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โรคที
โรคที่ส่สําําคัคัญญในสุ
ในสุกกรร
อหิ
อหิววาต
าตสสุกุกรร((HOG
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SWINE FEVER
FEVER))
เปนโรคระบาดที่สรางความเสียหายใหกับฟารมสุกรมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากเปนโรคที่มีอัตราการปวยและตายสูง
สรางความเสียหายอยางรุนแรงใหกับฟารม ฟารมสุกรจึงควรใหความสําคัญกับโรคนี้ในระดับตนๆ
สาเหตุของโรค (Aetiology)
เชื้อไวรัส อหิวาตสุกร (Classical swine fever virus)
การติดตอ (Transmission)
ติดตอผานการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง และสิ่งขับถายของสุกรปวย หรือติดตอมาทางพาหะตางๆ เชน รถขน
สุกร นก หนู สัตวเลี้ยง
อาการ (Clinical signs)
อาการสามารถแบงลักษณะตามความรุนแรง คือ
เฉียบพลัน (acute)
ระยะฟกตัวสั้น มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดรุนแรงสูง สุกรจะแสดงอาการซึม มีไขสูง เบื่ออาหาร อาเจียน เยื่อบุ
ตาอักเสบ ทองเสียเปนน้ํา ทองผูก ชัก เดินโซเซ เลือดออกใตผิวหนัง เชนใบหู จมูก โคนขาดานใน ใตทอง ในรายที่รุนแรงอาจ
ตายได
เรื้อรัง (Chronic)
ระยะฟกตัวสั้น มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดรุนแรงปานกลาง สุกรจะแสดงอาการซึม เบื่ออาหาร อาการจะดีขึ้น
แลวจะกลับมาเปนอีก
ระยะฟกตัวของโรคนาน (Late onset)
* มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดรุนแรงต่ํา สุกรจะแสดงอาการซึม เบื่ออาหาร อุณหภูมิรางกายปกติหรืออาจมีไข
เล็กนอย เยื่อบุตาอักเสบ ผิวหนังอักเสบ เคลื่อนไหวรางกายลําบาก หรือสามารถแบงอาการตามระยะการไดรับเชื้อ
ได 2 แบบติดเชือ้ กอนคลอด
* ในแมสุกรจะทําใหแทง พบลูกตายคลอดหรือลูกกรอก มักพบจุดเลือดออกที่ผิวหนัง ลูกสุกรที่รอดจะออนแอ เปนตัว
อมโรค สามารถแพรเชื้อใหสุกรตัวอื่นๆได ติดเชื้อหลังคลอด
* ในลูกสุกรจะแสดงอาการซึม เคลื่อนไหวรางกายลําบาก หนาวสั่น มีไข ทองผูกแลวจะทองเสียตามมา อาเจียน ชัก
มีอาการทางประสาท พบจุดเลือดออกใตผิวหนัง ในตัวที่ปวยรุนแรงอาจตายได

การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)
จากประวัติการปวย
อาการปวย
การผาซาก
การสงตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน การเพาะแยกเชื้อไวรัส
การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสดวยวิธี Direct fluorescent antibody (FA) test ,ELIZA test
การควบคุมและปองกันโรค (Treatment & Control)
ทําลายสุกรที่แสดงอาการปวยและตายเพื่อลดการแพรเชื้อภายในฟารม
ทําความสะอาดและพนยาฆาเชือ้ โรคในโรงเรือนที่มีการระบาดและโรงเรือนขางเคียง
ฉีดวัคซีนใหแกสุกรในฝูงทันที
ฉีด/ผสมยาปฏิชวี นะในน้าํ หรืออาหารใหสุกรกินเพื่อควบคุมการติดเชื้อแทรกซอน

โรคปากและเท
โรคปากและเทาาเป
เปออยย((FOOT
FOOT AND
AND MOUTH
MOUTH DISEASE
DISEASE ))
โรคปากและเทาเปอยเปนโรคติดตออยางรวดเร็วในสัตวกีบคู เชน วัว ควาย แพะ แกะ และสุกร โรคนี้มีสรางปญหา
