
 

 

                                   

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคปรสิตในสัตวปกของประเทศไทย 
(Guideline of Poultry Parasitic Disease Diagnosis in Thailand) 

 
 

นายสัตวแพทยสถิตยพงษ พรหมสถิตย 
สัตวแพทยหญิงพชรมน ทองเฟอง



ก 

 

คำนำ 

ในปจจุบันระบบการเลี้ยงสัตวปกในเชิงพาณิชยของประเทศไทยน้ันมีการพัฒนาไปอยางมาก โดย

ประเทศไทยถือเปนผูสงออกเน้ือสัตวปกและผลิตภัณฑแปรรูปเปนอันดับตนๆ ของโลก โดยจากขอมูลของ

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวใน พ.ศ.2561 สามารถสงออกเน้ือไกแชเย็นหรือแชแข็ง

รวม 324,800 ตัน เน้ือไกแปรรูปรวม 567,480 ตัน เน้ือเปดแชเย็นหรือแชแข็งรวม 5,226 ตัน เนื้อเปดแปรรูป

รวม 4,074 ตัน ไขสดและไขเค็มรวม 20,685 ตัน และไขนกกระทาตมสุก 1,982 ตัน ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นใน

ทุกป การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวปกในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมาน้ันมีการพัฒนาไปอยางมาก

โดยเฉพาะการจัดการทางดานโภชนาการและระบบการควบคุมและปองกันโรคในระบบการเลี้ยงสัตวปกเชิง

พาณิชย ในขณะเดียวกันเกษตรกรไทยหลายรายยังคงรูปแบบการเลี้ยงแบบด้ังเดิมโดยเฉพาะรูปแบบการเลี้ยง

หลังบาน (Backyard System) หรือการเลี้ยงปลอยแบบอิสระ (Free-range System) ดังจะเห็นไดจากการ

เลี้ยงไกพ้ืนเมือง ไกชน และเปดไลทุง ของประเทศไทย เปนผลใหระบบการเลี้ยงสัตวปกภายในประเทศยังคงมี

ความหลากหลาย ดังน้ันในกลุมเกษตรกรที่ยังไมพัฒนาสูการเลี้ยงสัตวปกในเชิงพาณิชยยังมีความตองการใน

การชวยเหลือและสงเสริมจากเจาหนาที่ภาครัฐ โดยเฉพาะเจาหนาที่จากกรมปศุสัตวในการใหความรูทางดาน

โรคระบาด การดูแลเรื่องสุขภาพฝูงสัตวปก รวมไปถึงการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานระบบปองกันโรคทาง

ชีวภาพอีกดวย 

แนวการปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคปรสิตในสัตวปกของประเทศไทยฉบับนี้จึงมีความมุงเนนที่จะให

ความรูแกเจาหนาที่ปศุสัตวในพ้ืนที่ วาดวยเรื่องโรคที่เกิดจากปรสิตในสัตวปกที่พบในประเทศไทย ซึ่งเปน

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูภายในตัวของโฮสต (Hosts) โดยจะอาศัยอยูทั้งที่เปนที่พักอาศัยและแหลงของอาหาร โดย

ในบางครั้งอาจทำใหไดรับความเจ็บปวยหรือกระทั่งถึงแกชีวิตได  ซึ่งปรสิตเหลาน้ีสามารถแบงออกไดเปน 3 

กลุมใหญๆ ไดแก โปรโตซัว (Protozoa) พยาธิภายใน (Internal Parasites) และพยาธิภายนอก (External 

Parasites) ของสัตวปก โดยจะเนนในสวนของการวินิจฉัยโรค การรักษา และการปองกันโรคที่อาจเกิดขึ้นกับ

ตัวสัตว เพ่ือใหเจาหนาที่ปศุสัตวในพ้ืนที่สามารถใหคำแนะนำเบ้ืองตนใหกับเกษตรกรเมื่อพบการระบาดของ

โรคในพ้ืนที่จริง 
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บทท่ี 1 หลักการเกิดโรคในสัตวปก 

 โรค (Disease) คือการเปลี่ยนแปลงของรางกายหรืออวัยวะ ซึ่งจะมีผลรบกวนตอการทำหนาที่ปกติ

ของรางกาย ซึ่งโรคสวนใหญมักไดรับการยืนยันการเกิดโรคภายหลังจากที่พบวาการทำหนาที่ของรางกายเกิด

ความผิดปกติไปแลว โดยปจจัยหลักที่เก่ียวของกับการเกิดโรค ความรุนแรง หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน

รางกายสัตวน้ันประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ดังรูปที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดโรค ความรุนแรง หรือความผิดปกติในรางกายสัตว 

 1. ปจจัยจากตัวสัตว ประกอบดวยความตานทานโรคและภูมิคุมกัน ดังนี้  

1.1 ความตานทานโรค ขึ้นกับ ชนิดของสัตว สายพันธุ และความตานทานโรครายตัว ซึ่ง

รวมถึงอายแุละเพศ ทำใหสัตวแตละตัวมีความไวตอการเกิดโรคและระดับความรุนแรงที่แตกตางกัน 

1.2 ภูมิคุมกัน ในตัวสัตวมีดวยกัน 2 รูปแบบ คือ 

  1.2.1 ภูมิคุมกันที่รางกายสัตวสรางขึ้นมาเอง โดยอาจเกิดจากสัตวไดรับเช้ือจาก

ธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระตุนโดยวัคซีน ทั้งในสวนของวัคซีนเช้ือเปนและวัคซีนเช้ือตาย   

  1.2.2 ภูมิคุมกันที่สัตวไดรับมา เปนภูมิคุมกันที่ไดรับการถายทอดจากแมสูลูก โดย

สามารถถายทอดผานไขแดงที่เรียกวาอิมมูโนโกลบูลิน Y (IgY)  

2. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เปนปจจัยที่มีผลทำใหสัตวเกิดสภาวะเครียด ไดแก สภาพภูมิอากาศ โดย

อากาศที่รอนหรือเย็นจนเกินไปมักทำใหสัตวเกิดความเครียด รวมถึงสิ่งปูรองที่ช้ืนแฉะ รวมกับการระบาย

อากาศที่ไมเหมาะสม ซึ่งในการจัดการโรงเรือนในระบบปด (Evaporative System) นั้น สามารถนำมากำหนด

เปนดัชนีความเครียดจากความรอน (Heat Stress Index) โดยใชสูตรดังนี้   
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 ดัชนีความเครียดจากความรอน = อุณหภูมขิองอากาศน่ิง (ฟาเรนไฮต ; °F) + ความช้ืนสัมพันธ (%)  

ซึ่งคาที่ไดจากการจัดการโรงเรือนในระบบปดที่เหมาะสมน้ัน ไมควรเกิน 160 เน่ืองจากจะทำให 

สัตวปกไมสามารถที่จะกำจัดความรอนสวนเกินออกจากรางกายได ซึ่งชองทางที่สัตวปกสามารถกำจัดความ

รอนสวนเกิน ประกอบดวย 3 ชองทางหลัก คือ การระบายความรอนผานผิวหนัง ซึ่งมีทั้งการแผรังสี โดยเปน

การระบายความรอนใหกับอากาศรอบๆ ตัว หรืออาศัยอากาศเย็นที่เคลื่อนผานเปนการพัดพาความรอนออก

จากตัว รวมถึงการสัมผัสกับสิ่งของที่เย็นกวารางกาย ชองทางตอมาเปนการระบายความรอนผานระบบ

ทางเดินหายใจ โดยอาศัยการเปลี่ยนน้ำเปนไอน้ำออกมากับการหายใจ อีกชองทางเปนการผานความรอน

ออกมากับสิ่งขับถาย ซึ่งชองทางน้ีระบายความรอนออกมาไมไดมากนัก นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการดาน

อาหารและน้ำที่ไมเพียงพอ โดยตองคำนึงทั้งในสวนของปริมาณและโภชนะอีกดวย การปนเปอนของสารพิษ 

การใชยาที่มากเกินไป รวมถึงการขนสงสัตว สิ่งเหลาน้ีลวนทำใหสัตวเกิดความเครียดทั้งสิ้น 

 3. ปจจัยจากเช้ือโรค ขึ้นกับชนิดเช้ือกอโรคซึ่งมีทั้งจากเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา และปรสิต โดยการ

เกิดโรคและความรุนแรงของโรคน้ันขึ้นกับ ชนิดของเช้ือ สายพันธุ และปริมาณของเช้ือที่สัตวตัวน้ันๆ ไดรับ  

 ซึ่งในการวินิจฉัยโรคเบ้ืองตนน้ัน เจาหนาที่กรมปศุสัตวตองใหความสำคัญตอปจจัยที่กลาวมาทั้งหมด 

เนื่องจากการที่สัตวจะเกิดโรคหรือพบความผิดปกติในการทำงานของรางกายเกิดขึ้นน้ัน มักไมเกิดจากปจจัย

หลักเพียงปจจัยใดปจจัยหน่ึง แตมักเกิดจากหลายปจจัยรวมกันในการโนมนำใหสัตวแสดงอาการของโรคขึ้น 

ดังนั้นสิ่งที่จำเปนนอกจากการวินิจฉัยโรคในเบ้ืองตนแลวนั้น ยังจำเปนตองทำการศึกษาถึงปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจ

โนมนำทำใหสัตวเกิดความเครียด รวมถึงการวางแผนการปองกันโรค และกำหนดเปนมาตรการเพ่ือไมใหสัตว

ฝูงนีก้ลับมาเกิดโรคซ้ำอีกได 

โดยแนวปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคฯ ฉบับนี้ จะกลาวถึงโรคที่เกิดจากปรสิตในสัตวปกเปนหลัก ปรสิตใน

สัตวปกสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม คือ โปรโตซัว (Protozoa) พยาธิภายใน (Internal Parasites) และ

พยาธิภายนอก (External Parasites) โรคที่เกิดจากปรสิตมีทั้งในรูปแบบของโรคติดตอ (Infectious Disease) 

ซึ่งเกิดจากโปรโตซัว และโรคที่เกิดจากตัวสัตว (โฮสต; Host) ถูกรบกวน (Infestation) โดยพยาธิภายในหรือ

พยาธิภายนอก ซึ่งพยาธิเหลาน้ีอาศัยการกินหรือดูดกลืนสารอาหารจากรางกายสัตว ทำใหสัตวเจริญเติบโตชา 

แคระแกร็น ใหผลผลิตต่ำ รวมถึงทำใหสัตวมีภูมิคุมกันต่ำ เปนผลใหสามารถติดเช้ือแทรกซอนไดงายและ

ตอบสนองตอการทำวัคซีนปองกันโรคตางๆ ไดไมดีเทาที่ควร 
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บทท่ี 2 การดำเนินการของเจาหนาที่ปศุสัตวเม่ือพบสตัวปกปวยหรือตายผิดปกต ิ

 เมื่อพบวาสัตวปกมีอาการปวยหรือตายน้ัน เกษตรกรผูเลี้ยงสามารถแจงเจาหนาที่ปศุสัตวหรือ

เครือขายการระวังโรคในพ้ืนที่ เมื่อพบปญหาสัตวปกปวยหรือตายผิดปกติ โดยเมื่อพิจารณาแลววาไมเกี่ยวของ

กับปจจัยดานการจัดการหรือเปนผลกระทบที่มาจากสิ่งแวดลอม ซึ่งเกษตรกรอาจพบอาการของโรคที่สำคัญ 

ซึ่งเกษตรกรตองเฝาระวังเปนพิเศษ อาทิเชน สัตวปกปวยตายกะทันหันโดยไมแสดงอาการ มีประวัติสัมผัสหรือ

ติดตอกับฟารมในพ้ืนที่ที่พบการโรคระบาด อัตราการใหไขลดลง หรือหยุดไข โดยอาจพบไขที่มีลักษณะผิดรูป 

ผิวขรุขระ เปลือกบาง หรือไมมีเปลือก ซึม ขนยุง หงอนเหนียงซีด หรืออาจพบหงอนเหนียงมีสีคล้ำ หนาบวม 

จาม มีน้ำมูกและน้ำตา เยื่อบุตาอักเสบ มีตุมนูนเปนสะเก็ดขึ้นตามผิวหนัง หรืออาจพบในชองปาก พบจุด

เลือดออกหรือปนเลือด บริเวณหนาแขงและพังผืดที่บริเวณเทา หายใจลำบากมีเสียงดัง บางตัวอาจพบอาการ

ยืดคอหายใจ ไอ และอาจพบน้ำลายปนเลือด กินอาหารลดลง ถายเหลว อาจถายเปนน้ำ (ใหดูลักษณะของสี

ประกอบ) ถายเปนเมือก หรือมีเลือดปน กลามเน้ือกระตุก ปกตก คอบิด อัมพาต ชัก แหงนคอ และขาเหยียด

ไปดานหลัง เปนตน นอกจากน้ียังสามารถแจงผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก 

 1. แอปพลิเคชัน “ผอดีดี” หรือ “PODD” สามารถดาวนโหลดไดทั้งในระบบแอนดรอยด และ IOS 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงโลโกแอปพลิเคชัน “ผอดีดี”  

2. แอปพลิเคชัน “DLD 4.0” สามารถดาวนโหลดไดทั้งในระบบแอนดรอยด และ IOS โดยเขาไปใช

งานในเมนู “แจงเหตุ/ขอความชวยเหลือ” 

 

 

 

  

   

 

รูปที่ 3 แสดงโลโกแอปพลิเคชัน “DLD 4.0”  
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 3. สามารถเขาในระบบสารสนเทศ URL: http://esmartsur.net โดยสามารถคลิกเขาไปในไอคอน 

“แจงโรคระบาดสัตว” 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แสดงไอคอน “แจงโรคระบาดสัตว” 

ที่มา : http://esmartsur.net  

 โดยในการแจงโรคผานแอปพลิเคชัน “ผอดีดี” และ “DLD 4.0” ขอมูลจะถูกสงไปยังสำนักควบคุม 

ปองกันและบำบัดโรคสัตวเพ่ือประสานงานเจาหนาที่ปศุสัตวในพ้ืนที่เขาตรวจสอบในลำดับถัดไป สวนการแจง

โรคผานระบบสารสนเทศ URL: http://esmartsur.net น้ัน สำนักงานปศุสัตวในพ้ืนที่สามารถเขาดูขอมูลได 

ผานการ Log In เขาสูระบบ จากนั้นเลือกไอคอน “บริหารจัดการพ้ืนฐาน” แลวเลือก “การแจงโรคระบาด

สัตว” นอกจากน้ีเกษตรกรยังสามารถแจงไปยังสำนักควบคุม ปองกันและบำบัดโรคสัตวโดยตรง ผานโทรศัพท

หมายเลข 02-653-4444 ตอ 4126 

ในระหวางที่รอเจาหนาที่ปศุสัตวเขาตรวจสอบกรณีที่ไดรับแจงสัตวปกปวยหรือตายผิดปกติในพ้ืนที่

จริงน้ัน ควรแนะนำใหเกษตรกรปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ใหเกษตรกรตระหนักอยูเสมอวาในการปฏิบัติกับฝูงสัตวปกที่พบอาการปวยหรือตายผิดปกติ อาจ

เกิดจากโรคที่สามารถติดตอจากสัตวสูคน (Zoonosis) โดยเฉพาะโรคไขหวัดนก ดังน้ันในการเขาดำเนินการ

อยางใดอยางหนึ่งกับตัวสัตวหรือในบริเวณพ้ืนที่เกิดโรค ตองมีการปองกันตนเองทุกครั้ง ไมวาจะเปนการสวม

รองเทาบูท หนากากอนามัย ถุงมือ หรือสวมแวนตา เพ่ือปองกันโรคที่สามารถติดตอจากสัตวสูคนได  

2. ดำเนินการแยกสัตวปวยออกจากฝูงสัตวปกติ โดยกักไวในคอกกักแยกสัตวปวย ซึ่งควรต้ังในทิศทาง

ที่อยูใตลม ไมควรนำสัตวปวย ซากสัตว มูล สิ่งปูรอง และอุปกรณตางๆ ออกนอกพ้ืนที่ฟารมเกิดโรค หาก

จำเปนตองกำจัดซากสัตวใหดำเนินการเผาหรือฝง การฝงใหสวนบนสุดของซากสัตวอยูต่ำกวาระดับผิวดิน 50 

เซนติเมตร โดยมีการฆาเช้ือโรคดวยการราดน้ำยาฆาเช้ือหรือโรยปูนขาวที่บริเวณกนหลุมและดานบนของซาก

สัตว จากน้ันฝงกลบและทำการฆาเช้ือที่ปากหลุมซ้ำอีกครั้ง  
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3. ในสวนของโรงเรือนที่ใชสำหรับเลี้ยงฝูงสัตวปกติ ใหดำเนินการเก็บมูลและสิ่งปูรอง จากนั้นทำความ

สะอาดรวมกับการพนน้ำยาฆาเช้ือ รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณสำหรับใหน้ำและอาหาร นอกจากน้ียังให

ดำเนินการพนยาฆาเช้ือบริเวณรอบพ้ืนที่เลี้ยงสัตวอีกดวย 

4. เพ่ิมความเขมงวดดานการจัดการฟารม โดยทำการแยกบุคลากรที่เลี้ยงฝูงสัตวปกติออกจาก

บุคลากรที่เลี้ยงฝูงสัตวปวยอยางชัดเจน แตหากมีบุคลากรไมเพียงพอใหจัดลำดับโดยเริ่มปฏิบัติงานในฝูงสัตว

ปกติกอนที่จะเขาไปดูแลฝูงสัตวปวย โดยในแตละวันจะไมมีการยอนกลับไปดูแลฝูงสัตวปกติอีก เน่ืองจากอาจ

นำโรคจากฝูงสัตวปวยกลับไปยังฝูงสัตวปกติได นอกจากน้ีบุคลากรภายในฟารมเกิดโรคควรงดการเดินทางไป

ยังสถานที่อ่ืนๆ ไมวาจะเปน ฟารมเลี้ยงสัตวปก สนามชนไก รวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงชุมชนที่เกษตรกรหรือ

บุคลากรจากฟารมอ่ืนสามารถเขามาพบปะได เนื่องจากอาจทำใหเกิดการแพรกระจายของโรค แตหากมีความ

จำเปนที่จะตองที่จะตองเขาหรือออก ใหปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) อยาง

เครงครัดทั้งในสวนการพนน้ำยาฆาเช้ือบุคคลและยานพาหนะ รวมถึงจัดใหมีการเปลี่ยนเสื้อผาและรองเทา

สำหรับใชภายในฟารมเทาน้ัน 

5. งดหรือเลื่อนโปรแกรมการทำวัคซีนในโรงเรือนที่พบอาการปวยหรือตายผิดปกติ เน่ืองจากการทำ

วัคซีนปองกันโรคที่ไดผลดีน้ัน ตองทำในสัตวที่มีสุขภาพแข็งแรงเทานั้น 

6. จดบันทึกขอมูลโดยลงขอมูลในสวนของวันที่ จำนวนสัตวปวย จำนวนสัตวตาย ลักษณะอาการ

ผิดปกติที่พบ และการดำเนินการกับสัตวปวยหรือตายเหลาน้ี รวมถึงบันทึกชวงระยะเวลาต้ังแตสัตวเริ่มแสดง

อาการจนกระทั่งสัตวตาย 

การดำเนินการเขาตรวจสอบพ้ืนที่ที่ไดรับแจงสัตวปกปวยหรือตายผิดปกติโดยเจาหนาที่ปศุสัตวน้ัน สิ่ง

สำคัญที่เจาหนาที่ทุกทานตองจดจำใหขึ้นใจ คือ 
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นิยามสัตวปกสงสัยโรคไขหวัดนกและโรคนิวคาสเซิล 

1. สัตวปกที่เลี้ยงในระบบฟารมมาตรฐานพบอัตราการปวยรอยละ 1 ภายใน 2 วัน หรืออัตรา 

   การกินน้ำหรืออาหารลดลงรอยละ 5 ภายใน 1 วัน หรืออัตราการใหไขลดลงรอยละ 5  

   ภายใน 1 วัน 

2. สัตวปกที่เลี้ยงระบบปลอยภายในหมูบานเดียวกันหรือพ้ืนที่เดียวกันแสดงอาการทางคลินิก 

   ตามขอ 3. ภายใน 7 วัน 

3. สัตวปกตามขอ 1. หรือ ขอ 2. แสดงอาการทางคลินิกดังตอไปน้ี 

  3.1 มีการตายเฉียบพลัน หรือ 

  3.2 พบอาการในระบบทางเดินหายใจ อาทิเชน หายใจลำบาก หัวบวม ตาบวม หรือ 

  3.3 พบอาการในระบบประสาท อาทิเชน ชัก คอบิด หรือ 

  3.4 ทองเสีย ขนยุง ซึม เบ่ืออาหาร ไขผิดรูป มีจุดเลือดออกตามหนาแขง หงอนและ 

                เหนียงมีสีมวงคล้ำ 

 ในกรณีที่เจาหนาที่ปศุสัตวเขาตรวจในพ้ืนที่แลวพบวาสัตวปกปวยตายตามนิยมขางตน หรือประเมิน

แลวพบวามีแนวโนมที่จะเปนโรคระบาด (โรคที่เกิดจากปรสิตในสัตวปกไมไดอยูในนิยามของ “โรคระบาด” 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยเรื่อง 

“กำหนดโรคระบาดสัตวเพ่ิมเติม”) ใหดำเนินการดังน้ี 

 1.   เก็บตัวอยางซากสัตวปกที่ตายใหม หรือสัตวปกตัวที่แสดงอาการปวยชัดเจน จำนวน 3-5 ตัว โดย

ดำเนินการดังน้ี 

1.1 เก็บซากสัตวปกใสในถุงพลาสตกิ  

1.2 เขียนสถานที่เก็บตัวอยาง (ที่อยู) วันที่เก็บตัวอยาง ชนิดสัตวปก และช่ือผูเก็บตัวอยาง 

พรอมเบอรโทรศัพทติดตอ ใสในถุงพลาสติกที่ซอนอีกหนึ่งช้ัน จากนั้นรัดปากถุงใหแนน 

1.3 ใสในกระติกน้ำแข็ง โดยตองมีน้ำแข็งบดรองกนกระติกประมาณ 1 ใน 4 วางถุงเก็บซาก

สัตวปกแลวคอยเทน้ำแข็งกลบ 

1.4 รีบดำเนินการสงตัวอยางที่สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ หรือศูนยวิจัยและพัฒนาการ 

สัตวแพทยในแตละภูมิภาค ภายใน 24 ช่ัวโมง 

 2. ทำบันทึกการสั่งกักสัตว (เอกสารหมายเลข 1) ของสัตวปกบานที่ตองสงสัยทั้งหมด เพ่ือปองกันการ

เคลื่อนยายสัตวปกออกนอกบริเวณจุดเกิดโรค รวมกับทำรายงานการสอบสวนสาเหตุและระบาดวิทยาของโรค

ระบาดสัตวปก (เอกสารหมายเลข 2) เพ่ือใชในการคนหาหลักฐานทางระบาดวิทยาสำหรับตรวจสอบแหลงที่มา
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ของโรคที่อาจเปนไปได โดยใหสำนักงานปศุสัตวจังหวัดดำเนินการสงรายงานผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(E–mail) ibird1@dld.go.th ภายใน 48 ช่ัวโมง  

3. เนนย้ำใหเกษตรกรทำความสะอาดบริเวณที่เลี้ยงสัตวปก และดำเนินการพนยาฆาเช้ือบริเวณรอบๆ 

จุดเกิดโรค 

 4. ประสานเครือขายเฝาระวัง อาสาปศุสัตว และเกษตรกรในพ้ืนที่รัศมีรอบจุดเกิดโรค 10 กิโลเมตร 

หรือตามขอมูลที่ไดรับจากการคนหาหลักฐานทางระบาดวิทยา ในการเฝาระวังทางอาการ โดยหากพบสัตวปก

ปวยหรือตายผิดปกติใหรีบแจงเจาหนาที่ปศุสัตวหรือเครื่อขายเฝาระวังโรค ภายใน 12 ช่ัวโมง 

 5. รายงานสัตวปกที่ปวยตายตามนิยามของโรค หรือกรณีสงสัยวาเกิดโรคระบาด ผานระบบ

สารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคไขหวัดนก URL: http://1th.me/hW09B หรือรายงานในแบบรายงานการเฝา

ระ วังโรค ไขห วัดนก (รก . 1 ; เอกสารหมายเลข  3) ผ านทางไปรษ ณี ย อิ เล็ กทรอ นิกส  (E–mail) 

ibird1@dld.go.th และรายงานตามแบบรายงานสถานการณและการควบคุมโรคสัตวปกประจำสัปดาห (สคส 

1. ; เอกสารหมายเลข 4) ทุกสัปดาหอยางตอเน่ือง จนกวาโรคจะสงบอยางนอย 4 สัปดาห โดยรายงานผาน

ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E–mail) ibird1@dld.go.th เชนกัน  
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บันทึกการสั่งกักสัตว 

เขียนที่................................................................................ 

วัน..................เดือน.................................ป........................ 

  บันทึกนี้แสดงวาสัตวแพทยกรมปศุสัตวช่ือ............................................................................ใช
อำนาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.๒๕๕๘ ไดสั่งให  
(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ปฏิบัติตามคำสั่งตอไปนี ้
  ๑. ใหทำการกักสัตว....................ไวในบริเวณ เลขที่..........หมู...........ตำบล..............................
อำเภอ................................................จังหวัด.................................................. 
  ๒. ใหอาหาร หญา น้ำ ใหสัตวกินในบริเวณที่กำหนดใหตามขอ ๑ 
  ๓. จะนำสัตวออกนอกบริเวณที่สั่งกักในกรณีใดๆ โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่สารวัตรฯ 
เปนลายลักษณะอักษรไมได 
  ๔. ถาสงสัยจะเกิดสัตวปวยหรือมีสัตวเกิดตายลงกะทันหัน ตองรีบแจงเจาหนาที่สารวัตรฯ ผู
สั่งกักทราบทันทีและดำเนินการแยกสัตวปวยออกจากสัตวปกติ 
  ๕. ถาสัตวหายไปจากบริเวณที่กำหนดให โดยวิธีใดวิธีหน่ึงก็ตาม ตองรายงานใหเจาหนาที่
สารวัตรฯ ผูสั่งกักทราบทันที 
  ๖. คาใชจายในการเลี้ยงดูสัตว ตลอดจนถาสัตวเกิดการตายหรือสูญหาย เจาของสัตวจะตอง
เปนผูรับผิดขอบเองทั้งสิ้น   

  ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามในบันทึกน้ี ต้ังแตวันที่..........เดือน................................พ.ศ.................จนถึง 
วันที่....เดือน........................พ.ศ..............หรือจนกวาเจาหนาที่สัตวแพทยจะไดสั่งการเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 

สั่ง ณ วันที่..........เดือน...................................พ.ศ................... 
(ลงช่ือ)..................................................สัตวแพทยผูสั่งกักสตัว 

                                                                 (.....................................................) 

