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คํานํา
ในการเลี้ยงสุกรทั่วๆ ไป ปจจัยสําคัญที่มีผลตอกําไร ขาดทุนของเกษตรกรคือ การ
ควบคุมปองกันและรักษาโรค ถาเกษตรกรสามารถควบคุมปองกันโรคไมใหเกิด หมัน่ ดูแลเอาใจใสใน
ดานการจัดการฟารมใหมีการสุขาภิบาลที่ดี ทําวัคซีนตามโปรแกรมที่กาหนด
ํ
จะทําใหสุกรมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ มีผลใหจาหน
ํ ายไดราคาดี
เอกสารเผยแพรเลมนี้ไดรวบรวมหลักและวิธีการควบคุมปองกัน ตลอดจนการรักษา
โรคสุกรที่สําคัญๆ ทีม่ กั เกิดในฟารมเลีย้ งสุกรของเกษตรกร มีเนือ้ หาสาระทีเ่ ขาใจไดงา ย และสามารถ
นําไปปฏิบตั ติ ามได
โครงการผลิตเอกสารเผยแพรขอขอบพระคุณ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค และ ผศ.น.
สพ.วรวิทย วัชชวัลคุ ที่ไดเอื้อเฟอ ภาพประกอบเรือ่ งเพิม่ เติมเพือ่ ใหเอกสารนีส้ มบูรณ ชัดเจนยิง่ ขึน้
และขอขอบพระคุณ สพ.ญ.ภาวิณี วงศสนสุนยี  ที่ไดเขียนเรือ่ ง “โรคสุกร” เพื่อพิมพเผยแพรใหเกิด
ประโยชนแกเกษตรกรตอไป
โครงการผลิตเอกสารเผยแพร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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โรคสุกร
ํ าทีต่ ามปกติ เชนตับไมทางานหรื
ํ
อทํางาน
โรค คือสภาวะของรางกายสัตวที่ไมทาหน
นอยก็บอกวาปวยดวยโรคตับ หรือปอดทํางานไดนอ ย ก็บอกวาปวยดวยโรคปอด หรืออวัยวะหลายๆ
อวัยวะของรางกายไมทางานเพราะเชื
ํ
อ้ โรคกระจายไปทัว่ รางกาย ซึ่งเราเรียกสภาวะนี้วา “สภาวะโลหิต
เปนพิษ” โรคที่สามารถทําใหเกิดสภาวะโลหิตเปนพิษในสุกรไดแกโรคอหิวาตสุกร โรคปากเทาเปอย
โรคพิษสุนขั บาเทียม โรคลําไสอกั เสบติดตอ โรคไฟลามทุง และโรคซัลโมแนลโลซีส เปนตน
การที่สุกรปวยนั้น มีหลายสาเหตุดวยกัน ไดแก อวัยวะของรางกายสุกรไมทางานตาม
ํ
ปกติ รางกายสุกรขาดสารอาหาร เซลของรางกายสุกรเจริญผิดปกติ ความผิดปกติทางกรรมพันธุ สาร
พิษหรือยาพิษ หรือเชื้อโรค สําหรับสาเหตุที่เกิดจากเชื้อโรคนั้นสําคัญมากในสุกรเพราะเปนสาเหตุที่ทํา
ใหสกุ รตายไดมากกวาสาเหตุอน่ื ๆ
สาเหตุเชื้อโรคที่ทําใหเกิดโรคแกสุกรนั้น ไดแก
1. เชื้อไวรัส
สวนมากไมมียารักษาและมักเปนปญหาของโรคระบาดในสุกร ซึ่งไดแก โรคอหิวาต
สุกร โรคปากเทาเปอย โรคพิษสุนัขบาเทียม และโรคลําไสอกั เสบติดตอ เปนตน
2. เชื้อแบคทีเรีย
สวนมากใชยารักษาไดและมักพบเปนปญหาของโรคที่พบในการเลี้ยงสุกร เชน โรค
ขอบวมในลูกสุกร โรคมดลูกอักเสบ โรคเตานมอักเสบ โรคบาดทะยัก โรคติดเชื้อทางระบบหายใจและ
โรคทองเสีย เปนตน สําหรับที่พบเปนปญหาของโรคระบาดไดแก โรคโพรงจมูกอักเสบติดตอ โรคไฟลาม
ทุง และโรคแทงติดตอ เปนตน
3. เชื้อมายโคพลาสมา
ยาสามารถรักษาไดและมักพบเปนปญหาของโรคทางระบบหายใจ (โรคปอดบวม)
4. เชื้อโปรโตซัว
ยาสามารถรักษาไดและมักพบเปนปญหาของโรคทางเดินอาหาร (ทองเสีย)
5. เชื้อสไปโรขีด
ยาสามารถรักษาไดและมักพบเปนปญหากับระบบสืบพันธุและทางเดินอาหาร
6. เชื้อรา
จะสรางสารพิษทีเ่ ปนอันตรายตอตัวสุกร ซึ่งสารพิษนี้ไมมียาทําลายได
7. พยาธิภายในและนอก
ยาสามารถรักษาได
เมื่อเชื้อโรคที่กลาวมาแลวทั้ง 7 กลุม ผานเขาสูรางกายสุกรซึ่งก็อาจโดยทาง
บาดแผลที่ผิวหนัง หรือผนังทางเดินหายใจ หรือผนังทางเดินอาหาร หรือรูเปดธรรมชาติของรางกายเชน
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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เยื่อบุตา หู จมูกและปาก เปนตน รางกายสุกรก็จะพยายามฆาหรือทําลายเชือ้ โรคเหลานัน้ โดยอาศัย
ระบบตอตานของรางกาย และถาเชือ้ โรคสามารถหนีพน ระบบตอตานและกําจัดเชือ้ โรคของรางกายสุกร
ได เชือ้ โรคก็จะเคลือ่ นเขาสูก ระแสเลือด ซึ่งเรียกสภาวะนี้วา “โลหิตเปนพิษ” อาการที่พบไดจากสุกร
ปวย คือ ไขสงู เจ็บปวด ไมกนิ อาหารและออนแอ เปนตน

