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          วารสาร The “KVDC” Annual Report 2021 ฉบัับันี้้�นี้ับัเป็็นี้การ

จััดทำำารายงานี้ป็ระจัำาป็ีฉบัับัทำ้� 4 ของหนี้่วยงานี้ชัันี้สูตรโรคสัตว์ กำาแพงแสนี้ 

ศููนี้ย์วิจััยและบัริการวิชัาการทำางสัตวแพทำย์..คณะสัตวแพทำยศูาสตร์์..

มหาวิทำยาลัยเกษตรศูาสตร์..ในี้ป็ี..2564..ทำ้�ผ่่านี้มานี้ับัได้ว่าเป็็นี้ป็ีท้ำ�พบัโรค

ระบัาดทำ้�ก่อป็ัญหารุนี้แรงในี้ป็ศูุสัตว์ ไม่ว่าจัะเป็็นี้การระบัาดของโรคลัมป็ี สกินี้ 

(Lumpy skin disease; LSD) ในี้สัตว์ตระกูลโคและกระบัือ ป็ัญหาการระบัาด

ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในี้สุกร (African swine fever; ASF) รวมถึึงยังคงพบั

ป็ัญหาโรคระบัาดในี้ระบับัการเพาะเล้�ยงสัตว์นี้ำ�า ซึ่ึ�งล้วนี้เป็็นี้ป็ัจัจััยเป็็นี้ส่งผ่ลก

ระทำบัต่อความมั�นี้คงทำางอาหารของไทำย . .ทำางคณะสัตวแพทำยศูาสตร์ 

มหาวิทำยาลัยเกษตรศูาสตร์ จัึงได้ม้การพัฒนี้าองค์ความรู้ทำางด้านี้สัตวแพทำย์ 

ทำั�งในี้ด้านี้ระบับัการป็้องกันี้โรค การตรวจัวินี้ิจัฉัย การควบัคุมโรค และการส่ง

เสริมคุณภาพการเล้�ยงสัตว์ รวมถึึงการให้ความรู้ ให้คำาป็รึกษาแก่เกษตรกร

เจั้าของฟาร์ม สัตวแพทำย์ผู่้ควบัคุมฟาร์ม และผู่้ม้ส่วนี้เก้�ยวข้องทำั�งในี้ส่วนี้ภาค

รัฐ และภาคเอกชันี้

          ดังนี้ั�นี้กองบัรรณาธิิการและหนี้่วยงานี้ชัันี้สูตรโรคสัตว์ กำาแพงแสนี้ จัึง

ได้ศึูกษาและรวบัรวมข้อมูลผ่ลการตรวจัวินี้ิจัฉัยและสถึานี้การณ์ของโรคในี้        

รอบั 1 ป็ี ทำ้�ผ่่านี้มา (2564) รวมถึึงได้รับัเก้ยรติจัากผู่้ทำรงคุณวุฒิจัากหลายภาค

ส่วนี้ร่วมเข้ยนี้บัทำความในี้วารสารฉบัับันี้้� ในี้ส่วนี้งานี้ด้านี้สุกร สัตว์ป็ีก สัตว์นี้ำ�า 

สัตว์เค้�ยวเอื�อง สัตว์ป็่า และม้า เพื�อให้ได้ข้อมูลทำ้�เป็็นี้ป็ระโยชันี้์และทำันี้ต่อ

สถึานี้การณ์ป็ัจัจัุบัันี้ . .ให้ผู่้ ม้ส่วนี้เก้�ยวข้องได้รับัทำราบั . .สุดทำ้ายน้ี้�กอง

บัรรณาธิิการหวังเป็็นี้อย่างยิ�งว่าทำุกทำ่านี้จัะได้รับัป็ระโยชันี้์จัากวารสาร

รายงานี้ป็ระจัำาป็ี The “KVDC”  Annual Report 2021 ฉบัับันี้้� และสามารถึ

นี้ำาข้อมูลเหล่านี้้�ไป็ใชั้เป็็นี้แนี้วทำางในี้การป็้องกันี้ ควบัคุม และแก้ป็ัญหาโรคต่อ

ไป็ได้ในี้อนี้าคต
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ณัฐวุฒิ  รัตนวนิชย์โรจน์

รองคณบัด้คณะสัตวแพทำยศูาสตร์ กำาแพงแสนี้

คณะสัตวแพทำยศูาสตร์ มหาวิทำยาลัยเกษตรศูาสตร์

 ในี้ฐานี้ะรองคณบัด้คณะสัตวแพทำยศูาสตร์ กำาแพงแสนี้ และอด้ตหัวหนี้้า

หนี้่วยงานี้ชัันี้สูตรโรคสัตว์ กำาแพงแสนี้ สิ�งหนี้ึ�งทำ้�อยากเห็นี้มาโดยตลอด คือ การทำ้�

หนี้่วยงานี้ฯ จัะได้รับัรองระบับัมาตรฐานี้ ISO/IEC 17025 : 2017 และในี้ตอนี้นี้้� 

หนี้่วยงานี้ชัันี้สูตรโรคสัตว์ กำาแพงแสนี้ ก็ได้รับัการรับัรอง ISO/IEC 17025 : 2017 

รวม 15 ขอบัข่ายเป็็นี้ทำ้�เร้ยบัร้อย ทำ่ามกลางภาวะโรคระบัาดทำั�งในี้คนี้และในี้สัตว์ ต้อง

ขอขอบัคุณ ผ่ศู.นี้.สพ.ดร.อลงกต บัุญสูงเนี้ินี้ ผู่้ชั่วยคณบัด้ฝ่่ายชัันี้สูตรโรคสัตว์ 

กำาแพงแสนี้และทำ้มงานี้ทุำกท่ำานี้ท้ำ�ร่วมมือร่วมใจักันี้ฟันี้ฝ่่าอุป็สรรคจันี้สามารถึลุล่วง

เป็้าหมายทำ้�สำาคัญของหนี้่วยงานี้ฯ ในี้ครั�งนี้้�

 ข่าวด้ยังไม่หมดเพ้ยงเท่ำานี้้�..เนี้ื�องจัากโรงพยาบัาลสัตว์มหาวิทำยาลัย

เกษตรศูาสตร์ กำาแพงแสนี้ และหนี้่วยงานี้ธิุรการ คณะสัตวแพทำยศูาสตร์ กำาแพงแสนี้ 

ก็ได้รับัการรับัรองมาตรฐานี้ ISO 9001 : 2015 ด้วยเชั่นี้กันี้ ต้องขอขอบัคุณอด้ตผู่้

อำานี้วยการ ผ่ศู.สพ.ญ.อาร้ย์ ไหลกุล ผู่้อำานี้วยการคนี้ป็ัจัจัุบัันี้ อ.พิชััย จัิระวัฒนี้าพงศู์ 

หัวหนี้้างานี้ธิุรการ คุณรพ้พรรณ ม้สง่า รองคณบัด้ฝ่่ายมาตรฐานี้ รศู.นี้.สพ.ดร.พรชััย 

สัญฐิติเสร้ ผู่้ชั่วยคณบัด้ฝ่่ายมาตรฐานี้ กำาแพงแสนี้ อ.สพ.ญ.ดร.ป็ริญทำิพย์ วงศู์ไทำย

และทำ้มงานี้ทำุกทำ่านี้ทำ้�ร่วมกันี้ทำำางานี้จันี้ป็ระสบัความความสำาเร็จั

 สำาหรับัวารสาร The “KVDC” Annual Report 2021 ได้จััดขึ�นี้เป็็นี้ป็ีทำ้� 4 

ซึ่ึ�งเป็็นี้ชั่วงเวลาทำ้�โรค African swine fever ได้สร้างผ่ลกระทำบัและเกิดความ

เป็ล้�ยนี้แป็ลงอย่างรุนี้แรงในี้อุตสาหกรรมการเล้�ยงสุกรของป็ระเทำศู

ไทำย หวังเป็็นี้อย่างยิ�งว่า ข้อมูลต่างๆ จัะเป็็นี้ป็ระโยชันี้์แก่เกษตรกร

ในี้การลดความสูญเส้ยทำ้�จัะเกิดขึ�นี้และเป็็นี้ส่วนี้หนี้ึ�งในี้การฟ้�นี้ฟู

อุตสาหกรรมการเล้�ยงสุกรในี้ป็ระเทำศูไทำยต่อไป็
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อลงกต บุญสูงเนิน 
ผู่้ชั่วยคณบัด้ฝ่่ายชัันี้สูตรโรคสัตว์ กำาแพงแสนี้  คณะสัตวแพทำยศูาสตร์ มหาวิทำยาลัยเกษตรศูาสตร์

 สวัสด้ครับั ผู่้ใชั้บัริการหนี้่วยงานี้ และผู่้อ่านี้ทำุกทำ่านี้...ตลอดทำั�งป็ี 2564 ยังคงเป็็นี้อ้กป็ีทำ้�เราทำุกคนี้ต้องป็้องกันี้ตัวเองจัาก

โรค COVID-19 ถึึงแม้ว่าหลายทำ่านี้จัะได้รับัวัคซึ่้นี้มากันี้ 2-3 เข็มก็ตาม นี้อกจัากนี้้�สถึานี้การณ์โรคในี้สัตว์ก็ยังคงความรุนี้แรงอยู่   

โดยเฉพาะอย่างยิ�งคือโรคอหิวาต์แอฟริกาในี้สุกร (African swine fever; ASF) ซึ่ึ�งสร้างความสูญเส้ยให้กับัเกษตรกร และผู่้บัริโภค

อย่างมาก ดังนี้ั�นี้ทำั�งป็ัญหาในี้คนี้และในี้สัตว์ยังคงป็ระทำุอย่างต่อเนี้ื�อง เราก็จัะต้องสู้กันี้ต่อไป็ พร้อมทำั�งยืนี้อยู่เค้ยงข้างกับัเกษตรกร 

พร้อมทำั�งพัฒนี้าวงการป็ศูุสัตว์ และผู่้เล้�ยงสัตว์ในี้ป็ระเทำศูไทำยอย่างไม่ย่อทำ้อ เพื�อเป็็นี้ส่วนี้หนี้ึ�งในี้การพัฒนี้าป็ระเทำศูชัาติต่อไป็

     ท่ำามกลางป็ัญหาหลายๆป็ระเด็นี้..แต่หน่ี้วยงานี้ชัันี้สูตรโรคสัตว์..กำาแพงแสนี้..คณะสัตวแพทำยศูาสตร์..มหาวิทำยาลัย

เกษตรศูาสตร์ วิทำยาเขตกำาแพงแสนี้ ก็ได้ม้ข่าวด้ทำ้�จัะแจั้งให้กับัผู่้ใชั้บัริการทำุกทำ่านี้ได้ทำราบัว่า หน่วยงานฯ ได้ผ่านการรับรองระบบ

มาตรฐานทางห้องปฏิิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 เม่�อวันท่� 20 มกราคม 2565 ทำ้�ผ่่านี้มา ซึ่ึ�งเป็็นี้ผ่ลของความตั�งใจัและความ

มุ่งมั�นี้จัากบัุคลากรของหนี้่วยงานี้ฯทำ้�ต้องการสร้างมาตรฐานี้ให้กับังานี้บัริการของคณะสัตวแพทำยศูาสตร์ มหาวิทำยาลัยเกษตรศูาสตร์ 

ซึ่ึ�งเราจัะยังมุ่งมั�นี้ต่อไป็ในี้การพัฒนี้าระบับัมาตรฐานี้เพื�อผู่้ใชั้บัริการตลอดไป็

 นี้อกจัากนี้้� สำาหรับัป็ี 2564 นี้้� เป็็นี้ป็ีทำ้� 4 ทำ้�ทำางหนี้่วยงานี้ฯ ได้รวบัรวม และจััดทำำาเป็็นี้วารสารรายงานี้ป็ระจัำาป็ี                 

(The “KVDC” Annual Report 2021) โดยเป็็นี้การสรุป็สถึานี้การณ์โรคในี้สัตว์เศูรษฐกิจั สรุป็ผ่ลการตรวจัทำางห้องป็ฏิิบััติการทำ้�นี้่า

สนี้ใจั และบัทำความจัากผู่้ทำรงคุณวุฒิทำ้�ทำุกทำ่านี้จัะพลาดไม่ได.้.ทำุกๆป็ีทำ้�เราเติบัโตขึ�นี้ทำางทำ้มงานี้ของหนี้่วยงานี้ฯก็จัะยังคงสรรสร้าง

เนี้ื�อหาของวารสารให้สมบัูรณ์มากขึ�นี้เรื�อยๆ เราหวังเป็็นี้อย่างยิ�งว่า วารสารเล่มนี้้�จัะเป็็นี้ป็ระโยชันี้์แก่ทำ่านี้ผู่้อ่านี้...ขอบัคุณมากครับั
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AQUATIC
Necropsy 
Report 2021

 สรุป็ผ่ลการชัันี้สูตรและวินี้ิจัฉัยป็ัญหาด้านี้สุขภาพ

และโรคของสัตว์นี้ำ�า ป็ระจัำาป็ี 2564 จัากตัวอย่างสัตว์นี้ำ�าทำ้�ส่ง

เข้ามาตรวจัชัันี้สูตรโรคทำ้�หนี้่วยงานี้ชัันี้สูตรโรคสัตว์ กำาแพงแสนี้ 

ม้จัำานี้วนี้ทำั�งหมด 261 เคส จัำาแนี้กตามชันี้ิดของสัตว์นี้ำ�าได้ดังรูป็

ทำ้� 1 จัากข้อมูลในี้รูป็ทำ้� 1 ชันี้ิดสัตว์นี้ำ�าทำ้�ส่งมาตรวจัวินี้ิจัฉัย 5 

อันี้ดับัแรกได้แก่ กุ้งขาวทำ้�ม้จัำานี้วนี้เคสมากทำ้�สุด 33% ซึ่ึ�งโดย

ส่วนี้ใหญ่ของเคสกุ้งขาวนี้ั�นี้ เป็็นี้การเข้ารับัการตรวจัป็ริมาณ

เชัื�อในี้กุ้งและนี้ำ�าทำ้�ใชั้เล้�ยงกุ้งมากกว่าท้ำ�จัะเป็็นี้การตรวจัวินี้ิจัฉัย

โรค รองลงมาคือ ป็ลาทำับัทำิม ป็ลานี้ิลและป็ลานี้ิลแดง 23% 

ป็ลาสลิด 11% ป็ลาชั่อนี้ 8% และป็ลากะพง 6% ส่วนี้ทำ้�เหลือ

คือสัตว์นี้ำ�าชันี้ิดอื�นี้ๆ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ป็ลาคาร์ป็ ป็ลาหางนี้ก

ยูง ป็ลาดุก และป็ลานี้ำ�าจัืดอื�นี้ๆ จัากตัวอย่างทำ้�ส่งมาตรวจั

วินี้ิจัฉัยโรค ณ หนี้่วยงานี้ชัันี้สูตรโรคสัตว์ กำาแพงแสนี้ ในี้ป็ี 

2564 พบัสาเหตุของการป็่วยและการตายของสัตว์นี้ำ�าทำ้�พบับั่อย

มากทำ้�สุดคือโรคติดเชัื�อแบัคทำ้เร้ย รองลงมาคือ ป็รสิต ไวรัส และ

เชัื�อรา ตามลำาดับั (รูป็ทำ้� 2)

รููปที่่� 1 แผนภููมิิแสดงร้้อยละของชนิดสัตว์์น้ำที่่�มิาร้ับการ้ตร้ว์จว์ินิจฉััยโร้ค

 เชื้้�อแบคที่่เรู่ย ผลจากการ้จำแนกชนิดของแบคที่่เร้่ยที่่�พบบ่อย

ในสัตว์์น้ำโดยเฉัพาะในปลาน้ำจืด พบว์่าเชื้อแบคที่่เร้่ย Aeromonas 

spp. มิ่ร้ายงานสูงมิากที่่�สุด โดยปลาที่่�ติดเชื้อส่ว์นใหญ่่จะพบว์่ามิ่อาการ้

คร้่บกร้่อน มิ่แผลหลุมิ และมิ่การ้ตกเลือดตามิโคนเกล็ดหร้ือลำตัว์ ซึ่่�งโดย

ปกติแล้ว์เชื้อน่้เป็นเชื้อฉัว์ยโอกาส และจะก่อโร้คในปลาที่่�มิ่ภููมิิคุ้มิกันต�ำ 

หร้ืออยู่ในสภูาว์ะที่่�ที่ำให้เกิดคว์ามิเคร้่ยด เช่น การ้ติดเชื้อโร้คอื�นมิาก่อน 

การ้เล่้ยงที่่�หนาแน่น คุณภูาพน้ำที่่�ไมิ่เหมิาะสมิหร้ือมิ่การ้เปล่�ยนแปลง

สภูาพแว์ดล้อมิแบบฉัับพลัน เป็นต้น ก็สามิาร้ถที่ำให้ปลาติดเชื้อฉัว์ย

โอกาสน่้ได้ ซึ่่�งการ้ติดเชื้อแบคที่่เร้่ยสามิาร้ถติดร้่ว์มิกันมิากกว์่าหน่�งชนิด 

(co-infection) อาจจะ 2 ชนิด (dual bacterial infection) หร้ือมิากกว์่า  

(multiple bacterial infection) (รู้ปที่่� 3) เช่นการ้ติดเชื้อจากแบคที่่เร้่ย 

Streptococcus spp., Edwardsiella tarda หร้ือ Francisella spp. 

จะมิ่เชื้อ Aeromonas spp. เข้ามิาติดร้่ว์มิด้ว์ย และการ้ติดเชื้อร้่ว์มิน่้จะ

ที่ำให้ปลาป่ว์ยมิ่อัตร้าการ้ตายเพิ�มิสูงข่้น ส่ว์นเชื้อแบคที่่เร้่ยที่่�พบร้องลงมิา

คือ Streptococcus spp. ซึ่่�งพบในปลานิล ปลานิลแดง ปลาที่ับที่ิมิ และ

ปลาสลิดเป็นส่ว์นใหญ่่ ปลาที่่�ติดเชื้อน่้จะมิ่อาการ้ตาขุ่น ตาโปน มิ่เลือด

ออกในลูกตา มิ่อาการ้ที่างร้ะบบปร้ะสาที่ โดยปลาจะแสดงอาการ้ว์่าย

น้ำว์น ว์่ายคว์งสว์่าน เชื้อน่้มิักพบมิากในช่ว์งที่่�อากาศร้้อน ซึ่่�งจากการ้เก็บ

ข้อมิูลพบว์่า เร้ิ�มิพบเชื้อน่้ได้ตั้งแต่เดือนมิ่นาคมิไปจนถ่งเดือนธัันว์าคมิ 

เมิื�อสรุ้ปจากข้อมิูลเชื้อแบคที่่เร้่ยที่่�พบในปี 2564 เปร้่ยบเที่่ยบกับปี 2563 

ที่่�ผ่านมิา พบว์่ามิ่การ้ติดเชื้อแบคที่่เร้่ยร้่ว์มิกันมิากกว์่าหน่�งชนิด มิ่ปร้ิมิาณ

เคสที่่�มิากข่้น ดังนั้นที่างที่่มิหมิอสัตว์์น้ำยังคงอยากให้เกษตร้กร้ตร้ะหนัก

ถ่งการ้ใช้ยาปฏิิช่ว์นะให้มิากข่้น คว์ร้เลือกใช้ยาตามิผลคว์ามิไว์ยาที่่�ตร้งกับ

เชื้อโร้คนั้น ที่ั้งเร้ื�องขนาดยาที่่�ให้และร้ะยะเว์ลาที่่�ให้ เพื�อหล่กเล่�ยงปัญ่หา

ของเชื้อดื้อยาที่่�จะเกิดข่้นในอนาคต อ่กที่ั้งแบคที่่เร้่ยส่ว์นใหญ่่เป็นเชื้อ 

Aeromonas spp. การ้ลดปัจจัยเหน่�ยว์นำที่่�ที่ำให้ปลาเคร้่ยด คุณภูาพน้ำ

ที่่�ด่ร้่ว์มิกับการ้ให้สาร้เสริ้มิภููมิิคุ้มิกันหร้ือการ้ใช้จุลินที่ร่้ย์โปร้ไบโอติกก็

สามิาร้ถช่ว์ยลดคว์ามิรุ้นแร้งและคว์ามิเส่ยหายที่่�เกิดจากเชื้อน่้ได้
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 รููปที่่� 2 แผนภููมิิแสดงร้้อยละของชนิดเชื้อก่อโร้ค

และสาเหตุของปัญ่หาที่่�พบในสัตว์์น้ำ

%



 เชื้้�อปรูสิิต จากข้อมิูลที่่�ร้ว์บร้ว์มิได้ปร้สิตที่่�พบบ่อยที่่�สุดได้แก่ 

ปลิงใส โดยพบปลิงใส 2 ชนิดคือ Dactylogyrus spp. (ปลิงใสที่่�

เหงือก) และ Gyrodactylus spp. (ปลิงใสที่่�ผิว์หนัง) เป็นปร้สิตในกลุ่มิ

พยาธัิตัว์แบน มิ่ส่ใส ขนาดเล็ก มิ่อว์ัยว์ะที่่�เป็นตะขอ (hook) ในการ้ย่ด

เกาะกับผิว์หนัง คร้่บและเหงือกของปลา ปลาที่่�ติดปลิงใสจะมิ่บาดแผล

ตามิลำตัว์ มิ่จุดเลือดออกและมิ่เมิือกมิากที่ั้งบร้ิเว์ณผิว์หนังและเหงือก 

ในลูกปลาหรื้อปลาขนาดเล็กหากติดเป็นจำนว์นมิากอาจที่ำให้ปลาตาย

ได้ ยาฆ่่าแมิลง dipterex หร้ือ trichlorfon หร้ือฟอร้์มิาล่นสามิาร้ถใช้

กำจัดปร้สิตเหล่าน่้ได้ ร้่ว์มิกับการ้เปล่�ยนถ่ายน้ำ เชื้อปร้สิตที่่�พบมิาก

เป็นอันดับร้องลงมิาคือ เห็บร้ะฆ่ัง หร้ือ Trichodina spp. ปร้สิตเหล่า

น่้สร้้างคว์ามิร้ะคายเคืองที่่�ผิว์หนังและเหงือกของปลา มิักพบในน้ำที่่�

สกปร้กและมิ่ของเส่ย อาหาร้เหลือ หร้ือสาร้อินที่ร้่ย์ในบ่อเป็นปร้ิมิาณ

มิาก เห็บร้ะฆ่ังสามิาร้ถกำจัดได้โดยการ้ใช้ฟอร้์มิาล่นและเปล่�ยนถ่ายน้ำ

เพื�อกำจัดของเส่ยในน้ำ เนื�องจากที่ั้งปลิงใสและเห็บร้ะฆ่ังเหล่าน่้จะ

สร้้างบาดแผลให้กับตัว์ปลา ที่ำให้ปลาติดเชื้อแบคที่่เร้่ยแที่ร้กซึ่้อนตามิ

มิาได้ ดังนั้นการ้คว์บคุมิและป้องกัน คว์ร้มิ่การ้กักโร้คและใช้สาร้เคมิ่ที่่�

กล่าว์ไว์้ข้างต้นในปลาใหมิ่ที่่�จะนำเข้าสู่ฟาร้์มิ นอกจากน่้ในรู้ปที่่� 4 ยัง

พบว์่ามิ่การ้ติดปร้สิตมิากกว์่าหน่�งชนิด โดยมิักพบการ้ติดเห็บร้ะฆ่ังร้่ว์มิ

กับปร้สิตอื�นๆเป็นส่ว์นใหญ่่อ่กด้ว์ย 

 เชื้้�อไวรูัสิที่่�พบได้บ่อยที่่�สุดในปี พ.ศ. 2564 คือ Tilapia 

lake virus (TiLV) ซึ่่�งพบในปลานิลแดง ปลาที่ับที่ิมิ และปลานิล 

โดยปลาจะแสดงอาการ้ว์่ายน้ำอ่อนแร้ง ไมิ่กินอาหาร้ ติดเชื้อ

แบคที่่เร้่ยหร้ือปร้สิตแที่ร้กซึ่้อนได้ง่าย ไปจนถ่งพบแผลหลุมิตามิ

ผิว์หนังคล้ายกับการ้ติดเชื้อแบคที่่เร้่ย Aeromonas spp. นอกจาก

น่้อว์ัยว์ะภูายในยังพบการ้อักเสบของตับอ่กด้ว์ย เชื้อไว์ร้ัสชนิดน่้

สามิาร้ถติดต่อได้ผ่านอุปกร้ณ์ที่่�ใช้ในบ่อที่่�เป็นโร้ค คนงานที่่�ลงไปจับ

ปลา ร้ถขนปลา ปลาป่ว์ยหร้ือปลาตาย หร้ือมิ่การ้เคลื�อนย้ายปลา

จากบ่อที่่�ป่ว์ยไปยังบ่อไมิ่มิ่เชื้อ เชื้อไว์ร้ัสที่่�พบเป็นอันดับถัดมิาคือ  

Infectious spleen and kidney necrosis virus (ISKNV) พบใน

ปลากะพง โดยพบการ้ป่ว์ยมิากในลูกปลาขณะมิ่การ้ขนส่งเคลื�อน

ย้ายลูกปลาเพื�อลงบ่อดิน ปลาที่่�ติดเชื้อพบว์่าจะซึ่่มิ แยกตัว์ออกจาก

ฝููง ผิว์หนังมิ่ส่ดำ มิ่อัตร้าการ้ตายค่อนข้างสูง เนื�องจากเชื้อที่ั้งสอง

เป็นไว์ร้ัสจ่งไมิ่สามิาร้ถร้ักษาด้ว์ยยาได้ ดังนั้นการ้จัดการ้ฟาร้์มิและ

คุณภูาพน้ำที่่�ด่ ร้่ว์มิกับการ้มิ่มิาตร้การ้เฝู้าร้ะว์ังโร้ค มิ่ร้ะบบคว์ามิ

ปลอดภัูยที่างช่ว์ภูาพที่่�ด่คว์บคู่กับการ้ให้สาร้เสร้ิมิภููมิิคุ้มิกัน 

สามิาร้ถลดคว์ามิเส่ยหายที่่�เกิดจากเชื้อไว์ร้ัสได้

 รููปที่่� 3 แผนภููมิิแสดงร้้อยละของแบคที่่เร้่ยแต่ละสปีช่ส์ที่่�พบในสัตว์์น้ำ

รููปที่่� 5 แผนภููมิิแสดงร้้อยละ

ของไว์ร้ัสแต่ละสปีช่ส์ที่่�พบใน

ปลากะพงและปลานิล

%

%

%
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 รููปที่่� 4 แผนภููมิิแสดงร้้อยละของปร้สิตแต่ละสปีช่ส์ที่่�พบในปลาน้ำจืด



PIG
 ตัวอย่างสุกรทำ้�ส่งเข้ามาชัันี้สูตร ณ หนี้่วยงานี้ชัันี้สูตรโรคสัตว์ กำาแพงแสนี้ คณะสัตวแพทำยศูาสตร์ มหาวิทำยาลัยเกษตรศูาสตร์ ม้ทำั�งสิ�นี้ 

236 ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างสุกรทำ้�ส่งเข้ามามากทำ้�สุด คือ สุกรอนีุ้บัาล จัำานี้วนี้ 164 ตัวอย่าง รองลงมาคือ สุกรชั่วงขุนี้ (เล็ก รุ่นี้ และขุนี้) จัำานี้วนี้ 

54 ตัวอย่าง สุกรแม่พันี้ธิุ์จัำานี้วนี้ 14 ตัวอย่าง และสุกรดูดนี้ม จัำานี้วนี้ 4 ตัวอย่าง โดยม้รายละเอ้ยดต่างๆ ดังต่อไป็นี้้�

 ตัวอย่างสุกรแม่พันี้ธิุ์ส่วนี้ใหญ่มาด้วยป็ัญหาระบับัสืบัพันี้ธิุ์ รองลง

มาคอื ป็ญัหาการตายเฉย้บัพลนัี้ และป็ญัหาระบับัทำางเดนิี้หายใจั ซึึ่�งการแทำง้

ลูกเป็็นี้ป็ัญหาหลักทำ้�ถึูกส่งเข้ามา ป็ัญหาระบับัสืบัพันี้ธิุ์ส่วนี้ใหญ่เกิดจัากการ

ติดเชัื�อแบัคทำ้เร้ย โดยเชืั�อแบัคท้ำเร้ยท้ำ�สามารถึเพาะได้จัากตัวอย่างลูกแทำ้ง 

ได้แก่ เชัื�อ Escherichia coli (E. coli) และ เชัื�อ Streptococccus spp. 