ขาพเจา..............................................................ผูรับผิดชอบสัตวตามจำนวนในบันทึกนี้ทราบ
คำสั่งของเจาหนาที่สัตวแพทยแลว ขอรับรองวาเจาหนาที่สัตวแพทย ไดอานใหฟงเปนที่เขาใจดีแลวและถูกตอง
ทุกประการ มิไดมีการบังคับขูเข็ญแตประการใด ขาพเจารับวาจะปฏิบัติตามคำสั่งโดยเครงครัดทุกประการ  
หากขาพเจาไมปฏิบัติตามบันทึกขอหนึ่งขอใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่สัตวแพทย ฟองรองไดตามกฎหมาย  
และหากขาพเจาจางผูอ่ืนเลี้ยง จะใหผูรับเลี้ยงปฏิบัติตามบันทึกนี้ดวย โดยขาพเจารับเปนผูรับผิดชอบผูเดียว   
เพ่ือเปนหลักฐานจึงลงลายมือช่ือไวเปนสำคัญ 

                                                          (ลงช่ือ)..................................................ผูรับการสั่งกักสัตว 
                                                                 (.....................................................) 

สถานที่ติดตอ........................................................................................................................................................ 

เอกสารหมายเลข 1 
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รายงานการสอบสวนสาเหตแุละระบาดวิทยาของโรคระบาดสัตวปก 

สำนักงานปศสุัตวจังหวัด...............................................................วันที.่.............................................. 
 
๑. สถานที่เกิดโรค 

ช่ือฟารม….................................................................ช่ือเจาของ............................................................. 
บานเลขที่….…….หมู………ตำบล............................อำเภอ...........................จังหวัด.................................   
พิกัด X............................................. Y........................................................ 

๒. ชนิดของฟารมที่มีสัตวปวย 
(   ) ไกไข             (   ) ไกพ้ืนเมือง                      (   ) เปดไข                    (  ) เปดเน้ือ 
(  ) หาน              (   ) นก (ระบุ) ........................     (   ) อ่ืนๆ ......................………………………      

๓. ลักษณะฟารม ทีม่ีสัตวปวย 
(     ) ฟารมในเครือบริษัท (ระบุช่ือบริษัท)…….........................................................………………………… 
(     ) ฟารมอิสระในเครือเอเยนต (ระบุช่ือเอเยนต) ………………………………...........…….……………………. 
(     ) เกษตรกรรายยอย  (   ) อ่ืนๆ ………………………………………….…..........................……….. 

๔. ลักษณะพ้ืนที่ของบริเวณที่พบโรค 
(   ) ทุงนา            (     ) สวนผลไม           (    ) ปา                 (   ) พ้ืนที่รกราง 
(  ) ไร (ระบุ) .............................................     (    ) ชุมชนเมือง       (   ) อ่ืนๆ .................................. 

๕. ลักษณะภูมปิระเทศของบริเวณที่พบโรค 
(    ) มแีหลงน้ำธรรมชาติ  ระบุชนิดและช่ือของแหลงน้ำ....................................................................... 
(    ) ติดถนนสายหลัก ระบุช่ือถนน........................................................................................................   
(    ) ติดถนนสายรอง                  
(    ) ติดถนนทองถิ่น                   

๖. จำนวนสัตวปกทัง้หมด จำนวนตัวปวยและจำนวนตัวตาย ในฟารม / บาน   
(   ) ไกไข  .................….…ตัว     ปวย..........……..…ตัว   ตาย..……......…….ตัว         
(   ) ไกเนื้อ .......................ตัว  ปวย.....................ตัว   ตาย….………….....ตัว                    
(   ) ไกพ้ืนเมือง ................ตัว        ปวย.....................ตัว           ตาย……….…....….ตัว        
(   ) เปดไข ....................…ตัว   ปวย.............……..ตัว   ตาย…….....……….ตัว  
(   ) เปดเน้ือ ..................…ตัว   ปวย.....................ตัว   ตาย…….………….ตัว             
(   ) หาน  ....................…..ตัว   ปวย.....................ตัว   ตาย…….…...…….ตัว               
(   ) นก (ระบุ) ..................ตัว          ปวย.....................ตัว   ตาย…….………….ตัว 

๗. จำนวนฟารมหรือบานที่เลีย้งสัตวปก ในรัศมี ๑ กิโลเมตร รอบพ้ืนที่เกิดโรค  
(    ) ฟารมเลีย้งสัตวปกเชิงพาณิชย จำนวน .........ฟารม   จำนวนสัตวปกโดยประมาณ..............ตัว 
(    ) เกษตรกรรายยอย .................ราย              จำนวนสัตวปกโดยประมาณ.............ตัว 

๘. วิธีการเลี้ยง (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ) 
(    ) เลี้ยงบนบอปลา (    ) เลี้ยงปลอยทั่วไป       (    ) เลี้ยงใตถุนบาน  
(    ) เลี้ยงในกรงตับ (    ) เลี้ยงในโรงเรือนพ้ืนดิน    (    ) เลี้ยงในโรงเรือนมี…........………รองพ้ืน 

เอกสารหมายเลข 2 
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(    ) หลังคากระเบ้ือง (     ) หลังคาสังกะสี             (    ) หลังคามุงจาก 
(    ) มีพัดลม       (     ) Evaporation             (    ) อ่ืนๆ....................................................    

๙. อาหารที่ใช 
(     ) อาหารสำเร็จรูป  

(     ) บริษทันำสง (ระบุบริษทั)................................................................................................ 
(     ) รานคายอยนำสง (ระบุราน)......................…………...........................................…………… 
(     ) ขนสงเองจากราน............................................................................................................ 
(     ) อ่ืนๆ................................................................................................................................ 

(     ) อาหารผสมเอง 
        แหลงที่มา...............................................................................................................................  
     สวนประกอบ.......................................................................................................................... 
 (     ) อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................................................. 

๑๐. ระบบการทำลายเช้ือโรคคน ยานพาหนะและวัสดุ อุปกรณกอนเขา-ออกฟารม 
             (    ) ไมมี       (    ) มี         ดวยวิธีการ   (    ) พน           (   ) จุม              (   ) อ่ืนๆ      
                                             ความถี่        (    ) ทุกครั้ง      (   ) ไมทุกครั้ง       
      ชนิดยาฆาเช้ือ................................................................................................................................................ 
๑๑. ประวัติการทำวัคซีน 

วันที่ ชนิดของวัคซีน อายุสัตวที่ทำวัคซีน แหลงที่มาของวัคซีน 
    

    

    

    

๑๒. ประวัติอาการสัตวปวย    
(    ) ตายโดยไมแสดงอาการปวย  (     ) หงอนและเหนียงมีสีมวงคล้ำ           (    ) หนาบวม 
(    ) นำ้ตาไหล              (     ) มจีุดเลือดออกบริเวณผิวของหนาแขง        (   ) ไซนัสบวม 
(    ) หายใจลำบาก          (     ) อาการระบบประสาท เชนชัก คอบิด         (   ) ทองเสีย 
(    ) อ่ืนๆ   ตายแบบไมมีอาการ 

๑๓. เจาหนาทีท่ราบการเกิดโรค........................................................................................................................... 
๑๔. บันทึกสัตวปวย (แยกรายวันนับแตวันที่เริ่มปวยวันแรก) 

ชวงอายุสัตวที่ปวย วันที่เริม่ปวย จำนวนปวย จำนวนตาย การจัดการ ฆา ฝง เผา ขาย อ่ืนๆ (ระบุ) 
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       หมายเหตุ; - กรณสีัตวปวยเปนไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรรายยอย ใหบันทึกขอมูลรวมทั้งหมูบาน 
                     - กรณีสัตวปวยเปนไกฟารม ใหบันทึกขอมูลเฉพาะฟารมนั้ 
๑๕. ประวัติการนำสัตว ซากสัตว (รวมถึงไขและผลิตภัณฑสัตวและวัสดุที่ใชในฟารมอื่น) เขามาในฟารมในชวง    

 ๒๑ วัน นับจากวันที่พบสัตวปวยในขอ ๑๔ 

วันที่ 
รับเขา 

ชนิดสิ่งที่รับเขา (ระบุ) จำนวน แหลงที่มา วิธีการขนสง 
สัต

ว 

ซา
ก ไข
 

อา
หา

ร 

อื่น
ๆ 

รถบรรทุกบริษทัหรือ  
เอเยนตตัวแทน  
(ระบุบริษัท) 

รถบรรทุก   
สวนตัว           

(ระบุเจาของ) 

          
          
          
          
          
          
          
          

๑๖. มีการใชน้ำยาฆาเช้ือทำลายเช้ือโรคบนยานพาหนะขนสงหรือไม   
(     ) ไมมี    
(     ) ม ี(ระบุชนิดยาฆาเช้ือ)..................................................................................................................  

๑๗. ประวัติการนำสัตว ซากสัตว (รวมถึงไขและผลิตภัณฑสัตว และวัสดุที่ใชในฟารม) ออกจากฟารม ในชวง  
      ๒๑ วัน นับจากวันที่พบสัตวปวยในขอ ๑๔ 

วันที่ 
สงออก 

ชนดิสิ่งที่สงออก (ระบุ) จำนวน แหลงที่ไป วิธีการขนสง 

สัต
ว 

ซา
ก ไข
 

อา
หา

ร 

อื่น
ๆ 

รถบรรทุกบริษทัหรือ 
 เอเยนตตัวแทน  

(ระบุบริษัท) 

รถบรรทุก   
สวนตัว           

(ระบุเจาของ) 

          
          
          
          
          
          
          

๑๘. ในระยะ  ๕  กิโลเมตร เคยมีสัตวปกเปนโรคไขหวัดนกมากอนหรือไม 
(     ) ไมเคย  (    ) เคยเกิดโรคมากอน 

ระบุสถานที่เกดิโรค………………………………………………………………….……………................................................ 
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วัน/เดือน/ป ที่เกิดโรค…………….…….…ชนดิสัตวปวย……….……..….จำนวนสัตวปวย…………………..…ตัว 
ผลการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ (ถามี) ………………......................……...………………………………… 

๑๙. ในระยะ  ๕  กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคมีโรงฆาสัตวปกหรือไม? 
(    ) ไมม ี
(    ) มี  ระยะทางจากโรงฆาสัตวถึงจุดเกิดโรค......……….กิโลเมตร 
ชนิดของโรงฆาสัตวปก 
(    ) โรงฆาเพ่ือการสงออก        (    ) โรงฆาเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ 
(    ) แหลงฆาเพ่ือการบริโภคภายในทองที่ 

๒๐. ในระยะ  ๕  กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคมีรานคาสัตวปกเชน นก ลูกเปด ลูกไกหรือไม 
(    ) ไมม ี
(    ) มี  ระยะทางจากรานคาสัตวปกถึงจุดเกิดโรค................กิโลเมตร 

๒๑. แหลงน้ำที่ใชเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่เกิดโรค 
(    ) น้ำฝน  (    ) แมน้ำลำคลอง (    ) น้ำบาดาล (     ) น้ำประปา 
(    ) อ่ืน ๆ ระบุ………................................................................................................……………………….. 

๒๒. บริเวณที่เลี้ยงสัตวปก (โรงเรือน, ใตถุนบาน, กรง หรือที่สัตวปกอาศัยอยู) มีนกเขาไปไดหรือไม 
(    ) ได  ระบุชนิด.....................................................  (     ) ไมได 

๒๓. สัตวปกในขอที่ ๒๒ ปวยและตายใหเห็นหรือไม 
      (    ) มี ระบุจำนวนประมาณ .................ตัว   (     ) ไมม ี  
๒๔.บริเวณรอบๆที่เลี้ยงสัตวปก (ในรศัมี ๑ กิโลเมตร) ,มแีหลงอาศัยหรอืแหลงหากินของนกหรือไม 
   (    ) มีนกอพยพ เชน นกปากหาง นกเปดน้ำ ระบุชนิด......................................................................... 

(    ) มีนกประจำถิ่น เชน นกพิราบ นกกระจอก ระบุชนิด.....................................................................  
(    ) มีนกปา เชน ระบุชนิด.................................................................................................................... 
(    ) มีนกน้ำหรือนกกินปลา เชน นกยาง ระบุชนิด............................................................................... 
(    ) ไมม ี

๒๕. ในบริเวณที่พบสัตวปวย พบมีสัตวตอไปนี้หรือไม 
      (    ) หม ู (    ) แมว (    ) สุนัข          (   ) มา       (   ) อ่ืนๆ...........................…..…… 
๒๖.ในระยะ ๑ สัปดาหกอนเกิดโรค พบสัตวปวยสัมผัสกับสัตวในขอ ๒๒ และขอ ๒๓ หรือไม  
          (    ) ไม               (    ) สัมผัส ระบุชนิดสัตว........................................................................... 
๒๗. เคยพบคนปวยในบริเวณที่เกิดโรคหรอืไม  
       (    ) ไมพบ          (    ) พบเมื่อ วันที่…...........…เดือน……........................….…….พ.ศ……............…….. 
      จำนวน….................….ราย ดวยอาการ….................………………………………………………………….….......... 
๒๘. ขอสันนิษฐานสาเหตุของการติดโรค(ระบุเหตุผล)……..…………........................................………………………… 
…………………………………………………………………………………..……………………………………….........................……….. 
……………...………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
๒๙. ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็น…............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..….……..………………… 
……………...………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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แผนที่แสดงจดุเกิดโรค 
 
 

   

 

 
 
 
 
 

   
                           
 
 
 
 

 
 
 
                                                          ลงช่ือ...........................................................ผูรายงาน 
           ตำแหนง..................................................................... 

 
 
หมายเหต ุ   ๑. ใหดำเนินการสอบสวนโรคทุกรายใหเร็วที่สุด เพ่ือประโยชนในการควบคุมโรค 
   ๒. ใหรีบประสานไปยังพ้ืนที่ที่เกี่ยวของ เชน พื้นที่ที่เปนที่มาของโรค หรือพ้ืนที่ที่โรคอาจจะ 
   แพรตอไปได เพ่ือประโยชนในการควบคุมโรคโดยเร็ว 
   ๓. ใหสงรายงานสอบสวนไปยังสำนักควบคุม ปองกันและบำบัดโรคสัตว  

   ขอมูลการสอบสวนโรคประกอบดวย 
๑. สวนขอมูลพ้ืนฐานของฟารม ต้ังแตขอ ๑-๙ 
๒. สวนขอมูลระบบการปองกันโรค ต้ังแตขอ ๑๐ - ๑๑ 
๓. ขอมูลการเกิดโรคระบาดและปจจัย  ต้ังแตขอ ๑๒-๒๘  
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แบบรายงานการเฝาระวังโรคไขหวัดนก สำหรับเจาหนาที่ปศสุัตวประจำอำเภอ……................…..จงัหวัด.............................. 
รายงานประจำวันที่................................................................... 

1ที่ 2ช่ือ - สกุล หรือช่ือฟารม 3สถานที่เลี้ยง 4พิกัด x 5กิจกรรม 6ชนิด 7วันที่ 8วันที่ 9อาการ 10การ 11ชนิด 12จำนวน 13ปวยสะสม 14ตาย 15ทำลาย 16คงเหลือ 17หมายเลข 18หมายเหตุ 
 เลขที่บัตรประชาชน เลขที ่ หมูที ่ ตำบล พิกัด y เฝาระวัง ตัวอยาง เริ่มปวย ตรวจสอบ  ดำเนินการ สัตว (ตัว) รวมตาย(ตัว) สะสม (ตัว) สะสม (ตัว) (ตัว) ตัวอยาง  
1     X               
     Y               
2     X               
     Y               
3     X               
     Y               
4     X               
     Y               
5     X               
     Y               
6     X               
     Y               
7     X               
     Y               
8     X               
     Y               
9     X               
     Y               

11     X               
     Y               

12     X               
     Y               

13     X               
     Y               

14     X               
     Y               

 ลงชื่อผูรายงาน............................................................. 
                                    (............................................................) 

        ตำแหนง.............................................................. 

เอกสารหมายเลข 3 

รก. 1 (ปรับปรุงป 55)  
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 คำชี้แจงการลงขอมูลในแบบฟอรม 

 2 ชื่อ – สกุล หรือชื่อฟารม  ใหระบุชื่อ - สกุล หรือชื่อฟารม พรอมทั้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเจาของสัตว 
 3 สถานที่เล้ียง   ใหระบุสถานที่เล้ียงสัตว 
 4 พิกัดพ้ืนที่   พิกัดฟารม/หรือครัวเรือนเล้ียงสัตว โดยใหใสทัง้ x และ y 
 5 กิจกรรมเฝาระวัง   1. ฟารมคอมพารทเมนต     3. ฟารมที่ไมไดรับรองมาตรฐานฟารม 
      1.1 ฟารมอยูระหวางการรับรองสภานภาพปลอดโรค   3.1 ฟารมสัตวปกเนื้อ 
      1.2 ฟารมปลอดโรค      3.2 ฟารมสัตวปกพันธุและสัตวปกไข 
      1.3 พ้ืนที่กันชน     4. สถานที่เล้ียงสัตวปก 
     2. ฟารมที่ไดรับรองมาตรฐานฟารม    5. สัตวปกที่เล้ียงปลอย 
      2.1 ฟารมสัตวปกเนื้อ     6. เปดไลทุง 
      2.2 ฟารมสัตวปกพันธุและสัตวปกไข 
 6 ชนิดตัวอยาง   1. Swab  2. ซีร่ัม  3. ซาก 
 7 วันที่เร่ิมปวย    วันที่สัตวปกเร่ิมแสดงอาการปวย 
 8 วันที่ตรวจสอบ    วันที่เขาไปสำรวจ ตรวจสอบอาการ หรือเขาไปสุมตรวจ 
 9 อาการ    1. ตายกะทันหัน  2. อาการระบบทางเดินหายใจ 3. อาการทางระบบประสาท  4. ทองเสีย 
     5. เปดตาขุน  6. หงอนเหนียงมีสีคล้ำ  7. หนาบวม   8. ไซนัสบวม 
     9. มีจุดเลือดออกบริเวณผิวของหนาแขง   10. ปกติ (ไมแสดงอาการ)  11. อ่ืนๆ 
 10 การดำเนินการ   1. เก็บตัวอยางสงตรวจ  2. ทำบันทึกส่ังกัก  3. ควบคุมการเคล่ือนยายรอบจุดเกิดโรค 4. ทำลายเชื้อโรค 
     5. แจงสาธารณสุข  6. สอบสวนโรค  7. เฝาระวังรอบจุดเกิดโรค  8. ดำเนินการเสร็จเรียบรอย 
 11 ชนิดสัตว   1. ไกพ้ืนเมือง  6. ไกงวง   11. นกกระทา   16. อ่ืนๆ  
     2. ไกชน (ไกที่มีกิจกรรมการชน) 7. ไกตอก   12. นกกระจอกเทศ  
     3. ไกเนื้อ   8. เปดเนื้อ   13. นกเขา 
     4. ไกไข   9. เปดไข   14. นกนางแอน 
     5. ไกแจ   10. หาน   15. นกพิราบ 
 12 จำนวนสัตวที่เล้ียง   จำนวนสัตวเล้ียงทั้งหมดในฝูงแยกตามชนิดสัตว 
 13 ปวยสะสมรวมตาย   จำนวนสัตวปกปวยและตายต้ังแตวันที่เร่ิมปวย 
 14 ตายสะสม (ตัว)   จำนวนสัตวปกตายต้ังแตวันเร่ิมปวย 
 15 การทำลายสะสม   จำนวนสัตวปกที่ถูกทำลายทั้งหมด 
 16 คงเหลือ   จำนวนสัตวปกคงเหลือ 
 17 หมายเลขตัวอยาง   หมายเลขตัวอยางที่กำหนดโดยสำนักงานปศุสัตวจังหวัด 
 18 หมายเหตุ   ใหระบุหมายเลขฟารมในคอมพารทเมนต กรณีที่พบสัตวปกปวยตายในเขตกันชน และในเขตเฝาระวังรอบจุดเกิดโรค 10 กิโลเมตร 
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แบบรายงานสถานการณและการควบคุมโรคสัตวปกประจำสปัดาห 

สัปดาหที่.....................สำนักงานปศสุัตวจังหวัด......................................................................................................................................................... 

ระหวางวันที ่  1 – 7  8 – 15  16 – 22  23 - สิ้นเดอืน  เดือน..............................................พ.ศ................................ 

ลำดับ
ที่ 

พื้นที่ที่มีสัตวปกปวยตาย วันที่ทราบ
การเกิด
โรคครั้ง
แรกของ
หมูบาน 

วันที่สัตว
ปกเริ่ม
ปวยจุด
แรกของ
หมูบาน 

วันที่สัตว
ปกปวยตัว
สุดทายของ
หมูบานถูก

ทำลาย 

ชนิดและจำนวน
สัตวปกทั้งหมดใน
หมูบานที่เกิดโรค 

สัปดาหนี้ ยอดสะสม การดำเนินงานควบคุมโรค 
ปวยรวม

ตาย 
ปวยรวม

ตาย 
ทำวัคซีน ทำลายสัตวปก สั่งกักสัตวปก ฉีดพนยาฆาเชื้อ การจัดทำแบบ

สอบสวนโรค 
หมู ตำบล อำเภอ ชนิด ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว สัปดาหนี้ สะสม สัปดาหนี้ สะสม สัปดาหนี้ สะสม สัปดาหนี้ สะสม ทำ 

() 
ไมทำ 
() ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว แหง แหง 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

หมายเหตุ - *ชนิดสัตวปกในหมูบาน ไดแก ไกพ้ืนเมือง ไกชน ไกเนื้อ ไกไข เปดเนื้อ เปดไข หาน นกกระทา และอ่ืนๆ (ระบุ) 
    - ใหรายงานทุกสัปดาหในวันที่ 1 8 16 และ 23 ของทุกเดือน ส้ินสุดรายงานตอเมื่อไมพบสัตวปกปวยตายผิดปกติในหมูบานนั้นและหมูบานที่มีพ้ืนที่ติดกัน เปนระยะเวลา 21 วัน 

     นับจากสัตวปกปวยตายตัวสุดทายในหมูบานที่เกิดโรค หรือพิจารณาแลววาการปวยตายของบริเวณอ่ืนไมมีความเก่ียวของกันตามหลักการทางระบาดวิทยา 
   - กรณีโรคระบาดครอบคลุมพ้ืนที่หมูบานอ่ืนใหแยกใสรายละเอียดของหมูบานนั้นๆ ในรายงาน สคส.1 ฉบับเดียวกัน 
   - ใหจัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีสัตวปกปวยตายผิดปกติแนบทาย สคส.1 ดวย 

เอกสารหมายเลข 4 

                     สคส. 1 
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บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีสตัวปกปวยตายผิดปกต ิ

สัปดาหที่.....................สำนักงานปศสุัตวจังหวัด......................................................................................................................................................... 

ระหวางวันที ่  1 – 7  8 – 15  16 – 22  23 - สิ้นเดอืน  เดือน..............................................พ.ศ................................ 