การดูแลรักษาและการชวยสุกรปวย
เราสามารถจะชวยใหสุกรปวยคืนจากโรคไดโดย
1. ใหสกุ รปวยอยูใ นคอกทีส่ ะอาด อบอุน และแหง
2. ใหอาหารที่มคี ณ
ุ คาของโปรตีนสูง ถาสุกรไมกนิ อาหารควรใหยากระตุน การกิน
อาหาร เชน ไวตามินบี 12 เปนตน และถารางกายสูญเสียนํ้ามากเนือ่ งจากขีไ้ หลหรืออาเจียน ควรใหน้าํ
เกลือแกสุกรปวย
3. ใชยารักษาที่ตรงกับโรคและปริมาณถูกตองตามที่แนะนํา มิฉะนั้นจะเสียเงิน
เปลาและยังทําใหเกิดปญหาเชื้อโรคดื้อยา ยาที่ใชรักษาโรคสุกร มีอยูห ลายชนิดไดแก ยาปฏิชวี นะ ยา
ซัลโฟนามาย ยาสังเคราะห ยาฆาพยาธิภายในและยาฆาพยาธิภายนอก
4. สุกรที่ปวยเนื่องจากไดรับเชื้อไวรัส สวนใหญไมมียาฆาได ทั้งนี้เพราะเนื้อมี
ขนาดเล็กและอาศัยอยูในเซลของรางกายสุกร ดังนั้นสุกรปวยดวยเชื้อไวรัสจะฟนจากโรคไดก็โดยอาศัย
ระบบตอตานของรางกาย และควรใหยาปฏิชวี นะหรือยาซัลโฟนามายหรือยาสังเคราะหเพือ่ ปองกันโรค
แทรกซอน
เชื้อโรคจะแพรจากสุกรปวยตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งไดโดยทาง
1. นํามู
้ กจากจมูก
2. ลมหายใจจากปอด
3. นําลายจากปาก
้
4. บาดแผลทางผิวหนัง
5. ปสสาวะและอุจจาระ
6. นํ้าเมือกจากชองคลอด
7. เลือด

โรคทีส่ าคั
ํ ญของสุกร
โรคสุกรที่พบไดในฟารมเลี้ยงสุกรของประเทศไทยนั้น มีทั้งโรคระบาด (คือโรคที่
สามารถแพรจากสุกรปวยตัวหนึ่งไปยังสุกรตัวอื่นไดอยางรวดเร็ว) และโรคไมระบาด (คือโรคที่ไม
สามารถแพรจากสุกรปวยตัวหนึ่งไปยังสุกรตัวอื่นๆ หรือเปนโรคเฉพาะตัว) ไดแก

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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โรคอหิวาตสกุ ร
โรคนี้เปนโรคระบาดที่รุนแรง พบวาเปนไดกับ
สุกรทุกอายุ อัตราการเกิดโรคและอัตราการตาย
สูง
◆ สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อไวรัส ซึง่ เชือ้ ตัวนีจ้ ะเขาสูร า งกายสุกร
ไดโดยการกินอาหาร และนํา้ หรือโดยการหายใจ
หรือโดยทางบาดแผลที่ผิวหนังหรือโดยทางเยื่อตา
(นกและแมลงวันเปนพาหนะของโรคนี้ได) และเมือ่ เชือ้ โรคเขาสูร า งกายสุกรแลวจะใชเวลาฟกโรคนาน
ประมาณ 3 วัน-3 สัปดาห แตโดยทั่วไปประมาณ 7 วัน สุกรทีร่ บั เชือ้ ไวรัสตัวนีก้ จ็ ะเริม่ แสดงอาการปวย
ของโรค อาการทีพ่ บไดคอื มีไขสงู ประมาณ 105-108 องศาฟาเรนไฮต หรือ 40.5-42 องศาเซลเซียส
เบื่ออาหารและตอมาจะไมกินอาหาร หอบ ตืน่ เตนและจะมีอาการซึมในเวลาตอมา เยือ่ ตาอักเสบ (มี
ขี้ตา) ทองผูก (ขีเ้ ปนเม็ด) ในชวงสุกรปวยมีไขและเมือ่ ไขลงจะพบอาการทองเสีย (ขีเ้ ปนนําสี
้ เหลือง
เทา) และอาจพบอาการอาเจียนรวมดวย ผิวหนังบริเวณหู คอ ทอง และดานในของขาหนีบ จะพบจุด
เลือดออกเล็กๆ ทําใหผวิ หนังบริเวณนัน้ มีสแี ดงและตอมาจะเปลีย่ นเปนสีมว ง
กรณีสุกรรุนปวย อาจพบอาการทางระบบประสาทคือสุกรจะเดินเปนวงกลม ขาเดินไม
สัมพนธกนั และมีอาการชัก
กรณีแมสุกรทอง ถาไดรับเชื้อโรคตัวนี้พบวาเชือ้ โรคอาจแพรไปยังลูกในทองไดผลคือ
ทําใหลูกในทองตาย หรือเกิดการแทงลูก หรือลูกสุกรทีค่ ลอดออกมาผิดปกติออ นแอและกลามเนือ้ สัน่
สุกรปวยที่ฟนคืนจากโรคอหิวาตสุกร พบวาจะมีภูมิคุมโรคไดตลอดชีวิตและแมสุกร
สามารถถายภูมิคุมกันโรคไปยังลูกสุกร ไดโดยทางนํ้านมเหลือง ซึง่ ระดับความคุม โรคทีล่ กู สุกรไดรบั จะ
มากหรือนอยตางกันไป เนือ่ งจากระดับภูมคิ มุ กันโรคในแมสกุ รแตละตัวไมเทากัน และพบวาแมสุกรที่
ทําวัคซีนเชื้อเปน ความคุม กันโรคทีถ่ า ยไปยังลูกสุกรจะสามารถปองกันโรคไดนาน 6-8 สัปดาหหรือ
นอยกวานี้ซึ่งก็ขึ้นอยูกับชนิดของวัคซีนที่ทาํ
◆ การปองกัน
โรคอหิวาตสกุ รสามารถปองกันไดโดย
1. ทําวัคซีนอหิวาตสุกรตามโปรแกรมที่กาหนดไว
ํ
2. มีการจัดการควบคุมโรคทีเ่ ขมงวดโดยเฉพาะเกีย่ วกับคนและรถยนตทเ่ี ขาออก
3. มีการสุขาภิบาลทีด่ ี
4. การเลีย้ งดูและอาหารทีด่ ี
5. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
6. มีการกําจัดแมลงวันและนก

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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◆ โปรแกรมการทําวัคซีนอหิวาตสกุ ร
1. ลูกสุกรทําวัคซีนเมือ่ สุกรอายุประมาณ 6 สัปดาห และใหทาวั
ํ คซีนซําอี
้ กครัง้ ในอีก 2
สัปดาหตอ มา
2. สุกรพอพันธุ ทําวัคซีนทุก 6 เดือน
3. สุกรแมพันธุ ทําวัคซีนทุกครั้งที่หยานม
หมายเหตุ
วัคซีนอหิวาตซง่ึ เปนเชือ้ เปน หามทํากับสุกรทีอ่ อ นแอหรือกําลังปวย
◆ การรักษา
โรคอหิวาตสุกรเกิดจากเชื้อไวรัส ไมมียาที่จะใชรักษาโรคนี้โดยเฉพาะสุกรที่ปวยควร
ทําลายทิ้งโดยการเผาหรือฝง

