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คำนำ
ในปจจุบันระบบการเลี้ยงสัตวปกในเชิงพาณิชยของประเทศไทยนั้นมีการพัฒนาไปอยางมาก โดย
ประเทศไทยถือเปนผูสงออกเนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑ แปรรูปเปนอันดับตนๆ ของโลก โดยจากขอมูลของ
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวใน พ.ศ.2561 สามารถสงออกเนื้อไกแชเย็นหรือแชแข็ง
รวม 324,800 ตัน เนื้อไกแปรรูปรวม 567,480 ตัน เนื้อเปดแชเย็นหรือแชแข็งรวม 5,226 ตัน เนื้อเปดแปรรูป
รวม 4,074 ตัน ไขสดและไขเค็มรวม 20,685 ตัน และไขนกกระทาตมสุก 1,982 ตัน ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
ทุ ก ป การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการเลี้ ย งสั ต วป ก ในช วงครึ่งศตวรรษที่ ผ านมานั้ น มี ก ารพั ฒ นาไปอย างมาก
โดยเฉพาะการจัดการทางดานโภชนาการและระบบการควบคุมและปองกันโรคในระบบการเลี้ยงสัตวปกเชิง
พาณิชย ในขณะเดียวกันเกษตรกรไทยหลายรายยังคงรูปแบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะรูปแบบการเลี้ยง
หลังบาน (Backyard System) หรือการเลี้ยงปลอยแบบอิสระ (Free-range System) ดังจะเห็นไดจากการ
เลี้ยงไกพื้นเมือง ไกชน และเปดไลทุง ของประเทศไทย เปนผลใหระบบการเลี้ยงสัตวปกภายในประเทศยังคงมี
ความหลากหลาย ดังนั้นในกลุมเกษตรกรที่ยังไมพัฒนาสูการเลี้ยงสัตวปกในเชิงพาณิชยยังมีความตองการใน
การชวยเหลือและสงเสริมจากเจาหนาที่ภาครัฐ โดยเฉพาะเจาหนาที่จากกรมปศุสัตวในการใหความรูทางดาน
โรคระบาด การดูแลเรื่องสุขภาพฝูงสัตวปก รวมไปถึงการสงเสริมใหเกิดการพั ฒนาดานระบบปองกันโรคทาง
ชีวภาพอีกดวย
แนวการปฏิบัติ ในการวินิจฉั ยโรคปรสิตในสั ตวป กของประเทศไทยฉบั บนี้จึงมีความมุงเนนที่จะให
ความรูแกเจาหนาที่ ปศุสัตวในพื้นที่ วาดวยเรื่องโรคที่เกิดจากปรสิต ในสัตวปกที่พบในประเทศไทย ซึ่งเปน
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูภายในตัวของโฮสต (Hosts) โดยจะอาศัยอยูทั้งที่เปนที่พักอาศัยและแหลงของอาหาร โดย
ในบางครั้งอาจทำใหไดรับความเจ็บปวยหรือกระทั่งถึงแกชีวิตได ซึ่ง ปรสิตเหลานี้สามารถแบงออกไดเปน 3
กลุมใหญๆ ไดแก โปรโตซัว (Protozoa) พยาธิภายใน (Internal Parasites) และพยาธิภายนอก (External
Parasites) ของสัตวปก โดยจะเนนในสวนของการวินิจฉัยโรค การรักษา และการปองกันโรคที่อาจเกิดขึ้นกับ
ตัวสัตว เพื่อใหเจาหนาที่ปศุสัตวในพื้นที่สามารถใหคำแนะนำเบื้องตนใหกับเกษตรกรเมื่อพบการระบาดของ
โรคในพื้นที่จริง
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บทที่ 1 หลักการเกิดโรคในสัตวปก
โรค (Disease) คือการเปลี่ยนแปลงของรางกายหรืออวัยวะ ซึ่งจะมีผลรบกวนตอการทำหนาที่ปกติ
ของรางกาย ซึ่งโรคสวนใหญมักไดรับการยืนยันการเกิดโรคภายหลังจากที่พบวาการทำหนาที่ของรางกายเกิด
ความผิดปกติไปแลว โดยปจจัยหลักที่เกี่ยวของกับการเกิดโรค ความรุนแรง หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน
รางกายสัตวนั้นประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดโรค ความรุนแรง หรือความผิดปกติในรางกายสัตว
1. ปจจัยจากตัวสัตว ประกอบดวยความตานทานโรคและภูมิคุมกัน ดังนี้
1.1 ความตานทานโรค ขึ้ นกับ ชนิดของสัตว สายพันธุ และความต านทานโรครายตัว ซึ่ง
รวมถึงอายุและเพศ ทำใหสัตวแตละตัวมีความไวตอการเกิดโรคและระดับความรุนแรงที่แตกตางกัน
1.2 ภูมิคุมกัน ในตัวสัตวมีดวยกัน 2 รูปแบบ คือ
1.2.1 ภูมิ คุมกันที่ รางกายสัตวสรางขึ้นมาเอง โดยอาจเกิดจากสัตวได รับเชื้อจาก
ธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระตุนโดยวัคซีน ทั้งในสวนของวัคซีนเชื้อเปนและวัคซีนเชื้อตาย
1.2.2 ภูมิคุมกันที่สัตวไดรับมา เปนภูมิคุมกันที่ไดรับการถายทอดจากแม สูลูก โดย
สามารถถายทอดผานไขแดงที่เรียกวาอิมมูโนโกลบูลิน Y (IgY)
2. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เปนปจจัยที่มีผลทำใหสัตวเกิดสภาวะเครียด ไดแก สภาพภูมิอากาศ โดย
อากาศที่รอนหรือเย็นจนเกินไปมั กทำใหสัตวเกิด ความเครียด รวมถึงสิ่งปูรองที่ชื้น แฉะ รวมกับการระบาย
อากาศที่ไมเหมาะสม ซึ่งในการจัดการโรงเรือนในระบบปด (Evaporative System) นั้น สามารถนำมากำหนด
เปนดัชนีความเครียดจากความรอน (Heat Stress Index) โดยใชสูตรดังนี้
1

ดัชนีความเครียดจากความรอน = อุณหภูมขิ องอากาศนิ่ง (ฟาเรนไฮต ; °F) + ความชื้นสัมพันธ (%)
ซึ่งคาที่ ได จากการจัดการโรงเรือนในระบบป ด ที่ เหมาะสมนั้ น ไมควรเกิน 160 เนื่ องจากจะทำให
สัตวปกไมสามารถที่จะกำจัดความรอนสวนเกินออกจากรางกายได ซึ่งชองทางที่สัตวปกสามารถกำจัดความ
รอนสวนเกิน ประกอบดวย 3 ชองทางหลัก คือ การระบายความรอนผานผิวหนัง ซึ่งมีทั้งการแผรั งสี โดยเปน
การระบายความรอนใหกับอากาศรอบๆ ตัว หรืออาศัยอากาศเย็นที่เคลื่อนผานเปนการพัดพาความรอนออก
จากตัว รวมถึงการสั ม ผั ส กับสิ่ งของที่ เย็น กวา รางกาย ชองทางตอมาเป น การระบายความรอนผานระบบ
ทางเดินหายใจ โดยอาศัยการเปลี่ยนน้ำเปนไอน้ ำออกมากับการหายใจ อีกชองทางเปนการผานความรอน
ออกมากับสิ่งขับถาย ซึ่งชองทางนี้ระบายความรอนออกมาไมได มากนัก นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการดาน
อาหารและน้ำที่ไมเพียงพอ โดยตองคำนึงทั้งในสวนของปริมาณและโภชนะอีกดวย การปนเปอนของสารพิษ
การใชยาที่มากเกินไป รวมถึงการขนสงสัตว สิ่งเหลานี้ลวนทำใหสัตวเกิดความเครียดทั้งสิ้น
3. ปจจัยจากเชื้อโรค ขึ้นกับชนิดเชื้อกอโรคซึ่งมีทั้งจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิต โดยการ
เกิดโรคและความรุนแรงของโรคนั้นขึ้นกับ ชนิดของเชื้อ สายพันธุ และปริมาณของเชื้อที่สัตวตัวนั้นๆ ไดรับ
ซึ่งในการวินิจฉัยโรคเบื้องตนนั้น เจาหนาที่กรมปศุสัตวตองใหความสำคัญตอปจจัยที่กลาวมาทั้งหมด
เนื่องจากการที่สัตวจะเกิดโรคหรือพบความผิดปกติในการทำงานของรางกายเกิดขึ้นนั้น มักไมเกิดจากปจจัย
หลักเพียงปจจัยใดปจจัยหนึ่ง แตมักเกิดจากหลายปจจัยรวมกันในการโนมนำใหสัตวแสดงอาการของโรคขึ้น
ดังนั้นสิ่งที่จำเปนนอกจากการวินิจฉัยโรคในเบื้องตนแลวนั้น ยังจำเปนตองทำการศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ ที่อาจ
โนมนำทำใหสัตวเกิดความเครียด รวมถึงการวางแผนการปองกันโรค และกำหนดเปนมาตรการเพื่อไมใหสัตว
ฝูงนีก้ ลับมาเกิดโรคซ้ำอีกได
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 ซึ่งพยาธิเหลานี้อาศัยการกินหรือดูดกลืนสารอาหารจากรางกายสัตว ทำใหสัตวเจริญเติบโตชา
แคระแกร็น ใหผลผลิตต่ำ รวมถึงทำใหสัตวมีภูมิคุมกันต่ำ เปนผลให สามารถติดเชื้อแทรกซอนไดงายและ
ตอบสนองตอการทำวัคซีนปองกันโรคตางๆ ไดไมดีเทาที่ควร
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บทที่ 2 การดำเนินการของเจาหนาที่ปศุสัตวเมื่อพบสัตวปกปวยหรือตายผิดปกติ
เมื่ อ พบว าสั ต ว ป ก มี อ าการป วยหรื อ ตายนั้ น เกษตรกรผู เลี้ ย งสามารถแจ ง เจ าหน าที่ ป ศุ สั ต ว ห รื อ
เครือขายการระวังโรคในพื้นที่ เมื่อพบปญหาสัตวปกปวยหรือตายผิดปกติ โดยเมื่อพิจารณาแลววาไมเกี่ยวของ
กับปจจัยดานการจัดการหรือเปนผลกระทบที่มาจากสิ่งแวดลอม ซึ่งเกษตรกรอาจพบอาการของโรคที่สำคัญ
ซึ่งเกษตรกรตองเฝาระวังเปนพิเศษ อาทิเชน สัตวปกปวยตายกะทันหันโดยไมแสดงอาการ มีประวัติสัมผัสหรือ
ติดตอกับฟารมในพื้นที่ที่พบการโรคระบาด อัตราการใหไขลดลง หรือหยุดไข โดยอาจพบไขที่มีลักษณะผิดรูป
ผิวขรุขระ เปลือกบาง หรือไมมีเปลือก ซึม ขนยุง หงอนเหนียงซีด หรืออาจพบหงอนเหนียงมีสีคล้ำ หนาบวม
จาม มีน้ำมูกและน้ำตา เยื่อบุตาอักเสบ มีตุมนูนเปน สะเก็ดขึ้นตามผิ วหนัง หรืออาจพบในช องปาก พบจุด
เลือดออกหรือปนเลือด บริเวณหนาแขงและพังผืดที่บริเวณเทา หายใจลำบากมีเสียงดัง บางตัวอาจพบอาการ
ยืดคอหายใจ ไอ และอาจพบน้ำลายปนเลือด กิ นอาหารลดลง ถายเหลว อาจถายเปนน้ำ (ใหดูลักษณะของสี
ประกอบ) ถายเปนเมือก หรือมีเลือดปน กลามเนื้อกระตุก ปกตก คอบิด อัมพาต ชัก แหงนคอ และขาเหยียด
ไปดานหลัง เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถแจงผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก
1. แอปพลิเคชัน “ผอดีด”ี หรือ “PODD” สามารถดาวนโหลดไดทั้งในระบบแอนดรอยด และ IOS

รูปที่ 2 แสดงโลโกแอปพลิเคชัน “ผอดีด”ี
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
ปองกันและบำบัดโรคสัตวเพื่อประสานงานเจาหนาที่ปศุสัตวในพื้นที่ เขาตรวจสอบในลำดับถัดไป สวนการแจง
โรคผานระบบสารสนเทศ URL: http://esmartsur.net นั้น สำนักงานปศุสัตวในพื้นที่สามารถเขาดูขอมูลได
ผานการ Log In เขาสูระบบ จากนั้นเลือกไอคอน “บริหารจัดการพื้นฐาน” แลวเลือก “การแจงโรคระบาด
สัตว” นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถแจงไปยังสำนักควบคุม ปองกันและบำบัดโรคสัตวโดยตรง ผานโทรศัพท
หมายเลข 02-653-4444 ตอ 4126
ในระหวางที่รอเจาหนาที่ปศุสัตวเขาตรวจสอบกรณีที่ไดรับแจงสัตวปกปวยหรือตายผิดปกติในพื้นที่
จริงนั้น ควรแนะนำใหเกษตรกรปฏิบัติ ดังนี้
1. ใหเกษตรกรตระหนักอยูเสมอวาในการปฏิบัติกับฝูงสัตวปกที่พบอาการปวยหรือตายผิดปกติ อาจ
เกิดจากโรคที่สามารถติดตอจากสัตวสูคน (Zoonosis) โดยเฉพาะโรคไขหวัดนก ดังนั้นในการเขาดำเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งกับตัวสัตวหรือในบริเวณพื้นที่เกิดโรค ตองมีการปองกันตนเองทุกครั้ง ไมวาจะเปนการสวม
รองเทาบูท หนากากอนามัย ถุงมือ หรือสวมแวนตา เพื่อปองกันโรคที่สามารถติดตอจากสัตวสูคนได
2. ดำเนินการแยกสัตวปวยออกจากฝูงสัตวปกติ โดยกักไวในคอกกักแยกสัตวปวย ซึ่งควรตั้งในทิศทาง
ที่อยูใตลม ไมควรนำสัตวปวย ซากสัตว มูล สิ่ งปูรอง และอุปกรณตางๆ ออกนอกพื้นที่ฟารมเกิดโรค หาก
จำเปนตองกำจัดซากสัตวใหดำเนินการเผาหรือฝง การฝงใหสวนบนสุดของซากสัตวอยูต่ำกวาระดับผิวดิน 50
เซนติเมตร โดยมีการฆาเชื้อโรคดวยการราดน้ำยาฆาเชื้อหรือโรยปูนขาวที่บริเวณกนหลุมและดานบนของซาก
สัตว จากนั้นฝงกลบและทำการฆาเชื้อที่ปากหลุมซ้ำอีกครั้ง
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3. ในสวนของโรงเรือนที่ใชสำหรับเลี้ยงฝูงสัตวปกติ ใหดำเนินการเก็บมูลและสิ่งปูรอง จากนั้นทำความ
สะอาดรวมกับการพนน้ำยาฆาเชื้อ รวมถึงทำความสะอาดอุ ปกรณสำหรับใหน้ำและอาหาร นอกจากนี้ยังให
ดำเนินการพนยาฆาเชื้อบริเวณรอบพื้นที่เลี้ยงสัตวอีกดวย
4. เพิ่ ม ความเข ม งวดด านการจั ด การฟารม โดยทำการแยกบุ ค ลากรที่ เลี้ ยงฝู งสั ต ว ป กติ อ อกจาก
บุคลากรที่เลี้ยงฝูงสัตวปวยอยางชัดเจน แตหากมีบุคลากรไมเพียงพอใหจัดลำดับโดยเริ่มปฏิบัติงานในฝูงสัตว
ปกติกอนที่จะเขาไปดูแลฝูงสัตวปวย โดยในแตละวันจะไมมีการยอนกลั บไปดูแลฝูงสัตวปกติอีก เนื่องจากอาจ
นำโรคจากฝูงสัตวปวยกลับไปยังฝูงสัตวปกติได นอกจากนี้บุคลากรภายในฟารมเกิดโรคควรงดการเดินทางไป
ยังสถานที่อื่นๆ ไมวาจะเปน ฟารมเลี้ยงสัตวปก สนามชนไก รวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงชุมชนที่เกษตรกรหรือ
บุคลากรจากฟารมอื่นสามารถเขามาพบปะได เนื่องจากอาจทำใหเกิดการแพรกระจายของโรค แตหากมีความ
จำเป น ที่ จะตองที่ จะตองเขาหรือ ออก ให ป ฏิ บัติ ตามหลักความปลอดภั ยทางชีวภาพ (Biosecurity) อย าง
เครงครัดทั้งในสวนการพนน้ำยาฆา เชื้อบุคคลและยานพาหนะ รวมถึงจัดใหมีการเปลี่ยนเสื้อผาและรองเทา
สำหรับใชภายในฟารมเทานั้น
5. งดหรือเลื่อนโปรแกรมการทำวัคซีนในโรงเรือนที่พบอาการปวยหรือตายผิดปกติ เนื่องจากการทำ
วัคซีนปองกันโรคที่ไดผลดีนั้น ตองทำในสัตวที่มีสุขภาพแข็งแรงเทานั้น
6. จดบันทึกขอมูลโดยลงขอมูลในสวนของวันที่ จำนวนสัตวปวย จำนวนสัตวตาย ลักษณะอาการ
ผิดปกติที่พบ และการดำเนินการกับสัตวปวยหรือตายเหลานี้ รวมถึงบันทึกชวงระยะเวลาตั้งแตสัตวเริ่มแสดง
อาการจนกระทั่งสัตวตาย
การดำเนินการเขาตรวจสอบพื้นที่ที่ไดรับแจงสัตวปกปวยหรือตายผิดปกติโดยเจาหนาที่ปศุสัตวนั้น สิ่ง
สำคัญที่เจาหนาที่ทุกทานตองจดจำใหขึ้นใจ คือ
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นิยามสัตวปกสงสัยโรคไขหวัดนกและโรคนิวคาสเซิล
1. สัตวปกที่เลี้ยงในระบบฟารมมาตรฐานพบอัตราการปวยรอยละ 1 ภายใน 2 วัน หรืออัตรา
การกิน น้ำหรืออาหารลดลงรอยละ 5 ภายใน 1 วัน หรืออัตราการใหไขลดลงรอยละ 5
ภายใน 1 วัน
2. สัตวปกที่เลี้ยงระบบปลอยภายในหมูบานเดียวกันหรือพื้นที่เดียวกันแสดงอาการทางคลินิก
ตามขอ 3. ภายใน 7 วัน
3. สัตวปก ตามขอ 1. หรือ ขอ 2. แสดงอาการทางคลินิกดังตอไปนี้
3.1 มีการตายเฉียบพลัน หรือ
3.2 พบอาการในระบบทางเดินหายใจ อาทิเชน หายใจลำบาก หัวบวม ตาบวม หรือ
3.3 พบอาการในระบบประสาท อาทิเชน ชัก คอบิด หรือ
3.4 ทองเสีย ขนยุง ซึม เบื่ออาหาร ไขผิดรูป มีจุดเลือดออกตามหนาแขง หงอนและ
เหนียงมีสีมวงคล้ำ
ในกรณีที่เจาหนาที่ปศุสัตวเขาตรวจในพื้นที่แลวพบวาสัตวปกปวยตายตามนิยมขางตน หรือประเมิน
แลวพบวามีแนวโนมที่จะเปนโรคระบาด (โรคที่เกิดจากปรสิตในสัตวปกไมไดอยูในนิยามของ “โรคระบาด”
ตามพระราชบั ญ ญั ติ โรคระบาดสั ต ว พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ว าด วยเรื่ อ ง
“กำหนดโรคระบาดสัตวเพิ่มเติม”) ใหดำเนินการดังนี้
1. เก็บตัวอยางซากสัตวปกที่ตายใหม หรือสัตวปกตัวที่แสดงอาการปวยชัดเจน จำนวน 3-5 ตัว โดย
ดำเนินการดังนี้
1.1 เก็บซากสัตวปกใสในถุงพลาสติก
1.2 เขียนสถานที่เก็บตัวอยาง (ที่อยู) วัน ที่เก็บตัวอยาง ชนิดสัตวปก และชื่อผูเ ก็บตัวอยาง
พรอมเบอรโทรศัพทติดตอ ใสในถุงพลาสติกที่ซอนอีกหนึ่งชั้น จากนั้นรัดปากถุงใหแนน
1.3 ใสในกระติกน้ำแข็ง โดยตองมีน้ำแข็งบดรองกนกระติกประมาณ 1 ใน 4 วางถุงเก็บซาก
สัตวปกแลวคอยเทน้ำแข็งกลบ
1.4 รีบดำเนินการสงตัวอยางที่สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ หรือศูนยวิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทยในแตละภูมิภาค ภายใน 24 ชั่วโมง
2. ทำบันทึกการสั่งกักสัตว (เอกสารหมายเลข 1) ของสัตวปก บานที่ตองสงสัยทั้งหมด เพื่อปองกันการ
เคลื่อนยายสัตวปกออกนอกบริเวณจุดเกิดโรค รวมกับทำรายงานการสอบสวนสาเหตุและระบาดวิทยาของโรค
ระบาดสัตวปก (เอกสารหมายเลข 2) เพื่อใชในการคนหาหลักฐานทางระบาดวิทยาสำหรับตรวจสอบแหลงที่มา
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ของโรคที่อาจเปนไปได โดยใหสำนักงานปศุสัตวจังหวัดดำเนินการสงรายงานผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
(E–mail) ibird1@dld.go.th ภายใน 48 ชั่วโมง
3. เนนย้ำใหเกษตรกรทำความสะอาดบริเวณที่เลี้ยงสัตวปก และดำเนินการพนยาฆาเชื้อบริเวณรอบๆ
จุดเกิดโรค
4. ประสานเครือขายเฝาระวัง อาสาปศุสัตว และเกษตรกรในพื้นที่รัศมีรอบจุดเกิดโรค 10 กิโลเมตร
หรือตามขอมูลที่ไดรับจากการคนหาหลักฐานทางระบาดวิทยา ในการเฝาระวังทางอาการ โดยหากพบสัตวปก
ปวยหรือตายผิดปกติใหรีบแจงเจาหนาที่ปศุสัตวหรือเครื่อขายเฝาระวังโรค ภายใน 12 ชั่วโมง
5. รายงานสั ต ว ป ก ที่ ป ว ยตายตามนิ ย ามของโรค หรื อ กรณี ส งสั ย ว า เกิ ด โรคระบาด ผ า นระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝาระวังโรคไขหวัดนก URL: http://1th.me/hW09B หรือรายงานในแบบรายงานการเฝา
ระวั ง โรคไข ห วั ด นก (รก. 1 ; เอกสารหมายเลข 3) ผ า นทางไปรษ ณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (E–mail)
ibird1@dld.go.th และรายงานตามแบบรายงานสถานการณและการควบคุมโรคสัตวปกประจำสัปดาห (สคส
1. ; เอกสารหมายเลข 4) ทุกสัปดาหอยางตอเนื่อง จนกวาโรคจะสงบอยางนอย 4 สัปดาห โดยรายงานผาน
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E–mail) ibird1@dld.go.th เชนกัน
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เอกสารหมายเลข 1