นี้อกจัากนี้้�ตัวอย่างลูกแทำ้งบัางส่วนี้ยังตรวจัพบัเชัื�อ Porcine circovirus 

type2 (PCV2) ร่วมด้วย ส่วนี้ป็ัญหาการตายเฉ้ยบัพลันี้นี้ั�นี้พบัว่าเกิดจัาก

ป็ัญหาเลือดออกในี้กระเพาะอาหาร (Gastric ulcer) ส่วนี้ป็ัญหาระบับัทำาง

เดินี้หายใจันี้ั�นี้เกิดจัากเชัื�อแบัคทำ้เร้ย คือ Streptococccus spp. และ 

P. multocida จัากการซึ่ักป็ระวัติฟาร์มทำ้�ส่งตัวอย่างเข้ามานี้ั�นี้พบัว่าป็ัญหา

ในี้ส่วนี้แม่พันี้ธิุ์ส่วนี้ใหญ่ม้ความเก้�ยวกับัเรื�องคุณภาพนี้ำ�าและอาหารทำ้�ม้ป็นี้

เป้็�อนี้ทำั�งเชัื�อแบัคทำ้เร้ยและสารพิษจัากเชืั�อรา การจััดการสภาพแวดล้อม

ภายในี้โรงเรือนี้ รวมทำั�งเก้�ยวกับัเรื�องคุณภาพและจัำานี้วนี้สุกรสาวทำดแทำนี้ 

 ตัวอยา่งสกุรดดูนี้มทำั�งหมดมาดว้ยป็ญัหาระบับัทำาง

เดนิี้อาหาร จัากการผ่า่ซึ่ากพบัวา่สาเหตหุลกัของป็ญัหาระบับั

ทำางเดินี้อาหารนี้ั�นี้เกิดจัากกการติดเชัื�อแบัคทำ้เร้ย  E. coli 

จัากการซัึ่กป็ระวัตฟิาร์มทำ้�สง่ตวัอย่างเขา้มานี้ั�นี้พบัว่ามห้ลาย

ป็จััจัยัท้ำ�เก้�ยวขอ้ง เชัน่ี้ แมส่กุรมภ้าวะแหง้นี้มสง่ผ่ลใหล้กูสกุร

ได้รับัภูมิคุ้มกันี้จัากนี้ำ�านี้มเหลือง (colostrum) ไม่เพ้ยงพอ 

การดแูลสุกรอุม้ทำอ้งระยะทำา้ยและการดแูลแม่สกุรหลงัคลอด

ทำ้�ไม่เหมาะสม เป็็นี้ต้นี้

5.93%

1.69%

สุกรแม่พันธุ์

สุกรดูดนม
(ระบบที่่�เกิิดโรค, จำำ�นวนเคส)

Necropsy 
Report 2021
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 ตัวอย่างสุกรอนีุ้บัาลส่วนี้ใหญ่ส่งมาด้วยป็ัญหาระบับัทำางเดินี้

หายใจั รองลงมาคือ ป็ัญหาติดเชัื�อหลายระบับัทำั�วร่าง และปั็ญหาระบับั

ทำางเดินี้อาหาร จัากการผ่่าซึ่ากสามารถึวินี้ิจัฉัยเบัื�องต้นี้ถึึงสาเหตุของ

ป็ัญหาทำางเดินี้หายใจัหลักๆทำ้�พบัได้คือ สุกรทำ้�ป็่วยพบัรอยโรคของกลุ่ม

อาการของโรคทำางเดินี้หายใจัซึ่ับัซ้ึ่อนี้ Porcine respiratory disease 

complex (PRDC) ส่วนี้ป็ัญหาติดเชัื�อหลายระบับัทำั�วร่างนี้ั�นี้เกิดจัากกลุ่ม

อาการ Porcine circovirus associated disease (PCVAD) ป็ัญหา

ทำางระบับัป็ระสาทำนี้ั�นี้พบัว่าเกิดจัากโรคบัวมนี้ำ�า (Edema disease) และ

จัากการติดเชัื�อ Streptococcus spp. และ H. parasuis ส่วนี้ป็ัญหาทำาง

เดินี้อาหารนี้ั�นี้พบัว่าเกิดจัากการติดเชัื�อ E. coli จัากการซึ่ักป็ระวัติฟาร์ม

ทำ้�สง่ตวัอยา่งเขา้มานี้ั�นี้พบัวา่มห้ลายป็จััจัยัทำ้�เก้�ยวขอ้ง เชัน่ี้ ซึ่ึ�งสว่นี้ใหญม่กั

เกดิจัากความด้อยคุณภาพของลูกสุกรหย่านี้มส่งผ่ลให้มโ้อกาสป่็วยได้งา่ย 

หรอืเกดิจัากการจัดัการทำ้�บักพรอ่ง เชัน่ี้ การจัดัการโป็รแกรมทำ้�ผ่ดิพลาดสง่

ผ่ลใหท้ำำาวคัซึ่น้ี้ไมต่รงตามอาย ุการเล้�ยงสกุรหลายอายหุรอืหลายแหลง่รว่ม

กันี้ภายในี้โรงเรือนี้ ขั�นี้ตอนี้และระยะเวลาในี้การล้างพักทำำาความสะอาด

โรงเรือนี้ตำ�ากว่า 5 วันี้ การระบัายอากาศูภายในี้โรงเรือนี้ทำ้�ไม่ด้ เป็็นี้ต้นี้

 ตัวอย่างสุกรชั่วงเล็ก รุ่นี้และขุนี้ ส่วนี้ใหญ่ส่งมาด้วย

ป็ัญหาการตายเฉ้ยบัพลันี้ ป็ัญหาระบับัทำางเดินี้หายใจั รองลงมา

คือ ป็ัญหาระบับัทำางเดินี้หายใจั สาเหตุของป็ัญหาการตายแบับั

เฉ้ยบัพลันี้นี้ั�นี้ สาเหตุหลักๆพบัว่าเกิดจัากการติดเชัื�อ APP และ

เชัื�อ Streptococcus spp. ป็ญัหาทำางเดนิี้หายใจัหลักๆทำ้�พบัจัาก

การผ่่าซึ่ากคือ พบัรอยโรคของโรคในี้กลุ่มอาการ PRDC ป็ัญหา

ติดเชัื�อหลายระบับัทำั�วร่างนี้ั�นี้หลักๆเกิดจัากกลุ่มอาการ PCVAD 

จัากการซัึ่กป็ระวัตฟิาร์มพบัปั็จัจัยัทำ้�ทำำาใหเ้กดิปั็ญหาดังกล่าวหลาย

ป็ัจัจััย คือ คุณภาพสุกรจัากชั่วงอนีุ้บัาล การเล้�ยงรวมสุกรหนี้า

แนี้น่ี้และหลายช่ัวงอายุรวมกันี้ภายในี้โรงเรอืนี้ การระบัายอากาศู

ในี้โรงเรือนี้ไม่ด้ วัตถึุดิบัอาหารสัตว์ทำ้�ใชั้ม้ความเส้�ยงป็นี้เป็้�อนี้สาร

พิษจัากเชัื�อรา เป็็นี้ต้นี้

1.69%

69.49%

22.88%

สุกรดูดนม

สุกรอนุบาล

สุกรช่วงขุน

Necropsy 
Report 2021
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(ระบบที่่�เกิิดโรค, จำำ�นวนเคส)

(ระบบที่่�เกิิดโรค, จำำ�นวนเคส)
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 สารพิษจัากเชัื�อราทำ้�ก่อความเส้ยหายในี้อุตสาหกรรมการเล้�ยงสัตว์เศูรษฐกิจันี้ั�นี้ คือสารเมตาโบัไลต์ทำ้�เชัื�อราสร้างขึ�นี้ขณะเจัริญเติบัโตซึ่ึ�ง

ป็นี้เป็้�อนี้มากับัวัตถึุดิบัอาหารสัตว์ โดยสามารถึเกิดการป็นี้เป็้�อนี้ได้ในี้ทำุกขั�นี้ตอนี้การผ่ลิตตั�งแต่การเพาะป็ลูก การขนี้ส่ง การเก็บัรักษา ไป็จันี้ถึึง

การป็นี้เป็้�อนี้จัากอุป็กรณ์และภาชันี้ะทำ้�ใชั้ในี้การให้อาหารสัตว์ สารพิษจัากเชัื�อราทำ้�ก่อป็ัญหาต่อการเล้�ยงสัตว์ม้หลายชันี้ิด ตัวอย่างเชั่นี้ Aflatox-

in, Zearalenone, Fumonisin, T-2 toxin, Vomitoxin เป็็นี้ต้นี้ ป็ี พ.ศู. 2564 ม้ตัวอย่างวัตถึุดิบัอาหารสัตว์ถึูกส่งเข้ามาตรวจัหาการป็นี้เป็้�อนี้

สารพิษจัากเชัื�อราทำ้�หนี้่วยงานี้ชัันี้สูตรโรคสัตว์ กำาแพงแสนี้ คณะสัตวแพทำยศูาสตร์ มหาวิทำยาลัยเกษตรศูาสตร์ และได้รวบัรวมผ่ลตรวจัไว้ ดังนี้้�

(ppb.) (Cut-off: KVDC VET.KU >20 ppb.)

(ppb.) (Cut-off: KVDC VET.KU >25 ppb.)

Aflatoxin

Zearalenone

 พบัการป็นี้เป็้�อนี้ Aflatoxin สูงในี้ข้าวโพด และรำาละเอ้ยด ส่วนี้อาหารสัตว์ทำ้�ม้การป็นี้เป็้�อนี้สูงพบัในี้อาหารไก่

 พบัการป็นี้เป็้�อนี้ Zearalenone สูงในี้วัตถึุดิบัและอาหารสัตว์หลายชันี้ิด ซึ่ึ�งพบัการป็นี้เป็้�อนี้อยู่ในี้ระดับั > 25 ppb. จัำานี้วนี้มาก

รายงานผลการตรวจ
การปนเป้� อนสารพิิษจากเชื้้�อรา ปี 2564

20
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(ppm.) (Cut-off: KVDC VET.KU >0.25 ppm.)

(ppb.) (Cut-off: KVDC VET.KU >50 ppb.)

(ppm.) (Cut-off: KVDC VET.KU >0.5 ppm.)

Fumonisin

T-2 toxin 

Vomitoxin

 พบัการป็นี้เป็้�อนี้ Fumonisin สูงในี้ข้าวโพด DDGS และรำาละเอ้ยด ส่วนี้อาหารสัตว์พบัการป็นี้เป็้�อนี้สูงในี้อาหารสัตว์หลาย

ชันี้ิด โดยเฉพาะ สุกรรุ่นี้ สุกรเล็ก และสุกรอนีุ้บัาล

 พบัการป็นี้เป็้�อนี้ของ T-2 toxin ระดับัสูงในี้ DDGS ส่วนี้ในี้อาหารสัตว์พบัการป็นี้เป็้�อนี้ในี้ระดับัตำ�า

 พบัการป็นี้เป็้�อนี้ของ Vomitoxin ระดับัสูงในี้ DDGC มันี้สำาป็ะหลัง และอาหารไก่

 ในี้ป็ี 2564 จัากผ่ลการตรวจัวัตถึุดิบัอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ทำ้�ส่งเข้ามาทำ้�หนี้่วยงานี้ชัันี้สูตรโรคสัตว์ กำาแพงแสนี้ พบัว่าวัตถึุดิบั

อาหารสัตว์และอาหารสัตว์หลายชันี้ิดม้ความเส้�ยงในี้การป็นี้เป็้�อนี้สารพิษจัากเชัื�อราในี้ระดับัสูง โดยเฉพาะในี้ข้าวโพด รำาละเอ้ยด DDGS 

อาหารไก่ และอาหารสุกร ดังนี้ั�นี้ทำางฟาร์มควรทำ้�จัะต้องม้มาตรการป็้องกันี้ความเส้�ยงทำ้�จัะเกิดจัากสารพิษจัากเชัื�อรา เชั่นี้ เลือกซึ่ื�อวัตถึุดิบั

จัากแหล่งทำ้�ม้ความนี้่าเชัื�อถึือ ไม่ควรเก็บัวัตถึุดิบัอาหารสัตว์เป็็นี้เวลานี้านี้ ถึ้าม้ความจัำาเป็็นี้ต้องใชั้วัตถึุดิบัทำ้�ม้ความเส้�ยงควรใชั้ในี้สัดส่วนี้ทำ้�ไม่

สูงมาก เลือกใชั้สารจัับัสารพิษจัากเชัื�อราทำ้�ม้ป็ระสิทำธิิภาพ นี้อกจัากนี้้�ทำางฟาร์มควรม้การสุ่มเก็บัตัวอย่างส่งตรวจัการป็นี้เป็้�อนี้สารพิษจัากเชัื�อ

ราเป็็นี้ป็ระจัำา

(ppb.) (Cut-off: KVDC VET.KU >20 ppb.)

(ppb.) (Cut-off: KVDC VET.KU >25 ppb.)
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 ไวรัสพ้อาร์อาร์เอส PRRSV หรือ Porcine reproductive 

and respiratory syndrome เป็็นี้โรคติดเชัื�อไวรัสทำ้�ม้ความสำาคัญ

ต่ออุตสาหกรรมการผ่ลิตสุกรทำั�วโลกโดยก่อให้เกิดความผ่ิดป็กติในี้

ระบับัทำางเดินี้หายใจัในี้สุกรและภาวะแทำ้งในี้แม่สุกร เชัื�อไวรัสชันี้ิดนี้้�

สามารถึแบ่ังออกได้เป็็นี้สองสายพันี้ธิุ์ตามลักษณะทำางพันี้ธุิกรรมของ

เชัื�อ ได้แก่ genotype I หรือสายพันี้ธิุ์ EU (European) และ geno-

type II หรือสายพันี้ธิุ์ NA (North America) ในี้ป็ระเทำศูไทำยนี้ั�นี้พบั

การระบัาดของไวรัสทำั�งสองสายพันี้ธิุ์ แต่อย่างไรก็ตาม genotype II 

หรือ สายพันี้ธิุ์ NA เป็็นี้สายพันี้ธิุ์ทำ้�พบัว่าม้การระบัาดเป็็นี้ส่วนี้ใหญ่ในี้

ป็ระเทำศูไทำย เชัื�อไวรัสพ้อาร์อาร์เอสสายพันี้ธิุ์หลักทำ้�ม้การระบัาดในี้

ป็ระเทำศูไทำยในี้ป็ีทำ้�ผ่่านี้มายังคงเป็็นี้สายพันี้ธิุ์ NA จัากการสุ่มส่งตัว

อย่างบัางส่วนี้เพื�อศูึกษาลำาดับัพันี้ธิุกรรมและแผ่นี้ภูมิต้นี้ไม้

พันี้ธิุกรรม (phylogenetic tree) ของย้นี้ ORF5 ของเชัื�อไวรัสพ้อาร์

อาร์เอสสายพันี้ธิุ์ NA สามารถึแบั่งเชัื�อไวรัสออกได้เป็็นี้ 9 lineage 

โดยไวรัสทำ้�เคยม้การระบัาดในี้ป็ระเทำศูไทำยพบัการกระจัายในี้หลาย 

lineage ไวรัสพ้อาร์อาร์เอสเป็็นี้ไวรัสทำ้�ม้อัตราการกลายพันี้ธิุ์ทำ้�

รวดเร็ว ทำำาให้ม้ความสามารถึในี้การเอาตัวรอดจัากระบับัภูมิคุ้มกันี้

หรือวัคซึ่้นี้ จัากการวิจััยของ Saenglub (2020) ได้ตั�งข้อสังเกตของ

ไวรัสพ้อาร์อาร์เอสท้ำ�ม้ลักษณะของการหนี้้ภูมิคุ้มกันี้..(NA/TH/

S001/2015 ในี้ lineage 1) และม้ความเป็็นี้ไป็ได้ทำ้�จัะกลายเป็็นี้สาย

พันี้ธิุ์ใหม่ในี้อนี้าคต..ดังนี้ั�นี้การเฝ้่าติดตามการแป็รเป็ล้�ยนี้ทำาง

พันี้ธิุกรรมของเชัื�อไวรัสจัึงเป็็นี้สิ�งทำ้�ควรดำาเนี้ินี้การอย่างต่อเนี้ื�อง

PRRSPRRSPRRS
P o r c i n e  r e p r o d u c t i v e 
a n d  r e s p i r a t o r y  s y n d r o m e

PEDPED

//  The “KVDC” annual report 202122



 เชัื�อไวรัสเซึ่อร์โคไวรัสในี้สุกร (Porcine circovirus; PCV) ในี้ป็ัจัจัุบัันี้แบั่งออกเป็็นี้ส้�ชันี้ิด ได้แก่ PCV1 (Porcine circovirus 

type 1) PCV2 (Porcine circovirus type 2)  PCV3 (Porcine circovirus type 3) และ PCV4 (Porcine circovirus type 4) จัาก

สุกรในี้ป็ระเทำศูจั้นี้  โดย PCV2 เป็็นี้เชัื�อไวรัสเซึ่อร์โคไวรัสทำ้�สำาคัญในี้สุกรชันี้ิด ทำำาให้เกิดกลุ่มอาการทำ้�เร้ยกว่าพ้ซึ่้ว้เอด้ หรือ  PCVAD 

(Porcine circovirus associated diseases) ซึ่ึ�งม้ผ่ลเส้ยต่อสุขภาพของสุกร เป็็นี้ทำ้�ทำราบักันี้ด้ว่า PCV2  ม้การเป็ล้�ยนี้แป็ลงไทำป็์ 

(type) ของเชัื�อทำ้�ระบัาดในี้หลายป็ระเทำศูทำั�วโลก ซึ่ึ�งจัากเดิมมักพบัเป็็นี้ PCV2a และ PCV2b เป็ล้�ยนี้เป็็นี้ไทำป็์ PCV2d อันี้เนี้ื�องมาจัาก

การทำ้�ไวรัสพยายามจัะหนี้้ระบับัภูมิคุ้มกันี้หรือวัคซึ่้นี้ หนี้่วยงานี้ชัันี้สูตรโรคสัตว์กำาแพงแสนี้ คณะสัตวแพทำยศูาสตร์ มหาวิทำยาลัย

เกษตรศูาสตร์ วิทำยาเขตกำาแพงแสนี้ ได้ทำำาการตรวจัลำาดับันี้ิวคล้โอไทำด์ (sequencing) ของไวรัส PCV2 ทำ้�ถึูกส่งมาชัันี้สูตรในี้ป็ี 2021 

พบัว่าไวรัส PCV2 ทำ้�พบัอยู่ในี้กลุ่มของไทำป็์ PCV2d เป็็นี้ส่วนี้ใหญ่ เชั่นี้เด้ยวกับัเชัื�อไวรัสทำ้�พบัในี้ป็ี 2018-2020 และทำ้�อื�นี้ ๆ ทำั�วโลก

 Porcine epidemic diarrhea เชัื�อไวรัสพ้อ้ด้ (PEDV) หรือ Porcine epi-

demic diarrhea virus ซึ่ึ�งเป็็นี้ไวรัสชันี้ิดอาร์เอ็นี้เอไวรัสป็ระเภทำ single-stranded 

positive-sense RNA อยู่ในี้วงศู์ Coronaviridae เป็็นี้สาเหตุของโรคทำ้องเส้ยติดต่อ

ในี้สุกร โดยไวรัสก่อให้เกิดความเส้ยหายต่อเซึ่ลล์เยื�อบัุทำางเดินี้อาหารของสุกร ทำำาให้

สุกรทำ้องเส้ยและก่อให้เกิดความเส้ยหายตามมา ในี้การศูึกษาระบัาดวิทำยาเชัิง

โมเลกุล (molecular epidemiology) ของเชัื�อไวรัสชันี้ิดนี้้�นี้ิยมใชั้ข้อมูลลำาดับันี้ิว

คล้โอไทำด์ของ s gene หรือ spike gene โดยโป็รต้นี้ชันี้ิดนี้้� นี้ั�นี้ม้บัทำบัาทำสำาคัญเก้�ยว

กับัการนี้ำาเชัื�อไวรัสพ้อ้ด้เข้าสู่เซึ่ลล์และเก้�ยวข้องกับัการตอบัสนี้องทำางภูมิ

คุ้มกันี้ของสุกร สายพันี้ธิุ์ของเชัื�อไวรัส PED สามารถึแบั่งออกได้เป็็นี้

สองกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ G1 และ G2 โดยกลุ่ม G1 ป็ระกอบัไป็ด้วย

เชัื�อไวรัสพ้อ้ด้ สายพันี้ธิุ์ดั�งเดิม (Classical PED) เชั่นี้ CV777

 DR13 และสายพันี้ธิุ์วัคซึ่้นี้บัางสายพันี้ธิุ์ ในี้ขณะทำ้�กลุ่ม G2 

ป็ระกอบัไป็ด้วยสายพันี้ธิุ์ทำ้�ม้การระบัาดอย่างแพร่หลาย

ในี้ป็ระเทำศูจั้นี้ เกาหล้ อเมริกา และในี้ป็ระเทำศูไทำย

เอง (Pandemic PED) สำาหรับัป็ระเทำศูไทำยนี้ั�นี้

มักพบัการระบัาดของ PEDV เป็็นี้ระยะๆ 

จัากข้อมูลตัวอย่างเชัื�อทำ้�เก็บัจัากฟาร์มสุกรในี้

ป็ระเทำศูไทำยในี้ชั่วงป็ี 2018-2021 จัะเห็นี้ได้ว่า

พบัเชัื�อ PEDV ทำั�งในี้กลุ่ม G1 และ G2

  อย่างไรก็ตามจัากตัวอย่างทำ้�ถึูกส่งมา

พบัว่าเชัื�อทำ้�พบัส่วนี้มากจัะอยู่ในี้กลุ่มของ

 Classical strain (G1) เป็็นี้ส่วนี้ใหญ่

PCVPCVPCV
P o r c i n e  c i r c o v i r u s

PEDPEDPED
Porcine epidemic diarrhea
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PCV แผ่นี้ภูมิต้นี้ไม้พันี้ธิุกรรม (Phylogenetic tree) โดยใชั้ 

ORF2 ของเชัื�อเซึ่อร์โคไวรัสในี้สุกรชันี้ิด PCV2 ในี้การ

ศูึกษาความสัมพันี้ธิ์ทำางพันี้ธิุกรรมของเชัื�อ  
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org/10.1155/2014/748068

