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มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้น สำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการค้า
ทีม่ จี ำนวนสัตว์ตง้ั แต่ 30,000 ตัวขึน้ ไปทีต่ อ้ งการขึน้ ทะเบียนเป็นฟาร์มทีไ่ ด้มาตรฐาน ได้รบั การรับรอง
จากกรมปศุสตั ว์ มาตรฐานนีไ้ ด้กำหนดวิธปี ฏิบตั ิ องค์ประกอบของฟาร์ม การจัดการฟาร์ม การจัดการด้าน
สุขภาพสัตว์ และการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
1. องค์ประกอบของฟาร์ม
1.1 ทำเลทีต่ ง้ั ฟาร์ม
z อยูใ่ นบริเวณทีม
่ กี ารคมนาคมสะดวก
z สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคจากภายนอกเข้าสูฟ
่ าร์มได้
z อยูห
่ า่ งจากแหล่งชุมชน โรงฆ่าสัตว์ปกี ตลาดนัดค้าสัตว์ปกี อย่างน้อย 5 กิโลเมตร
z อยูใ่ นทำเลทีม
่ แี หล่งน้ำสะอาดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใช้เพือ่ การบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี
z ควรได้รบ
ั การยินยอมจากองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิน่
z เป็นบริเวณทีไ่ ม่มน
ี ำ้ ท่วมขัง
z เป็นบริเวณทีโ่ ปร่ง อากาศถ่ายเทดี มีตน
้ ไม้ให้รม่ เงาภายในฟาร์ม
1.2 ลักษณะของฟาร์ม
มีเนือ้ ทีท่ เ่ี หมาะสม จัดแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็นสัดส่วน เช่น พืน้ ทีเ่ ลีย้ งสัตว์ โรงเก็บอาหาร โรงผสมอาหาร
พืน้ ทีท่ ำลายซากสัตว์ พืน้ ทีอ่ าคารสำนักงาน ทีพ่ กั อาศัย ทีจ่ อดรถ พืน้ ทีร่ วบรวมขยะและสิง่ ปฏิกลู มีรว้ั โดยรอบ
มีถนนภายในฟาร์มทีส่ ภาพดีและมีความกว้างเหมาะสม
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1.3 ลักษณะของโรงเรือน
1.3.1 พืน้ ทีข่ องการเลีย้ ง
โรงเรือนระบบปิดซึง่ สามารถควบคุม ภาวะแวดล้อม ควรเลีย้ งไก่ไม่เกิน 34 กิโลกรัม ต่อ 1
ตารางเมตร
โรงเรือนระบบเปิดซึง่ ภาวะแวดล้อม แปรตามอากาศนอกโรงเรือน ควรเลีย้ งไก่ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ต่อ 1 ตารางเมตร
1.3.2 การหมุนเวียนอากาศ
อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศภายใน โรงเรือนได้ทั้งหมด เมื่ออากาศหนาว 5-8 นาที และ
เมือ่ อากาศปกติ 45 วินาที -1 นาที 15 วินาที
1.3.3 ฝุน่ ละออง
ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร
1.3.4 อุณหภูมิ
ไก่เล็ก 32-33 องศาเซลเซียส
ไก่ใหญ่ 20-30 องศาเซลเซียส
1.3.5 ความชืน้ สัมพัทธ์
50-80 %
1.3.6 ปริมาณแก๊ซ
แอมโมเนีย ไม่เกิน 20 พีพเี อ็ม
คาร์บอนมอน๊อกไซด์ ไม่เกิน 50 พีพเี อ็ม
คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ไม่เกิน 5,000 พีพเี อ็ม
2. การจัดการฟาร์ม
2.1 การจัดการโรงเรือน
2.1.1 โรงเรือนและทีใ่ ห้อาหารต้องสะอาดและแห้ง
2.1.2 โรงเรือนต้องสะดวกในการปฏิบตั งิ าน ต้องดูแลซ่อมแซมให้มคี วามปลอดภัยต่อสัตว์และ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
2.1.3 มีการทำความสะอาดโรงเรือนและพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้ โรคหลังจากย้ายไก่ชดุ เก่าออก
และควรพักโรงเรือนอย่างน้อย 7 วัน ก่อนนำไก่ชดุ ใหม่เข้าเลีย้ ง
2.2 การจัดการด้านเครือ่ งมือและอุปกรณ์
2.2.1 ควรตรวจสภาพการทำงานของอุปกรณ์การเลีย้ งแบบอัตโนมัตทิ กุ วัน และแก้ไขทันที
เมือ่ พบการชำรุด มีสญ
ั ญาณเตือนเมือ่ ระบบระบายอากาศขัดข้องและมีอปุ กรณ์ สำรองเตรียมไว้
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2.2.2 มีอปุ กรณ์ให้แสงสว่าง เพือ่ ให้สตั ว์ได้รบั แสงสว่างอย่างเพียงพอ
2.3 การจัดการด้านบุคลากร
2.3.1 มีผเู้ ลีย้ งไก่ (ผูด้ แู ลเลีย้ งไก่) ทีไ่ ด้รบั การฝึออบรมด้านการเลีย้ งไก่
โรงเรือนระบบปิด ผูเ้ ลีย้ งไก่ 1 คน ดูแลไก่ไม่เกิน 40,000 ตัว
โรงเรือนระบบเปิด ผูเ้ ลีย้ งไก่ 1 คน ดูแลไก่ไม่เกิน 10,000 ตัว
2.3.2 มีสตั วบาล (ผูค้ วบคุมดูแลการเลีย้ งไก่) ซึง่ จบการศึกษาทางสัตวบาลหรือมีประสบการณ์
ด้านการเลีย้ งไก่อย่างน้อย 3 ปี สัตวบาล 1 คน ดูแลไก่ไม่เกิน 4000,000 ตัว
2.3.3 มีสตั วแพทย์ (ผูค้ วบคุมดูแลด้านสุขภาพสัตว์) ซึง่ จบการศึกษาทางสัตวแพทย์ มีใบ
อนุญาตเป็นผูป้ ระกอบการบำบัดโรคสัตว์ชน้ั หนึง่
สัตวแพทย์ 1 คน ดูแลไก่ไม่เกิน 10,000,000 ตัว ทัง้ นี้ พืน้ ทีข่ องฟาร์มทีร่ บั ผิดชอบต้อง
อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
2.4 คูม่ อื การจัดการฟาร์ม
ผูป้ ระกอบการฟาร์ม ต้องมีคมู่ อื การจัดการฟาร์ม ประกอบด้วยรายละเอียดของระบบการเลีย้ ง
การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
2.5 ระบบการบันทึกข้อมูล
ฟาร์มจะต้องมีระบบการบันทึกข้อมูล ซึง่ ประกอบด้วย
z ข้อมูลเกีย
่ วกับการบริหารฟาร์ม ได้แก่ บุคลากร แรงงาน
z ข้อมูลเกีย
่ วกับการจัดการด้านการผลิต ได้แก่ ข้อมูลตัวสัตว์ ข้อมูลสุขภาพสัตว์ ข้อมูลการผลิต
และข้อมูลผลผลิต
2.6 การจัดการด้านอาหารสัตว์และน้ำ
2.6.1 อาหารสัตว์
z ในกรณีทใ่ี ช้อาหารสัตว์สำเร็จรูป ต้องซือ
้ จากผูข้ ายทีไ่ ด้รบั อนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาหาร
สัตว์ พ.ศ. 2525
z ในกรณีทผ
่ี สมอาหารสัตว์เอง ต้องให้มคี ณ
ุ ภาพทีก่ ำหนดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาหารสัตว์
พ.ศ. 2525
z ควรมีการสุม
่ ตัวอย่างอาหารสัตว์เป็นประจำเพือ่ ส่งตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและสารตกค้าง ณ
ห้องปฏิบตั กฺ ารทีเ่ ชือ่ ถือได้และเก็บบันทึกผลการตรวจไว้ให้ตรวจสอบได้
z มีสถานทีเ่ ก็บอาหารสัตว์แยกต่างหาก ถ้าเป็นวิตามินควรเก็บในห้องปรับอากาศ ห้องเก็บ
อาหารสัตว์ควรสะอาด แห้ง ปลอดจากแมลงและสัตว์ตา่ งๆ มีแผงไม้รองด้านล่างภาชนะบรรจุอาหารสัตว์
2.6.2 ภาชนะบรรจุและการขนส่งอาหารสัตว์
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ภาชนะบรรจุควรแห้ง สะอาดและกันความชืน้ ไม่มสี ารทีจ่ ะปนเปือ้ นกับอาหารสัตว์ ไม่เคยใช้
บรรจุวตั ถุมพี ษิ ปุย๋
z ผิวภายในภาชนะบรรจุทท
่ี ำด้วยโลหะ ต้องไม่เป็นสนิม ถ้าเคลือบจะต้องเคลือบด้วยสาร
ทีไ่ ม่เป็นอันตรายต่อสัตว์
z รถบรรทุกทีใ่ ช้ในการขนส่ง ต้องทำให้สว
่ นทีบ่ รรทุกแห้งและสะอาด ไม่มกี ารตกค้างของสิง่ ใดๆ
2.6.3 การให้อาหารและน้ำ
z อาหารทีใ่ ช้เลีย
้ งไก่เนือ้ ต้องเหมาะสมกับอายุและพันธุใ์ นปริมาณทีเ่ พียงพอ การใช้ยาผสม
อาหารเพือ่ ป้องกันและรักษาโรคต้องอยูใ่ นความควบคุมของสัตวแพทย์
z ภาชนะให้ อ าหาร ต้ อ งมี ร ู ป ร่ า งเหมาะสมและมี เ พี ย งพอเพื ่ อ ป้ อ งกั น การปนเปื ้ อ นและ
การแย่งกันกิน
รางอาหาร 2-6 นิว้ ต่อไก่ 1 ตัว
ถาดอาหารไก่เล็ก 1 ถาด ต่อไก่ 100 ตัว
ถาดอาหารไก่ใหญ่ แบบอัตโนมัติ 18-20 ถาด ต่อไก่ 1,000 ตัว
ถังอาหารไก่ใหญ่ 30 ถัง ต่อไก่ 1,000 ตัว (โรงเรือนระบบเปิด)
z เวลาให้อาหาร
โรงเรือนระบบเปิด ให้อาหารวันละไม่นอ้ ยกว่า 3 ครัง้ ในไก่เล็ก (0-3 สัปดาห์) และไม่นอ้ ยกว่า
2 ครัง้ ในไก่ใหญ่
โรงเรือนระบบปิด ให้ไก่กนิ อาหารตลอดเวลา (ไก่จะหยุดกินอาหารช่วงปิดแสง)
z การให้นำ้
แหล่งน้ำที่ใช้ในฟาร์มต้องอยู่ในบริเวณที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนมูลสัตว์ น้ำเสีย
ยาฆ่าแมลง
มีการส่งตัวอย่างน้ำเพือ่ ตรวจหาปริมาณเชือ้ โรค แร่ธาตุและสารพิษกับห้องปฏิบตั กิ าร
ภาชนะให้นำ้ ต้องมีรปู ร่างเหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอ
รางน้ำ 2 ซม.ต่อไก่ 1 ตัว
นิปเปิล้ 1 หัว ต่อไก่ 10-15 ตัว
กระติกน้ำ 14-20 กระติกต่อไก่ 1,000 ตัว
z

3. การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
3.1 การป้องกันและควบคุมโรค
3.1.1 บ่อน้ำยาฆ่าเชือ้ โรค
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บ่อมีความกว้าง ยาว ลึก และความลาดชันทีเ่ หมาะสมสำหรับยานพาหนะทุกคันทีเ่ ข้าออกฟาร์ม
จะแล่นผ่านได้สะดวก
บ่อมีนำ้ ยาฆ่าเชือ้ โรคผสมน้ำในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม มีการเปลีย่ นน้ำยาฆ่าเชือ้ โรคเป็นประจำ
เพือ่ รักษาคุณสมบัตกิ ารฆ่าเชือ้
3.1.2 โรงพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้ โรค
ควรอยูบ่ ริเวณหน้าประตูทางเข้าฟาร์ม มีอปุ กรณ์ฉดี พ่นน้ำยาฆ่าเชือ้ โรคเป็นละอองครอบคลุม
ทัว่ ยานพาหนะทีแ่ ล่นเข้าออกฟาร์ม
3.1.3 ห้องอาบน้ำและฆ่าเชือ้ โรค ประกอบด้วย
ห้องเปลีย่ นเครือ่ งแต่งกาย
ห้องอาบน้ำยาฆ่าเชือ้ โรค
ห้องอาบน้ำหลังผ่านน้ำยาฆ่าเชือ้ โรค
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายก่อนเข้าโรงเรือน มีเสื้อผ้าและรองเท้าซึ่งซักล้างทำความสะอาด
เตรียมไว้พร้อม
3.1.4 มาตรการการป้องกันการสะสมของเชือ้ โรคในฟาร์ม
z มีเครือ
่ งพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้ โรคเคลือ่ นทีส่ ามารถนำไปใช้งานในจุดต่างๆภายในฟาร์ม
z เข้มงวดต่อการเข้าออกฟาร์มของพาหนะและบุคคล ต้องทราบจุดประสงค์และได้รบ
ั อนุญาต
จากผูร้ บั ผิดชอบและมีการจดบันทึก
z ยานพาหนะทีเ่ ข้าฟาร์มจะต้องผ่านโรงพ่นน้ำยาฆ่าเชือ
้ โรคและบ่อน้ำยาฆ่าเชือ้ โรค บุคคลทีเ่ ข้า
ฟาร์มจะต้องผ่านห้องอาบน้ำยาฆ่าเชือ้ โรคและสวมเครือ่ งแต่งกายทีฟ่ าร์มเตรียมไว้
3.1.5 การสร้างภูมคิ มุ้ กันโรค
ไก่ทกุ ตัวในฟาร์มต้องได้รบั วัคซีนตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ประจำฟาร์ม
3.1.6 การควบคุมโรค
3.1.6.1 การจัดการไก่ปว่ ย
ควรแยกไก่ปว่ ยไว้ในบริเวณจำเพาะเพือ่ สังเกตอาการ รักษาและป้องกันโรคแพร่
3.1.6.2 การจัดการไก่ตาย
ถ้าพบว่าฟาร์มมีอตั ราการตายของไก่สงู ผิดปกติ ต้องผ่าซากพิสจู น์โดยสัตวแพทย์
3.1.6.3 การทำลายซาก
z การฝังซาก ฝังในบริเวณทีน
่ ำ้ ท่วมไม่ถงึ ลึกอย่างน้อย 50 ซม.ใต้ผวิ ดิน ราดน้ำยาฆ่าเชือ้ โรค
บนซาก กลบหลุมและราดน้ำยาฆ่าเชือ้ โรคซ้ำ
z การเผาซาก ใช้เตาเผาซาก
3.1.7 การบำบัดโรค
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มีสตั วแพทย์ทไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชน้ั หนึง่ และปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ.ควบคุม
การบำบัดโรคสัตว์ พ.ศ.2505 และตามข้อกำหนดควบคุมการใช้ยาสำหรับสัตว์ (มอก. 7001-2540)
4. การจัดการสิง่ แวดล้อม
4.1 เก็บซากไก่ ซากหนูและสัตว์อน่ื ๆทีพ่ บภายในฟาร์มทันทีและทำลายโดยการเผาหรือฝัง
4.2 วัสดุรองพืน้ ทีเ่ ปียกหรือจับเป็นก้อน ควรนำไปทำลายทันทีโดยการเผาหรือฝัง
4.3 เมือ่ ปลดไก่ ให้ยา้ ยวัสดุรองพืน้ เก่าออกนอกโรงเรือนทันที โดยใช้รถบรรทุกทีม่ ผี า้ ใบคลุมป้องกัน
การตกหล่น
4.4 น้ำเสียภายในฟาร์มจะต้องผ่านการบำบัดก่อนปล่อยสูแ่ หล่งน้ำสาธารณะ
4.5 ทำความสะอาดพืน้ ทีร่ อบโรงเรือนอย่างน้อย 3 เมตร
4.6 ควรมีวธิ กี ำจัด หนู แมลงวัน แมลงสาบ อย่างต่อเนือ่ งและสม่ำเสมอ
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บทนำ
โรคนิวคาสเซิลเป็นโรคติดต่อรุนแรงในสัตว์ปีกเช่น ไก่ ไก่งวง นกพิราบ นกกระทา
โรคนีม้ คี วามสำคัญต่อธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ปกี ส่งผลกระทบต่อการค้าสัตว์ปกี และผลิตภัณฑ์สตั ว์ปกี
ระหว่างประเทศด้วย ความหมายของโรคนิวคาสเซิลจึงไม่ได้หมายถึงโรคทีท่ ำให้สตั ว์ปกี ป่วยและตายเท่านัน้
แต่ยงั หมายรวมถึงการตรวจพบเชือ้ ไวรัสนิวคาสเซิลชนิดรุนแรงในสัตว์ปกี ทีไ่ ม่แสดงอาการป่วยด้วย
เนือ่ งจากสัตว์ปกี ทีม่ ภี มู คิ มุ้ โรคจากการทำวัคซีนอาจติดเชือ้ ไวรัสนิวคาสเซิลชนิดรุนแรงได้โดยไม่แสดง
อาการป่วยแต่สามารถแพร่เชือ้ ได้ คนอาจติดเชือ้ โรคนิวคาสเซิลได้ เช่น เชือ้ กระเด็นเข้าตาทำให้ตาอักเสบ
หรือ ตาแดง แต่ถา้ ไม่มกี ารติดเชือ้ อืน่ แทรกซ้อนจะหายเองได้ใน 2-3 วัน

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ ไวรัสนิวคาสเซิลเชือ้ นีถ้ กู ทำลายได้งา่ ยโดยฟอร์มาลินแอลกอฮอล์ไอโอดีนสารละลายไขมัน
และไม่ทนต่อความร้อนแต่สามารถอยูไ่ ด้นานถ้าปนเปือ้ นกับอุจจาระ

การติดต่อ
ติดต่อโดยตรงจากอุจจาระ เสมหะของไก่ปว่ ย อาหาร น้ำ อุปกรณ์ตา่ งๆ ทีป่ นเปือ้ นเชือ้ เป็ด ห่าน
และนกบางชนิดทีต่ ดิ เชือ้ อาจไม่แสดงอาการป่วยแต่สามารถแพร่เชือ้ ได้นานเป็นปีๆ
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อาการ
สัตว์ปกี ทีต่ ดิ เชือ้ โรคนิวคาสเซิลจะแสดงอาการป่วยต่างๆกันไป ขึน้ อยูก่ บั ความรุนแรงของเชือ้
ระดับภูมคิ ม้ ุ อายุและชนิดของสัตว์ปกี ทีต่ ดิ เชือ้ ปริมาณของเชือ้ ระยะเวลาและทางทีส่ ตั ว์ได้รบั เชือ้ รวมทัง้
ปัจจัยภายนอก เช่น ความเครียด อุณหภูมิ ไก่ทไ่ ี ม่มภี มู คิ ม้ ุ และติดเชือ้ ทีร่ นุ แรงมาก อาจทำให้ไก่ปว่ ยและ
ตายหมดทัง้ เล้า
อาการทีพ่ บ ได้แก่ ซึม เบือ่ อาหาร อ้าปากหายใจ ไอ จาม หายใจมีเสียงดัง ไข่ลด ท้องเสีย อุจจาระ
เหลวสีเขียว-เหลือง หัวสัน่ ตัวสัน่ คอบิด ชัก อัมพาต ปีกตก

