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คำนำ

	 การเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่งของประเทศไทย	ด้วยเหตุผลที่

เนื้อสุกรเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของประชาชนทั่วประเทศ	และยังเป็นสัตว์

เศรษฐกิจที่ประเทศส่งออกนำเงินตราเข้าประเทศ	 โดยในปี	 2557	 ประเทศไทย	 

ส่งออกผลิตภัณฑ์สุกร	จำนวนกว่า	14	ล้านตัน	คิดเป็นมูลค่ากว่า	2,700	ล้านบาท	

(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	2558)	และแนวโน้มประเทศไทยยังสามารถขยาย

ตลาดการส่งออกเพิ่มมากขึ้นได้	 จากผลข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(AEC)	ที่จะมีผลในปี	2558	

	 แต่อย่างไรก็ตามการผลิตสุกรในประเทศไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม

เกษตรกรรายย่อย	 ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคการผลิต	 เช่น	 ปัญหาต้นทุนการผลิต

ที่สูงขึ้น	 เนื่องจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูง	 ปัญหาเกษตรกรขาดความรู้-

ความเข้าใจ	 ในเรื่องการจัดการฟาร์มและการป้องกันโรคที่ถูกต้อง	 ปัญหาความเสีย

หายที่เกิดจากโรคระบาด	 ซึ่งปัญหาเหล่านี้	 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและส่งผล

กระทบต่อการผลิตสุกรของประเทศไทย	

	 กรมปศสุตัว	์ซึง่เปน็หนว่ยงานหลกั	ทีส่ง่เสรมิการผลติและดแูลสขุภาพสตัว	์

จึงให้จัดทำคู่มือการเลี้ยงสุกร	 ฉบับประชาชน	 ซึ่งเน้นให้ความรู้เรื่องโรคในสุกร		 

โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย	 มีความรู้เรื่องโรคที่สำคัญในสุกรและ

การปรับปรุงระบบการเลี้ยงสุกร	 โดยใช้หลักการความปลอดภัยทางชีวภาพ	

(Biosecurity)	 ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถควบคุม	 ป้องกันโรค	 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 มีความเข้มแข็งและสามารถยึดอาชีพการเลี้ยงสุกรได้อย่างยั่งยืน		 

อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคเนื้อสุกร	แก่ผู้บริโภคอีกด้วย	

 

	 	 	 	 คณะผู้จัดทำ	
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โรคสมองอักเสบนิปาห์

(DiseaseDescription)
 

 

1.1) ประวัติการพบโรค (History of Disease) 

	 โรคสมองอักเสบนิปาห์	 (Nipah	 virus	 encephalitis)	 เป็นโรคอุบัติใหม่	

(emerging	 disease)	 ในสุกรที่พบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซียระหว่างเดือน

กันยายน	 พ.ศ.	 2541	 จนถึงเดือนมิถุนายน	 2542	 ขณะที่มีการแพร่ระบาดของโรคใน

ฟารม์สกุรกม็กีารตดิตอ่มายงัคนดว้ย	ทำใหม้ผีูป้ว่ยรวมทัง้สิน้	257	ราย	เสยีชวีติ	105	ราย   

แมวและสุนัขสามารถติดโรคได้		

 เชื้อสาเหตุ	(Aetiology) 

	 โรคสมองอักเสบนิปาห์มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในตระกูล	 (family)	 :	

Paramyxovirus	และ	subfamily	:	paramyxovirinae  

	 ระยะฟักตัวนาน	4	-	45	วัน	

 

1.2) สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (Susceptible Hosts) สัตว์พาหะและ  

รังโรค (Reservoir) 

	 การเกิดโรคที่ผ่านมา	 พบว่าสุกรแสดงอาการและเกิดโรคนี้ได้	 ในขณะที่มี

ค้างคาวเป็นพาหะของโรค	 จากผลการศึกษาค้างคาวในประเทศไทย	 พบเชื้อไวรัสใน

ค้างคาวกินผลไม้	(Frugivorous	bats)	คือ	Pteropus	spp.	มากกว่าในค้างคาวกินแมลง	

(Insectivorous	bats)	ซึ่งสอดคล้องกับข้อสมมติฐานของการเกิดโรคสมองอักเสบนิปาห์

ในฟาร์มสุกรที่ประเทศมาเลเซีย	นอกจากนี้	สุนัข	แมว	ม้า	แพะ	สามารถติดโรคจากสุกร

ที่ติดเชื้อได้		

	 ประเทศไทยพบค้างคาวแม่ไก่	 (Pteropus lylei)	หรือ	Lyle’s	Flying	fox	ได้

ในพื้นที่ปลูกไม้ผลในภาคกลางแต่จะไม่ค่อยพบค้างคาวชนิดนี้ในภาคเหนือและ	 

ตะวันออกเฉียงเหนือ	
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ค้างคาวเป็นพาหะ	(carrier)	
และรังโรค	(reservoir)	ของเชื้อไวรัส	
นิปาห์ในธรรมชาติ 

ค้างคาวที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่ม	
บนต้นไม้	(colony)	 



คู ่มือการเลี ้ยงสุกร ฉบับประชาชน

5   

1.3) วธิกีารตดิตอ่ในสตัวแ์ละคน (Disease transmission in animals and human) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ความสมัพนัธข์องการตดิเชือ้ไวรสัโรคสมองอกัเสบนปิาหใ์นคนและสตัวต์า่งๆ 

 

 1.3.1)	การเกิดโรคในสุกร	

	 การแพร่เชื้อไวรัสนิปาห์จากสุกรตัวหนึ่งไปยังสุกรอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นโดยการ

สัมผัสโดยตรง	 (direct	 contact)	 กับเลือด	 สิ่งขับถ่าย	 หรือมูลของสัตว์ป่วยซึ่งมีเชื้อ	 

ปนเปื้อนอยู่	 นอกจากนี้	 ยังพบเชื้อไวรัสถูกขับออกมากับน้ำเชื้อ	 (semen)	 ของพ่อพันธุ์

สุกรได้	 การแพร่เชื้อโดยละอองที่เกิดจากอาการไอ	 (coughing	 droplets)	 อาจเป็นอีก

ทางหนึ่งของการติดต่อของชนิดโรคในสุกร	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่มีรายงานว่ามีโรคสมอง

อักเสบนิปาห์แพร่จากฟาร์มสุกรหนึ่งไปอีกฟาร์มสุกรหนึ่งโดยการแพร่ไปทางอากาศ	

(airborne	Transmission)	
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 1.3.2)	การเกิดโรคในสุกรฟาร์ม 

	 มักจะเกิดจากการเคลื่อนย้ายสุกรป่วยจากภายนอกเข้ามารวมฝูงกับสุกร

ภายในฟาร์ม	หรือนำโรคโดยพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อสุกรจากฟาร์ม	

	 1.3.3)	การเกิดโรคในสุนัขและแมว 

	 การแพร่เชื้อไวรัสนิปาห์จากสุกรป่วยไปยังสุนัขหรือแมวเกิดจากการกินซาก

สัตว์ป่วย	 หรือกินวัสดุที่มีการปนเปื้อนสารคัดหลั่งของสัตว์ป่วย	 เช่น	 สิ่งขับถ่าย	 และ

น้ำลาย	

	 1.3.4)	การเกิดโรคจากค้างคาวสู่สุกร 

 เนือ่งจากไวรสันปิาหม์ลีกัษณะทีใ่กลเ้คยีงกบัไวรสัเฮนดรามากทีส่ดุ	 ไวรสัเฮนดราม	ี

ค้างคาวเป็นพาหะและแหล่งรังโรคตามธรรมชาติ	 จึงมีข้อสมมติฐานว่า	 ค้างคาวกินผลไม้	

(fruit	 bats)	 นำเชื้อไวรัสนิปาห์มาแพร่ในสุกรไวรัสถูกขับออกทางน้ำลาย	 และสิ่งขับถ่าย		 

และสันนิษฐานว่าสุกรได้รับเชื้อโดยการกินหรือหายใจเอาสิ่งปนเปื้อนสิ่งขับถ่ายหรือ

น้ำลายของค้างคาวเข้าไป	

	 1.3.5)	การเกิดโรคในคน 

	 การระบาดของโรคสมองอักเสบนิปาห์ในประเทศมาเลเซียเริ่มเกิดในเดือน

กันยายน	 2541	 และแพร่กระจายถึงจุดสูงสุดในเดือนมีนาคม	 2542	 มีผู้ป่วยเสียชีวิต	

40%	คือตาย	105	จาก	257	ราย	ซึ่งผู้ป่วย	93%	มีประวัติการสัมผัสกับสุกรโดยตรง	คือ	

ผู้เลี้ยงสุกร	 คนงานซ่อมคอกสุกร	 คนงานในโรงฆ่าสัตว์	 คนขายวัคซีนสัตว์และผู้ทำหน้าที่

