
 

บทที่ 11 
การสุขาภิบาลและโรคสุกร 

 

 
ผูเลี้ยงสุกรทุกคนมีความตองการสุกรท่ีมีสุขภาพดีและปราศจากโรค การที่สุกร

จะมีสุขภาพดีไดน้ันขึ้นอยูกับ การไดกินอาหารที่มีคุณภาพดี การจัดการท่ีดี การสุขาภิบาล
ท่ีถูกตอง และมีการปองกันโรคท่ีดี  เมื่อสุกรมีสุขภาพดีจะทําใหผูเลี้ยงสามารถลดตนทุน
คายาและคารักษาลงได ทําใหสุกรสามารถใหผลผลิตไดเต็มความสามารถ และทําใหได
ผลตอบแทนสูง แตจะทําอยางไรผูเลี้ยงถึงจะไดสุกรท่ีมีสุขภาพดี จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญมากท่ี
ผูเลี้ยงตองทําความเขาใจ และปฏิบัติตอสุกรอยางถูกตองดวย 
 

11.1  ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพสุกร 
 

การที่สุกรมีสุขภาพขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 
 

1.  อากาศและการถายเทอากาศ  สุกรชอบอากาศเย็นสบายและมีการ       
ถายเทอากาศดี ซ่ึงจะทําใหสุกรอยูอยางสุขสบายและมีสุขภาพดี 

 

2.  ความชื้น ถาบริเวณท่ีมีความช้ืนสูงเกินไป มักเปนแหลงสะสมเช้ือโรค ซ่ึงจะ
เปนอันตรายตอสุกรและถาความชื้นเปลี่ยนแปลงอยูเสมอก็จะทําใหสุกรไมสบาย ดังน้ัน
ปริมาณความชื้นควรที่จะพอเหมาะไมสูงหรือตํ่าจนเกินไป 

 

3.  อาหาร อาหารที่ใชเลี้ยงสุกรควรเปนอาหารที่มีคุณภาพดี ใหสารอาหารเพียงพอ
กับความตองการของสุกร และสุกรสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี ทําใหสุกรมี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

 

4.  คอกและโรงเรือน คอกและโรงเรือนเปนสถานที่ท่ีจําเปน เพ่ือใหสุกรไดพัก 
อาศัยและปองกันศัตรูท่ีจะมารบกวน ดังน้ันคอกและโรงเรือนควรที่จะแข็งแรงและสะอาด
ไมเปนแหลงสะสมโรค มีการถายเทอากาศดี ทําใหสุกรอยูอยางสุขสบายและมีสุขภาพดี 
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11.2  สาเหตุที่เกิดจากเช้ือโรคที่ทําใหสุกรปวย 
 

สาเหตุของเช้ือโรคที่ทําใหสุกรเปนโรคนั้นสําคัญมาก เพราะเปนสาเหตุท่ีทําให
สุกรตายไดมากกวาสาเหตุอื่น ๆ สาเหตุเช้ือโรคที่ทําใหเกิดโรคแกสุกรไดแก 

 

1.  เชื้อไวรัส สวนมากไมมียารักษาและมักเปนปญหาของโรคระบาดในสุกร เชน 
โรคอหิวาตสุกร โรคปากและเทาเปอย โรคพิษสุนัขบาเทียม โรคพาโวไวรัส โรคทีจีอี   
โรคฝดาษ โรคลําไสอักเสบติดตอ เปนตน 

2.  เชื้อแบคทีเรีย สวนมากใชยารักษาไดและมักพบเปนปญหาในการเลี้ยงสุกร   
เชน โรคขอบวมในลูกสุกร โรคมดลูกอักเสบ โรคเตานมอักเสบ โรคบาดทะยัก โรคติดเช้ือ
ทางระบบหายใจ โรคทองเสีย เปนตน สวนโรคท่ีเปนปญหาของโรคระบาดในสุกร เชน 
โรคแทงติดตอ โรคโพรงจมูกอักเสบติดตอ โรคไฟลามทุง โรคซัลโมเนลโลซีส เปนตน 

3.  เชื้อมายโคพลาสมา ยาสามารถรักษาไดและมักพบเปนปญหาของโรคทาง
ระบบหายใจ เชน โรคปอดบวม โรคเอนซูติกนิวโมเนีย เปนตน 

4.  เชื้อโปรโตซัว ยาสามารถรักษาไดและมักพบเปนปญหาของโรคทางเดิน
อาหาร (ทองเสีย) เชน โรคท็อกโซพลาสโมซีส เปนตน 

5.  เชื้อสไปโรซีส ยาสามารถรักษาไดและมักพบเปนปญหากับระบบสืบพันธุ 
และทางเดินอาหาร เชน โรคเล็ปโตสไปโรซีส เปนตน   

6.  เชื้อรา สรางสารพิษท่ีเปนอันตรายตอสุกร ซ่ึงสารพิษน้ีไมมียาทําลายได เชน 
เช้ือราชนิดแอสเปอจิลลัสเฟลวัสสรางสารพิษอะฟลาท็อกซิน  ทําใหเกิดโรคแอสเปอจิลโลซีส  เปนตน 

7.  พยาธิภายในและภายนอก  ยาสามารถรักษาได เชน พยาธิตัวกลม พยาธิ
ตัวแบน พยาธิตัวตืด เหา ไร เปนตน 
 

เม่ือเช้ือโรคท้ัง 7 กลุมน้ีผานเขาสูรางกายสุกร ซ่ึงอาจโดยทางบาดแผลที่ผิวหนัง
หรือทางเดินหายใจ หรือผนังทางเดินอาหาร หรือรูเปดธรรมชาติของรางกาย เชน เยื่อบุ
ตา หู จมูก และปาก เปนตน รางกายสุกรพยายามฆาหรือทําลายเช้ือโรคเหลาน้ีโดยอาศัย
ระบบตอตานของรางกาย และถาเช้ือโรคสามารถหนีพนระบบตอตานและกําจัดเช้ือโรค
ของรางกายสุกรได เช้ือโรคก็จะเคลื่อนเขาสูกระแสเลือด ซ่ึงเรียกสภาวะนี้วา “โลหิตเปน
พิษ” อาการที่พบไดจากสุกรปวย คือ ไขสูง เจ็บปวด ไมกินอาหาร และออนแอ เปนตน 
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11.3  การตรวจสุขภาพสุกร 
 

การตรวจสุขภาพสุกร เปนหนาท่ีประจําวันของผูเลี้ยงที่จะตองหม่ันสังเกตหรือ
ดูแลอาการผิดปกติตาง ๆ ของสุกรอยางนอยวันละ 2 คร้ัง ในตอนเชาและเย็น โดยการดู
ดวยตาเปลาหรือโดยการสัมผัสลูบคลําและเคาะฟงเสียงจากสวนตาง ๆ ของรางกาย เพ่ือ
ประกอบการวินิจฉัยวาสุกรน้ันปวยหรือไม ถาไมปวยก็จะไดประหยัดคายาคารักษา และ
ลดปญหาการด้ือยาของเชื้อโรคท่ีจะเกิดข้ึนในภายหนา ซ่ึงจะชวยลดตนทุนไดอีกดวย 
 

การตรวจสุขภาพสุกรเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคเบื้องตนน้ันเปนส่ิงไมยาก    ผู
เลี้ยงควรใหความสนใจ ศึกษาหาความรู และประสบการณ รวมท้ังตองเปนคนชางสังเกต 
เพ่ือหาส่ิงผิดปกติมาประกอบกัน โดยการวินิจฉัยโรควาสุกรปวยดวยโรคทางระบบใดของ
รางกาย เชน โรคทางระบบหายใจ ระบบสืบพันธุ ระบบทางเดินอาหาร    เปนตน ซ่ึงจะ
ชวยใหสามารถเลือกยารักษาโรคไดถูกตอง 
 

การตรวจสุขภาพของสุกร โดยเร่ิมตนการสังเกตจากอาการของสุกรท่ีผิดปกติไป
จากธรรมดา เชน ทาทางการยืน เดิน นอน อารมณท่ีดุราย หรือต่ืนเตนตกใจ อาการ
นํ้าลายไหลฟูมปาก กัดขากรรไกรแนน หรืออาการทางประสาท เชน กลามเนื้อเกร็งแข็ง
หรือชักกระตุก ตลอดจนการกระสับกระสายอยูไมเปนสุขและเดินหมุนเวียนไปขางใดขางหน่ึง 
 

สุขภาพของสุกรปกต ิ   
 

สุกรท่ีมีสุขภาพปกติจะมีอาการดังน้ี 
 

1.  การหายใจ   สังเกตไดจากการเคลื่อนท่ีข้ึนลงของทรวงอกอยางสมํ่าเสมอ 
(การเคล่ือนท่ีข้ึนและลงของทรวงอกนับเปน 1 คร้ัง) และอัตราการหายใจปกติของสุกรคือ  
8-13 คร้ังตอนาที อัตราการหายใจอาจเพิ่มข้ึนกวาปกติเล็กนอย ถาสภาพอากาศรอนหรือ
สภาพโรงเรือนอับช้ืน สาเหตุเน่ืองจากสุกรตองการการระบายความรอนออกจากรางกาย
ทางลมหายใจใหมากข้ึนหรือสุกรตองการอากาศหายใจมากขึ้น เน่ืองจากสภาพแวดลอมมี
การถายเทอากาศไดนอย 

2.  การเตนของหัวใจ โดยการจับชีพจรที่เสนเลือดแดงบริเวณใตขากรรไกรลาง  
ซ่ึงอัตราการเตนของหัวใจหรือชีพจรปกติของสุกรคือ 60-80 คร้ังตอนาที 
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3.  อุณหภูมิของรางกายสุกร   โดยใชปรอทวัดไขสอดเขาท่ีรูทวารหนัก  (กอน
สอดปรอทวัดไขเขารูทวารหนักจะตองสะบัดใหปรอทไหลลงไปในสวนกะเปาะกอน) โดย
สอดปรอทวัดไขเขาใหลึก 1½-2 น้ิว ใหปลายของปรอทวัดไขแตะกับผนังของลําไสใหญ
นานประมาณ 1 นาทีแลวดึงออกมาอานคา ซ่ึงอุณหภูมิของรางกายสุกรปกติคือ 102-103 
องศาฟาเรนไฮต 
                 ถาสภาพอากาศแวดลอมรอน อาจมีผลตออุณหภูมิของรางกายสุกรปกติ คือ 
สามารถทําใหอุณหภูมิของรางกายสุกรสูงข้ึนกวาปกติ นอกจากน้ียังมีผลทําใหอัตราการ
หายใจเพิ่มมากข้ึนกวาปกติ ซ่ึงอาจเปนสาเหตุทําใหสุกรเจ็บปวยไดงายข้ึนหรือช็อคตาย 
ในกรณีท่ีระบบการควบคุมอุณหภูมิของรางกายสุกรเสียไป มักพบเสมอในสุกรท่ีโตเร็ว
หรือตะโพกใหญ  

4.  การสืบพันธุ ระบบสืบพันธุเปนระบบที่สําคัญและมีผลตอตนทุนการเลี้ยงสุกร 
ระบบสืบพันธุของสุกรเพศเมียเร่ิมสมบูรณพันธุเม่ืออายุ 4-9 เดือน ชวงระยะเวลาการ
แสดงอาการเปนสัด 2-3 วัน ไขในรังไขสุกและตกไขภายหลังจากเริ่มแสดงอาการเปนสัด
แลวนาน 24-36 ช่ัวโมง วงรอบของการเปนสัดเฉล่ีย 21 วัน (14-26 วัน) ระยะเวลาเปนสัด
หลังคลอด 7-15 วัน ภายหลังหยานม ระยะเวลาการอุมทองประมาณ 114 วัน (110-116 วัน)  

5.  เย่ือตาและเหงือก สุกรมีสุขภาพดีเม่ือเปดดูท่ีเยื่อตาและเหงือกมีสีชมพูออน 
6.  ลูกตา ปกติลูกตาจะใสวาวสนใจและตื่นเตนกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 
7.  จมูก สุกรท่ีมีสุขภาพดี บริเวณปลายจมูกจะช้ืนอยูตลอดเวลา 
8.  ผิวหนังและขน จะดูเรียบเปนเงามัน 
9.  การขับถายอุจจาระ อุจจาระมีลักษณะไมแข็งเปนกอนหรือเปนเม็ดหรือเปน

นํ้าเหลว และสีของอุจจาระมีสีเขียวแกหรือสีดํา ข้ึนอยูกับอาหารที่สุกรกินเขาไป 
10.  การขับถายปสสาวะ ปสสาวะมีสีเหลืองออนหรือไมมีสีและใส 
11.  การกินอาหาร สุกรแสดงอาการกระวนกระวายที่จะไดกินอาหาร 
12.  การกินนํ้า  สุกรกินนํ้าตลอดเวลา โดยเฉพาะสุกรท่ีเลี้ยงลูกหรืออยูในระยะ 

ใหนมตองการน้ํามากข้ึนกวาปกติ 
13.  ความสนใจกับสภาพแวดลอม สุกรท่ีมีสุขภาพดีจะสนใจหรือตกใจงาย 

หรือต่ืนเตนกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
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สุขภาพของสุกรปวย  
 

สุกรปวยหรือสุกรสุขภาพไมสมบูรณ จะแสดงอาการดังน้ี 
 

1.  การกินอาหาร สุกรปวยจะกินอาหารนอยลงหรือไมสนใจที่จะกินอาหาร 
2.  อุณหภูมิของรางกาย    สุกรปวยอุณหภูมิของรางกายจะสูงกวา 103 องศา-

ฟาเรนไฮต เรียกวา มีไข สาเหตุเน่ืองจาก เช้ือโรคไปรบกวนการควบคุมอุณหภูมิของ
รางกาย  

3.  ความสนใจกับสภาพแวดลอม สุกรปวยแสดงอาการซึม ไมสนใจตอสภาพ-
แวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงหรือเสียงเคาะเรียก 

4.  จมูก   บริเวณปลายจมูกของสุกรปวยจะแหง   อาจพบน้ํามูกใสหรือขุนเขียว
แลวแตชนิดของเช้ือโรค 

5.  ไอหรือจาม สุกรปวยดวยโรคติดเช้ือทางระบบหายใจ มีอาการไอหรือจาม 
6.  ผิวหนังและขน   สุกรปวยมีผิวหนังซีดขาวและขนหยาบยาวไมเปนมัน หรือ

เปนแผลหรือมีฝหรือตุมแดงท่ีผิวหนัง 
7.  เย่ือตาและเหงือก   มีสีชมพูเขมหรือแดงเมื่อสัตวปวยมีไข   หรือมีสีขาวซีด 

เม่ือสุกรปวยเปนโรคโลหิตจาง หรือโรคพยาธิภายใน หรือมีเลือดตกภายในชองทองหรือ
ชองอก หรือมีพาราไซดในเลือด เปนตน 

8.  การกินนํ้า สุกรปวยกินนํ้านอยลงและถาสุกรไมสนใจที่จะกินนํ้าเลย แสดงวา 
สุกรปวยหนักหรือใกลตาย 

9.  การหายใจ   อัตราการหายใจของสุกรปวยอาจเพิ่มมากข้ึนหรือนอยลงกวา
ปกติ และการหายใจขึ้นลงของทรวงอกจะไมสมํ่าเสมอ สาเหตุสวนมากเน่ืองมาจากการติด
เช้ือโรคทางระบบหายใจหรือโรคหัวใจ 

10.  การเตนของหัวใจ อัตราการเตนของหัวใจของสุกรปวยอาจเร็วหรือชากวา
ปกติ สาเหตุอาจเน่ืองมาจากโรคโลหิตเปนพิษ โรคติดเช้ือทางระบบหายใจ โรคหัวใจ หรือ
มีเลือดตกในชองทองหรือชองอกก็ได 

11.  การขับถายอุจจาระ  อุจจาระของสุกรปวยมักมีลักษณะแข็งเปนเม็ด หรือ
เหลวเปนนํ้า หรือมีเลือดหรือมูกเลือดปนออกมา 
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12.  การขับถายปสสาวะ ปสสาวะของสุกรปวยมักมีลักษณะขุนหรือมีเลือดปน
หรือมีสีเหลืองเขมข้ึน 

13.  การเจริญเติบโต สุกรปวยจะโตชา ผอม ซ่ึงสาเหตุท่ีพบเปนปญหามากคือ  
โรคพยาธิภายในและภายนอก หรือโรคลําไสอักเสบเร้ือรัง หรือโรคปอดเรื้อรัง 

14.  การสืบพันธุ สุกรเพศเมียและเพศผูเม่ือมีอายุอยูในชวงสมบูรณพันธุ แตไม
แสดงอาการหรือลักษณะของเพศ หรือความตองการทางเพศออกมาใหเห็น 

