอ่ผสมเทียม ; น า้ยา 2-3 L. นาน 2-3 วนั 
- Oxytocin , ยาปฏิชีวนะ 2-4 วนั 

การป้องกัน 
# ล้างอวยัวะเพศตวัผู้ให้ดี  สปัดาห์ละครัง้  
# ท าความสะอาดก่อนผสม  นึง่ฆา่เชือ้อุปกรณ์ 
# ท าความสะอาดคอกให้แห้ง 
# ไม่ล้วงคลอดถ้าไม่จ าเป็น 
 

กลุ่มอาการไข้นมหลังคลอดในแม่สุกร 
( Metritis  Mastitis  and  Agalactia ; MMA ) 

 
แม่สกุรเป็นช่วง 7 วนั หลงัคลอด  มกัไม่ตาย 

สาเหต ุ * ติดเชือ้ในสิง่แวดล้อม , การช่วยคลอด สว่นใหญ่เป็น E. coli (toxin) 
 * ฮอร์โมนแม่ผิดปกติ , พนัธุกรรม 
 สาเหตโุน้มน า  : การจดัการท่ีไม่ถกูต้อง 
- แม่สกุรเข้าคลอดช้า   
เครียด 
 > มีผลตอ่ฮอร์โมนตอ่มใต้สมอง 
 > อ่อนแอ  > ติดเชือ้งา่ย 
- พกัคอกน้อยไป , ท าความสะอาดซองคลอดไม่ดี 
- ไม่ล้างท าความสะอาดตวัแม่ก่อนเข้าซองคลอด 
- แม่สกุรเครียดจากอากาศร้อน , การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 
- อาหาร : เปลีย่นสตูรทนัที , ให้อาหารมากไป  อ้วน > คลอดยาก 
- การล้วงช่วยคลอดไม่สะอาด  รุนแรง  ล้วงบอ่ย 
- สขุภาพไม่ดีอยูแ่ล้ว , ป่วยระหวา่งคลอด 
- แม่ติดเชือ้ทางแผล : ลกูกดัเต้านม , พืน้ขรุขระ , วตัถท่ิุมแทง 
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อาการ Acute  ไข้สงู  ไม่กินอาหาร  นอนซม  ท้องผกู  เต้านมบวมแดง  นอนคว ่าไม่ให้ลกูกินนม  อาจ
มีเมือกไหลจากชอ่งคลอด 
 Chronic เป็นเฉพาะแหง่  เต้านมบวมเป็นก้อนแข็งตอ่เน่ืองจาก Acute ลกูจะไมไ่ด้รับ 
Colostrum  ซุบผอม แห้งน า้  วิ่งวนรอบตวัแม่  ออ่นแอ  แคระแกร็น  ขีไ้หล  ตาย 
 Subclinical (แบบไม่รุนแรง) เบื่ออาหาร  กินได้บ้าง  ยงัยอมให้ลกูกินนม  ลกูไม่สมบูรณ์  
ได้รับนมไม่พอ  ขีไ้หลจากได้รับเชือ้โรคทางน า้นม 
การวินิจฉัย  ประวติัการคลอด  สิง่คดัหลัง่จากช่องคลอด  เต้านม  สขุภาพของลกู 
การรักษา  > ท าให้แม่สร้างน า้นมได้เป็นปกติ  ให้ลกูไม่โทรม 
 - Oxytocin  > มดลกูขบัหนอง , เร่งน า้นม  
 - ยาปฏิชีวนะ 
 - ยาแก้อกัเสบ  > Steroids 
 - Estrogen > ขบัหนอง , กระตุ้นหลัง่ Prolactin 
 - ยาลดไข้ , ยาบ ารุง > สารน า้ , วิตามิน , ล้างมดลกู 
การป้องกัน   
$ ดแูลแม่สกุรอยา่งใกล้ชิด  ระวงัท่ีสาเหตโุน้มน า 
$ ยาปฏิชีวนะ ให้กิน 7-10 วนั ก่อนคลอด , 2-3 วนัหลงัคลอด    
 

การกัดหางในสุกรรุ่น 
สาเหต ุ เลีย้งแออดั  กลิน่แอมโมเนีย  พยาธิ(นอก ,ใน)  ขาด I , P 
การแก้ไข  ตดัหาง 1/3 ของความยาว 
 

การกัดลูกเกิดใหม่ของแม่สุกร 
สาเหต ุ นิสยัแม่  ขาดธาตอุาหาร  เครียดระหวา่งคลอด  แม่อ้วนเกินไป 
การป้องกัน  ดแูลระหวา่งคลอด  ให้ยาระงบัประสาท  ดแูลเร่ืองน า้หนกัแม่ 
 

โรคปากและเท้าเป่ือย 
( Foot  and  mouth  disease ; FMD ) 
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สาเหต ุ  Picorna   virus 
  Serotype  A , O , Asia 1 
  เชือ้อยูใ่น เม็ดตุม่พอง  น า้ลาย  แผลท่ีผิวหนงัของปาก  กีบ  เต้านม 
  เชือ้ทนตอ่ความเย็น  แสงแดดฆา่เชือ้ได้ 
  ยาฆา่เชือ้ : 2% โซดาไฟ (NaOH) , 1-2% Formalin , glutaral  dehyde , สปก.กลุม่ 
Phenol 
การติดต่อ พบเชือ้ในเนือ้เยื่อทัว่ร่างกาย  สิง่คดัหลัง่  สิง่ขบัถ่าย  ลมหายใจ   IP : 2-8 วนั (อาจ 
2-3 สป.) 
 1.สมัผสัโดยตรง  สกุรติดเชือ้ขบัเชือ้ออกมาได้โดยท่ียงัไม่แสดงอาการ 
 2.ติดจากพาหะและสตัว์อ่ืน ; รถ  คนงาน  คนภายนอก  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ 
 3.ทางอากาศ (หายใจ) ไกลถึง 10 ก.ม. ท่ีความชืน้ >60% , กลางคืน 
 4.ผลติภณัฑ์จากสตัว์ : เนือ้  นม  กระดกู  หนงั 
 5.น า้เชือ้  น า้นม (ลกูในคอกคลอด) 
 ปกติจะได้รับเชือ้จากการกิน  หายใจ  ในช่องปาก  บาดแผล 
อาการ ไข้สงู 40-42°C  เกิดตุม่พองท่ีปลายจมกู  ช่องปาก  หวันม  เต้านม  ไรกีบ 
 ตุม่แตกออกภายใน 24-48 ชม.   เกิดแผลสด 
=> เจ็บขา  เดินกะเผลก  กีบหลดุ  มีเลอืดออก 
=> 2° infection 
 ลกูสกุร ช็อกตายได้   แม่แท้งลกูได้ 
การวินิจฉัย ประวติั  อาการ  ผา่ซาก 
การรักษา  รักษาอาการแทรกซ้อน (Abos , ทาแผล) 
การป้องกัน Ring Vaccination (Trivalent)  
   ฆา่เชือ้คอก 
 

โรคพษิสุนัขบ้าเทยีม 
( Aujeszky’s disease ;AD ,Pseudorabies ) 

 
เกิดกบัสกุรทกุช่วงอาย ุ

 สกุรอายนุ้อยจะเสยีหายมากกวา่ 
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 สกุรอนบุาล †> ขนุ : มีโรคทางเดินหายใจแทรกซ้อน จากการติดเชือ้แฝง 
สาเหต ุHerpes  virus 
การติดต่อ  1.สมัผสัโดยตรง (Carrier กบัสกุรปกติ) 
      2.ทางอากาศ (หายใจ) 
      3.ผสมพนัธ์ุ 
อาการ  # ลกูสกุร 

ซมึ  ไข้สงู  ไม่กินนม  บางตวัชกัเป็นระยะ  ตวัเกร็งสัน่  ตาเบิกกว้าง  ขากรรไกรแข็ง  
น า้ลายไหลเป็นฟอง  RR เพิ่ม  ชกัแบบถีบจกัรยาน  ตายภายใน 6-48 ชม. ตอ่มาอตัราการ
ตายอาจถึง 100% 

# สกุรอนบุาล 
อาการคล้ายกนั  แตแ่สดงอาการทางประสาทน้อยกวา่  มกัมีอาการทางระบบ

ทางเดินหายใจร่วมด้วย  อตัราตายไม่สงูมาก 
# สกุรเลก็-ขนุ 
อาการทางหายใจเป็นส าคญั (รุนแรงขึน้)  ซมึ  มีไข้  เบือ่อาหาร  จาม  มีน า้มกู  

หายใจถ่ีโดยใช้ซี่โครงช่วย  อตัราตาย 1-2% 
# พอ่-แม่พนัธ์ุ 
แท้งทกุระยะ  ตายแรกคลอด  ลกูอ่อนแอ 

รอยโรค   ไมช่ดัเจน 
  จุดเนือ้ตายเทา่หวัเข็มหมดุ ตามอวยัวะตา่งๆ เชน่ Tonsil  ปอดบวม 
การรักษา ไม่มี 
การป้องกัน 

„ Vaccination 
 „ Abos (ป้องกนั 2° infection) , น า้  อาหาร 
 „ การสขุาภิบาลท่ีดี : ลดความเครียด  คอกสะอาด  น า้-อาหารเพียงพอ  ไมอ่ยูแ่ออดั  ลมไม่
โกรก  ไม่ร้อนอบอ้าว  ถ่ายพยาธิเป็นประจ า 
 

โรคท้องเสียในลูกสุกร จากเชือ้ E. coli 
 

สาเหต ุ เชือ้ Escherichia  coli   
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ผลติสารพิษที่ท าลายเยื่อบุทางเดินอาหาร 
สาเหตโุน้มน า : คอกแฉะ  คอกไม่สะอาด  ขาดความอบอุ่น  ความเครียด 
อาการ ลกูดดูนม ช่วง10 วนัหลงัคลอด  
 รุนแรงท่ี 0-4 วนั  อจุจาระเหลว  สขีาวเหลอืง > น า้ตาล  ไหลเป็นน า้  เสยีน า้ => ลกุเดินไม่ไหว  
ขนหยอง  นอนสมุกนั  อตัราตายสงู 
  ช่วงอายกุอ่น 3 สป. 
 ความรุนแรงลดลง  มกัมาจากการท่ีเร่ิมกินอาหารเม็ด  อุจจาระสเีทา > เหลอืง  ชะงกัการ
เติบโต  ขนหยอง  เป็นเฉพาะบางตวั 
  ช่วงลกูหลงัหยา่นม 
 พบช่วง 4-5 วนัหลงัหยา่นม  เครียดจากการหยา่นม  การเปลีย่นแปลงสิง่แวดล้อม  ไข้สงู  กิน
อาหารลดลง 
การวินิจฉัย 

„ ดอูาการ 
„ การแยกเชือ้ 

การแก้ไข 
 ¤ ดเูร่ืองความสะอาด  พกัคอกอยา่งน้อย 7 วนั 
 ¤ เลีย้งแบบ เข้าหมด-ออกหมด 
 ¤ ดแูลความอบอุ่น โดยเฉพาะช่วง 10 วนัหลงัคลอด และช่วงหยา่นมใหม่ๆ 
 ¤ ไม่ให้คอกแฉะ  ลมไม่โกรก 
 ¤ ดแูลแม่สกุรให้มีสขุภาพสมบูรณ์ 
 ¤ ให้แม่สกุรมีภมิูคุ้มกนั : ขีล้กูละลายน า้ -> ให้แม่อุ้มท้อง 
 ¤ ลกูได้กินนมน า้เหลอืง 
 ¤ อาหารใหม่สด 
 ¤ ลดเครียด : อาหาร-น า้ เพียงพอ  ไม่แออดั 
 ¤ ให้ Abos แมอุ่้มท้อง  ลกูในซองคลอด  ลกูอนบุาล (ละลายน า้,กรอกปาก,ฉีด) อยา่งน้อย 2-
3 วนั  ถ้ารุนแรงอาจให้วนัละ 2 ครัง้ 
  ¤ ให้สารน า้  วิตามิน  เกลอืแร่ 
 

กลุ่มอาการเครียดในสุกร 
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( Porcine  Stress  Syndrome ; PSS ) 
 

พบในสกุรทัว่โลก  โดยเฉพาะ 
 - พนัธ์ุท่ีคดัเลอืกให้โตเร็ว  อตัราการแลกเนือ้ดี 
 - พนัธ์ุ Pietrain , Landrace 
สาเหต ุลกัษณะยีนด้อย ซึง่เรียก Halothane  gene 
  ท าให้สกุรไวตอ่ความเครียด 
การเกิดโรค 

การขนย้าย  แออดั  การตื่นกลวั  ต่ืนเต้น  อุณหภมิูแวดล้อมสงู  การออกก าลงั  การ
ตอ่สู้กนั => เหน่ือยเกินไป 

 เครียด  =>  ตาย 
อาการ  

สกุรสัน่กระตกุอยา่งรวดเร็ว  กล้ามเนือ้เร่ิมแข็งเกร็ง  หอบ  น า้ลายเป็นฟองปนเลอืด  ตาย
ภายใน 4-6 นาทีหลงัแสดงอาการ 
 ลกัษณะท่ีพบมี  4 อยา่งคือ 
 1.การตายอยา่งปัจจบุนั , ตายจากการขนย้าย 2.ไข้สงูอยา่งร้ายแรง 
 3.เนือ้มีสซีีดและอ่อนเยิม้ (PSE) 
 4.กล้ามเนือ้สนัหลงัตาย 
รอยโรค  
 อวยัวะภายในมีเลอืดคัง่ โดยเฉพาะปอด  มีน า้ในถงุหุ้มหวัใจ  กล้ามเนือ้สนัหลงัและโคนขา
หลงัมีสซีีด  มีเลอืดออกร่วมด้วย 
การวินิจฉัย อาการ   ประวติัสตัว์ ความเครียด ก่อนหน้า 
การรักษา 
 „ ยากลอ่มประสาท :Acepromazine , Chlorpromazine , Azaperone 
 „ น า้เย็นรดล าตวั (?) 

„ กรีดใบห ู! (?) 
 „ เป็นรุนแรง => รักษาไม่ได้ผล  
การป้องกัน 
 ¤ ลดความเครียดท่ีจะเกิดขึน้จากสาเหตตุา่งๆ 
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 ¤ ให้ยาระงบัประสาทก่อนขนย้าย 
 

โรคกระเพาะอาหารและล าไส้อักเสบตดิต่อ 
( Transmissible  Gastroenteritis ; TGE ) 

 
โรคติดตอ่ทางเดินอาหาร    ป่วยทกุช่วงอาย ุ โดยเฉพาะลกูสกุร   
 อาย ุ< 2 สป.  ป่วย 50-70% , ตาย 10-20% 
สาเหต ุCorona  virus 
การติดต่อ 
 „ การกิน  หายใจ 
 „ สกุรโตขบัเชือ้ออกทางอจุจาระ , สิง่คดัหลัง่อ่ืนๆ 
 „ พาหะ : สนุขั  แมว  แมลงวนั  รองเท้า  ยานพาหนะ 
การเกิดโรค 
 สกุรรับเชือ้ , เชือ้เพิ่มจ านวนท่ีเยื่อบุผิวล าไส้ 

 การยอ่ย  การดดูซมึ ลดลง 
 ตายจากขาดน า้  ภาวะเป็นกรด 

อาการ IP : 18 ชม. ‟ 3 วนั 
 สกุรเลก็  อาเจียน (ช่วงแรก)  ถ่ายเหลวเป็นน า้ สเีหลอืงปนเขียว  น า้หนกัลด  อุจจาระ
พบ milk  curd (นมยงัไม่ยอ่ย)  อจุจาระเหม็นคาว 
 สกุรขนุ  ไม่รุนแรง 
เบื่ออาหาร  ท้องร่วง  มีไข้ 
รอยโรค 
 ซากมีร่องรอยขาดน า้ กระเพาะ-ล าไส้ มีลิม่นม  มีเลอืดคัง่ท่ีผนงัล าไส้  Villi หดสัน้ 
การวินิจฉัย ดรูอยโรค , ระดบั Titer 
การรักษา รักษาตามอาการ  แก้ไขภาวะขาดน า้ 
การป้องกัน การจดัการสขุาภิบาล 
 1.จดัการสภาพแวดล้อมท่ีดี : คอกแห้ง  อากาศถ่ายเท  อบอุ่น  ให้สารน า้-เกลอืแร่ทดแทน
 2.งดอาหารตวัป่วย 2-4 วนั  : ลดการท้องร่วง  คอ่ยๆให้อาหาร 
 3.ให้ Abos ชว่งอาย ุ2-5 สป. ป้องกนั E. coli แทรกซ้อน  
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 4.ท าวคัซีน ก่อนคลอด > 2 สป. 
 ! ให้แม่กินไส้ลกูท่ีตาย ก่อนคลอด 2-2½ สป. 
  