ทำลายสัตว์	 ยังมีผู้ป่วยอีก	 2	 ราย	 ซึ่งสัมผัสกับสุนัขที่ถูกพบว่าติดเชื้อและตายในเวลา	 

ต่อมา	ในคนมีระยะฟักตัวของโรคประมาณ	7-41	วัน		

 

1.4) อาการของสัตว์ป่วย (Clinical Signs) 

	 1.4.1)	สุกรหย่านม	(อายุตั้งแต่	4	สัปดาห์ขึ้นไป)	และสุกรขุน	

	 	 สุกรจะมีไข้สูง	 (อุณหภูมิสูงกว่า	 39.9	 ํC)	 และมีอาการทางระบบทางเดิน

หายใจ	 หายใจลำบากอ้าปากหายใจ	 หายใจเร็วและแรงขึ้น	 ไอเสียงดังแบบไม่มีเสมหะ	

อาจพบร่วมกับอาการทางระบบประสาท	สั่น	ชัก	เกร็ง	กระตุก	ขาหลังอ่อนแรง	ไม่มีแรง

ลุกยืน	
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	 1.4.2)	สุกรพ่อ-แม่พันธุ์	

  เนื่องจากโรคสมองอักเสบนิปาห์ในสุกรมีสถานะเป็นโรคสัตว์แปลกถิ่น	

(exotic	 disease)	 สำหรับประเทศไทย	 ดังนั้น	 หากมีการพบสุกรที่แสดงอาการป่วย  

ดังต่อไปนี้ ให้สงสัยว่ามีความเป็นไปได้ที่สุกรนั้นอาจติดเชื้อไวรัสนิปาห์  

	 	 1)	สุกรที่ตายกะทันหันโดยไม่แสดงอาการใดๆ	หรือ	

	 	 2)	สุกรมีไข้สูงประมาณ	39.9	ํC	หรือ	มีอาการในระบบทางเดินทางหายใจ	

เช่น	หายใจแรง	หายใจเร็ว	หายใจลำบาก	อ้าปากหายใจ	ไอเล็กน้อยจนถึงรุนแรงเสียงดัง

มาก	(loud	barking	cough)	ไม่มีเสมหะ	จมูกอาจพบน้ำมูกปนเลือด	

	 	 3)	สุกรอาจมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย	 ซึ่งสุกรในแต่ละช่วงอายุ

อาการเหล่านี้แตกต่างกันบ้าง	เช่น	

	 	 	 -	หัวชนฝา	กัดราวคอก	

	 	 	 -	กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง	สั่นกระตุก	หรือชัก	

	 	 	 -	ขาหลังอ่อนแรง	ลุกยืนไม่ได้	

 

สุกรที่ป่วยขาหลังเป็นอัมพาต		
(Paralysis	of	the	rear	legs)	

สุกรหายใจลำบากมีเลือดออกจาก	
รูจมูกเป็นฟอง		

(Difficult	breathing	&	blood	tinted	
frothy	from	the	nose) 
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1.5 พื้นที่ที่เสี่ยงต่อโรค (Potential Risk Areas) 

	 พื้นที่ที่อาจพิจารณาได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองอักเสบนิปาห์	 ได้แก่	

พื้นที่เลี้ยงสุกรที่อยู่ใกล้ถ้ำค้างคาวหรืออยู่ในรัศมีที่ค้างคาวบินมาหากินได้	 พื้นที่ที่มีการ

เลี้ยงสุกรหนาแน่น	 หรืออยู่ใกล้สวนผลไม้	 ฟาร์มสุกรมีไม้ผล	 มีดงไม้	 ที่รกชัฏ	 หรือเป็น

บริเวณป่า	 ซึ่งเจ้าของฟาร์มสุกรควรได้สังเกตว่ามีค้างคาวเข้ามาหากินหรือไม่โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหากมีต้นชมพู่	 ลำไย	 มะม่วงที่อยู่ภายในรัศมี	 200	 เมตร	 จากฟาร์มสุกรซึ่งถ้า

สามารถตัดทิ้งได้จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงกับการสัมผัสค้างคาวโดยตรง	 นอกจากนี้		 

การดูแลตัดเล็มต้นไม้ภายในฟาร์มเพื่อลดโอกาสการสัมผัสทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ

ค้างคาวซึ่งกลายเป็นพาหะที่สำคัญของโรคอุบัติใหม่หลายชนิดช่วยลดความเสี่ยงต่อโรค

ได้	

	 ในกรณีโรงเรือนสุกรรุ่นเก่าแบบเปิดโล่งที่มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณหากินหรือพื้นที่

แหล่งอาหารของค้างคาวอาจใช้ตาข่ายขึงรอบชายคาโรงเรือน	 ปล่อยชายตาข่ายให้ห้อย

ต่ำกว่าระดับแนวคอกเพื่อป้องกันค้างคาวเข้ามาภายในโรงเรือน	หรือหากเป็นหลังคาจั่ว

แบบ	2	ชั้นระบายอากาศ	ควรใช้ตะแกรงกรุด้านบนเพื่อป้องกันทั้งนกและค้างคาวบินเข้า

มาในบริเวณคอกสุกร	 เมื่อประกอบกับผู้เลี้ยงสุกรได้เฝ้าระวังสังเกตอาการของสุกรใน

ฟาร์มทุกๆ	 วัน	 จะช่วยให้ทราบถึงความผิดปกติที่เปลี่ยนแปลงไป	 หรือโรคระบาดสัตว์

ชนิดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้เร็วที่สุด	(early	detection)	

	 โดยทั่วไป	 ฟาร์มสุกรมีการดำเนินมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ	

(biosecurity)	 อยู่แล้ว	 แต่เพื่อป้องกันการนำโรคระบาดเข้ามาสู่ฟาร์มจำเป็นต้องเพิ่ม

ความเข้มงวดให้มากยิ่งขึ้น			
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วิธีการปฏิบัติงานในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค 

(Cleansing and Disinfection Procedures) 

	 การทำความสะอาดโรงเรือนก่อนทำการฆ่าเชื้อโรคเป็นปัจจัยสำคัญ	 โดยการ

เก็บกวาดเศษอาหาร	 มูลสัตว์	 วัสดุ	 อุปกรณ์ต่างๆ	 ที่อยู่ในสถานที่เกิดโรค	 เนื่องจาก

สิ่งของเหล่านี้	มีความเสี่ยงสูงที่จะปนเปื้อนกับเชื้อโรคระบาด	ทั้งนี้	ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะ

ต้องใส่ชุดเสื้อผ้าป้องกันตนเอง	 (PPE)	 ให้ครบถ้วนถูกต้อง	 ต้องใช้ทั้งเวลา	 และแรงงาน	

นอกจากเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดพวกไม้กวาด	 แปรง	 รถเข็น	 และผงซักฟอก	

น้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมแล้ว	ยังมีเครื่องใช้ที่สำคัญคือระบบหัวฉีดน้ำที่มีความดันสูง			

	 ขั้นตอนต่างๆ	ที่จำเป็นจะต้องดำเนินการ	มีดังนี้	

	 1.	 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด	 ได้แก่	 เวอร์คอน	

คลอรีน	 (เช่น	 โซเดียมไฮโปคลอไรท์)	 ไอโอดีน	 (เช่น	 เบตาดีน)	 ฟีนอล	 (เช่น	 เดทตอล		 

ไลโซล	และ	เซฟลอน)	ในโรงเรือนให้ชุ่มก่อน	แล้วจึงเก็บวัสดุ	สิ่งของ	เครื่องใช้ชนิดต่างๆ	