โรคปากและเทาเปอ ย
โรคนี้เปนโรคระบาด ที่ระบาดไดอยาง
รวดเร็วในสัตวกบี (วัว ควาย แพะ แกะและสุกร) และทํา
ความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศอยางมากเพราะใน
โรคนี้ เ ป น อุ ป สรรคต อ การส ง สุ ก รออกจํ าหน า ยในต า ง
ประเทศ โรคนี้พบเปนไดกับสุกรทุกอายุ อัตราการเกิดโรค
สูงแตอตั ราการตายตํา่
◆ สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อไวรส ซึง่ มีอยู 3 กลุม ดวยกันคือ ไทปโอ,
ไทปเอ และ ไทปเอเชียวัน (ไทปโอรุนแรงที่สุด) เชื้อ
โรคตัวนี้จะเขาสูรางกายสุกรไดโดยทางการสัมผัสกับเชื้อ
โดยตรง (คนเลีย้ งนําเขามาเอง) หรือโดยการกินอาหาร
และนําที
้ ม่ เี ชือ้ โรคปนอยู หรือโดยการหายใจเอาเชื้อโรค
ตัวนี้เขาไป และเมือ่ เชือ้ โรคเขาสูร า งกายสุกรแลว จะใช
เวลาในการฟกโรคนานประมาณ 3-6 วัน สุกรก็จะเริ่ม
แสดงอาการโรคนีอ้ อกมาใหเห็น อาการที่พบไดคือ มี
ตุม นําใสที
้ บ่ ริเวณปลายจมูก ปาก ริมฝปาก เหงือกและ
ผิวหนังบริเวณไรกีบ และตอมาตุม นําใสนี
้ จ้ ะแตก ซึง่ นํ้า
ในตุมนี้จะมีเชื้อไวรัสอยูเปนจํานวนมาก ถาการจัดการ
ไมดีโรคนีก้ จ็ ะกระจายระบาดออกไปอยางรวดเร็ว นอก
จากนี้ยังพบอาการ ไขสงู เบือ่ อาการ นําลายยื
้
ดขาเจ็บและนําหนั
้ กลด (เนือ่ งจากกินอาการไมได) และ
บางครัง้ อาจพบกีบลอกหลุด
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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แมสกุ รเลีย้ งลูกทีเ่ ปนโรคนี้ จะพบตุมนําใสที
้ ห่ วั นมดวย
ในกรณีที่สุกรปวยดวยโรคนี้ ซึง่ ไมเคยมีประวัตกิ ารทําวัคซีนมากอน จะพบอาการของ
โรครุนแรงกวาสุกรที่เคยทําวัคซีน และอัตราการตายของลูกสุกรและสุกรเล็กอาจสูงถึง 50 เปอรเซ็นต
(ลูกสุกรหรือสุกรเล็กทีต่ าย จะพบรอยโรคที่หัวใจซึ่งคลายๆ กับลายเสือ)
สุกรปวยที่ฟนจากโรคนี้จะพบวามีภูมิคุมกันโรคเฉพาะกลุมของไวรัสที่ทําใหเกิดการปวย
เทานั้น ซึ่งสามารถปองกันโรคไดนานประมาณ 90-180 วัน และแมสกุ รสามารถถายภูมคิ มุ กันโรคนี้
ใหแกลกู สุกรไดโดยทางนํ้านมเหลือง ซึง่ คุม กันโรคไดนานหลายสัปดาห
◆ การปองกัน
โรคปากและเทาเปอย สามารถปองกันไดโดย
1. ทําวัคซีนปากและเทาเปอยตามโปรแกรมที่กาหนดไว
ํ
2. มีการจัดการควบคุมโรคทีเ่ ขมงวด
3. มีการสุขาภิบาลทีด่ ี
4. มีการเลีย้ งดูและอาหารทีด่ ี
5. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
6. มีการกําจัดแมลงวันและนก
◆ โปรแกรมการทําวัคซีนปากและเทาเปอ ย
1. ลูกสุกร ทําวัคซีนเมือ่ สุกรอายุประมาณ 7 สัปดาห และใหทาวั
ํ คซีนซําอี
้ กครัง้ ในอีก
2 สัปดาหตอ มา
2. สุกรพอและแมพนั ธุ ทําซํ้าทุก 4-5 เดือน
◆ การรักษา
โรคปากและเทาเปอยเกิดจากเชื้อไวรัส ไมมียาที่จะใชรักษาโดยเฉพาะ แตโรคนี้ไมทาให
ํ
สุกรปวยตาย การรักษาจึงทําไดเพียงรักษาตามอาการโดย
1. ใชยาทิงเจอรไอโอดีน 5-10 เปอรเซ็นต หรือยาเย็นเซี่ยนไวโอเล็ททาแผลที่เกิด
จากตุม นําใส
้
2. ใหยาปฎิชีวนะผสมในอาหารเพื่อปองกันโรคแทรกแกสุกรตัวที่ยังไมแสดงอาการ
และใหยาโดยการฉีดเขาสุกรตัวที่แสดงอาการแลว
3. พนนํายาจุ
้ นสีทม่ี คี วามเขมขน 5 เปอรเซ็นตทก่ี บี
หมายเหตุ
สุกรที่ไมแสดงอาการของโรคใหทาวั
ํ คซีนซํา้ 2 ครัง้ ชวงหาง 1 สัปดาห