ลำดับ
ที่ 

วันที่สัตวปก
เริ่มปวย 

ช่ือเจาของ บาน 
เลขที ่

หมู
ที่ 

ตำบล อำเภอ จังหวัด ชนิดของ
สัตวปก 

จำนวน
ทั้งหมด (ตัว) 

ปวยรวมตาย ทำลาย 
(ตัว) 

คงเหลือ 
(ตัว) สัปดาหนี ้ สะสม 
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บทท่ี 3 หลักการวินิจฉัยโรคเบื้องตนและการเก็บตวัอยางทางหองปฏิบัติการ 

 การเกิดโรคในสัตวปกนั้นประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยจากตัวสัตว ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

และปจจัยจากเช้ือโรค ดังที่กลาวมาในบทที่ 1 ซึ่งในการวินิจฉัยโรคในสัตวปกนั้นจึงมีความจำเปนที่จะตอง

พิจารณาใหครอบคลุมในทุกปจจัยที่สงเสริมใหเกิดโรค เพ่ือใหเจาหนาที่ปศุสัตวสามารถพิจารณาวางแผนทั้งใน

ดานการรักษา การควบคุมโรค รวมถึงสามารถแนะนำเกษตรกรเพ่ือปองกันการเกิดโรคในอนาคต หรือการ

เลี้ยงสัตวปกในฝูงถัดไปได ดังน้ันเจาหนาที่ปศุสัตวในพ้ืนที่เมื่อพบหรือไดรับแจงวาสัตวปกแสดงอาการปวยหรือ

ตาย จึงควรคำนึงถึงหลักเกณฑในการวินิจฉัยโรคเบ้ืองตนและการเก็บตัวอยางทางหองปฏิบัติการ ดังน้ี  

 1. ขอมูลทางระบาดวิทยา โดยควรมีเก็บขอมูลสำหรับประกอบการวินิจฉัยดังน้ี  

1.1 อัตราการปวย (Morbidity Rate ; %) = จำนวนสัตวปวย x 100  
                                                         จำนวนสัตวทั้งฝูง 

1.2 อัตราการตาย (Mortality Rate ; %) = จำนวนสัตวตาย x 100  
                                                         จำนวนสัตวทั้งฝูง 

1.3 อัตราการปวยตาย (Fatality Rate ; %) =  .           จำนวนสัตวตาย x 100             .  
                                                         จำนวนสัตวปวยทั้งหมด (รวมตัวที่ตายดวย) 

1.4 ความรุนแรงของการแสดงอาการแบงออกเปน 4 ระดับ ดังนี ้

 1.4.1 อาการเฉียบพลันรุนแรง (Peracute) เปนการเกิดโรคอยางกระทันหันแลว

ตายในทันที โดยระยะเวลาในการปวยถึงตายมีหนวยเปนช่ัวโมง บางครั้งยังไมทันแสดงอาการออกมาใหเห็น 

หรือแสดงอาการเพียงเล็กนอย แลวสัตวก็ตายในทันที ดังน้ันการตายในลักษณะนี้บางครั้งยังทำใหไมพบรอย

โรคเมื่อทำการผาซากอีกดวย 

1.4.2 อาการเฉียบพลัน (Acute) เปนอาการที่คอนขางรุนแรงและรวดเร็ว แตสัตว

มักแสดงอาการใหเห็นหลายวันกอนทีส่ัตวจะตาย 

 1.4.3 อาการกึ่งเฉียบพลัน (Subacute) เปนการแสดงอาการของโรคแบบคอยเปน

คอยไปอยางชาๆ โดยระยะเวลาในการแสดงอาการของโรคอาจนานหลายสัปดาห ซึ่งเปนผลใหมีอัตราการตาย

ไมสูงมาก   

1.4.4 อาการเรื้อรัง (Chronic) สัตวแสดงอาการปวยแบบเรื้อรัง ระยะฟกตัวของโรค

ยาวนาน สัตวมักไมแสดงอาการมากนักแตแสดงอาการยาวนาน อัตราการตายมักต่ำ 
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1.5 ประวัติการเคยเกิดโรคของฟารมนั้น หรือการระบาดของโรคในพ้ืนที่ใกลเคียง ซึ่งเปน

ขอมูลที่ใชรวมในการวินิจฉัยเบ้ืองตน โดยอาจนำพิกัดของฟารมที่เกิดโรคหรือเคยเกิดโรคใสลงในแผนที่เพ่ือ

ศึกษารูปแบบของการแพรระบาด รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดโรคในฟารมนั้นๆ ได ดังตัวอยางรูปที่ 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แสดงตัวอยางพิกัดจุดเกิดโรคสมมุติภายในจังหวัดสระบุรี โดยสรางรัศมีรอบจุดเกิดโรค 5 กิโลเมตร  

          เพ่ือเพ่ิมมาตรการในการเฝาระวัง และประชาสัมพันธเตือนภัยใหกบัเกษตรกรรอบจุดเกิดโรคดังกลาว 

  1.6 มีการเลี้ยงสัตวปกชนิดอ่ืนภายในฟารมหรือไม หากมีสัตวเหลาน้ันมีการแสดงอาการ

หรือไม อยางไร 

 2. ประวัติของสัตวปกกลุมที่แสดงอาการปวยหรือตาย โดยควรมีเก็บขอมูลสำหรับประกอบการ

วินิจฉัยดังน้ี 

  2.1 ชนิดของสัตวปก สายพันธุ กลุมอายุ รวมถึงเพศของสัตวที่แสดงอาการ ปจจัยเหลานี้มีผล

ตอความไวในการเกิดโรคที่แตกตางกัน โรคบางโรคสามารถเกิดไดในสัตวปกหลายชนิด แตบางโรคก็มีความ

เฉพาะเจาะจง สายพันธุของสัตวปกบางสายพันธุมีความทนทานตอการเกิดโรค บางสายพันธุก็ไวตอการเกิด

โรค รวมถึงกลุมอายุก็มีผลตอความรุนแรงของโรค บางโรคสามารถทำใหเกิดอาการที่รุนแรงไดในทุกชวงอายุ 

บางโรครุนแรงเฉพาะในสัตวที่อายุนอย บางโรคจะแสดงอาการเฉพาะสัตวที่มีอายุมาก อีกทั้งบางโรคมีผลตอ

คุณภาพและผลผลิตของไข ซึ่งจะแสดงอาการเฉพาะเจาะจงในเพศเมียเปนหลักเชนกัน 

  2.2 ประวัติการทำวัคซีนปองกันโรค ซึ่งสัตวปกที่ผานการทำวัคซีนปองกันโรค อาจไมแสดง

อาการ หรือแสดงอาการเพียงเล็กนอย เมื่อเทียบกับสัตวปกในกลุมที่ไมไดรับวัคซีน แตอยางไรก็ตามตอง

คำนึงถึงชนิดของวัคซีน วัคซีนแตละชนิดจะใหระยะคุมโรคที่แตกตางกัน และวัคซีนปองกันโรคในบางโรค
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สามารถถายทอดจากแมสูลูกไดอีกดวย ดังนั้นประวัติการทำวัคซีนในฝูงพอแมพันธุจึงมีความจำเปน นอกจากนี้

ยังตองสอบถามถึงเทคนิคการทำวัคซีนและการเก็บรักษาวัคซีน เนื่องจากมีผลตอประสิทธิภาพการทำวัคซีนใน

ฝูงสัตวปก ดังน้ันขอมูลการทำวัคซีนสามารถนำมาใชตัดโรคบางโรคที่ตองสงสัยเบ้ืองตน หากสัตวปกในกลุมนั้น

ผานการทำวัคซีนที่ถูกตองและเหมาะสมมาแลว 

  2.3 ประวัติการถายพยาธิและการกำจัดพยาธิภายนอก โดยตองสอบถามโปรแกรมการถาย

พยาธิและกำจัดพยาธิภายนอกของฟารม วันที่ลาสุดในการดำเนินการ รวมถึงชนิดของยาที่ใชในการถายพยาธิ

และกำจัดพยาธิภายนอก ซึ่งสวนใหญยาที่ใชในการกำจัดพยาธิภายนอกทั้งหมดน้ันจะอยูในกลุมที่ใชรวมกันได 

แตในกลุมที่ใชเปนยาถายพยาธิภายในน้ันตองดูที่ชนิดของยาวาสามารถกำจัดพยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน หรือ

พยาธิตัวตืดไดหรือไมอีกดวย  

  2.4 สภาพแวดลอม การจัดการฟารม และรูปแบบของโรงเรือน ซึ่งมีผลตอความเครียดที่เกิด

กับสัตวทั้งในสวนของ รูปแบบโรงเรือน การระบายอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืน ความเขมแสง รวมไปถึงลักษณะ

การกกในการเลี้ยงลูกสัตว นอกจากน้ีลักษณะการเลี้ยงปลอยบนพ้ืนมีโอกาสสัตวจะไดรับเช้ือบิด และตัวออน

ระยะติดตอของพยาธิภายใน ซึ่งตองพิจารณารวมกับโปรแกรมการกำจัดโฮสทก่ึงกลางและโฮสทขนสงอีกดวย 

รวมไปถึงโรงเรือนสามารถปองกันแมลงดูดเลือดซึ่งเปนพาหะของโรคมาลาเรียสัตวปกและโรคลิวโคซัยโต 

ซูโนซิสไดหรือไม 

  2.5 การจัดการดานอาหารและน้ำ คุณภาพของอาหารน้ันขึ้นกับชนิดและชวงเวลาการใหผล

ผลิตของสัตวปกซึ่งตองดูวาเหมาะสมหรือไม รวมถึงน้ำและอาการน้ีมีการปนเปอนสารพิษหรือเช้ือกอโรคไหม 

ในบางครั้งอาจตองเก็บตัวอยางสิ่งเหลานีเ้พ่ือประกอบการวินิจฉัยอีกดวย 

 3. อาการทางคลินิก (Clinical Signs) และการตรวจรางกายสัตว (Physical Examination) 

3.1 สามารถแยกลักษณะของสัตวปวยที่แสดงออกเปนกลุมอาการ ไดแก  

3.1.1 อาการในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสามารถสังเกตจากอาการจาม อาปาก

หายใจ โดยสัตวบางตัวไมสามารถน่ังหายใจไดตองยืนและยืดคอหายใจ เสียงหายใจผิดปกติ อาทิเชน เสียงหวีด 

(Wheeze) จากการอุดตันของระบบทางเดินหายใจ หรือเสียงลมที่ผานเขาปอดที่มีของเหลวในเนื้อเยื่อ จะได

ยินเสียงคลายเสียงน้ำเดือดเบาๆ (Gurgling) ซึ่งในฟารมขนาดใหญนั้นใหทดลองฟงเสียงในขณะที่สัตวกำลัง

หลับ เพราะจะไดยินเสียงที่ชัดเจนกวาโดยไมมีเสียงสัตวปกตัวอ่ืนรบกวน นอกจากน้ียังพบอาการหัวสั่น และ

พบสิ่งคัดหลั่งบริเวณรอบจมูกและดวงตา 

3.1.2 อาการในระบบทางเดินอาหารนั้นสามารถสังเกตไดจากมูลสัตวที่ถายออกมา

วามีลักษณะถายเหลว เปนมูก หรือมีสีที่ผิดปกติไป อีกทั้งสามารถสังเกตขนบริเวณรอบๆ กนวามีอุจจาระที่

ผิดปกติเหลาน้ีติดไหม นอกจากนียั้งอาจพบอาการซึม ไมกินอาหาร หรือเจริญเติบโตชา  
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3.1.3 อาการในระบบประสาทน้ันอาการที่พบบอยที่สุด ไดแก ไมสามารถลุกยืนได 

ลักษณะการเดินที่แปลกไป คอบิด การนัง่ที่คอแหงนไปบนฟา (Star-Gazing) และตัวสั่น 

  3.2 อัตราการใหไข ลักษณะของไข และอัตราการฟกของไขที่ผลิตจากสัตวปกพอแมพันธุ 

สัตวปกสวนใหญเมื่อมีอาการปวยจะใหผลผลิตลดลง หรือในกรณีโรคที่รุนแรงสัตวปกจะหยุดใหไข โรคบางโรค

จะมีผลทำใหไขมีลักษณะที่ผิดปกติไป อาทิเชน ไขเปลือกบาง ไขผิดรูป ผิวไขขรุขระ ไขไมมีเปลือก หรือไขขาว

บริเวณรอบๆ ไขแดงเหลวเปนน้ำ (ปกติไขใหมจะมีไขขาว 2 ช้ัน ประกอบดวย ไขขาวช้ันนอกจะมีลักษณะเหลว

ใส และไขขาวช้ันในที่อยูรอบๆ ไขแดงจะมีลักษณะขนเปนวุน) รวมถึงโรคบางโรคสามารถถายทอดจากแมสูลูก 

(Vertical Transmission) ทำใหตัวออนไมแข็งแรงเปนผลใหอัตราการฟกไขลดลง 

  3.3 ดูจากลักษณะภายนอกของสัตวปวย สามารถสังเกตจากลักษณะของใบหนา หงอน และ

เหนียง โดยสามารถดูจากลักษณะการบวม หรือการเปลี่ยนของสีได อาทิเชน โรคที่มีผลตอการทำลายเม็ดเลือด

แดง หรือมีผลทำใหสัตวสูญเสียเลือด บริเวณใบหนาจะมีลักษณะหงอน และเหนียงซีด ไดแก โรคมาลาเรียใน

สัตวปก และโรคลิวโคซัยโตซูโนซิส โรคบางโรคทำใหสัตวปกบางตัวมีหัวเปนสีดำไดแก โรคฮีสโตโมเนียซิส ซึ่งมี

ช่ือพองวาโรค Blackhead น่ันเอง อีกทั้งยังสามารถสังเกตจากลักษณะของขน สัตวปวยโดยทั่วไปมักจะมี

ลักษณะของขนที่ยุง บางโรคอยางเชนการไดรับสารพิษจากเช้ือราจำพวกอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) จะทำให

ขนปกกรอน ไมสมบูรณ ลักษณะคลายปกใบพัดของเฮลิคอปเตอร นอกจากน้ีโรคที่เกิดจากพยาธิภายนอก

สามารถสังเกตวิการภายนอกที่เกิดจากตัวไร และสามารถสังเกตตัวเหาและไขเขาตามตัวรวมถึงบริเวณโคนขน

ของสัตวปก อีกทั้งสามารถสังเกตพยาธินัยนตาไกตัวเต็มวัยที่มาอาศัยบริเวณหนังตาที่สามและเยื่อบุตาขาวได

เชนกัน 

 4. การเกบ็ตัวอยางทางหองปฏิบัติการในสัตวมีชีวิต (Sample Collection in Live Birds)  

  4.1 การเก็บตัวอยางอุจจาระ ซึ่งสามารถใชในการวินิจฉัยโรคบิดในไกและโรคที่เกิดจากพยาธิ

ภายใน โดยใหเก็บตัวอยางจากอุจจาระที่พ่ึงถายออกมาใหมอยางนอย 20 กรัม/ตัวอยาง เก็บในถุงพลาสติก

จากน้ันปดปากถุงใหแนนเพ่ือลดการปนเปอน พรอมเขียนเบอรของตัวอยางดวยปากกาทนน้ำ พรอมแนบ

ขอมูลในแบบฟอรมรับตัวอยางทางหองปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ และแบบบันทึกประวัติสัตว

เบ้ืองตน (อาทิ ช่ือสัตว เบอรสัตว ชนิดสัตว วันที่เก็บตัวอยาง สถานที่เก็บ ช่ือเจาของ และอาการที่พบ ตาม

จำนวนเบอรตัวอยางที่มี) โดยใหนำตัวอยางทั้งหมดแชเย็น และสงตัวอยางภายใน 24 ช่ัวโมง   

  4.2 การเก็บตัวอยางเลือด ซึ่งสามารถใชในการวินิจฉัยโรคมาลาเรียสัตวปกและโรค 

ลิวโคซัยโตซูโนซิส ซึ่งอุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางเลือดประกอบดวย กระบอกฉีดยา (Syringe) เข็มขนาด  

1 นิ้ว เบอร 22-26 สำลี แอลกอฮอล หลอดเก็บตัวอยางชนิด EDTA (Ethylenediaminetetraacetic Acid) ที่

วางหลอดเลือด (Rack) ถุงมือ และกระติกน้ำแข็ง โดยตำแหนงที่นิยมใชเจาะเลือดมี 2 ตำแหนง ไดแก บริเวณ

เสนเลือดดำใตปก (Wing Vein) ซึ่งหากเปนไปไดใหแทงเข็มลอดใตเอ็นของกลามเนื้อ Flexor Carpi Ulnaris 



22 

 

เน่ืองจากเมื่อถอนเข็มออกเอ็นจะกดทับเปนการหามเลือดไปในตัว และเสนเลือดดำบริเวณคอ (Jugular Vein) 

ซึ่งเสนเลือดดำขางขวาจะมีขนาดใหญกวาขางซาย โดยปริมาณเลือดในการเก็บตัวอยางตองสัมพันธกับขนาด

ของหลอดเก็บตัวอยางเพ่ือไมใหเม็ดเลือดแดงเกิดการหดตัว หากปริมาณเลือดนอยเกินไป พรอมเขียนเบอรของ

ตัวอยางบนหลอดเก็บตัวอยางดวยปากกาทนน้ำ และแนบขอมูลในแบบฟอรมรับตัวอยางทางหองปฏิบัติการ 

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ รวมถึงแบบบันทึกประวัติสัตวเบ้ืองตน (อาทิ ช่ือสัตว เบอรสัตว ชนิดสัตว วันที่

เก็บตัวอยาง สถานที่เก็บ ช่ือเจาของ และอาการที่พบ ตามจำนวนเบอรตัวอยางที่มี) โดยใหนำตัวอยางทั้งหมด

แชเย็น และสงตัวอยางภายใน 24 ช่ัวโมง   

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6  A : แสดงการเจาะเลือดที่บริเวณเสนเลือดดำใตปก (Wing Vein) 

B : แสดงการเจาะเลือดที่เสนเลือดดำบริเวณคอ (Jugular Vein) ขางขวา 

  ในกรณีที่ไมสามารถสงตัวอยางเลือดไดทันที สามารถเก็บตัวอยางในลักษณะของเลือดปาย

สไลดแบบบาง (Thin Blood Smear) โดยการหยดเลือดหลดเล็กๆ ลงบนแผนสไลดที่ปลายขางใดขางหน่ึง 

วางตัวไถหรือCover Slide ลงบนแผนสไลดดานหนาของหยดเลือด โดยทำมุม 30-45 องศา กับแผนสไลด 

จากน้ันคอยๆ เลื่อนตัวไถ/Cover Slide ถอยหลังจนไปชนกับหยดเลือด รอหยดเลือดแผกระจายไปตามขอบ

ของตัวไถ/Cover Slide คอยๆ เลื่อนตัวไถ/Cover Slide ไปขางหนาดวยความเร็วสม่ำเสมอตลอดความยาว

ของสไลด โดยไมกดแรงจนเกินไป รอจนสไลดแหงจากนั้นจึงนำไปแชใน Absolute Methanol เปนเวลา  

5 นาที เพ่ือปองกันการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดจากอุณหภูมิและความช้ืน ขอสำคัญสำหรับการทำเลือดปาย

สไลดแบบบางคือ แผนสไลด ตัวไถ หรือ Cover Slide ตองมีความสะอาดปราศจากฝุนละออง การเก็บ

ตัวอยางชนิดนี้สงหองปฏิบัติการสามารถเก็บในกลองเก็บสไลด หรือหอดวยกระดาษที่มีความออนนุม อาทิเชน 

กระดาษทิชชู จากนั้นจึงมันรวมกันเปนหอเล็กๆ อีกครั้ง 

 

 

A B 
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รูปที่ 7  แสดงการทำเลือดปายสไลดแบบบางโดยใชกระจกปดสไลด 

4.3 การเก็บตัวอยางพยาธิภายนอก ในสวนของเหาน้ันสามารถเก็บใสในภาชนะปดที่มี

แอลกอฮอล 70% อยู ในสวนของไรขึ้นอยูกับชนิดของไร ไรบางตัวอยูในเน้ือเย่ือโคนขน บางตัวอยูตามสะเก็ด

ผิวหนังที่หนาตัว บางตัวไมอยูบนตัวสัตวตลอดเวลาซึ่งจะออกมาหากินบนตัวสัตวเฉพาะเวลากลางคืน โดยสวน

ใหญสามารถถอนขน หรือทำการขูดบริเวณที่มีรอยโรค (Skin Scraping) โดยใชใบมีด จากนั้นใสลงในหยด 

Mineral Oil แลวปด Cover Slide แลวทำการสองดูดวยกลองจุลทรรศนได 

 5. การผาซากสัตวปก (Poultry Necropsy) 

ใหดำเนินการเก็บตัวอยางซากสัตวปกที่ตายใหม หรือสัตวปกตัวที่แสดงอาการปวยชัดเจน จำนวน 3-5 

ตัว โดยซากสัตวปกใหเก็บในถุงพลาสติก 2 ช้ัน พรอมทั้งแชเย็น อุปกรณที่ตองเตรียมใหพรอมกอนการผาซาก

ประกอบดวย โตะ ถาดอลูมิเนียม กรรไกรผาซาก กรรไกรตัดกระดูก ใบมีดพรอมดามมีด คีมจับเนื้อเย่ือ เข็ม 

กระบอกฉีดยา ตะเกียงแอลกอฮอล ใบบันทึกประวัติ/ใบบันทึกผลการผาซาก น้ำยาฆาเช้ือ และถุงทิ้งซาก 

จากน้ันดำเนินการผาซากตามขั้นตอน ดังนี้    

5.1 สัตวที่ยังมีชีวิตใหทำการเมตตาฆาต (Euthanasia) กอนดำเนินการผาซาก อาจใชวิธีการ

ดึงคอ (Cervical Dislocation) ซึ่งเปนการทำใหกระดูกสวนหัวและคอหลุดออกจากกัน เปนผลใหไขสันหลัง

ขาดออกจากกานสมอง หรือการอัดอากาศหรือน้ำเปลาผาน Foramen Magnum เขาสูโพรงสมอง เพ่ือเพ่ิม

ความดันใหกับเน้ือสมอง โดยมุงเนนที่สมองสวน Medulla Oblongata ที่มีผลตอการควบคุมการหายใจและ

การเตนของหัวใจ ซึ่งชองเปดของ Foramen Magnum น้ันอยูบริเวณฐานของกะโหลก สามารถกำหนด

ตำแหนงจากการใชมือกดหัวสัตวปกลงใหแนบกับลำคอ จากน้ันใชนิ้วหัวแมมือขางที่กดหัวสัตวปกคลำหา

ชองวางระหวางกระโหลกและกระดูกคอทอนที่ 1 จากน้ันแทงเข็มลงตรงๆ ใหต้ังฉากกับลำคอ แลวคอยหัน

ปลายเข็มไปทางดานหนาเพ่ือเบนเข็มผาน Foramen Magnum เขาสูโพรงสมองได แลวจึงฉีดอากาศหรือ

น้ำเปลาเขาสูโพรงสมอง  
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รูปที่ 8  แสดงการ Euthanasia โดยการฉีดน้ำเปลาเขาสูโพรงสมอง 

  5.2 จุมซากสัตวปกลงในน้ำที่ผสมน้ำยาฆาเช้ือเพ่ือปองกันการฟุงกระจายของ ฝุน ขน และ

เช้ือโรคที่ติดมากับตัวสัตว โดยหามใหน้ำผสมน้ำยาฆาเช้ือเขาบริเวณปากและรูจมูก เผื่อมีความจำเปนตองเก็บ

ตัวอยางในทางเดินหายใจและทางเดินอาหารสวนตน จากน้ันวางซากลงบนถาดอลูมิเนียมหรือถุงพลาสติก

ขนาดใหญที่นำมาใชปูรอง 

  5.3 จับสัตวปกนอนหงาย ใชกรรไกรตัดเปดผิวหนังต้ังแตบริเวณหนาทองขึ้นไปจนถึงดานลาง

ของกลองเสียง แบะขาทั้ง 2 ใหราบไปกับพ้ืนโตะ รวมทั้งสังเกตบริเวณหัวกระดูกตนขา (Head of Femur) วา

หลุดหรือมีความผิดปกติหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9  A : แสดงการเปดผิวหนังซากสัตวปกบริเวณทอง 

B : แสดงการเปดผิวหนังไลขึ้นไปจนถึงดานลางของกลองเสียง 

B A 
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 5.4 ตรวจดูความผิดปกติของช้ันใตผิวหนังวาเกิดการอักเสบหรือมีแผนเน้ือตายหรือไม รวมถึง

ตรวจสอบอวัยวะที่อยูบริเวณใตผิวหนัง อาทิเชน ตอมไทมัส (Thymus Glands) 7 คู ที่ขนาบดานขางของ 

Jugular Vein ที่บริเวณคอ 

 5.5 เปดตรวจบริเวณตาและเย่ือบุตา รวมถึงโพรงจมูกโดยใชกรรไกรตัดตามขวางบริเวณฐาน

ของรูจมูก จากน้ันใชกรรไกรเปดเขาไปในโพรงจมูกบริเวณใตตา เพ่ือดูวามีสิ่งคัดหลั่งหรือกอนหนองอยูหรือไม 

จากน้ันเปดผาบริเวณมุมปากเพ่ือตรวจดูความผิดปกติภายในชองปาก (Oropharynx) โดยดูลักษณะรอยโรค

ของฝดาษ เช้ือรา และพยาธิเสนดาย จากน้ันเปดผากลองเสียงเรื่อยลงไปจนถึงหลอดลมกอนที่จะเขาสูชองอก

โดยดูจากเสมหะ เมือก จุดเลือดออก แผนเนื้อตาย และพยาธิภายในหลอดลม จากนั้นคอยเปดผาหลอดอาหาร

และกระเพาะพัก โดยดูวาเกิดลักษณะของการเกิดขุย เม็ดตุม หรือพบแผนเนื้อตายหรือไม 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 10  A : แสดงการเปดตรวจบริเวณตาและเย่ือบุตา    B : แสดงการเปดตรวจบริเวณโพรงจมูก 

  C : แสดงการเปดตรวจบริเวณชองปาก  D : แสดงการเปดตรวจกลองเสียงและหลอดลม 

A B 

C D 
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 5.6 ตรวจสอบกลามเนื้อของซากสัตวปกโดยสังเกตจุดเลือดออกและปนเลือด ที่อาจเกิดจาก

โรคบางชนิด อาทิเชน โรคกัมโบโร และโรคอินคลูช่ันบอดีเฮปาไตติส (Inclusion Body Hepatitis) และ

ตรวจสอบเสนประสาท Sciatic Nerve ที่ตนขา โดยดูวาทั้ง 2 ขางมีขนาดเทากันหรือไม หากไมเทากันอาจเปน

วิการของโรคมาเร็กซ (Marek’s Disease) ได 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11  แสดงการตรวจ Sciatic Nurve บริเวณตนขา (ตามปลายลูกศร) 

  5.7 เปดตรวจอวัยวะภายใน โดยคอยๆ ตัดเปดกลามเนื้อผนังหนาทองบริเวณดานหลังกระดูก

อก (Sternum) ในการเปดผนังชองทองครั้งแรกสามารถเก็บตัวอยางโดยใชสำลีปราศจากเช้ือปาย (Swab) เขา

ไปภายในชองทอง หรือในกรณีที่มีของเหลวสามารถใชกระบอกฉีดยาที่สะอาดดูดของเหลวสงตัวอยางทาง

หองปฏิบัติการได จากนั้นคอยๆ เลาะตามแนวขอบของกลามเนื้ออกขึ้นไปทางดานบน จากนั้นใชกรรไกรตัด

กระดูกตัดซี่โครงและกระดูก Ceracoid ที่อยูสวนหนาของกระดูกอกทั้ง 2 ขาง จากน้ันยกแผนหนาอกเปดไป

ทางสวนหัว พรอมทั้งตรวจสอบวาอวัยวะภายในอยูในตำแหนงที่ถูกตองหรือไม (ในขณะที่เลาะใหสังเกตความ

ผิดปกติของถุงลม ซึ่งมีทั้งหมด 8 ถุง ประกอบดวย Abdominal Sac 2 ถุง Caudal Thoracic Sac 2 ถุง 

Cranial Thoracic Sac 2 ถุง Clavicular Sac 1 ถุง และ Cervical Sac 1 ถุง ไลลำดับจากดานลางขึ้นบน

ตามแนวการเปดผา ซึ่งเปนสวนที่มีหนาที่สำรองอากาศในการหายใจ โดยปกติถุงลมจะมีลักษณะเปนเยื่อใสๆ 

ซึ่งหากพบความผิดปกติจะมีลักษณะเปนฝาขุน มีหนอง มีฟอง หรือมีจุดเน้ือตายภายในถุงลม   

 

 

 

 

 

รูปที่ 12  A : แสดงลักษณะของถุงลมที่มีลกัษณะเปนฝาขุนและมีเสนเลือดมาเลี้ยง (ตามปลายลูกศร)    

            B : แสดงการเปดผากระดูกซี่โครงไปจนกระทั่งถึงกระดูก Ceracoid 

A B 
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  5.8 ตรวจสอบรอยโรคที่ถุงหุมหัวใจ หัวใจ เย่ือหุมตับ ตบั และมาม วามีความผิดปกติหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13  A : แสดงการตรวจรอยโรคที่ตับ มาม และหัวใจ   B : แสดงการคั่งน้ำที่เยื่อหุมหัวใจ 

  C : แสดงการอักเสบแบบมไีฟบรินที่เยื่อหุมตับ (Fibrinous Polyserositis) 

 5.8 ตรวจสอบอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ ทั้งในสวนของปอดและหลอดลมที่อยูดานใน

ของชองอก โดยปอดจะเปนอวัยวะที่อยูในรองระหวางกระดูกซี่โครงและกระดูกสันหลัง ใหใชกรรไกรคอยๆ ทำ

การเลาะเน้ือเยื่อปอดออกมาจากรองกระดูกซี่โครง 

 

 

 

 

รูปที่ 14  A : แสดงลักษณะเน้ือปอดปกติ   B : แสดงลักษณะของปอดอักเสบและการคั่งนำ้ที่เยื่อหุมปอด 

A B 

C 

A B 
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  5.9 ตรวจสอบอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร โดยใหยกทางเดินอาหารทั้งหมดออกจากซาก 

เพ่ือปองกันเศษอาหารในทางเดินอาหารปนเปอนลงสูอวัยวะอ่ืนๆ ที่ยังไมไดตรวจสอบ โดยเริ่มจากเปด