2. Frossard et al. 2013. Veterinary Microbiology. 162: 507-518

3. Jantafong et al. 2015. Veterinary Microbiology. 176: 229-238

4. Kappes MA and Faaberg KS. 2015. Virology. 479-480: 475-486

5. Rappe et al. 2016. Veterinary research. 47: 117

6. Liu et al. 2018. Scientific reports. 4118

7. Saenglub et al. 2020. Microbial Pathogenesis. 144: 104166

PCV

1. Olvera et al. 2004. Journal of virology method. 117: 75-80

2. Kwon et al. 2017. Virus Research. 228: 24-29

3. Thangthamniyom et al. 2017. Veterinary microbiology. 208: 239-246

4. Seagales J. 2018. In the proceeding of IPVS2018. pp58-59

5. Qu et al. 2018. Archives of Virology. 163: 1897-1906 

6. Mukherjee et al. 2019. Infection, Genetic and Evolution. 71: 7-15

เอกสารอ้างอิง
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PEDแผ่นี้ภูมิต้นี้ไม้พันี้ธิุกรรม (Phylogenetic tree) โดยใชั้ 

spike gene ของเชัื�อไวรัส PEDV ในี้การศูึกษาความ

สัมพันี้ธิ์ทำางพันี้ธิุกรรมของเชัื�อ

PED

1. Stott et al. 2017. Infection, Genetics and Evolution. 50: 70-76

2. Diep et al. 2018. BMC Veterinary research. 14: 96

3. Zhang et al. 2018. Virus Genes. 54: 323-327

4. Song et al. 2018. In the proceeding of IPVS2018. pp60 

5. Temeeyasen et al. 2018. TJVM. 48:663-669
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                                     ต้องถึือว่าเป็็นี้ป็ีแห่งป็ระวัติศูาสตร์ชัาติไทำย
เนี้ื�องจัากโรคอหิวาต์แอฟริกาในี้สุกร(African swine swine fever; ASF) ได้
สร้างความเส้ยหายต่ออุตสาหกรรมการเล้�ยงสุกรอย่างรุนี้แรง ม้การป็ระมาณ
กันี้ว่าทำำาให้แม่สุกรสูญเส้ยไป็มากถึึง 40% สร้างผ่ลกระทำบัต่อผู่้ผ่ลิตสุกรทำุก
ระดับั ทำั�งรายใหญ่ รายกลาง รายเล็กและรายย่อย ส่งผ่ลให้ป็ี 2564 เป็็นี้ป็ีทำ้�
ราคาสุกรผั่นี้ผ่วนี้ทำ้�สุดและทำำาให้ราคาสุกรม้ชั้วิตหน้ี้าฟาร์มช่ัวงเดือนี้ธัินี้วาคม 
2564 ต่อเนี้ื�อง มกราคม 2565 อยู่ในี้ระดับัสูงทำ้�สุดเทำ่าทำ้�เคยเกิดขึ�นี้คือ 110 - 
116 บัาทำ/กก. และกลับัลงมาอยู่ในี้ราคา 80 - 90 บัาทำ ในี้เดือนี้กุมภาพันี้ธิ์ 
และคาดว่าราคาสุกรจัะอยู่ในี้ระดับัสูงต่อเนี้ื�องไป็อ้ก เนี้ื�องจัากอุป็ทำานี้ยัง
คงขาดแคลนี้ไป็อ้กระยะหนี้ึ�ง
 ป็ระเด็นี้ทำ้�อยากจัะกล่าวถึึง คือ การทำ้�ราคาสุกรอยู่ในี้ระดับัสูง แต่ผู่้
เล้�ยงกลับัไม่ได้รับัผ่ลป็ระโยชันี้์อย่างทำั�วถึึง เนี้ื�องจัากป็ัญหาทำ้�เกิดขึ�นี้เกิดจัาก
โรคระบัาดทำ้�รุนี้แรง ผู่้ทำ้�ได้รับัผ่ลกระทำบัจัากโรคจัะไม่ได้ป็ระโยชันี้์ใดๆ จัาก
ราคาสุกรทำ้�สูงขึ�นี้..(แถึมยังขาดทำุนี้จัากการสูญเส้ย)..ส่วนี้ผู่้ทำ้�อยู่รอดป็ลอดภัย
คือผู่้ทำ้�ได้รับัป็ระโยชันี้์เต็มท้ำ�..คอลัมนี้์น้ี้�จัึงอยากนี้ำาเสนี้อฟาร์มทำ้�ยังคงม้
ป็ระสิทำธิิภาพการผ่ลิตทำ้�ด้ในี้ภาวะโรคระบัาด..เพื�อเป็็นี้ตัวอย่างของฟาร์มทำ้�
สามารถึผ่นี้วกเรื�องความป็ลอดภัยทำางช้ัวภาพท้ำ�เข้มแข็งกับัการผ่ลิตทำ้�ม้
ป็ระสิทำธิิภาพทำ้�ด้ควบัคู่กันี้ไป็
 ฟาร์มท่� 1 เป็็นี้ฟาร์มขนี้าด 1,000 แม่ ม้ลูกหย่านี้ม/แม่/ป็ี (PSY) 
32.2 ตัว/แม่/ป็ี โดยฟาร์มม้ความโดดเด่นี้มากในี้เรื�องอัตราเข้าคลอดทำ้� 95.4% 
ม้รอบัการผ่ลิต (LSY) 2.41 และม้วันี้ทำ้�ไม่ให้ผ่ลผ่ลิต (non-productive day) 
23.6 วันี้ ซึ่ึ�งถึือว่าด้มากๆ ขนี้าดครอกอยู่ในี้เกณฑ์์ทำ้�ด้ คือ 16.2 ตัว ลูก
หย่านี้ม/ครอกแม่หย่า 11.7 ตัว ในี้ขณะทำ้�ลูกหย่านี้ม/ครอกแม่คลอด 13.3 ตัว 
จัะสังเกตเห็นี้ว่า..ลูกหย่านี้ม/ครอกแม่หย่านี้้อยกว่าลูกหย่านี้ม/ครอกแม่
คลอด เนี้ื�องจัากจัำานี้วนี้แม่หย่านี้มม้มากกว่าแม่คลอด เพราะม้การนี้ำาแม่
หย่านี้มมาทำำาแม่นี้ม ทำำาให้บัางแม่ม้การหย่านี้ม 2 ครั�ง
 ฟาร์มท่� 2   เป็็นี้ฟาร์มขนี้าด 4,200 แม่ ม้ลูกหย่านี้ม/แม่/ป็ี 30.5 
ตัว โดยม้จัุดเด่นี้ทำ้�ขนี้าดครอกทำ้�สูงถึึง 19.2 ตัว ลูกม้ชั้วิตต่อครอก 16.8 ตัว  
และม้อัตราเข้าคลอดทำ้�ด้ คือ 93.1% แม้ฟาร์มนี้้�จัะม้ %ลูกตายก่อนี้หย่านี้มสูง
มาก แต่ก็ยังคงม้ลูกหย่านี้ม/ครอกแม่หย่าในี้ระดับัทำ้�ด้ คือ 12.5 ตัว และม้ลูก
หย่านี้ม/ครอกแม่คลอด 13.5 ตัว

ปีี 2564

 ทำั�งสองฟาร์มเป็็นี้ตัวอย่างฟาร์มทำ้�ยังสามารถึดำาเนี้ินี้การผ่ลิตได้อย่างป็กติ จัะเห็นี้ว่า มูลค่าของระบับัความป็ลอดภัยทำางชั้วภาพนี้ั�นี้ม้สูงมาก 
ตามสิ�งทำ้�ผ่มเคยเนี้้นี้ยำ�าเสมอว่า การป้องกันม่ต้นทุนท่�ถููกกว่าการแก้ไขเสมอ การสร้างระบบความปลอดภััยทางช่วภัาพแม้จะม่ต้นทุนท่�สูง(มาก) แต่
ผลท่�ได้นั�น คุ้มค่าอย่างยิ�ง ทั�งมูลค่าสุกรท่�ยังคงอยู่และผลท่�ได้จากระดับราคาท่�สูงข้�น ขอให้ทำุกทำ่านี้สามารถึดำาเนี้ินี้การผ่ลิตหรือกลับัมาผ่ลิตได้อย่าง
ป็ลอดภัย เพื�อรับัสิ�งด้ๆทำ้�จัะเกิดขึ�นี้ในี้ป็ี 2565 ครับั
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 การสร้างระบบความปลอดภััยทางช่วภัาพท่�ด่..ควรจัะ

ต้องผ่่านี้การวิเคราะห์จัุดอ่อนี้จัุดแข็งของสถึานี้ทำ้�หรือฟาร์มทำ้�จัะใชั้ระบับั

ความป็ลอดภัยทำางชั้วภาพนี้ั�นี้เส้ยก่อนี้..โดยใชั้ข้อมูลเก้�ยวกับัเชัื�อโรคเป็้า

หมาย ได้แก่ ลักษณะของเชัื�อ การแพร่เชัื�อของสุกร พาหะนี้ำาโรค ความ

ทำนี้ทำานี้ในี้สิ�งแวดล้อม มาพิจัารณาร่วมกับัแผ่นี้ผ่ังฟาร์ม การขนี้ส่งภายในี้

ฟาร์ม (logistic) การเคลื�อนี้ทำ้�ของสุกรภายในี้ฟาร์ม (pig flow และ pro-

duction flow) เพื�อจััดลำาดับัความสำาคัญ โดยพิจัารณาถึึงความจัำาเป็็นี้ทำ้�

ต้องม้หรือไม่ม้ ซึ่ึ�งทำำาให้การสร้างระบับัและงบัลงทำุนี้ทำ้�แตกต่างกันี้ออกไป็ 

ลดการตกค้างของเชัื�อในี้สิ�งแวดล้อม 

ทำำาให้กลับัมาเล้�ยงสุกรชัุดใหม่ได้เร็วขึ�นี้

“

ประโยชน์ของการสร้าง
ระบบความปลอดภััยทางช่วภัาพท่�ด่

ป็้องการเชัื�อเข้ามาภายในี้ฟาร์ม

ลดการแพร่กระจัายของเชัื�อโรคภายในี้ฟาร์ม 
ทำำาให้ความรุนี้แรงของความเส้ยหายของโรคลดลง

สามารถึควบัคุมโรคได้รวดเร็ว

1
2

3
4

การแบ่งความปลอดภััยทางช่วภัาพตามพ่�นท่� (zoning) 

โดยทำั�วไป็แล้วจัะแบั่งออกเป็็นี้ 3 ส่วนี้ คือ

1. พ่�นท่�ปนเป้�อนหร่อพ่�นท่�สกปรก (Contamination zone) 

หมายถึึงพื�นี้ทำ้�ชัั�นี้นี้อกสุดนี้อกเขตฟาร์ม เป็็นี้พื�นี้ทำ้�ทำ้�ม้การป็นี้เป็้�อนี้

เชัื�อโรค เป็็นี้จัุดแรกทำ้�จัะต้องม้การฆ่่าเชัื�อ เพื�อลดป็ริมาณเชัื�อทำ้�จัะเข้า

สู่ฟาร์ม พื�นี้ทำ้�นี้้�คือ บัริเวณนี้อกเขตฟาร์ม จัุดจัอดรถึของคนี้ภายนี้อก 

รถึขนี้ส่งของ รถึขนี้ส่งสุกร พื�นี้ทำ้�นี้้�จัะต้องทำำาความสะอาดทำุกครั�งทำ้�ม้

รถึจัากภายนี้อกมาจัอดหรือม้การป็นี้เป็้�อนี้เกิดขึ�นี้

2. พ่�นท่�กันชน (Buffer zone) เป็็นี้พื�นี้ทำ้�ทำ้�อยู่ระหว่างพื�นี้ทำ้�สกป็รก

และพื�นี้ทำ้�เล้�ยงสัตว์ พื�นี้ทำ้�นี้้�จัะเป็็นี้ส่วนี้ทำ้�ม้การฆ่่าเชัื�อทำ้�อาจัหลงเหลือ

มาจัากการฆ่่าเชัื�อในี้พื�นี้ทำ้�สกป็รก ในี้ฟาร์มขนี้าดเล็ก อาจัจัะม้หรือ

ไม่ม้พื�นี้ทำ้�ส่วนี้นี้้�

3.  พ่�นท่�เล่�ยงสัตว์ (Clean zone) หมายถึึง พื�นี้ทำ้�ภายในี้โรงเรือนี้

เล้�ยงสัตว์ ซึ่ึ�งเป็็นี้จัุดทำ้�สำาคัญทำ้�สุดทำ้�จัะต้องมั�นี้ใจัว่า ไม่ม้เชัื�อจัาก

ภายนี้อกเข้าสู่ภายในี้โรงเรือนี้

”
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”

มาตรการอื่นๆ
นี้อกจัากเรื�องโรงเรือนี้ โครงสร้าง และอุป็กรณ์แล้ว ระบับัความป็ลอดภัยทำางชั้วภาพยังต้องม้มาตรการทำ้�สำาคัญ

นี้อกเหนี้ือจัากทำ้�กล่าวถึึงมาแล้ว ได้แก่

การห้ามนำาอาหารเข้ามาในเขตเล่�ยงสัตว์ 

• ห้ามนี้ำาเนี้ื�อสุกรและผ่ลิตภัณฑ์์ทำุกอย่างทำ้�ม้สุกรเป็็นี้ส่วนี้ผ่สมเข้ามาในี้บัริเวณฟาร์มเด็ดขาด

• ห้ามนี้ำาอาหารทำุกชันี้ิด เข้ามารับัป็ระทำานี้ในี้เขตเล้�ยงสัตว์

การควบคุมสัตว์พาหะภัายนอกและภัายในโรงเร่อนเล่�ยงสุกร

• ภายนี้อก ควรวางเหยื�อกำาจััดหนีู้อย่างสมำ�าเสมอ กำาจััดวัชัพืชัทำ้�เป็็นี้แหล่งทำ้�อยู่ของสัตว์พาหะ เชั่นี้ แมลงชันี้ิดต่างๆ

• ภายในี้ ควรม้โป็รแกรมกำาจััดแมลง เชั่นี้ ยุง แมลงวันี้ เป็็นี้ต้นี้ อย่างสมำ�าเสมอ อย่างนี้้อยเดือนี้ละ 2 ครั�ง โดยใชั้ยาฆ่่า

แมลงทำ้�สามารถึใชั้ในี้โรงเรือนี้ได้ เชั่นี้ กลุ่มไซึ่เป็อร์เมทำทำรินี้ เป็็นี้ต้นี้

การทำาความสะอาดทางเดินภัายในฟาร์มและสิ�งแวดล้อม ควรจััดให้ม้การทำำาความสะอาดทำางเดินี้ภายในี้ฟาร์มทำุกสัป็ดาห์ 

โดยการใชั้ป็ูนี้ขาวหรือโซึ่ดาไฟ 1% เพื�อลดป็ริมาณเชัื�อในี้สิ�งแวดล้อมทำ้�อาจัป็นี้เป็้�อนี้จัากสัตว์พาหะชันี้ิดต่าง โดยความถึ้�ของ

มาตรการนี้้�จัะทำำาตามความเหมาะสม เชั่นี้ หากพื�นี้ทำ้�ข้างเค้ยงม้การระบัาดของโรค อาจัทำำาทำุกๆ 1-2 วันี้ เป็็นี้ต้นี้

ห้ามบุคคลภัายนอกเข้าฟาร์มก่อนได้รับอนุญาต ในี้ภาวะโรคระบัาด สิ�งทำ้�ควรทำำาทำ้�สุดคือ ลดการจัราจัรเข้าออกฟาร์ม การห้าม

บัุคคลภายนี้อกเข้ามาในี้เขตฟาร์มเป็็นี้สิ�งทำ้�สำาคัญ ไม่ว่าจัะเป็็นี้ การเข้าฟาร์มเพื�อการซึ่ื�อขายสุกร การชั่วยทำำาวัคซึ่้นี้ การขนี้ส่งสุกร 

หรืออื�นี้ๆ หากจัำาเป็็นี้จัริงๆ ต้องเตร้ยมเสื�อผ่้าให้เป็ล้�ยนี้และป็ฏิิบััติตามกฎระเบั้ยบัทำ้�วางไว้อย่างเคร่งครัด นี้อกจัากนี้้� ควรม้สมุด

บัันี้ทำึกการเข้าออกฟาร์มของทำุกคนี้(รวมทำั�งเจั้าของฟาร์ม) 

การจัดการนำ�าด่�มและนำ�าใช้ภัายในฟาร์มสุกร นี้ำ�าสามารถึเป็็นี้แหล่งแพร่เชัื�อของโรค ASF ได้ เนี้ื�องจัากเชัื�อไวรัส ASF ม้ความ

ทำนี้ทำานี้มากเมื�ออยู่ในี้นี้ำ�า และการฆ่่าเชัื�อไวรัส ASF ในี้นี้ำ�าต้องใชั้สารฆ่่าเชัื�อทำ้�ม้ราคาแพงและต้องใชั้ในี้ป็ริมาณมาก เชั่นี้ คลอร้นี้ได

ออกไซึ่ด์ กรดไฮโป็คลอรัส เป็็นี้ต้นี้ คลอร้นี้ทำ้�ใชั้ทำั�วไป็ในี้การผ่ลิตนี้ำ�าป็ะป็าไม่สามารถึฆ่่าเชัื�อไวรัส ASF ได้ เราจัึงควรเลือกใชั้นี้ำ�าทำ้�ม้

ความป็ลอดภัยโดยธิรรมชัาติทำั�งสำาหรับัสุกรดื�มและทำำาความสะอาดโรงเรือนี้ เชั่นี้ นี้ำ�าบัาดาลและนี้ำ�าทำ้�วนี้ใชั้ภายในี้ฟาร์มเทำ่านี้ั�นี้ การ

ใชั้นี้ำ�าผ่ิวดินี้ นี้ำ�าจัากคลองธิรรมชัาติ นี้ำ�าจัากคลองชัลป็ระทำานี้ ถึือว่าม้ความเส้�ยง หากม้การระบัาดของโรคในี้พื�นี้ทำ้�ใกล้เค้ยง

การจัดการอาหาร 

• อาหารผ่สมอาหารเอง หล้กเล้�ยงวัตถึุดิบัทำ้�ม้ความเส้�ยงต่อการป็นี้เป็้�อนี้ของเชัื�อโรคสูง ได้แก่ วัตถึุดิบัทำ้�ม้แหล่งผ่ลิตมาจัากสัตว์ 

เชั่นี้ เนี้ื�อกระดูกป็่นี้ กระดูกป็่นี้ ขนี้ไก่ป็่นี้ เป็็นี้ต้นี้ ส่วนี้ป็ลาป็่นี้ อาจัม้โอกาสป็นี้เป็้�อนี้นี้้อยกว่า 

• อาหารสำาเร็จัรูป็ ควรนี้ำาถึุงอาหารมาอบัด้วยโอโซึ่นี้อย่างนี้้อย 30 นี้าทำ้ ก่อนี้นี้ำาไป็ใชั้ในี้พื�นี้ทำ้�เล้�ยงสัตว์

• ควรให้อาหารให้หมดในี้แต่ละวันี้ ไม่ควรม้อาหารเหลือทำิ�งไว้ในี้รางอาหารข้ามคืนี้ เพื�อลดความเส้�ยงของสัตว์พาหะ ทำ้�จัะเข้ามากินี้

และอาจัแพร่เชัื�อไว้ในี้รางอาหาร และควรทำำาความสะอาดรางอาหารทำุกวันี้หลังจัากให้อาหารมื�อสุดทำ้าย แต่การล้างอาหารทำ้�

เหลือค้างไว้ จัะทำำาให้สูญเส้ยอาหารไป็กับัการล้าง อาจัส่งผ่ลกระทำบัต่อค่าดัชันี้้ อัตราแลกเนี้ื�อ (FCR) ได้

• ห้ามนี้ำาอาหารเหลือจัากการกินี้ของคนี้ (swill feed) มาใชั้เล้�ยงสุกรโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ�ง อาหารทำ้�ม้เนี้ื�อสุกรหรือ

ผ่ลิตภัณฑ์์จัากสุกรเป็็นี้ส่วนี้ป็ระกอบั เนี้ื�องจัากอาหารเหล่านี้้�ม้โอกาสทำ้�จัะป็นี้เป็้�อนี้ด้วยเชัื�อไวรัส ASF ถึึงแม้เชัื�อไวรัส ASF จัะไม่

ก่ออันี้ตรายใดๆ ในี้คนี้ แต่เชัื�อทำ้�หลงเหลือในี้อาหารสามารถึก่อโรคในี้สุกรได้

เส่�อผ้าท่�จะใช้ภัายในฟาร์มและภัายนอกฟาร์ม จัะต้องแยกกันี้อย่างชััดเจันี้ เมื�อใชั้เสร็จัแล้ว จัะต้องแชั่ยาฆ่่าเชัื�อทำุกครั�งอย่างนี้้อย 

1 ชัั�วโมง การแชั่ผ่้าสามารถึใชั้นี้ำ�ายาฆ่่าเชัื�อได้เกือบัทำุกชันี้ิด เนี้ื�องจัากสามารถึแชั่ได้นี้านี้มากว่า 1 ชัั�วโมง ส่วนี้การตากผ่้า ควรตาก

ไว้ในี้ทำ้�ๆม้สัตว์พาหะมารบักวนี้นี้้อย หรือทำำาโรงเรือนี้พลาสติกกันี้แมลง เพื�อป็้องกันี้แมลงนี้ำาเชัื�อมาป็นี้เป็้�อนี้เสื�อผ่้าทำ้�ใชั้ภายในี้ฟาร์ม
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 ฟาร์มทำ้�เคยพบัป็ัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในี้สุกร (African swine fever; ASF) ก่อนี้ทำ้�จัะกลับัเล้�ยงสุกรครั�งใหม่จัำาเป็็นี้อย่างยิ�งทำ้�ต้อง

ทำำาการฆ่่าเชัื�อไวรัส ASF ให้หมดสิ�นี้ พร้อมทำั�งตรวจัสอบัความพร้อมของฟาร์มก่อนี้ทำ้�เล้�ยงสุกรในี้รอบัใหม่อ้กครั�ง เชัื�อไวรัสดังกล่าวม้ความคงทำนี้ในี้สิ�ง

แวดล้อมมากและทำำาลายได้ยาก อย่างไรก็ตามป็ระสบัการณ์ในี้ภาคสนี้ามพบัว่าเชัื�อไวรัส ASF สามารถึถึูกกำาจััดไป็ได้ แต่ต้องใชั้ความละเอ้ยดในี้การ

ทำำางานี้ ร่วมกับัการใชั้วิธิ้การทำ้�ถึูกต้อง

พ่�นคอก ผนังคอก รางอาหาร และกล่องอาหาร
• ขั�นี้ตอนี้ทำ้� 1: เก็บัสิ�งของทำ้�ไม่ใชั้ รวมทำั�งวัสดุสิ�นี้เป็ลืองเพื�อเผ่า

ทำำาลายให้หมด

• ขั�นี้ตอนี้ทำ้� 2: ราด 1% โซึ่ดาไฟ โดยใชั้บััวรดนี้ำ�าเพื�อให้พื�นี้ผ่ิวสัมผ่ัส

ม้ความเป็ียกชัุ่มทำ้�สุด (อย่าใชั้นี้ำ�าแรงดันี้สูงฉ้ดอัดพื�นี้คอกเป็็นี้อันี้

ขาดเพราะจัะทำำาให้เชัื�อไวรัส ASF ฟุ้งกระจัายไป็ทำั�ว ซึ่ึ�งนี้ั�นี้จัะทำำาให้

การตามฆ่่าเชัื�อไวรัสทำำาได้ลำาบัากและไม่สมบัูรณ์) ในี้ขั�นี้ตอนี้นี้้�

แนี้ะนี้ำาให้ทำำา 3 รอบั (วันี้ละ 1 รอบั)

• ขั�นี้ตอนี้ทำ้� 3: ใชั้นี้ำ�าฉ้ดล้างคราบัสกป็รก หรือใชั้การแซึ่ะข้�สุกรออก

ไป็จัากคอก เสร็จัแล้วล้างนี้ำ�าเป็ล่าออกให้สะอาด จัากนี้ั�นี้ใชั้สารขัด

ล้างทำ้�เป็็นี้โฟมพ่นี้ให้ทำั�ว หรือใชั้ผ่งซึ่ักฟอกร่วมกับัแป็รงขัด แล้วใชั้

นี้ำ�าแรงดันี้สูงฉ้ดล้างพื�นี้และผ่นี้ังคอกให้สะอาด

• ขั�นี้ตอนี้ทำ้� 4: พ่นี้ด้วยสารฆ่่าเชัื�อกลูตารัลด้ไฮด์ ความเข้มข้นี้ 

1:200 ให้เป็ียกชัุ่มโดยคาดหวังว่าสารฆ่่าเชัื�อจัะเป็ียกอยู่นี้านี้ไม่ตำ�า

กว่า 15 นี้าทำ้ ในี้ขั�นี้ตอนี้นี้้�แนี้ะนี้ำาให้ทำำา 3 รอบั (วันี้ละ 1 รอบั)

• ขั�นี้ตอนี้ทำ้� 5: ทำิ�งโรงเรือนี้ไว้ให้แห้งเป็็นี้เวลาอย่างนี้้อย 7 วันี้ เพื�อ

รอการเก็บัตัวอย่างตรวจัหาสารพันี้ธิุกรรมของเชัื�อไวรัส ASF

หมายเหตุ: สำาหรับัฟาร์มทำ้�เริ�มการทำำาความสะอาด โดยการฉ้ดคอกด้วย

นี้ำ�าแรงดันี้สูง เชัื�อม้โอกาสกระจัายไป็ทำั�ว แนี้ะนี้ำาให้เพิ�มขั�นี้ตอนี้การรม

ควันี้ด้วยกลูตารัลด้ไฮด์ หรือฟอร์มมาล้นี้+ด่างทำับัทำิม ซึ่ึ�งให้ทำำาภายหลัง

จัากการทำำาขั�นี้ตอนี้ทำ้� 4 แล้วเสร็จั

จุ�บนำ�า
 ให้ถึอดจัุ�บันี้ำ�าทำุกอันี้ในี้โรงเรือนี้แชั่ในี้สารฆ่่าเชัื�อกลูตารัล