โรคบดิมูกเลือด 
Swine  Dysentery 

 
 สกุรถ่ายเหลว มีมกูเลอืดปน มีเศษเนือ้ตาย เยื่อเมือกล าไส้ใหญ่ปนออกมา 
สาเหต ุTreponema  hyodysenteriae 
  G - ,  hemolysis , ทนตอ่สิง่แวดล้อม 
ระบาดวิทยา 
 „ พบมากชว่งอาย ุ7-16 สป.    
 „ อตัราป่วย 90-100% , ตาย < 30% 
 „ ใช้เวลา 1-2 สป.แพร่ไปติดสกุรกลุม่เดียวกนั , 2-3 สป. ในฟาร์มเดียวกนั 
 „ เชือ้แพร่ไปกบั รองเท้า  เคร่ืองมือ  น า้เสยี  น าสกุรท่ีเป็นพาหะเข้าฟาร์ม 
 „ IP : 10-16 วนั 
 „ ติดโดย กินอาหาร-น า้ ท่ีปนเปือ้นเชือ้ท่ีออกมากบัอุจจาระ 
 „ สกุรท่ีหายป่วยเป็น Carrier  
การเกิดโรค 

สกุรได้รับเชือ้ (เชือ้สร้าง Endotoxin & hemolysis ) => ท าลายเซลล์เยื่อบุล าไส้ 
สกุรตายจาก เสยีน า้  เกลอืแร่ 

อาการ 
 ¤ จากป่วยบางตวั  ลกุลามไปตวัอ่ืน 
 ¤ อาการ Acute , Subacute , Chronic 
 ¤ ท้องร่วง ควบคมุการถ่ายไม่ได้  อจุจาระเหลวสนี า้ตาลแกมแดง  กลิน่เหม็นคาวจดั  มีมกู-ลิม่
เลอืด เศษเนือ้เยื่อ ปนออกมา 
รอยโรค 
 ล าไส้ใหญ่อกัเสบ  เยื่อบุผนงัล าไส้มีเลอืด เศษเนือ้ตาย  มีเมือกปกคลมุ  เนือ้เยื่อตายเป็น
หยอ่มๆ 
 ล าไส้เลก็และสว่นอ่ืน ปกติ 



 56 

การรักษา ช่วงแรกๆตอบสนองดี 
ผสม Abos ในอาหาร , น า้  ฉีด 
: Dimetridazole , Erythromycin , Lincomycin , Tiamulin , Tylosin 

การป้องกัน 
 „ เข้มงวดเร่ืองการสขุาภิบาล 
 „ การกกัสตัว์ก่อนน าเข้าฟาร์ม , แยกสกุรป่วย 
 „ ฆา่เชือ้ตามมมุคอก (ใช้ phenol , Na hypochloride) ทิง้ให้แห้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

โรคสัตว์ปีก 
 

1.  โรคไข้หวัดนก 
( Avian Influenza , Fowl  plague , Bird  flu ) 

 เป็นโรคติดตอ่เร็วแรงของไก่และสตัว์ปีกอ่ืนๆ โรคนีม้กัสบัสนกบัโรคนิวคาสเซิล เน่ืองจากมี
อาการคล้ายกนั แตโ่ดยทัว่ๆไปแล้ว อาการของไข้หวดันกจะเร็วแรงกวา่  

 โรคนีเ้กิดในสตัว์ปีกมานานแล้ว  แตเ่ร่ิมมีการรายงานโรคลกึลบัไก่ที่ระบาดในอิตาล ีปี1878 
และสามารถแยกเชือ้ในไก่ได้ในปี 1901  แยกเชือ้ในคนได้ปี 1933 และมีรายงานการระบาดในนกป่า
ด้วยในปี 1997  ในปี 2001-2002 เกิดการระบาดในฮ่องกง  ปี 2003 ระบาดใน เยอรมนันี  
เนเธอร์แลนด์  เบลเยี่ยม และแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึน้เร่ือยๆใน เกาหล ี เวียตนาม  ญ่ีปุ่ น  ไทย  
กมัพชูา  ปากีสถาน  ลาว  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  พม่า  ปัจจบุนัโรคได้แพร่เข้าไปในกลุม่สหภาพยโุรป 
เร่ิมจากตรุกี และแพร่เข้าในแอฟริกา ในปลายปี 2005 โดยคาดวา่เกิดการน าโรคจากการอพยพย้ายถ่ิน
ของนกป่า นกเป็ดน า้ เป็นต้น 
สาเหตุ : เกิดจากเชือ้ไวรัส (Influenza A   virus) ซึง่จดัอยูใ่นกลุม่ Orthomyxovirus   มีทัง้หมด 15 
subtypes Hemagglutinin (H1-H15-16 ?)  และ 9 subtypes Neuraminidase(N1-N9)  สว่นสาย
พนัธ์ุท่ีรุนแรงมากท่ีสดุคือ H5N1 
การติดต่อ : 
 - การสมัผสัติดตอ่กนัโดยตรง  

- การปนเปือ้นเชือ้ในน า้  อาหาร   
- ทางอากาศ  และสิง่คดัหลัง่ทางเดินหายใจ 
- การปนเปือ้นเชือ้ใน ฝุ่ นละออง  เคร่ืองมือ อุปกรณ์  เสือ้ผ้า  รองเท้า  ยานพาหนะตา่งๆ 

การแพร่กระจายของโรคเข้าสูฟ่าร์มและการแพร่ระหวา่งฟาร์มด้วยกนั 

 - การน าสตัว์ปีกท่ีติดเชือ้และเป็นโรคเข้าสูฟ่าร์ม  

 - การน าสตัว์ปีกท่ีเป็นพาหะน าโรคเข้าสูฟ่าร์ม 

 - ติดมาจากรองเท้าหรือเสือ้ผ้าของผู้ เยี่ยมชมหรือเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบติังานในฟาร์ม 

 - การน าสิง่ของตา่งๆที่ปนเปือ้นด้วยเชือ้โรคเข้าสูฟ่าร์ม เช่น ถาดไข ่ 

 - ซากของสตัว์ปีกท่ีไม่ได้มีการจดัการอยา่งเหมาะสม  
- แหลง่ของน า้ดื่ม 
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 - สตัว์ธรรมชาติและสตัว์เลีย้งทัง้หลาย ได้แก่ นก หน ูสนุขั แมว เป็นต้น  

 - แมลงชนิดตา่งๆ 

 - การปนเปือ้นของเชือ้โรคมากบัอาหารสตัว์และภาชนะบรรจอุาหารสตัว์  
- ปนเปือ้นมากบัยานยนต์ขนสง่ตา่งๆ ได้แก่ รถจบัสตัว์ปีก รถขนสง่อาหาร รถสง่ลกูไก่ รถ
ขนสง่ไข ่เป็นต้น  

 - ปนเปือ้นไปกบัมลูไก่หรือวสัดรุองพืน้ 

 - ปนเปือ้นมากบัฝุ่ นละอองและอากาศโดยทัว่ไป  
- ปนเปือ้นมากบัไข ่

ระยะฟักตวัของโรค  ตัง้แต ่2-3 ชัว่โมง  จนถึง 3 วนั หรืออาจถึง 14 วนั 
อาการ :  สตัว์ปีกตายเฉียบพลนั ไม่ทนัสงัเกตอาการ   มีน า้มกู  ไอ จาม  ผอมแห้ง  เบื่ออาหาร  
ท้องเสยี  เหนียงบวม  หงอนบวม  มีจุดเลอืดออกสแีดงคล า้บริเวณ เหนียง  หงอน และขา  การ
เคลือ่นไหวไม่สมัพนัธ์กนั  อาการอาจจะคล้ายกบัโรคนิวคาสเซิล ซึง่ต้องแยกความแตกตา่งโดยการ
แยกเชือ้ไวรัส  อตัราการป่วยและอตัราการตายจะแปรผนั ขึน้อยูก่บัเชือ้ไวรัสท่ีท าให้เกิดโรค 
รอยโรค :  โดยทัว่ไปจะมีรอยโรคคล้ายกบัโรคนิวคาสเซิล  จุดเลอืดออกท่ีกระเพาะอาหารแท้  
นอกจากนีท่ี้ผนงัช่องอก  เยื่อหุ้มหวัใจ และไขมนัรอบหวัใจจะมีจุดเลอืดออกเลก็ๆ  ตามผิวหนงัท่ีไม่มี
ขนอาจจะมีบริเวณเลอืดออกและการเปลีย่นแปลงของเนือ้ตาย  มีสิง่คดัหลัง่ท่ีไซนสัและถงุลม  ไขแ่ดง
แตกในช่องท้อง  เยื่อบุช่องท้องอกัเสบ 
การวินิจฉัย :  อาการและรอยโรคผนัแปรมากเกินไปท่ีจะใช้ในการวินิจฉยั  ต้องอาศยัการทดสอบทาง
เซรุ่มวิทยา และการแยกเชือ้  โรคอ่ืนๆท่ีอาจสบัสนกบัโรคนี ้เช่น นิวคาสเซิล  อหิวาต์ไก และคลาไมดิโอ
ซิส 
การรักษา :  ยงัไม่มีการรักษาโดยเฉพาะ 
การป้องกัน :  เน่ืองจากเป็นโรคสตัว์สูค่นท่ีส าคญัมากในปัจจุบนั การท าลายไก่ป่วยและมีหลกัการ
สขุาภิบาลทัว่ไป เป็นวิธีการท่ีดีในการควบคมุโรคนี  ้

 ระบบป้องกันฟาร์ม (Biosecurity) 
ระบบป้องกนัฟาร์มท่ีดีประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 สว่นด้วยกนั ได้แก่:  
1. การแยกสตัว์ปีกในฟาร์มออกจากปัจจยัเสีย่งตา่งๆที่จะน าเชือ้โรคเข้ามาสมัผัส (Isolation)  

 2. การจดัระบบเส้นทางการปฏิบติังานภายในฟาร์ม (Traffic Control)  

 3. การสขุาภิบาลท่ีดี (Sanitation)   
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 Isolation 
 การแยกสตัว์ปีกภายในฟาร์มออกจากปัจจยัเสีย่งตา่งๆนัน้ สามารถกระท าได้โดยการจดัการ
ให้ภายในฟาร์มเป็นระบบปิด มีการควบคมุและป้องกนัความเสี่ยงตา่งๆอยา่งมีประสทิธิภาพ 
นอกจากนัน้ยงัรวมไปถึงการจดัการเลีย้งดแูบบเข้าหมดออกหมด (All-in, All-out)ท่ีจะช่วยในด้าน
สขุภาพของสตัว์ปีกและยงัเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการควบคมุและจดัการโรคตา่งๆท่ีเกิดขึน้อีก
ด้วย 

 Traffic Control 
 เป็นการจดัการระบบการจราจรและเส้นทางการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที่ภายในฟาร์มจาก
บริเวณท่ีมีความเสีย่งสงูและบริเวณท่ีมีความเสีย่งต ่า รวมทัง้จากสตัว์ท่ีมีความต้านทานตอ่โรคสงูและ
สตัว์ท่ีมีความต้านทานตอ่โรคต ่า 

 Sanitation 
 การจดัการทางด้านสขุอนามยั ได้แก่การจดัการด้านความสะอาดและการท าลายเชือ้โรคของ
โรงเรือน กรงไก่ รางอาหาร รางน า้ บริเวณรอบๆฟาร์มและโรงเรือน รวมทัง้วิธีการจดัการท่ีจะท าให้สตัว์
มีความสามารถในการต้านทานตอ่โรคท่ีดี 

 ตวัอยา่งวิธีการของระบบป้องกนัฟาร์ม 
 - ท าเป็นระบบฟาร์มปิด 
 - เข้มงวดในการเข้าออกของคน  ยานพาหนะ 
 - ท าความสะอาดเคร่ืองมืออุปกรณ์  และพน่ยาฆา่เชือ้บริเวณโดยรอบ 
 - อาบน า้  เปลีย่นชุด และพน่ยาฆา่เชือ้ส าหรับคนเข้าออกฟาร์ม 
 - ไม่เลีย้งสตัว์ปีกอ่ืนใดในบริเวณฟาร์ม (ไก่ชน  นกสวยงาม)  
 - ป้องกนันก  สตัว์ปีก และสตัว์พาหะน าโรคชนิดอ่ืนเข้าฟาร์ม 

การใช้วคัซีนป้องกนัโรคยงัไม่มีข้อสรุปท่ีชดัเจน อาจใช้เป็นวิธีสดุท้าย เน่ืองจากเกรงวา่ไก่ตวัที่
ท าวคัซีนจะป็นตวัอมโรค (Carrier) และมีการติดเชือ้แฝงอยูใ่นพืน้ท่ี ท าให้ไม่ทราบสถานการณ์การ
ระบาดท่ีแท้จริง แตอ่าจจะมีการใช้เพื่อควบคมุการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง แตภ่ายหลงัโรคสงบ
ลงจะต้องท าลายไก่ตวัที่ท าวคัซีน 

 
2. โรคนิวคาสเซลิ 

 ( Newcastle  disease ; ND ) 



 60 

โรคนิวคาสเซิล เป็นโรคท่ีเกิดขึน้กบัระบบทางเดินหายใจของไก่ การเรียกช่ือโรคนี ้เป็นการ
เรียกตามช่ือเมืองท่ีพบวา่มีโรคนีร้ะบาดครัง้แรกในประเทศองักฤษ  จากลกัษณะของโรคท่ีมีการระบาด
รวดเร็วรุนแรง และท าความเสยีหาย อตัราการตายอาจสงูถึง 100   โรคนีเ้ป็นได้กบัสตัว์ปีกแทบทกุ
ชนิดแตเ่ป็ดและหา่นคอ่นข้างจะมีความทนทานตอ่โรคนีม้ากกวา่ไก่ และยงัเป็นตวัอมโรค (Carrier) 
แพร่เชือ้มายงัฝงูไก่ตลอดเวลา  โรคนีส้ามารถสง่ผลตอ่ทกุระบบของร่างกายไก่ ท าให้มีเลอืดออกทัว่ไป
ตามอวยัวะภายใน  มีการอกัเสบรุนแรงของล าไส้  การอกัเสบของประสาทโดยเฉพาะระบบประสาท
สว่นกลาง ไก่ที่ป่วยจะแสดงอาการคอบิด ปีกตก หรืออมัพาต 
สาเหตุ : เกิดจากเชือ้นิวคาสเซิลไวรัส ( Newcastle  virus  disease ; NDV ) ซึง่จดัอยูใ่นกลุม่  
Paramyxo  virus  เชือ้มีหลายสเตรน (Strain) แตล่ะสเตรนมีความรุนแรงในการก่อโรคตา่งกนั 
โดยทัว่ไปจ าแนกตามความรุนแรงของโรคได้ 3 พวก คือ 
 1.เลนโตเจนนิค (Lentogenic  strain) : มีความรุนแรงน้อย เช่น B1 , F ,  Lasota  และ Ulster   
strain  เป็นต้น นิยมน ามาผลติเป็นวคัซีนเน่ืองจากมีคณุสมบติัในการเป็นแอนติเจนท่ีดี 
 2.เมโซเจนนิค  (Mesogenic  strain) : มีความรุนแรงปานกลาง เช่น Hertfordshire , 
Komarov , Mukteswar , Roakin และ MK 107  เป็นต้น  
 3.เวลโลเจนนิค  (Velogenic  strain) : มีความรุนแรงมาก เช่น Milano , Herts , GB , M.P 
เป็นต้น  มกัเตรียมขึน้เพื่อใช้ฉีดทดสอบการก่อโรค หรือน ามาเตรียมเป็นวคัซีนเชือ้ตาย (Killed or 
Inactivated  vaccines) 
  ปัจจุบนัมี NDV อีกพวกที่มีความรุนแรงสงูมาก เรียกวา่ Viscerotrophic  velogenic  
Newcastle  disease  virus ( VVNDV) เช่น สเตรน GA 1083 และ Largo อีกพวกหนึง่ท่ีก าลงัระบาด
อยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เรียกวา่ Asiatic  strain หรือ Exotic  strain ซึง่มีความรุนแรงและทนตอ่
ยาฆา่เชือ้ทัว่ไป 
การติดต่อ : สามารถติดตอ่ได้หลายทาง แตท่ี่ส าคญัคือการติดตอ่ผา่นทางลม  สว่นสตัว์พาหะ เช่น ไก่
งวง เป็ด นกกระจอก และนกป่า จะน าโรคแพร่จากท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่ นอกจากนี ้คน ยานพาหนะ 
เคร่ืองใช้ตา่งๆที่มีการน าเข้าออกจากฟาร์ม ก็เป็นพาหะน าโรคท่ีส าคญั ท่ีส าคญัท่ีสดุคือ การระบาดใน
ฝงูท่ีตวัเป็นโรคถ่ายเชือ้ออกมากบัเสมหะ เกิดการปนเปือ้นในรางน า้และอาหาร หรือมีการสมัผสั
โดยตรงในฝงู ท าให้การติดเชือ้เกิดขึน้ได้รวดเร็ว 
ระยะฟักตวัของโรค  การระบาดทัว่ไปตามธรรมชาติจะอยูใ่นระหวา่ง 2-15 วนั แตโ่ดยทัว่ไปเฉลี่ย 5-6 
วนั 
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อาการ : ในรายที่แสดงอาการเฉียบพลนั (Acute  case) อาจไม่พบอาการ  จากการสงัเกตจะพบวา่
อาการจะเร่ิมท่ีระบบทางเดินหายใจและสว่นใหญ่จะตาย 3-5 วนั หลงัแสดงอาการ อตัราการตายอาจ
สงูถึง 90   อตัราการติดโรค 100   ในไก่ไขแ่ละไก่พอ่แม่พนัธ์ุ อตัราการไขจ่ะลดลงทนัที ในบางราย
จะหยดุไข ่ เราสามารถจ าแนกอาการตามกลุม่อายไุด้ดงันี ้คือ 
 1.ไก่เลก็ : อาจพบวา่มีไก่ตายจ านวนมากในฝงู อาจพบอาการทางระบบทางเดินหายใจ  
หายใจถ่ีขึน้ อ้าปาก จาม ซากท่ีตายจะมีอุจจาระติดทวารหนกั ซมึนอนหมอบ เบือ่อาหาร ถ้าเป็นรุนแรง
จะพบอมัพาต หวัสัน่ ปีกตก อาการหวัสัน่เป็นอาการสดุท้ายก่อนตาย แตส่ว่นใหญ่จะพบอยูใ่นระหวา่ง 
50-60   ไก่ที่รอดตาย จะพบวา่มีอาการอมัพาต  ปีกตก  คอบิด  แคระแกร็น ตลอดอายขุองไก่  ในฝงู
ท่ีเป็นโรคจะกินเวลานาน 2-3 สปัดาห์กวา่ที่โรคจะสงบ 
 2.ไก่ใหญ่ : อาจสงัเกตวา่ไก่แสดงอาการทางระบบหายใจอ่อนๆ หายใจมีเสยีงดงั เบื่ออาหาร 
จะปรากฏอยูร่าว 2-3 สปัดาห์ อาจพบบางตวัมีอาการทางประสาท  คอบิด  ปีกตก เป็นต้น  อตัราการ
ตายต ่า โดยทัว่ไปแล้วจะพบไม่เกิน 10    ในไก่ไขแ่ละไก่พอ่แม่พนัธ์ุอตัราการลดของไขจ่ะอยูใ่นราว 
10-30  ไขท่ี่ออกมาจะผิดปกติ ขนาดเลก็ บิดเบีย้ว หรืออาจพบไขท่ี่มีเปลอืกแข็งหุ้ม อตัราการเป็นโรค
จะสงูถึง 30-50   หลงัจากฟืน้โรคแล้วอตัราไข่จะคอ่ยๆเพิ่มขึน้กินเวลา 4-8 สปัดาห์ จึงจะเข้าสูร่ะดบั
ปกติ 
 ปัจจุบนัยงัมีโรคระบาดประปรายในไก่กระทง ถึงแม้วา่จะมีการท าวคัซีนแล้ว มลูเหตสุ าคญั
ของการเกิดโรคนัน้มาจากการติดเชือ้โรคอ่ืนๆมาก่อน เช่น โรคกมัโบโร  โรคติดเชือ้รีโอไวรัส และโรคมา
เร็กซ์ ซึง่สง่ผลให้การสร้างภมิูคุ้มโรคได้ไม่ดีพอ ท าให้มีไก่จ านวนหนึง่เกิดการแทรกซ้อนของโรคนิวคาส
เซิลได้ 
รอยโรค : จากการผา่ซาก โรคนีค้อ่นข้างจะมีลกัษณะเฉพาะคือ มีเลอืดออกกระจายทัว่ไปตามอวยัวะ
ตา่งๆ โดยเฉพาะในรายที่เป็นโรคอยา่งรุนแรง จะพบวา่มีการอกัเสบทัว่ร่างกาย เร่ิมตัง้แตโ่พรงจมกู
อกัเสบ มีน า้มกูเหนียว เยื่อนยัน์ตาอกัเสบ หลอดลมอกัเสบแดงตลอด มีเมือกใสคัง่อยู ่ อาการปอด
บวมพบได้บอ่ย  ตบั ม้าม หวัใจ และล าไส้มีการอกัเสบ มีจุดเลอืดหรือหยอ่มเลอืดออกทัว่ไป  ลกัษณะ
ท่ีส าคญัก็คือ มีจุดหรือหยอ่มเลอืดออกท่ีกระเพาะแท้ และรอยตอ่ระหวา่งกระเพาะแท้กบักระเพาะบด  
นอกจากนีย้งัมีเลอืดออกท่ีทวารหนกั  ส าหรับในไก่ใหญ่ (ไก่ไขแ่ละพอ่แม่พนัธ์ุ) อาการของโรคไม่
เดน่ชดั ในรายที่เป็นรุนแรงจะพบวา่รังไขมี่การอกัเสบ มีเลอืดออก มีการตกเลอืดท่ีก้อนไขแ่ดง มีจุด
เลอืดออกท่ีทอ่น าไข ่ ปากทวารหนกัแดง มีจุดเลอืดออกท่ีหวัใจและท่ีกระเพาะแท้  ในรายที่แสดง
อาการเรือ้รังจะพบวา่มีจุดเนือ้ตายท่ีม้าม  สว่นใหญ่ปอดจะปกติ 
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การวินิจฉัย : ในไก่เลก็อาการและรอยโรคจะเดน่ชดัสามารถให้การชนัสตูรเบือ้งต้นได้ แต่ในไก่ไขแ่ละ
ไก่พอ่แม่พนัธ์ุจะต้องใช้วิธีอ่ืนประกอบร่วมกนั ดงันี ้คือ 
 1.จากประวติั 
 2.จากรอยโรค คือการมีจุดเลอืดออกทัว่ไป โดยเฉพาะท่ีกระเพาะแท้ 
 3.จากการตรวจโดยวิธี เอฟเอที (Fluorescent  Antibodies  Technic ; FAT) 
 4.จากการเพาะเชือ้ท่ีไขไ่ก่ฟัก 
 5.ตรวจโดยวิธี ELISA 
การรักษา : ไม่มีวธีิท่ีรักษาโดยเฉพาะ แตมี่วิธีการท่ีจะต้องปฏิบติั ถ้าพบวา่มีการระบาดในฝงูดงันี ้คือ 
 1.ให้ไวตามินผสมอิเลคโตรไลท์ละลายน า้ให้กิน เพื่อช่วยให้ไก่แข็งแรง และอาจให้ยาปฏิชีวนะ
ร่วมด้วยในกรณีท่ีมีการติดเชือ้แทรกซ้อน 
 2.การเร่งให้ไก่สร้างภมิูคุ้มขึน้โดยทนัทีเฉพาะในตวัที่ยงัไม่ได้รับเชือ้ หรือท่ีเรานิยมเรียกวา่ 
น็อค (Knock) คือการเร่ิมท าวคัซีนใหม่ โดยการฉีดหรือโดยการละลายน า้ให้กิน  ไวรัสวคัซีนจะ
ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างอินเตอเฟอรอน (Interferon) ทนัทีท่ีไก่ได้รับ และสามารถกระตุ้นให้ไก่สร้าง
ภมิูคุ้มโรคได้สงูภายในเวลาอนัรวดเร็ว 
การป้องกันโรค : การระบาดของโรคสว่นใหญ่ มาจากการซือ้สตัว์ปีกจากแหลง่ท่ีมีโรคเข้าไปเลีย้งใน
ฟาร์ม ดงันัน้จึงไม่ควรซือ้สตัว์ปีกจากแหลง่อ่ืนเข้าไปเลีย้งในฟาร์ม แม้แตเ่นือ้ไก่ส าหรับบริโภค  ระวงั
ไม่ให้สตัว์ปีกอ่ืนๆ เช่น นกกระจอก นกเป็ดน า้ กา นกหงส์หยก นกเค้าแมว เข้าไปในฟาร์ม  ถ้ามีไก่ป่วย
ต้องแยกออกจากฝงู ถ้ามีโรคระบาดในไก่ทัง้ฝงูและฝงูไม่ใหญ่มากควรท าลายหมดทัง้ฝงู แตถ้่าเป็นโรค
นิวคาสเซิลชนิดรุนแรงปานกลาง การวินิจฉัยโรคจะยากกวา่ชนิดรุนแรงมาก   

