
 

บทที่ 8 
โรคทั่วไปของแพะ การปองกันและดูแลรักษา 

 
 
ความสําคัญของโรคในแพะและการปองกันรักษา 

 โรคที่เกิดขึ้นกบัแพะโดยทั่วไปสามารถจําแนกไดในแบบที่เปนโรคตดิเชื้อคือโรคที่เ
กิดจากภาวะการติดเชื้อโรคตางๆ เชน โรคติดเชื้อแบคทีเรีย โรคติดเชื้อไวรัส และโรคติดเชือ้ 
ปรสิตชนิดตางๆทั้งภายนอกและภายใน อีกประเภทหนึ่งคือโรคที่เปนโรคไมตดิเชื้อซ่ึงมักเปน 
ภาวะที่เกิดไดจากการไดรับสารพิษจากอาหาร หรือภาวะการขาดอาหารและแรธาตตุางๆที่สง 
ผลตอการทําหนาที่ของอวัยวะตางๆในรางกายทําใหเกิดความผิดปกติและมีผลกระทบตอการดํา
รงชีวิตของแพะทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
 ไมวาจะเปนการเกิดโรคแบบใดจะสงผลตอการดูแลเลี้ยงดูและการใหผลผลติของ 
แพะในฟารม จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูเลี้ยงจะตองคอยดูแลเอาใจใสในการสุขาภิบาล การรักษา 
ความสะอาดของคอกและโรงเรือน รวมถึงการเฝาระวงัการเกิดโรค การทําวัคซีนเพื่อปองกัน 
โรคตางๆที่จําเปนใหแกแพะในฟารมตามโปรแกรมที่เหมาะสม เพ่ือที่จะชวยใหแพะปราศจาก 
โรคและสามารถใหผลผลิตแกผูเลี้ยงอยางเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังชวยลดคาใชจายในการดูแล 
รักษา คายาและเวชภัณฑได โดยรายละเอียดของโรคตางๆอาการ การปองกันและดูแลรักษา 
ซึ่งจะไดกลาวตอไป  
  

โรคติดเชื้อแบคทีเรีย 
 โรคที่มีสาเหตมุาจากการติดเชื้อแบคทีเรียเปนโรคที่พบไดเสมอ และมีความสําคญั 
ตอการเลี้ยงและการจัดการในฟารมแพะเปนอยางมาก เน่ืองจากเปนโรคที่มีการติดตอไดงาย 
หากมีการจัดการดานการสุขาภิบาล การใหอาหาร และสภาพแวดลอมรอบตัวสตัวไมเหมาะสม 
อาจสงผลตอระบบภูมิคุมกนัของแพะ ซึ่งจะทําใหแพะออนแออันอาจเปนสาเหตุของการติดโรค 
ตางๆไดงาย  
 โรคที่มีสาเหตจุากการติดเชือ้แบคทีเรียในแพะที่มักพบได เชน โรคแอนแทรกซ, 
โรคแทงติดตอ, โรคมงคลอพิษเทียม, โรควัณโรคเทียม, โรคขออักเสบ, โรคลําไสอักเสบ, 
โรคคอบวม, โรคปอดบวม เปนตน 

 
 
 
 