กระเพาะแท (Proventriculus) โดยดูลักษณะวามีจุดเลือดออกหรือปนเลือดในช้ันเยื่อเมือก หรือที่บริเวณ

รอยตอระหวางกระเพาะแทและกระเพาะบดหรือกึ๋น (Gizzard) รวมถึงตรวจดูวามีพยาธิเตตราเมอเรสอยู

ภายในหรือไม จากน้ันเปดผากระเพาะบดเพ่ือดูวามีสิ่งแปลกปลอม (โดยปกติกระเพาะบดจะมีหินขนาดเล็ก

เพ่ือชวยสำหรับการบดอาหารของกระเพาะสวนนี้) จุดเลือดออก และเน้ืองอก รวมถึงใหทำการลอกเย่ือบุดาน

ในที่มีลักษณะแข็งๆ สีเหลืองหรือ Cuticle of Koilin ปกติจะสามารถลอกไดงาย แตหากสัตวไดรับสารพิษจาก

เช้ือราจะลอกยากมากยิ่งขึ้น จากน้ันตรวจที่ผนังภายนอกของลำไสทั้งหมดและตับออน โดยดูวาพบจุด

เลือดออก ปนเลือด จุดเน้ือตาย การบวมพองของลำไส เนื้องอก หรือตุมนูน จากน้ันใชกรรไกรเปดตลอดความ

ยาวของลำไส โดยใหสังเกตสีของเศษอาหารที่ผานการยอยภายในลำไส จุดเลือดออก ปนเลือด แผลหลุม แผน

เนื้อตาย รวมถึงเศษเน้ือตายที่หลุดลอกรวมกับเศษอาหาร นอกจากนี้ยังใหทำการตรวจหาพยาธิตัวกลมและ

พยาธิตัวตืด นอกจากน้ันยังใหทำการเปดผาไสตัน (Caecum) เพ่ือดูรอยโรค โดยจะมี Cecal Tonsil ซึ่งเปน

ตอมน้ำเหลืองที่อยูบริเวณใกลกับรอยตอระหวางไสตันและลำไสใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15  A : แสดงการแยกระบบทางเดินอาหารออกจากซาก   B : การเปดผาบริเวณ Cecal Tonsil  

  C : แสดงลักษณะของ Cuticle of Koilin ที่ยึดติดกับช้ันเยื่อเมือก (Mucosa) 

 5.10 ตรวจสอบอวัยวะในระบบสืบพันธุและระบบขับถายปสสาวะ โดยในลักษณะสัตวปกที่

นอนหงาย อวัยวะในระบบสืบพันธุจะอยูทางดานบนของไต รังไขในเพศเมียจะมีเฉพาะขางซายเทาน้ัน ซึ่ง 

เช่ือมตอกับทอนำไขที่ไปเปดที่ทวารรวม (Cloaca) ในขณะที่เพศผูจะมีอัณฑะ 1 คู สงน้ำเช้ือผานทอนำน้ำเช้ือ 

(Deferent Duct) ซึ่งจะไปเปดที่ทวารรวมเชนกัน โดยใหดูความผิดปกติ จากนั้นจึงคอยตรวจสอบระบบ

A B 

C 
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ขับถายปสสาวะซึ่งประกอบดวยไต (Kidney) และทอนำปสสาวะ (Ureter) ซึ่งจะไปเปดที่ทวารรวมอีกเชนกัน 

ซึ่งไตจะอยูถัดจากปอดและยึดติดกับกระดูกสันหลัง โดยใหดูวาพบจุดเลือดออก มีการขยายขนาดของไต หรือมี

ยเูรตลักษณะสีขาวคัง่อยูในเน้ือไตหรือทอนำปสสาวะหรือไม  

 

 

 

 

 

รูปที่ 16  A : แสดงการอักเสบของรังไขและพบเย่ือหุมไขแดงแตกในชองทอง   

            B : แสดงตำแหนงของอัณะฑะทางดานบนของไต 

  5.11 ตรวจสอบรอยโรคในระบบภูมิคุมกันที่ เหลือ ซึ่งประกอบดวยไขกระดูก (Bone 

Marrow) เน้ือเยื่อน้ำเหลืองในสวนของลำไสเล็กสวนปลาย (Peyer’s Patches) และตอมเบอรซา (Bursa of 

Fabricius) ซึ่งอยูบริเวณทางดานหลังของทวารรวม ภายในตอมจะมีลักษณะเปนกลีบ โดยตอมน้ีจะเริ่มฝอเมื่อ

สัตวเริ่มเขาสูระยะสมบูรณพันธุ 

  5.12 จากน้ันใหตรวจความผิดปกติของสมองและขอขา รวมกับการบันทึกขอมูลในใบบันทึก

ผลการผาซาก 

 การเก็บตัวอยางเน้ือเย่ือสงทางหองปฏิบัติการสำหรับการเพาะแยกเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส และเช้ือราน้ัน 

ใหเก็บตัวอยางบริเวณที่พบรอยโรคโดยใชเทคนิคที่ปลอดเช้ือ (Aseptic Technique) การเก็บตัวอยางใน

ภาคสนามนั้นอาจเก็บในถุงพลาสติก จากนั้นปดปากถุงใหแนนเพ่ือลดการปนเปอน พรอมเขียนเบอรและชนิด

ของอวัยวะที่เก็บตัวอยางดวยปากกาทนน้ำ จากน้ันทำการแชเย็นและรีบสงตัวอยางภายใน 24 ช่ัวโมง ในสวน

ของสำลีปราศจากเช้ือที่เก็บตัวอยางดวยการปาย (Swab) ใหใสลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ (Transport Media) 

กอนนำสงตัวอยางทางหองปฏิบัติการ ในสวนของการตรวจรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) 

หรือการตรวจรอยโรคผานกลองจุลทรรศนนั้น ใหเก็บเน้ือเยื่อบริเวณรอยตอทั้งในสวนของเน้ือเย่ือปกติและ

เน้ือเยื่อที่พบรอยโรค โดยตัดใหมีความหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร แชใน 10% บัฟเฟอรฟอรมาลิน (Buffer 

Formalin) ปริมาตร 10 เทาของขนาดเน้ือเย่ือ ที่บรรจุในขวดแกวหรือขวดพลาสติกที่มีฝาปดมิดชิด รวมกับใช

เทปกาวพันรอบปากขวดใหแนนกันการรั่วซึม พรอมเขียนเบอรและตำแหนงที่เก็บตัวอยางดวยปากกาทนน้ำ 

ในสวนของซากที่เหลือนั้นใหดำเนินการทำลายซากดวยวิธีการที่เหมาะสม อาทิเชน การฝงซากสัตวไวที่ใต

A B 
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ระดับผิวดินไมนอยกวา 0.5 เมตร โดยใชน้ำยาฆาเช้ือราดซากสัตวใหทั่ว จากน้ันกลบฝงพรอมกับพนยาฆาเช้ือ

ซ้ำอีกครั้งที่ปากหลุม หรือดำเนินการเผาเพ่ือทำลายซากสัตวใหหมดสิ้น 

 6. การวินิจฉัยแยกโรค (Differential Diagnosis) ในเบ้ืองตนน้ันเปนหนาที่ของเจาหนาที่ปศุสัตว

รวมกับสัตวแพทยในพ้ืนที่ ในการรวบรวมและประมวลผลจากขอมูลทางระบาดวิทยา ประวัติของสัตวปกกลุม

ที่แสดงอาการปวยหรือตาย อาการทางคลินิก และลักษณะรอยโรคที่พบจากการผาซาก ในการวินิจฉัยโรค

เบ้ืองตนระหวางรอผลการยืนยันทางหองปฏิบัติการ เพ่ือวางแผนในการดำเนินการรักษาและการจัดการฟารม

ที่ถูกตองและเหมาะสม รวมถึงวางแผนปองกันการแพรระบาดของโรคไปยังฟารมอื่นหรือกลุมสัตวที่ยังไมแสดง

อาการอีกดวย 

 7. การตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ จะอาศัยขอมูลจากเจาหนาที่ปศุสัตวและสัตวแพทยในพ้ืนที่ 

สำหรับขอมูลประวัติสัตวปวย กลุมอาการทางคลินิก และลักษณะรอยโรคที่พบ เพ่ือวางแผนการตรวจยืนยัน

ทางหองปฏิบัติการที่เหมาะสม ซึ่งการตรวจตัวอยางทางหองปฏิบัติการนี้ บางวิธีการจำเปนตองใชเวลาสำหรับ

การรอผลการตรวจวินิจฉัยที่ยาวนาน อาจไมทันตอการวางแผนการรักษาหรือปองกันการแพรกระจายของโรค

ทั้งภายในและภายนอกของฟารม การวินิจฉัยโรคเบ้ืองตนจึงมีความจำเปนอยางย่ิงสำหรับการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ปศุสัตวและสัตวแพทยในพ้ืนที่ 

 8. การวินิจฉัยโรคขั้นสุดทาย (Definitive Diagnosis) เปนการยืนยันแนวคิดหรือผลการวินิจฉัยโรค

เบ้ืองตนวาถูกตองหรือไม โดยอาศัยผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

 จากที่กลาวมาทั้งหมดน้ันเปนขั้นตอนสำหรับการวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน 8 ขั้นตอน เพ่ือประกอบการ

พิจารณาใหกับเจาหนาที่ปศุสัตวสำหรับการวินิจฉัยโรคในพ้ืนที่ ในสวนของการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริงน้ัน แตละ

พ้ืนทีต่างมีขอจำกดัที่แตกตางกันออกไป ทั้งในดานอุปกรณ บุคลากร และการจัดการภายในของแตละพ้ืนที่ แต

กย็ังมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองดำเนินการเก็บขอมูลทั้งในดานระบาดวิทยา ประวัติของสัตวปกกลุมที่แสดง

อาการปวยหรือตาย ลักษณะอาการทางคลินิก รวมถึงการเก็บตัวทางหองปฏิบัติการที่ถูกตองและเหมาะสม ซึ่ง

อาจเก็บตัวอยางจากสัตวมีชีวิต หรือเก็บตัวอยางซากสัตวปกที่ แสดงอาการปวยหรือตายใหมๆ โดยไม

จำเปนตองผาซากในพ้ืนที่ แตที่สำคัญเจาหนาที่ปศุสัตวจะตองอาศัยขอมูลที่รวบรวมมา รวมถึงลักษณะอาการ

ที่พบเห็นรวมกับการตรวจรางกายสัตว เพ่ือที่จะสามารถวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน (Differential Diagnosis) ในการ

วางแนวทางการรักษา และใหคำแนะนำในสำหรับการปฏิบัติตัวของเกษตรกรในเบ้ืองตน ระหวางที่รอผล

ยืนยันทางหองปฏิบัติการเพ่ือสรุปเปนการวินิจฉัยโรคขั้นสุดทาย (Definitive Diagnosis) ตอไป 
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บทท่ี 4 การวินิจฉัยโรคปรสติในสตัวปกของประเทศไทย 

 การวินิจฉัยโรคปรสิตในสัตวปกนั้นใชหลักการเดียวกันกับ บทที่ 3 ในหัวขอหลักการวินิจฉัยโรคเบ้ืองตนและการเก็บตัวอยางทางหองปฏิบัติการ โดยในบทนี้คณะ

ผูจัดทำไดทำตารางสรุปโรคปรสิตในสัตวปกที่พบบอยในประเทศไทยดังตารางที่ 1 ซึ่งเปนการสรุปโรคที่พบไดบอย ชนิดของปรสิตกอโรค ชนิดของสัตวปกที่ไวตอการเกิด

โรค ชวงอายุที่สามารถพบโรคไดบอย อัตราการปวย (Morbidity rate) อัตราการตาย (Mortality rate) การติดตอ ลักษณะของอาการที่พบ (Clinical signs) รวมถึงวิการ 

(Gross lesion) เดนชัดที่พบจากการผาซาก รวมถึงชนิดของการเก็บตัวอยางทางหองปฏิบัติการ 

ตารางที่ 1 การวินิจฉัยโรคปรสิตในสัตวปกของประเทศไทย 

โรค 
ชนิดของ

ปรสิตกอโรค 

ชนิดสัตวที่ไว

ตอโรค 

ชวงอายุและตำแหนงที่

พบ 

อัตราการปวย 

และอัตราการ

ตาย  

การติดตอ อาการที่พบ วิการ การเก็บตัวอยาง 

โรคบิดในไก 

E. tenella 

ไกเนื้อ 

ไกสาวทดแทน 

- 3-6 สัปดาห 

- 6-10 สัปดาห หรือชวงยาย

ขึ้นกรงชวงแรก 

- E. tenella พบที่กระพุง

ลำไสใหญ 

- E. necatrix พบที่ลำไสเล็ก

สวนกลาง 

- E. maxima พบที่ลำไสเล็ก

สวนกลาง 

- E. acervuline พบที่ลำไส

เล็กสวนตน 

Clinical 

Coccidiosis อัตรา

การปวยสูง อัตรา

การตายสูง 

การกิน Sporulated 

Oocyst (Oocyst ที่มี

การพัฒนาภายใต

ความชื้นและอุณหภูมิ

ที่เหมาะสมประมาณ 2 

วัน) 

ทองเสีย ถายเปนเมือก

หรือเลือด ขนยุง หงอย 

ซึม ออนเพลีย แกร็น 

และผิวหนังซีด 

กระพุงลำไสใหญหนา พบ

การบวมน้ำ และมี

เลือดออก 
- เก็บอุจจาระใหม 

- ทำการผาซาก และขูด

เย่ือเมือกบริเวณที่พบ

รอยโรคตรวจผานกลอง

จุลทรรศน 

 

 

 

E. necatrix 

ลำไสเล็กสวนกลางขยาย

ใหญ พบจุดเลือดออก และ

จุดเนื้อตาย 

E. maxima Subclinical 

Coccidiosis 

อัตราการปวยสูง 

อัตราการตายต่ำ 

แสดงอาการไมเดนชัด 

อัตราการแลกเนื้อสูง โต

ชา ไขลดลง 

ผนังของลำไสเล็กสวนกลาง

หนาตัว และพบจดุ

เลือดออก  

E. acervulina 

พบจุดขาวที่บริเวณลำไส

เล็กสวนตน มีลกัษณะ

เหมือนข้ันบันได 
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โรค 
ชนิดของ

ปรสิตกอโรค 

ชนิดสัตวที่ไว

ตอโรค 

ชวงอายุและตำแหนงที่

พบ 

อัตราการปวย 

และอัตราการ

ตาย  

การติดตอ อาการที่พบ วิการ การเก็บตัวอยาง 

โรคฮีสโตโมเนีย

ซิส 

H. 

meleagridis 

 

ไกงวง  

ไก 

ไกฟา  

และนกยูง 

 

- 3-12 สัปดาห 

- 4-6 สัปดาห 

 

 

- อาจตายถึง 100% 

- พบตาย 10-20% 

- กินเชื้อที่ขับออกมา

กับอุจจาระ 

- กินไขพยาธิไสตนัซ่ึงมี

เชื้ออยูภายใน 

- กินไสเดือนดินทีก่ินไข

พยาธิไสตันเขาไป 

อุจจาระเปนสีเหลือง

กำมะถัน ออนเพลีย ซึม 

เบื่ออาหาร หัวและปก

ตก มักยืนซุกหัวใตปก 

หัวอาจเปลี่ยนเปนสีดำ

ในบางตัว 

- ตับเกิดแองเนื้อตาย มี

ลักษณะเปนสเีหลืองกลม

ขนาดประมาณ 1 

เซนติเมตร 

- ไสตนัเกิดการหนาตัว พบ

เนื้อตายและกอนหนอง 

ทำการผาซาก ซ่ึงรอย

โรคคอนขางเดนชดั โดย

ใหเก็บตัวอยางตับ และ

ไสตันตรวจทาง 

จุลพยาธิวิทยา 

โรคมาลาเรียในไก 
P. 

gallinaceum 

ไกเนื้อ  

ไกไข  

ไกพื้นเมือง  

ไกอายุมากจะทนตอโรค

มากกวาไกอายุนอย 
ตาย 10-80% 

มีพาหะเปนยุงรำคาญ 

และยุงลาย 

ซึม ไมกินอาหาร หนา

และหงอนซีด คอตก ขา

ไมมีแรง นอนหมอบ ไข

ลด (อาจถึง 40%) และ

อุจจาระมีสีเขียว 

- ซากซีดผอม 

- มามและตับขยายใหญ  

3-10 เทา 

- เก็บตัวอยางเลือดใน 

EDTA 

- เก็บเลือดปายสไลด 

- เก็บตัวอยางตับ มาม 

สมอง ตรวจทาง 

จุลพยาธิวิทยา 

โรคลิวโคซัยโต 

ซูโนซิส 

L. cauleryi 

L. sabrazesi   

ไก ไกงวง เปด 

หาน และนกปา 

มักพบในสัตวปกที่อายุมา

กวา  

35 วัน ข้ึนไป โดยเฉพาะใน 

ฤดูฝน 

ปกติพบการตายอยูที่ 

5-20% แตอาจตาย

ถึง 56% ได 

 (L. cauleryi  มกั

รุนแรงมากกวา  

 L. sabrazesi) 

มีพาหะเปนร้ินน้ำเค็ม 

(วงศ  

Ceratopogonidae) 

และร้ินดำ (วงศ 

Simulidae) 

ซึม หงอนและเหนียงซีด 

ทองเสียเปนสีเขียว อาจ

พบอาการไอเปนเลือด

ในบางตัวและตายอยาง

รวดเร็ว 

 

- พบตุมนนูขาวหรือสีเนื้อ 

อาจพบมีเลือดปน 

(Megaloschizont) ตาม

ปอด ตับ ไต และอวัยวะ

ภายใน 

- มามโต (2 เทา) 

 

- เก็บตัวอยางเลือดใน 

EDTA 

- เก็บเลือดปายสไลด 

- เก็บตัวอยางซีร่ัม 

- เก็บอวัยวะภายในที่

พบรอยโรคตรวจ 
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โรค 
ชนิดของ

ปรสิตกอโรค 

ชนิดสัตวที่ไว

ตอโรค 

ชวงอายุและตำแหนงที่

พบ 

อัตราการปวย 

และอัตราการ

ตาย  

การติดตอ อาการที่พบ วิการ การเก็บตัวอยาง 

โรคพยาธิไสเดือน A. galli 

ไก ไกต็อก ไก

งวง หาน และ

นกปา 

- มักพบอาการรุนแรงในไกที่

อายุนอยกวา 3 เดือน 

- พบที่ลำไสเลก็ 

ในฝูงที่ไดรับพยาธิ

จำนวนมาก อาจตาย

ถึง 30% 

- กินไขพยาธิ 

- กินไสเดือนที่เปน

โฮสทขนสง 

ซึม ขนยุง ออนเพลีย 

น้ำหนักลด โตชา และ

ไขลดลง บางตัวทองเสีย 

 

พบตัวออนของพยาธิฝงอยู

ในลำไส สวนตัวเต็มวัยอยู

ภายใน Lumen 

 

- ตรวจหาไขในอุจจาระ 

- เก็บตัวอยางพยาธิ

ภายในลำไส 

โรคพยาธิในไสตัน 
H. 

gallinarum 

ไกงวง ไกฟา 

นกยูง เปด หาน 

นกกระทา และ

สัตวปกอื่นๆ  

- เปนไดทุกชวงอายุ ขึ้นกับ

ปริมาณไขพยาธิที่ไดรับ 

- พบที่ไสตัน 

มักไมคอยแสดง

อาการ 

- กินไขพยาธิระยะ

ติดตอโดยตรง 

- กินไสเดือนที่เปน

โฮสทขนสง 

อาจพบเพียงทองเสีย

เปนสีเขียวและพบ

อาการออนแรงได 

กรณีที่สัตวไดรับพยาธิเยอะ

จะพบไสตันเกิดการอักเสบ 

โดยอาจพบ Neoplastic 

nodules ในชัน้เย่ือเมือก

และเย่ือเลื่อม 

- ตรวจหาไขในอุจจาระ 

- เก็บตัวอยางพยาธิ

ภายในลำไส 

โรคพยาธิเสนดาย 
Capillaria 

spp. 

ไก ไกงวง หาน 

นกพิราบ ไกฟา 

ไกต็อก และ

สัตวปกอื่นๆ 

- รุนแรงในไกอายุ ≤ 4 เดือน 

- C. contorta และ C. 

annulate : หลอดอาหาร 

กระเพาะพัก 

- C. anatis : ลำไสเล็ก 

กระพุงลำไสใหญ ทวารรวม  

- C. bursata C. 

obsignata และ C. 

caudinflata : ลำไสเล็ก 

 

มักแสดงอาการ

เฉพาะที่ไดรับพยาธิ

เปนจำนวนมาก 

- C. obsignata และ 

C. contorta ติดตอ

ผานการกินไขพยาธิ

ระยะติดตอ 

- ชนิดอื่นตองอาศัย

ไสเดือนดนิเปนโฮสท

กึ่งกลาง  

ผอม ทองเสีย โดยอาจ

พบอุจจาระมีเลือดปน 

พบลำไสอักเสบแบบมี

เลือดออก ในรายเร้ือรังพบ

การหนาตัวและการหลุด

ลอกของลำไส 

- ตรวจหาไขในอุจจาระ 

- เก็บตัวอยางพยาธิ

ภายในลำไส พยาธิมัก

ฝงตัวในชั้นเย่ือเมอืก จึง

ตองทำการขูดผนังลำไส

รวมดวย 
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โรค 
ชนิดของ

ปรสิตกอโรค 

ชนิดสัตวที่ไว

ตอโรค 

ชวงอายุและตำแหนงที่

พบ 

อัตราการปวย 

และอัตราการ

ตาย  

การติดตอ อาการที่พบ วิการ การเก็บตัวอยาง 

โรคพยาธินัยนตา

ไก 
O. mansoni 

ไก ไกงวง เปด

นกยูง ไกปา 

นกพิราบ นก

กระทา ไกต็อก 

- พบไดทุกชวงอายุ 

- พบพยาธิใตหนงัตาที่สาม

และเยื่อบุตาขาว 

มักพบสัตวปวยเปน

ตัวเดี่ยวๆ ไมกระทบ

ทั้งฝูง 

ผานการกินแมลงสาบ 

ที่มีตัวออนระยะติดตอ 

ระคายเคืองและคัน

บริเวณตา มีขี้ตามาก 

สัตวพยายามเกาตา 

บางตัวอาจถึงขั้นตา

บอด 

พบตาอักเสบ รวมกับการ

บวมที่บริเวณหนังตาที่สาม 

- เก็บพยาธิใตหนงัตาที่

สามและเยื่อบุตาขาว 

- ตรวจหาไขในอุจจาระ 

โรคติดพยาธิ 

เตตราเมอเรส 

Tetrameres 

spp. 

ไก ไกงวง ไกปา 

เปด นกพิราบ 

และนกกระทา 

- พบไดทุกชวงอายุ 

- ♀ พบใน Proventricular 

glands ในกระเพาะแท 

มักแสดงอาการ

เฉพาะที่ไดรับพยาธิ

เปนจำนวนมาก 

ผานการกินแมลงสาบ 

ไรน้ำ และตั๊กแตน ที่มี

ตัวออนระยะติดตอ 

ผอม ทองเสีย และอาจ

พบภาวะโลหิตจาง 

 

Proventriculus เกิดการ

อักเสบหนาตัว นอกจากนี้

ทำใหเกิดเนื้อตายที่ 

Proventricular glands 

 

- ตรวจหาไขในอุจจาระ 

- เก็บตัวอยางพยาธิใน 

กระเพาะแทมีลักษณะ

เปนจุดกลมสีแดงเขม 

โรคติดพยาธิตัวตืด

ขนาดใหญ (Large 

tapeworms) 

Raillietina 

spp. 