ด้ไฮด์ ความเข้มข้นี้ 1:200 เป็็นี้เวลา 1 ชัั�วโมง แล้วทำิ�งให้แห้งเป็็นี้

เวลา 7 วันี้ แล้วล้างด้วยนี้ำ�าเป็ล่าให้สะอาด จัากนี้ั�นี้ก็สวมจัุ�บันี้ำ�า

เพื�อรอการสวอป็ตรวจัหาสารพันี้ธิุกรรมของเชัื�อไวรัสต่อไป็

แผงรังผ้�ง (Cooling pad)
• ขั�นี้ตอนี้ทำ้� 1: ถึอดแผ่งรังผ่ึ�งออกมาล้างด้วยนี้ำ�าเป็ล่า ป็ล่อยให้

แห้งแล้วราดด้วยสารฆ่่าเชัื�อกลูตารัลด้ไฮด์ ความเข้มข้นี้ 

1:200 ให้เป็ียกชัุ่ม ในี้ขั�นี้ตอนี้นี้้�แนี้ะนี้ำาให้ทำำา 3 รอบั (วันี้ละ 

1 รอบั) (ถึ้าในี้ขั�นี้ตอนี้นี้้�ม้การใชั้สารกัดตะกรันี้หินี้ป็ูนี้ร่วม

ด้วยจัะด้มาก ก่อนี้ทำ้�จัะทำำาการฆ่่าเชัื�อด้วยกลูตารัลด้ไฮด์)

• ขั�นี้ตอนี้ทำ้� 2: ล้างนี้ำ�าเป็ล่าออกให้สะอาด แล้วทำิ�งแผ่งรังผ่ึ�งให้

แห้งต่อไป็อ้ก 5 วันี้ แล้วรอทำำาการ สวอป็ตรวจัหาสาร

พันี้ธิุกรรมของเชัื�อไวรัสต่อไป็

การทำาความสะอาดและฆ่่าเช่�อไวรัส ASF ในโรงเร่อนสุกร



Kamphaengsaen Veterinary Diagnostic Center  // 31

การตรวจสอบการปลอดจากเช่�อไวรัส ASF ในฟาร์ม

การตรวจสอบด้วยวิธี่สวอปพ่�นผิว (Surface swab)

•  ขั�นี้ตอนี้การเก็บัหาเชัื�อและวิธิ้การตรวจั

   -  วิธิ้การสวอป็เก็บัตัวอย่าง: ใชั้ผ่้าก�อซึ่ชัุบันี้ำ�าสะอาด บั้บันี้ำ�า

ออกให้หมาด จัากนี้ั�นี้นี้ำาไป็เชั็ดถึูบัริเวณทำ้�ต้องการสวอป็ แล้วนี้ำา

ใส่ถึุงพลาสติกซึ่ิป็ เข้ยนี้ระบัุให้ชััดเจันี้ทำ้�ข้างถึุงตัวอย่าง

   -  ตรวจัตัวอย่างด้วยวิธิ้การ qPCR ซึ่ึ�งผ่ลการตรวจัจัะต้อง

เป็็นี้ลบั (Negative) จัึงจัะมั�นี้ใจัว่าป็ลอดภัยจัากเชัื�อไวรัส ASF

•  ตำาแหนี้่งทำ้�ทำำาการสวอป็

   -  ซึ่องอุ้มทำ้อง ซึ่องคลอด คอกพ่อพันี้ธิุ์ (สุ่มเก็บัตัวอย่าง

จัำานี้วนี้ 10-20% ของจัำานี้วนี้ซึ่อง/คอกทำ้�ม้ทำั�งหมด ให้เนี้้นี้คอก

ทำ้�เคยแสดงอาการป็่วยหนี้ัก หรือตาย)

          -  ใชั้ผ่้าก�อซึ่ 4-5 ผ่ืนี้ เชั็ดในี้แต่ละจัุดทำ้�สำาคัญ เชั่นี้ ราง  

 อาหาร พื�นี้ด้านี้หนี้้า พื�นี้ด้านี้ทำ้าย ซึ่้�กรงด้านี้ข้างตัว  

 (ค่อนี้ไป็ทำางด้านี้หนี้้า)

          -  รวมผ่้าก�อซึ่ทำ้�เก็บัตัวอย่างแล้วใส่ถึุงเด้ยวกันี้ตรวจั  

 เป็็นี้ 1 ตัวอย่าง

   -  คอกอนีุ้บัาล และคอกสุกรขุนี้ (สุ่มเก็บัตัวอย่างจัำานี้วนี้ 

10-20% ของจัำานี้วนี้คอกทำ้�ม้ทำั�งหมด ให้เนี้้นี้คอกทำ้�เคยแสดง

อาการป็่วยหนี้ัก หรือตาย)

          -  ใชั้ผ่้าก�อซึ่ 4-5 ผ่ืนี้ เชั็ดในี้แต่ละจัุดทำ้�สำาคัญ เชั่นี้ ราง 

 อาหาร พื�นี้คอก ส้วมนี้ำ�า และจัุ�บันี้ำ�า

          -  รวมผ่้าก�อซึ่ทำ้�เก็บัตัวอย่างแล้วใส่ถึุงเด้ยวกันี้ตรวจั   

 เป็็นี้ 1 ตัวอย่าง

   -  จัุดอื�นี้ๆทำ้�ควรสวอป็เพื�อตรวจัสอบั เชั่นี้ แผ่งรังผ่ึ�ง รถึขนี้ส่ง

สุกร เล้าขายสุกรขุนี้ ดินี้หนี้้าโรงเรือนี้ ห้องอาหาร ห้องนี้ำ�า 

เป็็นี้ต้นี้

การทดสอบโดยใช้สุกรกลุ่มทดสอบ (Sentinel pig) 

(ถึ้าสามารถึทำำาได้จัะเพิ�มความมั�นี้ใจัได้มาก)

•  ใชั้สุกรอายุในี้ชั่วง 4-8 สัป็ดาห์ จัำานี้วนี้ 10% ของจัำานี้วนี้ทำ้�เล้�ยงได้จัริง ซึ่ึ�ง

สุกรดังกล่าวจัะต้องตรวจัไม่พบัว่าม้ภูมิคุ้มกันี้ และไม่เคยป็่วยด้วยโรค ASF มา

ก่อนี้ เพื�อทำดลองเล้�ยงดูว่าภายในี้โรงเรือนี้ยังม้เชัื�อหลงเหลืออยู่หรือไม่ ซึ่ึ�งถึ้าการ

ฆ่่าเชัื�อไวรัส ASF ไม่สมบัูรณ์ หรือมาตรการป็้องกันี้เชัื�อจัากภายนี้อกเข้ามาหา

ตัวสุกรบักพร่อง (Biosecurity ไม่ด้) ก็สามารถึทำำาให้สุกรกลุ่มทำดลองเล้�ยงนี้้�ป็่วย

ได้

   -  ให้สุกรสามารถึเดินี้เข้าออกได้ทำุกคอก รวมทำั�งทำางเดินี้ภายในี้โรงเรือนี้

   -  สังเกตอาการป็่วย เชั่นี้ ซึ่ึม กินี้อาหารไม่หมด/ไม่กินี้อาหาร

   -  เมื�อครบัเวลาทำดลองเล้�ยงทำ้� 4 สัป็ดาห์ ให้สุ่มเก็บัตัวอย่างเลือด เพื�อตรวจั

เชัื�อไวรัส ASF ด้วยวิธิ้ qPCR ร่วมกับัการตรวจัหาภูมิคุ้มกันี้ด้วยวิธิ้ ELISA

          -  การตรวจัด้วยวิธิ้ qPCR สามารถึรวมตัวอย่างเลือดได้ (5:1)

          -  การตรวจัด้วยวิธิ้ ELISA ให้ตรวจัตัวอย่างเป็็นี้รายตัว

•  ถึ้าสุกรทำ้�นี้ำาเข้ามาทำดลองเล้�ยง ไม่แสดงอาการ พร้อมทำั�งผ่ลตรวจัทำั�ง 2 

วิธิ้เป็็นี้ “ลบั”

   -  แสดงว่าขบัวนี้การทำำาความสะอาดและฆ่่าเชัื�อทำำาได้อย่างสมบัูรณ์ ซึ่ึ�ง

เกษตรกรสามารถึนี้ำาสุกรเข้ามาเล้�ยงในี้โรงเรือนี้นี้ั�นี้ได้อย่างป็ลอดภัย แต่ต้อง

เข้มงวดขบัวนี้การป็้องกันี้เชัื�อไวรัส ASF จัากภายนี้อกโรงเรือนี้เข้าสู่ภายในี้โรง

เรือนี้อ้กครั�งหนี้ึ�ง (Biosecurity ต้องเข้มแข็ง)

•  ถึ้าสุกรทำ้�นี้ำาเข้ามาเล้�ยงใหม่แสดงอาการป็่วย และผ่ลการตรวจัเชัื�อในี้

เลือด หรือตรวจัหาภูมิคุ้มกันี้ในี้ตัวสุกรเป็็นี้ “บัวก”

   -  ให้ทำำาลายสุกรทำ้�นี้ำามาทำดลองเล้�ยงทำิ�งทำั�งหมด

   -  เริ�มขั�นี้ตอนี้การทำำาความสะอาดใหม่

 ทำั�งหมดนี้้�เป็็นี้วิธิ้การฆ่่าเชัื�อไวรัส ASF ในี้โรงเรือนี้เล้�ยงสุกรของฟาร์มทำ้�เคยพบัการระบัาดของโรค รวมทำั�งวิธิ้การเก็บัตัวอย่างเพื�อตรวจั

ป็ระเมินี้ผ่ลการดำาเนี้ินี้การฆ่่าเชัื�อภายในี้ฟาร์มว่าม้ป็ระสิทำธิิภาพด้หรือไม่  ซึ่ึ�งหวังว่าจัะชั่วยทำำาให้เกษตรกรม้ความเข้าใจั และสามารถึป็ฏิิบััติได้

อย่างถึูกต้อง เพื�อการกลับัมาเล้�ยงสุกรให้ป็ลอดภัยจัากเชัื�อไวรัส ASF ในี้อนี้าคต“ ”
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ป็ลานี้ำ�าจัืดถึือเป็็นี้ธิุรกิจัทำ้�ม้ความสำาคัญทำางเศูรษฐกิจัของป็ระเทำศูไทำย เกษตรกร

สามารถึเล้�ยงป็ลาเป็็นี้อาชั้พได้ทำั�งอาชั้พหลักและอาชั้พเสริม โดยป็ลานี้ำ�าจัืด

เศูรษฐกิจัสายพันี้ธิุ์ทำ้�นี้ิยมนี้ำามาเพาะเล้�ยง ได้แก่ ป็ลานี้ิล ป็ลานี้ิลแดง ป็ลาชั่อนี้ 

ป็ลากะพง ป็ลาดุก และป็ลาสลิด เป็็นี้ต้นี้ ป็ัจัจัุบัันี้การเพาะเล้�ยงป็ลาดังกล่าวในี้เชัิง

พาณิชัย์ม้แนี้วโนี้้มขยายตัวเพิ�มมากขึ�นี้อย่างต่อเนี้ื�อง เกษตรกรส่วนี้ใหญ่เป็ล้�ยนี้รูป็

แบับัการเล้�ยง  จัากเดิมเล้�ยงด้วยวิธิ้แบับัธิรรมชัาติ  (Extensive system) มาเป็็นี้การ

เล้�ยงแบับัพัฒนี้า (Intensive system) หรือความหนี้าแนี้่นี้สูง ม้การให้อาหารเต็มทำ้� 

เพื�อเร่งให้ป็ลาโตเร็ว ภายในี้ระยะเวลาทำ้�สั�นี้ลง ส่งผ่ลทำำาให้ผ่ลผ่ลิตเพ้ยงพอกับัความ

ต้องการของตลาด อย่างไรก็ตามการเล้�ยงป็ลาแบับัพัฒนี้าด้วยอัตราหนี้าแนี้่นี้สูงทำำาให้

เกษตรกรต้องม้การจััดการฟาร์มทำ้�ด้ หากเกษตรกรขาดการจััดการฟาร์มทำ้�ด้ร่วมกับั

สภาพแวดล้อมในี้บั่อทำ้�เป็ล้�ยนี้แป็ลงอย่างรวดเร็ว  จัะทำำาให้เกิดนี้ำ�าเนี้่าเส้ย ส่งผ่ลให้ป็ลา

เคร้ยดและอ่อนี้แอ เกิดโรคติดเชัื�อขึ�นี้ได้ง่าย  ป็ัญหาโรคติดเชัื�อทำ้�เกิดขึ�นี้ในี้ป็ลาเป็็นี้

ป็ัญหาสำาคัญทำ้�ทำำาให้เกิดการสูญเส้ยเป็็นี้จัำานี้วนี้มากและพบัได้บั่อย ในี้ชั่วงรอบัป็ีทำ้�ผ่่านี้

มาม้เกษตรกรจัำานี้วนี้มากมาส่งตัวอย่างป็ลาเพื�อตรวจัวินิี้จัฉัยหาสาเหตุของป็ัญหาป็ลา

ป็่วยและตาย  โดยป็ัญหาทำ้�เกษตรกรผู่้เล้�ยงป็ลาพบับั่อย ได้แก่

• ปลาม่อาการป่วยคล้ายเม่�อปีท่�แล้ว...

  แต่ทำาไมปีน่�ปลาม่อาการป่วยรุนแรงและตายมากกว่าเดิม

• อาการปลาป่วยเหม่อนเม่�อปีท่�แล้ว...

  แต่ให้กินยาตัวเดิมหร่อใช้วิธี่การแก้ไขแบบเดิมไม่ได้ผล

• ปลาป่วยและตายเร่�อรังตลอดระยะเวลาการเล่�ยง

“
”ป็ัญหาทำ้�กล่าวมาข้างต้นี้มักเกิดจัากโรคติดเชัื�อหรือการเกิดโรคระบัาดในี้ป็ลา โดยสาเหตุ

ของโรคระบัาดในี้ป็ลาเกิดมาจัากความไม่สมดุลหรือความผิ่ดป็กติของปั็จัจััยทำ้�สำาคัญ     

3 ป็ัจัจััย (รูป็ทำ้� 1) ได้แก่ 1. ปัจจัยจากตัวปลาเอง ได้แก่ ระดับัความต้านี้ทำานี้โรคและ

สภาวการณ์กดภูมิคุ้มกันี้ของตัวป็ลา เนี้ื�องจัากความเคร้ยดทำ้�เกิดจัากการเล้�ยงป็ลาด้วย

ความหนี้าแนี้่นี้สูง  2. ปัจจัยทางด้านสิ�งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพนี้ำ�า สภาพอากาศู การ

จััดการและความหนี้าแนี้่นี้ หรือการจััดการอื�นี้ๆ ทำ้�ส่งผ่ลทำำาให้ป็ลาเคร้ยดและอ่อนี้แอ   

3. ปัจจัยจากเช่�อก่อโรค ได้แก่ ความรุนี้แรงของสายพันี้ธิุ์และป็ริมาณของเชัื�อก่อโรค   

ซึ่ึ�งตามทำฤษฎ้แล้วเมื�อป็ัจัจััยทำั�ง 3 ไม่สมดุลกันี้ก็จัะส่งผ่ลทำำาให้ป็ลาป็่วยและตาย  เชัื�อก่อ

โรคถึือเป็็นี้ตัวการสำาคัญทำ้�ทำำาให้ป็ลาป็่วยและตายรุนี้แรงมากผ่ิดป็กติ เนี้ื�องจัากเชัื�อก่อโรค

มักเป็็นี้เชัื�อทำ้�อาศูัยอยู่ในี้นี้ำ�าและดินี้ตามธิรรมชัาติ   ป็ลาม้

โอกาสสัมผั่สกับัเชืั�อก่อโรคได้ตลอดเวลาร่วมกับัเราไม่

สามารถึควบัคุมป็ริมาณหรือกำาจััดเชืั�อก่อโรคให้หมดไป็ได้

จัากสิ�งแวดล้อม ตัวเชัื�อก่อโรคเองก็สามารถึพัฒนี้าสาย

พันี้ธิุ์ทำำาให้ก่อโรคได้รุนี้แรงมากขึ�นี้ รวมทำั�งป็ลาต้องอาศูัย

อยู่ในี้สิ�งแวดล้อมทำ้�ม้เชัื�อก่อโรคหลายชันี้ิด ดังนี้ั�นี้ป็ลาจัึงม้

โอกาสทำ้�จัะติดเชัื�อร่วมกันี้มากกว่า 1 เชัื�อ (Co-infection 

หรือ multiple  pathogen infection) ซึ่ึ�งมักพบัได้บั่อย

และเป็็นี้ป็กติทำั�งในี้ป็ลาทำ้�อาศูัยอยู่ในี้แหล่งนี้ำ�าธิรรมชัาติ

หรือป็ลาทำ้�เพาะเล้�ยง

 การติดเชัื�อร่วมกันี้มากกว่า 1 เชัื�อขึ�นี้ไป็ อาจั

เกิดจัากการติดเชัื�อกลุ่ม เ ด้ยวกันี้มากกว่า . .1 . . เชัื�อ             

(Homologous co-infection) เชั่นี้ การติดเชัื�อแบัคทำ้เร้ย    

Streptococcus agalactiae ร่วมกับั เชัื�อแบัคทำ้เร้ย 

Aeromonas spp. หรือเป็็นี้การติดเชัื�อต่างชันี้ิดร่วมกันี้ 

(Heterologous co-infection) เชั่นี้ การติดเชัื�อ

แบัคทำ้เร้ย Flavobacterium columnare ร่วมกับัการ

ติดเชัื�อเห็บัระฆ่ัง (Trichodiana spp.)  การติดเชัื�อร่วม

กันี้มักพบัได้บั่อยในี้ธิรรมชัาติ   แต่บั่อยครั�งทำ้�ป็ัญหาการ

ติดเชัื�อร่วมกันี้ในี้ป็ลามักจัะแก้ไขไม่ถึูกจัุดหรือให้ความ

สำาคัญเฉพาะเชัื�อก่อโรคหลัก (Primary pathogen) ไม่ได้

สนี้ใจัแก้ไขปั็ญหาเชัื�อก่อโรคร่วมหรือเชืั�อฉวยโอกาส 

(Secondary pathogen)   ทำำาให้ป็ลาม้อาการป็่วยรุนี้แรง

และม้อัตราตายมากกว่าการติดเชัื�อเพ้ยงชันี้ิดเด้ยว (Syn-

ergist interaction) หรือในี้กรณ้ทำ้�ม้การติดเชัื�อแบัคทำ้เร้ย

ร่วมกับัเชัื�อป็รสิต  เกษตรกรมักเนี้้นี้แต่การให้ยาป็ฏิิชั้วนี้ะ

เพื�อฆ่่าเชัื�อแบัคทำ้เร้ย..ไม่ม้การใชั้ยาหรือสารเคม้เพื�อฆ่่า

ป็รสิต ซึ่ึ�งการกระทำำาดังกล่าวเป็็นี้การแก้ไขป็ัญหาไม่

ครอบัคลุมปั็ญหาทำำาให้ป็ลาไม่หยุดตาย..นี้อกจัากนี้้�ปั็จัจััย

ต่างๆ ทำ้�ทำำาให้ป็ลาเคร้ยดก็ยังเป็็นี้ป็ัจัจััยสำาคัญอ้กป็ัจัจััย
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หนี้ึ�งทำ้�ทำำาให้ป็ลาทำ้�ม้การติดเชัื�อร่วมกันี้ม้อาการป็่วย อัตรา

การตายทำ้�สูงขึ�นี้และม้แนี้วโนี้้มตายเรื�อรังมากขึ�นี้..ยก

ตัวอย่างเชั่นี้ ป็ลานี้ิลทำ้�ม้การติดเชัื�อร่วมกันี้ระหว่างเชัื�อ      

S. agalactiae เชัื�อ A. veronii และเชัื�อ Edwardsella 

tarda  เมื�อป็ลาต้องเผ่ชัิญกับัสภาพแวดล้อมและอากาศูทำ้�

เป็ล้�ยนี้แป็ลงอย่างเฉ้ยบัพลันี้เนี้ื�องจัากฝ่นี้ตกจัะส่งผ่ลทำำาให้

ป็ลาเคร้ยด ภูมิคุ้มกันี้ลดลง ป็ลาจัะม้อาการป็่วยทำ้�รุนี้แรง 

และม้การอัตราการตายสะสมเพิ�มสูงขึ�นี้

 แนี้วทำางการรับัมือเก้�ยวกับัปั็ญหาการติดเชัื�อร่วม

กันี้มากกว่า 1 เชัื�อ ทำ้�ด้ทำ้�สุดคือเราต้องพยายามลดป็ัจัจััย

ต่างๆ ทำ้�ทำำาให้ป็ลาเคร้ยด  เล้�ยงป็ลาในี้แหล่งนี้ำ�าทำ้�ม้คุณภาพ

ด้ ร่วมกับัควบัคุมให้ม้ป็ริมาณเชัื�อก่อโรคอยู่ในี้แหล่งนี้ำ�าให้

นี้้อยทำ้�สุด  โดยเมื�อพบัป็ัญหาการติดเชัื�อร่วมกันี้มากกว่า 1 

เชัื�อในี้ป็ลา จัะม้แนี้วทำางการแก้ป็ัญหาทำ้�สามารถึแบั่งออก

เป็็นี้ 2 ขั�นี้ตอนี้ ดังนี้้� 

 

>> รูปท่� 2 แผ่นี้ภาพแสดงความสัมพันี้ธิ์ระหว่างการติด

เชัื�อร่วมกันี้มากกว่า 1 เชัื�อ ร่วมกับัสภาพแวดล้อมและ

อุณหภูมิทำ้�เป็ล้�ยนี้แป็ลงส่งผ่ลทำำาให้ป็ลาเคร้ยดและม้อัตรา

การป็่วยและตายทำ้�รุนี้แรงขึ�นี้

รูปท่� 1 ความสัมพันี้ธิ์ของตัวป็ลา สภาพแวดล้อมและเชัื�อก่อโรคทำ้�
ทำำาให้เกิดโรคระบัาดในี้ป็ลา (Moreira et al., 2021)

1. แนวทางการรักษาและควบคุมโรคระหว่างท่�เกิดปัญหา

1.1 เกษตรกรควรเก็บัป็ลาป็่วยและซึ่ากป็ลาตายไป็ทำำาลายด้วยวิธิ้การขุดหลุมฝ่ังกลบัหรือเผ่า เพื�อป็้องกันี้ไม่ให้เกิดการแพร่กระจัายของเชัื�อก่อ

โรคออกไป็ในี้วงกว้าง

1.2 งดหรือลดอาหาร เนี้ื�องจัากป็ลาป็่วยจัะกินี้อาหารลดลงหรือไม่กินี้เลย ดังนี้ั�นี้ควรงดหรือลดอาหารเพื�อป็้องกันี้ไม่ให้เกิดของเส้ยในี้แหล่งนี้ำ�า

เพิ�มมากขึ�นี้

1.3 เก็บัตัวอย่างป็ลาป็่วยหรือป็ลาทำ้�ตายใหม่ๆ ส่งไป็ตรวจัวินี้ิจัฉัยโรคให้เร็วทำ้�สุด เพื�อจัะได้ทำราบัแนี้วทำางในี้การรักษาหรือควบัคุมโรคให้ถึูกต้อง

1.4 ทำำาการตรวจัเชั็คคุณภาพนี้ำ�า พร้อมทำั�งแก้ไขเบัื�องต้นี้

1.5 ลดการจััดการทำ้�ทำำาให้ป็ลาเคร้ยด ร่วมกับัการแขวนี้เกลือ (0.1 - 3.0%)

1.6 ให้ยาต้านี้จัุลชั้พหรือสารเคม้อื�นี้ๆ เพื�อลดอัตราการป็่วยและอัตราการตาย โดยพิจัารณาใชั้ยาและสารเคม้เพื�อรักษาและควบัคุมทำั�งเชัื�อหลัก

และเชัื�อฉวยโอกาส 

1.7 เสริมสารกระตุ้นี้ภูมิคุ้มกันี้ เพื�อให้ป็ลาม้สุขภาพทำ้�แข็งแรง

2. แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอ่กในอนาคต

2.1 ทำำาการเตร้ยมบั่อ กำาจััดของเส้ยและฆ่่าเชัื�อก่อโรคก่อนี้นี้ำาป็ลามาลงเล้�ยงรอบัใหม่

2.2 ใชั้ลูกพันี้ธิุ์ป็ลาทำ้�แข็งแรงและป็ลอดโรค

2.3 เนี้้นี้การจััดการฟาร์มทำ้�ด้ และลดป็ัจัจััยต่างๆ ทำ้�ส่งผ่ลทำำาให้ป็ลาเคร้ยด

2.4 ม้ระบับัการจััดการคุณภาพนี้ำ�าและของเส้ยทำ้�ด้และม้ป็ระสิทำธิิภาพ

2.5 ม้การเสริมสารกระตุ้นี้ภูมิคุ้ม และวัคซึ่้นี้

2.6 ม้โป็รแกรมการตรวจัเชั็คสุขภาพและกักโรคเมื�อม้การนี้ำาลูกป็ลาหรือป็ลาใหม่เข้ามาในี้ฟาร์ม

2.7 ม้ระบับัความป็ลอดภัยทำางชั้วภาพ (Biosecurity) ทำ้�ด้และม้ป็ระสิทำธิิภาพ

 สุดทำ้ายนี้้�ทำางทำ้มสัตวแพทำย์คลินี้ิกสัตว์นี้ำ�า หนี้่วยงานี้ชัันี้สูตรโรคสัตว์ กำาแพงแสนี้ อยากจัะเนี้้นี้ยำ�าว่า การใชั้ยาและสารเคม้เพื�อรักษาอาการป็่วย