ออกจากทุกโรงเรือนในฟาร์มหรือสถานที่เกิดโรค	 กองรวมไว้ในที่เดียวกันก่อนนำไปฝัง

หรือเผาต่อไป		

	 2.	 คัดแยกประเภทอุปกรณ์ที่ทำลายไม่ได้แต่จะต้องทำการฆ่าเชื้อโรคอย่างดี

ก่อนทิ้งหรือนำกลับไปใช้อีก	

	 3.	 ปัดฝุ่นหรือหยากไย่ที่เพดาน	ผนัง	และตามมุมคอก		

	 4.	 ขูดพื้นและผนังโรงเรือนเพื่อขจัดมูลสัตว์และเศษอาหารที่ติดฝังแน่น		

	 5.	 กวาดพื้นผิวโรงเรือนที่เกิดโรคเพื่อกำจัดสารอินทรีย์กองไว้ด้วยกัน	

	 6.	 ในกรณีของโรงเรือนปิด	 (evaporated	 house)	 ถอดเยื่อทำความเย็น	

(cooling	pad)	 สำหรบัใหน้ำ้ผา่นลงมาในระบบควบคมุอณุหภมูแิละความชืน้	 กองรวมกนั	

เพื่อราดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช่น	โซดาไฟ	ก่อนนำไปฝังหรือเผาเมื่อแห้ง	

	 7.	 ใช้น้ำผงซักฟอก	(detergent)	ราดทุกส่วนของโรงเรือนและขัดด้วยแปรง		

	 8.	 ล้างด้วยน้ำสะอาด	ถ้าสามารถใช้ท่อความดันสูงฉีดพ่นน้ำจะให้ผลดีที่สุด	

	 9.	 ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง	

	 10.	พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคซ้ำอีกครั้ง		

	 11.	น้ำเสียที่เกิดขึ้นจะต้องได้รับการบำบัดในลักษณะที่เป็นของเสียติดเชื้อ	

(Infected	waste)	
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	 12.	ปล่อยโรงเรือนทิ้งไว้ให้นานที่สุดคือ	 เมื่อได้ใช้สุกรทำการเฝ้าระวังโรคแล้ว

ไม่พบหลักฐานการติดเชื้อ	 หรืออย่างน้อย	 40	 วัน	 ภายหลังจากที่โรคสงบ	 หรือที่ได้

ทำลายสัตว์ป่วยตัวสุดท้ายในพื้นที่เกิดโรคนั้น	

	 13.	การจะนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่ในฟาร์มของพื้นที่เกิดโรคสมองอักเสบนิปาห์	

จะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในแต่ละกรณี	
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โรคพีอีดี
(Porcineepidemicdiarrhea;PED)

 

	 โรคพีอีดี	 เป็นโรคในสุกรที่จะแสดงอาการท้องเสียและอาเจียนได้ในทุกช่วงอายุ	

แต่อาการจะรุนแรงมากในลูกสุกรดูดนม	

 

สาเหตุการเกิดโรค 

	 เกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส	 (Coronaviruses)	 อยู่ในตระกูล	 Coronaviridae 

โดยแบ่งออกเป็น	3	กลุ่มใหญ่	แตกต่างกันตามโครงสร้างโมเลกุลและโปรตีน	

 

ลักษณะทั่วไปของเชื้อ 

	 มีความคงทนในสภาพแวดล้อมที่ความเป็นกรดด่าง	 (pH)	 5.0-9.0	 ที่อุณหภูมิ		 

4	 องศาเซลเซียส	 และความเป็นกรด-ด่าง	 6.5-7.5	 ที่อุณหภูมิ	 37	 องศาเซลเซียส		 

ที่อุณหภูมิ	60	องศาเซลเซียส	สามารถทำลายเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้	

 

สัตว์ที่ไวต่อการเกิดโรค 

	 สุกรเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไวต่อการติดเชื้อ	 และยังไม่พบมีรายงานการเกิดโรค

PED	ในสัตว์ชนิดอื่น	

 

การกระจายของโรค 

	 พบรายงานครั้งแรกปี	 พ.ศ.	 2515	 ในประเทศอังกฤษและแพร่ระบาดต่อไปยัง

ประเทศอื่นๆ	เช่น	แคนาดา	ฮังการี	เยอรมัน	จีน	เกาหลี	และญี่ปุ่น	สำหรับประเทศไทย

มีรายงานทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์	ที่พบโรค	PED	ครั้งแรกในปี	2538	

 

ระยะฟักตัวของโรค 

	 ประมาณ	3-4	วัน	
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การติดต่อ 

	 การแพร่เชื้อโดยมากเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับสุกร	 การกระจายโรคใน

ฟาร์มเกิดจากกินสิ่งคัดหลั่งต่างๆ	 โดยเฉพาะอุจจาระของสัตว์ป่วย	ส่วนการแพร่กระจาย

ของโรคระหว่างฟาร์มส่วนมากมีเรื่องการเคลื่อนย้ายสัตว์เป็นปัจจัยหลัก	

 

อาการ 

 ●	 ลูกสุกรที่มีอายุต่ำกว่า	 3	 สัปดาห์	 แสดงอาการป่วยอย่างรุนแรง	 เช่น	

อาเจียน	 ถ่ายเหลวรุนแรง	 เป็นน้ำสีเหลือง	 อุจจาระมีกลิ่นคาว	 และมีเศษน้ำนมที่ไม่ย่อย

ปนออกมา	 ท้องเสียนาน	 7-14	 วัน	 ขาดน้ำ	 ลูกสุกรที่อายุต่ำกว่า	 1	 สัปดาห์	 มักจะเสีย

ชีวิตภายใน	2-7	วัน	หลังแสดงอาการ	

 ●	 สุกรหย่านม	 สุกรขุนและสุกรโตเต็มวัย	 อาการที่แสดงในสุกรจะลดลงตาม

อายุสุกรที่มากขึ้น	 ในสุกรที่โตเต็มวัย	 อาจแสดงอาการเพียงแค่เบื่ออาหาร	 และท้องเสีย

เล็กน้อย	มีอาเจียนในระยะเวลาสั้นๆ	เพียง	1-2	วัน	

 ●	 สุกรขุน	 และสุกรโตเต็มวัย	 อาการที่

แสดงในสุกรจะลดลงตามอายุสุกรที่มากขึ้น	 โดยใน

สุกรที่โตเต็มวัย	 อาจแสดงอาการเพียงแค่เบื่ออาหาร

และท้องเสียเล็กน้อย	 มีอาการอาเจียนในระยะเวลา

สัน้ๆ	เพยีง	1-2	วนั	ในแมส่กุรใหน้มอาจมไีข	้นำ้นมลด 

อาเจียน	เบื่ออาหาร	และท้องเสีย	

 

การวินิจฉัยโรค 

	 การดูจากอาการอย่างเดียวไม่เพียงพอ	 จำเป็นต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติ

การร่วมด้วย	 ในปัจจุบันสามารถตรวจได้ทั้งตัวเชื้อและการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อ	 PED	

ไวรัส	
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น้ำยาฆ่าเชื้อ 

	 สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสทั่วไป	 (virucidal	disinfectants)	สามารถทำลายเชื้อไวรัส	

PED	 ได้	 เช่น	 cresal,	 sodium	 hydroxide	 (2%),	 formalin	 (1%),	 sodium	

carbonate,	 4%	anhydrous	or	 10%	crystalline,	with	 0.1%	detergent,	 ionic	

and	 non-ionic	 detergents,	 iodophors	 (1%)	 in	 phosphoric	 acid,	 and	 lipid	

solvents	เช่น	chloroform	เป็นต้น	

 

การป้องกันปัญหาพีอีดี 

	 1.	 การกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค:	 เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคในฝูงให้มีระดับสูง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุกร	2	กลุ่มที่สำคัญมากๆ	คือ	แม่สุกรสาวทดแทนก่อนเข้าฝูง	และ

แม่สุกรอุ้มท้องก่อนคลอด	การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในฟาร์มมีหลากหลายวิธีการ	เช่น	การทำ

วัคซีน	 (ชนิดเชื้อเป็น	หรือเชื้อตาย)	หรือการป้อนไส้ลูกสุกรที่ป่วยเมื่อเกิดการระบาดของ

โรคในฟาร์ม	 (การสับไส้)	 อย่างไรก็ตาม	 จากการศึกษาก่อนหน้านี้ก็เป็นการพิสูจน์แล้ว

ว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของโรค	PED	นั้น	 จะต้องทำในรูปแบบการสับไส้จะดีกว่าการฉีด	

และการให้เชื้อเป็นจะดีกว่าเชื้อตาย	

	 2.	 สุขภาพแม่สุกรในฟาร์ม:	 การสร้างภูมิคุ้มกันและถ่ายทอดภูมิคุ้มกันต่อโรค

ต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค	 PED	 จากแม่ไปสู่ลูกนั้น	 จำเป็นอย่างยิ่งยวดว่าแม่สุกรที่มี