บันทึกการสั่งกักสัตว
เขียนที่................................................................................
วัน..................เดือน.................................ป........................
บันทึกนี้แสดงวาสัตวแพทยกรมปศุสัตวชื่อ............................................................................ใช
อำนาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๔๐ แห งพระราชบั ญ ญั ติ โรคระบาดสั ต ว พ.ศ.๒๕๕๘ ได สั่ ง ให
(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ปฏิบัติตามคำสั่งตอไปนี้
๑. ใหทำการกักสัตว....................ไวในบริเวณ เลขที่..........หมู...........ตำบล..............................
อำเภอ................................................จังหวัด..................................................
๒. ใหอาหาร หญา น้ำ ใหสัตวกินในบริเวณที่กำหนดใหตามขอ ๑
๓. จะนำสัตวออกนอกบริเวณที่สั่งกักในกรณีใดๆ โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่สารวัตรฯ
เปนลายลักษณะอักษรไมได
๔. ถาสงสัยจะเกิดสัตวปวยหรือมีสั ตวเกิดตายลงกะทันหัน ตองรีบแจงเจาหนาที่สารวัตรฯ ผู
สั่งกักทราบทันทีและดำเนินการแยกสัตวปวยออกจากสัตวปกติ
๕. ถาสัตวหายไปจากบริเวณที่กำหนดให โดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม ตองรายงานใหเจาหนาที่
สารวัตรฯ ผูสั่งกักทราบทันที
๖. คาใชจายในการเลี้ยงดูสัตว ตลอดจนถาสัตวเกิดการตายหรือสูญหาย เจาของสัตวจะตอง
เปนผูรับผิดขอบเองทั้งสิ้น
ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามในบันทึกนี้ ตั้งแตวันที่..........เดือน................................พ.ศ.................จนถึง
วันที่....เดือน........................พ.ศ..............หรือจนกวาเจาหนาที่สัตวแพทยจะไดสั่งการเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
สั่ง ณ วันที่..........เดือน...................................พ.ศ...................
(ลงชือ่ )..................................................สัตวแพทยผูสั่งกักสัตว
(.....................................................)
ขาพเจา..............................................................ผูรับผิดชอบสัตวตามจำนวนในบันทึกนี้ทราบ
คำสั่งของเจาหนาที่สัตวแพทยแลว ขอรับรองวาเจาหนาที่สัตวแพทย ไดอานใหฟงเปนที่เขาใจดีแลวและถูกตอง
ทุกประการ มิไดมีการบังคับขูเข็ญแตประการใด ขาพเจารับวาจะปฏิบัติตามคำสั่งโดยเครงครัดทุกประการ
หากขาพเจาไมปฏิบัติตามบันทึกขอหนึ่งขอใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่สัตวแพทย ฟองรองไดตามกฎหมาย
และหากขาพเจาจางผูอื่นเลี้ยง จะใหผูรับเลี้ยงปฏิบัติตามบันทึกนี้ดวย โดยขาพเจารับเปนผูรับผิดชอบผูเดียว
เพื่อเปนหลักฐานจึงลงลายมือชือ่ ไวเปนสำคัญ
(ลงชื่อ)..................................................ผูรับการสั่งกักสัตว
(.....................................................)
สถานที่ติดตอ........................................................................................................................................................
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เอกสารหมายเลข 2
รายงานการสอบสวนสาเหตุและระบาดวิทยาของโรคระบาดสัตวปก
สำนักงานปศุสัตวจังหวัด...............................................................วันที.่ ..............................................
๑. สถานที่เกิดโรค
ชื่อฟารม….................................................................ชื่อเจาของ.............................................................
บานเลขที่….…….หมู………ตำบล............................อำเภอ...........................จังหวัด.................................
พิกัด X............................................. Y........................................................
๒. ชนิดของฟารมที่มีสัตวปวย
( ) ไกไข
( ) ไกพนื้ เมือง
( ) เปดไข
( ) เปดเนื้อ
( ) หาน
( ) นก (ระบุ) ........................ ( ) อื่นๆ ......................………………………
๓. ลักษณะฟารม ทีม่ ีสัตวปวย
( ) ฟารมในเครือบริษัท (ระบุชื่อบริษัท)…….........................................................…………………………
( ) ฟารมอิสระในเครือเอเยนต (ระบุชื่อเอเยนต) ………………………………...........…….…………………….
( ) เกษตรกรรายยอย
( ) อื่นๆ ………………………………………….…..........................………..
๔. ลักษณะพื้นที่ของบริเวณที่พบโรค
( ) ทุงนา
( ) สวนผลไม
( ) ปา
( ) พืน้ ที่รกราง
( ) ไร (ระบุ) ............................................. ( ) ชุมชนเมือง
( ) อื่นๆ ..................................
๕. ลักษณะภูมปิ ระเทศของบริเวณที่พบโรค
( ) มีแหลงน้ำธรรมชาติ ระบุชนิดและชื่อของแหลงน้ำ.......................................................................
( ) ติดถนนสายหลัก ระบุชื่อถนน........................................................................................................
( ) ติดถนนสายรอง
( ) ติดถนนทองถิ่น
๖. จำนวนสัตวปกทัง้ หมด จำนวนตัวปวยและจำนวนตัวตาย ในฟารม / บาน
( ) ไกไข .................….…ตัว
ปวย..........……..…ตัว
ตาย..……......…….ตัว
( ) ไกเนื้อ .......................ตัว
ปวย.....................ตัว
ตาย….………….....ตัว
( ) ไกพนื้ เมือง ................ตัว
ปวย.....................ตัว
ตาย……….…....….ตัว
( ) เปดไข ....................…ตัว
ปวย.............……..ตัว
ตาย…….....……….ตัว
( ) เปดเนื้อ ..................…ตัว
ปวย.....................ตัว
ตาย…….………….ตัว
( ) หาน ....................…..ตัว
ปวย.....................ตัว
ตาย…….…...…….ตัว
( ) นก (ระบุ) ..................ตัว
ปวย.....................ตัว
ตาย…….………….ตัว
๗. จำนวนฟารมหรือบานที่เลีย้ งสัตวปก ในรัศมี ๑ กิโลเมตร รอบพื้นที่เกิดโรค
( ) ฟารมเลีย้ งสัตวปกเชิงพาณิชย จำนวน .........ฟารม จำนวนสัตวปกโดยประมาณ..............ตัว
( ) เกษตรกรรายยอย .................ราย
จำนวนสัตวปก โดยประมาณ.............ตัว
๘. วิธีการเลี้ยง (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ)
( ) เลี้ยงบนบอปลา ( ) เลี้ยงปลอยทั่วไป
( ) เลี้ยงใตถุนบาน
( ) เลี้ยงในกรงตับ
( ) เลี้ยงในโรงเรือนพื้นดิน ( ) เลี้ยงในโรงเรือนมี…........………รองพื้น
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( ) หลังคากระเบื้อง
( ) มีพัดลม

(
(

) หลังคาสังกะสี
) Evaporation

( ) หลังคามุงจาก
( ) อื่นๆ....................................................

๙. อาหารที่ใช
( ) อาหารสำเร็จรูป
( ) บริษทั นำสง (ระบุบริษทั )................................................................................................
( ) รานคายอยนำสง (ระบุราน)......................…………...........................................……………
( ) ขนสงเองจากราน............................................................................................................
( ) อื่นๆ................................................................................................................................
( ) อาหารผสมเอง
แหลงที่มา...............................................................................................................................
สวนประกอบ..........................................................................................................................
( ) อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................................................
๑๐. ระบบการทำลายเชื้อโรคคน ยานพาหนะและวัสดุ อุปกรณกอนเขา-ออกฟารม
( ) ไมมี
( ) มี
ดวยวิธีการ ( ) พน
( ) จุม
( ) อืน่ ๆ
ความถี่
( ) ทุกครั้ง ( ) ไมทุกครั้ง
ชนิดยาฆาเชื้อ................................................................................................................................................
๑๑. ประวัติการทำวัคซีน
วันที่

ชนิดของวัคซีน

อายุสัตวที่ทำวัคซีน

แหลงที่มาของวัคซีน

๑๒. ประวัติอาการสัตวปว ย
( ) ตายโดยไมแสดงอาการปวย ( ) หงอนและเหนียงมีสีมว งคล้ำ
( ) หนาบวม
( ) น้ำตาไหล
( ) มีจุดเลือดออกบริเวณผิวของหนาแขง
( ) ไซนัสบวม
( ) หายใจลำบาก
( ) อาการระบบประสาท เชนชัก คอบิด
( ) ทองเสีย
( ) อื่นๆ ตายแบบไมมีอาการ
๑๓. เจาหนาทีท่ ราบการเกิดโรค...........................................................................................................................
๑๔. บันทึกสัตวปวย (แยกรายวันนับแตวันที่เริ่มปวยวันแรก)
ชวงอายุสัตวที่ปวย

วันที่เริม่ ปวย

จำนวนปวย จำนวนตาย การจัดการ ฆา ฝง เผา ขาย อื่นๆ (ระบุ)
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หมายเหตุ; - กรณีสัตวปวยเปนไกพื้นเมืองของเกษตรกรรายยอย ใหบันทึกขอมูลรวมทั้งหมูบาน
- กรณีสัตวปวยเปนไกฟารม ใหบันทึกขอมูลเฉพาะฟารมนั้
๑๕. ประวัติการนำสัตว ซากสัตว (รวมถึงไขและผลิตภัณฑสัตวและวัสดุที่ใชในฟารมอื่น) เขามาในฟารมในชวง
๒๑ วัน นับจากวันที่พบสัตวปว ยในขอ ๑๔
จำนวน แหลงที่มา

อื่นๆ

อาหาร

สัตว
ซาก

ไข

ชนิดสิ่งที่รับเขา (ระบุ)

วันที่
รับเขา

วิธีการขนสง
รถบรรทุกบริษทั หรือ
รถบรรทุก
เอเยนตตัวแทน
สวนตัว
(ระบุบริษัท)
(ระบุเจาของ)

๑๖. มีการใชน้ำยาฆาเชื้อทำลายเชื้อโรคบนยานพาหนะขนสงหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี (ระบุชนิดยาฆาเชื้อ)..................................................................................................................
๑๗. ประวัติการนำสัตว ซากสัตว (รวมถึงไขและผลิตภัณฑสัตว และวัสดุที่ใชในฟารม) ออกจากฟารม ในชวง
๒๑ วัน นับจากวันที่พบสัตวปวยในขอ ๑๔

อื่นๆ

อาหาร

ไข

ซาก

ชนิดสิ่งที่สงออก (ระบุ)
สัตว

วันที่
สงออก

จำนวน

แหลงที่ไป

วิธีการขนสง
รถบรรทุกบริษทั หรือ
รถบรรทุก
เอเยนตตัวแทน
สวนตัว
(ระบุบริษัท)
(ระบุเจาของ)

๑๘. ในระยะ ๕ กิโลเมตร เคยมีสัตวปกเปนโรคไขหวัดนกมากอนหรือไม
( ) ไมเคย
( ) เคยเกิดโรคมากอน
ระบุสถานที่เกิดโรค………………………………………………………………….……………................................................
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วัน/เดือน/ป ที่เกิดโรค…………….…….…ชนิดสัตวปวย……….……..….จำนวนสัตวปวย…………………..…ตัว
ผลการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบตั ิการ (ถามี) ………………......................……...…………………………………
๑๙. ในระยะ ๕ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคมีโรงฆาสัตวปกหรือไม?
( ) ไมมี
( ) มี ระยะทางจากโรงฆาสัตวถึงจุดเกิดโรค......……….กิโลเมตร
ชนิดของโรงฆาสัตวปก
( ) โรงฆาเพื่อการสงออก
( ) โรงฆาเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
( ) แหลงฆาเพื่อการบริโภคภายในทองที่
๒๐. ในระยะ ๕ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคมีรานคาสัตวปกเชน นก ลูกเปด ลูกไกหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี ระยะทางจากรานคาสัตวปกถึงจุดเกิดโรค................กิโลเมตร
๒๑. แหลงน้ำที่ใชเลี้ยงสัตวในพื้นที่เกิดโรค
( ) น้ำฝน ( ) แมน้ำลำคลอง
( ) น้ำบาดาล ( ) น้ำประปา
( ) อื่น ๆ ระบุ………................................................................................................………………………..
๒๒. บริเวณที่เลี้ยงสัตวปก (โรงเรือน, ใตถุนบาน, กรง หรือที่สัตวปกอาศัยอยู) มีนกเขาไปไดหรือไม
( ) ได ระบุชนิด.....................................................
( ) ไมได
๒๓. สัตวปกในขอที่ ๒๒ ปวยและตายใหเห็นหรือไม
( ) มี ระบุจำนวนประมาณ .................ตัว
( ) ไมมี
๒๔.บริเวณรอบๆที่เลี้ยงสัตวปก (ในรัศมี ๑ กิโลเมตร) ,มีแหลงอาศัยหรือแหลงหากินของนกหรือไม
( ) มีนกอพยพ เชน นกปากหาง นกเปดน้ำ ระบุชนิด.........................................................................
( ) มีนกประจำถิ่น เชน นกพิราบ นกกระจอก ระบุชนิด.....................................................................
( ) มีนกปา เชน ระบุชนิด....................................................................................................................
( ) มีนกน้ำหรือนกกินปลา เชน นกยาง ระบุชนิด...............................................................................
( ) ไมมี
๒๕. ในบริเวณที่พบสัตวปวย พบมีสัตวตอไปนี้หรือไม
( ) หมู
( ) แมว
( ) สุนัข
( ) มา
( ) อื่นๆ...........................…..……
๒๖.ในระยะ ๑ สัปดาหกอนเกิดโรค พบสัตวปวยสัมผัสกับสัตวในขอ ๒๒ และขอ ๒๓ หรือไม
( ) ไม
( ) สัมผัส ระบุชนิดสัตว...........................................................................
๒๗. เคยพบคนปวยในบริเวณที่เกิดโรคหรือไม
( ) ไมพบ
( ) พบเมื่อ วันที่…...........…เดือน……........................….…….พ.ศ……............……..
จำนวน….................….ราย ดวยอาการ….................………………………………………………………….…..........
๒๘. ขอสันนิษฐานสาเหตุของการติดโรค(ระบุเหตุผล)……..…………........................................…………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….........................………..
……………...……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
๒๙. ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น….............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..….……..…………………
……………...……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
12

แผนที่แสดงจุดเกิดโรค

ลงชื่อ...........................................................ผูรายงาน
ตำแหนง.....................................................................
หมายเหตุ

๑. ใหดำเนินการสอบสวนโรคทุกรายใหเร็วที่สุด เพื่อประโยชนในการควบคุมโรค
๒. ใหรีบประสานไปยังพื้นที่ที่เกี่ยวของ เชน พื้นที่ที่เปนที่มาของโรค หรือพื้นที่ที่โรคอาจจะ
แพรตอไปได เพื่อประโยชนในการควบคุมโรคโดยเร็ว
๓. ใหสงรายงานสอบสวนไปยังสำนักควบคุม ปองกันและบำบัดโรคสัตว
ขอมูลการสอบสวนโรคประกอบดวย
๑. สวนขอมูลพื้นฐานของฟารม ตั้งแตขอ ๑-๙
๒. สวนขอมูลระบบการปองกันโรค ตั้งแตขอ ๑๐ - ๑๑
๓. ขอมูลการเกิดโรคระบาดและปจจัย ตั้งแตขอ ๑๒-๒๘
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เอกสารหมายเลข 3
แบบรายงานการเฝาระวังโรคไขหวัดนก สำหรับเจาหนาที่ปศุสัตวประจำอำเภอ……................…..จังหวัด..............................
รายงานประจำวันที่...................................................................
1

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

2

ชื่อ - สกุล หรือชือ่ ฟารม
เลขที่บัตรประชาชน

3

เลขที่

4

สถานที่เลี้ยง
หมูที่
ตำบล

พิกัด x
พิกัด y

5

กิจกรรม
เฝาระวัง

6
ชนิด
ตัวอยาง

7
วันที่
เริ่มปวย

8
วันที่
ตรวจสอบ

9

อาการ

10
การ
ดำเนินการ

11

ชนิด
สัตว

12

จำนวน
(ตัว)

13
ปวยสะสม
รวมตาย(ตัว)

14
ตาย
สะสม (ตัว)

15
ทำลาย
สะสม (ตัว)

รก. 1 (ปรับปรุงป 55)
16

คงเหลือ
(ตัว)

17

หมายเลข
ตัวอยาง

X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y

ลงชื่อผูรายงาน.............................................................
(............................................................)
ตำแหนง..............................................................
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หมายเหตุ

คำชี้แจงการลงขอมูลในแบบฟอรม
2 ชื่อ – สกุล หรือชื่อฟารม
3 สถานที่เลี้ยง
4 พิกัดพื้นที่
5 กิจกรรมเฝาระวัง

6 ชนิดตัวอยาง
7 วันที่เริ่มปวย
8 วันที่ตรวจสอบ
9 อาการ
10 การดำเนินการ
11 ชนิดสัตว

12 จำนวนสัตวที่เลี้ยง
13 ปวยสะสมรวมตาย
14 ตายสะสม (ตัว)
15 การทำลายสะสม
16 คงเหลือ
17 หมายเลขตัวอยาง
18 หมายเหตุ

ใหระบุชื่อ - สกุล หรือชื่อฟารม พรอมทั้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเจาของสัตว
ใหระบุสถานที่เลี้ยงสัตว
พิกัดฟารม/หรือครัวเรือนเลี้ยงสัตว โดยใหใสทงั้ x และ y
1. ฟารมคอมพารทเมนต
3. ฟารมที่ไมไดรับรองมาตรฐานฟารม
1.1 ฟารมอยูระหวางการรับรองสภานภาพปลอดโรค
3.1 ฟารมสัตวปกเนื้อ
1.2 ฟารมปลอดโรค
3.2 ฟารมสัตวปกพันธุและสัตวปกไข
1.3 พื้นที่กันชน
4. สถานที่เลี้ยงสัตวปก
2. ฟารมที่ไดรับรองมาตรฐานฟารม
5. สัตวปกที่เลี้ยงปลอย
2.1 ฟารมสัตวปกเนื้อ
6. เปดไลทุง
2.2 ฟารมสัตวปกพันธุและสัตวปกไข
1. Swab
2. ซีรั่ม
3. ซาก
วันทีส่ ัตวปกเริ่มแสดงอาการปวย
วันที่เขาไปสำรวจ ตรวจสอบอาการ หรือเขาไปสุมตรวจ
1. ตายกะทันหัน
2. อาการระบบทางเดินหายใจ 3. อาการทางระบบประสาท
4. ทองเสีย
5. เปดตาขุน
6. หงอนเหนียงมีสีคล้ำ
7. หนาบวม
8. ไซนัสบวม
9. มีจุดเลือดออกบริเวณผิวของหนาแขง
10. ปกติ (ไมแสดงอาการ)
11. อื่นๆ
1. เก็บตัวอยางสงตรวจ
2. ทำบันทึกสั่งกัก
3. ควบคุมการเคลื่อนยายรอบจุดเกิดโรค
4. ทำลายเชื้อโรค
5. แจงสาธารณสุข
6. สอบสวนโรค
7. เฝาระวังรอบจุดเกิดโรค
8. ดำเนินการเสร็จเรียบรอย
1. ไกพื้นเมือง
6. ไกงวง
11. นกกระทา
16. อื่นๆ
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
จำนวนสัตวเลี้ยงทั้งหมดในฝูงแยกตามชนิดสัตว
จำนวนสัตวปกปวยและตายตั้งแตวันที่เริ่มปวย
จำนวนสัตวปกตายตั้งแตวันเริ่มปวย
จำนวนสัตวปกที่ถูกทำลายทั้งหมด
จำนวนสัตวปกคงเหลือ
หมายเลขตัวอยางที่กำหนดโดยสำนักงานปศุสัตวจังหวัด
ใหระบุหมายเลขฟารมในคอมพารทเมนต กรณีที่พบสัตวปกปวยตายในเขตกันชน และในเขตเฝาระวังรอบจุดเกิดโรค 10 กิโลเมตร
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เอกสารหมายเลข 4
สคส. 1
แบบรายงานสถานการณและการควบคุมโรคสัตวปกประจำสัปดาห
สัปดาหที่.....................สำนักงานปศุสัตวจังหวัด.........................................................................................................................................................
ระหวางวันที่
ลำดับ
ที่

พื้นที่ที่มีสัตวปกปวยตาย
หมู

ตำบล

อำเภอ

วันที่ทราบ
การเกิด
โรคครั้ง
แรกของ
หมูบาน

1–7
วันที่สัตว
ปกเริ่ม
ปวยจุด
แรกของ
หมูบาน

 8 – 15
วันที่สัตว
ปกปวยตัว
สุดทายของ
หมูบานถูก
ทำลาย

ชนิดและจำนวน
สัตวปกทั้งหมดใน
หมูบานที่เกิดโรค
ชนิด ราย ตัว

 16 – 22
สัปดาหนี้
ปวยรวม
ตาย
ราย ตัว

 23 - สิ้นเดือน เดือน..............................................พ.ศ................................

ยอดสะสม
ปวยรวม
ตาย
ราย ตัว

ทำวัคซีน
สัปดาหนี้
ราย ตัว

สะสม
ราย ตัว

ทำลายสัตวปก
สัปดาหนี้
ราย ตัว

การดำเนินงานควบคุมโรค
สั่งกักสัตวปก

สะสม
ราย ตัว

สัปดาหนี้
ราย ตัว

สะสม
ราย ตัว

ฉีดพนยาฆาเชื้อ
สัปดาหนี้
แหง

การจัดทำแบบ
สอบสวนโรค
ทำ
ไมทำ
()
()

สะสม
แหง

หมายเหตุ - *ชนิดสัตวปกในหมูบาน ไดแก ไกพื้นเมือง ไกชน ไกเนื้อ ไกไข เปดเนื้อ เปดไข หาน นกกระทา และอื่นๆ (ระบุ)
- ใหรายงานทุกสัปดาหในวันที่ 1 8 16 และ 23 ของทุกเดือน สิ้นสุดรายงานตอเมื่อไมพบสัตวปกปวยตายผิดปกติในหมูบานนั้นและหมูบานที่มีพื้นที่ติดกัน เปนระยะเวลา 21 วัน
นับจากสัตวปกปวยตายตัวสุดทายในหมูบานที่เกิดโรค หรือพิจารณาแลววาการปวยตายของบริเวณอื่นไมมีความเกี่ยวของกันตามหลักการทางระบาดวิทยา
- กรณีโรคระบาดครอบคลุมพื้นที่หมูบานอื่นใหแยกใสรายละเอียดของหมูบานนั้นๆ ในรายงาน สคส.1 ฉบับเดียวกัน
- ใหจัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีสัตวปกปวยตายผิดปกติแนบทาย สคส.1 ดวย
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บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีสตั วปกปวยตายผิดปกติ
สัปดาหที่.....................สำนักงานปศุสัตวจังหวัด.........................................................................................................................................................
ระหวางวันที่
ลำดับ วันที่สัตวปก
ที่
เริ่มปวย

1–7
ชื่อเจาของ

 8 – 15
บาน หมู
เลขที่ ที่

 16 – 22
ตำบล

 23 - สิ้นเดือน เดือน..............................................พ.ศ................................
อำเภอ

จังหวัด

ชนิดของ
จำนวน
ปวยรวมตาย
สัตวปก ทั้งหมด (ตัว) สัปดาหนี้ สะสม

ทำลาย
(ตัว)

คงเหลือ
(ตัว)
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บทที่ 3 หลักการวินิจฉัยโรคเบื้องตนและการเก็บตัวอยางทางหองปฏิบัติการ
การเกิดโรคในสัตวปกนั้นประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยจากตัวสัตว ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
และปจจัยจากเชื้อโรค ดังที่กลาวมาในบทที่ 1 ซึ่งในการวินิจฉัยโรคในสัตวปก นั้นจึงมีความจำเปนที่จะตอง
พิจารณาใหครอบคลุมในทุกปจจัยที่สงเสริมใหเกิดโรค เพื่อใหเจาหนาที่ปศุสัตวสามารถพิจารณาวางแผนทั้งใน
ดานการรักษา การควบคุมโรค รวมถึงสามารถแนะนำเกษตรกรเพื่อปองกันการเกิดโรคในอนาคต หรือการ
เลี้ยงสัตวปกในฝูงถัดไปได ดังนั้นเจาหนาที่ปศุสัตวในพื้นที่เมื่อพบหรือไดรับแจงวาสัตวปกแสดงอาการปวยหรือ
ตาย จึงควรคำนึงถึงหลักเกณฑในการวินิจฉัยโรคเบื้องตนและการเก็บตัวอยางทางหองปฏิบัติการ ดังนี้
1. ขอมูลทางระบาดวิทยา โดยควรมีเก็บขอมูลสำหรับประกอบการวินิจฉัยดังนี้
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
จำนวนสัตวปว ยทั้งหมด (รวมตัวที่ตายดวย)
.