15.  การคลอดลูก    สุกรต้ังทองและถงึกําหนดคลอด แตไมมีการคลอดเกิดข้ึน 
(ทองเทียม) หรือระยะเวลาการคลอดนานกวาปกติ หรือการคลอดที่ผิดปกติ  เน่ืองจาก
เชิงกรานแคบ หรือลูกตัวโตเกินไป หรือชองคลอดไมเปด หรือมดลูกไมมีแรงบีบตัว 

16.  เตานม สุกรปวยดวยโรคเตานมอักเสบ พบเตานมบวมแดงรอนและแข็ง (ไมนุม) 
17.  ชองคลอด     ภายหลังการผสมพันธุหรือคลอดลูกท่ีมีการจัดการไมสะอาด 

จะพบหนองสีครีมหรือเขียวไหลออกมาจากชองคลอด 
18.  การเดินและทาเดิน  ผิดปกติ เม่ือสุกรปวยดวยโรคทางระบบประสาท  

เชน เดินเปนวงกลมหรือเดินแข็งเกร็ง เพราะเปนโรคบาดทะยัก เปนตน 
 

11.4  อาการปวยของสุกรที่ตรวจพบไดจากการติดเช้ือโรคของระบบตาง ๆ 
 

อาการปวยของสุกรท่ีตรวจพบไดจากการติดเช้ือโรคของระบบตาง ๆ ดังน้ี 
 

1.  โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ 
 

                อาการที่ตรวจพบไดคือ สุกรมีไขสูง เยื่อตาแดง ซึม เบื่ออาหารหรือไมกินอาหาร 
ไอ จาม หายใจลําบากหรือหายใจแรงหรือหอบ นํ้ามูกไหลและมีข้ีตา 
 

                สําหรับยาท่ีใหผลตอโรคติดเช้ือระบบหายใจที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ไดแก 
ยาปฏิชีวนะ ตัวอยางเชน ยาเพ็นนิซิลิน ยาอีริโทรมัยซิน ยาไทโลซิน และยากลุมเตตรา
ไซคลิน เปนตน และยากลุมซัลฟา และถามีไขสูงก็ควรใหยาลดไขรวมดวย ตัวอยางเชน 
ยาพาราเซ็ททามอน ยาโนวายิน เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหาร 
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                อาการที่สามารถตรวจพบไดคือ มีไขสูง อุจจาระเหลวเปนนํ้า มีสีเหลืองหรือ
แดงหรือนํ้าตาลหรือมีมูกเลือดปนออกมาดวย ถาไมรีบทําการรักษาสุกรปวยจะมีอาการ
ผิวหนังแหง ขนหยาบไมเปนมัน ซึม และเบื่ออาหาร 
 

                สําหรับยาท่ีใหผลตอโรคติดเช้ือทางระบบทางเดินอาหารท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 
ไดแก ยาปฏิชีวนะ ตัวอยางเชน ยาสเตร็ปโตมัยซิน ยาคลอแรมเฟนนิคอน และยานีโอมัย
ซิน เปนตน ยากลุมซัลฟาและยาสังเคราะหในกลุมไนโตรฟูราโซน และถาสุกรสูญเสียนํ้า
มากก็ควรใหนํ้าเกลือโดยการฉีดเขาเสนเลือด 
 

3.  โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ 
 

                อาการที่ตรวจพบไดคือ มีไข ซึม เบื่ออาหาร หนองไหลจากชองคลอด     เตา
นมบวมแดงรอนและแข็ง ในกรณีสุกรทองพบวาจะทําใหแทงลูก 
 

                สําหรับยาท่ีใหผลตอโรคติดเช้ือทางระบบสืบพันธุท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ไดแก 
ยาปฏิชีวนะ ตัวอยางเชน ยาเพ็นนิซิลิน ยาลิวโอซิลิน ยาคลอแรมเฟนนิคอล และยากลุม
เตตราไซคลิน เปนตน และยากลุมซัลฟา  

 

4.  โรคติดเชื้อทางระบบประสาท 
               

                อาการที่สามารถตรวจพบไดคือ ไขสูง ทาเดินแข็งผิดปกติ ตัวส่ันจนกินอาหาร
ไมได เดินไมสัมพันธกัน ขาเกร็ง และชัก 
 

                สําหรับยาท่ีใหผลตอโรคติดเช้ือทางระบบประสาทที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย เชน 
โรคบาดทะยัก ยาปฏิชีวนะท่ีใชรักษาคือ ยาเพ็นนิซิลิน และยาแอนตี้ท็อกซิน 
 

5.  โรคติดเชื้อทางระบบขับถายปสสาวะ 
 

                อาการที่ตรวจพบไดคือ มีไข ปสสาวะขุนขาวหรือมีสีแดงหรือสีนํ้าตาลแดง 
อาจพบอาการซึมและเบื่ออาหารดวย 
 

                สําหรับยาท่ีใหผลตอโรคติดเช้ือทางระบบขับถายปสสาวะท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย
น้ัน สวนมากนิยมใชยากลุมซัลฟา 
 

                สําหรับอาการที่กลาวมาท้ัง 5 ระบบ เปนเพียงอาการของโรค ซ่ึงอาจพบเพียง
อาการใดอาการหน่ึงเทาน้ันไมจําเปนตองพบท้ังหมด ดังน้ันถาสุกรแสดงอาการปวยดังท่ี
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11.5  การดูแลรักษาและการชวยสุกรปวย 
 

ผูเลี้ยงสุกรสามารถจะชวยใหสุกรปวยคืนจากโรคไดโดย 
 

1.  ใหสุกรปวยอยูในคอกที่สะอาด อบอุน และแหง 
2.  ใหอาหารที่มีคุณคาของโปรตีนสูง ถาสุกรไมกินอาหาร  ควรใหยากระตุนการ

กินอาหาร เชน วิตามินบี12 เปนตน และถารางกายสูญเสียนํ้ามาก เน่ืองจากข้ีไหลหรือ
อาเจียน ควรใหนํ้าเกลือแกสุกรปวย 

3.  ใชยารักษาใหตรงกับโรคและปริมาณถูกตองตามที่แนะนํา  
4.  สุกรท่ีปวยเนื่องจากไดรับเช้ือโรคไวรัส  สวนใหญไมมียาฆาเช้ือ เพราะเช้ือมี 

ขนาดเล็กและอาศัยอยูในเซลลของรางกายสัตว ดังน้ันสัตวปวยดวยเชื้อไวรัสจะฟนจาก
โรคไดก็โดยอาศัยระบบตอตานของรางกาย และควรใหยาปฏิชีวนะหรือยาซัลโฟนามาย
หรือยาสังเคราะห เพ่ือปองกันโรคแทรกซอน 
 

11.6  โรคที่มักเกิดกับสุกร 
 

โรค คือ สภาวะของรางกายท่ีไมทําหนาท่ี ถาสวนของรางกายท่ีไมสําคัญไม
ทํางาน  สัตวจะไมตาย เชน โรคเบาหวาน เน่ืองจากสัตวไมสรางอินซูลิน มาควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือด แตแกไขไดโดยใหฮอรโมนอินซูลินชดเชยได แตถาสวนของรางกายท่ี
สําคัญไมทํางาน จะมีผลทําใหสัตวตาย เชน โรคตับลมเหลว โรคหัวใจลมเหลว เปนตน 
 

โรคท่ีเกิดข้ึนกับสุกรในฟารมน้ันมีท้ังโรคระบาด (คือ โรคท่ีสามารถแพรจากสุกร
ปวยตัวหน่ึงไปยังสุกรตัวอื่นไดอยางรวดเร็ว) และโรคไมระบาด (คือ โรคท่ีไมสามารถแพร
จากสุกรปวยตัวหน่ึงไปยังสุกรตัวอื่น ๆ หรือเปนโรคเฉพาะตัว) โรคท่ีมักเกิดข้ึนกับสุกรใน
ฟารม ไดแก     
 

โรคปากและเทาเปอย (Foot and Mouth Disease; FMD) 
 

โรคปากและเทาเปอยตามภาษาพื้นบานเรียก โรคไขกีบหรือโรคไขขว่ันขอ เปน



สาเหตุ  เกิดจากเช้ือไวรัส ช่ือ Hostis pecoris มีหลายชนิดคือ ไทป (Type) A 
O  และ Asia 1 (ไทปโอรุนแรงที่สุด) 

ระยะฟกตัว  ประมาณ 3-6 วัน  
อาการ   เร่ิมแรกสุกรมีตุมนํ้าใสข้ึนบริเวณเยื่อชุมตามชองปาก ริมฝปาก เหงือก 

บนลิ้น และเพดานปาก บางทีอาจพบที่หัวนมและเตานม ตอมาตุมน้ีจะแตกออกเปนแผล 
นํ้าใส ในตุมน้ีมีเช้ือไวรัสอยูเปนจํานวนมาก ทําใหโรคแพรกระจายออกไปอยางรวดเร็ว 
อาจมีอาการแทรกซอนของปอดบวมและอาการของโลหิตเปนพิษ เบื่ออาหาร มีไขสูง 
หงอย ซึม มีนํ้าลายฟูมปาก ภายใน 2-3 วันตอมา เทาจะบวม มีนํ้าเหลือง เปนแผล มี
อาการเจ็บเทา บางรายกีบหลุด สุกรทองจะแทง ถาเปนสุกรใหญจะมีอัตราการตายตํ่า  
แตนํ้าหนักลดและไมโต ในลูกสุกรหรือสุกรเล็กจะมีอัตราการตายสูงถึง 50 เปอรเซ็นต 
สุกรปวยที่ฟนจากโรคน้ีพบวา มีภูมิคุมกันโรคเฉพาะกลุมไวรัสท่ีทําใหเกิดการปวยเทาน้ัน 
สามารถปองกันโรคไดนาน 90-180 วัน และแมสุกรสามารถถายทอดภูมิคุมโรคใหลูกสุกร
ไดทางนมน้ําเหลือง ซ่ึงคุมโรคไดนานหลายสัปดาห 
 

 
 

ภาพที่ 11.1  โรคปากและเทาเปอย มีตุมนํ้าใสบริเวณชองปากและแผลที่เทา 
การติดตอ   1.  โดยการสัมผัสกับสัตวท่ีเปนโรค  

                             2.  กินอาหาร หญา และนํ้าท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยู 
                             3.  การหายใจเอาเชื้อโรคเขาไป  
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                             4.  ติดมากับพาหะตาง ๆ เชน คน นก หนู และสัตวอื่น ๆ ท่ีเขา 
ออกในฟารม 

การปองกัน  1.  ฉีดวัคซีนปองกันโรค   ในลูกสุกรเม่ืออายุ 7 สัปดาหและทําซํ้า 
อีก 2 สัปดาหตอมา สวนพอและแมสุกรพันธุควรทําซํ้าทุก ๆ 4-5 เดือน วัคซีนแตละชนิด
จะปองกันโรคเฉพาะชนิดน้ัน   
                              2.  จัดการดานสุขาภิบาลใหดี 

การรักษา  ไมมียารักษาโดยเฉพาะ แตโรคน้ีไมทําใหสุกรปวยตาย การรักษาจึง
ทําไดเพียงรักษาตามอาการโดย 
                             1.  ใชยาทิงเจอรไอโอดีน 5-10 เปอรเซ็นต หรือยาเยนเชียนไวโอเล็ต  
ทาแผลท่ีเกิดจากตุมนํ้าใส 
                             2.  ใหยาปฏิชีวนะผสมในอาหาร เพ่ือปองกันโรคแทรกแกสุกรท่ียัง 
ไมแสดงอาการ และใหยาโดยการฉีดแกสุกรท่ีแสดงอาการแลว 
                             3.  พนนํ้ายาจุนสีท่ีความเขมขน 5 เปอรเซ็นต ท่ีกีบ 

หมายเหตุ สุกรท่ีไมแสดงอาการของโรคใหทําวัคซีนซํ้า 2 คร้ัง ชวงหางกัน 1 สัปดาห 
 

โรคอหิวาตสุกร (Swine fever หรือ Hog cholera; SF) 
 

เปนโรคระบาดที่รายแรงของสุกร พบไดในสุกรทุกอายุ ทําใหผูเลี้ยงตองสูญเสีย
สุกรปละมาก ๆ เพราะโรคนี้สามารถแพรกระจายไปไดอยางรวดเร็วและรุนแรง ในทองท่ี
หรือฟารมท่ีไมไดฉีดวัคซีนปองกันโรคอยางสมํ่าเสมอ สุกรอาจตายไดถึง 100 เปอรเซ็นต 
โรคน้ีทําความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก เน่ืองจากเปนอุปสรรคตอการ
สงสุกรออกจําหนายไปตางประเทศ 

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือไวรัส ช่ือ Tortor suis  
ระยะฟกตัว  3 วัน- 3 สัปดาห แตโดยท่ัวไป 1 สัปดาห 
อาการ  ชนิดเฉียบพลันคือ สุกรจะตายโดยไมทราบสาเหตุ 

                        ชนิดธรรมดา คือ สุกรจะซึม ไมกินอาหาร หางตก หลังโกง หนาวส่ัน 
ชอบนอนสุมทับกัน มีไขสูง 105-107 องศาฟารเรนไฮตหรือ 40.5-42 องศาเซลเซียส 
สวนมากจะทองผูก แตบางตัวอาจมีทองรวงสลับทองผูก อุจจาระเปนนํ้าสีเหลืองเทา อาจ
พบอาการอาเจียนรวมดวย เยื่อบุลูกตาอักเสบแดง นํ้าตาไหล ถาเปนมากหนังตาท้ัง 2 จะ



 

 
 

การติดตอ   1.  โดยตรงจากการสัมผัสกับสุกรปวย  
                             2.  กินอาหารและน้ําที่มีเช้ือโรค  
                             3.  การหายใจเอาเชื้อท่ีอยูในอากาศเขาไป 
                             4.  เช้ือโรคเขาทางผิวหนัง หรือทางเยื่อตา 
                             5.  เช้ือโรคท่ีติดไปกับพาหะที่เขาออกในฟารม  เชน ติดไปกับเส้ือผา 
รองเทาของคนเลี้ยง หรือมีแมลงวันและนกเปนพาหะของโรค 
 

การปองกัน  1.  ฉีดวัคซีนปองกันโรคอยางสมํ่าเสมอ  สุกรพอพันธุทําทุก 6 
เดือน   

สีแดงบนผิวหนัง                     
   ภาพที่ 11.2  โรคอหิวาตสุกร มีจุดเลือดออกเล็ก ๆ  
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สุกรแมพันธุทําทุกคร้ังท่ีหยานม สุกรขุนและลูกสุกรควรทําการถายพยาธิกอนทําวัคซีน 
และทําวัคซีนคร้ังแรกเมื่ออายุประมาณ 6 สัปดาห และทําซํ้าอีกคร้ังในอีก 2 สัปดาหตอมา  

2.  จัดการดานสุขาภิบาลใหดี 
หมายเหตุ  วัคซีนอหิวาตเช้ือเปนหามทํากับสุกรท่ีออนแอหรือกําลังปวย       
การรักษา  ไมมียารักษาโดยตรง  การใหยาปฏิชีวนะชวยไดเพียงปองกันอาการ

แทรกซอนท่ีอาจตามมาภายหลัง จึงควรทําลายโดยการเผาหรือฝง สุกรปวยดวยโรคอยาง
เร้ือรัง อาจตายไดเอง ท้ังน้ีข้ึนกับสุกรแตละตัววาจะทนทานตอเช้ือน้ีไดมากนอยเพียงใด 
อยางไรก็ตามถึงแมจะหายปวยไดเอง แตสุขภาพก็จะเส่ือมโทรมมาก เพราะอวัยวะตาง ๆ 
เชน หัวใจ ปอด ตับ ลําไส เปนตน เกิดการอักเสบ ผลที่ตามมาคือ สุกรแคระแกรน อัตรา
การเจริญเติบโตต่ํา  

 

โรคพีอารอารเอส (Porcine Reproductive and Respiratory  
Syndrome; PRRS) 
 

เปนโรคหรือกลุมอาการทางระบบสืบพันธุและทางเดินหายใจในสุกร ปรากฏอยู
ในพ้ืนที่ท่ีมีการเลี้ยงสุกรหนาแนนทั้งในยุโรปและอเมริกา ปจจุบันระบาดไปทั่วโลก กลุม
อาการดังกลาวจึงมีช่ือเรียกตาง ๆ กัน  

