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วารสาร The “KVDC” Annual Report 2021 ฉบัับนี้้�นัับเป็็นการ
จััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีีฉบัับที่่� 4 ของหน่่วยงานชัันสููตรโรคสััตว์์ กำำ�แพงแสน
ศูู นย์์ วิิ จัั ย และบริิ ก ารวิิ ช าการทางสัั ต วแพทย์์ . .คณะสัั ต วแพทยศาสตร์์์� . .
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์..ในปีี..2564..ที่่�ผ่่านมานัับได้้ว่่าเป็็นปีีที่่�พบโรค
ระบาดที่่�ก่่อปััญหารุุนแรงในปศุุสััตว์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นการระบาดของโรคลััมปีี สกิิน
(Lumpy skin disease; LSD) ในสััตว์์ตระกููลโคและกระบืือ ปััญหาการระบาด
ของโรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกร (African swine fever; ASF) รวมถึึงยัังคงพบ
ปััญหาโรคระบาดในระบบการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� ซึ่่�งล้้วนเป็็นปััจจััยเป็็นส่่งผลก
ระทบต่่ อ ความมั่่� น คงทางอาหารของไทย..ทางคณะสัั ต วแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ จึึงได้้มีีการพััฒนาองค์์ความรู้้�ทางด้้านสััตวแพทย์์
ทั้้�งในด้้านระบบการป้้องกัันโรค การตรวจวิินิิจฉััย การควบคุุมโรค และการส่่ง
เสริิมคุุณภาพการเลี้้�ยงสััตว์์ รวมถึึงการให้้ความรู้้� ให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่เกษตรกร
เจ้้าของฟาร์์ม สััตวแพทย์์ผู้้�ควบคุุมฟาร์์ม และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทั้้�งในส่่วนภาค
รััฐ และภาคเอกชน
ดัังนั้้�นกองบรรณาธิิการและหน่่วยงานชัันสููตรโรคสััตว์์ กำำ�แพงแสน จึึง
ได้้ศึึกษาและรวบรวมข้้อมููลผลการตรวจวิินิิจฉััยและสถานการณ์์ของโรคใน
รอบ 1 ปีี ที่่�ผ่่านมา (2564) รวมถึึงได้้รัับเกีียรติิจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากหลายภาค
ส่่วนร่่วมเขีียนบทความในวารสารฉบัับนี้้� ในส่่วนงานด้้านสุุกร สััตว์์ปีีก สััตว์์น้ำำ��
สััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�อง สััตว์์ป่่า และม้้า เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์และทัันต่่อ
สถานการณ์์ ปัั จจุุ บัั น ..ให้้ ผู้้�มีีส่่ ว นเกี่่� ย วข้้ อ งได้้ รัั บท ราบ..สุุ ด ท้้ า ยนี้้� ก อง
บรรณาธิิ ก ารหวัั ง เป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ว่่ า ทุุ ก ท่่ า นจะได้้ รัั บป ระโยชน์์ จ ากวารสาร
รายงานประจำำ�ปีี The “KVDC” Annual Report 2021 ฉบัับนี้้� และสามารถ
นำำ�ข้้อมููลเหล่่านี้้�ไปใช้้เป็็นแนวทางในการป้้องกััน ควบคุุม และแก้้ปััญหาโรคต่่อ
ไปได้้ในอนาคต
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ในฐานะรองคณบดีีคณะสััตวแพทยศาสตร์์ กำำ�แพงแสน และอดีีตหััวหน้้า
หน่่วยงานชัันสููตรโรคสััตว์์ กำำ�แพงแสน สิ่่�งหนึ่่�งที่่�อยากเห็็นมาโดยตลอด คืือ การที่่�
หน่่วยงานฯ จะได้้รัับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และในตอนนี้้�
หน่่วยงานชัันสููตรโรคสััตว์์ กำำ�แพงแสน ก็็ได้้รัับการรัับรอง ISO/IEC 17025 : 2017
รวม 15 ขอบข่่ายเป็็นที่่�เรีียบร้้อย ท่่ามกลางภาวะโรคระบาดทั้้�งในคนและในสััตว์์ ต้้อง
ขอขอบคุุณ ผศ.น.สพ.ดร.อลงกต บุุญสููงเนิิน ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่่ายชัันสููตรโรคสััตว์์
กำำ�แพงแสนและทีีมงานทุุกท่่านที่่�ร่่วมมืือร่่วมใจกัันฟัันฝ่่าอุุปสรรคจนสามารถลุุล่่วง
เป้้าหมายที่่�สำำ�คััญของหน่่วยงานฯ ในครั้้�งนี้้�
	ข่่ า วดีียัั ง ไม่่ ห มดเพีียงเท่่ า นี้้� . .เนื่่� อ งจากโรงพยาบาลสัั ต ว์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย
เกษตรศาสตร์์ กำำ�แพงแสน และหน่่วยงานธุุรการ คณะสััตวแพทยศาสตร์์ กำำ�แพงแสน
ก็็ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้้วยเช่่นกััน ต้้องขอขอบคุุณอดีีตผู้้�
อำำ�นวยการ ผศ.สพ.ญ.อารีีย์์ ไหลกุุล ผู้้�อำำ�นวยการคนปััจจุุบััน อ.พิิชััย จิิระวััฒนาพงศ์์
หััวหน้้างานธุุรการ คุุณรพีีพรรณ มีีสง่่า รองคณบดีีฝ่่ายมาตรฐาน รศ.น.สพ.ดร.พรชััย
สััญฐิิติิเสรีี ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่่ายมาตรฐาน กำำ�แพงแสน อ.สพ.ญ.ดร.ปริิญทิิพย์์ วงศ์์ไทย
และทีีมงานทุุกท่่านที่่�ร่่วมกัันทำำ�งานจนประสบความความสำำ�เร็็จ
	สำำ�หรัับวารสาร The “KVDC” Annual Report 2021 ได้้จััดขึ้้�นเป็็นปีีที่่� 4
ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาที่่�โรค African swine fever ได้้สร้้างผลกระทบและเกิิดความ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรุุนแรงในอุุตสาหกรรมการเลี้้�ยงสุุกรของประเทศ
ไทย หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า ข้้อมููลต่่างๆ จะเป็็นประโยชน์์แก่่เกษตรกร
ในการลดความสููญเสีียที่่�จะเกิิดขึ้้�นและเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการฟื้้�นฟูู
อุุตสาหกรรมการเลี้้�ยงสุุกรในประเทศไทยต่่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์
รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำ�แพงแสน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สวััสดีีครัับ ผู้้�ใช้้บริิการหน่่วยงาน และผู้้�อ่่านทุุกท่่าน...ตลอดทั้้�งปีี 2564 ยัังคงเป็็นอีีกปีีที่่�เราทุุกคนต้้องป้้องกัันตััวเองจาก
โรค COVID-19 ถึึงแม้้ว่่าหลายท่่านจะได้้รัับวััคซีีนมากััน 2-3 เข็็มก็็ตาม นอกจากนี้้�สถานการณ์์โรคในสััตว์์ก็็ยัังคงความรุุนแรงอยู่่�
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งคืือโรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกร (African swine fever; ASF) ซึ่่�งสร้้างความสููญเสีียให้้กัับเกษตรกร และผู้้�บริิโภค
อย่่างมาก ดัังนั้้�นทั้้�งปััญหาในคนและในสััตว์์ยัังคงประทุุอย่่างต่่อเนื่่�อง เราก็็จะต้้องสู้้�กัันต่่อไป พร้้อมทั้้�งยืืนอยู่่�เคีียงข้้างกัับเกษตรกร
พร้้อมทั้้�งพััฒนาวงการปศุุสััตว์์ และผู้้�เลี้้�ยงสััตว์์ในประเทศไทยอย่่างไม่่ย่่อท้้อ เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนาประเทศชาติิต่่อไป
	ท่่ามกลางปััญหาหลายๆประเด็็น..แต่่หน่่วยงานชัันสููตรโรคสััตว์์..กำำ�แพงแสน..คณะสััตวแพทยศาสตร์์..มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน ก็็ได้้มีีข่่าวดีีที่่�จะแจ้้งให้้กัับผู้้�ใช้้บริิการทุุกท่่านได้้ทราบว่่า หน่่วยงานฯ ได้้ผ่่านการรัับรองระบบ
มาตรฐานทางห้้องปฏิิบััติิการ ISO/IEC 17025 : 2017 เมื่่�อวัันที่่� 20 มกราคม 2565 ที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งเป็็นผลของความตั้้�งใจและความ
มุ่่�งมั่่�นจากบุุคลากรของหน่่วยงานฯที่่�ต้้องการสร้้างมาตรฐานให้้กัับงานบริิการของคณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ซึ่่�งเราจะยัังมุ่่�งมั่่�นต่่อไปในการพััฒนาระบบมาตรฐานเพื่่�อผู้้�ใช้้บริิการตลอดไป
	นอกจากนี้้� สำำ�หรัับปีี 2564 นี้้� เป็็นปีีที่่� 4 ที่่�ทางหน่่วยงานฯ ได้้รวบรวม และจััดทำำ�เป็็นวารสารรายงานประจำำ�ปีี
(The “KVDC” Annual Report 2021) โดยเป็็นการสรุุปสถานการณ์์โรคในสััตว์์เศรษฐกิิจ สรุุปผลการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการที่่�น่่า
สนใจ และบทความจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�ทุุกท่่านจะพลาดไม่่ได้้..ทุุกๆปีีที่่�เราเติิบโตขึ้้�นทางทีีมงานของหน่่วยงานฯก็็จะยัังคงสรรสร้้าง
เนื้้�อหาของวารสารให้้สมบููรณ์์มากขึ้้�นเรื่่�อยๆ เราหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า วารสารเล่่มนี้้�จะเป็็นประโยชน์์แก่่ท่่านผู้้�อ่่าน...ขอบคุุณมากครัับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อลงกต บุญสูงเนิน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์ กำ�แพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6

// The “KVDC” annual report 2021

Kamphaengsaen Veterinary Diagnostic Center //

7

8

// The “KVDC” annual report 2021

9

10

Kamphaengsaen Veterinary Diagnostic Center //

11

AQUATIC

Necropsy
Report 2021

สรุุ ปผ ลการชัั นสููต รและวิินิิจฉััยปััญ หาด้้านสุุขภาพ
และโรคของสััตว์์น้ำำ�� ประจำำ�ปีี 2564 จากตััวอย่่างสััตว์์น้ำำ��ที่่�ส่่ง
เข้้ามาตรวจชัันสููตรโรคที่่�หน่่วยงานชัันสููตรโรคสััตว์์ กำำ�แพงแสน
มีีจำำ�นวนทั้้�งหมด 261 เคส จำำ�แนกตามชนิิดของสััตว์์น้ำำ��ได้้ดัังรููป
ที่่� 1 จากข้้อมููลในรููปที่่� 1 ชนิิดสััตว์์น้ำำ��ที่่�ส่่งมาตรวจวิินิิจฉััย 5
อัันดัับแรกได้้แก่่ กุ้้�งขาวที่่�มีีจำำ�นวนเคสมากที่่�สุุด 33% ซึ่่�งโดย
ส่่วนใหญ่่ของเคสกุ้้�งขาวนั้้�น เป็็นการเข้้ารัับการตรวจปริิมาณ
เชื้้�อในกุ้้�งและน้ำำ��ที่่�ใช้้เลี้้�ยงกุ้้�งมากกว่่าที่่�จะเป็็นการตรวจวิินิิจฉััย
โรค รองลงมาคืือ ปลาทัับทิิม ปลานิิลและปลานิิลแดง 23%
ปลาสลิิด 11% ปลาช่่อน 8% และปลากะพง 6% ส่่วนที่่�เหลืือ
คืือสััตว์์น้ำำ��ชนิิดอื่่�นๆ ได้้แก่่ กุ้้�งก้้ามกราม ปลาคาร์์ป ปลาหางนก
ยููง ปลาดุุก และปลาน้ำำ��จืืดอื่่�นๆ จากตััวอย่่างที่่�ส่่งมาตรวจ
วิินิิจฉััยโรค ณ หน่่วยงานชัันสููตรโรคสััตว์์ กำำ�แพงแสน ในปีี
2564 พบสาเหตุุของการป่่วยและการตายของสััตว์์น้ำำ��ที่่�พบบ่่อย
มากที่่�สุุดคืือโรคติิดเชื้้�อแบคทีีเรีีย รองลงมาคืือ ปรสิิต ไวรััส และ
เชื้้�อรา ตามลำำ�ดัับ (รููปที่่� 2)
รููปที่่� 2 แผนภููมิิแสดงร้้อยละของชนิิดเชื้้�อก่่อโรค
และสาเหตุุของปััญหาที่่�พบในสััตว์์น้้ำ

%
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รููปที่่� 1 แผนภููมิิแสดงร้้อยละของชนิิดสััตว์์น้้ำที่่�มารัับการตรวจวิินิิจฉััยโรค

เชื้้�อแบคทีีเรีีย ผลจากการจำแนกชนิิดของแบคทีีเรีียที่่�พบบ่่อย
ในสััตว์์น้้ำโดยเฉพาะในปลาน้้ำจืืด พบว่่าเชื้้�อแบคทีีเรีีย Aeromonas
spp. มีีรายงานสููงมากที่่�สุุด โดยปลาที่่�ติิดเชื้้�อส่่วนใหญ่่จะพบว่่ามีีอาการ
ครีีบกร่่อน มีีแผลหลุุม และมีีการตกเลืือดตามโคนเกล็็ดหรืือลำตััว ซึ่่�งโดย
ปกติิแล้้วเชื้้�อนี้้�เป็็นเชื้้�อฉวยโอกาส และจะก่่อโรคในปลาที่่�มีีภููมิิคุ้้�มกัันต่่ำ
หรืืออยู่่�ในสภาวะที่่�ทำให้้เกิิดความเครีียด เช่่น การติิดเชื้้�อโรคอื่่�นมาก่่อน
การเลี้้�ยงที่่�หนาแน่่น คุุณภาพน้้ำที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือมีีการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพแวดล้้อมแบบฉัับพลััน เป็็นต้้น ก็็สามารถทำให้้ปลาติิดเชื้้�อฉวย
โอกาสนี้้�ได้้ ซึ่่�งการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีียสามารถติิดร่่วมกัันมากกว่่าหนึ่่�งชนิิด
(co-infection) อาจจะ 2 ชนิิด (dual bacterial infection) หรืือมากกว่่า
(multiple bacterial infection) (รููปที่่� 3) เช่่นการติิดเชื้้�อจากแบคทีีเรีีย
Streptococcus spp., Edwardsiella tarda หรืือ Francisella spp.
จะมีีเชื้้�อ Aeromonas spp. เข้้ามาติิดร่่วมด้้วย และการติิดเชื้้�อร่่วมนี้้�จะ
ทำให้้ปลาป่่วยมีีอััตราการตายเพิ่่�มสููงขึ้้�น ส่่วนเชื้้�อแบคทีีเรีียที่่�พบรองลงมา
คืือ Streptococcus spp. ซึ่่�งพบในปลานิิล ปลานิิลแดง ปลาทัับทิิม และ
ปลาสลิิดเป็็นส่่วนใหญ่่ ปลาที่่�ติิดเชื้้�อนี้้�จะมีีอาการตาขุ่่�น ตาโปน มีีเลืือด
ออกในลููกตา มีีอาการทางระบบประสาท โดยปลาจะแสดงอาการว่่าย
น้้ำวน ว่่ายควงสว่่าน เชื้้�อนี้้�มัักพบมากในช่่วงที่่�อากาศร้้อน ซึ่่�งจากการเก็็บ
ข้้อมููลพบว่่า เริ่่�มพบเชื้้�อนี้้�ได้้ตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคมไปจนถึึงเดืือนธัันวาคม
เมื่่�อสรุุปจากข้้อมููลเชื้้�อแบคทีีเรีียที่่�พบในปีี 2564 เปรีียบเทีียบกัับปีี 2563
ที่่�ผ่่านมา พบว่่ามีีการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีียร่่วมกัันมากกว่่าหนึ่่�งชนิิด มีีปริิมาณ
เคสที่่�มากขึ้้�น ดัังนั้้�นทางทีีมหมอสััตว์์น้้ำยัังคงอยากให้้เกษตรกรตระหนััก
ถึึงการใช้้ยาปฏิิชีีวนะให้้มากขึ้้�น ควรเลืือกใช้้ยาตามผลความไวยาที่่�ตรงกัับ
เชื้้�อโรคนั้้�น ทั้้�งเรื่่�องขนาดยาที่่�ให้้และระยะเวลาที่่�ให้้ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงปััญหา
ของเชื้้�อดื้้�อยาที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต อีีกทั้้�งแบคทีีเรีียส่่วนใหญ่่เป็็นเชื้้�อ
Aeromonas spp. การลดปััจจััยเหนี่่�ยวนำที่่�ทำให้้ปลาเครีียด คุุณภาพน้้ำ
ที่่�ดีีร่่วมกัับการให้้สารเสริิมภููมิิคุ้้�มกัันหรืือการใช้้จุุลิินทรีีย์์โปรไบโอติิกก็็
สามารถช่่วยลดความรุุนแรงและความเสีียหายที่่�เกิิดจากเชื้้�อนี้้�ได้้

เชื้้�อปรสิิต จากข้้อมููลที่่�รวบรวมได้้ปรสิิตที่่�พบบ่่อยที่่�สุุดได้้แก่่
ปลิิงใส โดยพบปลิิงใส 2 ชนิิดคืือ Dactylogyrus spp. (ปลิิงใสที่่�
เหงืือก) และ Gyrodactylus spp. (ปลิิงใสที่่�ผิิวหนััง) เป็็นปรสิิตในกลุ่่�ม
พยาธิิตััวแบน มีีสีีใส ขนาดเล็็ก มีีอวััยวะที่่�เป็็นตะขอ (hook) ในการยึึด
เกาะกัับผิิวหนััง ครีีบและเหงืือกของปลา ปลาที่่�ติิดปลิิงใสจะมีีบาดแผล
ตามลำตััว มีีจุุดเลืือดออกและมีีเมืือกมากทั้้�งบริิเวณผิิวหนัังและเหงืือก
ในลููกปลาหรืือปลาขนาดเล็็กหากติิดเป็็นจำนวนมากอาจทำให้้ปลาตาย
ได้้ ยาฆ่่าแมลง dipterex หรืือ trichlorfon หรืือฟอร์์มาลีีนสามารถใช้้
กำจััดปรสิิตเหล่่านี้้�ได้้ ร่่วมกัับการเปลี่่�ยนถ่่ายน้้ำ เชื้้�อปรสิิตที่่�พบมาก
เป็็นอัันดัับรองลงมาคืือ เห็็บระฆััง หรืือ Trichodina spp. ปรสิิตเหล่่า
นี้้�สร้้างความระคายเคืืองที่่�ผิิวหนัังและเหงืือกของปลา มัักพบในน้้ำที่่�
สกปรกและมีีของเสีีย อาหารเหลืือ หรืือสารอิินทรีีย์์ในบ่่อเป็็นปริิมาณ
มาก เห็็บระฆัังสามารถกำจััดได้้โดยการใช้้ฟอร์์มาลีีนและเปลี่่�ยนถ่่ายน้้ำ
เพื่่�อกำจััดของเสีียในน้้ำ เนื่่�องจากทั้้�งปลิิงใสและเห็็บระฆัังเหล่่านี้้�จะ
สร้้างบาดแผลให้้กัับตััวปลา ทำให้้ปลาติิดเชื้้�อแบคทีีเรีียแทรกซ้้อนตาม
มาได้้ ดัังนั้้�นการควบคุุมและป้้องกััน ควรมีีการกัักโรคและใช้้สารเคมีีที่่�
กล่่าวไว้้ข้้างต้้นในปลาใหม่่ที่่�จะนำเข้้าสู่่�ฟาร์์ม นอกจากนี้้�ในรููปที่่� 4 ยััง
พบว่่ามีีการติิดปรสิิตมากกว่่าหนึ่่�งชนิิด โดยมัักพบการติิดเห็็บระฆัังร่่วม
กัับปรสิิตอื่่�นๆเป็็นส่่วนใหญ่่อีีกด้้วย

%

%

รููปที่่� 3 แผนภููมิิแสดงร้้อยละของแบคทีีเรีียแต่่ละสปีีชีีส์์ที่่�พบในสััตว์์น้้ำ

เชื้้�อไวรััสที่่�พบได้้บ่่อยที่่�สุุดในปีี พ.ศ. 2564 คืือ Tilapia
lake virus (TiLV) ซึ่่�งพบในปลานิิลแดง ปลาทัับทิิม และปลานิิล
โดยปลาจะแสดงอาการว่่ายน้้ำอ่่อนแรง ไม่่กิินอาหาร ติิดเชื้้�อ
แบคทีีเรีียหรืือปรสิิตแทรกซ้้อนได้้ง่่าย ไปจนถึึงพบแผลหลุุมตาม
ผิิวหนัังคล้้ายกัับการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีีย Aeromonas spp. นอกจาก
นี้้�อวััยวะภายในยัังพบการอัักเสบของตัับอีีกด้้วย เชื้้�อไวรััสชนิิดนี้้�
สามารถติิดต่่อได้้ผ่่านอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในบ่่อที่่�เป็็นโรค คนงานที่่�ลงไปจัับ
ปลา รถขนปลา ปลาป่่วยหรืือปลาตาย หรืือมีีการเคลื่่�อนย้้ายปลา
จากบ่่อที่่�ป่่วยไปยัังบ่่อไม่่มีีเชื้้�อ เชื้้�อไวรััสที่่�พบเป็็นอัันดัับถััดมาคืือ
Infectious spleen and kidney necrosis virus (ISKNV) พบใน
ปลากะพง โดยพบการป่่วยมากในลููกปลาขณะมีีการขนส่่งเคลื่่�อน
ย้้ายลููกปลาเพื่่�อลงบ่่อดิิน ปลาที่่�ติิดเชื้้�อพบว่่าจะซึึม แยกตััวออกจาก
ฝููง ผิิวหนัังมีีสีีดำ มีีอััตราการตายค่่อนข้้างสููง เนื่่�องจากเชื้้�อทั้้�งสอง
เป็็นไวรััสจึึงไม่่สามารถรัักษาด้้วยยาได้้ ดัังนั้้�นการจััดการฟาร์์มและ
คุุณภาพน้้ำที่่�ดีี ร่่วมกัับการมีีมาตรการเฝ้้าระวัังโรค มีีระบบความ
ปลอดภัั ย ทางชีีวภาพที่่� ดีี ควบคู่่�กัั บ การให้้ ส ารเสริิ ม ภูู มิิ คุ้้�มกัั น
สามารถลดความเสีียหายที่่�เกิิดจากเชื้้�อไวรััสได้้