รอยโรค
พบจุดเลือดออกและเนือ้ ตายทีเ่ ยือ่ บุทางเดินอาหาร มีการอักเสบทีอ่ วัยวะต่างๆ เช่น ปอด ต่อมเบอร์ซา่

การป้องกันและรักษา
ไม่มยี ารักษาโรค แต่ปอ้ งกันได้โดยใช้วคั ซีนทีม่ ที ง้ั ชนิดเชือ้ เป็นและเชือ้ ตาย วัคซีนเชือ้ เป็นให้โดย
หยอดจมูก ตา ผสมน้ำ อาหาร พ่นเป็นฝอย วัคซีนชนิดเชือ้ ตาย ให้โดยการฉีด
สิง่ สำคัญทีจ่ ะทำให้การใช้วคั ซีนได้ผล คือ ต้องเก็บและใช้วคั ซีนอย่างถูกต้องและมีโปรแกรมวัคซีน
ทีเ่ หมาะสม นอกจากนัน้ ต้องดูแลรักษาความสะอาด ให้อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ป้องกันไม่ให้สตั ว์ได้รบั เชือ้ โรค
จากภายนอก เช่น จากนกธรรมชาติ รถส่งอาหาร เชือ้ ปนเปือ้ นมากับคน สัตว์อน่ื สิง่ ของเครือ่ งใช้ เป็นต้น

ไก่มอี าการทางประสาท เช่น ขาและปีกเป็นอัมพาต หัวและคอบิด
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เยือ่ เมือกของหลอดลมมีเลือดคัง่ และบวมน้ำ

จุดเลือดออกและเกิดแผลหลุมทีเ่ ยือ่ เมือกของกระเพาะแท้

ม้ามโตและมีจดุ สีขาวเนือ่ งจากเนือ้ ตาย
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บทนำ
โรคไข้หวัดนก เป็นโรคในพระราชบัญญัตโิ รคสัตว์ พ.ศ. 2499 ทีม่ คี วามสำคัญมาก มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ปกี การค้าสัตว์ปกี ซากสัตว์ปกี และเป็นโรคทีเ่ กีย่ วข้องกับเงือ่ นไขการค้าสัตว์ปกี
และผลิตภัณฑ์สตั ว์ปกี ระหว่างประเทศเช่นเดียวกับโรคนิวคาสเซิล
โรคไข้หวัดนก พบครัง้ แรกทีป่ ระเทศอิตาลีเมือ่ กว่าร้อยปีมาแล้ว หลังจากนัน้ พบในทุกภูมภิ าค ทัว่ โลก
แบ่งเป็นชนิดรุนแรงและชนิดไม่รุนแรง บางชนิดสามารถแพร่เชื้อสู่คนได้โดยตรง เช่นเชื้อไข้หวัดนก
ชนิดรุนแรงในไก่ ชนิด H5N1 สามารถแพร่ตดิ ต่อถึงคนได้เป็นครัง้ แรกทีฮ่ อ่ งกงในปี พ.ศ. 2540 มีผปู้ ว่ ย
18 ราย เสียชีวติ 6 ราย ต่อมาในปี 2546 มีผปู้ ว่ ยทีฮ่ อ่ งกงอีก 2 ราย เสียชีวติ 1 ราย และตัง้ แต่ปลายปี
2546 ถึงปัจจุบนั ( 20 มิถนุ ายน 2549) ทีเ่ ชือ้ H5N1 ระบาดในหลายประเทศ แถบเอเชีย ยุโรป แอฟริกา
รวม 58 ประเทศ ทำให้มผี ตู้ ดิ เชือ้ 228 ราย และเสียชีวติ ไปแล้ว 130 ราย เชือ้ H7N7 ชนิดรุนแรงในไก่
ทีร่ ะบาดในปี พ.ศ. 2546 ทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมัน และเบลเยีย่ ม ทำให้มผี ปู้ ว่ ยเป็นโรคตาแดง อักเสบ
83 ราย และมีผปู้ ว่ ยปอดบวมเสียชีวติ 1 ราย นอกจากนัน้ พบว่าเชือ้ H9N2 ชนิดไม่รนุ แรงในไก่ ทำให้เกิดโรค
ไข้หวัดใหญ่อย่างอ่อนมีผปู้ ว่ ยรวม 3 รายทีฮ่ อ่ งกงและจีน เชือ้ H7N3 ชนิดไม่รนุ แรงในไก่กท็ ำให้มผี ปู้ ว่ ย
ไข้หวัดใหญ่อย่างอ่อนในสหรัฐอเมริกา 2 ราย

สาเหตุ
โรคไข้หวัดนกเกิดจากเชือ้ ไวรัสอินฟลูเอนซ่า เอ ในสัตว์ปกี เรียกชือ่ เชือ้ ตามชนิดของโปรตีนสำคัญ
สองชนิด ได้แก่ H (มี 16 ชนิด) และ N (มี 9 ชนิด) เชือ้ ไวรัสไข้หวัดนกมีหลายชนิดย่อย และแบ่งเป็น 2
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ชนิด ตามความรุนแรงของโรคในไก่ ได้แก่ ชนิดทีไ่ ม่รนุ แรงและชนิดทีร่ นุ แรงมาก นอกจากเชือ้ ไวรัส อินฟลูเอนซ่า
เอ ในสัตว์ปกี แล้ว ยังมีเชือ้ ไวรัสอินฟลูเอนซ่า เอ ชนิดในคน ทีท่ ำให้ เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ (มี H 3 ชนิด
และ N 2 ชนิด) และชนิดในสุกรทีท่ ำให้เกิดโรคไข้หวัดสุกรด้วย สุกรสามารถติดเชือ้ ไวรัส อินฟลูเอนซ่า เอ
ทัง้ ชนิดสัตว์ปกี และคนได้ จึงเป็นตัวกลางสำคัญในการผสมผสานและแพร่เชือ้ สายพันธุใ์ หม่ๆ ได้
เชือ้ ไวรัสอินฟลูเอนซ่า เอ มีการกลายพันธุ์ ได้งา่ ยและถ้ามีการติดเชือ้ ต่างชนิดพร้อมกัน จะมีการ
แลกเปลีย่ นสารพันธุกรรม กลายเป็นเชือ้ สายพันธุใ์ หม่ๆ ได้หลายชนิด
เชือ้ ไวรัสไข้หวัดนกถูกทำลายได้งา่ ยด้วยความร้อน แสงแดดและความแห้ง การปรุงอาหารทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
70 องศาเซลเซียสขึน้ ไปจะฆ่าเชือ้ ได้ น้ำสบูห่ รือน้ำผงซักฟอกจะทำให้ไวรัสสูญเสียความสามารถในการติดเชือ้
และน้ำยาฆ่าเชือ้ ทัว่ ไปมีฤทธิท์ ำลายเชือ้ ได้ดี เช่น น้ำยาฟอกขาว (โซเดียม ไฮโปคลอไรท์) เจือจาง 2–3 เปอร์เซ็นต์
เหมาะสำหรับใช้ตามบ้านเรือน น้ำยาฆ่าเชือ้ กลุม่ อืน่ ๆ เช่น คลอรีน ควอเตอรีแอมโมเนียมและกลูตาอาลดีไฮด์
เหมาะสำหรับใช้ฉดี พ่นในฟาร์ม โรงเรือน และพาหนะ เป็นต้น เชือ้ ไวรัสจะทนทานมากขึน้ ถ้าอยูใ่ นมูลสัตว์
ปนเปือ้ นวัสดุรองพืน้ ในโรงเรือน น้ำและสิง่ แวดล้อม ในช่วงอากาศเย็นและความชืน้ สูงอาจอยูไ่ ด้หลายวัน
หรืออาจนานเป็นเดือน

การติดต่อ
ติดต่อได้จากการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ปกี ทีป่ ว่ ยหรือตาย จากสิง่ ขับถ่ายของสัตว์ปว่ ย จากเชือ้ ที่
ปนเปือ้ นในน้ำ อาหาร เสือ้ ผ้า รองเท้า เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้และพาหนะ สัตว์ปกี ทีเ่ ลีย้ งปล่อยมีโอกาสไดัรบั เชือ้
ทีอ่ ยูใ่ นมูลของนกธรรมชาติทต่ี ดิ เชือ้ และไม่แสดงอาการ เชือ้ ไวรัสจะเพิม่ จำนวนในตัวสัตว์อย่างรวดเร็ว
(ภายใน 2-3 ชัว่ โมง ถึง 3 วัน) และแพร่เชือ้ สูส่ ตั ว์ปกี อืน่ ๆ ในฝูง

อาการ
สัตว์ปกี ทุกชนิด มีความไวต่อการติดเชือ้ แต่แสดงอาการของโรคแตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของ
สัตว์ปกี ความรุนแรงของเชือ้ และปัจจัยอืน่ ๆ เช่น การติดเชือ้ อืน่ แทรกซ้อน ระดับภูมคิ มุ้ ของสัตว์ทต่ี ดิ เชือ้
ช่องทางทีส่ ตั ว์ได้รบั เชือ้ เข้าสูร่ า่ งกาย ปริมาณของเชือ้ และระยะเวลาทีไ่ ด้รบั เชือ้
ไก่ ไก่งวง นกกระทา มีความไวต่อการติดเชือ้ และแสดงอาการป่วย ถ้าติดเชือ้ ชนิดรุนแรง อาจตายโดย
ไม่ทนั แสดงอาการป่วยหรืออาจพบหน้าบวม หงอนและเหนียงมีสมี ว่ งคล้ำ มีจดุ เลือดออกทีห่ น้าแข้ง น้ำตาไหล
หายใจลำบาก อาจท้องเสีย ชักและไข่ลด หรือไข่มลี กั ษณะผิดปกติ การระบาดจะรุนแรงมาก ทำให้ไก่ตาย
เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ถ้าติดเชือ้ ชนิดไม่รนุ แรง จะแสดงอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างอ่อน เช่น ซึม
จาม มีนำ้ มูก การกินอาหารและผลผลิตไข่ลดลง แต่อาการจะรุนแรงและอัตราการตายเพิม่ ขึน้ ถ้ามีการติดเชือ้
แบคทีเรียแทรกซ้อน หรือมีความเครียดจากการจัดการฟาร์มไม่ดี
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เป็ด ห่าน นกน้ำและนกบางชนิด มักมีความทนต่อโรค ไม่แสดงอาการป่วยแม้วา่ จะติดเชือ้ ชนิดรุนแรง
แต่สามารถแพร่เชือ้ ทำให้เกิดการระบาดของโรคได้ เชือ้ บางสายพันธุอ์ าจทำให้เป็ดป่วย มีอาการหน้าบวม
ตาอักเสบบวม น้ำตาไหล ท้องเสีย ชักและตายได้ โดยเฉพาะเมือ่ มีการติดเชือ้ แบคทีเรียแทรกซ้อนหรือเครียด
เช่น อดอาหาร

เชือ้ ไข้หวัดนกชนิด H5N1 อาจติดสูค่ นได้
ผูป้ ว่ ยจะมีไข้สงู หนาวสัน่ ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ ยเนือ้ ตัว อ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอแห้งๆ อาจมีตาแดง
ด้วย ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นเด็ก ผูส้ งู อายุหรือผูม้ โี รคประจำตัวอาจป่วยรุนแรง เกิดอาการหายใจลำบากหรือหอบ
เนือ่ งจากปอดบวม ทำให้ระบบหายใจล้มเหลวอย่างรวดเร็วและเสียชีวติ ได้ ระยะเวลาป่วยนาน 5-13 วัน
อัตราตายสูงถึงร้อยละ 70

การรักษาในคน
ในคนป่วยที่มีไข้สูงและมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที
พร้อมทัง้ แจ้งรายละเอียดการสัมผัสสัตว์ เนือ่ งจากต้องรีบใช้ยาต้านไวรัส (Olseltamivir : ชือ่ การค้า Tamiflu)
ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังเริม่ มีอาการป่วยติดต่อกันนาน 5 วัน ร่วมกับการรักษาตามอาการและใช้เครือ่ งช่วย
หายใจชนิดความถีส่ งู จะให้ผลการรักษาดี

การป้องกัน
การป้องกันโรคไข้หวัดนก สิง่ สำคัญทีส่ ดุ คือการป้องกันไม่ให้สตั ว์ปกี ติดเชือ้ ได้แก่ มีการจัดการ
ฟาร์มและมีมาตรการสุขาภิบาลทีด่ แี ละเข้มงวด เช่น ป้องกันควบคุมไม่ให้นกอพยพและสัตว์พาหะอืน่ ๆ
เข้ามาในฟาร์ม ใช้นำ้ ยาฆ่าเชือ้ นำสัตว์ปกี อายุเดียวกันเข้าฟาร์มทีละชุดหรือแยกขังสัตว์ปกี ทีน่ ำเข้ามาใหม่
ไว้กอ่ นจนพ้นระยะฟักตัวของโรค
ในกรณีทพ่ี บสัตว์ปกี ป่วย ไม่ควรใช้ยาต้านไวรัส เมือ่ มีสตั ว์ปกี ตายต้องไม่จบั ต้องซากสัตว์ดว้ ย
มือเปล่า ควรใช้ถงุ มือยางถุงมือพลาสติกหรือใช้ถงุ พลาสติกหนาๆ แทน ถ้าสงสัยว่าสัตว์เป็นโรคไข้หวัดนก
ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยด่วน เพื่อรีบเข้าดำเนินการตรวจสอบและป้องกันการระบาดของโรค
โดยการทำลายสัตว์ป่วย สัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงหรืออยู่ใกล้เคียงรวมทั้ง อาหารสัตว์ ไข่ ถาดไข่ สิ่งรองพื้น
และมูลสัตว์ในพืน้ ทีร่ ะบาด แล้วกำจัดทัง้ หมดอย่างถูกสุขลักษณะ (ฝังหรือเผา) รวมทัง้ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้
ให้ทว่ั บริเวณ ห้ามนำสัตว์ปกี ในบริเวณโรคระบาดมาบริโภคหรือใช้เลีย้ งสัตว์อน่ื
การใช้วัคซีนไข้หวัดนกในสัตว์ปีกปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้ใช้ เนื่องจากมีข้อจำกัด โดยต้องมี
การควบคุมและตรวจติดตาม เฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ สัตว์ปีกที่ได้รับวัคซีนแล้ว สามารถติดเชื้อและ
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แพร่เชือ้ ได้โดยไม่แสดงอาการป่วยใดๆ จึงไม่สามารถใช้วคั ซีนไข้หวัดนกได้ทว่ั ไปเหมือนวัคซีนโรคนิวคาสเซิล
เนือ่ งจากโรคไข้หวัดนกสามารถแพร่เชือ้ ติดต่อสูค่ น เชือ้ H5N1 ทำให้ผตู้ ดิ เชือ้ มีอตั ราการตายสูงมาก
เชือ้ ไวรัสอินฟลูเอนซ่า เอ ในสัตว์ปกี ชนิดอืน่ ทีไ่ ม่รนุ แรง ก็อาจทำให้เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในคนได้
โดยเฉพาะจากการกลายพันธุ์ หรือผสมผสานกับเชือ้ ไวรัสอินฟลูเอนซ่า เอ ของคน หรือสุกร นอกจากนัน้
ถ้าเกิดกลายพันธุไ์ ปมากก็ตอ้ งเปลีย่ นชนิดของวัคซีนไปตามสายพันธุใ์ หม่ ต่างจากโรคนิวคาสเซิลทีเ่ ชือ้ ไวรัส
นิวคาสเซิลที่ไม่ค่อยมีการกลายพันธุ์และไม่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ ดังนั้นวัคซีนนิวคาสเซิล
ทีเ่ ตรียมจากสายพันธุใ์ ดๆ ก็สามารถป้องกันโรคนิวคลาสเซิล ได้เช่นเดียวกัน การใช้วคั ซีนไข้หวัดนกจึงจำเป็น
ต้องคำนึงถึงผลดีผลเสีย ตลอดจนผลกระทบในภาพรวมทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว อย่างรอบคอบ

ไข้หวัดนกในไก่ไข่ เหนียงหงอนเป็นสีแดงคล้ำ

ไข้หวัดนกในไก่พน้ื เมือง มีเลือดออกทีแ่ ข้ง
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ไข้หวัดนกในเป็ด แสดงอาการทางประสาท

ไข้หวัดนกในไก่พน้ื เมือง มีเลือดออกทีห่ วั ใจ

ไข้หวัดนกในไก่พน้ื เมือง มีเลือดออกทีต่ บั
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มีเลือดออกทีต่ บั อ่อน
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⌫  
บทนำ
โรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ หรือ IB เป็นโรคติดต่อที่มีการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว ไก่ที่
ติดเชือ้ ไวรัสจะแสดงอาการป่วยอย่างเฉียบพลัน พบโรคนีไ้ ด้ทว่ั โลกในประเทศทีม่ อี ตุ สาหกรรมการเลีย้ งไก่
ไก่ปว่ ยจะแสดงอาการของระบบทางเดินหายใจ ในไก่ไข่จะมีผลผลิตไข่ลดลง เชือ้ ไวรัสบางสายพันธุ์ (strain)
จะทำให้ไตอักเสบ ซึ่งจะทำให้ไก่มีอัตราการตายเพิ่มขึ้น มักพบโรค IB เกิดร่วมกับโรคติดเชื้ออื่น ๆ
โรคนีม้ คี วามสำคัญทางเศรษฐกิจ เนือ่ งจากเชือ้ มีหลายสายพันธุแ์ ละแต่ละสายพันธุไ์ ม่ให้ภมู คิ มุ้ โรคข้ามกัน
ไก่ทกุ อายุจะมีความไวต่อการติดเชือ้ ไวรัส IB ฝูงไก่ทต่ี ดิ เชือ้ จะมีอตั ราการป่วยสูงถึง 100 % แต่มอี ตั ราการตาย
ต่ำกว่า 5% เว้นแต่ในกรณีทม่ี กี ารติดเชือ้ อืน่ ๆแทรกซ้อน จะพบอัตราการตายเพิม่ ขึน้

สาเหตุ
โรคนีม้ สี าเหตุเกิดจากเชือ้ ไวรัส อินเฟคเชียส บรองไคติส (Infectious bronchitis virus, IBV)
จัดอยูใ่ นกลุม่ โคโรนาไวรัส (Coronavirus)

การติดต่อ
ไก่ปว่ ยจะขับเชือ้ ไวรัสออกมากับสิง่ คัดหลัง่ ของระบบทางเดินหายใจและทางอุจจาระซึง่ เชือ้ ไวรัส
ทีถ่ กู ขับออกมาจะแพร่ไปทางอากาศ ปนเปือ้ นอาหารและน้ำดืม่ นอกจากนีย้ งั ติดไปกับอุปกรณ์การเลีย้ งไก่
และเสือ้ ผ้าของคนเลีย้ ง ไก่ทต่ี ดิ เชือ้ ไวรัสสามารถขับเชือ้ ออกจากร่างกายได้นานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือน
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อาการ
เชือ้ ไวรัส IBV มีระยะฟักตัวสัน้ ประมาณ 18-48 ชัว่ โมง ในฝูงไก่ทต่ี ดิ เชือ้ ไวรัส เชือ้ จะแพร่กระจายไป
อย่างรวดเร็ว ความรุนแรงของโรคขึน้ กับอายุไก่ ระบบภูมคิ มุ้ โรคของฝูงและความรุนแรงของเชือ้ ไวรัส ในไก่
อายุนอ้ ยจะแสดงอาการไอ หายใจขัด หายใจมีเสียงดัง อาจพบอาการน้ำตาไหล หน้าบวม โดยเฉพาะในกรณี
ทีม่ กี ารติดเชือ้ แบคทีเรียแทรกซ้อนในไก่กระทงจะโตช้า อัตราการแลกเปลีย่ นอาหารจะลดลง เชือ้ IBV
สายพันธุท์ ก่ี อ่ ให้เกิดไตอักเสบจะทำให้ไก่ปว่ ยตายสูงอาจถึง 60% ในไก่อายุนอ้ ย
ในไก่ไข่พบผลผลิตไข่ลดลง 5-50% เปลือกไข่บางและไข่มรี ปู ร่างผิดปกติ ไข่ขาวเหลว