ของป็ลาทำ้�ม้การติดเชัื�อร่วมกันี้มากกว่า 1 เชัื�อ ควรม้การรักษาและควบัคุมทำั�งเชัื�อก่อโรคหลักและเชัื�อก่อโรครอง ร่วมกับัเกษตรกรต้องเนี้้นี้การป็้องกันี้

มากกว่ารักษา ดังนี้ั�นี้แนี้วทำางการป็้องกันี้โรคในี้ขั�นี้ตอนี้ทำ้� 2 จัึงเป็็นี้หัวใจัสำาคัญของการรับัมือกับัการติดเชัื�อมากกว่า 1 เชัื�อในี้ป็ลา
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 ป็ัญหาทำ้�อยู่คู่กับัการเล้�ยงสัตว์นี้ำ�าในี้ระบับัป็ิด (บั่อเล้�ยง) ก็คือการสะสมของเส้ยรูป็สารอินี้ทำร้ย์ในี้ระบับัการเล้�ยง ซึ่ึ�งจัำาเป็็นี้ต้องอาศูัยการ

จััดการทำ้�ด้เพื�อไม่ให้ของเส้ยเหล่านี้้�เป็ล้�ยนี้รูป็ไป็เป็็นี้สารทำ้�ม้พิษ และเพิ�มป็ริมาณมากขึ�นี้จันี้ก่อให้เกิดผ่ลเส้ยต่อสุขภาพของสัตว์นี้ำ�า ซึ่ึ�งผ่ลกระทำบัเหล่านี้้�

จัะเริ�มตั�งแต่ การเจัริญเติบัโตของสัตว์นี้ำ�าทำ้�ชั้าลง เพิ�มความเคร้ยดให้แก่สัตว์นี้ำ�า ความสามารถึในี้การป็้องกันี้โรคลดลง หรือแม้กระทำั�งตายเฉ้ยบัพลันี้เมื�อ

ในี้นี้ำ�าม้สารพิษจัำานี้วนี้มากหรือผ่ลทำางอ้อมต่อคุณภาพนี้ำ�าทำ้�ทำำาให้นี้ำ�าอยู่ในี้สภาพทำ้�ไม่เหมาะสมต่อการดำารงชั้วิตของสัตว์นี้ำ�าอย่างรุนี้แรง เชั่นี้ ภาวะขาด

ออกซึ่ิเจันี้ ความเป็็นี้กรด ด่างทำ้�ไม่เหมาะสม เป็็นี้ต้นี้ 

ของเส่ยในบ่อเล่�ยงสัตว์นำ�ามาจากไหน?
 การจัะจััดการของเส้ยรูป็สารอินี้ทำร้ย์ทำ้�ด้ได้นี้ั�นี้ต้องเริ�มจัากการ

ทำำาความเข้าใจัก่อนี้ว่าของเส้ยในี้บั่อเล้�ยงสัตว์นี้ำ�าทำ้�อยู่กลางแจั้งนี้ั�นี้ม้แหล่ง

กำาเนี้ิดมาจัาก 2 แหล่งหลักๆ คือ แพลงก์ตอนี้ (พืชันี้ำ�า) และอาหารทำ้�ใชั้

เล้�ยงสัตว์นี้ำ�า    แพลงก์ตอน คือ สิ�งม้ชั้วิตเล็กๆทำ้�อยู่ในี้นี้ำ�า โดยสามารถึ

แยกออกได้เป็็นี้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ แพลงก์ตอนี้พืชั (Phytoplankton) ซึ่ึ�ง

เป็็นี้สิ�งม้ชั้วิตเซึ่ลล์เด้ยวท้ำ�สามารถึสร้างอาหารเองได้จัากขบัวนี้การ

สังเคราะห์แสง และแพลงก์ตอนี้สัตว์ (Zoo plankton) ซึ่ึ�งม้ขนี้าดใหญ่

กว่าและกินี้แพลงก์ตอนี้พืชัหรือแบัคทำ้เร้ยเป็็นี้อาหาร แพลงก์ตอนี้พืชันี้ับั

ว่าเป็็นี้ตัวหลักในี้การสร้างของเส้ยให้เกิดขึ�นี้ในี้บั่อเล้�ยงสัตว์นี้ำ�ากลางแจั้ง 

โดยพบัว่ายิ�งบั่อนี้ำ�าใดม้สารอินี้ทำร้ย์ (ป็ุ�ย) อยู่ในี้นี้ำ�ามากและได้รับัแสงแดด

อย่างเข้มข้นี้เป็็นี้เวลานี้านี้ป็ริมาณแพลงก์ตอนี้ก็จัะเพิ�มขึ�นี้ได้อย่างรวดเร็ว         

อย่างเชั่นี้ ในี้ฤดูร้อนี้ป็ริมาณแพลงก์ตอนี้อาจัเพิ�มขึ�นี้ภายในี้บั่อเล้�ยงสัตว์

นี้ำ�าได้ถึึง 30.4 - 54.4 กก./ไร่/วันี้ ในี้ขณะทำ้�ในี้ฤดูหนี้าวแพงก์ตอนี้จัะเพิ�ม

จัำานี้วนี้ได้ชั้าลงกว่า 3 - 4 เทำ่า แพลงก์ตอนี้พืชัทำ้�เกิดขึ�นี้ภายในี้บั่อเล้�ยง

สัตว์นี้ำ�าทำ้�ไม่กินี้แพลงก์ตอนี้เป็็นี้อาหารก็จัะเป็็นี้ป็ัญหาหลักทำ้�ผู่้เล้�ยงจัะต้อง

กำาจััดออก มิฉะนี้ั�นี้แพลงก์ตอนี้เหล่านี้้�ก็จัะตายโดยทำิ�งซึ่ากให้เป็็นี้ของเส้ย

วนี้เว้ยนี้อยู่ในี้บั่อต่อไป็ แต่ในี้บั่อป็ลากินี้พืชั แพลงก์ตอนี้เหล่านี้้�ก็จัะถึูก

กินี้เป็็นี้อาหารและสารอาหารก็ถึูกเป็ล้�ยนี้ไป็เป็็นี้เนืี้�อป็ลาท้ำ�เราสามารถึ

เก็บัเก้�ยวต่อไป็ได้ แต่อย่างไรก็ตามพบัว่าม้ของเส้ยทำ้�เกิดขึ�นี้จัากแพลงก์

ตอนี้เหลือตกค้างในี้นี้ำ�าและดินี้ก้นี้บั่อมากกว่า 50% ตามแผ่นี้ภูมิทำ้� 1 

   

แผนภัูมิท่� 1 การใชั้ป็ระโยชันี้์และการสะสมของของเส้ยจัากแพลงก์ตอนี้พืชัในี้บั่อเล้�ยงป็ลากินี้พืชั
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 การจััดการของเส้ยในี้บั่อเล้�ยงสัตว์นี้ำ�าควรพิจัารณาแบั่งเป็็นี้ 2 ชั่วง

ด้วยกันี้คือ ชั่วงเตร้ยมบั่อก่อนี้เริ�มเล้�ยงในี้รอบัถึัดไป็ และในี้ชั่วงระหว่างการ

เล้�ยง การกำาจััดของเส้ยในี้ชั่วงเตร้ยมบั่อ ถึือว่าม้ความสำาคัญมากและเป็็นี้

โอกาสทำองในี้การจััดการของเส้ยทำ้�ตกค้างในี้ดินี้ก้นี้บ่ัอซึ่ึ�งไม่สามารถึกำาจััดได้

อย่างม้ป็ระสิทำธิิภาพหลังจัากการนี้ำานี้ำ�าเข้าบั่อแล้ว ดังนี้ั�นี้จัึงควรให้ความสำาคัญ

ในี้การกำาจััดของเส้ยทำ้�ตกค้างทำ้�ก้นี้บั่อให้ได้มากทำ้�สุด วิธิ้การทำ้�นี้ิยมทำำากันี้คือ 

การนี้ำาของเส้ยออกจัากบั่อเล้�ยง โดยการล้างบั่อภายหลังจัากการจัับัสัตว์นี้ำ�า

เสร็จัสิ�นี้ (รูป็ทำ้� 1) และตากบั่อให้ดินี้แห้งแตกระแหง เป็็นี้วิธิ้ทำ้�ม้ป็ระสิทำธิิภาพด้

และเหมาะอย่างยิ�งสำาหรับับั่อทำ้�ม้การป็ูพลาสติกทำ้�พื�นี้บั่อ แต่ก็ไม่เหมาะสำาหรับั

บั่อทำ้�ม้ดินี้พื�นี้บั่ออ่อนี้นี้ิ�ม อย่างไรก็ตามควรม้บั่อเก็บัเลนี้ภายในี้ฟาร์มเพื�อรอง 

รับัของเส้ยทำ้�ดูดออกจัากบั่อเล้�ยง การกำาจััดของเส้ยโดยการไม่นี้ำาออก บั่อทำ้�ม้

พื�นี้บั่ออ่อนี้นี้ิ�มหรือเตร้ยมบั่อในี้หนี้้าฝ่นี้ทำ้�ไม่สามารถึตากบ่ัอให้แห้งได้ง่ายๆ 

หลังจัากจัับัสัตว์นี้ำ�าเสร็จั ให้ใชั้วิธิ้การไถึคราดให้เลนี้ก้นี้บั่อกระจัายและบัางลง 

เนี้ื�องจัากการย่อยสลายแบับัใชั้ออกซิึ่เจันี้จัะเกิดขึ�นี้ได้อย่างม้ป็ระสิทำธิิภาพ

เฉพาะในี้ชัั�นี้ทำ้�ลึกลงไป็จัากผ่ิวหนี้้าดินี้เพ้ยง 10 – 15 ซึ่ม. เทำ่านี้ั�นี้ การใส่

จัุลินี้ทำร้ย์ หรือ EM ระหว่างการไถึจัะเป็็นี้การเร่งการย่อยสลายของเส้ยได้ด้อ้ก

ทำางหนี้ึ�ง การหว่านี้ป็ูนี้ดิบั (ป็ูนี้คาร์บัอเนี้ต) จัะชั่วยกำาจััดแก�สไข่เนี้่าได้รวดเร็ว

ขึ�นี้ แต่ไม่ควรหว่านี้ป็ูนี้ร้อนี้ในี้ชั่วงนี้้�เพราะจัะทำำาให้ป็ริมาณจัุลินี้ทำร้ย์ในี้เลนี้ลด

ลงและการกำาจััดของเส้ยล่าชั้า ถึ้าต้องการหว่านี้ป็ูนี้ร้อนี้เพื�อทำำาการฆ่่าเชัื�อควร

หว่านี้หลังจัากชั่วงของการย่อยสลายของเส้ยได้เสร็จัสิ�นี้ไป็แล้วซึ่ึ�งก็จัะกินี้เวลา

ป็ระมาณ 10 - 14 วันี้ การตรวจัดูว่าของเส้ยก้นี้บั่อได้ถึูกย่อยสลายไป็เร้ยบัร้อย

แล้วหรือไม่ ให้ขุดดินี้ก้นี้บั่อดู ดินี้ก้นี้บั่อทำ้�ด้ควรม้ส้เหลือง หรือนี้ำ�าตาล ไม่ควรม้

ชัั�นี้ส้ดำาในี้ชัั�นี้ทำ้�ลึกลงไป็ (รูป็ทำ้� 2)  ซึ่้ายมือคือสภาพก้นี้บั่อภายหลังจัากการจัับั

สัตว์นี้ำ�า ภาพขวามือคือภายหลังจัากการบัำาบััด

อาหารสัตว์นำ�า เป็็นี้แหล่งทำ้�มาของของเส้ยทำ้�สำาคัญมากในี้ระบับั

การเล้�ยงสัตว์นี้ำ�าแบับัพัฒนี้า อาหารสดจัะส่งผ่ลให้นี้ำ�าเนี้่าเส้ยได้

ง่ายกว่าอาหารสำาเร็จัรูป็ อาหารสำาเร็จัรูป็ทำ้�ม้เป็อร์เซึ่็นี้ต์โป็รต้นี้ทำ้�

สูงก็สามารถึเป็็นี้แหล่งของของเส้ยไนี้โตรเจันี้ได้มากกว่าชันี้ิดทำ้�ม้

โป็รต้นี้ตำ�ากว่า แต่อย่างไรก็ตามลักษณะทำางกายภาพของอาหาร 

เชั่นี้ ป็ริมาณเม็ดแตก ฝุ่่นี้ เป็อร์เซึ่็นี้ต์เม็ดจัมนี้ำ�า ความคงตัวของ

เม็ดอาหารในี้นี้ำ�า และ สัดส่วนี้การย่อยและการถึูกดูดซึ่ึมไป็ใชั้

ป็ระโยชัน์ี้ได้โดยสัตว์นี้ำ�าเป็็นี้ปั็จัจััยทำ้�สำาคัญมากในี้การเป็็นี้แหล่ง

ของเส้ยทำ้�ทำำาให้นี้ำ�าเนี้่าเส้ยได้ในี้ป็ริมาณทำ้�ต่างกันี้ อัตราแลกเนี้ื�อ 

(Feed conversion ratio; FCR) เป็็นี้ดัชันี้้ชั้�วัดคุณภาพของ

อาหารทำ้�สำาคัญ ซึ่ึ�งเกษตรกรส่วนี้ใหญ่มักคำานี้วณจัากนี้ำ�าหนี้ักเป็ียก

ของสัตว์นี้ำ�า (ป็กติจัะม้นี้ำ�าอยู่ป็ระมาณ 75%) ต่อนี้ำ�าหนี้ักอาหาร

สำาเร็จัรูป็ (ป็กติจัะม้นี้ำ�าอยู่ป็ระมาณ 10-12%) ซึ่ึ�งไม่สะทำ้อนี้ถึึง

ป็ริมาณของเส้ยทำ้�ตกค้างอยู่ภายในี้บ่ัอทำ้�เกิดขึ�นี้จัากการใชั้อาหาร

สำาเร็จัรูป็ในี้การเล้�ยงสัตว์นี้ำ�า ถึ้าคิดอัตราแลกเนี้ื�อโดยหักส่วนี้ทำ้�

เป็็นี้นี้ำ�าออกไป็จัะพบัว่า ถึ้าเกษตรกรคำานี้วณ FCR ได้ 1.2, 1.3 

หรือ 1.4 แทำ้ทำ้�จัริงอัตราแลกเนี้ื�อจัะเทำ่ากับั 4.32, 4.68 และ 5.04 

ตามลำาดับั และการผ่ลิตป็ลาทำุกๆ 1 ตันี้ จัะเหลือของเส้ยทำ้�เกิด

จัากอาหารสำาเร็จัรูป็ทำ้� 830, 920 และ 1,010 กก. ตามลำาดับั โดย

อาหารทำ้�เหลืออยู่ในี้บั่อเหล่านี้้�จัะถึูกย่อยสลายด้วยจัุลินี้ทำร้ย์ และ

ไป็เป็็นี้ปุ็�ยให้แพลงก์ตอนี้เจัริญ..โดยเมื�อคิดความต้องการใชั้

ออกซึ่ิเจันี้เพื�อย่อยสลายอาหารทำ้�เหลือตกค้างในี้บั่อให้สลายไป็จันี้

อยู่ในี้รูป็ไม่เป็็นี้พิษแล้วนี้ั�นี้ อาหารทำุกๆ 1 กก. จัะต้องใชั้ออกซึ่ิเจันี้

ถึึง 5.3 กก. (แผ่นี้ภูมิทำ้� 2) 

<< แผนภัูมิท่� 2 ป็ริมาณความต้องการออกซึ่ิเจันี้ในี้

การย่อยสลายของเส้ยทำางเคม้ทำ้�ตกค้างในี้บั่อท้ำ�เกิด

จัากอาหารทำุกๆ  1 กก.

การจัดการของเส่ยในบ่อเล่�ยงสัตว์นำ�า

รูปท่� 1 การล้างบั่อ
รูปท่� 2 สภาพก้นี้บั่อภายหลังจัากการจัับัสัตว์นี้ำ�า (ซึ่้ายมือ) 

สภาพดินี้ภายหลังจัากการบัำาบััด (ขวามือ)
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 ต้องเริ�มต้นี้ตั�งแต่การวางแผ่นี้การผ่ลิต..คือต้องป็ระเมินี้

ความพร้อมของฟาร์มทำั�งในี้ด้านี้แหล่งนี้ำ�าสำารองภายในี้..ภายนี้อก

ฟาร์ม ฤดูกาล ความพร้อมของอุป็กรณ์ให้อากาศู ชันี้ิดของอาหาร 

เป็็นี้ต้นี้ ซึ่ึ�งป็ัจัจััยเหล่านี้้�จัะเป็็นี้ตัวกำาหนี้ดความหนี้าแนี้่นี้ในี้การป็ล่อย

ลูกพันี้ธิุ์สัตว์นี้ำ�าทำ้�เหมาะสม การป็ล่อยลูกพันี้ธิุ์ขนี้าดใหญ่ขึ�นี้จัะม้ผ่ล

ทำำาให้สามารถึทำราบัอัตราการรอดชั้วิตได้อย่างแม่นี้ยำาขึ�นี้ การติดตาม

การเจัริญเติบัโตอย่างใกล้ชัิดโดยการสุ่มเชั็คขนี้าดตัวอย่างสมำ�าเสมอ 

การป็รับัป็ริมาณการให้อาหารให้ทำันี้สถึานี้การณ์ เชั่นี้ อุณหภูมินี้ำ�า 

ป็ริมาณออกซึ่ิเจันี้ ฝ่นี้ตก การลอกคราบั หรือการเจั็บัป็่วยของสัตว์นี้ำ�า 

จัะส่งผ่ลให้สามารถึควบัคุมการให้อาหารได้อย่างม้ป็ระสิทำธิิภาพมาก

ขึ�นี้ การควบัคุมไม่ให้อาหารจันี้เกินี้ความต้องการของสัตว์นี้ำ�าจัะชั่วย

ป็้องกันี้ป็ัญหาการเพิ�มขึ�นี้ของป็ริมาณแพลงก์ตอนี้ได้

 การลดปริมาณของเสีียโดยการนำำาออก การถึ่ายนี้ำ�าเป็็นี้วิธิ้

การทำ้�ม้ป็ระสิทำธิิภาพด้ในี้การกำาจััดของเส้ย แต่นี้ำ�าทำ้�นี้ำามาถึ่ายควรได้

รับัการบัำาบััดก่อนี้ โดยเฉพาะในี้พื�นี้ทำ้�ๆม้ฟาร์มเล้�ยงสัตว์นี้ำ�าอย่างหนี้า

แนี้่นี้..เนี้ื�องจัากนี้ำ�าทำ้�เติมเข้าไป็ใหม่อาจัเป็็นี้นี้ำ�าเก่าท้ำ�ผ่่านี้การใชั้งานี้จัาก

ฟาร์มอื�นี้ ทำำาให้เป็็นี้นี้ำ�าทำ้�ม้คุณภาพไม่ด้ และอาจัม้เชัื�อโรคเป็็นี้ของแถึม

ตามมาด้วย การออกแบับับั่อให้ม้หลุมรวมเลนี้ เชั่นี้ หลุมกลางบั่อ 

(Central drain, shrimp toilet) ในี้กรณ้ใชั้เครื�องต้นี้ำ�าในี้การรวมเลนี้

เข้ากลางบั่อแล้วระบัายออก..เป็็นี้วิธิ้การกำาจััดของเส้ยทำ้�ก้นี้บั่อได้ด้กว่า

การถึ่ายนี้ำ�าออกจัากบั่ออย่างมาก อย่างไรก็ด้แนี้วการป็ฏิิบััติทำั�งสอง

แบับัจัำาเป็็นี้ทำ้�ฟาร์มจัะต้องม้ความพร้อมของป็ริมาณนี้ำ�าสำารองท้ำ�ใชั้ในี้

การถึ่ายหรือเติมซึ่ึ�งอาจัมากถึึง 100 – 1000 % ของป็ริมาตรความจัุ

ของนี้ำ�าในี้บั่อเล้�ยงขึ�นี้อยู่กับั ระบับัการเล้�ยง ชันี้ิดสัตว์นี้ำ�าทำ้�เล้�ยง 

ป็ริมาณผ่ลผ่ลิตต่อหนี้่วยพื�นี้ทำ้�ๆ เป็็นี้ต้นี้ 

 การลดปริมาณของเสีียโดยการเร่งการย่อยสีลายภายในำบ่่อ 

เป็็นี้อ้กหนี้ึ�งวิธิ้การทำ้�จัะชั่วยลดความต้องการใชั้นี้ำ�าเพื�อการเติมหรือ

ถึ่ายในี้ระหว่างการเล้�ยงสัตว์นี้ำ�า..การย่อยสลายของเส้ยในี้รูป็สาร

อินี้ทำร้ย์ภายในี้บ่ัอเล้�ยงสัตว์นี้ำ�านัี้�นี้เกิดจัากการทำำางานี้ของจุัลชั้พทัำ�ง 

แบัคทำ้เร้ย ย้สต์ และเชัื�อรา และสามารถึเกิดได้ทำั�งในี้นี้ำ�าและชัั�นี้ดินี้ก้นี้

บั่อ แต่จัากการทำ้�ชัั�นี้ดินี้ก้นี้บั่อจัะม้จัำานี้วนี้จัุลชั้พมากกว่าในี้นี้ำ�า ทำำาให้

การย่อยสลายของเส้ยทำ้�ชัั�นี้ดินี้ก้นี้บั่อจัะม้ป็ระสิทำธิิภาพสูงกว่าในี้ชัั�นี้นี้ำ�า 

 การย่อยสลายแบับัใชั้ออกซิึ่เจันี้เป็็นี้การย่อยสลายทำ้�ม้

ป็ระสิทำธิิภาพด้กว่าการย่อยแบับัไม่ใชั้ออกซึ่ิเจันี้เพราะเป็็นี้ป็ฏิิกิริยาทำ้�

เกิดขึ�นี้ได้อย่างรวดเร็วและผ่ลผ่ลิตขั�นี้สุดทำ้ายของการย่อยสลายจัะไม่

เป็็นี้พิษ..โดยทำ้�ม้ความเข้มข้นี้ของออกซึ่ิเจันี้เป็็นี้ป็ัจัจััยหลักในี้การ

กำาหนี้ดว่าจัะม้การย่อยสลายของเส้ยแบับัใด (แผ่นี้ภูมิทำ้� 3) ป็ริมาณ

ออกซึ่ิเจันี้ทำ้�ละลายในี้นี้ำ�าจัึงไม่ได้สำาคัญเฉพาะม้ไว้เพื�อให้สัตว์นี้ำ�าดำารง

ชั้วิตอยู่ได้เทำ่านี้ั�นี้แต่ม้ความสำาคัญถึึงการทำำางานี้ของจัุลชั้พในี้การย่อย

สลายของเส้ยในี้นี้ำ�าด้วย บั่อทำ้�ม้การจััดการป็ริมาณออกซึ่ิเจันี้ได้ไม่ด้จัึง

พบัว่าม้การสะสมของเส้ยในี้รูป็ทำ้�เป็็นี้พิษอยู่เป็็นี้ป็ระจัำา

การจัดการของเส่ยในระหว่างการเล่�ยง

แผนภัูมิท่� 3 ความสัมพันี้ธิ์ของป็ริมาณความเข้มข้นี้ของออกซึ่ิเจันี้ต่อการเป็็นี้ตัวกำาหนี้ดป็ฏิิกิริยาการย่อยสลายของเส้ยแบับัต่างๆ



 นี้อกจัากนี้ั�นี้จุัลชั้พท้ำ�ม้ความสามารถึในี้การย่อยสลายของเส้ยในี้บ่ัอ

เล้�ยงสัตว์นี้ำ�าก็ม้ความชัอบัในี้การดำารงชั้วิตอยู่ในี้สภาพแวดล้อมทำ้�ม้อาหารทำ้�

เหมาะสมโดยสภาวะทำ้�เหมาะสมคือการม้สัดส่วนี้ของธิาตุคาร์บัอนี้ต่อ

ไนี้โตรเจันี้ (C:N ratio) ในี้ระดับั 5-10 : 1 อาหารสัตว์นี้ำ�ามักเป็็นี้อาหารทำ้�ม้

โป็รต้นี้สูงระหว่าง 20-45% อาหารจัึงเป็็นี้ทำ้�มาของไนี้โตรเจันี้ในี้สัดส่วนี้ทำ้�สูง 

เชั่นี้ ถึ้าอาหารสำาเร็จัรูป็ม้โป็รต้นี้อยู่ทำ้� 36%  เมื�อคำานี้วณดูแล้วอาหารจัะม้ 

C:N ratio อยู่ทำ้�ป็ระมาณ 3:1 การจัะทำำาให้ C:N ratio ให้เหมาะสมต่อการเพิ�ม

จัำานี้วนี้ของจัุลชั้พทำ้�ชั่วยย่อยสลายของเส้ยจัึงจัำาเป็็นี้ต้องเติมแหล่งคาร์บัอนี้

เข้าไป็ในี้บั่อเพิ�มเติม ชันี้ิดของจัุลชั้พทำ้�นี้ิยมใส่เพิ�มเติมลงไป็ในี้บั่อเล้�ยงสัตว์นี้ำ�า

แสดงในี้ตารางจัะเห็นี้ได้ว่าสภาพแวดล้อมการทำำางานี้ของจุัลช้ัพแต่ละชันิี้ดจัะ

ต่างกันี้ การใชั้จัุลชั้พเพื�อการย่อยสลายของเส้ยภายในี้บั่อเล้�ยงสัตว์นี้ำ�าจัึงม้

ความจัำาเป็็นี้ต้องทำำาความเข้าใจัในี้รายละเอ้ยดเหล่านี้้�ด้วย
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 แนี้วโนี้้มการเล้�ยงการผ่ลิตป็ศูุสัตว์ เพื�อเป็็นี้แหล่งอาหารของมนีุ้ษย์เพิ�มสูง