สุขภาพดีย่อมสามารถสร้างและถ่ายทอดภูมิคุ้มกันไปให้ลูกได้ดีด้วยเช่นกัน			

	 3.	 การได้รับนมน้ำเหลืองของลูกสุกร:	 เป็นปัจจัยที่	 3	 ในเรื่องของการสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับลูกสุกรในฟาร์ม	 ลูกสุกรจะได้รับภูมิคุ้มกันโรคทุกโรคจากแม่สุกรเพียง
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ทางเดียวเท่านั้น	 คือ	 การที่ลูกสุกรดูดกินนมน้ำเหลืองจากแม่สุกร	 ดังนั้น	 ลูกสุกรจะต้อง

ได้รับนมน้ำเหลืองที่มีเฉพาะช่วง	3	วันแรกให้ได้มากที่สุด	นอกจากนี้	แล้วความสามารถ

ของการดูดซึมนมน้ำเหลืองของลูกสุกรจะเกิดขึ้นได้ดีมากๆ	 ในช่วงชั่วโมงแรกๆ	 หลังการ

คลอดและมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ	 ตามเวลาที่เพิ่มขึ้น	 ฉะนั้น	 ฟาร์มที่ต้องการให้ลูกสุกรมี

ภูมิคุ้มกันต่อโรคพีอีดีสูงๆ	จะต้องดำเนินการทั้ง	3	ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภูมิ	การดูแล

สุขภาพแม่สุกร	 และการจัดการให้ลูกสุกรได้รับนมน้ำเหลืองอย่างรวดเร็วและปริมาตร

มากที่สุดด้วย	

	 4.	 ปริมาณเชื้อไวรัสในฟาร์ม:	เป็น	1	ใน	2	ปัจจัยที่จะมีผลส่งเสริมให้มีโอกาส

เกิดโรคพีอีดีได้	 ถึงแม้ว่าลูกสุกรแรกเกิดในฟาร์มจะมีภูมิคุ้มกันที่สูงเพียงใดก็ตาม	 ถ้าใน

ฟาร์มเต็มไปด้วยแหล่งเชื้อพีอีดีก็จะเปิดโอกาสให้ลูกสุกรป่วยได้ง่าย	 แหล่งของเชื้อพีอีดี

ในฟาร์มที่พบได้บ่อยๆ	 เช่น	พื้นโรงเรือนไม่สะอาด	การพักคอกคลอดที่ไม่นานพอ	ความ

สะอาดของกระสอบและสิ่งปูรอง	 และเชื้อที่วนเวียนอยู่ในโรงเรือนสุกรช่วงขุน	 	 ดังนั้น

ฟาร์มจะต้องเก็บรายละเอียดเรื่องเหล่านี้ให้หมดเพื่อที่จะลดจำนวนเชื้อในฟาร์มให้มีน้อย

ที่สุด	ซึ่งนั่นก็หมายถึงโอกาสป่วยของลูกสุกรในฟาร์มก็จะน้อยตามไปด้วย	

	 5.	 ปัจจัยเสี่ยงในฟาร์ม:	 เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะส่งเสริมให้มีโอกาสเกิดโรคพีอีดี

ในฟาร์ม	 โดยปัจจัยเสี่ยงในฟาร์มที่เกี่ยวข้องกับโรคพีอีดีนั้นมีมากมาย	 เช่น	 เปอร์เซ็นต์

การทดแทนสุกรสาว	 ระบบการเลี้ยงของฟาร์มสภาวะของโรคอื่นๆ	 ในแม่สุกร	 แหล่ง

วัตถุดิบ	ฤดูกาล	เป็นต้น	

	 จากปัจจัยทั้ง	5	ข้อดังกล่าว	นับเป็นภาพรวมของแนวทางการแก้ไขปัญหาพีอีดี

ในฟาร์ม	 ซึ่งจะเห็นว่าการแก้ไขปัญหาต้องใช้หลายๆ	 มาตรการร่วมกัน	 คำตอบคงไม่ใช่

เพียงแค่การทำวัคซีน	 หรือการป้อนไส้ลูกสุกรป่วยให้กับแม่สุกรกิน	 เท่านั้น	 แต่เป็นการ

จัดการเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคพีอีดี	จึงจะแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้อย่าง

สมบูรณ์	
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โรคปากและเท้าเปื่อย

(FootandMouthDisease;FMD)
 

	 โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ	 โดยเฉพาะ

ประเทศที่ปลอดจากโรคนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมาก	 ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยัง

ประเทศนั้นๆ	

 

สาเหตุการเกิดโรค 

	 เกดิจากเชือ้ไวรสัโดยในประเทศไทยพบ	3	ชนดิ	คอื	O	(โอ)	A	(เอ)	และ	Asia-1 

(เอเชีย	 วัน)	 ซึ่งแต่ละชนิดจะไม่มีภูมิคุ้มกันโรคซึ่งกันและกัน	 โรคนี้พบได้ในสัตว์กีบคู่ทุก

ชนิด	เช่น	โค	กระบือ	แพะ	แกะ	สุกร	เป็นต้น	เชื้อค่อนข้างทนต่อสิ่งแวดล้อมแต่สามารถ

ถูกทำลายได้ด้วย	โซดาไฟ	2%	ฟอร์มาลิน	2%	หรือ	Sodium	Carbonate	เข้มข้น	40%	

 

การติดต่อ 

	 โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง	 โดย

การสัมผัสกับสัตว์ป่วยหรือสิ่งขับถ่ายโดยตรง	 เช่น	น้ำลาย	ลมหายใจ	ปัสสาวะ	อุจจาระ

ของเหลวจากตุ่มใส	 เป็นต้น	 หรือการสัมผัสทางอ้อม	 เช่น	 จากคนเลี้ยง	 อาหารหรือยาน

พาหนะ	เป็นต้น	

 

อาการ 

 ระยะแรก	 สัตว์จะมีไข้	 เบื่ออาหาร	 เกิดเม็ดตุ่มใสที่เยื่อบุภายในช่องปาก	 ลิ้น

หรือเหงือก	จากนั้นตุ่มน้ำจะแตกทำให้สัตว์เจ็บปาก	น้ำลายไหลยืด	ไม่กินอาหาร	

	 ระยะที่	2	เชื้อจะเข้าสู่กระแสโลหิต	ผิวหนังที่เท้าจะบวม	มีน้ำเหลืองอยู่ภายใน

ต่อมาจะแตกออกเป็นแผล	โดยเฉพาะบริเวณซอกกีบและอาจทำให้กีบหลุดได้	
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การรักษา 

	 ไม่มีวิธีการรักษาโรคโดยเฉพาะ	หลักการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการและ

ป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน	

การควบคุมและป้องกันโรค 

	 1.	 จัดการด้านสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ	 เช่น	 ไม่เลี้ยงสุกรหนาแน่นเกินไป	

ทำความสะอาดโรงเรือนสม่ำเสมอ	เป็นต้น	

	 2.	 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ	 (Biosecurity)	 ภายในฟาร์มให้

ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเข้มงวด	

	 3.	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและ

เท้าเปื่อยโดยการฉีดวัคซีน	

	 4.	 ทำลายสุกรที่ป่วยด้วยโรคใช้ในกรณี

เกิดโรคในพื้นที่เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยหรือ

หากเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดโรคปากและ

เท้าเปื่อย	 และพิจารณาแล้วให้เห็นว่าการรักษาไม่

สามารถควบคุมโรคได้	

	 5.	 เมื่อพบสุกรที่สงสัยว่าป่วยด้วยโรคนี้	

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดและปฏิบัติตามคำ

แนะนำของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด	

 

 

 

วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับสุกร	
(Feet	and	Mouth	Disease	Vaccine	(for	pig))	
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โรคอหิวาต์สุกร

(ClassicalSwineFever;CSF)
 

	 เป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงของสุกร	 และนำความสูญเสียทางเศรษฐกิจมาสู่

เกษตรกรเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากระบาดได้อย่างรวดเร็ว	 เกิดได้กับสุกรทุกอายุ	 อัตรา

การป่วยค่อนข้างสูง	ส่วนอัตราการตายขึ้นอยู่กับชนิดของโรคและความแข็งแรงของสุกร	

 