รอยโรค
เมือ่ ผ่าซากไก่ปว่ ย พบมีกอ้ นเมือกในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ในหลอดลม โดยทัว่ ไปไม่พบ
รอยเลือดออก อาจพบถุงลมหนาตัวและขุน่ ในกรณีทม่ี เี ชือ้ แบคทีเรียแทรกซ้อนโดยเฉพาะเชือ้ E. coli
จะตรวจพบถุงลมอักเสบ เยื่อหุ้มตับและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบแบบมีหนอง ในไก่ที่ติดเชื้อสายพันธุ์ที่
ทำให้ไตอักเสบ จะพบไตบวมน้ำ มีสซี ดี ภายในท่อไตมีสารสีขาว (urate) บรรจุอยูเ่ ต็ม

การป้องกัน
ทำวัคซีนป้องกันโรคโดยใช้วคั ซีนเชือ้ เป็นชนิดอ่อนกำลัง โดยเริม่ ทำวัคซีนให้ลกู ไก่อายุ 1-14 วันโดยวิธี
สเปรย์ ละลายน้ำดืม่ หรือหยอดตาและควรทำซ้ำตามโปรแกรม

การรักษา
โรคนีเ้ ป็นโรคติดเชือ้ ไวรัสจึงไม่มยี ารักษาเฉพาะ แต่สามารถลดอัตราการตายในฝูงทีต่ ดิ เชือ้ โดยให้ยา
ปฏิชวี นะเพือ่ ป้องกันเชือ้ แบคทีเรียแทรกซ้อน นอกจากนีก้ ารให้ความอบอุน่ แก่ฝงู ไก่จะช่วยลดอัตราการตายได้

  ⌫

ผลผลิตไข่ทไ่ี ด้ระยะทีแ่ ม่พนั ธุม์ กี ารติดเชือ้ ไวรัส
หลอดลมอักเสบ จะพบเปลือกไข่ผดิ ปกติ เช่น
ไม่มเี ปลือก เปลือกบาง เปลือกขรุขระ
มีรปู ร่างบิดเบีย้ ว ไข่ทม่ี เี ปลือกสีนำ้ ตาล จะมีสซี ดี
หรือสีขาว

ในไก่ไข่จะพบรังไข่อกั เสบมีเลือดคัง่ บางครัง้
พบมีรอยเลือดออก

พบถุงลมอักเสบ มีของเหลวเป็นฟองอยูภ่ ายใน

⌫ 

  ⌫

⌫
⌫  

บทนำ
โรคนีพ้ บได้ทว่ั โลก ความรุนแรงของโรคขึน้ อยูก่ บั สายพันธุข์ องเชือ้ ชนิดสัตว์ ความเครียดจาก
สิง่ แวดล้อมและการแทรกซ้อนของเชือ้ โรคชนิดอืน่ ร่วมด้วย

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ ไวรัส ซึง่ จัดอยูใ๋ นกลุม่ เฮอร์ปสี ไ์ วรัสทีก่ อ่ โรคในสัตว์

การติดต่อ
มีการติดต่อได้ทง้ั ทางตรงและทางอ้อม
การติดต่อทางตรง คือ แม่ไก่ถา่ ยเชือ้ ให้ลกู ไก่โดยตรง หรือรับเชือ้ จากไก่ปว่ ย หรือไก่ทห่ี ายจากการ
ป่วยแล้วเป็นพาหะไปยังไก่ปกติ
การติดต่อทางอ้อม คือ โดยเชือ้ โรคทีต่ ดิ มากับคน สัตว์ ยานพาหนะและสิง่ แวดล้อม

อาการ
ไก่ที่แสดงอาการป่วยแบบเฉียบพลัน จะแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม
เยื่อตาขาวอักเสบ ข้อบวม ในไก่ที่มีอาการรุนแรงจะพบมีเลือดออกปนมากับเสมหะ หน้าบวมคล้ำ
บางครัง้ ออกสีมว่ ง เพราะไก่จะหายใจลำบาก
⌫ 

รอยโรค
ส่วนใหญ่พบผนังของหลอดลมมีการอักเสบและมีเลือดออก บางครั้งพบเป็นลิ่มเลือด ทำให้
หลอดลมอุดตันและไก่หายใจลำบาก

การป้องกัน
ลูกไก่ที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่ควรมาจากฟาร์มที่พ่อแม่พันธุ์ได้ทำวัคซีนแล้ว เพื่อที่ลูกไก่จะได้มี
ภูมคิ มุ้ กันถ่ายทอดมาจากแม่ มีระบบการจัดการฟาร์มทีด่ แี ละการทำวัคซีนตามโปรแกรมทีก่ ำหนด ถ้าพบการ
ระบาดในฝูงควรคัดทิง้ หรือกำจัดทิง้ ทัง้ หมด เพราะตัวทีห่ ายป่วยแล้วจะเป็นพาหะนำโรคและไม่ควรนำไก่
ต่างอายุมาเลีย้ งรวมกัน

การรักษา
โรคนีไ้ ม่มกี ารรักษา เมือ่ พบตัวป่วยให้คดั ทิง้ ทันที แต่ปอ้ งกันโรคได้โดยการทำวัคซีน

ไก่ทเ่ี ป็นโรคจะอ้าปาก โก่งคอหายใจ
หายใจมีเสียงดังผิดปกติ

มีเลือดหรือสิง่ ขับถ่ายสีขาวเหลืองทีห่ ลอดลม

  ⌫

 
⌫
 ⌫
⌫
⌫⌫   
บทนำ
โรคนีพ้ บมากในกลุม่ ของไก่อายุนอ้ ย พบได้ทว่ั โลก ทำให้ไก่มสี ภาพภูมคิ มุ้ กันโรคบกพร่อง โน้มนำ
ให้ไก่เป็นโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ อืน่ ๆ ได้งา่ ยและก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลีย้ งไก่มาก

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ ไอบีดไี วรัส (IBD virus) ซึง่ เป็นกลุม่ เบอร์นา่ ไวรัส (birnaviridae) ซึง่ สามารถแยกย่อย
ออกเป็นไวรัสแบบรุนแรงมาก รุนแรงปานกลางและรุนแรงน้อย เชือ้ นีม้ คี วามคงทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ
ได้ดมี าก เช่นทนต่ออุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ได้นาน 30 นาทีทำให้กำจัดโรคให้หมดไปได้ยาก

การติดต่อ
การติดต่อจากแม่สลู่ กู ไก่โดยผ่านไข่และการติดต่อโดยไก่ทเ่ี ป็นโรคจะขับเชือ้ ไวรัสออกมาในน้ำมูก
น้ำลาย อุจจาระ ปนเปือ้ นในสิง่ แวดล้อม ซึง่ เชือ้ สามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้นานถึง 3 เดือน อุปกรณ์ภายในโรงเรือน
คน สัตว์ รวมถึงยานพาหนะเป็นพาหะของเชือ้ ได้

อาการ
ไก่แสดงอาการป่วยแบบเฉียบพลัน เพราะเชือ้ มีระยะฟักตัวสัน้ โดยมีอาการซึม ไม่กนิ อาหาร
ขนหยอง นัง่ บนข้อ ท้องเสียและขับถ่ายเป็นน้ำสีขาว
⌫ 

รอยโรค
พบภาวะขาดน้ำ มีเลือดออกทีก่ ล้ามเนือ้ ต่อมเบอร์ซา่ บวมมีวนุ้ หุม้ มีจดุ เลือดออกและอาจพบ
เนือ้ ตายด้วย ต่อมาหลังการติดเชือ้ 7-9 วัน ต่อมเบอร์ซา่ จะเหีย่ วเล็กลงอย่างรวดเร็ว

การป้องกัน
นำลูกไก่ทม่ี าจากฟาร์มทีพ่ อ่ แม่พนั ธุท์ ำวัคซีนแล้วเข้ามาเลีย้ งและทำวัคซีนให้ลกู ไก่ตามโปรแกรม
ถ้าพบการระบาดในฝูงควรคัดทิง้ หรือกำจัดทิง้ ทัง้ หมด
ไม่ควรนำไก่ตา่ งอายุมาเลีย้ งรวมกัน
มีระบบการจัดการฟาร์มทีด่ ี

การรักษา
โรคนีไ้ ม่มกี ารรักษา เมือ่ พบตัวป่วยให้คดั ทิง้ ทันที

ขีเ้ หลวสีขาวเป็นน้ำ

  ⌫

ต่อมเบอร์ซา่ ขยายใหญ่ เยือ่ เมือกมีเลือดคัง่ หรือเลือดออก

มีจดุ เลือดออกทีก่ ล้ามเนือ้ และต้นขา

มีเลือดออกบนเยือ่ เมือกของกระเพาะแท้
⌫ 

  ⌫

⌫



⌧

บทนำ
โรคนีพ้ บมากในเกือบทุกประเทศทีม่ สี ภาพอากาศแบบร้อนชืน้ ทำให้ไก่โตช้าก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
อุตสาหกรรมการเลีย้ งไก่ แต่โรคไม่ได้เป็นสาเหตุให้ไก่ตายโดยตรง

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ ไวรัสฝีดาษกลุม่ สัตว์ปกี (Fowl Pox)

การติดต่อ
มียุงเป็นพาหะแพร่กระจายโรค ในฝูงสัตว์ปีกสามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสระหว่างไก่ปกติ
ทีไ่ วต่อการเป็นโรคกับไก่ปว่ ย

อาการ
พบอาการทางระบบหายใจ มีกลิน่ เหม็นจากปากและมีเสียงกรน บางครัง้ อาจมีการหลุดลอกของ
เนือ้ เยือ่ ชัน้ บนของผนังหลอดลมเป็นก้อนอุดทีช่ อ่ งเปิดของหลอดลม ทำให้ไก่หายใจไม่ออก

รอยโรค
พบรอยโรคเป็นตุม่ นูนทีห่ งอน เหนียง ตามตัว เยือ่ เมือกของคอและหลอดลม ตุม่ นูนมีขนาดเล็ก
ต่อมาจะมีขนาดใหญ่ กลายเป็นสะเก็ดสีดำหรือน้ำตาลและมีการลอกหลุดเหลือแต่แผลเป็น ถ้าพบบริเวณทีม่ ขี น
จะทำให้ขนโตช้าหรือไม่ขน้ึ
⌫ 

การป้องกัน
ทำวัคซีนตามโปรแกรม ถ้าในพื้นที่มีการระบาด ป้องกันไม่ให้ยุงมากัดไก่ที่เลี้ยงและมีระบบ
การจัดการฟาร์มทีด่ ี

การรักษา
โรคนีไ้ ม่มกี ารรักษาโดยตรง แต่ปอ้ งกันโรคได้โดยการทำวัคซีน

ในรายทีเ่ ป็นฝีดาษทีผ่ วิ หนังจะพบเม็ดตุม่ ใสๆ
ที่มีน้ำอยู่ภายใน

พบรอยโรคทีเ่ ยือ่ เมือกของหลอดลม

  ⌫

พบแผ่นเนือ้ ตายทีค่ ล้ายเนยเกาะทีเ่ ยือ่ เมือกของกล่องเสียงและหลอดอาหาร

เมือ่ ฉีดเชือ้ ฝีดาษเข้าไปในไข่ฟกั จะพบฝีเกิดขึน้ ทีบ่ ริเวณเยือ่ หุม้ ตัวอ่อน

⌫ 

  ⌫





 

บทนำ
เป็นโรคเนือ้ งอกทีพ่ บได้ในฟาร์มเลีย้ งไก่ทว่ั โลกทัง้ ไก่เนือ้ ไก่ไข่และไก่พนั ธุ์ ทำให้เกิดความเสียหาย
จากการตาย สภาพซากไม่สมบูรณ์ ไข่ลดและทำให้ระบบภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ ไวรัสกลุม่ เฮอร์ปสี ไวรัส ซึง่ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมดีมาก เชือ้ ทีอ่ ยูใ่ นตัวไก่
เมื่อแช่เย็นที่ 4oC จะอยู่ได้นาน 3 ปี และเชื้อที่อยู่ในสะเก็ดรังแคและขน จะอยู่ได้นาน 16 สัปดาห์
และยังมีความคงทนต่อยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้กนั อยูท่ ว่ั ไป ดังนัน้ การพักเล้าจึงไม่มผี ลต่อการกำจัดโรคนีอ้ อกจากฟาร์ม

การติดต่อ
โดยการสัมผัสโดยตรงจากไก่ปว่ ยสูไ่ ก่ปกติ หรือติดต่อผ่านอากาศโดยการหายใจเอาฝุน่ ละออง
ทีป่ นเปือ้ นเชือ้ ไวรัสเข้าไป นอกจากนีย้ งั อาจติดเชือ้ จากน้ำและอาหาร โดยมักพบในไก่อายุมากกว่า 1 เดือน
แต่โรคจะรุนแรงในไก่อายุ 8-18 สัปดาห์ และหยุดตายเมือ่ ไก่อายุ 24 สัปดาห์ แต่สามารถเป็นพาหะแพร่
เชือ้ ไวรัสต่อไปได้

อาการ
ผอม เบือ่ อาหาร ผิวหนังเป็นปุม่ หรือนูนเด่นทีต่ มุ่ ขน มีอาการทางประสาท เช่น ชัก คอบิดและเป็น
อัมพาต บางครัง้ พบอาการตาบอดร่วมด้วย
⌫ 

รอยโรค
พบก้อนเนือ้ งอกขนาดต่างๆกระจายทัว่ ไปทีผ่ วิ หนังกล้ามเนือ้ หน้าอกและอวัยวะภายในต่างๆ เช่น
หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต รังไข่ ตับอ่อน กระเพาะแท้ นอกจากนีย้ งั พบทีม่ า่ นตา โดยมีสเี ปลีย่ นไปและ
รูมา่ นตาไม่เรียบ ในรายทีแ่ สดงอาการทางประสาท จะพบเส้นประสาทโคนปีกและเส้นประสาทโคนขาบวม
ขยายใหญ่และลายของเส้นประสาทหายไป

การป้องกัน
มีการล้างและทำความสะอาดโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้ ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ฆ่าเชือ้ ไวรัส
ที่มีอยู่ในขนและสะเก็ดจากหนังไก่ ซึ่งได้แก่ ฟอร์มาลินและไอโอดีนและเข้มงวดในการเข้าออกฟาร์ม
เพือ่ ป้องกันไม่ให้มกี ารนำพาโรคจากภายนอกเข้าฟาร์ม
ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึง่ มีให้เลือกใช้หลายชนิดในท้องตลาดและควรฉีดวัคซีนให้ลกู ไก่
ก่อนนำมาเลีย้ งในฟาร์ม

การรักษา
ไม่มวี ธิ กี ารรักษาโดยเฉพาะ

ขาและปีกเป็นอัมพาต

ก้อนเนือ้ งอกทีร่ ขู มุ ขน

  ⌫

พบเนือ้ งอกสีขาวทีก่ ล้ามเนือ้

มีกอ้ นเนือ้ งอกสีขาวในตับ
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บทนำ
เป็นโรคที่ทำให้เกิดเนื้องอกกับอวัยวะภายใน มีลักษณะรอยโรคที่เด่นชัดคล้ายโรคมาเร็กส์
ทำให้อาจสับสนกันได้งา่ ย โรคนีก้ อ่ ให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลีย้ งไก่ไข่มาก

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ ไวรัสอองโคไวรัส (Onchoviridae) กลุม่ รีโทรไวรัส (Retrovirus)

การติดต่อ
ติดต่อผ่านไข่ โดยแม่ไก่ถา่ ยเชือ้ ให้ลกู ไก่โดยตรงหรือเชือ้ ไวรัสจากไก่ปว่ ยติดต่อไปตัวอืน่ โดย
ไก่ทเ่ี ป็นโรคจะขับเชือ้ ไวรัสออกมาในน้ำมูก น้ำลายและปนเปือ้ นในน้ำและอากาศ

อาการ
เนือ่ งจากโรคนีม้ รี ะยะฟักตัวค่อนข้างนาน 14 – 20 สัปดาห์ จึงไม่พบในไก่อายุนอ้ ย มักพบในไก่ไข่
ช่วงอายุ 20-32 สัปดาห์ ไก่แสดงอาการผอม หงอน เหนียง ซีด ไข่ลดและหยุดไข่ในทีส่ ดุ บางครัง้ อาจพบ
ท้องมานร่วมด้วย

รอยโรค
พบเนื้องอกขนาดต่างๆ ที่ตับ ม้าม ต่อมเบอร์ซ่า หัวใจ ปอด ไต รังไข่ โดยเฉพาะตับจะ
ขยายใหญ่อย่างเห็นได้ชดั ส่วนในต่อมไธมัส กระเพาะอาหารแท้และผิวหนังพบน้อยมาก
⌫ 

การป้องกัน
ลูกไก่ทน่ี ำเข้ามาเลีย้ งควรมาจากฟาร์มปลอดโรค
คัดเลือกพันธุไ์ ก่ทม่ี คี วามต้านทานโรคสูง
ถ้าพบการระบาดในฝูงควรคัดทิง้ หรือกำจัดทิง้ ทัง้ หมด
ไม่ควรนำไก่ตา่ งอายุมาเลีย้ งรวมกัน

การรักษา
โรคนีไ้ ม่มกี ารรักษา เมือ่ พบตัวป่วยให้คดั ทิง้ ทันที

ก้อนเนือ้ งอกขนาดใหญ่หลายก้อนพบกระจายทัว่ ไปบนตับ ซึง่ คล้ายกับโรคมาเร็กซ์

ก้อนเนือ้ งอกขนาดใหญ่พบทีต่ อ่ มเบอร์ซา่

  ⌫




    

บทนำ
เป็นโรคระบาดทีท่ ำให้เกิดการสูญเสียอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการเลีย้ งสัตว์ปกี จำพวกเป็ด ห่าน
และหงส์ สัตว์ทกุ อายุปว่ ยเป็นโรคนีไ้ ด้ มีอตั ราการตายสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ โรคนีม้ กี ารระบาดในประเทศต่างๆ
ทั้งในยุโรป เอเชียและอเมริกา พบครั้งแรกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี ค.ศ. 1923 ในประเทศไทย
โรคกาฬโรคเป็ดระบาดครัง้ แรกเดือนกันยายน พ.ศ. 2519 ทีอ่ ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมา
ได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง มีเป็ดตายจากการระบาดครัง้ นัน้ กว่า 850,000 ตัว

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ เฮอร์ปสี ไ์ วรัส (herpesvirus)
การติดต่อ
โดยการกินหรือหายใจเอาเชือ้ เข้าไปและจากการสัมผัสสัตว์ปว่ ยหรือสิง่ ทีป่ นเปือ้ น การเกิดโรค
มักจะพบได้บอ่ ยในบริเวณทีม่ กี ารเลีย้ งเป็ดด้วยระบบสุขาภิบาลทีไ่ ม่ดโี ดยเฉพาะบริเวณทีใ่ ช้แหล่งน้ำเลีย้ งสัตว์รว่ มกัน
หรือเลีย้ งในพืน้ ทีท่ เ่ี คยมีโรคนีร้ ะบาดมาก่อน