ใหกับวงการปศุสัตวในบานเรา และทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เพราะทําใหประเทศไทยถูกกีดกันทางการคาจาก
ตางประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจการสงออกเนื้อสุกร
สาเหตุของโรค ( Aetiology )
เชื้อเอฟ เอ็ม ดีไวรัส ในประเทศไทยมี 3 ซีโรไทป ไดแก A,O,Asia1
การติดตอ (Transmission)
* สัมผัสสุกรปวยโดยตรง
* พาหะนําโรคตางๆทั้งที่มีชีวติ และไมมชี ีวิต เชน รถขนสุกร สุนัข เครื่องมือเครื่องใชตางๆ
* ติดเชื้อจากการแพรมาในอากาศ
* การผสมเทียมหรือน้ําเชื้อจากพอพันธุที่ใชผสมจริง
อาการ ( Clinical signs )
สุกรมีไขสูง พบตุมพองใสตามอวัยวะตางๆ เชน เตานม เยื่อชุม ภายในชองปาก ผิวลิ้น เพดานออน ผิวหนังรอบๆไร
กีบ ชองคลอด เตานมและหัวนม หากมีตุมพองขึ้นในปาก สุกรจะมีอาการน้ําลายไหลยืด ไมกนิ อาหาร หากมีตุมพองขึ้นตามกีบ
เทา สุนกิจรอาจแสดงอาการเจ็
การวิ
ฉัยโรค (Diagnosis)บปวดเวลาเดินหรือเคลื่อนไหวลําบากและอาจพบกีบหลุด สุกรตั้งทองอาจแทงลูก
จากประวัติการปวย
อาการปวย
สงตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติการณ จากอวัยวะที่มีรอยโรค เชน กีบเทา ลิ้น
การรักษา (treatment)
ไมควรรักษา ควรคัดทิ้งและทําลายสุกรปวยเพื่อกําจัดแหลงแพรเชื้อในฟารม
การควบคุมและปองกันโรค (Treatment &control)
ทําลายสุกรปวยหรือสุกรที่สงสัยวาปวยดวยการเผาหรือฝง และทําการฆาเชื้อในบริเวณนั้น
ฉีดวัคซีนปูพรมในสุกรที่ยังไมแสดงอาการในฟารมที่พบการระบาด และกรณีที่ไมมีการระบาดควรทําวัคซีนในสุกรปกติ
อยางสม่าํ เสมอปละ 2-3 ครั้ง
หลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตวกีบคู เชน โค กระบือ แพะ แกะ ใกลฟารมสุกร
หากเลี้ยงสัตวกีบคูใกลฟารมควรทําวัคซีนสัตวเหลานั้นสม่าํ เสมอ
พนลางคอกดวยน้ํายาฆาเชือ้ ที่มีประสิทธิภาพในโรงเรือนเปนระยะ อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อ
ภายในฟารม

โรคพิ
โรคพิษษสุสุนนัขัขบบาาเที
เทียยมม(PSEODORABIES,
(PSEODORABIES,AUJESZKY
AUJESZKY’S’SDISEASE)
DISEASE)
เปนโรคที่ทําใหเกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจอยางชัดเจนในสุกรอนุบาลและขุน และมักแสดงอาการทางประสาทใน
สุกรดูดนม จึงมักทําใหผูเลี้ยงเขาใจผิดคิดวาเปนโรคอื่นๆอยูเสมอ
สาเหตุของโรค (Aetiology)
ออเจสกี้ ดิซีส ไวรัส
การติดตอ (Transmission)
* สัมผัสสุกรปวยโดยตรง
* การหายใจ
* พาหะนําโรคตางๆทั้งที่มีชีวิตและไมมชี ีวิต เชน รถขนสุกร สุนัข เครื่องมือเครื่องใชตางๆ
อาการ (Clinical signs)
ลูกสุกร
เบื่ออาหาร ซึม มีไข มีอาการทางประสาท เชน ตัวสั่น น้ําลายยืด ชักแบบขาถีบจักรยาน บางตัวเดินวน อัตราตายในลูก
สุกรอาจสูงถึง 100 %
สุกรหยานมและสุกรขุน
แสดงอาการในระบบทางเดินหายใจ หายใจลําบาก ไอ จาม น้ํามูกไหล อาจพบอาการในระบบประสาท เชน เดินโซเซ ชัก
เกร็ง หลังแอน เปนตน
สุกรพอแมพันธุ
พบความผิดปกติในระบบสืบพันธุในแมสุกรสูงถึง 20 % ทําใหสุกรที่ตั้งทองมีการกลับสัดสูงขึ้น แทง ลูกตายคลอด หรือ