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือไวรัสพีอารอารเอส (PRRS) ในกลุม Arteriviridae ซ่ึงเปน 
RNA ไวรัสชนิดสายเด่ียว ขนาดเล็ก (45-65 nm) มีเปลือกหุม เช้ือถูกทําลายไดงายใน
สภาพอากาศรอน (37 องศาเซลเซียส ภายใน 48 ช่ัวโมง) และมีความคงทนตํ่าในสภาพ
กรด-ดาง (คงทนท่ี pH 5.5-6.5) มีเซลลเพียงไมกี่ชนิดท่ีสามารถใชเพาะเลี้ยงเช้ือไวรัสน้ี
ได เซลลท่ีใชไดดีท่ีสุดคือเซลลแม็คโครฟาจที่เตรียมจากปอดลูกสุกรอายุ 4-8 สัปดาห เช้ือ
ไวรัสน้ีสามารถคงอยูในกระแสเลือดไดเปนเวลานาน แมในระยะที่ตรวจพบแอนติบอดี้ก็ยัง
สามารถตรวจพบเชื้อได นอกจากน้ันเช้ือไวรัสพีอารอารเอสยังมีความหลากหลาย
ทางดานแอนติเจน เช้ือท่ีแยกไดจากอเมริกาเปนคนละชนิดกับทางยุโรป โดยมีคุณสมบัติ
ของแอนติเจนบางสวนรวมกันบางแตไมเหมือนกันทั้งหมด เช้ือท่ีแยกไดจากทางอเมริกา
เองมีความหลากหลายมากกวาเช้ือท่ีแยกไดจากทางยุโรป  เช้ือไวรัสจะถูกขับออกมาจาก
รางกายของสุกรปวยทางอุจจาระ ปสสาวะ ลมหายใจ และนํ้าเช้ือ  

การติดตอ  1.  สัมผัสกับสุกรตัวท่ีเปนพาหะของโรคโดยตรง เชน การดม    
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การเลีย หรือการผสมพันธุ      
                           2.  กินอาหารหรือนํ้าท่ีมีเช้ือโรค 
                           3.  การหายใจเอาเชื้อโรคที่อยูในอากาศเขาไป เช้ือโรคสามารถ 
แพรกระจายในอากาศไดไกลในรัศมี 3 กิโลเมตร  

4. สัมผัสวัสดุอุปกรณเคร่ืองใชตาง ๆ ภายในฟารมท่ีปนเปอน 
เช้ือไวรัส หรือการเคลื่อนยายสุกรปวยหรือสุกรพาหะของโรคเขามารวมฝูง   

5.  เช้ือโรคสามารถถูกขับผานรกในขณะที่มีการตั้งทอง 
อาการ เช้ือไวรัสพีอารอารเอสเพียงอยางเดียวไมทําใหสุกรแสดงอาการอยางเดนชัด 

อาการและความรุนแรงของโรคขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อ การจัดการฟารม การสุขาภิบาล 
ระบบการหมุนเวียนอากาศ และสถานภาพสุขภาพของสุกรในฝูง เปนตน เม่ือมีการติด
เช้ือไวรัสพีอารอารเอสคร้ังแรกในฟารม เช้ือจะแพรระบาดไปอยางรวดเร็วในสุกรพันธุ   
 

                     สุกรแมพันธุ ทําใหเกิดความลมเหลวทางระบบสืบพันธุ เชน การแทง ใน
ระยะทายของการอุมทอง (107-112 วัน) อัตราการเกิดมัมม่ีและการตายแรกคลอดสูง ซ่ึง
ลักษณะดังกลาวเดนชัดมากในฝูงท่ีไมเคยไดรับเช้ือไวรัสมากอน แมสุกรแสดงอาการปวย 
มีไข เบื่ออาหาร หายใจลําบาก การติดเช้ือมักมีสาเหตุจากการนําสุกรเขามาทดแทน ซ่ึงมี
การติดเช้ือกอนเขามาในฝูงโดยไมไดผานการตรวจกอน 
 

                      ลูกสุกรระยะดูดนมอาจไดรับเช้ือไวรัสพีอารอารเอสผานทางรกของแมสุกร
ขณะอุมทองหรือไดรับเช้ือหลังคลอด แสดงอาการปวย มีไข เบื่ออาหาร หายใจลําบาก 
อาจแสดงอาการหายใจดวยทองเนื่องจากสภาวะปอดอักเสบชนิด interstituel pneumonia 
ขนหยอง หยาบ และโตชา นอกจากน้ีอาจติดเช้ือแทรกซอน เชน Streptococcus suis, 

Enzootic Pneumonia, Haemophilus parasuis เปนตน  ในฝูงสุกรท่ีเคยไดรับเช้ือน้ีมากอน
และผานพนระยะเสียหายมากแลวระยะหนึ่ง พบวาลูกสุกรไดรับภูมิคุมกันโรคผานแมสุกร
ซ่ึงมีภูมิคุมกันโรค แตลูกสุกรอาจแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจในชวงหลังหยานม
หรือชวงอนุบาล ผลมาจากการลดลงของภูมิคุมกันโรคเฉพาะตอเช้ือไวรัสพีอารอารเอส    
การเพ่ิมจํานวนของไวรัสในลูกสุกรและการโนมนําของเช้ือไวรัส 
 



พีอารอารเอสที่ทําใหเกิดกลไกการปองกันตัวเองภายในระบบทางเดินหายใจของลูกสุกร
เสียไป เปดโอกาสใหลักษณะของการติดเช้ือแทรกซอนจากแบคทีเรียหรือไวรัสของโรค
ระบบทางเดินหายใจและอื่น ๆ รวมดวย  
 

                       สุกรขุนอาจแสดงอาการเบื่ออาหาร อาการของระบบทางเดินหายใจ
แบบออน ๆ อาจพบอาการใบหูเปนสีมวง เน่ืองจากภาวะการขาดออกซิเจน ทําใหสุกร
แคระแกรน โตชาหรือตายในที่สุด 

การวินิจฉัยโรค  การตรวจหาภูมิคุมกันโรคตอเช้ือไวรัสพีอารอารเอสโดยใชชุด
ตรวจสําเร็จรูป (ELISA test kit) และการตรวจแยกพิสูจนเช้ือ โดยการเก็บตัวอยางซีร่ัม
จากแมสุกรท่ีแทงลูก สุกรท่ีแทงหรือตายแรกคลอด ซีร่ัมของลูกสุกรปวยหรืออวัยวะ เชน 
ตอมนํ้าเหลือง ทอนซิล มาม ปอด หรือสงท้ังตัว โดยแชเย็นในกระติกนํ้าแข็ง และนําสง
ทันที ถาไมสามารถสงตรวจไดในวันน้ัน ใหเก็บแชชองแข็งและควรสงตรวจภายใน 3 วัน 
โดยสงตรวจไดท่ีสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว 
 

  
                         ใบหูเปนสีมวง แทงหรือตายแรกคลอดหรือมัมม่ี 

  
                    โรคแทรกซอนรุนแรง  หายใจลําบาก หนังตาบวม จาม ไข  

แคระแกรน โตชา อัตราการเปลี่ยนอาหารเลว  
 

ภาพที่ 11.3  โรคพีอารอารเอส  
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การปองกัน  1.  การสํารวจสถานภาพของโรคในฝูง โดยการสุมตัวอยางสุกรใน
ฟารมตรวจหาแอนติบอดี้ตอเช้ือไวรัสพีอารอารเอส 
                             2.  ฝูงท่ียังไมพบการติดเช้ือ (แอนติบอด้ีเปนลบ) มีความเสี่ยงตอ 
การติดเช้ือสูง หากมีการนําเช้ือไวรัสเขามาในฝูงทําใหมีการระบาดเกิดข้ึนรวดเร็ว รุนแรง 
และอัตราการสูญเสียสูง การควบคุมโรคตองเพิ่มมาตรการนําสุกรทดแทนเขามาในฟารม  
มีการตรวจสอบอยางเครงครัด  ควรมาจากแหลงท่ีปลอดเช้ือไวรัสพีอารอารเอส กอนนํา
สุกรใหมเขามารวมฝูง ควรทําการกักกันอยางนอย 2 ข้ันตอนคือ กักท่ีตนทางกอนการ
เคลื่อนยายและกักท่ีปลายทางกอนนําเขารวมฝูง  ระหวางที่กักควรสุมตรวจหาโรคโดยวิธี 
ทางซีร่ัมวิทยาดวย และควบคุมการเขาออกฟารมโดยอาจใหมีการเปลี่ยนเส้ือผาหรือพน 
นํ้ายาฆาเช้ือกอนเขาฟารม 
                             3.  ฝูงท่ีมีการสัมผัสโรคมาแลว (แอนติบอด้ีเปนบวก)  ความเสี่ยง 
ตอความเสียหาย ข้ึนกับอัตราการสัมผัสโรคของสุกร หรืออัตราสวนของสุกรท่ีมีภูมิคุมกัน
โรคในฝูง และระยะเวลานับแตการติดเช้ือคร้ังแรกในฝูง หากสุกรสวนใหญเคยสัมผัสเช้ือ
มานานแลวและใหผลบวกตอแอนติบอด้ีเปนเปอรเซ็นตสูง จะมีความเส่ียงตอการสูญเสีย
อยางรุนแรงลดลง แตอาจพบปญหาการสูญเสียอยางแอบแฝงบาง โดยเฉพาะในลูกสุกร
อนุบาลและสุกรขุน มักพบปญหาระบบทางเดินหายใจจากเช้ือพีอารอารเอสรวมกับไวรัส
หรือแบคทีเรียอื่น ๆ จึงควรมีการจัดการท่ีดีเพื่อไมทําใหเกิดอาการที่รุนแรง การใหยา
ปฏิชีวนะเพื่อควบคุมโรคแบคทีเรียแทรกซอน และการใชวัคซีนเพื่อควบคุมโรคไวรัสระบบทางเดิน
หายใจ ในลูกสุกรท่ีมีการติดเช้ือแรกคลอดใหลดภาวะที่กอใหเกิดความเครียด เชน เลื่อน
การตัดหางและการฉีดธาตุเหล็กออกไปประมาณ 3 วันหลังคลอด ในลูกสุกรท่ีออนแออาจ
งดหรือเลื่อนการตัดเข้ียวออกไป แตการผูกสายสะดือทําไดในวันแรกคลอด และใหวิตามิน  
กลูโคส และอิเล็กโตรไลทแกลูกสุกรท่ีออนแอ ในแมสุกรควรเปลี่ยนสูตรอาหารเปนชนิดท่ี
ใหพลังงานสูง อยารีบผสมพันธุแมสุกรท่ีเพ่ิงแทงลูก ควรรออยางนอย 21 วัน การผสม
คร้ังแรกหลังจากมีการระบาดของโรค ควรใชการผสมเทียมกอนเพื่อหลีกเลี่ยงความไม
สมบูรณพันธุในสุกรตัวผู ในกรณีท่ีมีการนําสุกรสาวทดแทนหรือสุกรพอพันธุท่ีปลอดจาก
โรคพีอารอารเอสเขาสูฟารม ควรนําสุกรดังกลาวไปอยูรวมกับสุกรเดิมท่ีมีการติดเช้ือ 
เพ่ือใหสุกรใหมไดรับเช้ือและสรางภูมิคุมกันขึ้นกอนท่ีจะนําไปใชงาน   อยางนอย 1 เดือน  
 
เพ่ือปองกันปญหาระหวางอุมทอง    วิธีท่ีดีท่ีสุดคือ การนาํสุกรสาวไปขังไวใกลกับลูกสุกร 
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อายุ 6-10 สัปดาห เปนเวลานาน 3 สัปดาหเพ่ือใหแนใจวามีการติดเช้ือ หลังจากน้ันรออีก 
3-4 สัปดาหเพ่ือใหมีการสรางแอนติบอดีข้ึน จึงนําไปใชผสมพันธุได 
                              4.  ทําวัคซีนปองกันโรคพีอารอารเอสชนิดเช้ือตายใหแกสุกรสาว 
และสุกรแมพันธุ และวัคซีนชนิดเช้ือเปนใหแกลูกสุกรและสุกรขุน     แตวัคซีนปองกันโรค
พีอารอารเอสที่มีอยูยังมีขอจํากัดในการใชอ จึงควรคํานึงดังน้ี  
                                  4.1  ราคาแพง  จึงควรคํานึงถึงความคุมทุน โดยเปรียบเทียบ
คาใชจายในการทําวัคซีน  และความสูญเสียที่จะเกิดข้ึนกรณีท่ีไมใชวัคซีน    เพราะโรคนี้ 
หากมีการจัดการท่ีดี จะไมทําใหเกิดอาการที่รุนแรง  
                                  4.2  ชนิดของเชื้อท่ีนํามาทําวัคซีน หากไมใชเช้ือชนิดเดียวกัน 
หรือใกลเคียงกับชนิดท่ีทําใหเกิดโรคในฟารมจะใหภูมิคุมกันโรคที่ไมดี  
                                  4.3  ภูมิคุมกันที่เกิดข้ึนและตรวจพบจากซีร่ัมไมสามารถแยก 
ไดวาเกิดจากวัคซีนหรือการติดเช้ือ  
                                  4.4  วัคซีนที่ผลิตจากเนื้อเยื่อท่ีไมบริสุทธิ์  อาจนําโรคอื่น ๆ 
ติดมาถึงสุกรได  
                                  4.5  การใชวัคซีนเช้ือเปนเช้ือไวรัสสามารถผานออกมาทาง
นํ้าเช้ือไดเปนเวลานาน และอาจมีผลใหตัวอสุจิมีรูปรางผิดปกติและเคลื่อนไหวชาลง 
นอกจากน้ีในสุกรอุมทอง อาจผานรกไปถึงลูกออน ทําใหเกิดการติดเช้ือในลูกออนได 

การรักษา  1.  ไมมียารักษาโดยตรง  การรักษาสุกรท่ีปวยจึงเปนการรักษาตาม
อาการปวย และการบํารุงรางกายสัตวปวย เชน การใหสารเกลือแร วิตามิน การเปลี่ยน
สูตรอาหารที่ใหพลังงานสูง และใหยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเช้ือแทรกซอน ซ่ึงอาจให
โดยการฉีด ผสมนํ้า หรือผสมอาหาร 
                          2.  การรักษาความสะอาดและฆาเช้ือโรคอยางสมํ่าเสมอ    เพ่ือลด 
จํานวนเชื้อไวรัสท่ีหมุนเวียนภายในฝูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรคเอพีพีหรือโรคปอดและเยื่อหุมปอดอักเสบ (Actinobacillus 
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มีช่ือเดิมวาฮีโมฟลัส พาราฮีโมลัยติคัส จากการปรับปรุงสายพันธุสุกรใหมี
สมรรถภาพการเจริญเติบโตสูง คุณภาพซากดี อัตราเปลี่ยนอาหารดี สงผลทางลบตอสุขภาพ
ทําใหความตานทานโรคต่ําลง โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากน้ีในชวง
เศรษฐกิจตกตํ่าหลังพ.ศ.2540 ไดมีการซื้อขายสุกรเล็กเพ่ือเขาขุน เน่ืองจากราคาลูกสุกรตํ่า 
มีการนําเอาสุกรจากตางแหลงมารวมกันเปนจํานวนมาก มีการเลี้ยงในสภาพแออัด และมี
การเคลื่อนยายสุกรไกล ๆ  ทําใหเกิดการนําโรคเอพีพีมากับตัวสุกรและระบาดอยางรุนแรง
จนไมสามารถควบคุมรักษาไดดวยระบบและวิธีจัดการสุขภาพแบบเดิม ผูเลี้ยงจําเปนตอง
เพ่ิมปริมาณยาในอาหาร หรือเปลี่ยนกลุมยา หรือหาวัคซีนชนิดท่ีใหซีโรไทปตรงกับบชนิด
เช้ือยอยท่ีเกิดข้ึน แตไดผลเพียงบางสวนและตองใหยาในระดับสูงผสมอาหารเพื่อควบคุม
โรคติดตอกันเปนเวลานาน  

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือ Actinobacillus pleuropneumoniae 
อาการ สุกรจะปวยเปนโรคปอด pneumonia หรือ pleuropneumonia ไดงาย 

สุกรปวยจะไมกินอาหารที่มียาผสมอยูหรือกินไดเพียงเล็กนอย ทําใหไมไดรับยาในการ
รักษาหรือไดรับในปริมาณเพียงเล็กนอย ทําใหการรักษาไมไดผล สุกรปวยหนักข้ึนและ
ตายในวันตอมา หากมีการใหอาหารแบบถังอัตโนมัตยิ่งไมทราบวาสุกรตัวใดไมกินอาหาร
ทําใหสุกรไมไดรับการรักษา ดังน้ันหากมีแนวโนมความรุนแรงมากข้ึนใหรีบรักษา 

การรักษา การฉีดยาปฏิชีวนะ เชน เซโฟแทกซีม หรือเซฟตริอาโซน หรือเจน
ตามัยซิน หรือกานามัยซิน หรือเอ็นโรฟล็อกซาซิน ชนิดใดชนิดหน่ึงหรือรวมกัน ในขนาด
รักษาทุกตัวเปนเวลา 3 วันติดตอกัน แลวตามดวยการใหยาปฏิชีวนะเซฟาเลกซิน หรือ
แอมพิซิลลินในอาหารกินติดตอกันไปอีกประมาณ 2 สัปดาหหือจนกวาโรคสงบ   

 

โรคเอนซูติกนิวโมเนีย (Enzootic Pneumonia, EP) 
 

เช้ือไมโคพลาสมา (Mycoplasma) เปนจุลชีพกึ่งแบคทีเรียกึ่งไวรัสท่ีกอปญหามาก
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวท่ัวโลก เช้ือไมโคพลาสมาท่ีกอใหเกิดโรคและเปนปญหา
สําคัญมากในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร มีอยูประมาณ 2-3 ชนิด คือ 