%

รููปที่่� 4 แผนภููมิิแสดงร้้อยละของปรสิิตแต่่ละสปีีชีีส์์ที่่�พบในปลาน้้ำจืืด

รููปที่่� 5 แผนภููมิิแสดงร้้อยละ
ของไวรััสแต่่ละสปีีชีีส์์ที่่�พบใน
ปลากะพงและปลานิิล
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	ตััวอย่่างสุุกรที่่�ส่่งเข้้ามาชัันสููตร ณ หน่่วยงานชัันสููตรโรคสััตว์์ กำำ�แพงแสน คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ มีีทั้้�งสิ้้�น
236 ตััวอย่่าง โดยกลุ่่�มตััวอย่่างสุุกรที่่�ส่่งเข้้ามามากที่่�สุุด คืือ สุุกรอนุุบาล จำำ�นวน 164 ตััวอย่่าง รองลงมาคืือ สุุกรช่่วงขุุน (เล็็ก รุ่่�น และขุุน) จำำ�นวน
54 ตััวอย่่าง สุุกรแม่่พัันธุ์์�จำำ�นวน 14 ตััวอย่่าง และสุุกรดููดนม จำำ�นวน 4 ตััวอย่่าง โดยมีีรายละเอีียดต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�

สุก รแม่ พ ั น ธุ ์

5.93%
(ระบบที่่�เกิิดโรค, จำำ�นวนเคส)

สุกรดูดนม

1.69%
(ระบบที่่�เกิิดโรค, จำำ�นวนเคส)

	ตััวอย่่างสุุกรแม่่พัันธุ์์�ส่่วนใหญ่่มาด้้วยปััญหาระบบสืืบพัันธุ์์� รองลง
มาคืือ ปััญหาการตายเฉีียบพลััน และปััญหาระบบทางเดิินหายใจ ซึ่่ง� การแท้้ง
ลููกเป็็นปััญหาหลัักที่่�ถููกส่่งเข้้ามา ปััญหาระบบสืืบพัันธุ์์�ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการ
ติิดเชื้้�อแบคทีีเรีีย โดยเชื้้�อแบคทีีเรีียที่่�สามารถเพาะได้้จากตััวอย่่างลููกแท้้ง
ได้้แก่่ เชื้้�อ Escherichia coli (E. coli) และ เชื้้�อ Streptococccus spp.
นอกจากนี้้�ตััวอย่่างลููกแท้้งบางส่่วนยัังตรวจพบเชื้้�อ Porcine circovirus
type2 (PCV2) ร่่วมด้้วย ส่่วนปััญหาการตายเฉีียบพลัันนั้้�นพบว่่าเกิิดจาก
ปััญหาเลืือดออกในกระเพาะอาหาร (Gastric ulcer) ส่่วนปััญหาระบบทาง
เดิินหายใจนั้้�นเกิิดจากเชื้้�อแบคทีีเรีีย คืือ Streptococccus spp. และ
P. multocida จากการซัักประวััติิฟาร์์มที่่�ส่่งตััวอย่่างเข้้ามานั้้�นพบว่่าปััญหา
ในส่่วนแม่่พัันธุ์์�ส่่วนใหญ่่มีีความเกี่่�ยวกัับเรื่่�องคุุณภาพน้ำำ��และอาหารที่่�มีีปน
เปื้้�อนทั้้�งเชื้้�อแบคทีีเรีียและสารพิิษจากเชื้้�อรา การจััดการสภาพแวดล้้อม
ภายในโรงเรืือน รวมทั้้�งเกี่่�ยวกัับเรื่่�องคุุณภาพและจำำ�นวนสุุกรสาวทดแทน
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The “KVDC” annual report 2021

	ตััวอย่่างสุุกรดููดนมทั้้�งหมดมาด้้วยปััญหาระบบทาง
เดิินอาหาร จากการผ่่าซากพบว่่าสาเหตุุหลัักของปััญหาระบบ
ทางเดิินอาหารนั้้�นเกิิดจากกการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีีย E. coli
จากการซัักประวััติฟิ าร์์มที่่�ส่ง่ ตััวอย่่างเข้้ามานั้้�นพบว่่ามีีหลาย
ปััจจััยที่่�เกี่่ย� วข้้อง เช่่น แม่่สุกุ รมีีภาวะแห้้งนมส่่งผลให้้ลูกู สุุกร
ได้้รัับภููมิิคุ้้�มกัันจากน้ำำ��นมเหลืือง (colostrum) ไม่่เพีียงพอ
การดููแลสุุกรอุ้้�มท้้องระยะท้้ายและการดููแลแม่่สุกุ รหลัังคลอด
ที่่�ไม่่เหมาะสม เป็็นต้้น

สุก รอนุ บาล

69.49%
(ระบบที่่�เกิิดโรค, จำำ�นวนเคส)

22.88%

สุกรช่วงขุน

(ระบบที่่�เกิิดโรค, จำำ�นวนเคส)

%
	ตััวอย่่างสุุกรอนุุบาลส่่วนใหญ่่ส่่งมาด้้วยปััญหาระบบทางเดิิน
หายใจ รองลงมาคืือ ปััญหาติิดเชื้้�อหลายระบบทั่่�วร่่าง และปััญหาระบบ
ทางเดิินอาหาร จากการผ่่าซากสามารถวิินิิจฉััยเบื้้�องต้้นถึึงสาเหตุุของ
ปััญหาทางเดิินหายใจหลัักๆที่่�พบได้้คืือ สุุกรที่่�ป่่วยพบรอยโรคของกลุ่่�ม
อาการของโรคทางเดิินหายใจซัับซ้้อน Porcine respiratory disease
complex (PRDC) ส่่วนปััญหาติิดเชื้้�อหลายระบบทั่่�วร่่างนั้้�นเกิิดจากกลุ่่�ม
อาการ Porcine circovirus associated disease (PCVAD) ปััญหา
ทางระบบประสาทนั้้�นพบว่่าเกิิดจากโรคบวมน้ำำ�� (Edema disease) และ
จากการติิดเชื้้�อ Streptococcus spp. และ H. parasuis ส่่วนปััญหาทาง
เดิินอาหารนั้้�นพบว่่าเกิิดจากการติิดเชื้้�อ E. coli จากการซัักประวััติิฟาร์์ม
ที่่�ส่ง่ ตััวอย่่างเข้้ามานั้้�นพบว่่ามีีหลายปััจจััยที่่�เกี่่ย� วข้้อง เช่่น ซึ่ง่� ส่่วนใหญ่่มักั
เกิิดจากความด้้อยคุุณภาพของลููกสุุกรหย่่านมส่่งผลให้้มีีโอกาสป่่วยได้้ง่า่ ย
หรืือเกิิดจากการจััดการที่่�บกพร่่อง เช่่น การจััดการโปรแกรมที่่�ผิดิ พลาดส่่ง
ผลให้้ทำำ�วัคั ซีีนไม่่ตรงตามอายุุ การเลี้้ย� งสุุกรหลายอายุุหรืือหลายแหล่่งร่่วม
กัันภายในโรงเรืือน ขั้้�นตอนและระยะเวลาในการล้้างพัักทำำ�ความสะอาด
โรงเรืือนต่ำำ��กว่่า 5 วััน การระบายอากาศภายในโรงเรืือนที่่�ไม่่ดีี เป็็นต้้น

	ตััวอย่่างสุุกรช่่วงเล็็ก รุ่่�นและขุุน ส่่วนใหญ่่ส่่งมาด้้วย
ปััญหาการตายเฉีียบพลััน ปััญหาระบบทางเดิินหายใจ รองลงมา
คืือ ปััญหาระบบทางเดิินหายใจ สาเหตุุของปััญหาการตายแบบ
เฉีียบพลัันนั้้�น สาเหตุุหลัักๆพบว่่าเกิิดจากการติิดเชื้้�อ APP และ
เชื้้อ� Streptococcus spp. ปััญหาทางเดิินหายใจหลัักๆที่่�พบจาก
การผ่่าซากคืือ พบรอยโรคของโรคในกลุ่่�มอาการ PRDC ปััญหา
ติิดเชื้้�อหลายระบบทั่่�วร่่างนั้้�นหลัักๆเกิิดจากกลุ่่�มอาการ PCVAD
จากการซัักประวััติฟิ าร์์มพบปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาดัังกล่่าวหลาย
ปััจจััย คืือ คุุณภาพสุุกรจากช่่วงอนุุบาล การเลี้้�ยงรวมสุุกรหนา
แน่่นและหลายช่่วงอายุุรวมกัันภายในโรงเรืือน การระบายอากาศ
ในโรงเรืือนไม่่ดีี วััตถุุดิิบอาหารสััตว์์ที่่�ใช้้มีีความเสี่่�ยงปนเปื้้�อนสาร
พิิษจากเชื้้�อรา เป็็นต้้น
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PEN = Penicillin
AMC = Amoxicillin+
Clavulanic acid
AMX = Amoxicillin
AMP = Ampicillin
APR = Apramycin
CRO = Ceftriaxone
CEX = Cephalexin

CEF = Cephalothin
CST = Colistin
DOX = Doxycycline
ENR = Enrofloxacin
FLO = Florfenicol
GEN = Gentamicin
KAN = Kanamycin
LIN = Lincomycin

NEO = Neomycin
OTC = Oxytetracycline
SXT = TrimethoprimSulfamethoxazole
TIA = Tiamulin
TMS = Tilmicosin
TYL = Tylosin

PIG
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AQUATIC

POULTRY

AMC = Amoxicillin+Clavulanic acid
AMX = Amoxicillin
AMP = Ampicillin
CEX = Cephalexin
CST = Colistin
DOX = Doxycycline
ERY = Erythromycin
GEN = Gentamicin
LIN = Lincomycin
NEO = Neomycin
OTC = Oxytetracycline
SXT = Trimethoprim-Sulfamethoxazole
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AMC = Amoxicillin+Clavulanic acid
AMX = Amoxicillin
AMP = Ampicillin
CTF = Ceftiofur
CEZ = Cephazolin

Raw milk

CLOX = Cloxacillin
ENR = Enrofloxacin
GEN = Gentamicin
SXT = Trimethoprim-Sulfamethoxazole

ข้อมูลจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

ข้อมูลจากหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำ�แพงแสน

รายงานผลการตรวจ
การปนเปื้้�อนสารพิิษจากเชื้้�อรา ปีี 2564
สารพิิษจากเชื้้�อราที่่�ก่่อความเสีียหายในอุุตสาหกรรมการเลี้้�ยงสััตว์์เศรษฐกิิจนั้้�น คืือสารเมตาโบไลต์์ที่่�เชื้้�อราสร้้างขึ้้�นขณะเจริิญเติิบโตซึ่่�ง
ปนเปื้้�อนมากัับวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์ โดยสามารถเกิิดการปนเปื้้�อนได้้ในทุุกขั้้�นตอนการผลิิตตั้้�งแต่่การเพาะปลููก การขนส่่ง การเก็็บรัักษา ไปจนถึึง
การปนเปื้้�อนจากอุุปกรณ์์และภาชนะที่่�ใช้้ในการให้้อาหารสััตว์์ สารพิิษจากเชื้้�อราที่่�ก่่อปััญหาต่่อการเลี้้�ยงสััตว์์มีีหลายชนิิด ตััวอย่่างเช่่น Aflatoxin, Zearalenone, Fumonisin, T-2 toxin, Vomitoxin เป็็นต้้น ปีี พ.ศ. 2564 มีีตััวอย่่างวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์ถููกส่่งเข้้ามาตรวจหาการปนเปื้้�อน
สารพิิษจากเชื้้�อราที่่�หน่่วยงานชัันสููตรโรคสััตว์์ กำำ�แพงแสน คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และได้้รวบรวมผลตรวจไว้้ ดัังนี้้�

Aflatoxin

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

พบการปนเปื้้�อน Aflatoxin สููงในข้้าวโพด และรำำ�ละเอีียด ส่่วนอาหารสััตว์์ที่่�มีีการปนเปื้้�อนสููงพบในอาหารไก่่

Zearalenone

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

พบการปนเปื้้�อน Zearalenone สููงในวััตถุุดิิบและอาหารสััตว์์หลายชนิิด ซึ่่�งพบการปนเปื้้�อนอยู่่�ในระดัับ > 25 ppb. จำำ�นวนมาก
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Fumonisin

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

พบการปนเปื้้�อน Fumonisin สููงในข้้าวโพด DDGS และรำำ�ละเอีียด ส่่วนอาหารสััตว์์พบการปนเปื้้�อนสููงในอาหารสััตว์์หลาย
ชนิิด โดยเฉพาะ สุุกรรุ่่�น สุุกรเล็็ก และสุุกรอนุุบาล

T-2 toxin

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

พบการปนเปื้้�อนของ T-2 toxin ระดัับสููงใน DDGS ส่่วนในอาหารสััตว์์พบการปนเปื้้�อนในระดัับต่ำำ��

Vomitoxin

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

พบการปนเปื้้�อนของ Vomitoxin ระดัับสููงใน DDGC มัันสำำ�ปะหลััง และอาหารไก่่
ในปีี 2564 จากผลการตรวจวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์และอาหารสััตว์์ที่่�ส่่งเข้้ามาที่่�หน่่วยงานชัันสููตรโรคสััตว์์ กำำ�แพงแสน พบว่่าวััตถุุดิิบ
อาหารสััตว์์และอาหารสััตว์์หลายชนิิดมีีความเสี่่�ยงในการปนเปื้้�อนสารพิิษจากเชื้้�อราในระดัับสููง โดยเฉพาะในข้้าวโพด รำำ�ละเอีียด DDGS
อาหารไก่่ และอาหารสุุกร ดัังนั้้�นทางฟาร์์มควรที่่�จะต้้องมีีมาตรการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดจากสารพิิษจากเชื้้�อรา เช่่น เลืือกซื้้�อวััตถุุดิิบ
จากแหล่่งที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ ไม่่ควรเก็็บวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์เป็็นเวลานาน ถ้้ามีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้วััตถุุดิิบที่่�มีีความเสี่่�ยงควรใช้้ในสััดส่่วนที่่�ไม่่
สููงมาก เลืือกใช้้สารจัับสารพิิษจากเชื้้�อราที่่�มีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้�ทางฟาร์์มควรมีีการสุ่่�มเก็็บตััวอย่่างส่่งตรวจการปนเปื้้�อนสารพิิษจากเชื้้�อ
ราเป็็นประจำำ�
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PRRS

Porcine reproductive
and respiratory syndrome
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ไวรััสพีีอาร์์อาร์์เอส PRRSV หรืือ Porcine reproductive
and respiratory syndrome เป็็นโรคติิดเชื้้�อไวรััสที่่�มีีความสำำ�คััญ
ต่่ออุุตสาหกรรมการผลิิตสุุกรทั่่�วโลกโดยก่่อให้้เกิิดความผิิดปกติิใน
ระบบทางเดิินหายใจในสุุกรและภาวะแท้้งในแม่่สุุกร เชื้้�อไวรััสชนิิดนี้้�
สามารถแบ่่งออกได้้เป็็นสองสายพัันธุ์์�ตามลัักษณะทางพัันธุุกรรมของ
เชื้้�อ ได้้แก่่ genotype I หรืือสายพัันธุ์์� EU (European) และ genotype II หรืือสายพัันธุ์์� NA (North America) ในประเทศไทยนั้้�นพบ
การระบาดของไวรััสทั้้�งสองสายพัันธุ์์� แต่่อย่่างไรก็็ตาม genotype II
หรืือ สายพัันธุ์์� NA เป็็นสายพัันธุ์์�ที่่�พบว่่ามีีการระบาดเป็็นส่่วนใหญ่่ใน
ประเทศไทย เชื้้�อไวรััสพีีอาร์์อาร์์เอสสายพัันธุ์์�หลัักที่่�มีีการระบาดใน
ประเทศไทยในปีีที่่�ผ่่านมายัังคงเป็็นสายพัันธุ์์� NA จากการสุ่่�มส่่งตััว
อย่่ า งบางส่่ ว นเพื่่� อ ศึึ ก ษาลำำ�ดัั บพัั นธุุ ก รรมและแผนภูู มิิ ต้้ น ไม้้
พัันธุุกรรม (phylogenetic tree) ของยีีน ORF5 ของเชื้้�อไวรััสพีีอาร์์
อาร์์เอสสายพัันธุ์์� NA สามารถแบ่่งเชื้้�อไวรััสออกได้้เป็็น 9 lineage
โดยไวรััสที่่�เคยมีีการระบาดในประเทศไทยพบการกระจายในหลาย
lineage
ไวรััสพีีอาร์์อาร์์เอสเป็็นไวรััสที่่�มีีอััตราการกลายพัันธุ์์�ที่่�
รวดเร็็ว ทำำ�ให้้มีีความสามารถในการเอาตััวรอดจากระบบภููมิิคุ้้�มกััน
หรืือวััคซีีน จากการวิิจััยของ Saenglub (2020) ได้้ตั้้�งข้้อสัังเกตของ
ไวรัั ส พีีอาร์์ อ าร์์ เ อสที่่� มีีลัั ก ษณะของการหนีีภูู มิิ คุ้้� มกัั น ..(NA/TH/
S001/2015 ใน lineage 1) และมีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะกลายเป็็นสาย
พัั นธุ์์� ใหม่่ ใ นอนาคต..ดัั ง นั้้� น การเฝ้้ า ติิ ด ตามการแปรเปลี่่� ย นทาง
พัันธุุกรรมของเชื้้�อไวรััสจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ควรดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง

PCV
PCV

Porcine circovirus

เชื้้�อไวรััสเซอร์์โคไวรััสในสุุกร (Porcine circovirus; PCV) ในปััจจุุบัันแบ่่งออกเป็็นสี่่�ชนิิด ได้้แก่่ PCV1 (Porcine circovirus
type 1) PCV2 (Porcine circovirus type 2) PCV3 (Porcine circovirus type 3) และ PCV4 (Porcine circovirus type 4) จาก
สุุกรในประเทศจีีน โดย PCV2 เป็็นเชื้้�อไวรััสเซอร์์โคไวรััสที่่�สำำ�คััญในสุุกรชนิิด ทำำ�ให้้เกิิดกลุ่่�มอาการที่่�เรีียกว่่าพีีซีีวีีเอดีี หรืือ PCVAD
(Porcine circovirus associated diseases) ซึ่่�งมีีผลเสีียต่่อสุุขภาพของสุุกร เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่า PCV2 มีีการเปลี่่�ยนแปลงไทป์์
(type) ของเชื้้�อที่่�ระบาดในหลายประเทศทั่่�วโลก ซึ่่�งจากเดิิมมัักพบเป็็น PCV2a และ PCV2b เปลี่่�ยนเป็็นไทป์์ PCV2d อัันเนื่่�องมาจาก
การที่่�ไวรััสพยายามจะหนีีระบบภููมิิคุ้้�มกัันหรืือวััคซีีน หน่่วยงานชัันสููตรโรคสััตว์์กำำ�แพงแสน คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน ได้้ทำำ�การตรวจลำำ�ดัับนิิวคลีีโอไทด์์ (sequencing) ของไวรััส PCV2 ที่่�ถููกส่่งมาชัันสููตรในปีี 2021
พบว่่าไวรััส PCV2 ที่่�พบอยู่่�ในกลุ่่�มของไทป์์ PCV2d เป็็นส่่วนใหญ่่ เช่่นเดีียวกัับเชื้้�อไวรััสที่่�พบในปีี 2018-2020 และที่่�อื่่�น ๆ ทั่่�วโลก

PED
PED

Porcine epidemic diarrhea

Porcine epidemic diarrhea เชื้้�อไวรััสพีีอีีดีี (PEDV) หรืือ Porcine epidemic diarrhea virus ซึ่่�งเป็็นไวรััสชนิิดอาร์์เอ็็นเอไวรััสประเภท single-stranded
positive-sense RNA อยู่่�ในวงศ์์ Coronaviridae เป็็นสาเหตุุของโรคท้้องเสีียติิดต่่อ
ในสุุกร โดยไวรััสก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อเซลล์์เยื่่�อบุุทางเดิินอาหารของสุุกร ทำำ�ให้้
สุุกรท้้องเสีียและก่่อให้้เกิิดความเสีียหายตามมา
ในการศึึกษาระบาดวิิทยาเชิิง
โมเลกุุล (molecular epidemiology) ของเชื้้�อไวรััสชนิิดนี้้�นิิยมใช้้ข้้อมููลลำำ�ดัับนิิว
คลีีโอไทด์์ของ s gene หรืือ spike gene โดยโปรตีีนชนิิดนี้้� นั้้�นมีีบทบาทสำำ�คััญเกี่่�ยว
กัับการนำำ�เชื้้�อไวรััสพีีอีีดีีเข้้าสู่่�เซลล์์และเกี่่�ยวข้้องกัับการตอบสนองทางภููมิิ
คุ้้�มกัันของสุุกร สายพัันธุ์์�ของเชื้้�อไวรััส PED สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น
สองกลุ่่�มใหญ่่ๆ ได้้แก่่ G1 และ G2 โดยกลุ่่�ม G1 ประกอบไปด้้วย
เชื้้�อไวรััสพีีอีีดีี สายพัันธุ์์�ดั้้�งเดิิม (Classical PED) เช่่น CV777
DR13 และสายพัันธุ์์�วััคซีีนบางสายพัันธุ์์� ในขณะที่่�กลุ่่�ม G2
ประกอบไปด้้วยสายพัันธุ์์�ที่่�มีีการระบาดอย่่างแพร่่หลาย
ในประเทศจีีน เกาหลีี อเมริิกา และในประเทศไทย
เอง (Pandemic PED) สำำ�หรัับประเทศไทยนั้้�น
มัักพบการระบาดของ PEDV เป็็นระยะๆ
จากข้้อมููลตััวอย่่างเชื้้�อที่่�เก็็บจากฟาร์์มสุุกรใน
ประเทศไทยในช่่วงปีี 2018-2021 จะเห็็นได้้ว่่า
พบเชื้้�อ PEDV ทั้้�งในกลุ่่�ม G1 และ G2
อย่่างไรก็็ตามจากตััวอย่่างที่่�ถููกส่่งมา
พบว่่าเชื้้�อที่่�พบส่่วนมากจะอยู่่�ในกลุ่่�มของ
Classical strain (G1) เป็็นส่่วนใหญ่่
23

PCV

แผนภููมิิต้้นไม้้พัันธุุกรรม (Phylogenetic tree) โดยใช้้
ORF2 ของเชื้้�อเซอร์์โคไวรััสในสุุกรชนิิด PCV2 ในการ
ศึึกษาความสััมพัันธ์์ทางพัันธุุกรรมของเชื้้�อ
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ปีี 2564