โดยทัว่ไปใช้การป้องกนัและควบคมุโรคโดยการท าวคัซีน  หลกัในการท าวคัซีนไวรัสทกุชนิด 
การท าวคัซีนครัง้แรก (priming) จะต้องเร่ิมท่ีวคัซีนเชือ้เป็น เพื่อกระตุ้นให้เกิดภมิูคุ้มกนัชนิดพึง่เซลล์ 
(CMI) และสร้างเซลล์แหง่ความจ า (Memory  cells)  การกระตุ้นซ า้ (Boostered) อาจจะใช้วคัซนี
ชนิดเชือ้เป็น ( Live  or Attenuated  vaccines) หรือชนิดเชือ้ตาย ( Inactivated  vaccines) ก็ได้ ซึง่
จะให้ผลดีตอ่การสร้างภมิูคุ้มได้รวดเร็วเฉียบพลนั 

 
3.  โรคหลอดลมอักเสบตดิต่อ  
(Infectious  bronchitis ; IB ) 

โรคหลอดลมอกัเสบ หรือโรคหลอดลมอกัเสบติดตอ่ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจของไก่ 
เป็นได้กบัไก่ทกุอาย ุแตอ่าการของโรคจะรุนแรงในไก่อายนุ้อยและอตัราการตายจะสงู  ในไก่อายมุาก 
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เช่นไก่ไขแ่ละไก่พอ่แม่พนัธ์ุจะท าให้อตัราการไขล่ดลงทนัที  การสญูเสยีจากโรคนีน้ัน้ ประเมินได้จาก
อตัราการตายสงูในไก่อายนุ้อย  อตัราการเจริญเติบโตจะชะงกั และไขล่ดลงรุนแรงในไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 
บางฝงูพบวา่ลดลงถึง 40 เปอร์เซ็นต์ จากระดบัปกติ  จากลกัษณะของโรคท่ีติดตอ่ได้รวดเร็วและความ
เสยีหายรุนแรง จึงต้องมีการท าวคัซีนป้องกนั  แตปั่ญหาก็เกิดขึน้ได้อนัเป็นผลตอ่เน่ืองจากวคัซีนท่ีไวรัส
วคัซีนท่ีถกูขบัออกจากตวัไก่ จะเปลีย่นแปลงโครงสร้างตวัเองให้กลบัรุนแรงขึน้ ท าให้จ าเป็นต้องท า
วคัซีนทกุๆรุ่นของไก่ที่น ามาเลีย้งในฟาร์ม  ปัจจบุนันกัวิชาการยงัค้นพบวา่มีโรคหลอดลมอกัเสบชนิด
ไตบวม (Nephrotic  type IB)เกิดขึน้ ซึง่มีความรุนแรงและอตัราการตายสงูเช่นกนั   
สาเหตุ : เกิดจากเชือ้ไวรัสหลอดลมอกัเสบติดต่อ ( Infectious  bronchitis  virus ; IBV ) ซึง่จดัอยูใ่น
กลุม่  Corona  virus  เชือ้ไวรัสมีหลายซีโรไทป์ ซึง่มีความรุนแรงแตกตา่งกนั ซีโรไทป์ท่ีมีผลโดยตรงตอ่
ระบบหายใจ เช่น  Massachusetts และ Connecticut  เป็นต้น ซีโรไทป์ท่ีมีผลโดยตรงตอ่ไต เช่น 
Australian T ซึง่มีผลตอ่ไตอยา่งรวดเร็วและรุนแรงมาก ท าให้อตัราการตายสงู  
การติดต่อ : จากลกัษณะการระบาดของโรคในฝงูเป็นไปได้รวดเร็วมาก การติดตอ่ทัว่ทัง้ฝงูจะกินเวลา
เพียง 48 ชัว่โมงเทา่นัน้ 
 1.ติดเชือ้ทางระบบหายใจ  การระบาดในฟาร์มเช่ือกนัวา่ลม มีสว่นส าคญัในการน าเอาไวรัส 
แพร่จากเล้าหนึง่ไปอีกเล้าหนึง่ หรือฟาร์มตอ่ฟาร์ม 
 2.การติดเชือ้ผา่นไข ่อาจมีโอกาสเกิดขึน้ได้ 
ระยะฟักตวัของโรค  36 ชัว่โมง หรือนานกวา่ 
อาการ : สามารถแบง่กลุม่ของไก่ออกเป็น  2 กลุม่ คือ 
 1.ไก่อายนุ้อย หรือไก่แรกรุ่น : อาการที่แสดงออกจะรุนแรง ทัง้อตัราการเกิดโรคและอตัราการ
ตาย 
  1.1 แบบท่ีก่อให้เกิดโรคทางระบบหายใจ : ในลกูไก่อายนุ้อยจะเร่ิมแสดงอาการ
หายใจล าบาก  อ้าปากงบัลม  ไอจามมีเสยีงดงั  มีน า้มกูน า้ตาไหล  บางตวัมีการบวมท่ีบริเวณไซนสั 
เม่ือกดท่ีจมกูจะมีน า้มกูใสออกมา  ตวัที่เป็นโรคจะตายเน่ืองจากระบบทางเดินหายใจขดัข้อง  ไก่ป่วย
จะนอนซมึ ฟุบหมอบกองสมุรวมกนัใกล้ๆกบัไฟกก  อตัราการเป็นโรคอาจพบได้ 60-100 เปอร์เซน็ต์ 
อตัราการตายคอ่นข้างกระจายคือ พบได้ตัง้แต ่1-40 เปอร์เซ็นต์  ระยะเวลาของการเกิดโรคอาจนาน 5-
21 วนั 
  1.2 แบบท่ีก่อให้เกิดโรคท่ีไต : อาจพบวา่เร่ิมแรก ไก่จะหายใจมีเสยีงดงั  ซมึ เบื่อ
อาหาร  นอนหมอบและตาย  แตใ่นหลายๆรายจะไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ โดยท่ีไก่ยืนซมึ
หรือฟุบหมอบ  ท้องเสยี อจุจาระมียเูรตขาว  ขนลกุชีช้นั  ในรายที่ไก่แสดงอาการของโรคแบบนีอ้ตัรา
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การตายจะสงูมาก  อตัราการเป็นโรคในฝงูพบได้ตัง้แต ่ 80-100 เปอร์เซ็นต์  ระยะเวลาของการเป็นโรค
อยูร่ะหวา่ง 7-21 วนั 
 2.ไก่ไข ่หรือไก่พอ่แม่พนัธ์ุ : ไก่ป่วยจะหงอยซมึ หายใจล าบาก หรืออาจหายใจมีเสยีงดงั  อ้า
ปากหายใจ เป็นอาการเร่ิมแรกท่ีอาจจะสงัเกตเห็น  ภายหลงัจากเร่ิมแสดงอาการได้ 5-7 วนั อาการไข่
ลดจะปรากฏขึน้ ลกัษณะของการลดเป็นแบบลดทนัที แล้วอตัราการไขจ่ะคอ่ยๆขยบัสงูขึน้ แตไ่ม่สงู
เทา่ระดบัเดิมจากเร่ิมลดการขยบัสงูขึน้ช่วงนีจ้ะกินเวลาตัง้แต ่2-4 สปัดาห์  นอกจากนี ้ยงัมีผลกระทบ
ตอ่คณุภาพของไขอี่กด้วย คือพบวา่ไขจ่ะมีขนาดผิดปกติลบีเลก็ เปลอืกขรุขระบาง หรือมีจุดสนี า้ตาลท่ี
เปลอืก  เม่ือเคาะไขด่จูะพบวา่ไขข่าวจะเหลวเป็นน า้ และเยื่อหุ้มไขแ่ดงบอบบาง ท าให้ไขแ่ดงแตกงา่ย  
ปกติแล้วอตัราการไขท่ี่ลดลงจะอยูใ่นราว 25-40 เปอร์เซนต์จากระดบัปกติ  ระยะเวลาของการเป็นโรค
นัน้คืออยูใ่นระหวา่ง 4-10 วนั แตร่ะยะเวลาที่แสดงอาการไขล่ดจะยาวนานคือ อยูใ่นระหวา่ง 2-4 
สปัดาห์ 
รอยโรค : จากการท่ีโรคนีก้่อให้เกิดโรคได้กบัไก่ทกุอาย ุจึงอาจจ าแนกรอยโรคได้เป็น 
 1.ไก่เลก็หรือไก่แรกรุ่น : 
  1.1 แบบแสดงอาการที่ระบบทางเดินหายใจ : ไก่ที่ตายเม่ือท าการตรวจท่ีบริเวณโพรง
จมกูจะพบวา่มีเมือกเหนียวอุดอยูห่ลอดลม มีน า้มกูใสเหลวหรือเหนียวอุดอยูต่ลอด  เยื่อยภุายในของ
หลอดลมอกัเสบ มีการตายและลอกหลดุของเยื่อบุ  ท่ีเดน่ชดัคือ จะมีเมือกรวมตวักบัอากาศปรากฏ
เป็นฟองอุดอยูท่ัว่ไปในหลอดลม (Frothy) ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของโรคนี ้ ถงุลมอกัเสบและมีหนอง 
ในกรณีท่ีมีการแทรกซ้อนของเชือ้ Mycoplasma หรือเชือ้ E.coli  ปอดมีการอกัเสบสคีล า้หรือบวมน า้ 
  1.2 แบบท่ีก่อให้เกิดโรคท่ีไต : ไก่บางตวัมีการอกัเสบของระบบทางเดินหายใจ เช่น 
ไซนสัอกัเสบ  ตาอกัเสบ  หลอดลมอกัเสบก่อตวัหนาของเยื่อเมือก แตร่อยโรคท่ีเดน่ชดัจะพบท่ีไต 
กลา่วคือ  ไตจะมีการบวมนนูออกมานอกร่องของโครงกระดกูบัน้เอวอยา่งเดน่ชดั  ตรงบริเวณผิวจะ
สงัเกตวา่ ไตจะมีลายเดน่ชดัหรือมีร่องรอยของทางขาวๆเกิดขึน้จากการแทรกตวัหรือสะสมของสาร
ยเูรต (Urate) เม่ือท าการเปิดผา่ดจูะพบวา่ เนือ้ไตมีลกัษณะบวมน า้ เป่ือยยุย่ มีก้อนยเูรตอุดอยูใ่นเนือ้
ไต 
 2.ไก่ไขห่รือไก่พอ่แม่พนัธ์ุ : จะพบวา่มีหลอดลมอกัเสบเลก็น้อย หรือมีฟองอากาศอุดอยู ่โพรง
จมกูอกัเสบเลก็น้อย ไม่พบรอยโรคท่ีอวยัวะภายในอ่ืนๆ  นอกจากท่ีรังไขอ่าจมีการอกัเสบเลก็น้อย โดย
จะพบก้อนไขแ่ดงฝ่อหรือแตกในช่องท้อง  ทอ่น าไขแ่ละมดลกูจะมีการอกัเสบ  แตถ้่าอาการเรือ้รังอาจ
ตรวจพบวา่ไตจะบวมมียเูรตคัง่  มีการผิดปกติของไข ่เช่น ไขเ่ลก็ ลบี เปลอืกบาง มีจุดเลอืดออก ไขข่าว
เหลวเป็นน า้ และไขแ่ดงแตกงา่ยหรือเหลว 
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การวินิจฉัย : หากดจูากกลุม่อาการหรือรอยโรคจะท าได้ยาก เน่ืองจากคล้ายกบัโรคติดเชือ้ระบบ
ทางเดินหายใจอ่ืนๆ เช่น โรคนิวคาสเซิล และโรคกลอ่งเสยีงอกัเสบ ดงันัน้ต้องกระท าประกอบกนัหลาย
อยา่ง ดงันี ้คือ 
 1.พิจารณาจากประวติั  กลุม่อาการและรอยโรค โดยลกัษณะของหลอดลมอกัเสบมี
ฟองอากาศ และไตบวม 
 2.โดยวิธี เอฟเอที (Fluorescent  Antibodies  Technic) โดยการขูดเอาเยื่อยขุองหลอดลมมา
ตรวจ 
 3.โดยการเพาะแยกเชือ้ในไขฟั่ก 
 4.โดยวิธี ELISA 
การรักษา : โรคนีไ้ม่มีวิธีการรักษาท่ีได้ผลดีจากการใช้ยาปฏิชีวนะ แตช่่วยบรรเทาความรุนแรงของโรค
ได้ เช่น ในฝงูไก่เลก็ ควรเพิ่มเวลาในการกกให้นานขึน้เม่ือพบหรือสงสยัวา่เป็นโรคนี ้ การให้วิตามิน
หรืออิเลคโตรไลท์ บางครัง้ก็ไม่จ าเป็นในไก่อายนุ้อย เพราะอาจจะกอ่ให้เกิดการซ า้เติมท่ีระบบขบัถ่าย 
(ไต) ได้จากการสะสมของสารดงักลา่ว แตถ้่าตรวจพบวา่มีโรคแทรก เช่น ถงุลมขุน่  ตาอกัเสบบวม ซึง่
เป็นการแทรกซ้อนของแบคทีเรีย ควรให้ยาปฏิชีวนะในการรักษาทนัที เพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรค 
การป้องกันโรค : โรคนีมี้การแพร่โรคมาทางอากาศเป็นส าคญั ควรมีการเข้มงวดของคน ยานพาหนะ 
เคร่ืองใช้ปนเปือ้นจากฟาร์มหนึง่ไปยงัอีกฟาร์มหนึง่  วิธีการป้องกนัท่ีนิยมมากท่ีสดุคือ การท าวคัซีน 
วคัซีนเชือ้เป็น (Live  vaccine) ไวรัสวคัซีนท่ีอ่อนแรงลงมากๆ ปฏิกิริยาการแพ้วคัซีนก็ลดลงไป แต่
ประสทิธิภาพในการสร้างภมิูคุ้มโรคก็ลดลงไปด้วย สว่นวคัซีนเชือ้ตาย (Inactivated  vaccine) จะ
กระตุ้นให้เกิดภมิูคุ้มกนัในกระแสเลอืดสงูและยาวนาน จึงนิยมใช้ท าให้กบัไก่ไขแ่ละพอ่แม่พนัธ์ุ 
 1.ไก่เลก็หรือไก่แรกรุ่น : ต้องการสร้างภมิูคุ้มกนัชนิดพึง่เซลล์และระยะเวลาต้องท าเร็วที่สดุ  
จึงควรเลอืกใช้วคัซีนชนิดท่ีผา่นไขห่ลายๆครัง้  ในไก่กระทง ระยะเวลาที่เหมาะสมคือ เร่ิมท าที่อาย ุ2-5 
วนั โดยการหยอดตาหรือจมกู ให้ท าซ า้อีกครัง้หนึง่ท่ีอาย ุ16-18 วนั โดยการละลายวคัซีนในน า้ให้ไก่
กิน 
 2.ไก่ไขแ่ละไก่พอ่แม่พนัธ์ุ : นอกเหนือจากภมิูคุ้มชนิดพึง่เซลล์แล้ว เรายงัต้องการภมิูคุ้มใน
กระแสเลอืดท่ียาวนานและอยูใ่นระดบัท่ีสงู โดยทัว่ไปแนะน าให้เร่ิมท่ี 2-5 วนั ด้วยวคัซีนชนิดเชือ้เป็น 
ท าซ า้อีกครัง้ท่ีอาย ุ16-18 วนั ในบริเวณท่ีมีความชุกของโรคสงู ท าซ า้อีกครัง้หนึง่ด้วยวคัซีนชนิดเชือ้
ตายท่ีอายรุะหวา่ง 5-7 สปัดาห์ ท าซ า้อีกท่ีอาย ุ16-17 สปัดาห์ ในไก่ไข ่สว่นพอ่แม่ไก่กระทงท าซ า้ครัง้
สดุท้ายท่ีอาย ุ19-20 สปัดาห์ 
 



 66 

4.  โรคกล่องเสียงอักเสบตดิต่อ  
( Infectious Laryngotracheitis ; ILT ) 