AT 335 131



โรคแอนแทรกซ (Antrax) 
 โรคแอนแทรกซหรือโรคกาลี เปนโรคที่มีความรุนแรงและกอใหเกิดความเสียหาย 
ตอวงการปศสุัตวเปนอยางมาก เปนโรคที่เม่ือเกิดการระบาดขึ้นแลวจะทําใหสัตวมีอาการแบบ 
เฉียบพลันและปวยตายในระยะเวลาอันสัน้ ทั้งน้ียังมีการระบาดของโรคไดอยางรวดเร็วทําใหมี 
อัตราการตายที่สูงมากถาหากไมมีมาตรการในการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคอยาง 
เครงครัดและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โรคแอนแทรกซนี้ยังเปนโรคติดตอจากสัตวที่สามารถ 
ติดสูคนได (Zoonosis) ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาดานการสาธารณสุขของประเทศเขตรอนที่สําคัญ  
 สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus anthracis ปกติแลวเชื้อน้ีอยูใน 
เลือดและอวัยวะตางๆของสตัวปวยและเม่ือเชื้อออกมาจากรางกายและสัมผัสกับอากาศเชื้อนี้ก็จ
ะสรางสปอรหอหุมตัวมันเองทําใหมีความทนตอสิ่งแวดลอมและอากาศได และเชื้ออาจคงทน 
อยูในพื้นดินลึกๆไดนานราว 10-20 ป โดยที่ไมตายและยังคงความสามารถของการติดเชื้อและ 
ความรุนแรงของการกอโรคได 
 การติดตอของโรค สามารถติดตอไดทางอาหาร ทางผิวหนัง และทางการหายใจ 
เชื้อโรคสามารถเขาสูรางกายสัตวโดยปนเปอนไปกับอาหาร และน้ํา ลองลอยปะปนไปกับเศษ 
ฝุนละอองหรือขนสัตว และโดยการสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งหรือเลือดของสัตวปวยเขาทางบาดแผล 
รอยขีดขวน หรือโดยแมลงที่กัดกินเลือด เชน เห็บและเหลือบเปนตน ในรายทีค่นติดโรคนี้มัก 
เกิดขึ้นเนื่องจากกินเนื้อสัตวเปนโรคเขาไป หรือเน่ืองจากมีเชื้อโรคเขาทางบาดแผลบนผวิหนัง 
อุบัติการณการเกิดโรคมักจะพบไดในสตัวโต และพวกที่เลี้ยงแบบปลอยแทะเลม็ในทุง หรือใน 
พ้ืนที่สาธารณะที่อาจเปนแหลงแพรกระจายของเชื้อโรค 
 อาการของโรค อาการของสัตวที่ปวยดวยโรคแอนแทรกซ โดยทั่วไปจะพบวามี 
อัตราการตายสูงมาก และสัตวจะตายในระยะเวลาอันสั้น โดยเฉพาะแพะที่ปวยดวยโรคนี้แบบ 
เฉียบพลันอาจจะไมทันไดแสดงอาการใดๆใหสังเกตเห็นมากนัก ซึ่งแพะจะตายลงอยางรวดเร็ว 
แตอาจมีการแสดงอาการบางอยางใหเห็น เชน อาการที่สัตวตายเนือ่งจากมีภาวะโลหิตเปนพิษ 
(Blood poisoning หรือ Septicemia) อาการในระยะแรกนี้ที่สังเกตไดคือ สัตวจะแสดงอาการ 
เจ็บปวดทีท่องอยางรุนแรง มีไขสูง เบือ่อาหาร หายใจลําบาก กลามเน้ือออนแรง ไมมีกําลัง 
ยืนตัวสั่น นอกจากนี้แลวเวลาถายมูลจะมีเลือดปนออกมาดวย บางครั้งพบวาตามลําตัวจะบวม 
น้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งรอบๆลําคอ ถาเกิดโรคกับแมแพะที่อยูในชวงใหนมนํ้านมที่ออกมาจะมี 
ลักษณะสีแดงและในทีสุ่ดจะหยุดใหนม และจะพบวามีเลือดออกตามชองเปดตางๆของรางกาย 
เชน ปาก จมูก หู ตา และทวารหนัก ตอมาในชวงทายๆของอาการ สัตวจะหอบ หายใจขัด 
แนนหนาอก คอตีบ ชักและตายภายใน 1-2 วัน ซึ่งเม่ือตายแลวจะมีเลือดออกตามทวารตางๆ  
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ซากไมแข็งตวั แตจะบวมและเนาเรว็ หากสงสัยวาสตัวปวยตายดวยโรคแอนแทรกซไมควรทํา 
การชําแหละซากเพราะจะทาํใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรค และมีการกระจายของสปอร 
ของเชื้อไปในสิ่งแวดลอมได  
 ถากรณีสัตวปวยเปนโรคนี้แบบเรื้อรังจะสงัเกตไดยากสตัวอาจมีไขเลก็นอยแตมีไขอ
ยูตลอดเวลา มีอาการบวมตาม ขอ โคนขา ตามทองและหนาอกบาง ตอมาผอมแหงลง ซึม 
เบื่ออาหาร ทรุดโทรงลงจนหมดกําลังและตายไปในที่สดุ  
 การปองกันและรักษา 
 การปองกันโรคทําไดโดยการฉีดวัคซีนปองกันโรค เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันโรค  
ใหกับสัตวในทองถิ่นที่เคยมีโรคนี้ระบาด จําเปนจะตองทําการฉดีวัคซีนใหแกสัตวในฟารมเปน  
ประจําทุกป และถาในฤดูใดโรคนี้มักจะระบาดอยูเสมอแลวเม่ือใกลจะถึงระยะน้ันแลวควรจะทํา 
การฉีดวัคซีนใหไวกอนหนาที่จะถึงฤดูดังกลาว การฉดีวัคซีนในแพะจะสามารถทาํไดตั้งแตอายุ 
4-6 เดือน หรอืระยะหลังจากที่หยานมลูกแพะ และแนะนําใหทําวคัซีนปองกันโรคเปนประจํา 
ทุกป ในปจจุบันนี้พบวาพวกสารที่ใชฉีดปองกันโรคแอนแทรกซนี้มีอยูมากมายหลายชนิด เชน 
Serum, Bacterins และ Vaccines ซึ่งการที่จะเลือกใชสารชนิดใดฉีดใหยอมขึ้นอยูกับสภาพ 
ของทองถิ่นน้ันๆ แตวคัซนีก็นับวาเปนวิธีการที่นยิมใชกันอยางแพรหลาย นอกจากนี้เกี่ยวกบั 
การปองกันโรคนั้นควรจะไดมีการกําจัดพวก เห็บ หมัด เหา ไร และแมลงตางๆดวยเพื่อเปน 
การปองกันการแพรระบาดของโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูที่มีแมลงชุกชุมและเม่ือเกิดมีโรค 
ระบาดเกิดขึ้นในสัตวฝูงใดแลว หามไมใหมีการเคลื่อนยายสัตวออกจากพื้นที่นั้นและจะตองทํา 
การกักสัตวไวทันที รวมถึงพวกผลติผลตางๆที่ไดจากสัตว เชน เนื้อ นม หนัง ก็หามนําไป 
จําหนายอยางเด็ดขาดจนกวาจะม่ันใจไดวาการระบาดของโรคสงบลงและไมมีการแพรเชื้อแลว 
เน่ืองจากโรคแอนแทรกซเปนโรคที่ติดตอถึงคนไดดังนั้นจึงจําเปนตองใหความเอาใจใสและเฝา  
ระวังใหมาก ถาหากสงสัยวาสัตวตายดวยโรคนี้ไมควรทําการชําแหละซาก แลเนื้อ หนัง หรือ 
สัมผัสถูกซากที่สงสัยนั้นเดด็ขาด แตควรเผาหรือทําการฝงซากใหลกึแลวโรยดวยปูนขาว และ 
ถาหากมีเลือดปนเปอนกระจายอยูบนพื้นดินตองชะลางดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคใหสะอาด เพ่ือจะ 
เปนการปองกันการแพรกระจายของโรค และเม่ือมีสัตวปวยหรือตายตองแจงใหเจาหนาที่ฝาย 
ปกครองในทองที่หรือสัตวแพทยทราบโดยเร็วตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
พ.ศ.2519 การรักษาในกรณีที่สัตวเริ่มมีอาการปวย และสงสัยวาเปนโรคแอนแทรกซสามารถ  
รักษาโดยการฉีดยาปฏิชีวนะซึ่งไดผลบางในระยะเริ่มแรกของโรคเมื่อสัตวปวย ควรฉีดวัคซีน 
ปองกันโรคแกแพะและฉีดซ้ําทุกปอยางสม่ําเสมอ 
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โรคแทงติดตอ (Brucellosis) 
 โรคแทงติดตอ (Brucellosis) เปนโรคติดตอทางระบบสบืพันธุที่ทําใหเกิดอาการ 
แทง รกคาง มดลูกอักเสบ อัณฑะอักเสบ ขออักเสบ และเกิดมีปญหาเกี่ยวกับการผสมพันธุ 
พบไดทั้งในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และยังเปนโรคที่สามารถเกิดไดทั้งเพศผูและเพศเมีย 
และสามารถตดิตอมาสูคนได (Zoonosis) โดยผูปวยอาจมีไขสูงๆต่ําๆ (Intermittent fever) อยู 
ตลอดเวลาหรอืรูสึกมีอาการรอนๆหนาวๆ (Undulant fever) ผิวหนังที่สัมผัสกับเชื้อโรคเกดิ 
เปนแผลพุพอง อักเสบเปนหนอง เจ็บปวดที่ขอ และปวดเม่ือยกลามเน้ืออยางรุนแรง   
 สาเหต ุของโรค เกิดจากเชือ้ Brucella abortus และ Brucella melitensis 
การตรวจวินิจฉัยหาเชื้อดวยวิธทีางชีวภาพทําไดโดยการแยกเชื้อทีเ่ปนสาเหตขุองโรคจากการเ
พาะเชื้อจากตวัออนที่ตาย เศษรก หรือสิ่งคัดหลั่งจากระบบสบืพันธุเพศเมีย สวนวธิีการตรวจ 
เลือดโดยการตรวจการตกตะกอนของเลอืดดวยวิธ ี Blood agglutination tests, Precipitation 
tests และ Complement fixation tests เปนวิธีทีเ่ชื่อถือไดและสามารถทําไดกับแพะที่สงสยั 
วาเปนพาหะของโรค (Carrier) ไดโดยอาศัยหลักการของระบบการสรางภูมิคุมกันของตัวสตัว 
เม่ือสัมผัสเชื้อโรคหรือติดเชือ้แลว วธิีการตรวจการตกตะกอนของเลอืดทําไดโดย กรณีที่เลือด 
(Whole blood) ที่ไดจากสัตวปวยจะมีแอนติบอด้ี (Antibody) ที่รางกายสัตวสรางขึ้นตอบสนอง 
หลังจากการรับเชื้อ เม่ือนําไปผสมกับแอนติเจน (Antigen) ซึ่งเปนสารแขวนลอยของ Brucella 
organisms แลวจะเกิดการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงใหเห็นภายใน 2-4 วินาท ี
 การติดตอของโรค สัตวจะติดโรคนี้ไดจากการสัมผัสกับอาหารและสิ่งที่ปนเปอน 
เชื้อโรคแทงตดิตอจากสิ่งที่ขับออกมาจากสัตวปวยที่แทงลูก ซากลกูที่แทงออกมา หรือจากสิ่ง 
คัดหลั่งจากอวัยวะเพศ เชื้อโรคสามารถเขาสูตัวสตัวไดทางผิวหนงัที่มีบาดแผลหรือบริเวณเยื่อ 
เมือกออนทั่วไปและจากการกินอาหารที่มีการปนเปอนของเชื้อโรคได แตชองทางสําคัญย่ิงของ 
การติดตอโรคนี้คือ การผสมพันธุ หรือการติดเชื้อจากคนรีดนมที่นําเชื้อจากน้ํานมไปติดตวัอ่ืน 
ในระหวางขั้นตอนการรีดนม สวนในคนมักจะติดโรคไดจากการกินอาหารที่มีเชื้อหรือไมไดทํา 
การฆาเชื้อ  เชน นม เนย หรือการจับตองสัมผัสผลิตภัณฑสัตวที่ปนเปอนเชื้อ 
 อาการของโรค โดยทั่วไปแลวสตัวที่ปวยหรือไดรับเชื้อนั้นในขัน้แรกอาจจะไมมี 
การแสดงออกของโรคใหเห็น สัตวจะมีสุขภาพสมบูรณเหมือนปกติทุกอยางเวนเสียแตเม่ือสตัว 
ตั้งทองจะพบวามีอาการแทงเกิดขึ้น หรือรูสึกวาอัตราการแทงเกิดขึน้บอยขึ้นในฝงู อาการแทง 
ที่พอจะสงสัยไดวาเกิดจากภาวะการติดเชื้อบลูเซลลา คือ ลูกสัตวที่แทงออกมานั้นสวนมากจะ 
แทงในระยะ 2 เดือนสุดทายของการตั้งทองแตอาจพบแทงในระยะกลางของการตั้งทองไดหรือ 
แพะอาจคลอดลูกออกมาไดสําเร็จแตลูกที่ไดจะออนแอหรือตายแรกคลอด นอกจากนี้แลวยังจะ  
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พบวาแมแพะมีอาการรกคางเกิดขึ้นหลังจากคลอด มดลูกอักเสบ หรือผสมติดยากในสัดครั้ง 
ตอๆไป มีสิ่งคัดหลั่งไหลจากอวัยวะเพศในปริมาณมากและมีนานหลายวัน สวนการใหนมของ 
แมแพะจะลดลงมาก ในกรณีของสัตวตวัผูจะพบอาการของลูกอัณฑะอักเสบ อัณฑะบวมใหญ 
ลูกอัณฑะเกิดมีฝหนอง ไมมีความกําหนัด เปนหมัน  ขอบวมอักเสบ ขาแขง็ เจ็บขาและขอ 
เดินกะเผลก และอาจเปนอัมพาตไดชั่วคราว สวนในคนหากไดรับเชือ้น้ีจะพบวามีอาการเปนไข 
หนาวๆรอนๆ (Undulant fever) ออนเพลีย เบื่ออาหาร ทองผูก ปวดตามขอ ปวดหัว และคอ   
 การปองกันและรักษา 
 โดยปกติแลวเชื้อน้ีจะคอนขางทนตอสภาวะแวดลอมไดดีหรือในสภาพที่แหง แตก็ 
สามารถจะถูกทําลายไดโดยการใชยาฆาเชื้อที่มีใชอยูทัว่ไป หรือโดยกระบวนการพาสเจอรไรซ 
(Pasteurisation) เชื้อพวกบลูเซลลานีจ้ะพบมากในลูกแพะที่แทงออกมา และอยูกับสิ่งขับถาย 
ที่แมแพะขับออกมา เชน สิ่งคัดหลั่งจากอวัยวะเพศ พวกเยื่อเมือกตางๆ และรก นอกจากนี้ยัง 
พบเชื้อนี้มากในเตานม ตอมเพศ มาม ตับ ไต เลือด ขอตอตางๆ และตอมน้ําเหลือง อีกทั้ง 
เชื้อยังสามารถปนเปอนอยูกับนํ้า อาหาร หญา ดังนั้นหากแพะในฝูงเกิดแทงขึ้นเนื่องจากเชื้อ 
บลูเซลลาแลวซากของลูกแพะที่แทง รวมถึงสิ่งขับถายจากแมแพะตองทําลายและฝงใหลึกเพือ่ 
ปองกันการกระจายหรือปนเปอนไปกับนํ้า อาหาร หญา และจะตองมีมาตรการปองกันการแพร 
เชื้อทางระบบสืบพันธุโดยการตรวจเลือดเปนประจําทุกป 
 ในปจจุบันนี้ยงัไมมียาใดรักษาโรคนี้ไดดังนั้นจึงควรคํานึงเสมอวาทางที่ดีที่สุด คือ 
เม่ือตรวจพบวาแพะตวัใดในฝูงปวยเปนโรคนี้ควรแยกออกจากฝูงและทําลายเพื่อปองกันไมใหแ
พรเชื้อไปยังแพะตัวอ่ืนในฝงูได และมาตรการในการปองกันการแพรของโรคแทงติดตอมีดังนี้ 