สาเหตุการเกิดโรค 

	 เกิดจากเชื้อไวรัสที่พบในสิ่งขับถ่าย	 เช่น	 น้ำลาย	 น้ำมูก	 อุจจาระและปัสสาวะ	

เชื้ออยู่ได้นาน	 2-3	 วัน	 อาจจะอยู่ในอุจจาระเหลวได้นานกว่า	 2	 สัปดาห์	 ส่วนเนื้อสุกร

หรือผลิตภัณฑ์สุกรเชื้อสามารถอยู่ได้นานนับเดือน	 นอกจากนี้	 เชื้อยังสามารถติดต่อได้

ทางอ้อมจากคน	 สัตว์เลี้ยงหรือยานพาหนะในฟาร์ม	 แต่เชื้อนี้สามารถถูกทำลายได้ด้วย

โซดาไฟ	2%	ครีชอล	5%	ฟอร์มาลิน	1%	ผงซักฟอก	เป็นต้น	

 

การติดต่อ 

	 โดยการสัมผัสกับสัตว์ป่วยหรือสิ่งขับถ่ายโดยตรง	 เช่น	 น้ำลาย	 ลมหายใจ	

ปัสสาวะ	 อุจจาระ	 เป็นต้น	 หรือการสัมผัสทางอ้อม	 เช่น	 จากคนเลี้ยง	 อาหารหรือ	 

ยานพาหนะ	เป็นต้น	

 

อาการ 

	 ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อและภูมิคุ้มกันของสุกร	

 ●	 ชนิดรุนแรงมาก	มีไข้สูง	นอนสุมกัน	น้ำมูก-น้ำตาไหล	ท้องร่วงและมีอาการ

ทางประสาท	ชัก	และตายในที่สุด	

 ●	 ชนิดเรื้อรัง	 อาการของโรคไม่ชัดเจน	 อาจมีไข้หรือเชื้อแทรกซ้อนตายใน

ที่สุด	หากเป็นแม่สุกรจะแท้ง	ส่วนลูกหากรอดมักจะอ่อนแอและแพร่โรคต่อไป	
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การรักษา 

	 ไม่มีวิธีการรักษาที่ได้ผล	สัตว์ป่วยควรถูกทำลายแล้วฝังหรือเผาซาก	

 

การควบคุมและป้องกันโรค 

	 1.	 จัดการด้านสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ	 เช่น	 ไม่เลี้ยงสุกรหนาแน่นเกินไป	

ทำความสะอาดโรงเรือนสม่ำเสมอ	เป็นต้น	

	 2.	 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ	 (Biosecurity)	 ภายในฟาร์มให้

ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเข้มงวด	

	 3.	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่สุกร	 ตาม

โปรแกรมวัคซีน	

	 4.	 ไม่ควรฉีดวัคซีนเชื้อเป็นแก่แม่สุกรทุก

ระยะการตั้งท้อง	 เนื่องจากไวรัสสามารถผ่านจาก

แม่สู่ลูกทางสายรกได้	

	 5.	 เมื่อพบสุกรที่สงสัยว่าป่วยด้วยโรคนี้	

ให้แยกสุกรป่วยห่างจากสุกรตัวอื่นแล้วแจ้ ง	 

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พื้นที่และขอคำแนะนำการ

ควบคุมโรค	

 

 

 

 

วัคซีนอหิวาต์สุกร	
(Swine	Fever	Vaccine) 
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โรคPorcineReproductiveand

RespiratorySyndrome(PRRS)
 

	 โรค	 PRRS	 เป็นโรคที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์	 และระบบทาง

เดินหายใจของสุกร	 ก่อให้เกิดความเสียหายในสุกรแม่พันธุ์	 สุกรอนุบาล	 และสุกรขุน	

ทำให้แม่สุกรผสมติดยาก	 เกิดการแท้งในช่วงท้ายของการตั้งท้อง	 การตายแรกคลอดเป็น

มัมมี่	 และทำให้ลูกสุกรเกิดใหม่อ่อนแอ	 อัตราการเข้าคลอดต่ำ	 มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ

ทางเดินหายใจอัตราการตายสูงในลูกสุกรดูดนมและหย่านม	 แม่สุกรกลับสัดช้าลง	 แต่

บางครั้งในสุกรบางฝูงอาจไม่แสดงอาการป่วย	

 

สาเหตุของโรค 

	 เกิดจากเชื้อไวรัสในตระกูล	Arterivirus	 เชื้อไวรัส	 PRRS	 คงทนต่อความเป็น	 

กรด-ด่าง	ที่	pH	5.5-6.5	และความสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในน้ำเป็นเวลา	11	วัน	แต่ไม่ทน

ต่อความแห้งแล้ง	 ความร้อน	 (37°C	 เป็นเวลา	 48	 ชั่วโมง)	 สารซักฟอก	 น้ำยาทำความ

สะอาด	และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนประกอบของคลอโรฟอร์ม	และอีเทอร์	

 

การติดต่อ 

	 สุกรเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไวต่อการติดเชื้อตามธรรมชาติ	 เชื้อสามารถติดต่อได้		 

2	ทาง	คือ	

 การติดต่อทางตรง 

	 สุกรที่ป่วยเป็นโรค	 PRRS	 สามารถแพร่เชื้อไปยังสุกรตัวอื่นได้ง่าย	 จากการดม

และเลียกันผ่านสิ่งคัดหลั่งต่างๆ	 เช่น	 น้ำลาย	 น้ำมูก	 ปัสสาวะ	 อุจจาระของสัตว์ป่วย		 

รวมถึงน้ำเชื้อที่ใช้ในการผสมเทียม	

	 การติดต่อทางอ้อม 

 ●	 โดยการติดต่อผ่านพาหะนำโรค	 เช่น	ยุง	แมลงวันบ้าน	แมลงดูดเลือดอื่นๆ	

สามารถเป็นตัวนำโรคได้	
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 ●	 โดยมีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสในยุงได้นาน	 48	 ชั่วโมง	 และใน

แมลงวันบ้าน	6	ชั่วโมง	หลังจากดูดเลือดสุกรที่ติดเชื้อ	

 ●	 ติดต่อผ่านทางอากาศ	 โดยเชื้อสามารถแพร่กระจายในอากาศในรัศมี		 

3	กิโลเมตร	(โดยทั่วไปประมาณ	2	กิโลเมตร)		

 ●	 น้ำและอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัส	

 ●	 ติดเชื้อผ่านทางอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในฟาร์มที่มีการปนเปื้อน	 เช่น		 

เข็มฉีดยา	รองเท้าบู๊ต	อุปกรณ์ตัดหาง	ตัดเขี้ยว	และเสื้อผ้าของเกษตรกร	

 

การกระจายของโรค 

	 พบการเกิดโรคครั้งแรกในแคนาดาเมื่อ	 ปี	 พ.ศ.2522	 และแพร่กระจายอย่าง

รวดเร็วไปยังทวีปอเมริกาเหนือ	ในช่วง	ปี	พ.ศ.2523	ต่อมาพบการเกิดโรคในทวีปยุโรป	

	 ในประเทศไทยพบว่ามีการระบาดครั้งแรกเมื่อปี	 พ.ศ.2537	 จนกระทั่งปัจจุบัน

พบการเกิดโรคนี้ได้ทั่วโลก	โดยเฉพาะในเขตที่มีการเลี้ยงสุกรอย่างหนาแน่น	

 

ระยะฟักตัวของโรค 

	 ประมาณ	4-8	วัน	 	

 

อาการ 

	 อาการของโรค	 PRRS	 แตกต่างกันตามชนิดของเชื้อไวรัส	 ระดับภูมิคุ้มกันในฝูง	

ลักษณะการเลี้ยงการจัดการฝูง	

	 สุกรแม่พันธุ์	สุกรสาว 

 ●	 มีไข้	เบื่ออาหาร	

 ●	 สุขภาพทรุดโทรม	 อาจพบ

อาการบวมน้ำใต้ผิวหนัง	ใบหู	และขาหลัง	

 ●	 ผิวหนังมีปื้นแดง	 พบภาวะคั่ง

เลือดโดยเฉพาะที่ใบหู	 อาจมีสีม่วงคล้ำ	 โดย

จากอาการดังกล่าว	 ทำให้โรคนี้มีชื่อเรียกอีก

อย่างหนึ่งว่า	“โรคบลูเอียร์	(Blue	Ear)”		
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 ●	 หายใจลำบาก	