ต้้องถืือว่่าเป็็นปีีแห่่งประวััติิศาสตร์์ชาติิไทย
เนื่่�องจากโรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกร(African swine swine fever; ASF) ได้้
สร้้างความเสีียหายต่่ออุุตสาหกรรมการเลี้้�ยงสุุกรอย่่างรุุนแรง มีีการประมาณ
กัันว่่าทำำ�ให้้แม่่สุุกรสููญเสีียไปมากถึึง 40% สร้้างผลกระทบต่่อผู้้�ผลิิตสุุกรทุุก
ระดัับ ทั้้�งรายใหญ่่ รายกลาง รายเล็็กและรายย่่อย ส่่งผลให้้ปีี 2564 เป็็นปีีที่่�
ราคาสุุกรผัันผวนที่่�สุุดและทำำ�ให้้ราคาสุุกรมีีชีีวิิตหน้้าฟาร์์มช่่วงเดืือนธัันวาคม
2564 ต่่อเนื่่�อง มกราคม 2565 อยู่่�ในระดัับสููงที่่�สุุดเท่่าที่่�เคยเกิิดขึ้้�นคืือ 110 116 บาท/กก. และกลัับลงมาอยู่่�ในราคา 80 - 90 บาท ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์
และคาดว่่าราคาสุุกรจะอยู่่�ในระดัับสููงต่่อเนื่่�องไปอีีก เนื่่�องจากอุุปทานยััง
คงขาดแคลนไปอีีกระยะหนึ่่�ง
	ประเด็็นที่่�อยากจะกล่่าวถึึง คืือ การที่่�ราคาสุุกรอยู่่�ในระดัับสููง แต่่ผู้้�
เลี้้�ยงกลัับไม่่ได้้รัับผลประโยชน์์อย่่างทั่่�วถึึง เนื่่�องจากปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นเกิิดจาก
โรคระบาดที่่�รุุนแรง ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโรคจะไม่่ได้้ประโยชน์์ใดๆ จาก
ราคาสุุกรที่่�สููงขึ้้�น..(แถมยัังขาดทุุนจากการสููญเสีีย)..ส่่วนผู้้�ที่่�อยู่่�รอดปลอดภััย
คืื อ ผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บป ระโยชน์์ เ ต็็ ม ที่่� . .คอลัั ม น์์ นี้้� จึึ ง อยากนำำ� เสนอฟาร์์ ม ที่่� ยัั ง คงมีี
ประสิิทธิิภาพการผลิิตที่่�ดีีในภาวะโรคระบาด..เพื่่�อเป็็นตััวอย่่างของฟาร์์มที่่�
สามารถผนวกเรื่่� อ งความปลอดภัั ย ทางชีีวภาพที่่� เข้้ ม แข็็ ง กัั บ การผลิิ ต ที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพที่่�ดีีควบคู่่�กัันไป
ฟาร์์มที่่� 1 เป็็นฟาร์์มขนาด 1,000 แม่่ มีีลููกหย่่านม/แม่่/ปีี (PSY)
32.2 ตััว/แม่่/ปีี โดยฟาร์์มมีีความโดดเด่่นมากในเรื่่�องอััตราเข้้าคลอดที่่� 95.4%
มีีรอบการผลิิต (LSY) 2.41 และมีีวัันที่่�ไม่่ให้้ผลผลิิต (non-productive day)
23.6 วััน ซึ่่�งถืือว่่าดีีมากๆ ขนาดครอกอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีี คืือ 16.2 ตััว ลููก
หย่่านม/ครอกแม่่หย่่า 11.7 ตััว ในขณะที่่�ลููกหย่่านม/ครอกแม่่คลอด 13.3 ตััว
จะสัังเกตเห็็นว่่า..ลููกหย่่านม/ครอกแม่่หย่่าน้้อยกว่่าลููกหย่่านม/ครอกแม่่
คลอด เนื่่�องจากจำำ�นวนแม่่หย่่านมมีีมากกว่่าแม่่คลอด เพราะมีีการนำำ�แม่่
หย่่านมมาทำำ�แม่่นม ทำำ�ให้้บางแม่่มีีการหย่่านม 2 ครั้้�ง
ฟาร์์มที่่� 2 เป็็นฟาร์์มขนาด 4,200 แม่่ มีีลููกหย่่านม/แม่่/ปีี 30.5
ตััว โดยมีีจุุดเด่่นที่่�ขนาดครอกที่่�สููงถึึง 19.2 ตััว ลููกมีีชีีวิิตต่่อครอก 16.8 ตััว
และมีีอััตราเข้้าคลอดที่่�ดีี คืือ 93.1% แม้้ฟาร์์มนี้้�จะมีี %ลููกตายก่่อนหย่่านมสููง
มาก แต่่ก็็ยัังคงมีีลููกหย่่านม/ครอกแม่่หย่่าในระดัับที่่�ดีี คืือ 12.5 ตััว และมีีลููก
หย่่านม/ครอกแม่่คลอด 13.5 ตััว
	ทั้้�งสองฟาร์์มเป็็นตััวอย่่างฟาร์์มที่่�ยัังสามารถดำำ�เนิินการผลิิตได้้อย่่างปกติิ จะเห็็นว่่า มููลค่่าของระบบความปลอดภััยทางชีีวภาพนั้้�นมีีสููงมาก
ตามสิ่่�งที่่�ผมเคยเน้้นย้ำำ��เสมอว่่า การป้้องกัันมีีต้้นทุุนที่่�ถููกกว่่าการแก้้ไขเสมอ การสร้้างระบบความปลอดภััยทางชีีวภาพแม้้จะมีีต้้นทุุนที่่�สููง(มาก) แต่่
ผลที่่�ได้้นั้้�น คุ้้�มค่่าอย่่างยิ่่�ง ทั้้�งมููลค่่าสุุกรที่่�ยัังคงอยู่่�และผลที่่�ได้้จากระดัับราคาที่่�สููงขึ้้�น ขอให้้ทุุกท่่านสามารถดำำ�เนิินการผลิิตหรืือกลัับมาผลิิตได้้อย่่าง
ปลอดภััย เพื่่�อรัับสิ่่�งดีีๆที่่�จะเกิิดขึ้้�นในปีี 2565 ครัับ
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27

“

การสร้้างระบบความปลอดภััยทางชีีวภาพที่่�ดีี..ควรจะ

ต้้องผ่่านการวิิเคราะห์์จุุดอ่่อนจุุดแข็็งของสถานที่่�หรืือฟาร์์มที่่�จะใช้้ระบบ
ความปลอดภััยทางชีีวภาพนั้้�นเสีียก่่อน..โดยใช้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเชื้้�อโรคเป้้า
หมาย ได้้แก่่ ลัักษณะของเชื้้�อ การแพร่่เชื้้�อของสุุกร พาหะนำำ�โรค ความ
ทนทานในสิ่่�งแวดล้้อม มาพิิจารณาร่่วมกัับแผนผัังฟาร์์ม การขนส่่งภายใน
ฟาร์์ม (logistic) การเคลื่่�อนที่่�ของสุุกรภายในฟาร์์ม (pig flow และ production flow) เพื่่�อจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ โดยพิิจารณาถึึงความจำำ�เป็็นที่่�
ต้้องมีีหรืือไม่่มีี ซึ่่�งทำำ�ให้้การสร้้างระบบและงบลงทุุนที่่�แตกต่่างกัันออกไป

”

การแบ่่งความปลอดภััยทางชีีวภาพตามพื้้�นที่่� (zoning)
โดยทั่่�วไปแล้้วจะแบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน คืือ

ประโยชน์์ของการสร้้าง
ระบบความปลอดภััยทางชีีวภาพที่่�ดีี

1
2
4
28 //

ป้้องการเชื้้�อเข้้ามาภายในฟาร์์ม

ลดการแพร่่กระจายของเชื้้�อโรคภายในฟาร์์ม
ทำำ�ให้้ความรุุนแรงของความเสีียหายของโรคลดลง

1. พื้้�นที่่�ปนเปื้้�อนหรืือพื้้�นที่่�สกปรก (Contamination zone)
หมายถึึงพื้้�นที่่�ชั้้�นนอกสุุดนอกเขตฟาร์์ม เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีการปนเปื้้�อน
เชื้้�อโรค เป็็นจุุดแรกที่่�จะต้้องมีีการฆ่่าเชื้้�อ เพื่่�อลดปริิมาณเชื้้�อที่่�จะเข้้า
สู่่�ฟาร์์ม พื้้�นที่่�นี้้�คืือ บริิเวณนอกเขตฟาร์์ม จุุดจอดรถของคนภายนอก
รถขนส่่งของ รถขนส่่งสุุกร พื้้�นที่่�นี้้�จะต้้องทำำ�ความสะอาดทุุกครั้้�งที่่�มีี
รถจากภายนอกมาจอดหรืือมีีการปนเปื้้�อนเกิิดขึ้้�น

สามารถควบคุุมโรคได้้รวดเร็็ว

2. พื้้�นที่่�กัันชน (Buffer zone) เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�ระหว่่างพื้้�นที่่�สกปรก
และพื้้�นที่่�เลี้้�ยงสััตว์์ พื้้�นที่่�นี้้�จะเป็็นส่่วนที่่�มีีการฆ่่าเชื้้�อที่่�อาจหลงเหลืือ
มาจากการฆ่่าเชื้้�อในพื้้�นที่่�สกปรก ในฟาร์์มขนาดเล็็ก อาจจะมีีหรืือ
ไม่่มีีพื้้�นที่่�ส่่วนนี้้�

ลดการตกค้้างของเชื้้�อในสิ่่�งแวดล้้อม
ทำำ�ให้้กลัับมาเลี้้�ยงสุุกรชุุดใหม่่ได้้เร็็วขึ้้�น

3. พื้้�นที่่�เลี้้�ยงสััตว์์ (Clean zone) หมายถึึง พื้้�นที่่�ภายในโรงเรืือน
เลี้้�ยงสััตว์์ ซึ่่�งเป็็นจุุดที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดที่่�จะต้้องมั่่�นใจว่่า ไม่่มีีเชื้้�อจาก
ภายนอกเข้้าสู่่�ภายในโรงเรืือน

3
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มาตรการอื่นๆ

นอกจากเรื่่�องโรงเรืือน โครงสร้้าง และอุุปกรณ์์แล้้ว ระบบความปลอดภััยทางชีีวภาพยัังต้้องมีีมาตรการที่่�สำำ�คััญ
นอกเหนืือจากที่่�กล่่าวถึึงมาแล้้ว ได้้แก่่

1

การห้้ามนำำ�อาหารเข้้ามาในเขตเลี้้�ยงสััตว์์
• ห้้ามนำำ�เนื้้�อสุุกรและผลิิตภััณฑ์์ทุุกอย่่างที่่�มีีสุุกรเป็็นส่่วนผสมเข้้ามาในบริิเวณฟาร์์มเด็็ดขาด
• ห้้ามนำำ�อาหารทุุกชนิิด เข้้ามารัับประทานในเขตเลี้้�ยงสััตว์์

2

การควบคุุมสััตว์์พาหะภายนอกและภายในโรงเรืือนเลี้้�ยงสุุกร
• ภายนอก ควรวางเหยื่่�อกำำ�จััดหนููอย่่างสม่ำำ��เสมอ กำำ�จััดวััชพืืชที่่�เป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�ของสััตว์์พาหะ เช่่น แมลงชนิิดต่่างๆ
• ภายใน ควรมีีโปรแกรมกำำ�จััดแมลง เช่่น ยุุง แมลงวััน เป็็นต้้น อย่่างสม่ำำ��เสมอ อย่่างน้้อยเดืือนละ 2 ครั้้�ง โดยใช้้ยาฆ่่า
แมลงที่่�สามารถใช้้ในโรงเรืือนได้้ เช่่น กลุ่่�มไซเปอร์์เมททริิน เป็็นต้้น

3

การทำำ�ความสะอาดทางเดิินภายในฟาร์์มและสิ่่�งแวดล้้อม ควรจััดให้้มีีการทำำ�ความสะอาดทางเดิินภายในฟาร์์มทุุกสััปดาห์์
โดยการใช้้ปููนขาวหรืือโซดาไฟ 1% เพื่่�อลดปริิมาณเชื้้�อในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจปนเปื้้�อนจากสััตว์์พาหะชนิิดต่่าง โดยความถี่่�ของ
มาตรการนี้้�จะทำำ�ตามความเหมาะสม เช่่น หากพื้้�นที่่�ข้้างเคีียงมีีการระบาดของโรค อาจทำำ�ทุุกๆ 1-2 วััน เป็็นต้้น
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ห้้ามบุุคคลภายนอกเข้้าฟาร์์มก่่อนได้้รัับอนุุญาต ในภาวะโรคระบาด สิ่่�งที่่�ควรทำำ�ที่่�สุุดคืือ ลดการจราจรเข้้าออกฟาร์์ม การห้้าม
บุุคคลภายนอกเข้้ามาในเขตฟาร์์มเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญ ไม่่ว่่าจะเป็็น การเข้้าฟาร์์มเพื่่�อการซื้้�อขายสุุกร การช่่วยทำำ�วััคซีีน การขนส่่งสุุกร
หรืืออื่่�นๆ หากจำำ�เป็็นจริิงๆ ต้้องเตรีียมเสื้้�อผ้้าให้้เปลี่่�ยนและปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบที่่�วางไว้้อย่่างเคร่่งครััด นอกจากนี้้� ควรมีีสมุุด
บัันทึึกการเข้้าออกฟาร์์มของทุุกคน(รวมทั้้�งเจ้้าของฟาร์์ม)

5

การจััดการน้ำำ��ดื่่�มและน้ำำ��ใช้้ภายในฟาร์์มสุุกร น้ำำ��สามารถเป็็นแหล่่งแพร่่เชื้้�อของโรค ASF ได้้ เนื่่�องจากเชื้้�อไวรััส ASF มีีความ
ทนทานมากเมื่่�ออยู่่�ในน้ำำ�� และการฆ่่าเชื้้�อไวรััส ASF ในน้ำำ��ต้้องใช้้สารฆ่่าเชื้้�อที่่�มีีราคาแพงและต้้องใช้้ในปริิมาณมาก เช่่น คลอรีีนได
ออกไซด์์ กรดไฮโปคลอรััส เป็็นต้้น คลอรีีนที่่�ใช้้ทั่่�วไปในการผลิิตน้ำำ��ปะปาไม่่สามารถฆ่่าเชื้้�อไวรััส ASF ได้้ เราจึึงควรเลืือกใช้้น้ำำ��ที่่�มีี
ความปลอดภััยโดยธรรมชาติิทั้้�งสำำ�หรัับสุุกรดื่่�มและทำำ�ความสะอาดโรงเรืือน เช่่น น้ำำ��บาดาลและน้ำำ��ที่่�วนใช้้ภายในฟาร์์มเท่่านั้้�น การ
ใช้้น้ำำ��ผิิวดิิน น้ำำ��จากคลองธรรมชาติิ น้ำำ��จากคลองชลประทาน ถืือว่่ามีีความเสี่่�ยง หากมีีการระบาดของโรคในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
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การจััดการอาหาร
• อาหารผสมอาหารเอง หลีีกเลี่่�ยงวััตถุุดิิบที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการปนเปื้้�อนของเชื้้�อโรคสููง ได้้แก่่ วััตถุุดิิบที่่�มีีแหล่่งผลิิตมาจากสััตว์์
เช่่น เนื้้�อกระดููกป่่น กระดููกป่่น ขนไก่่ป่่น เป็็นต้้น ส่่วนปลาป่่น อาจมีีโอกาสปนเปื้้�อนน้้อยกว่่า
• อาหารสำำ�เร็็จรููป ควรนำำ�ถุุงอาหารมาอบด้้วยโอโซนอย่่างน้้อย 30 นาทีี ก่่อนนำำ�ไปใช้้ในพื้้�นที่่�เลี้้�ยงสััตว์์
• ควรให้้อาหารให้้หมดในแต่่ละวััน ไม่่ควรมีีอาหารเหลืือทิ้้�งไว้้ในรางอาหารข้้ามคืืน เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของสััตว์์พาหะ ที่่�จะเข้้ามากิิน
และอาจแพร่่เชื้้�อไว้้ในรางอาหาร และควรทำำ�ความสะอาดรางอาหารทุุกวัันหลัังจากให้้อาหารมื้้�อสุุดท้้าย แต่่การล้้างอาหารที่่�
เหลืือค้้างไว้้ จะทำำ�ให้้สููญเสีียอาหารไปกัับการล้้าง อาจส่่งผลกระทบต่่อค่่าดััชนีี อััตราแลกเนื้้�อ (FCR) ได้้
• ห้้ามนำำ�อาหารเหลืือจากการกิินของคน (swill feed) มาใช้้เลี้้�ยงสุุกรโดยเด็็ดขาด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง อาหารที่่�มีีเนื้้�อสุุกรหรืือ
ผลิิตภััณฑ์์จากสุุกรเป็็นส่่วนประกอบ เนื่่�องจากอาหารเหล่่านี้้�มีีโอกาสที่่�จะปนเปื้้�อนด้้วยเชื้้�อไวรััส ASF ถึึงแม้้เชื้้�อไวรััส ASF จะไม่่
ก่่ออัันตรายใดๆ ในคน แต่่เชื้้�อที่่�หลงเหลืือในอาหารสามารถก่่อโรคในสุุกรได้้
เสื้้�อผ้้าที่่�จะใช้้ภายในฟาร์์มและภายนอกฟาร์์ม จะต้้องแยกกัันอย่่างชััดเจน เมื่่�อใช้้เสร็็จแล้้ว จะต้้องแช่่ยาฆ่่าเชื้้�อทุุกครั้้�งอย่่างน้้อย
1 ชั่่�วโมง การแช่่ผ้้าสามารถใช้้น้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อได้้เกืือบทุุกชนิิด เนื่่�องจากสามารถแช่่ได้้นานมากว่่า 1 ชั่่�วโมง ส่่วนการตากผ้้า ควรตาก
ไว้้ในที่่�ๆมีีสััตว์์พาหะมารบกวนน้้อย หรืือทำำ�โรงเรืือนพลาสติิกกัันแมลง เพื่่�อป้้องกัันแมลงนำำ�เชื้้�อมาปนเปื้้�อนเสื้้�อผ้้าที่่�ใช้้ภายในฟาร์์ม
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ฟาร์์มที่่�เคยพบปััญหาโรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกร (African swine fever; ASF) ก่่อนที่่�จะกลัับเลี้้�ยงสุุกรครั้้�งใหม่่จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ต้้อง
ทำำ�การฆ่่าเชื้้�อไวรััส ASF ให้้หมดสิ้้�น พร้้อมทั้้�งตรวจสอบความพร้้อมของฟาร์์มก่่อนที่่�เลี้้�ยงสุุกรในรอบใหม่่อีีกครั้้�ง เชื้้�อไวรััสดัังกล่่าวมีีความคงทนในสิ่่�ง
แวดล้้อมมากและทำำ�ลายได้้ยาก อย่่างไรก็็ตามประสบการณ์์ในภาคสนามพบว่่าเชื้้�อไวรััส ASF สามารถถููกกำำ�จััดไปได้้ แต่่ต้้องใช้้ความละเอีียดในการ
ทำำ�งาน ร่่วมกัับการใช้้วิิธีีการที่่�ถููกต้้อง

การทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อไวรััส ASF ในโรงเรืือนสุุกร

พื้้�นคอก ผนัังคอก รางอาหาร และกล่่องอาหาร
•

ขั้้�นตอนที่่� 1: เก็็บสิ่่�งของที่่�ไม่่ใช้้ รวมทั้้�งวััสดุุสิ้้�นเปลืืองเพื่่�อเผา
ทำำ�ลายให้้หมด
• ขั้้�นตอนที่่� 2: ราด 1% โซดาไฟ โดยใช้้บััวรดน้ำำ��เพื่่�อให้้พื้้�นผิิวสััมผััส
มีีความเปีียกชุ่่�มที่่�สุุด (อย่่าใช้้น้ำำ��แรงดัันสููงฉีีดอััดพื้้�นคอกเป็็นอััน
ขาดเพราะจะทำำ�ให้้เชื้้�อไวรััส ASF ฟุ้้�งกระจายไปทั่่�ว ซึ่่�งนั่่�นจะทำำ�ให้้
การตามฆ่่าเชื้้�อไวรััสทำำ�ได้้ลำำ�บากและไม่่สมบููรณ์์) ในขั้้�นตอนนี้้�
แนะนำำ�ให้้ทำำ� 3 รอบ (วัันละ 1 รอบ)
• ขั้้�นตอนที่่� 3: ใช้้น้ำำ��ฉีีดล้้างคราบสกปรก หรืือใช้้การแซะขี้้�สุุกรออก
ไปจากคอก เสร็็จแล้้วล้้างน้ำำ��เปล่่าออกให้้สะอาด จากนั้้�นใช้้สารขััด
ล้้างที่่�เป็็นโฟมพ่่นให้้ทั่่�ว หรืือใช้้ผงซัักฟอกร่่วมกัับแปรงขััด แล้้วใช้้
น้ำำ��แรงดัันสููงฉีีดล้้างพื้้�นและผนัังคอกให้้สะอาด
• ขั้้�นตอนที่่� 4: พ่่นด้้วยสารฆ่่าเชื้้�อกลููตารััลดีีไฮด์์ ความเข้้มข้้น
1:200 ให้้เปีียกชุ่่�มโดยคาดหวัังว่่าสารฆ่่าเชื้้�อจะเปีียกอยู่่�นานไม่่ต่ำำ��
กว่่า 15 นาทีี ในขั้้�นตอนนี้้�แนะนำำ�ให้้ทำำ� 3 รอบ (วัันละ 1 รอบ)
• ขั้้�นตอนที่่� 5: ทิ้้�งโรงเรืือนไว้้ให้้แห้้งเป็็นเวลาอย่่างน้้อย 7 วััน เพื่่�อ
รอการเก็็บตััวอย่่างตรวจหาสารพัันธุุกรรมของเชื้้�อไวรััส ASF
หมายเหตุุ: สำำ�หรัับฟาร์์มที่่�เริ่่�มการทำำ�ความสะอาด โดยการฉีีดคอกด้้วย
น้ำำ��แรงดัันสููง เชื้้�อมีีโอกาสกระจายไปทั่่�ว แนะนำำ�ให้้เพิ่่�มขั้้�นตอนการรม
ควัันด้้วยกลููตารััลดีีไฮด์์ หรืือฟอร์์มมาลีีน+ด่่างทัับทิิม ซึ่่�งให้้ทำำ�ภายหลััง
จากการทำำ�ขั้้�นตอนที่่� 4 แล้้วเสร็็จ
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จุ๊๊�บน้ำำ��

ให้้ถอดจุ๊๊�บน้ำำ��ทุุกอัันในโรงเรืือนแช่่ในสารฆ่่าเชื้้�อกลููตารััล
ดีีไฮด์์ ความเข้้มข้้น 1:200 เป็็นเวลา 1 ชั่่�วโมง แล้้วทิ้้�งให้้แห้้งเป็็น
เวลา 7 วััน แล้้วล้้างด้้วยน้ำำ��เปล่่าให้้สะอาด จากนั้้�นก็็สวมจุ๊๊�บน้ำำ��
เพื่่�อรอการสวอปตรวจหาสารพัันธุุกรรมของเชื้้�อไวรััสต่่อไป

แผงรัังผึ้้�ง (Cooling pad)
•

•

ขั้้�นตอนที่่� 1: ถอดแผงรัังผึ้้�งออกมาล้้างด้้วยน้ำำ��เปล่่า ปล่่อยให้้
แห้้งแล้้วราดด้้วยสารฆ่่าเชื้้�อกลููตารััลดีีไฮด์์ ความเข้้มข้้น
1:200 ให้้เปีียกชุ่่�ม ในขั้้�นตอนนี้้�แนะนำำ�ให้้ทำำ� 3 รอบ (วัันละ
1 รอบ) (ถ้้าในขั้้�นตอนนี้้�มีีการใช้้สารกััดตะกรัันหิินปููนร่่วม
ด้้วยจะดีีมาก ก่่อนที่่�จะทำำ�การฆ่่าเชื้้�อด้้วยกลููตารััลดีีไฮด์์)
ขั้้�นตอนที่่� 2: ล้้างน้ำำ��เปล่่าออกให้้สะอาด แล้้วทิ้้�งแผงรัังผึ้้�งให้้
แห้้งต่่อไปอีีก 5 วััน แล้้วรอทำำ�การ สวอปตรวจหาสาร
พัันธุุกรรมของเชื้้�อไวรััสต่่อไป