อาการ
โดยทัว่ ไปเชือ้ เมือ่ เข้าสูร่ า่ งกายแล้วจะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 3 – 7 วัน จะพบเป็ดมีไข้สงู ซึม
ไม่กนิ อาหาร น้ำมูก น้ำตาไหล ท้องเสีย สัตว์ปว่ ยจะตายภายใน 1-5 วันความรุนแรงของการป่วยและตาย
⌫ 

ขึน้ อยูก่ บั ระดับภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย ถ้าภูมคิ มุ้ กันของร่างกายต่ำมักจะเกิดโรคนีไ้ ด้งา่ ยกว่าปกติและเสียหายมาก
เป็ดไข่ผลผลิตไข่ลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากติดเชือ้ และมักจะตายในระยะต่อมา

รอยโรค
มีการอักเสบของผนังหลอดอาหารด้านในจะมีจุดเลือดออก แผลหลุมพบแผ่นเนื้อตาย
(diphtheritic membrane) ติดอยูก่ บั ผนังของหลอดอาหารหรือบริเวณทวารหนัก นอกจากนีย้ งั พบการอักเสบ
ของกระเพาะอาหารและลำไส้บางรายมีจดุ เลือดออกบริเวณเนือ้ เยือ่ น้ำเหลืองของลำไส้ (annular band)

การป้องกันและควบคุมโรค
โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสไม่มียารักษาโดยตรง จึงจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้สัตว์ติดเชื้อไวรัส
โดยการดูแลเรือ่ งสุขาภิบาลให้ดแี ละควรใช้วคั ซีนป้องกันโรค

  ⌫

สัตว์ปว่ ยแสดงอาการ ซึม เบือ่ อาหาร ขาไม่มแี รง นอนหมอบ น้ำตาไหล น้ำมูกไหล

การอักเสบและเลือดออกของเนือ้ เยือ่ น้ำเหลืองในลำไส้ (Annular band) ของเป็ด
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บทนำ
เป็นโรคระบาดทีร่ นุ แรงและเฉียบพลันในลูกเป็ด การระบาดจะเกิดอย่างรวดเร็ว อัตราการตายสูง
ความรุนแรงของโรคจะแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั อายุของลูกเป็ดและชนิดของเชือ้ เชือ้ ไวรัสแบ่งออกเป็น 3 ไทป์
(type) คือ ไทป์ 1, 2 และ 3 ซึง่ ทัง้ 3 ไทป์นไ้ี ม่สามารถแยกความแตกต่างได้จากอาการ หรือรอยโรคทีพ่ บ
ในประเทศไทยมีรายงานการเกิดโรคตับอักเสบติดต่อในลูกเป็ดครัง้ แรกปี พ.ศ. 2502 ทีจ่ งั หวัดพระนครศรี
อยุธยา และในปี พ.ศ. 2540 ได้พบการระบาดอีกครัง้ ในลูกเป็ดเชอรีอ่ ายุ 9–14 วัน ทีจ่ งั หวัดชลบุรแี ละระยอง
โดยมีอตั ราการตาย 10-60 เปอร์เซ็นต์ และจากการแยกเชือ้ ไวรัสพบว่าเป็นเชือ้ ไวรัสตับอักเสบไทป์ 1

สาเหตุ
โรคตับอักเสบติดต่อเกิดจากเชือ้ ไวรัสตับอักเสบติดต่อ จำแนกเป็น 3 ไทป์ คือ ไทป์ 1, 2, 3 ไทป์
1, 3 เกิดจากเชือ้ พิคอร์นา่ ไวรัส (picornavirus) ไทป์ 1 จะก่อโรครุนแรงมากกว่าไทป์ 3 ส่วนไทป์ 2
เกิดจากเชือ้ แอสโทรไวรัส (astrovirus) มีความรุนแรงในการก่อโรคพอๆ กับไทป์ 3

การติดต่อ
เชื้อจะแพร่ติดต่อไปอย่างรวดเร็วโดยการกินและสามารถติดต่อได้ทางระบบทางเดินหายใจ
แต่ไม่ตดิ ต่อทางไข่ฟกั เป็ดทีห่ ายป่วยจากโรคจะปล่อยเชือ้ ไวรัสออกมากับอุจจาระได้นานถึง 8 สัปดาห์
ระยะฟักตัวของโรคประมาณ 24 ชัว่ โมง
⌫ 

อาการ
ลูกเป็ดจะแสดงอาการป่วยรวดเร็วมาก มักตายภายใน 1–2 ชัว่ โมง หลังจากแสดงอาการหรือตาย
ภายใน 3–4 วันหลังการเกิดโรคโดยมีอาการหยุดการเคลือ่ นไหว ซึม ไม่มแี รง สูญเสียการทรงตัว นอนตะแคง
ขาเหยียดเกร็ง พุย้ อากาศ ชัก และตายในท่าคอแหงน ขาเหยียดไปทางด้านหลัง ซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของโรคนี้
อัตราการตายอาจสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ขึน้ อยูก่ บั อายุ ถ้าลูกเป็ดอายุตำ่ กว่า 1 สัปดาห์ อัตราการตาย อาจสูงถึง
95 เปอร์เซ็นต์ ลูกเป็ดอายุ 1-3 สัปดาห์ มีอตั ราการตายประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนลูกเป็ดอายุ 4 – 5
สัปดาห์ มีอตั ราการป่วยและการตายต่ำหรือไม่มเี ลย

รอยโรค
รอยโรคทีเ่ ห็นเด่นชัดจะพบทีต่ บั คือ ตับอักเสบ ขยายใหญ่มจี ดุ และจ้ำเลือดออกกระจายทัว่ ไป
บางรายพบม้ามขยายใหญ่ ไตบวมมีเลือดคัง่

การป้องกัน
ควรป้องกันไม่ให้ลกู เป็ดได้รบั เชือ้ ในช่วงอายุ 4-5 สัปดาห์แรก โดยการจัดการด้านสุขาภิบาล
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้พอ่ แม่พนั ธุเ์ พือ่ ให้ถา่ ยทอดภูมคิ มุ้ กันมายังลูกหรือทำวัคซีนให้ลกู เป็ดโดยตรง

  ⌫

ลูกเป็ดทดลองทีฉ่ ดี เชือ้ ไวรัสตับอักเสบ แสดงอาการคอแหงน ขาเหยียดไปด้านหลัง
ตายหลังฉีดเชือ้ 1-2 วัน

ตับลูกเป็ดทดลองทีฉ่ ดี เชือ้ ไวรัสตับอักเสบ พบมีจดุ และจ้ำเลือดออก
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บทนำ
โรคติดเชือ้ พาร์โวไวรัส เป็นโรคระบาดร้ายแรงทีท่ ำความเสียหายในลูกห่านและลูกเป็ดเทศอย่างมาก
ความรุนแรงของโรคขึน้ อยูก่ บั อายุของสัตว์ทไ่ี ด้รบั เชือ้ ไวรัส พบมีการระบาดครัง้ แรกทีป่ ระเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในปี ค.ศ.1956 สำหรับประเทศไทยพบการระบาดของโรคเป็นครัง้ แรกในห่าน เมือ่ พ.ศ. 2536
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรีและสมุทรปราการ
ต่อมาพบโรคพาร์โวไวรัสเกิดระบาดในเป็ดเทศที่จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ทำให้ลูกห่าน
และลูกเป็ดเทศ อายุตำ่ กว่า 1 เดือน ตายมากกว่า 200,000 ตัว

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ goose parvovirus ทำให้เกิดโรคในห่านและเป็ดเทศและ Muscory duck parvovirus
ทำให้เกิดโรคในเป็ดเทศ

การติดต่อ
สัตว์ทเ่ี ป็นโรคจะปล่อยเชือ้ ไวรัสจำนวนมากมากับอุจจาระทำให้มกี ารแพร่เชือ้ ไปอย่างรวดเร็ว พ่อแม่พนั ธุท์ เ่ี ป็นโรคนีจ้ ะเป็นตัวอมโรคเและแพร่เชือ้ ผ่านทางไข่ฟกั ระยะฟักตัวของโรคขึน้ อยูก่ บั อายุสตั ว์
ถ้าลูกสัตว์ได้รบั เชือ้ ไวรัสเมือ่ อายุ 1 วัน จะแสดงอาการภายใน 1-2 วัน ถ้ารับเชือ้ เมือ่ อายุ 2–3 สัปดาห์
ระยะฟักตัวของโรค ประมาณ 5 – 10 วัน
⌫ 

อาการ
ในลูกสัตว์อายุตำ่ กว่า 10 วันมักเป็นโรคแบบเฉียบพลัน อัตราการตายอาจสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์
โดยเฉพาะลูกห่านลูกเป็ดเทศทีต่ ดิ เชือ้ ในตูฟ้ กั ถ้าติดเชือ้ เมือ่ อายุมากกว่า 4 สัปดาห์ มักจะไม่แสดงอาการป่วย
ลูกห่านและลูกเป็ดเทศทีไ่ ด้รบั เชือ้ และไม่มภี มู คิ มุ้ กันจากแม่ จะมีอาการซึม เบือ่ อาหาร กระหายน้ำ ท้องเสีย
ถ่ายอุจจาระเหลวคล้ายแป้ง คอสัน่ ขาไม่มแี รง ชัก ถ้าลูกสัตว์ตดิ เชือ้ เมือ่ อายุมากขึน้ หรือได้รบั ภูมคิ มุ้ กันจากแม่
อาการจะไม่รนุ แรง สัตว์ปว่ ยจะแคระแกร็น ขนบริเวณคอและหลังจะเติบโตไม่ดี อย่างไรก็ตามห่านและ
เป็ดเทศทุกอายุสามารถติดโรคนีไ้ ด้

รอยโรค
พบลำไส้อกั เสบ เยือ่ บุลำไส้ลอกหลุด อุจจาระเป็นก้อนมีเมือกหุม้ อาจพบเลือดคัง่ ที่ ตับ ม้าม
ตับอ่อนและไต

การป้องกัน
การใช้วคั ซีนป้องกันโรคเป็นวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ คือฉีดวัคซีนให้พอ่ แม่พนั ธุ์ เพือ่ ถ่ายทอดภูมคิ มุ้ กันไปยังลูก
โดยฉีดวัคซีน 2 ครัง้ ก่อนไข่หา่ งกัน 2–3 สัปดาห์ และควรให้กอ่ นวางไข่ประมาณ 1 เดือนและฉีดวัคซีนครัง้ ที่
3 ซ้ำอีกครัง้ ช่วงก่อนฤดูวางไข่ ส่วนลูกห่านและเป็ดเทศควรให้วคั ซีนเมือ่ อายุ 10–14 วัน ในกรณีเกิดโรคระบาด
การฉีด hyperimmune serum ให้ลกู ห่านลูกเป็ดเทศก่อนส่งไปยังฟาร์มและฉีดซ้ำอีกครัง้ เมือ่ อายุประมาณ
10 วัน จะทำให้สามารถป้องกันโรคได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
เนือ่ งจากโรคนีแ้ พร่ระบาดผ่านทางไข่ฟกั การป้องกันทีด่ คี อื เลือกซือ้ ไข่ฟกั จากแหล่งทีป่ ลอดโรค
ไม่ควรนำห่านหรือเป็ดเทศทีห่ ายป่วยจากโรคมาทำเป็นพ่อแม่พนั ธุแ์ ละควรมีการสุขาภิบาลภายในฟาร์ม อย่างดี

การรักษา
โรคนีไ้ ม่มยี ารักษาโดยตรง การใช้ยาปฏิชวี นะเพือ่ ป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเชือ้ แบคทีเรียเท่านัน้

  ⌫

ลูกห่านป่วยด้วยโรคพาร์โวไวรัส มีอาการซึม ขาไม่มแี รงและท้องเสีย

ลำไส้ลกู ห่านทีเ่ ป็นโรคพาร์โวไวรัส เยือ่ บุลำไส้ลอกหลุด อุจจาระเป็นท่อน มีเมือกหุม้
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⌫
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บทนำ
หมายถึง โรคทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ ราในกลุม่ แอสเปอร์จลิ ลัส (Aspergillus) ซึง่ มีประมาณ 600
ชนิด โรคนีม้ กั เกิดทีช่ อ่ งทางเดินหายใจส่วนล่าง คือ ปอดและถุงลม ส่วนใหญ่พบในไก่อายุตำ่ กว่า 6 สัปดาห์

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ แอสเปอร์จลิ ลัส ฟูมกิ าตัส และแอสเปอร์จลิ ลัส เฟลวัส (Aspergillus fumigatus,
Aspergillus flavus) เป็นส่วนใหญ่

การติดต่อ
เกิดจากการสูดหายใจเอาสปอร์ของเชือ้ ราทีป่ นเปือ้ นในหญ้าแห้ง สิง่ ปูรอง หรือพืชผักทีเ่ น่าเปือ่ ย
เข้าไปในปอด

อาการ
ลักษณะของไก่ทเ่ี ป็นโรค จะมีอาการหายใจลำบาก อ้าปากหายใจ หายใจเร็วและแรง ซึม เบือ่ อาหาร
ผอมแห้ง กระหายน้ำมาก

รอยโรค
จะพบจุดสีขาวกระจายทัว่ ปอดและมีของเหลวซึมออกมา ถุงลมจะหนาขึน้ ในช่วงแรก ต่อมาจะมี
ลักษณะขุน่
⌫ 

การป้องกัน
- การจัดการทีด่ ี ดูแลพืน้ และสิง่ รองพืน้ ให้สะอาด และแห้ง โดยเฉพาะใต้และรอบๆ บริเวณทีใ่ ห้นำ้
- ฆ่าเชือ้ บริเวณทีใ่ ห้อาหาร และน้ำ ด้วยสารละลาย 1:2,000 จุนสี (ค็อปเปอร์ซลั เฟต)
- กำจัดแหล่งทีเ่ ป็นทีเ่ จริญเติบโตของเชือ้ รา

การรักษา
การรักษาไม่คอ่ ยได้ผล โดยทัว่ ไปต้องคัดทิง้ เนือ่ งจากสปอร์ของเชือ้ ราจะแพร่กระจายไปในฝูง
ในกรณีทไ่ี ก่หรือนกทีม่ รี าคาแพง ยาทีแ่ นะนำให้ใช้ในการรักษาได้แก่ นิสเตติน และแอมโฟเทอริซนิ -บี

ทีป่ อดมีกอ้ นเนือ้ สีขาวเทา

เกิดก้อนเนือ้ สีขาวเทาและเหลืองทีป่ อด
  ⌫

มีกอ้ นเนือ้ สีเหลืองบริเวณช่องท้อง

รูปเชือ้ ราเมือ่ ดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์
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บทนำ
อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) เป็นสารพิษทีส่ ำคัญชนิดหนึง่ ในหลายชนิดรวมทัง้ ฟูโมนิซนิ ,
ซีราลีโนน ออคร่าท็อกซิน และ ที-2 ท็อกซิน เชือ้ ราเมือ่ เกิดขึน้ บนวัตถุดบิ อาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด เมล็ดฝ้าย
ถัว่ ลิสง เป็นต้น จะสร้างสารพิษขึน้ เมือ่ อาหารสัตว์มสี ารพิษเหล่านีผ้ สมอยู่ จะมีโอกาสทำให้สตั ว์ได้รบั พิษ
เมือ่ พิษสะสมจนถึงขีดอันตราย สัตว์กจ็ ะแสดงอาการป่วย

สาเหตุ
อะฟลาทอกซิน เป็น สารพิษทีเ่ กิดจากเชือ้ ราตระกูลแอสเพอร์จลิ ลัส (Aspergillus) ได้แก่
แอสเพอร์จลิ ลัส ฟลาวัส (A. flavus) และ แอสเพอร์จลิ ลัส พาราซิตคิ สั (A. parasiticus)

อาการ
ไก่ทก่ี นิ อาหารทีม่ อี ะฟลาทอกซินปนเปือ้ นและได้รบั พิษจำนวนมาก ไก่อาจตายโดยไม่แสดง
อาการป่วย หรือแสดงอาการซึม เบือ่ อาหาร โลหิตจาง ดีซา่ น ถ่ายเป็นเลือด และชัก
ในกรณีได้รบั พิษครัง้ ละน้อยๆ แต่ตอ่ เนือ่ ง ไก่จะแคระแกร็น อ่อนแอ ซึม เบือ่ อาหาร ขนหยาบ
ภูมติ า้ นทานโรคลดลง ติดเชือ้ โรคต่างๆได้งา่ ย โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ

รอยโรค
อาจพบซากเหลืองเป็นลักษณะของดีซา่ น มีจดุ เลือดออกตามอวัยวะต่างๆ ท้องมาน กระเพาะและ
ลำไส้อกั เสบแบบมีเลือดออก ตับขยายใหญ่ อาจพบจุดเนือ้ ตาย ปอดอักเสบ หรือบวมน้ำ
⌫ 

การรักษา
ต้องรีบเปลีย่ นอาหาร ใช้อาหารทีไ่ ม่มเี ชือ้ ราแทนทันที เพิม่ ปริมาณโปรตีนในอาหาร ให้วติ ามินเค
และซีลเี นียมเสริม และรักษาตามอาการ

การป้องกัน
ต้องหมัน่ สำรวจคุณภาพอาหาร วัตถุดบิ ผลิตอาหาร โดยดูวา่ ไม่มเี ชือ้ รา อาหารสัตว์ทใ่ี ช้ไม่ควรเก็บ
ไว้นานเกิน 7 วัน ควรต้องเปลีย่ นชุดใหม่บอ่ ยๆ การเก็บอาหารควรเก็บในทีร่ ม่ อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่เปียกชืน้

ตัวอย่างทีต่ อ้ งการส่งตรวจหาอะฟลาทอกซิน
- อาหารสัตว์ ประมาณ 200 กรัม
- ตัวอย่างอวัยวะ(ตับ) ประมาณ 50 กรัม
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บทนำ
โรคอหิวาต์สตั ว์ปกี เป็นโรคติดต่อทีส่ ำคัญ พบได้ในสัตว์ปกี ทุกชนิด มีอตั ราการป่วยและอัตราการ
ตายสูง (10 ถึง 75%)

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พาสจูเรลล่า มัลโตซิด้า (Pasteurella multocida) ชนิดแกรมลบ
รูปร่างเป็นแท่งหรือรูปไข่ จนถึงกลม ในประเทศไทยซีโรไทป์ทพ่ี บบ่อยและระบาดรุนแรงเป็น ซีโรไทป์ 1
ส่วนซีโรไทป์ 3,4 พบไม่บอ่ ย

การติดต่อ
โดยการกินอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค ไก่ที่ป่วยจะเป็นตัวแพร่โรคผ่านทางน้ำมูก
และน้ำลายลงในอาหารและน้ำทำให้โรคระบาดไปในฝูงอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 สัปดาห์

อาการ
แบบเฉียบพลัน
ตายอย่างกะทันหัน ซึง่ บางครัง้ อาจยังไม่ทนั สังเกตเห็นอาการ หรือมีอาการไม่กช่ี ว่ั โมงก่อนตาย มีไข้สงู
น้ำมูก น้ำลายไหล ซึม หงอย เหนียงหงอนมีสคี ล้ำ เนือ่ งจากสารพิษทีต่ วั เชือ้ แบคทีเรียสร้างขึน้ นอนหมอบ
⌫ 