1.4 ความรุนแรงของการแสดงอาการแบงออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
1.4.1 อาการเฉียบพลันรุนแรง (Peracute) เปนการเกิดโรคอยางกระทันหันแล ว
ตายในทันที โดยระยะเวลาในการปวยถึงตายมีหนวยเปนชั่วโมง บางครั้งยังไมทันแสดงอาการออกมาใหเห็น
หรือแสดงอาการเพียงเล็กนอย แลวสัตวก็ตายในทันที ดังนั้นการตายในลักษณะนี้บางครั้งยังทำใหไมพบรอย
โรคเมื่อทำการผาซากอีกดวย
1.4.2 อาการเฉียบพลัน (Acute) เปนอาการที่คอนขางรุนแรงและรวดเร็ ว แตสัตว
มักแสดงอาการใหเห็นหลายวันกอนทีส่ ัตวจะตาย
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 หรือการระบาดของโรคในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่ งเปน
ขอมูลที่ใชรวมในการวินิจฉัยเบื้องตน โดยอาจนำพิกัดของฟารมที่เกิดโรคหรือเคยเกิดโรคใสลงในแผนที่เพื่อ
ศึกษารูปแบบของการแพรระบาด รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดโรคในฟารมนั้นๆ ได ดังตัวอยางรูปที่ 5

รูปที่ 5 แสดงตัวอยางพิกัดจุดเกิดโรคสมมุติภายในจังหวัดสระบุรี โดยสรางรัศมีรอบจุดเกิดโรค 5 กิโลเมตร
เพือ่ เพิม่ มาตรการในการเฝาระวัง และประชาสัมพันธเตือนภัยใหกบั เกษตรกรรอบจุดเกิดโรคดังกลาว
1.6 มีการเลี้ยงสัตวปกชนิด อื่นภายในฟารมหรื อไม หากมีสัตวเหลานั้นมีการแสดงอาการ
หรือไม อยางไร
2. ประวัติ ของสั ต วป ก กลุ ม ที่ แ สดงอาการป วยหรือตาย โดยควรมี เก็ บ ข อมู ล สำหรับ ประกอบการ
วินิจฉัยดังนี้
2.1 ชนิดของสัตวปก สายพันธุ กลุมอายุ รวมถึงเพศของสัตวที่แสดงอาการ ปจจัยเหลานี้มีผล
ตอความไวในการเกิดโรคที่แตกตางกัน โรคบางโรคสามารถเกิดไดในสัตวปกหลายชนิด แตบางโรคก็มีความ
เฉพาะเจาะจง สายพันธุของสัตวปกบางสายพันธุมีความทนทานตอการเกิดโรค บางสายพันธุก็ไวตอการเกิด
โรค รวมถึงกลุมอายุก็มีผลตอความรุนแรงของโรค บางโรคสามารถทำใหเกิดอาการที่รุนแรงไดในทุกชวงอายุ
บางโรครุนแรงเฉพาะในสัตวที่อายุนอย บางโรคจะแสดงอาการเฉพาะสัตวที่ มีอายุมาก อีกทั้งบางโรคมีผลตอ
คุณภาพและผลผลิตของไข ซึ่งจะแสดงอาการเฉพาะเจาะจงในเพศเมียเปนหลักเชนกัน
2.2 ประวัติการทำวัคซีนปองกันโรค ซึ่งสัตวปกที่ผานการทำวัคซีนปองกันโรค อาจไมแสดง
อาการ หรือแสดงอาการเพี ยงเล็กนอย เมื่ อเทียบกับสัตว ปกในกลุมที่ไม ไดรับวัคซีน แตอยางไรก็ตามตอง
คำนึงถึงชนิดของวัคซีน วัคซีนแตละชนิด จะใหระยะคุมโรคที่แตกต างกัน และวัคซีนปองกันโรคในบางโรค
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สามารถถายทอดจากแมสูลูกไดอีกดวย ดังนั้นประวัติการทำวัคซีนในฝูงพอแมพันธุจึงมีความจำเปน นอกจากนี้
ยังตองสอบถามถึงเทคนิคการทำวัคซีนและการเก็บรักษาวัคซีน เนื่องจากมีผลตอประสิทธิภาพการทำวัคซีนใน
ฝูงสัตวปก ดังนั้นขอมูลการทำวัคซีนสามารถนำมาใชตัดโรคบางโรคที่ตองสงสัยเบื้องตน หากสัตวปกในกลุมนั้น
ผานการทำวัคซีนที่ถูกตองและเหมาะสมมาแลว
2.3 ประวัติการถายพยาธิและการกำจัดพยาธิภายนอก โดยตองสอบถามโปรแกรมการถาย
พยาธิและกำจัดพยาธิภายนอกของฟารม วันที่ลาสุดในการดำเนินการ รวมถึงชนิดของยาที่ใชในการถายพยาธิ
และกำจัดพยาธิภายนอก ซึ่งสวนใหญยาที่ใชในการกำจัดพยาธิภายนอกทั้งหมดนั้นจะอยูในกลุมที่ใชรวมกันได
แตในกลุมที่ใชเปนยาถายพยาธิภายในนั้นตองดูที่ชนิดของยาวาสามารถกำจัดพยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน หรือ
พยาธิตัวตืดไดหรือไมอีกดวย
2.4 สภาพแวดลอม การจัดการฟารม และรูปแบบของโรงเรือน ซึ่งมีผลตอความเครียดที่เกิด
กับสัตวทั้งในสวนของ รูปแบบโรงเรือน การระบายอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ความเขมแสง รวมไปถึงลักษณะ
การกกในการเลี้ยงลูกสัตว นอกจากนี้ลักษณะการเลี้ยงปลอยบนพื้นมีโอกาสสัตวจะไดรับเชื้อบิด และตัวออน
ระยะติดตอของพยาธิภายใน ซึ่งตองพิจารณารวมกับโปรแกรมการกำจัดโฮสทกึ่งกลางและโฮสทขนสงอีกดวย
รวมไปถึงโรงเรือนสามารถปองกัน แมลงดู ดเลือดซึ่งเปนพาหะของโรคมาลาเรียสั ตวปกและโรคลิวโคซัยโต
ซูโนซิสไดหรือไม
2.5 การจัดการดานอาหารและน้ำ คุณภาพของอาหารนั้นขึ้นกับชนิดและชวงเวลาการใหผล
ผลิตของสัตวปกซึ่งตองดูวาเหมาะสมหรือไม รวมถึงน้ำและอาการนี้มีการปนเปอนสารพิษหรือเชื้อกอโรคไหม
ในบางครั้งอาจตองเก็บตัวอยางสิ่งเหลานีเ้ พื่อประกอบการวินิจฉัยอีกดวย
3. อาการทางคลินิก (Clinical Signs) และการตรวจรางกายสัตว (Physical Examination)
3.1 สามารถแยกลักษณะของสัตวปว ยที่แสดงออกเปนกลุมอาการ ไดแก
3.1.1 อาการในระบบทางเดิ น หายใจ ซึ่ งสามารถสั งเกตจากอาการจาม อ า ปาก
หายใจ โดยสัตวบางตัวไมสามารถนั่งหายใจไดตองยืนและยืดคอหายใจ เสียงหายใจผิดปกติ อาทิเชน เสียงหวีด
(Wheeze) จากการอุดตันของระบบทางเดินหายใจ หรือเสียงลมที่ผานเขาปอดที่มีของเหลวในเนื้อเยื่อ จะได
ยินเสียงคลายเสียงน้ำเดือดเบาๆ (Gurgling) ซึ่งในฟารมขนาดใหญนั้นให ทดลองฟงเสียงในขณะที่สัตวกำลัง
หลับ เพราะจะไดยินเสียงที่ชัดเจนกวาโดยไมมีเสียงสัตวปกตัวอื่นรบกวน นอกจากนี้ยังพบอาการหัวสั่น และ
พบสิ่งคัดหลั่งบริเวณรอบจมูกและดวงตา
3.1.2 อาการในระบบทางเดินอาหารนั้นสามารถสังเกตไดจากมูลสัตวที่ถายออกมา
วามีลักษณะถายเหลว เปนมูก หรือมีสีที่ผิดปกติไป อีกทั้งสามารถสังเกตขนบริเวณรอบๆ กนวามีอุจจาระที่
ผิดปกติเหลานี้ติดไหม นอกจากนีย้ ังอาจพบอาการซึม ไมกินอาหาร หรือเจริญเติบโตชา
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3.1.3 อาการในระบบประสาทนั้นอาการที่พบบอยที่สุด ไดแก ไมสามารถลุกยืนได
ลักษณะการเดินที่แปลกไป คอบิด การนัง่ ที่คอแหงนไปบนฟา (Star-Gazing) และตัวสั่น
3.2 อัตราการให ไข ลักษณะของไข และอัตราการฟกของไขที่ผลิตจากสัตวปกพ อแมพันธุ
สัตวปกสวนใหญเมื่อมีอาการปวยจะใหผลผลิตลดลง หรือในกรณีโรคที่รุนแรงสัตวปกจะหยุดใหไข โรคบางโรค
จะมีผลทำใหไขมีลักษณะที่ผิดปกติไป อาทิเชน ไขเปลือกบาง ไขผิดรูป ผิวไขขรุขระ ไขไมมีเปลือก หรือไขขาว
บริเวณรอบๆ ไขแดงเหลวเปนน้ำ (ปกติไขใหมจะมีไขขาว 2 ชั้น ประกอบดวย ไขขาวชั้นนอกจะมีลักษณะเหลว
ใส และไขขาวชั้นในที่อยูรอบๆ 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
ชื่อพองวาโรค Blackhead นั่นเอง อีกทั้งยังสามารถสังเกตจากลักษณะของขน สั ตวปวยโดยทั่ วไปมักจะมี
ลักษณะของขนที่ยุง บางโรคอยางเชนการไดรับสารพิษจากเชื้อราจำพวกอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) จะทำให
ขนปกกรอน ไมสมบูรณ ลักษณะคลายปกใบพัดของเฮลิคอปเตอร นอกจากนี้โรคที่เกิดจากพยาธิภายนอก
สามารถสังเกตวิการภายนอกที่เกิดจากตัวไร และสามารถสังเกตตัวเหาและไขเขาตามตัวรวมถึงบริเวณโคนขน
ของสัตวปก อีกทั้งสามารถสังเกตพยาธินัยนตาไกตัวเต็มวัยที่มาอาศัยบริเวณหนังตาที่สามและเยื่อบุตาขาวได
เชนกัน
4. การเก็บตัวอยางทางหองปฏิบัติการในสัตวมีชีวิต (Sample Collection in Live Birds)
4.1 การเก็บตัวอยางอุจจาระ ซึ่งสามารถใชในการวินิจฉัยโรคบิดในไกและโรคที่เกิดจากพยาธิ
ภายใน โดยใหเก็บตัวอยางจากอุจจาระที่พึ่งถายออกมาใหมอย างนอย 20 กรัม/ตัวอยาง เก็บในถุงพลาสติก
จากนั้นปดปากถุงใหแนนเพื่อลดการปนเปอน พรอมเขียนเบอรของตัวอยางดวยปากกาทนน้ำ พรอมแนบ
ขอมูลในแบบฟอรมรับตัวอยางทางห องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ และแบบบันทึกประวัติสัตว
เบื้องตน (อาทิ ชื่อสัตว เบอรสัตว ชนิดสัตว วันที่เก็บตัวอยาง สถานที่เก็บ ชื่อเจาของ และอาการที่พบ ตาม
จำนวนเบอรตัวอยางที่มี) โดยใหนำตัวอยางทั้งหมดแชเย็น และสงตัวอยางภายใน 24 ชั่วโมง
4.2 การเก็ บ ตั ว อย า งเลื อ ด ซึ่ ง สามารถใช ใ นการวิ นิ จ ฉั ย โรคมาลาเรี ย สั ต ว ป ก และโรค
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
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เนื่องจากเมื่อถอนเข็มออกเอ็นจะกดทับเปนการหามเลือดไปในตัว และเสนเลือดดำบริเวณคอ (Jugular Vein)
ซึ่งเสนเลือดดำขางขวาจะมีขนาดใหญกวาขางซาย โดยปริมาณเลือดในการเก็บตัวอยางตองสัมพันธกับขนาด
ของหลอดเก็บตัวอยางเพือ่ ไมใหเม็ดเลือดแดงเกิดการหดตัว หากปริมาณเลือดนอยเกินไป พรอมเขียนเบอรของ
ตัวอยางบนหลอดเก็บตัวอยางดวยปากกาทนน้ำ และแนบขอมูลในแบบฟอรมรับตัวอยางทางหองปฏิบัติ การ
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ รวมถึงแบบบันทึกประวัติสัตวเบื้องตน (อาทิ ชื่อสัตว เบอรสัตว ชนิดสัตว วันที่
เก็บตัวอยาง สถานที่เก็บ ชื่อเจาของ และอาการที่พบ ตามจำนวนเบอรตัวอยางที่มี) โดยใหนำตัวอยางทั้งหมด
แชเย็น และสงตัวอยางภายใน 24 ชั่วโมง

A

B

รูปที่ 6 A : แสดงการเจาะเลือดที่บริเวณเสนเลือดดำใตปก (Wing Vein)
B : แสดงการเจาะเลือดที่เสนเลือดดำบริเวณคอ (Jugular Vein) ขางขวา
ในกรณีที่ไมสามารถสงตัวอยางเลือดไดทันที สามารถเก็บตัวอยางในลักษณะของเลือดปาย
สไลดแบบบาง (Thin Blood Smear) โดยการหยดเลือดหลดเล็กๆ ลงบนแผนสไลดที่ปลายขางใดขางหนึ่ง
วางตัวไถหรือCover Slide ลงบนแผนสไลด ดานหนาของหยดเลือด โดยทำมุม 30-45 องศา กับแผนสไลด
จากนั้นคอยๆ เลื่อนตัวไถ/Cover Slide ถอยหลังจนไปชนกับหยดเลือด รอหยดเลือดแผกระจายไปตามขอบ
ของตัวไถ/Cover Slide คอยๆ เลื่อนตัวไถ/Cover Slide ไปขางหนาดวยความเร็วสม่ำเสมอตลอดความยาว
ของสไลด โดยไมกดแรงจนเกิน ไป รอจนสไลดแห งจากนั้ นจึงนำไปแชใน Absolute Methanol เปนเวลา
5 นาที เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดจากอุณหภูมิและความชื้น ขอสำคัญสำหรับการทำเลือดปาย
สไลด แ บบบางคื อ แผ น สไลด ตั วไถ หรื อ Cover Slide ต อ งมี ค วามสะอาดปราศจากฝุ น ละออง การเก็ บ
ตัวอยางชนิดนี้สงหองปฏิบัติการสามารถเก็บในกลองเก็บสไลด หรือหอดวยกระดาษที่มีความออนนุม อาทิเชน
กระดาษทิชชู จากนั้นจึงมันรวมกันเปนหอเล็กๆ อีกครั้ง
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รูปที่ 7 แสดงการทำเลือดปายสไลดแบบบางโดยใชกระจกปดสไลด
4.3 การเก็ บ ตั วอย างพยาธิ ภ ายนอก ในส วนของเหานั้ น สามารถเก็ บ ใส ในภาชนะป ด ที่ มี
แอลกอฮอล 70% อยู ในสวนของไรขึ้นอยูกับชนิดของไร ไรบางตัวอยูในเนื้อเยื่อโคนขน บางตัวอยูตามสะเก็ด
ผิวหนังที่หนาตัว บางตัวไมอยูบนตัวสัตวตลอดเวลาซึ่งจะออกมาหากินบนตัวสัตวเฉพาะเวลากลางคืน โดยสวน
ใหญ สามารถถอนขน หรือทำการขูดบริเวณที่มีรอยโรค (Skin Scraping) โดยใชใบมีด จากนั้นใสลงในหยด
Mineral Oil แลวปด Cover Slide แลวทำการสองดูดวยกลองจุลทรรศนได
5. การผาซากสัตวปก (Poultry Necropsy)
ใหดำเนินการเก็บตัวอยางซากสัตวปกที่ตายใหม หรือสัตวปกตัวที่แสดงอาการปวยชัดเจน จำนวน 3-5
ตัว โดยซากสัตวปกใหเก็บในถุงพลาสติก 2 ชั้น พรอมทั้งแชเย็น อุปกรณที่ตองเตรียมใหพรอมกอนการผาซาก
ประกอบดวย โตะ ถาดอลูมิเนียม กรรไกรผาซาก กรรไกรตัดกระดูก ใบมีดพรอมดามมีด คีมจับเนื้อเยื่อ เข็ม
กระบอกฉีดยา ตะเกียงแอลกอฮอล ใบบันทึกประวัติ/ใบบันทึก ผลการผาซาก น้ำยาฆาเชื้อ และถุงทิ้ งซาก
จากนั้นดำเนินการผาซากตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 สัตวที่ยังมีชีวิตใหทำการเมตตาฆาต (Euthanasia) กอนดำเนินการผาซาก อาจใชวิธีการ
ดึงคอ (Cervical Dislocation) ซึ่งเปนการทำใหกระดูกสวนหัวและคอหลุดออกจากกัน เปนผลใหไขสันหลัง
ขาดออกจากกานสมอง หรือการอัดอากาศหรือน้ำเปลาผาน Foramen Magnum เขาสูโพรงสมอง เพื่อเพิ่ม
ความดันใหกับเนื้อสมอง โดยมุงเนนที่สมองสวน Medulla Oblongata ที่มีผลตอการควบคุมการหายใจและ
การเต น ของหั วใจ ซึ่ งชอ งเป ด ของ Foramen Magnum นั้ น อยู บ ริเวณฐานของกะโหลก สามารถกำหนด
ตำแหนงจากการใชมือกดหัวสัตวปก ลงใหแนบกับลำคอ จากนั้นใชนิ้วหัวแมมือขางที่กดหัวสัตวปกคลำหา
ชองวางระหวางกระโหลกและกระดูกคอทอนที่ 1 จากนั้นแทงเข็มลงตรงๆ ใหตั้งฉากกับลำคอ แลวคอยหัน
ปลายเข็มไปทางดานหนาเพื่อ เบนเข็มผาน Foramen Magnum เขาสูโพรงสมองได แลวจึงฉีดอากาศหรือ
น้ำเปลาเขาสูโพรงสมอง
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รูปที่ 8 แสดงการ Euthanasia โดยการฉีดน้ำเปลาเขาสูโพรงสมอง
5.2 จุมซากสัตวปกลงในน้ำที่ผสมน้ำยาฆาเชื้อเพื่อปองกันการฟุงกระจายของ ฝุน ขน และ
เชื้อโรคที่ติดมากับตัวสัตว โดยหามใหน้ำผสมน้ำยาฆาเชื้อเขาบริเวณปากและรูจมูก เผื่อมีความจำเปนตองเก็บ
ตัวอยางในทางเดินหายใจและทางเดินอาหารสวนตน จากนั้นวางซากลงบนถาดอลูมิเนียมหรือถุงพลาสติก
ขนาดใหญที่นำมาใชปรู อง
5.3 จับสัตวปกนอนหงาย ใชกรรไกรตัดเปดผิวหนังตั้งแตบริเวณหนาทองขึ้นไปจนถึงดานลาง
ของกลองเสียง แบะขาทั้ง 2 ใหราบไปกับพื้นโตะ รวมทั้งสังเกตบริเวณหัวกระดูกตนขา (Head of Femur) วา
หลุดหรือมีความผิดปกติหรือไม

A

B

รูปที่ 9 A : แสดงการเปดผิวหนังซากสัตวปกบริเวณทอง
B : แสดงการเปดผิวหนังไลขึ้นไปจนถึงดานลางของกลองเสียง
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5.4 ตรวจดูความผิดปกติของชั้นใตผิวหนังวาเกิดการอักเสบหรือมีแผนเนื้อตายหรือไม รวมถึง
ตรวจสอบอวัยวะที่อยูบริเวณใตผิวหนัง อาทิเชน ตอมไทมัส (Thymus Glands) 7 คู ที่ขนาบดานขางของ
Jugular Vein ที่บริเวณคอ
5.5 เปดตรวจบริเวณตาและเยื่อบุตา รวมถึงโพรงจมูกโดยใชกรรไกรตัดตามขวางบริเวณฐาน
ของรูจมูก จากนั้นใชกรรไกรเปดเขาไปในโพรงจมูกบริเวณใตตา เพื่อดูวามีสิ่งคัดหลั่งหรือกอนหนองอยูหรือไม
จากนั้นเปดผาบริเวณมุมปากเพื่อตรวจดูความผิดปกติภายในชองปาก (Oropharynx) โดยดูลักษณะรอยโรค
ของฝดาษ เชื้อรา และพยาธิเสนดาย จากนั้น เปดผากลองเสียงเรื่อยลงไปจนถึงหลอดลมกอนที่จะเขาสูชองอก
โดยดูจากเสมหะ เมือก จุดเลือดออก แผนเนื้อตาย และพยาธิภายในหลอดลม จากนั้นคอยเปดผาหลอดอาหาร
และกระเพาะพัก โดยดูวาเกิดลักษณะของการเกิดขุย เม็ดตุม หรือพบแผนเนื้อตายหรือไม