โรคกลอ่งเสยีงอกัเสบ เป็นโรคท่ีติดตอ่ได้รวดเร็วรุนแรง ท าให้เกิดการอกัเสบของระบบทางเดิน
หายใจสว่นต้น  โรคนีย้งัมีผลโดยตรงตอ่อตัราการไข ่โดยเฉพาะในไก่ไขแ่ละไก่พนัธ์ุ  โรคนีพ้บวา่เกิดได้
กบัไก่ทกุอายแุตพ่บมากในไก่อายเุกินกวา่ 5 สปัดาห์ ดงันัน้จึงอาจกลา่วได้วา่เป็นโรคท่ีเกิดขึน้ได้กบัไก่
ใหญ่ 
สาเหตุ : เกิดจากเชือ้ไวรัสกลอ่งเสยีงอกัเสบ ( Laryngotracheitis  virus ;LTV) ซึง่จดัอยูใ่นกลุม่  
Herpes  virus  ไวรัสชนิดนีมี้อยูห่ลายสเตรน แต่ละสเตรนมีคณุสมบติัทางแอนติเจนคล้ายกนั จึง
สามารถน าไวรัสมาปรับสภาพเป็นวคัซีนป้องกนัโรคอยา่งได้ผล 
การติดต่อ : การแพร่โรคในฝงูไก่ตามธรรมชาติเป็นไปได้โดยการติดเชือ้ทางระบบทางเดินหายใจ และ
โดยการติดเชือ้เข้าทางตา  อยา่งไรก็ตามการท่ีมีเชือ้ปนเปือ้นในน า้และอาหารก็เป็นอีกทางหนึง่ท่ี
สามารถรับเชือ้ได้จากไก่ป่วยในฝงู  ไก่ป่วยท่ีฟืน้จากการเป็นโรคแล้ว จะยงัคงมีจ านวนหนึง่ท่ียงัเป็นตวั
อมโรค (Carrier) นอกจากสามารถติดเชือ้ผา่นทางเคร่ืองใช้ ยานพาหนะแล้ว ประการส าคญั
นกัวิชาการเช่ือกนัวา่การแพร่เชือ้จากสตัว์พาหะ เช่น นกกระจอก นกเอีย้ง นกพิราบ หรือนกป่าจะเป็น
ตวัการส าคญัท าให้เกิดการติดเชือ้ครัง้แรกในฝงูไก่ 
ระยะฟักตวัของโรค อยูใ่นระหวา่ง 6-12 วนั  แตก็่มีอยูห่ลายรายที่พบวา่อาการปรากฏท่ี 2-4 วนัหลงัรับ
เชือ้ 
อาการ : โดยปกติแล้วโรคนีจ้ะแสดงออกเป็นแบบเฉียบพลนั (Acute  form) อาการเร่ิมแรกจะแสดง
อาการเป็นหวดั มีน า้มกูใสไหลเยิม้ออกมาที่โพรงจมกูทัง้สองข้าง ไอและจาม  หายใจล าบากโดยการ
อ้าปากหายใจ  ไกจ่ะพยายามสะบดัจมกูตลอดเวลาซึง่เป็นอาการเฉพาะอยา่งหนึง่ของโรคนี ้ ในรายที่
เป็นโรครุนแรงและเฉียบพลนั จะมีเลอืดสดออกมาพร้อมกบัน า้มกู สว่นในรายที่อาการของโรคไม่
รุนแรงไก่จะแสดงอาการเป็นหวดัเช่นเดียวกนั อ้าปากหายใจ มีน า้ตา เยื่อบุนยัน์ตาอกัเสบ มีการบวมท่ี
ไซนสั  ในไก่ไขแ่ละไก่พนัธ์ุ อตัราการไขจ่ะลดประมาณ 20   ไก่ไข ่อตัราการตายสงูถึง 18  ในฝงูท่ี
เป็นโรคไม่รุนแรง อตัราการตายจะต ่าคืออยูร่ะหวา่ง 5   ระยะเวลาการระบาดของโรคโดยทัว่ไปจะกิน
เวลา 10-14 วนั บางครัง้อาจนานเรือ้รังถึง 4 สปัดาห์ 
รอยโรค : รอยโรคจะจ ากดัอยูท่ี่หลอดลมและกลอ่งเสยีง หรือระบบทางเดินหายใจสว่นต้น  ไก่ที่ตาย
จะพบอาการอกัเสบของเยื่อบุนยัน์ตา มีน า้มกูอดุอยูท่ี่โพรงจมกู ไซนสัอกัเสบ มีน า้มกูหรือมกูเลอืดอุด
อยูท่ี่หลอดลมและกลอ่งเสยีง จากการท่ีอวยัวะนีถ้กูท าลายลอกหลดุ โดยเฉพาะในรายที่เป็นโรครุนแรง  
ในรายที่เรือ้รังจะพบก้อนหนองเหนียวอุดอยูท่ี่หลอดลม  การอกัเสบของปอด ถงุลมอาจพบได้ในบาง
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ราย  สว่นในรายที่เป็นโรคไม่รุนแรงจะพบเพียงการอกัเสบเลก็น้อยของเยื่อบุนยัน์ตาและโพรงจมกู มี
น า้มกูข้นอุดอยูเ่ทา่นัน้ สว่นอาการอกัเสบของหลอดลมและกลอ่งเสยีงไม่เดน่ชดั 
การวินิจฉัย : หากสงัเกตจากอาการและรอยโรคจะไม่เดน่ชดั โดยจะคล้ายกนักบัโรคหลอดลมอกัเสบ
อยา่งออ่นๆ แตใ่นรายที่เป็นโรครุนแรง อาจพบอาการไอจามมีเลอืดสดปนออกมา ซึง่เป็นอาการท่ี
เดน่ชดัของโรคนี ้ประกอบกบัการผา่ซากมีการลอกหลดุของเยื่อบุทางเดินหายใจรุนแรง  เราสามารถท า
การชนัสตูรโรคนี ้ประกอบกนัดงันีคื้อ 
 1.จากกลุม่อาการ 
 2.จากรอยโรค 
 3.โดยวิธี เอฟ.เอ.ที. (FAT) 
 4.จากการฉีดเชือ้เข้าในไขฟั่ก 
 5.จากการน าชิน้เนือ้ไปตรวจโดยวิธีจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) เพื่อหาอินคลชูัน่บอดี ้
ซึง่จะพบในนิวเคลยีสของเนือ้เยื่อบริเวณหลอดลม 
การรักษา : โรคนีไ้ม่มียาเฉพาะส าหรับใช้ในการรักษา  แตถ้่ามีการเร่ิมระบาดในฝงู  ควรปฏิบติัดงันี ้
คือ 

1.ให้ยาบ ารุงประเภทไวตามินผสมอิเลคโตรไลท์ เพื่อช่วยให้ไก่แข็งแรง   
2.ให้ยาปฏิชีวนะ ในกรณีท่ีมีการแทรกซ้อนของโรคติดเชือ้แบคทีเรีย เช่น พบมีรอยโรคท่ีถงุลม 

เป็นต้น 
3.ท าการน็อควคัซีน 

การป้องกันโรค :  
1.ท าการป้องกนัและก าจดัสตัว์พาหะ และการควบคมุสขุลกัษณะภายในฟาร์ม 
2.การท าวคัซีน  ไวรัสวคัซีนสว่นใหญ่เตรียมจากการท าให้ไวรัสเกิดการอ่อนแรง (Attenuated) 

ปฏิกิริยาตอ่ไก่หลงัท าวคัซีนหรือท่ีเรียกวา่แพ้วคัซีน อาจเกิดขึน้ได้ตามชนิดของวคัซีนท่ีเตรียมมา แตผ่ล
ของการสร้างภมิูคุ้มจะไม่แตกตา่งกนั เน่ืองจากคณุสมบติัในการแพร่และการแทรกผา่นอยา่งรวดเร็ว
ของไวรัสกลอ่งเสยีงอกัเสบ โดยทัว่ไปแล้ววิธีการในการท าวคัซีนนิยมท าได้หลายวิธี มีตัง้แตก่ารหยอด
ตา หยอดห ูเพื่อหลกีเลีย่งอาการแพ้นกัวิชาการอาจแนะน าให้ละลายน า้ หรือท าโดยการป้ายก้น  โรคนี ้
สว่นใหญ่จะพบในไก่อายมุาก ดงันัน้จึงนิยมท าในไก่ไขแ่ละไก่พอ่แม่พนัธ์ุ ชว่งอายท่ีุเหมาะสมคือ ท าที่
อาย ุ8-10 สปัดาห์เพียงครัง้เดียว แตใ่นสภาพท่ีมีการระบาดของโรคในบริเวณข้างเคียง อาจท าซ า้อีก
ครัง้จะให้ผลในการป้องกนั 
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5. โรคอหวิาต์ไก่  
( Fowl  cholera ) 

โรคอหิวาต์ไก่ หรือโรคอหิวาต์เป็ด-ไก่  มีลกัษณะท่ีส าคญัคือ จะก่อให้เกิดการติดเชือ้ในกระแส
โลหิต  โรคนีน้บัวา่เป็นโรคแอบแฝงท่ีท าความเสียหายตอ่เศรษฐกิจการเลีย้งเป็ด  ไก่งวง และไก ่ซึง่พบ
ตวัอมโรคมีการแพร่เชือ้ตลอดเวลาในฝงูหรือในฟาร์ม  ในฟาร์มท่ีเคยมีการระบาดของโรค  สขุภาพของ
ไก่จะออ่นแอจากการเป็นโรคเรือ้รัง ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้งา่ยในฝงูไก่ไข ่หรือไก่พอ่แม่พนัธ์ุ  อตัรา
การไขล่ดลง และพบวา่อตัราการตายจะต ่าแตจ่ะเป็นไปแบบตอ่เน่ือง 
สาเหตุ : เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย แกรมลบช่ือ Pasteurella   multocida  เชือ้นีพ้บทัง้ในสตัว์ปีกและสตัว์
เลีย้งลกูด้วยนม  ไก่ใหญ่จะติดโรคงา่ยกวา่ไก่เล็ก  เป็ดเป็นโรคนีม้ากท่ีสดุ ในช่วงอาย ุ4-5 เดือน 
การติดต่อ : 
 1.การท่ีไก่อ่อนแอเกิดการเครียด จากสภาวะแวดล้อม  จากการเร่งผลผลิต   จากการเป็นโรค
เรือ้รัง ท าให้ไก่มีการติดเชือ้ขึน้ในตวัที่อ่อนแอในฝงู 
 2.ไก่ป่วยท่ีเร่ิมเป็นโรค จะถ่ายเชือ้ท่ีทวีความรุนแรงโดยเสมหะ  น า้มกู  น า้ลาย  อุจจาระ 
ออกมาปนเปือ้นในน า้  อาหาร และสิง่แวดล้อม 
 3.จากแมลง  สตัว์พาหะ  มนษุย์ และเคร่ืองใช้ในฟาร์มท่ีมีการปนเปือ้นจากห้องหนึง่ไปยงัอีก
ห้องหนึง่  จากโรงเรือน จนถึงจากฟาร์มไปยงัฟาร์มอ่ืนๆตอ่ไป 
ระยะฟักตวัของโรค  จากการระบาดตามธรรมชาติ จะอยูร่ะหวา่ง  24-48 ชัว่โมง 
อาการ : โดยทัว่ไปจะพบโรคนีใ้นไก่ที่มีอายมุากกวา่ 4 เดือน แตใ่นไก่อายนุ้อยกวา่นีจ้ะเป็นฝีท่ีนิว้เท้า
และข้ออกัเสบ  โรคท่ีพบในไก่แบง่ออกเป็น 
 1. ชนิดเร็วแรงมาก (Peracute) :  จะท าให้ไก่ตายทนัที  การด าเนินของโรครุนแรงและรวดเร็ว
จนเจ้าของไม่สงัเกตเุห็นไก่ป่วย  สว่นมากจะพบไก่ตายในกรงหรือพืน้คอก  ไก่งวงมกัจะพบเป็นชนิดนี ้
มาก 
 2. ชนิดเร็วแรง (Acute) :  ไก่มีอาการซมึ  อุจจาระร่วงและมีสเีขียวปนเหลอืง  หงอนและ
เหนียงมีสมี่วง  อุณหภมิูของร่างกายสงูขึน้และหายใจล าบาก  การไขล่ดลง และไก่จะตายในเวลา 2-3 
วนั 
 3. ชนิดเรือ้รัง (Chronic) :  มกัจะเป็นเฉพาะแหง่ ท าให้หน้าและเหนียงบวม  เหนียงจะมีสแีดง
และร้อนเวลาสมัผสั  ในบางรายข้อตอ่ขยายใหญ่  หายใจมีเสยีงดงั  น า้มกูไหลและคอบิด 
รอยโรค : ในชนิดเร็วแรงมากจะไม่พบรอยโรคอะไร  สว่นในรายเร็วแรงจะพบจุดเลอืดออกเลก็ๆบน
กล้ามเนือ้หวัใจ  กระเพาะบด  กระเพาะแท้  เยื่อบุช่องท้อง  ไขมนัท่ีช่องท้อง และอวยัวะอ่ืนๆ  ล าไส้
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อกัเสบและมีเมือก  ในไก่งวงผิวหนงัมีสชีมพ ู ปอดอกัเสบท าให้ปอดแข็ง  ตบัมกัจะขยายใหญ่และ
อกัเสบ และมีจุดเนือ้ตายสีเทาเลก็ๆกระจายทัว่ไป  ในสตัว์ปีกท่ีเป็นชนิดเรือ้รัง ข้อตอ่และเหนียงจะ
บวมและมีหนองข้นอยูข้่างใน 
การวินิจฉัย : ต้องอาศยัวิธีการหลายอยา่งประกอบกนั ได้แก่ 
 1.ประวติั  โดยเร่ิมจากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม ติดตามด้วยไก่แสดงอาการท้องเสยี  
อตัราการไขล่ดลง และมีไก่เร่ิมตายเป็นระยะในฝงู 
 2.รอยโรคจากการผา่ซาก   
 3.การตรวจเชือ้โดยการย้อมส ี โดยน าเลอืดไก่ป่วยหรือตบัมาป้ายลงบนกระจกสไลด์ แล้ว
น าไปย้อมสแีกรม 
 4.การเพาะเชือ้  เฉพาะในกลุม่ท่ีแสดงอาการเฉียบพลนัและไม่แสดงอาการชดัเจน 
 5.วิธีปฏิกิริยาการจบักลุม่  แตผ่ลท่ีได้ไม่แน่นอน 
การรักษา : เชือ้มีความไวตอ่ยาหลายตวั ได้แก่ Chlortetracycline , Oxytetracycline , 
Sulfaquinoxaline , Penicillin , Ampicillin ,Terramycin , Kanamycin , Neomycin  ละลายน า้หรือ
อาหารให้กิน  การฉีดก็ให้ผลดี แตใ่นบางกรณีความเครียดท่ีเกิดขึน้จากการจบัอาจท าให้ไก่ตายเพิ่ม
หรืออตัราการไขล่ดลง 
การป้องกันโรค :  

1. เลีย้งให้มีการจดัการท่ีดี คือ 
 เลีย้งแบบเข้าหมดออกหมด ส าหรับไก่สาว เพื่อให้แนใ่จวา่ไก่ปลอดจากโรค 
 ห้ามน าไก่ท่ีไม่มีโรคเลีย้งรวมกบัไก่ติดเชือ้ 
 เม่ือมีโรคระบาดจะต้องแยกเลีย้งจนกระทัง่สามารถเคลือ่นย้ายไก่ทัง้ฝงูออกไปหมด และท าความ
สะอาดโรงเรือน ฆา่เชือ้โรค 
 การเคลือ่นย้ายไก่ใหญ่จะเสีย่งตอ่การท าให้เกิดโรค 

2. การท าวคัซีน  โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนงั หรือเข้ากล้าม  ตวัละ 1 มล. 
 

6. โรคหวัดหน้าบวม  
( Infectious  coryza ) 

โรคหวดัหน้าบวม หรือโรคหวดัติดตอ่ เป็นโรคระบบหายใจเร็วแรง  ซึง่มักจะเรียกวา่ หวดั
ธรรมดา (common  cold) และมกัจะเกิดกบัไก่รุ่นและไก่ไข ่ การสญูเสยีทางเศรษฐกิจเน่ืองจากการคดั
ไก่ป่วยทิง้ และท าให้การไขล่ดลง 10 -40   โรคนีพ้บเกิดขึน้แพร่หลายทัว่โลก  
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สาเหตุ : เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย Hemophillus   gallinarum  เชือ้นีมี้ชีวิตอยูไ่ด้ไม่นานนอกร่างกาย  
สว่นใหญ่แพร่โดยทางน า้ดื่มซึง่ติดเชือ้จากน า้มกู  โรคนีพ้บเกิดขึน้ตามธรรมชาติในไก่ และพบเป็นครัง้
ครางในไก่ฟ้า  
การติดต่อ : มีการติดตอ่ได้หลายทาง  การสมัผสักบัไก่ป่วย การเกิดการปนเปือ้นเชือ้ท่ีถกูขบัออกมา
พร้อมกบัเสมหะปะปนในน า้และอาหารก็เป็นอีกทางหนึง่ท่ีส าคญัท าให้เกิดการติดเชือ้ได้รวดเร็วแพร่ไป
ทัว่ทัง้ฝงูและโรงเรือนใกล้เคียง  นอกจากนีเ้ชือ้อาจแพร่มากบัวสัด ุเคร่ืองใช้ในฟาร์ม สิง่รองนอน 
ยานพาหนะ พวกสตัว์พาหะ เช่น นก กระรอก นกป่า ก็เป็นตวัการส าคญัในการแพร่เชือ้เข้าไปในฟาร์ม 
และจากฟาร์มหนึง่ไปยงัอีกฟาร์มหนึง่  แตท่ี่ส าคญัท่ีสดุก็คือ จากการท่ีเคยมีการระบาดในฝงู จะมีไก่
จ านวนหนึง่คงสภาพเป็นตวัน าโรค (Carrier) ซึง่จะแพร่เชือ้อยา่งตอ่เน่ืองภายในฟาร์ม 
ระยะฟักตวัของโรค ไก่จะแสดงอาการภายใน 3-5 วนั ภายหลงัได้รับเชือ้ แตก็่อาจพบได้เร็วกวา่หรือ
นานกวา่ 10 วนั ซึง่ก็ขึน้อยูก่บัปริมาณ และความรุนแรงของเชือ้ท่ีได้รับ 