ขึ�นี้ทำุกๆ ป็ี ตามความต้องการบัริโภค ซึ่ึ�งแป็รผ่ันี้ตามป็ระชัากรโลกทำ้�นี้ับัวันี้ม้จัำานี้วนี้ทำ้�

สูงขึ�นี้เรื�อยๆ ผ่ลิตภัณฑ์์เนี้ื�อและไข่ของสัตว์ป็ีก ถึือเป็็นี้ผ่ลิตผ่ลหลักทำ้�เป็็นี้แหล่งอาหาร

โป็รต้นี้ในี้กลุ่มผ่ลิตภัณฑ์์จัากป็ศูุสัตว์ ทำ้�ซึ่ื�อหาได้ง่าย ม้ราคาถึูก บัริโภคได้ทำุกเพศู ทำุก

วัย ทำุกศูาสนี้า ซึ่ึ�งส่วนี้ใหญ่ผ่ลผ่ลิตทำั�งเนี้ื�อและไข่ได้มาจัากการเล้�ยงการผ่ลิตไก่ การ

รักษาสถึานี้ภาพและป็ระสิทำธิิภาพในี้การผ่ลิตไว้ได้อย่างสมำ�าเสมอต่อเนี้ื�อง จัึงม้ความ

สำาคัญในี้การสร้างความมั�นี้คงและป็ลอดภัยของอาหาร (Food safety and securi-

ty) ให้แก่มนีุ้ษยชัาติได้ต่อไป็

 การเล้�ยงการผ่ลิตไก่ไข่เป็็นี้อุตสาหกรรม ถึือเป็็นี้ส่วนี้หนี้ึ�งของห่วงโซึ่่อุป็สงค์                            

ของการบัริโภคอาหารโป็รต้นี้จัากไข่.ซึ่ึ�งในี้ป็ระเทำศูไทำยสามารถึผ่ลิตไข่ไก่ได้ตาม

ป็ริมาณความต้องการต่อวันี้ๆ ละ ป็ระมาณ 40 ล้านี้ฟอง จัากแม่ไก่ไข่ระยะให้ผ่ลผ่ลิต

ในี้ระบับัทำั�งหมดราว 50 ล้านี้ตัว ซึ่ึ�งในี้วงจัรการเล้�ยงต้องเตร้ยมการทำดแทำนี้แม่ไก่ไข่

เหล่านี้้�ไว้ล่วงหนี้้าไป็พร้อมๆกันี้ด้วย เมื�อแม่ไก่ไข่ให้ผ่ลผ่ลิตไข่ไก่ไม่คุ้มค่าทำางเศูรษฐกิจั

แล้ว แม่ไก่ไข่เหล่านี้้�จัะถึูกทำดแทำนี้ด้วยไก่ไข่สาว เพื�อให้ม้ผ่ลผ่ลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดในี้

ป็ริมาณเพ้ยงพออย่างต่อเนี้ื�องกับัความต้องการบัริโภค ป็ัญหาด้านี้สุขภาพและโรค

ต่างๆ เป็็นี้อุป็สรรคสำาคัญอย่างหนี้ึ�งต่อการเล้�ยงการผ่ลิตไก่ไข่ ทำำาให้ม้ผ่ลผ่ลิตไข่ไก่

ลดลง หากรุนี้แรงมากทำำาให้ม้ผ่ลผ่ลิตไข่ไก่ไม่พอส่งตลาด จันี้ทำำาให้ป็ระสบัภาวะ

ขาดทำุนี้ตามมาได้ 

 ปัญหาโรคบิด (Coccidiosis) ซึ่ึ�งเป็็นี้โรคติดเชัื�อกลุ่มโป็รโตซึ่ัวทำ้�สำาคัญ

ในี้ระบับัทำางเดินี้อาหารของไก่ ผ่ลของโรคนี้้�กระทำบัต่อป็ระสิทำธิิภาพการผ่ลิตของไก่ไข่ 

ทำำาให้ม้การเจัริญเติบัโตชั้า แคระแกร็นี้ ไม่สมบัูรณ์แข็งแรง ให้ผ่ลผ่ลิตไข่ชั้าหรือไม่ให้

ไข่ในี้ไก่สาวทำดแทำนี้ และทำำาให้ไข่ลดหรือไม่ให้ไข่ในี้แม่ไก่ กรณ้รุนี้แรงสามารถึทำำาให้ไก่

ไข่ตายได้อ้กด้วย นี้ับัเป็็นี้ความสูญเส้ยทำ้�ไม่พึงป็ระสงค์ของผู่้ป็ระกอบัการในี้ธิุรกิจัการ

เล้�ยงการผ่ลิตไก่ไข่ การติดตามแก้ป็ัญหาเมื�อเกิดโรคนี้้�ขึ�นี้ไม่ใชั่เรื�องทำ้�ด้ นี้อกจัากจัะสูญ

เส้ยผ่ลผ่ลิตไข่ และตัวไก่แล้ว ยังม้การลงทำุนี้กับัมาตรการรักษาและควบัคุมป็้องกันี้โรค

อ้กด้วย แนี้วทำางการป็ฏิิบััติของฟาร์มทำ้�ด้ เพื�อป็้องกันี้ไม่ให้เกิดโรคนี้้�ได้ จัึงเป็็นี้สิ�งทำ้�

ควรพิจัารณาถึึงป็ัจัจััยเส้�ยงต่างๆ ของการเกิดโรคและหาแนี้วทำางลดความเส้�ยงของ

การป็นี้เป็้�อนี้ไข่บัิด (Oocyst) ไป็กับันี้ำ�า อาหารและสิ�งต่างๆ ทำ้�ไก่นี้ำาเข้าสู่ร่างกาย

ทำางการกินี้ ป็ัจัจััยเส้�ยงหลัก ๆ ทำ้�พบัว่าม้ความสำาคัญต่อการเกิดโรคบัิดทำ้�ควรพิจัารณา 

เพื�อวางแนี้วทำางการป็้องกันี้และลดป็ัญหาโรค  ม้ดังนี้้�

ระบับัการเล้�ยงไก่ไข่แบับัขังกรง

ระบับัการเล้�ยงไก่ไข่แบับัป็ล่อยพื�นี้

//  The “KVDC” annual report 202138



Kamphaengsaen Veterinary Diagnostic Center  // 39

การจัดการฟาร์มไก่ไข่
- การจัดการด้านสภัาพแวดล้อมในโรงเร่อน

 ต้องควบัคุมอุณหภูมิและความชัื�นี้ในี้โรงเรือนี้ ไม่ให้อุณหภูมิสูง และม้ความชัื�นี้มาก เพราะจัะส่งเสริมการพัฒนี้าตัวของไข่บัิด

ให้เป็็นี้ระยะติดเชัื�อ ซึ่ึ�งหากไก่ไข่ได้รับัเข้าไป็ก็จัะทำำาให้เกิดโรคบัิดได้

- ระบบป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์ม (Farm biosecurity)

  ต้องจััดสร้าง ทำำาระบับั และดูแลการป็ฏิิบััติทำ้�ด้เพื�อไม่ให้เชัื�อเข้าสู่ภายในี้ฟาร์มและพื�นี้ทำ้�เล้�ยงไก่ผ่่านี้การเข้าออกของ คนี้ สัตว์ 

ยานี้พาหนี้ะ และอุป็กรณ์ต่างๆ ต้องม้การทำำาลายเชัื�อ และรักษาความสะอาดอย่างด้ โดยเฉพาะป็ัจัจััยเส้�ยงหลักเหล่านี้้�

สิ�งป็ูรอง ต้องเก็บัออกให้หมดหลังป็ลดไก่ ทำำาความสะอาด ฆ่่าเชัื�อให้ด้ ม้ป็ระสิทำธิิภาพและพักโรงเรือนี้ตามระยะ

 รองเท้าบู�ท ต้องแบั่งใชั้งานี้ภายนี้อก ภายในี้ฟาร์มและโรงเรือนี้ อย่างชััดเจันี้ ทำำาความสะอาดก่อนี้และหลังใชั้งานี้ จัุ่มสาร     

ฆ่่าเชัื�อก่อนี้และหลังเข้าพื�นี้ทำ้�เล้�ยงไก่ ทำำาความสะอาด ฆ่่าเชัื�อและแยกเก็บัไม่ให้ป็ะป็นี้กันี้

 รถูลากขนของ สำาหรับัเก็บัไข่หรือขนี้อุป็กรณ์ต่างๆ แยกใชั้ภายในี้และภายนี้อกพื�นี้ทำ้�เล้�ยงไก่ ม้โป็รแกรมทำำาความสะอาด    

ฆ่่าเชัื�อเป็็นี้ป็ระจัำา

 ถูาดไข ่ต้องล้างทำำาความสะอาด ฆ่่าเชัื�อและเก็บัรักษาในี้ทำ้�แห้ง สะอาด ไม่ม้สัตว์พาหะ

 การป้องกันและกำาจัดสัตว์พาหะ 

 -  แมลงวัน ถึือเป็็นี้สัตว์พาหะทำ้�ม้บัทำบัาทำสำาคัญในี้ฟาร์มไก่ไข่ทำ้�ก่อให้เกิดป็ัญหาโรคบัิดได้ จัึงควรป็้องกันี้ไม่ให้ม้แมลงวันี้

ภายในี้โรงเรือนี้เล้�ยงไก่  ควบัคุมและลดป็ระชัากรแมลงวันี้ในี้ฟาร์มให้นี้้อยทำ้�สุด

 -     นก หนู สัตว์ปีกชนิดอ่�นๆ สามารถึเป็็นี้ตัวกลางนี้ำาเชัื�อบัิดผ่่านี้ไป็ให้ไก่ได้ ต้องป็้องกันี้ไม่ให้สัตว์เหล่านี้้�เข้าใป็ในี้โรงเรือนี้

ได้ โดยการใชั้ตาข่ายกั�นี้ กับัดักหรือยาเบัื�อ เพื�อกำาจััดให้หมดไป็จัากฟาร์ม

 โรคบิดในไก่ไข่ แม้ว่าจะไม่ค่อยก่อปัญหาได้บ่อยและรุนแรงชัดเจนนัก แต่ไม่ควรประมาท เน่�องจากหากจัดการเล่�ยงไก่ไข่ 

โดยไม่ม่แนวทางปฏิิบัติและการจัดการท่�ด่ ก็ม่โอกาสจะเกิดโรคข้�นและก่อความเส่ยหายได้ จ้งควรเน้นการป้องกันด้วยการจัดการ

ฟาร์มร่วมกับหลักปฏิิบัติท่�ด่ต่อไป เพ่�อความสำาเร็จในการประกอบธีุรกิจการเล่�ยงการผลิตไก่ไข่อย่างยั�งย่นต่อไป

เอกสารอ้างอิง

Conway and Mckenzie. 2007. Poultry Coccidiosis: Diagnostic and 

Testing procedures. Third edition.

รูปแบบการเล่�ยงไก่ไข่
 โดยทำั�วไป็ป็ัญหาบัิดในี้ไก่ไข่จัะไม่รุนี้แรงและพบัมากเหมือนี้ในี้ไก่เนี้ื�อ เนี้ื�องจัากป็ัจัจััยของสายพันี้ธิุ์ส่วนี้หนี้ึ�ง ร่วมกับัรูป็แบับัการเล้�ยง

ทำ้�แตกต่างกันี้ เพราะไก่เนี้ื�อจัะเล้�ยงบันี้พื�นี้ตลอดอายุ ส่วนี้ไก่ไข่จัะแยกเล้�ยงในี้ชั่วงไก่ไข่สาวกับัแม่ไก่ ซึ่ึ�งม้ทำั�งแบับัเล้�ยงบันี้พื�นี้ แล้วย้ายไป็เล้�ยง

ระบับักรงและแบับัเล้�ยงระบับักรงตลอดชั่วงอายุ ซึ่ึ�งทำำาให้ไก่เนี้ื�อม้ความเส้�ยงต่อการรับัเชัื�อและเกิดโรคได้ง่ายและรุนี้แรงมากกว่าไก่ไข่ แต่ต้อง

เฝ่้าระวังให้มากด้วยเชั่นี้กันี้ โดยเฉพาะชั่วงทำ้�เล้�ยงบันี้พื�นี้ ก่อนี้ย้ายไป็ขึ�นี้เล้�ยงระบับักรงและในี้อนี้าคตทำ้�ม้แนี้วโนี้้มให้ความสำาคัญกับัเรื�อง

สวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) ทำ้�ม้การรณรงค์ให้เล้�ยงไก่ไข่แบับัไม่ทำรมานี้สัตว์ ด้วยการเล้�ยงบันี้พื�นี้ตลอดอายุ เป็็นี้การเพิ�มความเส้�ยงของ

การเกิดโรคขึ�นี้ จัากระยะเวลาเล้�ยงทำ้�ยาวนี้านี้และการเล้�ยงแบับัสัมผ่ัสพื�นี้สิ�งป็ูรองตลอด ป็ัญหาบัิดจัึงอาจักลับัมาพบัมากและรุนี้แรงขึ�นี้
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ปัญหาม้าปวดท้อง (โคลิก)
Equine Colic

สพ.ญ. ธิวัลหทำัย อภิชััยมงคลกุล1 และ ผู่้ชั่วยศูาสตราจัารย์ สพ.ญ. อาร้ย์ ไหลกุล2

1หนี้่วยม้า โรงพยาบัาลสัตว์ มหาวิทำยาลัยเกษตรศูาสตร์ กำาแพงแสนี้
2ภาควิชัาเวชัศูาสตร์คลินี้ิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป็่า คณะสัตวแพทำยศูาสตร์ มหาวิทำยาลัยเกษตรศูาสตร์

 ในี้ชั่วงหลายป็ีทำ้�ผ่่านี้มา คนี้ไทำยเริ�มนี้ิยมเล้�ยงม้ากันี้มากขึ�นี้ 

ถึึงแม้ว่าภายในี้ป็ระเทำศูจัะป็ระสบัปั็ญหาการระบัาดของโรคกาฬโรค

แอฟริกาในี้ม้า (African horse sickness หรือ AHS) ตั�งแต่ต้นี้ป็ี 

2563 รวมถึึงการระบัาดของโรคไวรัสโคโรนี้า 2019 ในี้ป็ี 2563  และ

จัากการเก็บัข้อมูลย้อนี้หลังในี้ระยะเวลา 5 ป็ี ตั�งแต่ป็ี 2560 ถึึง 2564 

พบัว่าม้เคสม้าป็วดท้ำองทำ้�เข้ารับัการรักษาในี้หน่ี้วยม้า..โรงพยาบัาล

สัตว์ มหาวิทำยาลัยเกษตรศูาสตร์กำาแพงแสนี้ เป็็นี้จัำานี้วนี้ทำั�งสิ�นี้ 315 

เคส ซึ่ึ�งเป็็นี้สาเหตุหลักอันี้ดับัหนี้ึ�งในี้จัำานี้วนี้ทำั�งหมดของม้าทำ้�เข้ารับั

การรักษา โดยสามารถึจัำาแนี้กสาเหตุได้ดังรูป็ทำ้� 2

 อาการป็วดทำ้องในี้ม้า หรือเร้ยกอ้กอย่างหนี้ึ�งว่าอาการโคลิก 

คือการแสดงออกทำางพฤติกรรมของม้าเมื�อเกิดความผิ่ดป็กติภายในี้ช่ัอง

ทำ้อง โดยแยกเป็็นี้อาการป็วดทำ้องจัากระบับัทำางเดินี้อาหาร และ การ

ป็วดทำ้องจัากป็ัญหาของระบับัอื�นี้ๆ เชั่นี้การป็วดทำ้องคลอดลูก การป็วด

เบั่ง ป็ัสสาวะลำาบัาก จัากกระเพาะป็ัสสาวะอักเสบั การป็วดกล้ามเนี้ื�อ 

การป็วดจัากไข้ลงก้บั เป็็นี้ต้นี้ การแสดงออกทำางพฤติกรรม เมื�อม้าม้

อาการป็วดทำ้อง จัะม้ความแตกต่างไป็ตามชันี้ิดของป็ัญหา สาเหตุทำ้�ก่อ

ให้เกิดอาการป็วด และระดับัความอดทำนี้ของม้าแต่ละตัว โดยระดับั

ความรุนี้แรงของอาการป็วดทำ้อง จัำาแนี้กได้เป็็นี้กลุ่มอาการป็วดทำ้องทำ้�ไม่

รุนี้แรง เชั่นี้ อาการซึ่ึม ไม่อยากกินี้อาหาร ไม่ดื�มนี้ำ�า คุ้ยพื�นี้ ป็ริมาณ

อุจัจัาระนี้้อยลง หรือไม่ม้อุจัจัาระเลย ซึ่ึ�งเจั้าของหรือผู่้เล้�ยงอาจัจัะไม่

สังเกตพบั หากม้าเล้�ยงรวมกันี้หลายตัว กลุ่มอาการป็วดทำ้องระดับัป็านี้

กลาง เชั่นี้ เหงื�อออก นี้อนี้กลิ�งตัว ผุ่ดลุกผุ่ดนี้ั�ง คุ้ยพื�นี้อย่างรุนี้แรง ยกขา

หลังคล้ายจัะเตะทำ้อง กระวนี้กระวาย ซึ่ึ�งอาการดังกล่าวเจั้าของหรือคนี้

เล้�ยงม้าจัะสามารถึสังเกตพบัว่าม้าม้อาการผ่ิดป็กติ แสดงถึึงต้นี้เหตุของ

ป็ัญหาป็วดทำ้องว่าได้ดำาเนี้ินี้ล่วงหนี้้าไป็ก่อนี้แล้วระยะหนี้ึ�งเกิดความเส้ย

หายของเนี้ื�อเยื�อทำ้�ต้องการการรักษาเพื�อฟ้�นี้คืนี้สภาพมากยิ�งขึ�นี้ และในี้

กลุ่มอาการป็วดทำ้อง ระดับัรุนี้แรง เชั่นี้การทำิ�งตัวลงนี้อนี้กับัพื�นี้ การป็วด

มากอย่างต่อเนี้ื�องทำ้�ยาแก้ป็วดก็ไม่สามารถึบัรรเทำาอาการป็วดให้ทำุเลา

ลงได้ ซึ่ึ�งจัะเป็็นี้สาเหตุให้ม้าเส้ยชั้วิตได้หากไม่ได้รับัการแก้ไขหรือการ

รักษาทำ้�เฉพาะเจัาะจัง (Bussieres et al., 2008) หากพบัอาการดัง

กล่าวข้างต้นี้ขึ�นี้กับัม้าทำ้�เล้�ยงดูอยู่ ให้สงสัยว่าเกิดอาการโคลิกขึ�นี้ และ

ควรร้บัป็รึกษาสัตวแพทำย์ด้านี้ม้าในี้ทำันี้ทำ้รูป็ทำ้� 1 ม้าม้อาการป็วดทำ้อง นี้อนี้กลิ�ง
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 อาการป็วดทำ้องทำ้�เกิดจัากระบับัทำางเดินี้อาหาร (Gastrointesti-

nal pain) เกิดจัากการทำ้�กระเพาะอาหารและลำาไส้เกิดการขยายขนี้าด

ใหญ่ขึ�นี้ และการอุดตันี้ ด้วยการสะสมแก�สหรือการอัดแนี้่นี้ของอาหาร 

รวมถึึงการอุดตันี้จัากสิ�งแป็ลกป็ลอม ทำ้�ก่อให้เกิดการกดเบั้ยดหรือการ

รบักวนี้ระบับัหมุนี้เว้ยนี้เลือดทำ้�มาเล้�ยง จัึงทำำาให้เนี้ื�อเยื�อขาดออกซึ่ิเจันี้และ

ม้การอักเสบัเกิดขึ�นี้ ซึ่ึ�งการบั้บัตัวของลำาไส้ทำ้�ถึูกรบักวนี้หรือสูญเส้ยการทำำา

หนี้้าทำ้�ในี้การขับัเคลื�อนี้อาหาร  จัะโนี้้มนี้ำาให้ม้การเคลื�อนี้ไป็ในี้ตำาแหนี้่งทำ้�

ผ่ิดป็กติ (Displacement) ของลำาไส้ การพับัหรือการบัิดหมุนี้ของลำาไส้

และหลอดเลือด..จันี้ทำำาให้ขาดเลือดของเนืี้�อเยื�อและการอุดตันี้อย่าง

สมบัูรณ์ (Strangulation obstruction)

 จัากข้อมูลในี้รูป็ทำ้� 2 พบัว่าสาเหตุของป็ัญหาโคลิกทำ้�พบัได้บั่อย

ทำ้�สุด 2 อันี้ดับัแรก คือกระเพาะอาหารอัดแนี้่นี้ และลำาไส้ใหญ่อุดตันี้ ซึ่ึ�ง

สอดคล้องกับังานี้วิจััยก่อนี้หนี้้านี้้� (Apichaimongkonkun et al., 2016)   

ทำ้�พบัว่าม้าพื�นี้เมืองไทำยเกิดปั็ญหากระเพาะอาหารอัดแนี้่นี้จัากป็ริมาณ

อาหารต่อมื�อทำ้�มากเกินี้ไป็ ม้จัำานี้วนี้มื�อต่อวันี้นี้้อย จัึงจั่ายอาหารต่อมื�อในี้

ป็ริมาณมาก ชันี้ิดและคุณภาพของอาหารหยาบั (Roughphage) ทำ้�ไม่

เหมาะสมต่อการเล้�ยงม้า เชั่นี้ หญ้าเนี้เป็ีย ซึ่ึ�งเป็็นี้หญ้าทำ้�ม้ใบัใหญ่และม้

ลำาต้นี้ทำ้�แข็งทำำาให้การบัดเค้�ยวของม้าทำำาได้ไม่ด้ จัึงส่งผ่ลทำำาให้เกิดการอัด

แนี้่นี้ในี้ระบับัทำางเดินี้อาหารตามมา รวมถึึงการจััดการสภาพแวดล้อมทำ้�ไม่

ด้ทำำาให้ม้สิ�งแป็ลกป็ลอมอยู่ในี้บัริเวณทำ้�เล้�ยงม้า เชั่นี้ เชัือก ถึุงพลาสติก เส้นี้

ลวด หินี้กรวด ทำราย ป็ระกอบักับัการป็ฐมพยาบัาลเบัื�องต้นี้ด้วยความรู้ทำ้�

บัอกต่อกันี้มา ด้วยการเข้าใจัผ่ิด ดังเชั่นี้การกรอกนี้ำ�ามันี้พืชัเพื�อชั่วยหล่อ

ลื�นี้ และระบัายสิ�งอุดตันี้ กลับัยิ�งส่งผ่ลเส้ยทำำาให้เกิดลำาไส้อักเสบั และทำ้อง

เส้ยตามมา ป็ัจัจััยเส้�ยงเหล่านี้้�อาจัเกิดเนี้ื�องมาจัากเกษตรกรขาดความรู้

ความเข้าใจัในี้การดูแลม้าเบัื�องต้นี้ ตรวจัพบัได้ชั้า ป็ฐมพยาบัาลไม่ถึูกต้อง

ทำำาให้ม้โอกาสเกิดโคลิกมากขึ�นี้ ดังนี้ั�นี้การนี้ำาม้าทำ้�ม้อาการโคลิกมารักษา

เร็วยิ�งขึ�นี้..ส่งผ่ลทำำาให้ม้โอกาสป็ระสบัความสำาเร็จัในี้การรักษามากขึ�นี้      

รูปท่� 2 เคสม้าป็วดทำ้องทำ้�เข้ารับัการรักษาในี้หนี้่วยม้า 

ตั�งแต่ป็ี พ.ศู. 2560 - 2564

ม้อัตราการรอดชั้วิต หายเป็็นี้ป็กติ

มากขึ�นี้และค่าใชั้จั่ายในี้การรักษา

นี้้อยลง วิการหรือความผ่ิดป็กติ ของ

ป็ัญหาป็วดทำ้องในี้ม้า แบั่งออกเป็็นี้

สองกลุ่มได้แก่ วิการท่�สามารถูแก้ไข

ทางยา และ วิการท่�จำาเป็นต้องได้

รับการผ่าตัด การรักษาม้าป็วดทำ้อง

จัึงสามารถึแบั่งออกได้เป็็นี้สองวิธิ้

หลักๆ ได้แก่ การรักษาทางอายุร-

กรรม และ การรักษาทางศัลยกรรม 

โดยม้เป็้าหมายของการรักษาคือการ

ลดความเจั็บัป็วด การลดการอักเสบั 

และการสนัี้บัสนุี้นี้ให้ลำา ไ ส้ม้การ
ทำำางานี้ตามป็กติ ด้วยการใชั้ยาแก้ป็วด ยาลดอักเสบั และแก้ไขต้นี้เหตุทำ้�

ก่อให้เกิดความเจั็บัป็วด เชั่นี้ การระบัายสิ�งอุดตันี้ด้วยการใชั้ยาระบัาย 

การนี้ำาสิ�งอุดตันี้ในี้กระเพาะออกโดยวิธิ้การล้างกระเพาะ การระบัายแก�ส 

การแก้ไขให้คืนี้กลับัสู่ตำาแหนี้่งทำ้�ป็กติโดยการผ่่าตัด การผ่่าตัดส่วนี้ของ

ลำาไส้ทำ้�ตายออกและต่อเชัื�อมลำาไส้ส่วนี้ทำ้�ด้เข้าหากันี้ จัากข้อมูลตั�งแต่ป็ี 

พ.ศู. 2560 - 2564  จัำานี้วนี้เคสโคลิก ทำั�งหมด 315 เคส แบั่งออกเป็็นี้ 

รักษาทำางอายุรกรรม 198 เคส รักษาทำางศูัลยกรรม 82 เคส เจั้าของขอ

ยุติการรักษา 20 เคส และทำำาการเมตตาฆ่าตหรือตายโดยยังไม่ได้ทำำาการ

รักษา 15 เคส ดังรูป็ทำ้� 4 การทำ้�จัำานี้วนี้หรือความชัุกของเคสรักษาทำาง

ศูัลยกรรมม้สัดส่วนี้สูง (26%) เนี้ื�องมาจัากหนี้่วยม้า รพส.มก.กพส. เป็็นี้

ศููนี้ย์รับัส่งต่อและเปิ็ดบัริการเพื�อการแก้ไขปั็ญหาโคลิกโดยวิธิ้ศัูลยกรรม

เพ้ยงทำ้�เด้ยวในี้ป็ระเทำศูไทำย การเลือกวิธิ้การรักษานี้ั�นี้ขึ�นี้อยู่กับัการวินี้ิจั 