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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โรคพิษสุนขั บาเทียม
โรคนี้เปนโรคระบาดพบวาเปนไดกับสุกรทุกอายุ
แตความรุนแรงของโรคจะเกิดกับลูกสุกร และสุกรเล็ก
อัตราการเกิดโรคและอัตราการตายสูง และสุกรที่ฟน
จากโรคจะเป นพาหนะของโรคและสามารถปลอยเชื้อ
โรคออกมากับลมหายใจ
◆ สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อโรคตัวนี้จะเขาสูรางกายสุกรไดโดยการสัมผัสกับสุกรตัวที่เปน
พาหนะของโรคนี้ หรือโดยการกินอาหารหรือนําที
้ ม่ เี ชือ้ นีป้ นอยูห รือโดยการหายใจเอาเชือ้ นีเ้ ขาไป หรือ
โดยการผสมพันธุกับสุกรที่เปนโรคนี้ หรือโดยทางเยื่อบุตา (หนูบา นสามารถแพรเชือ้ โรคตัวนีไ้ ด) และ
เมื่อเชื้อโรคตัวนีเ้ ขาสูร า งกายสุกรแลวโรคนีจ้ ะใชเวลาในการฟกโรคนานประมาณ 36-48 ชั่วโมง สุกรก็
จะเริ่มแสดงอาการปวยของโรคนี้ใหเห็น ซึ่งอาการที่สุกรปวยแสดงออกนั้นขึ้นอยูกับอายุคืออาการจะ
รุนแรงในลูกสุกรแรกคลอด โดยลูกสุกรปวยจะลมลงภายในไมกี่ชั่วโมงภายหลังจากการติดเชื้อ มีไขสงู ถึง
180 องศาฟาเรนไฮตหรือ 42 องศาเซลเซียส สุกรควบคุมการเคลือ่ นไหวไมได ตืน่ เตน กลามเนือ้
กระตุกอยางแรง แลวลมลงโดยขาอยูในลักษณะถีบจักรยาน (อาจพบอาการอาเจียนและทองเสียได)
และนําลายฟู
้
มปาก
ลูกสุกรอาจไดรบั เชือ้ ตัวนีก้ อ นคลอด ซึ่งจะพบลูกสุกรตายภายใน 2 วันหลังคลอด และ
ลูกสุกรที่ไดรับเชือ้ ตัวนีท้ นั ทีทค่ี ลอดออกมา อาจแสดงอาการใหเห็นเมือ่ อายุ 2 วัน และมักตายเมือ่ อายุ
5 วัน และพบวาอัตราการตายของลูกสุกรทีม่ อี ายุตากว
่ํ า 2 สัปดาหจะสูงถึง 100 เปอรเซ็นต และอัตรา
การตายของลูกสุกรที่มีอายุมากกวา 3 สัปดาหขน้ึ ไปจะลดลงประมาณ 50 เปอรเซ็นต เนือ่ งจากความ
สามารถในการตานโรคมีมากขึ้น เมือ่ สุกรโตขึน้ และอัตราการตายจะลดลงเหลือเพียง 5 เปอรเซ็นต ใน
สุกรที่มีอายุ 5 เดือนขึน้ ไป
อาการที่พบไดในสุกรรุนที่ปวยคือ มีไขสงู เบือ่ อาหาร ไมอยูน ง่ิ หายใจลําบากตัวสัน่
และควบคุมตัวไมไดโดยเฉพาะสวนของขาหลัง และสุกรปวยจะชักตายในที่สุด (สุกรรุนที่ฟนจากโรคมัก
จะแคระแกรน)
อาการปวยที่พบในสุกรใหญ มักจะไมรนุ แรง อาการที่พบไดคือ อาเจียน ทองเสียหรือ
ทองผูก
อาการปวยที่พบไดในสุกรทอง คือ แทงลูก
สุกรปวยที่ฟนจากโรคนี้ พบวามีภูมิคุมกันสูงซึ่งอาจอยูไดเปนป และแมสกุ รสามารถ
ถายภูมิคุมกันโรคนี้ใหแกลูกสุกรไดโดยทางนํานมเหลื
้
อง ซึง่ สามารถปองกันโรคไดนาน 5 สัปดาหถึง 4
เดือน ซึ่งขึ้นอยูกับระดับภูมิคุมโรคในนํ้ านมเหลืองและปริมาณนํ้านมเหลืองที่ลูกสุกรกินเขาไป แต
ภูมิคุมกันโรคนี้ไมสามารถปองกันลูกสุกรจากการติดเชือ้ ไวรัสตัวนีไ้ ด เพียงแตภมู คิ มุ กันโรคนีจ้ ะปองกัน
ไมใหเชื้อไวรัสแทรกเขาไปในเนือ้ เยือ่ ของลูกสุกรได เมือ่ ภูมคิ มุ กันโรคนีล้ ดลง สุกรก็จะเริม่ ไวตอเชือ้ ไวรัส

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ตัวนี้ และเมื่อสุกรมีอาการเครียดเชื้อไวรัสภายในตัวก็จะเพิ่มจํานวนมากขึน้ และแทรกเขาเนือ้ เยือ่ ของราง
กาย ซึ่งเปนผลใหสกุ รตัวนัน้ เริม่ แสดงอาการปวยออกมาใหเห็น

สภาพอาเจียน (เปนนํ้าดี) อาจพบไดในชวง
ทายๆ กอนตายในลูกสุกรดูดนม ทีเ่ ปนโรค

◆ การปองกัน
โรคพิษสุนัขบาเทียม สามารถปองกันไดโดย
1. ทําวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาเทียมตามโปรแกรมทีก่ ําหนดไว (ถามีโรคนีร้ ะบาด)
2. มีการจัดการควบคุมโรคทีเ่ ขมงวด
3. มีการสุขาภิบาลทีด่ ี
4. มีการเลีย้ งดูและอาหารทีด่ ี
5. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
6. กําจัดหนู แมลงวัน นก แมวและสุนขั ทีเ่ ขามาอยูใ นบริเวณฟารม
◆ โปรแกรมการทําวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาเทียม
1. สุกรพอและแมพนั ธุ ทําซํ้าทุกๆ 4-5 เดือน (วัคซีนเชือ้ ตาย) หรือทําวัคซีนกับแม
สุกรทองกอนคลอด 3 สัปดาห และทําซํ้าอีกครัง้ กอนคลอด 1 สัปดาห
2. สุกรรุน ทําวัคซีนเมือ่ อายุประมาณ 8-9 สัปดาห และใหทาวั
ํ คซีนซําอี
้ กครัง้ ใน 2
สัปดาห
◆ การรักษา
โรคพิษสุนัขบาเทียมเกิดจากเชื้อไวรัส ไมมียาที่จะใชรักษาโดยเฉพาะ นอกจากจะรักษา
ตามอาการ (ลูกสุกรมักตาย จึงไมแนะนําใหรักษา)

แสดงใหเห็นการชักแบบขาตะกุยในลูกสุกรดูดนม ขา
จะเกร็ง และตะกุยเปนชวงๆ ในขณะทีห่ ตู ง้ั และตาถลน
หรือเบิกกวาง และบางครัง้ พบการกระตุกของตา

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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โรคกระเพาะอาหารและลําไสอกั เสบติดตอ
(โรค ที-จี-อี)
โรคนี้เปนโรคระบาดของทางเดินอาหารที่เกิด
อยางรุนแรงในลูกสุกร อัตราการเกิดโรคและอัตราการตายสูงถึง
100 เปอรเซ็นต
◆ สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อโรค ซึง่ เชือ้ โรคตัวนีจ้ ะเขาสูร า งกาย
ทางอาหารหรือนํ้าที่กินหรือโดยการหายใจเอาเชื้อโรคนี้เขาไป
และเมื่อเชื้อเขาสูรางกายสุกรแลว เชื้อโรคจะใชเวลาในการฟก
โรคนานประมาณ 14 ชัว่ โมงถึง 4 วัน ลูกสุกรก็จะเริ่มแสดง
อาการปวยของโรคใหเห็น ซึง่ อาการของโรคจะพบรุนแรงในลูก
สุกรทีม่ อี ายุต่ํากวา 3 สัปดาห อาการแรกที่พบไดคือ อาการ
อาเจียน (มีตะกอนนํ้านม) และมีอาการทองเสียตามมา ซึ่ง
อาการท องเสี ยจะพบไดเมื่อลูกสุกรสัมผัสกับเชื้อโรคแลวนาน
ประมาณ 18-30 ชั่วโมง อาการทองเสียทีพ่ บไดในวันแรก จะมี
ลักษณะเปนสีเหลืองใสพบเกาะตามกีบขาหลังและหาง นอกจาก
นี้อาการอืน่ ๆ ที่พบได ไดแก อาการตัวสัน่ ตาลึก และหิวนํา้
(เนือ่ งจากรางกายสูญเสียนํ้า) สําหรับอาการทองเสียจะพบเปน
อยูนาน 5-9 วัน อุจจาระก็จะเริม่ ขนขึน้ แตลูกสุกรมักจะตาย
ภายในวันที่ 2-4 ของการปวย เนือ่ งจากการสูญเสียนํ้าของราง
กาย
แมสุกรที่ฟนจากโรคนี้ สามารถถายภูมิคุมกัน
โรคนี้ไปใหลูกสุกรไดโดยทางนํานมเหลื
้
องและนํานมขาว
้