อาการ : โรคนีม้กัจะเกิดขึน้เม่ือมีการเปลีย่นแปลงของอากาศ ไก่ที่ฟืน้จากการเป็นโรคจะมี
ความต้านทานตอ่การติดเชือ้ใหม่  ถ้าเป็นแบบเร็วแรงจะมีน า้มกูไหลจากจมกู หน้าบวม และเยือ่ตา
ขาวอกัเสบ  บางครัง้อาจมีการบวมท่ีเหนียงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในไก่ตวัผู้   การติดเชือ้ท่ีระบบหายใจ
สว่นลา่งอาจเกิดขึน้ ท าให้หายใจมีเสยีงดงัครืดคราด  ถ้าไมมี่โรคอ่ืนแทรกซ้อนโรคจะสงบลงในเวลา 7 
วนั แตโ่รคอาจจะเรือ้รังนาน 1-2 เดือน เม่ือมีโรคอ่ืนๆแทรกซ้อน เช่น โรคฝีดาษ  ซีอาร์ดี  โรคหลอดลม
อกัเสบติดตอ่  โรคกลอ่งเสยีงอกัเสบติดตอ่ เป็นต้น 
รอยโรค : มกัจะพบ เยื่อตาขาวอกัเสบ (Catarrhal  conjunctivitis) และการบวมน า้ใต้ผิวหนงัท่ี
บริเวณหน้าและเหนียง บางครัง้อาจจะพบปอดอกัเสบ และถงุลมขุน่มวั 
การวินิจฉัย : โรคนีอ้าจจะสบัสนกบัโรคระบบหายใจเรือ้รังอ่ืนๆ เช่น ซีอาร์ดี  อหิวาต์ไก่เรือ้รัง  ฝีดาษ
ไก่ และโรคขาดไวตามินเอ จึงต้องอาศยัวิธีการหลายอยา่งเพื่อชนัสตูรโรคนี ้คือ 
 1.จากประวติั ได้แก่ อายไุก่ อตัราการติดเชือ้ อตัราการตาย อตัราการไข ่ประวติัการท าวคัซีน 
การระบาดของโรคในพืน้ท่ีใกล้เคียง  เป็นต้น 
 2.กลุม่อาการและการตอบสนองตอ่การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ 
 3.รอยโรค โดยเฉพาะในรายที่เป็นโรคแบบรุนแรงและเรือ้รัง 
 4.การย้อมเชือ้ ด้วยสแีกรม จะพบเชือ้ขนาดเลก็ติดสแีกรมลบ  การติดสจีะเดน่ท่ีปลายทัง้สอง
ข้าง 
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 5.การฉีดเชือ้เข้าในไก่ โดยน าก้อนหนองไปบดละลายในน า้เกลอืธรรมดา แล้วน าไปฉีดเข้า
โพรงจมกูของไก่ทดลอง ไก่จะแสดงอาการเป็นหวดัและมีการบวมบริเวณใบหน้าภายหลงัท าการฉีดสิง่
บดแล้ว 5-7 วนั 
 6.การเพาะเชือ้ 
 7.การเจาะเลอืดตรวจทางซีรัมวิทยา 
การรักษา : การรักษาในระยะเร่ิมแรกจะตอบสนองตอ่ยาปฏิชีวนะ โดยอาจให้ยากลุม่ซลัฟา ละลาย
น า้ให้ด่ืม ติดตอ่กนั 6 วนั นอกจากนีอ้าจให้ยาฉีดติดตอ่กนั 3-5 วนั กลุม่ Erythromycin , 
Streptomycin , Terramycin , Tylosin ซึง่จะมีประโยชน์ในการรักษาไก่เป็นรายตวัในฝงูขนาดเล็ก 
การป้องกันโรค : โรคนีส้ามารถควบคมุได้โดยอาศยัการจดัการท่ีดี เช่น เลีย้งไก่สาวโดยเข้าหมดและ
ออกหมด  ไม่น าไกอ่ื่นๆเข้ามาเลีย้งนอกจากลกูไก่อาย ุ1 วนั  กอ่นน าไก่สาวเข้าไปเลีย้งในโรงเรือนต้อง
ย้ายไก่เก่าออกหมด ท าความสะอาด ฆา่เชือ้โรค และทิง้ไว้อยา่งน้อย 1 สปัดาห์ 
 การป้องกนัโดยการให้วคัซีนเชือ้ตาย ควรให้วคัซีนแก่ไก่ 2 ครัง้ คือเม่ือไกอ่าย ุ8-10 สปัดาห์ 
และให้ซ า้อีกครัง้หนึง่หลงัจากให้ครัง้แรก 4 สปัดาห์ 
 

7. โรคระบบหายใจเรือ้รัง 
 ( Chronic  respiratory  disease ; C.R.D. ) 

โรคระบบหายใจเรือ้รัง (C.R.D.) มีอีกช่ือหนึง่คือ Respiratory  mycoplasmosis  เกิดขึน้
แพร่หลายและเป็นปัญหาร้ายแรงของอุตสาหกรรมการเลีย้งไก่  ทัง้ไก่กระทงและไก่ไข ่
สาเหตุ : เกิดจากเชือ้ Mycoplasma    gallisepticum :MG ซึง่ท าให้เกิดโรคตามธรรมชาติในไก่และไก่
งวง  โรคนีใ้นไก่งวงเรียก โรคไซนสัอกัเสบติดตอ่ (Infectious  sinusitis)  โรคนีจ้ะมีความรุนแรงมากขึน้ 
เม่ือมีการเครียดหรือมีเชือ้ชนิดใดชนิดหนึง่ หรือหลายชนิดแทรกซ้อน เช่น 
 1.Escherichia   coli  
 2.ไวรัสของโรคหลอดลมอกัเสบติดตอ่ 
 3.ไวรัสของโรคนิวคาสเซิล 
 4.เชือ้กอ่โรคหวดัหน้าบวม 
 5.Chicken  Embryo  Lethal  Orphan ; CELO เกิดร่วมด้วย และเรียกวา่ Complicated  
C.R.D. 
การติดต่อ :  

1. การสมัผสัไก่ป่วยโดยตรง 
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2. ทางอากาศ 
3. การแพร่เชือ้ผา่นไข ่
4. ผา่นภาชนะสิง่รองนอน 

อาการ :  
 เป็นโรคระบบหายใจเรือ้รังท่ีหลอดลม (Infraorbital  sinuses) หลอดลมเลก็ และถงุลม  ท าให้
ไก่ป่วยมีอาการไอ    น า้มกูไหล  หายใจมีเสยีงดงั  การเจริญเติบโตจะหยดุชะงกั  คณุภาพซากต า่  การ
ไขล่ดลง และประสทิธิภาพการใช้อาหารต ่า  โรคจะรุนแรงในไก่อายนุ้อย  ในไก่กระทงมกัจะเกิดขึน้
ในช่วงอาย ุ4-8 สปัดาห์  โรคจะแพร่ไปอยา่งช้าๆ ในฝงูเป็นเวลา 3 สปัดาห์ถึง 2 เดือน  อตัราการตาย
ต ่ากวา่ 3   แตถ้่ามีโรคอ่ืนร่วมด้วยจะมีอตัราการตายสงูกวา่นี ้ ในประเทศอินเดียการระบากของโรค
นีท้ าให้ไก่ตายประมาณ 30  
รอยโรค :  
 รอยโรคในทางเดินหายใจ มีเพียงเมือกเหนียวในรูจมกู  หลอดลม และปอด  และการบวมน า้ที่
ถงุลม  บางครัง้ภายในรูจมกูและไซนสัตา่งๆของศีรษะมีหนองข้นเป็นก้อน  ผนงัของถงุลมและ
หลอดลมหนาขึน้ และมีก้อนหนอง  ในรายที่ติดเชือ้อ่ืนร่วมด้วย เช่น E. coli โดยเฉพาะในไก่อาย ุ4-10 
สปัดาห์ จะมีเยื่อหุ้มหวัใจอกัเสบ และเยื่อหุ้มตบัอกัเสบร่วมด้วย 
 ในไก่งวงจะมีเมือกสะสมใน Infraorbital  sinuses  ท าให้ไซนสัขยายใหญ่ และตอนหลงัเมือก
จะเปลีย่นเป็นหนอง 
การวินิจฉัย :  
 ต้องอาศยัการแยกเชือ้ Mycoplasma    gallisepticum สว่นการทดสอบทางเซรุ่มวิทยา ได้แก่ 
Serum  plate  test ; SP , Tube  agglutination  test  และ Hemagglutination  inhibition  test  ; HI  
พบวา่ HI test จะให้ผลแนน่อนกวา่ SP test และมกัใช้เป็นวิธียืนยนัส าหรับซีรัมท่ีให้ผลบวกเม่ือ
ทดสอบด้วย SP test 
การรักษา :  
 มียาหลายชนิดท่ีสามารถรักษาอาการตา่งๆของโรคนี ้แตบ่างครัง้ไม่สามารถขจดัการติดเชือ้
และการแพร่ของเชือ้ผา่นทางไข ่ ยาที่ได้ผลได้แก่  Tylosin , Spectinomycin , Lincomycin , 
Spiromycin , Erythromycin , Gentamycin และ Tetracycline  ให้โดยผสมน า้ดื่ม หรือผสมอาหาร 
หรือฉีด แล้วแตช่นิดของยาที่ใช้ และควรให้ติดต่อกนัประมาณ 1 สปัดาห์ 
 Doxycycline และ Tiamulin ให้ผลดีในการรักษาโรคนี ้  Doxycycline จะให้ผลการรักษาดีถกู
ดดูซมึจากล าไส้ได้ดี  สว่น Tiamulin มีรายงานวา่ให้ผลดีกวา่ Tylosin 
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การป้องกันโรค :  
1.การจดัการท่ีดี : การแยกเลีย้งเพ่ือป้องกนัการน าโรคเข้าไปในฝงู  การเจาะเลอืดตรวจเฝ้า

ระวงัโรคในฝงู  คดัตวัที่ติดเชือ้ออกโดยเฉพาะไกพ่อ่แม่พนัธ์ุ 
2.การให้วคัซีน : มีทัง้ชนิดเชือ้เป็นและเชือ้ตาย  ชนิดเชือ้ตายท่ีใช้กนัยงัไม่คอ่ยได้ผลดี

เทา่ที่ควร  สว่นการให้วคัซีนเชือ้เป็นจะให้ผลบวกตอ่การทดสอบทางเซรุ่ม 
3.การให้ยาในไก่พนัธ์ุ : การผสมยาปฏิชีวนะให้กินโดยตอ่เน่ือง คอ่นข้างจะมีราคาแพง 
4.การจุ่มไขเ่พือ่ฆา่เชือ้ : โดยการจุ่มไขท่ี่เร่ิมฟักใหม่ๆ เช่นจุ่มในน า้ยา Tylosin หรือ 

Erythromycin เข้มข้น 400-1,000 ppm. นาน 15-20 นาที  น า้ยาจะซมึผา่นเปลอืกไขเ่ข้าไปในไข ่และ
ช่วยลดการแพร่เชือ้ทางไขล่งได้มาก 

5.การท าให้ไขร้่อน : เป็นการก าจดัการแพร่เชือ้ผา่นทางไข ่โดยใสไ่ขใ่นตู้ ฟัก เพิ่มความร้อน
จากอณุหภมิูห้อง (25 C) จนกระทัง่ถึง 45-46 C  ภายในเวลา 12-14 ชัว่โมง  วิธีนีไ้ด้ผลดีแตก่ารฟัก
เป็นตวัจะลดลงประมาณ 8-12   เน่ืองจากตวัอ่อนตายในระยะแรก โดยเฉพาะไขไ่ก่งวง 

6.การฉีดไข ่: โดยการฉีด Tylosin  tartrate เข้าไปในถงุไขแ่ดงหรือช่องอากาศของไขท่ี่ฟักได้ 
10 วนั  แตว่ิธีนีอ้าจจะท าให้การฟักเป็นตวัลดลง 

 
8. โรคฝีดาษไก่  
( Fowl  pox ) 

โรคฝีดาษเป็นโรคผิวหนงัชนิดหนึง่ ท่ีพบวา่เกิดขึน้ในสตัว์แทบทกุชนิด ในสตัว์ปีกท่ีพบได้บอ่ย 
ได้แก่ ไก่  ไก่งวง นกพิราบ เป็ดและหา่น  ลกัษณะของโรคเร่ิมจากมีตุม่พพุองท่ีผิวหนงั ลกุลามแตก
ออกเป็นแผล และตกสะเก็ดในท่ีสดุ นอกจากนีย้งัเกิดบริเวณปาก คอ และหลอดอาหาร 
สาเหตุ : เกิดจากเชือ้ไวรัสท่ีเรียกวา่ Pox  virus 
การติดต่อ : สะเก็ดแผลหรือน า้หนองในเม็ดตุม่ จะเป็นแหลง่แพร่เชือ้ การติดเชือ้จึงมีได้หลายทาง คือ 
 1.พวกแมลงดดูเลอืดโดยเฉพาะยงุ มากดัไก่ป่วยในระยะท่ีมีไวรัสในกระแสเลอืดแล้วน าเชือ้ไป
ติดไก่ตวัอ่ืน 
 2.โดยการสมัผสัไก่ป่วยท่ีเป็นโรคโดยตรง 
 3.ไวรัสอาจจะมีการปนเปือ้นจากไก่ป่วยไปในรางน า้ รางอาหาร ท าให้เกิดการติดเชือ้ได้ในฝงู 
ระยะฟักตวัของโรค  ไม่แนน่อน ปกติจะอยูร่ะหวา่ง 4-16 วนั  ระยะเวลาการเกิดโรคประมาณ 3-4 
สปัดาห์ 
อาการ : จ าแนกออกตามต าแหนง่ของโรคท่ีเกิดได้ 2 แบบ คือ 
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 1.แบบแห้ง (Dry  Pox) : เป็นแบบท่ีเกิดขึน้ได้กบัผิวหนงั (Cutaneous  form) มกัพบบริเวณ
ผิวหนงัสว่นนอกท่ีไม่มีขนปกคลมุหรือปกคลมุน้อย เช่น ใบหน้า หงอน เหนียง และขา  รอยโรคท่ีพบ
อาจเป็นตุม่น า้ใส  แผลเปียก และสะเก็ดแผลแห้ง  มกัไม่ถึงตาย แตอ่าจกระทบกบัการเจริญเติบโต 
และเป็นตวัแพร่เชือ้ตอ่ไป โรคนีเ้ป็นได้กบัไก่ทกุอาย ุ ไก่ท่ีเคยป็นโรคนีจ้ะมีภมิูคุ้มตอ่โรคยาวนานตลอด
อายขุองมนั 
 2.แบบเปียก (Wet  Pox) : จะมีแผลนนูในบริเวณปากและหลอดคอ  (Diphtheritis  form) อาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายถึงตายได้ จากการท่ีไก่หายใจล าบากเม่ือมีก้อนเนือ้ตายไปอุดอยู ่ไกจ่ะกลนืหรือกิน
อาหารล าบาก  หายใจล าบาก  ไก่จะอ้าปากตลอดเวลา 
รอยโรค : สงัเกตไุด้จากกลุม่อาการที่กลา่วมา 
การวินิจฉัย :  

1.จากกลุม่อาการและรอยโรค 
 2.โดยการน าสะเก็ดไปย้อมส ีH  E ตรวจหาก้อนอินคลชูนับอดี ้
การรักษา : โรคฝีดาษที่เกิดขึน้กบัไก่ชนพืน้เมือง ผู้ เลีย้งนิยมแกะสะเก็ดแผลออก แล้วป้ายด้วยยา
ทิงเจอร์ไอโอดีน เพื่อช่วยบรรเทาอาการและช่วยให้โรคหายเร็วขึน้ แตถ้่าเป็นกบัไก่พอ่แม่พนัธ์ุ หรือใน
ฝงูไก่กระทง (ซึง่อาจพบได้) การรักษาคอ่นข้างจะท าได้ด้วยความล าบาก จึงไม่นิยม จะปลอ่ยให้ไก่มี
การติดเชือ้ทัว่ทัง้ฝงูและจะหายไปเอง 
การป้องกันโรค : การท าวคัซีนป้องกนัโรคฝีดาษไก่ถือวา่มีประสทิธิภาพดี  โดยทัว่ไปจะท าในไก่พอ่
แม่พนัธ์ุและไก่ไข ่ในช่วงอาย ุ3-6 สปัดาห์ โดยการแทงปีก ท าซ า้อีกครัง้ท่ีอาย ุ9 สปัดาห์ 
 

9. โรคเบอร์ซ่าอักเสบตดิต่อ  
( Infectious  bursal  disease ; IBD ) 

โรคนีบ้างทีเรียกวา่ Infectious  bursitis หรือ Gumboro  disease ท่ีได้มาจากช่ือเมือง  
Gumboro  Delaware ในสหรัฐอเมริกา ซึง่มีรายงานของโรคนีค้รัง้แรกในปี 1962  นบัเป็นโรคท่ีมีการ
ติดตอ่รวดเร็วรุนแรงและท าความเสยีหายอยา่งมาก โดยเฉพาะในลกูไก่อาย ุ3-6 สปัดาห์  ไก่ไขเ่ป็นโรค
ได้งา่ยกวา่และเสยีหายมากกวา่ไก่เนือ้  ลกัษณะของโรคท่ีมีการติดเชือ้และเกิดการท าลายเม็ด
น า้เหลอืงท่ีท าหน้าที่ในการสร้างภมิูคุ้มโรค  ดงันัน้อวยัวะเป้าหมายท่ีถกูท าลายคือ ตอ่มเบอร์ซา่ 
(Bursa  of  Fabricious) และตอ่มไธมสั (Thymus) นอกจากนีก็้มีอวยัวะอ่ืนๆท่ีถกูท าลายบางสว่น เช่น 
ตบั ม้าม ไต เป็นต้น  ความเสยีหายนอกจากจะท าให้เกิดการอกัเสบและการฝ่อของอวยัวะดงักลา่ว
แล้ว เป็นท่ีทราบกนัดีวา่การสญูเสยีท่ีส าคญัตอ่เน่ืองก็คือ การเกิดสภาวะของการกดภมิูคุ้มกนั 
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(Immunosuppression) สง่ผลให้เกิดการล้มเหลวในการสร้างภมิูคุ้มโรคติดเชือ้อ่ืนๆ ไก่จะอ่อนแอและ
ติดเชือ้ได้งา่ย   ในการระบาดของโรคแตล่ะครัง้จะพบได้บอ่ยวา่มีการแทรกซ้อนของโรคอ่ืน เช่น โรคติด
เชือ้รีโอไวรัส , โรคนิวคาสเซิล , การติดเชือ้อี.โคไล  เป็นต้น                                                                             
สาเหตุ : เกิดจากเชือ้ไอบีดีไวรัส (IBD  virus)  ซึง่จดัอยูใ่นกลุม่  Birnaviridae  มีโครงสร้างเป็นพวก 
RNA  virus  ไวรัสมีความทนทานตอ่สิง่แวดล้อมมาก 
การติดต่อ : เชือ้สามารถแฝงตวัอยูใ่นเล้าได้นานระหวา่ง 6 เดือนถึง 1 ปี ในสภาวะแห้งแล้ง  โรคกมั
โบโรมีการติดตอ่ได้รวดเร็วมาก  การติดเชือ้เป็นไปได้โดยการกิน หรือสมัผัสกบัไก่ที่เป็นโรค  ไวรัสจะ
ปนเปือ้นลงในรางน า้  รางอาหาร  พืน้เล้า และสิง่รองนอน  การติดเชือ้ในฟาร์มระยะแรก มาจากการ
ปนเปือ้นเชือ้จากพืน้ในน า้และในอาหาร  จากอปุนิสยัของไก่ที่ชอบจิกก้นกนั ก็เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้
เกิดการแพร่กระจายได้รวดเร็วยิ่งขึน้ในฝงู 
ระยะฟักตวัของโรค  สัน้มาก คือ 2-3 วนั 
อาการ : แบง่ออกเป็น 2 แบบ คือ 
 1.แบบแสดงอาการป่วย : มกัพบในไก่อาย ุ3 สปัดาห์ขึน้ไป  อาการที่พบคือ  ซมึ  ขนยุง่  กิน
อาหารน้อยลง  ท้องเสยี ซึง่บอ่ยครัง้มีสขีาวเน่ืองจากมียเูรต  อตัราการตายอาจตายสงูถึง 60  ในไก่
ไข ่หรืออาจตายสงูถึง 30  ในไก่เนือ้ 
 2.แบบไม่แสดงอาการป่วย : พบในไก่อายตุ ่ากวา่ 3 สปัดาห์ ซึง่ช่วงนีร้ะบบภมิูคุ้มโรคยงัเจริญ
ไม่เต็มท่ี  เชือ้ไวรัสท่ีไก่ได้รับ จะท าลายระบบการสร้างภมิูคุ้มโรค โดยเฉพาะท่ีตอ่มเบอร์ซา่ เป็นผลท า
ให้ตอ่มเบอร์ซา่ฝ่อลบีลง 
 ผลเสยีหายจากการท่ีไก่เป็นโรคกมัโบโร 
 1.ไก่ป่วย  ท าให้ไก่กินอาหารน้อยลง  เป็นผลให้ชะงกัการเจริญเติบโต หรือเจริญเติบโตไม่
สม ่าเสมอ 
 2.ไก่ที่ป่วยมากจะตาย 