ไก ไกงวง ไกฟา 

นกยูง นกพิราบ 

เปด และสัตว

ปกอื่นๆ 

- รุนแรงในสัตวอายุนอย

มากกวา 

- พบที่ลำไสเลก็ 

มักไมคอยแสดง

อาการ 

ผานการกินมด แมลง

ปกแข็ง และแมลงวัน

บาน ที่มีตัวออนระยะ 

Cysticercoids 

เจริญเติบโตชาลง ให

ผลผลิตไขลดลง 

 

- R. echinobothrida พบ

กอนหนอง 1-6 มม. ดาน

นอก ลำไสเล็กพบการหนา

ตัว และภายในหลุดลอก  

- R. tetragona และ R. 

cesticellus พบลำไสเล็ก

อักเสบ ความยาว villi ↓ 
 

- ตรวจหาปลองสุกจาก

อุจจาระ 

- เก็บตัวอยางพยาธิ

ภายในลำไส Scolex 

ฝงตัวอยูในชั้นเย่ือเมือก 

จึงตองทำการขูดผนัง

ลำไสรวมดวย 
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โรค 
ชนิดของ

ปรสิตกอโรค 

ชนิดสัตวที่ไว

ตอโรค 

ชวงอายุและตำแหนงที่

พบ 

อัตราการปวย 

และอัตราการ

ตาย  

การติดตอ อาการที่พบ วิการ การเก็บตัวอยาง 

โรคติดพยาธิตัวตืด

ขนาดเล็ก (Small 

tapeworms) 

D. 

proglottina 

ไก นกพิราบ 

และสัตวปก

อ่ืนๆ 

- มักรุนแรงและอันตรายใน

สัตวอายุนอยมากกวา 

- พบที่ลำไสเลก็ 

ในไกไขที่เลี้ยงแบบ

ปลอยสามารถพบ

อตัราการตายไดถึง 

40% 

ผานการกินหอยทากที่

มีตัวออนระยะ 

Cysticercoids 

ผอม ขนซีด หายใจ

ลำบาก ขาออนแรง 

เคลื่อนไหวชา อัมพาต 

และตาย 

ลำไสเล็กอักเสบแบบหนา

ตัว พบวามีเลือดออกและมี

กลิ่นเหมน็ 

- ตรวจหาปลองสุกจาก

อุจจาระใหม 

- เก็บตัวอยางพยาธิใน

ลำไสเล็กสวนตน โดย 

Scolex ฝงในชัน้เย่ือ

เมือกจึงตองทำการขูด 

เหาที่ขน (shaft 

louse of 

poultry) 

M. gallinae 
ไก เปด หาน 

และนกพิราบ 

- พบบริเวณขนสะโพกและ

ขนอก ชอบวางไขเดี่ยวๆ 

ตามโคนขน 

ขึ้นอยูกับปริมาณเหา

บนตัวสัตว และมัก

พบอาการรุนแรงใน

สัตวอายุนอย

มากกวา 

 

 

 

 

 

 

เกิดจากการสัมผสั

โดยตรง 

 

 

 

 

 

 

เกิดการระคายเคืองที่

ผิวหนังทำใหผิวหนัง

แดงและเกิดสะเกด็ ให

ผลผลิตไขลดลง  

- พบผิวหนังอักเสบแดง 

และมีสะเก็ด  

- สามารถสังเกตเห็นตัวและ

ไขเหา ตามบริเวณผิวหนัง 

ใตขน รวมถึงโคนขน 

- ใช Scotch tape 

technique ติดลงบน

ตัวเหาแลวสองดูภายใต

กลองจุลทรรศน 

เหาที่ลำตัวไก 

(chicken body 

louse) 

M. 

stramineus 

ไก ไกงวง และ

นกยูง 

- พบบริเวณอก ขาหลัง และ

รอบทวารหนัก 

เหาที่ปก (Wing 

louse of 

chicken) 

L. caponis ไก และไกฟา - พบบริเวณใตขนปก 

เหาใหญของไก 

(Large chicken 

louse) 

G. gigas 
ไก ไกตอก ไก

พื้นเมือง 
- พบตามลำตัวของไก 
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โรค 
ชนิดของ

ปรสิตกอโรค 

ชนิดสัตวที่ไว

ตอโรค 

ชวงอายุและตำแหนงที่

พบ 

อัตราการปวย 

และอัตราการ

ตาย  

การติดตอ อาการที่พบ วิการ การเก็บตัวอยาง 

ไรขนรวง (the 

depluming 

mite) 

K. gallinae 
ไก นกพิราบ 

ไกฟา และหาน 

พบบริเวณหลัง หัว คอ รอบ

กน อก และสะโพก ทำใหเกิดการระคาย

เคืองเปนหลัก แต

บางตัวอาจทำใหถึง

ตายไดเชนกัน 

ติดตอจากการสัมผัส

โดยตรง  

ทำใหเกิดอาการคัน 

และขนหลุดรวงไดงาย 

ไกจะจิกและดึงขน

ตัวเอง 

พบการขนหลุดรวงตาม

บริเวณหลัง และปก มัก

พบที่บริเวณหัวและคอ

นอย 

ดึงขน 2 – 3 เสนมา

ตรวจดวยกลอง

จุลทรรศน (ไรฝงตัวใน

เนื้อเย่ือหรือโคนขน

ออน) 

ไรแขงผุ (the 

scaly-leg mite) 
K. mutans 

ไก ไกงวง ไกฟา 

และสัตวปก

ชนิดอ่ืนๆ 

พบบริเวณหนแขง (อาจพบ

ท่ีหงอนและคอตามมา) 

เกิดการอักเสบ บวม

ของหนาแขง และ

ผิวหนังเกิดการหนาตวั

ตามมา 

พบเม็ดตุม สะเก็ด และ

เกิดการหนาตัว เกล็ด

บริเวณแขงยกนูนขึ้น 

(Hyperkeratinization) 

ทำการขูดบริเวณท่ีเห็น

รอยโรค (Skin 

Scraping) สองดูดวย

กลองจุลทรรศน 

ไรแดง (the 

cosmopolitan 

chicken mite) 

D. gallinae 
นกพิราบ และ

นกกระจอกเทศ 

พบบริเวณหาง และรอบๆ 

กน โดยเฉพาะเวลากลางคืน 

อัตราการตายข้ึนกับ

ปริมาณของไรใน

สิ่งแวดลอม ซ่ึงมีผล

ใหสัตวเกิดสภาวะ

โลหิตจางจากการ

ดูดเลือด 

ติดตอจากการสัมผัส

โดยตรง 

ผิวหนังระคายเคือง ไข

ลด แมไกไมกกไข ทำ

ใหสูญเสียเลือด 

สามารถพบเห็นไรไดดวย

ตาเปลา โดยเฉพาะเวลา

กลางคืน ซ่ึงทำใหสัตวเกิด

สภาวะโลหิตจาง 

เก็บตัวอยางไรท่ีพบ

เห็นสองดูดวยกลอง

จุลทรรศน (อาจเก็บใน

แอลกอฮอล 70%) 

ไรในไกเขตรอน 

(the tropical 

fowl mite) 

O. bursa 

ไก นกพิราบ 

นกขุนทอง 

และ

นกกระจอก 

พบบนลำตัว ปก รอบกน 

และขนหาง โดยเฉพาะเวลา

กลางคืน 

สัตวคัน ขนติดกันเปน

แผน โลหิตจาง และ

ตายในที่สุด 

ขนติดกนัเปนแผน ถามีไร

จำนวนมากรวมตัวบนขน

จะทำใหขนมีลักษณะ

สกปรก 

เก็บตัวอยางไรท่ีพบ

เห็นสองดูดวยกลอง

จุลทรรศน (อาจเก็บใน

แอลกอฮอล 70%) 
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นอกเหนือจากขอมูลในตารางที่ 1 ซึ่งเปนการสรุปการวินิจฉัยโรคปรสิตที่พบบอยในประเทศไทย 

รวมถึงแนวทางการเก็บตัวอยางทางหองปฏิบัติการ เจาหนาที่ปศุสัตวสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติม จากใน บทที่ 5 

โรคที่เกิดจากเช้ือโปรโตซัว บทที่ 6 โรคที่เกิดจากพยาธิภายใน และบทที่ 7 โรคที่เกิดจากพยาธิภายนอก ซึ่งจะ

มีขอมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากตารางสรุป ซึ่งจะใหขอมูลทั้งในสวนของวงจรชีวิตของปรสิต  

แนวทางการรักษา และการปองกันโรค เพ่ือใชในการควบคุมและปองกันโรคที่เกิดในพ้ืนที่ตอไป 
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บทท่ี 5 โรคท่ีเกิดจากเชื้อโปรโตซัว (Protozoal infection) 

โรคบดิในไก (Coccidiosis) 

โรคบิดในไก (Coccidiosis) เกิดจากเช้ือโปรโตซัวที่มีช่ือวา Eimeria spp. ซึ่งเปนเช้ือที่มีความจำเพาะ

เจาะจงตอโฮสต (Host Specificity) โดยสวนใหญจะมีโฮสตเดียว (Monoxenous) และมีความจำเพาะตอ

ตำแหนงที่กอใหเกิดรอยโรค (Location Specificity) โดยเช้ือชนิดน้ีจัดอยูใน Phylum Apicomplexa ซึ่งแบง

ระยะการเจริญเติบโตออกไดเปน 3 ระยะดังนี้ 

1. ระยะ Gametogony หรือ Gamogony เปนระยะที่มีการเจริญเติบโตแบบอาศัยเพศ 

2. ระยะ Sporogony หรือ Sporulation เปนระยะที่เจริญแบบไมอาศยัเพศและเปนระยะติดตอ 

3. ระยะ Schizogony หรือ Merogony เปนระยะที่เจริญแบบไมอาศัยเพศและอาจเปนระยะที่มีการ

เจริญซ้ำหลายครั้ง 

เช้ือที่เปนสาเหตุของโรคบิดในไกปจจุบันพบวามี 9 ชนดิ ไดแก 

1. Eimeria necatrix 

2. Eimeria tenella 

3. Eimeria maxima 

4. Eimeria acervulina 

5. Eimeria mitis 

6. Eimeria brunette 

7. Eimeria praecox 

8. Eimeria valgani 

9. Eimeria mivati 

ซึ่งในบทนี้จะกลาวถึงเฉพาะเช้ือที่กอใหเกิดความเสียหายและมีโอกาสพบไดในประเทศไทย ไดแก   

E. necatrix และ E. tenella โดยเปนเช้ือที่กอโรครุนแรงและทำใหไกตายได รวมทั้ง E. maxima และ  

E. acervulina ซึ่งเปนเช้ือที่กอโรคไมรุนแรงและมีโอกาสพบไดบาง 

 

ทำใหสัตวเกิดโรคแบบ Clinical คือ มีการแสดงอาการของโรค ตรวจพบรอยโรค 

ทำใหมีการสญูเสียทางเศรษฐกิจ และมีการผลิต Oocyst ออกสูสิ่งแวดลอม 

ทำใหเกิดโรคแบบ Subclinical คือ อาจไมพบอาการของโรคแตสามารถตรวจ

พบรอยโรค ทำใหมีการสญูเสียทางเศรษฐกิจ และมีการผลิต Oocyst  

ยังไมมีรายงานยืนยันการตรวจพบ

ในประเทศไทย 
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การติดตอ : เกิดจากการกิน Sporulated Oocyst หรือ Oocyst ระยะติดตอ ที่อยูภายในฟารมหรือ

ถูกนำพามาจากฟารมอ่ืนๆ 

ระยะฟกตัวของโรค : อยูทีป่ระมาณ 6-8 วัน หลังจากสตัวไดรับ Sporulated Oocyst 

ชวงอายุที่ ติดโรค : ในไกเน้ือมักพบการเกิดโรคในชวงอายุ 3-6 สัปดาห สวนในไกสาวทดแทน 

(Replacement pullet) สามารถพบไดต้ังแตชวงอายุ 6-10 สัปดาห และอาจพบไดในชวงไกสาวจนกระทั่ง

ยายขึน้กรงในชวงแรก             

วงจรชีวิต : วงจรชีวิตของเช้ือบิดมีความแตกตางกันบางตามสายพันธุของเช้ือ ในที่น้ีจะขอยกตัวอยาง

วงจรชีวิตของ E. tenella เพ่ือใหทราบถึงการพัฒนาตัวของเช้ือรวมไปถึงการกอโรคที่เกิดขึ้นในตัวสัตว 

เริ่มจากไกกิน Sporulated Oocyst (เปน Oocyst ระยะติดตอ ; 1 Oocyst มี 4 Sporocyst และแต

ละ Sporocyst ประกอบดวย 2 Sporozoite) ที่ปนเปอนมากับน้ำหรือหรืออาหาร จากนั้น Oocyst จะเขา

ผานเขาสูกระเพาะแทและกระเพาะบด  โดยฤทธ์ิจากน้ำยอยที่มาจากกระเพาะแทรวมถึงการยอยเชิงกลของ

กระเพาะบดจะทำใหเกิดการแตกของ Oocyst ซึ่งจะมีการปลอย Sporocyst ออกมา จากน้ันจะถูกยอยตอ

และได Sporozoite ออกมา  ซึ่ง Sporozoite จะถูกปลอยออกมาไดมากขึ้นโดยน้ำยอยและน้ำดีในลำไสเล็ก   

ประมาณ 48 ช่ัวโมงหลังจากที่สัตวไดรับ Oocyst  พบวา Sporozoite ที่ผานการยอยออกมากับ

อาหารจะผานมาถึง Caecum (ไสตัน) และฝงตัวเขาสูเย่ือเมือก จากนั้นพัฒนาไปสูระยะ Schizogony โดย 

Sporozoite จะทำการ Round up ตัวเองและแบงตัวทวีคูณแบบไมอาศัยเพศใหเขาสูระยะ Schizont 1 

(ภายในจะประกอบดวย Merozoite 1 จำนวนมากซึ่งมีลักษณะคลายกลวยหอม)   

วันที่ 3 จะพบวา Schizont 1 แตกออกและปลอย Merizoite 1 ออกมา 

วันที่ 4 พบวา Merozoite 1 ชอนไชเขาสูช้ัน Lamina Propria และพัฒนาตัวเองเปน Schizoint 2 

(เปนการเพ่ิมจำนวนแบบไมอาศัยเพศครั้งที่ 2  โดยที่ภายในประกอบดวย Merozoite 2 จำนวนมาก)   

วันที่ 5 พบวา Schizont 2 แตกออกซึ่งจะปลอย Merozoite 2 ออกมา (การแตกออกของ Schizont 

2 ที่ฝงตัวอยูในช้ัน lamina propria ซึ่งมีปริมาณเสนเลือดมาเลี้ยงมากมีผลทำใหเกิดเลือดออกและอาจพบ

อุจจาระปนเลือดออกมาในวันที่ 5 ของการไดรับ Oocyst ระยะติดตอน้ี) โดย Merozoite 2 ที่ออกมาจะ

พัฒนาเขาสูระยะ Gametogony ซึ่งสวนมากจะพัฒนาไปเปน Macrogamont ซึ่งเปนเซลลเพศเมีย และสวน

นอยจะพัฒนาไปเปน Microgamont ซึ่ งภายในจะประกอบไปดวย Microgamete จำนวนมาก เมื่อ 

Microgamont แตกออก Microgamete จะว่ิงไปผสมกับ Macrogamont  กลายเปน Zygote จากนั้นจะเกิด

การสรางผนังหนาๆ รอบตัวกลายเปน Unsporulated Oocyst ตอไป 
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 วันที่ 6 และ 7 จะพบ Oocyst เปนลานๆ ปลอยออกมากับอุจจาระของสัตวที่ติดเช้ือลงสูพ้ืนดิน ซึ่ง

เมื่ออยูในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมทั้งในสวนของอุณหภูมิ ความช้ืน และออกซิเจน จะใชระยะเวลาประมาณ 

2-3 วัน ในการพัฒนาจาก Unsporulated Oocyst ใหกลายเปน Sporulated Oocyst หรือ Oocyst ระยะ

ติดตอดังรูปที่ 17 

 

รูปที่ 17 แสดงถึงวงจรชีวิตของ E. tenella ในแตละชวงอายุภายในรางกายของโฮสต  

ที่มา : Saif (2008) 

 อาการ : อาการที่ไกแสดงออกขึ้นอยูกับชนิดของเช้ือและปริมาณเช้ือที่ไดรับ สภาวะภูมิคุมกันตอเช้ือ 

การไดรับ Anticoccidial Drug และการจัดการ  ถาสัตวไดรับเช้ือปริมาณนอยๆ และสัตวมีภูมิคุมกันตอโรคดี  

รวมถึงสัตวไดรับ Anticoccidial Drug ที่เหมาะสมและการจัดการที่ดี สัตวที่ไดรับเช้ือจะไมแสดงอาการใหเห็น  

แตยังสามารถตรวจพบ Oocyst ได แตพบในปริมาณที่นอยเรียกวา Coccidiasis (อยางเชนการติดเช้ือ  

E. praecox) 

 สวนในสัตวที่ไดรับเช้ือและทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเน้ือเย่ือในบริเวณที่มีการเจริญเติบโตของ

เช้ือบิดเรียกวา Coccidiosis คือทำใหเกดิโรคแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ 

 1. Subclinical Coccidiosis : สัตวแสดงอาการใหเห็นแตไมเดนชัด โดยเมื่อผาซากจะเห็นวิการของ

โรคคือพบรอยโรคที่บริเวณลำไสในตำแหนงที่มีการเจริญของเช้ือ ซึ่งมีผลทำใหมีการสูญเสียทางเศรษฐกิจเชน 

อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio) สูงขึ้น โตชา และใหไขลดลง เปนตน ตัวอยางเช้ือที่กอใหเกิด

โรคแบบ Subclinical ไดแก E. maxima และ E. acervulina   



41 

 

 2. Clinical Coccidiosis : สัตวจะแสดงอาการใหเห็นเดนชัด ไดแก ไกทองเสีย ถายเปนเมือกหรือ

เลือด ขนยุง หงอย ซึม ออนเพลีย แคระแกร็น โตชาและผิวหนังซีด นอกจากน้ียังแสดงวิการของรอยโรคอยาง

เดนชัดและเช้ือบางชนิดอาจทำใหสัตวถึงตายได ตัวอยางเช้ือที่กอใหเกิดโรคที่แสดงอาการทางคลินิก ไดแก  

E. tenella และ E. necatrix 

 รอยโรค : โดยทั่วไปเช้ือ Eimeria spp. แตละสายพันธุจะกอโรคในต่ำแหนงที่คอนขางเฉพาะเจาะจง

ในทางเดินอาหาร (Location Specificity) และมีความรุนแรงของโรคที่ตางกันไปขึ้นกบัชนิดของเช้ือดังตอไปนี ้

1. E. tenella (บิดไสตัน) : ทำใหเกิดรอยโรคที่บริเวณกระพุงลำไสใหญ (Caecum) และตำแหนง

ใกลเคียง ซึ่งจะพบวามีเลือดออกปนมากับอุจจาระในวันที่ 6-7 ของวันที่ไดรับเช้ือ โดยจะทำใหไกตายไดมาก

ในชวงนี้ จากการตรวจเลือดอาจพบวาคา Packed Cell Volume (PCV) ลดต่ำลงไดถึง 50% โดยเมื่อทำการ

ผาซากและสังเกตจากภายนอกจะพบวามีการขยายใหญของไสตัน เมื่อผาเปดออกจะพบวาผนังไสตันหนาตัว

ขึ้น บวมน้ำ และมีเลือดออก ซึ่งสามารถพบเศษเนื้อตายอยูภายใน โดยในกรณีที่สัตวไมตาย (ในชวงวันที่ 8 

หรือหายจากโรคใหมๆ) จะพบลักษณะแทงคลายๆ เนยแข็งอยูภายในไสตัน 

2. E. necatrix : ทำใหเกิดรอยโรคที่บริเวณลำไสเล็กสวนกลาง (Jejunum) สวนใหญมีจุดเริ่มตนที่

บริเวณ Vitelline Diverticulum จากน้ันขยายไปทั่วลำไสเล็กสวนกลาง โดยบริเวณที่เกิดรอยโรคจะพบการ

ขยายใหญ (Ballooning) ซึ่งอาจขยายไดมากกวาเดิมถึง 2 เทา เมื่อผาดูจะพบมีเลือดออกและมีจุดเนื้อตาย

เล็กๆ สีขาวซึ่งเปนพวก Schizont 2  ซึ่งเมื่อ Schizont 2 แตกออกจะให Merozoite 2 ออกมาและจะเคลื่อน

ตัวมายังไสตันโดยจะฝงตัวอยูในช้ันเยื่อเมือก ซึ่งจะพัฒนาไปเปน Schizont 3 และเกิดระยะ Gametogony 

ขึ้นที่นี่ดวย   

3. E. maxima : ทำใหเกิดรอยโรคที่บริเวณลำไสเล็กสวนกลางเชนกัน โดยทำใหลำไสพองขึ้นผนัง

ลำไสเกิดการอักเสบแบบมีจุดเลือดออกรวมถึงทำใหเกิดการหนาตัวขึ้นของผนังลำไส แตรอยโรคจะไมรุนแรง

เทา E. necatrix  ซึ่งจะทำให Intestinal Content เปลี่ยนเปนสีสม ชมพู หรือน้ำตาลแดง เช้ือบิดชนิดน้ีไม

อันตรายมากนัก มักไมทำใหไกถึงตาย แตอาจพบวาไกมักมีลักษณะตัวซีดขาวกวาปกติเน่ืองจากการดูดซึม 

Carotenoid ที่ไมดี 

4. E. acervulina : ทำใหเกิดรอยโรคที่บริเวณลำไสเล็กสวนตน (Duodenum) แตถาเปนรุนแรงอาจ

ขยายลงไปถึง Jejunum หรือ Ileum โดยเมื่อผาลำไสจะพบรอยโรคที่บริเวณเยื่อเมือกเปนจุดขาวๆ เรียงตาม

ขวางเหมือนขั้นบันได จุดขาวๆ เหลาน้ันอาจรวมตัวกันเปนจุดกลมซึ่งก็คือ Oocyst จำนวนมากที่อยูรวมกัน  

โดยทั่วไปการติดเช้ือบิดชนิดนี้จะทำใหมีอัตราการตายที่ต่ำ สวนใหญกอปญหาที่การใหผลผลิตทั้งอัตราการ

เจริญเติบโตที่ลดลงและเปอรเซ็นตไขที่ลดลงในไกไข นอกจากน้ียังทำใหไกซีดเนื่องจากการดูดซึม Carotenoid 

ที่ไมดี 
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รูปที่ 18 แสดงตำแหนงของรอยโรคในลำไสที่เกิดจาก Eimeria spp. ชนิดตางๆ  

ที่มา : จิโรจ (2544) 

 การวนิิจฉัยโรค :  

 1. ดูจากอาการที่สัตวแสดงออกมาโดยเฉพาะการสังเกตอุจจาระของไก 

 2. สิ่งปูรองที่เปยกช้ืนและสภาพอากาศที่รอนอบอาวเปนปจจัยโนมนำในการติดเช้ือ 

 3. ทำการผาซากเพ่ือดูรอยโรคที่เกิดขึ้นบริเวณลำไส ซึ่งเช้ือแตละชนิดจะกอโรคที่ตำแหนงคอนขาง

จำเพาะเจาะจง 

 4. ทำการตรวจหา Oocyst โดยการขูดเยื่อเมือกในตำแหนงที่มีรอยโรคมาสองดวยกลองจุลทรรศน  

หรือการตรวจหา Oocyst จากอุจจาระของไกโดยวิธี Simple Floatation Method โดยทำการเก็บอุจจาระ

จากพ้ืนคอกมาประมาณ 5 กรัม ผสมในน้ำเกลืออ่ิมตัวแลวคนใหเขากัน จากนั้นกรองผานกระชอนที่มีผากอซ

รองอยูดานบน จากนั้นนำสารละลายที่ไดมาเทใสกระบอกพลาสติกใสเบอร 4 จนกระทั่งเต็มถึงขอบกระบอก  

แลวนำ Cover Glass มาวางปดทางดานบนแลวต้ังทิ้งไวประมาณ 5 นาที แลวนำมาสองดวยกลองจุลทรรศน 

 การรักษา : 

 1. การรักษาต้ังแตไกเริ่มปวยจะไดผลดีกวา 

 2. ยาตานบิด (Anticoccidial Drugs) ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งในดานการฆาเช้ือบิด (Coccidiocidals) หรือ

เพ่ือยับย้ังเช้ือบิด (Coccidiostats) ซึ่งขึ้นกับขนาดของยาและระยะเวลาในการใหยา ยาตานบิดแบงเปน 2 

กลุม คือ 
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     2.1 Chemical Group : ยากลุมน้ีออกฤทธ์ิไดดีและมักจะเกิดการด้ือยา (Drug Resistance) 

ไดอยางรวดเร็ว แตบางชนิดพบวาเมื่อหยุดยาไปซักระยะหน่ึงสามารถนำกลับมาใชใหมได ยาที่อยูในกลุมนี้

ไดแก 

   2.1.1 Diclazuril (Clinacox®) 1 Part Per Million (ppm) มีระยะหยุดยา 5 วัน 

   2.1.2 Nicarbazine (Nicrazine®) 125 ppm มีระยะหยุดยา 4-9 วัน 

   2.1.3 Clopidol (Coyden®) 125-250 ppm มีระยะหยุดยา 5 วัน 

  2.2 Polyether Ionophore Antibiotic Group ยากลุมนี้บางชนิดมีผลตอการเจริญเติบโต

ของไก ยาจะมีผลตอการพัฒนาของ Schizont ในระยะแรก โดยจะไปจับกับ Cation ไดแก Na+ K+ และ Ca2+ 

ซึ่งจะจับกันเปน Complex นอกจากน้ียังทำใหผนังเซลลออนแอเปนผลให Na+ K+ และ Ca2+ เขาสูเซลลมาก

เกินไป ซึ่งเมื่อสารพวกนี้เขาสูเซลลมากขึ้นยังไดพาน้ำเขามาดวยทำใหเกิดเซลลแตกตามมา ยาในกลุมน้ีแบง

ออกเปน 2 กลุมยอยไดแก 

   2.2.1Monovalent Polyether Ionophore Antibiotics : ยากลุมนี้ออกฤทธ์ิจับ

กับ Na+และ K+ เปนสวนใหญ  ยาในกลุมน้ีไดแก 

    2.2.1.1 Salinomycin (Coxistac® Sacox® และ  Eustin®) 60 ppm มี

ระยะหยุดยา 5 วัน 

    2.2.1.2 Monensin (Elancoban®) 100 ppm มีระยะหยุดยา 5 วัน 

    2.2.1.3 Narasin (Monteban®) 70 ppm มีระยะหยุดยา 3 วัน 

   2.2.2 Divalent Polyether Ionophore Antibiotics ยากลุม น้ีออกฤทธ์ิจับกับ 

Ca2+ ยากลุมน้ีมีตัวเดียวไดแก 

    2.2.2.1 Lasalocid (Avatec®) 100 ppm มีระยะหยุดยา 5 วัน 

   2.2.3 Drug Combination หรือยาผสม 

 3. การเพ่ิมวิตามินเอ 12 ลานยูนิต และวิตามินเค 4-6 กรัม ในการผสมอาหาร 1 ตัน สามารถชวย

เสริมสรางผนังลำไสที่ถูกทำลาย และชวยในการหามเลือด 

 4. เปลี่ยนวัสดุรองพ้ืนและดูแลวัสดุรองพ้ืนไมใหเปยกช้ืน    
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 วิธีการใหยาเพื่อปองกันโรคบิด : 

 1. Cotinuous Feeding หรือ Single Straight Medication เปนการใชยาเพียงชนิดเดียวในการ

เลี้ยงไกทั้งระยะแรกและระยะที่สอง สวนใหญจะเปนยาในกลุม Polyether Ionophore Antibiotics 

 2. Shuttle หรือ Dual Program เปนการใชยา 2 ชนิดในการเลี้ยงไกแตละชุด โดยตัวอยางโปรแกรม

การเปลี่ยนยาในระหวางการเลี้ยงมีดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงตัวอยางโปรแกรมการใหยาปองกันบิดแบบ Shuttle Program ในรปูแบบตางๆ  

รูปแบบที ่ กลุมยาที่ใหระยะแรก กลุมยาที่ใหระยะที่สอง 

1 Chemical Ionophore Antibiotic 

2 Drug Combination Ionophore Antibiotic 

3 Ionophore Antibiotic A Ionophore Antibiotic B 

(A และ B เปนยาตางกลุมกัน) 

4 Ionophore Antibiotic Chemical 

ที่มา : จิโรจ (2544)   

 3. Rotation เปนการเปลี่ยนยาหลังจากเลี้ยงไประยะหน่ึง อาจใชยาเพียงชนิดเดียวหรือสองชนิดก็ได  

ซึ่งโดยทั่วไปจะใชยาชนิดน้ันไมเกิน 6 เดือน 

 การปองกันโรค : 

 1. การดูแลทางดานการสุขาภิบาลภายในฟารม รวมถึงการเลี้ยงไกที่ไมหนาแนนจนเกินไป 

 2. การดูแลปองกันไมใหสิ่งปูรองเปยกช้ืน   

 3. การผสมยาตานบิดในอาหาร 

 4. การเลี้ยงไกบนเลาลอย (Slatted Floor) 

 5. การสรางภูมิคุมกันใหกบัไกโดยการทำวัคซีน 

วัคซีนปองกันโรคบิด : สวนมากจะใชในไกพันธุเปนหลักเนื่องจากมีการเลี้ยงบนพ้ืนตลอดชวงอายุ  

สำหรับในไกไขน้ันมีการใชวัคซีนอยูบางเน่ืองจากเลี้ยงบนพ้ืนจนอายุ 16-18 สัปดาห กอนที่จะยายขึ้นกรง แต

สาหรับในไกเนื้อนั้นยังไมเปนที่ นิยมเนื่องจากวัคซีนยังตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพไมใหรบกวนตอการ
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เจริญเติบโตของไก รวมถึงราคาที่ตองไมแพง วัคซีนแบงออกเปน 2 ชนิดไดแก ชนิด Virulent (ชนิดรุนแรง) 