1. ทําการตรวจเลือดสัตวในฝงูเปนประจําทกุป 
2. แยกสัตวที่พบวาติดเชื้อโรคแทงติดตอออกไวตางหาก 
3. รักษาความสะอาดในบริเวณคอกอยางสมํ่าเสมอ 
4. มีการใชยาฆาเชื้อที่เหมาะสมทําความสะอาดคอก 
5. เม่ือมีแมแพะจะคลอดควรแยกเขาคอกคลอดตางหาก 
6. มีการดูแลเรื่องของน้ําและอาหารที่จะใหสตัวกินนั้นตองแนใจวาปลอดจากโรค 
7. ลูกแพะอายุตัง้แต 3-8 เดือน ควรจะฉีดวคัซีนปองกันโรคแทงติดตอ ซึ่งวัคซีนที่ฉดีนี้ไม 

เพียงแตจะชวยปองกันการติดโรคในฝูงสตัวไดเทานั้น แตยังสามารถชวยในการจํากัด 
การแพรกระจายของโรคมาสูคนไดอีกดวย 

8. แพะที่จะนําเขาฝูงเพ่ือการขยายพันธุนั้นควรจะไดรับการตรวจแลววาปลอดจากโรคนี้ 
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ภาพที่ 8.1 ซากลูกแพะที่แทงออกมาจากแมแพะที่เปนโรคแทงติดตอ 
 

 
 

ภาพที่ 8.2 อาการอัณฑะอักเสบและบวมน้ําที่ถุงหุมอัณฑะในพอพันธุที่เปนโรคแทงติดตอ 
(ที่มา: http://www.fao.org/docrep/003/t0756e/T0756E06.htm) 
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โรคมงคลอพิษเทียม (Melioidosis) 
 โรคมงคลอพิษเทียม (Melioidosis) เปนโรคที่ทําใหเกิดตุมหนองในสวนของตอม 
น้ําเหลืองและอวัยวะภายใน ลักษณะของหนองที่เกิดขึ้นจะเปนหนองขนเหนียวคลายครีมหรือ 
เนย หนองจะมีสีเหลือง หรือสีเหลืองอมเขียว ซึ่งโรคนี้จะสงผลทําใหสัตวเกิดความเจ็บปวดเปน 
อยางมาก และอาจลุกลามไปยังอวัยวะอ่ืนๆได เชน ขอขา ระบบประสาท และปอด เปนตน 
ซึ่งหากมีการลุกลามไปยังอวัยวะใดก็จะทําใหสัตวแสดงอาการของโรคตามความเสียหายที่เกิดขึ้
นของอวัยวะที่ถูกทําลายนัน้  
 สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกลุม Pseudomonas ที่มักจะพบไดงาย 
ในรางกายสัตวและในสภาพแวดลอมคือ Pseudomonas pseudomalliei ซึ่งสามารถพบการ 
ปนเปอนของเชื้ออยูในดิน น้ําและในพื้นที่มีสิ่งปฏิกูลสะสมอยูอยางไมถูกสุขลักษณะ เน่ืองจาก 
เชื้อน้ีคอนขางทนตอสภาพแวดลอมและจะมีชีวิตอยูไดนานในสิ่งขับถาย เชน อุจจาระ ปสสาวะ 
จากสัตวทีป่วยซ่ึงจะเปนสิ่งปกปองเช้ือจากสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี 
  การติดตอของโรค สัตวจะไดรับเชื้อจากแหลงตางๆที่ปนเปอนเชื้ออยูนั่นคือการ 
สัมผัสกับดิน น้ํา สิ่งคัดหลั่ง อุจจาระ ปสสาวะของสัตวปวยโดยตรง หรือการที่เชื้อโรคสัมผัสถูก 
บาดแผล และเย่ือเมือกออนของสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งบาดแผลตามรางกายของแพะที่พบวา 
เกิดขึ้นไดงายจากการบาดเจ็บมีตะปูหรือสิ่งของมีคมในคอกทิ่มตํา หรือจากการที่ถูกกิ่งไมและ 
หนามเกี่ยวในระหวางการแทะเล็มในทุงหญา และจากการที่สัตวกินเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปอนมา 
กับน้ําและอาหารโดยตรง 
 อาการของโรค สัตวทีป่วยดวยโรคนี้จะพบวาเกดิมีตุมหนองขึ้นที่ตอมน้ําเหลือง 
และอวัยวะภายในตางๆในรางกาย โดยตุมหนองที่เกิดขึ้นน้ีจะมีลกัษณะเปนหนองขนสีครีมถึง 
เหลืองอมเขียว และหนองจะขนคลายเนย อาการอื่นที่อาจพบไดในรายที่ปวยแบบเรื้อรัง คอื  
สัตวจะซูบผอม ตาจมลึก ออนเพลีย ผิวหนังเห่ียวแหง ขนหยาบ จมูกแหง มีขี้มูกขี้ตากรัง และ 
อาจพบอาการปอดบวมรวมดวย ในรายที่มีการติดเชื้อเขาไปในขอจะพบวาแพะมีอาการขาเจ็บ 
ขอขาอักเสบบวม เดินขากระเผลก และหากเชื้อลุกลามเขาสูระบบประสาทจะทําใหแพะเกิดมี 
อาการทางประสาท เชน การเดินไมสัมพันธกัน เดินวน หรือเดินหมุนเปนวงกลม คอเอียง การ 
กาวยางผิดปกติ ทาเดินและการยืนจะไมสมดุล 
 การปองกันและรักษา 
 ในฟารมที่พบการติดตอของโรคนี้ขึ้นในฝงูอาจใชยาปฏิชีวนะในการรกัษา แตพบ 
วาการตอบสนองตอการรักษานั้นจะเกิดขึ้นไดในชวงหนึ่ง และหลังจากหยุดยาอาการก็จะกลับ  
 
 
 
 
 

AT 335 137



มาอีก ซึ่งหากการรักษาไมไดผลอาจเกิดผลเสียในแงการกระจายของเชื้อโรคสูสิ่งแวดลอมได 
ดังนั้นหากพบสัตวที่ปวยดวยโรคมงคลอพิษเทียมจําเปนตองคัดทิ้ง เพ่ือจํากัดการแพรกระจาย  
ของโรค และควรดูแลเรื่องความสะอาดของคอก และบริเวณโดยรอบคอกแพะใหถูกสุขลักษณะ 
หากตองทําการรักษาแพะที่มีอาการตุมหนองหรือฝตองแยกออกมารักษา และทําความสะอาด 
บาดแผล เศษหนอง รวมถึงบริเวณคอกโดยราดดวยน้ํายาฆาเชื้อสําหรับทําความสะอาดใหทั่ว 
 

 
  

ภาพที่ 8.3 กอนฝที่ตอมนํ้าเหลืองบริเวณใตคอของแพะ 
(ที่มา: http://www.sheep101.info/201/diseasesa-z.html ) 