3.ไก่ที่หายป่วย  จะมีระบบการสร้างภมิูคุ้มกนัโรคบกพร่อง ท าให้ไก่เป็นโรคตา่งๆได้งา่ยขึน้ 
และการท าวคัซีนป้องกนัโรคตา่งๆ ไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ดี 
รอยโรค :  
 1.แบบแสดงอาการ : ตอ่มเบอร์ซา่จะมีการอกัเสบบวมโต มีร่องรอยของการตกเลอืดมีเมือกวุ้น 
(Gelatinous) คลมุอยู ่ หลบืภายในมีการอกัเสบหรือถกูท าลาย  มีจุดเลอืดออก  ฝ่อทัง้หมดหรือ
บางสว่น มีเลอืดคัง่ เมือกวุ้นคัง่ภายใน หรือพบหนองขุน่ภายในซึง่เกิดจากการแทรกซ้อนของเชือ้

แบคทีเรีย  ในช่วงท้ายๆของการระบาด จะพบวา่ตอ่มเบอร์ซา่ฝ่อหดตวัเลก็ลงขนาด ¼  ของขนาดปกติ  
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ตอ่มไธมสัจะมีการอกัเสบแดงเป็นบางก้อน หรือทัว่ทัง้หมด  อาการไตบวมจะพบได้ในช่วงท้ายของการ
ระบาด ภายในมีการคัง่ของสารยเูรตซึง่เกิดจากการท่ีไก่ไม่สามารถกินน า้ได้  รอยโรคอ่ืนๆ ได้แก่ การ
อกัเสบของล าไส้  การอกัเสบมีจุดเลอืดออกของตอ่ม Caecal  tonsil  ตบัมีหยอ่มเนือ้ตาย  มีการตก
เลอืดท่ีกล้ามเนือ้อกและกล้ามเนือ้โคนขา 
 2.แบบไม่แสดงอาการ : เป็นการยากมากท่ีจะอธิบายวา่ ไก่เป็นโรคกมัโบโรแบบไม่แสดง
อาการ  ให้สงัเกตท่ีช่วงอายขุองการแสดงอาการ คือจะอยูใ่นช่วงอาย ุ1-3 สปัดาห์  สว่นใหญ่ไก่จะ
แสดงรอยโรคอ่ืนๆท่ีมีการแทรกซ้อนให้ปรากฏ เช่น รอยโรคของระบบทางเดินหายใจ  รอยโรคของ
ระบบทางเดินอาหาร  แตข่นาดของตอ่มเบอร์ซา่ท่ีมีการฝ่อเลก็ลงอยา่งผิดปกติของไก่หลายๆตวัในฝงูก็
จะเป็นเคร่ืองชีน้ าที่ส าคญัของรอยโรคแบบนี ้หลบืบางหลบืภายในตอ่มมีการตาย (Necrosis) มีการฝ่อ
หรือมีหลบืไม่สม ่าเสมอ 
การวินิจฉัย :  
 1.แบบแสดงอาการ :  
  1.1 จากประวติั  อตัราการเป็นโรค  อตัราการตาย  กลุม่อาการ และระยะเวลาของ
การเป็นโรค 
  1.2 รอยโรคจากการผา่ซาก 
  1.3การตรวจโดยวิธีเอฟ.เอ.ที. (Fluorescent  Antibody  Technic) 
  1.4การตรวจจากการตดัชิน้เนือ้ (Histopathology) 
  1.5ใช้วิธีอ่ืนๆ เช่น ELISA 
 2.แบบไม่แสดงอาการ : การชนัสตูรโรคท าได้ยากกวา่แบบแสดงอาการ 
  2.1จากประวติั  อตัราการเป็นโรค  กลุม่อาการ 
  2.2รอยโรคจากการผา่ซาก 
  2.3โดยวิธีเอฟ.เอ.ที 
  2.4โดยการตดัชิน้เนือ้ 
  2.5วิธีอ่ืนๆ เช่น ELISA 
การรักษา : ไม่มีวธีิรักษาโดยเฉพาะ  เม่ือเกิดการระบาดมกัแนะน าให้ยาปฏิชีวนะให้กิน ควบกบัการ
ให้ยาบ ารุง เช่น ไวตามินและอิเลคโตรไลท์ 
การป้องกันโรค : เน่ืองจากโรคนีม้กัจะเกิดขึน้อีกในโรงเรือนท่ีเคยมีโรคนีร้ะบาด  ดงันัน้การฆา่เชือ้ใน
โรงเรือนและการสขุาภิบาลหลงัจากโรคระบาดจึงมีความส าคญัมาก  โดยเคลือ่นย้ายไก่ออกหมด  
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ท าลายวสัดรุองพืน้  ท าความสะอาดและฆา่เชือ้ในโรงเรือน และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆ  ยาฆา่เชือ้โรค
ท่ีเหมาะสมคือ พวกที่มีฟอร์มาลดีไฮด์หรือไอโอโดฟอร์  แตก่ารก าจดัเชือ้นีโ้ดยสิน้เชิงท าได้ยาก 
 การป้องกนัโดยการให้วคัซีน ซึง่มีจุดประสงค์ 2 อยา่ง คือ ให้วคัซีนแก่ลกูไก่เพื่อป้องกนัการติด
เชือ้ IBDV และให้วคัซีนแก่ไก่ใหญ่ท่ีใช้ท าพนัธ์ุเพื่อให้ได้ลกูไก่ที่มีภมิูคุ้มกนัจากแม่สงู 
 ลกูไก่ที่ไม่มีภมิูคุ้มกนัจากแม่ ให้วคัซีนเชือ้เป็นชนิดอ่อน (avirulent) ผสมกบัวคัซีนมาเร็กซ์ ฉีด
เข้าใต้ผิวหนงัเม่ืออาย ุ1 วนั  ในลกูไก่ที่มีภมิูคุ้มกนัจากแม่ ให้ใช้วคัซีนเชือ้เป็นชนิดรุนแรง (virulent) 
โดยวิธีผสมน า้ดื่มเม่ืออาย ุ7-14 วนั 
 ในไก่ใหญ่ท่ีใช้ท าพนัธ์ุ จะไม่ตอบสนองตอ่วคัซีนท่ีให้โดยผสมน า้ดื่ม  ใช้วคัซีนเชือ้เป็นชนิด
รุนแรงฉีดเข้าใต้ผิวหนงั เม่ืออาย ุ16-20 สปัดาห์ และมีวคัซีนเชือ้ตายท่ีใช้โดยวิธีฉีดส าหรับไก่ใหญ่ใช้
ท าพนัธ์ุ 
 ปัจจุบนั การให้วคัซีนไก่ใหญ่ท่ีใช้ท าพนัธ์ุ เพื่อให้ได้ลกูไก่ที่มีภมิูคุ้มกนัจากแม่สงู ซึง่สามารถ
ป้องกนัผลของการกดการสร้างภมิูคุ้มกนัได้ 
 

10. โรคมาเร็กซ์  
( Marek’s  disease ) 

โรคมาเร็กซ์  เป็นโรคเนือ้งอกท่ีเกิดจากไวรัส คือมีเนือ้งอกเกิดขึน้ท่ีเส้นประสาทและอวยัวะ
ภายในอ่ืนๆ  ท าความเสยีหายจากการตาย  การชะงกัการเจริญเติบโต  ผลผลติลดโดยเฉพาะฝงูไก่ไข่
และไก่พอ่แม่พนัธ์ุ  การเกิดเนือ้งอกท่ีอวยัวะภายใน สง่ผลให้ซากไม่สมบูรณ์  ปัญหาที่ส าคญัคือ เกิด
การกดภมิูคุ้มโรค     ( Immunosuppression) ท าให้ไก่อ่อนแอ อยูใ่นสภาวะท่ีอาจเกิดการติดเชือ้ได้
งา่ย   สตัว์ปีกชนิดอ่ืนก็เป็นโรคนีไ้ด้ และพบได้ทุกหนแหง่ท่ีมีการเลีย้งไก่  
สาเหตุ : เกิดจากเชือ้มาเร็กซ์ไวรัส ( Marek’s disease  virus ; MDV ) ซึง่จดัอยูใ่นกลุม่  Herpes  
virus  จ าแนกเป็น 3 ซีโรไทป์  
การติดต่อ :  
 โรคนีพ้บวา่สามารถแพร่เชือ้ติดตอ่ระหวา่งไก่ในฝงูได้หลายทาง รวมไปถึงการติดตอ่จาก
สิง่แวดล้อม (ฝุ่ นละอองภายในเล้า)  แตก่ารแพร่เชือ้ท่ีส าคญัท่ีสดุเกิดขึน้โดยทางอากาศ (Air  borne)  
จากการท่ีไก่หายใจเอาสะเก็ดรังแค  ขนอุย หรือฝุ่ นละอองท่ีมีเชือ้ฝังตวัอยู ่ ไก่ที่มีอายมุากสามารถแพร่
เชือ้ให้กนัและกนัได้ตลอดอายขุองมนั  การลอกหลดุของผิวหนงั  สะเก็ดรังแคและขนอุย ปนเปือ้นลงใน
น า้และอาหาร ก็เป็นการแพร่เชือ้อีกทางหนึง่  การถ่ายเชือ้ผา่นไขอ่าจเกิดขึน้ได้ท่ีมีการปนเปือ้นของเชือ้
แตเ่ป็นไปได้น้อย 
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ระยะฟักตัวของโรค  ตามธรรมชาติไม่แนน่อน ขึน้กบัความรุนแรงและปริมาณเชือ้ท่ีได้รับ  ไวรัสจะถกู
ขบัออกทางผิวหนงัภายใน 2 สปัดาห์ มากท่ีสดุในสปัดาห์ท่ี 5 หลงัฉีดเชือ้ แตก่ารเป็นโรคจะปรากฏเม่ือ
ไก่อาย ุ8-9 สปัดาห์ หรือบางฝงูจะเป็นโรคท่ีอาย ุ3-4 สปัดาห์ 
อาการ : อาการของโรคนี ้แบง่ออกเป็น 3 ชนิดด้วยกนั คือ 
 1.ชนิดเร็วแรง (Acute  form) พบในไก่อาย ุ1-5 เดือน  มีระยะฟักตวัของโรคโดยประมาณ 7-
28 วนั  โรคมาเร็กซ์ชนิดนีจ้ะไมมี่อาการเฉพาะ  นอกจากมีการตายเพิ่มขึน้  การตายอาจสงูถึง 50   
ในบางรายอาจจะแสดงอาการเก่ียวกบัระบบหายใจ เน่ืองจากมีอาการแทรกซ้อนในปอด  ไม่มีอาการ
ทางประสาท 
 2.ชนิดเรือ้รัง (Chronic  or  classical  form) สว่นมากพบในไก่อายเุกิน 3 เดือน ระยะฟักตวั
ของโรคนานกวา่ชนิดแรก  อาการเฉพาะของชนิดนีคื้อ เป็นอมัพาตข้างเดียว (Asymmetrical  
paralysis) หรืออมัพาตของปีก ขาหรือคอ  ขาข้างหนึง่อาจจะยืดไปข้างหน้า และอีกข้างหนึง่งอลงหรือ
ยืดไปข้างหลงั  ไก่จะผอมแห้งและตายอยา่งช้าๆ  บางทอีาจพบอาการอ่ืนๆ ซึง่ขึน้อยูก่บัเส้นประสาทท่ี
เป็นโรคนี ้เช่น คอบิด  กระเพาะพกัขยายใหญ่  ทวารรวมอกัเสบ และอาการทางระบบหายใจ 
 3.ชนิดเป็นท่ีตา (Ocular  form)  สว่นมากพบในไก่อายเุกิน 6 เดือน และพบน้อยมากในฝงู  มี
ลกัษณะเฉพาะคือ ม่านตาจะมีสซีีดข้างเดียวหรือทัง้สองข้าง หรือพบจุดท่ีไม่มีสบีนม่านตา  รูมา่นตาจะ
มีขนาดเลก็ลง และไม่มีการตอบสนองตอ่แสง  ตาข้างที่เป็นโรคจะใช้การไม่ได้  ม่านตามกัจะ
เปลีย่นเป็นสเีทา  จึงเรียกโรคนีว้า่ ตาปลา (fish  eye)  ตาสเีทา (grey  eye) หรือตาไขม่กุ (pearl  eye)  
การเปลีย่นแปลงท่ีม่านตาเกิดขึน้เน่ืองจากมีการแทรกซมึของ Lymphocyte และ Lymphoblast 
รอยโรค :  
 1.ชนิดเร็วแรง  Lymphoid  cells จะแทรกซมึเข้าไปในอวยัวะตา่งๆ ท าให้เกิดก้อนเนือ้งอกและ
อวยัวะขยายใหญ่  อวยัวะท่ีพบเนือ้งอกบอ่ยๆ คือ อวยัวะเพศ  โดยรังไขจ่ะขยายใหญ่มีลกัษณะคล้าย
ดอกกะหล า่ สว่นอณัฑะจะขยายใหญ่แตรู่ปร่างเหมือนเดิม  บางรายเฉพาะตบัและม้ามเทา่นัน้ท่ีขยาย
ใหญ่   

2.ชนิดเรือ้รัง  จะพบการขยายของเส้นประสาทเทา่นัน้  เส้นประสาทท่ีขยายใหญ่นีล้ายขวาง
จะหายไป  สจีะเปลีย่นจากขาวเป็นเหลอืงอ่อน   

3.ชนิดเร็วแรง  เหมือนท่ีกลา่วมา    
การวินิจฉัย : เนือ้งอกท่ีเกิดขึน้ ต้องดใูห้แนว่า่เป็นเนือ้งอกพวก Lymphoid  cell  แยกจากรอยโรค
พวก Granuloma และวินิจฉยัโรคให้แตกตา่งจากโรคตบัใหญ่ 
 ข้อแตกตา่งระหวา่งโรคมาเร็กซ์และโรคตบัใหญ่ 
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ข้อเปรียบเทียบ โรคมาเร็กซ์ โรคตบัใหญ่ 

1.ระยะฟักตวั 
2.การแพร่ทางไข ่
3.การติดตอ่โดยการสมัผสั 
4.อายท่ีุเป็นโรค 
 
5.การกระจายของรอยโรค 
 
 
6.เนือ้งอกท่ีผิวหนงั  ตา และ
กล้ามเนือ้ 
7.เนือ้งอกท่ีเบอร์ซา่ ออฟฟาบริ
เชียส 

-สัน้ 
-ยงัไม่ทราบ 
-ส าคญัมาก 
-เร่ิมหลงัอาย ุ6 สปัดาห์  อตัราการ
เกิดโรคสงู 
-สว่นมากท่ีอวยัวะเพศและ
เส้นประสาท  รอยโรคท่ีเบอร์ซา่ 
ออฟฟาบริเชียสพบน้อยมาก 
-อาจพบได้ 
 
-พบน้อยมาก  อาจจะเห่ียวเล็กลง
หรือขยายใหญ่ 
 

-นาน 
-แพร่ได้ 
-ได้ 
-เร่ิมหลงัอาย ุ16 สปัดาห์ 
โดยทัว่ไปอตัราการเกิดโรคต ่า 
-สว่นมากท่ีตบั  ม้าม และเบอร์ซา่ 
ออฟฟาบริเชียส  รอยโรคท่ี
เส้นประสาทพบน้อยมาก 
-ไม่มี 
 
-พบบอ่ยๆมีลกัษณะเป็นเม็ดตุม่ 

 อาการอมัพาตต้องแยกจากโรคท่ีเกิดจากเชือ้ไวรัสอ่ืนๆ ซึง่เป็นกบัระบบประสาทสว่นกลาง  
การผิดปกติของกระดกูและการบาดเจ็บท่ีบริเวณหลงั  อาการผอมแห้งและอ่อนแอ อาจเน่ืองจากไม่ได้
รับอาหารเพียงพอ  การท่ีจะยืนยนัโรคนีใ้ห้แน่นอนก็โดยการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของสมองและ
เส้นประสาท 
การรักษา : ยงัไม่มีวธีิรักษา  โดยปกติแล้วจะท าการคดัตวัป่วยทิง้ออกจากฝงูเม่ือมีการตรวจพบและ
ท าลายทิง้ 
การป้องกันโรค : 
 1.น าลกูไก่จากฟาร์มท่ีปลอดโรคมาเลีย้ง 
 2.คดัเลอืกพนัธ์ุไก่ที่มีความต้านทานโรค 
 3.การแยกเลีย้งไก่เป็นรุ่น 
 4.การให้วคัซีน เข้าใต้ผิวหนงั หรือกล้ามเนือ้ลกูไก่อาย ุ1 วนั  ภมิูคุ้มกนัจะมีอยูต่ลอดชีวิตของ
ไก่  วคัซีนไม่ได้ป้องกนัการติดเชือ้แตจ่ะป้องกนัการสร้างเนือ้งอก  ฝงูไก่ที่ให้วคัซีนจะมีการตายลดลง
และการไขเ่พิ่มขึน้  ปัญหาการระบาดของโรคได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ ซึง่เกิดได้แม้กบัฝงูท่ีมีการท า
วคัซีนมาแล้ว เรียกปรากฏการณ์นีว้า่ การท าวคัซีนล้มเหลว ( Vaccination  failure) 
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11. โรคบดิ  
( Coccidiosis ) 

โรคบิดเป็นโรคติดเชือ้โปรโตซวัที่ส าคญัของไก่  ไก่งวง และสตัว์ปีกอ่ืนๆ  กอ่ให้เกิดการสญูเสยี
จากการตาย  การชะงกัการเจริญเติบโต  ท าให้เกิดการอกัเสบของล าไส้อยา่งรุนแรง  การระบาดของ
โรคเกิดขึน้ได้อยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในไก่ไขแ่ละไก่พอ่แม่พนัธ์ุ  การติดเชือ้บิดโดยไม่มีอาการทาง
คลนิิก และไม่มีการสญูเสยีทางเศรษฐกิจ เรียกวา่  Coccidiasis 
สาเหตุ :  

เกิดจากเชือ้โปรโตซวั ตระกลู Eimeria   spp.ซึง่มีหลายสายพนัธ์ุ และมีความจ าเพาะกบัชนิด
ของสตัว์และต าแหนง่ของการเกิดโรค ดงันี ้คือ  

1. Eimeria   tenella เกิดโรคท่ีไส้ตนั 
2. Eimeria   necatrix เกิดโรคท่ีล าไส้เลก็สว่นกลาง 
3. Eimeria   brunetti เกิดโรคท่ีล าไส้เลก็สว่นปลาย 
4. Eimeria   acervulina เกิดโรคท่ีล าไส้เลก็สว่นต้น                                                         
5. Eimeria   mivati เกิดโรคท่ีล าไส้เลก็สว่นต้น 
6. Eimeria   maxima เกิดโรคท่ีล าไส้เลก็สว่นกลาง 
7. Eimeria   hegani เกิดโรคท่ีล าไส้เลก็สว่นต้น                                                                                                                                                                                                                                                
8. Eimeria   mitis เกิดโรคท่ีล าไส้เลก็สว่นต้น 
9. Eimeria   praecox เกิดโรคท่ีล าไส้เลก็สว่นต้น                                                                           