 
 

1.  ไมโคพลาสมาไฮโอนิวโมนิอี (Mycoplasma hyopneumoniae, Mh) 
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ทําใหเกิดโรคปอดเอนซูติกนิวโมเนียหรือปอดอักเสบจากเช้ือไมโคพลาสมาไฮโอนิวโมนิอี 
มีผลทําใหสุกรแสดงอาการหอบไอ เน่ืองจากโรคนี้มีลักษณะการกอโรคแบบเร้ือรัง สุกรท่ี
แสดงอาการหอบไอ เปนชวงท่ีเกิดการอักเสบแบบเรื้อรังในสวนของเนื้อเยื่อปอดรอบหลอดลม 
สวนใหญเกิดในชวงนํ้าหนัก 30-50 กิโลกรัม หรืออาจกอปญหาไอเร้ือรังในบางฟารมตลอด
ชวงการขุน 

 

2.  ไมโคพลาสมาไฮโอไรนีส (Mycoplasma hyorhinis)   ทําใหเกิดโรคในลูก
สุกรอนุบาลชวงอายุ 3-10 สัปดาห โดยทําใหเกิดการอักเสบของเยื่อเส่ือมท่ัวรางกาย 
(polyserositis) และขอท่ัวไปอักเสบ (polyarthritis) ลูกสุกรแสดงอาการขากะเผลกและ
หายใจลําบาก เน่ืองจากมีการอักเสบแบบน้ีมีไฟบรินคอนขางรุนแรงภายในชองอก ท้ังน้ีมี
ลักษณะใกลเคียงมากกับโรคเกลสเซอร (Glaesser’s Disease) ท่ีเกิดจากเช้ือฮีโมฟลัส 
พาราซูอีส (Hemophilus parasuis) โดยมีขอแตกตางท่ีเดนชัดตรงที่โรคเกลสเซอร สวนใหญ
ทําใหสมองอักเสบรวมดวย ทําใหสุกรปวยชักตายไดในชวงหลังหยานม 

 

3.  ไมโคพลาสมาไฮโอซินโนวิอี (Mycoplasma hyosynoviae)     เปนเช้ือ
ไมโคพลาสมาที่กอใหเกิดขออักเสบในสุกรขุนชวงอายุประมาณ 3 เดือนข้ึนไปถึงชวงใกล
ขาย ทําใหสุกรขุนแสดงอาการขากะเผลกและเดินขาแข็ง ในลักษณะของการเกิดโรคที่
คอนขางเฉียบพลัน 

 

ในบรรดาเช้ือไมโคพลาสมาท้ังสามชนิด เชื้อไมโคพลาสมาไฮโอนิวโมนิอี เปน
ตัวสําคัญที่สุด เพราะกอใหเกิดโรคเอนซูติกนิวโมเนีย ซ่ึงจัดเปนโรคติดตอท่ีสําคัญท่ีสุด
ในระบบทางเดินหายใจของสุกรและมีการระบาดแพรหลายในฝูงสุกรท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

การติดตอ  ทางการหายใจ โดยแมสุกรจะเปนตัวแพรโรคท่ีสําคัญ โดยแมสุกร
จะไมแสดงอาการผิดปกติใหเห็น เน่ืองจากมีความตานทานโรคจากการสัมผัสเช้ือหรือ
ปวยในชวงท่ีเปนสุกรเล็กหรือสุกรรุน ลูกสุกรมีโอกาสติดเช้ือตลอดที่อยูในซองคลอดจาก
แมสุกรท่ีแพรเช้ือออกมาทางลมหายใจ โดยเฉพาะในชวงหลังคลอดใหม ๆ  

 



    

จากเชื้อ Mycoplasmal pneumonia                 
ภาพที่ 11.4  โรคปอดเอนซูติกนิวโมเนียหรือปอดอักเสบ 

 

การปองกัน  1.  การใชยาปฏิชีวนะเพื่อลดการแพรเช้ือจากแมสุกรไปยังลูกและ
ลดการแพรเช้ือของลูกสุกรดวยกันในเลาอนุบาล โดยใชยาปฏิชีวนะผสมในอาหารแมสุกร
เลี้ยงลูกต้ังแต 1 สัปดาหกอนคลอดตอเน่ืองถึงหลังคลอด 1-2 สัปดาห รวมเปน 2-3 
สัปดาหติดตอกัน หรืออาจตลอดชวงการเลี้ยงลูก และผสมในอาหารลูกสุกรใหกินตอเน่ือง
จนถึง 2 สัปดาหหลังหยานม อายุประมาณ 6 สัปดาห ชนิดยาปฏิชีวนะท่ีใชดังน้ี ไทโลซีน 
(tylosin) กลุมยาเตตราซัยคลิน (tetracyclines) ลินโคมัยซิน (lincomycin) สไปรามัยซิน 
(spiramycin) ไทอะมูลิน (tiamulin)   และโจซามัยซิน (josamycin) 
                             2.  การใหวัคซีน ฉีดแมสุกรพันธุกอนคลอด 2 สัปดาห และฉีดให
ลูกสุกร 2 คร้ัง ท่ีอายุครบ 1 และ 3 สัปดาห 
 

เซอโคไวรัสสุกร (Circovirus infection in Swine; PCV-2)  
 

โรคน้ีมักพบในสุกรอนุบาลมีผลทําใหลูกสุกรผอมลงอยางรวดเร็ว ตอมนํ้าเหลือง
ท่ัวรางกายบวมโตขึ้นอยางเห็นไดชัด หายใจลําบาก ทองเสียเปนคร้ังคราว ผิวหนังซีด   
เกิดดีซาน จึงเรียกอาการเหลาน้ีวา กลุมอาการ post-weaning multisystemetic wasting 
syndrome (PMWS)  นอกจากน้ียังสามารถทําใหเกิดกลุมอาการ porcine dermatitis and 
nephropathy syndrome (PDNS)  และกลุมโรคซับซอน  porcine respiratory disease 
complex (PRDC) ดวย  
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สาเหตุ เกิดจากเช้ือไวรัสสายพันธุ PCV-2 ซ่ึงเปนเช้ือไวรัสขนาดเล็กท่ีมี DNA 
ลักษณะเปนวงกลม (single stranded circular DNA genome) ไมมีเปลือกหุม มีความ
คงทนในสิ่งแวดลอมไมเหมาะสมและยาฆาเช้ือโรคหลายชนิด เช้ือไวรัสชนิดน้ีมีคุณสมบัติ
ทําลายระบบภูมิคุมกันโรค ทําใหเกิดภาวะภูมิคุมกันโรคบกพรอง     

 

ระบาดวิทยากลุมอาการ PMWS 
 

ตัวท่ีบงบอกถึงการติดเช้ือไวรัส PCV-2 คือ การเกิดกลุมอาการ PMWS  จาก
รายงานการเกิดอาการ PMWS เปนคร้ังแรกในค.ศ.1991 ท่ีประเทศแคนนาดา ปจจุบันมี
การระบาดในหลายประเทศ เชน ทวีปอเมริกาเหนือและใต หลายประเทศทางยุโรปและ
เอเซียรวมถึงประเทศไทยดวย กลุมอาการน้ีเปนปญหาอยางมากในสุกรอนุบาลและสุกร
ขุน เม่ือเปนโรคอุบัติใหมสําหรับฟารมท่ีไมเคยติดเช้ือมากอนทําใหมีความรุนแรงสูงมาก 
ท้ังในสุกรหลังหยานม สุกรเล็ก สุกรรุน และในฝูงแมพันธุ สามารถตรวจพบไวรัสจากซาก
ลูกสุกรท่ีแทงหรือแมในนํ้าเช้ือสุกรพอพนัธุ สวนใหญพบในสุกรหลังหยานมจนถึงสุกรรุน
ชวงอายุระหวาง 5-18 สัปดาห อาการที่พบคือ ลูกสุกรไมโตเมื่อเทียบกับลูกสุกรตัวอื่นใน
ชุดเดียวกัน ตอมานํ้าหนักลดและผอมโทรม บางคร้ังอาจแสดงลักษณะของปอดอักเสบ
รวมกับอาการทองเสีย สุกรปวยไมตอบสนองตอการใหยาปฏิชีวนะหรือการบําบัดรักษาใด 
ๆ หรือถึงแมวาจะใหการดูแลอยางใกลชิดแตลูกสุกรยังคงสูญสัยนํ้าหนักตัวไปเร่ือย ๆ  

 

ระบาดวิทยากลุมอาการ PDNS 
 

การเกิดกลุมอาการ PDNS พบต้ังแตค.ศ.1993 เกี่ยวของกับการติดเช้ือไวรัส 
PCV-2 สุกรอาจไมแสดงอาการปวย ไมมีไข แตพบแผลหลุมในกระเพาะอาหารและรอย
โรคท่ีผิวหนังในบริเวณสวป ขาหลังดานใน ดานทายลําตัว และพ้ืนทอง รอยโรคอาจมีตุม
แดงเปนปนกวางหรือเปนดวงโต มีหนองแหงกรังปกคลุม และมีเศษสะเก็ตสีดํา สุกรท่ี
ปวยอาจตายหรือบางคร้ังหายเองไดแมไมทําการรักษา เม่ือทําการผาซากชันสูตรพบวา 
ไตบวมสีซีดขยายใหญและมีจุดเลือดออกขนาดเล็กท่ีผิวไต จากการสองกลองจุลทรรศน
พบรอยโรคของการเกิดการแพจากการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันในรางกาย โดยกลุม
อาการเหลาน้ีเกิดจากเช้ือไวรัส PCV-2 รวมกับเช้ือแบคทีเรีย Pasteurella multocida  
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ระบาดวิทยากลุมอาการ PRDC 
 

สหรัฐอเมริกาพบกลุมอาการ PRDC ซ่ึงเกี่ยวของกับการติดเช้ือ PCV-2 รวมกับ
การติดเช้ือ Pasteurella multocida, swine influenza, PRRS virus หรือ Mycoplasma 
hyopneumoniae มีผลทําใหเปนโรคเรื้อรังและมักเกิดการระบาดของกลุมโรคทางเดิน
หายใจอยางรุนแรงตามมา เม่ือเกิดการระบาดจะไมพบการตอบสนองตอยาปฏิชีวนะ เปน
ผลใหสุกรมีการตายมากกวาปกติสูงข้ึน 2-10 เทา รอยโรคอื่นที่เกี่ยวของกับ PCV-2 อาจ
เปนการเสียหายของระบบสืบพันธุในแมสุกร ลําไสอักเสบ แสดงอาการโรคทางระบบ
ประสาท จากการชันสูตรซากในลูกสุกรท่ีผอมแหงพบวามีหลายตัวท่ีมีแผลหลุมหรือการ
อักเสบในกระเพาะอาหาร มีบริเวณเลือดออก ตอมนํ้าเหลืองบวมโตทั่วรางราย มีรอยโรค
ท่ีบงช้ีถึงภาวะการอักเสบอยางรุนแรงและยังมีการเส่ือมสลายของเซลลปอด ตับออน ไต 
ตับ กลามเนื้อหัวใจ และเน้ือเยื่อตอมนํ้าเหลืองท่ัวไป 

 

การปองกัน  1.  มีการกักกันสุกรใหม กอนนําเขาฝูงตองตรวจเชื้อไวรัส PCV-2 
ใหไดผลลบ จึงนําเขาฝูงท่ีปลอดโรค 
                             2.  ลูกสุกรแรกคลอดตองใหนมน้ําเหลืองอยางเพียงพอโดยทันที 
                             3.  ลดการฝากเลี้ยงลูกสุกรหรือไมควรทําเลยในขณะที่มีการ
ระบาดของโรคอยู หรือนําสุกรออนแอมาเลี้ยงรวมกัน หากเปนไปไดควรทําลายเพ่ือลด
จํานวนเชื้อท่ีแพรระบาดในฝูง   
                             4.  ลดขนาดของฝูงสุกร 
                             5.  มีระบบการนําสุกรเขาหมด-ออกหมดในระดับโรงเรือนหรือฟารม 
                             6.  ควบคุมส่ิงแวดลอมใหมีการระบายอากาศดีในทุกโรงเรือน 
                             7.  มีการปองกันการนําเขาและการแพรกระจายเช้ือจากผูเขา 
เยี่ยมฟารม หนู แมลง นก สัตวอื่น ๆ และยานพาหนะที่เขาออกฟารม โดยตองมีการ
อาบนํ้าและฆาเช้ือโรคกอนเขาฟารม มีการทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณอยางดี
ไมใหเปนแหลงเพาะเช้ือและเพาะพันธุสัตวอื่น ๆ  
                            

การรักษา  1.  ไมมีการรักษา หากมีการติดเช้ือแบคทีเรียอื่นกอนมีการติดเช้ือ 
ไวรส PCV-2 อาจใชยาปฏิชีวนะชวยควบคุมโรคไดบาง  
 

2.  ทําการรักษาโรคแบคทีเรียแทรกซอนท่ีเกิดข้ึน โดยการใชยา 
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ปฏิชีวนะวงกวางในรูปการกินเพื่อลดความรุนแรงของโรค หรือใชเคมีบําบัดโดยเฉพาะ 
ในชวงเกิดความเครียด เชน จากการทําวัคซีนตาง ๆ การขนสงเคล่ือนยาย การรวมฝูง  
และแยกสุกรท่ีไมตอบสนองตอการรักษาออกจากฝูง  
                           3.  กําจัดหรือลดปญหาการเกิดโรค PRRS รวมดวย   โดยการทํา  
วัคซีน หรือลดการเคลื่อนยายสุกร หรืออยาใหเกิดความเครียดกับสุกร 
                           4.  กําจัดหรือลดปญหาการเกิดการติดเช้ือไวรัสไขหวัดใหญสุกร 
รวมดวย โดยการทําวัคซีน   
                           5.  หากพบวามีการติดเช้ือพารโวไวรัสในสุกรในระยะเวลาที่เกิด 
โรคจากเชื้อไวรัส PCV-2 ใหทําวัคซีนปองกันโรคพารโวไวรัสในสุกรขุนดวย 
                           6.  ลดปญหาโรคปอดอักเสบท่ีเกิดจากเช้ือ Mycoplasma  
Hyopneumoniae โดยการทําวัคซีน หรือทําการรักษาทางยา ท้ังยาฉีดและยาผสมอาหาร 
เชน ยากลุม macrolides, pleuromutilins        
                           7.  หากพบวาทําการแกปญหาดวยวิธีตาง ๆ แลวไมไดผล   ควร 
เปลี่ยนแหลงท่ีมาของพันธุกรรมสุกรในฟารม หรือเปลี่ยนสายพันธุของสุกรเปนสายพันธุ
อื่นท่ีมีความตานทานตอโรคไดดีกวา     
 

โรคกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบติดตอ, โรคทีจีอี (Transmissible  
Gastro-enteritis; TGE) 
 

เปนโรคระบาดของทางเดินอาหารท่ีเกิดอยางรุนแรงในลูกสุกร อัตราการเกิดโรค
และอัตราการตายสูงถึง 100 เปอรเซ็นต 

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือไวรัสสกุล Coronavirus  และวงศ Coronaviridae  
การติดตอ  1.  กินอาหารหรือนํ้าท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยู 

                            2.  การหายใจที่เอาเช้ือโรคเขาไป 
ระยะฟกตัว  14 ช่ัวโมง- 4 วัน 
อาการ  อาการของโรคจะรุนแรงในลูกสุกรท่ีมีอายุตํ่ากวา 3 สัปดาห อาการแรก

ท่ีพบคือ อาเจียน (มีตะกอนน้ํานม) และมีอาการทองเสียตามมา  ซ่ึงอาการทองเสียจะพบ 
 

ไดเม่ือลูกสุกรสัมผัสกับเช้ือโรคแลวนาน 18-30 ช่ัวโมง อาการทองเสียท่ีพบไดในวันแรก



 

      
 

ภาพที่ 11.5  โรคทีจีอี  ลูกสุกรทองเสียและสภาพรางกายสูญเสียนํ้า 
 

การปองกัน  1.  ทําวัคซีนปองกันโรคทีจีอี ตามโปรแกรมที่กําหนดไว  
                              2.  มีการจัดการควบคุมโรคที่เขมงวด 
                              3.  มีการสุขาภิบาลท่ีดี 
                              4.  มีการเลี้ยงดูและการใหอาหารที่ดี 
                              5.  กําจัดสัตวท่ีสามารถเปนพาหะของโรค 
                              6.  มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม 

การรักษา  ไมมียาท่ีจะใชรักษาโดยเฉพาะ นอกจากจะรักษาตามอาการโดย 
                           1.  ใหนํ้าเกลือ เพ่ือทดแทนนํ้าและอีเล็คโทรไลทท่ีสูญเสียออกมากับ 
อุจจาระ 
                           2.  ใหความอบอุนอยางเพียงพอแกลูกสุกรปวย 
                           3.  ใหยาปฏิชีวนะละลายนํ้า เพ่ือปองกันโรคแทรกซอน  
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โรคขอบวมอักเสบเปนหนอง (Suppurative arthritis หรือ Purulent 
arthritis) 
 