 
  โรควัณโรคเทียม (Pseudotuberculosis or Caseous Lymphaadenitis) 
 โรควัณโรคเทยีม (Pseudotuberculosis หรือ Caseous Lymphaadenitis) 
เปนโรคที่ทําใหเกิดมีอาการของตุมหนองขึ้นทั่วไปตามผิวหนังและตอมน้ําเหลือง ซึ่งโรคนี้จะมี 
การแพรกระจายอยูทั่วไปในทองถิ่นที่มีการเลี้ยงแพะและแกะเปนจํานวนมากๆ และเปนโรคที ่
ติดตอจากสัตวมาสูคนได (Zoonosis) จึงทําใหตองมีการควบคุมดูแลสุขาภิบาลเปนอยางดี 
เพ่ือปองกันโรคไดอยางมีประสิทธิภาพไมใหกลายเปนปญหาสาธารณสุขเกิดขึ้นกบัผูเลี้ยง 
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 สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Corynebacterium pseudotubercolosis 
และ C. ovis ที่สามารถพบไดทั่วไปในสิ่งแวดลอมทีมี่การเลี้ยงแพะและแกะเปนจํานวนมากโดย 
ที่โรคจะมีการกระจายแฝงอยูทั่วไปในแหลงที่อยูอาศัยน้ันหรืออาจมีการปนเปอนอยูตามพื้นดิน 
พ้ืนคอก โรงเรือน รางน้ํา รางอาหาร และในแปลงหญาที่ปลอยใหแพะลงแทะเล็ม  
 การติดตอของโรค เชื้อแบคทีเรียนีจ้ะสามารถติดตอสูตวัสัตวไดโดยการเขาทาง 
บาดแผลตามรางกายของแพะที่เกิดการบาดเจ็บจากตะปูในคอกตํา หรือจากการที่ถูกกิ่งไมและ 
หนามเกี่ยวในระหวางการแทะเล็มในทุงหญา และจากการที่สัตวกินเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปอนมา 
กับน้ําและอาหารโดยตรง โรคนี้จะทําใหมีการดําเนินไปของโรค (Pathogenesis) เปนไปอยาง 
ชาๆนั่นคือจะทําใหสัตวมีการแสดงอาการแบบเรื้อรัง ดังนั้นจึงมักพบอาการของโรคในสัตวที่โต 
แลวมากกวาพวกลูกแพะ 
 อาการของโรค โรคนี้จะทําใหเกิดมีตุมหนอง ฝ บริเวณผิวหนังและตอมน้ําเหลือง 
ตุมฝหนองที่เกิดขึ้นน้ันอาจพบวามีทั้งขนาดเล็กและใหญ โดยเริ่มแรกอาจจะพบวาตุมฝหนองที่ 
เกิดขึ้นมีขนาดเล็กแลวขยายขนาดใหญขึน้ สามารถพบตุมหนองไดทั่วไปตามรางกาย เชน คอ 
หนาอก หัวไหล สีขาง สะโพก ขา ขอเขา ขอศอก ไรกีบ รวมถึงที่บริเวณซอกรักแร ผิวดาน 
ในของซอกขาหนีบ ซ่ึงลกัษณะหนองที่เกิดขึ้นจะขนเหนียวเปนครีมคลายเนยสีเหลืองปนเขยีว 
และถาหากตุมหนองนั้นแตก หรือเกิดเปนฝแบบเรื้อรังจะทําใหแผลบริเวณนั้นแหงแข็งเปนปน 
นอกจากนี้ยังอาจพบการเกิดหนองที่อวัยวะภายใน เชน ตอมน้ําเหลืองที่ใตผวิหนัง บริเวณ 
ระหวางขัว้ปอดทั้งสองขาง ตอมน้ําเหลืองในระบบทางเดินอาหารและเยื่อแขวนสาํไส โรคนี้อาจ 
ไมกอใหเกิดอาการรุนแรงมากนักหากไมเกิดหนองขึ้นที่อวัยวะสําคัญ และการเกิดอาการแบบ 
เรื้อรังจึงทําใหแพะเพียงแคเกิดความออนแอ ผอมแหง ผิวหนังแหงหยาบ และถาแพะปวยเปน 
เวลานานจะทาํใหแพะมีระบบภูมิคุมกันต่ําลง นอนซม ลุกขึ้นยืนไมได    
 การปองกันและรักษา กรณีที่พบวามีแพะปวยดวยอาการเกิดตุมฝหนองขึ้นในฝูง 
ควรแยกแพะออกจากฝูงเพ่ือทําการรักษาโดยใชน้ํายาฆาเชื้อชะลางตุมหนอง และตองทําความ 
สะอาดพื้นคอกดวยน้ํายาฆาเชื้อรวมถึงสวนของเศษหนองที่ไหลเปอนอยูหลังจากทําการรักษา 
นอกจากนี้อาจจําเปนตองฉีดยาปฏิชีวนะใหแกแพะที่ปวย แตเน่ืองจากโรคนี้เปนโรคเรื้อรังและ 
เชื้อโรคจะมีมากในกอนของฝหนอง ยาจึงไมสามารถแทรกซึมผานเยื่อผังผืดของกอนฝเขาไป 
ยังเชื้อโรคที่อยูในสวนหนองไดทําใหการรักษาไมคอยไดผลนัก ดังนั้นการปองกันการเกิดโรค 
จึงเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงทั้งในเรื่องของการรักษาความสะอาดและใชสารเพื่อฆาเชือ้บริเวณคอก 
พ้ืนโรงเรือน รางน้ํา รางอาหารอยูเปนประจํา  
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ภาพที่ 8.4 การเกิดตุมฝหนองพุพองทั่วไปตามรางกายและใบหนาในแพะ 
(ที่มา: http://www.fao.org/docrep/003/t0756e/T0756E06.htm) 

 

 
 

ภาพที่ 8.5 กอนหนองที่เกิดขึ้นที่อวัยวะภายในของแพะ 
) www.uoguelph.ca/~pmenzies/(ที่มา: http://
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โรคขออักเสบ (Arthritis) 
 โรคขออักเสบ (Arthritis) เปนภาวะที่เกดิการอักเสบของขอขา มักเกิดมีอาการกับ 
ขอของขาขางใดขางหนึ่งทําใหสัตวเกิดความเจ็บปวดและบวมขึ้นอยางรวดเร็ว  
  สาเหตุและอาการของโรคขออักเสบ โรคขออักเสบอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ 
แตจะทําใหมีอาการของการอักเสบ บวม ขอจะรอน และเกิดความเจ็บปวดของขอไดคลายกนั 
โดยการอักเสบของขอในแพะเกิดไดทั้งแบบการอักเสบแบบไมติดเชื้อและแบบตดิเชื้อ ซึ่งแบบ 
ที่ไมติดเชื้ออาจเกิดจากการกระทบกระแทกบาดเจ็บ หรือการใชงานหนักเกินไป เชน เดิน วิ่ง 
มากเกินไป รวมถึงพฤติกรรมของตัวแพะเองที่จะชอบปนปาย กระโดดไปมา หรือมีการตอสูกัน 
เองเกิดขึ้นภายในฝูง และการกระโดดเพื่อทําการขึ้นผสมของพอพันธุที่ยืนอยูบนพ้ืนที่ไมเรียบ 
ทําใหมีอาการปวดบวมและการอักเสบของขอเกิดขึ้น กรณีของลูกแพะที่มีการสะสมแคลเซยีม 
ในกระดูกและขอผิดปกติไปจะพบวาขอขามีการบวมผดิรูปราง กระดูกขาออน (Rickets หรือ 
Osteopetrosis) ทําใหลูกแพะยืนไดลําบาก และมีกระดูกขาที่เล็ก แนวกระดูกบิดงอ สวนแพะที่ 
มีอายุมากจะพบอาการอักเสบบวมของขอจากสาเหตุภาวะความเสื่อมของขอ (Degenerative 
osteoarthriitis) ที่เกิดขึ้นตามอายุตามการใชงานและความสึกหรอของรางกาย  
 สาเหตุจากการติดเชื้อน้ันมีทั้งแบบทีต่ิดเชื้อแลวทําใหเกิดเปนหนอง และแบบทีไ่ม 
เกิดหนอง โดยการติดเชื้อพวก Chlamydia มักทําใหเกิดการอักเสบแบบไมเกดิหนอง ซึ่งมัก 
พบในแกะ สวนแพะก็อาจพบการเกิดโรคจากเชื้อน้ีไดบาง นอกจากนี้การอักเสบของขอที่พบ 
ไดในลูกแพะแรกเกิดและแพะรุนอาจมีสาเหตุเกิดมาจากการติดเชื้อกลุม Mycoplasma spp.   
 การติดเชื้อที่ขอแบบที่ทําใหมีหนองมักจะเกิดไดจากเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดที่พบอ
ยูทั่วไปในสภาพแวดลอมรอบตัวสตัว เชน Streptococcuc spp., Staphylococus spp. และ 
Corynebacterium spp. เปนตน การตดิเชื้อที่ขอน้ีนอกจากจะทําใหแพะมีอาการของขออักเสบ 
บวม เจ็บปวดและเกิดหนองที่ขอแลวยังทาํใหแพะมีไข ซึม เบื่ออาหารและออนเพลยีอีกดวย   
 การปองกันและรักษา โรคขออักเสบสามารถใชยาฉีดเพื่อลดอาการอักเสบของ 
ขอโดยยากลุมที่นิยมใชเปนกลุมยาแกปวดลดบวมพวก Steroid หรือ NSAIDs ก็ได สวนกรณี 
ของการอักเสบแบบติดเชื้อตองทําการรักษาขอโดยการดูดเอาฝหนองออกจากขอ ลางทําความ 
สะอาดแผลดวยน้ํายาฆาเชือ้ จากนั้นควรฉีดยาลดอกัเสบและยาปฏิชีวนะที่มีการออกฤทธิ์แบบ 
วงกวางใหแกแพะ และควรแยกแพะทีมี่อาการขออักเสบกักไวในคอกเพื่อลดการออกกําลังกาย 
ทําใหสัตวไดพักการใชขาระยะหนึ่งตามความรุนแรงของอาการ ซึ่งสวนใหญตองทําการรักษา 
ติดตอกันเปนระยะเวลาอยางนอย 1 สัปดาห                                                                        
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ภาพที่ 8.6 อาการขอบวมอักเสบในแพะ 
 