 ●	 คลอดก่อนกำหนด	หรือแท้งในสุกรอุ้มท้องทุกระยะ	 แต่จะรุนแรงในระยะ

สุดท้ายของการตั้งท้อง	

 ●	 ลูกสุกรแท้งตายในท้อง	เช่น	มัมมี่	หรือ	ลูกกรอก	

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 ●	 อาจพบอาการทางประสาท	 เช่น	 สูญเสียการทรงตัว	 เดินไม่สัมพันธ์กัน	

หรือเดินวน	โดยเฉพาะในรายที่ติดเชื้อสายพันธุ์อเมริกา			

 พ่อสุกร	

 ●	 โดยทั่วไปอาการทางคลินิกจะคล้ายกับแม่สุกร	 คือ	 จะพบการมีไข้	 เบื่อ

อาหาร	 อาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจบ้าง	 และมักหายจากอาการป่วยได้เอง

ภายใน	1	สัปดาห์		

 ●	 พ่อพันธุ์ที่หายป่วยแล้ว	 จะมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกาย	 และอาจส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพน้ำเชื้อ	 เนื่องจากเชื้อไวรัสมีผลทำให้การเคลื่อนตัวของอสุจิลดลง	 ตัวอสุจิ	 

ผิดปกติ	ทำให้อัตราการผสมติดต่ำ	และลดความสมบูรณ์ของสุกรพ่อพันธุ์		

 ลูกสุกรในเล้าคลอด 

 ●	 ส่วนใหญ่มักเป็นการติดเชื้อแบบเฉียบพลัน	 แสดงอาการเด่นชัดทางระบบ

หายใจโดยเฉพาะในกลุ่มอายุต่ำกว่า	2	สัปดาห์	

 ●	 ลูกสุกรอ่อนแอ	และมักตายในเวลาต่อมา	

 ●	 ในรายที่มีการติดเชื้อสายพันธุ์อเมริกา	 พบอาการทางประสาทร่วมด้วย	

เช่น	 ชัก	 และสั่นเกร็งของกล้ามเนื้อขา	 โดยเฉพาะขาหลัง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลทาง	 



คู ่มือการเลี ้ยงสุกร ฉบับประชาชน

22   

จุลพยาธิวิทยาที่พบโรคสมองอักเสบ	นอกจากนี้	 ยังพบอาการขาหลังอ่อนแอ	 เนื่องจาก

ขาดสารอาหาร	ทำให้มีลักษณะแบะกางออก	เรียกว่า	“Spay	Legs”	

 ●	 ใบหูมีเลือดคั่งจนมีสีคล้ำ	หรือ	บลูเอียร์	(Blue	ear)	

 ●	 แคระแกร็น	โตช้า	

 ●	 มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	เช่น	ไอ	จาม	ปอดบวม	เป็นต้น	

 ●	 ผิวหนังเป็นปื้นแดง	

 ●	 ขนหยาบหยอง	

 ●	 การติดเชื้อแทรกซ้อน	 จะทำให้อัตราการตายในสุกรเพิ่มสูงขึ้น	 ความ

รุนแรงของโรคจะลดลง	เมื่อสุกรอายุมากขึ้น	สุกรที่อายุมากกว่า	1	เดือน	จะแสดงอาการ

ไม่เด่นชัดถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน	

 

รอยโรค 

	 เชื้อไวรัส	 PRRS	 ทำให้เกิด

การติดเชื้อในหลายระบบ	 แต่รอยโรค

ที่เห็นด้วยตาเปล่า	 ชัดเจน	 คือ	 ปอด	

และระบบน้ำเหลือง	

 ●	 ปอด	 บวมและเต่ง	 ไม่

แฟบ	 มีสีคล้ำ	 มักพบรอยโรคบริเวณ

ปอดส่วนหน้าตอนล่างจนถึงกลีบล่าง	

(cranioventral	lobes)	

 ●	 ต่อมน้ำเหลือง	 บริเวณ	

cervical,	cranial,	thoracic	และ		inguinal	มีขนาดใหญ่	และสีเข้มกว่าปกติ	

 

การรักษา 

	 เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสจึงไม่มียารักษา	 การให้ยาปฏิชีวนะ

จะช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน	 การให้ยาลดอักเสบและลดไข้ในแม่สุกร	

จะช่วยลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด	
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การป้องกันและควบคุมโรค 

 ●	 มีการจัดการฟาร์มและสุขาภิบาลที่ดี	

 ●	 สุกรสาวทดแทนในฝูง	 ควรมาจาก

แหล่งปลอดเชื้อ	 PRRS	 ก่อนนำเข้าร่วมฝูงต้องมี

ระยะพักในโรงเรือนแยกต่างหาก	 เพื่อเตรียม

ความพร้อมและปรับสภาพอย่างน้อย	2	เดือน	

 ●	 ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรค	 PRRS		 

ทั้งวัคซีนเชื้อเป็นและเชื้อตาย	 เพื่อใช้ในการควบคุมโรค	 แต่ประสิทธิภาพของวัคซีนยังให้

ผลไม่แน่นอน	 ดังนั้น	 ควรเน้นเรื่องการจัดการฟาร์มเป็นสำคัญเพื่อลดความสูญเสีย	

เนื่องจากการติดเชื้อโรค	PRRS		

 

 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มสุกร 
 

	 การป้องกันโรคไม่ให้มีการระบาดของโรคเกิดขึ้นในฟาร์ม	 เป็นวิธีเดียวที่จะลด

ปัญหาการเกิดโรคในฟาร์มสูง	ระบบป้องกันทางชีวภาพ	หรือ	Biosecurity	system	เป็น

เครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคภายในฟาร์มได้	โดยในปัจจุบันระบบป้องกัน

ทางชีวภาพมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ต้องอาศัยความจริงจังในการ

ปฏิบัติ	และทำให้ครบทุกองค์ประกอบ	

	 ระบบป้องกันทางชีวภาพ	 คือ	 ระบบการป้องกันและควบคุมโรคในฟาร์มเลี้ยง

สัตว์ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับอย่างสากล	 สามารถป้องกันมิให้เชื้อโรคจากภายนอก

ฟาร์ม	ที่อาจติดมากับคน	สัตว์	สิ่งของ	และอุปกรณ์ต่างๆ	ตลอดจนยานพาหนะแพร่เข้าสู่

ภายในฟาร์ม	 โดยอ้างอิงตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เรื่อง	 กำหนด

มาตรฐานสินค้าเกษตร:	 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรตามพระราช

บัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	 พ.ศ.	 2551	 ลงวันที่	 30	 กันยายน	 2552	 โดยในเนื้อหา	 

ต่อไปจะเน้นและเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมในการป้องกันและควบคุมโรค	ดังนี้	
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1. องค์ประกอบของฟาร์ม 

	 1.1	 อยู่ห่างจากแหล่งชุมชน	 โรงฆ่าสัตว์	 ตลาดนัดค้าสัตว์และแหล่งที่มีการ

เลี้ยงสุกรหนาแน่นหรือสัตว์กีบคู่อื่นๆ		

	 1.2	 มีรั้วล้อมรอบสถานที่เลี้ยงสุกรที่สามารถป้องกันสัตว์อื่นเข้าออกได้และมี

ป้ายเตือนการเข้าออกภายในฟาร์มที่ประตูทางเข้า	

	 1.3	 บ้านพักอาศัย	 ห้องครัว	 และอาคารสำนักงาน	 อยู่ในบริเวณโดยเฉพาะ	

ไม่มีการอาศัยอยู่ในบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์	

	 1.4	 โรงผสมอาหารสัตว์	และอาคารเก็บวัตถุดิบ	ต้องแยกจากพื้นที่เลี้ยงสุกร	

	 1.5	 ต้องมีโรงเรือนกักโรคเพื่อใช้ในการปรับสภาพ	 และอยู่ห่างจากโรงเรือน

สุกรที่เลี้ยงอยู่	

	 1.6	 ต้องมีพื้นที่สำหรับการขายสุกรอยู่ภายนอกและแยกอย่างชัดเจนจาก

พื้นที่เลี้ยงสุกรภายในฟาร์ม	สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้โดยสะดวก	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างผังฟาร์มสุกรมาตรฐาน	2	ส่วนการผลิต 
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	 1.7	 การแยกพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงเรือนกักโรคและพนักงานขายสุกร

ออกจากพนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยผลิตอื่นๆ	อย่างเด็ดขาด	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บุคลากร 