พบไดในสุกรทุกชวงอายุ แตพบมากในลูกสุกรท่ีมีการตัดสายสะดือไมสะอาด 
เปนโรคที่กอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง เน่ืองจาก
เปนโรคแบบเรื้อรัง คุณภาพซากลดลง และตายได  

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือแบคทีเรียหลายชนิดคือ  Streptococcus spp..  
Stphylococcus spp. และ Corynebacterium pyogenes ท้ังน้ีพบวา Streptococcus spp. 
และ Stphylococcus spp. เปนสาเหตุสวนใหญในลูกสุกรกอนหยานม ขณะท่ี Coryne-
baterium pyogenes จะเปนสาเหตุสวนใหญในลูกสุกรหลังหยานม  

การติดตอ  1.  การหายใจเอาเชื้อโรคเขาไป 
                             2.  เช้ือโรคเขาทางบาดแผลหรือรอยถลอกที่เยื่อเมือกหรือผิวหนัง  
เชน การตัดเข้ียว ตัดหาง รอยถลอกที่ผิวหนัง การตอน การตัดสายสะดือ การฉีดยา  เปนตน 

อาการ สุกรมีอาการขออักเสบบวมแดงและเจ็บปวดมาก การอักเสบเกิดท่ีขอขา  
ขอเขา และขอบริเวณปลายกีบของขาหนา ซ่ึงทําใหสุกรนอนอยูกับท่ีไมยอมเคลื่อนไหว  
บางรายอาจพบฝเกิดข้ึนท่ีเน้ือเยื่อโดยรอบขอได  เดินขากะเผลก (lameness) นํ้าหนักลด 
ขนหยาบกราน ในรายท่ีขออักเสบเปนเวลานาน อาจพบรูเปดของแผลชอนทะลุ (fistula) 
ซ่ึงจะมีหนองไหลออกมาและจะไหลมากเมื่อใชมือบีบกดบริเวณขอท่ีบวม รายท่ีเปนเร้ือรัง
เช้ืออาจแพรกระจายไปตามกระแสเลือด และทําใหเกิดการอักเสบของอวัยวะตาง ๆ ท่ีเช้ือ
ไปอยูเฉพาะที่ ท่ีพบเสมอไดแก เยื่อหุมสมองอักเสบ ขอสันหลังอักเสบ เปนตน ทําใหสุกร
แสดงอาการหลังโกงหรืออัมพาตของสวนทายลําตัว (paraplegia) หากทําการเจาะขอจะ
พบหนอง หนองจากเช้ือ streptococci และ staphylococci ในระยะแรกมีลักษณะเปนครีม
สีขาว ในรายเรื้อรังมีลักษณะคลายเนยแข็ง หนองจากเช้ือ C. pyogenes มีลักษณะขนสี
เหลืองหรือสีเขียวแกมเหลือง   

การปองกัน  1.  มีการตัดสายสะดือหรือใชเข็มฉีดยาท่ีสะอาด 
                             2.  มีการสุขาภิบาลท่ีดี และการจัดการท่ีดีและสะอาด  

การรักษา  ใชยาปฏิชีวนะ เชน ยากลุมเพ็นนิซิลินหรือยากลุมเตตราไซคลิน  
เปนตน 
 



  
 

ภาพที่ 11.6  โรคขอบวมอักเสบเปนหนอง   
 

โรคเกลสเซอรหรือโรคเยื่อเสื่อม (Glasser’s disease หรือ Porcine 
polyserositis and polyarthritis) 

  

เปนโรคติดเช้ือท่ีพบในสุกรทุกชวงอายุ แตโดยปกติจะพบมากในสุกรเล็กชวง
อายุ 2 สัปดาหถึง 4 เดือน แตพบมากท่ีสุดคือชวงหลังหยานม (อายุ 5-8 สัปดาห) เช่ือวา
มีสาเหตุจากความเครียด ซ่ึงอาจเกิดจากการหยานม การขนยาย การยายคอกหรือ
โรงเรือน การเกิดโรคมักเกิดภายหลังมีภาวพเครียด 2-7 วัน อาจมีสุกรเพียงตัวเดียวหรือ
หลายตัวในกลุมปวย อัตราการตาย 10-50 เปอรเซ็นต 

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Hemophilus parasuis (H. parasuis) ซ่ึงเปน
แบคทีเรียแกรมลบรูปกลมรี มีหลายซีโรไทปกอโรคในสุกร  

การติดตอ  1.  การหายใจเอาเชื้อโรคเขาไปแลวกลายเปนการติดเช้ือแอบแฝง  
(latent infection) ท่ีทางเดินหายใจของสุกร เม่ือกิดภาวะเครียดเช้ือจะแทรกเขาไปทําให
เกิดภาวะเลือดมีแบคทีเรียและเกิดการอักเสบของเยื่อเส่ือมแขอท่ัวไป การเกิดโรคอาจจะ
เปนชวงเดียวกับท่ีสุกรหมดภูมิคุมกันที่ไดรับจากแมทางน้ํานมเหลือง 
                            2.  การนําสุกรท่ีไมมีภูมิคุมกันหรือไมเคยสัมผัสกับเช้ือชนิดน้ีเขา 
มารวมกลุมกับสุกรท่ีเปนพาหะ (มีการติดเช้ือแฝง) พบไดในฝูงสุกรสวนใหญ ทําใหเกิด
การระบาดของโรคคอนขางรุนแรงจนกวาฝูงสุกรน้ันจะมีภูมิคุมกันเกิดข้ึน  

อาการ ในภาวะโลหิตเปนพิษจากการติดเช้ือฮีโมฟลัส รางกายลูกสุกรมีการ
สงผานซีร่ัมเขาสูชองวางสวนตาง ๆ ของรางกายมากข้ึน ไมวาจะเปนชองอก ถุงหุมหัวใจ 
ชองทอง ชองอุงเชิงกราน รวมท้ังบริเวณขอตอตาง ๆ สงผลใหมีการสะสมไฟบริน (fibrin)  
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เพ่ิมมากยิ่งข้ึนตามลําดับ สุกรมีอาการไขสูงปานกลางถึงสูง (104-105 องศาฟาเรนไฮต) 
ไมกินอาหาร เฉื่อยชา อัตราการเตนของหัวใจสูง 160 คร้ัง/นาที เยื่อตาขาวสีแดง การ
บวมน้ําของหนังตาและใบหู เดินขากะเผลก ขอบวมและแสดงอาการเจ็บปวดเมื่อคลํา
ตรวจหรือสงเสียงรองเมื่อลุกข้ึนยืน สุกรปวยจะยืนดวยปลายกีบและเดินลากขาโดยมีชวง
กาวส้ัน ๆ อาจมีอาการหายใจลําบากในลักษณะหายใจแบบตื้น มีการยืดส่ันหัว และอา
ปากหายใจในรายรุนแรง อาการของเยื่อหุมสมองและสมองอักเสบ ทําใหกลามเนื้อส่ัน
กระตุก กลามเนื้อขาหลังทั้งสองไมประสานกัน อัมพาตโดยลมตัวลงนอนตะแคงและมีการ
ด้ินรนเพื่อจะลุกข้ึน ซ่ึงเปนลักษณะทางคลินิกท่ีพบไดเปนสวนใหญ สุกรสวนใหญตาย
ภายใน 2-5 วันหลังเร่ิมอาการปวย สุกรท่ีมีชีวิตรอดจะเกิดขออักเสบแบบเรื้อรัง (chronic 
arthritis) หรืออาจเกิดการอุดกั้นของลําไสไดในบางราย ในฤดูกาลท่ีมีฝนตกชุกละอองฝน
สาดเปยกและอากาศหนาวเย็นจะพบกรณีปญหารุนแรงมาก  

              

   

                  ก                                      ข                                   ค 
ภาพที่ 11.7  โรคเกลสเซอร  

ก ขอขาบวมสุกรปวยจะยืนดวยปลายกีบและเดินลากขา                  
ข ใบหูสีนํ้าเงินเขมจากการขาดออกซิเจน                   

                 ค สุกรนอนตะแคงและผิวหนังสีนํ้าเงินถึงมวงจากการขาดออกซิเจน 
 

                        เม่ือเปดผาซากจะพบเยื่อเหนียวสีขาวเหลืองใสหรือขุนเหมือนกาว
แข็งแปงเปยก ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวสะสมของไฟบรินในชองอก ถุงหุมหัวใจ ชองทอง
โดยเฉพาะชองทอง ทําใหอวัยวะภายในถูกยึดตรึงติดกันทุกสวนเปนกอนกลมขนาดใหญ  
ซ่ึงเปนลักษณะคอนขางเฉพาะของโรคน้ี     
 
 

                                                                                                                            AT 328 230 



AT 328 231 

การปองกัน  1.  เม่ือมีการขนยายหรือการรวมกลุม ควรใหยาซัลโฟนาไมด 
(sulfonamide) หรือซันโฟนาไมด-ไตรเมทโทพรีม (sulfonamide-trimethoprime) ผสม
อาหารในขนาด 250-500 กรัม/ตัน ใหสุกรกินติดตอกัน 8-14 วัน เพ่ือปองกันการเกิดโรค    
                                    2.  ควรใสยาปฏิชีวนะหรือเคมีบําบัดผสมอาหารหรือนํ้าด่ืมกิน 
เพ่ือควบคุมปองกันโรค เชน ชนิดยาในกลุมเบตาแลคแตม กลุมเตตระไซคลิน กลุมมาโคร
ลีดส  ลิงโคซามีดส หรือกลุมควิโนโลนส ตัวยาเอนโรฟลอกซาซินผสมในอาหารมักออกรส
ขม อาจทําใหสุกรไมกินได  
                              3.  ใหยาท่ีควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร เชน อะมิโนกลัยโคไซดส  
โปลีเปปไทด เพ่ือทําใหสุขภาพสมบูรณ แข็งแรงยิ่งข้ึน 

การรักษา  ควรรีบรักษาใหเร็วท่ีสุด ดวยการฉีดยารักษาและฉีดซํ้าทุก ๆ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีไมใชยาชนิดออกฤทธิ์นาน) ติดตอกัน 5-7 วัน สุกรตัวอื่นในคอกเดียวกันตองใหยา
เพ่ือปองกันหรือควบคุมการระบาดของเชื้อ ยาท่ีใชตองใหในปริมาณสูงเพื่อใหยาในกระแส
เลือดสูงพอท่ีจะเขาไปในไขสันหลัง และแพรเขาไปในขอท่ีอักเสบ  

               ยาท่ีใชคือ ยาเพนนิซิลลิน (penicillin) แอมพิซิลลิน (ampicillin)  
ซันโฟนาไมดไตรเมทโทพรีม และเตตราไซคลิน (tetracycline)         

 

โรคทองเสียในลูกสุกรที่เกิดจากเช้ืออี. โคไล (Colibacillosis) 
 

เปนโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร พบวาเปนไดกับสุกรทุกอายุโดยเฉพาะลูกสุกร 
สาเหตุ  เกิดจากเช้ือแบคทีเรียอี. โคไล (Escherichia coli; E. coli) เช้ือน้ี

สามารถพบไดในทางเดินอาหารปกติ และเม่ือรางกายสุกรออนแอเชื้อโรคก็จะเพิ่มจํานวน
มากข้ึน เปนผลใหสุกรปวย 

อาการ  ความรุนแรงของโรคขึ้นอยูท่ีอายุของสุกรท่ีปวย คือ ถาเปนกับลูกสุกร
แรกคลอดมักพบวาลูกสุกรปวยจะตายดวยอาการโลหิตเปนพิษ โดยไมพบอาการทองเสีย 
สําหรับลูกสุกรปวยที่ไมตาย จะพบอาการทองเสีย ขนหยาบ รางกายสูญเสียนํ้า และผอม
แกรน สวนสุกรรุนท่ีเกิดอาการทองเสียเน่ืองจากเช้ืออี.โคไล มักเน่ืองมาจากการกินหรือ
หายใจเอาเชื้อโรคตัวน้ีเขาไป  

 
 



การปองกัน  1.  มีการจัดการเลี้ยงดูท่ีดีท้ังแมสุกรและลูกสุกร 
                             2.  มีการสุขาภิบาลท่ีดี 
                             3.  ลูกสุกรแรกคลอดตองใหไดกินนมน้ําเหลืองจากแมสุกร 

การรักษา ใชยาปฏิชีวนะ เชน ยานีโอมัยซินหรือยาสเตร็ปโตมัยซินหรือยาโคลิ
สติน หรือยากลุมสังเคราะห  

 
 

ภาพที่ 11.8  โรคทองเสียในลูกสุกรจากเชื้ออี.โคไล 
 

โรคโพรงจมูกอักเสบ (Atrophic rhinitis, AR) 
 

เปนกับระบบทางดินหายใจ พบไดในสุกรทุกชวงอายุ มีอัตราการเกิดโรคสูงแตมี
อัตราการตายตํ่า  

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 2 ชนิดรวมกัน คือ Bordetella bronchiseptica 
(Bb) และ Pasteurella multocida (Pm) ชนิดสรางสารพิษทําใหเกิดการฝอลีบอยางรุนแรง
ของ turbinate bone และจมูกผิดรูป 

การติดตอ  1.  การหายใจเอาเชื้อโรคเขาไป 
                           2.  การสัมผัสกับสุกรปวยโดยตรง 
                           3.  การกินนํ้าและอาหารที่มีเช้ือโรคปนอยู 
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อาการ จาม เลือดไหลออกจากจมูก มักพบอาการทั้งสองในสุกรท่ีมีอายุนอย
กวา 4 สัปดาห เยื่อบุตาอักเสบและมีคราบนํ้าตา จมูกและ/หรือยากรรไกรปากบนหดสั้น
และจมูกบิดเบี้ยว ปญหาทางเดินหายใจมีมากข้ึน ปอดบวม สูญเสียประสิทธิภาพการผลิต  
สุกรใหญท่ีเปนโรคนี้พบวาไมมีผลทําใหจมูกบิดเบี้ยวหรือยน แตจะเปนตัวอมโรคและจะ
แพรเช้ือโรคเมื่อสุกรเครียด 

 

  
 

ภาพที่ 11.9  โรคโพรงจมูกอักเสบ แสดงอาการจาม เลือดไหลออกจากจมูก จมูกบิดเบ้ียว 
 

การปองกัน  1.  การกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม 
                             2.  ศึกษาแหลงท่ีมาของสุกรใหมวามีโรคน้ีระบาดหรือไม 
                             3. กําจัดหนู แมว และสุนัข ออกจากโรงเรือน เพราะสัตวเหลาน้ี
เปนพาหะของโรค 
                             4.  การจัดการควบคุมโรคที่เขมงวด 
                             5.  การเลี้ยงดูดีและอาหารดี 
                             6.  การสุขาภิบาลท่ีดี 

การรักษา  ใชยาปฏิชีวนะชนิดท่ีออกฤทธิ์และทําลายเช้ือโรคไดกวางหรือยา 
ซัลโฟนามาย เชน ยาซัลฟาเมทธาลีน ซัลฟาไทอะโซน เปนตน 
 

โรคไฟลามทุง (Erysipelas) 
 

เปนโรคระบาดที่สามารถติดตอถึงคนได ความรุนแรงของโรคอาจมีผลเนื่องจาก
พันธุกรรม คุณคาของอาหารที่ใชเลี้ยง การสุขาภิบาล อุณหภูมิของสภาพแวดลอมหรือฤดูกาล 

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Erysipelothrix rhusiopathiae 
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การติดตอ  1.  การกินนํ้าและอาหารที่มีเช้ือโรคปนอยู 
                           2.  การสัมผัสกับสุกรปวยโดยตรง 

ระยะฟกตัว  3-4 วัน 
อาการ  อาการมี 4 แบบคือ 

                       1.  แบบท่ีหน่ึง  สุกรปวยแสดงอาการแบบฉับพลันและอาจตายไดโดย 
ไมแสดงอาการปวยใหเห็น อาการที่พบคือ ไขสูง 104-108 องศาฟาเรนไฮต ซึม เบื่ออาหาร 
หนาวส่ัน นอนสุมกัน ตาแดง ไอ มีข้ีมูกขี้ตา ทองผูกตามดวยอาการทองเสียอยางรุนแรง 
บางตัวอาจพบอาการอาเจียน 
                       2.  แบบท่ีสอง สุกรปวยแสดงอาการที่ผิวหนังคือ พบอาการบวมที่ผิวหนัง 
ลักษณะคลายรูปขาวหลามตัดหรือเปนหยอมสีแดงจนถึงสีมวงที่บริเวณทอง ตนขาและ
ลําตัว สุกรปวยที่ฟนจากโรคจะพบวาผิวหนังท่ีมีรอยโรคจะลอก 
                       3.  แบบท่ีสาม   สุกรปวยแสดงอาการที่ขอขาคือ เดินขากระเผลกหรือ 
เดินในลักษณะขาไมสัมพันธกัน  เกิดจากขออักเสบโดยเฉพาะที่ขอเขาหนาและเขาหลัง 
                       4.  แบบท่ีส่ี  สุกรปวยจะตายแบบทันทีหรืออาจพบอาการบวมที่ปลาย
จมูก หู และสวนอื่นของรางกาย 
 