A

B

C

D

รูปที่ 10 A : แสดงการเปดตรวจบริเวณตาและเยื่อบุตา
C : แสดงการเปดตรวจบริเวณชองปาก

B : แสดงการเปดตรวจบริเวณโพรงจมูก
D : แสดงการเปดตรวจกลองเสียงและหลอดลม
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5.6 ตรวจสอบกลามเนื้อของซากสัตวปกโดยสังเกตจุดเลือดออกและปนเลือด ที่อาจเกิดจาก
โรคบางชนิ ด อาทิ เช น โรคกั ม โบโร และโรคอิ น คลู ชั่ น บอดี เฮปาไตติ ส (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) ในการเปดผนังชองทองครั้งแรกสามารถเก็บตัวอยางโดยใชสำลีปราศจากเชื้อปาย (Swab) เขา
ไปภายในชองทอง หรือในกรณีที่ มีของเหลวสามารถใชกระบอกฉีดยาที่สะอาดดูดของเหลวสงตัวอยางทาง
หองปฏิบัติการได จากนั้นคอยๆ เลาะตามแนวขอบของกลามเนื้ออกขึ้นไปทางดานบน จากนั้นใชกรรไกรตัด
กระดูกตัดซี่โครงและกระดูก Ceracoid ที่อยูสวนหนาของกระดูกอกทั้ง 2 ขาง จากนั้นยกแผนหนาอกเปดไป
ทางสวนหัว พรอมทั้งตรวจสอบวาอวัยวะภายในอยูในตำแหนงที่ถูกตองหรือไม (ในขณะที่เลาะใหสังเกตความ
ผิ ด ปกติ ข องถุ งลม ซึ่ งมี ทั้ งหมด 8 ถุ ง ประกอบด วย Abdominal Sac 2 ถุ ง Caudal Thoracic Sac 2 ถุ ง
Cranial Thoracic Sac 2 ถุ ง Clavicular Sac 1 ถุง และ Cervical Sac 1 ถุง ไลลำดั บ จากดานล างขึ้น บน
ตามแนวการเปดผา ซึ่งเปนสวนที่มีหนาที่สำรองอากาศในการหายใจ โดยปกติถุงลมจะมีลักษณะเปนเยื่อใสๆ
ซึ่งหากพบความผิดปกติจะมีลักษณะเปนฝาขุน มีหนอง มีฟอง หรือมีจุดเนื้อตายภายในถุงลม

A

B

รูปที่ 12 A : แสดงลักษณะของถุงลมที่มีลกั ษณะเปนฝาขุนและมีเสนเลือดมาเลี้ยง (ตามปลายลูกศร)
B : แสดงการเปดผากระดูกซี่โครงไปจนกระทั่งถึงกระดูก Ceracoid
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5.8 ตรวจสอบรอยโรคที่ถุงหุมหัวใจ หัวใจ เยื่อหุม ตับ ตับ และมาม วามีความผิดปกติหรือไม

A

B

C
รูปที่ 13 A : แสดงการตรวจรอยโรคที่ตับ มาม และหัวใจ B : แสดงการคั่งน้ำที่เยื่อหุมหัวใจ
C : แสดงการอักเสบแบบมีไฟบรินที่เยื่อหุมตับ (Fibrinous Polyserositis)
5.8 ตรวจสอบอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ ทั้งในสวนของปอดและหลอดลมที่อยูดานใน
ของชองอก โดยปอดจะเปนอวัยวะที่อยูในรองระหวางกระดูกซี่โครงและกระดูกสันหลัง ใหใชกรรไกรคอยๆ ทำ
การเลาะเนื้อเยื่อปอดออกมาจากรองกระดูกซี่โครง

A

B

รูปที่ 14 A : แสดงลักษณะเนือ้ ปอดปกติ B : แสดงลักษณะของปอดอักเสบและการคั่งน้ำที่เยื่อหุมปอด
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5.9 ตรวจสอบอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร โดยใหยกทางเดินอาหารทั้งหมดออกจากซาก
เพื่ อ ป อ งกั น เศษอาหารในทางเดิ น อาหารปนเป อ นลงสู อ วัยวะอื่ น ๆ ที่ ยังไม ได ต รวจสอบ โดยเริ่ม จากเป ด
กระเพาะแท (Proventriculus) โดยดูลักษณะวามี จุดเลือดออกหรือปนเลือดในชั้นเยื่อเมือก หรือที่บริเวณ
รอยตอระหวางกระเพาะแท และกระเพาะบดหรือกึ๋น (Gizzard) รวมถึงตรวจดูวามี พยาธิเตตราเมอเรสอยู
ภายในหรือไม จากนั้นเปดผากระเพาะบดเพื่อดูวามีสิ่งแปลกปลอม (โดยปกติกระเพาะบดจะมีหินขนาดเล็ก
เพื่อชวยสำหรับการบดอาหารของกระเพาะสวนนี้) จุดเลือดออก และเนื้องอก รวมถึงใหทำการลอกเยื่อบุดาน
ในที่มีลักษณะแข็งๆ สีเหลืองหรือ Cuticle of Koilin ปกติจะสามารถลอกไดงาย แตหากสัตวไดรับสารพิษจาก
เชื้ อ ราจะลอกยากมากยิ่ งขึ้ น จากนั้ น ตรวจที่ ผ นั งภายนอกของลำไส ทั้ งหมดและตั บ อ อ น โดยดู วาพบจุ ด
เลือดออก ปนเลือด จุดเนื้อตาย การบวมพองของลำไส เนื้องอก หรือตุมนูน จากนั้นใชกรรไกรเปดตลอดความ
ยาวของลำไส โดยใหสังเกตสีของเศษอาหารที่ผานการยอยภายในลำไส จุดเลือดออก ปนเลือด แผลหลุม แผน
เนื้อตาย รวมถึงเศษเนื้อตายที่หลุดลอกรวมกับเศษอาหาร นอกจากนี้ยังใหทำการตรวจหาพยาธิตัวกลมและ
พยาธิตัวตืด นอกจากนั้นยังใหทำการเปดผาไส ตัน (Caecum) เพื่อดูรอยโรค โดยจะมี Cecal Tonsil ซึ่งเปน
ตอมน้ำเหลืองที่อยูบริเวณใกลกับรอยตอระหวางไสตันและลำไสใหญ

A

B

C

รูปที่ 15 A : แสดงการแยกระบบทางเดินอาหารออกจากซาก
B : การเปดผาบริเวณ Cecal Tonsil
C : แสดงลักษณะของ Cuticle of Koilin ที่ยึดติดกับชั้นเยื่อเมือก (Mucosa)
5.10 ตรวจสอบอวัยวะในระบบสืบพันธุและระบบขับถายปสสาวะ โดยในลักษณะสัตวปกที่
นอนหงาย อวัยวะในระบบสืบพันธุจะอยูทางดานบนของไต รังไขในเพศเมียจะมีเฉพาะขางซายเทานั้น ซึ่ง
เชื่อมตอกับทอนำไขที่ไปเปดที่ทวารรวม (Cloaca) ในขณะที่เพศผูจะมีอัณฑะ 1 คู สงน้ำเชื้อผานทอนำน้ำเชื้อ
(Deferent Duct) ซึ่ งจะไปเป ดที่ ท วารรวมเชน กั น โดยให ดู ค วามผิด ปกติ จากนั้ น จึงค อ ยตรวจสอบระบบ
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ขับถายปสสาวะซึ่งประกอบดวยไต (Kidney) และทอนำปสสาวะ (Ureter) ซึ่งจะไปเปดที่ทวารรวมอีกเชนกัน
ซึ่งไตจะอยูถัดจากปอดและยึดติดกับกระดูกสันหลัง โดยใหดูวาพบจุดเลือดออก มีการขยายขนาดของไต หรือมี
ยูเรตลักษณะสีขาวคัง่ อยูในเนื้อไตหรือทอนำปสสาวะหรือไม

A

B

รูปที่ 16 A : แสดงการอักเสบของรังไขและพบเยื่อหุมไขแดงแตกในชองทอง
B : แสดงตำแหนงของอัณะฑะทางดานบนของไต
5.11 ตรวจสอบรอยโรคในระบบภู มิ คุ ม กั น ที่ เหลื อ ซึ่ ง ประกอบด ว ยไขกระดู ก (Bone
Marrow) เนื้อเยื่อน้ำเหลืองในสวนของลำไสเล็กสวนปลาย (Peyer’s Patches) และตอมเบอรซา (Bursa of
Fabricius) ซึ่งอยูบริเวณทางดานหลังของทวารรวม ภายในตอมจะมีลักษณะเปนกลีบ โดยตอมนี้จะเริ่มฝอเมื่อ
สัตวเริ่มเขาสูระยะสมบูรณพันธุ
5.12 จากนั้นใหตรวจความผิดปกติของสมองและขอขา รวมกับการบันทึกขอมูลในใบบันทึก
ผลการผาซาก
การเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อสงทางหองปฏิบัติการสำหรับการเพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรานั้น
ให เก็บ ตัวอย างบริเวณที่ พ บรอยโรคโดยใชเทคนิ คที่ ป ลอดเชื้อ (Aseptic Technique) การเก็บ ตัวอยางใน
ภาคสนามนั้นอาจเก็บในถุงพลาสติก จากนั้นปดปากถุงใหแนนเพื่อลดการปนเปอน พรอมเขียนเบอรและชนิด
ของอวัยวะที่เก็บตัวอยางดวยปากกาทนน้ำ จากนั้นทำการแชเย็นและรีบสงตัวอยางภายใน 24 ชั่วโมง ในสวน
ของสำลีปราศจากเชื้อที่เก็บตัวอยางดวยการปาย (Swab) ใหใสลงในอาหารเลี้ยงเชื้ อ (Transport Media)
กอนนำสงตัวอยางทางหองปฏิบัติการ ในสวนของการตรวจรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology)
หรือการตรวจรอยโรคผานกลองจุลทรรศนนั้น ใหเก็บเนื้อเยื่อบริเวณรอยตอทั้งในสวนของเนื้อเยื่อปกติและ
เนื้อเยื่อที่พบรอยโรค โดยตัดใหมีความหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร แชใน 10% บัฟเฟอรฟอรมาลิน (Buffer
Formalin) ปริมาตร 10 เทาของขนาดเนื้อเยื่อ ที่บรรจุในขวดแกวหรือขวดพลาสติกที่มีฝาปดมิดชิด รวมกับใช
เทปกาวพันรอบปากขวดใหแนนกันการรั่วซึม พรอมเขียนเบอรและตำแหนงที่เก็บตัวอยางดวยปากกาทนน้ำ
ในสวนของซากที่เหลือนั้นใหดำเนินการทำลายซากดวยวิธีการที่เหมาะสม อาทิเชน การฝงซากสัตวไวที่ใต
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ระดับผิวดินไมนอยกวา 0.5 เมตร โดยใชน้ำยาฆาเชื้อราดซากสัตวใหทั่ว จากนั้นกลบฝงพรอมกับพนยาฆาเชื้อ
ซ้ำอีกครั้งที่ปากหลุม หรือดำเนินการเผาเพื่อทำลายซากสัตวใหหมดสิ้น
6. การวินิ จฉั ยแยกโรค (Differential Diagnosis) ในเบื้ อ งต น นั้ น เป น หน าที่ ของเจาหน าที่ ป ศุ สั ตว
รวมกับสัตวแพทยในพื้นที่ ในการรวบรวมและประมวลผลจากขอมูลทางระบาดวิทยา ประวัติของสัตวปกกลุม
ที่แสดงอาการปวยหรือตาย อาการทางคลินิก และลักษณะรอยโรคที่พบจากการผาซาก ในการวินิจฉัยโรค
เบื้องตนระหวางรอผลการยืนยันทางหองปฏิบัติการ เพื่อวางแผนในการดำเนินการรักษาและการจัดการฟารม
ที่ถูกตองและเหมาะสม รวมถึงวางแผนปองกันการแพรระบาดของโรคไปยังฟารมอื่นหรือกลุมสัตวที่ยังไมแสดง
อาการอีกดวย
7. การตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ จะอาศัยขอมูลจากเจาหนาที่ปศุสัตวและสัตวแพทยในพื้นที่
สำหรับขอมูลประวัติสัตวปวย กลุมอาการทางคลินิก และลักษณะรอยโรคที่พบ เพื่อวางแผนการตรวจยืนยัน
ทางหองปฏิบัติการที่เหมาะสม ซึ่งการตรวจตัวอยางทางหองปฏิบัติการนี้ บางวิธีการจำเปนตองใชเวลาสำหรับ
การรอผลการตรวจวินิจฉัยที่ยาวนาน อาจไมทันตอการวางแผนการรักษาหรือปองกันการแพรกระจายของโรค
ทั้งภายในและภายนอกของฟารม การวินิจฉัยโรคเบื้องตนจึงมีความจำเปนอยางยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ปศุสัตวและสัตวแพทยในพื้นที่
8. การวินิจฉัยโรคขั้นสุดทาย (Definitive Diagnosis) เปนการยืนยันแนวคิดหรือผลการวินิจฉัยโรค
เบือ้ งตนวาถูกตองหรือไม โดยอาศัยผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
จากที่กลาวมาทั้งหมดนั้นเปนขั้นตอนสำหรับการวินิจฉัยโรคเบื้องตน 8 ขั้นตอน เพื่อประกอบการ
พิจารณาใหกับเจาหนาที่ปศุสัตวสำหรับการวินิจฉัยโรคในพื้นที่ ในสวนของการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงนั้น แตละ
พื้นทีต่ างมีขอจำกัดที่แตกตางกันออกไป ทั้งในดานอุปกรณ บุคลากร และการจัดการภายในของแตละพื้นที่ แต
ก็ยังมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองดำเนินการเก็บขอมูลทั้งในดานระบาดวิทยา ประวัติของสัตวปกกลุมที่แสดง
อาการปวยหรือตาย ลักษณะอาการทางคลินิก รวมถึงการเก็บตัวทางหองปฏิบตั ิการที่ถูกตองและเหมาะสม ซึ่ง
อาจเก็ บ ตั ว อย างจากสั ต ว มี ชี วิ ต หรื อ เก็ บ ตั ว อย า งซากสั ต ว ป ก ที่ แ สดงอาการป ว ยหรื อ ตายใหม ๆ โดยไม
จำเปนตองผาซากในพื้นที่ แตที่สำคัญเจาหนาที่ปศุสัตวจะตองอาศัยขอมูลที่รวบรวมมา รวมถึงลักษณะอาการ
ที่พบเห็นรวมกับการตรวจรางกายสัตว เพื่อที่จะสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องตน (Differential Diagnosis) ในการ
วางแนวทางการรักษา และใหคำแนะนำในสำหรับการปฏิบัติตัวของเกษตรกรในเบื้องตน ระหวางที่รอผล
ยืนยันทางหองปฏิบัติการเพื่อสรุปเปนการวินิจฉัยโรคขั้นสุดทาย (Definitive Diagnosis) ตอไป
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บทที่ 4 การวินิจฉัยโรคปรสิตในสัตวปกของประเทศไทย
การวินิจฉัยโรคปรสิตในสัตวปกนั้นใชหลักการเดียวกันกับ บทที่ 3 ในหัวขอหลักการวินิจฉัยโรคเบื้องตนและการเก็บตัวอยางทางหองปฏิบัติการ 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 ชนิดสัตวที่ไว ชวงอายุและตำแหนงที่
ปรสิตกอโรค
ตอโรค
พบ
E. tenella

E. necatrix
โรคบิดในไก
E. maxima

E. acervulina

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

อัตราการปวย
และอัตราการ
ตาย
Clinical
Coccidiosis อัตรา
การปวยสูง อัตรา
การตายสูง

Subclinical
Coccidiosis
อัตราการปวยสูง
อัตราการตายต่ำ

การติดตอ

อาการที่พบ

วิการ

กระพุงลำไสใหญหนา พบ
ทองเสีย ถายเปนเมือก การบวมน้ำ และมี
หรือเลือด ขนยุง หงอย เลือดออก
ลำไสเล็กสวนกลางขยาย
การกิน Sporulated ซึม ออนเพลีย แกร็น
ใหญ พบจุดเลือดออก และ
Oocyst (Oocyst ที่มี และผิวหนังซีด
จุดเนื้อตาย
การพัฒนาภายใต
ความชื้นและอุณหภูมิ
ผนังของลำไสเล็กสวนกลาง
ที่เหมาะสมประมาณ 2
หนาตัว และพบจุด
แสดงอาการไมเดนชัด
วัน)
เลือดออก
อัตราการแลกเนื้อสูง โต
พบจุดขาวที่บริเวณลำไส
ชา ไขลดลง
เล็กสวนตน มีลกั ษณะ
เหมือนขั้นบันได

การเก็บตัวอยาง

- เก็บอุจจาระใหม
- ทำการผาซาก และขูด
เยื่อเมือกบริเวณที่พบ
รอยโรคตรวจผานกลอง
จุลทรรศน
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โรค

โรคฮีสโตโมเนีย
ซิส

ชนิดของ ชนิดสัตวที่ไว ชวงอายุและตำแหนงที่
ปรสิตกอโรค
ตอโรค
พบ

H.
meleagridis

P.
โรคมาลาเรียในไก
gallinaceum

โรคลิวโคซัยโต
ซูโนซิส

L. cauleryi
L. sabrazesi

ไกงวง
ไก
ไกฟา
และนกยูง

ไกเนื้อ
ไกไข
ไกพื้นเมือง

- 3-12 สัปดาห
- 4-6 สัปดาห

ไกอายุมากจะทนตอโรค
มากกวาไกอายุนอย

มักพบในสัตวปกที่อายุมา
ไก ไกงวง เปด กวา
หาน และนกปา 35 วัน ขึ้นไป โดยเฉพาะใน
ฤดูฝน

อัตราการปวย
และอัตราการ
ตาย

การติดตอ

อาการที่พบ

วิการ

การเก็บตัวอยาง

- กินเชื้อที่ขับออกมา
กับอุจจาระ
- กินไขพยาธิไสตนั ซึ่งมี
เชื้ออยูภายใน
- กินไสเดือนดินทีก่ ินไข
พยาธิไสตันเขาไป

อุจจาระเปนสีเหลือง
กำมะถัน ออนเพลีย ซึม
เบื่ออาหาร หัวและปก
ตก มักยืนซุกหัวใตปก
หัวอาจเปลี่ยนเปนสีดำ
ในบางตัว

- ตับเกิดแองเนื้อตาย มี
ลักษณะเปนสีเหลืองกลม
ขนาดประมาณ 1
เซนติเมตร
- ไสตนั เกิดการหนาตัว พบ
เนื้อตายและกอนหนอง

ทำการผาซาก ซึ่งรอย
โรคคอนขางเดนชัด โดย
ใหเก็บตัวอยางตับ และ
ไสตันตรวจทาง
จุลพยาธิวิทยา

ตาย 10-80%

มีพาหะเปนยุงรำคาญ
และยุงลาย

ซึม ไมกินอาหาร หนา
และหงอนซีด คอตก ขา - ซากซีดผอม
ไมมีแรง นอนหมอบ ไข - มามและตับขยายใหญ
ลด (อาจถึง 40%) และ 3-10 เทา
อุจจาระมีสีเขียว

ปกติพบการตายอยูที่
5-20% แตอาจตาย
ถึง 56% ได
(L. cauleryi มัก
รุนแรงมากกวา
L. sabrazesi)

มีพาหะเปนริ้นน้ำเค็ม
(วงศ
Ceratopogonidae)
และริ้นดำ (วงศ
Simulidae)

ซึม หงอนและเหนียงซีด
ทองเสียเปนสีเขียว อาจ
พบอาการไอเปนเลือด
ในบางตัวและตายอยาง
รวดเร็ว

- อาจตายถึง 100%
- พบตาย 10-20%

- พบตุมนูนขาวหรือสีเนื้อ
อาจพบมีเลือดปน
(Megaloschizont) ตาม
ปอด ตับ ไต และอวัยวะ
ภายใน
- มามโต (2 เทา)

- เก็บตัวอยางเลือดใน
EDTA
- เก็บเลือดปายสไลด
- เก็บตัวอยางตับ มาม
สมอง ตรวจทาง
จุลพยาธิวิทยา
- เก็บตัวอยางเลือดใน
EDTA
- เก็บเลือดปายสไลด
- เก็บตัวอยางซีรั่ม
- เก็บอวัยวะภายในที่
พบรอยโรคตรวจ
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โรค

โรคพยาธิไสเดือน

โรคพยาธิในไสตัน

โรคพยาธิเสนดาย

ชนิดของ ชนิดสัตวที่ไว ชวงอายุและตำแหนงที่
ปรสิตกอโรค
ตอโรค
พบ

A. galli

H.
gallinarum

ไกงวง ไกฟา
- เปนไดทุกชวงอายุ ขึ้นกับ
นกยูง เปด หาน
ปริมาณไขพยาธิที่ไดรับ
นกกระทา และ
- พบที่ไสตัน
สัตวปกอื่นๆ

Capillaria
spp.

การติดตอ

- กินไขพยาธิ
- มักพบอาการรุนแรงในไกที่ ในฝูงที่ไดรับพยาธิ
จำนวนมาก อาจตาย - กินไสเดือนที่เปน
อายุนอยกวา 3 เดือน
โฮสทขนสง
ถึง 30%
- พบที่ลำไสเล็ก

ไก ไกต็อก ไก
งวง หาน และ
นกปา

ไก ไกงวง หาน
นกพิราบ ไกฟา
ไกต็อก และ
สัตวปกอื่นๆ

อัตราการปวย
และอัตราการ
ตาย

มักไมคอยแสดง
อาการ

- รุนแรงในไกอายุ ≤ 4 เดือน
- C. contorta และ C.
annulate : หลอดอาหาร
กระเพาะพัก
มักแสดงอาการ
- C. anatis : ลำไสเล็ก
เฉพาะที่ไดรับพยาธิ
กระพุงลำไสใหญ ทวารรวม
เปนจำนวนมาก
- C. bursata C.
obsignata และ C.
caudinflata : ลำไสเล็ก

- กินไขพยาธิระยะ
ติดตอโดยตรง
- กินไสเดือนที่เปน
โฮสทขนสง

- C. obsignata และ
C. contorta ติดตอ
ผานการกินไขพยาธิ
ระยะติดตอ
- ชนิดอื่นตองอาศัย
ไสเดือนดินเปนโฮสท
กึ่งกลาง

อาการที่พบ

วิการ

พบตัวออนของพยาธิฝงอยู
ซึม ขนยุง ออนเพลีย
น้ำหนักลด โตชา และ ในลำไส สวนตัวเต็มวัยอยู
ไขลดลง บางตัวทองเสีย ภายใน Lumen

อาจพบเพียงทองเสีย
เปนสีเขียวและพบ
อาการออนแรงได

ผอม ทองเสีย โดยอาจ
พบอุจจาระมีเลือดปน

การเก็บตัวอยาง

- ตรวจหาไขในอุจจาระ
- เก็บตัวอยางพยาธิ
ภายในลำไส

กรณีที่สัตวไดรับพยาธิเยอะ
จะพบไสตันเกิดการอักเสบ - ตรวจหาไขในอุจจาระ
- เก็บตัวอยางพยาธิ
โดยอาจพบ Neoplastic
nodules ในชัน้ เยื่อเมือก ภายในลำไส
และเยื่อเลื่อม

พบลำไสอักเสบแบบมี
เลือดออก ในรายเรื้อรังพบ
การหนาตัวและการหลุด
ลอกของลำไส

- ตรวจหาไขในอุจจาระ
- เก็บตัวอยางพยาธิ
ภายในลำไส พยาธิมัก
ฝงตัวในชั้นเยื่อเมือก จึง
ตองทำการขูดผนังลำไส
รวมดวย
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โรค

โรคพยาธินัยนตา
ไก

โรคติดพยาธิ
เตตราเมอเรส

ชนิดของ ชนิดสัตวที่ไว ชวงอายุและตำแหนงที่
ปรสิตกอโรค
ตอโรค
พบ

อัตราการปวย
และอัตราการ
ตาย

การติดตอ

O. mansoni

ไก ไกงวง เปด
นกยูง ไกปา
นกพิราบ นก
กระทา ไกต็อก

มักพบสัตวปวยเปน
ตัวเดี่ยวๆ ไมกระทบ
ทั้งฝูง

ผานการกินแมลงสาบ
ที่มีตัวออนระยะติดตอ

Tetrameres
spp.