การตรวจสอบการปลอดจากเชื้้�อไวรััส ASF ในฟาร์์ม
การตรวจสอบด้้วยวิิธีีสวอปพื้้�นผิิว (Surface swab)

• ขั้้�นตอนการเก็็บหาเชื้้�อและวิิธีีการตรวจ
- วิิธีีการสวอปเก็็บตััวอย่่าง: ใช้้ผ้้าก๊๊อซชุุบน้ำำ��สะอาด บีีบน้ำำ��
ออกให้้หมาด จากนั้้�นนำำ�ไปเช็็ดถููบริิเวณที่่�ต้้องการสวอป แล้้วนำำ�
ใส่่ถุุงพลาสติิกซิิป เขีียนระบุุให้้ชััดเจนที่่�ข้้างถุุงตััวอย่่าง
- ตรวจตััวอย่่างด้้วยวิิธีีการ qPCR ซึ่่�งผลการตรวจจะต้้อง
เป็็นลบ (Negative) จึึงจะมั่่�นใจว่่าปลอดภััยจากเชื้้�อไวรััส ASF
• ตำำ�แหน่่งที่่�ทำำ�การสวอป
- ซองอุ้้�มท้้อง ซองคลอด คอกพ่่อพัันธุ์์� (สุ่่�มเก็็บตััวอย่่าง
จำำ�นวน 10-20% ของจำำ�นวนซอง/คอกที่่�มีีทั้้�งหมด ให้้เน้้นคอก
ที่่�เคยแสดงอาการป่่วยหนััก หรืือตาย)
- ใช้้ผ้้าก๊๊อซ 4-5 ผืืน เช็็ดในแต่่ละจุุดที่่�สำำ�คััญ เช่่น ราง
อาหาร พื้้�นด้้านหน้้า พื้้�นด้้านท้้าย ซี่่�กรงด้้านข้้างตััว
(ค่่อนไปทางด้้านหน้้า)
- รวมผ้้าก๊๊อซที่่�เก็็บตััวอย่่างแล้้วใส่่ถุุงเดีียวกัันตรวจ		
เป็็น 1 ตััวอย่่าง
- คอกอนุุบาล และคอกสุุกรขุุน (สุ่่�มเก็็บตััวอย่่างจำำ�นวน
10-20% ของจำำ�นวนคอกที่่�มีีทั้้�งหมด ให้้เน้้นคอกที่่�เคยแสดง
อาการป่่วยหนััก หรืือตาย)
- ใช้้ผ้้าก๊๊อซ 4-5 ผืืน เช็็ดในแต่่ละจุุดที่่�สำำ�คััญ เช่่น ราง
อาหาร พื้้�นคอก ส้้วมน้ำำ�� และจุ๊๊�บน้ำำ��
- รวมผ้้าก๊๊อซที่่�เก็็บตััวอย่่างแล้้วใส่่ถุุงเดีียวกัันตรวจ 		
เป็็น 1 ตััวอย่่าง
- จุุดอื่่�นๆที่่�ควรสวอปเพื่่�อตรวจสอบ เช่่น แผงรัังผึ้้�ง รถขนส่่ง
สุุกร เล้้าขายสุุกรขุุน ดิินหน้้าโรงเรืือน ห้้องอาหาร ห้้องน้ำำ��
เป็็นต้้น

การทดสอบโดยใช้้สุุกรกลุ่่�มทดสอบ (Sentinel pig)
(ถ้้าสามารถทำำ�ได้้จะเพิ่่�มความมั่่�นใจได้้มาก)
• ใช้้สุุกรอายุุในช่่วง 4-8 สััปดาห์์ จำำ�นวน 10% ของจำำ�นวนที่่�เลี้้�ยงได้้จริิง ซึ่่�ง
สุุกรดัังกล่่าวจะต้้องตรวจไม่่พบว่่ามีีภููมิิคุ้้�มกััน และไม่่เคยป่่วยด้้วยโรค ASF มา
ก่่อน เพื่่�อทดลองเลี้้�ยงดููว่่าภายในโรงเรืือนยัังมีีเชื้้�อหลงเหลืืออยู่่�หรืือไม่่ ซึ่่�งถ้้าการ
ฆ่่าเชื้้�อไวรััส ASF ไม่่สมบููรณ์์ หรืือมาตรการป้้องกัันเชื้้�อจากภายนอกเข้้ามาหา
ตััวสุุกรบกพร่่อง (Biosecurity ไม่่ดีี) ก็็สามารถทำำ�ให้้สุุกรกลุ่่�มทดลองเลี้้�ยงนี้้�ป่่วย
ได้้
- ให้้สุุกรสามารถเดิินเข้้าออกได้้ทุุกคอก รวมทั้้�งทางเดิินภายในโรงเรืือน
- สัังเกตอาการป่่วย เช่่น ซึึม กิินอาหารไม่่หมด/ไม่่กิินอาหาร
- เมื่่�อครบเวลาทดลองเลี้้�ยงที่่� 4 สััปดาห์์ ให้้สุ่่�มเก็็บตััวอย่่างเลืือด เพื่่�อตรวจ
เชื้้�อไวรััส ASF ด้้วยวิิธีี qPCR ร่่วมกัับการตรวจหาภููมิิคุ้้�มกัันด้้วยวิิธีี ELISA
- การตรวจด้้วยวิิธีี qPCR สามารถรวมตััวอย่่างเลืือดได้้ (5:1)
- การตรวจด้้วยวิิธีี ELISA ให้้ตรวจตััวอย่่างเป็็นรายตััว

• ถ้้าสุุกรที่่�นำำ�เข้้ามาทดลองเลี้้�ยง ไม่่แสดงอาการ พร้้อมทั้้�งผลตรวจทั้้�ง 2
วิิธีีเป็็น “ลบ”
- แสดงว่่าขบวนการทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อทำำ�ได้้อย่่างสมบููรณ์์ ซึ่่�ง
เกษตรกรสามารถนำำ�สุุกรเข้้ามาเลี้้�ยงในโรงเรืือนนั้้�นได้้อย่่างปลอดภััย แต่่ต้้อง
เข้้มงวดขบวนการป้้องกัันเชื้้�อไวรััส ASF จากภายนอกโรงเรืือนเข้้าสู่่�ภายในโรง
เรืือนอีีกครั้้�งหนึ่่�ง (Biosecurity ต้้องเข้้มแข็็ง)

• ถ้้าสุุกรที่่�นำำ�เข้้ามาเลี้้�ยงใหม่่แสดงอาการป่่วย และผลการตรวจเชื้้�อใน
เลืือด หรืือตรวจหาภููมิิคุ้้�มกัันในตััวสุุกรเป็็น “บวก”

“

- ให้้ทำำ�ลายสุุกรที่่�นำำ�มาทดลองเลี้้�ยงทิ้้�งทั้้�งหมด
- เริ่่�มขั้้�นตอนการทำำ�ความสะอาดใหม่่

	ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นวิิธีีการฆ่่าเชื้้�อไวรััส ASF ในโรงเรืือนเลี้้�ยงสุุกรของฟาร์์มที่่�เคยพบการระบาดของโรค รวมทั้้�งวิิธีีการเก็็บตััวอย่่างเพื่่�อตรวจ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินการฆ่่าเชื้้�อภายในฟาร์์มว่่ามีีประสิิทธิิภาพดีีหรืือไม่่ ซึ่่�งหวัังว่่าจะช่่วยทำำ�ให้้เกษตรกรมีีความเข้้าใจ และสามารถปฏิิบััติิได้้
อย่่างถููกต้้อง เพื่่�อการกลัับมาเลี้้�ยงสุุกรให้้ปลอดภััยจากเชื้้�อไวรััส ASF ในอนาคต

”
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ลาน้ำำ��จืืดถืือเป็็นธุุรกิิจที่่�มีีความสำำ�คััญทางเศรษฐกิิจของประเทศไทย เกษตรกร
สามารถเลี้้�ยงปลาเป็็นอาชีีพได้้ทั้้�งอาชีีพหลัักและอาชีีพเสริิม โดยปลาน้ำำ��จืืด
เศรษฐกิิจสายพัันธุ์์�ที่่�นิิยมนำำ�มาเพาะเลี้้�ยง ได้้แก่่ ปลานิิล ปลานิิลแดง ปลาช่่อน
ปลากะพง ปลาดุุก และปลาสลิิด เป็็นต้้น ปััจจุุบัันการเพาะเลี้้�ยงปลาดัังกล่่าวในเชิิง
พาณิิชย์์มีีแนวโน้้มขยายตััวเพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เกษตรกรส่่วนใหญ่่เปลี่่�ยนรููป
แบบการเลี้้�ยง จากเดิิมเลี้้�ยงด้้วยวิิธีีแบบธรรมชาติิ (Extensive system) มาเป็็นการ
เลี้้�ยงแบบพััฒนา (Intensive system) หรืือความหนาแน่่นสููง มีีการให้้อาหารเต็็มที่่�
เพื่่�อเร่่งให้้ปลาโตเร็็ว ภายในระยะเวลาที่่�สั้้�นลง ส่่งผลทำำ�ให้้ผลผลิิตเพีียงพอกัับความ
ต้้องการของตลาด อย่่างไรก็็ตามการเลี้้�ยงปลาแบบพััฒนาด้้วยอััตราหนาแน่่นสููงทำำ�ให้้
เกษตรกรต้้องมีีการจััดการฟาร์์มที่่�ดีี หากเกษตรกรขาดการจััดการฟาร์์มที่่�ดีีร่่วมกัับ
สภาพแวดล้้อมในบ่่อที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว จะทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��เน่่าเสีีย ส่่งผลให้้ปลา
เครีียดและอ่่อนแอ เกิิดโรคติิดเชื้้�อขึ้้�นได้้ง่่าย ปััญหาโรคติิดเชื้้�อที่่�เกิิดขึ้้�นในปลาเป็็น
ปััญหาสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียเป็็นจำำ�นวนมากและพบได้้บ่่อย ในช่่วงรอบปีีที่่�ผ่่าน
มามีีเกษตรกรจำำ�นวนมากมาส่่งตััวอย่่างปลาเพื่่�อตรวจวิินิิจฉััยหาสาเหตุุของปััญหาปลา
ป่่วยและตาย โดยปััญหาที่่�เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลาพบบ่่อย ได้้แก่่

“

• ปลามีีอาการป่่วยคล้้ายเมื่่�อปีีที่่�แล้้ว...
แต่่ทำำ�ไมปีีนี้้�ปลามีีอาการป่่วยรุุนแรงและตายมากกว่่าเดิิม
• อาการปลาป่่วยเหมืือนเมื่่�อปีีที่่�แล้้ว...
แต่่ให้้กิินยาตััวเดิิมหรืือใช้้วิิธีีการแก้้ไขแบบเดิิมไม่่ได้้ผล
• ปลาป่่วยและตายเรื้้�อรัังตลอดระยะเวลาการเลี้้�ยง
ปััญหาที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นมัักเกิิดจากโรคติิดเชื้้�อหรืือการเกิิดโรคระบาดในปลา โดยสาเหตุุ
ของโรคระบาดในปลาเกิิดมาจากความไม่่สมดุุลหรืือความผิิดปกติิของปััจจััยที่่�สำำ�คััญ
3 ปััจจััย (รููปที่่� 1) ได้้แก่่ 1. ปััจจััยจากตััวปลาเอง ได้้แก่่ ระดัับความต้้านทานโรคและ
สภาวการณ์์กดภููมิิคุ้้�มกัันของตััวปลา เนื่่�องจากความเครีียดที่่�เกิิดจากการเลี้้�ยงปลาด้้วย
ความหนาแน่่นสููง 2. ปััจจััยทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่ คุุณภาพน้ำำ�� สภาพอากาศ การ
จััดการและความหนาแน่่น หรืือการจััดการอื่่�นๆ ที่่�ส่่งผลทำำ�ให้้ปลาเครีียดและอ่่อนแอ
3. ปััจจััยจากเชื้้�อก่่อโรค ได้้แก่่ ความรุุนแรงของสายพัันธุ์์�และปริิมาณของเชื้้�อก่่อโรค
ซึ่่�งตามทฤษฎีีแล้้วเมื่่�อปััจจััยทั้้�ง 3 ไม่่สมดุุลกัันก็็จะส่่งผลทำำ�ให้้ปลาป่่วยและตาย เชื้้�อก่่อ
โรคถืือเป็็นตััวการสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ปลาป่่วยและตายรุุนแรงมากผิิดปกติิ เนื่่�องจากเชื้้�อก่่อโรค
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มัักเป็็นเชื้้�อที่่�อาศััยอยู่่�ในน้ำำ��และดิินตามธรรมชาติิ ปลามีี
โอกาสสัั มผัั ส กัั บ เชื้้� อ ก่่ อ โรคได้้ ต ลอดเวลาร่่วมกัับเราไม่่
สามารถควบคุุมปริิมาณหรืือกำำ�จััดเชื้้�อก่่อโรคให้้หมดไปได้้
จากสิ่่�งแวดล้้อม ตััวเชื้้�อก่่อโรคเองก็็สามารถพััฒนาสาย
พัันธุ์์�ทำำ�ให้้ก่่อโรคได้้รุุนแรงมากขึ้้�น รวมทั้้�งปลาต้้องอาศััย
อยู่่�ในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีเชื้้�อก่่อโรคหลายชนิิด ดัังนั้้�นปลาจึึงมีี
โอกาสที่่�จะติิดเชื้้�อร่่วมกัันมากกว่่า 1 เชื้้�อ (Co-infection
หรืือ multiple pathogen infection) ซึ่่�งมัักพบได้้บ่่อย
และเป็็นปกติิทั้้�งในปลาที่่�อาศััยอยู่่�ในแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ
หรืือปลาที่่�เพาะเลี้้�ยง
การติิดเชื้้�อร่่วมกัันมากกว่่า 1 เชื้้�อขึ้้�นไป อาจ
เกิิ ด จากการติิ ด เชื้้� อ กลุ่่�มเดีียวกัั น มากกว่่ า ..1..เชื้้� อ
(Homologous co-infection) เช่่น การติิดเชื้้�อแบคทีีเรีีย
Streptococcus agalactiae ร่่วมกัับ เชื้้�อแบคทีีเรีีย
Aeromonas spp. หรืือเป็็นการติิดเชื้้�อต่่างชนิิดร่่วมกััน
(Heterologous co-infection) เช่่น การติิดเชื้้�อ
แบคทีีเรีีย Flavobacterium columnare ร่่วมกัับการ
ติิดเชื้้�อเห็็บระฆััง (Trichodiana spp.) การติิดเชื้้�อร่่วม
กัันมัักพบได้้บ่่อยในธรรมชาติิ แต่่บ่่อยครั้้�งที่่�ปััญหาการ
ติิดเชื้้�อร่่วมกัันในปลามัักจะแก้้ไขไม่่ถููกจุุดหรืือให้้ความ
สำำ�คััญเฉพาะเชื้้�อก่่อโรคหลััก (Primary pathogen) ไม่่ได้้
สนใจแก้้ ไขปัั ญ หาเชื้้� อ ก่่ อ โรคร่่ ว มหรืื อ เชื้้� อ ฉวยโอกาส
(Secondary pathogen) ทำำ�ให้้ปลามีีอาการป่่วยรุุนแรง
และมีีอััตราตายมากกว่่าการติิดเชื้้�อเพีียงชนิิดเดีียว (Synergist interaction) หรืือในกรณีีที่่�มีีการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีีย
ร่่วมกัับเชื้้�อปรสิิต เกษตรกรมัักเน้้นแต่่การให้้ยาปฏิิชีีวนะ
เพื่่�อฆ่่าเชื้้�อแบคทีีเรีีย..ไม่่มีีการใช้้ยาหรืือสารเคมีีเพื่่�อฆ่่า
ปรสิิต
ซึ่่�งการกระทำำ�ดัังกล่่าวเป็็นการแก้้ไขปััญหาไม่่
ครอบคลุุมปััญหาทำำ�ให้้ปลาไม่่หยุุดตาย..นอกจากนี้้�ปััจจััย
ต่่างๆ ที่่�ทำำ�ให้้ปลาเครีียดก็็ยัังเป็็นปััจจััยสำำ�คััญอีีกปััจจััย

หนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ปลาที่่�มีีการติิดเชื้้�อร่่วมกัันมีีอาการป่่วย อััตรา
การตายที่่� สูู ง ขึ้้� น และมีีแนวโน้้ ม ตายเรื้้� อ รัั ง มากขึ้้� น ..ยก
ตััวอย่่างเช่่น
ปลานิิลที่่�มีีการติิดเชื้้�อร่่วมกัันระหว่่างเชื้้�อ
S. agalactiae เชื้้�อ A. veronii และเชื้้�อ Edwardsella
tarda เมื่่�อปลาต้้องเผชิิญกัับสภาพแวดล้้อมและอากาศที่่�
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างเฉีียบพลัันเนื่่�องจากฝนตกจะส่่งผลทำำ�ให้้
ปลาเครีียด ภููมิิคุ้้�มกัันลดลง ปลาจะมีีอาการป่่วยที่่�รุุนแรง
และมีีการอััตราการตายสะสมเพิ่่�มสููงขึ้้�น
แนวทางการรัับมืือเกี่่�ยวกัับปััญหาการติิดเชื้้�อร่่วม
กัันมากกว่่า 1 เชื้้�อ ที่่�ดีีที่่�สุุดคืือเราต้้องพยายามลดปััจจััย
ต่่างๆ ที่่�ทำำ�ให้้ปลาเครีียด เลี้้�ยงปลาในแหล่่งน้ำำ��ที่่�มีีคุุณภาพ
ดีี ร่่วมกัับควบคุุมให้้มีีปริิมาณเชื้้�อก่่อโรคอยู่่�ในแหล่่งน้ำำ��ให้้
น้้อยที่่�สุุด โดยเมื่่�อพบปััญหาการติิดเชื้้�อร่่วมกัันมากกว่่า 1
เชื้้�อในปลา จะมีีแนวทางการแก้้ปััญหาที่่�สามารถแบ่่งออก
เป็็น 2 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ของตัวปลา สภาพแวดล้อมและเชื้อก่อโรคที่
ทำ�ให้เกิดโรคระบาดในปลา (Moreira et al., 2021)

>> รูปที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการติด
เชื้อร่วมกันมากกว่า 1 เชื้อ ร่วมกับสภาพแวดล้อมและ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงส่งผลทำ�ให้ปลาเครียดและมีอัตรา
การป่วยและตายที่รุนแรงขึ้น
1. แนวทางการรัักษาและควบคุุมโรคระหว่่างที่่�เกิิดปััญหา
1.1 เกษตรกรควรเก็็บปลาป่่วยและซากปลาตายไปทำำ�ลายด้้วยวิิธีีการขุุดหลุุมฝัังกลบหรืือเผา เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการแพร่่กระจายของเชื้้�อก่่อ
โรคออกไปในวงกว้้าง
1.2 งดหรืือลดอาหาร เนื่่�องจากปลาป่่วยจะกิินอาหารลดลงหรืือไม่่กิินเลย ดัังนั้้�นควรงดหรืือลดอาหารเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดของเสีียในแหล่่งน้ำำ��
เพิ่่�มมากขึ้้�น
1.3 เก็็บตััวอย่่างปลาป่่วยหรืือปลาที่่�ตายใหม่่ๆ ส่่งไปตรวจวิินิิจฉััยโรคให้้เร็็วที่่�สุุด เพื่่�อจะได้้ทราบแนวทางในการรัักษาหรืือควบคุุมโรคให้้ถููกต้้อง
1.4 ทำำ�การตรวจเช็็คคุุณภาพน้ำำ�� พร้้อมทั้้�งแก้้ไขเบื้้�องต้้น
1.5 ลดการจััดการที่่�ทำำ�ให้้ปลาเครีียด ร่่วมกัับการแขวนเกลืือ (0.1 - 3.0%)
1.6 ให้้ยาต้้านจุุลชีีพหรืือสารเคมีีอื่่�นๆ เพื่่�อลดอััตราการป่่วยและอััตราการตาย โดยพิิจารณาใช้้ยาและสารเคมีีเพื่่�อรัักษาและควบคุุมทั้้�งเชื้้�อหลััก
และเชื้้�อฉวยโอกาส
1.7 เสริิมสารกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกััน เพื่่�อให้้ปลามีีสุุขภาพที่่�แข็็งแรง
2. แนวทางการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดปััญหาอีีกในอนาคต
2.1 ทำำ�การเตรีียมบ่่อ กำำ�จััดของเสีียและฆ่่าเชื้้�อก่่อโรคก่่อนนำำ�ปลามาลงเลี้้�ยงรอบใหม่่
2.2 ใช้้ลููกพัันธุ์์�ปลาที่่�แข็็งแรงและปลอดโรค
2.3 เน้้นการจััดการฟาร์์มที่่�ดีี และลดปััจจััยต่่างๆ ที่่�ส่่งผลทำำ�ให้้ปลาเครีียด
2.4 มีีระบบการจััดการคุุณภาพน้ำำ��และของเสีียที่่�ดีีและมีีประสิิทธิิภาพ
2.5 มีีการเสริิมสารกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�ม และวััคซีีน
2.6 มีีโปรแกรมการตรวจเช็็คสุุขภาพและกัักโรคเมื่่�อมีีการนำำ�ลููกปลาหรืือปลาใหม่่เข้้ามาในฟาร์์ม
2.7 มีีระบบความปลอดภััยทางชีีวภาพ (Biosecurity) ที่่�ดีีและมีีประสิิทธิิภาพ
	สุุดท้้ายนี้้�ทางทีีมสััตวแพทย์์คลิินิิกสััตว์์น้ำำ�� หน่่วยงานชัันสููตรโรคสััตว์์ กำำ�แพงแสน อยากจะเน้้นย้ำำ��ว่่า การใช้้ยาและสารเคมีีเพื่่�อรัักษาอาการป่่วย
ของปลาที่่�มีีการติิดเชื้้�อร่่วมกัันมากกว่่า 1 เชื้้�อ ควรมีีการรัักษาและควบคุุมทั้้�งเชื้้�อก่่อโรคหลัักและเชื้้�อก่่อโรครอง ร่่วมกัับเกษตรกรต้้องเน้้นการป้้องกััน
มากกว่่ารัักษา ดัังนั้้�นแนวทางการป้้องกัันโรคในขั้้�นตอนที่่� 2 จึึงเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการรัับมืือกัับการติิดเชื้้�อมากกว่่า 1 เชื้้�อในปลา
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	ปััญหาที่่�อยู่่�คู่่�กัับการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ในระบบปิิด (บ่่อเลี้้�ยง) ก็็คืือการสะสมของเสีียรููปสารอิินทรีีย์์ในระบบการเลี้้�ยง ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องอาศััยการ
จััดการที่่�ดีีเพื่่�อไม่่ให้้ของเสีียเหล่่านี้้�เปลี่่�ยนรููปไปเป็็นสารที่่�มีีพิิษ และเพิ่่�มปริิมาณมากขึ้้�นจนก่่อให้้เกิิดผลเสีียต่่อสุุขภาพของสััตว์์น้ำำ�� ซึ่่�งผลกระทบเหล่่านี้้�
จะเริ่่�มตั้้�งแต่่ การเจริิญเติิบโตของสััตว์์น้ำำ��ที่่�ช้้าลง เพิ่่�มความเครีียดให้้แก่่สััตว์์น้ำำ�� ความสามารถในการป้้องกัันโรคลดลง หรืือแม้้กระทั่่�งตายเฉีียบพลัันเมื่่�อ
ในน้ำำ��มีีสารพิิษจำำ�นวนมากหรืือผลทางอ้้อมต่่อคุุณภาพน้ำำ��ที่่�ทำำ�ให้้น้ำำ��อยู่่�ในสภาพที่่�ไม่่เหมาะสมต่่อการดำำ�รงชีีวิิตของสััตว์์น้ำำ��อย่่างรุุนแรง เช่่น ภาวะขาด
ออกซิิเจน ความเป็็นกรด ด่่างที่่�ไม่่เหมาะสม เป็็นต้้น

ของเสีียในบ่่อเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��มาจากไหน?