โรคลําไสอักเสบเปนพิษ (Enterotoxemia) 
 โรคลําไสอักเสบเปนพิษ (Enterotoxemia) เปนโรคที่พบไดทัว่ไปทุกทองถิ่นและ 
ทําใหเกิดความเสียหายรายแรงแกแพะไดทุกชวงอาย ุ โดยเฉพาะลูกแพะที่โรคนี้มักเปนสาเหต ุ
หลักที่ทําใหมีอัตราการปวยและตายอยูเสมอ  
 สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรียพวก Clostridium spp. โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เชื้อ Clostridium perfringens ซึ่งเปนแบคทีเรียแกรมบวกที่สามารถสรางสปอรและสรางสาร 
พิษกลุม Enterotoxin ได เชื้อแบคทเีรียนี้สามารถเจริญไดดีในที่ที่ปราศจากออกซิเจน และมี 
การแบงตัวไดในระยะเวลาอนัสั้นหลังจากที่มีการติดเชือ้เขาไปในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเปน 
แหลงที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของเชื้อ  
 การติดตอของโรค เชื้อแบคทีเรียพวก Clostridium spp. อาจพบไดวาปนเปอน 
ในอุจจาระของสัตวเคี้ยวเอ้ืองพวกโค กระบือ และหากอยูในดินก็จะสามารถดํารงชีวิตและสราง 
สปอรปกปองตัวเองทําใหทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม และยังคงความสามารถของการ 
ติดเชื้อไวไดนาน แพะไดรับเชื้อเขาไปไดจากการกินอาหารที่ปนเปอนเชื้อหรืออาหารที่บูดเนา 
เม่ือเชื้อเขาสูระบบทางเดินอาหารของสัตวแลวจะเกิดการเพิ่มจํานวนขึ้น นอกจากนี้เชื้อโรคยัง  
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สามารถสรางสารพิษอันเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการดูดซึมสารพิษเขาสูรางกายสัตวจนเกิดภาวะเ
ลือดเปนพิษและทําใหสตัวตายอยางกระทันหัน  
 อาการของโรค การแสดงอาการของโรคนั้นอาจขึ้นอยูกับความรุนแรงของภาวะ 
การติดเชื้อ การดูดซึมสารพิษที่เชื้อแบคทีเรียนี้สรางขึ้นเขาสูรางกายและอายุของแพะ โดยอาจ 
มีอาการแบบเรื้อรัง คือ พบอาการไดตั้งแตแพะจะซึม เบื่ออาหาร มึนงง กลามเนื้อออนเปลี้ย 
ขาทั้ง 4 ขางไมมีแรง เดินโซเซ เดินไมสัมพันธกัน ทองเสีย มีไขสูงๆต่ําๆอยูนานเปนหลาย 
สัปดาห น้ําหนักลด แพะที่อยูในชวงการใหนมจะพบวาใหนมลดลง ในแพะที่อายุนอยหรือมี 
การดูดซึมสารพิษจากเชื้อแบคทีเรียเขาไปจะทําใหเกดิอาการแบบเฉียบพลัน คือ แพะจะซึม 
นอนซมและตายอยางกระทันหัน 
 การปองกันและรักษา โรคนี้สามารถปองกันไดดวยการฉดีวัคซีนซึ่งเปนที่นิยม 
ทํากันในตางประเทศ แตในประเทศไทยเรานั้นยังไมเปนที่นิยมนัก จึงมีเพียงแตมาตรการทีใ่ช 
ในการปองกันการเกิดโรคโดยการจัดการสุขาภิบาลที่ดี มีการรักษาความสะอาดคอก โรงเรือน 
และการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันไมใหเปนแหลงสะสมของเชื้อ  
 นอกจากนี้ตองใสใจในเรื่องของการจัดการดานการใหอาหาร โดยตองจัดหาอาหาร 
ที่สะอาดไมเกิดการบูดเนาหรือเกาเก็บ และตองหม่ันเก็บอาหารที่แพะกินเหลือในแตละวันออก 
เพ่ือไมใหเกิดการเนาเสียเปนแหลงของเชือ้โรคได   
 

 
 

ภาพที่ 8.7 ความเสียหายในระบบทางเดินอาหารของแพะจากโรคลําไสอักเสบเปนพิษ  
(ที่มา: http://www.fao.org/docrep/003/t0756e/T0756E06.htm) 
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โรคคอบวม (Hemorrhagic septicemia) 

 โรคคอบวม (Hemorrhagic septicemia)  เปนโรคติดตอในปศสุัตวที่รายแรงอีก 
โรคหนึ่ง ซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นไดทั้งโค กระบือ แพะ แกะ สุกร เปนโรคระบาดที่เกิดขึน้เกือบทุกฤดู 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูฝนที่มีสภาพอากาศเปลีย่นแปลงบอยสงผลตอสุขภาพของสัตวทาํ 
ใหเกิดความเครียด และระบบภูมิคุมกันของรางกายลดต่ําลงก็จะทําใหมีการระบาดของโรคได  
 สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Pasteurella multocida ซึ่งเปนเชื้อที่จะ 
ไมกอโรคหากรางกายของสัตวนั้นมีสขุภาพดี ซึ่งระบบภูมิคุมกนัของรางกายสัตวจะสามารถ 
ควบคุมเชื้อไวไมใหมีการเพิ่มจํานวนและกําจัดเชื้อออกไปจนไมทําใหเกิดโรค 
 การติดตอของโรค การระบาดของโรคมักเกิดขึ้นไดในชวงที่สตัวเกิดความเครียด 
และออนแอ เชน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในชวงเปลี่ยนฤดูจากชวง 
หนาฝนเขาสูหนาหนาว หรือในระหวางการขนยายสตัวที่จะทําใหสัตวเกิดความเครียดจากการ 
ปรับตวัในสภาพแวดลอมใหมๆ ถึงแมวาโรคนี้สามารถเกิดกับสตัวไดหลายชนิดแตโรคนี้จะกอ 
ความรุนแรงกับกระบือมากกวาในแพะ การติดตอสวนมากแพะจะไดรับเชื้อผานทางอาหารและ 
น้ํา หรือจากการสัมผัสคลุกคลีกบัสัตวปวยจากการเลี้ยงสัตวใหอยูในสภาพพื้นทีค่ับแคบ และ 
อยูอยางแออัดหนาแนนเกินไป รวมทั้งการถายเทอากาศในคอกไมดี เปนตน  
 อาการของโรค จะพบวาแพะมีอาการบวมน้ําตามผวิหนังที่บริเวณแกม ใตคาง 
ลําคอ เกิดความเจ็บปวดบริเวณทีบ่วม สวนที่บวมจะมีลักษณะเปนกอนแข็ง คลําดูรูสึกรอน 
แพะจะหอบหายใจถี่ขึ้น และมีอาการหายใจลําบาก มีน้ําลายไหลมากกวาปกตหิรืออาจเห็นวา 
น้ําลายฟูมปากและมีของเหลวไหลยอยออกมาทางรูจมูก เยื่อตาอักเสบแดง น้ําตาไหล มีไขสูง 
เบื่ออาหาร ออนเพลีย แพะที่กําลังใหนมจะใหนมลดลงอยางเห็นไดชัด บางตัวอาจมีอาการ 
ทองผูกแตบางตัวอาจพบวาทองรวง ในรายที่มีการติดเชื้อรุนแรงจะนอนซึมและในที่สุดก็ตาย 
สัตวที่อายุนอยจะตายเรว็ สวนสัตวที่มีอายุมากจะตายภายใน 4-6 วัน ในรายที่เปนแบบเรื้อรัง 
มักพบวาแพะจะมีอาการถายเหลวเรื่อยๆแตไมรุนแรง ซูบผอมลงและตายภายใน 3-4 สัปดาห 
 การปองกันและรักษา การควบคุมการแพรเชื้อที่ดีที่สุดคือจะตองจัดการเกี่ยวกับ 
สุขภาพของสัตวใหสมบูรณแข็งแรง และพยายามหลกีเลี่ยงมิใหสัตวไดรับการกระทบเทือนจาก 
สภาพแวดลอมที่ไมดี หรือทําใหสัตวเกิดความเครียดอยูเปนเวลานาน เชน ปลอยใหแพะขาด 
อาหารหรือกระหายน้ําเปนเวลานาน การกักขังสัตวในคอกก็ไมควรใหหนาแนนเกินไป และเม่ือ 
มีการนําสัตวเขามาใหม ควรจะกักไวในคอกกักสัตวชั่วระยะเวลาหนึ่งกอนที่จะปลอยใหรวมฝูง  
เพ่ือที่เปนการใหเวลาแกสัตวตวัใหมในการปรับตวั และยังชวยปองกันการนําโรคเขามาในฝงู 
หากวาสัตวนัน้เปนพาหะนําโรค 
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 กรณีพบสัตวที่มีอาการปวย หรือสงสัยวาเปนโรคคอบวมตองแยกสัตวออกจากฝูง 
ทันที ควรทําความสะอาดคอกดวยน้ํายาฆาเชื้อและอยาใหสัตวอยูในที่ชื้นแฉะ จัดคอกใหมีการ 
ระบายอากาศที่ดีถายเทไดสะดวก และทําการฉีดวัคซีนเพื่อสรางภูมิคุมกันโรคใหกับสัตว โดย 
ฉีดวัคซีนในลกูแพะหลังหยานมและควรทําซ้ําอยางนอยปละ 2 ครัง้  
 