สภาพถายเหลวเปนนํ้ าสีเหลืองใน
ระยะต อ มาหลั ง จากเริ่ ม มี ก าร
อาเจียน พรอมกับสภาพรางกาย
ขาดนํ้ า ซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ อยางรวดเร็ว

◆ การปองกัน
โรคที.จี.อี. สามารถปองกันไดโดย
1. ทําวัคซีนปองกันโรคที.จี.อี. ตามโปรแกรมที่กําหนดไว (ถามีโรคนีร้ ะบาด)
2. มีการจัดการควบคุมโรคทีเ่ ขมงวด
3. มีการสุขาภิบาลทีด่ ี
4. มีการเลีย้ งดูและอาหารทีด่ ี
5. กําจัดสัตวทส่ี ามารถเปนพาหะของโรค
6. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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◆ การรักษา
โรคที.จี.อี. เกิดจากเชื้อไวรัส ไมมียาที่จะใชรักษาโดยเฉพาะ นอกจากจะรักษาตาม
อาการของโรค โดย
1. ใหนาเกลื
้ํ อ เพื่อทดแทนนําและอิ
้
เลคโทรไลทที่สูญเสียออกมากับอุจจาระ
2. ใหความอบอุนใหเพียงพอแกลูกสุกรปวย
3. ใหยาปฎิชวี นะละลายนําเพื
้ อ่ ปองกันโรคแทรก

โรคไขหวัดใหญ
โรคนี้ เ ป น โรคระบาดของทางเดิ น หายใจที่ เ กิ ด ขึ้ น แบบฉั บ พลั น และแพร ไ ปได อ ย า ง
รวดเร็วมาก พบเปนไดกับสุกรทุกอายุ อัตราการเกิดโรคสูงแตอัตราการตายตํ่า โดยทั่วๆ ไปพบ
ประมาณ 1-4 เปอรเซ็นต
◆ สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อโรคตัวนีจ้ ะเขาสูร า งกายสุกรไดโดยเกาะมากับไขของพยาธิปอด
หรือโดยการสัมผัสกับสุกรปวยโดยตรง หรือโดยการกินอาการหรือนําที
้ ม่ เี ชือ้ โรคนีป้ นอยู หรือโดยการ
หายใจเอาเชื้อโรคนีเ้ ขาไป และเชือ้ เขาสูร า งกายสุกรแลว จะใชเวลาในการฟกโรคนานประมาณ 3-7 วัน
สุกรก็จะเริม่ แสดงอาการปวยของโรคใหเห็น อาการที่พบไดคือ ไขสงู ซึม เบือ่ อาหาร หายใจลําบาก
หอบ ไอ มีน้ํามูกและขีต้ า และกลามเนือ้ ไมมแี รงซึง่ เปนผลใหสกุ รปวยนอนหมอบ (อาจมีอาการอาเจียน
ดวย) การฟน จากโรคจะเปนไปอยางรวดเร็วเชนเดียวกับการเกิดโรคคือจะปวยอยูน าน 4-6 วัน สุกร
ปวยบางตัวอาจจะไมฟนจากโรคแตจะเปนโรคแบบเรื้อรัง สุกรที่ฟนจากโรคพบวาจะมีภูมิคุมกันโรคนี้
◆ การปองกัน
โรคไขหวัดใหญ สามารถปองกันไดโดย
1. ไมควรเลีย้ งสุกรบนพืน้ ดิน
2. มีการเลีย้ งดูและอาหารทีด่ ี
3. มีการสุขาภิบาลทีด่ ี
4. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
◆ การรักษา
โรคไขหวัดใหญเกิดจากเชื้อไวรัส ไมมียาที่จะใชรักษาโดยเฉพาะ นอกจากจะรักษาตาม
อาการของโรค โดย
1. ใหยาปฏิชวี นะผสมในอาหารหรือนํา้ เพือ่ ปองกันโรคแทรก
2. นําที
้ ก่ นิ ตองสะอาด
3. อาหารที่ใหกิน ควรจํากัดใหกนิ นอยในชวง 2-3 วันแรกของการฟน จากอาการ
ของโรค
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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โรคฝดาษ
โรคนี้เปนโรคที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันกับสุกรทุกอายุ และอัตราการเกิดโรคสูงแตอัตรา
การตายตํ่า

◆ สาเหตุและอาการของโรค
เกิ ด จากเชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อโรคตัวนี้จะเขาสูรางกายสุกรไดโดยการสัมผัสกับสุกรปวย
โดยตรง หรือ ยุง ไร เหา เปนตัวนําเชือ้ โรคตัวนีม้ า และเมือ่ เชือ้ โรคเขาสูร า งกายสุกรแลว จะใชเวลาใน
การฟกโรคนานประมาณ 3-6 วัน สุกรก็จะเริม่ แสดงอาการปวยของโรคใหเห็น อาการที่พบไดคือ ไขสงู
ประมาณ 104 องศาฟาเรนไฮต ซึม ไมกนิ อาหาร นํามู
้ กนํ้าตาไหล และพบเม็ดตุมที่ผิวหนัง ซึง่ เม็ดตุม นี้
ตอมาจะเปลีย่ นเปนตุม หนองและแตกในทีส่ ดุ และแผลที่แตกจะตกสะเก็ด สุกรปวยที่ฟนจากโรคนี้ จะมี
ภูมคิ มุ กันโรคนีด้ ว ย
◆ การปองกัน
โรคฝดาษ สามารถปองกันไดโดย
1. วางโปรแกรมการกําจัดยุง ไรและเหา
2. กําจัดแหลงนํ้าขังสําหรับเพาะยุง
3. มีการเลีย้ งดูและการใหอาหารทีด่ ี
4. มีการสุขาภิบาลทีด่ ี
◆ การรักษา
โรคฝดาษเกิดจากเชื้อไวรัส ไมมียาที่ใชรักษาโดยเฉพาะ นอกจากจะรักษาตามอาการ
ของโรค โดย
1. ใชทงิ เจอรไอโอดีน 2-5 เปอรเซ็นต ทาแผลที่ผิวหนัง
2. อาจจะใหยาปฏิชีวนะผสมอาหารเพื่อปองกันโรคแทรก
3. คอกหรือเลาสุกรจะตองดูแลรักษาใหสะอาดและแหงอยูเ สมอ