มีทอ้ งเสียเป็นน้ำสีขาวในตอนแรก แล้วเปลีย่ นเป็นสีเขียวในเวลาต่อมา ถ้าสัตว์ยงั ไม่ตาย ร่างกายก็จะผอมแห้ง
ขาดน้ำ และกลายเป็นป่วยแบบเรือ้ รัง
แบบเรือ้ รัง
การป่วยแบบนี้อาจเนื่องมาจากติดเชื้อที่มีความรุนแรงน้อยกว่า หรือสัตว์มีภูมิต้านทานโรค
หรือเป็นการป่วยต่อเนือ่ งมาจากการป่วยแบบเฉียบพลัน เป็นการติดเชือ้ เฉพาะแห่ง เช่น มีการบวมทีเ่ หนียง
ไซนัส ข้อที่ปีกและขา อุ้งเท้าและเยื่อหุ้มกระดูกที่อก ตาแฉะ เยื่อตาอักเสบ หายใจมีเสียงดัง หอบ
บางตัวมีคอบิดเนือ่ งจากติดเชือ้ เข้าไปในหูชน้ั กลาง

รอยโรค
แบบเฉียบพลัน ลักษณะเด่นคือจะพบเลือดคั่งในอวัยวะทั่วไป โดยเฉพาะเส้นเลือดดำ
ของอวัยวะภายในช่องท้อง เยือ่ เมือกในลำไส้ มีจดุ เลือดออกขนาดเล็กและใหญ่อยูท่ ว่ั ไป โดยเฉพาะใต้
เยือ่ หุม้ หัวใจ และเยือ่ เลือ่ ม มีนำ้ ในถุงหุม้ หัวใจ ในช่องอกตลอดถึงในช่องท้องด้วย ตับมีจดุ เนือ้ ตายเล็กๆ
สีขาวกระจายอยู่ทั่วไป รังไข่นอกจากจะมีเลือดคั่งเช่นเดียวกับอวัยวะอื่นๆ แล้ว ยังมีสภาพนุ่ม เหลว
และอาจพบไข่แตก ตกในช่องท้อง ซึง่ ทำให้ชอ่ งท้องอักเสบด้วย
แบบเรือ้ รัง มีลกั ษณะการติดเชือ้ เฉพาะแห่ง เป็นจุดหนอง หรือเป็นก้อนคล้ายเนยแข็ง กระจายอยู่
เป็นแห่งๆ เช่น ข้อทีป่ กี ขา เยือ่ หุม้ กระดูกอก ฝ่าเท้า ช่องท้อง ท่อนำไข่และหูชน้ั กลาง มีรอยโรคของการติดเชือ้
ทีร่ ะบบทางเดินหายใจ ไซนัส โพรงกระดูกทีต่ ดิ ต่อกับทางเดินหายใจ ปอดบวมน้ำ เยือ่ หุม้ ตับอักเสบ หน้าบวม
และเยือ่ ตาอักเสบแบบเรือ้ รัง

การป้องกัน
ใช้วคั ซีนเชือ้ ตายฉีด 2 ครัง้ ทีอ่ ายุ 3-4 และ 10-12 สัปดาห์ คัดทิง้ ไก่ทป่ี ว่ ยแบบเรือ้ รัง หรือติดเชือ้
เฉพาะแห่ง ย้ายไก่ไปอยูก่ รงและโรงเรือนใหม่ทฆ่ี า่ เชือ้ แล้ว รือ้ สิง่ รองนอนเก่าทิง้ และฆ่าเชือ้ ให้ทว่ั ทัง้ พืน้ และผนัง
ฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้ ในเล้าและรอบๆ เล้าเพือ่ ลดเชือ้ ในสิง่ แวดล้อม

การรักษา
ส่งตรวจซากสัตว์ปว่ ย ตาย เพือ่ หาสาเหตุทดสอบความไวของเชือ้ ต่อยา เพือ่ จะได้เลือกใช้ยา
ได้ถกู ต้อง ยาทีใ่ ช้ได้ผลได้แก่ แอมพิซลิ ลิน แอมม็อกซีซลิ ลิน คลอเตตราไซคลีนหรืออ๊อกซีเ่ ตตราไซคลีน

  ⌫

อหิวาต์ในเป็ดพบจุดเนือ้ ตายกระจายทัว่ ไปทีต่ บั

อหิวาต์ในไก่พบไข่นม่ิ และมีไข่แตกในช่องท้อง
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บทนำ
โรคหวัดหน้าบวม เป็นโรคทีเ่ กิดกับระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน โดยติดเชือ้ บริเวณ โพรงจมูก
โรคนีม้ คี วามสำคัญทางเศรษฐกิจเนือ่ งจากไก่ทเ่ี ป็นโรคจะมีอตั ราการเจริญเติบโตต่ำและผลผลิตไข่ ลดลงมาก

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย ฮีโมฟิลสั พารากัลลินารุม่ (Hemophilus paragallinarum)

การติดต่อ
ติดได้จากการสูดเอาเชือ้ ทีป่ นมากับสิง่ คัดหลัง่ จากไก่ตวั อืน่ ทีเ่ ป็นโรค เช่น น้ำมูก น้ำลาย ทีอ่ อกมา
กับการไอหรือจาม

อาการ
มีนำ้ มูก น้ำตาไหล หน้าบวม ตาอักเสบ แดง หงอนบวม เยือ่ ตาขาวอักเสบ ตาปิด อัตราการป่วยสูง
แต่อตั ราการตายต่ำ ไก่อายุมากเป็นโรครุนแรงกว่าและเป็นโรคนานกว่าไก่อายุนอ้ ย

รอยโรค
มีการอักเสบแดง มีเมือกที่บริเวณโพรงจมูกและท่อทางเดินหายใจ ตาอักเสบ มีน้ำตาไหล
และมีการบวมน้ำทีบ่ ริเวณใบหน้าและหงอน อาจมีการบวมของไซนัสใต้ตา เนือ่ งจากมีหนองแข็งสะสมอยู่
⌫ 

การป้องกัน
- ฆ่าเชือ้ บริเวณสิง่ ปูรอง โรงเรือน อุปกรณ์ตา่ งๆ
- การจัดการทีด่ ี
- ทำวัคซีน ฟาร์มทีม่ ปี ญ
ั หาโรคหวัดหน้าบวมเป็นประจำอาจให้วคั ซีน 3-4 ครัง้ โดยเริม่ ให้
ตัง้ แต่ไก่อายุ 3-4 สัปดาห์ ให้แต่ละครัง้ ห่างกัน 3-5 สัปดาห์
- ทำวัคซีนให้ไก่สาวก่อนนำเข้าฟาร์มทีม่ ไี ก่หลายอายุปนกันและเคยมีปญ
ั หาโรคหวัดหน้าบวม

การรักษา
ให้ยาต้านจุลชีพทีม่ ปี ระสิทธิภาพเช่น แอมพิซลิ ลิน เซฟาโลธิน ซัลฟา-ไตรเมโทพริม ซึง่ หลังการ
รักษาโรคอาจกลับมาใหม่ได้ เนือ่ งจากไก่ทห่ี ายป่วย มักเป็นพาหะโรค จึงควรเน้นเรือ่ งการจัดการทีด่ ี

ไก่แสดงอาการหายใจลำบาก
ต้องอ้าปากหายใจ

หน้าบวมและน้ำตาไหล

  ⌫
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บทนำ
เป็นโรคทีพ่ บทัว่ ไปในทุกทีท่ ม่ี กี ารเลีย้ งไก่และพบได้ในสัตว์ปกี ทุกชนิด ไก่ทม่ี อี ายุตำ่ กว่า 2 สัปดาห์
จะมีอตั ราการป่วยและอัตราการตายสูง ไก่ใหญ่ไม่คอ่ ยแสดงอาการ แต่จะเป็นพาหะนำโรคไปสูต่ วั อืน่

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ ซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) เป็นเชือ้ แบคทีเรียชนิดแกรมลบรูปแท่ง

การติดต่อ
โดยการสัมผัสกับเชือ้ ทีป่ นเปือ้ นในตูฟ้ กั ไข่ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในโรงเรือนเลีย้ งสัตว์ รังนอนหรือ
สิง่ ปูรองทีป่ นเปือ้ น อาหารสัตว์และคนเลีย้ ง

อาการ
ซึม ไม่กนิ อาหาร หงอนมีสซี ดี มีอาการท้องเสีย แคระแกร็น หนาวสัน่ หายใจหอบ

รอยโรค
ตับขยายใหญ่ มีสซี ดี และมีจดุ เลือดออก มีจดุ เนือ้ ตายทีต่ บั และลำไส้ใหญ่ ทีผ่ นังลำไส้ใหญ่มกี าร
หนาตัวและมีกอ้ นหนองอยูภ่ ายใน เยือ่ หุม้ หัวใจหนาตัวและมีเม็ดตุม่ สีเทา รังไข่ฝอ่ และท่อนำไข่อกั เสบ
⌫ 

การปัองกัน
ทำความสะอาดโรงเรือน
กำจัดไก่ทเ่ี ป็นโรคและพาหะออกจากโรงเรือน
บางสายพันธุม์ วี คั ซีนปัองกัน

การรักษา
ใช้ยาต้านจุลชีพเช่น นอร์ฟล็อกซาซีน, โคลิสติน

ลูกไก่มขี ต้ี ดิ ทีข่ นรอบก้น
เนือ่ งจากท้องเสียอย่างต่อเนือ่ ง

มีไข่แดงตกค้างอยูท่ ท่ี อ้ งของลูกไก่ทต่ี าย

  ⌫

พบจุดเนือ้ ตายสีขาวทีต่ บั

รังไข่มลี กั ษณะผิดปกติ ไก่ทเ่ี ป็น
พาหะของโรคอาจพบรังไข่มลี กั ษณะผิดปกติ
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บทนำ
โรคโคไลแบซิลโลซิส เกิดได้ทง้ั แบบเฉพาะที่ เช่น รังไข่อกั เสบ ท่อนำไข่อกั เสบ ถุงไข่แดงอักเสบ
ถุงลมอักเสบ หรือแบบกระจายทัว่ ร่างกาย การติดเชือ้ อี.โคไล เป็นโรคทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ในบรรดาโรคทีเ่ กิดจาก
เชือ้ แบคทีเรียในสัตว์ปกี

สาเหตุ
โรคโคไลแบซิลโลซิส เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) มักเรียกว่า
อี.โคไล เป็นแบคทีเรียชนิดแกรมลบ

การติดต่อ
โดยปกติเชือ้ อี.โคไล จะอยูท่ ร่ี ะบบทางเดินอาหารบริเวณลำไส้ของสัตว์เลือดอุน่ เชือ้ จะปนเปือ้ น
ออกมากับอุจจาระ เมือ่ เกิดการปนเปือ้ นอุจจาระทีเ่ ปลือกไข่ เชือ้ จะผ่านเปลือกไข่เข้าสูไ่ ข่แดง ยิง่ ถ้าเปลือกไข่บาง
แตก อุ่นหรือเปียกชื้น เชื้อก็จะเข้าไปได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การติดเชื้อที่รังไข่หรือท่อนำไข่ก็สามารถ
ลุกลามไปยังถุงไข่แดงได้ หรือไก่อาจได้รบั เชือ้ อี.โคไล จากฝุน่ ละอองภายในโรงเรือน วัสดุรองพืน้ สิง่ ขับถ่าย
ของไก่ตวั อืน่ และจากน้ำทีใ่ ช้เลีย้ งไก่

อาการ
1. การติดเชือ้ ผ่านไข่ ตัวอ่อนไก่ทอ่ี ยูใ่ นไข่จะตาย เนือ่ งจากได้รบั เชือ้ ทีผ่ า่ นเปลือกไข่เข้าไป ส่วนตัว
ทีไ่ ม่ตายแต่มกี ารติดเชือ้ ทีไ่ ข่แดงมักเจริญเติบโตช้า อาจเกิดการอักเสบของสะดือและเยือ่ หุม้ หัวใจได้
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2. การติดเชือ้ ของระบบหายใจ พบบ่อยในไก่เนือ้ พบตาอักเสบ ถุงลมอักเสบ การอักเสบของ
เยือ่ หุม้ หัวใจ เยือ่ หุม้ ตับและท่อนำไข่ อาจพบร่วมกับการติดเชือ้ ไวรัสหลอดลมอักเสบ ไวรัสนิวคาสเซิลหรือติดเชือ้
มัยโคพลาสม่า
3. การติดเชือ้ เฉพาะแห่งเช่น เยือ่ หุม้ ข้ออักเสบ การอักเสบของกระดูกหรือไขกระดูก
4. การติดเชือ้ ในลำไส้ ทำให้เกิดลำไส้อกั เสบ

รอยโรค
จะมีเนือ้ ตายลักษณะคล้ายเนยบริเวณถุงไข่แดงและมีอาการบวมน้ำทีถ่ งุ ไข่แดงด้วย รอยโรคอืน่ ๆ
พบได้ตามอวัยวะทีก่ ล่าวมาแล้ว

การป้องกัน
ใช้สง่ิ ปูรองหรือรังนอนทีส่ ะอาด มีการระบายอากาศทีด่ ี ลดการติดเชือ้ ไวรัสและมัยโคพลาสม่า ใช้
formaldehyde ฆ่าเชือ้ ทีผ่ วิ เปลือกไข่ฟกั น้ำทีใ่ ช้เลีย้ งไก่ตอ้ งสะอาด

การรักษา
ควรมีการเพาะแยกเชื้อและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพเนื่องจากปัจจุบัน เชื้อ อี.โคไล
มีการดือ้ ยาสูง ยาทีใ่ ช้ได้ผลเช่น เจนต้ามัยซิน กานามัยซิน

  ⌫
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บทนำ
โรคระบบทางเดินหายใจเรือ้ รังในไก่ เป็นโรคทีก่ อ่ ให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนือ่ งจากจะทำให้
ผลผลิตไข่ลดลง คุณภาพของซากไม่ดี

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ แบคทีเรียมัยโคพลาสม่า (Mycoplasma spp.) เชือ้ มัยโคพลาสม่าทีม่ คี วามสำคัญในไก่มี
2 ชนิดคือ มัยโคพลาสมา กัลลิเซพติกมุ (Mycoplasma gallisepticum) และมัยโคพลาสมา ซินโนวีอ้ี
(Mycoplasma synoviae)

การติดต่อ
โดยการติดเชือ้ ผ่านไข่และการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ทป่ี ว่ ยเป็นโรคนี้ เชือ้ จะเข้าสูร่ ะบบทางเดิน
หายใจหรือผ่านทางเยือ่ ตา นอกจากนีย้ งั สามารถแพร่กระจายโรคได้ เมือ่ ไก่สมั ผัสกับสิง่ ปูรอง ฝุน่ ละออง
ปีกหรือขนไก่ทม่ี เี ชือ้ ปนเปือ้ น

อาการ
มีนำ้ มูก จาม หายใจมีเสียงดัง น้ำตาไหล หายใจลำบาก อ้าปากหายใจ หน้าบวม หนังตาบวม ข้อบวม
ขาเจ็บ อาการทัว่ ไป เช่นหงอย ซึม กินอาหารลดลง ผอมแห้ง อ่อนแอ อัตราแลกเนือ้ ต่ำ ไข่ลด มักพบร่วมกับ
แบคทีเรียชนิดอืน่ โดยเฉพาะ อี.โคไล เชือ้ หวัดหน้าบวมและเชือ้ ไวรัส ซึง่ ไก่จะมีอาการรุนแรงและตายมาก
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รอยโรค
โพรงจมูกอักเสบ มีหนองในโพรงจมูก มีแผลในช่องทางเดินหายใจต่างๆ มีกอ้ นหนองบนถุงลม
ข้ออักเสบ มีหนองสีครีมหรือเทาในข้อ ถุงลมอักเสบ อาจมีการอักเสบของถุงหุม้ หัวใจ เยือ่ หุม้ ตับและท่อนำไข่

การป้องกัน
1. เลือกซือ้ ไก่จากฟาร์มทีป่ ลอดเชือ้ มัยโคพลาสม่า
2. ไก่ทป่ี ลอดเชือ้ แล้ว เจาะเลือดตรวจทุก 30 วันเพือ่ เฝ้าระวัง
3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ในไก่พอ่ แม่พนั ธุ์

การรักษา
ยาจะช่วยลดการติดเชือ้ ได้แต่จะไม่สามารถกำจัดโรคให้หมดไปได้ ยาทีใ่ ช้รกั ษาได้แก่ ไทอามูลนิ
ลินโคมัยซิน คีตาซ่ามัยซิน เตตร้าซัยคลิน และยาในกลุม่ ควิโนโลน เช่น เอ็นโรฟล็อคซาซิน

พบของเหลวคล้ายเนยซึมออกมาทีถ่ งุ ลม

ถุงลมบริเวณช่องท้องขาวขุน่
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บทนำ
เป็นโรคทีพ่ บเสมอในสัตว์ปกี ตำแหน่งทีต่ ดิ เชือ้ บ่อย ได้แก่ กระดูก เยือ่ หุม้ เอ็นและข้อเข่า แข้ง
อุง้ เท้า อัตราการป่วยและอัตราการตายต่ำ

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย สต๊าฟฟิลโลค็อคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) รูปร่างกลม
ติดสีแกรมบวก เรียงตัวเหมือนพวงองุน่ เชือ้ นีพ้ บได้เป็นปกติทผ่ี วิ หนัง เยือ่ เมือก และสิง่ แวดล้อมของไก่
เช่น ตูฟ้ กั เล้าและโรงฆ่าไก่

การติดต่อ
เชือ้ เข้าทางบาดแผล เยือ่ เมือกทีอ่ กั เสบ สายสะดือ แผลทีเ่ กิดจากการตัดปาก ความรุนแรงขึน้ อยูก่ บั
จำนวนเชือ้ ทีไ่ ด้รบั

อาการ
ขนยุง่ ขากระเผลก ปีกตก ไม่คอ่ ยอยากเคลือ่ นไหว ข้อบวม มีไข้ อาจถึงตายได้ ในฝูงทีไ่ ก่สขุ ภาพดี
อาจพบเพียงว่ามีอตั ราการตายเพิม่ ขึน้
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รอยโรค
ขึน้ อยูก่ บั ว่า ไก่ตดิ เชือ้ ทีอ่ วัยวะใดเช่น กระดูกและไขกระดูกโดยมีการอักเสบ ข้อบวม พบหนองทีข่ อ้
ต่างๆ รวมทัง้ ในเยือ่ หุม้ กระดูกอก สะดืออักเสบ ผิวหนังอักเสบและมีเนือ้ ตาย ฝ่าเท้าบวมเป็นหนอง

การป้องกัน
การจัดการสุขาภิบาลฟาร์มทีด่ ี

การรักษา
ใช้ยาปฏิชวี นะได้แก่ เพนิซลิ ลิน สเตร็ปโตมัยซิน เตตราซัยคลีน อีรโิ ธรมัยซิน โนโวไบโอซิน
แต่ควรทำการเพาะแยกเชือ้ และทดสอบหาความไวต่อยาก่อน

พบเหนียงบวมและมีเนือ้ ตาย

ผิวหนังมีจดุ เลือดออก

  ⌫

ข้อบวมอย่างเห็นได้ชดั

ทีข่ อ้ ขามีของเหลวคล้ายเนยคัง่ อยู่
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บทนำ
โรคลำไส้อกั เสบแบบเนือ้ ตาย อาจเกิดแบบเฉียบพลัน มีไก่ปว่ ยและตายสูง หรืออาจเป็นแบบ
เฉพาะตัวในไก่เนื้ออายุ 4–8 สัปดาห์ ในการระบาดบางครั้งพบหลังจากมีการติดเชื้อค็อกซิเดียมาก่อน
หลังเปลีย่ นอาหาร มีการเลีย้ งทีห่ นาแน่นเกินไปหรือเคลือ่ นย้ายไก่