 
 

ภาพที่ 11.10  โรคไฟลามทุง ผิวหนังลักษณะคลายขาวหลามตัดหรือเปนหยอมสีแดงถึงมวง 
 

การปองกัน  1.  การกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม 
                             2.  การจัดการควบคุมโรคที่เขมงวด 
                             3.  การเลี้ยงดูดีและอาหารดี 
                             4.  การสุขาภิบาลท่ีดี 
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AT 328 235 

การรักษา ใชยาปฏิชีวนะในกลุมของยาเพ็นนิซิลินและยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธิ์
ทําลายเช้ือไดกวาง 
 

โรคซัลโมแนลโลซีสหรือพาราไทฟอยด (salmonellosis) 
 

โรคน้ีเปนโรคระบาดที่พบไดกับสุกรทุกอายุ อัตราการเกิดโรคสูงและอัตราการตายสูง 
สาเหตุ  เกิดจากเช้ือแบคทีเรียกรัมลบ ในสกุลซัลโมเนลลา (salmonella) มี 2 

ชนิดคือ Salmonella choleraesuis และ Salmonella typhisuis  
การติดตอ  1.  การกินอาหารและน้ําท่ีมีเช้ือโรคปนอยู 

                           2.  การกินกระดูกปนที่มีเช้ือโรคปนอยู 
                           3.  การสัมผัสกับสัตวฟนแทะหรือนกปาท่ีเปนตัวพาหะของโรค 

ระยะฟกตัว  1-2 วัน 
อาการ  อาการปวยที่พบไดมีอยู 4 แบบคือ 

                      1.  แบบท่ีหน่ึง  มักพบกับลกูสุกร   โดยอาการปวยจะเกิดแบบฉับพลัน  
ไขสูง 105-107 องศาฟาเรนไฮต สุกรจะซึมและตายภายใน 24-48 ช่ัวโมง นอกจากน้ียัง
พบวาผิวหนังมีสีแดงเขมจนถึงสีมวง โดยเฉพาะที่ขอบตาและใตทอง อาการทางประสาท
อาจพบและอัตราการตายสูงถึง 100 เปอรเซ็นต 
                      2.  แบบท่ีสอง มักพบกับสุกรท่ีมีอายุมากหรือสุกรใหญ อาการที่พบได
คือ ไขสูง 105-107 องศาฟาเรนไฮต ทองเสียเปนนํ้าอยางแรง อุจจาระมีกลิ่นเนา เปนมูก
และอาจพบเยื่อเมือกของลําไสปนดวย 
                      3.  แบบท่ีสาม  อาการที่พบคือ  ไขสูง 103-104 องศาฟาเรนไฮต  เบื่อ
อาหาร อุจจาระน่ิม และบางรายพบอาการสูญเสียนํ้า เชน ผิวหนังขาดความยืดหยุน    ตา
จมลึก ขนลุก ซูบผอมลงเรื่อยๆ และตายในที่สุด 
                      4.  แบบท่ีส่ี  อาการที่พบคือ  ทองเสีย โดยพบเปน ๆ หาย ๆ ผอมแหง 
และตอบสนองตอการรักษาไดนอย (อุจจาระอาจปกติหรืออาจมีมูกหรือเลือดปน) 

การปองกัน  1.  กําจัดสุกรท่ีเปนตัวอมโรค 
                             2.  การกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม 
                             3.  การจัดการควบคุมโรคที่เขมงวด 
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                             4.  ระวังการใชวัตถุดิบอาหารสัตวจากโรงฆาสัตว 
                             5.  การสุขาภิบาลท่ีดี 

การรักษา  ใชยาปฏิชีวนะ เชน ยานีโอมัยซิน หรือยาเตตราไซคลิน หรือยา
ซัลโฟนามาย หรือยาไนโตรฟูราโซน 
 

โรคแทงติดตอหรือบรูเซลโลซีส (Brucellosis, Undulent fever,  
Mediter ranean fever) 
 

เปนโรคติดตอท่ีมีการระบาดแพรหลายท่ัวไปในสัตวเลี้ยง เชน โค แพะ แกะ และ
สุกร ในคนสามารถติดโรคนี้ได  

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือแบคทีเรียบรูเซลลา (brucella) ซ่ึงมีอยูหลายสายพันธุยอย  
การติดตอ  1.  กินอาหารและน้ําที่มีเช้ือปะปนอยู 

                           2.  เช้ือโรคเขาทางบาดแผล หรือเยื่อบุตาง ๆ  
                           3.  การผสมพันธุ  
                           4.  ทางน้ํานม และส่ิงขับถายจากการแทงลูกของสัตวท่ีเปนโรค 

อาการ  ในสัตวแมพันธุมักแทงลูกหลังจากต้ังทองได 5 เดือน แตถาไมแทงลูก 
ลูกท่ีออกมาจะออนแอและมักเกิดโรคแทรกซอน ถาเปนแบบรุนแรงอาจเกิดอาการโลหิต
เปนพิษตาย ถามดลูกอักเสบเร้ือรังทําใหเกิดอาการเปนหมัน เปนสัดไมสมํ่าเสมอ ผสมไม
คอยติด ซ่ึงอาจเปนแบบถาวรหรือช่ัวคราวก็ได นอกจากน้ีรูปรางลักษณะท่ัวไปไมคอย
สมบูรณ นํ้าหนักลด เกิดเน้ืองอกท่ีขอเขา และในบางรายเกิดเตานมอักเสบ สัตวบางตัวไม
มีอาการใด ๆ เลย แตเปนตัวแพรเช้ือโรคไดในการผสมพันธุตามธรรมชาติหรือผสมเทียม 
สวนในสัตวพอพันธุมีอาการอักเสบของอัณฑะและผิวของอัณฑะ ทําใหเปนหมันและเปน
ตัวแพรเช้ือโรคในการผสมพันธุ 

การปองกัน  1.  ฉีดวัคซีนปองกันโรคในลูกสัตวเพศเมียอายุ 3-8 เดือน  
                            2.  ทําการตรวจสอบโรคแทงติดตอทุก 6 เดือน   

การรักษา  ไมมียารักษาใหหายขาด เพียงแตทําใหเช้ือโรคสงบลงชั่วคราวแลว
โรคจะกลับเปนขึ้นไดอีก 
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โรคเล็ปโตสไปโรซีส (Leptospirosis) 
 

เปนโรคที่เกิดกับสุกรไดทุกชวงอายุ โดยเฉพาะแมสุกรทําใหแทงลูกได สามารถ
ติดตอสูคนไดโดยเช้ือเขาทางบาดแผล ในขณะสัมผัสกับสัตวปวยหรือการชําแหละซาก
สัตวท่ีมีเช้ือโรค หรือการใชนํ้าหรือกินเน้ือหรือนมท่ีมีเช้ือโรคอยูและไมสุก 

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือเล็ปโตสไปรา มีอยูหลายชนิด 
การติดตอ  1.  เช้ือโรคเขาทางบาดแผลของผิวหนังหรือเยื่อบุผนังตา 

                           2.  กินอาหารและน้ําที่มีเช้ือโรค 
                           3.  การหายใจ เอาเช้ือท่ีอยูในอากาศเขาไป 
                           4.  แมลงดูดเลือดเปนตัวแพรเช้ือโรคน้ี  

ระยะฟกตัว  1-2 สัปดาห 
อาการ  แมสุกรแสดงอาการไขสูง เบื่ออาหาร ลมลงนอน ไมมีแรงลุกข้ึน หายใจ

ถี่หอบ มีฮีโมโกลบินและเลือดในปสสาวะ หลังแสดงอาการปวยแลวประมาณ 10 วัน    
แมสัตวทองจะแทงลูก ถาไมแทงลูก ลูกท่ีคลอดออกมาจะตายกอนคลอดหรือเปนมัมม่ีหรือ
ลูกสุกรท่ีคลอดจะออนแอ สวนในลูกสัตวมีอาการไข แลวคอย ๆ ลดลงภายใน 48 ช่ัวโมง 
มีอาการดีซานโดยมีเม็ดเลือดแดงลดลงและเม็ดเลือดขาวเพิ่มข้ึนจากปริมาณปกติ  เช้ือ
โรคน้ีสวนใหญเปนสาเหตุทําใหไตถูกทําลายโดยไตจะมีจุดสีขาว ในกรณีเช้ือรุนแรงโดย
เฉพาะที่เกิดกับลูกสัตวอาจทําใหตายภายใน 5-7 วัน สวนลูกสัตวท่ีกินนมน้ําเหลืองจาก
แมท่ีเคยเปนโรคแลวหายจะมีภูมิคุมกันโรคนาน 1-2 เดือน เช้ือโรคน้ีถูกขับออกจาก
รางกายทางปสสาวะและส่ิงขับถายท่ีแทงออกมา ทําใหเช้ือโรคแพรระบาดได 

 

  
   

          ส่ิงท่ีบงบอกวาฟารมไดเกิดโรคเล็ปโตสไปโรซีสคือ 

            1.  การแทงลูกในชวงทองได 2 เดือน จนกระท่ังใกลคลอด 
            2.  ลูกสัตวตายกอนคลอดมากกวาลูกสัตวท่ีคลอดมีชีวิต 
            3.  ลูกสัตวท่ีคลอดออกมาออนแอ 
            4.  นํ้าปสสาวะของแมสุกรมีสีนํ้าตาลเขม 
 



   
 

ภาพที่ 11.11  โรคเล็ปโตสไปโรซีส เชื้อเล็ปโตสไปราทําใหแมสุกรแทงลูกระยะตนถึงใกล
คลอด 

 

การปองกัน  1.  การจัดการฟารมและการสุขาภิบาลท่ีดี 
                            2.  การกักโรคสัตวใหมและการตรวจโรค 

การรักษา  1.  ใชยาปฏิชีวนะ ไดแก ยาสเตร็ปโตมัยซิน หรือกลุมยาเตตราไซคลิน 
ใชยาฆาเช้ือโรคลาดพื้นคอกนาน 2-3 สัปดาห                                  2.  

 

โรคท็อกโซพลาสโมซีส (Toxoplasmosis) 
 

โรคท่ีพบไดในสุกรทุกอายุ แตลูกสุกรและแมสุกรจะแสดงอาการรุนแรงมากกวา 
สาเหตุ  เกิดจากเช้ือโปรโตซัว Toxoplasma gondii พบไดในอุจจาระแมวและ

สามารถอยูในดินช้ืนไดนานหลายเดือน 
การติดตอ  1.  กินน้ําและอาหารที่มีเช้ือโรคปะปนอยู 

                           2.  การหายใจเอาเชื้อท่ีอยูในอากาศเขาไป 
อาการ  แมสุกรแสดงอาการเบื่ออาหาร อาเจียน หายใจลําบาก ไขสูง 104-106 

องศาฟาเรนไฮต และสวนทายไมมีแรงหรืออัมพาต  ในรายรุนแรงแมสุกรจะตายภายใน  
1-2 วันหลังแสดงอาการปวย แมสุกรทองอาจจะแทงหรือใหลูกสุกรตายหรือออนแอ แตลูก
สุกรพบอาการรุนแรงมากกวา และสามารถติดตอถึงลูกสุกรไดโดยทางน้ํานมแม 

            ลูกสุกร แสดงอาการ หายใจลําบาก เยื่อตาอักเสบ ข้ีไหล ควบคุม
ตัวเองไมไดและส่ัน และอัตราการตายสูงถึง 100 เปอรเซ็นต  
                       สุกรรุนและสุกรใหญ แสดงอาการ ไขสูง เบื่ออาหาร ไอ หายใจลําบาก
เล็กนอย ผิวหนังท่ีหูและทองอาจจะแดง พบอัตราการเกิดโรค 20-30 เปอรเซ็นต แตอัตรา
การตายตํ่า 
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ภาพที่ 11.12  วงจรชีวิตของโรคท็อกโซพลาสโมซีส 
 

การปองกัน  1.  กําจัดแมวพาหะของโรคออกจากฟารม 
                             2.  มีการจัดการฟารมและการสุขาภิบาลท่ีดี 
                             3.  มีการกักโรคสุกรใหม 

การรักษา  ใชยาซัลฟาไดอะซีน (72.6 มลลิกรัมตอนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม) และยา
ไพริเม็ธทามีน (0.44 มิลลิกรัมตอนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม) และอาจเสริมวิตามินบีดวย  

  

โรคพิษสุนัขบาเทียมหรือโรคเอดี (Pseudorabies หรือ Aujesky’s  
disease, AD) 

 

เปนโรคระบาดที่ทําใหสัตวเปนโรคแบบปจจุบันและทําใหสัตวตายเน่ืองจากผล
ของเช้ือตอระบบประสาท (nervous system) โรคน้ีกอใหเกิดความสูญเสียตออุสาหกรรม
การเลี้ยงสุกรเปนอยางมาก โดยสุกรท่ีไดรับเช้ือจะมีอาการทางระบบการหายใจ ระบบ
ประสาท และระบบการสืบพันธุ เปนไดกับสุกรทุกอายุแตความรุนแรงของโรคจะเกิดกับ
ลูกสุกรและสุกรเล็ก  อัตราการเกิดโรคและอัตราการตายสูง และสุกรท่ีฟนจากโรคจะเปน
พานะของโรคและสามารถปลอยเช้ือโรคออกมากับลมหายใจ อาจเกิดโรคในสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมทุกชนิดและสัตวปกอีกหลายชนิด เชน โค แกะ สุนัข และแมว จะทําใหเกิดสมอง
อักเสบและมีอาการคัน (itching) อยางรุนแรงและเดนชัด 

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือไวรัสในกลุมเฮอรปสไวรัส (Herpesvirus) ช่ือ Herpes suis 
การติดตอ  1.  สัมผัสกับสุกรตัวท่ีเปนพาหะของโรค 

                           2.  กินอาหารหรือนํ้าท่ีมีเช้ือโรค 
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                           3.  การหายใจเอาเชื้อโรคที่อยูในอากาศเขาไป 
                           4.  การผสมพันธุกับสุกรท่ีเปนโรค (เช้ือโรคถูกขับออกทางน้ําเช้ือ) 
                           5.  เช้ือโรคเขาทางเยื่อบุตา 
                           6.  เช้ือโรคสามารถถูกขับออกมาทางน้ํานมของแมสุกรและผานรก 
ในขณะที่มีการตั้งทอง 
                           7.  หนูบานเปนตัวแพรเช้ือโรค 

ระยะฟกตัว  36-48 ช่ัวโมง 
อาการ  มากหรือนอยข้ึนอยูกับ อายุ อาการจะรุนแรงในลูกสุกรแรกคลอด  

                       ลูกสุกรท่ีปวยจะลมลงภายในไมกี่ช่ัวโมงภายหลังจากการติดเช้ือ มีไข
สูงถึง 108 องศาฟาเรนไฮตหรือ 42 องศาเซลเซียส สุกรควบคุมการเคลื่อนไหวไมได 
ต่ืนเตน กลามเนื้อกระตุกอยางแรง แลวลมลงโดยขาอยูในลักษณะถีบจักรยาน (อาจพบ
อาการทองเสียและอาเจียนได และนํ้าลายฟูมปาก ลูกสุกรอาจไดรับเช้ือตัวน้ีกอนคลอด 
ซ่ึงจะพบลูกสุกรตายภายใน 2 วันหลังคลอดและลูกสุกรท่ีไดรับเช้ือตัวน้ีทันทีท่ีคลอด
ออกมา อาจแสดงอาการใหเห็นเม่ืออายุ 2 วันและมักตายเมื่ออายุ 5 วัน และพบวาอัตรา
การตายของลูกสุกรท่ีมีอายุตํ่ากวา 2 สัปดาหจะสูงถึง 100 เปอรเซ็นต และอัตราการตาย
ของลูกสุกรท่ีมีอายุมากกวา 3 สัปดาหข้ึนไปจะลดลงประมาณ 50 เปอรเซ็นต เน่ืองจาก
ความสามารถในการตานโรคมีมากข้ึน เม่ือสุกรโตขึ้นและอัตราการตายจะลดลงเหลือ
เพียง 5 เปอรเซ็นตในสุกรท่ีมีอายุ 5 เดือนข้ึนไป  
 

                       สุกรรุนท่ีปวยจะมีไขสูง เบื่ออาหาร ไมอยูน่ิง หายใจลําบาก ตัวส่ัน และ
ควบคุมตัวไมไดโดยเฉพาะสวนของขาหลัง และสุกรปวยจะชักตายในที่สุด สุกรท่ีฟนจาก
โรคจะเปนพาหะของโรคและสามารถปลอยเช้ือโรคออกมากับลมหายใจ 
   