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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โรคโพรงจมูกอักเสบติดตอ
โรคนี้เปนโรคระบาดทางระบบหายใจ พบวา
เปนไดกับสุกรทุกอายุ ซึ่งมีอัตราการเกิดโรคสูงแตอัตราการ
ตายตํ่า
◆ สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และพบวาอาการของ
โรคจะรุนแรงขึ้นถามีเชื้อไวรัสรวมดวย เชื้อโรคตัวนี้จะเขาสู
รางกายสุกรไดโดยการหายใจเอาเชื้อเขาไป หรือโดยการสัมผัส
กับสุกรปวยโดยตรง หรือโดยการกินนําและอาหารที
้
ม่ เี ชือ้ นีป้ น
อยู และเมือ่ เชือ้ นีเ้ ขาสูร า งกายสุกรแลว อาการและความรุนแรง
ของโรคขึ้นอยูกับโรคแทรกซอนสุขภาพและอายุของสุกรปวย อาการเดนของโรคนีท้ พ่ี บไดคอื จาม เลือด
ไหลออกจากจมูกซึง่ มักพบอาการทัง้ สองนีใ้ นสุกรทีอ่ ายุนอ ยกวา 4 สัปดาห นอกจากนีจ้ ะพบอาการจมูก
บิดเบี้ยว
◆ การปองกัน
โรคโพรงจมูกอักเสบติดตอสามารถปองกันไดโดย
1. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
2. ควรศึกษาแหลงทีม่ าของสุกรใหม วามีโรคนี้
ระบาดหรือไม
3. กําจัดหนู แมว และสุนขั ออกจากโรงเรือน
เพาะสัตวเหลานีอ้ าจเปนพาหนะของโรค
4. มีการจัดการควบคุมโรคทีเ่ ขมงวด
5. มีการเลีย้ งดูและอาหารทีด่ ี
6. มีการสุขาภิบาลทีด่ ี
◆ การรักษา
โรคโพรงจมูกอักเสบติดตอเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ยาที่จะใชรักษาโรคนี้ไดแกยาปฏิชีวนะ
ชนิดที่ออกฤทธิ์และทําลายเชื้อโรคไดกวางหรือยาซัลโฟนามายเชนยาซัลฟาเมทธาซีน ซัลฟาไทอะโซน
เปนตน
หมายเหตุ สุกรใหญที่เปนโรคนี้ พบวาไมมผี ลทําใหจมูกบิดเบี้ยวหรือยนแตจะเปนตัว
อมโรคและจะแพรเชื้อโรคเมื่อสุกรเครียด

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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โรคไฟลามทุง
โรคนี้เปนโรคระบาดที่สามารถติดตอถึง
คนได ความรุนแรงของโรคนี้อาจจะมีผลเนื่องจากพันธุ
กรรม คุณคาของอาหารทีใ่ ชเลีย้ ง การสุขาภิบาล อุณหภูมิ
ของสภาพแวดลอม หรือฤดูกาล
◆ สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึง่ เชือ้ โรคตัวนีจ้ ะ
เขาสูรางกายสุกรไดโดยการกินนํ้าและอาหารที่มีเชื้อโรค
ตัวนี้ปนอยู หรือโดยการสัมผัสกับสุกรปวยโดยตรง และ
เมื่อเชื้อเขาสูรางกายสุกรแลว จะใชเวลาในการฟกโรค
นานประมาณ 3-4 วัน สุกรก็จะเริม่ แสดงอาการปวยของ
โรคใหเห็น อาการทีพ่ บเห็นไดมอี ยู 4 แบบดวยกัน
1. แบบแรก สุกรปวยจะแสดงอาการแบบฉับพลัน และอาจตายไดโดยไมแสดงอาการ
ปวยใหเห็น อาการที่พบไดคือ ไขสงู 104-108 องศาฟาเรนไฮต ซึม เบือ่ อาหาร หนาวสั่น นอนสุมกัน
ตาแดง ไอ มีขี้มูกขี้ตา ทองผูกตามดวยอาการทองเสียอยางรุนแรง (บางตัวอาจพบอาการอาเจียน)
2. แบบทีส่ อง สุกรปวยจะแสดงอาการที่ผิวหนัง คือจะพบอาการบวมทีผ่ วิ หนังซึง่ มี
ลักษณะคลายรูปขาวหลามตัด หรือเปนหยอมสีแดงจนถึงสีมว งทีบ่ ริเวณทอง ตนขา และลําตัว (สุกรปวย
ที่ฟนจากโรคจะพบวาผิวหนังที่มีรอยโรคจะลอก)
3. แบบทีส่ าม สุกรปวยจะแสดงอาการทีข่ อ ขา คือจะพบอาการเดินขากระแผลกหรือ
เดินในลักษณะขาไมสมั พันธกนั ซึง่ เปนผลเนือ่ งจากขออักเสบโดยเฉพาะทีข่ อ เขาหนาและเขาหลัง
4. แบบทีส่ ่ี สุกรปวยจะตายแบบทันทีหรืออาจพบอาการบวมที่ปลายจมูก หู และสวน
อื่นของรางกาย
◆ การปองกัน
โรคไฟลามทุง สามารถปองกันไดโดย
1. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
2. มีการจัดการควบคุมโรคทีเ่ ขมงวด
3. มีการเลีย้ งดูและอาหารทีด่ ี
4. มีการสุขาภิบาลทีด่ ี
◆ การรักษาโรค
โรคไฟลามทุงเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ยาที่จะใชรักษาโรคนี้ไดแก ยาปฏิชวี นะในกลุม ของ
ยาเพ็นนิซลิ ิน และยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ทาลายเชื
ํ
อ้ ไดกวาง

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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โรคซัลโมแนลโลซีสหรือโรคพาราไทยฟอยด
โรคนี้ เ ป น โรคระบาดที่ พ บเกิ ดขึ้ นได กั บ
สุกรทุกอายุอตั ราการเกิดโรคและอัตราการตายสูง
สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึง่ เชือ้ ตัวนีจ้ ะเขาสู
รางกายสุกรไดโดยการกินอาหาร และนําที
้ ม่ เี ชือ้ โรคตัวนี้
ปนอยู หรือโดยการกินกระดูกปนทีม่ เี ชือ้ ตัวนีป้ นอยูห รือ
โดยการสัมผัสกับสัตวฟนแทะ หรือนกปาทีเ่ ปนตัวพาโรคนี้ และเมือ่ เขาสูร า งกายแลวจะใชเวลาในการ
ฟกโรคนานประมาณ 1-2 วัน สุกรจะแสดงอาการปวยใหเห็นอาการปวยที่พบไดมีอยู 4 แบบดวยกัน
1. แบบแรก มักพบเปนกับลูกสุกร โดยอาการปวยจะเกิดแบบฉับพลัน ไขสงู 105107 องศาฟาเรนไฮต สุกรจะซึมและตายภายใน 24-48 ชั่วโมง นอกจากนีย้ งั พบวาผิวหนังมีสแี ดงเขม
จนถึงสีมวง โดยเฉพาะทีข่ อบตาและใตทอ ง อาการทางประสาทอาจพบ และอัตราการตายพบไดสงู ถึง
100 เปอรเซ็นต
2. แบบทีส่ อง มักพบกับสุกรที่มีอายุมากหรือสุกรใหญ อาการที่พบไดคือ ไขสงู 105107 องศาฟาเรนไฮต ทองเสียเปนนํ้าอยางรุนแรง อุจจาระมีกลิน่ เนา เปนมูกและอาจพบเยือ่ เมือกของ
ลําไสปนดวย
3.แบบทีส่ าม อาการที่พบไดคือ ไขสงู 103-104 องศาฟาเรนไฮต อุจจาระนิม่ เบือ่
อาหาร และบางรายพบอาการสูญเสียนํา้ เชน ผิวหนังขาดความยืดหยุน ตาจมลึก ขนลุก ซูบผอมลง
เรื่อยๆ และตายในที่สุด
4.แบบทีส่ ่ี แบบนีพ้ บวาสุกรเปนมาก อาการที่พบไดคือ ทองเสีย โดยพบเปนๆ หายๆ
ไขไมคงที่ ผอมแหง และตอบสนองตอการรักษาไดนอ ย (อุจจาระอาจปกติหรืออาจมีมกู หรือเลือดปน)
◆ การปองกัน
โรคซัลโมแนลโลซีสหรือโรคพาราไทฟอยดสามารถปองกันไดโดย
1. กําจัดสุกรทีเ่ ปนตัวอมโรค
2. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
3. มีการจัดการควบคุมโรคทีเ่ ขมงวด
4. ระวังการใชวัตถุดิบอาหารสัตวจากโรงฆา
5. มีการสุขาภิบาลทีด่ ี
◆ การรักษา
โรคซัลโมแนลโลซีสเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ยาที่จะใชรักษาโรคนี้ได ไดแกยาปฏิชีวนะ
เชน ยานีโอมัยซิน หรือยาเตตราไซคลิน หรือยาซัลโฟนามาย หรือยาไนโตรฟูราโซน