การติดต่อ :  
 ไก่จะติดโรคบิดโดยการกิน Sporulated  oocysts ท่ีปนอยูใ่นน า้ อาหาร วสัดรุองพืน้ และดิน  
เม่ือถึงล าไส้ Sporozoites จะออกมา และท าลายเซลล์เยื่อบุล าไส้ท าให้มีเลอืดออก  Sporozoites จะ
เจริญตอ่ไปในวงชีวิตท่ีไม่มีเพศ (asexual) และมีเพศ (sexual)  ซึง่ท าให้ได้ Oocysts ใหม่เป็นจ านวน
มาก   Oocysts จะปนออกมากบัอุจจาระในวนัท่ี 7 หลงัจากติดเชือ้บิด  ภายใต้สภาพท่ีเหมาะสม 
Oocysts จะเจริญเป็น Sporulated  oocysts ซึง่สามารถติดตอ่ไปยงัไก่ตวัอ่ืนได้ 

Oocysts ท่ีแพร่มากบัตวัไก่ จะปนเปือ้นกบัคน พาหะ เคร่ืองใช้จากฟาร์มหรือโรงเรือนหนึง่ไป
ยงัอีกแหง่หนึง่  การติดตอ่ของโรคนี ้จะเหมือนกนัในทกุๆสายพนัธ์ุ แตท่ี่พบได้บอ่ยคือ Oocysts จะ
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ปนเปือ้นกบัน า้และอาหาร จึงท าให้การระบาดของโรคเป็นไปได้รวดเร็ว  ถ้าไก่ในฝงูมีการติดเชือ้ 
ปริมาณของ Oocysts นีจ้ะก่อโรคได้ในไก่นัน้แตกตา่งกนัในแต่ละสายพนัธ์ุ บางสายพนัธ์ุไก่จะต้องกิน
เข้าไปมากถึง 2,000,000 Oocysts  แตบ่างสายพนัธ์ุให้ไก่กินเพียง 500 Oocysts ก็แสดงอาการเป็น
โรคได้ 
ระยะฟักตวัของโรค  เฉลีย่ 7 วนั 
อาการ :  
 อาการในไก่จะขึน้อยูก่บัชนิดของเชือ้บิด  ไก่ป่วยมักมีอาการอุจจาระร่วง  ซึง่อาจจะเป็นเมือก
หรือมีเลอืด  ไก่จะสญูเสยีน า้จากร่างกาย  ขนหยอง  โลหิตจาง  ซมึ  ออ่นแอ  และศีรษะและคอหด  ใน
ไก่ที่ก าลงัเจริญเติบโต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในไก่กระทง  การเจริญเติบโตจะลดลง สว่นในไก่ไขก่ารไขจ่ะ
ลดลง  อตัราการป่วยและอตัราการตายจะแปรผนัมาก เช่นหากติดเชือ้ Eimeria   tenella อาจจะสงูถึง 
60-80  และ 10-20  ได้ในไก่อายนุ้อย 
รอยโรค :  

 Eimeria   tenella เกิดโรคท่ีไส้ตนั (Caecal  coccidiosis)  จะพบไส้ตนัขยายใหญ่ 
ภายในมีเลอืดออก  ถ้าเป็นชนิดเรือ้รัง ภานในอาจมีก้อนสขีาวหรือสชีมพู 

 Eimeria   necatrix ท าให้ล าไส้เลก็สว่นกลางขยายใหญ่  ภายในมีสารคล้ายวุ้นปนเลอืด
และเมือก สามารถมองเห็นจุดเลอืดออกตามผนงัล าไส้ 

Eimeria   acervulina เกิดรอยโรคท่ีล าไส้เลก็สว่นต้น (Duodenal  coccidiosis) โดยผนงั
ล าไส้เลก็สว่นต้นจะมีแถบสเีทาหรือขาว และมีการอกัเสบมีสแีดง                                                     

 Eimeria   brunetti ท าให้เกิดล าไส้อกัเสบแบบมีการลอกหลดุและจุดเลอืดออกและจุด
เลอืดออกท่ีล าไส้เลก็สว่นปลาย 

 Eimeria   mivati ภายในล าไส้เลก็สว่นต้นมีสารคล้ายครีม 
 Eimeria   maxima ผนงัล าไส้เลก็สว่นกลางจะหนามีเลอืดเป็นชิน้เล็กๆ 
 Eimeria   hegani ท าให้มีจุดเลอืดออกขนาดปลายเข็มหมดุกระจายทัว่ไปในผนงัล าไส้

เลก็สว่นต้น                                                                                                                                                                                                                                                
 Eimeria   mitis  สว่นมากจะไม่ท าให้เกิดโรค 
 Eimeria   praecox ท าให้เกิดจุดเลอืดออกเลก็ๆท่ีผนงัล าไส้เลก็สว่นต้น                                                                           

การวินิจฉัย :  ปัจจยัส าคญัท่ีจะต้องน ามาประกอบกนั คือ 
 1.มีการเหลือ่มล า้ของต าแหนง่ท่ีเกิดโรคจากเชือ้บิดแตล่ะสายพนัธ์ุ 
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 2.ระยะเวลาของการเกิดโรคยาวนาน  จึงท าให้ผลของการผา่ซาก และสถานภาพของไก่แตล่ะ
ตวัแตกตา่งกนั เช่น บางตวัอยูใ่นช่วงของการเกิดโรคแบบเฉียบพลนั  บางตวัอยูใ่นระยะท่ีก าลงัจะหาย
จากการเป็นโรค 
 3.เม่ือท าการตรวจหาจ านวน Oocyst ในแตล่ะระยะของไก่ที่ป่วยก็จะมีจ านวนแตกตา่งกนั
ด้วย 
การรักษา :  
 ยาท่ีให้ผลดีในการรักษาโรคบิด คือ Sulfadimethoxine , Sulfaquinoxaline , Sodium  
sulfachloropyrazine  monohydrate (ESb3) , BAYCOX และ Amprolium 
 ยาพวกนีใ้ห้โดยผสมน า้ดื่มแบบ 3-2-3 คือให้ยา 3 วนั หยดุ 2 วนั แล้วจึงให้ตอ่อีก 3 วนั   
Amprolium เป็นยาท่ีปลอดภยัท่ีสดุและเป็นยาชนิดเดียวท่ีใช้ในไก่ไข ่ได้ผลสว่นใหญ่ตอ่เชือ้ Eimeria   
tenella และ Eimeria   necatrix  สว่นยากลุม่ซลัฟาจะมีผลตอ่ต้านเชือ้บิดทกุชนิด 
การป้องกันโรค : อาศยัหลกั 3 ประการ คือ  
 1. การจดัการและการสขุาภิบาล ได้แก่ 
 - หลกีเลีย่งการให้ไก่อยูห่นาแนน่เกินไป 
 - เลีย้งไก่บนพืน้ลวดตาขา่ย และท าความสะอาดทกุวนั 
 - ถ้าเลีย้งบนวสัดรุองพืน้ ควรจะแห้ง   และถ้ามีเชือ้บิดต้องทิง้วสัดรุองพืน้เก่า  ท าความสะอาด 
และใช่ยาฆา่เชือ้โรค 
 - ระวงัการปนเปือ้นเชือ้ไปกบัภาชนะ คน ยานพาหนะ จากท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่ 
 2. ป้องกนัโดยการใช้ยา  (Coccidiostasis)  ตามปกติในไก่กระทงอาจจะผสมยากนับิดใน
อาหารตลอดระยะการเลีย้ง  สว่นในไก่ไข่ผสมยากนับิดในอาหารจนกระทัง่ลกูไก่มีอายอีุก 4 สปัดาห์จะ
เร่ิมไข ่  
 3. การให้วคัซีนโรคบิด  (Coccidiosis  vaccine)  โดยวคัซีนจะประกอยด้วยโอโอซิสของเชือ้ไอ
เมอเรียแตล่ะสายพนัธ์ุ ให้โดยละลายน า้ให้กิน  วธีิการคือ ท าความสะอาดรางน า้และให้อดน า้ก่อน 12 
ชัว่โมง 
 

12. โรคอะฟลาทอกซคิโคซสิ  
( Aflatoxicosis ) 

โรคอะฟลาทอกซิคโคซิส เป็นโรคของสตัว์ปีก เน่ืองจากกินอาหารท่ีมีอะฟลาทอกซิน ( 
Aflatoxin ) 
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สาเหตุ : เกิดจาก Aflatoxin ท่ีสร้างจากเชือ้รา  Aspergillus     flavus  เป็นสว่นใหญ่ ซึง่อยูใ่นอาหาร
ท่ีใช้เลีย้งสตัว์   Aflatoxin  มีหลายชนิดด้วยกนั เช่น  B1 , B2 , G1 , G2 , M1 , M2 , B2a และ G2a  เป็น
ต้น  โดยท่ี B1 จะมีพิษร้ายแรงมากท่ีสดุและพบบอ่ยท่ีสดุ 
 เชือ้รา  Aspergillus     flavus  เจริญเติบโตบนเมลด็ธัญพืชและอาหารตา่งๆ หลงัจากเก็บ
เก่ียว หรือหลงัจากผา่นโรงเก็บ  สว่นมากพบเกิดขึน้ในข้าวโพด  ถัว่ลสิง  ข้าวสาล ี บาร์เล ่และปลาป่น  
เชือ้รานีต้้องการความชืน้อยา่งต ่า 13  ในการเจริญเติบโต  ดงันัน้จึงมกัเกิดขึน้บนข้าวโพด เพราะ
ความชืน้มกัจะเกิน 13  
อาการ : สตัว์ท่ีแพ้ Aflatoxin เรียงตามล าดบัจากมากไปน้อยดงันี ้คือ  ลกูเป็ด  ลกูไก่งวง  ลกูหา่น  
ลกูไก่ฟ้า และลกูไก่ 
 อาการของโรคมกัจะเป็นแบบเร็วแรงหรือแบบเรือ้รัง  ขึน้อยูก่บัปริมาณสารพิษที่กินเข้าไป  
ลกูไก่จะมีอาการซมึ  ท้องร่วง  เบื่ออาหาร  โลหิตจาง และตายในท่ีสดุ  ในรายรุนแรงอาจตายใน 2-3 
วนัหลงัจากกินอาหารท่ีมีสารพิษ  ในสตัว์ปีกอ่ืนๆ จะมีอาการซมึ  เดินเซ และนอนตะแคง  ลกูไก่งวง
และลกูเป็ดมกัจะมีอาการชกัและตายในทา่หลงัแอ่น ขาทัง้สองข้างยืดไปข้างหน้า( Opisthotonus )  
 Aflatoxin ท าให้เกิดผลเสยีตอ่สตัว์ปีกหลายอยา่ง เช่น ท าให้ตาย  การเจริญเติบโตลดลง  
คณุภาพซากต ่าลง  ประสทิธิภาพการใช้อาหารเลวลง  การคดัทิง้ในโรงฆา่มากขึน้  กระดกูหกังา่ยขึน้  
เม็ดสี(pigment) ท่ีหน้าแข้งและหงอนมีจ านวนลดลง (ซีด)  น า้ตาลในเลอืดลดลง  เวลาที่เลอืดแข็งตวั
เพิ่มขึน้และเพิ่มการฟกช า้  ความต้องการโปรตีนเพิ่มขึน้   Metabolism ของไขมนัเสือ่มลงท าให้เกิด
มะเร็งท่ีตบั  รบกวนการสร้างภมิูคุ้มกันตอ่โรคอ่ืนๆ ท าให้ความต้านทานโรคลดลง 
รอยโรค : เวลาผา่ซากจะพบจุดเลอืดออกหลายๆแหง่ ในเนือ้เยื่อใต้ผิวหนงั และในอวยัวะภายใน  
คล้ายกบัโรคขาดไวตามินเค และการเป็นพิษจากยาซลัฟา  ในรายเรือ้รังตบัจะมีสเีหลอืง มีขนาดเลก็ลง
และแข็ง  อาจจะมีการบวมน า้ทัว่ไป และน า้ขงัในถงุหุ้มหวัใจ 
การวินิจฉัย : สว่นใหญ่ผลของ Aflatoxin มกัเป็นแบบท่ีไม่มีอาการทางคลนิิก จึงไม่มีรอยโรคท่ีจะช่วย
ใน การวินิจฉยั จึงต้องอาศยัวิธีอ่ืนๆ คือ 

1.การตรวจสอบทางเคมีเพื่อหา Aflatoxin ในอาหาร  วิธีนีเ้สยีคา่ใช้จ่ายสงูและเสยีเวลา 
2.ทดสอบโดยใช้อาหารสงสยัเลีย้งลกูเป็ดหรือลกูไก่งวง ซึง่มีความไวตอ่พิษมาก และจะแสดง

อาการ  รอยโรคออกมาให้เห็น 
3.วิธีฟลอูอเรสเซนต์ ( Fluorescence )  Aflatoxin จะเรืองแสงในแสงอุลตราไวโอเลต็  ซึง่ใช้

เป็นวิธีตรวจสอบอาหารท่ีมีสารพิษนี ้
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4.Tracheal  ring  test  การทดสอบโดยวิธีนีอ้าศยัหลกัการท่ี Aflatoxin รบกวน Ciliary  
action ของหลอดลมจากลกูไก่งวงท่ีเฉือนเป็นแผน่วงแหวน  การทดสอบนีไ้วมาก สามารถตรวจหา
สารพิษได้ต ่าถึง 10 สว่นตอ่พนัล้านสว่น 

5.การเลีย้งลกูอ๊อดในสารละลาย Aflatoxin 
6. Aflatoxin จะรบกวนการสร้าง Chlorophil ในใบพืช  ดงันัน้เม่ือหยดสารละลาย Aflatoxin 

ลงบนใบพืชจะพบสดีา่งขาวๆ 
7.ฉีดสารละลาย Aflatoxin เข้าไปในไขฟั่กอาย ุ1 วนั ลงใน airsac เม่ือเอาไปฟัก embryo จะ

ตายในวนัท่ี 5 
การรักษา : ถ้ามีอาการแล้วไม่มีวธีิรักษาท่ีได้ผล  การเปลีย่นอาหารใหม่ท่ีไม่มีสารพิษ จะช่วยให้ฟืน้
จากอาการตา่งๆได้รวดเร็ว 
การป้องกันโรค :  
 1.เก็บอาหารหรือสว่นประกอบของอาหารในท่ีแห้ง  โดยเฉพาะในเขตร้อน 
 2.ลดความชืน้ของวสัดรุองพืน้ และเพิ่มการระบายอากาศ 
 3.ควรให้ไวตามินในอาหารให้เพียงพอ โดยเฉพาะไวตามินเค จะช่วยลดการตกเลอืด 
 4.ใช้สารชะงกัการเจริญเติบโตของเชือ้ราในอาหาร ได้แก่ Calcium  propionate , Propionic  
acid , Ascorbic  acid , Propylene  glycol , Mycostatin และ Gention  violet ซึง่มีราคาถกูท่ีสดุ  ใช้
กนัแพร่หลาย  ให้ผลดี และไม่เป็นพิษเม่ือกินเข้าไปในปริมาณท่ีแนะน า 
 5.การเพิ่มโปรตีนและไขมนัในอาหาร  จะช่วยลดพิษท่ีเกิดจาก Aflatoxin ได้ 
 
 

13.  โรคอุจจาระขาว  
( Pullorum  disease ) 

โรคอุจจาระขาว เกิดขึน้ได้ทัง้ในลกูไก่และไก่ใหญ่  ในลกูไก่จะเกิดการติดเชือ้แพร่ได้รวดเร็ว และจะ
ตายด้วยสาเหตกุารติดเชือ้ในกระแสโลหิต  ถ้าเป็นไก่ใหญ่การติดเชือ้มกัจะไม่กอ่ให้เกิดความรุนแรง  
การแพร่ของโรคจะผา่นทางไข ่และปนมากบัอจุจาระ  การติดเชือ้อาจเกิดขึน้จากวสัดรุองพืน้ท่ีมีเชือ้ 
และเชือ้จะมีชีวิตอยูใ่นวสัดรุองพืน้ได้นาน  11 สปัดาห์  ปกติจะเกิดโรคแบบเร็วแรง โดยมีอุจจาระสขีาว 
และจุดเนือ้ตายเลก็ๆในอวยัวะตา่งๆ สว่นในไก่โตเต็มวยัจะเป็นโรคแบบเรือ้รัง (Chronic) และเป็น
เฉพาะแหง่ เช่น ท่ีรังไข ่ ทอ่น าไข ่และมดลกู เป็นต้น   
สาเหตุ : เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย  Salmonella    pullorum 
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การติดต่อ : สามารถติดตอ่ได้หลายทาง ได้แก่  
 ลกูไก่ : 
  1.แม่ไก่ท่ีเป็นโรคแพร่เชือ้ผา่นมาทางไข่ 
  2.ติดตอ่ผา่นตู้ ฟักไขแ่ละจากเปลอืกไข ่
  3.ในฝงูไก่ที่เป็นโรคจะติดตอ่ได้โดยการสมัผสั 

4.ติดตอ่ได้โดยเชือ้ปนเปือ้นมากบัอาหาร 
 ไก่ใหญ่และไก่ใข ่: 
  1.ติดตอ่โดยการสมัผสักบัตวัอมโรค 
  2.เชือ้ปนเปือ้นมากบัน า้และอาหาร 
  3.โดยการจิกก้นกนั  ตวัที่ป่วย ท้องเสยีจะเป็นตวัอมโรค 
  4.พวกสตัว์พาหะเป็นตวัน าโรค เช่น นก หน ูแมลงสาบ เป็นต้น 
ระยะฟักตวัของโรค  ในลกูไก่จะอยูร่ะหวา่ง 2-3 วนั  สว่นในไก่ใหญ่อยูร่ะหวา่ง 16-20 วนั 
อาการ :  
 ลกูไก่ :  สว่นใหญ่เกิดจากการติดเชือ้จากแม่และติดเชือ้ภายในฝงู  สว่นใหญ่ลกูไก่จะตายในตู้
ฟัก เน่ืองจากลกูไก่ออ่นแอมาก ไมมี่แรงพอท่ีจะเจาะเปลือกไขอ่อกมาได้ ตวัที่รอดออกมาก็จะเป็นตวั
แพร่เชือ้ในฝงู  ลกูไก่ที่ติดเชือ้ภายหลงั จะเร่ิมแสดงอาการอ่อนเพลยี  เคลือ่นไหวช้า  นอนสมุ  สง่เสยีง
ร้องครวญคราง  มกัจะจบักลุม่ใกล้ไฟกก  ปีกขนเปียกและยุง่เหยิง  พบลกูไก่จะเอาหวัจุ่มน า้  บางตวั
จะตายคากระติกน า้  บางตวัหายใจล าบาก  อ้าปากหายใจ  มกัจะพบเม่ือไก่อายไุด้ 1-2 วนั  อตัราการ
ตายอาจสงูถึง 70  บางตวัไม่ตายในระยะแรก พบวา่มีอาการท้องเสยี  อุจจาระเหลวสขีาวติดทวาร
หนกัและจบักนัเป็นก้อนแข็งพอกพนู  บางตวัแสดงอาการเบง่ถ่าย เป็นจงัหวะๆ 
 ไก่ใหญ่ :  หงอนมีสซีีด  อาการเร่ิมจากท้องเสยี จากเหลวเป็นน า้แล้วคอ่ยๆเหนียวขึน้  กินน า้
มากกวา่ปกติ  อตัราการไขจ่ะลดลงระหวา่ง 7-50   ไก่หน้าซีด  หงอนหดตวั  อจุจาระเหนียวเขรอะ
ติดทวารหนกั  อตัราการตายโคมของลกูไก่ในตู้ เกิดจะสงูขึน้ หรือลกูไก่ตายภายหลงัเกิดมาได้ 3-5 วนั  
เม่ือให้ยาปฏิชีวนะ อตัราการไขจ่ะเพิ่มขึน้อยา่งช้าๆ แตก่ารไขจ่ะตกลงอีกเม่ือหยดุให้ยา 
รอยโรค : ลกูไก่ที่ตายในช่วง 2-3 วนัแรกหลงัจากฟัก อาจจะไม่พบรอยโรค หรืออาจพบตบัขยายใหญ่
และปอดมีเลอืดคัง่  ภายในไส้ตนัมีก้อนแข็งสเีหลอืง และถงุไขแ่ดงอาจจะมีเลอืดหรือก้อนหนอง  ใน
ลกูไก่ที่เป็นนาน จะมีจุดเนือ้ตายเลก็ๆสขีาวหรือสเีทากระจายทัว่ไปในเนือ้ตบั  ปอด  กล้ามเนือ้หวัใจ 
และกระเพาะบด  ในลกูไก่กระทงท่ีเป็นแบบเรือ้รังจะมีเอ็กซูเดต (exudate) คล้ายวุ้นสส้ีมในข้อต่อ 
และมีจุดเนือ้ตายท่ีหวัใจและตบั 
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 ในไก่โตเต็มวยัเป็นตวัพาโรคอยา่งเรือ้รัง  จะพบรอยโรคท่ีรังไข่ โดยไขแ่ดงแตล่ะอนัจะมีรูปร่าง
ผิดปกติ  สว่นประกอบภายในจะแข็งเป็นหนองสเีหลอืงหรือสแีดงคล า้ของเลอืด  บางครัง้ไขแ่ดงจะป็
นถงุน า้ และหลดุจากรังไขล่งไปในช่องท้อง ท าให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอกัเสบ  ในไก่ตวัผู้   มกัจะพบเยื่อบุ
หวัใจอกัเสบ  กล้ามเนือ้หวัใจอกัเสบและมีฝีท่ีอณัฑะ 
การวินิจฉัย : 
 ลกูไก่ : 
  1.อาศยัประวติัฟาร์มพอ่แม่พนัธ์ุท่ีแสดงอาการเป็นโรค 