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ไทป์ ซี (Clostridium perfringens type C) เชือ้ นีเ้ ป็น
เชือ้ แบคทีเรียชนิดไม่ใช้อากาศในการเจริญเติบโต รูปร่างเป็นแท่ง ติดสีแกรมบวก สามารถพบได้ในทางเดิน
อาหารไก่ในปริมาณไม่มาก แต่เมือ่ ไก่ออ่ นแอเนือ่ งจากการติดพยาธิหรือการเลีย้ งดูไม่ดเี ชือ้ ก็จะเพิม่ ปริมาณ
มากขึน้ และผลิตสารพิษออกมาทำให้ไก่ปว่ ย

อาการ
ขนยุง่ ซึม เบือ่ อาหาร ถ่ายเป็นมูกเลือดคล้ายกับติดเชือ้ บิดหรืออาจเกิดร่วมกันก็ได้

รอยโรค
เยือ่ บุลำไส้เล็กส่วนต้นมีเลือดคัง่ บวมน้ำ มีการหลุดลอกและเป็นแผลเนือ้ ตาย เป็นบริเวณกว้าง
ผนังลำไส้ใหญ่หนาและเปราะ
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สัตว์ทป่ี ว่ ยอย่างเฉียบพลัน ภายในลำไส้จะพบเยือ่ บุลำไส้ทล่ี อกหลุดกับสิง่ ขับถ่ายเป็นน้ำสีเลือด
หรือน้ำตาลคล้ำรวมตัวกันเป็นแท่ง ร่างกายสัตว์มสี ภาพขาดน้ำ ตับมีสเี ข้ม มีเลือดคัง่ หรืออาจพบเนือ้ ตาย
รอยโรคคล้ายกับการติดเชือ้ บิด ไอเมอร์เรีย บรูเนทที หรือ ไอเมอร์เรีย แมกซิมา พบแบคทีเรียรูปแท่งอยูม่ ากมาย
ในเยือ่ บุลำไส้

การป้องกันรักษา
ให้ยาปฏิชีวนะผสมน้ำ เช่น เพนิซิลลิน เตตตราไซคลีน แบซิทราซินและลินโคมัยซิน
ทำความสะอาดพืน้ คอก ฝาผนังและสิง่ รองนอนด้วยยาฆ่าเชือ้

ไก่ปีกตกยืนไม่ได้

ลำไส้เล็กบวมโป่งแดงเนือ่ งจากมีเลือดคัง่ และเลือดออก
  ⌫

ตับขยายใหญ่พร้อมกับมีจดุ เลือดออกและจุดเนือ้ ตายสีขาวเทา

มีเยือ่ เมือกเทียมสีนำ้ ตาลเหลืองคลุมทีล่ ำไส้เล็ก
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  ⌫
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บทนำ
วัณโรคสัตว์ปกี เป็นโรคติดต่อเรือ้ รังของสัตว์ปกี เช่น ไก่ เป็ด ห่าน นก มักพบโรคในฟาร์มทีม่ ี
การจัดการไม่ดี ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนือ่ งจากสัตว์ปว่ ยและตายมีซากทีไ่ ม่เหมาะต่อการบริโภค
และผลผลิตไข่ลดลง นอกจากนีโ้ รคยังสามารถติดต่อมาสูส่ ตั ว์เลีย้ งลูกด้วยนม เช่น สุกร กระต่ายและคนได้

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ แบคทีเรียรูปแท่งชือ่ มัยโคแบคทีเรียม เอเวียม (Mycobacterium avium) ซึง่ ย้อมติดสี
acid-fast เชือ้ นีไ้ ม่สร้างสปอร์

การติดต่อ
เชือ้ จะถูกขับออกทางอุจจาระหรือทางเดินหายใจของสัตว์ปว่ ย เชือ้ ปนเปือ้ นและมีชวี ติ อยูไ่ ด้นานในดิน
น้ำ อุปกรณ์และสิง่ แวดล้อมภายในฟาร์ม

อาการ
สัตว์ทป่ี ว่ ยจะผอม กล้ามเนือ้ อกฝ่อลีบ ทำให้กระดูกอกนูนเด่นชัด หงอนและเหนียงซีด ไข่ลด
บางครั้งอาจพบอาการขากระเผลกหรือเป็นอัมพาต สัตว์อาจตายภายใน 2-3 เดือนหรืออาจอยู่ได้นาน
ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค สัตว์อาจตายอย่างเฉียบพลันเนื่องจากตับหรือม้ามที่มีรอยโรคแตก
และมีเลือดออกภายในช่องท้อง
⌫ 

รอยโรค
พบเม็ดตุ่มสีเทาหรือเหลืองขนาดต่างๆที่อวัยวะภายใน เช่น ตับ ม้าม ลำไส้และไขกระดูก
ส่วนอวัยวะภายในอืน่ ๆพบได้นอ้ ย ตับและม้ามขยายใหญ่ เปราะ ยุย่ และแตกได้งา่ ย บางครัง้ อาจแตก
มีเลือดออกในช่องท้องทำให้สตั ว์ตายได้

การป้องกัน
การป้องกันโรคควรมีการจัดการและหลักสุขศาสตร์ทด่ี ี ควบคุมปัจจัยทีจ่ ะเป็นสาเหตุโน้มนำของโรค
ได้แก่
1. ฟาร์มต้องมีระบบการป้องกันโรคทีด่ เี พือ่ ลดการนำเชือ้ เข้าฟาร์ม
2. ทำความสะอาดและฆ่าเชือ้ ในโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้ ทีม่ สี ว่ นผสมของ cresylic
compounds
3. มีระยะเวลาพักโรงเรือนทีน่ านพอ
4. เลีย้ งสัตว์ไม่หนาแน่นจนเกินไป

การรักษา
ไม่มกี ารรักษาโดยเฉพาะ เมือ่ พบตัวป่วยให้คดั ทิง้ ทันที

พบเม็ดตุม่ วัณโรคกระจายทัว่ ไปในตับและม้าม

เมือ่ ฝานหน้าตัดของม้าม
จะพบเม็ดตุม่ กระจายฝังลึกอยูภ่ ายใน
  ⌫
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บทนำ
โรครีเมอเรลโลซิส มักเป็นในลูกเป็ดตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 7 สัปดาห์ นอกจากสัตว์ใน
ตระกูลเป็ดแล้วยังมีรายงานโรคใน ห่าน ไก่งวง ไก่ ไก่ฟา้ นกในธรรมชาติได้แก่ เป็ดป่าและหงส์

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย รีเมอเรลล่า (พาสจูเรลล่า) แอนาติเพสติเฟอร์ (Riemerella anatipestifer)
ชนิดแกรมลบ รูปร่างเป็นแท่งหรือรูปไข่ จนถึงกลม ปัจจุบนั มีรายงานแล้ว 21 ซีโรไทป์

การติดต่อ
โรคนีม้ กั เป็นในลูกเป็ดโดยติดจากพ่อแม่ผา่ นทางตูฟ้ กั ไข่หรือไข่ฟกั เป็ดทีโ่ ตแล้วจะไม่แสดงอาการ
ป่วยอย่างรุนแรงแต่จะมีเชือ้ แฝงอยูท่ ท่ี างเดินหายใจส่วนต้นและแพร่โรคให้กบั ลูกเป็ดทีน่ ำเข้ามาใหม่ โรคอาจ
ระบาดจากนกเป็ดน้ำมายังเป็ดเลีย้ งได้

อาการ
สัตว์ปว่ ยจะแสดงอาการป่วยใน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและระบบประสาท
เริ่มต้นด้วย มีน้ำตาและน้ำมูกไหล หายใจมีเสียงดัง ไอ จาม ท้องเสียเป็นน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียว
เมือ่ โรคดำเนินต่อไปก็จะพบว่าเป็ดเริม่ เดินขาอ่อน ก้นต่ำ ตัวสัน่ คอบิด
⌫ 

รอยโรค
ลักษณะรอยโรคเฉพาะสำหรับโรคนีค้ อื มีถงุ ลมและเยือ่ หุม้ หัวใจ รวมทัง้ เยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบ ขุน่
หนาตัว เป็นหนอง อาจพบน้ำในช่องอกและช่องท้องหรืออวัยวะภายในช่องท้องยึดติดกับเยือ่ บุชอ่ งท้อง

การป้องกัน
มีการจัดการฟาร์มที่ดี ลูกเป็ดที่นำมาเลี้ยงใหม่ต้องไม่นำมาจากฟาร์มที่มีประวัติว่ามีโรคนี้อยู่
เลีย้ งเป็ดแบบเข้าเลีย้ งพร้อมกันและส่งขายออกพร้อมกัน ไม่เลีย้ งเป็ดหลายรุน่ ในบริเวณเดียวกัน หลังจาก
ส่งขายแล้วควรพักเล้า รือ้ สิง่ รองนอนเก่าทิง้ และฆ่าเชือ้ ให้ทว่ั ทัง้ พืน้ และผนัง ฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้ ในเล้าและรอบๆ
เล้าเพือ่ ลดเชือ้ ในสิง่ แวดล้อม

การรักษา
ส่งตรวจซากสัตว์ปว่ ย ตาย เพือ่ หาสาเหตุ ทดสอบความไวของเชือ้ ต่อยาเพือ่ จะได้เลือกใช้ยา
ได้ถกู ต้อง ยาทีใ่ ช้ได้ เช่น แอมพิซลิ ลิน แอมม็อกซีซลิ ลิน เพนนิซลิ ลิน-จี ไทโลซิน

เป็ดแสดงอาการท้องเสีย เดินก้นต่ำเนือ่ งจากข้ออักเสบ

  ⌫

เป็ดมีนำ้ มูกไหล

เป็ดแสดงอาการทางประสาท ชัก นอนหงายขาชีฟ้ า้

ถุงหุม้ หัวใจ หนา ขุน่ บางครัง้ พบมีนำ้ อยูภ่ ายใน
เยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบยึดติดกับช่องท้อง บางครัง้ พบน้ำในช่องท้อง
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บทนำ
เป็นโรคสำคัญที่พบได้ทั่วโลกและพบบ่อย ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากมี
การอักเสบของลำไส้อย่างรุนแรง พบการระบาดได้ในไก่ทกุ อายุทง้ั ไก่เนือ้ และไก่ไข่และอาจเกิดได้มากกว่า
หนึง่ ครัง้ ในฝูง

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ โปรโตซัวชือ่ ไอเมอเรีย (Eimeria spp.) หลายสายพันธุ์ โดยสายพันธุท์ ท่ี ำให้เกิดโรค
ได้บอ่ ยและมีความเสียหายมากมี 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ไอเมอเรีย ทีเนลลา (Eimeria tenella), ไอเมอเรีย
เนคาทริค (Eimeria necatrix) และ ไอเมอเรีย อะเซอร์วลู นิ า (Eimeria acervulina) ซึง่ จะก่อโรคในลำไส้
ทีต่ ำแหน่งต่างๆกัน

การติดต่อ
เชือ้ บิดจะถูกขับออกมากับอุจจาระของไก่ปว่ ย แล้วปนเปือ้ นกับน้ำและอาหารทำให้มกี ารระบาด
เกิดขึน้ ได้งา่ ยและระบาดจากฟาร์มหนึง่ ไปสูอ่ กี ฟาร์มหนึง่ โดยผ่านพาหะต่างๆ

อาการ
เบือ่ อาหาร โลหิตจาง ท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกหรือมูกปนเลือด โตช้า แคระแกร็น

⌫ 

รอยโรค
เนือ่ งจากมีความแตกต่างในตำแหน่งทีเ่ กิดโรค จึงแบ่งรอยโรคดังนี้
- ไอเมอเรีย ทีเนลลา ทำให้เกิดโรคทีไ่ ส้ตนั (caecum) โดยจะพบขนาดของไส้ตนั หนาขึน้ เมือ่ เปิดผ่า
จะพบเลือดสดปนกากอาหาร เมือ่ ล้างกากอาหารออกจะพบเยือ่ บุลำไส้บางส่วนลอกหลุด พบแผลหลุมและมี
เลือดออกทัว่ ไป
-ไอเมอเรีย เนคาทริค ทำให้เกิดโรคทีล่ ำไส้เล็กส่วนกลาง (jejunum) โดยจะพบขนาดของลำไส้
ขยายใหญ่โป่งพอง 5-10 เท่าของขนาดปกติ เมือ่ เปิดผ่าจะพบเลือดสดปนอยูก่ บั กากอาหาร เมือ่ ล้างกาก
อาหารออกจะพบผนังลำไส้อกั เสบ มีแผลหลุมและมีเลือดออกกระจายทัว่ ไป
-ไอเมอเรีย อะเซอร์วลู นิ า เชือ้ ตัวนีพ้ บไม่บอ่ ยในประเทศไทย ทำให้เกิดโรคทีล่ ำไส้เล็กส่วนต้น
(duodenum) ขนาดของลำไส้จะขยายใหญ่กว่าปกติ เมือ่ เปิดผ่าจะพบเมือกปะปนกับกากอาหาร เมือ่ ล้าง
กากอาหารจะพบแถบสีขาวตามแนวขวางของลำไส้คล้ายขัน้ บันได

การป้องกัน
จัดการด้านสุขาภิบาลฟาร์มทีด่ ี สิง่ รองพืน้ ต้องแห้งไม่เปียกชืน้ เพือ่ ลดจำนวนเชือ้ ในสิง่ แวดล้อม
เข้มงวดเรือ่ งการเข้าออกฟาร์ม เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นของเชือ้ บิดจากทีห่ นึง่ ไปยังอีกทีห่ นึง่ อาจป้องกันโดยการ
ใช้ยาผสมในอาหาร
ทำวัคซีนในไก่แม่พันธุ์ เพื่อถ่ายทอดภูมิคุ้มกันผ่านไข่แดงไปสู่ลูกไก่และป้องกันลูกไก่ในช่วง
การเจริญเติบโตช่วงแรก

การรักษา
ควรให้การรักษาตัง้ แต่ไก่เริม่ ป่วยจะได้ผลดี ยาทีใ่ ช้รกั ษาได้แก่ แอมโปรเลียม ซัลฟาควิ-น็อกซาลีน
และโทลทราซูรลิ (ไบค็อกซ์) เป็นต้น ใช้ผสมในน้ำได้ผลดีกว่าผสมในอาหาร ให้วติ ามินเอและเคเพิม่ ขึน้ กว่า
ปกติ เพือ่ ให้ไก่ฟน้ื ตัวเร็วขึน้

  ⌫

ลักษณะขีป้ นเลือดของไก่ทต่ี ดิ เชือ้ ไอเมอเรีย ทีเนลล่า

มีเลือดออกทีล่ ำไส้ใหญ่
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เป็นพยาธิตวั แบนทีม่ ขี นาดใหญ่ พบอยูใ่ นลำไส้เล็กของไก่ ไก่งวง เป็ด นก นกพิราบ นกยูง ไก่ฟา้
และสัตว์ปกี อืน่ ๆ พบได้ทว่ั โลกรวมทัง้ ประเทศไทย

สาเหตุ
เกิดจากพยาธิตัวตืดในสกุล เรลลิตินา (Raillietina) ที่พบในประเทศไทยได้แก่ เรลลิตินา
เอคิโนโบไธรดัล (Raillietina echinobothridaI), เรลลิตนิ า เตตราโกนา (Raillietina tetragona) และ
เรลลิตนิ า เซสติซลิ ลัส (Raillietina cesticillus)

การติดต่อ
สัตว์ปีกติดโรคโดยการกินโฮสต์กึ่งกลางเช่น แมลงต่างๆ ทาก ไส้เดือน มดที่มีพยาธิระยะ
ติดต่อโรคอยูภ่ ายใน

อาการ
การเกิดโรคมักพบในสัตว์อายุนอ้ ยและมีพยาธิจำนวนมาก หรือมีการติดพยาธิตวั ตืดหลายชนิด
ร่วมกัน ถ้ามีพยาธิตวั ตืดจำนวนน้อย สัตว์มกั ไม่แสดงอาการป่วย สำหรับในรายทีป่ ว่ ยอาการทีพ่ บ คือ เบือ่ อาหาร
ปีกตก กระหายน้ำจัด ผอม อัตราการเจริญเติบโตลดลงและโลหิตจาง ถ้ามีพยาธิตวั ตืดอยูเ่ ป็นจำนวนมาก
อาจทำให้ลกู สัตว์ถงึ ตายได้ ถ้าเป็นสัตว์ทก่ี ำลังออกไข่จะทำให้ไข่ลดหรือหยุดไข่
⌫ 

รอยโรค
พบการอักเสบของลำไส้เล็ก เนือ่ งจากตัวอ่อนของพยาธิตวั ตืดจะเกาะทีล่ ำไส้เล็กส่วนต้น โดยจะ
ฝังตัวลึกลงไปถึงชัน้ เยือ่ เมือก ทำให้เกิดเป็นตุม่ เล็กๆทีผ่ นังลำไส้และเกิดเนือ้ ตายเป็นหย่อมๆ เมือ่ เจริญเป็น
ตัวเต็มวัยจะเคลือ่ นลงมาเกาะทีล่ ำไส้เล็กส่วนท้าย สามารถตรวจพบไข่หรือปล้องสุกของพยาธิในอุจจาระ

การป้องกัน
- กำจัดโฮสต์กง่ึ กลาง เช่น แมลงต่างๆ ทาก ไส้เดือน มด
- ควรถ่ายพยาธิไก่เป็นระยะเพือ่ ตัดวงจรของการติดพยาธิ
- มีการจัดการสุขาภิบาลทีด่ ใี นโรงเรือน

การรักษา
- Di-N-butyl tin dilaurate ผสมในอาหาร ขนาด 250 มก.ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
- มีเบนดาโซล (Mebendazole) ให้กนิ ขนาด 20-40 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
- ฟลูเบนดาโซล (Flubendazole) 30-120 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ผสมน้ำหรืออาหารให้กนิ นาน
3-7 วัน

พยาธิในสกุลเรลลิตนิ า
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บทนำ
เป็นพยาธิตวั กลมขนาดใหญ่ ซึง่ พบตามปกติในไก่ โดยพบในลำไส้เล็กของไก่ ไก่ตอ๊ ก ไก่งวง
ห่านและนกป่าหลายชนิดในหลายส่วนของโลกรวมทัง้ ประเทศไทย

สาเหตุ
เกิดจากพยาธิตวั กลม แอสคาริเดีย กาลไล (Ascaridia galli)

การติดต่อ
ทางการกินอาหาร กินไส้เดือนดินและน้ำทีม่ กี ารปนเปือ้ นไข่พยาธิระยะติดต่อ

อาการ
พยาธิกอ่ ให้เกิดการระคายเคืองต่อผนังลำไส้ เกิดลำไส้อกั เสบและท้องเสีย ทำให้ไก่ไม่แข็งแรง
มีอาการหงอย ซึม ขนยุง่ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด โตช้าและไข่ลดลง การติดพยาธิอย่างรุนแรงมากทีส่ ดุ
จะพบในไก่อายุ 1-3 เดือน ในรายทีม่ ตี วั พยาธิอยูเ่ ป็นจำนวนมาก อาจพบการอุดตันของ ลำไส้ หรืออาจชอนไช
ทะลุลำไส้เข้าไปในช่องท้อง เป็นสาเหตุให้ไก่ตาย

รอยโรค
พบการอักเสบของลำไส้และมีเลือดออก อาจพบตัวอ่อนฝังตัวอยูท่ เ่ี ยือ่ เมือกของลำไส้เล็ก ซากสัตว์
อาจมีลกั ษณะซูบผอม ซีด โลหิตจางและพบตัวเต็มวัยอยูใ่ นลำไส้
⌫ 