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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โรคบิดมูกเลือด
โรคนี้เปนโรคระบาดทางเดินอาหาร ที่
เกิดขึ้นไดกับสุกรทุกอายุ อัตราการเกิดโรคสูงแตอัตรา
การตายตํ่า
◆ สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรวมกับเชื้อสไปโร
ขีด และยังมีสาเหตุโนมนําของโรคนีค้ อื การจัดการฟารมที่
ไมเหมาะสม ซึง่ เชือ้ โรคตัวนีจ้ ะเขาสูร า งกายสุกรไดโดยการกินอาหารและนําที
้ ม่ เี ชือ้ ปนอยู หรือโดยการ
สัมผัสกับสุกรปวยโดยตรงหรือสุกรที่เปนพาหนะของโรค และเมื่อสุกรไดรับเชื้อโรคตัวนี้เขาสูรางกาย
แลว เชื้อโรคตัวนี้จะใชเวลาในการฟกโรคโดยทั่วๆ ไปประมาณ 10-14 วัน สุกรก็จะเริม่ แสดงอาการ
ปวยของโรคใหเห็น อาการทีพ่ บเห็นไดมอี ยู 2 แบบดวยกัน
1. แบบแรก อาการของโรคจะเกิดแบบฉับพลันโดยจะพบสุกรปวยทีละตัวสองตัว และ
อาการของโรคที่พบไมเดนชัด คือสุกรปวยจะกินอาหารนอยลง อุจจาระอาจจะเหลวหรือเปนกอนเหมือน
ปกติ แตตอมาอุจจาระจะเหลวมีสเี หลืองจนถึงสีเทา และในทีส่ ดุ อุจจาระจะเหลวเปนเลือดสดและมีมกู
ซึ่งเปนลักษณะเดนของโรค อาการปวยแบบแรกนี้มักพบวาเปนกับสุกรภายหลังหยานมแลว 2 หรือ 3
สัปดาห
2. แบบทีส่ อง อาการของโรคเปนแบบเรือ้ รังคือจะพบอาการอุจจาระเหลวสีเทาและมี
เยื่อบุผิวของลําไสปนออกมา แตไมมเี ลือดปนออกมากับอุจจาระ
สุกรปวยทีฟ่ น จากโรคหรือปวยแตไมแสดงอาการของโรค พบวาสุกรสามารถปลอยเชือ้
โรคออกมากับอุจจาระได
◆ การปองกัน
โรคบิดมูกเลือก สามารถปองกันไดโดย
1. กําจัดสุกรที่เปนพาหะของโรค
2. มีการกักและตรวจโรคสุกรใหม
3. มีการเลีย้ งดูและอาหารทีด่ ี
4. มีการสุขาภิบาลทีด่ ี
◆ การรักษา
โรคบิดมูกเลือดเกิดจากเชือ้ แบคทีเรียรวมกับเชือ้ สไปโรขีด ยาที่จะใชรักษาโรคนี้ได ได
แก ยาปฏิชวี นะ เชน ยาลินโคมัยซิน ยาไทโลซิน ยาแบคซิทราซินหรือยาคลอเตตราไซคลิน หรือยากลุม
สังเคราะห เชน ยาฟูราโซลิโดน โรนิดาโซน ไดเมทไตรดาโซน หรือคารบาด็อก นอกจากใหยาไปกําจัด
เชื้อโรคแลว อาหารทีใ่ หสกุ รปวยควรมีพลังงานตํา่ แตมีเยื่อใยสูง และควรใหสารอิเลคโทรไลทผสมนํา้
ใหสุกรกินจะชวยลดความรุนแรงของโรคลงได
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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โรคพลาสเทอรโรซีส
โรคนี้พบเปนโรคแทรกเมื่อสุกรปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัส หรือเมือ่ สุกรออนแอหรือสุกร
เครียด ซึง่ เนือ่ งมาจากการจัดการทีผ่ ดิ พลาดไมเหมาะสม
◆ สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึง่ เชือ้ โรคตัวนีส้ ามารถพบไดทส่ี ว นตนของระบบหายใจและทาง
เดินอาหาร เชื้อโรคตัวนี้จะพบเปนปญหาเมื่อสุกรปวยหรือเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับสุขาภิบาล มีปญหาพยาธิ
หรือเมื่อมีสภาพการเลี้ยงสุกรที่แออัด อาการของโรคขึ้นอยูกับความรุนแรงของโรคที่เปนอยูและเนื้อที่
ของปอดที่เกิดการติดเชื้อโรค
ในรายที่รุนแรงอาการที่พบไดคือ มีไขสงู 105-106 องศาฟาเรนไฮต มีนามู
้ํ ก ไมกิน
อาหาร ออนแอและซึม
ในรายโลหิตเปนพิษ อาการที่พบไดคือ มีไขสงู 105-108 องศาฟาเรนไฮต ออนแอ
หายใจผิดปกติ และไมอยากเคลือ่ นที่
ในรายไมรนุ แรง อาการที่พบไดคือ ไอเพียงอยางเดียว
◆ การปองกัน
โรคพลาสเทอรโรซีสสามารถปองกันไดโดย
1. มีการเลีย้ งดูและใหอาหารทีด่ ี
2. มีการสุขาภิบาลทีด่ ี
3. ถามีปญหาเกี่ยวกับพยาธิ ควรมีการวางโปรแกรมใหถกู ตอง
4. อยาเลี้ยงสุกรจํานวนมากเกินไปจนแออัดในแตละคอก
◆ การรักษา
โรคพลาสเทอรโรซีสเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ยาที่จะใชรักษาโรคนี้ได ไดแก ยาปฏิชวี นะ
เชน ยาคลอเตตราไซคลิน หรือยาเพ็นนิซลิ ิน หรือยาสเตร็ปโตมัยซินหรือยาอีริโทรมัยซิน หรือยากานา
มัยซิน หรือยาโคลิสติน เปนตน หรือยากลุมซัลโฟนามาย
การแกไขการจัดการใหดขี น้ึ เชน อยาใหความชืน้ ในโรงเรือนสูง มีนาสะอาดให
้ํ
สกุ ร
ดื่ม ใหอาหารทีม่ คี ณ
ุ คาดี จะสามารถลดการสูญเสียเนือ่ งจากโรคนีไ้ ด