                       สุกรใหญท่ีปวยมักแสดงอาการไมรุนแรง อาการสวนใหญเปนอาการ
ทางระบบหายใจ ไดแก ไอ จาม มีนํ้ามูก และหายใจลําบาก สวนอาการซึม อาเจียน 
ทองเสียหรือทองผูกอาจพบไดในสุกรบางตัว 
 

                       ถาสุกรทองปวยจะแทงลูก เพราะเช้ือสามารถผานทางรกได ซ่ึงทําให
เกิดความไมสมบูรณในแมสุกรสูงถึง 20 เปอรเซ็นต     ถามีการติดเช้ือภายใน 30 วันแรก 
 
ของการต้ังทองทําใหเอมบริโอตายและถูกดูดซึมกลับ ถาต้ังทองไดประมาณ 40 วัน (เปน 
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ระยะที่มีการสรางกระดูกแลว) ทําใหตัวออน (fetus)  ตายหมดหรือตายเปนบางตัว    และ 
อาจมีการขับตัวออนออกมา (แทงลูก) ถาแมสุกรท่ีมีการติดเช้ือในระยะทาย ๆ ของการต้ัง 
ทองทําใหเกิดการตายคลอดหรือลูกท่ีออกมามีสภาพออนแอหรือพบเปนลักษณะการตาย
และการแชยุย (maceration) ของลูกท่ีออกมา รวมท้ังอาจพบการขับตัวออนในสภาพ
ดังกลาวออกมาเมื่อพนกําหนดคลอดไปแลวถึง 2-3 สัปดาห และท่ีสําคัญคือถาแมสุกร
ไดรับเช้ือในระยะใกลเคียงกับกําหนดคลอดมาก ลูกสุกรแรกเกิดมีโอกาสไดรับเช้ือไวรัสท่ี
ผานทางน้ํานมได แมสุกรปวยมักไมตายและแสดงอาการปวยเพียงเล็กนอยเทาน้ัน แตถา
ไดรับสายเช้ือท่ีมีความรุนแรงมาก ๆ อาจทําใหเกิดการปวยเหมือนสุกรใหญท่ัวไปและถึงตาย  
 

                       สุกรปวยที่ฟนจากโรคน้ีจะมีภูมิคุมกันสูงข้ึนอาจอยูไดเปนป แมสุกร
สามารถถายทอดภูมิคุมกันโรคนี้ใหแกลูกสุกรไดโดยทางนมน้ําเหลือง สามารถปองกัน
โรคไดนาน 5 สัปดาหถึง 4 เดือน ข้ึนอยูกับระดับภูมิคุมกันโรคในนมน้ําเหลืองและ
ปริมาณนมน้ําเหลืองท่ีลูกสุกรกินเขาไป ภูมิคุมกันโรคนี้ไมสามารถปองกันลูกสุกรจากการ
ติดเช้ือไวรัสตัวน้ีได เพียงแตภูมิคุมกันโรคนี้จะปองกันไมใหเช้ือไวรัสแทรกเขาไปใน
เน้ือเยื่อของลูกสุกรได เม่ือภูมิคุมกันโรคนี้ลดลงสุกรก็เร่ิมไวตอเช้ือไวรัสตัวน้ี และเม่ือสุกร
มีอาการเครียดเช้ือไวรัสภายในตัวจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นและแทรกเขาเน้ือเยื่อของรางกาย 
เปนผลใหสุกรตัวน้ันเร่ิมแสดงอาการปวยออกมาใหเห็น 

การปองกัน  1.  ทําวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเทียมตามโปรแกรมที่ 
กําหนดไว (ถามีโรคน้ีระบาด)  
                             2.  การจัดการควบคุมโรคที่เขมงวด 
                             3.  การสุขาภิบาลท่ีดี 
                             4.  การเลี้ยงดูดีและอาหารดี 
                             5.  การกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม 
                             6.  กําจัดหนู แมลงวัน นก แมว และสุนัข ท่ีเขามาอยูในบริเวณฟารม 

การรักษา  ไมมียาท่ีใชรักษาโดยเฉพาะ นอกจากรักษาตามอาการ (ลูกสุกรมัก
ตายจึงไมแนะนําใหรักษา) เม่ือเกิดการระบาดของโรคการใหเซรุมภูมิคุมกันสูง (hyper-
immune serum) แกลูกสุกรจะชวยลดอัตราการตายไดมาก และใหผลดีถาลูกสุกรน้ันเกิด 
 
จากแมท่ีทําวัคซีนมาแลว เม่ือเกิดการระบาดของโรคท่ีรุนแรง   พบวาการทําวัคซีนใหกับ 
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สุกรตัวอื่น ๆ หรือฝูงอื่นที่ยังไมแสดงอาการปวยทันทีมีแนวโนมใหผลดีในการควบคุมโรค
ใหสงบลงโดยเร็วและลดการสูญเสียที่จะเกิดข้ึนไดคอนขางเดนชัด  นอกจากน้ีชวงการ
ระบาดของโรค การใหยาตานจุลชีพชนิดออกฤทธิ์กวางในรูปละลายนํ้าหรือผสมอาหาร มี
ความจําเปนมากเพื่อปองกันการติดเช้ือแทรกซอน โดยเฉพาะโรคระบบการหายใจ 

 

โปรแกรมการทําวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเทียม 
 

1.  สุกรพอและแมพันธุ   ทําซํ้าทุก ๆ 4-6 เดือน (วัคซีนเช้ือตาย)  หรือทําวัคซีน
กับแมสุกรทองกอนคลอด 3 สัปดาห และทําซํ้าอีกคร้ังกอนคลอด 1 สัปดาห สวนสุกรสาว
ควรไดรับการทําวัคซีนมากอนอยางนอย 1 คร้ัง กอนการใชงานประมาณ 2 สัปดาห 

2.  ลูกสุกร   ทําวัคซีนเม่ือสุกรอายุ 8-9 สัปดาห  และใหทําวัคซีนซํ้าอีกคร้ังใน 2 
สัปดาห หรืออาจทําคร้ังแรกเมื่อสุกรอายุ 5-6 สัปดาห และทําซํ้าอีกคร้ังเม่ือสุกรอายุ     
10-12 สัปดาห 

 

โรคฝดาษ (swine pox) 
 

เปนโรคที่เกิดข้ึนแบบฉับพลันกับสุกรทุกอายุ ทําใหเกิดวิการของโรคท่ีผิวหนังใน
สวนหนา หัว ดานลางของชองทอง ท่ีรักแร และท่ีขาหนีบ เปนสวนใหญ     มีอัตราการ 
เกิดโรคสูงแตอัตราการตายตํ่า 

สาเหตุ เกิดจากเช้ือไวรัส 2 ชนิดคือ แวคซีเนียไวรัส (vaccinia virus) และ 
สไวนพอกซไวรัส (swine pox virus) 

การติดตอ  1.  การสัมผัสกับสุกรปวยโดยตรง 
                           2.  ยุง ไร เหา เปนตัวนําเช้ือโรค 

ระยะฟกตัว  3-6 วัน 
อาการ ไขสูงประมาณ 104 องศาฟาเรนไฮต ซึม ไมกินอาหาร นํ้ามูกนํ้าตาไหล 

และพบเม็ดตุมท่ีผิวหนัง ตอมาเม็ดตุมจะเปลี่ยนเปนตุมหนองและแตกในที่สุด และแผลที่
แตกจะตกสะเก็ต สุกรปวยที่ฟนจากโรคจะมีภูมิคุมกันโรค 

 



 

แตกเปนแผล                   
ภาพที่ 11.13  โรคฝดาษสุกร เม็ดตุมที่ผิวหนัง 

 

การปองกัน  1.  วางโปรแกรมการกําจัดยุง ไร และเหา 
                            2.  กําจัดแหลงนํ้าขังสําหรับเพาะยุง 
                            3.  การเลี้ยงดูดีและอาหารดี 
                            4.  การสุขาภิบาลท่ีดี 

การรักษา  ไมมียาท่ีใชรักษาโดยเฉพาะ นอกจากรักษาตามอาการของโรคโดย 
                          1.  ใชทิงเจอรไอโอดีน 2-5 เปอรเซ็นต ทาแผลท่ีผิวหนัง 
                          2.  อาจจะใหยาปฏิชีวนะผสมอาหารเพื่อปองกันโรคแทรก 
                          3.  คอกหรือเลาสุกรจะตองดูแลรักษาใหสะอาดและแหงอยูเสมอ 
 

โรคสมองอักเสบจากเชื้อสเตรปโตคอกคัส (Streptococcal  
meningitis) 

  

สาเหตุ  เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus suis type I และ II เขาใน
เยื่อหุมสมอง  

อาการ  กรณีของสุกรดูดนมจะเปน type I หรือสุกรหลังหยานมเปน type II ลูก
สุกรปวยมีอาการแสดงทางระบบประสาท ชักตะกาย มีกิริยาอาการผิดปกติไป ตาจองคาง 
(opisthotonus) เคี้ยวปากจนน้ําลายจับเปนฟองเหนียว นอนบิดตัว เกร็งตัว ไมลุกยืน 
หรือยืนแตเดินไมได ซ่ึงมักจะพบเสมอจากลูกสุกรจํานวนมาก สวนใหญพบในลักษณะชัก
ตะกาย 2 ขาหนาคลายถบีจักรยานหรือกรรเชียงเรือ มักวินิจฉัยสับสนกับโรคท่ีแสดงทาง
ระบบประสาท เชน โรคพิษสุนัขบาเทียมหรือ neurotoxin จากแบคทีเรีย E. coli ท่ีทําให
เกิดการบวมน้ําของสมองจนแสดงอาการระบบประสาท และอาจมีอาการประสาทคลาย
กับอาการของโรค polioen cephalomyelitis    
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การตรวจผาซากอาจไมพบรอยโรคจากอวัยวะตาง ๆ นอกจากการอักเสบของ
เยื่อหุมสมองที่มีเสนเลือดคั่งและมีหนอง จึงตองอาศัยการเพาะแยกเช้ือจากแบคทีเรียเก็ย
จากดานใตของเยื่อหุมสมอง พรอมท้ังทดสอบหาความไวของเช้ือตอยาปฏิชีวนะและ/หรือ
เคมีบําบัดตาง ๆ  ความเครียดท่ีกอใหเกิดโรคเกลสเซอร อาจกอใหเกิดปญหาสมองอักเสบ
จากเช้ือ Streptococcus ไดเชนกัน ในบางคร้ังอาจแยกไดเช้ือ Staphylococcus และ 
Actinobacillus จากสวนของเยื่อหุมสมองนี้กอใหเกิดอาการทางประสาทไดเชนกัน 

การปองกัน  1.  ควรใสยาปฏิชีวนะหรือเคมีบําบัดผสมอาหารหรือนํ้าด่ืมกินเพื่อ 
ควบคุมปองกันโรค เชน  ชนิดยาในกลุมเบตาแลคแตม กลุมเตตระไซคลิน กลุมมาโครลีดส 
ลิงโคซามีดส หรือกลุมควิโนโลนส ตัวยาเอนโรฟลอกซาซินผสมในอาหารมักออกรสขม 
อาจทําใหสุกรไมกินได  
                              2.  ใหยาท่ีควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร เชน อะมิโนกลัยโค- 
ไซดส โปลีเปปไทด เพ่ือทําใหสุขภาพสมบูรณ แข็งแรงยิ่งข้ึน 

 

ภาวะน้ํานมแหงในแมสุกร (Mastitis Metritis Agalactia; MMA)  
 

เปนภาวะที่สงผลใหแมสุกรนํ้านมแหง เตานมอักเสบ และมีหนองไหลออกจาก
ชองคลอด  รวมกับการติดเช้ือแบคทีเรียทําใหเกิดหนองไหลออกมา นอกจากน้ียังมีผลตอ
การกลับสัด หรือผลตอระยะการเปนสัดหลังหยานม  
 

สาเหตุของ MMA  
 

1.  เตานมอักเสบแบบแสดงอาการและไมแสดงอาการ (Clinical and 
subclinical mastitis) 
               เตานมอักเสบเปนอาการท่ีพบไดบอยมาก อัตราการเกิดเตานมอักเสบสูงถึง 
23 เปอรเซ็นต อาการที่พบคือ เตานมบวมรอน เม่ือเอามือลูบจะเปนแถบสีขาว ๆ การกิน

อาหารลดลง อุณหภูมิรางกายสูงประมาณ 39.8 ± 0.5 องศาเซลเซียส แบคทีเรียท่ีเปน
สาเหตุหลักคือ โคไลฟอรมแบคทีเรีย เชน Escherichia, Klebsiella spp., Enterobacter 
และ Citrobacter โดยเฉพาะอี.โคไลจะพบวาเปนสาเหตุทําใหเกิดบอยท่ีสุด เม่ือแมสุกร
เกิดอาการเตานมอักเสบจะไปกระทบการสรางนํ้านม การเจริญเติบโตของลูกสุกรลดลง 
ทําใหเมื่อหยานมลูกสุกรเหลาน้ีมีนํ้าหนักตัวท่ีนอยและมีอัตราการตายกอนหยานมที่สูงข้ึน 
 

2.  ภาวะมีสารพิษจากแบคทีเรียในกระแสเลือด (Endotoxemia) 
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               การสรางนํ้านมที่มีปญหาในชวงแรกหลังคลอด สวนหน่ึงเกี่ยวของกับการท่ี
แมสุกรไดรับสารพิษจากแบคทีเรีย (endotoxin) โดยเฉพาะจากแบคทีเรียแกรมลบ พบวา
ในแมสุกรบางแม (มากกวา 33 เปอรเซ็นต) ท่ีมีปญหาในการใหนํ้านมชวงหลังคลอดมัก
พบปริมาณของสารพิษจากแบคทีเรียในกระแสเลือดในปริมาณท่ีคอนขางสูง โดยผลของ
สารพิษจากแบคทีเรียไปยับยั้งการหลั่งฮอรโมนโปรแลคติน หรือทําใหระดับของฮอรโมน
โปรแลคตินในกระแสเลือดลดลงหรือหยุดสรางไป สําหรับท่ีมาของสารพิษจากแบคทีเรีย
น้ันยังไมทราบแนชัด แตจากการสันนิษฐานอาจมาไดหลายทาง เชน จากการอักเสบของ
ทางเดินปสสาวะ (urinary inflammation) จากภาวะเตานมอักเสบ (mastitis)  หรือจาก
การติดเช้ือในโพรงมดลูก (uterine infection) เปนตน 

3.  มดลูกอักเสบ (Metritis) 
 

               ตัวบงช้ีวาเกิดปญหามดลูกอักเสบ (metritis)  คือ พบหนอง (purulent vulvar 
discharge) ไหลออกมาจากชองคลอดในชวง 14 ถึง 20 วัน ภายหลังจากการเปนสัด  ซ่ึง
มักเกิดจากการติดเช้ือเขาไปในโพรงมดลูกในชวงที่เปนสัด ท้ังจากการผสมท่ีไมสะอาด 
หรือจากการที่มีเช้ือโรคในปริมาณท่ีมากแลวมีการเคล่ือนตัวเขาไปในมดลูก (passive 
ascending infection) เช้ือแบคทีเรียสาเหตุท่ีพบบอย ๆ ไดแก อี.โคไล และกลุมสเต็รปโต
คอคคัส แตพบวาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาหนองไหลหลังผสมไดงายท่ีสุดก็คือ การผสม
ในชวงที่เลยการเปนสัดไปแลว หรือการผสมในจังหวะท่ีแมสุกรไมน่ิงน่ันเอง 
 

ผลกระทบของ MMA ตอประสิทธิภาพการผลิต 
 

ผลกระทบของ MMA ท่ีมีตอประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ เชน การกลับสัด 
ระยะการเปนสัดหลังหยานม (ท้ังเปนสัดปกติและเปนสัดชา) การตาย การแทง จํานวนลูก
สุกรท้ังหมดและลูกสุกรแรกเกิดมีชีวิต  
 

การรักษา MMA 
 

เม่ือตรวจพบ MMA แลวตองรีบทําการรักษาแมสุกรท่ีมีปญหาอยางเร็วท่ีสุดหลัง
คลอด โดยทําการวัดอุณหภูมิอยางถูกตองและรวดเร็วหลังคลอด ถาพบวามีการเพ่ิมข้ึน
ของอุณหภูมิ (39.8 องศาเซลเซียส)  แสดงวาแมสุกรควรจะทําการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ 

 
หากทําการรักษาไดเร็วเทาใดก็ยิ่งชวยทําใหอัตราการตายของลูกสุกรลดลง 
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-  การรักษาเตานมอักเสบ  1.  ฉีดยาลดการอักเสบ: ใชเด็กซาเม็ทธาโซน    
(1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 1 เข็มเทาน้ัน หรือใชยาลดการอักเสบท่ีไมใชสารสเตอรอยด 
(NSAID) 2-3 เข็ม 