การจะจััดการของเสีียรููปสารอิินทรีีย์์ที่่�ดีีได้้นั้้�นต้้องเริ่่�มจากการ
ทำำ�ความเข้้าใจก่่อนว่่าของเสีียในบ่่อเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ที่่�อยู่่�กลางแจ้้งนั้้�นมีีแหล่่ง
กำำ�เนิิดมาจาก 2 แหล่่งหลัักๆ คืือ แพลงก์์ตอน (พืืชน้ำำ��) และอาหารที่่�ใช้้
เลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� แพลงก์์ตอน คืือ สิ่่�งมีีชีีวิิตเล็็กๆที่่�อยู่่�ในน้ำำ�� โดยสามารถ
แยกออกได้้เป็็น 2 กลุ่่�มใหญ่่ๆ คืือ แพลงก์์ตอนพืืช (Phytoplankton) ซึ่่�ง
เป็็ นสิ่่� ง มีีชีีวิิ ต เซลล์์ เ ดีียวที่่� ส ามารถสร้้ า งอาหารเองได้้ จ ากขบวนการ
สัังเคราะห์์แสง และแพลงก์์ตอนสััตว์์ (Zoo plankton) ซึ่่�งมีีขนาดใหญ่่
กว่่าและกิินแพลงก์์ตอนพืืชหรืือแบคทีีเรีียเป็็นอาหาร แพลงก์์ตอนพืืชนัับ
ว่่าเป็็นตััวหลัักในการสร้้างของเสีียให้้เกิิดขึ้้�นในบ่่อเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��กลางแจ้้ง
โดยพบว่่ายิ่่�งบ่่อน้ำำ��ใดมีีสารอิินทรีีย์์ (ปุ๋๋�ย) อยู่่�ในน้ำำ��มากและได้้รัับแสงแดด
อย่่างเข้้มข้้นเป็็นเวลานานปริิมาณแพลงก์์ตอนก็็จะเพิ่่�มขึ้้�นได้้อย่่างรวดเร็็ว

อย่่างเช่่น ในฤดููร้้อนปริิมาณแพลงก์์ตอนอาจเพิ่่�มขึ้้�นภายในบ่่อเลี้้�ยงสััตว์์
น้ำำ��ได้้ถึึง 30.4 - 54.4 กก./ไร่่/วััน ในขณะที่่�ในฤดููหนาวแพงก์์ตอนจะเพิ่่�ม
จำำ�นวนได้้ช้้าลงกว่่า 3 - 4 เท่่า แพลงก์์ตอนพืืชที่่�เกิิดขึ้้�นภายในบ่่อเลี้้�ยง
สััตว์์น้ำำ��ที่่�ไม่่กิินแพลงก์์ตอนเป็็นอาหารก็็จะเป็็นปััญหาหลัักที่่�ผู้้�เลี้้�ยงจะต้้อง
กำำ�จััดออก มิิฉะนั้้�นแพลงก์์ตอนเหล่่านี้้�ก็็จะตายโดยทิ้้�งซากให้้เป็็นของเสีีย
วนเวีียนอยู่่�ในบ่่อต่่อไป แต่่ในบ่่อปลากิินพืืช แพลงก์์ตอนเหล่่านี้้�ก็็จะถููก
กิินเป็็นอาหารและสารอาหารก็็ถููกเปลี่่�ยนไปเป็็นเนื้้�อปลาที่่�เราสามารถ
เก็็บเกี่่�ยวต่่อไปได้้ แต่่อย่่างไรก็็ตามพบว่่ามีีของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นจากแพลงก์์
ตอนเหลืือตกค้้างในน้ำำ��และดิินก้้นบ่่อมากกว่่า 50% ตามแผนภููมิิที่่� 1

แผนภููมิิที่่� 1 การใช้้ประโยชน์์และการสะสมของของเสีียจากแพลงก์์ตอนพืืชในบ่่อเลี้้�ยงปลากิินพืืช
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<< แผนภููมิิที่่� 2 ปริิมาณความต้้องการออกซิิเจนใน
การย่่อยสลายของเสีียทางเคมีีที่่�ตกค้้างในบ่่อที่่�เกิิด
จากอาหารทุุกๆ 1 กก.

การจััดการของเสีียในบ่่อเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
อาหารสััตว์์น้ำำ�� เป็็นแหล่่งที่่�มาของของเสีียที่่�สำำ�คััญมากในระบบ
การเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��แบบพััฒนา อาหารสดจะส่่งผลให้้น้ำำ��เน่่าเสีียได้้
ง่่ายกว่่าอาหารสำำ�เร็็จรููป อาหารสำำ�เร็็จรููปที่่�มีีเปอร์์เซ็็นต์์โปรตีีนที่่�
สููงก็็สามารถเป็็นแหล่่งของของเสีียไนโตรเจนได้้มากกว่่าชนิิดที่่�มีี
โปรตีีนต่ำำ��กว่่า แต่่อย่่างไรก็็ตามลัักษณะทางกายภาพของอาหาร
เช่่น ปริิมาณเม็็ดแตก ฝุ่่�น เปอร์์เซ็็นต์์เม็็ดจมน้ำำ�� ความคงตััวของ
เม็็ดอาหารในน้ำำ�� และ สััดส่่วนการย่่อยและการถููกดููดซึึมไปใช้้
ประโยชน์์ได้้โดยสััตว์์น้ำำ��เป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญมากในการเป็็นแหล่่ง
ของเสีียที่่�ทำำ�ให้้น้ำำ��เน่่าเสีียได้้ในปริิมาณที่่�ต่่างกััน อััตราแลกเนื้้�อ
(Feed conversion ratio; FCR) เป็็นดััชนีีชี้้�วััดคุุณภาพของ
อาหารที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งเกษตรกรส่่วนใหญ่่มัักคำำ�นวณจากน้ำำ��หนัักเปีียก
ของสััตว์์น้ำำ�� (ปกติิจะมีีน้ำำ��อยู่่�ประมาณ 75%) ต่่อน้ำำ��หนัักอาหาร
สำำ�เร็็จรููป (ปกติิจะมีีน้ำำ��อยู่่�ประมาณ 10-12%) ซึ่่�งไม่่สะท้้อนถึึง
ปริิมาณของเสีียที่่�ตกค้้างอยู่่�ภายในบ่่อที่่�เกิิดขึ้้�นจากการใช้้อาหาร
สำำ�เร็็จรููปในการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� ถ้้าคิิดอััตราแลกเนื้้�อโดยหัักส่่วนที่่�
เป็็นน้ำำ��ออกไปจะพบว่่า ถ้้าเกษตรกรคำำ�นวณ FCR ได้้ 1.2, 1.3
หรืือ 1.4 แท้้ที่่�จริิงอััตราแลกเนื้้�อจะเท่่ากัับ 4.32, 4.68 และ 5.04
ตามลำำ�ดัับ และการผลิิตปลาทุุกๆ 1 ตััน จะเหลืือของเสีียที่่�เกิิด
จากอาหารสำำ�เร็็จรููปที่่� 830, 920 และ 1,010 กก. ตามลำำ�ดัับ โดย
อาหารที่่�เหลืืออยู่่�ในบ่่อเหล่่านี้้�จะถููกย่่อยสลายด้้วยจุุลิินทรีีย์์ และ
ไปเป็็ นปุ๋๋� ย ให้้ แ พลงก์์ ต อนเจริิ ญ ..โดยเมื่่� อ คิิ ด ความต้้ อ งการใช้้
ออกซิิเจนเพื่่�อย่่อยสลายอาหารที่่�เหลืือตกค้้างในบ่่อให้้สลายไปจน
อยู่่�ในรููปไม่่เป็็นพิิษแล้้วนั้้�น อาหารทุุกๆ 1 กก. จะต้้องใช้้ออกซิิเจน
ถึึง 5.3 กก. (แผนภููมิิที่่� 2)

รูปที่ 1 การล้างบ่อ

การจััดการของเสีียในบ่่อเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ควรพิิจารณาแบ่่งเป็็น 2 ช่่วง
ด้้วยกัันคืือ ช่่วงเตรีียมบ่่อก่่อนเริ่่�มเลี้้�ยงในรอบถััดไป และในช่่วงระหว่่างการ
เลี้้�ยง การกำำ�จััดของเสีียในช่่วงเตรีียมบ่่อ ถืือว่่ามีีความสำำ�คััญมากและเป็็น
โอกาสทองในการจััดการของเสีียที่่�ตกค้้างในดิินก้้นบ่่อซึ่่�งไม่่สามารถกำำ�จััดได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพหลัังจากการนำำ�น้ำำ��เข้้าบ่่อแล้้ว ดัังนั้้�นจึึงควรให้้ความสำำ�คััญ
ในการกำำ�จััดของเสีียที่่�ตกค้้างที่่�ก้้นบ่่อให้้ได้้มากที่่�สุุด วิิธีีการที่่�นิิยมทำำ�กัันคืือ
การนำำ�ของเสีียออกจากบ่่อเลี้้�ยง โดยการล้้างบ่่อภายหลัังจากการจัับสััตว์์น้ำำ��
เสร็็จสิ้้�น (รููปที่่� 1) และตากบ่่อให้้ดิินแห้้งแตกระแหง เป็็นวิิธีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพดีี
และเหมาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับบ่่อที่่�มีีการปููพลาสติิกที่่�พื้้�นบ่่อ แต่่ก็็ไม่่เหมาะสำำ�หรัับ
บ่่อที่่�มีีดิินพื้้�นบ่่ออ่่อนนิ่่�ม อย่่างไรก็็ตามควรมีีบ่่อเก็็บเลนภายในฟาร์์มเพื่่�อรอง
รัับของเสีียที่่�ดููดออกจากบ่่อเลี้้�ยง การกำำ�จััดของเสีียโดยการไม่่นำำ�ออก บ่่อที่่�มีี
พื้้�นบ่่ออ่่อนนิ่่�มหรืือเตรีียมบ่่อในหน้้าฝนที่่�ไม่่สามารถตากบ่่อให้้แห้้งได้้ง่่ายๆ
หลัังจากจัับสััตว์์น้ำำ��เสร็็จ ให้้ใช้้วิิธีีการไถคราดให้้เลนก้้นบ่่อกระจายและบางลง
เนื่่�องจากการย่่อยสลายแบบใช้้ออกซิิเจนจะเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เฉพาะในชั้้�นที่่�ลึึกลงไปจากผิิวหน้้าดิินเพีียง 10 – 15 ซม. เท่่านั้้�น การใส่่
จุุลิินทรีีย์์ หรืือ EM ระหว่่างการไถจะเป็็นการเร่่งการย่่อยสลายของเสีียได้้ดีีอีีก
ทางหนึ่่�ง การหว่่านปููนดิิบ (ปููนคาร์์บอเนต) จะช่่วยกำำ�จััดแก๊๊สไข่่เน่่าได้้รวดเร็็ว
ขึ้้�น แต่่ไม่่ควรหว่่านปููนร้้อนในช่่วงนี้้�เพราะจะทำำ�ให้้ปริิมาณจุุลิินทรีีย์์ในเลนลด
ลงและการกำำ�จััดของเสีียล่่าช้้า ถ้้าต้้องการหว่่านปููนร้้อนเพื่่�อทำำ�การฆ่่าเชื้้�อควร
หว่่านหลัังจากช่่วงของการย่่อยสลายของเสีียได้้เสร็็จสิ้้�นไปแล้้วซึ่่�งก็็จะกิินเวลา
ประมาณ 10 - 14 วััน การตรวจดููว่่าของเสีียก้้นบ่่อได้้ถููกย่่อยสลายไปเรีียบร้้อย
แล้้วหรืือไม่่ ให้้ขุุดดิินก้้นบ่่อดูู ดิินก้้นบ่่อที่่�ดีีควรมีีสีีเหลืือง หรืือน้ำำ��ตาล ไม่่ควรมีี
ชั้้�นสีีดำำ�ในชั้้�นที่่�ลึึกลงไป (รููปที่่� 2) ซ้้ายมืือคืือสภาพก้้นบ่่อภายหลัังจากการจัับ
สััตว์์น้ำำ�� ภาพขวามืือคืือภายหลัังจากการบำำ�บััด

รููปที่่� 2 สภาพก้้นบ่่อภายหลัังจากการจัับสััตว์์น้ำำ�� (ซ้้ายมืือ)
สภาพดิินภายหลัังจากการบำำ�บััด (ขวามืือ)
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การจััดการของเสีียในระหว่่างการเลี้้�ยง
	ต้้ อ งเริ่่� ม ต้้ นตั้้� ง แต่่ ก ารวางแผนการผลิิ ต ..คืื อ ต้้ อ งประเมิิ น
ความพร้้ อ มของฟาร์์ ม ทั้้� ง ในด้้ า นแหล่่ ง น้ำำ��สำำ� รองภายใน..ภายนอก
ฟาร์์ม ฤดููกาล ความพร้้อมของอุุปกรณ์์ให้้อากาศ ชนิิดของอาหาร
เป็็นต้้น ซึ่่�งปััจจััยเหล่่านี้้�จะเป็็นตััวกำำ�หนดความหนาแน่่นในการปล่่อย
ลููกพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��ที่่�เหมาะสม การปล่่อยลููกพัันธุ์์�ขนาดใหญ่่ขึ้้�นจะมีีผล
ทำำ�ให้้สามารถทราบอััตราการรอดชีีวิิตได้้อย่่างแม่่นยำำ�ขึ้้�น การติิดตาม
การเจริิญเติิบโตอย่่างใกล้้ชิิดโดยการสุ่่�มเช็็คขนาดตััวอย่่างสม่ำำ��เสมอ
การปรัับปริิมาณการให้้อาหารให้้ทัันสถานการณ์์ เช่่น อุุณหภููมิิน้ำำ��
ปริิมาณออกซิิเจน ฝนตก การลอกคราบ หรืือการเจ็็บป่่วยของสััตว์์น้ำำ��
จะส่่งผลให้้สามารถควบคุุมการให้้อาหารได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมาก
ขึ้้�น การควบคุุมไม่่ให้้อาหารจนเกิินความต้้องการของสััตว์์น้ำำ��จะช่่วย
ป้้องกัันปััญหาการเพิ่่�มขึ้้�นของปริิมาณแพลงก์์ตอนได้้
การลดปริิมาณของเสีียโดยการนำำ�ออก การถ่่ายน้ำำ��เป็็นวิิธีี
การที่่�มีีประสิิทธิิภาพดีีในการกำำ�จััดของเสีีย แต่่น้ำำ��ที่่�นำำ�มาถ่่ายควรได้้
รัับการบำำ�บััดก่่อน โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�ๆมีีฟาร์์มเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��อย่่างหนา
แน่่น..เนื่่�องจากน้ำำ��ที่่�เติิมเข้้าไปใหม่่อาจเป็็นน้ำำ��เก่่าที่่�ผ่่านการใช้้งานจาก
ฟาร์์มอื่่�น ทำำ�ให้้เป็็นน้ำำ��ที่่�มีีคุุณภาพไม่่ดีี และอาจมีีเชื้้�อโรคเป็็นของแถม
ตามมาด้้วย การออกแบบบ่่อให้้มีีหลุุมรวมเลน เช่่น หลุุมกลางบ่่อ
(Central drain, shrimp toilet) ในกรณีีใช้้เครื่่�องตีีน้ำำ��ในการรวมเลน
เข้้ากลางบ่่อแล้้วระบายออก..เป็็นวิิธีีการกำำ�จััดของเสีียที่่�ก้้นบ่่อได้้ดีีกว่่า
การถ่่ายน้ำำ��ออกจากบ่่ออย่่างมาก อย่่างไรก็็ดีีแนวการปฏิิบััติิทั้้�งสอง

แบบจำำ�เป็็นที่่�ฟาร์์มจะต้้องมีีความพร้้อมของปริิมาณน้ำำ��สำำ�รองที่่�ใช้้ใน
การถ่่ายหรืือเติิมซึ่่�งอาจมากถึึง 100 – 1000 % ของปริิมาตรความจุุ
ของน้ำำ��ในบ่่อเลี้้�ยงขึ้้�นอยู่่�กัับ ระบบการเลี้้�ยง ชนิิดสััตว์์น้ำำ��ที่่�เลี้้�ยง
ปริิมาณผลผลิิตต่่อหน่่วยพื้้�นที่่�ๆ เป็็นต้้น
การลดปริิมาณของเสีียโดยการเร่่งการย่่อยสลายภายในบ่่อ
เป็็นอีีกหนึ่่�งวิิธีีการที่่�จะช่่วยลดความต้้องการใช้้น้ำำ��เพื่่�อการเติิมหรืือ
ถ่่ า ยในระหว่่ า งการเลี้้� ย งสัั ต ว์์ น้ำำ�� ..การย่่ อ ยสลายของเสีียในรูู ป สาร
อิินทรีีย์์ภายในบ่่อเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��นั้้�นเกิิดจากการทำำ�งานของจุุลชีีพทั้้�ง
แบคทีีเรีีย ยีีสต์์ และเชื้้�อรา และสามารถเกิิดได้้ทั้้�งในน้ำำ��และชั้้�นดิินก้้น
บ่่อ แต่่จากการที่่�ชั้้�นดิินก้้นบ่่อจะมีีจำำ�นวนจุุลชีีพมากกว่่าในน้ำำ�� ทำำ�ให้้
การย่่อยสลายของเสีียที่่�ชั้้�นดิินก้้นบ่่อจะมีีประสิิทธิิภาพสููงกว่่าในชั้้�นน้ำำ��
การย่่ อ ยสลายแบบใช้้ อ อกซิิ เจนเป็็ น การย่่ อ ยสลายที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพดีีกว่่าการย่่อยแบบไม่่ใช้้ออกซิิเจนเพราะเป็็นปฏิิกิิริิยาที่่�
เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างรวดเร็็วและผลผลิิตขั้้�นสุุดท้้ายของการย่่อยสลายจะไม่่
เป็็ นพิิ ษ ..โดยที่่� มีี ความเข้้ ม ข้้ น ของออกซิิ เจนเป็็ นปัั จ จัั ย หลัั ก ในการ
กำำ�หนดว่่าจะมีีการย่่อยสลายของเสีียแบบใด (แผนภููมิิที่่� 3) ปริิมาณ
ออกซิิเจนที่่�ละลายในน้ำำ��จึึงไม่่ได้้สำำ�คััญเฉพาะมีีไว้้เพื่่�อให้้สััตว์์น้ำำ��ดำำ�รง
ชีีวิิตอยู่่�ได้้เท่่านั้้�นแต่่มีีความสำำ�คััญถึึงการทำำ�งานของจุุลชีีพในการย่่อย
สลายของเสีียในน้ำำ��ด้้วย บ่่อที่่�มีีการจััดการปริิมาณออกซิิเจนได้้ไม่่ดีีจึึง
พบว่่ามีีการสะสมของเสีียในรููปที่่�เป็็นพิิษอยู่่�เป็็นประจำำ�

แผนภูมิที่ 3 ความสัมพันธ์ของปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนต่อการเป็นตัวกำ�หนดปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียแบบต่างๆ
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	นอกจากนั้้�นจุุลชีีพที่่�มีีความสามารถในการย่่อยสลายของเสีียในบ่่อ
เลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ก็็มีีความชอบในการดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�มีีอาหารที่่�
เหมาะสมโดยสภาวะที่่� เ หมาะสมคืื อ การมีีสัั ด ส่่ ว นของธาตุุ ค าร์์ บ อนต่่ อ
ไนโตรเจน (C:N ratio) ในระดัับ 5-10 : 1 อาหารสััตว์์น้ำำ��มัักเป็็นอาหารที่่�มีี
โปรตีีนสููงระหว่่าง 20-45% อาหารจึึงเป็็นที่่�มาของไนโตรเจนในสััดส่่วนที่่�สููง
เช่่น ถ้้าอาหารสำำ�เร็็จรููปมีีโปรตีีนอยู่่�ที่่� 36% เมื่่�อคำำ�นวณดููแล้้วอาหารจะมีี
C:N ratio อยู่่�ที่่�ประมาณ 3:1 การจะทำำ�ให้้ C:N ratio ให้้เหมาะสมต่่อการเพิ่่�ม
จำำ�นวนของจุุลชีีพที่่�ช่่วยย่่อยสลายของเสีียจึึงจำำ�เป็็นต้้องเติิมแหล่่งคาร์์บอน
เข้้าไปในบ่่อเพิ่่�มเติิม ชนิิดของจุุลชีีพที่่�นิิยมใส่่เพิ่่�มเติิมลงไปในบ่่อเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
แสดงในตารางจะเห็็นได้้ว่่าสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานของจุุลชีีพแต่่ละชนิิดจะ
ต่่างกััน การใช้้จุุลชีีพเพื่่�อการย่่อยสลายของเสีียภายในบ่่อเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จึึงมีี
ความจำำ�เป็็นต้้องทำำ�ความเข้้าใจในรายละเอีียดเหล่่านี้้�ด้้วย
เอกสารอ้้างอิิง
• มั่่�นสิิน ตััณฑุุลเวศม์์ และ ไพพรรณ พรประภา 2538. โรงพิิมพ์์จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย. 319 หน้้า
• Abdel-Latif el al. 2020. J Fish Dis. doi.org/10.1111/jfd.13164.
• Chen J. et al. 2020. Environ. Int. doi.org/10.1016/j.envint.2019.105417.
• Gorgoglione et al. 2020. Bull Eur Assoc Fish Pathol. 40(1), 4-19.
• Kemp skip. IPRS. www.youtube.com/watch?v=NkD9SlzzjMQ
• Kotob et al. 2016. Vet Res. doi.org/10.1186/s13567-016-0383-4.
• Moreira et al. 2021. Animals. doi:10.3390/ani11010125.
• Wise et al. 2021. Animals (Basel). doi:10.3390/ani11113240.
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แนวโน้้มการเลี้้�ยงการผลิิตปศุุสััตว์์ เพื่่�อเป็็นแหล่่งอาหารของมนุุษย์์เพิ่่�มสููง
ขึ้้�นทุุกๆ ปีี ตามความต้้องการบริิโภค ซึ่่�งแปรผัันตามประชากรโลกที่่�นัับวัันมีีจำำ�นวนที่่�
สููงขึ้้�นเรื่่�อยๆ ผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อและไข่่ของสััตว์์ปีีก ถืือเป็็นผลิิตผลหลัักที่่�เป็็นแหล่่งอาหาร
โปรตีีนในกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์จากปศุุสััตว์์ ที่่�ซื้้�อหาได้้ง่่าย มีีราคาถููก บริิโภคได้้ทุุกเพศ ทุุก
วััย ทุุกศาสนา ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ผลผลิิตทั้้�งเนื้้�อและไข่่ได้้มาจากการเลี้้�ยงการผลิิตไก่่ การ
รัักษาสถานภาพและประสิิทธิิภาพในการผลิิตไว้้ได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอต่่อเนื่่�อง จึึงมีีความ
สำำ�คััญในการสร้้างความมั่่�นคงและปลอดภััยของอาหาร (Food safety and security) ให้้แก่่มนุุษยชาติิได้้ต่่อไป
การเลี้้�ยงการผลิิตไก่่ไข่่เป็็นอุุตสาหกรรม ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของห่่วงโซ่่อุุปสงค์์
ของการบริิโภคอาหารโปรตีีนจากไข่่.ซึ่่�งในประเทศไทยสามารถผลิิตไข่่ไก่่ได้้ตาม
ปริิมาณความต้้องการต่่อวัันๆ ละ ประมาณ 40 ล้้านฟอง จากแม่่ไก่่ไข่่ระยะให้้ผลผลิิต
ในระบบทั้้�งหมดราว 50 ล้้านตััว ซึ่่�งในวงจรการเลี้้�ยงต้้องเตรีียมการทดแทนแม่่ไก่่ไข่่
เหล่่านี้้�ไว้้ล่่วงหน้้าไปพร้้อมๆกัันด้้วย เมื่่�อแม่่ไก่่ไข่่ให้้ผลผลิิตไข่่ไก่่ไม่่คุ้้�มค่่าทางเศรษฐกิิจ
แล้้ว แม่่ไก่่ไข่่เหล่่านี้้�จะถููกทดแทนด้้วยไก่่ไข่่สาว เพื่่�อให้้มีีผลผลิิตไข่่ไก่่ออกสู่่�ตลาดใน
ปริิมาณเพีียงพออย่่างต่่อเนื่่�องกัับความต้้องการบริิโภค ปััญหาด้้านสุุขภาพและโรค
ต่่างๆ เป็็นอุุปสรรคสำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งต่่อการเลี้้�ยงการผลิิตไก่่ไข่่ ทำำ�ให้้มีีผลผลิิตไข่่ไก่่
ลดลง หากรุุนแรงมากทำำ�ให้้มีีผลผลิิตไข่่ไก่่ไม่่พอส่่งตลาด จนทำำ�ให้้ประสบภาวะ
ขาดทุุนตามมาได้้
ปััญหาโรคบิิด (Coccidiosis) ซึ่่�งเป็็นโรคติิดเชื้้�อกลุ่่�มโปรโตซััวที่่�สำำ�คััญ
ในระบบทางเดิินอาหารของไก่่ ผลของโรคนี้้�กระทบต่่อประสิิทธิิภาพการผลิิตของไก่่ไข่่
ทำำ�ให้้มีีการเจริิญเติิบโตช้้า แคระแกร็็น ไม่่สมบููรณ์์แข็็งแรง ให้้ผลผลิิตไข่่ช้้าหรืือไม่่ให้้
ไข่่ในไก่่สาวทดแทน และทำำ�ให้้ไข่่ลดหรืือไม่่ให้้ไข่่ในแม่่ไก่่ กรณีีรุุนแรงสามารถทำำ�ให้้ไก่่
ไข่่ตายได้้อีีกด้้วย นัับเป็็นความสููญเสีียที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ของผู้้�ประกอบการในธุุรกิิจการ
เลี้้�ยงการผลิิตไก่่ไข่่ การติิดตามแก้้ปััญหาเมื่่�อเกิิดโรคนี้้�ขึ้้�นไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�ดีี นอกจากจะสููญ
เสีียผลผลิิตไข่่ และตััวไก่่แล้้ว ยัังมีีการลงทุุนกัับมาตรการรัักษาและควบคุุมป้้องกัันโรค
อีีกด้้วย แนวทางการปฏิิบััติิของฟาร์์มที่่�ดีี เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดโรคนี้้�ได้้ จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�
ควรพิิจารณาถึึงปััจจััยเสี่่�ยงต่่างๆ ของการเกิิดโรคและหาแนวทางลดความเสี่่�ยงของ
การปนเปื้้�อนไข่่บิิด (Oocyst) ไปกัับน้ำำ�� อาหารและสิ่่�งต่่างๆ ที่่�ไก่่นำำ�เข้้าสู่่�ร่่างกาย
ทางการกิิน ปััจจััยเสี่่�ยงหลััก ๆ ที่่�พบว่่ามีีความสำำ�คััญต่่อการเกิิดโรคบิิดที่่�ควรพิิจารณา
เพื่่�อวางแนวทางการป้้องกัันและลดปััญหาโรค มีีดัังนี้้�

รููปแบบการเลี้้�ยงไก่่ไข่่

โดยทั่่�วไปปััญหาบิิดในไก่่ไข่่จะไม่่รุุนแรงและพบมากเหมืือนในไก่่เนื้้�อ เนื่่�องจากปััจจััยของสายพัันธุ์์�ส่่วนหนึ่่�ง ร่่วมกัับรููปแบบการเลี้้�ยง
ที่่�แตกต่่างกััน เพราะไก่่เนื้้�อจะเลี้้�ยงบนพื้้�นตลอดอายุุ ส่่วนไก่่ไข่่จะแยกเลี้้�ยงในช่่วงไก่่ไข่่สาวกัับแม่่ไก่่ ซึ่่�งมีีทั้้�งแบบเลี้้�ยงบนพื้้�น แล้้วย้้ายไปเลี้้�ยง
ระบบกรงและแบบเลี้้�ยงระบบกรงตลอดช่่วงอายุุ ซึ่่�งทำำ�ให้้ไก่่เนื้้�อมีีความเสี่่�ยงต่่อการรัับเชื้้�อและเกิิดโรคได้้ง่่ายและรุุนแรงมากกว่่าไก่่ไข่่ แต่่ต้้อง
เฝ้้าระวัังให้้มากด้้วยเช่่นกััน โดยเฉพาะช่่วงที่่�เลี้้�ยงบนพื้้�น ก่่อนย้้ายไปขึ้้�นเลี้้�ยงระบบกรงและในอนาคตที่่�มีีแนวโน้้มให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�อง
สวััสดิิภาพสััตว์์ (Animal welfare) ที่่�มีีการรณรงค์์ให้้เลี้้�ยงไก่่ไข่่แบบไม่่ทรมานสััตว์์ ด้้วยการเลี้้�ยงบนพื้้�นตลอดอายุุ เป็็นการเพิ่่�มความเสี่่�ยงของ
การเกิิดโรคขึ้้�น จากระยะเวลาเลี้้�ยงที่่�ยาวนานและการเลี้้�ยงแบบสััมผััสพื้้�นสิ่่�งปููรองตลอด ปััญหาบิิดจึึงอาจกลัับมาพบมากและรุุนแรงขึ้้�น

การจััดการฟาร์์มไก่่ไข่่

- การจััดการด้้านสภาพแวดล้้อมในโรงเรืือน
	ต้้องควบคุุมอุุณหภููมิิและความชื้้�นในโรงเรืือน ไม่่ให้้อุุณหภููมิิสููง และมีีความชื้้�นมาก เพราะจะส่่งเสริิมการพััฒนาตััวของไข่่บิิด
ให้้เป็็นระยะติิดเชื้้�อ ซึ่่�งหากไก่่ไข่่ได้้รัับเข้้าไปก็็จะทำำ�ให้้เกิิดโรคบิิดได้้
- ระบบป้้องกัันโรคเข้้าสู่่�ฟาร์์ม (Farm biosecurity)
	ต้้องจััดสร้้าง ทำำ�ระบบ และดููแลการปฏิิบััติิที่่�ดีีเพื่่�อไม่่ให้้เชื้้�อเข้้าสู่่�ภายในฟาร์์มและพื้้�นที่่�เลี้้�ยงไก่่ผ่่านการเข้้าออกของ คน สััตว์์
ยานพาหนะ และอุุปกรณ์์ต่่างๆ ต้้องมีีการทำำ�ลายเชื้้�อ และรัักษาความสะอาดอย่่างดีี โดยเฉพาะปััจจััยเสี่่�ยงหลัักเหล่่านี้้�
สิ่่�งปููรอง ต้้องเก็็บออกให้้หมดหลัังปลดไก่่ ทำำ�ความสะอาด ฆ่่าเชื้้�อให้้ดีี มีีประสิิทธิิภาพและพัักโรงเรืือนตามระยะ
รองเท้้าบู๊๊�ท ต้้องแบ่่งใช้้งานภายนอก ภายในฟาร์์มและโรงเรืือน อย่่างชััดเจน ทำำ�ความสะอาดก่่อนและหลัังใช้้งาน จุ่่�มสาร
ฆ่่าเชื้้�อก่่อนและหลัังเข้้าพื้้�นที่่�เลี้้�ยงไก่่ ทำำ�ความสะอาด ฆ่่าเชื้้�อและแยกเก็็บไม่่ให้้ปะปนกััน
รถลากขนของ สำำ�หรัับเก็็บไข่่หรืือขนอุุปกรณ์์ต่่างๆ แยกใช้้ภายในและภายนอกพื้้�นที่่�เลี้้�ยงไก่่ มีีโปรแกรมทำำ�ความสะอาด
ฆ่่าเชื้้�อเป็็นประจำำ�
ถาดไข่่ ต้้องล้้างทำำ�ความสะอาด ฆ่่าเชื้้�อและเก็็บรัักษาในที่่�แห้้ง สะอาด ไม่่มีีสััตว์์พาหะ
การป้้องกัันและกำำ�จััดสััตว์์พาหะ
- แมลงวััน ถืือเป็็นสััตว์์พาหะที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในฟาร์์มไก่่ไข่่ที่่�ก่่อให้้เกิิดปััญหาโรคบิิดได้้ จึึงควรป้้องกัันไม่่ให้้มีีแมลงวััน
ภายในโรงเรืือนเลี้้�ยงไก่่ ควบคุุมและลดประชากรแมลงวัันในฟาร์์มให้้น้้อยที่่�สุุด
- นก หนูู สััตว์์ปีีกชนิิดอื่่�นๆ สามารถเป็็นตััวกลางนำำ�เชื้้�อบิิดผ่่านไปให้้ไก่่ได้้ ต้้องป้้องกัันไม่่ให้้สััตว์์เหล่่านี้้�เข้้าใปในโรงเรืือน
ได้้ โดยการใช้้ตาข่่ายกั้้�น กัับดัักหรืือยาเบื่่�อ เพื่่�อกำำ�จััดให้้หมดไปจากฟาร์์ม
โรคบิิดในไก่่ไข่่ แม้้ว่่าจะไม่่ค่่อยก่่อปััญหาได้้บ่่อยและรุุนแรงชััดเจนนััก แต่่ไม่่ควรประมาท เนื่่�องจากหากจััดการเลี้้�ยงไก่่ไข่่
โดยไม่่มีีแนวทางปฏิิบััติิและการจััดการที่่�ดีี ก็็มีีโอกาสจะเกิิดโรคขึ้้�นและก่่อความเสีียหายได้้ จึึงควรเน้้นการป้้องกัันด้้วยการจััดการ
ฟาร์์มร่่วมกัับหลัักปฏิิบััติิที่่�ดีีต่่อไป เพื่่�อความสำำ�เร็็จในการประกอบธุุรกิิจการเลี้้�ยงการผลิิตไก่่ไข่่อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
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ปัญหาม้าปวดท้อง (โคลิก)
สพ.ญ. ธวัลหทัย อภิชัยมงคลกุล1 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. อารีย์ ไหลกุล2
1
2

หน่วยม้า โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำ�แพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา คนไทยเริ่่�มนิิยมเลี้้�ยงม้้ากัันมากขึ้้�น
ถึึงแม้้ว่่าภายในประเทศจะประสบปััญหาการระบาดของโรคกาฬโรค
แอฟริิกาในม้้า (African horse sickness หรืือ AHS) ตั้้�งแต่่ต้้นปีี
2563 รวมถึึงการระบาดของโรคไวรััสโคโรนา 2019 ในปีี 2563 และ
จากการเก็็บข้้อมููลย้้อนหลัังในระยะเวลา 5 ปีี ตั้้�งแต่่ปีี 2560 ถึึง 2564
พบว่่ามีีเคสม้้าปวดท้้องที่่�เข้้ารัับการรัักษาในหน่่วยม้้า..โรงพยาบาล
สััตว์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์กำำ�แพงแสน เป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 315
เคส ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุหลัักอัันดัับหนึ่่�งในจำำ�นวนทั้้�งหมดของม้้าที่่�เข้้ารัับ
การรัักษา โดยสามารถจำำ�แนกสาเหตุุได้้ดัังรููปที่่� 2

รูปที่ 1 ม้ามีอาการปวดท้อง นอนกลิ้ง
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อาการปวดท้้องในม้้า หรืือเรีียกอีีกอย่่างหนึ่่�งว่่าอาการโคลิิก
คืือการแสดงออกทางพฤติิกรรมของม้้าเมื่่�อเกิิดความผิิดปกติิภายในช่่อง
ท้้อง โดยแยกเป็็นอาการปวดท้้องจากระบบทางเดิินอาหาร และ การ
ปวดท้้องจากปััญหาของระบบอื่่�นๆ เช่่นการปวดท้้องคลอดลููก การปวด
เบ่่ง ปััสสาวะลำำ�บาก จากกระเพาะปััสสาวะอัักเสบ การปวดกล้้ามเนื้้�อ
การปวดจากไข้้ลงกีีบ เป็็นต้้น การแสดงออกทางพฤติิกรรม เมื่่�อม้้ามีี
อาการปวดท้้อง จะมีีความแตกต่่างไปตามชนิิดของปััญหา สาเหตุุที่่�ก่่อ
ให้้เกิิดอาการปวด และระดัับความอดทนของม้้าแต่่ละตััว โดยระดัับ
ความรุุนแรงของอาการปวดท้้อง จำำ�แนกได้้เป็็นกลุ่่�มอาการปวดท้้องที่่�ไม่่
รุุนแรง เช่่น อาการซึึม ไม่่อยากกิินอาหาร ไม่่ดื่่�มน้ำำ�� คุ้้�ยพื้้�น ปริิมาณ
อุุจจาระน้้อยลง หรืือไม่่มีีอุุจจาระเลย ซึ่่�งเจ้้าของหรืือผู้้�เลี้้�ยงอาจจะไม่่
สัังเกตพบ หากม้้าเลี้้�ยงรวมกัันหลายตััว กลุ่่�มอาการปวดท้้องระดัับปาน
กลาง เช่่น เหงื่่�อออก นอนกลิ้้�งตััว ผุุดลุุกผุุดนั่่�ง คุ้้�ยพื้้�นอย่่างรุุนแรง ยกขา
หลัังคล้้ายจะเตะท้้อง กระวนกระวาย ซึ่่�งอาการดัังกล่่าวเจ้้าของหรืือคน
เลี้้�ยงม้้าจะสามารถสัังเกตพบว่่าม้้ามีีอาการผิิดปกติิ แสดงถึึงต้้นเหตุุของ
ปััญหาปวดท้้องว่่าได้้ดำำ�เนิินล่่วงหน้้าไปก่่อนแล้้วระยะหนึ่่�งเกิิดความเสีีย
หายของเนื้้�อเยื่่�อที่่�ต้้องการการรัักษาเพื่่�อฟื้้�นคืืนสภาพมากยิ่่�งขึ้้�น และใน
กลุ่่�มอาการปวดท้้อง ระดัับรุุนแรง เช่่นการทิ้้�งตััวลงนอนกัับพื้้�น การปวด
มากอย่่างต่่อเนื่่�องที่่�ยาแก้้ปวดก็็ไม่่สามารถบรรเทาอาการปวดให้้ทุุเลา
ลงได้้ ซึ่่�งจะเป็็นสาเหตุุให้้ม้้าเสีียชีีวิิตได้้หากไม่่ได้้รัับการแก้้ไขหรืือการ
รัักษาที่่�เฉพาะเจาะจง (Bussieres et al., 2008) หากพบอาการดััง
กล่่าวข้้างต้้นขึ้้�นกัับม้้าที่่�เลี้้�ยงดููอยู่่� ให้้สงสััยว่่าเกิิดอาการโคลิิกขึ้้�น และ
ควรรีีบปรึึกษาสััตวแพทย์์ด้้านม้้าในทัันทีี

อาการปวดท้้องที่่�เกิิดจากระบบทางเดิินอาหาร (Gastrointestinal pain) เกิิดจากการที่่�กระเพาะอาหารและลำำ�ไส้้เกิิดการขยายขนาด
ใหญ่่ขึ้้�น และการอุุดตััน ด้้วยการสะสมแก๊๊สหรืือการอััดแน่่นของอาหาร
รวมถึึงการอุุดตัันจากสิ่่�งแปลกปลอม ที่่�ก่่อให้้เกิิดการกดเบีียดหรืือการ
รบกวนระบบหมุุนเวีียนเลืือดที่่�มาเลี้้�ยง จึึงทำำ�ให้้เนื้้�อเยื่่�อขาดออกซิิเจนและ
มีีการอัักเสบเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งการบีีบตััวของลำำ�ไส้้ที่่�ถููกรบกวนหรืือสููญเสีียการทำำ�
หน้้าที่่�ในการขัับเคลื่่�อนอาหาร จะโน้้มนำำ�ให้้มีีการเคลื่่�อนไปในตำำ�แหน่่งที่่�
ผิิดปกติิ (Displacement) ของลำำ�ไส้้ การพัับหรืือการบิิดหมุุนของลำำ�ไส้้
และหลอดเลืื อ ด..จนทำำ� ให้้ ข าดเลืื อ ดของเนื้้� อ เยื่่� อ และการอุุ ด ตัั น อย่่ า ง
สมบููรณ์์ (Strangulation obstruction)
	จากข้้อมููลในรููปที่่� 2 พบว่่าสาเหตุุของปััญหาโคลิิกที่่�พบได้้บ่่อย
ที่่�สุุด 2 อัันดัับแรก คืือกระเพาะอาหารอััดแน่่น และลำำ�ไส้้ใหญ่่อุุดตััน ซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับงานวิิจััยก่่อนหน้้านี้้� (Apichaimongkonkun et al., 2016)
ที่่�พบว่่าม้้าพื้้�นเมืืองไทยเกิิดปััญหากระเพาะอาหารอััดแน่่นจากปริิมาณ
อาหารต่่อมื้้�อที่่�มากเกิินไป มีีจำำ�นวนมื้้�อต่่อวัันน้้อย จึึงจ่่ายอาหารต่่อมื้้�อใน
ปริิมาณมาก ชนิิดและคุุณภาพของอาหารหยาบ (Roughphage) ที่่�ไม่่
เหมาะสมต่่อการเลี้้�ยงม้้า เช่่น หญ้้าเนเปีีย ซึ่่�งเป็็นหญ้้าที่่�มีีใบใหญ่่และมีี
ลำำ�ต้้นที่่�แข็็งทำำ�ให้้การบดเคี้้�ยวของม้้าทำำ�ได้้ไม่่ดีี จึึงส่่งผลทำำ�ให้้เกิิดการอััด
แน่่นในระบบทางเดิินอาหารตามมา รวมถึึงการจััดการสภาพแวดล้้อมที่่�ไม่่
ดีีทำำ�ให้้มีีสิ่่�งแปลกปลอมอยู่่�ในบริิเวณที่่�เลี้้�ยงม้้า เช่่น เชืือก ถุุงพลาสติิก เส้้น
ลวด หิินกรวด ทราย ประกอบกัับการปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้นด้้วยความรู้้�ที่่�
บอกต่่อกัันมา ด้้วยการเข้้าใจผิิด ดัังเช่่นการกรอกน้ำำ��มัันพืืชเพื่่�อช่่วยหล่่อ
ลื่่�น และระบายสิ่่�งอุุดตััน กลัับยิ่่�งส่่งผลเสีียทำำ�ให้้เกิิดลำำ�ไส้้อัักเสบ และท้้อง
เสีียตามมา ปััจจััยเสี่่�ยงเหล่่านี้้�อาจเกิิดเนื่่�องมาจากเกษตรกรขาดความรู้้�
ความเข้้าใจในการดููแลม้้าเบื้้�องต้้น ตรวจพบได้้ช้้า ปฐมพยาบาลไม่่ถููกต้้อง
ทำำ�ให้้มีีโอกาสเกิิดโคลิิกมากขึ้้�น ดัังนั้้�นการนำำ�ม้้าที่่�มีีอาการโคลิิกมารัักษา
เร็็วยิ่่�งขึ้้�น..ส่่งผลทำำ�ให้้มีีโอกาสประสบความสำำ�เร็็จในการรัักษามากขึ้้�น

มีีอััตราการรอดชีีวิิต หายเป็็นปกติิ
มากขึ้้� น และค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการรัั ก ษา
น้้อยลง วิิการหรืือความผิิดปกติิ ของ
ปััญหาปวดท้้องในม้้า แบ่่งออกเป็็น
สองกลุ่่�มได้้แก่่ วิิการที่่�สามารถแก้้ไข
ทางยา และ วิิการที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้
รัับการผ่่าตััด การรัักษาม้้าปวดท้้อง
จึึ ง สามารถแบ่่ ง ออกได้้ เ ป็็ น สองวิิ ธีี
หลัักๆ ได้้แก่่ การรัักษาทางอายุุรกรรม และ การรัักษาทางศััลยกรรม
โดยมีีเป้้าหมายของการรัักษาคืือการ รูปที่ 3 แสดงกระเพาะอาหารอัด
ลดความเจ็็บปวด การลดการอัักเสบ แน่นด้วยอาหารหยาบปริมาณมาก
และการสนัั บ สนุุ น ให้้ ลำำ� ไส้้ มีี การ
ทำำ�งานตามปกติิ ด้้วยการใช้้ยาแก้้ปวด ยาลดอัักเสบ และแก้้ไขต้้นเหตุุที่่�
ก่่อให้้เกิิดความเจ็็บปวด เช่่น การระบายสิ่่�งอุุดตัันด้้วยการใช้้ยาระบาย
การนำำ�สิ่่�งอุุดตัันในกระเพาะออกโดยวิิธีีการล้้างกระเพาะ การระบายแก๊๊ส
การแก้้ไขให้้คืืนกลัับสู่่�ตำำ�แหน่่งที่่�ปกติิโดยการผ่่าตััด การผ่่าตััดส่่วนของ
ลำำ�ไส้้ที่่�ตายออกและต่่อเชื่่�อมลำำ�ไส้้ส่่วนที่่�ดีีเข้้าหากััน จากข้้อมููลตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ. 2560 - 2564 จำำ�นวนเคสโคลิิก ทั้้�งหมด 315 เคส แบ่่งออกเป็็น
รัักษาทางอายุุรกรรม 198 เคส รัักษาทางศััลยกรรม 82 เคส เจ้้าของขอ
ยุุติิการรัักษา 20 เคส และทำำ�การเมตตาฆาตหรืือตายโดยยัังไม่่ได้้ทำำ�การ
รัักษา 15 เคส ดัังรููปที่่� 4 การที่่�จำำ�นวนหรืือความชุุกของเคสรัักษาทาง
ศััลยกรรมมีีสััดส่่วนสููง (26%) เนื่่�องมาจากหน่่วยม้้า รพส.มก.กพส. เป็็น
ศููนย์์รัับส่่งต่่อและเปิิดบริิการเพื่่�อการแก้้ไขปััญหาโคลิิกโดยวิิธีีศััลยกรรม
เพีียงที่่�เดีียวในประเทศไทย การเลืือกวิิธีีการรัักษานั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับการวิินิิจ
ฉััยสาเหตุุที่่�ถููกต้้องและรวดเร็็ว ซึ่่�งต้้องอาศััยอุุปกรณ์์เครื่่�องมืือที่่�ทัันสมััย
ร่่วมกัับประสบการณ์์และความชำำ�นาญของสััตวแพทย์์ผู้้�ตรวจ โดยทำำ�การ