2.รอยโรค 
3.การเพาะเชือ้ 

ไก่ใหญ่ : 
 1.อาศยัประวติั อาการและรอยโรคจากการผา่ซาก 
 2.โดยการทดสอบปฏิกิริยาจบักลุม่ (Pullorum  test) 
 3.โดยการเพาะเชือ้ 

การรักษา : การรักษาให้ได้ผลนัน้ คอ่นข้างจะกระท าด้วยความล าบาก  เน่ืองมาจากการท่ีเชือ้นี ้
คอ่นข้างจะมีความต้านทานตอ่ยา และต าแหนง่ท่ีเชือ้ไปก่อตวัเป็นก้อนฝี  ในฝงูไก่ที่เม่ือเราให้ยาบ าบดั 
อตัราการไขก็่จะเพิ่มขึน้  เม่ือหยดุยาอตัราการไขก็่จะลดลงมาตามเดิม  การขึน้ลงจะเป็นไปตามจงัหวะ
การให้ยาในการรักษา  ยาท่ีนิยมใช้กนั คือ ยาซลัฟาควินอกซาลนี หรือซลัฟา-ไตรเมโธพริม หรือยาใน
กลุม่ควิโนโลน ทัง้ในรูปผสมน า้และผสมอาหาร ให้กินติดตอ่กนันาน 10-15 วนั 
การป้องกันโรค : จะต้องใช้ทัง้ยาป้องกนัและเน้นเร่ืองการสขุาภิบาล 
 1.ไม่เลอืกลกูไก่จากฟาร์มท่ีมีประวติัการเกิดโรคหรือลกูไก่ตายโคมมาเลีย้ง 
 2.เลอืกอาหารและน า้ที่ปลอดเชือ้มาให้ไก่กิน 
 3.เฝ้าระวงัโรคโดยเจาะเลอืดตรวจปฏิกิริยาการจบักลุม่ 
 4.ก าจดัสตัว์พาหะ เช่น นก หน ูและสตัว์เลือ้ยคลาน 
 
 
 
 

14.  โรคตับอักเสบของเป็ด  
( Duck  virus  hepatitis ; DVH ) 
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โรคนีเ้ป็นโรคติดตอ่ร้ายแรงของลกูเป็ด มีลกัษณะเฉพาะคือ ระยะฟักตวัของโรคสัน้ ตบัมี
ลกัษณะขยายใหญ่ มีจุดเลอืดออก และอตัราการตายสงู 
สาเหตุ : เกิดจากเชือ้ไวรัสซึง่ไม่ท าให้เกิดโรคในไก่ แตท่ าให้คพัภะของไก่ไม่เจริญเติบโต จะกอ่โรค
ร้ายแรงในลกูเป็ดอาย ุ2 วนัถึง 3 สปัดาห์ เป็ดใหญ่จะมีความทนทานตอ่โรคและสตัว์ปีกอ่ืนๆไม่แสดง
อาการของโรคนี ้
อาการ : ลกูเป็ดแสดงอาการของโรคชนิดเร็วแรงมาก โดยไม่เคลือ่นไหวตามฝงู ล้มลงนอนตะแคง และ
มกัจะตายภายในหนึง่ชัว่โมงหลงัจากแสดงอาการ  คอมกัจะยืดตรงและบิดไปข้างหลงั  อตัราการตาย
อาจสงูกวา่ 90  แตใ่นเขตท่ีเคยเกิดโรคนีอ้ตัราการตายจะต ่าประมาณ 5-10  
รอยโรค : รอยโรคท่ีส าคญัจะพบท่ีตบั  โดยตบัขยายใหญ่และมีจุดเลอืดออกเลก็ๆกระจายทัว่ไปบน
ผิวหนงั  ไตและม้ามอาจจะอกัเสบร่วมด้วย 
การวินิจฉัย : สงัเกตจุากลกูเป็ดมีอาการป่วยทนัทีทนัใด การตายสงู  ลกูเป็ดตายในทา่คอบิดไปข้าง
หลงั (Opisthotonus) และตบัอกัเสบมีจุดเลอืดออก  การวินิจฉยัในห้องปฏิบติัการโดยการฉีดเลอืด
หรืออวยัวะบดจากเป็ดป่วยเข้าไปในไขไ่ก่ฟัก 9 วนั และคพัภะไก่จะตายในเวลา 6 วนัหลงัจากฉีด 
 โรคอ่ืนๆท่ีท าให้ตายทนัทีทนัใดในลกูเป็ดอาจท าให้สบัสนกบัโรคนี ้เช่น โรคล าไส้อกัเสบของ
เป็ดหรือกาฬโรคเป็ด (Duck  virus  enteritis, Duck  plaque) , โรคพิษจากเชือ้แบคทีเรีย (Bacterial  
septicemia)และโรคพิษจากเชือ้รา เป็นต้น 
การรักษา : การฉีดแอนติเซรุ่ม 0.5-1.0 มล. ตอ่ตวัเข้ากล้ามเนือ้ จะช่วยลดอตัราการตายของลกูเป็ดท่ี
ติดโรคนีไ้ด้บ้าง 
การป้องกันโรค : ป้องกนัโดยการให้วคัซีนเชือ้เป็นท่ีผา่นไขไ่ก่  วคัซีนนีใ้ห้โดยวิธีแทงทะลผุนงัเท้า 
(foot-web  stabbing)ในลกูเป็ดอาย ุ1 วนั 
 

15.  โรคล าไส้อักเสบของเป็ด หรือกาฬโรคเป็ด 
( Duck  virus  enteritis ; Duck  plague ) 

โรคนีติ้ดตอ่กบัเป็ดทกุอาย ุ มีการระบาดอยา่งรวดเร็วในฝงูและตายอยา่งรวดเร็ว เป็ดป่วยมี
อาการออ่นแอและอจุจาระร่วง  การระบาดของโรคมกัเกิดขึน้ในท่ีท่ีเป็นแหลง่น า้ (คลอง  แอ่งน า้  สระ 
เป็นต้น) ซึง่เป็ดสามารถวา่ยน า้ได้ น า้จึงมีสว่นส าคญัในการระบาดของโรคนี  ้
สาเหตุ : เกิดจากเชือ้ไวรัส  มี 2 สเตรนคือ O และ W ซึง่ชนิดแรกจะรุนแรงกวา่ 
อาการ : ประมาณ 3-4 วนัหลงัจากติดเชือ้ เป็ดจะมีอาการซมึ นัง่เกือบตลอดเวลา และปีกตก 
เคลือ่นไหวล าบาก  ไม่ยอมวา่ยน า้ เพียงแตล่อยตวัเฉยๆ  ขนยุง่และด้าน  ตาแฉะเน่ืองจากมีน า้ตาไหล 
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ซึง่ตอนหลงัจะเหนียวท าให้หนงัตาติดกนั  น า้มกูจะไหลในระยะหลงัท าให้หายใจล าบาก  เป็ดจะเบื่อ
อาหารและกระหายน า้  ท้องร่วง ก้นมีกลิน่เหม็นมาก  เม่ือเวลาตกใจเป็ดจะแสดงอาการทางประสาท  
พยายามจะนัง่ลงเอาอกแตะพืน้และแสดงอาการกลวัแสง  โรคนีจ้ะด าเนินไป 1-3 วนั ก่อนท่ีจะตาย  
โรคนีร้ะบาดในไทย อตัราการตาย 78-100  
รอยโรค : การตรวจซากภายนอกจะพบหนงัตาติดกนั และรอบๆตาจะเปียก  รูจมกูและจงอยปาก
สกปรก  สว่นมากเป็ดจะตายอยา่งเฉียบพลนั ดงันัน้ซากจึงอยูใ่นสภาพดี ไม่ผอม  รอยโรคภายใน พบมี
จุดเลอืดออกในอวยัวะและเนือ้เยื่อตา่งๆ ท่ีพบบอ่ยคือ ท่ีหวัใจ และหลอดอาหาร  รังไขใ่นเป็ดท่ีก าลงัไข่
จะมีจุดเลอืดออก  ไขแ่ดงมีเลอืดคัง่  หลอดอาหารและทวารรวมมีจุดเลอืดออก และแผน่แข็งคล้าย
สะเก็ดสเีหลอืงขนาดตา่งๆกัน  ท่ีล าไส้จะพบแถบขวางล าไส้เป็นสเีหลอืงหรือแดง  ตบัมีจุดเลอืดออก
และจุดเนือ้ตายเลก็ๆกระจายทัว่ไป 
การวินิจฉัย : วินิจฉยัแยกได้จากโรค กาฬโรคไก่ (fowl  plague)  โรคนิวคาสเซิล  อหิวาต์ไก่ และโรค
ตบัอกัเสบ  การวินจิฉยัโดยใช้วิธีการตอ่ไปนี ้
 1.อาศยัประวติั  อาการ อตัราการตายท่ีสงู และรอยโรคจากการตรวจซาก  
 2.การฉีดเลอืดหรือเนือ้เยื่ออ่ืนๆ จากเป็ดป่วยเข้าไปในไขเ่ป็ดฟัก อาย ุ12 วนั ตวัออ่นจะตาย
หลงัจากฉีดประมาณ 4 วนั และมีจุดเลือดออกทัว่ไป 
 3.การท า Neutralization  test 
การรักษา : ยงัไม่มียาท่ีให้ผลในการรักษา 
การป้องกันโรค : ป้องกนัโดยการให้วคัซีนเชือ้เป็นฉีดเข้าใต้ผิวหนงัหรือเข้ากล้ามเนือ้ 0.5-1 มล. ตอ่
ตวั ในลกูเป็ดอายตุัง้แต ่1 วนัขึน้ไป แตก่ารให้วคัซีนในลกูเป็ดอายไุม่ถึง 3 สปัดาห์จะได้ผลไม่แนน่อน 
เน่ืองจากถกูรบกวนจากภมิูคุ้มกนัจากแม ่แตใ่นเป็ดท่ีอายเุกิน 3 เดือน หรือเป็ดโตเต็มท่ีแล้วการ
ตอบสนองตอ่วคัซีนจะให้ผลดี มีภมิูคุ้มกนัหลงัจากการให้วคัซีนไม่น้อยกวา่ 6 เดือน จึงอาจท า
โปรแกรมวคัซีนดงันี ้คือ ครัง้แรก ท าเม่ือเป็ดอายไุด้ 3-4 สปัดาห์  ครัง้ท่ี 2 เม่ือเป็ดอายไุด้ 3 เดือน และ
ครัง้ตอ่ไป ทกุๆ 6 เดือน 
 

16.  โรคเกาต์ (Gout) 
โรคนีเ้กิดจากไตถกูท าลาย ซึง่มีสาเหตจุากปัจจยัตา่งๆ เช่น  ขาดไวตามินเอ  ขาดไวตามินอี  อาหารมี
โปรตีนสงูเกินไป และไตเสือ่มเน่ืองจากสารพิษบางอยา่ง  เกาต์อาจจะพบในไก่ที่เป็นโรคเอเวียนโมโน
ไซโตซิส และหลอดลมอกัเสบติดตอ่ 
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 อาการโรคนีแ้บง่เป็น 2 ชนิด คือ เกาต์ท่ีอวยัวะภายใน (Visceral  gout) และเกาต์ท่ีข้อตอ่ 
(Articular  gout)  ชนิดแรกไม่มีอาการอะไร ไกอ่าจจะซมึเลก็น้อย สว่นชนิดหลงัจะมีเม็ดตุม่ตามข้อตอ่
ของนิว้เท้า 
 รอยโรคจะพบ สารยเูรตสขีาวสะสมท่ีไต  ผิวตบั  เยื่อหุ้มหวัใจ  ถงุลมในช่องท้องและตามข้อ
ตอ่ 
 การรักษา ต้องระวงัปริมาณโปรตีนในอาหาร  ไกไ่ขใ่ห้ไม่เกิน 16   ไม่มีเกลอืมากเกินไป  
อาหารมีไวตามินตา่งๆครบถ้วน  การให้ Magnesium  sulphate ในน า้ดื่มเป็นเวลา 1-3 วนัอาจชว่ยได้
บ้าง 
 

17.  เพนดูลัสครอป (Pendulous  crop) 
 สภาพท่ีกระเพาะพกัห้อยลงข้างลา่งมาก  เช่ือวา่สว่นหนึง่เกิดจากทางกรรมพนัธ์ุ  ในบางครัง้
อาจพบสภาพนีใ้นโรคเชือ้ราในกระเพาะพกั  การติดพยาธิเส้นด้าย และโรคมาเร็กซ์  สภาพนีจ้ะคอ่ยๆ
เป็นมากขึน้จนกวา่จะแก้ไขสาเหตไุด้  อาจจะชว่ยโดยการผา่ตดัเอากระเพาะพกับางสว่นออก แตก็่
ได้ผลไม่คุ้มคา่นอกจากสตัว์ปีกท่ีมีราคาแพง 
 

18.  บัมเบลิฟุต (Bumble  foot) 
 สภาพท่ีมีการบวมท่ีฝ่าเท้า ถ้าผา่ดขู้างในจะพบสารคล้ายเนยแข็ง หรือก้อนแข็งของก้อน
ไฟบรัส (fibrous  mass)  สาเหตเุกิดจากมีบาดแผลท่ีฝ่าเท้า ท าให้เชือ้แบคทีเรียเข้าไปเกิดหนองขึน้  
พืน้กรงท่ีขรุขระ และวสัดรุองพืน้ท่ีมีเศษไม้แหลม อาจจะเป็นสาเหตทุ าให้เกิดสภาพนี  ้
 การรักษา  เปิดสว่นท่ีบวมเอาหนองหรือเนือ้เยื่อไฟบรัสออก  ท าความสะอาดด้วยทิงเจอร์
ไอโอดีน หรือยาฆา่เชือ้โรคท่ีเหมาะสม  สว่นบาดแผลอาจโรยด้วยยาซลัฟาผงหรืออุดด้วยส าลชีุบยาฆา่
เชือ้ แล้วใช้ผ้าพนัแผลพนัรอบๆฝ่าเท้า  ข้อควรระวงัคือ ในขณะเปิดผา่แผลอยา่ให้เลอืดออกมาก 
 

19.  โรคขาดวิตามนิบี 2  (Vitamin B2 or Riboflavin  deficiency) 
 ลกูไก่ที่ขาดวิตามินบี 2 จะเจริญเติบโตช้ามาก ออ่นแอ ผอมแห้ง ท้องร่วง  ในชว่งสปัดาห์แรก
และสปัดาห์ท่ีสอง ลกูไก่ไม่ยอมเดินนอกจากถกูบงัคบัให้เดิน  เวลาเดินจะเดินบนข้อเขา่โดยใช้ปีกช่วย  
กล้ามเนือ้ขาลบีลง  นิว้เท้ามกังอเข้าข้างในทัง้เวลาเดินและพกั เกิดอาการเรียกวา่ Curled ‟toe  
paralysis   เส้นประสาท Schiatic  nerve และ Brachial  nerve จะขยายใหญ่ 4-6 เทา่  ในไก่ไขก่าร
ไขจ่ะลดลง และการฟักออกเป็นตวัลดลงด้วย 
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 การรักษา ถ้าอาการขาดไวตามินบ ี2 ไมม่ากนกั ไก่จะฟืน้จากอาการป่วยได้เอง  หากรักษา
โดยการให้ไวตามิน 100 ไมโครกรัม ตามด้วยการให้อาหารท่ีมีไวตามินเพียงพอ แตก่ารรักษาไม่
สามารถช่วยให้อาการ Curled ‟toe  paralysis หายไปได้ 
 

20.  นิว้เท้างอ (Crooked  toes) 
 เป็นสภาพปกติโดยนิว้เท้าจะงอ  พบในระยะแรกของการเจริญเติบโต แตไ่ม่ท าให้ไก่เดิน
กะเผลกหรือยืนไม่มัน่คง  สาเหตมีุหลายอยา่งด้วยกนั เช่น  กรรมพนัธ์ุ  การกกภายใต้แสงอินฟาเรด 
และสภาพสิง่แวดล้อมของการฟักไม่สมบูรณ์  นิว้เท้าที่ผิดปกติอาจจะงอไปข้างนอกหรืองอเข้าข้างใน  
ตามข้อตอ่จะไม่อกัเสบและกระดดูนิว้จะไม่ผิดปกติอะไร  สภาพนีต้้องแยกให้แตกตา่งจากเคิร์ลโท 
พาราไลซิส เน่ืองจากขาดไรโบฟลาวิน ซึง่นิว้เท้าจะงอลงด้านลา่ง 
 

21.  ขายืด (Spraddle  or  splay  legs) 
 เป็นสภาพผิดปกติท่ีพบในลกูไก่อาย ุ24 ชัว่โมง  สาเหตเุน่ืองจากลกูไก่ใช้เวลานานเกินไปใน
การเจาะเปลอืกไข ่ ลกูไก่จะลกุขึน้ยืนไม่ได้  ขาข้างหนึง่หรือทัง้สองข้างยืดไปข้างหน้าหรือข้างๆ นิว้เท้า
มกัจะหดตวั  ถ้ามีสภาพนีเ้กิดขึน้มากจะท าให้เกิดสภาพนิว้เท้างอมากด้วย  ควรคดัลกูไก่ที่มีสภาพขา
ยืดออก 
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