และชนิด Attenuated  (ชนิดเช้ือออนแรง) 

ตารางที่ 3 แสดงตัวอยางวัคซีนปองกนัโรคบิด 

ช่ือวัคซีน  ชนดิวัคซีน ชนิดของเช้ือ 

Coccivac D
®

  
รุนแรง  มีเช้ือบิด 7 ชนิด  ใชใน Breeders และ Layer Pullets 

Immucox II
®

  
รุนแรง E. tenella E. maxima E. acervulina E. necatrix E. brunetti  

Paracox
®

  
ออนแรง  Precocious Line Vaccine ของ E. maxima E. acervulina  

Livacox
®

  
ออนแรง  Precocious line vaccine ของเช้ือบิดทุกชนิด  

ที่มา : จิโรจ (2544) 

 โดย Precocious line vaccine เปนการเลือกเอา Oocyst จากสายพันธุที่มีวงจรชีวิตสั้นกวาปกติ  

โดยใหมีระยะ Schizogony นอยเพ่ือหลีกเลี่ยงการสราง Schizont 2 (ซึ่งเปนระยะที่อันตรายตอไก) แตจะมี

ผลใหสราง Oocyst ไดนอยกวา โดยวัคซีนจะมีความคงตัวและยังมีความสามารถในการสรางภูมิคุมกันตอโรค

ได 
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โรคฮสีโตโมเนียซิส (Histomoniasis) 

 โรค Histomoniasis มี ช่ือพ องหลาย ช่ือได แก  Blackhead Typhlohepatitis และ Infectious 

Enterohepatitis  มีสาเหตุมาจากเช้ือ Histomonas meleagridis มีลักษณะรูปรางคลายกับอะมีบา 

(Amoeboid) บางครั้งอาจกลมหรืออาจจะยาว มีนิวเคลียสเดียวและมีแสสั้นๆ 1-2 เสน ซึ่งเปนเช้ือที่สามารถ

กอโรคไดในไกงวง ไกฟา ไก และนกยูง เปนตน โดยไกงวงเปนโฮสตที่มีความไวตอเช้ือชนิดน้ีมากที่สุด ซึ่งตัว

ปวยสามารถพบอาการที่รุนแรงจนกระทั่งถึงตายได โดยเฉพาะในชวงอายุ 3-12 สัปดาหของไกงวง สวนสัตว

ปกชนิดอ่ืนถึงแมจะติดเช้ือแตมักแสดงอาการแบบไมรุนแรง  ซึ่งไกจะมีความไวตอการติดเช้ือชนิดนี้ในชวงอายุ 

4-6 สัปดาห 

 

รูปที่ 19 รูป A B และ C เปนเช้ือ H. meleagridis เปรียบเทียบกับรูป D และ E ที่เปนเช้ือ H. wenrichi 

ที่มา : Saif (2008)            

 เช้ือตัวนี้มีวงจรชีวิตสัมพันธกับพยาธิไสตัน (Heterakis gallinarum) สวนวงจรชีวิตของพยาธิไสตัน

นั้นจะกลาวถึงในบทตอไป โดยความสัมพันธที่เกิดขึ้นนี้ทำใหการติดเช้ือ H. meleagridis ติดตอได 3 รูปแบบ

คือ 

 1. ติดจากการกินเช้ือโปรโตซัวเขาไปโดยตรง ซึ่งสัตวปกจะขับ Trophozoite ของเช้ือออกมา แต

คอนขางที่จะบอบบางมาก ซึ่งจะคงสภาพการติดตอไดเพียง 2-3 ช่ัวโมงเทาน้ัน นอกจากน้ีน้ำยอยภายใน

กระเพาะอาหารของสัตวปกยงัสามารถทำลาย Trophozoite ได โอกาสที่สัตวจะติดโรคทางน้ีจึงมีนอย 

 2. ติดจากการกินไขพยาธิไสตันที่มีเช้ือโปรโตซัว โดยเช้ือจะอยูภายในทางเดินอาหารของตัวออนของ

พยาธิไสตันภายในไข ซึ่งจะมีการพัฒนาไปพรอมๆ กับตัวออน เช้ือสามารถอยูในไขไดนานถึง 4 ป 

 3. ติดจากการกนิไสเดือนดินที่กินไขพยาธิไสตันที่มีเช้ือโปรโตซัวเขาไป 
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พยาธิไสตันและไสเดือนดินถือเปนโฮสตชนิดหนึ่งที่ทำหนาในการพาปรสิตชนิดอ่ืนเขาสูโฮสตหรือ 

“Paratenic Host” 

วงจรชีวิต : เริ่มจากสัตวปกกินไขพยาธิไสตันที่มีเช้ือโปรโตซัวชนิดนี้ โดยกินไขพยาธิในระยะติดตอซึ่ง

ภายในไขมีตัวออนระยะที่ 2 (Larva 2) เมื่อสัตวกินเขาไปพยาธิจะฟกออกจากไขที่บริเวณ Gizzard หรืออาจ

ฟกออกมาในของสวน Duodenum ตัวออนของพยาธิก็จะเขามาเจริญในไสตันซึ่งเช้ือโปรโตซัวที่เจริญอยู

ภายในก็จะออกมาจากตัวออนและเขาไปเจริญที่ผนังลำไส โปรโตซัวบางสวนจะไชเขาสูกระแสเลือดผานทาง 

Hepatic-Portal System ไปยังตับซึ่งจะกอใหเกิดเน้ือตายขึ้นที่ตับและในไสตันตอไป 

นอกจากน้ีโปรโตซัวบางสวนจะเขาไปยังรังไขของพยาธิไสตันอีกครั้งหน่ึง จากน้ันพยาธิไสตันจะพัฒนา

ไปเปนตัวเต็มวัยและใหไขที่มีเช้ือโปรโตซัวปนเปอนออกมากับอุจจาระ 

อาการ : ไกงวงที่ปวยจะถายอุจจาระเปนสีเหลืองเหมือนกำมะถัน (Sulfur-Colored Droppings)  

สัตวแสดงอาการออนเพลีย ซึม เบ่ืออาหาร ปกและหัวตก มักซุกหัวอยูใตปก หัวอาจเปลี่ยนเปนสีดำหรือไมก็ได   

อัตราการตายขึน้อยูกับความรุนแรงของรอยโรค ในไกงวงอัตราการตายอาจสูงถึง 90% 

รอยโรค : ทำใหเกิดแผลหลุมที่บริเวณไสตันโดยที่ผนังไสตันมีการหนาตัวขึ้นและเกิดเน้ือตาย  

นอกจากน้ียังทำใหเกิดกอนหนองอยูภายใน (Cheesy Plug) ซึ่งยังอาจทำใหเกิดรูทะลุเปนผลใหเกิดชองทอง

อักเสบตามมาได โดยนอกจากจะกอใหเกิดรอยโรคที่บริเวณไสตันแลวโปรโตซัวบางสวนยังไปกอโรคที่ตับซึ่งมี

ลักษณะคอนขางเฉพาะคือทำใหเกิดแองเนื้อตายที่มีลักษณะกลมและมีสีเหลือง มีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร 

หรือใหญกวา โดยอาจฝงลึกลงไปในเนื้อตับ 

 การวินิจฉัยโรค :  

 1. สังเกตจากอุจจาระของสัตวปวย 

 2. สังเกตรอยโรคจากการผาซาก 

 3. นำเนื้อเยื่อของตับและไส ตันมาตรวจหาเช้ือโปรโตซัวทางจุลพยาธิวิทยา โดยการยอมสี  

Hematoxylin และ Eosin (H&E) หรืออาจใชการยอม Periodic Acid-Schiff (PAS) เพ่ือวินิจฉัยแยกออกจาก

การติดเช้ือ Candida albicans ที่ตับ       

 การรักษา : 

 1. กลุมยา Nitroimidazoles (Dimertridazole Ipronidazole และ Nitarsone) Furazolidone 

และ Carbasone แตยาเหลาน้ีหามใชในการเลี้ยงสัตวเพ่ือการบริโภค 
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 2. Acidified Copper Sulfate 

 การปองกัน : 

 1. ไมเลี้ยงสัตวปกหลายชนิดรวมกนัตัวอยางเชนการเลี้ยงไกรวมกับไกงวง โดยไกอาจเปน Reservoir 

ของโรคทำใหไกงวงติดเช้ือและแสดงอาการออกมาได 

 2. ไมเลี้ยงสัตวปกหลายอายุรวมกันเน่ืองจากสัตวปกที่มีอายุมากจะเปน Carrier ถายทอดเช้ือมายัง

สัตวปกที่อายุนอยที่ไมมีความทนทานตอโรคได 

 3. มีการกำจัดพยาธิไสตันโดยการใหยาถายพยาธิ 

 4. อาจเลี้ยงสัตวบนพ้ืนคอนกรีตหรืออาจดูแลเรื่องการสุขาภิบาลโดยการเปลี่ยนวัสดุรองพ้ืนบอยๆ 
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โรคมาลาเรยีสัตวปก (Avian malaria) 

 โรคมาลาเรียในสัตวปกเกิดจากเช้ือ Plasmodium spp. ซึ่งจัดอยูใน Phylum Apicomplexa โดย

เช้ือชนิดนี้มีมากกวา 1,000 สายพันธุ แตที่มีรายงานในสัตวปกมีเพียง 65 สายพันธุ และมีเพียงประมาณ 35 

สายพันธุที่ใหความสำคัญตอการกอโรคในสัตวปก สวนการระบาดของเช้ือกอโรคในสัตวปกที่เลี้ยงน้ันสวนใหญ

พบการระบาดในแถบเอเชีย แอฟรกิา และแถบอเมริกาใต 

 สำหรับเช้ือที่กอโรคมาลาเรียในไกน้ันเกิดจากเช้ือ Plasmodium gallinaceum ซึ่งในประเทศไทย มี

รายงานครั้งแรกในป พ.ศ. 2538 จากฟารมไกเน้ือที่เลี้ยงบนบอปลา ซึ่งในบานเราพบการติดเช้ือทั้งในไกเนื้อ 

ไกไข ไกพ้ืนเมือง และไกพ้ืนเมืองลูกผสม โดยพบการระบาดมากในชวงฤดูฝนหรือพ้ืนที่ที่มีนำ้ทวมขัง 

 สัตวที่เปนพาหะนำโรคมาลาเรียในไกนี้ไดแก ยุงรำคาญ (Culex spp.) และยุงลาย (Aedes spp.) 

 วงจรชีวิต : เริ่มจากยุงที่เปนพาหะของโรคมาดูดเลือดไก (ในบริเวณตำแหนงที่มีขนนอยเชน รอบตา 

รอบกน ) จากนั้ นปล อย  Sporozoite ออกมากับน้ ำลาย  จาก น้ัน  Sporozoite จะเข าไป เจริญ ใน 

Reticuloendothelial Cells ของอวัยวะ โดยเฉพาะในตับ มาม ไต และสมอง โดยเช้ือจะเจริญและพัฒนาเขา

สูระยะ Schizont 1 ซึ่งเมื่อ Schizont 1 แตกออก Merozoite 1 ที่อยูภายในจะเขาสูเซลลใหมและเจริญเขาสู

ระยะ Schizont 2  โดยเมื่อ Schizont 2 แตกออกจะให Merozoite 2 ซึ่งทั้งในระยะที่มีการพัฒนาในสวน

ของ Schizont 1 และ Schizont 2 น้ั น  จะอ ยู ใน วงจรที่ เรี ยกว า  Exo-erythrocytic Cycle จากนั้ น 

Merozoite 2 จะเขาสูกระแสเลือดแลวเขาสูเม็ดเลือดแดงผานกระบวนการ Endocytosis โดยการเขาไปเจริญ

ในเม็ดเลือดแดงจะมีการ Round up ตัวเองขึ้นเปนระยะ Schizont 3 ซึ่งวงจรที่เช้ือมีการพัฒนาและเพ่ิม

จำนวนในเม็ดเลือดแดงน้ีเรียกวา Erythrocytic Cycle โดยในระยะน้ีเช้ือจะใชอาหารจากภายในไซโตพลาสซึม

ของเซลลเม็ดเลือดแดงซึ่งจะมีการยอยสลาย Haemoglobin ใหกลายเปน Heme และ Globin โดย Globin 

นั้นจะใชเปนแหลงของกรดอะมิโนในการพัฒนาของตัวเช้ือ สวน heme ที่มีความเปนพิษตอเช้ือจะถูกจัดการ

ผานกระบวนการ Polymerization กลายเปนผลึก Hemozoin หรือ Malarial Pigment ซึ่งจะสะสมอยูใน 

ไซโตพลาสซึมของเม็ดเลือดแดง โดยเมื่อ Schizont 3 แตกออกจะให Merozoite 3 เขาไปเจริญในเม็ดเลือด

แดง (รวมถึง Reticuloendothelial Cells) ซึ่งบางสวนของ Merozoite 3 ในเม็ดเลือดแดงจะพัฒนาเขาสู

ระยะ Gametogony  ที่จะเจริญไปเปน Microgametocyte (♂) และ Macrogametocyte (♀) จากน้ัน

เมื่อยุงมาดูดเลือดไกที่ ติดเช้ือโปรโตซัว ยุงที่ไดรับ Microgametocyte และ Macrogametocyte จะเกิด

ขบวนการ Fertilization กลายเปน Oocyst  ซึ่งภายในจะมีการแบงตัวเปน Sporozoite จำนวนมากภายใน

เวลา 7-10 วัน จากน้ัน Sporozoite จะเคลื่อนเขาสูตอมนำ้ลายของยุงรอที่จะติดตอเขาสูไกตัวอ่ืนๆ ตอไป   
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รูปที่ 20  รูปวงจรชีวิตของ Plasmodium spp.  

ที่มา : Mahon and Manuselis (2000) 

 อาการ : ไกจะแสดงอาการหลังจากไดรับเช้ือจากยุงที่ประมาณ 5-6 วัน โดยสามารถแสดงอาการได

ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง โดยไกที่ไดรับเช้ือในแตละฝูงจะแสดงอาการแตกตางกันไปขึ้นอยูกับอายุและ

สายพันธุ 

 ในรายที่แสดงอาการแบบเฉียบพลัน : อาจพบการตายแบบกระทันหันโดยไมแสดงอาการใดๆ หรือ

สัตวอาจแสดงอาการอุจจาระมีสีเขียว ซึม ไมกินอาหาร หนาและหงอนซีด คอตก ขาไมมีแรง และนอนหมอบ  

โดยจะพบภาวะเลือดจางแบบรุนแรงซึ่งเปนผลใหสัตวตายไดถึงรอยละ 80 ของฝูง และบางรายอาจแสดง

อาการชักเนื่องจากเช้ือเขาไปเจริญที่ Endothelial Cells ของเสนเลือดฝอยที่สมอง 

 ในรายที่แสดงอาการแบบเรื้อรัง : สวนมากจะไมแสดงอาการชัดเจน แตมักพบอาการหนาและหงอน

ซีดกวาปกติ อุจจาระมีสีเขียว ในไกไขมีผลทำใหไขลด (อาจลดลงไดถึง 40%) และมีอัตราการตายมากกวาปกติ

เล็กนอย 

 รอยโรค : พบซากซีดและผอมจากภาวะเลือดจาง มามและตับมีขนาดใหญขึ้น (อาจใหญกวาปกติ  

3-10 เทา) และมักมีสีเขมขึ้น (ในบางรายอาจเหน็เปนสีดำ) นอกจากนียั้งสามารถพบของเหลวคั่งในถุงหุมหัวใจ 
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 การวินิจฉัย :  

 1. ดูจากประวัติการแพรระบาดของโรคในเขตพ้ืนที่ รวมถึงสภาพแวดลอม และฤดูกาล 

 2. ดูจากอาการและรอยโรค 

 3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

  3.1 ทำ Blood Smear จากนั้นยอมดวยสี Giemsa’s เพ่ือหาเช้ือระยะตางๆ ในเม็ดเลือดแดง

รวมถึง Malarial Pigment 

  3.2 เก็บตัวอยางจาก ตับ มาม และสมองเพ่ือตรวจทางจุลพยาธิวิทยาเพ่ือตรวจหาตัวเช้ือที่อยู

ใน Endothelial Cells และ Malarial Pigment ที่อยูภายในเนื้อเย่ือ 

 การรักษา : ควรรีบทำการรักษาต้ังแตไกเริ่มแสดงอาการขี้เขียว  ซึ่งยาที่ไดผลดีไดแก 

 1. Chloroquine ขนาด 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg) โดยใหกินติดตอกัน 5 วัน ยาตัวนี้คอนขางมี

รสขมอาจมีผลใหไกไมกินน้ำ ซึ่งอาจพบการตายของไกที่มากขึ้นรวมถึงไขลดมากขึ้นดวย 

 2. Doxycycline ขนาด 50 mg/kg โดยใหกินติดตอกัน 5 วัน           

 3. Tetracycline ขนาด 80 mg/kg แบงใหกินเชาเย็นโดยใหติดตอกัน 7 วัน           

 ชนิดยาตางๆ ที่กลาวมาขางตนเปนยาที่ใชในการรักษาโรคมาลาเรียในคน ซึ่งเช้ือพลาสโมเดียมแตละ

ชนิดมักด้ือยาไดคอนขางรวดเร็ว ดังน้ันใหดูผลการตอบสนองของสัตวตอการใชยาเปนสำคัญ ถาไมดีขึ้นควร

เปลี่ยนชนิดหรือขนาดของยา 

 การปองกัน : 

 1. กำจัดยงุและแหลงเพาะพันธุของยุง ไดแก แองน้ำและวัชพืชรอบๆ โรงเรือนโดยเฉพาะฤดูฝน 

 2. การเลี้ยงไกในระบบโรงเรือนปด (Evaporative System) หรือเลี้ยงไกโดยใชมุงปองกันยุง 

 3. การใหยาปองกันในชวงที่มีความเสี่ยง 
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โรคลิวโคซัยโตซูโนซิส (Leucocytozoonosis) 

 มีสาเหตุมาจากเช้ือ Leucocytozoon spp. ซึ่งคนพบครั้งแรกในป ค.ศ. 1885  โดยเช้ือนี้มีความ

แตกตางจากเช้ือ Plasmodium spp. ตรงที่ไมพบระยะ Schizogony ในกระแสเลือด  แตสามารถพบไดใน

เซลลของอวัยวะตางๆ เชน มาม ตับ ไต หัวใจ และกลามเน้ือ  สวนในระยะ Gametogony น้ันสามารถพบได

ในกระแสเลือดโดยจะพบทั้งในเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว  สัตวที่เปนพาหะนำโรคนี้ไดแกพวกที่อยูในวงศ 

Ceratopogonidae และ Simuliidae ซึ่ งเปนปรสิตของสัตวป กอาทิ เชน  ไก  ไก งวง เป ด  ห าน  และ 

นกปาเกอืบทุกชนิด โดยในบานเราเช้ือที่พบไดแก L. cauleryi และ L. sabrazesi  

 L. cauleryi เปนเช้ือที่กอใหเกิดความรุนแรงในการกอโรคที่สูงกวาเช้ือ L. sabrazesi  ซึ่งกอปญหา

ทั้งในไกที่เลี้ยงในระบบฟารมและไกที่เลี้ยงหลังบาน  โดยเช้ือชนิดนี้สามารถพบการระบาดไดในแถบเอเชีย 

ไดแก ประเทศไทย ศรีลังกา และญี่ปุน เปนตน  เช้ือพวกน้ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการกอโรคใน

ไกไข  ซึ่งมีผลตอการใหผลผลิตที่ลดลงรวมไปถึงอัตราการตายที่สูงขึ้นอีกดวย 

 สั ต วที่ เป นพ าหะนำเช้ือ  L. cauleryi ได แก  Culicoides arakawa C. circumscriptus และ  

C. odibilis 

 

รูปที่ 21  รูป A เปนรูป Gametogony ของ L. cauleryi (LC) ทางซายเปนเพศเมีย ทางขวาเปนเพศผู  

            รูป B เปนรูป Gametogony ของ L. cauleryi (LC) และ L. sabrazesi (LS)  

ที่มา : พัชราภรณ และคณะ (2560) 

วงจรชีวิต : เริ่มจากแมลงที่เปนพาหะนำเช้ือมากัดไกโดยเฉพาะอยางย่ิงที่บริเวณรอบๆ ตาซึ่งมีขน

นอย โดยแมลงดูดเลือดจะปลอย Sporozoite ออกมากับน้ำลาย  โดย Sporozoite จะเขาไปเจริญที่ผนัง

หลอดเลือดแดงที่ตับ มาม ปอด และไต จากน้ันพัฒนาเขาสูระยะ Schizogony ไปเปน Schizont 1  หลังจาก

ที่สัตวไดรับเช้ือประมาณ 5-7 วัน Schizont 1 จะแตกออกและให Merozoite 1 ซึ่งจะเขาไปเจริญอยูใน 

เซลลบุผนังหลอดเลือดของอวัยวะตางๆ จากนั้นพัฒนาตอไปเปน Schizont 2 ซึ่งมีขนาดใหญประมาณ 1 

มิลลิเมตร โดยจะเรียกระยะนี้วา Megaloschizont หลังจากนัน้ประมาณวันที่ 14 ของการติดเช้ือ Schizont 2 
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จะแตกออกและปลอย Merozoite 2 ออกมา โดย Merozoite 2 จะเขาสูกระแสเลือดและเขาไปเจริญใน 

เม็ดเลือดแดงแลวพัฒนาไปสูระยะ Gametogony ซึ่งจะพัฒนาเต็มที่และกลายเปน Macrogametocyte (♀) 

และ Microgametocyte (♂) ภายในวันที่ 18-19 หลังการติดเช้ือ (Gamont เหลาน้ีจะเสื่อมสลายไปภายใน 

1 สัปดาห ถาไมไดเขาไปเจริญอยูในแมลงพาหะ) จากน้ันแมลงพาหะที่เขามาดูดเลือดสัตวที่ปวยในระยะนี้ก็จะ

ไดรับ Macrogametocyte และ Microgametocyte เขาไปผสมกันภายในกระเพาะ เกิดเปน Ookinate  

ไชทะลุผานผนังกระเพาะออกมาฝงตัวที่ผนังช้ันนอกเจริญตอไปเปน Oocyst  ซึ่งภายในจะมี Sporozoite 

จำนวนมาก เมื่อ Oocyst เจริญเติบโตเต็มที่ก็จะแตกออกและปลดปลอย Sporozoite จากนั้น Sporozoite 

จะเคลื่อนเขาสูตอมน้ำลายของยุงรอที่จะติดตอเขาสูสัตวตัวอ่ืนๆ ตอไป 

 อาการ : สัตวมีอาการซึม ในรายที่เม็ดเลือดแดงแตกมากๆ สัตวจะมีอาการซีด (ตามหงอนและเหนียง) 

และพบอาการทองเสียเปนสีเขียว  ในรายที่มีการพัฒนาของ Megaloschizont ที่ปอดและแตกออกสามารถ

พบไกไอออกมาเปนเลือดและตายอยางรวดเร็วได 

 รอยโรค : เมื่อผาซากสามารถตรวจพบ Megaloschizont (Schizont 2) ดวยตาเปลากระจายอยูตาม

ปอด ตับ ไต และอวัยวะภายในอ่ืนๆ ซึ่งรวมไปถึงกลามเน้ือหรือแมแตสมองดวย  โดยอาจเห็นเปนตุมนูนสีขาว

หรือสีเน้ือ  ซึ่งอาจเห็นเปนสีน้ำตาลไดเน่ืองจากมีเลือดปนอยูดวย  ซึ่งการแตกออกของ Megaloschizont จะ

เปนผลใหเน้ือเยื่อบริเวณนั้นถูกทำลายและเกิดเลือดออกตามอวัยวะตางๆ ได 

 การวินิจฉัย :  

 1. ดูจากประวัติการแพรระบาดของโรคในเขตพ้ืนที่   

 2. ดูจากอาการและรอยโรค 

 3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

  3.1 ทำ Blood Smear จากน้ันยอมดวยสี Giemsa’s เพ่ือหาเช้ือระยะ Gametogony ใน

เมด็เลือดแดง 

  3.2 ทำการตรวจทางซีรั่มวิทยาโดยการทดสอบ Double Gel Diffusion Test 

  3.3 เก็บตัวอยางที่มีรอยโรคเพ่ือตรวจทางจุลพยาธิวิทยา โดยตรวจหาตัวเช้ือในระยะ 

Megaloschizont ที่อยูภายในเน้ือเยื่อ 

 การรักษา :  

 1. ใช Sulfamonomethoxine หรือ Sulfadimethoxine ขนาด 50 ppm ผสมอาหารหรือน้ำเปน

เวลา 7-13 วัน 
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 2. Clopidol ขนาด 175 ppm 

 3. ใช Sulfadimethoxine ขนาด 10 ppm รวมกับ Pyrimethamine ขนาด 1 ppm (มักใชในการ

ปองกันมากกวาการรักษา) 

 การปองกัน : 

 1. กำจัดยงุและแหลงเพาะพันธุของยุง ไดแก แองน้ำและวัชพืชรอบๆ โรงเรือนโดยเฉพาะฤดูฝน 

 2. การเลี้ยงไกในระบบโรงเรือนปด (Evaporative system) หรือเลี้ยงไกโดยใชมุงปองกนัยุง 

 3. การใหยาปองกันในชวงที่มีความเสี่ยง 
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บทท่ี 6 โรคท่ีเกิดจากพยาธิภายใน (Internal parasites)  

โรคพยาธิไสเดือน (Ascaridia galli) 

 เปนพยาธิตัวกลมที่สามารถพบไดในไก ไกต็อก ไกงวง หาน และนกปาหลายชนิด    

พยาธิตัวเต็มวัย : ตัวผูมีขนาดยาวประมาณ 5-7.6 เซนติเมตร ตัวเมียมีขนาดยาวประมาณ 6-11.6 

เซนติเมตร  มีริมฝปากขนาดใหญ 3 อัน โดยริมฝปากบนมีขนาดใหญกวารมิฝปากคูลาง หลอดอาหารมีลักษณะ

เปนไมกระบอง สวนหางของเพศผูมี Caudal Ala แผออกมาเล็กนอยและมีปุม Caudal Papillae ลักษณะ

สั้นๆ 10 คู  มี Precloacal Sucker รูปรางกลม และมี Spicule 2 อัน (ยาวประมาณ 1-2.4 มิลลิเมตร)  

เพศเมีย Vulva อยูหางจากกึ่งกลางลำตัวไปทางดานหลังเล็กนอย สวน Anus อยูหางจากปลายหางประมาณ  

0.55–0.65 มิลลิเมตร (Syed et al., 2015)   

ไขพยาธิ : มีลักษณะรูปรี เปลือกหนาเรียบ ภายในยังไมมีการแบงเซลล มีขนาด 73-92 x 45-57 

ไมครอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 22  รูป 2A และ 2B เปนรูปไขพยาธิลักษณะรี เปลอืกหนาเรียบ ภายในไมมีการแบงตัว 

            รูป 2C และ 2D เปนรูปดานขางและดานหนาของพยาธิ ปลายสุดมีริมฝปากขนาดใหญ 3 อัน 

  รูป 2E ปลายลูกศรเปน Spicule ขอเพศผู และรูป 2F ปลายลูกศรเปน Anus ของเพศเมีย 

ที่มา : Torres et al. (2019) 
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วงจรชีวิต : ไขปนเปอนออกมากับอุจจาระของสัตวปกที่ติดพยาธิ ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

ตัวออนภายในไขจะมีการพัฒนาตัวเปนระยะติดตอหรือตัวออนระยะที่ 2 ภายใน 10 วัน (ไขสามารถปนเปอน

อยูในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติไดนาน 3 เดือน) สัตวปกสามารถติดโรคผานการกินไขระยะติดตอหรืออาจติด

จากการกินไสเดือนซึ่งเปนโฮสตขนสง (Transport Host) โดยตัวออนระยะที่ 2 จะฟกตัวที่บริเวณลำไสเล็ก

และอาศัยอยูภายใน Lumen ของทางเดินอาหารเปนเวลาประมาณ 8 วัน จากน้ันจะเริ่มไชเขาสูช้ันเย่ือเมือก

ของลำไสประมาณวันที่ 10 และพัฒนาเปนตัวออนระยะที่ 3 และ 4 จากน้ันออกมายัง Lumen ของทางเดิน

อาหารอีกครั้งและพัฒนาเปนตัวเต็มวัยภายใน 6-8 สัปดาห 

 อาการ : พบอาการรุนแรงในไกที่อายุนอยกวา 3 เดือน (ไกที่มีอายุมากกวา 3 เดือน มีการพัฒนาของ 

Goblet Cells ในช้ันเยื่อเมือกของลำไส) โดยจะมีอาการหงอย ซึม ขนยุง ออนเพลีย น้ำหนักลด โตชา และไข

ลดลง สวนในรายที่มีการระคายเคืองที่ลำไสจะพบอาการทองเสียอีกดวย 

 รอยโรค : มีการอักเสบของลำไสแบบมีจุดเลือดออก โดยอาจพบตัวออนของพยาธิฝงตัวอยูในผนัง

ลำไส และตัวเต็มวัยอยูใน Lumen ของลำไส 

 การวินิจฉัย :  

 1. การตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระดวยวิธีการ Simple Floatation Method  

 2. การตรวจหาพยาธิทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยภายในลำไสจากการผาซาก 

 การรักษา : 

 1. Flubenol® 5% ขนาด 30 ppm โดยใหกินติดตอกัน 7 วัน           

 2. Piperazine salts ขนาด 125-250 mg/kg 

 3. Mebendazole ขนาด 5-15 mg/kg โดยใหกินติดตอกัน 2 วัน 

 4. Tetramisole ขนาด 25-50 mg/kg  

 5. Thiabendazole ขนาด 200-500 mg/kg    

 การปองกัน : 

 1. เปลี่ยนสิ่งปูรองใหมทุกครัง้ที่มีการเลี้ยงสตัวรอบใหม และไมหวานอาหารใหกินบนพ้ืน 

 2. มีการวางโปรแกรมการถายพยาธิเปนประจำ 

 3. ไมคววรเลี้ยงไกหลายอายุรวมกันและไมควรเลี้ยงหนาแนนจนเกินไป 
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โรคพยาธใินไสตัน (Heterakis gallinarum) 

 เปนพยาธิตัวกลมขนาดเล็กที่อาศัยอยูในไสตัน (Cecal Worm) สามารถพบไดในไกงวง ไกฟา นกยูง 

เปด หาน นกกระทา และสัตวปกชนิดอ่ืนๆ  ซึ่งเปนพยาธิที่ เปนพาหะนำเช้ือโปรโตซัว Histomonas 

meleagridis ซึ่งกอใหเกิดโรค Histomoniasis หรือ Blackhead 

 พยาธิตัวเต็มวัย : ตัวผูมีขนาดยาวประมาณ 7-13 มิลลิเมตร  ตัวเมียมีขนาดยาวประมาณ 10-15 

มิลลิเมตร โดยจะพบ Lateral Membrane ยาวตลอดความยาวของลำตัว หลอดอาหารสวนทายพองออกเปน

กระเปาะแข็งแรง (Oesophageal Bulb) ที่บริเวณสวนทายของเพศผูจะมี Caudal Ala แผออกมาเล็กนอย มี 

Precloacal Sucker 1 อัน  มีปุม Papilla 12 คู และพบ Spicule 2 อัน ขนาดไมเทากัน ในสวนของเพศเมีย 

Vulva จะเปดที่สวนกลางของลำตัว 

 

รูปที่ 23  a : บริเวณดานทายของพยาธิตัวเต็มวัยเพศผู Smaller Spicule (SSP) Longer Spicule (LSP)      

            และ Caudal Ala (CA) มีขนาดประมาณ 0.03 มิลลิ เมตร b : เกิดลักษณะของ Neoplastic   

            Noduless (ND)  ที่บรเิวณเย่ือเลื่อม (Serosa) ของกระพุงลำไสใหญ มีขนาดประมาณ 20 มิลลิเมตร  

            c : เกิดลักษณะของ Neoplastic Nodules (ND) ที่สวนของ Mucosa ภายในกระพุงลำไสใหญ มี 

            ขนาดประมาณ 13.8 มิลลิเมตร และ d : ภาพขยายของ Neoplastic Nodules (ND) ใน Lumen  

ที่มา : Menezes et al. (2003) 
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ไขพยาธิ : มีลักษณะรูปรี เปลือกหนาเรียบ ภายในยังไมมีการแบงเซลล มีขนาด 65-80 x 35-46 

ไมครอน (มีลักษณะคลายกบัไขพยาธิของ Ascaridia gali) 

วงจรชีวิต : ไขปนเปอนออกมากับอุจจาระของสัตวปกที่ติดพยาธิ  ภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสม 

(ประมาณ 27 ˚c) ตัวออนในไขจะพัฒนาไปเปนตัวออนระยะที่ 2 (ระยะติดตอ) ภายใน 2 สัปดาห  สัตวปกติด

โรคโดยการกินไขระยะติดตอหรืออาจติดจากการกินไสเดือนซึ่งเปนโฮสตขนสง (Transport Host)  ตัวออนจะ

ออกจากไขที่บริเวณลำไสเล็ก  จากน้ันจะใชเวลาประมาณ 24 ช่ัวโมง เดินทางไปสู Caecum  จากน้ันตัวออน

จะไชเขาสูผนังลำไสของ Caecum ในชวงวันที่ 2-5  จากนั้นออกสู Lumen และลอกคราบเปนตัวออนระยะที่ 

3 ในวันที่ 6 จากนั้นลอกคราบเปนตัวออนระยะที่ 4 ในวันที่ 10  และลอกคราบเปนตัวออนระยะที่ 5 ในวันที่ 

15  แลวพัฒนาเปนตัวเต็มวัยและออกไขครั้งแรกประมาณวันที่ 24-30      

อาการ : มักไมคอยแสดงอาการและมีอันตรายนัอยจากการติดพยาธิเพียงอยางเดียว (ที่สำคัญคือเปน

พาหะของเช้ือโปรโตซัว H. meleagridis) อาจพบเพียงมีอาการทองเสียสีเขียวและออนแรงได 

 รอยโรค : มีการอักเสบของกระพุงลำไสใหญ (Typhitis)  โดยอาจพบการหนาตัวของช้ันเย่ือเมือกและ

อาจพบจุดเลือดออก  นอกจากนี้ยังอาจพบ Neoplastic Nodules ทั้งดานของช้ันเยื่อเมือกและช้ันเยื่อเลื่อม

ของลำไส 

 การวินิจฉัย :  

 1. การตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระ (ตองใชความชำนาญมากเน่ืองจากไขพยาธิมีลักษณะคลายกับไข

พยาธิของ Ascaridia gali) 

 2. การตรวจหาพยาธิทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยภายในลำไสจากการผาซาก 

 การรักษา : 

 1. Flubenol® 5% ขนาด 30 ppm โดยใหกินติดตอกัน 7 วัน           

 2. Piperazine salts ขนาด 125-250 mg/kg 

 3. Mebendazole ขนาด 5-15 mg/kg โดยใหกินติดตอกัน 2 วัน 

 4. Tetramisole ขนาด 25-50 mg/kg  

 5. Thiabendazole ขนาด 200-500 mg/kg    
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 การปองกัน : 

 1. การดูแลดานสุขาภิบาลภายในโรงเรือน 

 2. ไมหวานอาหารใหกินบนพ้ืนดินหรือบนสิ่งปูรอง    

 3. มีการวางโปรแกรมการถายพยาธิ 

 4. ไมควรเลี้ยงสัตวปกหลากหลายชนิดรวมกัน 
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โรคพยาธิเสนดาย (Capillaria spp.) 

 เปนพยาธิที่มีลักษณะคลายกับเสนผม เน่ืองจากมีลักษณะเปนเสนบางๆ โดยมีความยาวอยูระหวาง  

1-8 เซนติเมตร และมีเสนผานศูนยกลางอยูที่ 0.5-1.5 มิลลิเมตร  ซึ่งพยาธิในสกุลน้ีมีลักษณะคลายคลึงกับ

พยาธิในสกุล Trichuris แตลักษณะสวนทายของตัวไมไดหนากวาสวนหนา โดยสามารถพบพยาธิชนิดน้ีไดใน

สัตวปกหลายชนิดไดแก ไก ไกงวง หาน นกพิราบ ไกฟา ไกต็อก และสัตวปกชนิดอ่ืนๆ ขึ้นอยูกับชนิดของพยาธิ  

รวมถึงตำแหนงที่พบแตกตางกันตามชนดิอาทิเชน 

 - C. annulata และ C. contorta : พบไดที่หลอดอาหารและกระเพาะพัก 

 - C. caudinflata : พบไดที่ลำไสเล็ก 

 - C. obsignata และ C. anatis : พบไดที่กระพุงลำไสใหญ   

พยาธิตัวเต็มวัย : ลักษณะรูปรางจะแตกตางกันออกไปตามชนิดของพยาธิ  โดยพบความแตกตางกัน

ดังตารางที่ 4 และรูปที่ 24 

ตารางที่ 4  ลักษณะของพยาธิเสนดายแตละชนิดที่พบในไกของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ลักษณะ C. obsignata C. caudinflata C. bursata   C. anatis 

เพศผู 

Lateral Caudale 

Spicule Sheath 

 

ไมม ี

ไมมีหนาม 

 

มี 

มีหนามเล็กๆ 

 

มี 

ไมมีหนาม 

 

ไมม ี

มีหนาม 

เพศเมีย 

Vulvar Appendage 

 

ไมม ี

 

ย่ืนออกมาชัดเจน 

 

มีลักษณะเปนครึ่ง

วงกลม 

 

ไมม ี

 ที่มา : Saif (2008) 
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รูปที่ 24  ลักษณะของเพศผู (A C E และ G) และลักษณะของเพศเมีย (B D F และ H) ของ C. obsignata :  

  A และ B  C. caudinflata : C และ D  C. bursata : E และ F และ C. anatis : G และ H 

ที่มา : Wakelin (1965) 

 ไขพยาธิ : ภายในมีเซลลที่ยังไมแบงตัว ไขมีลักษณะเหมือนถังเบียร (Barrel Shape) เปลือกหนาและ

มีขั้วทั้ง 2 ขาง (Polar Plug) 

 วงจรชีวิต : ไขพยาธิปนเปอนออกมากับอุจจาระของสัตวปกที่ติดพยาธิตัวเต็มวัย จากน้ันตัวออน

ภายในไขจะพัฒนาเปนตัวออนระยะติดตอ โดยระยะเวลาขึ้นกับสายพันธุของพยาธิและสภาพแวดลอมที่

เหมาะสม ซึ่งมี C. obsignata และ C. contorta ที่สามารถติดตอผานไขไดโดยตรง สวนชนิดอ่ืนๆ นั้น

จำเปนตองอาศัยโฮสตกึ่งกลาง (Intermediate Host) คือไสเดือนดิน (Earthworm) ในการยอยตัวออนระยะ

ติดตอออกจากไข จากน้ันไขพยาธิหรือไสเดือนดินจะถูกสัตวปกตัวอ่ืนมากินและพัฒนากลายเปนพยาธิตัวเต็ม

วัยตามตำแหนงที่พบดังตารางที่ 5 (โดย C. contorta สามารถติดตอโดยตรงหรอืผานโฮสตกึ่งกลางกไ็ด)   
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ตารางที่ 5  พยาธิเสนดายที่พบในสัตวปก 

ชนิด ตำแหนงทีพ่บ โฮสตก่ึงกลาง สามารพบไดใน 

C. contorta ปาก หลอดอาหาร 

และกระเพาะพัก 

ติดตอโดยตรงหรือ

ผานไสเดือนดิน 

ไก ไกงวง เปด นกพิราบ นกกระทา 

และไกตอก 

C. annulata หลอดอาหาร และ

กระเพาะพัก 

ไสเดือนดิน ไก หาน ไกงวง เปด ไกปา นกพิราบ 

นกกระทา และไกตอก 

C. anatis ลำไสเล็ก กระพุงลำไส

ใหญ และทวารรวม 

ไมทราบ ไก ไกงวง เปด หาน และนกกระทา 

C. bursata ลำไสเล็ก ไสเดือนดิน ไก ไกงวง หาน และไกฟา 

C. caudinflata ลำไสเล็ก ไสเดือนดิน ไก ไกงวง เปด หาน ไกปา ไกฟา นก

กระทา นกพิราบ และไกตอก 

C. obsignata ลำไสเล็ก ไมม ี ไก ไกงวง หาน นกกระทา นกพิราบ 

และไกตอก 

ที่มา : Saif (2008) 

อาการ : มักแสดงอาการในรายที่ติดพยาธิจำนวนมาก  โดยจะพบสัตววผอม ทองเสีย และอาจพบ

อุจจาระมีเลือดปนออกมา 

 รอยโรค : มีการอักเสบของลำไสแบบมีเลือดออก  ในรายที่เปนแบบเรื้อรังจะพบการอักเสบแบบหนา

ตัวและมีการลอกหลุดของผนังลำไสตามมา 

 การวินิจฉัย :  

 1. การตรวจหาไขพยาธิในอจุจาระ  

 2. การตรวจหาพยาธิทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยภายในทางเดินอาหารจากการผาซาก (เปนพยาธิที่ชอบ

ฝงตัวอยูในช้ันเย่ือเมือก ดังนั้นสามารถทำการขูดผนังทางเดินอาหารเพ่ือตรวจหาพยาธิ) 

 การรักษา : 

 1. Flubenol® 5% ขนาด 30 ppm โดยใหกินติดตอกัน 7 วัน           

 2. Coumaphos 0.003-0.004 % ผสมในอาหาร  โดยใหกินติดตอกัน 10-24 วัน           
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 3. Hygromycin B 0.00088-0.0013 % ผสมในอาหาร   

 4. Ivermectin 0.2-0.4 mg/kg (ไดผลคอขางดีกับกลุม Capillaria spp.)  

 5. Levamisole ละลายในน้ำด่ืม  

 การปองกัน : 

 1. การดูแลดานสุขาภิบาลภายในโรงเรือน 

 2. ไมหวานอาหารใหกินบนพ้ืนดินหรือบนสิ่งปูรอง    

 3. มีการวางโปรแกรมการถายพยาธิ 

 4. ไมควรเลี้ยงสัตวปกหลากหลายชนิดรวมกนั 

 5. ไมควรเลี้ยงสัตวปกหลายอายุรวมกัน (สัตวปกที่มีอายุมากมักจะเปนตัวแพรเช้ือใหกับสัตวปก 

อายุนอย) 
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โรคพยาธินัยนตาไก (Oxyspirura mansoni) 

 เปนพยาธิที่พบบริเวณหนังตาที่สาม (Nictitating Membrane) เยื่อบุตาขาว และทอน้ำตาของไก  

ไกงวง นกยูง เปด ไกปา นกพิราบ นกกระทา และไกตอก พบในหลายทวีปทั้งในเอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกา

ใต แอฟริกา ออสเตรเลีย และประเทศหมูเกาะตางๆ 

 พยาธิตัวเต็มวัย : ตัวผูยาวประมาณ 8.2-16 มิลลิเมตร สวนตัวเมียยาวประมาณ 12-20 มิลลิเมตร  

ลักษณะลำตัวยาวเรียวยาวไปทั้งสองดาน โดยทางดานหัวจะมีลักษณะเรียวกลม  สวนทางดานทายจะมี

ลักษณะเรียวแหลม  ผนัง Cuticle มีลักษณะเรียบโดยไมมี Ala ย่ืนออกมาจากลำตัว  คอหอยเปนรูปนาิกา

ทราย ตัวผูมีปุม Papillae จำนวน 4 คู อยูทางดานหนาของ Cloaca และอีก 2 คู อยูทางดานหลังของ 

Cloaca สวน Spicule ทางดานซายผอมยาว สวนทางดานขวาอวนปอม เพศเมีย Vulvar เปดออกทาง

สวนทายของรางกายและมีขนาด 50-65 x 45 ไมครอน 

 ไขพยาธิ : มีลักษณะเปนวงรี (Elliptical Shape) มีขนาด 39-43 x 25-28 ไมครอน เปลือกมีความ

หนา 1-1.5 ไมครอน ภายในมีตัวออนบรรจุอยู 

 

รูปที่ 25  ลักษณะของ Oxyspirura mansoni A : ลักษณะสวนหัว B : ลักษณะสวนหางของเพศผู 

            C : ลักษณะสวนหางของเพศเมีย และ D : ลักษณะของไขพยาธิ  

ที่มา : Saif (2008) 
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 วงจรชีวิต : ไขพยาธิจะถูกปลอยออกมาจากพยาธิตัวเต็มวัยผานมาทางทอน้ำตาเขาสูชองปาก  

 สัตวปกจะกลืนไขพยาธิเขาไป จากนั้นไขพยาธิก็จะปนเปอนออกมากับอุจาระและถูกแมลงสาบ (โฮสทกึง่กลาง 

; Intermediate Host) เก็บกิน โดยสัตวปกจะติดพยาธิผานการกินแมลงสาบที่มีตัวออนระยะติดตอเขาไป  

หลังผานการยอยตัวออนจะออกจากโฮสทกึ่งกลางผานกระเพาะพักและเขาสูหลอดอาหาร จากน้ันไชเขาสูทอ

น้ำตาเพ่ือขึ้นสูตา โดยใชระยะเวลาเพียง 20 นาที หลังจากสัตวปกไดรับพยาธิเขาไปประมาณ 32 วัน จึงจะ

สามารถพบไขพยาธิปนเปอนออกมาอุจาระของสัตวปกตัวน้ันๆ ได   

 

รูปที่ 26  แสดงลักษณะการพบ Oxyspirura mansoni ที่บริเวณกระจกตาของไก 

ที่มา : Jeyakumar et al. (2011) 

อาการ : ทำใหสัตวเกิดการระคายเคืองและคันบริเวณตา  โดยสัตวจะพยายามเกาตาและพบวามีขี้ตา

มาก  สุดทายทำใหสัตวเกิดอาการตาบอดตามมาได  

 รอยโรค : ทำให เกิดตาอักเสบ (Ophthalmitis) และมีการบวมที่หนั งตาที่ สาม (Nictitating 

Membrane)   

 การวินิจฉัย :  

 1. สามารถพบเห็นพยาธิโดยเฉพาะที่บริเวณใตหนังตาที่สาม (nictitating membrane) และบริเวณ

เย่ือบุตาขาวไดโดยตรง 
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 2. การตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระและน้ำตา  

 การรักษา : 

 1. ใชยาชาเฉพาะที่จากน้ันคีบตัวพยาธิออกโดยตรง           

 2. ใชยาหยอด Tetramisole 10% หยอดตา 2-3 หยด  

 3. ใช Tetramisole ผสมอาหาร 40 mg/kg 

 การปองกัน : 

 1. การดูแลดานสุขาภิบาลภายในโรงเรือนไมใหมีการสะสมของสิ่งปฏิกูลซึ่งเปนแหลงอาหารของ

แมลงสาบ  

 2. ตองมีระบบปองกนัไมใหสัตวปกสัมผัสกับโฮสทกึ่งกลาง 

 3. มีการวางโปรแกรมการถายพยาธิ 
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โรคตดิพยาธิเตตราเมอเรส (Tetrameres spp.) 

 เปนพยาธิที่สามารถพบไดในสัตวปกหลายชนิดไดแก ไก ไกงวง ไกปา เปด นกพิราบ และนกกระทา  

โดยพยาธิในสกุลน้ีตัวเมียที่โตเต็มวัยจะมีสีแดง รูปรางพองกลม และฝงตัวอยูในตอมภายในกระเพาะแท 

(Proventricular Glands) สวนตัวผูจะลองลอยอยูภายในกระเพาะแท ตัวที่สำคัญไดแก T. americana โดยมี

รายงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปแอฟริกาใต 

 พยาธิตัวเต็มวัย (T. americana) : ลักษณะตัวพยาธิสามารถใชในการแยกเพศได  โดยตัวผูจะมี

ลักษณะเรียวยาว (ยาว 5-5.5 มิลลิเมตร) สวนตัวเมียจะมีรูปรางเกือบเปนทรงกลม (ยาว 3.5-4.5 มิลลิเมตร 

และกวาง 3 มิลลิเมตร) มีสีแดงเขมและมีรองลึกตามแนวยาวของลำตัวจำนวน 4 รอง  สวนหัวและทายมีติ่งย่ืน

ออกมา ภายในมีมดลูกและรังไขที่ยาวมาก ซึ่งจะขดไปมาภายในชองวางของรางกาย ตัวผูมีหนามแหลมแถวคู

ทั้งสองดานของแนวกึ่งกลางตลอดความยาวของลำตัว หนามพวกนี้จะย่ืนออกไปทางดานหลัง ซึ่งพบวามี 

Cervical Papillae และ Spicules 2 อัน ยาวไมเทากัน 

 

รูปที่ 27  T. americana ; A : เพศผู  B : เพศเมีย  

ที่มา : Saif (2008) 

 ไขพยาธิ : มีลักษณะเรียวยาว ขนาด 50-60 x 30 ไมครอน เปลือกหนา ภายในมีตัวออนบรรจุอยู  
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 วงจรชีวิต : ไขพยาธิจะปนเปอนออกมากับอุจาระของสัตวที่ติดพยาธิ จากนั้นไขพยาธิจะถูกโฮสท

กึ่งกลาง (Intermediate Host) ไดแก ไรน้ำ (Water Crustaceans) ต๊ักแตน และแมลงสาบ จากนั้นพัฒนา

เปนตัวออนระยะติดตอ (ตัวออนระยะที่ 3) โดยใชระยะเวลาประมาณ 45 วัน สัตวปกติดพยาธิผานการกิน

โฮสตกึ่งกลาง จากนั้นตัวออนจะออกจากโฮสทก่ึงกลางและชอนไชเขาสูบริเวณกระเพาะแทและพัฒนาเปนตัว

ออนระยะที่ 4 โดยใชระยะเวลาประมาณ 14 วัน (การชอนไชของตัวออนในระยะน้ีกอใหเกิดความเสียหายใน

ทางเดินอาหารมากที่สุด) ซึ่งเปนตำแหนงที่มีการผสมพันธุกัน  โดยตัวผูและตัวเมียจะเจริญเปนตัวเต็มวัย

ภายใน 24 วัน และเขาไปผสมพันธุกันภายใน Proventricular Gland (ตัวเมียจะอยูภายใน Proventricular 

Gland ตลอดเวลา และดูดกินเลือดเปนอาหาร ยกเวน T. fissispina ที่มีการผสมพันธุภายในชองวางของ

ทางเดินอาหาร) จากน้ันตัวผูจะออกจากตอมและตายไปในที่สุด ซึ่งภายในตัวเมียจะเริ่มพบไขภายในตัว

ประมาณวันที่ 45 และจะโตเต็มที่ที่อายุ 3 เดือน    

อาการ : ถามีติดพยาธิจำนวนนอยๆ มักไมคอยแสดงอาการ โดยถาไดรับพยาธิปริมาณมากจะทำให

สัตวเกิดอาการทองเสีย ซูบผอม และโลหิตจาง  

 รอยโรค : ทำใหเกิดการระคายเคืองและเกิดการอักเสบของกระเพาะแท (Proventriculus) แบบหนา

ตัวขึ้น นอกจากน้ียงัทำใหเกิดเนื้อตายที่ Proventricular Glands 

 การวินิจฉัย : ทำไดโดยการผาซาก โดยสามารถหาพยาธิตัวเมียไดภายใน Proventricular Glands 

(สวนตัวผูนั้นหายากเน่ืองจากสวนใหญลองลอยอยูภายในชองวางของทางเดินอาหารและหลังจากผสมพันธุ

เสร็จก็จะตายไป)  

 การรักษา : 

 1. Piperazine ขนาด 45-200 mg/kg ผสมอาหาร (ครั้งเดียว)           

 2. Piperazine 6-10 กรัม/ผสมน้ำ 4 ลิตร (ติดตอกัน 4 วัน) 

 3. Iodophene ขนาด 25-50 mg/kg ผสมอาหาร (ติดตอกัน 3 วัน) 

 4. ยากลุมอ่ืนๆ ไดแก Levamisole Thiabendazole และ Flubendazole 

 การปองกัน : 

 1. การดูแลดานสุขาภิบาลภายในโรงเรือน  

 2. จำกัดขอบเขตการเลี้ยงเพ่ือปองกนัไมใหสัตวปกสัมผัสกับโฮสทกึ่งกลาง 

 3. มีการวางโปรแกรมการถายพยาธิ 
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Raillietina spp. (Large tapeworms) 

 เปนพยาธิตัวตืดขนาดใหญที่พบบริเวณลำไสเล็กของสัตวปกไดแก ไก ไกงวง นกพิราบ นกยูง ไกฟา 

เปด และสัตวปกชนิดอ่ืนๆ ซึ่งเปนพยาธิที่สามารถพบไดทั่วโลก อีกทั้งยังมีรายงานในประเทศไทย โดยชนิดที่

พบบอย ไดแก R. tetragona R. echinobothrida และ R. cesticellus 

 พยาธิตัวเต็มวัย : สามารถแยกแตละชนิดออกจากกันไดดวยลักษณะของ Scolex 

ตารางที่ 6  ลกัษณะ Scolex ของพยาธิ Raillietina spp. แตละสปชีส 

ลักษณะของ R. tetragona R. echinobothrida R. cesticellus 

Rostellum - มีหนามเรียงกัน 1-2 แถว 

(ประมาณ 100 อัน) 

- หนามมขีนาด 6-8 ไมครอน 

- มีหนามเรียงกัน 2 แถว 

(ประมาณ 200 อัน) 

- หนามมขีนาด 10-13 
ไมครอน 

- มีหนามเล็กๆ ประมาณ 

400-500 อัน 

Sucker - ทั้ง 4 อันเปนรูปไข 
- มีหนามเรียงกนั 8-10 แถว  

- ทั้ง 4 อันเปนรูปทรงกลม 
- มีหนามเรียงกนั 8-10 แถว 
(หนามมีขนาดใหญกวา R. 
tetragona)   

- เจรญิไมคอยดีและไมมี
หนาม 

รูปภาพ 

ที่มา : Saif 

(2008) 

   

 ไขพยาธิ : อยูในสวนของ Egg Capsules ภายใน ปลองสุก (Gravid Proglottid)  

     (ขนาดของไขพยาธิ R. tetragona : 25-50 ไมครอน R. cesticellus : 75-88 ไมครอน) 

 วงจรชีวิต : ปลองสุกที่ภายในบรรจุดวยไขพยาธิ (ภายในมี Onchosphere หรือตัวออนระยะติดตอ) 

หลุดออกมาจากตัวพยาธิและปนเปอนออกมากับอุจจาระของสัตวปก ซึ่งปลองสุกจะถูกเก็บกินโดยโฮสท

กึ่งกลางที่ไมมีกระดูกสันหลัง (Intermediate Host)  ซึ่งตัวออนจะพัฒนาเปนระยะ Cysticercoids ภายใน

โฮสทกึ่งกลาง  จากน้ันโฮสทกึ่งกลางจะถูกโฮสทสุดทาย (Final Host) กินตอและพัฒนาเปนตัวเต็มวัยที่ 

ลำไสเล็กภายใน 11-13 วัน 
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ตารางที่ 7  ชนิดของโฮสทกึ่งกลางและโฮสทสุดทายของพยาธิ Raillietina spp. แตละสปชีส 

ขนิด โฮสทก่ึงกลาง (intermediate host) โฮสทสุดทาย (final host) 

R. tetragona มด แมลงวันบาน ไก นกพิราบ นกยูง ไกฟา 

R. echinobothrida มด ไก ไกงวง 

R. cesticellus แมลงปกแข็ง ไก เปด 

 

รูปที่ 28  แสดงวงจรชีวิตของ Raillietina spp.  