โรคปอดบวม (Pneumonia) 
 โรคปอดบวม (Pneumonia) เปนโรคที่เกี่ยวของกับระบบทางเดนิหายใจที่พบได 
บอย ในสภาวะอากาศที่หนาวเย็นและชืน้เกินไป หรือการเลี้ยงแพะในคอกที่หนาแนนจนทําให 
การระบายอากาศเกิดขึ้นไดลําบากและมีการหมักหมมของอุจจาระ ปสสาวะ ทําใหมีกลิ่นเหม็น 
ของแอมโมเนียสะสมอยู ซึ่งจะทําใหเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจของแพะได 
 สาเหตุของโรค ในขั้นแรกอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและมีการตดิเชื้อแบคทีเรยี 
แทรกซอน (Secondary infection) หรือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียโดยตรงซึ่งเชื้อแบคทีเรีย 
กอโรคพบไดหลายชนิด เชน Pasteurella spp., Streptococus spp., Staphylococus spp.  และ 
Hemophillus spp. เปนตน 
 การติดตอของโรค สวนใหญเกิดจากการหายใจเอาเชื้อเขาไปโดยตรง นอกจาก 
นี้ยังเกิดจากการที่แพะสัมผัสคลุกคลีกับสตัวปวย อยูในแหลงที่อยูอาศัยเดียวกันอยางหนาแนน 
ไมมีการระบายอากาศที่ดีทาํใหเชื้อโรคลองลอยปนเปอนอยูในอากาศ 
 อาการของโรค โรคนี้จะทําใหเกิดมีอาการปอดชื้น มีน้ําหรือหนองคั่งอยูในปอด 
ทําใหมีอาการปอดบวมและปอดอักเสบ รวมถึงอาจเกิดการอักเสบที่หลอดลมทําใหแพะหายใจ 
ลําบาก หอบ มีขี้มูกขี้ตากรัง ไอและจามบอยๆ แพะจะซึม เบื่ออาหาร น้ําหนักลด ลุกลี้ลุกลน 
เน่ืองจากการหายใจที่ลําบากทําใหไมสามารถไดรับออกซิเจนเต็มที ่ บางครั้งแพะไมยอมนอน 
ตองยืนกางขาหอบหายใจแตหายใจไดตืน้ๆ และหายใจเสียงดัง รายที่มีการติดเชื้อรุนแรงอาจ 
เกิดการอักเสบและมีหนองที่ตอมน้ําเหลอืงในชองอก (Mediastinal lymph nodes) รวมดวย  
 การปองกันและรักษา การควบคุมปองกันโรคควรเนนดานการสุขาภิบาลและ 
การรักษาความสะอาดของคอกและโรงเรอืน มีการถายเทอากาศทีดี่ ควรมีผาใบกันลมกันฝน 
ในชวงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนชวยปองกันไมใหแพะเปนหวัดไดงาย  
 หากพบแพะทีป่วยเปนโรคปอดบวมควรนาํแพะมาใหอยูในที่อบอุน การรักษาจะ 
ทําการรักษาตามอาการคือในกรณีที่แพะมีการติดเชื้อแบคทีเรียในปอดจะฉีดยาปฏิชีวนะใหกับแ
พะติดตอกันอยางนอย 4-5 วัน จนกวาแพะจะมีอาการดีขึ้น 
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โรคติดเชื้อไวรัส 

 โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเปนโรคที่ไมมียารักษาแตสามารถปองกันไดโดยการรักษาคว
ามสะอาดของคอกและโรงเรอืนแพะใหสะอาดและควรใชน้ํายาฆาเชื้อโรคอยูเสมอ เพราะวา 
เชื้อไวรัสจะถกูทําลายไดงาย และไมสามารถทนตอสภาพแวดลอมไดนานหากอยูนอกตัวสัตว 
นอกจากนี้สัตวที่มีสุขภาพแข็งแรงจะมีภูมิตานทานโรคที่ดีไมทําใหเกดิการติดเชื้อหรือปวยงาย 
รวมถึงในปจจุบันยังมีวัคซีนที่ใชในการปองกันโรคตางๆที่ใชกันอยูมากมายหลายชนิดเพื่อชวยใ
นการกระตุนการสรางภูมิคุมกันของรางกาย ซึ่งวัคซีนที่ใชฉีดใหกับสัตวนั้นสามารถทําใหเกดิ 
การสรางภูมิคุมกันและปองกันการติดโรคอยางไดผลดี 
 โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสอันเปนปญหาสําคัญในการเลีย้งแพะ ไดแก โรคปากและ 
เทาเปอย, โรคปากเปอยพุพอง, โรคขอและสมองอักเสบในแพะ เปนตน 
  
 โรคปากและเทาเปอย (Foot and mouth diseases; FMD) 
 โรคปากและเทาเปอย (Foot and mouth diseases; FMD) เปนโรคติดตอรายแรง 
ในสัตวกีบ และเปนปญหาสําคัญในวงการปศุสัตว เน่ืองจากมีการระบาดไดอยางรวดเร็วหาก 
ไมมีมาตรการในการควบคมุปองกันโรคและการกักสตัวที่เครงครัด โรคนี้จะทําใหเกิดอาการที่ 
มีลักษณะเดนคือ มีตุมผดใสที่ปากและจะแตกกลายเปนแผลหลุม ทําใหแพะเจ็บที่ปากแพะจึง 
ไมสามารถกินอาหารได  น้ําลายฟูมปาก เคี้ยวเอ้ืองไมได ตามกีบเทาเปนแผลและหนองทําให 
เทาเจ็บจนแพะจะไมยอมเดินไปไหน  โรคนี้อาจมีการติดตอมาถึงคนไดแตพบวามีโอกาสเกิด 
ขึ้นไดนอยมาก 
 สาเหตุของโรค เกิดจาก RNA ไวรัส ในกลุม Picorna virus มีหลายชนิด เชน type 
A, O, C, Asia 1 ซึ่งแตละชนิดจะไมมีปฏิกิริยาตอกัน เน่ืองจากเชื้อไวรัสจะไมสามารถ 
ดํารงชีวิตอยูไดดวยตัวเองในสภาพแวดลอมภายนอกตัวสัตว จึงพบเชื้อไวรัสนี้อยูในของเหลว  
เลือด น้ํานม ปสสาวะ สิง่ขับถายตางๆจากสัตวที่ปวย และเนื้อเยื่อที่หลุดลอกออกมาจากแผล 
หากมีสิ่งคัดหลั่งหรือเน้ือเยื่อสัตวหอหุมปกคลุมอยูเชื้อไวรัสก็สามารถอยูไดนานขึ้น แตเชื้อน้ีจะ 
สามารถถูกทาํลายไดงายเพียงสัมผัสน้ํายาฆาเชื้ออยางออนหรือถูกแสงแดด จึงจําเปนอยางยิ่ง 
ที่เกษตรกรจะตองเนนหนักเรื่องความสะอาดโรงเรือน อาหาร และน้ํา รวมถึงการสุขาภิบาลที่ดี 
เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันแพรระบาดของเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยอยางไดผล  
 การติดตอของโรค โรคนี้ติดไดงายและรวดเร็วมากโดยการกินอาหาร หญา และ 
น้ํารวมกับสตัวปวย การคลุกคลีสัมผัสกนัโดยตรง หรือการที่ลูกดูดนมจากแมที่ปวยดวยโรคนี้ 
รวมถึงการเคลื่อนยายสัตวที่อาจเปนพาหะของโรคจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงสามารถทําให  
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เกิดการแพรกระจายของโรคไดงาย ดังนั้นการเคลื่อนยายสัตวจึงจําเปนจะตองไดรับการกักกัน 
โรคและการรบัรองวาปลอดโรค  
 อาการของโรค ลักษณะที่เปนอาการเดนของโรคนี้คือจะพบวามีตุมแดงเกิดขึ้นอยู 
รอบๆริมฝปาก ภายในชองปาก เหงือก ลิ้น กระพุงแกม และรอบๆขอเทา ไรกีบ หรือพบไดที่ 
หัวนม และเตานม แพะจะมีอาการไขรวมดวยนานประมาณ 3-6 วัน จากนั้นตุมแดงจะมีการ 
สะสมน้ําใสๆและเริ่มแตกออก แผลที่เกดิจะพุพอง หนังหลุดลอกออกกลายเปนแผลหลุมขนาด 
ใหญลุกลามออกไป เม่ือตุมน้ีแตกออกเปนแผลแลวจะทําใหแพะมีน้ําลายฟูมปากอยูเสมอและ 
เจ็บปากจนทาํใหแพะกินอาหารและเคี้ยวเอ้ืองไมได รางกายซูบผอมออนแอลงจนตายไปเอง 
 สวนที่ไรกบีกจ็ะพบตุมที่แตกออกทําใหเกิดเปนแผลหลมุขนาดใหญ กีบและขอเทา 
เปนแผล ทําใหสัตวเดินไมสะดวกหรือเดินไมได อาจมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนทําใหมี 
หนองและสรางความเสียหายในเนื้อเยื่อชัน้ที่ลึกลงไปจนถึงกระดูกนิ้วเทา กีบเนา และหลุดออก 
มาได รวมถึงหากมีการติดเชื้อที่รุนแรงอาจทําใหเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดภาวะโลหติ 
เปนพิษและตายได  
 นอกจากนี้อาการอื่นๆที่อาจจะพบไดคือ ที่เตานมจะแข็งเปนกอนมีอาการคลายกับ 
เปนเตานมอักเสบและเกิดเปนแผลพุพองที่ผิวหนังของเตานม หัวนม ผลผลิตน้าํนมลดลงและ 
น้ํานมที่ไดเกิดเปนหนองหรือมีเลือดและนํ้าเหลืองปนออก รวมทั้งอาจมีการแทงเกิดขึ้นได  
 การปองกันและรักษา โรคนี้ถือเปนโรคระบาดที่แพรกระจายไดรวดเร็วและทํา 
ความเสียหายใหแกวงการปศุสัตวเปนอยางมาก จึงจําเปนตองมีมาตรการที่ใชในการควบคมุ   
และปองกันโรคนี้อยางเขมงวด โดยหากพบวามีสัตวปวยดวยโรคนี้ควรตองทําลายสัตวและฝง 
และมีการกักสัตวเพ่ือควบคุมการแพรกระจายของโรค ในพื้นทีเ่ม่ือมีการตรวจพบวาเกิดโรคนี้ 
ระบาดแลวจะตองประกาศใหพ้ืนที่นั้นเปนเขตกักกันสตัวขึ้นทันท ี หามการเคลื่อนยายสัตวออก 
จากบริเวณนัน้  
 เน่ืองจากโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสจึงไมมีการรักษานอกจากจะใชการรักษาแบบพยงุ 
อาการนั่นคือ เม่ือพบอาการปวยหรือเกิดบาดแผลทีใ่ดก็ควรทําความสะอาดบาดแผลดวยน้ํายา 
ฆาเชื้อและปายยามวงหรือใสยาที่แผลเพือ่ปองกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน และในราย 
ที่มีอาการปวยรุนแรงหรือมีไข ควรใหยาฉีดลดไขและฉีดยาปฏิชีวนะใหเพ่ือรักษาอาการติดเชื้อ 
แบคทีเรียแทรกซอน ปจจุบันวัคซีนทีใ่ชฉีดเพื่อปองกันโรคปากและเทาเปอยมีอยู 3 ชนิดคือ 
type A, O และ Asia 1 ในฟารมแพะสามารถทําวคัซีนไดโดยฉีดวัคซีนในลูกแพะในชวงอายุ 
หลังหยานมและควรทําซ้ําอยางนอยปละ 2 ครั้ง  
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ภาพที่ 8.8 อาการปากเปอยแบบแผลหลมุจากโรคปากและเทาเปอยในแพะ 
(ที่มา: http://www.foot-and-mouth-disease.com/.../symptoms.asp ) 