คลอดลูกที่ออนแอได
รอยโรคจากการผาซาก(Gross lesions)
* เยื่อหุมสมองอักเสบ ตอมทอนซิลหรือกลองเสียงอักเสบแบบมีเนื้อตาย
* ปอดอักเสบ บวมน้ํา มีเลือดคั่ง มีจุดเลือดออก ตอมน้ําเหลืองอักเสบ มีจุดเลือดออก และมีเลือดคั่ง
* จุดเลือดออกที่เนื้อไต จุดเนื้อตายที่ตับและมาม
การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)
* จากอาการและประวัติการปวย
* เก็บตัวอยางอวัยวะและสิ่งสงตรวจ เชนเลือด สมอง ปอด ไต ตอมน้ําเหลือง สงตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติ
การ
การรักษา (treatment)
ไมควรรักษา ควรคัดทิ้งและทําลายสุกรปวยเพื่อกําจัดแหลงแพรเชื้อในฟารม
การควบคุมและปองกันโรค (Treatment &control)
* มีการจัดโปรแกรมวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเทียมภายในฟารม
* ในฟารมที่มีการระบาด ควรใหยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์กวางโดยการฉีด ผสมอาหาร หรือละลายน้ําเพื่อลดการ
ติดเชื้อแทรกซอนโดยเฉพาะโรคในระบบทางเดินหายใจ
* คัดทิ้งสุกรที่ใหผลการตรวจเลือดเปนบวก

โรคติ
โรคติดดเชื
เชื้อ้อสเตรปโตคอคคั
สเตรปโตคอคคัสส (STREPTOCOCCAL
(STREPTOCOCCAL INFECTIONS)
INFECTIONS)
เปนโรคที่มักกอปญหาในสุกรดูดนมและสุกรอนุบาล โดยมีสาเหตุโนมนํามาจากการจัดการที่ไมเหมาะสม เชน การตัดสาย
สะดือ ตัดเขี้ยว ตัดหู ตัดหางที่ไมสะอาด การใชเข็มฉีดยาไมสะอาด หรือการสุขาภิบาลโรงเรือนที่ไมเหมาะสม เปนตน
สาเหตุของโรค (Aetiology) เชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส
การติดตอ (Transmission)
ติดเชื้อเขาทางบาดแผล การกิน การหายใจ
อาการ (Clinical signs)
มีไขสูง ซึม เบื่ออาหาร ผิวหนังสีแดงคล้ําเนื่องจากโลหิตเปนพิษ ขอบวม เดินขากระเผลก แสดงอาการเจ็บปวด
เวลาเคลือ่ นไหวรางกาย อาจตาบอด หูหนวก แสดงอาการทางประสาท เชน ชัก กลามเนื้อกระตุก เกร็ง หลังแข็ง หรืออาจ
อัมพาต และอาจตายเฉียบพลันเนื่องจากโลหิตเปนพิษ สุกรที่ปวยเรื้อรังอาจพบวามีอาการขนหยาบ แคระแกร็น ในสุกรอุม
ทอง อาจพบการแทง พบฝาขาวขึ้นที่ลูกสุกร และรกที่แทงออกมา
รอยโรคจากการผาซาก(Gross lesions)
* ขออักเสบ พบน้ําในขอขุนขน
* เยื่อบุหัวใจหรือลิ้นหัวใจอักเสบ
* เยื่อหุม สมองอักเสบ
* ปอดอักเสบ พบจุดเนื้อตายกระจายทั่วปอด
การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)
จากอาการและรอยโรคที่พบสงซากสุกรหรือตัวอยางอวัยวะ เชน ขอที่บวม หัวใจ สมอง ตับ ปอด ไต เพาะเชือ้ ทาง
ปฏิบัติการ
การรักษา (treatment)
ยาปฏิชีวนะที่ไดผลตอเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เชน แอมพิซลิ ิน เพนนิซิลิน อะมอกซี่ซิลิน ซัลฟา-ไตรเมทโทรพริม โดยการฉีด และอาจพิจารณาผสมยาปฏิชวี นะในอาหารหรือน้ําดื่มใหกินรวมดวย
การควบคุมและปองกันโรค (Treatment &control)
- ควรกําจัดสุกรปวยออกจากฝูง
- เนนการปองกันระดับฝูงโดยการผสมยาในอาหารสุกรเลียรางและอนุบาล