ไก ไกงวง ไกปา - พบไดทุกชวงอายุ
มักแสดงอาการ
เปด นกพิราบ - ♀ พบใน Proventricular เฉพาะที่ไดรับพยาธิ
และนกกระทา glands ในกระเพาะแท
เปนจำนวนมาก

ผานการกินแมลงสาบ
ไรน้ำ และตั๊กแตน ที่มี
ตัวออนระยะติดตอ

โรคติดพยาธิตัวตืด
Raillietina
ขนาดใหญ (Large
spp.
tapeworms)

- พบไดทุกชวงอายุ
- พบพยาธิใตหนังตาที่สาม
และเยื่อบุตาขาว

ไก ไกงวง ไกฟา
- รุนแรงในสัตวอายุนอย
นกยูง นกพิราบ
มากกวา
เปด และสัตว
- พบที่ลำไสเล็ก
ปกอื่นๆ

มักไมคอยแสดง
อาการ

ผานการกินมด แมลง
ปกแข็ง และแมลงวัน
บาน ที่มีตัวออนระยะ
Cysticercoids

อาการที่พบ

วิการ

การเก็บตัวอยาง

ระคายเคืองและคัน
บริเวณตา มีขี้ตามาก
สัตวพยายามเกาตา
บางตัวอาจถึงขั้นตา
บอด

พบตาอักเสบ รวมกับการ
บวมที่บริเวณหนังตาที่สาม

- เก็บพยาธิใตหนังตาที่
สามและเยื่อบุตาขาว
- ตรวจหาไขในอุจจาระ

ผอม ทองเสีย และอาจ
พบภาวะโลหิตจาง

Proventriculus เกิดการ
อักเสบหนาตัว นอกจากนี้
ทำใหเกิดเนื้อตายที่
Proventricular glands

- ตรวจหาไขในอุจจาระ
- เก็บตัวอยางพยาธิใน
กระเพาะแทมีลักษณะ
เปนจุดกลมสีแดงเขม

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
ฝงตัวอยูในชั้นเยื่อเมือก
จึงตองทำการขูดผนัง
ลำไสรวมดวย
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โรค

ชนิดของ ชนิดสัตวที่ไว ชวงอายุและตำแหนงที่
ปรสิตกอโรค
ตอโรค
พบ

โรคติดพยาธิตัวตืด
D.
ขนาดเล็ก (Small
proglottina
tapeworms)

ไก นกพิราบ
และสัตวปก
อื่นๆ

- มักรุนแรงและอันตรายใน
สัตวอายุนอยมากกวา
- พบที่ลำไสเล็ก
- พบบริเวณขนสะโพกและ
ขนอก ชอบวางไขเดี่ยวๆ
ตามโคนขน

เหาที่ขน (shaft
louse of
poultry)
เหาที่ลำตัวไก
(chicken body
louse)
เหาที่ปก (Wing
louse of
chicken)

M. gallinae

ไก เปด หาน
และนกพิราบ

M.
stramineus

ไก ไกงวง และ
นกยูง

- พบบริเวณอก ขาหลัง และ
รอบทวารหนัก

L. caponis

ไก และไกฟา

- พบบริเวณใตขนปก

เหาใหญของไก
(Large chicken
louse)

G. gigas

ไก ไกตอก ไก
พื้นเมือง

- พบตามลำตัวของไก

อัตราการปวย
และอัตราการ
ตาย
ในไกไขที่เลี้ยงแบบ
ปลอยสามารถพบ
อัตราการตายไดถึง
40%

การติดตอ

ผานการกินหอยทากที่
มีตัวออนระยะ
Cysticercoids

ขึ้นอยูกับปริมาณเหา
บนตัวสัตว และมัก
เกิดจากการสัมผัส
พบอาการรุนแรงใน
โดยตรง
สัตวอายุนอย
มากกวา

อาการที่พบ

วิการ

การเก็บตัวอยาง

ผอม ขนซีด หายใจ
ลำบาก ขาออนแรง
เคลื่อนไหวชา อัมพาต
และตาย

ลำไสเล็กอักเสบแบบหนา
ตัว พบวามีเลือดออกและมี
กลิ่นเหม็น

- ตรวจหาปลองสุกจาก
อุจจาระใหม
- เก็บตัวอยางพยาธิใน
ลำไสเล็กสวนตน โดย
Scolex ฝงในชัน้ เยื่อ
เมือกจึงตองทำการขูด

เกิดการระคายเคืองที่
ผิวหนังทำใหผิวหนัง
แดงและเกิดสะเก็ด ให
ผลผลิตไขลดลง

- พบผิวหนังอักเสบแดง
และมีสะเก็ด
- สามารถสังเกตเห็นตัวและ
ไขเหา ตามบริเวณผิวหนัง
ใตขน รวมถึงโคนขน

- ใช Scotch tape
technique ติดลงบน
ตัวเหาแลวสองดูภายใต
กลองจุลทรรศน
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โรค

ไรขนรวง (the
depluming
mite)

ชนิดของ ชนิดสัตวที่ไว ชวงอายุและตำแหนงที่
ปรสิตกอโรค
ตอโรค
พบ

K. gallinae

ไรแขงผุ (the
scaly-leg mite)

K. mutans

ไรแดง (the
cosmopolitan
chicken mite)

D. gallinae

ไรในไกเขตรอน
(the tropical
fowl mite)

O. bursa

อัตราการปวย
และอัตราการ
ตาย

การติดตอ

ไก นกพิราบ
พบบริเวณหลัง หัว คอ รอบ
ไกฟา และหาน กน อก และสะโพก
ทำใหเกิดการระคาย
เคืองเปนหลัก แต
ติดตอจากการสัมผัส
บางตัวอาจทำใหถึง โดยตรง
ตายไดเชนกัน
ไก ไกงวง ไกฟา
พบบริเวณหนแขง (อาจพบ
และสัตวปก
ที่หงอนและคอตามมา)
ชนิดอื่นๆ
นกพิราบ และ พบบริเวณหาง และรอบๆ อัตราการตายขึ้นกับ
นกกระจอกเทศ กน โดยเฉพาะเวลากลางคืน ปริมาณของไรใน
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีผล ติดตอจากการสัมผัส
ใหสัตวเกิดสภาวะ โดยตรง
ไก นกพิราบ
พบบนลำตัว ปก รอบกน
โลหิตจางจากการ
นกขุนทอง
และขนหาง โดยเฉพาะเวลา ดูดเลือด
และ
กลางคืน
นกกระจอก

อาการที่พบ
ทำใหเกิดอาการคัน
และขนหลุดรวงไดงาย
ไกจะจิกและดึงขน
ตัวเอง
เกิดการอักเสบ บวม
ของหนาแขง และ
ผิวหนังเกิดการหนาตัว
ตามมา

วิการ
พบการขนหลุดรวงตาม
บริเวณหลัง และปก มัก
พบที่บริเวณหัวและคอ
นอย

พบเม็ดตุม สะเก็ด และ
เกิดการหนาตัว เกล็ด
บริเวณแขงยกนูนขึ้น
(Hyperkeratinization)
สามารถพบเห็นไรไดดวย
ผิวหนังระคายเคือง ไข
ตาเปลา โดยเฉพาะเวลา
ลด แมไกไมกกไข ทำ
กลางคืน ซึ่งทำใหสัตวเกิด
ใหสูญเสียเลือด
สภาวะโลหิตจาง
ขนติดกันเปนแผน ถามีไร
สัตวคัน ขนติดกันเปน
จำนวนมากรวมตัวบนขน
แผน โลหิตจาง และ
จะทำใหขนมีลักษณะ
ตายในที่สุด
สกปรก

การเก็บตัวอยาง
ดึงขน 2 – 3 เสนมา
ตรวจดวยกลอง
จุลทรรศน (ไรฝงตัวใน
เนื้อเยื่อหรือโคนขน
ออน)
ทำการขูดบริเวณที่เห็น
รอยโรค (Skin
Scraping) สองดูดวย
กลองจุลทรรศน
เก็บตัวอยางไรที่พบ
เห็นสองดูดวยกลอง
จุลทรรศน (อาจเก็บใน
แอลกอฮอล 70%)
เก็บตัวอยางไรที่พบ
เห็นสองดูดวยกลอง
จุลทรรศน (อาจเก็บใน
แอลกอฮอล 70%)
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นอกเหนือจากขอมูลในตารางที่ 1 ซึ่งเปน การสรุป การวินิจฉัย โรคปรสิตที่พบบอยในประเทศไทย
รวมถึงแนวทางการเก็บตัวอยางทางหองปฏิบัติการ เจาหนาที่ปศุสัตวสามารถหาขอมูลเพิ่มเติม จากใน บทที่ 5
โรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว บทที่ 6 โรคที่เกิดจากพยาธิภายใน และบทที่ 7 โรคที่เกิดจากพยาธิภายนอก ซึ่งจะ
มีข อมู ลที่ ล ะเอี ยดมากยิ่งขึ้ น นอกเหนื อ จากตารางสรุป ซึ่งจะให ขอมูล ทั้ งในสวนของวงจรชีวิต ของปรสิ ต
แนวทางการรักษา และการปองกันโรค เพื่อใชในการควบคุมและปองกันโรคที่เกิดในพื้นที่ตอไป
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บทที่ 5 โรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว (Protozoal infection)
โรคบิดในไก (Coccidiosis)
โรคบิดในไก (Coccidiosis) เกิดจากเชื้อโปรโตซัวที่มีชื่อวา Eimeria spp. ซึ่งเปนเชื้อที่มีความจำเพาะ
เจาะจงตอโฮสต (Host Specificity) โดยสวนใหญ จะมีโฮสตเดียว (Monoxenous) และมีความจำเพาะตอ
ตำแหนงที่กอใหเกิดรอยโรค (Location Specificity) โดยเชื้อชนิดนี้จัดอยูใน Phylum Apicomplexa ซึ่งแบง
ระยะการเจริญเติบโตออกไดเปน 3 ระยะดังนี้
1. ระยะ Gametogony หรือ Gamogony เปนระยะที่มีการเจริญเติบโตแบบอาศัยเพศ
2. ระยะ Sporogony หรือ Sporulation เปนระยะที่เจริญแบบไมอาศัยเพศและเปนระยะติดตอ
3. ระยะ Schizogony หรือ Merogony เปนระยะที่เจริญแบบไมอาศัยเพศและอาจเปนระยะที่มีการ
เจริญซ้ำหลายครั้ง
เชื้อที่เปนสาเหตุของโรคบิดในไกปจจุบันพบวามี 9 ชนิด ไดแก
1. Eimeria necatrix
2. Eimeria tenella
3. Eimeria maxima
4. Eimeria acervulina
5. Eimeria mitis
6. Eimeria brunette

ทำใหสัตวเกิดโรคแบบ Clinical คือ มีการแสดงอาการของโรค ตรวจพบรอยโรค
ทำใหมีการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และมีการผลิต Oocyst ออกสูสิ่งแวดลอม
ทำใหเกิดโรคแบบ Subclinical คือ อาจไมพบอาการของโรคแตสามารถตรวจ
พบรอยโรค ทำใหมีการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และมีการผลิต Oocyst
ยังไมมีรายงานยืนยันการตรวจพบ
ในประเทศไทย

7. Eimeria praecox
8. Eimeria valgani
9. Eimeria mivati
ซึ่งในบทนี้จะกลาวถึงเฉพาะเชื้อที่กอใหเกิดความเสี ยหายและมี โอกาสพบไดในประเทศไทย ไดแก
E. necatrix และ E. tenella โดยเป น เชื้ อ ที่ ก อ โรครุ น แรงและทำให ไก ต ายได รวมทั้ ง E. maxima และ
E. acervulina ซึ่งเปนเชื้อที่กอโรคไมรุนแรงและมีโอกาสพบไดบาง
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การติดตอ : เกิดจากการกิน Sporulated Oocyst หรือ Oocyst ระยะติดตอ ที่อยูภายในฟารมหรือ
ถูกนำพามาจากฟารมอื่นๆ
ระยะฟกตัวของโรค : อยูทปี่ ระมาณ 6-8 วัน หลังจากสัตวไดรับ Sporulated Oocyst
ช ว งอายุ ที่ ติ ด โรค : ในไก เนื้ อ มั ก พบการเกิ ด โรคในช วงอายุ 3-6 สั ป ดาห ส วนในไก ส าวทดแทน
(Replacement pullet) สามารถพบไดตั้งแตชวงอายุ 6-10 สัปดาห และอาจพบไดในชวงไกสาวจนกระทั่ง
ยายขึน้ กรงในชวงแรก
วงจรชีวิต : วงจรชีวิตของเชือ้ บิดมีความแตกตางกันบางตามสายพันธุของเชื้อ ในที่นี้จะขอยกตัวอยาง
วงจรชีวิตของ E. tenella เพือ่ ใหทราบถึงการพัฒนาตัวของเชื้อรวมไปถึงการกอโรคที่เกิดขึ้นในตัวสัตว
เริ่มจากไกกิน Sporulated Oocyst (เปน Oocyst ระยะติดตอ ; 1 Oocyst มี 4 Sporocyst และแต
ละ Sporocyst ประกอบดวย 2 Sporozoite) ที่ปนเปอนมากับน้ ำหรือหรืออาหาร จากนั้น Oocyst จะเขา
ผานเขาสูกระเพาะแทและกระเพาะบด โดยฤทธิ์จากน้ำยอยที่มาจากกระเพาะแทรวมถึงการยอยเชิงกลของ
กระเพาะบดจะทำใหเกิดการแตกของ Oocyst ซึ่งจะมีการปลอย Sporocyst ออกมา จากนั้นจะถูกยอยตอ
และได Sporozoite ออกมา ซึ่ง Sporozoite จะถูกปลอยออกมาไดมากขึ้นโดยน้ำยอยและน้ำดีในลำไสเล็ก
ประมาณ 48 ชั่วโมงหลังจากที่ สั ตวได รับ Oocyst พบวา Sporozoite ที่ ผานการย อยออกมากับ
อาหารจะผานมาถึง Caecum (ไสตัน) และฝงตัวเขาสูเยื่อเมือก จากนั้นพัฒนาไปสูระยะ Schizogony โดย
Sporozoite จะทำการ Round up ตั วเองและแบ งตัวทวีคู ณ แบบไม อาศั ย เพศให เข าสู ร ะยะ Schizont 1
(ภายในจะประกอบดวย Merozoite 1 จำนวนมากซึ่งมีลักษณะคลายกลวยหอม)
วันที่ 3 จะพบวา Schizont 1 แตกออกและปลอย Merizoite 1 ออกมา
วันที่ 4 พบวา Merozoite 1 ชอนไชเขาสูชั้น Lamina Propria และพัฒนาตัวเองเปน Schizoint 2
(เปนการเพิ่มจำนวนแบบไมอาศัยเพศครั้งที่ 2 โดยที่ภายในประกอบดวย Merozoite 2 จำนวนมาก)
วันที่ 5 พบวา Schizont 2 แตกออกซึ่งจะปลอย Merozoite 2 ออกมา (การแตกออกของ Schizont
2 ที่ฝงตัวอยูในชั้น lamina propria ซึ่งมีปริมาณเสนเลือดมาเลี้ยงมากมีผลทำใหเกิดเลือดออกและอาจพบ
อุจจาระปนเลื อดออกมาในวันที่ 5 ของการไดรับ Oocyst ระยะติดตอนี้) โดย Merozoite 2 ที่ ออกมาจะ
พัฒนาเขาสูระยะ Gametogony ซึ่งสวนมากจะพัฒนาไปเปน Macrogamont ซึ่งเปนเซลลเพศเมีย และสวน
น อ ยจะพั ฒ นาไปเป น Microgamont ซึ่ ง ภายในจะประกอบไปด ว ย Microgamete จำนวนมาก เมื่ อ
Microgamont แตกออก Microgamete จะวิ่งไปผสมกับ Macrogamont กลายเปน Zygote จากนั้นจะเกิด
การสรางผนังหนาๆ รอบตัวกลายเปน Unsporulated Oocyst ตอไป
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วันที่ 6 และ 7 จะพบ Oocyst เปนลานๆ ปลอยออกมากับอุจจาระของสัตวที่ติดเชื้อลงสูพื้นดิน ซึ่ง
เมื่ออยูในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมทั้งในสวนของอุณหภูมิ ความชื้น 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 : อาการที่ไกแสดงออกขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อและปริมาณเชื้อที่ไดรับ สภาวะภูมิคุมกันตอเชื้อ
การไดรับ Anticoccidial Drug และการจัดการ ถาสัตวไดรับเชื้อปริมาณนอยๆ และสัตวมีภูมิคุมกันตอโรคดี
รวมถึงสัตวไดรับ Anticoccidial Drug ที่เหมาะสมและการจัดการที่ดี สัตวที่ไดรับเชื้อจะไมแสดงอาการใหเห็น
แต ยั งสามารถตรวจพบ Oocyst ได แต พ บในปริ ม าณที่ น อ ยเรี ย กว า Coccidiasis (อย า งเช น การติ ด เชื้ อ
E. praecox)
สวนในสัตวที่ไดรับเชื้อและทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อในบริเวณที่มีการเจริญเติบโตของ
เชื้อบิดเรียกวา Coccidiosis คือทำใหเกิดโรคแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ
1. Subclinical Coccidiosis : สัตวแสดงอาการใหเห็นแตไมเดนชัด โดยเมื่อผาซากจะเห็นวิการของ
โรคคือพบรอยโรคที่บริเวณลำไสในตำแหนงที่มีการเจริญของเชื้อ ซึ่งมีผลทำใหมีการสูญเสียทางเศรษฐกิจเชน
อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio) สูงขึ้น โตชา และใหไขลดลง เปนตน ตัวอยางเชื้อที่กอใหเกิด
โรคแบบ Subclinical ไดแก E. maxima และ E. acervulina
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2. Clinical Coccidiosis : สัตวจะแสดงอาการใหเห็นเดนชัด ไดแก ไกทองเสีย ถายเปนเมือกหรื อ
เลือด ขนยุง หงอย ซึม ออนเพลีย แคระแกร็น โตชาและผิวหนังซีด นอกจากนี้ยังแสดงวิการของรอยโรคอยาง
เดนชัดและเชื้อบางชนิดอาจทำใหสัตวถึงตายได ตัวอยางเชื้อที่กอใหเกิดโรคที่แสดงอาการทางคลินิก ไดแก
E. tenella และ E. necatrix
รอยโรค : โดยทั่วไปเชื้อ Eimeria spp. แตละสายพันธุจะกอโรคในต่ำแหนงที่คอนขางเฉพาะเจาะจง
ในทางเดินอาหาร (Location Specificity) และมีความรุนแรงของโรคที่ตางกันไปขึ้นกับชนิดของเชื้อดังตอไปนี้
1. E. tenella (บิดไสตัน) : ทำใหเกิ ดรอยโรคที่บริเวณกระพุ งลำไสใหญ (Caecum) และตำแหนง
ใกลเคียง ซึ่งจะพบวามีเลือดออกปนมากับอุจจาระในวันที่ 6-7 ของวันที่ไดรับเชื้อ โดยจะทำใหไกตายไดมาก
ในชวงนี้ จากการตรวจเลือดอาจพบวาคา Packed Cell Volume (PCV) ลดต่ำลงไดถึง 50% โดยเมื่อทำการ
ผาซากและสังเกตจากภายนอกจะพบวามีการขยายใหญของไสตัน เมื่อผาเปดออกจะพบวาผนังไสตันหนาตัว
ขึ้น บวมน้ำ และมีเลือดออก ซึ่งสามารถพบเศษเนื้อตายอยูภายใน โดยในกรณีที่สัตวไมตาย (ในชวงวันที่ 8
หรือหายจากโรคใหมๆ) จะพบลักษณะแทงคลายๆ เนยแข็งอยูภ ายในไสตัน
2. E. necatrix : ทำใหเกิดรอยโรคที่บริเวณลำไสเล็กสวนกลาง (Jejunum) สวนใหญมีจุดเริ่มตนที่
บริเวณ Vitelline Diverticulum จากนั้นขยายไปทั่วลำไสเล็กสวนกลาง โดยบริเวณที่เกิดรอยโรคจะพบการ
ขยายใหญ (Ballooning) ซึ่งอาจขยายไดมากกวาเดิมถึง 2 เทา เมื่อผาดูจะพบมีเลือดออกและมีจุดเนื้อตาย
เล็กๆ สีขาวซึ่งเปนพวก Schizont 2 ซึ่งเมื่อ Schizont 2 แตกออกจะให Merozoite 2 ออกมาและจะเคลื่อน
ตัวมายังไสตันโดยจะฝงตัวอยูในชั้นเยื่อเมือก ซึ่งจะพัฒนาไปเปน Schizont 3 และเกิดระยะ Gametogony
ขึ้นที่นี่ดวย
3. E. maxima : ทำใหเกิดรอยโรคที่บริเวณลำไสเล็กสวนกลางเชนกัน โดยทำให ลำไสพองขึ้นผนัง
ลำไสเกิดการอักเสบแบบมีจุดเลือดออกรวมถึงทำใหเกิดการหนาตัวขึ้นของผนังลำไส แตรอยโรคจะไมรุนแรง
เทา E. necatrix ซึ่งจะทำให Intestinal Content เปลี่ยนเปนสีสม ชมพู หรือน้ำตาลแดง เชื้อบิดชนิดนี้ไม
อันตรายมากนัก มักไมทำใหไกถึงตาย แตอาจพบวาไกมักมีลักษณะตัวซีดขาวกวาปกติเนื่องจากการดูดซึม
Carotenoid ที่ไมดี
4. E. acervulina : ทำใหเกิดรอยโรคที่บริเวณลำไสเล็กสวนตน (Duodenum) แตถาเปนรุนแรงอาจ
ขยายลงไปถึง Jejunum หรือ Ileum โดยเมื่อผาลำไสจะพบรอยโรคที่บริเวณเยื่อเมือกเป นจุดขาวๆ เรียงตาม
ขวางเหมือนขั้นบันได จุดขาวๆ เหลานั้นอาจรวมตัวกันเปนจุดกลมซึ่งก็คือ Oocyst จำนวนมากที่อยูรวมกัน
โดยทั่วไปการติดเชื้อบิดชนิดนี้จะทำใหมีอัตราการตายที่ต่ำ สวนใหญกอปญหาที่การใหผลผลิตทั้งอัตราการ
เจริญเติบโตที่ลดลงและเปอรเซ็นตไขที่ลดลงในไกไข นอกจากนี้ยังทำใหไกซีดเนื่องจากการดูดซึม Carotenoid
ที่ไมดี
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รูปที่ 18 แสดงตำแหนงของรอยโรคในลำไสที่เกิดจาก Eimeria spp. ชนิดตางๆ
ที่มา : จิโรจ (2544)
การวินิจฉัยโรค :
1. ดูจากอาการที่สัตวแสดงออกมาโดยเฉพาะการสังเกตอุจจาระของไก
2. สิ่งปูรองที่เปยกชื้นและสภาพอากาศที่รอนอบอาวเปนปจจัยโนมนำในการติดเชือ้
3. ทำการผาซากเพื่อดูรอยโรคที่เกิดขึ้นบริเวณลำไส ซึ่งเชื้อแตละชนิดจะกอโรคที่ตำแหนงคอนขาง
จำเพาะเจาะจง
4. ทำการตรวจหา Oocyst โดยการขูดเยื่อเมือกในตำแหนงที่มีรอยโรคมาสองดวยกลองจุลทรรศน
หรือการตรวจหา Oocyst จากอุจจาระของไกโดยวิธี Simple Floatation Method โดยทำการเก็บอุจจาระ
จากพื้นคอกมาประมาณ 5 กรัม ผสมในน้ำเกลืออิ่มตัวแลวคนใหเขากัน จากนั้นกรองผานกระชอนที่มีผากอซ
รองอยูดานบน จากนั้นนำสารละลายที่ไดมาเทใสกระบอกพลาสติกใสเบอร 4 จนกระทั่งเต็มถึงขอบกระบอก
แลวนำ Cover Glass มาวางปดทางดานบนแลวตั้งทิ้งไวประมาณ 5 นาที แลวนำมาสองดวยกลองจุลทรรศน
การรักษา :
1. การรักษาตั้งแตไกเริ่มปวยจะไดผลดีกวา
2. ยาตานบิด (Anticoccidial Drugs) ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งในดานการฆาเชื้อบิด (Coccidiocidals) หรือ
เพื่อยับยั้งเชื้อบิด (Coccidiostats) ซึ่งขึ้นกับขนาดของยาและระยะเวลาในการใหยา ยาตานบิดแบงเปน 2
กลุม คือ