รูปที่ 2 เคสม้าปวดท้องที่เข้ารับการรักษาในหน่วยม้า
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564

จำ�นวนเคส
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ตรวจร่่างกาย การล้้วงตรวจทางทวารหนััก การสอดท่่อ
จมููก การตรวจด้้วยอััลตราซาวด์์ การตรวจเลืือด การ
ประเมิินผลและการวิิเคราะห์์ข้้อมููลจากการตรวจ ออก
มาเป็็นคะแนนโคลิิก (Composite colic scores)
(Limratchapong et al., 2019) จากข้้อมููลนี้้�พบอััตรา
การรอดชีีวิิ ต ของการรัั ก ษาทางอายุุ ร กรรม.93.4%
(185/198) และการรัักษาศััลยกรรม 70.7% (58/82)
ซึ่่�งพบว่่ามีีอััตราการรอดชีีวิิตที่่�สููงกว่่าการศึึกษาของ
Van der Linden ในปีี ค.ศ. 2003 (93% และ 54%
ตามลำำ�ดัั บ ).เคสที่่� ไ ด้้ รัั บ การรัั ก ษาทางอายุุ ร กรรม
(93.4%)..จะมีีโอกาสหายที่่� ดีี กว่่ า เคสที่่� รัั ก ษาทาง
ศััลยกรรม (70.7%) เพราะว่่าต้้นเหตุุของปััญหาถููก
จััดการได้้ง่่ายกว่่า ตััวอย่่างเช่่น ภาวะลำำ�ไส้้ใหญ่่อุุดตััน
(61 เคส) และกระเพาะอาหารอััดแน่่น (63 เคส) แก้้ไข
โดยการนำำ�สิ่่� ง อุุ ด ตัั น ออก..ด้้ ว ยวิิ ธีี การล้้ า งกระเพาะ
การกรอกน้ำำ��ผ สมอิิ เ ล็็ ก โตรไลท์์ . .การให้้ ส ารน้ำำ��ท าง
หลอดเลืื อ ดดำำ� ..การกรอกน้ำำ��มัั น พาราฟิิ น เพื่่� อ การ
ระบาย และอาจมีีการให้้ยาแก้้ปวด ลดอัักเสบร่่วมด้้วย
ซึ่่�งแตกต่่างจากเคสศััลยกรรม เช่่น ลำำ�ไส้้เล็็กบิิดพััน (31
เคส) ลำำ�ไส้้ใหญ่่บิิดพััน (20 เคส) ลำำ�ไส้้ใหญ่่ย้้ายตำำ�แหน่่ง
(35 เคส) และสิ่่�งแปลกปลอมอุุดตัันในลำำ�ไส้้ใหญ่่ (8
เคส) ที่่�ทุุกเคสเหล่่านี้้� จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการผ่่าตััดแก้้ไข
การผ่่าเปิิดช่่องท้้อง การแก้้ไขนำำ�กลัับสู่่�ตำำ�แหน่่งปกติิ
การเปิิดลำำ�ไส้้นำำ�สิ่่�งอุุดตัันออก และการตััดต่่อลำำ�ไส้้ จััด
เป็็นการผ่่าตััดใหญ่่ ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง และมีีโอกาสเกิิด
ภาวะแทรกซ้้อนได้้ง่่าย แต่่อย่่างไรก็็ตาม เคสศััลยกรรม
หากไม่่ได้้รัับการแก้้ไขด้้วยวิิธีีการผ่่าตััด ม้้าเหล่่านี้้�ก็็จะ
เสีียชีีวิิตอย่่างแน่่นอน

รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงร้อยละของการเลือกวิธีการรักษาม้า
ที่เกิดโคลิกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564

รูปที่ 5 ลำ�ไส้ส่วนที่โดนรัดจน
เกิดการขาดเลือดตาย

	จากผลสำำ�เร็็จของการรัักษาปััญหาปวดท้้องในม้้าของหน่่วยม้้า..รพส.มก.กพส
ช่่วยให้้เกษตรกร เจ้้าของม้้ามีีความรู้้� ความเข้้าใจ ให้้ความสำำ�คััญ ในการตััดสิินใจส่่งม้้าเข้้า
รัับการรัักษาได้้รวดเร็็วขึ้้�น นำำ�ม้้าเข้้ารัับการรัักษามากขึ้้�น ไม่่พยายามรัักษาเอง หรืือลองผิิด
ลองถููก รวมถึึงมีีการปรัับปรุุงการจััดการ การเลี้้�ยงดููให้้ดีีขึ้้�น อัันเห็็นได้้จากอััตราการรอด
ชีีวิิตที่่�สููงขึ้้�น ทั้้�งการรัักษาทางอายุุกรรมและศััลยกรรม การพบเคสที่่�มีีสิ่่�งแปลกปลอมอุุด
ตัันในลำำ�ไส้้ใหญ่่ลดลงจาก 23.8% ต่ำำ��ลงเป็็น 2.53% เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการศึึกษาก่่อน
หน้้านี้้� (Apichaimongkonkun et al., 2016) ประกอบกัับการวิินิิจฉััยสาเหตุุของการเกิิด
โคลิิกได้้อย่่างรวดเร็็วและถููกต้้องของทางทีีมสััตวแพทย์์ด้้านม้้า..ทำำ�ให้้สามารถตััดสิินใจ
เลืือกวิิธีีการรัักษาโคลิิกได้้อย่่างเหมาะสม แต่่ทั้้�งนี้้�จะเกิิดความสำำ�เร็็จขึ้้�นไม่่ได้้เลย หากไม่่ได้้
รัับความร่่วมมืือจากเจ้้าของม้้า ที่่�เป็็นส่่วนสำำ�คััญในการประเมิินอาการโคลิิกขั้้�นต้้น และรีีบ
นำำ�ม้้ามาโรงพยาบาลเมื่่�อม้้ามีีอาการ..ส่่งผลให้้อััตราการประสบความสำำ�เร็็จและการรอด
ชีีวิิตของม้้ามากยิ่่�งขึ้้�น
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ในระยะหลัังนี้้�มีีเกษตรกรจำำ�นวนมากมีีความสนใจในการส่่งตััวอย่่างเข้้าตรวจวิินิิจฉััยโรค
บลููทัังก์์ในแพะและแกะ แต่่อย่่างไรก็็ดีี เกษตรกรหลายท่่านยัังมีีความสัับสนระหว่่างโรคบลููทัังก์์ และ
โรคบรููเซลโลซิิส (แท้้งติิดต่่อ) ในส่่วนของโรคบลููทัังก์์มีีเชื้้�อก่่อโรคคืือ บลููทัังก์์ไวรััส (Bluetongue virus; BTV) ซึ่่�งเป็็นไวรััสชนิิด RNA ที่่�ติิดกัันทางแมลงชนิิดตััวริ้้�นเป็็นช่่องทางหลััก และไม่่สามารถติิดต่่อ
กัันจากสััตว์์สู่่�สััตว์์ โดยการสััมผััสโดยตรงได้้ ซึ่่�งจากการศึึกษาในประเทศไทยพบเชื้้�อบลููทัังก์์ในตััวริ้้�นที่่�
เก็็บจากพื้้�นที่่�ราชบุุรีี และกาญจนบุุรีี ในปััจจุุบัันมีีการตรวจพบเชื้้�อทั้้�งหมด 27 สายพัันธุ์์�ทั่่�วโลก โดย
แต่่ละพื้้�นที่่�จะมีีสายพัันธุ์์�ของเชื้้�อที่่�ระบาดและชนิิดของริ้้�นที่่�เป็็นตััวนำำ�โรคหลัักแตกต่่างกัันไป โดยโรค
บลููทัังก์์สามารถติิดได้้ในสััตว์์หลากหลายชนิิด เช่่น แพะ โค กระบืือ กวาง แต่่อย่่างไรก็็ดีี แกะเป็็นสััตว์์
ที่่�ไวต่่อโรคนี้้�มากที่่�สุุด โดยส่่วนมากสััตว์์จะป่่วยแบบไม่่แสดงอาการ ซึ่่�งพบอััตราการป่่วยและอััตรา
การตายไม่่แน่่นอน ซึ่่�งขึ้้�นกัับความรุุนแรงของเชื้้�อแต่่ละสายพัันธุ์์� โดยสายพัันธุ์์�ที่่�มีีความรุุนแรงมาก
ได้้แก่่ BTV-8 ซึ่่�งจากข้้อมููลการระบาดในยุุโรปพบอััตราการตายสููงถึึง 37 % และ 26 % ในแกะและ
แพะ ตามลำำ�ดัับ การศึึกษาเกี่่�ยวกัับโรคบลููทัังก์์ในประเทศไทยค่่อนข้้างจำำ�กััด แต่่ข้้อมููลที่่�พบทำำ�ให้้เชื่่�อ

“โรคบลู ท ั ง ก์ ”

อาจารย์ น.สพ.ดร. ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรคน่าสนใจตัวใหม่ในแพะแกะ

ได้้ว่่าประเทศไทยมีีโรคบลููทัังก์์เป็็นโรคประจำำ�ถิ่่�น..เนื่่�องจากพบอััตราการติิดโรคจากการตรวจ
ภููมิิคุ้้�มกัันในเลืือด 50-95% ในแต่่ละจัังหวััด ส่่วนการตรวจสายพัันธุ์์�เบื้้�องต้้นนั้้�นพบเชื้้�อในกลุ่่�ม
eastern ซึ่่�งประกอบด้้วย BTV-9, -16 และ -18

ตััวริ้้�นซึ่่�งเป็็นพาหะสำำ�คััญของโรคบลููทัังก์์

การระบาดและสายพันธุ์หลักของริ้นที่เป็นพาหะของโรคในแต่ละภูมิภาค

https://www.aphis.usda.gov/animal_health/emergency_management/downloads/sop/sop_btv_e-e.pdf

เมื่่�อสััตว์์ที่่�ติิดเชื้้�อโรคบลููทัังก์์ถููกตััวริ้้�นกััด ไวรััสสามารถอยู่่�และเพิ่่�มจำำ�นวนในตััวริ้้�นได้้นานถึึง 3
เดืือน เมื่่�อสััตว์์ที่่�ไวต่่อโรคถููกริ้้�นที่่�มีีเชื้้�อกััด จะมีีระยะการฟัักตััวของโรคอยู่่�ที่่� 4-10 วััน โดยไวรััส
จะอยู่่�ในกระแสเลืือดได้้นาน 4-9 สััปดาห์์ ในส่่วนของสารพัันธุุกรรมของเชื้้�อที่่�ตายแล้้วนั้้�นอาจ
ตรวจพบได้้หลัังจากได้้รัับเชื้้�อยาวนานถึึง 12-16 สััปดาห์์ โดยไวรััสจะแพร่่กระจายในหลอด
เลืือดฝอย ทำำ�ให้้เกิิดอาการที่่�เห็็นได้้ชััดเจน ได้้แก่่ ปอดอัักเสบ หอบหายใจ มีีแผลที่่�จมููกและริิม
ฝีีปาก ไรกีีบอัักเสบ หน้้าบวม คางบวม ลิ้้�นและริิมฝีีปากมีีสีีม่่วง และมีีน้ำำ��มููกเรื้้�อรััง อย่่างไร
ก็็ตามโรคนี้้�สามารถหายได้้โดยการรัักษาตามอาการ
แม้้จากข้้อมููลการศึึกษาจะกล่่าวได้้ว่่าในประเทศไทยในมีีโรคบลููทัังก์์อยู่่�แล้้วแต่่ก็็ยััง
ไม่่มีีการพบสายพัันธุ์์�ที่่�ก่่อโรครุุนแรง (BTV-8) ปััจจุุบัันมีีการนำำ�เข้้าแพะและแกะมาจากต่่าง
ประเทศเป็็นจำำ�นวนมาก ร่่วมกัับโรคนี้้�เป็็นโรคที่่�แพร่่กระจายได้้ง่่าย ดัังนั้้�นจึึงมีีความเป็็นไปได้้ที่่�
จะเกิิดการนำำ�เข้้าโรคบลููทัังก์์สายพัันธุ์์�ที่่�ยัังไม่่เคยพบในประเทศไทยและก่่อให้้เกิิดการระบาด
ขึ้้�นได้้ จึึงเป็็นโรคที่่�เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงแพะและแกะควรทราบข้้อมููลเพื่่�อเป็็นประโยชน์์ในการดููแล
สุุขภาพสััตว์์ภายในฟาร์์มต่่อไป
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ภาพแพะและแกะที่่�มีีอาการของโรคบลููทัังก์์
เอกสารอ้างอิง
• Fujisawa et al., 2021. Acta Trop.
224(12):106147
• Maclachlanet al,. 2009. J Comp Pathol.
141(1):1-16.
• Wilson et al., 2008. PLoS Biol. 6(8):e210.

โรคแท้้งติิดต่่อ หรืือโรคบรููเซลโลซิิสในแพะและแกะ เกิิดจาก
การติิดเชื้้�อแบคทีีเรีีย “บรููเซลลา” (Brucella spp.) พบได้้ทั่่�วไปใน
ประเทศไทย โดยรายงานการพบโรคในระดัับฝููงอยู่่�ที่่� 13.6 และ 2.5 %
ในแกะและแพะ ตามลำำ�ดัับ โรคนี้้�เป็็นโรคสััตว์์สู่่�คนที่่�มีีความรุุนแรงจน
ทำำ�ให้้เสีียชีีวิิตได้้ โดยมีีรายงานการพบการติิดโรคในเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงแพะ
เมื่่�อปีี 2547 อาการในสััตว์์สามารถพบการแท้้งลููก ลููกตายแรกคลอด ลููก
สััตว์์อ่่อนแอ รกค้้าง ในสััตว์์เพศผู้้�อาจพบอััณฑะและท่่อนำำ�น้ำำ��เชื้้�ออัักเสบ
(Orchitis/epididymitis) ตามมาด้้วยการเป็็นหมััน โรคนี้้�สามารถติิดต่่อ
ได้้จากการผสมพัันธุ์์� การสััมผััสเลืือด ลููกที่่�แท้้งและสารคััดหลั่่�งต่่างๆที่่�
ออกมาจากระบบสืืบพัันธุ์์� เช่่น น้ำำ��คร่ำำ�� หรืือเมืือก โดยโรคนี้้�ยัังเป็็นโรค
สำำ�คััญในแพะแกะซึ่่�งเกษตรกรควรตรวจสััตว์์ในฝููงเป็็นประจำำ� เนื่่�องจาก
หากมีีการนำำ�สััตว์์ที่่�ติิดเชื้้�อเข้้าฝููง จะก่่อให้้เกิิดการแพร่่กระจายเชื้้�อและ
สร้้างปััญหาภายในฝููงได้้..ดัังนั้้�นการตรวจโรคนี้้�ก่่อนการนำำ�สััตว์์ใหม่่เข้้าฝููง
จึึงมีีความสำำ�คััญอย่่างมาก

	ห้้องปฏิิบััติิการโรคติิดต่่อระหว่่างสััตว์์และคน หน่่วยงานชัันสููตร
โรคสััตว์์ กำำ�แพงแสน ได้้ทำำ�การคััดเลืือกตััวอย่่างซีีรััมที่่�ให้้ผลลบและผล
บวกจากการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการด้้วยวิิธีี Rose Bengal test และ
Microplate agglutination test เพื่่�อใช้้ในการทดสอบประสิิทธิิภาพชุุด
ตรวจ 2 ยี่่�ห้้อ ได้้ผลดัังนี้้� ชุุดตรวจจากประเทศเกาหลีีใต้้ ซึ่่�งทำำ�การทดสอบ
10 ตััวอย่่าง ทดสอบด้้วยตััวอย่่างที่่�ให้้ผลลบจากการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิ
การจำำ�นวน 5 ตััวอย่่าง ได้้ผลเป็็นลบทั้้�งหมด และทดสอบด้้วยตััวอย่่างที่่�ให้้
ผลบวกจากการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการจำำ�นวน 5 ตััวอย่่าง ได้้ผลเป็็นบวก
ทั้้�งหมด ความไวและความจำำ�เพาะของชุุดตรวจนี้้�เมื่่�อเทีียบกัับการตรวจ
ทางห้้องปฏิิบััติิการโดยหน่่วยงานชัันสููตรโรคสััตว์์ กำำ�แพงแสน จึึงเป็็น
100% อย่่างไรก็็ตาม มีีตััวอย่่างบวก 1 ตััวอย่่าง (ตััวอย่่างหมายเลข 506)
ที่่�พบแถบแสดงผลบวกมีีลัักษณะที่่�ค่่อนข้้างจาง (รููปที่่� 1) สำำ�หรัับชุุดตรวจ
อีีกยี่่�ห้้อหนึ่่�งจากประเทศจีีนได้้ทำำ�การทดสอบทั้้�งหมด 25 ตััวอย่่าง (รููปที่่� 2
) โดยทดสอบด้้วยตััวอย่่างที่่�ให้้ผลลบจากการตรวจทาง ห้้องปฏิิบััติิการ
จำำ�นวน 12 ตััวอย่่าง ให้้ผลเป็็นลบ 11 ตััวอย่่าง
และให้้ผลเป็็นบวก (บวกเทีียม) 1 ตััวอย่่าง ซึ่่�ง
แถบแสดงผลบวกที่่�ขึ้้�นบนชุุดตรวจที่่�ให้้ผลบวก
เทีียมนี้้� มีีลัั ก ษณะจางมาก..การทดสอบด้้ ว ย
ตัั ว อย่่ า งที่่� ใ ห้้ ผ ลบวกจากการตรวจทางห้้ อ ง
ปฏิิบััติิการจำำ�นวน 13 ตััวอย่่าง ให้้ผลเป็็นบวก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. นิอร รัตนภพ
ทั้้�งหมด 11 ตััวอย่่างและให้้ผลเป็็นลบ (ลบเทีียม)
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ตััวอย่่าง ดัังนั้้�นความไวและความจำำ�เพาะ
	วิิธีีที่่�นิิยมใช้้ตรวจโรคนี้้�เป็็นการตรวจหาแอนติิบอดีีต่่อเชื้้�อที่่� ของชุุดตรวจนี้้�เป็็น 84.62% และ 91.67% ตามลำำ�ดัับ ตััวอย่่างที่่�ให้้ผล
ต้้องอาศััยอุุปกรณ์์และผู้้�เชื่่�ยวชาญในการตรวจ..จึึงต้้องส่่งตััวอย่่างไปยััง บวกที่่� มีีลัั ก ษณะค่่ อ นข้้ า งจางจากการตรวจด้้ ว ยชุุ ด ตรวจจากประเทศ
ห้้องปฏิิบััติิการ..การตรวจโรคทางห้้องปฏิิบััติิการนั้้�นมีีขั้้�นตอนที่่�ต้้องใช้้ เกาหลีีใต้้ (ตััวอย่่างหมายเลข 506) ก็็ให้้ผลบวกที่่�มีีลัักษณะค่่อนข้้างจาง
เวลา ไม่่สามารถทราบผลได้้ในทัันทีี ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกษตรกรเสีียเวลาในการ กัับชุุดตรวจจากประเทศจีีนด้้วยเช่่นกััน (รููปที่่� 2) ชุุดตรวจทั้้�ง 2 ยี่่�ห้้อนี้้�
รอผลการตรวจ..และการเดิิ นท าง..ดัั ง นั้้� น หน่่ ว ยงานชัั นสูู ต รโรคสัั ต ว์์ สามารถใช้้ในการตรวจตััวอย่่างเลืือดได้้ ในกรณีีที่่�เกษตรกรนำำ�ไปใช้้จริิงใน
กำำ�แพงแสน คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ จึึงได้้ ฟาร์์ม การใช้้ตััวอย่่างเลืือดน่่าจะสะดวกต่่อเกษตรกรมากกว่่า ซึ่่�งความถููก
ร่่วมมืือกัับเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงแพะ..ในการทดสอบประสิิทธิิภาพของชุุด ต้้องในการตรวจโดยใช้้ตััวอย่่างเลืือดและซีีรััมอาจจะมีีความแตกต่่างกััน
ตรวจโรคอย่่างง่่ายและรวดเร็็ว อาศััยหลัักการ lateral flow immuno- ดัังนั้้�นจึึงควรที่่�จะมีีการศึึกษาถึึงประสิิทธิิภาพของชุุดตรวจในกรณีีที่่�ใช้้
chromatography..คล้้ า ยกัั บชุุ ด ตรวจโรคโควิิ ด -19..โดยที่่� ห ากมีี ตััวอย่่างเลืือดด้้วย เนื่่�องจากการทดสอบในครั้้�งนี้้�ใช้้จำำ�นวนตััวอย่่างไม่่มาก
แอนติิบอดีีต่่อเชื้้�อในตััวอย่่าง..แอนติิบอดีีจะจัับตััวกัับแอนติิเจนที่่�อยู่่�บน ค่่าความไวและความจำำ�เพาะที่่�คำำ�นวณได้้จึึงอาจไม่่น่่าเชื่่�อถืือเท่่าที่่�ควร
ชุุดตรวจ ทำำ�ให้้เกิิดเป็็นสารเชิิงซ้้อน และมีีการเคลื่่�อนตััวไปข้้างหน้้า เมื่่�อ จำำ� เป็็ นที่่� จ ะต้้ อ งมีีการศึึ ก ษาเพิ่่� ม เติิ ม ต่่ อ ไปเพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ข้้ อ มูู ล ที่่� น่่ า เชื่่� อ ถืื อ
ถึึงเเถบที่่�แสดงผลบวก..แอนติิเจนที่่�จำำ�เพาะบนชุุดตรวจจะดัักจัับสาร อย่่างไรก็็ตามการศึึกษาครั้้�งนี้้�ก็็เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการมองหาวิิธีีการตรวจ
เชิิงซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้ผลทดสอบมีีทั้้�งแถบที่่�แสดงผลบวก (T) เเละแถบ วิินิิจฉััยใหม่่ เพื่่�อให้้เกิิดความสะดวกแก่่เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงแพะต่่อไป
ควบคุุม (C) ปรากฏขึ้้�น