 

 
 

ภาพที่ 8.9 อาการกีบและไรกีบเปนแผลจากโรคปากและเทาเปอยในแพะ 
(ที่มา: http://www.foot-and-mouth-disease.com/.../symptoms.asp ) 
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โรคปากเปอยพุพอง (Contagious ecthyma) 
 โรคปากเปอยพุพอง (Contagious ecthyma) เปนโรคที่ทําใหเกิดผื่นเม็ดตุมคลาย 
ลมพิษขึ้นที่บริเวณรอบริมฝปากและเหงอืก หรืออาจพบไดที่บริเวณเตานม หัวนม และบริเวณ 
เยื่อออนรอบๆทวารหนัก เม่ือตุมผดนี้แตกออกจะทําใหเกิดความเจ็บปวดมากจนทําใหแพะไม 
สามารถกินนํ้าและอาหารได สงผลถึงความออนแอและรางกายทรดุโทรมลงอยางมาก ในกรณี 
ที่บาดแผลเกดิมีการติดเชื้อแทรกซอนจากแบคทีเรียจะยิ่งเพ่ิมความเสียหายแกบาดแผลและตัว 
สัตวมากขึ้น ทําใหเกิดภาวะติดเชื้อเขาสูกระแสเลือดได นอกจากนี้โรคนี้ยังเปนโรคติดตอจาก 
สัตวที่สามารถติดสูคนได ซึ่งทําใหเเกิดโรคผิวหนังและแผลพุพอง  
 สาเหตุของโรค โรคนี้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสกลุม Parapoxvirus ซึ่งเปน 
เชื้อไวรัสในกลุมที่เขาทําลายชั้นเยื่อบุของผิวหนัง (Epitheliotropic parapoxvirus) โดยจะเขาสู 
ผิวหนังและแบงตัวเพ่ิมจํานวนในสวนเซลลเคอราตินของผิวหนัง (Keratinocyte) จนทําใหเกิด 
ความเสียหายของเนื้อเยื่อ และเกิดเนื้อตายหลุดลอกออก เชื้อไวรัสชนิดนี้จะมีความทนทานสูง 
หากอยูในเซลลหรือเศษสะเก็ดแผลก็จะยงัมีชีวิตและคงความสามารถในการกอโรคได  
 การติดตอของโรค  โรคนี้ติดไดงายและรวดเรว็มากโดยการกินอาหาร หญา และ 
น้ํารวมกับสตัวปวย การคลุกคลีสัมผัสกนัโดยตรง การที่ลูกดูดนมจากแมที่ปวยดวยโรคนี้ หรือ 
ลูกที่ปวยดูดนมแมก็จะแพรเชื้อจากปากลูกสูเตานมของแมได รวมถึงการเคลื่อนยายสัตวที่อาจ 
เปนพาหะของโรคจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงสามารถทําใหเกิดการระบาดของโรคได 
 อาการของโรค เม่ือมีการติดเชื้อก็จะทาํใหเกิดตุมผดสีแดงขึ้นและกระจายลุกลาม 
ออกไปอยางรวดเร็ว เม่ือตุมน้ีแตกออกจะมีเลือดและนํ้าเหลืองไหลเยิ้ม สัตวเกิดความเจ็บปวด 
กินน้ําอาหารไมไดจนทําใหรางกายขาดอาหาร สุขภาพจะทรุดโทรมและออนแอลงอยางมากจน 
อาจทําใหสัตวหมดกําลังและตายในที่สุด ลูกแพะที่มีแผลที่ปากก็จะดูดนมไดลําบาก และอาจจะ 
มีไข ซึม ออนแรงและตายไดงาย  
 การปองกันและรักษา โรคนี้เปนโรคที่มีการระบาดไดอยางรวดเร็วและจะคงทน 
อยูนานทําใหเกิดเปนโรคประจําถิ่นไดงาย จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะมีมาตรการในการปองกันโรค 
ไมใหเกิดขึ้นในทองถิ่น โดยการดูแลควบคุมในเรื่องการเคลื่อนยายสัตวที่ปลอดจากโรคเขาสูฝูง 
อยางเขมงวด และเม่ือพบอาการปวยหรือเกิดบาดแผลที่ใดก็ควรทําความสะอาดบาดแผลดวย 
น้ํายาฆาเชื้อและปายยามวงหรือยาใสแผลเพ่ือปองกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนแมโรคน้ี 
จะไมกอใหเกิดความรุนแรงตอสัตวโตมากนักแตก็ควรจะดูแลปองกันไวกอน โดยดูแลเรื่องการ 
รักษาความสะอาดและใชสารฆาเชื้อที่พ้ืนคอก รางน้ํา รางอาหารอยูเปนประจํา  
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ภาพที่ 8.10 อาการปากเปอยแบบแผลหลุมจากโรคปากเปอยในแพะ 
 

 
 

ภาพที่ 8.11 อาการปากเปอยแบบพุพองจากโรคปากเปอยในแพะ 
(ที่มา: http://www.cfsph.iastate.edu/.../ImageDB/imagesCE.htm) 
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  โรคขอและสมองอักเสบในแพะ (Caprine Arthritis Encephalitis; CAE) 