42

2.1 Chemical Group : ยากลุมนี้ออกฤทธิ์ไดดีและมักจะเกิดการดื้อยา (Drug Resistance)
ไดอยางรวดเร็ว แตบางชนิดพบวาเมื่อหยุดยาไปซักระยะหนึ่งสามารถนำกลับมาใชใหมได 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 นอกจากนี้ยังทำใหผนังเซลลออนแอเปนผลให Na+ K+ และ Ca2+ เขาสูเซลลมาก
เกินไป ซึ่งเมื่อสารพวกนี้เขาสูเซลลมากขึ้นยังไดพาน้ำเขามาดวยทำใหเกิดเซลลแตกตามมา ยาในกลุมนี้แบง
ออกเปน 2 กลุมยอยไดแก
2.2.1Monovalent Polyether Ionophore Antibiotics : ยากลุ ม นี้ อ อกฤทธิ์ จั บ
กับ Na+และ K+ เปนสวนใหญ ยาในกลุมนี้ไดแก
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 ยากลุ ม นี้ อ อกฤทธิ์ จั บ กั บ
Ca2+ ยากลุมนี้มีตัวเดียวไดแก
2.2.2.1 Lasalocid (Avatec®) 100 ppm มีระยะหยุดยา 5 วัน
2.2.3 Drug Combination หรือยาผสม
3. การเพิ่มวิตามินเอ 12 ลานยูนิต และวิตามินเค 4-6 กรัม ในการผสมอาหาร 1 ตัน สามารถชวย
เสริมสรางผนังลำไสที่ถูกทำลาย และชวยในการหามเลือด
4. เปลี่ยนวัสดุรองพื้นและดูแลวัสดุรองพืน้ ไมใหเปยกชื้น
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วิธีการใหยาเพื่อปองกันโรคบิด :
1. Cotinuous Feeding หรื อ Single Straight Medication เป น การใช ย าเพี ย งชนิ ด เดี ย วในการ
เลี้ยงไกทั้งระยะแรกและระยะที่สอง สวนใหญจะเปนยาในกลุม Polyether Ionophore Antibiotics
2. Shuttle หรือ Dual Program เปนการใชยา 2 ชนิดในการเลี้ยงไกแตละชุด โดยตัวอยางโปรแกรม
การเปลี่ยนยาในระหวางการเลี้ยงมีดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงตัวอยางโปรแกรมการใหยาปองกันบิดแบบ Shuttle Program ในรูปแบบตางๆ
รูปแบบที่

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 เปนการเปลี่ยนยาหลังจากเลี้ยงไประยะหนึ่ง อาจใชยาเพียงชนิดเดียวหรือสองชนิดก็ได
ซึ่งโดยทั่วไปจะใชยาชนิดนัน้ ไมเกิน 6 เดือน
การปองกันโรค :
1. การดูแลทางดานการสุขาภิบาลภายในฟารม รวมถึงการเลี้ยงไกที่ไมหนาแนนจนเกินไป
2. การดูแลปองกันไมใหสิ่งปูรองเปยกชื้น
3. การผสมยาตานบิดในอาหาร
4. การเลี้ยงไกบนเลาลอย (Slatted Floor)
5. การสรางภูมิคุมกันใหกบั ไกโดยการทำวัคซีน
วัคซีนปองกันโรคบิด : สวนมากจะใชในไกพันธุเปนหลักเนื่องจากมีการเลี้ยงบนพื้นตลอดชวงอายุ
สำหรับในไกไขนั้นมีการใชวัคซีนอยูบางเนื่องจากเลี้ยงบนพื้นจนอายุ 16-18 สัปดาห กอนที่จะยายขึ้นกรง แต
สาหรับ ในไกเนื้ อนั้ น ยังไม เป น ที่ นิ ย มเนื่องจากวัคซีนยังตองมี การพั ฒ นาประสิทธิ ภ าพไม ให รบกวนต อการ
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เจริญเติบโตของไก รวมถึงราคาที่ตองไมแพง วัคซีนแบงออกเปน 2 ชนิดไดแก ชนิด Virulent (ชนิดรุนแรง)
และชนิด Attenuated (ชนิดเชื้อออนแรง)
ตารางที่ 3 แสดงตัวอยางวัคซีนปองกันโรคบิด
ชื่อวัคซีน
Coccivac D

®
®

ชนิดวัคซีน
รุนแรง

ชนิดของเชื้อ
มีเชื้อบิด 7 ชนิด ใชใน Breeders และ Layer Pullets

รุนแรง

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

®

ออนแรง

Precocious Line Vaccine ของ E. maxima E. acervulina

®

ออนแรง

Precocious line vaccine ของเชื้อบิดทุกชนิด

Immucox II
Paracox

Livacox
ที่มา : จิโรจ (2544)

โดย Precocious line vaccine เปนการเลือกเอา Oocyst จากสายพั นธุที่ มีวงจรชีวิตสั้น กวาปกติ
โดยใหมีระยะ Schizogony นอยเพื่อหลีกเลี่ยงการสราง Schizont 2 (ซึ่งเปนระยะที่อันตรายตอไก) แตจะมี
ผลใหสราง Oocyst ไดนอยกวา โดยวัคซีนจะมีความคงตัวและยังมีความสามารถในการสรางภูมิคุมกันตอโรค
ได
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โรคฮีสโตโมเนียซิส (Histomoniasis)
โรค Histomoniasis มี ชื่ อ พ อ งหลายชื่ อ ได แ ก Blackhead Typhlohepatitis และ Infectious
Enterohepatitis มี ส าเหตุ ม าจากเชื้ อ Histomonas meleagridis มี ลั ก ษณะรู ป ร า งคล า ยกั บ อะมี บ า
(Amoeboid) บางครั้งอาจกลมหรืออาจจะยาว มีนิวเคลียสเดียวและมีแสสั้นๆ 1-2 เสน ซึ่งเปนเชื้อที่สามารถ
กอโรคไดในไกงวง ไกฟา ไก และนกยูง เปนตน โดยไกงวงเปนโฮสตที่มีความไวตอเชื้อชนิดนี้มากที่สุด ซึ่งตัว
ปวยสามารถพบอาการที่รุนแรงจนกระทั่งถึงตายได โดยเฉพาะในชวงอายุ 3-12 สัปดาหของไกงวง สวนสัตว
ปกชนิดอื่นถึงแมจะติดเชื้อแตมักแสดงอาการแบบไมรุนแรง ซึ่งไกจะมีความไวตอการติดเชื้อชนิดนี้ในชวงอายุ
4-6 สัปดาห

รูปที่ 19 รูป A B และ C เปนเชื้อ H. meleagridis เปรียบเทียบกับรูป D และ E ที่เปนเชื้อ H. wenrichi
ที่มา : Saif (2008)
เชื้อตัวนี้มีวงจรชีวิตสัมพันธกับพยาธิไสตัน (Heterakis gallinarum) สวนวงจรชีวิตของพยาธิไสตัน
นั้นจะกลาวถึงในบทตอไป โดยความสัมพันธที่เกิดขึ้นนี้ทำใหการติดเชื้อ H. meleagridis ติดตอได 3 รูปแบบ
คือ
1. ติดจากการกินเชื้อโปรโตซัวเขาไปโดยตรง ซึ่งสัตวปกจะขับ Trophozoite ของเชื้อออกมา แต
คอนขางที่จะบอบบางมาก ซึ่งจะคงสภาพการติดต อไดเพียง 2-3 ชั่วโมงเทานั้น นอกจากนี้น้ำยอยภายใน
กระเพาะอาหารของสัตวปกยังสามารถทำลาย Trophozoite ได โอกาสที่สัตวจะติดโรคทางนี้จึงมีนอย
2. ติดจากการกินไขพยาธิไสตันที่มีเชื้อโปรโตซัว โดยเชื้อจะอยูภายในทางเดินอาหารของตัวออนของ
พยาธิไสตนั ภายในไข ซึ่งจะมีการพัฒนาไปพรอมๆ กับตัวออน เชือ้ สามารถอยูในไขไดนานถึง 4 ป
3. ติดจากการกินไสเดือนดินที่กินไขพยาธิไสตนั ที่มีเชือ้ โปรโตซัวเขาไป
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พยาธิไสตันและไสเดือนดินถือเปนโฮสตชนิดหนึ่งที่ ทำหนาในการพาปรสิตชนิ ดอื่นเขาสูโฮสตหรือ
“Paratenic Host”
วงจรชีวิต : เริ่มจากสัตวปกกินไขพยาธิไสตันที่มีเชื้อโปรโตซัวชนิดนี้ โดยกินไขพยาธิในระยะติดตอซึ่ง
ภายในไขมีตัวออนระยะที่ 2 (Larva 2) เมื่อสัตวกินเขาไปพยาธิจะฟกออกจากไขที่บริเวณ Gizzard หรืออาจ
ฟกออกมาในของสวน Duodenum ตัวออนของพยาธิก็จะเขามาเจริญ ในไสตันซึ่งเชื้ อโปรโตซัวที่เจริญ อยู
ภายในก็จะออกมาจากตัวออนและเขาไปเจริญที่ผนังลำไส โปรโตซัวบางสวนจะไชเขาสูกระแสเลือดผานทาง
Hepatic-Portal System ไปยังตับซึ่งจะกอใหเกิดเนื้อตายขึ้นที่ตับและในไสตันตอไป
นอกจากนี้โปรโตซัวบางสวนจะเขาไปยังรังไขของพยาธิไสตันอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นพยาธิไสตันจะพัฒนา
ไปเปนตัวเต็มวัยและใหไขที่มีเชื้อโปรโตซัวปนเปอนออกมากับอุจจาระ
อาการ : ไกงวงที่ ปวยจะถายอุจจาระเปนสีเหลืองเหมือนกำมะถั น (Sulfur-Colored Droppings)
สัตวแสดงอาการออนเพลีย ซึม เบื่ออาหาร ปกและหัวตก มักซุกหัวอยูใตปก หัวอาจเปลี่ยนเปนสีดำหรือไมก็ได
อัตราการตายขึน้ อยูก ับความรุนแรงของรอยโรค ในไกงวงอัตราการตายอาจสูงถึง 90%
รอยโรค : ทำให เกิ ด แผลหลุ ม ที่ บ ริ เวณไส ตั น โดยที่ ผ นั ง ไส ตั น มี ก ารหนาตั ว ขึ้ น และเกิ ด เนื้ อ ตาย
นอกจากนี้ยังทำใหเกิดกอนหนองอยูภายใน (Cheesy Plug) ซึ่งยังอาจทำใหเกิดรูทะลุเปนผลใหเกิดชองทอง
อักเสบตามมาได โดยนอกจากจะกอใหเกิดรอยโรคที่บริเวณไสตันแลวโปรโตซัวบางสวนยังไปกอโรคที่ตับซึ่งมี
ลักษณะคอนขางเฉพาะคือทำใหเกิดแองเนื้อตายที่มีลักษณะกลมและมีสีเหลือง มีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร
หรือใหญกวา โดยอาจฝงลึกลงไปในเนื้อตับ
การวินิจฉัยโรค :
1. สังเกตจากอุจจาระของสัตวปวย
2. สังเกตรอยโรคจากการผาซาก
3. นำเนื้ อ เยื่ อ ของตั บ และไส ตั น มาตรวจหาเชื้ อ โปรโตซั ว ทางจุ ล พยาธิ วิ ท ยา โดยการย อ มสี
Hematoxylin และ Eosin (H&E) หรืออาจใชการยอม Periodic Acid-Schiff (PAS) เพื่อวินิจฉัยแยกออกจาก
การติดเชื้อ Candida albicans ที่ตับ
การรักษา :
1. กลุมยา Nitroimidazoles (Dimertridazole Ipronidazole และ Nitarsone) Furazolidone
และ Carbasone แตยาเหลานี้หามใชในการเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภค
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2. Acidified Copper Sulfate
การปองกัน :
1. ไมเลี้ยงสัตวปกหลายชนิดรวมกันตัวอยางเชนการเลี้ยงไกรวมกับไกงวง โดยไกอาจเปน Reservoir
ของโรคทำใหไกงวงติดเชือ้ และแสดงอาการออกมาได
2. ไมเลี้ยงสัตวปกหลายอายุรวมกันเนื่องจากสัตวปกที่มีอายุมากจะเปน Carrier ถายทอดเชื้อมายัง
สัตวปกที่อายุนอยที่ไมมีความทนทานตอโรคได
3. มีการกำจัดพยาธิไสตันโดยการใหยาถายพยาธิ
4. อาจเลี้ยงสัตวบนพืน้ คอนกรีตหรืออาจดูแลเรื่องการสุขาภิบาลโดยการเปลี่ยนวัสดุรองพื้นบอยๆ
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โรคมาลาเรียสัตวปก (Avian malaria)
โรคมาลาเรียในสัตวป กเกิดจากเชื้อ Plasmodium spp. ซึ่งจัดอยูใน Phylum Apicomplexa โดย
เชื้อชนิดนี้มีมากกวา 1,000 สายพันธุ แตที่มีรายงานในสัตวปกมีเพียง 65 สายพันธุ และมีเพียงประมาณ 35
สายพันธุที่ใหความสำคัญตอการกอโรคในสัตวปก สวนการระบาดของเชื้อกอโรคในสัตวปกที่เลี้ยงนั้นสวนใหญ
พบการระบาดในแถบเอเชีย แอฟริกา และแถบอเมริกาใต
สำหรับเชื้อที่กอโรคมาลาเรียในไกนั้นเกิดจากเชื้อ Plasmodium gallinaceum ซึ่งในประเทศไทย มี
รายงานครั้งแรกในป พ.ศ. 2538 จากฟารมไกเนื้อที่เลี้ยงบนบอปลา ซึ่งในบานเราพบการติดเชื้อทั้งในไกเนื้อ
ไกไข ไกพื้นเมือง และไกพื้นเมืองลูกผสม โดยพบการระบาดมากในชวงฤดูฝนหรือพื้นที่ที่มีนำ้ ทวมขัง
สัตวที่เปนพาหะนำโรคมาลาเรียในไกนี้ไดแก ยุงรำคาญ (Culex spp.) และยุงลาย (Aedes spp.)
วงจรชีวิต : เริ่มจากยุงที่เปนพาหะของโรคมาดูดเลือดไก (ในบริเวณตำแหนงที่มีขนนอยเชน รอบตา
รอบก น ) จากนั้ น ปล อ ย Sporozoite ออกมากั บ น้ ำ ลาย จากนั้ น Sporozoite จะเข า ไป เจริ ญ ใน
Reticuloendothelial Cells ของอวัยวะ โดยเฉพาะในตับ มาม ไต และสมอง โดยเชื้อจะเจริญและพัฒนาเขา
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 นั้ น จะอยู ใ น วงจรที่ เ รี ย กว า Exo-erythrocytic Cycle จากนั้ น
Merozoite 2 จะเขาสูกระแสเลือดแลวเขาสูเม็ดเลือดแดงผานกระบวนการ Endocytosis โดยการเขาไปเจริญ
ในเม็ดเลือ ดแดงจะมีการ Round up ตัวเองขึ้นเปนระยะ Schizont 3 ซึ่งวงจรที่ เชื้อมีการพั ฒ นาและเพิ่ ม
จำนวนในเม็ดเลือดแดงนี้เรียกวา Erythrocytic Cycle โดยในระยะนี้เชื้อจะใชอาหารจากภายในไซโตพลาสซึม
ของเซลลเม็ดเลือดแดงซึ่งจะมีการยอยสลาย Haemoglobin ใหกลายเปน Heme และ Globin โดย Globin
นั้นจะใชเปนแหลงของกรดอะมิโนในการพัฒนาของตัวเชื้อ สวน heme ที่มีความเปนพิษตอเชื้อจะถูกจัดการ
ผานกระบวนการ Polymerization กลายเปนผลึก Hemozoin หรือ Malarial Pigment ซึ่งจะสะสมอยูใน
ไซโตพลาสซึมของเม็ดเลือดแดง โดยเมื่อ Schizont 3 แตกออกจะให Merozoite 3 เขาไปเจริญในเม็ดเลือด
แดง (รวมถึง Reticuloendothelial Cells) ซึ่งบางสวนของ Merozoite 3 ในเม็ดเลือดแดงจะพัฒ นาเขาสู
ระยะ Gametogony ที่ จะเจริญ ไปเปน Microgametocyte (♂) และ Macrogametocyte (♀) จากนั้ น
เมื่ อ ยุ งมาดู ด เลื อ ดไก ที่ ติ ด เชื้ อ โปรโตซั ว ยุ งที่ ได รับ Microgametocyte และ Macrogametocyte จะเกิ ด
ขบวนการ Fertilization กลายเปน Oocyst ซึ่งภายในจะมีการแบงตัวเปน Sporozoite จำนวนมากภายใน
เวลา 7-10 วัน จากนัน้ Sporozoite จะเคลื่อนเขาสูตอมน้ำลายของยุงรอที่จะติดตอเขาสูไกตวั อื่นๆ ตอไป
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รูปที่ 20 รูปวงจรชีวิตของ Plasmodium spp.
ที่มา : Mahon and Manuselis (2000)
อาการ : ไกจะแสดงอาการหลังจากไดรับเชื้อจากยุงที่ประมาณ 5-6 วัน โดยสามารถแสดงอาการได
ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง โดยไกที่ไดรับเชื้อในแตละฝูงจะแสดงอาการแตกตางกันไปขึ้นอยูกับอายุและ
สายพันธุ
ในรายที่แสดงอาการแบบเฉียบพลัน : อาจพบการตายแบบกระทันหั นโดยไมแสดงอาการใดๆ หรือ
สัตวอาจแสดงอาการอุจจาระมีสีเขียว ซึม ไมกินอาหาร หนาและหงอนซีด คอตก ขาไมมีแรง และนอนหมอบ
โดยจะพบภาวะเลือดจางแบบรุนแรงซึ่งเป นผลใหสัตวต ายไดถึงรอยละ 80 ของฝูง และบางรายอาจแสดง
อาการชักเนื่องจากเชื้อเขาไปเจริญที่ Endothelial Cells ของเสนเลือดฝอยที่สมอง
ในรายที่แสดงอาการแบบเรื้อรัง : สวนมากจะไมแสดงอาการชัดเจน แตมักพบอาการหนาและหงอน
ซีดกวาปกติ อุจจาระมีสีเขียว ในไกไขมีผลทำใหไขลด (อาจลดลงไดถึง 40%) และมีอัตราการตายมากกวาปกติ
เล็กนอย
รอยโรค : พบซากซีดและผอมจากภาวะเลือดจาง มามและตับมีขนาดใหญ ขึ้น (อาจใหญกวาปกติ
3-10 เทา) และมักมีสีเขมขึ้น (ในบางรายอาจเห็นเปนสีดำ) นอกจากนีย้ ังสามารถพบของเหลวคั่งในถุงหุม หัวใจ
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การวินิจฉัย :
1. ดูจากประวัตกิ ารแพรระบาดของโรคในเขตพื้นที่ รวมถึงสภาพแวดลอม และฤดูกาล
2. ดูจากอาการและรอยโรค
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ
3.1 ทำ Blood Smear จากนั้นยอมดวยสี Giemsa’s เพื่อหาเชื้อระยะตางๆ ในเม็ดเลือดแดง
รวมถึง Malarial Pigment
3.2 เก็บตัวอยางจาก ตับ มาม และสมองเพื่อตรวจทางจุลพยาธิวิทยาเพื่อตรวจหาตัวเชื้อที่อยู
ใน Endothelial Cells และ Malarial Pigment ที่อยูภ ายในเนื้อเยื่อ
การรักษา : ควรรีบทำการรักษาตั้งแตไกเริ่มแสดงอาการขี้เขียว 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 ซึ่งเชื้อพลาสโมเดียมแตละ
ชนิดมักดื้อยาไดคอนขางรวดเร็ว ดังนั้นใหดูผลการตอบสนองของสัตวตอการใชยาเปนสำคัญ ถาไมดีขึ้นควร
เปลี่ยนชนิดหรือขนาดของยา
การปองกัน :
1. กำจัดยุงและแหลงเพาะพันธุของยุง ไดแก แองน้ำและวัชพืชรอบๆ โรงเรือนโดยเฉพาะฤดูฝน
2. การเลี้ยงไกในระบบโรงเรือนปด (Evaporative System) หรือเลี้ยงไกโดยใชมุงปองกันยุง
3. การใหยาปองกันในชวงที่มีความเสี่ยง
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โรคลิวโคซัยโตซูโนซิส (Leucocytozoonosis)
มี สาเหตุม าจากเชื้ อ Leucocytozoon spp. ซึ่งคนพบครั้งแรกในป ค.ศ. 1885 โดยเชื้ อนี้ มีความ
แตกตางจากเชื้อ Plasmodium spp. ตรงที่ไมพบระยะ Schizogony ในกระแสเลือด แตสามารถพบไดใน
เซลลของอวัยวะตางๆ เชน มาม ตับ ไต หัวใจ และกลามเนื้อ สวนในระยะ Gametogony นั้นสามารถพบได
ในกระแสเลือดโดยจะพบทั้งในเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว สัตวที่เปนพาหะนำโรคนี้ไดแกพวกที่อยูในวงศ
Ceratopogonidae และ Simuliidae ซึ่ ง เป น ปรสิ ต ของสั ต ว ป ก อาทิ เ ช น ไก ไก ง วง เป ด ห า น และ
นกปาเกือบทุกชนิด โดยในบานเราเชือ้ ที่พบไดแก L. cauleryi และ L. sabrazesi
L. cauleryi เปนเชื้อที่กอใหเกิดความรุนแรงในการกอโรคที่สูงกวาเชื้อ L. sabrazesi ซึ่งกอปญหา
ทั้งในไกที่เลี้ยงในระบบฟารมและไกที่เลี้ยงหลังบาน โดยเชื้อชนิดนี้สามารถพบการระบาดไดในแถบเอเชีย
ไดแก ประเทศไทย ศรีลังกา และญี่ปุน เปนตน เชื้อพวกนี้มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการกอโรคใน
ไกไข ซึ่งมีผลตอการใหผลผลิตที่ลดลงรวมไปถึงอัตราการตายที่สูงขึ้นอีกดวย
สั ต ว ที่ เป น พ าห ะนำเชื้ อ L. cauleryi ได แ ก 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 : เริ่มจากแมลงที่เปนพาหะนำเชื้อมากัดไกโดยเฉพาะอยางยิ่งที่บริเวณรอบๆ ตาซึ่งมีขน
นอย โดยแมลงดูดเลือดจะปลอย Sporozoite ออกมากั บน้ำลาย โดย Sporozoite จะเขาไปเจริญ ที่ผนัง
หลอดเลือดแดงที่ตับ มาม ปอด และไต จากนั้นพัฒนาเขาสูระยะ Schizogony ไปเปน Schizont 1 หลังจาก
ที่ สัต วไดรั บ เชื้ อประมาณ 5-7 วัน Schizont 1 จะแตกออกและให Merozoite 1 ซึ่ งจะเขาไปเจริญ อยู ใน
เซลลบุผนังหลอดเลื อดของอวัยวะตางๆ จากนั้ นพัฒ นาตอไปเปน Schizont 2 ซึ่งมีขนาดใหญ ประมาณ 1
มิลลิเมตร โดยจะเรียกระยะนี้วา Megaloschizont หลังจากนัน้ ประมาณวันที่ 14 ของการติดเชื้อ Schizont 2
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จะแตกออกและปลอย Merozoite 2 ออกมา โดย Merozoite 2 จะเข าสูกระแสเลือดและเขาไปเจริญ ใน
เม็ดเลือดแดงแลวพัฒนาไปสูระยะ Gametogony ซึ่งจะพัฒนาเต็มที่และกลายเปน Macrogametocyte (♀)
และ Microgametocyte (♂) ภายในวันที่ 18-19 หลังการติดเชื้อ (Gamont เหลานี้จะเสื่อมสลายไปภายใน
1 สัปดาห ถาไมไดเขาไปเจริญอยูในแมลงพาหะ) จากนั้นแมลงพาหะที่เขามาดูดเลือดสัตวที่ปวยในระยะนี้ก็จะ
ได รั บ Macrogametocyte และ Microgametocyte เข า ไปผสมกั น ภายในกระเพาะ เกิ ด เป น Ookinate
ไชทะลุผานผนังกระเพาะออกมาฝ งตัวที่ผนังชั้นนอกเจริญ ตอ ไปเปน Oocyst ซึ่งภายในจะมี Sporozoite
จำนวนมาก เมื่อ Oocyst เจริญเติบโตเต็มที่ก็จะแตกออกและปลดปลอย Sporozoite จากนั้น Sporozoite
จะเคลื่อนเขาสูตอมน้ำลายของยุงรอที่จะติดตอเขาสูสัตวตัวอื่นๆ ตอไป
อาการ : สัตวมีอาการซึม ในรายที่เม็ดเลือดแดงแตกมากๆ สัตวจะมีอาการซีด (ตามหงอนและเหนียง)
และพบอาการทองเสียเปนสีเขียว ในรายที่มีการพัฒนาของ Megaloschizont ที่ปอดและแตกออกสามารถ
พบไกไอออกมาเปนเลือดและตายอยางรวดเร็วได
รอยโรค : เมื่อผาซากสามารถตรวจพบ Megaloschizont (Schizont 2) ดวยตาเปลากระจายอยูตาม
ปอด ตับ ไต และอวัยวะภายในอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงกลามเนื้อหรือแมแตสมองดวย โดยอาจเห็นเปนตุมนูนสีขาว
หรือสีเนื้อ ซึ่งอาจเห็นเปนสีน้ำตาลไดเนื่องจากมีเลือดปนอยูดวย ซึ่งการแตกออกของ Megaloschizont จะ
เปนผลใหเนือ้ เยื่อบริเวณนั้นถูกทำลายและเกิดเลือดออกตามอวัยวะตางๆ ได
การวินิจฉัย :
1. ดูจากประวัตกิ ารแพรระบาดของโรคในเขตพื้นที่
2. ดูจากอาการและรอยโรค
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ
3.1 ทำ Blood Smear จากนั้ นยอมด วยสี Giemsa’s เพื่อหาเชื้อระยะ Gametogony ใน
เม็ดเลือดแดง
3.2 ทำการตรวจทางซีรั่มวิทยาโดยการทดสอบ Double Gel Diffusion Test
3.3 เก็ บ ตั ว อย า งที่ มี ร อยโรคเพื่ อ ตรวจทางจุ ล พยาธิ วิ ท ยา โดยตรวจหาตั ว เชื้ อ ในระยะ
Megaloschizont ที่อยูภายในเนื้อเยื่อ
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. กำจัดยุงและแหลงเพาะพันธุของยุง ไดแก แองน้ำและวัชพืชรอบๆ โรงเรือนโดยเฉพาะฤดูฝน
2. การเลี้ยงไกในระบบโรงเรือนปด (Evaporative system) หรือเลี้ยงไกโดยใชมุงปองกันยุง
3. การใหยาปองกันในชวงที่มีความเสี่ยง
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บทที่ 6 โรคที่เกิดจากพยาธิภายใน (Internal parasites)
โรคพยาธิไสเดือน (Ascaridia galli)
เปนพยาธิตัวกลมที่สามารถพบไดในไก ไกต็อก ไกงวง หาน และนกปาหลายชนิด
พยาธิตัวเต็มวัย : ตัวผูมีขนาดยาวประมาณ 5-7.6 เซนติเมตร ตัวเมียมีขนาดยาวประมาณ 6-11.6
เซนติเมตร มีริมฝปากขนาดใหญ 3 อัน โดยริมฝปากบนมีขนาดใหญกวาริมฝปากคูลาง หลอดอาหารมีลักษณะ
เปนไมกระบอง สวนหางของเพศผูมี Caudal Ala แผออกมาเล็กนอยและมีปุม Caudal Papillae ลักษณะ
สั้ น ๆ 10 คู มี Precloacal Sucker รู ป ร า งกลม และมี Spicule 2 อั น (ยาวประมาณ 1-2.4 มิ ล ลิ เมตร)
เพศเมีย Vulva อยูหางจากกึ่งกลางลำตัวไปทางดานหลังเล็กนอย สวน Anus อยูหางจากปลายหางประมาณ
0.55–0.65 มิลลิเมตร (Syed et al., 2015)
ไขพยาธิ : มีลักษณะรูปรี เปลือกหนาเรียบ ภายในยังไมมีการแบงเซลล มี ขนาด 73-92 x 45-57
ไมครอน