“โรคบรูเซลโลซิส”

ทางเลือกใหม่ของการตรวจโรค

<< รูปที่ 1 ผลการตรวจโดยชุดตรวจจากประเทศ
เกาหลีใต้ แถวด้านซ้ายคือตัวอย่างที่ให้ผลลบ แถว
ด้านขวาคือตัวอย่างที่ให้ผลบวก

>> รูปที่ 2 ผลการตรวจโดยชุดตรวจจาก
ประเทศจีน แถวด้านซ้ายคือตัวอย่างที่ให้ผลลบ
แถวด้านขวาคือตัวอย่างที่ให้ผลบวก
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รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส1 และ น.สพ.สมิต ศรีสำ�ราญ2
1
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
หน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำ�แพงแสน
โรคลััมปีี สกิิน สาเหตุุเกิิดจาก Lumpy skin disease virus ซึ่่�ง
อยู่่�ในจีีนััส Capripoxvirus เป็็นตััวการก่่อโรคในโค กระบืือ ซึ่่�งในจีีนััสนี้้�จะมีี
ไวรััสอีีกสองตััวที่่�มีีลัักษณะคล้้ายคลึึงกัันกว่่า 96% แต่่มีีความจำำ�เพาะใน
การก่่อโรคในสััตว์์ต่่างชนิิดกัันคืือ Goatpox virus ที่่�ก่่อโรคในแพะ และ
Sheeppox virus ที่่�ก่่อโรคในแกะ อยู่่�ใน Subfamily Chordopoxvirinae
อยู่่�ในวงศ์์ (Family) Poxviridae เป็็น double stranded DNA มีีถุุงไขมััน
ห่่อหุ้้�มตััว รููปร่่างกลม ขนาด 320x260 nm โดยลัักษณะของโรคจะก่่อให้้
เกิิดรอยโรคบริิเวณผิิวหนััง อััตราการตายต่ำำ�� น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 และ อััตรา
การป่่วยปานกลาง (5-45%) โดยไม่่พบความแตกต่่างระหว่่างเพศ สายพัันธุ์์�
และอายุุ และยัังพบว่่าสััตว์์ป่่าสามารถเกิิดโรคได้้จากการทดลอง เช่่น ยีีราฟ
อิิมพาลา ซึ่่�งสััตว์์ที่่�หายป่่วยจะไม่่พบภาวะที่่�เป็็นพาหะของโรค
ระบาดวิิทยา
โดยโรคลััมปีี สกิิน มีีการพบครั้้�งแรก ทางตอนเหนืือของประเทศ
แซมเบีีย ทวีีปแอฟริิกา ในปีี 2472 จากนั้้�นก็็มีีการแพร่่กระจายอยู่่�ภายใน
ทวีีปแอฟริิกา หลัังจากนั้้�น มีีรายงานจากองค์์การสุุขภาพสััตว์์โลก (OIE)
พบการระบาดของโรคลััมปีี สกิิน ได้้มีีการแพร่่กระจายในประเทศแถบ
ตะวัันออกกลางและมีีการระบาดอย่่างมากในช่่วงปีี 2556 - 2559 เข้้าสู่่�
ประเทศตุุรกีีและในปีี 2562 มีีการรายงานการเกิิดโรคครั้้�งแรกในภาคตะวััน
ตกเฉีียงเหนืือของสาธารณรััฐประชาชนจีีน สาธารณรััฐอิินเดีีย บัังคลาเทศ
ศรีีลัังกา และในปีี 2563 พบการป่่วยในโคเนื้้�อในสาธารณ รััฐสัังคมนิิยม
เวีียดนาม และสาธารณรััฐแห่่งสหภาพพม่่า ในช่่วงปลายปีี 2563 และทาง
กรมปศุุ สัั ต ว์์ ไ ด้้ ทำำ� การเฝ้้ า ระวัั ง และดำำ� เนิิ น มาตรการของกรมปศุุ สัั ต ว์์
แต่่อย่่างไรก็็ตามมีีรายงานการเกิิดโรคในประเทศไทยในช่่วงต้้นของปีี 2564

สถานการณ์์ในประเทศไทย
ในส่่วนของการรายงานโรค LSD ที่่�พบในประเทศไทย มีีการ
รายงานการพบครั้้�งแรกในโคเนื้้�อ ในอำำ�เภอพนมไพร จัังหวััดร้้อยเอ็็ด
ในวัันที่่� 29 มีีนาคม 2564 และได้้รายงานต่่อ OIE ในวัันที่่� 9 เมษายน
2564 โดยต่่อมามีีการแพร่่กระจายของโรคไปทั่่�วประเทศ ซึ่่�งปััจจััย
หลัักที่่�ทำำ�ให้้โรคมีีการแพร่่กระจายคืือการเคลื่่�อนย้้ายสััตว์์ ทำำ�ให้้แมลง
ที่่�เป็็นตััวพาหะของโรคมีีการแพร่่กระจาย ทำำ�ให้้เกิิดการระบาดทั่่�ว
ประเทศ ส่่วนการรายงานการพบในโคนม ในอำำ�เภอกำำ�แพงแสน
จัังหวััดนครปฐม ในช่่วงวัันที่่� 19 เมษายน 2564 โดยทางหน่่วยสััตว์์
เคี้้�ยวเอื้้�อง โรงพยาบาลสััตว์์มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ กำำ�แพงแสน
พบในโคนม ชื่่�อ สร้้อยเงิิน ซึ่่�งเป็็นโคนมหลัังคลอด โดยพบลัักษณะตุ่่�ม
นููนแข็็ง คล้้ายรอยโรคของโรค LSD (รููปที่่� 1) จึึงได้้ทำำ�การตรวจสอบ
และมีีการแจ้้งไปยัังกรมปศุุสััตว์์ และมีีการประกาศโรค โดยถืือว่่าเป็็น
เคสแรกที่่�มีีการรายงานในโคนม ส่่วนสาเหตุุของการเกิิดโรค คาดว่่าจะ
นำำ�มาโดยแมลง ซึ่่�งติิดกัับโคมากัับรถที่่�มีีการซื้้�อขายสััตว์์ในพื้้�นที่่�ที่่�มีี
การระบาด

<< รูปที่ 1 โคนมสร้อยเงิน ที่ป่วยด้วยโรค
LSD ซึ่งพบการเกิดโรคที่อำ�เภอกำ�แพงแสน
จังหวัดนครปฐม
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อาการ

ระยะฟัักตััวของเชื้้�อจากการทดลองอยู่่�ระหว่่าง 4-14 วััน และในพื้้�นที่่�จะ
อยู่่�ระหว่่าง 5 วัันถึึง 5 สััปดาห์์และ OIE กำำ�หนดไว้้ที่่� 28 วััน หลัังจากนั้้�นสััตว์์จะมีี
อาการไข้้สููง ได้้ถึึง 106 F หรืือประมาณ 41 C ประมาณ 1 สััปดาห์์ ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�ไวรััส
มีีการแพร่่กระจายในกระแสโลหิิต จะพบต่่อมน้ำำ��เหลืืองทั่่�วร่่างกายบวมโต พบการ
บวมน้ำำ��ที่่�บริิเวณขา เหนีียง ในช่่วงแรกของการแสดงอาการ ปริิมาณน้ำำ��นมลดอย่่าง
ชััดเจน เยื่่�อบุุจมููกอัักเสบ เยื่่�อบุุตาขาวอัักเสบ มีีปริิมาณน้ำำ��ลายมากกว่่าปกติิ ซึึม เบื่่�อ
อาหาร ซููบผอม หลัังจากนั้้�นจะพบตุ่่�มบริิเวณผิิวหนััง เส้้นผ่่านศููนย์์กลางขนาด 0.5-5
ซม. ความลึึก 1-2 ซม. ในบางครั้้�งจะมีีความลึึกได้้ถึึง 10 ซม. แพร่่กระจายอยู่่�ทั่่�ว
ร่่างกาย ตั้้�งแต่่จำำ�นวนไม่่มากถึึงหลายร้้อยตุ่่�ม เมื่่�อกดดููจพบว่่า ตุ่่�มแข็็ง กลม นููนขึ้้�น
จากผิิวหนัังโดยรอบ และมีีขอบเขตชััดเจน (รููปที่่� 2) และเมื่่�อนำำ�ไปตรวจทางจุุลพยาธิิ
วิิทยาจะพบ Intracytoplasmic eosinophilic inclusions จำำ�นวนมากบริิเวณ
ผิิวหนััง (รููปที่่� 3) หลัังจากนั้้�นตุ่่�มนููนจะกลายเป็็นเนื้้�อตาย และเป็็นสะเก็็ดลอกหลุุดไป
ภายใน 5-7 สััปดาห์์

รูปที่ 2 ตุ่มบริเวณลำ�ตัวและลำ�โคของโคที่ป่วยด้วยโรค LSD

ผลกระทบทางเศรษฐกิิจ
	ผลกระทบทางเศรษฐกิิจที่่�พบส่่วนใหญ่่คืือการสููญเสีียผลผลิิตที่่�ควรจะได้้
เช่่น ปริิมาณน้ำำ��นมที่่�ลดลง หรืือ คุุณภาพซากต่ำำ�� คุุณภาพหนัังต่ำำ�� อััตราการผสมติิดต่ำำ��
สััตว์์ป่่วยที่่�เป็็นโรคที่่�ตั้้�งท้้องจะแท้้ง ทำำ�ให้้ไม่่ได้้ลููกโค รวมทั้้�งปััญหาในเรื่่�องค่่าเลี้้�ยงดูู
โคทดแทน

การตรวจวิินิิจฉััยและการเก็็บตััวอย่่าง
การเก็็บตััวอย่่างเพื่่�อใช้้ในการตรวจวิินิิจฉััยโรค
สามารถใช้้ตััวอย่่างจาก ผิิวหนััง เลืือด หรืือ สิ่่�งคััดหลั่่�งจาก
สััตว์์ (น้ำำ��มููก น้ำำ��ลาย) โดยเก็็บผิิวหนัังที่่�มีีรอยโรค แช่่ใน
Glycerin buffer แล้้วส่่งตรวจ หรืือ Whole blood เก็็บ
โดยใช้้ EDTA แช่่เย็็นแล้้วนำำ�ส่่งตรวจ เนื่่�องจากไวรััสจะอยู่่�
ในกระแสโลหิิตในช่่วงเวลาสั้้�นๆ โดยจะอยู่่�ในช่่วง Viremic
stage ประมาณ 4 วัันหลัังจากแสดงอาการ ดัังนั้้�น ตััวอย่่าง
ที่่�ดีีที่่�สุุดในการตรวจหาเชื้้�อคืือ ผิิวหนััง ซึ่่�งสามารถตรวจหา
ตััวไวรััส (แอนติิเจน) หรืือจากซีีรััม โดยตรวจจากภููมิิคุ้้�มกััน
ที่่�สััตว์์สร้้างขึ้้�น (แอนติิบอดีี) ซึ่่�งเป็็นข้้อแนะนำำ�ของ OIE

รูปที่ 3 รูขุมขนและ Sebaceous gland จะพบ Nuclear
chromatin และ Intracytoplasmic eosinophilic
inclusions จำ�นวนมาก

วิิธีีการป้้องกััน
	สำำ�หรัับโรคลััมปีี สกิิน มีีพาหะคืือแมลงดููดเลืือด
เป็็นช่่องทางหลัักในการติิดต่่อของโรค ดัังนั้้�น การป้้องกััน
แมลงหรืือการกำำ�จััดแมลง โดยใช้้สารเคมีีกำำ�จััดแบบฉีีดพ่่น
หรืือแบบราดหลััง สำำ�หรัับสััตว์์ทุุกตััวในฝููงจึึงเป็็นวิิธีีการ
หลััก กำำ�จััดแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยของแมลง กำำ�จััดมููลสััตว์์ออก
จากฟาร์์มเป็็นประจำำ� เพื่่�อป้้องกัันแมลงมาวางไข่่ รวมทั้้�ง
การใช้้มุ้้�งกางให้้กัับสััตว์์ รวมทั้้�งการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคให้้
กัับสััตว์์
ซึ่่�งวััคซีีนที่่�ใช้้สำำ�หรัับการควบคุุมโรคนี้้�จะเป็็น
วััคซีีนเชื้้�อเป็็น ส่่วนการควบคุุมโรคระบาดที่่�ได้้ผล สำำ�หรัับ
โรคนี้้�คืือ การเข้้มงวดควบคุุมการเคลื่่�อนย้้าย เพราะการ
เคลื่่�อนย้้ายสััตว์์ป่่วย อาจจะมีีพาหะของโรคคืือ แมลงดููด
เลืือดติิดไปด้้วย ทำำ�ให้้โรคมีีการแพร่่กระจายเป็็นวงกว้้าง
สััตว์์ที่่�หายจากการเป็็นโรคตามธรรมชาติิแล้้วจะไม่่เป็็นตััว
อมโรค และจะมีีภููมิิคุ้้�มกัันตลอดชีีวิิตของตััวสััตว์์
ความสำำ�คััญทางสััตวแพทยสาธารณสุุข
โรคนี้้�ไม่่ได้้จััดว่่าเป็็นโรคติิดต่่อระหว่่างสััตว์์และ
คน ดัังนั้้�นคนจึึงไม่่ติิดโรคนี้้�
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ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ สพ.ญ.ดร.สุุภาเพ็็ญ ศรีีพิิบููลย์์
ภาควิิชาเวชศาสตร์์คลิินิิกสััตว์์ใหญ่่และสััตว์์ป่่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรคลััมปีี สกิิน..เป็็นโรคติิดเชื้้�อที่่�กำำ�ลัังได้้รัับความสนใจเป็็น
อย่่างยิ่่�งในวงการปศุุสััตว์์ไทย เนื่่�องจากเป็็นโรคอุุบััติิใหม่่ (Emerging
infectious disease) ที่่�ไม่่เคยมีีรายงานในประเทศไทยมาก่่อน โดย
พบการแพร่่กระจายเข้้าสู่่�ประเทศไทยเป็็นครั้้�งแรกเมื่่�อปลายเดืือน
มีีนาคม 2564 ทางเขตชายแดนภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ จากนั้้�นพบ
การแพร่่กระจายของโรคไปยัังพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ในประเทศไทย โดยข้้อมููล
เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 พบการรายงานโรคลััมปีี สกิิน แล้้วทั้้�งสิ้้�น
68 จัังหวััดทั่่�วประเทศไทย
ถึึงแม้้ว่่าโรคลััมปีี สกิิน จะเป็็นโรคที่่�ไม่่ติิดต่่อไปสู่่�มนุุษย์์
และสััตว์์ชนิิดอื่่�นนอกเหนืือจากสััตว์์ในตระกููลโคและกระบืือ แต่่โรคนี้้�
ถืือเป็็นอีีกโรคหนึ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการอนุุรัักษ์์สััตว์์ป่่า เนื่่�องจากว่่า
โรคสามารถแพร่่ ก ระจายไปสู่่�สัั ต ว์์ ป่่ า ในกลุ่่�มโคและกระบืื อ ใน
ประเทศไทยได้้ ประกอบด้้วย กระทิิง วััวแดง ควายป่่า เลีียงผา และ
กวางผา..ซึ่่�งเป็็นสััตว์์ป่่าสงวนและสััตว์์ป่่าคุ้้�มครองที่่�มีีจำำ�นวนหลง
เหลืือน้้อยในผืืนป่่าไทย ทั้้�งนี้้�การแพร่่กระจายโรคไปสู่่�สััตว์์ป่่า ไม่่เพีียง
แต่่ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อสุุขภาพสััตว์์ป่่า ที่่�อาจส่่งผลรุุนแรงถึึงขั้้�น
ทำำ�ให้้สััตว์์บางชนิิดสููญพัันธุ์์�ได้้แล้้ว ยัังส่่งผลต่่อเนื่่�องไปสู่่�การควบคุุม
การระบาดของโรคด้้วย เนื่่�องจากว่่าไม่่สามารถควบคุุมการเคลื่่�อนที่่�
และการใช้้พื้้�นที่่�ของสััตว์์ป่่าได้้เหมืือนสััตว์์ปศุุสััตว์์..ซึ่่�งปััจจััยเหล่่านี้้�
อาจส่่งเสริิมการแพร่่กระจายของโรคไปยัังพื้้�นที่่�ต่่างๆ ซึ่่�งทำำ�ให้้ยากต่่อ
การควบคุุมการระบาดของโรค
หนึ่่�งในปััจจััยที่่�ส่่งเสริิมให้้เกิิดการแพร่่ระบาดของโรคลััมปีี
สกิิน จากสััตว์์ปศุุสััตว์์ไปสู่่�สััตว์์ป่่า คืือ การใช้้พื้้�นที่่�ร่่วมกัันระหว่่างสััตว์์
ปศุุสััตว์์และสััตว์์ป่่า (Interface area) ตามเขตแนวกัันชน (Buffer
zone) รอบเขตป่่าอนุุรัักษ์์ ซึ่่�งในปััจจุุบัันพบว่่ามีีแนวโน้้มการใช้้พื้้�นที่่�
ร่่วมกัันในลัักษณะนี้้�เพิ่่�มมากขึ้้�น..เนื่่�องจากการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวน
ประชากรมนุุษย์์..และการเพิ่่�มความต้้องการในการใช้้พื้้�นที่่�ทางการ
เกษตรกรรม..โดยพื้้�นที่่�ที่่�ใช้้ร่่วมกัันระหว่่างสััตว์์ปศุุสััตว์์และสััตว์์ป่่า
เหล่่านี้้� ส่่งเสริิมให้้เกิิดการสััมผััสกัันระหว่่างสััตว์์ปศุุสััตว์์และสััตว์์ป่่า
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายทอดโรคระหว่่างกััน โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งโรคที่่�มีีแมลงเป็็นพาหะนำำ�โรค..อย่่างโรคลััมปีี สกิิน ที่่�

สามารถแพร่่กระจายได้้โดยง่่ายหากมีีการใช้้พื้้�นที่่�ร่่วมกััน..ซึ่่�งจากข้้อมููลใน
ปััจจุุบัันจากกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช พบการแพร่่กระจาย
ของโรคลััมปีี สกิิน ไปสู่่�สััตว์์ป่่าในประเทศไทยแล้้วอย่่างน้้อย 3 สายพัันธุ์์�
ได้้แก่่ กระทิิง วััวแดง และกวางผา โดยมีีลัักษณะความรุุนแรงของโรคที่่�แตก
ต่่างกัันไปตามแต่่ปััจจััยเสี่่�ยงทางกายภาพของสััตว์์แต่่ละตััว กล่่าวคืือ สััตว์์ที่่�
อายุุน้้อยหรืือแก่่จะแสดงอาการที่่�รุุนแรงมากกว่่าสััตว์์ที่่�โตเต็็มวััย
	ปััจจุุบัันทางกรมอุุทยานฯ และกรมปศุุสััตว์์ได้้มีีมาตรการป้้องกััน
และเฝ้้าระวัังโรคลััมปีี สกิิน ในสััตว์์ป่่าร่่วมกัันแบบบููรณาการ โดยทางกรม
ปศุุสััตว์์ได้้มีีแผนจััดทำำ�วััคซีีนป้้องกัันโรคลััมปีี สกิิน แก่่โคเลี้้�ยงรอบเขตพื้้�นที่่�
อนุุรัักษ์์ 5 พื้้�นที่่�ที่่�มีีสััตว์์ป่่าที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง ได้้แก่่ เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าห้้วย
ขาแข้้ง เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าเขาอ่่างฤาไน อุุทยานแห่่งชาติิเขาใหญ่่-เขาแผง
ม้้า อุุทยานแห่่งชาติิกุุยบุุรีี และอุุทยานแห่่งชาติิแก่่งกระจาน เพื่่�อลดอุุบััติิ
การณ์์การเกิิดโรคในปศุุสััตว์์ที่่�เลี้้�ยงรอบเขตพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์..ร่่วมกัับส่่งเสริิม
มาตรการกำำ�จััดแมลงและงดเคลื่่�อนย้้ายสััตว์์ป่่วยในพื้้�นที่่�ระบาด เพื่่�อป้้องกััน
การแพร่่ ก ระจายโรคในโคเลี้้� ย งอีีกด้้ ว ย..ทั้้� ง นี้้� ท างกรมอุุ ท ยานฯ..ก็็ ไ ด้้ มีี
มาตรการให้้เฝ้้าระวัังสัังเกตการป่่วยตายที่่�ผิิดปกติิของสััตว์์ป่่ากลุ่่�มเสี่่�ยงสููง
ได้้แก่่ กระทิิง วััวแดง และควายป่่า โดยให้้ประสานงานอย่่างใกล้้ชิิดกัับ
สััตวแพทย์์และปศุุสััตว์์ในพื้้�นที่่� รวมถึึงเพิ่่�มมาตราการเร่่งกำำ�หนดพื้้�นที่่�กัันชน
ให้้ชััดเจนและเร่่งผลัักดัันสััตว์์ปศุุสััตว์์ออกนอกพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์..เพื่่�อลดความ
เสี่่�ยงในการแพร่่กระจายเชื้้�อจากการสััมผััสโดยตรงและการใช้้พื้้�นที่่�ร่่วมกััน
	จากที่่� กล่่ าวมาข้้ างต้้ น..เห็็ นได้้ ว่่าการแพร่่ กระจายโรคระหว่่าง
ปศุุสััตว์์และสััตว์์ป่่า ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อสุุขภาพและการอนุุรัักษ์์สััตว์์ป่่า
ถึึงแม้้ว่่าเหตุุการณ์์การระบาดของโรคลััมปีี สกิิน..ในปศุุสััตว์์ที่่�ผ่่านมาจะมีี
ความรุุนแรงและจำำ�นวนสััตว์์ป่่าที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโรคนี้้�จำำ�นวนไม่่มาก
แต่่ ก ารพบโรคลัั ม ปีี . .สกิิ น ..ในสัั ต ว์์ ป่่ า ก็็ เ ป็็ น เครื่่� อ งยืื นยัั นว่่ า โรคสามารถ
ถ่่ายทอดจากปศุุสััตว์์ไปสู่่�สััตว์์ป่่าได้้จริิง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสีีย
หายรุุนแรงต่่อการอนุุรัักษ์์สััตว์์ป่่าไทยในอนาคต..การเฝ้้าระวัังอย่่างเป็็น
ระบบและการปรัับมาตรการจััดการพื้้�นที่่�รอยต่่อระหว่่างสััตว์์ปศุุสััตว์์และ
สััตว์์ป่่า ถืือเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ควรพิิจารณาอย่่างเร่่งด่่วน เพื่่�อป้้องกัันผลกระทบ
ที่่�จะเกิิดต่่อสััตว์์ป่่า..ซึ่่�งมีีจำำ�นวนน้้อยและควรค่่าต่่อการอนุุรัักษ์์ให้้อยู่่�คู่่�กัับ
ประเทศไทยต่่อไป
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