การรักษา
พิเพอราซีน (Piperazine) ใช้ผสมอาหารหรือละลายน้ำโดยให้ ขนาด 50-100 มิลลิกรัม/ตัว
มีเบนดาโซล (Mebendazole) ใช้ในขนาด 2 กรัมผสมในอาหาร 28 กิโลกรัม
เตตราไมโซล (Tetramisole) ใช้ผสมในน้ำดืม่ ใช้อตั ราส่วน 1 ต่อ 9
ฮาโลซอน (Haloxon) ใช้ในขนาด 30 กรัมต่ออาหาร 50 กรัม ยานีเ้ ป็นพิษต่อห่าน
ไฮโกรมัยซิน บี (Hygromycin B) ใช้ในขนาด 8 กรัมต่ออาหาร 1 ตัน ให้นาน 8 สัปดาห์ พบว่ามี
ประสิทธิภาพสูง

การป้องกัน
- ควรเลีย้ งลูกไก่แยกจากไก่รนุ่ หรือไก่ทโ่ี ตแล้ว
- สิง่ ปูรองภายในคอกควรจะแห้งและเปลีย่ นเป็นประจำ เนือ่ งจากสิง่ ปูรองทีห่ นาและชืน้ มักเป็นแหล่ง
แพร่พนั ธุท์ ด่ี สี ำหรับไข่พยาธิระยะติดต่อ
- ควรถ่ายพยาธิไก่เป็นระยะเพือ่ ตัดวงจรของการติดพยาธิ แอสคาริเดีย กาลไล

พยาธิแอสคาริเดีย กาลไล

  ⌫


⌫
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บทนำ
โรคนีพ้ บระบาดครัง้ แรกในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2538 พบทัง้ ในไก่เนือ้ และไก่ไข่ โดยเฉพาะในฟาร์ม
ทีเ่ ลีย้ งบนพืน้ ทีๆ่ มีนำ้ ขังอยูร่ อบๆเล้าหรือเลีย้ งบนบ่อปลาจึงทำให้มยี งุ ชุกชุม โรคนีพ้ บบ่อยในฤดูฝน

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ โปรโตซัว พลาสโมเดียม กัลลินาเซียม (Plasmodium gallinaceum) เชือ้ นีเ้ ป็นเชือ้
ในเม็ดเลือดแดงของสัตว์ปกี เท่านัน้ และไม่เกีย่ วข้องกับโรคมาลาเรียในคน

การติดต่อ
พาหะทีส่ ำคัญ คือ ยุง เมือ่ ไก่ถกู ยุงทีม่ เี ชือ้ มาลาเรียกัด จะแสดงอาการป่วยภายใน 5-6 วัน

อาการ
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
1.แบบเฉียบพลัน ไก่จะมีอาการซึม ไข้สงู โลหิตจางมาก สังเกตได้จากหงอนและเหนียงจะซีดมาก
ขีเ้ ขียว นอนหมอบ บางครัง้ พบว่ามีอาการชักก่อนตายและอัตราการตายอาจสูงถึง 80%
2.แบบเรื้อรัง ไก่อาจแสดงอาการไม่ชัดเจน แต่มักพบหงอนซีด ขี้เขียว ไข่ลดและมีการตาย
มากกว่าปกติเล็กน้อย
⌫ 

รอยโรค
ซากมีสซี ดี มาก ม้ามและตับมีขนาดใหญ่และสีเข้มหรือดำกว่าปกติ
การป้องกัน
ควรกำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุย์ งุ เช่น แอ่งน้ำ บ่อน้ำขัง ไม่ควรพ่นยาฆ่ายุงในเล้าไก่ เพราะอาจเป็น
อันตรายกับไก่ได้ ควรทำมุง้ รอบเล้าไก่ในฤดูกาลทีม่ กี ารระบาดของโรคนี้ โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม –
พฤศจิกายน แต่มุ้งอาจทำให้อากาศในเล้าถ่ายเทไม่ค่อยดีจึงควรพัฒนาให้มีการเลี้ยงไก่ในระบบ
โรงเรือนปิดซึง่ สามารถกันยุงได้

การรักษา
เมือ่ สงสัยว่าไก่จะเป็นโรคมาลาเรีย ควรรีบสุม่ เจาะเลือดไก่ผสมกับสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด
ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรีย โดยส่งตัวอย่างเลือดอย่างน้อย 20 ตัวต่อโรงเรือน
เพือ่ การตรวจวินจิ ฉัยและให้การรักษาโรคได้ทนั ท่วงที
มียาหลายชนิดทีแ่ นะนำให้ใช้ในการรักษา เช่น คลอโรควิน วันแรกให้ 20 มก./กก. ตอนเช้า และ
10 มก./กก. ตอนเย็น 3 วันต่อมาให้วนั ละ 10 มก./กก. เตตราซัยคลิน 80 มก./กก. แบ่งให้เช้าและเย็น
ให้นาน 7 วัน
ให้วติ ามิน A, B และ C เพิม่ ขึน้ จากปกติ เพือ่ ลดภาวะเครียด
ให้ยาบำรุงเลือด เช่นธาตุเหล็กเพิม่ ขึน้

ไก่ทเ่ี ป็นโรคมาลาเรียจะแสดงอาการโลหิตจาง
และซึมมากแทบจะไม่มแี รงยืน

เมือ่ ผ่าซากจะพบม้ามขนาดใหญ่มาก
และมีสเี ข้มจัดเมือ่ เทียบกับม้ามจากไก่ทป่ี กติ
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บทนำ
พยาธิในไส้ตนั เป็นพยาธิตวั กลมทีม่ ขี นาดเล็ก สีขาว พบได้ในไส้ตนั ของไก่ ไก่ตอ๊ ก ไก่งวง
เป็ด ห่านและสัตว์ปกี อืน่ ๆ หลายชนิดในเขตภาคกลางของประเทศไทยและพบได้ทว่ั โลก

สาเหตุ
พยาธิตวั กลม เฮเทอราคิส แกลลินาเรียม (Heterakis gallinarium )

การติดต่อ
โดยการกินอาหารทีป่ นเปือ้ นไข่พยาธิระยะติดต่อหรือกินไส้เดือนทีม่ ตี วั อ่อนระยะติดต่อ

อาการ
ส่วนมากมักไม่แสดงอาการ อาจพบอุจจาระเป็นสีเขียวหรืออาจมีอาการแทรกซ้อนจากการติดเชือ้
โปรโตซัว เนือ่ งจากไข่ของพยาธิเป็นตัวนำเชือ้ โปรโตซัวพวก ฮิสโตโมแนส มีเลียไกรดิส (Histomonas
meleagridis) ซึง่ ทำให้เกิดโรคหัวดำ (Blackhead) ในไก่งวง

รอยโรค
พบเยือ่ เมือกของไส้ตนั อักเสบ หนาและมีจดุ เลือดออกเล็กๆจำนวนมาก
⌫ 

การป้องกัน
- การจัดการสุขาภิบาลทีด่ ใี นโรงเรือน
- เลีย้ งไก่แยกออกจากไก่งวงเพือ่ ป้องกันการติดโรคหัวดำ

การรักษา
ฟีโนไธอาซีน (Phenothiazine) ใช้ขนาด 1 กรัม/ตัว หรือใช้ยา 1 ส่วนต่ออาหาร 6 ส่วน
ให้กนิ นาน 6 ชัว่ โมง โดยให้อดอาหารก่อน 1 คืน
ไฮโกรมัยซิน บี (Hygromycin B) ใช้ขนาด 0.25% ผสมในอาหาร
มีเบนดาโซล (Mebendazole) ใช้ขนาด 2 กรัม ผสมในอาหาร 28 กิโลกรัม
เตตรามัยโซล (Tetramisole) ใช้ขนาดน้ำยา ผสมในน้ำดืม่ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 9
ฮาล็อกซอน (Haloxon) ให้ในขนาด 30 กรัมต่ออาหาร 50 กรัม ยานีเ้ ป็นพิษต่อห่าน

พยาธิเฮเทอราคิส แกลลินาเรียม
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บทนำ
โรคนีพ้ บได้ทว่ั ไปในประเทศไทย ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนือ่ งจากก่อให้เกิดการตาย
และผลผลิตไข่ลด

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ โปรโตซัว ลิวโคซัยโตซูน (Leucocytozoon spp.) สำหรับในประเทศไทยพบได้ 2
สายพันธุ์ คือ ลิวโคซัยโตซูน คอลเลอรีไอ (Leucocytozoon caulleryi) และ ลิวโคซัยโตซูน ซาบราเซซิ
(Leucocytozoon sabrazesi) เชือ้ สามารถเจริญได้ทง้ั ในเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว

การติดต่อ
มีพาหะนำโรค คือ ตัวริน้ เมือ่ ไก่ถกู ตัวริน้ ทีม่ เี ชือ้ โปรโตซัวนีก้ ดั เชือ้ จะเข้าไปเจริญเป็นตัวอ่อน
ระยะต่างๆในตัวไก่ มีทง้ั ระยะทีอ่ าศัยอยูใ่ นเม็ดเลือดและระยะทีอ่ าศัยอยูใ่ นเนือ้ เยือ่ ของอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด
ตับ ม้าม ไตและกล้ามเนือ้ ซึง่ สามารถมองเห็นเป็นจุดเลือดออกหรือจุดสีขาวบนอวัยวะนัน้ ๆ

อาการ
ไก่อาจไม่แสดงอาการเลยหรือแสดงอาการโลหิตจาง หงอนและเหนียงซีด ซึม กินอาหารลดลง
กระหายน้ำ อ่อนเพลีย หายใจเร็ว ท้องเสีย ขีเ้ ขียว ไข่ลด
⌫ 

รอยโรค
จะพบหงอนและเหนียงซีด เมือ่ ผ่าซากพบตับและม้ามโต มีจดุ เลือดออกทีอ่ วัยวะภายในทัว่ ไปและ
อาจพบเม็ดตุม่ สีขาวทีก่ ล้ามเนือ้ อกและโคนขา

การป้องกัน
กำจัดตัวริน้ ทีเ่ ป็นพาหะนำโรค โดยทำลายแหล่งเพาะพันธุห์ รือพ่นยาฆ่าแมลงเป็นระยะๆ ในแหล่งน้ำ
รอบๆ โรงเรือนหรือให้ยากลุม่ ซัลฟาผสมอาหารหรือน้ำ เช่น ซัลฟาโมโนเมธ็อกซีน ผสมอาหารอัตราส่วน 50
พีพเี อ็ม ให้กนิ ติดต่อกัน 4-6 เดือน

การรักษา
ถ้ามีสาเหตุจาก ลิวโคซัยโตซูน คอลเลอรีไอ ควรให้ยาซัลฟาโมโนเมทธ็อกซีน ขนาด 1 กรัมต่อน้ำ
1 ลิตร ให้กนิ ติดต่อกัน 7 วันและเว้น 3 วันแล้วให้ตอ่ อีก 3 วัน
ถ้ามีสาเหตุจาก ลิวโคซัยโตซูน ซาบราเซซิ ยังไม่มยี าทีไ่ ด้ผลในการรักษา

ไก่ซดี เนือ่ งจากเลือดจางจากการติดเชือ้ ลิวโคซัยโตซูน

  ⌫

ขีบ้ นพืน้ คอกมีสเี ขียว

จุดเลือดออกทีก่ ล้ามเนือ้ ขา

พบจุดเนือ้ ตายทัว่ ตับ
⌫ 

 ⌫

⌫
แต่ละฟาร์มอาจมีโปรแกรมวัคซีนต่างกัน เนือ่ งจากสภาพการจัดการต่างกัน ต่างพืน้ ทีก่ นั มีปญ
ั หาโรค
ต่างกัน ดังนัน้ โปรแกรมวัคซีนอาจต้องปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม สำหรับ ฟาร์มแต่ละฟาร์ม

ข้อควรคำนึงก่อนจะทำวัคซีนไก่
1.
2.
3.
4.

สุขภาพไก่ ต้องสมบูรณ์แข็งแรง จึงจะตอบสนองต่อวัคซีนได้ดที ส่ี ดุ
คุณภาพของวัคซีน ต้องจัดเก็บในอุณภูมทิ เ่ี หมาะสมตามฉลากทัง้ ก่อนทำและขณะกำลังทำวัคซีน
บุคลากรทีท่ ำวัคซีน ไม่ควรเข้าเกินหนึง่ เล้า เพือ่ กันไม่ให้เป็นพาหะนำโรคไปเล้าอืน่
สภาพแวดล้อม ทำวัคซีนไก่ชว่ งอากาศเย็นสบายและไม่มลี มโกรกเพือ่ ไม่ให้ไก่เกิดความเครียด

โปรแกรมวัคซีนสำหรับไก่เนือ้
มีวคั ซีนป้องกันโรค 3 โรคในไก่เนือ้ คือ นิวคาสเซิล หลอดลมอักเสบติดต่อและกัมโบโร
z โรคทีท
่ กุ ฟาร์มต้องป้องกันคือ นิวคาสเซิล
z โรคหลอดลมอักเสบติดต่อและกัมโบโร มีทง้ั ฟาร์มทีท
่ ำและไม่ทำวัคซีน ตามความจำเป็น
z เนือ
่ งจากการเลีย้ งไก่เนือ้ ระยะสัน้ การให้วคั ซีนน้อยชนิดและน้อยครัง้ ทีส่ ดุ จะดีทส่ี ดุ เช่น:
1. อายุ 1 วัน ให้วคั ซีนหลอดลมอักเสบติดต่อร่วมกับวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชือ้ ตาย
2. อายุ 7–12 วัน วัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชือ้ เป็นหรืออาจให้เป็นวัคซีนรวม (นิวคาสเซิล+
หลอดลม)
อายุ 2 สัปดาห์ วัคซีนกัมโบโร แต่ถา้ ฟาร์มทีม่ ปี ญ
ั หาโรคกัมโบโรอาจจำเป็นต้องให้วคั ซีนเร็วขึน้
ซึง่ อาจพิจารณาให้เมือ่ ไก่อายุ 5–7 วัน หรือถ้าจำเป็นมากอาจให้ 2 –3 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ ห่างกัน 5–10 วัน
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ตัวอย่างโปรแกรมวัคซีนสำหรับไก่ไข่
1
7
14
3
6
8
10
15
16

อายุไก่
วัน
วัน
วัน
สัปดาห์
สัปดาห์
สัปดาห์
สัปดาห์
สัปดาห์
สัปดาห์

วัคซีนป้องกันโรค
มาเร็กซ์+ หลอดลม
นิวคาสเซิล (บี1) + หลอดลม
กัมโบโร
นิวคาสเซิล (ลาโซต้า) + หลอดลม, ฝีดาษ
หวัดหน้าบวม (อาจร่วมกับวัคซีนมัยโคพลาสม่า, เอ็มจี)
นิวคาสเซิล (ลาโซต้า) + หลอดลม
กล่องเสียงอักเสบติดต่อ
หวัดหน้าบวม
นิวคาสเซิล (ลาโซต้า) + โรค EDS (โรคไข่ลด)

* วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ เอ็มจี อาจให้เมือ่ ไก่อายุ 10 สัปดาห์ โดยการฉีดเข้าใต้ผวิ หนังทีค่ อหรือฉีด
เข้ากล้ามเนือ้ อก
* ให้วคั ซีนนิวคาสเซิลซ้ำ หลังช่วงทีเ่ ปอร์เซ็นต์การไข่สงู สุดและให้ซำ้ อีกทุก 2 เดือน ซึง่ อาจให้โดยการ
ละลายน้ำ หยอดตา/จมูก ด้วยวัคซีนเชือ้ เป็น (ลาโซต้า) อย่างเดียวหรือให้วคั ซีนเชือ้ เป็น (ลาโซต้า)
ร่วมกับการฉีดวัคซีนเชือ้ ตายด้วย ขึน้ กับความจำเป็นแต่ละฟาร์ม

ตัวอย่างโปรแกรมวัคซีนสำหรับไก่พนั ธุ์ - สายพันธุไ์ ก่ไข่
อายุไก่
1 วัน
7 วัน
14 วัน
3 สัปดาห์
5 สัปดาห์
6 สัปดาห์
8 สัปดาห์
10 สัปดาห์
12 สัปดาห์
15 สัปดาห์
16 สัปดาห์
ตัง้ แต่ 20 สัปดาห์ขน้ึ ไป จนถึง
ประมาณ 62 สัปดาห์ ทุก 2-3 เดือน
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วัคซีนป้องกันโรค
มาเร็กซ์, หลอดลม
นิวคาสเซิล (บี1) + หลอดลม, รีโอไวรัส วัคซีน
กัมโบโร อาจร่วมกับวัคซีนบิดในวันเดียวกัน
นิวคาสเซิล (ลาโซต้า) + หลอดลม, ฝีดาษ
กัมโบโร
หวัดหน้าบวม อาจร่วมกับวัคซีนมัยโคพลาสม่า, เอ็มจี
นิวคาสเซิล (ลาโซต้า) +หลอดลม
กล่องเสียงอักเสบติดต่อ
ฝีดาษ + เอ.อี.(Avian encephalomyelitis)
หวัดหน้าบวม
นิวคาสเซิล (ลาโซต้า) + หลอดลม + ไข่นม่ิ อาจกระตุน้ มัยโค- พลาสม่า,
เอ็มจี ด้วยก็ได้
หลอดลม + นิวคาสเซิล (ลาโซต้า)

*วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ เอ็มจี อาจให้เมือ่ ไก่อายุ 16 วัน และ 12 สัปดาห์ โดยการฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง
ทีค่ อ หรือฉีดเข้ากล้ามเนือ้ อก
*ให้วคั ซีนนิวคาสเซิลซ้ำ หลังช่วงเปอร์เซนต์การไข่สงู สุดและให้ซำ้ อีกทุก 2 เดือน ซึง่ อาจให้โดยการ
หยอดตา/จมูก ด้วยวัคซีนเชือ้ เป็น (ลาโซต้า) อย่างเดียวหรือให้วคั ซีนเชือ้ เป็น (ลาโซต้า) ร่วมกับการฉีดวัคซีน
เชือ้ ตายด้วย ขึน้ กับความจำเป็นของแต่ละฟาร์ม
*ภายหลังเปอร์เซนต์ไข่สงู สุด หากพบว่าระดับแอนติบอดีต้ อ่ โรคกัมโบโรต่ำมาก อาจพิจารณาให้วคั ซีน
กัมโบโรเชือ้ ตาย ซ้ำอีก 1 ครัง้

ตัวอย่างโปรแกรมวัคซีนสำหรับไก่พนั ธุ์ - สายพันธุไ์ ก่เนือ้
อายุไก่
1 วัน
7 วัน
10 วัน
12 วัน
3 สัปดาห์
6 สัปดาห์
8 สัปดาห์
10 สัปดาห์
12 สัปดาห์
16 สัปดาห์
18 สัปดาห์
21 สัปดาห์

วัคซีนป้องกันโรค
มาเร็กซ์
นิวคาสเซิล (บี 1) + หลอดลม รีโอไวรัส (S1133) เชือ้ เป็น
กัมโบโร
บิด
นิวคาสเซิล (ลาโซต้า) + หลอดลม เชือ้ ตายนิวคาสเซิล กัมโบโร
ฝีดาษ, รีโอไวรัส (S1133) เชือ้ เป็น
กล่องเสียงอักเสบติดต่อ
นิวคาสเซิล (ลาโซต้า) + หลอดลม
รีโอไวรัส (เชือ้ ตาย), เอ.อี. + ฝีดาษ หวัดหน้าบวม
นิวคาสเซิล (ลาโซต้า) + หลอดลม, ไข่นม่ิ
หวัดหน้าบวม
นิวคาสเซิล (ลาโซต้า) นิวคาสเซิล + หลอดลม + กัมโบโร + รีโอไวรัส