                                    2.  ใชยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธิ์วงกวางและฆาเช้ือ
เช้ืออี.โคไลและสเตร็ปโตคอคคัสไดโดยฉีดติดตอกัน 3 วันฃ 

-  การรักษามดลูกอักเสบ   1.  ใชพรอสตาแกลนดิน (PGF2) หลังคลอด    12-
24 ช่ัวโมง 1 เข็มเพ่ือสลายคอรปสลูเตียม และทําใหมดลูกบีบตัวขับหนอง 
                                               2.  ใชยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์วงกวางและฆาเช้ือ 
อี.โคไล และสเตร็ปโตคอคคัสติดตอกัน 3 วัน 
                                               3.  ใชนํ้ายาฆาเช้ือละลายนํ้าเจือจางชะลางปาก
ชองคลอดวันละ 2 คร้ัง (เชา, เย็น) เปนเวลา 3 วัน เพ่ือลดส่ิงคัดหลั่งอันเปนอาหารของ
การเจริญเติบโตของเชื้อ 

การปองกัน  การใชยาฉีดปองกันการปวยเนื่องจากการติดเช้ือของแมสุกรท่ีเขา
คลอดจะสามารถชวยปองกันปญหาเตานมอักเสบและมดลูกอักเสบได โดยมีโปรแกรม
ดังน้ีกอนคลอด 1 วันและหลังคลอดเสร็จใหฉีดยาท่ีไวตอเช้ืออี.โคไลและสเตร็ปโตคอคคัส
สําหรับแมสุกรสาวและแมสุกรท่ีลวงชวยคลอดใหฉีดยาตอไปอีก 2 วันหลังคลอดโดยควร 
เลือกใชยาตามผลการตอบสนองของสุกรในฟารมวาตัวใดตอบสนองไดดีท่ีสุด โดยยาท่ี
แนะนําไดแก เจนตามัยซิน กานามัยซิน และเอ็นโรฟล็อกซาซิน นอกจากน้ีการฉีดยาลม
เบงหรือออกซ่ีโตซิน 20 IU. หลังคลอดเสร็จใหกับแมสุกรทุกตัวก็เปนส่ิงจําเปน 
 

11.7  พยาธิภายนอกของสุกร (external parasites) 
 

โรคขี้เร้ือนสุกร (hog mange) 
 

โรคข้ีเร้ือนสุกรเกิดจากไร (mites) 2 ชนิดคือ Sarcoptes scabiei และ Demodex 
phylloides 

 

 
 
ก.  โรคข้ีเร้ือนที่เกิดจากไรชนิด Sarcoptes scabiei  

 



                 อาการ ตัวไรมีขนาดเล็ก ๆ จะชอนไชเขาไปอาศัยอยูท่ีช้ันผิวหนังกําพรา
ของสุกรตลอดชีวิตของมัน โดยจะฝงตัวอยูตรงโคนของขนทําใหรูขนอุดตัน อาการแรกที่
สังเกตวาสุกรเปนขี้เร้ือน พบแผลผื่นคันบริเวณขอบตา ใบหู และรอบ ๆ จมูก หรือบริเวณ
ท่ีผิวหนังออนแอและมีขนบาง ผิวหนังเกิดการระคายเคืองเปนผื่นหนาขึ้น สุกรแสดงอาการ
คันมากและพยายามถูผิวหนังกับคอก ทําใหเกิดแผลนํ้าเหลืองเยิ้มบริเวณท่ีคัน ตอมา
นํ้าเหลืองแหงเปนสะเก็ดอยูบนผิวหนัง ถาไมมีการรักษาผิวหนังน้ันจะหนาและมีรอยยน 
ในสุกรท่ีโตแลวจะพบแผลผื่นคันรอบ ๆ ใบหู หาง ซอกขาหลัง ซอกขาหนา ในรายท่ี
เปนมากจะเปนผื่นสะเก็ดท่ัวตัว ขนรวง เบื่ออาหาร และนํ้าหนักลด แผลผื่นคันน้ีอาจพบ
ไดหลังจากตัวไรไปเกาะอยูแลว 6 สัปดาห ลักษณะของแผลที่ผิวหนังคลายกับอาการของ
โรค parakeratosis ท่ีเกิดจากการขาดธาตุสังกะสี  
 

  
 

ภาพที่ 11.14  โรคขี้เรื้อนที่เกิดจากไรชนิด Sarcoptes scabiei ผิวหนังเปนผื่นหนา ตกสะเก็ด 
 

                 สุกรตัวอื่นติดไรชนิดนี้โดยไรตัวเมียจะไปวางไขท่ีใตผิวหนังวันละ 2-3 ฟอง 
เปนเวลาประมาณ 1 เดือน ไขของไรจะมีขนาด 0.15x0.1 มิลลิเมตร หลังจากวางไขแลว
ตัวเมียจะตาย สวนไขจะใชเวลาฟกเปนตัวออนประมาณ 5 วัน ตัวออน (larvae) อาจอยู
ในรูขนตอไปหรืออาจออกมาเดินบนผิวหนังของสุกรเพื่อหาท่ีซุกตัวใหม จากตัวออนจะ
เปลี่ยนไปเปนระยะดักแด (nymphal stage) จากน้ันจะลอกคราบกลายเปนตัวแก (adult) 
ตัวแกจะผสมพันธุกันในคราบที่ลอกหรือบนผิวหนังของสุกรใกล ๆ กับท่ีตัวเมียจะฝงตัวลง
ไปเพื่อวางไขใหม   วงจรชีวิตต้ังแตเปนไขจนกระท่ังเปนตัวเมียทองแกใชเวลา 10-15 วัน 
(ภาพที่ 11.5) ไรชนิดน้ีไมผสมพันธุกันท่ีอื่นนอกจากบนผิวหนังของสุกรที่มันอาศัยอยูเทาน้ัน  
 
สามารถมีชีวิตนอกตัวสุกรไดนาน 2-3 สัปดาห และไขของมันถาตกไปในที่เหมาะสมอาจมี
ชีวิตอยูได 2-4 สัปดาห แตถาภาวะไมเหมาะสม เชน แดดรอนจัด อาจตายภายใน 1 วัน  
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การวินิจฉัยไดวาสุกรเปนโรคขี้เร้ือนหรือไมโดยขูดผิวหนังกําพรามาสองดูดวย
กลองจุลทรรศนจะพบตัวไร 
 

    

ภาพที่ 11.15  วงจรชีวิต Sarcoptes scabiei 

 

ข.  โรคข้ีเร้ือนที่เกิดจากไรชนิด Demodex phylloides หรือ Demodex  
folliculorum 
 

                 อาการ ไรชนิดน้ีอาศัยอยูท่ีตอมขนใตผิวหนัง พบนอยในสุกรแตพบมากใน
คน สุนัข และสัตวอื่น ๆ ตัวเล็กกวาชนิดแรก มีขนาดเพียง 0.25 มิลลิเมตร ตัวยาวคลาย
หนอนสามารถแบงไดเปน สวนหัว อก และทอง สวนอกมีขาส้ัน ๆ 4 คู ไขมีรูปรางยาว
คลายกระสวย ถามีจํานวนนอยสุกรไมแสดงอาการ แตตัวไรมากข้ึนอยางรวดเร็วถาสุกร
ตัวน้ันออนแอ ขาดอาหาร อาการขั้นแรกที่แสดงคือ มีแผลบริเวณรอบ ๆ จมูกและขอบตา 
จากน้ันลามไปที่คอ สีขาง ทอง และซอกขา ในระยะแรกผิวหนังสวนน้ีจะมีสีแดง พรอมกับ
มีสะเก็ดรังแค ในระยะตอมาจะมีตุมแข็ง ๆ เกิดข้ึนบนผิวหนัง ขนาดเทาหัวเข็มหมุดจนถึง
เม็ดถั่ว ตอมาตุมน้ันจะแตกและมีของเหลวคลายครีมขนสีขาวออกมา ตุมท่ีแตกน้ันอาจ
บรรจบกันเกิดเปนแผลอักเสบมีหนองเกิดข้ึน การวินิจฉัยโดยการขูดสะเก็ดออกมาดูตัวไร 

การติดตอ 1. สุกรเปนขี้เร้ือนไดโดยการสัมผัสโดยตรงกับสุกรตัวท่ีเปนแลว                  

                               2. สุกรถูกขังไวในคอกท่ีสุกรเคยเปนอยูแลวยายออกไปไมนาน 
                 การปองกัน  การสุขาภิบาลท่ีดี หม่ันทําความสะอาดคอกดวยยาฆาพยาธิ
ภายนอกบอย ๆ 
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ภาพที่ 11.16  Demodex phylloides หรือ Demodex folliculorum 
 

                 การรักษา  ทําการอาบหรือพนยาฆาไร เชน นํ้ายามาไธออน (malathion), 
lime sulfur, toxaphene หรือ lindane เปนตน การพนควรพนตามตัวสุกรและบริเวณคอก
สัตวใหท่ัว ระวังอยาใหเขาตา ปาก หรือจมูก ท้ิงระยะหางกัน 10-14 วัน หรืออาจใช
กํามะถันชนิดละลายนํ้า 1 สวนผสมกับนํ้ามันหมู 12 สวนทาใหท่ัว ปจจุบันมีบริษัทผลิตยา
ถายพยาธิตัวกลมและสามารถกําจัดพยาธิภายนอกไดอีกดวย จึงอาจพิจารณาตาม
คําแนะนําในการใช 
 

11.8  พยาธิภายในของสุกร (Internal parasites) 
 

ก.  พยาธิตัวกลม (Ascaris lumbricoides) 
 

                 พยาธิตัวกลมจะมีอยูทุกแหงท่ีมีการเลี้ยงสุกร พยาธิตัวแกจะอยูในลําไสเล็ก
และจะชอนไชเขาไปในทอนํ้าดี ตัวออนจะกระจายไปสูสวนตาง ๆ  ของรางกายทางเลือด
และนํ้าเหลือง จึงสามารถพบพยาธิชนิดน้ีไดทุกแหงของรางกายแมแตในตับและปอด 
                  รูปราง ลําตัวกลม สีขาวครีม ตัวเมียยาวเกือบ 12 น้ิว ตัวผูส้ันกวาเล็กนอย 
สวนทายของตัวผูจะงอคลายเบ็ด ไขของพยาธิจะมีเปลือกหุมหนารูปไขสีนํ้าตาล ยาว  45-
87 ไมครอน กวาง 37-57 ไมครอน ไขท่ีตรวจพบในอุจจาระจะมีสีนํ้าตาล 
                 วงจรชีวิตของพยาธิตัวกลม ตัวแกของพยาธิอาศัยอยูในทางเดินอาหาร
สวนตน เม่ือมีการผสมพันธุ ไขท่ีถูกผสมจะถูกขับถายออกมาพรอมกับอุจจาระ (ตัวเมีย 1 
ตัวจะวางไขคร้ังละหลายลานฟอง) ตัวออนเจริญเติบโตอยูในไขใชเวลา 18 วัน หรืออาจ
อยูในไขหลายปจนกวาสุกรจะกินเขาไป เม่ือสุกรกินเขาไปน้ํายอยจากกระเพาะอาหารของ
สุกรจะยอยเปลือกไขออก ไขจะฟกเปนตัวออน จากน้ันตัวออนจะเจาะผนังกระเพาะ
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จากน้ัน 10-12 วันจะลอกคราบคร้ังท่ี 3    ตัวออนในระยะนี้เกือบท้ังหมดจะเขาสูหลอดลม  
สุกรจะไอ และตัวออนถูกกลืนเขาไปใหม ดังน้ันการลอกคราบครั้งท่ี 4 ซ่ึงเปนคร้ังสุดทาย
ของการเจริญเติบโตจะเกิดท่ีลําไสเล็กและเปนตัวแกอยูในลําไสเล็กน้ีเอง รวมระยะเวลา
ต้ังแตเปนไขจนฟกออกเปนตัวออนใชเวลา 50-60 วัน พยาธิตัวผูเม่ือผสมพันธุกับตัวเมีย
นํ้าเช้ือจะยังสามารถผสมกับไขของตัวเมียไดอีกประมาณ 16 สัปดาห พยาธิตัวกลมน้ีจะ
ถูกขับออกจากรางกายไดเองตามธรรมชาติเม่ือมันอยูในรางกายสุกร 20 สัปดาหและจะ
หมดไปจากตัวสุกรประมาณสัปดาหท่ี 55 
 

 

ภาพที่ 11.17  วงจรชีวิตของ Ascaris lumbricoides 
 

                 อาการ  สุกรจะไอ นํ้าหนักลด เบื่ออาหาร รางกายออนแอ แคระเเกรน บาง
ทีมีอาการดีซานดวย สุกรจะไอหลังจากท่ีไดรับไขพยาธิท่ีลอกคราบคร้ังท่ี 1 แลวเขาไป 
ในระยะที่มีอาการไอ อุณหภูมิรางกายจะสูง 40-41 องศาเซลเซียส ตอมาอีก 2-3 วัน
อาการไอจะหายไป โดยไมมีอาการของปอดบวม ตัวออนท่ีเขาไปในตับจะทําใหเน้ือตับถูก
ทําลายถาผาดูจะพบรอยแผลเปนจุดขาว ๆ สวนท่ีปอดจะพบจุดเลือดหลังจากไขพยาธิเขา
สูรางกายแลว 2-3 วัน ในสวนของลําไสเล็กจะถูกทําลายนอยนอกจากจะมีพยาธิตัวแก 
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จํานวนมากจนอุดตันลําไส บางกรณีพยาธิชอนไชไปทอนํ้าดี ทําใหเกิดการอุดตันในทอ
นํ้าดี สุกรจะแสดงอาการดีซาน สวนตัวแกของพยาธิจะแยงอาหารที่สุกรกินเขาไป 
             

            ก ข 
 

ภาพที่ 11.18  ก ปอดจะพบจุดเลือด  
                  ข ลําไสเล็กจะถูกทําลายนอยจะมีพยาธิตัวแกจํานวนมากจนอุดตันลําไส 
 

                 การปองกัน  1.  ทําความสะอาดคอกเปนประจํา โดยเฉพาะคอกคลอดตอง
ทําความสะอาดกอนนําสุกรเขาคลอด 
                                  2.  ทําความสะอาดตัวแมสุกรกอนนําเขาคอกคลอด  
                                  3.  การสุขาภิบาลท่ีดี 
                                  4.  มีการถายพยาธิเปนประจําตามโปรแกรม 
                 การรักษา  ใชยาถายพยาธิ ซ่ึงมีท้ังชนิดผสมอาหารหรือชนิดฉีด แลวแต
ความสะดวกของผูเลี้ยง โดยทําตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต 
 

ข.  โรคทริคิโนซีสหรือโรคพยาธิตัวตืด (Trichinosis)  
 

                 สาเหต ุ  เกิดจากพยาธิตัวตืด ช่ือ Trichinella spiralis พยาธิน้ีทําอันตรายตอ
คนได สุกรท่ีมีพยาธิน้ีหามนํามารับประทาน  
                 วงจรชีวิตของพยาธิตัวตืด ตัวแกจะอาศัยในลําไสเล็กของสุกร  เม่ือผสม
พันธุกัน  ตัวเมียวางไขในเยื่อบุผนังลําไสเล็ก  ตัวออนหลังจากฟกแลวจะชอนไชผานเขาสู
เสนเลือดไปอยูในบริเวณกระบังลมและตามกลามเนื้อของสุกรโดยเขากระเปาะ (cyst) มี
ลักษณะเปนตุมคลายเม็ดสาคู โดยใชระยะเวลาตั้งแตกินเนื้อท่ีมีพยาธิเขาไปจนกระท่ังตัว
ออนเขากระเปาะอยูในกลามเนื้อ 1-4 สัปดาห ตัวออนท่ีเขากระเปาะมีชีวิตอยูไดหลายป 
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                 การติดตอ  คนจะติดโรคน้ีโดยกินเน้ือสุกรท่ีมีตัวออนของพยาธิ (เม็ดสาคู) 
ชนิดน้ีเขาไป จะแสดงอาการ คลื่นไสอยางรุนแรง เบื่ออาหาร ระบบยอยอาหารผิดปกติ 
อึดอัดในทอง ตอมาจะมีอาการปวดตามกลามเนื้อ และสวนตาง ๆ ท่ีตัวออนของพยาธิน้ี
เดินทางไปถึง ถาข้ึนสมองก็จะทําใหเสียชีวิตได  

การทําลาย  ตัวออนของพยาธิตัวตืดถูกทําลายไดดวยความรอน 77 องศา-                  

เซลเซียส เปนเวลา 30 นาที หรือเก็บในที่อุณหภูมิ -15 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 วัน  
                 การรักษา ใชยาถายพยาธิท่ีมีจําหนายในทองตลาด ขนาดและวิธีใชให
ปฏิบัติตามตําแนะนําของบริษัทผูผลิต 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 11.19  วงจรชีวิตของพยาธิตัวตืด 
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