 ●	 มกีารอบรมใหค้วามรู	้	ความเขา้ใจในการปอ้งกนัโรคแกบ่คุลากรภายในฟารม์ 
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 ●	 บุคลากรที่เลี้ยงสัตว์ต้องอยู่ประจำโรงเรือนของตนเองไม่ข้ามไปโรงเรือนอื่น	

 ●	 สัตวแพทย์หรือบุคลากรผู้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพสุกร	 เมื่อทำการตรวจฟาร์ม	

ควรตรวจโรงเรือนอายุน้อยก่อน	 แล้วตรวจโรงเรือนอายุมาก	 ส่วนโรงเรือนสุกรป่วยควร

เข้าตรวจเป็นโรงเรือนสุดท้าย	

 ●	 บุคลากรที่ทำงานอยู่ภายในฟาร์มโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกับสุกร	 ห้ามสัมผัส

สุกรภายนอกฟาร์ม	 ห้ามไปตลาดค้าสัตว์	 ห้ามไปโรงฆ่าสัตว์	 รวมถึงการชมการแสดงที่มี

การแสดงของสุกรและสัตว์กีบคู่อื่นๆ	ด้วย	

 ●	 ห้ามนำสุกร	สัตว์กีบคู่อื่น	เนื้อสุกร	เนื้อสัตว์กีบคู่อื่น	ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

เนื้อสุกร	ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์กีบคู่อื่น	รวมทั้งมูลสุกรและมูลสัตว์กีบคู่อื่นเข้ามา

ในฟาร์ม	

 ●	 บุคคลภายนอกที่เข้าเยี่ยมฟาร์ม	 ต้องลงบันทึกการเข้าเยี่ยมฟาร์มทุกครั้ง	

และต้องไม่เข้าเยี่ยมฟาร์มสุกรที่อื่นก่อนมาอย่างน้อย	48	ชั่วโมง	

 ●	 ก่อนเข้าเยี่ยมส่วนผลิต	 ห้ามนำอุปกรณ์ที่ติดตัวมากับผู้เยี่ยมเข้าส่วนผลิต

ด้วย	อนุญาตเฉพาะแว่นตา	และกล้องถ่ายรูป	ซึ่งต้องผ่านแสง	UV	เพื่อฆ่าเชื้อก่อน	

 ●	 ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ผ่านการสัมผัสสุกรและสัตว์กีบคู่อื่นๆ	 ผ่าน

การเข้าโรงฆ่าสัตว์	จุดพักสัตว์หรือตลาดค้าสัตว์เข้าฟาร์ม	

 ●	 บุคลากรภายในฟาร์มที่สัมผัสสุกรหรือสัตว์กีบคู่อื่นๆ	ต้องมีการพักโรคก่อน

สัมผัสสุกรภายในฟาร์ม	

 

3. โรงเรือนและอุปกรณ์ 

 ●	 โรงเรือนแต่ละหลังควรห่างกันอย่างน้อย	

25	เมตร	

 ●	 แต่ละส่วนการผลิตควรห่างกันอย่างน้อย	

50	เมตร	

 ●	 มีรั้วรอบโรงเรือน	 ซึ่งจะผ่านเข้าได้ทาง

ประตูเท่านั้น	

 ●	 รองเท้าบู๊ตที่ ใช้ภายในฟาร์มควรมีการ

ทำความสะอาดอยู่เสมอ	
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 ●	 ไม่ควรนำรองเท้าบู๊ตจาก

ภายนอกฟาร์มเข้ามาในฟาร์ม	

 ●	 รองเท้าบู๊ตควรมีการแยก

ระหว่างรองเท้าของผู้มาเยี่ยมฟาร์มและ

ของบุคลากรภายในฟาร์ม																							

 ●	 พื้นโรงเรือนควรเป็นพื้นปูน	

เพื่อให้สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

โรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

 ●	 อาหาร	วัสดุปูรองพื้น	และอุปกรณ์ต่างๆ	ควรมีห้องเก็บแยกจากโรงเรือน	

 ●	 อุปกรณ์ต่างๆ	มีการซ่อมแซมเป็นประจำ	และมีจำนวนที่เหมาะสม	

 ●	 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกันระหว่างโรงเรือน	 เช่น	 เครื่องมือช่าง	 ต้องมีการฆ่า

เชื้อก่อนนำไปใช้กับโรงเรือนอื่นต่อไป	

 ●	 โรงเรือนสุกรที่ต้องขายออกนอกฟาร์มต้องอยู่ติดรั้วมากที่สุด	

 

4. อาหารและแหล่งน้ำ 

 ●	 ไซโลอาหาร	 หรือโกดังเก็บ

อาหารถุง	 ตั้งอยู่ในที่เหมาะสม	 สามารถ

ป้องกันแมลง	 หนู	 และพาหะนำโรคอื่นๆ	

ได้	

 ●	 ไ ม่ ใ ช้ น้ ำ จ า ก แ ห ล่ ง น้ ำ

สาธารณะ	เช่น	แม่น้ำลำคลองมาเลี้ยงสุกร	

หากมีความจำเป็นให้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ	เช่น	

คลอรีน	

 

5. การควบคุมพาหะนำโรค 

 ● จัดเก็บของให้เป็นระเบียบ	เพื่อมิให้เป็นที่อยู่ของหนู	

 ●	 อาหารควรมีห้องเก็บอาหารที่มิดชิด	

 ●	 อาหารที่ตกอยู่ใต้รางอาหารให้ทำความสะอาดทุกวัน	
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 ●	 โรงเรือนที่มีรูรั่ว	หรือลักษณะที่อาจเป็นที่อยู่ของหนูได้ควรมีการซ่อมแซม	

 ●	 ควบคุมหนูโดยใช้ยาเบื่อหนู	หรือกับดักหนูและมีการตรวจสอบทุกวัน	

 ● มีการบันทึกจุดที่วางยาเบื่อหนูหรือกับดักหนูทุกครั้ง	

 ●	 ทำการเผาหนทูีจ่บัได	้และอปุกรณท์ีว่างยาเบือ่	เพือ่มใิชส้ารพษิตกคา้งในฟารม์ 

 ●	 ไมค่วรใชส้นุขัหรอืแมว	เปน็เครือ่งมอืกำจดัหนเูพราะอาจนำโรคเขา้ฟารม์ได้ 

 ●	 บริเวณรอบโรงเรือนและภายในฟาร์ม	 ควรตัดหญ้าให้สั้นตลอดเวลาเพื่อไม่

ให้เป็นที่อยู่ของสัตว์พาหะนำโรค	

 

6. การสัญจรภายในฟาร์ม 

 ●	 รถที่จะผ่านเข้า-ออกบริเวณ

ฟาร์ม	ต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อนทุกครั้ง	

 ●	 ถนนที่ ให้รถผ่านในฟาร์ม

หรือทางเดิน	 ต้องมีสภาพดี	 ทำความ

สะอาด	และฆ่าเชื้อได้	เพื่อป้องกันการแพร่

กระจายของโรคโดยยานพาหนะและ

บุคคล	

 ●	 มีอ่างจุ่มเท้าหน้าโรงเรือนใกล้ประตูทางเข้าทุกโรงเรือน	 ซึ่งประกอบด้วย

อ่างน้ำเปล่าเพื่อล้างสิ่งสกปรกก่อน	 ตามด้วยอ่างสำหรับใส่น้ำยาฆ่าเชื้อและตั้งอยู่ใน

ตำแหน่งที่ไม่โดนแสงแดด	

 ●	 อ่ า ง จุ่ ม เ ท้ า แ ต่ ล ะ อ่ า ง มี

หมายเลขบอกลำดับการจุ่ม	

 ●	 มีการเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อทุก

วัน	 หรือเมื่อมีความสกปรก	 เพื่อให้น้ำยา

ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	
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7. การขนส่งสุกรออกจากฟาร์มเพื่อจำหน่าย 

 ●	 มีจุดจำหน่ายสุกรที่หน้าฟาร์ม	 เพื่อมิให้รถขนส่งสุกรต้องเข้ามาภายใน

ฟาร์ม		

 ●	 รถที่รับซื้อสุกรต้องไม่มีสุกรจากฟาร์มอื่นค้างอยู่บนรถ	

 ●	 รถรับซื้อสุกรต้องสะอาด	ผ่านการล้างและการฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้ว	และ