- เนนการจัดการและสุขาภิบาลโรงเรือนที่ดี เพื่อลดความเครียดและการสะสมเชื้อในโรงเรือน
- ใหความอบอุนอยางเพียงพอในชวงที่มีอากาศหนาวเย็น
- หมั่นตรวจสอบโรงเรือน และซอมแซมในจุดที่มีเหลี่ยมคม เพื่อลดจุดเสี่ยงที่สุกรจะเกิดบาดแผลซึ่งจะทําใหงายตอการติด
เชื้อ

โรคแกลสเซอร
โรคแกลสเซอร((GLASSER’S
GLASSER’SDISEASE)
DISEASE)
มักพบการเกิดโรคในสุกรดูดนมและสุกรอนุบาล เนื่องจากมีอาการที่พบเห็นจากภายนอกที่คลายกับโรคอื่นๆ
หลายโรค เชน ไขหนังแดง โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส จึงอาจทําใหเขาใจผิดในการวินิจฉัยโรคได
สาเหตุของโรค (Aetiology)
เชื้อแบคทีเรีย Hemophilus parasuis
การติดตอ (Transmission)
* สาเหตุโนมนําจากความเครียดซึ่งเกิดการการหยานม,การขนยาย,การเปลี่ยนคอก
* การสัมผัสโดยตรงกับสุกรปวย
* การหายใจ
อาการ (Clinical signs)
ไขสูง เบื่ออาหาร หายใจลําบาก ผิวหนังมวงคล้ํา ขอบวม เดินไมไดหรือเดินลําบาก หรือแสดงอาการเจ็บ
ปวดเวลาเคลื่อนไหว อาจพบอาการทางประสาท เชน ชักกระตุก กลามเนื้อขาไมสมั พันธกัน
การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)
* จากอาการและรอยโรคที่พบ
* สงตัวอยางอวัยวะจากสัตวปวย เชน หัวใจ ปอด ตับ มาม สมอง ขอที่อักเสบ ไต เปนตน
การรักษา (treatment)
รักษาดวยยาปฏิชีวนะที่ไวตอเชื้อ เชน เพนนิซิลิน อะมอกซี่ซิลนิ แอมพิซิลิน เซฟฟาโลสปอริน เจนตามัยซิน
ลินโคมัยซิน คลอเตตตราซัยคลิน ดวยการฉีดหรืออาจพิจารณาผสมยาในน้าํ หรืออาหารในชวงที่มีการระบาด
การควบคุมและปองกันโรค (Treatment &control)
* แยกสุกรที่ปวยออกจากฝูง
* ลางคอกใหสะอาด พนน้ํายาฆาเชือ้ ที่มีประสิทธิภาพ และพักคอกอยางนอย 7-14 วันกอนนําสุกรชุดใหมลง
มาเลี้ยง
* ควรมีการผสมยาปฏิชีวนะในอาหารในชวงที่สุกรเครียด เชน หลังการหยานมหรือเคลื่อนยาย

โรคติ
โรคติดดเชื
เชื้อ้ออีอี..โคไล
โคไล (COLIBACILLOSOS)
(COLIBACILLOSOS)
เปนโรคสามารถพบไดทั่วโลก ทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและมักพบในฟารมที่มีการจัดการโรงเรือนไมดี โรคนี้
สามารถแบงออกได 3 กลุมอาการ คือ เลือดเปนพิษ ทองรวง และโรคบวมน้ํา
เชื้อแบคทีเรีย อี.โคไล
สาเหตุของโรค (Aetiology)
การติดตอ (Transmission)
การกินน้ําหรืออาหารที่ปนเปอนเชื้อเขาไป, ทางสายสะดือหรือบาดแผลทางผิวหนัง, ลูกสุกรที่ไดรับนมน้ําเหลืองนอย
เกินไป มีแนวโนมที่จะติดเชื้อมากขึ้น
อาการ (Clinical signs)
เลือดเปนพิษ มักพบปญหานี้ในฟารมที่มีการจัดการที่บกพรองทําใหแมนมแหงกอนคลอด สงผลใหลูกสุกรไดรับนม
น้ําเหลืองไมเพียงพอ ลูกสุกรแรกคลอดจะติดเชื้อทางการกินหรือผานสายสะดือ โดยพบอาการปวยในลูกสุกรอายุไมเกิน
3 วัน สุกรในครอกเดียวกันมักจะแสดงอาการปวยมากกวา 1 ตัว สุกรปวยจะแสดงอาการซึม มีไข ผิวหนังแดงคล้ํา และ
อัตราตายอาจสูงถึง 100 %
ทองรวง เกิดไดในกับสุกรดูดนมในทุกชวงอายุไปจนถึงชวง 1-2 สัปดาหหลังหยานม จะพบสุกรทองรวง เปนน้ํา และ
ทําใหรางกายขาดน้าํ มักพบมากในโรงเรือนที่มีลมโกรก