รูปที่ 22 รูป 2A และ 2B เปนรูปไขพยาธิลักษณะรี เปลือกหนาเรียบ 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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วงจรชี วิต : ไข ปนเปอนออกมากั บอุจ จาระของสัตวป กที่ ติดพยาธิ ในสภาพแวดลอมที่ เหมาะสม
ตัวออนภายในไขจะมีการพัฒนาตัวเปนระยะติดตอหรือตัวออนระยะที่ 2 ภายใน 10 วัน (ไขสามารถปนเปอน
อยูในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติไดนาน 3 เดือน) สัตวปกสามารถติดโรคผานการกินไขระยะติดตอหรืออาจติด
จากการกินไสเดือนซึ่งเปนโฮสตขนสง (Transport Host) โดยตัวออนระยะที่ 2 จะฟกตัวที่บริเวณลำไสเล็ก
และอาศัยอยูภายใน Lumen ของทางเดินอาหารเปนเวลาประมาณ 8 วัน จากนั้นจะเริ่มไชเขาสูชั้นเยื่อเมือก
ของลำไสประมาณวันที่ 10 และพัฒนาเปนตัวออนระยะที่ 3 และ 4 จากนั้นออกมายัง Lumen ของทางเดิน
อาหารอีกครั้งและพัฒนาเปนตัวเต็มวัยภายใน 6-8 สัปดาห
อาการ : พบอาการรุนแรงในไกที่อายุนอยกวา 3 เดือน (ไกที่มีอายุมากกวา 3 เดือน มีการพัฒนาของ
Goblet Cells ในชั้นเยื่อเมือกของลำไส) 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. เปลี่ยนสิ่งปูรองใหมทุกครัง้ ที่มีการเลี้ยงสัตวรอบใหม และไมหวานอาหารใหกินบนพื้น
2. มีการวางโปรแกรมการถายพยาธิเปนประจำ
3. ไมคววรเลี้ยงไกหลายอายุรวมกันและไมควรเลี้ยงหนาแนนจนเกินไป
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โรคพยาธิในไสตัน (Heterakis gallinarum)
เปนพยาธิตัวกลมขนาดเล็กที่อาศัยอยูในไสตัน (Cecal Worm) สามารถพบไดในไกงวง ไกฟา นกยูง
เป ด ห า น นกกระทา และสั ต ว ป ก ชนิ ด อื่ น ๆ ซึ่ ง เป น พยาธิ ที่ เป น พาหะนำเชื้ อ โปรโตซั ว Histomonas
meleagridis ซึ่งกอใหเกิดโรค Histomoniasis หรือ Blackhead
พยาธิตัวเต็มวัย : ตัวผูมีขนาดยาวประมาณ 7-13 มิลลิเมตร ตั วเมียมีขนาดยาวประมาณ 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

รูป ที่ 23 a : บริเวณด านท ายของพยาธิตั วเต็ ม วัย เพศผู Smaller Spicule (SSP) Longer Spicule (LSP)
และ Caudal Ala (CA) มี ข นาดประมาณ 0.03 มิ ล ลิ เ มตร b : เกิ ด ลั ก ษณะของ Neoplastic
Noduless (ND) ที่บริเวณเยื่อเลื่อม (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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ไขพ ยาธิ : มีลักษณะรูปรี เปลือกหนาเรียบ ภายในยังไม มีการแบ งเซลล มีขนาด 65-80 x 35-46
ไมครอน (มีลักษณะคลายกับไขพยาธิของ Ascaridia gali)
วงจรชี วิ ต : ไข ป นเป อ นออกมากั บ อุ จ จาระของสั ต วป ก ที่ ติ ด พยาธิ ภายใต อุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสม
(ประมาณ 27 ˚c) ตัวออนในไขจะพัฒนาไปเปนตัวออนระยะที่ 2 (ระยะติดตอ) ภายใน 2 สัปดาห สัตวปกติด
โรคโดยการกินไขระยะติดตอหรืออาจติดจากการกินไสเดือนซึ่งเปนโฮสตขนสง (Transport Host) ตัวออนจะ
ออกจากไขที่บริเวณลำไสเล็ก จากนั้นจะใชเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง เดินทางไปสู Caecum จากนั้นตัวออน
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
พาหะของเชื้อโปรโตซัว H. meleagridis) อาจพบเพียงมีอาการทองเสียสีเขียวและออนแรงได
รอยโรค : มีการอักเสบของกระพุงลำไสใหญ (Typhitis) โดยอาจพบการหนาตัวของชั้นเยื่อเมือกและ
อาจพบจุดเลือดออก นอกจากนี้ยังอาจพบ Neoplastic Nodules ทั้งดานของชั้นเยื่อเมือกและชั้นเยื่อเลื่อม
ของลำไส
การวินิจฉัย :
1. การตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระ (ตองใชความชำนาญมากเนื่องจากไขพยาธิมีลักษณะคลายกับไข
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. ไมหวานอาหารใหกินบนพื้นดินหรือบนสิ่งปูรอง
3. มีการวางโปรแกรมการถายพยาธิ
4. ไมควรเลี้ยงสัตวปก หลากหลายชนิดรวมกัน
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โรคพยาธิเสนดาย (Capillaria spp.)
เปนพยาธิที่มีลักษณะคลายกับเสนผม เนื่องจากมีลักษณะเปนเสนบางๆ โดยมีความยาวอยูระหวาง
1-8 เซนติเมตร และมีเสนผานศูนยกลางอยูที่ 0.5-1.5 มิลลิเมตร ซึ่งพยาธิในสกุลนี้ มีลักษณะคลายคลึงกับ
พยาธิในสกุล Trichuris แตลักษณะสวนทายของตัวไมไดหนากวาสวนหนา โดยสามารถพบพยาธิชนิดนี้ไดใน
สัตวปกหลายชนิดไดแก ไก ไกงวง หาน นกพิราบ ไกฟา ไกต็อก และสัตวปกชนิดอื่นๆ ขึ้นอยูกับชนิดของพยาธิ
รวมถึงตำแหนงที่พบแตกตางกันตามชนิดอาทิเชน
- 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

Lateral Caudale

ไมมี

มี

มี

ไมมี

Spicule Sheath

ไมมีหนาม

มีหนามเล็กๆ

ไมมีหนาม

มีหนาม

ไมมี

ยื่นออกมาชัดเจน

มีลักษณะเปนครึ่ง
วงกลม

ไมมี

เพศผู

เพศเมีย
Vulvar Appendage
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 จากนั้นตัวออน
ภายในไขจะพัฒ นาเปนตัวออนระยะติ ดตอ โดยระยะเวลาขึ้นกับสายพัน ธุของพยาธิและสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม ซึ่ ง มี C. obsignata และ C. contorta ที่ ส ามารถติ ด ต อ ผ า นไข ได โดยตรง ส ว นชนิ ด อื่ น ๆ นั้ น
จำเปนตองอาศัยโฮสตกึ่งกลาง (Intermediate Host) คือไสเดือนดิน (Earthworm) ในการยอยตัวออนระยะ
ติดตอออกจากไข จากนั้นไขพยาธิหรือไสเดือนดินจะถูกสัตวปกตัวอื่นมากินและพัฒนากลายเปนพยาธิตัวเต็ม
วัยตามตำแหนงที่พบดังตารางที่ 5 (โดย C. contorta สามารถติดตอโดยตรงหรือผานโฮสตกึ่งกลางก็ได)

61

ตารางที่ 5 พยาธิเสนดายที่พบในสัตวปก
ชนิด

ตำแหนงทีพ่ บ

โฮสตกึ่งกลาง

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

ไมมี

ไก ไกงวง หาน นกกระทา นกพิราบ
และไกตอก

ที่มา : Saif (2008)
อาการ : มักแสดงอาการในรายที่ติดพยาธิจำนวนมาก โดยจะพบสัตววผอม ทองเสีย และอาจพบ
อุจจาระมีเลือดปนออกมา
รอยโรค : มีการอักเสบของลำไสแบบมีเลือดออก ในรายที่เปนแบบเรื้อรังจะพบการอักเสบแบบหนา
ตัวและมีการลอกหลุดของผนังลำไสตามมา
การวินิจฉัย :
1. การตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระ
2. การตรวจหาพยาธิทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยภายในทางเดินอาหารจากการผาซาก (เปนพยาธิที่ชอบ
ฝงตัวอยูใ นชั้นเยื่อเมือก ดังนั้นสามารถทำการขูดผนังทางเดินอาหารเพื่อตรวจหาพยาธิ)
การรักษา :
1. Flubenol® 5% ขนาด 30 ppm โดยใหกินติดตอกัน 7 วัน
2. Coumaphos 0.003-0.004 % ผสมในอาหาร โดยใหกินติดตอกัน 10-24 วัน
62

3. Hygromycin B 0.00088-0.0013 % ผสมในอาหาร
4. Ivermectin 0.2-0.4 mg/kg (ไดผลคอขางดีกับกลุม Capillaria spp.)
5. Levamisole ละลายในน้ำดื่ม
การปองกัน :
1. การดูแลดานสุขาภิบาลภายในโรงเรือน
2. ไมหวานอาหารใหกินบนพื้นดินหรือบนสิ่งปูรอง
3. มีการวางโปรแกรมการถายพยาธิ
4. ไมควรเลี้ยงสัตวปกหลากหลายชนิดรวมกัน
5. ไม ควรเลี้ย งสั ตวปกหลายอายุรวมกัน (สัตวป กที่ มี อายุมากมักจะเป น ตัวแพรเชื้อให กับ สัตวป ก
อายุนอย)
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โรคพยาธินัยนตาไก (Oxyspirura mansoni)
เป นพยาธิที่พบบริเวณหนังตาที่ สาม (Nictitating Membrane) เยื่อบุตาขาว และท อน้ำตาของไก
ไกงวง นกยูง เปด ไกปา นกพิราบ นกกระทา และไกตอก พบในหลายทวีปทั้งในเอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกา
ใต แอฟริกา ออสเตรเลีย และประเทศหมูเกาะตางๆ
พยาธิตัวเต็มวัย : ตัวผูยาวประมาณ 8.2-16 มิลลิเมตร สวนตัวเมียยาวประมาณ 12-20 มิลลิเมตร
ลักษณะลำตัวยาวเรียวยาวไปทั้ งสองดาน โดยทางด านหั วจะมี ลั กษณะเรียวกลม ส วนทางด านท ายจะมี
ลักษณะเรียวแหลม ผนัง Cuticle มีลักษณะเรียบโดยไมมี Ala ยื่นออกมาจากลำตัว คอหอยเป นรูปนาิกา
ทราย ตั ว ผู มี ปุ ม Papillae จำนวน 4 คู อยู ท างด า นหน า ของ Cloaca และอี ก 2 คู อยู ท างด านหลั ง ของ
Cloaca ส ว น Spicule ทางด า นซ า ยผอมยาว ส ว นทางด า นขวาอ ว นป อ ม เพศเมี ย Vulvar เป ด ออกทาง
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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วงจรชี วิ ต : ไข พ ยาธิจ ะถู ก ปล อ ยออกมาจากพยาธิ ตั ว เต็ ม วัย ผ านมาทางท อ น้ ำตาเข าสู ช อ งปาก
สัตวปกจะกลืนไขพยาธิเขาไป จากนั้นไขพยาธิก็จะปนเปอนออกมากับอุจาระและถูกแมลงสาบ (โฮสทกงึ่ กลาง
; Intermediate Host) เก็บกิน โดยสัตวปกจะติดพยาธิผานการกินแมลงสาบที่มีตัวออนระยะติดตอเขาไป
หลังผานการยอยตัวออนจะออกจากโฮสทกึ่งกลางผานกระเพาะพักและเขาสูหลอดอาหาร จากนั้นไชเขาสูทอ
น้ำตาเพื่อขึ้นสูตา โดยใชระยะเวลาเพียง 20 นาที หลังจากสัตวปกไดรับพยาธิเขาไปประมาณ 32 วัน จึงจะ
สามารถพบไขพยาธิปนเปอนออกมาอุจาระของสัตวปกตัวนั้นๆ ได

รูปที่ 26 แสดงลักษณะการพบ Oxyspirura mansoni ที่บริเวณกระจกตาของไก
ที่มา : Jeyakumar et al. (2011)
อาการ : ทำใหสัตวเกิดการระคายเคืองและคันบริเวณตา โดยสัตวจะพยายามเกาตาและพบวามีขี้ตา
มาก สุดทายทำใหสัตวเกิดอาการตาบอดตามมาได
รอยโรค : ทำให เ กิ ด ตาอั ก เสบ (Ophthalmitis) และมี ก ารบวมที่ ห นั ง ตาที่ ส าม (Nictitating
Membrane)
การวินิจฉัย :
1. สามารถพบเห็นพยาธิโดยเฉพาะที่บริเวณใตหนังตาที่สาม (nictitating membrane) และบริเวณ
เยื่อบุตาขาวไดโดยตรง
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2. การตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระและน้ำตา
การรักษา :
1. ใชยาชาเฉพาะที่จากนั้นคีบตัวพยาธิออกโดยตรง
2. ใชยาหยอด Tetramisole 10% หยอดตา 2-3 หยด
3. ใช Tetramisole ผสมอาหาร 40 mg/kg
การปองกัน :
1. การดูแลด านสุขาภิ บาลภายในโรงเรือนไม ให มีการสะสมของสิ่ งปฏิ กูลซึ่งเปนแหลงอาหารของ
แมลงสาบ
2. ตองมีระบบปองกันไมใหสัตวปกสัมผัสกับโฮสทกึ่งกลาง
3. มีการวางโปรแกรมการถายพยาธิ
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โรคติดพยาธิเตตราเมอเรส (Tetrameres spp.)
เปนพยาธิที่สามารถพบไดในสัตวปกหลายชนิดไดแก ไก ไกงวง ไกปา เปด นกพิราบ และนกกระทา
โดยพยาธิในสกุล นี้ ตัวเมี ย ที่ โตเต็ม วัยจะมี สี แดง รูป รางพองกลม และฝงตั วอยูในตอมภายในกระเพาะแท
(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 สวนหัวและทายมีติ่งยื่น
ออกมา ภายในมีมดลูกและรังไขที่ยาวมาก ซึ่งจะขดไปมาภายในชองวางของรางกาย ตัวผูมีหนามแหลมแถวคู
ทั้งสองดานของแนวกึ่งกลางตลอดความยาวของลำตัว หนามพวกนี้จะยื่นออกไปทางดานหลัง 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) ตั๊กแตน และแมลงสาบ จากนั้นพัฒนา
เปนตัวออนระยะติดตอ (ตัวออนระยะที่ 3) โดยใชระยะเวลาประมาณ 45 วัน สัตวปกติดพยาธิผานการกิน
โฮสตกึ่งกลาง จากนั้นตัวออนจะออกจากโฮสทกึ่งกลางและชอนไชเขาสูบริเวณกระเพาะแทและพัฒนาเปนตัว
ออนระยะที่ 4 โดยใชระยะเวลาประมาณ 14 วัน (การชอนไชของตัวออนในระยะนี้กอใหเกิดความเสียหายใน
ทางเดินอาหารมากที่ สุด) ซึ่งเปนตำแหนงที่มีการผสมพัน ธุกัน โดยตัวผูและตัวเมีย จะเจริญ เปนตัวเต็มวัย
ภายใน 24 วัน และเขาไปผสมพันธุกันภายใน Proventricular Gland (ตัวเมียจะอยูภายใน Proventricular
Gland ตลอดเวลา และดูดกินเลื อดเปนอาหาร ยกเวน T. fissispina ที่ มีการผสมพันธุภายในชองวางของ
ทางเดิ น อาหาร) จากนั้ น ตั วผู จ ะออกจากต อมและตายไปในที่ สุ ด ซึ่ งภายในตัวเมียจะเริ่ม พบไข ภ ายในตั ว
ประมาณวันที่ 45 และจะโตเต็มที่ที่อายุ 3 เดือน
อาการ : ถามีติดพยาธิจำนวนนอยๆ มักไมคอยแสดงอาการ โดยถาไดรับพยาธิปริมาณมากจะทำให
สัตวเกิดอาการทองเสีย ซูบผอม และโลหิตจาง
รอยโรค : ทำใหเกิดการระคายเคืองและเกิดการอักเสบของกระเพาะแท (Proventriculus) แบบหนา
ตัวขึ้น นอกจากนีย้ งั ทำใหเกิดเนื้อตายที่ Proventricular Glands
การวินิจฉัย : ทำไดโดยการผาซาก โดยสามารถหาพยาธิตัวเมียไดภายใน Proventricular Glands
(สวนตัวผูนั้นหายากเนื่องจากสวนใหญลองลอยอยูภายในชองวางของทางเดินอาหารและหลังจากผสมพันธุ
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. ยากลุมอื่นๆ ไดแก Levamisole Thiabendazole และ Flubendazole
การปองกัน :
1. การดูแลดานสุขาภิบาลภายในโรงเรือน
2. จำกัดขอบเขตการเลี้ยงเพื่อปองกันไมใหสัตวปก สัมผัสกับโฮสทกึ่งกลาง
3. มีการวางโปรแกรมการถายพยาธิ
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Raillietina spp. (Large tapeworms)
เปนพยาธิตัวตืดขนาดใหญที่พบบริเวณลำไสเล็กของสัตวปกไดแก ไก ไกงวง นกพิราบ นกยูง ไกฟา
เปด และสัตวปกชนิดอื่นๆ ซึ่งเปนพยาธิที่สามารถพบไดทั่วโลก อีกทั้งยังมีรายงานในประเทศไทย โดยชนิดที่
พบบอย ไดแก R. tetragona R. echinobothrida และ R. cesticellus
พยาธิตัวเต็มวัย : สามารถแยกแตละชนิดออกจากกันไดดวยลักษณะของ Scolex
ตารางที่ 6 ลักษณะ Scolex ของพยาธิ Raillietina spp. แตละสปชสี 
ลักษณะของ
Rostellum