จอดรถสุกรที่จุดขาย	

 ●	 พ นั ก ง า น ขั บ ร ถ ต้ อ ง แ จ้ ง

บุคลากรภายในฟาร์มเมื่อมาถึง	 และลง

บันทึกการเข้าเยี่ยมฟาร์มด้วย	

 ●	 พนักงานขับรถไม่ควรเข้ามา	

ส่วนภายในฟาร์ม	 บุคลากรของฟาร์มที่ทำ

หน้าที่ขายสุกรก็ไม่ควรออกไปส่วนนอก

ฟาร์ม	

 ●	 จุ ด ข า ยสุ ก ร ค ว รท ำค ว าม

สะอาดทุกครั้งหลังขายสุกรแต่ละชุด	

 ●	 จุดขายสุกรส่วนภายนอกฟาร์ม	 เมื่อคนงานออกไปทำความสะอาด

เรียบร้อยแล้ว	เมื่อจะกลับเข้ามาทำงานภายในฟาร์มต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่	

 
8. การกำจัดซากสุกร 

 ●	 เมื่อพบสุกรตายให้ทำการ

บันทึกทุกครั้ง	

 ●	 อาจทำการผ่าชันสูตรซาก

เมื่อมีความจำเป็น	และทำการผ่าซากในที่ที่

เหมาะสมแยกออกจากส่วนเลี้ยงสัตว์	

 ●	 ควรมีเตาเผาซากสุกร	 หรือ

หลุมฝังซากอยู่ท้ายฟาร์ม	 นอกส่วนเลี้ยง

สัตว์	
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 ●	 เมือ่พบซากใหร้บีนำออกจากเลา้ใหเ้รว็ทีส่ดุ	และทำการฆา่เชือ้เลา้ทีพ่บซาก 

 ●	 ควรใส่ถุงมือเมื่อมีการจับซาก	และล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่	หลังจับซาก	

 

9. ระบบสุขาภิบาล 

 ●	 มีถังขยะประจำทุกโรงเรือน	

 ●	 ถังสำหรับใส่ขยะแยกจากถังใส่มูล	

 ●	 ในกรณีเล้าลูกสุกร	อาจมีถังใส่ซากสุกรเพื่อรอกำจัด	

 ●	 ถังขยะทุกชนิดและทุกถังต้องมีฝาปิด	

 ●	 มีบริเวณกำจัดขยะที่เหมาะสม	ไม่ถูกคุ้ยเขี่ยจากสุนัขหรือสัตว์อื่นๆ	

 ●	 มีทางระบายน้ำเสีย	 เพื่อนำไปสู่ระบบบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

สาธารณะต่อไป	
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10. มาตรการป้องกันโรค 

	 ฟาร์มสุกรต่างๆ	ควรเพิ่มมาตรการด้านการป้องกันโรคดังต่อไปนี้	

	 1.	 สุกรที่นำเข้ามาใหม่เลี้ยงในฟาร์มควรมาจากฟาร์มที่มีความน่าเชื่อถือ	 และ

มาจากฟาร์มเดียว	

	 2.	 น้ำเชื้อที่นำเข้ามาใช้ในฟาร์มต้องปลอดเชื้อโรคทุกชนิด	

	 3.	 ไม่ควรให้รถรับซื้อสุกรทุกชนิด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่มีสุกรจากฟาร์ม

อื่นๆ	 อยู่บนรถ	 เข้ามาในบริเวณฟาร์มและไม่ควรให้พนักงานของฟาร์ม	 เข้าไปสัมผัสกับ

รถรับซื้อสุกรนั้น	 เนื่องจากรถดังกล่าวอาจปนเปื้อนด้วยเชื้อโรค	 จากการขนส่งสุกรป่วย

ครั้งก่อน	ซึ่งการไปรับซื้อสุกรจากหลายแหล่งในแต่ละวัน	มักไม่ล้างทำความสะอาด	และ

พ่นยาฆ่าเชื้อรถอย่างถูกวิธี	

	 4.	 ไม่ควรใช้รถขนส่งสุกรระหว่างฟาร์มที่ไม่ทราบประวัติการขนส่งและ

ประวัติการพักรถจากการขนส่งครั้งก่อน	 ไม่ว่าจะเป็นรถขนส่งสุกรพันธุ์สุกรอนุบาล	 และ

สุกรขุน	 เนื่องจากในระหว่างการขนส่ง	 สุกรที่อยู่บนรถอาจปนเปื้อนเชื้อโรคจากการ

ขนสง่สกุรปว่ยครัง้กอ่น	 ดงันัน้	 เมือ่สง่สกุรถงึฟารม์ปลายทาง	 สกุรเหลา่นีก้จ็ะแพรเ่ชือ้โรค	

เข้าสู่ฟาร์มปลายทางต่อไป	ทั้งๆ	ที่ไม่มีการติดเชื้อเกิดขึ้นที่ฟาร์มต้นทาง	

	 5.	 เข้มงวดมาตรการการล้างทำความสะอาด	พ่นยาฆ่าเชื้อ	 และระยะพักการ

ใช้รถขนส่งสุกร	 หลังจากขนส่งสุกรไปยังโรงฆ่าสัตว์ก่อนกลับมารับสุกรจากฟาร์มในเที่ยว

ต่อไป	เนื่องจากรถขนส่งเหล่านี้มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคจากโรงฆ่าสัตว์	

	 6.	 ไม่ควรให้บุคคลที่มีประวัติการสัมผัสกับสุกรป่วยหรือบุคคลที่มีโอกาส	 

ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคทุกกรณีเข้าฟาร์ม	 ยกเว้นเมื่อบุคคลนั้นผ่านการพักโรคอย่างน้อย		 

72	ชั่วโมง	

	 7.	 ไม่ควรซื้อเนื้อสุกรสดจากภายนอกเข้ามาบริโภคภายในฟาร์ม	 เนื่องจาก

หากเนื้อสุกรนั้นปนเปื้อนด้วยเชื้อโรค	 เชื้อดังกล่าวอาจปนเปื้อนสู่บุคลากรของฟาร์มใน

ขณะปรุงอาหาร	และแพร่เชื้อโรคสู่สุกรต่อไปได้	

	 8.	 ฟาร์มที่มีประวัติการป่วยเคลื่อนย้ายสุกรไปยังฟาร์มอื่นๆ	 เพื่อป้องกันการ

แพร่กระจายของเชื้อโรค	 จนกว่าฟาร์มนั้นจะผ่านขั้นตอนการพิสูจน์ว่าโรคสงบลงแล้ว	

หรืออาจแก้ไขโดยการคัดทิ้งสุกรทั้งหมดออกจากฟาร์มแล้วทดแทนด้วยสุกรที่ปลอดจาก

โรค	(Depopulation	และ	Repopulation)	
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	 9.	 ควรทำลายสุกรป่วยด้วยการฝังหรือเผาเท่านั้น	 ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้าย

สุกรป่วยออกจากฟาร์ม	 ส่วนสุกรที่เหลือในฟาร์มอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไปโรงฆ่าสัตว์

เท่านั้น	เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค	

	 10.	กรณีฟาร์มเกษตรกรรายย่อย	 แนะนำให้ติดตามข่าวสารการแพร่ระบาด

ของโรคอย่างใกล้ชิด	 หากฟาร์มตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โรคระบาด	 ให้หยุดกิจกรรมการเคลื่อน

ย้ายสุกร	 เช่น	 หยุดการทดแทนสุกรเข้าฟาร์ม	 หยุดการรับลูกสุกรจากแหล่งอื่นเข้าเลี้ยง	

หยุดการซื้อน้ำเชื้อจากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ที่ทราบประวัติการป่วย	 หยุดกิจกรรมการขาย

สุกร	 หรือขายสุกรโดยไม่ให้รถรับซื้อสุกรเข้าไปถึงเขตโรงเรือนตนเอง	 และตัวเกษตรกร

เองต้องหยุดการไปมาหาสู่กับผู้เลี้ยงสุกรรายอื่น	 และไม่ให้เกษตรกรรายอื่นเข้ามาใน

ฟาร์มตนเองจนกว่าการระบาดของโรคในพื้นที่นั้นสงบลงแล้ว	

 



เอกสารอ้างอิง
 

 

กรมปศุสัตว์ 2554 คู่มือการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันและแผนฉุกเฉินเพื่อ

ควบคุมกำจัดโรคสมองอักเสบนิปาห์ในสุกร สคบ. กรมปศุสัตว์ โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  
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