ที่มา : Olsen (1974) 

อาการ : พบวาสัตวปกใหผลผลิตนอยลงทั้งทางดานการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตไข   

 รอยโรค : ชนิดที่กอโรครุนแรงที่สุดคือ R. echinobothrida เนื่องจากบริเวณที่ Scolex เกาะอยูกับ

ผนังลำไสมีผลใหเกิดลักษณะที่เปนกอนหนอง (Caseous Nodules) ขนาด 1-6 มิลลิเมตร โดยสามารถ

มองเห็นไดจากภายนอกของลำไส นอกจากน้ียังทำใหเกิดลำไสอักเสบแบบหนาตัวและเกิดการหลุดลอก 

(Catarrhal Hyperplastic Enteritis) สวน R. tetragona และ R. cesticellus จะทำใหเกิดลำไสอักเสบและ

ความยาวของวิลไล (Villi) ลดลง  

 การวินิจฉัย : ทำไดโดยการผาซาก โดยสามารถพบพยาธิตัวเต็มวัยภายในลำไสเล็กและสามารถแยก

แตละสป ชีสออกจากกันได โดยการดูลักษณะของ Scolex (รอยโรคที่ เห็ น ไดด วยตาเปล า ใชแยก  

R. echinobothrida ได) นอกจากนี้ก็ยังสามารถแยกโดยดูจากปลองสุก (Gravid Proglottid) ที่ปนเปอน
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ออกมากับอุจจาระโดยวิธีการ Wet Mount ภายใตกลองจุลทรรศน ซึ่งสามารถแยกโดยดูลักษณะของทางเดิน

สืบพันธุทั้งสวนของ (Cirrus Pouch) รูเปดรวมของเพศผูและเพศเมีย (Gentital Pore) รวมถึง Gonads 

 การรักษา :  

 1. Dibutyl-tin-dilaurate ขนาด 180 mg/kg ผสมอาหาร (ครั้งเดียว)           

 2. Fenbendazole ขนาด 120 ppm ผสมอาหาร (ติดตอกัน 6 วัน) 

 3. Flubendazole ขนาด 60 ppm ผสมอาหาร (ติดตอกัน 6 วัน)  

 การปองกัน : 

 1. การดูแลดานสุขาภิบาลภายในโรงเรือน  

 2. มีการกำจัดและปองกันโฮสทกึ่งกลางจำพวกแมลงตางๆ 

 3. มีการวางโปรแกรมการถายพยาธิ 
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Davainea proglottina (Small tapeworms) 

 เปนพยาธิตัวตืดในสัตวปกที่มีขนาดเล็กมาก โดยลำตัวยาวเพียง 0.5-4 มิลลิเมตร และมีจำนวนปลอง 

(Strobilia) เพียง 4-9 ปลอง  ซึ่งเปนพยาธิตัวตืดที่พบในสวนของลำไสเล็กสวนตน (Duodenum) โดยโฮสท

สุดทาย (Final Host) ไดแก ไก นกพิราบ และสัตวปกชนิดอ่ืนๆ 

 พยาธิตัวเต็มวัย : สวนของ Rostellum ประกอบดวยหนาม 80-94 อัน หนามมีขนาด 7-8 ไมครอน   

Sucker ทั้ง 4 อันประกอบดวยหนามเล็กๆ เรียงกันรอบๆ ประมาณ 3-6 แถว แตละปลองมีระบบสืบพันธุ  

1 ชุด และมีรูเปดรวมของเพศผูและเพศเมีย (Genital Pore) อยูทางดานขางโดยคอนไปทางสวนหนาของ

ปลองและสลับขางกันอยางเปนระเบียบ อวัยวะสืบพันธุเพศผู (Cirrus) มีขนาดใหญและไมสมสวน   

 

รูปที่ 29  ลักษณะของ D. proglottina  

ที่มา : Soulsby (1982) 

 ไขพยาธิ : บรรจุภายในถุงพาเรงไคมาของปลองสุก (Gravid Proglottid)  มีขนาด 28-40 ไมครอน 

 วงจรชีวิต : พยาธิตัวเต็มวัยจะฝงอยูภายในช้ันเย่ือเมือกของลำไสเล็กสวนตน (duodenum) โดย

พยาธิจะโผลออกมาเหนือ Villi เฉพาะปลองสุก ซึ่งปลองสุกจะหลุดและปะปนออกมากับอุจจาระของสัตวปกที่

ติดพยาธิ จากน้ันจะถูกหอยทากซึ่งเปนโฮสทกึ่งกลาง (Intermediate Host) กินเขาไปและพัฒนาเปน 

Cysticercoid ตลอดทางเดินอาหารของหอยทาก (พบไดมากกวา 1,500 Cysticercoid ภายในตัวของหอย

ทากและสามารถที่จะติดตอไปยังสัตวปกไดนานถึง 11 เดือน) และเมื่อสัตวปกกินหอยทากที่มีตัวออนระยะ

ติดตอเขาไป พยาธิจะเจริญเติบโตเต็มวัยในลำไสเล็กภายใน 8-17 วัน ตัวเต็มวัยสามารถมีอายุไดถึง 3 ป และ

สามารถพบพยาธิตัวเต็มวัยไดมากกวา 3,000 ตัว ในตัวสัตวปกที่ติดพยาธิน้ัน 
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รูปที่ 30  แสดงวงจรชีวิตของ D. proglottina  

ที่มา : Olsen (1974) 

 อาการ : เปนพยาธิตัวตืดที่กออันตรายตอสัตวปกมากที่สุด โดยมักกออันตรายในสัตวปกอายุนอย

มากกวาสัตวปกอายุมาก จากการทดลองพบวาสามารถลดอัตราการเจริญเติบโตไดถึง 12% ซึ่งสามารถพบ

อาการผอม ขนมีสีซีดลง หายใจลำบาก ขาออนแรง เคลื่อนไหวชา อัมพาต และตายในที่สุด 

 รอยโรค : เย่ือเมือกบริเวณลำไสเล็กมีการอักเสบแบบหนาตัว โดยพบวามีเลือดออก และมีกลิ่นเหม็น 

 การวินิจฉัย : ทำไดโดยการผาซากเพ่ือตรวจหารอยโรค โดยสามารถขูดผนังลำไส และสามารถพบ

พยาธิตัวเต็มวัยภายในลำไสเล็กสวนตน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาปลองสุกที่ปนออกมากับอุจจาระ   

 การรักษา :  

 1. Praziquantel ขนาด 5 mg/kg  

 2. Mebendazole ขนาด 50 mg/kg 

 3. Niclosamide 

 การปองกัน : 

 1. การดูแลดานสุขาภิบาลภายในโรงเรือน  

 2. มีการกำจัดและปองกันโฮสทกึ่งกลางจำพวกหอยทาก 

 3. มีการวางโปรแกรมการถายพยาธิ 
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บทท่ี 7 โรคท่ีเกิดจากพยาธิภายนอก (External parasites) 

โรคท่ีเกิดจากเหา (Lice Infestation) 

 เหาจัดเปนปรสิตภายนอกซึ่งมีรูปรางเล็ก โดยมีลักษณะแบนจากบนลงลาง ไมมีปก ขาอวนสั้น และ

พบตะขอที่ขา (Tarsal Claw ; ใชสำหรับยึดเกาะกับเสนขน) อวัยวะรับความรูสึกพัฒนานอยมากโดยเฉพาะ

สวนของตา บางชนิดไมมีตา และบางชนิดมีตาแบบลดรูป (Ocelli) อาหารสำหรับพวกเหาไดแก เศษผิวหนัง 

เลือด ขน และสิ่งคัดหลั่งจากตอมตางๆ บริเวณผิวหนัง ซึ่งในกระบวนการยอยอาหารของเหาจำเปนตองมีเช้ือ

จุลชีพที่อาศัยอยูภายในทางเดินอาหารจำพวกแบคทีเรียและเช้ือรา โดยจุลชีพพวกนี้จะอยูในบริเวณ 

Mycetomes ซึ่งเปนบริเวณพิเศษที่อยูในสวนของทางเดินอาหารสวนกลาง (Midgut) นอกจากนี้ยังมีการ

ถายทอดเช้ือจุลชีพพวกนี้จากเหาเพศเมียผานรังไขไปยังรุนลูกอีกดวย เหาเปนปรสิตที่มีความจำเพาะตอโฮสต

และตำแหนงที่อยูอาศัย (Host & Location Specificity) 

 เหาในสัตวปกจัดอยูในอันดับ (Order) Phthiraptera และอันดับยอย (Suborder) Mallophaga 

(Biting Lice ; เหากัด) ซึ่งประกอบดวย 2 มหาวงศ (Superfamily) ไดแก 

 1. Amblycera (เหากัดแนวราบ) : ลักษณะของสวนหัวจะกวางกวาสวนอก หนวดประกอบดวย

ปลอง 4 ปลอง (ปลองที่ 3 มีลักษณะเปน Stalk) โดยทั้ง 4 ปลองวางอยูในรองหนวด (Antenna Groove) จึง

ทำใหเห็นเฉพาะปลายหนวดสุดทายเพียงปลองเดียว ลักษณะของกรามวางตัวขนานกับดานลางของสวนหัวทำ

ใหลักษณะการกินอาหารที่อยูในแนวราบ ประกอบดวย Maxillary Palp 4 ปลอง สวนของ Mesothorax 

แยกออกจาก Metathorax (เหาชนิดนี้มีความวองไวมากกวาเหากดัแนวด่ิง) ไดแก 

  1.1 Menopon gallinae (Shaft Louse of Poultry) : สามารถพบไดใน ไก เปด หาน และ

นกพิราบ ที่บริเวณขนสะโพกและขนอก ชอบวางไขเด่ียวๆ ที่บริเวณโคนขน ลักษณะสำคัญคือที่ปลองอกและ

ปลองทองมีขนแข็ง (Bristles) อยูทางดานบน 1 แถว กอใหเกิดความรุนแรงในลูกสัตวปกมากกวา  

  1.2 Menacanthus stramineus (Chicken Body Louse) : สามารถพบไดใน ไก ไกงวง

และนกยูง ที่บริเวณผิวหนังสวนที่ขนปกคลุมไมมาก ไดแก บริเวณอก ขาหลัง และรอบทวารหนัก  ลักษณะ

สำคัญคือที่ปลองทองมีขนแข็ง (Bristles) อยูทางดานบน 2 แถว กอใหเกิดความรุนแรงในลูกสัตวปกมากกวา

โดยจะกดัแทะผิวหนังและขนออนเพ่ือดูดซึมเลือดที่ออกมา 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 31  A : แสดงลักษณะตัวเต็มวัยของ Menopon gallinae  

  B : แสดงลักษณะตัวเต็มวัยของ Menacanthus stramineus 

ที่มา : Thomas et al. (2009) 

 2. Ischnocera (เหากัดแนวดิ่ง) : หนวดมีลักษณะเปน Filiform จำนวน 3-5 ปลอง สามารถใช

หนวดในการแยกเพศไดโดยเพศผูจะมีปลองที่ 1 ขยายใหญ และปลองที่ 3 มีระยางคย่ืนออกมาเรียกวา Prong  

ลักษณะของกรามใชในการกัดอาหารในแนวด่ิง ไมมี Maxillary Palp ในสัตวปกสวนใหญจัดอยูในวงศ 

(Family) Philopteridae ไดแก 

  2.1 Lipeurus caponis (Wing Louse of Chicken) : สามารถพบได ในไกและไกฟ าที่

บริเวณใตขนปกที่มีขนาดใหญ ลักษณะลำตัวเรยีวยาว สวนหัวมีลักษณะเปนรูปครึ่งวงกลม 

 

รูปที่ 32  แสดงลักษณะตัวเต็มวัยของ Lipeurus caponis 

ที่มา : Thomas et al. (2009) 

. 

A B 
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  2.2 Goniodes gigas (Large Chicken Louse) : มีสีน้ำตาลและมีขนาดใหญที่สุดในบรรดา

เหาของสัตวปก มีมากในเขตรอน หนวดไมสามารถใชในการแยกเพศไดแตอาศัย Sclerotized Marking ใน

การแยกเพศดังรูปที่ 33 

 

รูปที่ 33  แสดงการแยกเพศโดยอาศัย Sclerotized Marking ของ Goniodes gigas 

ที่มา : Centers for Disease Control and Prevention (1975) 

 การติดตอ : เกิดจากการสัมผัสโดยตรง 

 วงจรชีวิต : การดำเนินชีวิตในทุกระยะของเหาจะอาศัยอยูบนตัวโฮสทตลอดเวลา ตัวออนระยะที่ 1 

(Nymph 1) จะออกจากไขซึ่งเรียกวา Nit โดยมีฝาเปดอยูปลายดานหน่ึง (Operculum) การฟกออกจากไขใช

เวลา 4-7 วัน โดยที่ตัวออนจะกินน้ำคร่ำและอากาศ โดยอากาศน้ันจะถูกขับออกมาทางดานทาย ซึ่งเปนการ

เพ่ิมความดันทำใหฝาเปดออก ตัวออนจะลอกคราบทั้งหมด 3 ครั้ง ในการพัฒนาเปนตัวเต็มวัยภายใน 3 

สัปดาห   

 อาการ : ทำใหเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง ทำใหผิวหนังแดงและเกิดสะเก็ด นอกจากนี้ยังทำใหผล

ผลิตไขของแมไกลดลง 

 การวินิจฉัย : ทำไดโดยการตรวจหารอยโรค รวมถึงสังเกตหาตัวเหาและไขของเหาที่ติดตามผิวหนัง

และใตขน โดยสามารถแยกชนิดของเหาไดจากลักษณะของเหาตัวเต็มวัย โดยอาจอาศัยจากการการทำ 

Scotch Tape Technique โดยใชดานเหนียวของสก็อตเทปสัมผัสกับตัวของเหา จากนั้นนำมาปดลงบนสไลด

และสองดูภายใตกลองจลุทรรศน 
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 การรักษา :  

 1. ยาในกลุม Avemectin ไดแก Ivermectin Abamectin และ Doramectin  

 2. Cabaryl ลักษณะเปนแปงฝุน 5% พรอมใชงาน หรืออาจใชขนาด 0.5% ในการทำสเปรย 

 3. Malathion ลักษณะเปนแปงฝุน 4% พรอมใชงานหรืออาจใชขนาด 0.5% ในการทำสเปรย 

 4. Rotenone Dust ใชขนาด 0.5-1% ในการทำสเปรย 

 5. Tetrachlorvinphos ใชขนาด 0.5-1% ในการทำสเปรย 

สวนใหญการสเปรยอาจไมสามารถเขาไปถึงตัวของเหาซึ่งอยูใตเสนขน อาจแกปญหาโดยการใชวิธีการ

จุมคัวสัตวลงในยาฆาเหาแทน แตอาจเกิดปญหาไขลดตามมาเน่ืองจากความเครียดในการจับบังคับ 

 การปองกัน : 

 1. มีการทำความสะอาดและเตรียมโรงเรือนอยางเหมาะสม (มีการฉีดยาฆาแมลงในขั้นตอนการเตรียม

โรงเรือน) 

 2. มีโปรแกรมการพนยาฆาแมลงที่เหมาะสม 

 3. ไมเลี้ยงสัตวหนาแนนจนเกินไป  
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โรคท่ีเกิดจากไร (Mite infestation) 

 ไรจัดเปนปรสิตภายนอกซึ่งมีรูปรางเล็ก อาศัยอยูบนตัวโฮสทดวยการดูดกินเลือดและน้ำเหลือง (อาจ

อาศัยอยูบนตัวโฮสทเพียงบางชวงเวลา) ไมมีหนวดและปก ขามี 4 คู (ในระยะตัวออนจะมีขาเพียง 3 คู) หวั อก 

และทองรวมเปนสวนเดียวกันไมมีการแยกเปนขอหรือปลอง ทำใหสามารถแยกออกจากสัตวชนิดอ่ืนที่อยูใน

ไฟลัม (Phylum) Arthropoda ไดงาย  

 ไรจัดอยูในช้ัน (Class) Arachnida และช้ันยอย (Subclass) Acari  ไรในสัตวปกจัดอยูในอันดับ 

(Order) ที่สำคัญ 2 อันดับ ไดแก 

 1. Acariformes ซึ่งพบอยูในอันดับยอย (Suborder) Astigmata มีลักษณะที่สำคัญคือ ไรในกลุมน้ี

ไมมี Stigmata (ชองเปดของ Spiracle สำหรับใชในการหายใจ) ดังน้ันไรกลุมนี้จะหายใจผานทางผิวหนังและ

การกลืนอากาศเขาไป ในสวนของ Coxae จะมีลักษณะเปนสันย่ืนจากโคนขาฝงเขาไปยังกลางลำตัวซึ่งเรียกวา 

Epimere และมีสวนของ Pretarsus พัฒนาดี 

ซึ่งที่พบในสัตวปกจะอยูในวงศ (Family) Sarcoptidae โดยมีลักษณะที่สำคัญไดแก ไรเพศผูไมมี 

Adanal Copulatory Sucker และ Abdominal Lobes และในไรเพศเมียไมมี Genital Apodemes ไดแก 

  1.1 Knemidocoptes gallinae (The Depluming Mite) 

 อาการ : ทำใหเกิดขนรวงที่หลัง หวั คอ รอบกน อก และสะโพก 

 การวินิจฉัย : ทำการถอนขน 2-3 เสนมาวางลงบนสไลดแกว  จากนั้นหยด Mineral Oil แลวปด 

Cover Slide และทำการสองดูภายใตกลองจุลทรรศน ไรจะฝงตัวภายในเนื้อเย่ือหรือบริเวณโคนขนออน 

  1.2 Knemidocoptes mutans (The Scaly-Leg Mite ; ไรแขงผุ)   

อาการ : กอใหเกิดวิการมีลักษณะเปนเม็ดตุม จากน้ันพัฒนาไปเปนสะเก็ด แลวทำใหเกิดการหนาตัว

ของหนาแขงตามมา (ในรายที่รุนแรงสามารถพบรอยโรคที่หงอนและคอตามมาได) 

 การวินิจฉัย : ทำไดโดยการขูดบริเวณขอบของรอยโรค (Skin Scraping)  จากน้ันหยด Mineral Oil 

แลวปด Cover Slide และทำการสองดูภายใตกลองจุลทรรศน 
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รูปที่ 34  a : แสดงลักษณะตัวเต็มวัยของ Knemidocoptes mutans เพศเมีย 

  b : ภาพตัดขวางแสดงการแทรกตัวของไรในช้ันเคราตินทำใหเกิดการหนาตัวของช้ันผิวหนัง 

  c : แสดงลักษณะรอยโรคทีบ่ริเวณเทาที่เกิดจากไรแขงผุ 

ที่มา : Skirnisson and Palsdottir (2020) 

 2. Parasitiformes ซึ่งพบในอันดับยอย (suborder) Mesostigmata ลักษณะที่สำคัญคือ ไรในกลุม

นี้มี Stigmata จำนวน 1 คู อยูที่บริเวณตอนกลางทางดานขางของลำตัว (หลัง Coxae ของขาคูที่  3) มี

โครงสรางเปนแผนยาวๆ ที่ทอดจาก Spiracle ไปยังสวนหัว (Gnathosoma) ในแตละขางเรียกวา Peritreme  

ที่ผิวลำตัวทางดานลางประกอบดวยแผนแข็งจำนวนมากไดแก Sterna Shield  Genital Shield  Ventral 

Shield และ Anal Shield ชนดิของไรที่สำคัญซึ่งพบในสัตวปก ไดแก 

  2.1 Dermanyssus gallinae (The Poultry Red Mite) สามารถพบไดในไก  นกพิราบ 

และนกกระจอกเทศ ไรจะเพ่ิมจำนวนอยางรวดเร็วภายในเลาไกหรือรังของสัตวปก โดยไรจะหลบอยูตามรอง

หรือรอยแตกภายในเลาหรือรังนั้นๆ จากน้ันจะออกมาหากินบนตัวสัตวโดยการดูดกินเลือดในชวงเวลากลางคืน   

 อาการ : ทำใหไขลด แมไกไมยอมกกไขหรืออาจตายจากภาวะโลหิตจาง 

  2.2 Ornithonyssus bursa (The Tropical Fowl Mite) สามารถพบไดในไก นกพิราบ 

นกขนุทอง และนกกระจอก ไรจะดูดกินเลือดบนตัวสัตวปก 

 อาการ : ทำใหสัตวเกิดอาการคนั ขนติดกันเปนแผนหรืออาจตายจากภาวะโลหิตจาง  

 การแยกไรในอันดับยอย Mesostigmata ทั้ง 2 ชนิด ออกจากกนัทำไดโดยการดูจากลักษณะภายนอก

ของไรภายใตกลองจุลทรรศนโดยดูจากลักษณะไรแตละชนิดดังตารางที่ 8 (ไรทั้ง 2 ชนิด มีขนาด 0.5-1 

มิลลิเมตร) 
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ตารางที่ 8 แสดงการจำแนกชนิดของไรในอันดับยอย Mesostigmata 

ลักษณะของ D. gallinae O. bursa 

Chelicerae ในเพศเมียมีลกัษณะคลายเขม็ (Needle-Like) มีลักษณะคลายปากคีบ (Pincer-Like) 

ลักษณะขน (Setae) 

บน Sterna Plate 

ในเพศเมียมี 2 คู สั้นกวาขนบนลำตัว  (มี 3 คู) 

 วงจรชี วิต  : ประกอบด วย  5 ระยะคื อ  ไข  (Egg) ตั วอ อน  (Larva) ตั วกลางวัยระยะที่  1 

(Protonymph) ตัวกลางวัยระยะที่ 2 (Duetonymph) และระยะตัวเต็มวัย (Adult) โดยตัวเมียจะสรางไข

ขนาดใหญและวางไข 4-8 ใบ หลังจากกินอาหารจนเต็มที่ ตัวออน (มีขาเพียง 3 คู และเปนระยะที่ไมเปนปรสิต

เพราะยังไมมีการกินอาหาร) จะฟกออกจากไขประมาณ 2-3 วัน จากน้ันตัวออนจะลอกคราบครั้งที่ 1 และ

พัฒนาไปเปนตัวกลางวัยระยะที่ 1 ภายใน 1-2 วัน จากน้ันตัวกลางวัยระยะที่ 1 จะลอกคราบครั้งที่ 2 และ

พัฒนาไปเปนตัวกลางวัยระยะที่ 2 ภายใน 1-2 วัน และตัวกลางวัยระยะที่ 2 จะลอกคราบครั้งที่ 3 และพัฒนา

ไปเปนตัวเต็มวัยภายใน 2-3 วัน จากการเจริญเติบโตทั้งกระบวนการประกอบดวยการลอกคราบทั้งสิ้น 3 ครั้ง 

ซึ่งมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตภายใน 1-2 สัปดาห  

 

รูปที่ 35 แสดงตัวอยางวงจรชีวิตของไร Dermanyssus gallinae  
ที่มา : Sparagano et al. (2014) 
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การรักษา :  

 1. ยาในกลุม Avemectin ไดแก Ivermectin Abamectin และ Doramectin  

 2. Cabaryl ลักษณะเปนแปงฝุน 5% พรอมใชงานหรืออาจใชขนาด 0.5% ในการทำสเปรย 

 3. Melathion ลักษณะเปนแปงฝุน 4% พรอมใชงานหรืออาจใชขนาด 0.5% ในการทำสเปรย 

 4. Rotenone Dust ใชขนาด 0.5-1% ในการทำสเปรย 

 5. Tetrachlorvinphos ใชขนาด 0.5-1% ในการทำสเปรย 

 6. Permethrin ใชขนาด 0.5% ในการทำสเปรย 

สวนใหญการสเปรยอาจไมสามารถเขาถึงตัวไรซึ่งอยูตามใตเสนขนและใตสะเก็ดผิวหนัง อาจแกปญหา

ไดโดยใชวิธีการจุมสัตวปกลงในน้ำยาฆาไรแทน แตอาจเกิดปญหาไขลดในไกไขตามมาเนื่องจากความเครียด 

 การปองกัน : 

 1. มีการทำความสะอาดและเตรียมโรงเรือนอยางเหมาะสม (มีการฉีดยาฆาแมลงในขั้นตอนการเตรียม

โรงเรือน) 

 2. มีโปรแกรมการพนยาฆาแมลงที่เหมาะสม 

 3. ไมเลี้ยงสัตวหนาแนนจนเกนิไป  

 4. ปจจุบันเริ่มมีการพัฒนาวัคซีนในการควบคุมไรโดยมุงหวังที่จะลดการใชสารเคมีกับตัวสัตวลง 
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