Sucker

R. tetragona

R. echinobothrida

- มีหนามเรียงกัน 1-2 แถว
- มีหนามเรียงกัน 2 แถว
(ประมาณ 100 อัน)
(ประมาณ 200 อัน)
- หนามมีขนาด 6-8 ไมครอน - หนามมีขนาด 10-13
ไมครอน
- ทั้ง 4 อันเปนรูปไข
- ทั้ง 4 อันเปนรูปทรงกลม
- มีหนามเรียงกัน 8-10 แถว - มีหนามเรียงกัน 8-10 แถว
(หนามมีขนาดใหญกวา R.
tetragona)

R. cesticellus
- มีหนามเล็กๆ ประมาณ
400-500 อัน
- เจริญไมคอยดีและไมมี
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)
หลุดออกมาจากตัวพยาธิและปนเป อนออกมากับอุจจาระของสั ตวป ก ซึ่งปลองสุกจะถูกเก็บ กินโดยโฮสท
กึ่งกลางที่ไมมีกระดูกสันหลัง (Intermediate Host) ซึ่งตัวออนจะพัฒนาเปนระยะ Cysticercoids ภายใน
โฮสท กึ่ งกลาง จากนั้ น โฮสท กึ่ งกลางจะถู ก โฮสท สุด ท าย (Final Host) กิ น ต อและพั ฒ นาเป น ตัว เต็ ม วัยที่
ลำไสเล็กภายใน 11-13 วัน
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ตารางที่ 7 ชนิดของโฮสทกึ่งกลางและโฮสทสุดทายของพยาธิ Raillietina spp. แตละสปชีส
ขนิด
R. tetragona

โฮสทกึ่งกลาง (intermediate host)

โฮสทสุดทาย (final host)

มด แมลงวันบาน

ไก นกพิราบ นกยูง ไกฟา

มด

ไก ไกงวง

แมลงปกแข็ง

ไก เปด

R. echinobothrida
R. cesticellus

รูปที่ 28 แสดงวงจรชีวิตของ Raillietina spp.
ที่มา : Olsen (1974)
อาการ : พบวาสัตวปก ใหผลผลิตนอยลงทั้งทางดานการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตไข
รอยโรค : ชนิดที่กอโรครุนแรงที่สุดคือ R. echinobothrida เนื่องจากบริเวณที่ Scolex เกาะอยูกับ
ผนั งลำไส มี ผ ลให เกิ ด ลั ก ษณะที่ เป น ก อ นหนอง (Caseous Nodules) ขนาด 1-6 มิ ล ลิ เมตร โดยสามารถ
มองเห็ น ได จ ากภายนอกของลำไส นอกจากนี้ ยังทำให เกิดลำไสอักเสบแบบหนาตัว และเกิด การหลุดลอก
(Catarrhal Hyperplastic Enteritis) สวน R. tetragona และ R. cesticellus จะทำใหเกิดลำไสอักเสบและ
ความยาวของวิลไล (Villi) ลดลง
การวินิจฉัย : ทำไดโดยการผาซาก โดยสามารถพบพยาธิตัวเต็มวัยภายในลำไสเล็กและสามารถแยก
แต ล ะสป ชี ส อ อกจากกั น ได โ ดยการดู ลั ก ษณ ะของ Scolex (รอยโรคที่ เ ห็ น ได ด ว ยตาเปล า ใช แ ยก
R. echinobothrida ได ) นอกจากนี้ ก็ ยังสามารถแยกโดยดู จากปลองสุก (Gravid Proglottid) ที่ ป นเป อ น
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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 และสัตวปกชนิดอื่นๆ
พยาธิตัวเต็มวัย : สวนของ Rostellum ประกอบดวยหนาม 80-94 อัน หนามมีขนาด 7-8 ไมครอน
Sucker ทั้ง 4 อันประกอบดวยหนามเล็กๆ เรียงกันรอบๆ ประมาณ 3-6 แถว แตละปลองมีระบบสืบพันธุ
1 ชุด และมีรูเป ดรวมของเพศผูและเพศเมีย (Genital Pore) อยูทางดานขางโดยคอนไปทางสวนหนาของ
ปลองและสลับขางกันอยางเปนระเบียบ อวัยวะสืบพันธุเพศผู (Cirrus) มีขนาดใหญและไมสมสวน

รูปที่ 29 ลักษณะของ D. proglottina
ที่มา : Soulsby (1982)
ไขพยาธิ : บรรจุภายในถุงพาเรงไคมาของปลองสุก (Gravid Proglottid) มีขนาด 28-40 ไมครอน
วงจรชีวิต : พยาธิตัวเต็มวัยจะฝงอยูภายในชั้นเยื่ อเมือกของลำไสเล็กสวนตน (duodenum) โดย
พยาธิจะโผลออกมาเหนือ Villi เฉพาะปลองสุก ซึ่งปลองสุกจะหลุดและปะปนออกมากับอุจจาระของสัตวปกที่
ติ ด พยาธิ จากนั้ น จะถู ก หอยทากซึ่ งเป น โฮสท กึ่ ง กลาง (Intermediate Host) กิ น เข า ไปและพั ฒ นาเป น
Cysticercoid ตลอดทางเดินอาหารของหอยทาก (พบไดมากกวา 1,500 Cysticercoid ภายในตัวของหอย
ทากและสามารถที่จะติดตอไปยังสัตวปกไดนานถึง 11 เดือน) และเมื่อสัตวปกกินหอยทากที่มีตัวออนระยะ
ติดตอเขาไป พยาธิจะเจริญเติบโตเต็มวัยในลำไสเล็กภายใน 8-17 วัน ตัวเต็มวัยสามารถมีอายุไดถึง 3 ป และ
สามารถพบพยาธิตัวเต็มวัยไดมากกวา 3,000 ตัว ในตัวสัตวปกที่ติดพยาธินั้น
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รูปที่ 30 แสดงวงจรชีวิตของ D. proglottina
ที่มา : Olsen (1974)
อาการ : เปนพยาธิตัวตืดที่กออันตรายตอสัตวปกมากที่ สุด โดยมักกออันตรายในสัตวปกอายุนอย
มากกวาสัตวปกอายุมาก จากการทดลองพบวาสามารถลดอัตราการเจริญเติบโตไดถึง 12% ซึ่งสามารถพบ
อาการผอม ขนมีสีซีดลง หายใจลำบาก ขาออนแรง เคลื่อนไหวชา อัมพาต และตายในที่สุด
รอยโรค : เยือ่ เมือกบริเวณลำไสเล็กมีการอักเสบแบบหนาตัว โดยพบวามีเลือดออก และมีกลิ่นเหม็น
การวินิจฉัย : ทำไดโดยการผาซากเพื่อตรวจหารอยโรค 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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บทที่ 7 โรคที่เกิดจากพยาธิภายนอก (External parasites)
โรคที่เกิดจากเหา (Lice Infestation)
เหาจัดเปนปรสิตภายนอกซึ่งมีรูปรางเล็ก โดยมีลักษณะแบนจากบนลงลาง ไมมีปก ขาอวนสั้น และ
พบตะขอที่ขา (Tarsal Claw ; ใชสำหรับยึดเกาะกับเสนขน) อวัยวะรับความรูสึกพัฒนานอยมากโดยเฉพาะ
สวนของตา บางชนิดไมมีตา และบางชนิดมีตาแบบลดรูป (Ocelli) อาหารสำหรับพวกเหาไดแก เศษผิวหนัง
เลือด ขน และสิ่งคัดหลั่งจากตอมตางๆ บริเวณผิวหนัง ซึ่งในกระบวนการยอยอาหารของเหาจำเปนตองมีเชื้อ
จุ ล ชี พ ที่ อ าศั ย อยู ภ ายในทางเดิ น อาหารจำพวกแบคที เรี ย และเชื้ อ รา โดยจุ ล ชี พ พวกนี้ จ ะอยู ในบริ เวณ
Mycetomes ซึ่งเป นบริเวณพิเศษที่อยู ในสวนของทางเดิน อาหารสวนกลาง (Midgut) นอกจากนี้ ยังมีการ
ถายทอดเชื้อจุลชีพพวกนี้จากเหาเพศเมียผานรังไขไปยังรุนลูกอีกดวย เหาเปนปรสิตที่มีความจำเพาะตอโฮสต
และตำแหนงที่อยูอาศัย (Host & Location Specificity)
เหาในสั ต วป ก จั ด อยู ในอั น ดั บ (Order) Phthiraptera และอั น ดั บ ย อ ย (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
ให ลักษณะการกิ นอาหารที่ อยูในแนวราบ ประกอบด วย Maxillary Palp 4 ปลอง สวนของ Mesothorax
แยกออกจาก Metathorax (เหาชนิดนี้มีความวองไวมากกวาเหากัดแนวดิ่ง) ไดแก
1.1 Menopon gallinae (Shaft Louse of Poultry) : สามารถพบไดใน ไก เปด หาน และ
นกพิราบ ที่บริเวณขนสะโพกและขนอก ชอบวางไขเดี่ยวๆ ที่บริเวณโคนขน ลักษณะสำคัญคือที่ปลองอกและ
ปลองทองมีขนแข็ง (Bristles) อยูทางดานบน 1 แถว กอใหเกิดความรุนแรงในลูกสัตวปกมากกวา
1.2 Menacanthus stramineus (Chicken Body Louse) : สามารถพบได ใน ไก ไก งวง
และนกยูง ที่บริเวณผิวหนังสวนที่ขนปกคลุมไมมาก ไดแก บริเวณอก ขาหลัง และรอบทวารหนัก ลักษณะ
สำคัญคือที่ปลองทองมีขนแข็ง (Bristles) อยูทางดานบน 2 แถว กอใหเกิดความรุนแรงในลูกสัตวปกมากกวา
โดยจะกัดแทะผิวหนังและขนออนเพือ่ ดูดซึมเลือดที่ออกมา
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A

B

รูปที่ 31 A : แสดงลักษณะตัวเต็มวัยของ Menopon gallinae
B : แสดงลักษณะตัวเต็มวัยของ Menacanthus stramineus
ที่มา : Thomas et al. (2009)
2. Ischnocera (เหากัดแนวดิ่ง) : หนวดมีลั กษณะเปน Filiform จำนวน 3-5 ปลอง สามารถใช
หนวดในการแยกเพศไดโดยเพศผูจะมีปลองที่ 1 ขยายใหญ และปลองที่ 3 มีระยางคยื่นออกมาเรียกวา Prong
. ด อาหารในแนวดิ่ ง ไม มี Maxillary Palp ในสั ต ว ป ก ส ว นใหญ จั ด อยู ใ นวงศ
ลั ก ษณะของกรามใช ในการกั
(Family) Philopteridae ไดแก
2.1 Lipeurus caponis (Wing Louse of Chicken) : สามารถพบได ใ นไก แ ละไก ฟ า ที่
บริเวณใตขนปกที่มีขนาดใหญ ลักษณะลำตัวเรียวยาว สวนหัวมีลักษณะเปนรูปครึ่งวงกลม

รูปที่ 32 แสดงลักษณะตัวเต็มวัยของ Lipeurus caponis
ที่มา : Thomas et al. (2009)
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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 โดยมีฝาเปดอยูปลายดานหนึ่ง (Operculum) การฟกออกจากไขใช
เวลา 4-7 วัน โดยที่ตัวออนจะกินน้ำคร่ำและอากาศ โดยอากาศนั้นจะถูกขับออกมาทางดานทาย ซึ่งเปนการ
เพิ่ ม ความดัน ทำให ฝ าเป ดออก ตั วออนจะลอกคราบทั้ งหมด 3 ครั้ง ในการพั ฒ นาเป นตัวเต็มวัย ภายใน 3
สัปดาห
อาการ : ทำใหเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง ทำใหผิวหนังแดงและเกิดสะเก็ด นอกจากนี้ยังทำใหผล
ผลิตไขของแมไกลดลง
การวินิจฉัย : ทำไดโดยการตรวจหารอยโรค รวมถึงสังเกตหาตัวเหาและไขของเหาที่ติดตามผิวหนัง
และใต ข น โดยสามารถแยกชนิ ด ของเหาไดจากลัก ษณะของเหาตั วเต็ ม วัย โดยอาจอาศั ยจากการการทำ
Scotch Tape Technique โดยใชดานเหนียวของสก็อตเทปสัมผัสกับตัวของเหา จากนั้นนำมาปดลงบนสไลด
และสองดูภายใตกลองจุลทรรศน
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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 แตอาจเกิดปญหาไขลดตามมาเนื่องจากความเครียดในการจับบังคับ
การปองกัน :
1. มีการทำความสะอาดและเตรียมโรงเรือนอยางเหมาะสม (มีการฉีดยาฆาแมลงในขั้นตอนการเตรียม
โรงเรือน)
2. มีโปรแกรมการพนยาฆาแมลงที่เหมาะสม
3. ไมเลี้ยงสัตวหนาแนนจนเกินไป

77

โรคที่เกิดจากไร (Mite infestation)
ไรจัดเปนปรสิตภายนอกซึ่งมีรูปรางเล็ก อาศัยอยูบนตัวโฮสทดวยการดูดกินเลือดและน้ำเหลือง (อาจ
อาศัยอยูบนตัวโฮสทเพียงบางชวงเวลา) ไมมีหนวดและปก ขามี 4 คู (ในระยะตัวออนจะมีขาเพียง 3 คู) หัว อก
และทองรวมเปนสวนเดียวกันไมมีการแยกเปนขอหรือปลอง ทำใหสามารถแยกออกจากสัตวชนิดอื่นที่อยูใน
ไฟลัม (Phylum) Arthropoda ไดงาย
ไรจั ด อยู ในชั้ น (Class) Arachnida และชั้ น ย อ ย (Subclass) Acari ไรในสั ต ว ป ก จั ด อยู ในอั น ดั บ
(Order) ที่สำคัญ 2 อันดับ ไดแก
1. Acariformes ซึ่งพบอยูในอันดับยอย (Suborder) Astigmata มีลักษณะที่สำคัญคือ ไรในกลุมนี้
ไมมี Stigmata (ชองเปดของ Spiracle สำหรับใชในการหายใจ) ดังนั้นไรกลุมนี้จะหายใจผานทางผิวหนังและ
การกลืนอากาศเขาไป ในสวนของ Coxae จะมีลักษณะเปนสันยื่นจากโคนขาฝงเขาไปยังกลางลำตัวซึ่งเรียกวา
Epimere และมีสวนของ Pretarsus พัฒนาดี
ซึ่งที่ พ บในสั ตวปกจะอยู ในวงศ (Family) Sarcoptidae โดยมี ลั กษณะที่ ส ำคัญ ไดแ ก ไรเพศผูไมมี
Adanal Copulatory Sucker และ Abdominal Lobes และในไรเพศเมียไมมี Genital Apodemes ไดแก
1.1 Knemidocoptes gallinae (The Depluming Mite)
อาการ : ทำใหเกิดขนรวงที่หลัง หัว คอ รอบกน อก และสะโพก
การวินิ จฉัย : ทำการถอนขน 2-3 เสน มาวางลงบนสไลดแกว จากนั้ น หยด Mineral Oil แลวป ด
Cover Slide และทำการสองดูภายใตกลองจุลทรรศน ไรจะฝงตัวภายในเนื้อเยือ่ หรือบริเวณโคนขนออน
1.2 Knemidocoptes mutans (The Scaly-Leg Mite ; ไรแขงผุ)
อาการ : กอใหเกิดวิการมีลักษณะเปนเม็ดตุม จากนั้นพัฒนาไปเปนสะเก็ด แลวทำใหเกิดการหนาตัว
ของหนาแขงตามมา (ในรายที่รุนแรงสามารถพบรอยโรคที่หงอนและคอตามมาได)
การวินิจฉัย : ทำไดโดยการขูดบริเวณขอบของรอยโรค (Skin Scraping) จากนั้นหยด Mineral Oil
แลวปด Cover Slide และทำการสองดูภายใตกลองจุลทรรศน
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รูปที่ 34 a : แสดงลักษณะตัวเต็มวัยของ Knemidocoptes mutans เพศเมีย
b : ภาพตัดขวางแสดงการแทรกตัวของไรในชั้นเคราตินทำใหเกิดการหนาตัวของชั้นผิวหนัง
c : แสดงลักษณะรอยโรคทีบ่ ริเวณเทาที่เกิดจากไรแขงผุ
ที่มา : Skirnisson and Palsdottir (2020)
2. Parasitiformes ซึ่งพบในอันดับยอย (suborder) Mesostigmata ลักษณะที่สำคัญคือ ไรในกลุม
นี้ มี Stigmata จำนวน 1 คู อยู ที่ บ ริ เวณตอนกลางทางด า นข างของลำตั ว (หลั ง Coxae ของขาคู ที่ 3) มี
โครงสรางเปนแผนยาวๆ ที่ทอดจาก Spiracle ไปยังสวนหัว (Gnathosoma) ในแตละขางเรียกวา Peritreme
ที่ผิวลำตัวทางดานลางประกอบดวยแผนแข็งจำนวนมากไดแก Sterna Shield Genital Shield Ventral
Shield และ Anal Shield ชนิดของไรที่สำคัญซึ่งพบในสัตวปก ไดแก
2.1 Dermanyssus gallinae (The Poultry Red Mite) สามารถพบได ใ นไก นกพิ ร าบ
และนกกระจอกเทศ ไรจะเพิ่มจำนวนอยางรวดเร็วภายในเลาไกหรือรังของสัตวปก โดยไรจะหลบอยูตามรอง
หรือรอยแตกภายในเลาหรือรังนั้นๆ จากนั้นจะออกมาหากินบนตัวสัตวโดยการดูดกินเลือดในชวงเวลากลางคืน
อาการ : ทำใหไขลด แมไกไมยอมกกไขหรืออาจตายจากภาวะโลหิตจาง
2.2 Ornithonyssus bursa (The Tropical Fowl Mite) สามารถพบได ใ นไก นกพิ ร าบ
นกขุนทอง และนกกระจอก ไรจะดูดกินเลือดบนตัวสัตวปก
อาการ : ทำใหสัตวเกิดอาการคัน ขนติดกันเปนแผนหรืออาจตายจากภาวะโลหิตจาง
การแยกไรในอันดับยอย Mesostigmata ทั้ง 2 ชนิด ออกจากกันทำไดโดยการดูจากลักษณะภายนอก
ของไรภายใต ก ล อ งจุล ทรรศน โดยดู จ ากลั ก ษณะไรแต ล ะชนิ ด ดั งตารางที่ 8 (ไรทั้ ง 2 ชนิ ด มี ข นาด 0.5-1
มิลลิเมตร)
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ตารางที่ 8 แสดงการจำแนกชนิดของไรในอันดับยอย Mesostigmata
ลักษณะของ
Chelicerae
ลักษณะขน (Setae)
บน Sterna Plate

D. gallinae

O. bursa

ในเพศเมียมีลกั ษณะคลายเข็ม (Needle-Like) มีลักษณะคลายปากคีบ (Pincer-Like)
ในเพศเมียมี 2 คู

สั้นกวาขนบนลำตัว (มี 3 คู)

วงจรชี วิ ต : ประกอบด ว ย 5 ระยะคื อ ไข (Egg) ตั ว อ อ น (Larva) ตั ว กลางวั ย ระยะที่ 1
(Protonymph) ตัวกลางวัยระยะที่ 2 (Duetonymph) และระยะตัวเต็มวัย (Adult) โดยตัวเมียจะสรางไข
ขนาดใหญและวางไข 4-8 ใบ หลังจากกินอาหารจนเต็มที่ ตัวออน (มีขาเพียง 3 คู และเปนระยะที่ไมเปนปรสิต
เพราะยังไมมีการกินอาหาร) จะฟกออกจากไขประมาณ 2-3 วัน จากนั้นตัวออนจะลอกคราบครั้งที่ 1 และ
พัฒนาไปเปนตัวกลางวัยระยะที่ 1 ภายใน 1-2 วัน จากนั้นตัวกลางวัยระยะที่ 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
ไดโดยใชวิธีการจุม สัตวปก ลงในน้ำยาฆาไรแทน แตอาจเกิดปญหาไขลดในไกไขตามมาเนื่องจากความเครียด
การปองกัน :
1. มีการทำความสะอาดและเตรียมโรงเรือนอยางเหมาะสม (มีการฉีดยาฆาแมลงในขั้นตอนการเตรียม
โรงเรือน)
2. มีโปรแกรมการพนยาฆาแมลงที่เหมาะสม
3. ไมเลี้ยงสัตวหนาแนนจนเกินไป
4. ปจจุบันเริ่มมีการพัฒนาวัคซีนในการควบคุมไรโดยมุงหวังที่จะลดการใชสารเคมีกับตัวสัตวลง
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