ฉัยสาเหตุทำ้�ถึูกต้องและรวดเร็ว ซึ่ึ�งต้องอาศูัยอุป็กรณ์เครื�องมือทำ้�ทำันี้สมัย 

ร่วมกับัป็ระสบัการณ์และความชัำานี้าญของสัตวแพทำย์ผู่้ตรวจั โดยทำำาการ

จัำานี้วนี้เคส

รูปท่� 3 แสดงกระเพาะอาหารอัด

แนี้่นี้ด้วยอาหารหยาบัป็ริมาณมาก
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 จัากผ่ลสำาเร็จัของการรักษาป็ัญหาป็วดทำ้องในี้ม้าของหนี้่วยม้า..รพส.มก.กพส 

ชั่วยให้เกษตรกร เจั้าของม้าม้ความรู้ ความเข้าใจั ให้ความสำาคัญ ในี้การตัดสินี้ใจัส่งม้าเข้า

รับัการรักษาได้รวดเร็วขึ�นี้ นี้ำาม้าเข้ารับัการรักษามากขึ�นี้ ไม่พยายามรักษาเอง หรือลองผ่ิด

ลองถึูก รวมถึึงม้การป็รับัป็รุงการจััดการ การเล้�ยงดูให้ด้ขึ�นี้ อันี้เห็นี้ได้จัากอัตราการรอด

ชั้วิตทำ้�สูงขึ�นี้ ทำั�งการรักษาทำางอายุกรรมและศูัลยกรรม การพบัเคสทำ้�ม้สิ�งแป็ลกป็ลอมอุด

ตันี้ในี้ลำาไส้ใหญ่ลดลงจัาก 23.8% ตำ�าลงเป็็นี้ 2.53%  เมื�อเป็ร้ยบัเทำ้ยบักับัการศูึกษาก่อนี้

หนี้้านี้้� (Apichaimongkonkun et al., 2016) ป็ระกอบักับัการวินี้ิจัฉัยสาเหตุของการเกิด

โคลิกได้อย่างรวดเร็วและถึูกต้องของทำางทำ้มสัตวแพทำย์ด้านี้ม้า..ทำำาให้สามารถึตัดสินี้ใจั

เลือกวิธิ้การรักษาโคลิกได้อย่างเหมาะสม แต่ทำั�งนี้้�จัะเกิดความสำาเร็จัขึ�นี้ไม่ได้เลย หากไม่ได้

รับัความร่วมมือจัากเจั้าของม้า ทำ้�เป็็นี้ส่วนี้สำาคัญในี้การป็ระเมินี้อาการโคลิกขั�นี้ต้นี้ และร้บั

นี้ำาม้ามาโรงพยาบัาลเมื�อม้าม้อาการ..ส่งผ่ลให้อัตราการป็ระสบัความสำาเร็จัและการรอด

ชั้วิตของม้ามากยิ�งขึ�นี้

ตรวจัร่างกาย การล้วงตรวจัทำางทำวารหนี้ัก การสอดทำ่อ

จัมูก การตรวจัด้วยอัลตราซึ่าวด์ การตรวจัเลือด การ

ป็ระเมินี้ผ่ลและการวิเคราะห์ข้อมูลจัากการตรวจั ออก

มาเป็็นี้คะแนี้นี้โคลิก (Composite colic scores) 

(Limratchapong et al., 2019) จัากข้อมูลนี้้�พบัอัตรา

การรอดชั้วิตของการรักษาทำางอายุรกรรม.93.4% 

(185/198) และการรักษาศูัลยกรรม 70.7% (58/82) 

ซึ่ึ�งพบัว่าม้อัตราการรอดชั้วิตทำ้�สูงกว่าการศูึกษาของ 

Van der Linden ในี้ป็ี ค.ศู. 2003 (93% และ 54% 

ตามลำาดับั) .เคสทำ้� ได้รับัการรักษาทำางอายุรกรรม 

(93.4%) . .จัะม้โอกาสหายท้ำ�ด้กว่าเคสท้ำ�รักษาทำาง

ศูัลยกรรม (70.7%) เพราะว่าต้นี้เหตุของป็ัญหาถึูก

จััดการได้ง่ายกว่า ตัวอย่างเชั่นี้ ภาวะลำาไส้ใหญ่อุดตันี้ 

(61 เคส) และกระเพาะอาหารอัดแนี้่นี้ (63 เคส) แก้ไข

โดยการนี้ำาสิ�งอุดตันี้ออก..ด้วยวิธิ้การล้างกระเพาะ 

การกรอกนี้ำ�าผ่สมอิเล็กโตรไลท์ำ..การให้สารนี้ำ�าทำาง

หลอดเลือดดำา . .การกรอกนี้ำ�ามันี้พาราฟินี้เพื�อการ

ระบัาย และอาจัม้การให้ยาแก้ป็วด ลดอักเสบัร่วมด้วย 

ซึ่ึ�งแตกต่างจัากเคสศูัลยกรรม เชั่นี้ ลำาไส้เล็กบัิดพันี้ (31 

เคส) ลำาไส้ใหญ่บัิดพันี้ (20 เคส) ลำาไส้ใหญ่ย้ายตำาแหนี้่ง 

(35 เคส) และสิ�งแป็ลกป็ลอมอุดตันี้ในี้ลำาไส้ใหญ่ (8 

เคส) ทำ้�ทำุกเคสเหล่านี้้� จัำาเป็็นี้ต้องได้รับัการผ่่าตัดแก้ไข 

การผ่่าเป็ิดชั่องทำ้อง การแก้ไขนี้ำากลับัสู่ตำาแหนี้่งป็กติ 

การเป็ิดลำาไส้นี้ำาสิ�งอุดตันี้ออก และการตัดต่อลำาไส้ จััด

เป็็นี้การผ่่าตัดใหญ่ ทำ้�ม้ความเส้�ยงสูง และม้โอกาสเกิด

ภาวะแทำรกซึ่้อนี้ได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม เคสศูัลยกรรม

หากไม่ได้รับัการแก้ไขด้วยวิธิ้การผ่่าตัด ม้าเหล่านี้้�ก็จัะ

เส้ยชั้วิตอย่างแนี้่นี้อนี้

รูปท่� 4 แผ่นี้ภูมิแสดงร้อยละของการเลือกวิธิ้การรักษาม้า

ทำ้�เกิดโคลิกตั�งแต่ป็ี พ.ศู. 2560 - 2564

รูปท่� 5 ลำาไส้ส่วนี้ทำ้�โดนี้รัดจันี้

เกิดการขาดเลือดตาย

เอกสารอ้างอิง
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“โรคบลูทังก์”
  โรคน่าสนใจตัวใหม่ในแพะแกะ

 ในี้ระยะหลังนี้้�ม้เกษตรกรจัำานี้วนี้มากม้ความสนี้ใจัในี้การส่งตัวอย่างเข้าตรวจัวินิี้จัฉัยโรค 

บัลูทำังก์ในี้แพะและแกะ แต่อย่างไรก็ด้ เกษตรกรหลายทำ่านี้ยังม้ความสับัสนี้ระหว่างโรคบัลูทำังก์ และ

โรคบัรูเซึ่ลโลซึ่ิส (แทำ้งติดต่อ) ในี้ส่วนี้ของโรคบัลูทำังก์ม้เชัื�อก่อโรคคือ บัลูทำังก์ไวรัส (Bluetongue vi-

rus; BTV) ซึ่ึ�งเป็็นี้ไวรัสชันี้ิด RNA ทำ้�ติดกันี้ทำางแมลงชันี้ิดตัวริ�นี้เป็็นี้ชั่องทำางหลัก และไม่สามารถึติดต่อ

กันี้จัากสัตว์สู่สัตว์ โดยการสัมผ่ัสโดยตรงได้ ซึ่ึ�งจัากการศูึกษาในี้ป็ระเทำศูไทำยพบัเชัื�อบัลูทำังก์ในี้ตัวริ�นี้ทำ้�

เก็บัจัากพื�นี้ทำ้�ราชับัุร้ และกาญจันี้บัุร้ ในี้ป็ัจัจัุบัันี้ม้การตรวจัพบัเชัื�อทำั�งหมด 27 สายพันี้ธิุ์ทำั�วโลก โดย

แต่ละพื�นี้ทำ้�จัะม้สายพันี้ธิุ์ของเชัื�อทำ้�ระบัาดและชันี้ิดของริ�นี้ทำ้�เป็็นี้ตัวนี้ำาโรคหลักแตกต่างกันี้ไป็ โดยโรค 

บัลูทำังก์สามารถึติดได้ในี้สัตว์หลากหลายชันี้ิด เชั่นี้ แพะ โค กระบัือ กวาง แต่อย่างไรก็ด้ แกะเป็็นี้สัตว์

ทำ้�ไวต่อโรคนี้้�มากทำ้�สุด โดยส่วนี้มากสัตว์จัะป็่วยแบับัไม่แสดงอาการ ซึ่ึ�งพบัอัตราการป็่วยและอัตรา

การตายไม่แนี้่นี้อนี้ ซึ่ึ�งขึ�นี้กับัความรุนี้แรงของเชัื�อแต่ละสายพันี้ธิุ์ โดยสายพันี้ธิุ์ทำ้�ม้ความรุนี้แรงมาก 

ได้แก่ BTV-8 ซึ่ึ�งจัากข้อมูลการระบัาดในี้ยุโรป็พบัอัตราการตายสูงถึึง 37 % และ 26 % ในี้แกะและ

แพะ ตามลำาดับั การศูึกษาเก้�ยวกับัโรคบัลูทำังก์ในี้ป็ระเทำศูไทำยค่อนี้ข้างจัำากัด แต่ข้อมูลทำ้�พบัทำำาให้เชัื�อ

ได้ว่าป็ระเทำศูไทำยม้โรคบัลูทำังก์เป็็นี้โรคป็ระจัำาถึิ�นี้..เนี้ื�องจัากพบัอัตราการติดโรคจัากการตรวจั

ภูมิคุ้มกันี้ในี้เลือด 50-95% ในี้แต่ละจัังหวัด ส่วนี้การตรวจัสายพันี้ธิุ์เบัื�องต้นี้นี้ั�นี้พบัเชัื�อในี้กลุ่ม 

eastern ซึ่ึ�งป็ระกอบัด้วย BTV-9, -16 และ -18

เมื�อสัตว์ทำ้�ติดเชัื�อโรคบัลูทำังก์ถึูกตัวริ�นี้กัด ไวรัสสามารถึอยู่และเพิ�มจัำานี้วนี้ในี้ตัวริ�นี้ได้นี้านี้ถึึง 3 

เดือนี้ เมื�อสัตว์ทำ้�ไวต่อโรคถึูกริ�นี้ทำ้�ม้เชัื�อกัด จัะม้ระยะการฟักตัวของโรคอยู่ทำ้� 4-10 วันี้ โดยไวรัส

จัะอยู่ในี้กระแสเลือดได้นี้านี้ 4-9 สัป็ดาห์ ในี้ส่วนี้ของสารพันี้ธิุกรรมของเชัื�อทำ้�ตายแล้วนี้ั�นี้อาจั

ตรวจัพบัได้หลังจัากได้รับัเชัื�อยาวนี้านี้ถึึง 12-16 สัป็ดาห์ โดยไวรัสจัะแพร่กระจัายในี้หลอด

เลือดฝ่อย ทำำาให้เกิดอาการทำ้�เห็นี้ได้ชััดเจันี้ ได้แก่ ป็อดอักเสบั หอบัหายใจั ม้แผ่ลทำ้�จัมูกและริม

ฝ่ีป็าก ไรก้บัอักเสบั หนี้้าบัวม คางบัวม ลิ�นี้และริมฝ่ีป็ากม้ส้ม่วง และม้นี้ำ�ามูกเรื�อรัง อย่างไร

ก็ตามโรคนี้้�สามารถึหายได้โดยการรักษาตามอาการ

 แม้จัากข้อมูลการศึูกษาจัะกล่าวได้ว่าในี้ป็ระเทำศูไทำยในี้ม้โรคบัลูทำังก์อยู่แล้วแต่ก็ยัง

ไม่ม้การพบัสายพันี้ธิุ์ทำ้�ก่อโรครุนี้แรง (BTV-8) ป็ัจัจัุบัันี้ม้การนี้ำาเข้าแพะและแกะมาจัากต่าง

ป็ระเทำศูเป็็นี้จัำานี้วนี้มาก ร่วมกับัโรคนี้้�เป็็นี้โรคทำ้�แพร่กระจัายได้ง่าย ดังนี้ั�นี้จัึงม้ความเป็็นี้ไป็ได้ทำ้�

จัะเกิดการนี้ำาเข้าโรคบัลูทำังก์สายพันี้ธิุ์ทำ้�ยังไม่เคยพบัในี้ป็ระเทำศูไทำยและก่อให้เกิดการระบัาด

ขึ�นี้ได้ จัึงเป็็นี้โรคทำ้�เกษตรกรผู่้เล้�ยงแพะและแกะควรทำราบัข้อมูลเพื�อเป็็นี้ป็ระโยชันี้์ในี้การดูแล

สุขภาพสัตว์ภายในี้ฟาร์มต่อไป็

อาจารย์ น.สพ.ดร. ศุภัวิทย์ ไตรวุฒานนท์
ภูาคว์ิชาเว์ชศาสตร้์คลินิกสัตว์์ใหญ่่และสัตว์์ป่า 
คณะสัตว์แพที่ยศาสตร้์ มิหาว์ิที่ยาลัยเกษตร้ศาสตร้์

ตัวริ�นี้ซึ่ึ�งเป็็นี้พาหะสำาคัญของโรคบัลูทำังก์

ภาพแพะและแกะทำ้�ม้อาการของโรคบัลูทำังก์

การระบัาดและสายพันี้ธิุ์หลักของริ�นี้ทำ้�เป็็นี้พาหะของโรคในี้แต่ละภูมิภาค
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 โรคแท้งติดต่อ หรือโรคบัรูเซึ่ลโลซึ่ิสในี้แพะและแกะ เกิดจัาก
การติดเชัื�อแบัคทำ้เร้ย “บัรูเซึ่ลลา” (Brucella spp.) พบัได้ทำั�วไป็ในี้
ป็ระเทำศูไทำย โดยรายงานี้การพบัโรคในี้ระดับัฝู่งอยู่ทำ้� 13.6 และ 2.5 % 
ในี้แกะและแพะ ตามลำาดับั โรคนี้้�เป็็นี้โรคสัตว์สู่คนี้ทำ้�ม้ความรุนี้แรงจันี้
ทำำาให้เส้ยชั้วิตได้ โดยม้รายงานี้การพบัการติดโรคในี้เกษตรกรผู่้เล้�ยงแพะ
เมื�อป็ี 2547 อาการในี้สัตว์สามารถึพบัการแทำ้งลูก ลูกตายแรกคลอด ลูก
สัตว์อ่อนี้แอ รกค้าง ในี้สัตว์เพศูผู่้อาจัพบัอัณฑ์ะและทำ่อนี้ำานี้ำ�าเชัื�ออักเสบั 
(Orchitis/epididymitis) ตามมาด้วยการเป็็นี้หมันี้ โรคนี้้�สามารถึติดต่อ
ได้จัากการผ่สมพันี้ธิุ์ การสัมผ่ัสเลือด ลูกทำ้�แทำ้งและสารคัดหลั�งต่างๆทำ้�
ออกมาจัากระบับัสืบัพันี้ธิุ์ เชั่นี้ นี้ำ�าครำ�า หรือเมือก โดยโรคนี้้�ยังเป็็นี้โรค
สำาคัญในี้แพะแกะซึ่ึ�งเกษตรกรควรตรวจัสัตว์ในี้ฝู่งเป็็นี้ป็ระจัำา เนี้ื�องจัาก
หากม้การนี้ำาสัตว์ทำ้�ติดเชัื�อเข้าฝู่ง จัะก่อให้เกิดการแพร่กระจัายเชัื�อและ
สร้างป็ัญหาภายในี้ฝู่งได้..ดังนี้ั�นี้การตรวจัโรคนี้้�ก่อนี้การนี้ำาสัตว์ใหม่เข้าฝู่ง
จัึงม้ความสำาคัญอย่างมาก

 วิธิ้ท้ำ�นี้ิยมใชั้ตรวจัโรคน้ี้�เป็็นี้การตรวจัหาแอนี้ติบัอด้ต่อเชัื�อทำ้�
ต้องอาศัูยอุป็กรณ์และผู่้เชืั�ยวชัาญในี้การตรวจั..จัึงต้องส่งตัวอย่างไป็ยัง
ห้องป็ฏิิบััติการ..การตรวจัโรคทำางห้องป็ฏิิบััติการนัี้�นี้ม้ขั�นี้ตอนี้ท้ำ�ต้องใชั้
เวลา ไม่สามารถึทำราบัผ่ลได้ในี้ทำันี้ทำ้ ซึ่ึ�งจัะทำำาให้เกษตรกรเส้ยเวลาในี้การ
รอผ่ลการตรวจั..และการเดินี้ทำาง..ดังนี้ั�นี้หนี้่วยงานี้ชัันี้สูตรโรคสัตว์ 
กำาแพงแสนี้ คณะสัตวแพทำยศูาสตร์ มหาวิทำยาลัยเกษตรศูาสตร์ จัึงได้
ร่วมมือกับัเกษตรกรผู่้เล้�ยงแพะ..ในี้การทำดสอบัป็ระสิทำธิิภาพของชัุด
ตรวจัโรคอย่างง่ายและรวดเร็ว อาศูัยหลักการ lateral flow immuno-
chromatography ..คล้ายกับัชัุดตรวจัโรคโควิด-19..โดยทำ้�หากม้
แอนี้ติบัอด้ต่อเชัื�อในี้ตัวอย่าง..แอนี้ติบัอด้จัะจัับัตัวกับัแอนี้ติเจันี้ทำ้�อยู่บันี้
ชัุดตรวจั ทำำาให้เกิดเป็็นี้สารเชัิงซึ่้อนี้ และม้การเคลื�อนี้ตัวไป็ข้างหนี้้า เมื�อ
ถึึงเเถึบัทำ้�แสดงผ่ลบัวก..แอนี้ติเจันี้ท้ำ�จัำาเพาะบันี้ชุัดตรวจัจัะดักจัับัสาร
เชัิงซึ่้อนี้ทำ้�เกิดขึ�นี้ ทำำาให้ผ่ลทำดสอบัม้ทำั�งแถึบัทำ้�แสดงผ่ลบัวก (T) เเละแถึบั
ควบัคุม (C) ป็รากฏิขึ�นี้ 

 ห้องป็ฏิิบััติการโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนี้ หนี้่วยงานี้ชัันี้สูตร
โรคสัตว์ กำาแพงแสนี้ ได้ทำำาการคัดเลือกตัวอย่างซึ่้รัมทำ้�ให้ผ่ลลบัและผ่ล
บัวกจัากการตรวจัทำางห้องป็ฏิิบััติการด้วยวิธิ้ Rose Bengal test และ  
Microplate agglutination test เพื�อใชั้ในี้การทำดสอบัป็ระสิทำธิิภาพชัุด
ตรวจั 2 ย้�ห้อ ได้ผ่ลดังนี้้� ชัุดตรวจัจัากป็ระเทำศูเกาหล้ใต้ ซึ่ึ�งทำำาการทำดสอบั 
10 ตัวอย่าง ทำดสอบัด้วยตัวอย่างทำ้�ให้ผ่ลลบัจัากการตรวจัทำางห้องป็ฏิิบััติ
การจัำานี้วนี้ 5 ตัวอย่าง ได้ผ่ลเป็็นี้ลบัทำั�งหมด และทำดสอบัด้วยตัวอย่างทำ้�ให้
ผ่ลบัวกจัากการตรวจัทำางห้องป็ฏิิบััติการจัำานี้วนี้ 5 ตัวอย่าง ได้ผ่ลเป็็นี้บัวก
ทำั�งหมด ความไวและความจัำาเพาะของชัุดตรวจันี้้�เมื�อเทำ้ยบักับัการตรวจั
ทำางห้องป็ฏิิบััติการโดยหนี้่วยงานี้ชัันี้สูตรโรคสัตว์ กำาแพงแสนี้ จัึงเป็็นี้ 
100% อย่างไรก็ตาม ม้ตัวอย่างบัวก 1 ตัวอย่าง (ตัวอย่างหมายเลข 506) 
ทำ้�พบัแถึบัแสดงผ่ลบัวกม้ลักษณะทำ้�ค่อนี้ข้างจัาง (รูป็ทำ้� 1) สำาหรับัชัุดตรวจั
อ้กย้�ห้อหนี้ึ�งจัากป็ระเทำศูจั้นี้ได้ทำำาการทำดสอบัทำั�งหมด 25 ตัวอย่าง (รูป็ทำ้� 2 
) โดยทำดสอบัด้วยตัวอย่างทำ้�ให้ผ่ลลบัจัากการตรวจัทำาง ห้องป็ฏิิบััติการ

ทางเลือกใหม่ของการตรวจโรค

จัำานี้วนี้ 12 ตัวอย่าง ให้ผ่ลเป็็นี้ลบั 11 ตัวอย่าง 
และให้ผ่ลเป็็นี้บัวก (บัวกเทำ้ยม) 1 ตัวอย่าง ซึ่ึ�ง
แถึบัแสดงผ่ลบัวกทำ้�ขึ�นี้บันี้ชุัดตรวจัท้ำ�ให้ผ่ลบัวก
เทำ้ยมนี้้�ม้ลักษณะจัางมาก . .การทำดสอบัด้วย
ตัวอย่างทำ้� ให้ผ่ลบัวกจัากการตรวจัทำางห้อง
ป็ฏิิบััติการจัำานี้วนี้ 13 ตัวอย่าง ให้ผ่ลเป็็นี้บัวก
ทำั�งหมด 11 ตัวอย่างและให้ผ่ลเป็็นี้ลบั (ลบัเทำ้ยม) 
2 ตัวอย่าง ดังนี้ั�นี้ความไวและความจัำาเพาะ

ของชัุดตรวจันี้้�เป็็นี้ 84.62% และ 91.67% ตามลำาดับั ตัวอย่างทำ้�ให้ผ่ล
บัวกทำ้�ม้ลักษณะค่อนี้ข้างจัางจัากการตรวจัด้วยชัุดตรวจัจัากป็ระเทำศู
เกาหล้ใต้ (ตัวอย่างหมายเลข 506) ก็ให้ผ่ลบัวกทำ้�ม้ลักษณะค่อนี้ข้างจัาง
กับัชัุดตรวจัจัากป็ระเทำศูจั้นี้ด้วยเชั่นี้กันี้ (รูป็ทำ้� 2) ชัุดตรวจัทำั�ง 2 ย้�ห้อนี้้� 
สามารถึใชั้ในี้การตรวจัตัวอย่างเลือดได้ ในี้กรณ้ทำ้�เกษตรกรนี้ำาไป็ใชั้จัริงในี้
ฟาร์ม การใชั้ตัวอย่างเลือดนี้่าจัะสะดวกต่อเกษตรกรมากกว่า ซึ่ึ�งความถึูก
ต้องในี้การตรวจัโดยใชั้ตัวอย่างเลือดและซ้ึ่รัมอาจัจัะม้ความแตกต่างกันี้ 
ดังนี้ั�นี้จัึงควรทำ้�จัะม้การศูึกษาถึึงป็ระสิทำธิิภาพของชัุดตรวจัในี้กรณ้ท้ำ�ใชั้
ตัวอย่างเลือดด้วย เนี้ื�องจัากการทำดสอบัในี้ครั�งนี้้�ใชั้จัำานี้วนี้ตัวอย่างไม่มาก 
ค่าความไวและความจัำาเพาะทำ้�คำานี้วณได้จัึงอาจัไม่นี้่าเชัื�อถึือเทำ่าท้ำ�ควร 
จัำาเป็็นี้ทำ้�จัะต้องม้การศึูกษาเพิ�มเติมต่อไป็เพื�อให้ได้ข้อมูลท้ำ�นี้่าเชัื�อถึือ 
อย่างไรก็ตามการศึูกษาครั�งนี้้�ก็เป็็นี้จุัดเริ�มต้นี้ของการมองหาวิธิ้การตรวจั
วินี้ิจัฉัยใหม่ เพื�อให้เกิดความสะดวกแก่เกษตรกรผู่้เล้�ยงแพะต่อไป็

“โรคบรูเซลโลซิส”
ผู้ชื้่วยศาสิตรูาจารูย์ สิพ.ญ.ดรู. นิอรู รูัตนภพ
ภูาคว์ิชาเว์ชศาสตร้์คลินิกสัตว์์ใหญ่่และสัตว์์ป่า คณะสัตว์แพที่ยศาสตร้์ มิหาว์ิที่ยาลัยเกษตร้ศาสตร้์