*ฟาร์มทีม่ ปี ญ
ั หาโรคนิวคาสเซิลในฟาร์มบ่อยๆ บางฟาร์มให้วคั ซีนนิวคาสเซิลเชือ้ ตาย เมือ่ อายุ 10
สัปดาห์ ร่วมกับการทำวีคซีนเชือ้ เป็นด้วย
*ให้วคั ซีนนิวคาสเซิลซ้ำ หลังเปอร์เซ็นต์การไข่สงู สุดและให้ซำ้ อีกทุก 2 เดือน ซึง่ อาจให้โดยการหยอด
ตา/จมูก ด้วยวัคซีนเชือ้ เป็น (ลาโซต้า) ร่วมกับการฉีดวัคซีนเชือ้ ตายด้วย ขึน้ กับความจำเป็นของแต่ละฟาร์ม
*วัคซีนป้องกันการติดเชือ้ เอ็มจี อาจให้เมือ่ ไก่อายุ 10 และ 16 สัปดาห์ โดยการฉีดเข้าใต้ผวิ หนังทีค่ อ
หรือฉีดเข้ากล้ามเนือ้ อก
*ภายหลังช่วงเปอร์เซ็นต์ไข่สงู สุด หากพบว่าระดับแอนติบอดีต้ อ่ โรคกัมโบโรและรีโอไวรัสลดต่ำมาก
อาจพิจารณาให้วคั ซีนกัมโบโรเชือ้ ตายและวัคซีนรีโอไวรัสเชือ้ ตายซ้ำอีกอย่างละครัง้
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ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการให้วคั ซีนโดยการละลายในน้ำดืม่
1.เป็นวิธที ส่ี ะดวกทีส่ ดุ เสียเวลาน้อย ไม่ตอ้ งจับไก่ทลี ะตัว ไก่มคี วามเครียดน้อย แพ้วคั ซีนไม่มาก
แต่ขณะเดียวกัน ไก่จะได้ภมู คิ มุ้ โรคไม่ดแี ละไม่แน่นอน
2.ไก่ได้รบั วัคซีนไม่เท่ากัน บางตัวกินมาก บางตัวกินน้อยและบางตัวไม่กนิ เลย ทำให้ภมู คิ มุ้ โรคของฝูง
ไม่สม่ำเสมอ
3.ระยะเวลาทีใ่ ห้ไก่กนิ วัคซีน ต้องไม่นานจนเกินไปดังนัน้ จึงต้องมีการอดน้ำไก่นานครึง่ ถึง 2 ชัว่ โมง
ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศเพือ่ ให้ไก่กระหายน้ำ แต่อย่าให้ไก่อดน้ำนานเกินไป ไก่จะกระหายน้ำมากและแย่งกันกิน
วัคซีนทำให้วคั ซีนหก
4.ภาชนะทีใ่ ช้ใส่วคั ซีนและน้ำทีใ่ ช้ละลายวัคซีนต้องสะอาดและปราศจากเชือ้ โรค ปราศจากคลอรีน
และน้ำยาฆ่าเชือ้ เนือ่ งจากน้ำยาฆ่าเชือ้ และความไม่สะอาดจะเป็นตัวทำลายวัคซีน
5.ภาชนะทีใ่ ส่วคั ซีน มีตง้ั กระจายทัว่ โรงเรือนให้ไก่ได้กนิ ทัว่ ถึงและมีเพียงพอกับจำนวนไก่
6.ใส่หางนมผง 100 กรัม ละลายลงในน้ำทีใ่ ช้ละลายวัคซีน 30 ลิตร เพือ่ ช่วยป้องกันเชือ้ ไวรัสใน
วัคซีนจากสิง่ แวดล้อมในน้ำ
7.วัคซีนทีล่ ะลายแล้วต้องใช้ทนั ทีและควรให้ไก่กนิ วัคซีนหมดภายใน 1 ชัว่ โมง

การให้วคั ซีนโดยการหยอดตาหรือหยอดจมูก
* เป็นวิธีที่ไก่จะได้รับวัคซีนทุกตัว ภูมิคุ้มกันโรคสม่ำเสมอ แต่ไก่จะเครียดจากการจับ
ดังนัน้ การต้อนไก่ จับไก่และการปล่อยไก่ควรทำด้วยความนุม่ นวลและระมัดระวังอย่าให้ไก่ชำ้
* ละลายวัคซีนให้หมดด้วยน้ำยาละลายและแบ่งวัคซีนทีล่ ะลายแล้วออกเป็น 3 – 4 ส่วน และใช้ให้
หมดใน 1 ชัว่ โมง
* หยอดตาหรือหยอดจมูกช้าๆ และควรหยุดรอให้วคั ซีนซึมเข้าตาหรือเข้าจมูกไก่เสียก่อนจึงปล่อยไก่
เพือ่ ให้แน่ใจว่า ไก่ได้รบั วัคซีนตามจำนวนทีต่ อ้ งการ
* การหยอดวัคซีนเร็วเกินไปจะทำให้วคั ซีน 1 ชุด (1,000 โด๊ส) หยอดได้มากกว่า 1,000 ตัว นัน่
หมายถึงว่าไก่แต่ละตัวได้รบั วัคซีนไม่ครบโด๊ส

การให้วคั ซีนโดยการฉีด
เป็นวิธที ใ่ี ช้กบั วัคซีนเชือ้ เป็นบางชนิด แต่สว่ นใหญ่จะใช้กบั วัคซีนเชือ้ ตาย การฉีดต้องใช้แรงงานมาก
ไก่มคี วามเครียดมากจากการจับ จึงต้องระมัดระวังเรือ่ งการต้อนไก่ จับไก่ และการปล่อยไก่
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ข้อควรปฏิบตั ใิ นการให้วคั ซีนโดยการฉีด
1.ใช้อปุ กรณ์ ไซริง้ ก์ เข็ม ทีส่ ะอาดปราศจากเชือ้ โรค
2.ควรเปลีย่ นเข็มต่อการฉีดไก่ทกุ ๆ 1,000 ตัว เป็นอย่างน้อย
3.ตรวจสอบปริมาตรของวัคซีนทีฉ่ ดี ตลอดเวลาว่ายังมีปริมาตรเท่าเดิม
4.ระวังการฉีดวัคซีนโดนตนเองหรือผูอ้ น่ื
กรณีทเ่ี ป็นวัคซีนเชือ้ ตาย ให้ระมัดระวังการฉีดผิดพลาดเพราะว่าไก่ทไ่ี ม่ได้รบั วัคซีนหรือได้รบั วัคซีน
ไม่ครบโด๊สจะมีภมู คิ มุ้ โรคหรือสร้างภูมคิ มุ้ โรคได้ไม่เต็มที่

การทำวัคซีนแล้วไม่ได้ผล คือทำวัคซีนไปแล้วไก่ยงั เกิดโรคสาเหตุทเ่ี ป็นไปได้คอื :
1.สภาพกดภูมคิ มุ้ โรค
z ความเครียดจากสิง่ แวดล้อม เช่น อุณหภูมส
ิ งู หรือต่ำมาก ความชืน้ ฝุน่ ละออง สิง่ รองพืน้ เปียก
แฉะ มีกา๊ ซแอมโมเนียสูง การระบายอากาศไม่ดี เชือ้ แบคทีเรียในสิง่ แวดล้อมสูง สภาพขาดน้ำ ขาดอาหาร
หรือขาดสารอาหาร ความแออัดและการจิกตีกนั
z สารพิษจากเชือ
้ รา เช่น อะฟล่าท็อกซิน
z การใช้ยาปฏิชว
ี นะ ยากันบิดหรือยาถ่ายพยาธิบางชนิดในปริมาณทีส่ งู เกินไปหรือนานเกินไป
z การติดเชือ
้ โรคบางชนิดทีม่ ผี ลโดยตรงต่อระบบการสร้างภูมคิ มุ้ โรคของไก่ เช่น กัมโบโร ลิวโคซีส
มาเร็กซ์และโลหิตจาง เป็นต้น
2.ไก่มภี มู คิ มุ้ จากแม่ ในกรณีทใ่ี ห้วคั ซีนเร็วเกินไป ไก่จะไม่ตอบสนองต่อวัคซีนหรือตอบสนองน้อย
3.ไก่ได้รบั เชือ้ โรคก่อนได้รบั วัคซีนและอยูใ่ นระยะฟักตัวของโรค
4.เกีย่ วกับคุณภาพของวัคซีน เช่น
z จำนวนไวรัสในวัคซีนน้อย ทำให้การกระตุน
้ การสร้างภูมคิ มุ้ โรคได้ไม่ดพี อ
z การเก็บรักษาไม่ดท
ี ำให้เชือ้ ไวรัส (เชือ้ เป็น) ในวัคซีนตาย
z การขัดขวางกันของวัคซีนทีม
่ ไี วรัสมากกว่า 1 ชนิด
5.เกีย่ วกับวิธใี ห้วคั ซีน เช่น :
z การผสมวัคซีนไว้นานเกินไปก่อนใช้
z โด๊สของวัคซีนและวิธใี ห้ไม่ถก
ู ต้อง
z การให้วค
ั ซีนโดยวิธพี น่ เป็นละอองหรือโดยการละลายน้ำดืม่ ไก่ได้รบั วัคซีนไม่สม่ำเสมอ
6.ไก่สร้างภูมคิ มุ้ ได้ตามปกติ แต่เชือ้ ทีไ่ ก่ได้รบั มีปริมาณมากหรือเชือ้ มีความรุนแรงสูงหรือคุณสมบัติ
ของเชือ้ เปลีย่ นไปหรือเชือ้ ทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคเป็นซีโรไทป์ทต่ี า่ งจากวัคซีน
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ตัวอย่างโปรแกรมวัคซีนสำหรับเป็ดพ่อแม่พนั ธุ์
อายุเป็ด
3 - 4 สัปดาห์
5 - 6 สัปดาห์
7 - 8 สัปดาห์
9 - 10 สัปดาห์
11 - 12 สัปดาห์

วัคซีนป้องกันโรค
ดัคเพลค
อหิวาต์
ดัคเพลค
ตับอักเสบ
พาร์โวเฉพาะในเป็ดเทศ

กระตุน้ ดัคเพลค ตับอักเสบ ก่อนขึน้ ใช้งาน 1 เดือน และกระตุน้ ซ้ำ อีกทุก ๆ 3-6 เดือน แล้วแต่ความเหมาะสม

ตัวอย่างโปรแกรมวัคซีนสำหรับเป็ดไข่
อายุเป็ด
วัคซีนป้องกันโรค
3 - 4 สัปดาห์
ดัคเพลค
5 - 6 สัปดาห์
อหิวาต์
7 - 8 สัปดาห์
ดัคเพลค
กระตุน้ ทัง้ สองวัคซีนทุกๆ 3-5 เดือน แล้วแต่ความเหมาะสม

ตัวอย่างโปรแกรมวัคซีนสำหรับเป็ดเนือ้ รวมไปถึงเป็ดเทศทีเ่ ลีย้ งเป็นเป็ดเนือ้ ไม่ได้ใช้ทำพันธุ์
อายุเป็ด
2 - 3 สัปดาห์
4 - 5 สัปดาห์

วัคซีนป้องกันโรค
ดัคเพลค
อหิวาต์หรือกระตุน้ ดัคเพลค
ห่างเข็มแรก 2 สัปดาห์

หมายเหตุ วัคซีนดัคเพลค ให้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนือ้ หรือเข้าใต้หนัง
วัคซีนอหิวาต์ให้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนือ้
วัคซีนพาร์โวไวรัสให้โดยการฉีดเข้าใต้หนัง
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โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ
(Infectious bronchitis)
โรคกัมโบโร (Infectious bursal disease)
โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ
(Infectious laryngotracheitis)
โรคมาเร็กซ์ (Marek’s disease)

โรครีโอไวรัสในไก่ (Avain reovirus)
โรคกาฬโรคเป็ด (Duck plague)
โรคไวรัสตับอักเสบในเป็ด
(Duck viral hepatitis)
โรคฝีดาษไก่ (Fowl pox)

โรคอินฟลูเอนซ่า (Avian influenza)

การตรวจทางไวรัสวิทยา

พยาธิวทิ ยาทัว่ ไป (General pathology)
- การผ่าซาก (Necropsy)
- จุลพยาธิวทิ ยา (Histopathology)

พยาธิคลีนคิ (Clinical pathology)

การตรวจทางพยาธิวิทยา

ประเภทการตรวจ/โรค

เม็ดตุม่ บริเวณผิวหนังปาก
และหลอดอาหาร
อวัยวะทางเดินหายใจ ไต
ไม้พนั สำลีปา้ ยภายในหลอดลม
ต่อมเบอร์ซา่ ม้าม
อวัยวะทางเดินหายใจ ไต
ไม้พนั สำลีปา้ ยภายในหลอดลม
ไก่ปว่ ย
ซีรมั

เพาะแยกเชือ้

เพาะแยกเชือ้
เพาะแยกเชือ้
AGID
เพาะแยกเชือ้
เพาะแยกเชือ้
เพาะแยกเชือ้
Agar gel immuno - diffusion

ทางเดินระบบหายใจ (RT)
ทางเดินอาหาร อุจจาระ ไต
ไม้พนั สำลีปา้ ยภายในก้น หลอดลม ไซนัส
น้ำจากข้อ
หลอดอาหาร ตับ ม้าม ไต
ตับ

สัตว์ป่วย / ซาก
อวัยวะสด

เลือดใส่สารป้องกันการ
แข็งตัว (EDTA 1 มก./มล.)

ชนิดตัวอย่าง

เพาะแยกเชือ้
AGID
เพาะแยกเชือ้
เพาะแยกเชือ้
เพาะแยกเชือ้
เพาะแยกเชือ้

ตรวจด้วยตาเปล่า
เทคนิคการทำสไลด์เนือ้ เยือ่
ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์

เทคนิคทางโลหิตวิทยา

วิธีทางห้องปฏิบัติการ

5 กรัม
2 - 3 อัน
ทัง้ ต่อม
5 กรัม
2 - 3 อัน
2 ตัว
1 มล.

แช่แข็ง
แช่เย็น
แช่แข็ง
แช่แข็ง
แช่เย็น
แช่แข็ง
แช่แข็ง

แช่แข็ง

แช่เย็น
แช่แข็ง
แช่แข็ง
แช่แข็ง

2 - 3 อัน
1 มล.
5 กรัม
5 กรัม
1 กรัม

แช่แข็ง

แช่เย็น ห้ามแช่แข็ง
อวัยวะใน 10%บัฟเฟอร์ฟอร์มาลิน

แช่เย็น ห้ามแช่แข็ง
(ส่งตรวจภายใน 8 ชม.)

การเก็บรักษา

5 กรัม

สัตว์ปีก 2 - 5 ตัว
ขนาด 5 มม.

1 มล.

ปริมาณ

ข้อแนะนำในการจัดส่งตัวอย่าง (ต้องระบุประวัติสัตว์ป่วยและวัตถุประสงค์การชันสูตรโดยละเอียดทุกครั้ง)

15 วันทำการ
15 วันทำการ
2 วันทำการ
5 - 10 วันทำการ
5 - 10 วันทำการ
10 วันทำการ
3 วันทำการ

6 วันทำการ

5 - 10 วันทำการ
1 - 2 วันทำการ
5 - 10 วันทำการ
6 วันทำการ
5 - 10 วันทำการ
5 - 10 วันทำการ

1 วันทำการ
7 วันทำการ

1 - 3 วันทำการ

ระยะเวลาดำเนินการ(ขั้นต่ำ)
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พยาธิ
1.พยาธิตัวกลม
2.พยาธิตวั ตืด
3.Cestode (Monezia sp.,Taenia sp.)
4.พยาธิในเลือด
- มาลาเลียในไก่

การตรวจทางปาราสิตวิทยา

โรคติดเชือ้ แบคทีเรียอืน่ ๆ

โรคซัลโมเนลโลซิส (Salmonellosis)

โรคติดเชือ้ คลอสตริเดียม
(Clostridium infection)
โรคติดเชือ้ อี โคไล (Colibacillosis)
โรคหวัดติดต่อ (Infectious coryza)

โรคหวัดเรือ้ รัง หรือ ซี อาร์ ดี
(Chronic respiratory disease)

การตรวจทางแบคทีเรียวิทยา

โรคพาร์โวไวรัสในห่านและเป็ดเทศ
(Goose and Muscovy duck parvovirus)

โรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease)

ประเภทการตรวจ/โรค

อุจจาระสด
ตัวพยาธิใน 10% ฟอร์มาลิน
กล้ามเนือ้ ทีพ่ บ cyst
เลือด / เลือดป้ายสไลด์

ตรวจหาไข่พยาธิ
ตรวจแยกชนิด
ตรวจหาเชือ้

เพาะแยกเชือ้

Slide agglutination test
เพาะแยกเชือ้ ผ่านสัตว์ทดลอง
PCR
เพาะแยกเชือ้
เพาะแยกเชือ้
Heagglutination inhibition
เพาะแยกเชือ้

ไม้พนั สำลีปา้ ยภายในหลอดลม ถุงลม
หรือปอด
ซีรมั
อวัยวะ ลำไส้ แผล เลือด
เก็บหลังสัตว์ตายไม่เกิน 2 ชม.
อวัยะภายใน อุจจาระ
หัวไก่ ไม้พนั สำลีปา้ ยจากน้ำมูก น้ำตา
ซีรมั
อวัยวะภายใน ลำไส้ อุจจาระ
อาหารทีเ่ ลีย้ ง
อวัยวะภายใน สมอง ลำไส้

ซีรมั
ตับ / ไต / ลำไส้

Heagglutination inhibition
เพาะแยกเชือ้

เพาะแยกเชือ้ PCR

สมอง / ทอมซิล / ตับ / ปอด
ไม้พนั สำลีปา้ ยภายในหลอดลม
และภายในก้น

ชนิดตัวอย่าง

เพาะแยกเชือ้
เพาะแยกเชือ้

วิธที างห้องปฏิบตั กิ าร

1 มล. / 2 แผ่น

10 กรัม
ตัวรวมหัว
10 กรัม

10 กรัม
2 ข้าง ซ้าย - ขวา
1 มล.
10 มล.
25 มล.
10 มล.

1 มล.
1 กรัม (มล.)

2 อัน / ชิน้

2 วันทำการ
2 วันทำการ
2 วันทำการ
2 - 3 วันทำการ

แช่เย็น / ใส่กล่อง

3 - 7 วันทำการ
5 - 7 วันทำการ
3 วันทำการ
4 - 7 วันทำการ
4 - 7 วันทำการ
3 - 30 วันทำการ

1 วันทำการ
15 - 30 วันทำการ

แช่เย็น
อุณหภูมหิ อ้ ง
แช่เย็น

แช่เเข็ง
แช่แข็ง
ส่งภายใน 1 ชม.
แช่เเข็ง
แช่เย็น
แช่เเข็ง
แช่เเข็ง
อุณหภูมหิ อ้ ง
แช่เเข็ง

7 - 30 วันทำการ

2 วันทำการ
5 - 10 วันทำการ

แช่เเข็ง
แช่แข็ง

แช่เย็น

5 วันทำการ
5 - 10 วันทำการ

แช่แข็ง
แช่เย็น

5 กรัม
2 - 3 อัน
1 มล.
5 กรัม

ระยะเวลาดำเนินการ(ขั้นต่ำ)

การเก็บรักษา

ปริมาณ

ข้อแนะนำในการจัดส่งตัวอย่าง (ต้องระบุประวัติสัตว์ป่วยและวัตถุประสงค์การชันสูตรโดยละเอียดทุกครั้ง)
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