โรคบาดทะยัก
โรคนี้พบเปนไดงา ยกับสัตวเลีย้ งลูกดวยนม โดยเฉพาะมา
◆ สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชือ้ ตัวนีส้ ามารถพบไดในดิน ลําไสของคนและสัตว เชือ้ นีจ้ ะเขาสู
รางกายสุกรไดโดยทางบาดแผลและสามารถจะเจริญเติบโตไดในที่ที่ไมมีออกซิเยน โดยเชือ้ นีจ้ ะใชเวลา
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ในการฟกโรค โดยทั่วไปประมาณ 10-14 วัน สุกรก็จะเริม่ แสดงอาการปวยของโรคใหเห็น อาการที่พบ
ไดคือ เกิดการแข็งตัวของกลามเนือ้ บริเวณแกม คอ ขาหลัง และบริเวณทีม่ กี ารติดเชือ้ หลังจากนั้นจะพบ
อาการกระตุก และไวตอการแสดงออก การเคีย้ วอาหารลําบาก หางแข็ง หัวและคอยืด และขาแข็งแกรง
◆ การปองกัน
โรคบาดทะยักสามารถปองกันไดโดย
1. โรคนี้เกิดจากเชื้อโรคเขาบาดแผล ฉะนัน้ การตัดสายสะดือและการตอนตองทําดวย
ความสะอาด
2. ภายหลังการผาตัดหรือการตอน ควรใหยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันโรคบาดทะยัก
3. มีการสุขาภิบาลทีด่ ี
◆ การรักษา
โรคบาดทะยักเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ยาที่ใชรักษาโรคนี้ไดแก
1. ยาปฎิชีวนะเชน ยากลุม เพ็นนิซลิ นิ
2. หรือใหยาแอนตี้ท็อกซิน
3. หรือใหยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์การทําลายกวาง เชน ยาคลอแรมเฟนนิคอล หรือ
ยาคลอเตตราไซคลิน เปนตน

โรคทองเสียในลูกสุกรทีเ่ กิดจากเชือ้ อี. โคไล
โรคนี้เปนโรคติดเชือ้ ทางเดินอาหาร พบวาเปนไดกับสุกรทุกอายุโดยเฉพาะลูกสุกร
◆ สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อโรคตัวนี้สามารถพบไดในทางเดินอาหารปกติและเมื่อ
รางกายสุกรออนแอ เชื้อโรคก็จะเพิ่มจํานวนมากขึน้ ซึง่ เปนผลใหสกุ รปวย ความรุนแรงของโรคขึน้ อยูก บั
อายุของสุกรที่ปวย คือ ถาเปนกับลูกสุกรแรกคลอดมักพบวาลูกสุกรปวยจะตายดวยอาการโลหิตเปนพิษ
โดยไมพบอาการทองเสีย สําหรับลูกสุกรปวยที่ไมตาย จะพบอาการทองเสีย ขนหยาบ รางกายสูญเสีย
นําและผอมแกรน
้
สุกรรุนทีเ่ กิดอาการทองเสียเนือ่ งจากเชือ้ อี.โคไล มักเนือ่ งมาจากการกินหรือหายใจเอา
เชื้อโรคตัวนีเ้ ขาไป
◆ การปองกัน
โรคทองเสียที่เกิดจากเชื้ออี.โคไล สามารถปองกันไดโดย
1. มีการจัดการเลีย้ งดูและอาหารทีด่ สี ําหรับแมสกุ รทองและเลีย้ งดู
2. มีการสุขาภิบาลทีด่ ี
3. ลูกสุกรแรกคลอดตองใหไดกนิ นํ้านมเหลืองจากแมสกุ ร
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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4. แมสุกรจะตองเลีย้ งลูกเกงและมีความสามารถในการใหนานมดี
้ํ
◆ การรักษา
โรคทองเสียที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอี.โคไล ยาที่จะใชรักษาโรคนี้ได ไดแก ยาปฏิชวี นะ
เชน ยานีโอมัยซิน หรือยาสเตร็ปโตมัยซิน หรือยาโคลิสติน หรือยากลุมสังเคราะห

โรคขอบวมในลูกสุกร
โรคนี้พบวาเปนมากในลูกสุกรทีม่ กี ารตัดสายสะดือไมสะอาด

◆ สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อโรคตัวนี้จะเขาสูรางกายลูกสุกรโดยทางบาดแผลเชน
ที่สะดือ หรือการฉีดยา เปนตน อาการทีพ่ บไดในลูกสุกรปวยคือขออักเสบเปนหนอง
◆ การปองกัน
โรคขอบวมในลูกสุกรสามารถปองกันไดโดย
1. มีการตัดสายสะดือหรือใชเข็มฉีดยาทีส่ ะอาด
2. มีการสุขาภิบาลทีด่ ี
3. มีการจัดการเลีย้ งดูทส่ี ะอาด
◆ การรักษา
โรคขอบวมในลูกสุกรเกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย ยาที่จะใชรักษาได ไดแก ยาปฏิชวี นะ เชน
ยากลุม เพ็นนิซลิ ินหรือยากลุม เตตราไซคลิน เปนตน

โรคเอนซูติกนิวโมเนีย
โรคติดเชือ้ ทางระบบหายใจทีเ่ กิดจากเชือ้ มายโคพลาสมา
โรคนี้มักพบวาเปนโรคแทรกเมือ่ รางกายสุกรออนแอหรือปวยดวยโรคอืน่ ๆ
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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◆ สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อมายโคพลาสมา ซึ่งเชื้อโรคตัวนี้จะเขาสูรางกายสุกรไดโดยทางการหายใจ
อาการปวยของโรคนี้ที่พบไดคือ ไอลึก หายใจลําบาก ไมกนิ อาหาร มีอาการไขสงู ถึง 105-107 องศา
ฟาเรนไฮต

◆ การปองกัน
โรคติดเชื้อทางระบบหายใจที่เกิดจากเชื้อมายโคพลาสมา
1. มีการจัดการเลีย้ งดูและอาหารทีด่ ี
2. มีการสุขาภิบาลทีด่ ี
3. อยาเลีย้ งสุกรมากตัวตอคอก
◆ การรักษา
โรคนีเ้ กิดจากเชือ้ มายโคพลาสมา ยาที่จะใชรักษาได ไดแก ยาปฏิชวี นะ เชน ยาไทโล
ซิน หรือยาลินโคมัยซิน หรือยากลุมสังเคราะห

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