โรคบวมน้ํา มักพบในสุกรหลังหยานม มักพบการเกิดโรคในชวงที่สุกรเครียดเชน การรวมฝูง การทําวัคซีน การเปลี่ยน
อาหาร เปนตน ทําใหเชื้อในลําไสตามปกติเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว สุกรปวยจะแสดงอาการทางประสาท เชน เดินเซ
อัมพาต กระตุกหรือชักแบบขาตะกุย สุกรที่แสดงอาการทางประสาทมักตาย พบการบวมน้ําที่บริเวณหนังตา ปาก จมูก
คาง และอกเปนตน
การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)
จากอาการและรอยโรคที่พบ
สงตัวอยางอวัยวะจากสัตวปวย เชน ลําไส ตับ มาม สมอง ปอด ไต เปนตน
การรักษา (treatment)
รักษาดวยยาปฏิชีวนะที่ไวตอเชื้อ เชน โคลิสติน ซิงคออกไซดผสมอาหาร หรือฉีดดวยเจนตามัยซิน เตตตรา
ซัยคลิน แอมพิซิลิน เนนรักษาโรคแบบทองรวงดวยการผสมยาปฏิชีวนะในอาหารหรือน้ําเพื่อฆาเชื้อโดยตรงในระบบ
ทางเดินอาหาร
การควบคุมและปองกันโรค (Treatment &control)
* ใหความอบอุนและปองกันลมโกรกในโรงเรือนลูกสุกร
* ใหสุกรกินอาหารที่ยอยงายและเหมาะสมกับชวงอายุสุกร
* ระมัดระวังในการใชวัตถุดิบที่อาจมีการปนเปอนเชือ้ เชน ปลาปน
* ดูแลแมสุกรกอนและหลังคลอดไมใหทองผูกหรือปวย
* เนนการจัดการในเลาคลอดใหลูกสุกรไดกินนมน้าํ เหลืองอยางเต็มที่
* ทําความสะอาดและพักคอกคลอดกอนนําสุกรเขาคลอดอยางนอย 7 วัน

โรคพี
โรคพี อาร
อาร อาร
อาร เอส
เอส
(PORCINE
(PORCINE REPRODUCTIVE
REPRODUCTIVE AND
AND RESPIRATORY
RESPIRATORY SYNDROME,
SYNDROME, PRRS)
PRRS)
เปนโรคที่กอปญหาในระบบสืบพันธุและระบบทางเดินหายใจในสุกร มักพบการระบาดในฟารมที่มีการเลี้ยงหนาแนน และ
การจัดการที่ไมดี
สาเหตุของโรค (Aetiology)
เชื้อไวรัสพี อาร อาร เอส
การติดตอ (Transmission)
* การสัมผัสโดยตรง
* ผานอากาศ ทางการหายใจ
* ผานทางน้าํ เชื้อจากการผสมเทียม หรือผสมจริง
อาการ (Clinical signs)
แมพันธุ มีไข ตาแฉะ ไอ แทงลูก หรือคลอดลูกออนแอ การตายคลอดสูง นมแหง มักมีการติดเชื้อแทรกซอนอื่นๆรวมดวย
เชน มัยโคพลาสมา เอพีพี อี.โคไล
ลูกสุกร มักผอม แคระแกร็น และมักติดเชื้อแทรกซอนอื่นๆในระบบทางเดินหายใจ เชน โรคแกลสเซอร เอพีพี เปนตน
การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)
* จากอาการและรอยโรคที่พบ
* ซีรั่มจากเลือดสุกร
* สงตัวอยางอวัยวะจากสัตวปวย เชน สมอง มาม ปอด ตอมน้ําเหลือง ตอมทอนซิล เปนตน
การรักษา (treatment)
ไมมียารักษารักษาโดยตรงเนื่องจากเปนโรคจากเชื้อไวรัส แตจะใชยาปฏิชีวนะปองกันหรือรักษาการติดเชื้อแทรกซอนอื่นๆ
การควบคุมและปองกันโรค (Treatment &control)
* จัดใหมีระบบปองกันทางชีวภาพ(BIOSECURITY)อยางเขมงวด
* กักโรคและปรับสภาพสุกรกอนนําเขาฝูงอยางถูกวิธี
* เลือกซื้อพอแมพันธุจากแหลงที่เชื่อถือได
* สุกรอนุบาล ขุนควรเลี้ยงแบบเขาหมด-ออกหมด
* มีการจัดการการเลี้ยงและการจัดการโรงเรือนที่ดี
* หากพบสุกรปวย ควรแยกหรือทําลายเพื่อลดการแพรเชื้อในฟารม
* ใหยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์กวางเพื่อลดการติดเชื้อแทรกซอน