<< รูปท่� 1 ผ่ลการตรวจัโดยชัุดตรวจัจัากป็ระเทำศู

เกาหล้ใต้ แถึวด้านี้ซึ่้ายคือตัวอย่างทำ้�ให้ผ่ลลบั แถึว

ด้านี้ขวาคือตัวอย่างทำ้�ให้ผ่ลบัวก

>> รูปท่� 2 ผ่ลการตรวจัโดยชัุดตรวจัจัาก

ป็ระเทำศูจั้นี้ แถึวด้านี้ซึ่้ายคือตัวอย่างทำ้�ให้ผ่ลลบั 

แถึวด้านี้ขวาคือตัวอย่างทำ้�ให้ผ่ลบัวก
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 โรคลัมปี สกิน สาเหตุเกิดจัาก Lumpy skin disease virus ซึ่ึ�ง

อยู่ในี้จั้นี้ัส Capripoxvirus เป็็นี้ตัวการก่อโรคในี้โค กระบัือ ซึ่ึ�งในี้จั้นี้ัสนี้้�จัะม้

ไวรัสอ้กสองตัวทำ้�ม้ลักษณะคล้ายคลึงกันี้กว่า 96% แต่ม้ความจัำาเพาะในี้

การก่อโรคในี้สัตว์ต่างชันี้ิดกันี้คือ Goatpox virus ทำ้�ก่อโรคในี้แพะ และ 

Sheeppox virus ทำ้�ก่อโรคในี้แกะ อยู่ในี้ Subfamily Chordopoxvirinae 

อยู่ในี้วงศู์ (Family) Poxviridae เป็็นี้ double stranded DNA ม้ถึุงไขมันี้

ห่อหุ้มตัว รูป็ร่างกลม ขนี้าด 320x260 nm โดยลักษณะของโรคจัะก่อให้

เกิดรอยโรคบัริเวณผ่ิวหนี้ัง อัตราการตายตำ�า นี้้อยกว่าร้อยละ 10 และ อัตรา

การป็่วยป็านี้กลาง (5-45%) โดยไม่พบัความแตกต่างระหว่างเพศู สายพันี้ธิุ์

และอายุ และยังพบัว่าสัตว์ป็่าสามารถึเกิดโรคได้จัากการทำดลอง เชั่นี้ ย้ราฟ 

อิมพาลา ซึ่ึ�งสัตว์ทำ้�หายป็่วยจัะไม่พบัภาวะทำ้�เป็็นี้พาหะของโรค

ระบาดวิทยา

 โดยโรคลัมป็ี สกินี้ ม้การพบัครั�งแรก ทำางตอนี้เหนี้ือของป็ระเทำศู

แซึ่มเบั้ย ทำว้ป็แอฟริกา ในี้ป็ี 2472 จัากนี้ั�นี้ก็ม้การแพร่กระจัายอยู่ภายในี้

ทำว้ป็แอฟริกา หลังจัากนี้ั�นี้ ม้รายงานี้จัากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) 

พบัการระบัาดของโรคลัมป็ี สกินี้ ได้ม้การแพร่กระจัายในี้ป็ระเทำศูแถึบั

ตะวันี้ออกกลางและม้การระบัาดอย่างมากในี้ชั่วงป็ี 2556 - 2559 เข้าสู่

ป็ระเทำศูตุรก้และในี้ป็ี 2562 ม้การรายงานี้การเกิดโรคครั�งแรกในี้ภาคตะวันี้

ตกเฉ้ยงเหนี้ือของสาธิารณรัฐป็ระชัาชันี้จั้นี้ สาธิารณรัฐอินี้เด้ย บัังคลาเทำศู 

ศูร้ลังกา และในี้ป็ี 2563 พบัการป็่วยในี้โคเนี้ื�อในี้สาธิารณ รัฐสังคมนี้ิยม

เว้ยดนี้าม และสาธิารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในี้ชั่วงป็ลายป็ี 2563 และทำาง

กรมป็ศุูสัตว์ได้ทำำาการเฝ้่าระวังและดำาเนี้ินี้มาตรการของกรมป็ศุูสัตว์         

แต่อย่างไรก็ตามม้รายงานี้การเกิดโรคในี้ป็ระเทำศูไทำยในี้ชั่วงต้นี้ของป็ี 2564

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภัาส1 และ น.สพ.สมิต ศร่สำาราญ2

1ภาควิชัาเวชัศูาสตร์คลินี้ิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป็่า 
คณะสัตวแพทำยศูาสตร์ มหาวิทำยาลัยเกษตรศูาสตร์
2หนี้่วยสัตว์เค้�ยวเอื�อง โรงพยาบัาลสัตว์ มหาวิทำยาลัยเกษตรศูาสตร์ กำาแพงแสนี้

สถูานการณ์ในประเทศไทย

 ในี้ส่วนี้ของการรายงานี้โรค LSD ทำ้�พบัในี้ป็ระเทำศูไทำย ม้การ

รายงานี้การพบัครั�งแรกในี้โคเนี้ื�อ ในี้อำาเภอพนี้มไพร จัังหวัดร้อยเอ็ด 

ในี้วันี้ทำ้� 29 ม้นี้าคม 2564 และได้รายงานี้ต่อ OIE ในี้วันี้ทำ้� 9 เมษายนี้ 

2564 โดยต่อมาม้การแพร่กระจัายของโรคไป็ทำั�วป็ระเทำศู ซึ่ึ�งป็ัจัจััย

หลักทำ้�ทำำาให้โรคม้การแพร่กระจัายคือการเคลื�อนี้ย้ายสัตว์ ทำำาให้แมลง

ทำ้�เป็็นี้ตัวพาหะของโรคม้การแพร่กระจัาย ทำำาให้เกิดการระบัาดทำั�ว

ป็ระเทำศู ส่วนี้การรายงานี้การพบัในี้โคนี้ม ในี้อำาเภอกำาแพงแสนี้ 

จัังหวัดนี้ครป็ฐม ในี้ชั่วงวันี้ทำ้� 19 เมษายนี้ 2564 โดยทำางหนี้่วยสัตว์

เค้�ยวเอื�อง โรงพยาบัาลสัตว์มหาวิทำยาลัยเกษตรศูาสตร์ กำาแพงแสนี้ 

พบัในี้โคนี้ม ชัื�อ สร้อยเงินี้ ซึ่ึ�งเป็็นี้โคนี้มหลังคลอด โดยพบัลักษณะตุ่ม 

นีู้นี้แข็ง คล้ายรอยโรคของโรค LSD (รูป็ทำ้� 1) จัึงได้ทำำาการตรวจัสอบั 

และม้การแจั้งไป็ยังกรมป็ศูุสัตว์ และม้การป็ระกาศูโรค โดยถึือว่าเป็็นี้

เคสแรกทำ้�ม้การรายงานี้ในี้โคนี้ม ส่วนี้สาเหตุของการเกิดโรค คาดว่าจัะ

นี้ำามาโดยแมลง ซึ่ึ�งติดกับัโคมากับัรถึทำ้�ม้การซึ่ื�อขายสัตว์ในี้พื�นี้ทำ้�ทำ้�ม้

การระบัาด
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<< รูปท่� 1 โคนี้มสร้อยเงินี้ ทำ้�ป็่วยด้วยโรค 

LSD ซึ่ึ�งพบัการเกิดโรคทำ้�อำาเภอกำาแพงแสนี้ 

จัังหวัดนี้ครป็ฐม
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การตรวจวินิจฉััยและการเก็บตัวอย่าง

 การเก็บัตัวอย่างเพื�อใชั้ในี้การตรวจัวินี้ิจัฉัยโรค 

สามารถึใชั้ตัวอย่างจัาก ผ่ิวหนี้ัง เลือด หรือ สิ�งคัดหลั�งจัาก

สัตว์ (นี้ำ�ามูก นี้ำ�าลาย) โดยเก็บัผ่ิวหนี้ังทำ้�ม้รอยโรค แชั่ในี้ 

Glycerin buffer แล้วส่งตรวจั หรือ Whole blood เก็บั

โดยใชั้ EDTA แชั่เย็นี้แล้วนี้ำาส่งตรวจั เนี้ื�องจัากไวรัสจัะอยู่

ในี้กระแสโลหิตในี้ชั่วงเวลาสั�นี้ๆ โดยจัะอยู่ในี้ชั่วง Viremic 

stage ป็ระมาณ 4 วันี้หลังจัากแสดงอาการ ดังนี้ั�นี้ ตัวอย่าง

ทำ้�ด้ทำ้�สุดในี้การตรวจัหาเชัื�อคือ ผ่ิวหนี้ัง ซึ่ึ�งสามารถึตรวจัหา

ตัวไวรัส (แอนี้ติเจันี้) หรือจัากซึ่้รัม โดยตรวจัจัากภูมิคุ้มกันี้

ทำ้�สัตว์สร้างขึ�นี้ (แอนี้ติบัอด้) ซึ่ึ�งเป็็นี้ข้อแนี้ะนี้ำาของ OIE

วิธี่การป้องกัน

 สำาหรับัโรคลัมป็ี สกินี้ ม้พาหะคือแมลงดูดเลือด

เป็็นี้ชั่องทำางหลักในี้การติดต่อของโรค ดังนี้ั�นี้ การป็้องกันี้

แมลงหรือการกำาจััดแมลง โดยใชั้สารเคม้กำาจััดแบับัฉ้ดพ่นี้ 

หรือแบับัราดหลัง สำาหรับัสัตว์ทำุกตัวในี้ฝู่งจัึงเป็็นี้วิธิ้การ

หลัก กำาจััดแหล่งทำ้�อยู่อาศูัยของแมลง กำาจััดมูลสัตว์ออก

จัากฟาร์มเป็็นี้ป็ระจัำา เพื�อป็้องกันี้แมลงมาวางไข่ รวมทำั�ง

การใชั้มุ้งกางให้กับัสัตว์ รวมทำั�งการฉ้ดวัคซึ่้นี้ป็้องกันี้โรคให้

กับัสัตว์ ซึ่ึ�งวัคซึ่้นี้ทำ้�ใชั้สำาหรับัการควบัคุมโรคนี้้�จัะเป็็นี้

วัคซึ่้นี้เชัื�อเป็็นี้ ส่วนี้การควบัคุมโรคระบัาดทำ้�ได้ผ่ล สำาหรับั

โรคนี้้�คือ การเข้มงวดควบัคุมการเคลื�อนี้ย้าย เพราะการ

เคลื�อนี้ย้ายสัตว์ป็่วย อาจัจัะม้พาหะของโรคคือ แมลงดูด

เลือดติดไป็ด้วย ทำำาให้โรคม้การแพร่กระจัายเป็็นี้วงกว้าง 

สัตว์ทำ้�หายจัากการเป็็นี้โรคตามธิรรมชัาติแล้วจัะไม่เป็็นี้ตัว

อมโรค และจัะม้ภูมิคุ้มกันี้ตลอดชั้วิตของตัวสัตว์

ความสำาคัญทางสัตวแพทยสาธีารณสุข

 โรคนี้้�ไม่ได้จััดว่าเป็็นี้โรคติดต่อระหว่างสัตว์และ

คนี้ ดังนี้ั�นี้คนี้จัึงไม่ติดโรคนี้้�

อาการ

 ระยะฟักตัวของเชัื�อจัากการทำดลองอยู่ระหว่าง 4-14 วันี้ และในี้พื�นี้ทำ้�จัะ

อยู่ระหว่าง 5 วันี้ถึึง 5 สัป็ดาห์และ OIE กำาหนี้ดไว้ทำ้� 28 วันี้ หลังจัากนี้ั�นี้สัตว์จัะม้

อาการไข้สูง ได้ถึึง 106 F หรือป็ระมาณ 41 C ป็ระมาณ 1 สัป็ดาห์ ซึ่ึ�งเป็็นี้ชั่วงทำ้�ไวรัส

ม้การแพร่กระจัายในี้กระแสโลหิต จัะพบัต่อมนี้ำ�าเหลืองทำั�วร่างกายบัวมโต พบัการ

บัวมนี้ำ�าทำ้�บัริเวณขา เหนี้้ยง ในี้ชั่วงแรกของการแสดงอาการ ป็ริมาณนี้ำ�านี้มลดอย่าง

ชััดเจันี้ เยื�อบัุจัมูกอักเสบั เยื�อบัุตาขาวอักเสบั ม้ป็ริมาณนี้ำ�าลายมากกว่าป็กติ ซึ่ึม เบัื�อ 

อาหาร ซึู่บัผ่อม หลังจัากนี้ั�นี้จัะพบัตุ่มบัริเวณผ่ิวหนี้ัง เส้นี้ผ่่านี้ศููนี้ย์กลางขนี้าด 0.5-5 

ซึ่ม. ความลึก 1-2 ซึ่ม. ในี้บัางครั�งจัะม้ความลึกได้ถึึง 10 ซึ่ม. แพร่กระจัายอยู่ทำั�ว

ร่างกาย ตั�งแต่จัำานี้วนี้ไม่มากถึึงหลายร้อยตุ่ม เมื�อกดดูจัพบัว่า ตุ่มแข็ง กลม นีู้นี้ขึ�นี้

จัากผ่ิวหนี้ังโดยรอบั และม้ขอบัเขตชััดเจันี้ (รูป็ทำ้� 2) และเมื�อนี้ำาไป็ตรวจัทำางจัุลพยาธิิ

วิทำยาจัะพบั Intracytoplasmic eosinophilic inclusions จัำานี้วนี้มากบัริเวณ

ผ่ิวหนี้ัง (รูป็ทำ้� 3) หลังจัากนี้ั�นี้ตุ่มนีู้นี้จัะกลายเป็็นี้เนี้ื�อตาย และเป็็นี้สะเก็ดลอกหลุดไป็

ภายในี้ 5-7 สัป็ดาห์ 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

 ผ่ลกระทำบัทำางเศูรษฐกิจัทำ้�พบัส่วนี้ใหญ่คือการสูญเส้ยผ่ลผ่ลิตทำ้�ควรจัะได้ 

เชั่นี้ ป็ริมาณนี้ำ�านี้มทำ้�ลดลง หรือ คุณภาพซึ่ากตำ�า คุณภาพหนี้ังตำ�า อัตราการผ่สมติดตำ�า 

สัตว์ป็่วยทำ้�เป็็นี้โรคทำ้�ตั�งทำ้องจัะแทำ้ง ทำำาให้ไม่ได้ลูกโค รวมทำั�งป็ัญหาในี้เรื�องค่าเล้�ยงดู 

โคทำดแทำนี้

รูปท่� 2 ตุ่มบัริเวณลำาตัวและลำาโคของโคทำ้�ป็่วยด้วยโรค LSD

รูปท่� 3 รูขุมขนี้และ Sebaceous gland จัะพบั Nuclear 

chromatin และ Intracytoplasmic eosinophilic

inclusions จัำานี้วนี้มาก
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุภัาเพ็ญ ศร่พิบูลย์
ภาควิชัาเวชัศูาสตร์คลินี้ิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป็่า

คณะสัตวแพทำยศูาสตร์ มหาวิทำยาลัยเกษตรศูาสตร์

 โรคลัมป็ี สกินี้..เป็็นี้โรคติดเชัื�อทำ้�กำาลังได้รับัความสนี้ใจัเป็็นี้

อย่างยิ�งในี้วงการป็ศูุสัตว์ไทำย เนี้ื�องจัากเป็็นี้โรคอุบััติใหม่ (Emerging 

infectious disease) ทำ้�ไม่เคยม้รายงานี้ในี้ป็ระเทำศูไทำยมาก่อนี้ โดย

พบัการแพร่กระจัายเข้าสู่ป็ระเทำศูไทำยเป็็นี้ครั�งแรกเมื�อป็ลายเดือนี้

ม้นี้าคม 2564 ทำางเขตชัายแดนี้ภาคตะวันี้ออกเฉ้ยงเหนี้ือ จัากนี้ั�นี้พบั

การแพร่กระจัายของโรคไป็ยังพื�นี้ทำ้�ต่าง ๆ ในี้ป็ระเทำศูไทำย โดยข้อมูล

เมื�อเดือนี้กุมภาพันี้ธิ์ 2565 พบัการรายงานี้โรคลัมป็ี สกินี้ แล้วทำั�งสิ�นี้ 

68 จัังหวัดทำั�วป็ระเทำศูไทำย

 ถึึงแม้ว่าโรคลัมป็ี สกินี้ จัะเป็็นี้โรคทำ้�ไม่ติดต่อไป็สู่มนีุ้ษย์ 

และสัตว์ชันี้ิดอื�นี้นี้อกเหนี้ือจัากสัตว์ในี้ตระกูลโคและกระบัือ แต่โรคนี้้�

ถึือเป็็นี้อ้กโรคหนี้ึ�งทำ้�ม้ความสำาคัญต่อการอนีุ้รักษ์สัตว์ป็่า เนี้ื�องจัากว่า

โรคสามารถึแพร่กระจัายไป็สู่สัตว์ป็่าในี้กลุ่มโคและกระบัือในี้

ป็ระเทำศูไทำยได้ ป็ระกอบัด้วย กระทำิง วัวแดง ควายป็่า เล้ยงผ่า และ

กวางผ่า..ซึ่ึ�งเป็็นี้สัตว์ป็่าสงวนี้และสัตว์ป่็าคุ้มครองท้ำ�ม้จัำานี้วนี้หลง

เหลือนี้้อยในี้ผ่ืนี้ป็่าไทำย ทำั�งนี้้�การแพร่กระจัายโรคไป็สู่สัตว์ป็่า ไม่เพ้ยง

แต่ส่งผ่ลกระทำบัโดยตรงต่อสุขภาพสัตว์ป็่า ทำ้�อาจัส่งผ่ลรุนี้แรงถึึงขั�นี้

ทำำาให้สัตว์บัางชันี้ิดสูญพันี้ธิุ์ได้แล้ว ยังส่งผ่ลต่อเนี้ื�องไป็สู่การควบัคุม

การระบัาดของโรคด้วย เนี้ื�องจัากว่าไม่สามารถึควบัคุมการเคลื�อนี้ทำ้�

และการใชั้พื�นี้ทำ้�ของสัตว์ป็่าได้เหมือนี้สัตว์ป็ศูุสัตว์..ซึ่ึ�งปั็จัจััยเหล่านี้้�

อาจัส่งเสริมการแพร่กระจัายของโรคไป็ยังพื�นี้ทำ้�ต่างๆ ซึ่ึ�งทำำาให้ยากต่อ

การควบัคุมการระบัาดของโรค

 หนี้ึ�งในี้ป็ัจัจััยท้ำ�ส่งเสริมให้เกิดการแพร่ระบัาดของโรคลัมปี็ 

สกินี้ จัากสัตว์ป็ศูุสัตว์ไป็สู่สัตว์ป็่า คือ การใชั้พื�นี้ทำ้�ร่วมกันี้ระหว่างสัตว์

ป็ศูุสัตว์และสัตว์ป็่า (Interface area) ตามเขตแนี้วกันี้ชันี้ (Buffer 

zone) รอบัเขตป็่าอนีุ้รักษ์ ซึ่ึ�งในี้ป็ัจัจัุบัันี้พบัว่าม้แนี้วโนี้้มการใชั้พื�นี้ทำ้�

ร่วมกันี้ในี้ลักษณะนี้้�เพิ�มมากขึ�นี้..เนืี้�องจัากการเพิ�มขึ�นี้ของจัำานี้วนี้

ป็ระชัากรมนีุ้ษย์..และการเพิ�มความต้องการในี้การใชั้พื�นี้ทำ้�ทำางการ

เกษตรกรรม..โดยพื�นี้ทำ้�ทำ้�ใชั้ร่วมกันี้ระหว่างสัตว์ป็ศูุสัตว์และสัตว์ป็่า

เหล่านี้้� ส่งเสริมให้เกิดการสัมผ่ัสกันี้ระหว่างสัตว์ป็ศูุสัตว์และสัตว์ป็่า

ทำั�งทำางตรงและทำางอ้อม ก่อให้เกิดการถึ่ายทำอดโรคระหว่างกันี้ โดย

เฉพาะอย่างยิ�งโรคทำ้�ม้แมลงเป็็นี้พาหะนี้ำาโรค..อย่างโรคลัมป็ี สกินี้ ทำ้�

สามารถึแพร่กระจัายได้โดยง่ายหากม้การใชั้พื�นี้ทำ้�ร่วมกันี้..ซึ่ึ�งจัากข้อมูลในี้

ป็ัจัจัุบัันี้จัากกรมอุทำยานี้แห่งชัาติ สัตว์ป็่า และพันี้ธิุ์พืชั พบัการแพร่กระจัาย

ของโรคลัมป็ี สกินี้ ไป็สู่สัตว์ป็่าในี้ป็ระเทำศูไทำยแล้วอย่างนี้้อย 3 สายพันี้ธิุ์ 

ได้แก่ กระทำิง วัวแดง และกวางผ่า โดยม้ลักษณะความรุนี้แรงของโรคทำ้�แตก

ต่างกันี้ไป็ตามแต่ป็ัจัจััยเส้�ยงทำางกายภาพของสัตว์แต่ละตัว กล่าวคือ สัตว์ทำ้�

อายุนี้้อยหรือแก่จัะแสดงอาการทำ้�รุนี้แรงมากกว่าสัตว์ทำ้�โตเต็มวัย 

 ป็ัจัจัุบัันี้ทำางกรมอุทำยานี้ฯ และกรมป็ศูุสัตว์ได้ม้มาตรการป็้องกันี้

และเฝ่้าระวังโรคลัมป็ี สกินี้ ในี้สัตว์ป็่าร่วมกันี้แบับับัูรณาการ โดยทำางกรม

ป็ศูุสัตว์ได้ม้แผ่นี้จััดทำำาวัคซึ่้นี้ป็้องกันี้โรคลัมป็ี สกินี้ แก่โคเล้�ยงรอบัเขตพื�นี้ทำ้�

อนีุ้รักษ์ 5 พื�นี้ทำ้�ทำ้�ม้สัตว์ป็่าทำ้�ม้ความเส้�ยงสูง ได้แก่ เขตรักษาพันี้ธิุ์สัตว์ป็่าห้วย

ขาแข้ง เขตรักษาพันี้ธิุ์สัตว์ป็่าเขาอ่างฤาไนี้ อุทำยานี้แห่งชัาติเขาใหญ่-เขาแผ่ง

ม้า อุทำยานี้แห่งชัาติกุยบัุร้ และอุทำยานี้แห่งชัาติแก่งกระจัานี้ เพื�อลดอุบััติ

การณ์การเกิดโรคในี้ป็ศุูสัตว์ทำ้�เล้�ยงรอบัเขตพื�นี้ทำ้�อนีุ้รักษ์..ร่วมกับัส่งเสริม

มาตรการกำาจััดแมลงและงดเคลื�อนี้ย้ายสัตว์ป็่วยในี้พื�นี้ทำ้�ระบัาด เพื�อป็้องกันี้

การแพร่กระจัายโรคในี้โคเล้�ยงอ้กด้วย..ทำั�งน้ี้�ทำางกรมอุทำยานี้ฯ..ก็ได้ม้

มาตรการให้เฝ่้าระวังสังเกตการป็่วยตายทำ้�ผ่ิดป็กติของสัตว์ป็่ากลุ่มเส้�ยงสูง 

ได้แก่ กระทำิง วัวแดง และควายป็่า โดยให้ป็ระสานี้งานี้อย่างใกล้ชัิดกับั

สัตวแพทำย์และป็ศูุสัตว์ในี้พื�นี้ทำ้� รวมถึึงเพิ�มมาตราการเร่งกำาหนี้ดพื�นี้ทำ้�กันี้ชันี้

ให้ชััดเจันี้และเร่งผ่ลักดันี้สัตว์ป็ศูุสัตว์ออกนี้อกพื�นี้ทำ้�อนีุ้รักษ์..เพื�อลดความ

เส้�ยงในี้การแพร่กระจัายเชัื�อจัากการสัมผ่ัสโดยตรงและการใชั้พื�นี้ทำ้�ร่วมกันี้

 จัากทำ้�กล่าวมาข้างต้นี้..เห็นี้ได้ว่าการแพร่กระจัายโรคระหว่าง

ป็ศูุสัตว์และสัตว์ป็่า ส่งผ่ลกระทำบัโดยตรงต่อสุขภาพและการอนีุ้รักษ์สัตว์ป็่า 

ถึึงแม้ว่าเหตุการณ์การระบัาดของโรคลัมป็ี สกินี้..ในี้ป็ศูุสัตว์ทำ้�ผ่่านี้มาจัะม้

ความรุนี้แรงและจัำานี้วนี้สัตว์ป็่าทำ้�ได้รับัผ่ลกระทำบัจัากโรคน้ี้�จัำานี้วนี้ไม่มาก 

แต่การพบัโรคลัมป็ี..สกินี้..ในี้สัตว์ป็่าก็เป็็นี้เครื�องยืนี้ยันี้ว่าโรคสามารถึ

ถึ่ายทำอดจัากป็ศูุสัตว์ไป็สู่สัตว์ป็่าได้จัริง ทำั�งนี้้�เพื�อป็้องกันี้ไม่ให้เกิดความเส้ย

หายรุนี้แรงต่อการอนุี้รักษ์สัตว์ป็่าไทำยในี้อนี้าคต..การเฝ้่าระวังอย่างเป็็นี้

ระบับัและการป็รับัมาตรการจััดการพื�นี้ท้ำ�รอยต่อระหว่างสัตว์ป็ศูุสัตว์และ

สัตว์ป็่า ถึือเป็็นี้สิ�งสำาคัญทำ้�ควรพิจัารณาอย่างเร่งด่วนี้ เพื�อป็้องกันี้ผ่ลกระทำบั

ทำ้�จัะเกิดต่อสัตว์ป็่า..ซึ่ึ�งม้จัำานี้วนี้น้ี้อยและควรค่าต่อการอนุี้รักษ์ให้อยู่คู่กับั

ป็ระเทำศูไทำยต่อไป็
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