 เปนโรคที่ทําใหเกิดอาการเกี่ยวกับระบบประสาทในแพะทําใหแพะเกิดอาการเดินไ
มได ลมลงนอนและลุกไมขึ้นคลายกับเปนอัมพาต ซึ่งแพะมักจะมีการแสดงอาการปวยในชวง 
ฤดูฝน เน่ืองจากความเครียด แตไวรัส CAE นี้ไมพบวามีรายงานการเกิดโรคในคน 
 สาเหตุของโรค เชื่อวาเกดิจากเชื้อไวรัส Viral Leukoencephalomyelitis ซึ่งเปน 
เชื้อรีโทรไวรัส (Retrovirus) ไวรัสกลุมน้ีจะทําใหเกดิโรคหลังจากใชระยะฟกตวัเปนเวลานาน 
และเม่ือสัตวไดรับเชื้อเพียงครั้งเดียวการติดเชื้อจะยังคงอยูไปตลอดชีวติ นอกจากนี้เชื้อชนิดนี้ 
ยังกอใหเกิดอาการของขออักเสบในแพะ (Arthritic diseases) จึงทําใหมีการเรียกกลุมอาการ 
ของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดนี้วา Caprine Arthritis Encephalitis Syndrome (CAE) 
 การติดตอของโรค มีการรายงานวาแพะสามารถติดเชื้อน้ีไดตั้งแตแรกคลอดโดย 
การที่ลูกแพะที่เกิดใหมกินนมน้ําเหลืองหรือนมแมที่ติดเชื้อน้ีก็จะทําใหลูกแพะติดโรคนี้ดวย แต 
หากลูกแพะทีถู่กแยกออกจากแมตั้งแตแรกเกิด และเลี้ยงดวยนมแพะ หรือนมเทียมจะสามารถ 
ควบคุมการกระจายของเชือ้ได นั่นแสดงใหเห็นไดวาลูกแพะไมไดมีการติดเชื้อมาจากในมดลูก 
ชองคลอดหรือในระหวางกระบวนการคลอด แตจะติดเชื้อน้ีจากการกินนมจากแมที่ติดเชื้อ  
 อาการของโรค การแสดงอาการของโรค CAE มีลักษณะอาการทีเ่ดนชัด 2 แบบ 
คือ อาการทางประสาทอันเกิดจากความเสียหายที่สมองและไขสันหลัง ซึ่งมักจะพบมากในลูก 
แพะ กับอาการอักเสบติดเชื้อที่ขอในแพะที่มีอายุมาก และเชื้อไวรัสนี้ยังสามารถทําใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงที่ปอดและเตานมไดอีกดวย 
 รูปแบบของอาการที่เกิดขึ้นทางระบบประสาทนั้นจะพบไดในลูกแพะที่มีอายุตั้งแต 
1-4 เดือน โดยลูกแพะทีไ่ดรับเชื้อน้ีจะแสดงอาการของขาหลังออนแรง แพะจะเดินกระเผลก 
คลายมีการเจบ็ปวดเกิดขึ้นที่ขาขางใดขางหน่ึงหรือทั้ง 2 ขา จากนั้นแพะจะลมลง และลุกไมขึน้ 
ซึ่งอาการจะรุนแรงขึ้นจนกลายเปนอัมพาตในที่สุด การเกิดโรคและแสดงอาการนี้อาจจะมีระยะ 
เวลาตั้งแตหลายวันจนถึงหลายสัปดาห ถึงแมวาลกูแพะที่แสดงอาการของการเปนอัมพาตแลว 
แตก็พบวาลูกแพะนั้นยังสามารถกินอาหารและน้ําได อีกทั้งยังราเริงเหมือนแพะปกติ ซึ่งอาการ 
อัมพาตมีสาเหตุมาจากการเสียหายและการอักเสบของไขสันหลัง สวนในลกูแพะที่มีอายุมาก 
ขึ้นมาอาจจะพบวามีการแสดงออกของอาการทางระบบประสาทอื่นๆได เชน คอเอียง เดินวน 
เปนวงกลม กลามเน้ือที่บริเวณใบหนาเปนอัมพาต ซึ่งเปนผลจากการถูกทําลายจากเชื้อไวรัส 
บริเวณกานสมองของแพะ นอกจากนี้ยังอาจจะพบวาลูกแพะมีการแสดงอาการของสภาวะปอด 
อักเสบและปอดบวมรวมดวย 
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 รูปแบบของอาการที่เกิดขึ้นที่ขอพบวามักพบในแพะที่มีอายุระหวาง 1-2 ป โดยที่ 
อาการในแพะแตละตวัอาจมีความรุนแรงแตกตางกันไป คือ ในแพะบางตวัจะมีอาการอักเสบ 
ของขอรุนแรงจนถึงเปนอัมพาตในระยะเวลาสั้นๆ ในขณะที่มีแพะบางตวัอาจแสดงเพียงอาการ 
ขาออนแรง เวลาเดินจะมีอาการเกร็งแข็งอยูเปนเวลานานโดยไมเปนอัมพาต ปกติแลวโรคนี้จะ 
กอใหเกิดอาการขาออนแรงทีละนอยและมีการอักเสบบวมของขอ สวนใหญจะพบที่ขอเขาและ 
ขอเทา ทําใหสัตวมีความเจ็บปวดทีข่อจึงไมอยากลุกเดิน ตองนอนอยูตลอดเวลา น้ําหนักลด 
บางครั้งหากมีการติดเชื้อที่ขออยางรุนแรงทําใหแพะมีไข รวมถึงจะมีการเคลื่อนไหวรางกายได 
ลําบากจนตองคลานดวยเขา ซึ่งทําใหเกดิแผลพุพองที่ขอขาและบริเวณลําตวั สะโพก หัวไหล 
จากการกดทับของน้ําหนักตัวแพะที่จะนอนอยูตลอดเวลา อันอาจเปนสาเหตุของภาวะติดเชือ้ 
แทรกซอนและปอดบวมจนทําใหแพะตายได 
 การปองกันและรักษา จากการศึกษาดานการกระจายของโรคนั้นพบวาการทีลู่ก 
แพะเกิดใหมกินนมน้ําเหลืองหรือนมแมที่ติดเชื้อน้ีก็จะทําใหลูกแพะติดโรคนี้ดวย ดังนั้นในการ 
ควบคุมและปองกันโรคจึงทําไดโดยการแยกลูกแพะออกจากแมตั้งแตแรกเกิด และเลีย้งดวยน้าํ 
นมแพะ นมเทียม หรือนมโคพาสเจอรไรซ ทั้งน้ีอาจใชนมนํ้าเหลืองที่ผานการฆาเชื้อดวยความ 
รอนใชเลี้ยงลกูแพะก็จะสามารถควบคุมการกระจายของเชื้อน้ีได รวมถึงควรเพิม่ความเอาใจใส 
ในเร่ืองของการรักษาความสะอาดและใชสารฆาเชื้อในบริเวณคอก พ้ืนคอก รางน้ํา รางอาหาร 
อยูเปนประจํา ในสวนของแนวทางการวนิิจฉัยโรค CAE นั้นสามารถกระทําไดโดยการตรวจ 
ทางซีรั่มวิทยาดวยวธิี Agar Gel Immunodiffusion (AGID) เพ่ือทดสอบวาแพะไดมีการสราง 
สารภูมิคุมกัน (Antibody) ตอโรค CAE หรือไม เน่ืองจากสัตวที่เคยสัมผัสเชือ้หรือเคยติดเชื้อ 
มากอนจะมีการตอบสนองโดยการสรางภูมิคุมกันตอโรคทําใหสตัวมีระดับ titer ของภูมิคุมกัน 
ของโรค CAE สูง ดังนั้นจึงเปนไปไดวาสตัวที่มีระดับภูมิคุมกันที่เปนบวกจะยังคงมีการติดเชื้อ 
 นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการทําใหฝูงแพะปลอดจากโรค CAE โดยที่ผูเลี้ยงตอง 
เขาใจการระบาดของโรค และปองกันการแพรกระจายของโรคอยางเครงครัดก็จะชวยลดอัตรา 
เสี่ยงของการติดโรคในฝูงได ทั้งน้ีควรจะใหความสําคัญกับการปองกันและการกระจายของโรค 
เพราะโรค CAE นั้นเปนโรคที่รุนแรงและยังทําความเสียหายอยางมาก ทั้งยังไมมีวิธีรักษาและ 
ไมมีวัคซีนที่ใชไดผลกับโรคนี้ มาตรการเพิ่มเติมดานการจัดการฟารมอ่ืนๆในการควบคุมและ 
ปองกันโรค CAE มีดังตอไปน้ี 

1. ควรทําการตรวจเลือดแพะทกุตัวในฝูงทุก 6 เดือน เพ่ือเปนการเฝาระวังการเกิดโรค 
หรือเพ่ือตรวจหาสัตวที่เปนพาหะนําโรค 

2. ใหทําการคัดทิ้งทันทีที่พบวาสัตวนั้นมีผลการตรวจเลอืดเปนบวก 
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3. หากสัตวในฝงูบางตัวหรือทั้งหมดมีผลการตรวจเลือดเปนบวกอาจกอใหเกิดภาวะการก
ระจายของโรคไปยังลูกสตัวได ดังนั้นจึงตองแยกลูกที่ไดจากฝงูออกก็จะสามารถนํา 
ลูกที่เกิดใหมมาใชประโยชนในการสรางฝูงที่ปลอดจากโรคฝูงใหมได 

4. ทําการตรวจเลือดลูกแพะทกุตัวในฝูงทุก 6 เดือน เพ่ือตรวจสอบสถานการณการติด 
เชื้อ และหากพบวาผลการตรวจเลือดเปนบวกใหทําการคัดทิ้งลูกแพะนั้นทันท ี

5. หากทําตามมาตรการเฝาระวังโรคนี้จะชวยใหการปองกันโรค CAE เปนไปไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและฝูงแพะจะปลอดจากโรคไดอยางรวดเร็วภายใน 2-3 ชั่วอายุ 

6. เน่ืองจากโรคนี้มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสจึงไมมีวิธีการรักษาที่ไดผลด ี นอกจากการรักษา 
แบบพยุงอาการ โดยเม่ือแพะมีอาการปวยในระบบใดจึงจะใหการรักษาตามอาการที่ 
เกิดขึ้น เชน การใหยาปฏิชีวนะรักษาอาการติดเชื้อ และการใหยากลุมสเตียรอยดใน 
รายที่มีการอักเสบ 

7. รักษาความสะอาดและใชสารฆาเชื้อบริเวณฟารม พ้ืนคอก รั้ว โรงเรือน รางนํ้าและ 
รางอาหารอยูเปนประจํา 

  
โรคติดเชื้อปรสิต 

 โรคติดเชื้อปรสิตในแพะนั้นสามารถพบไดทั้งปรสิตภายนอกและปรสิตภายใน โดย 
ปรสิตภายนอกหรือพยาธิภายนอก (External parasite) จะพบไดหลายชนิด เชน เห็บ หมัด เหา 
และแมลงรําคาญอื่นๆ สวนปรสิตภายในหรือพยาธิภายใน (Internal parasite) ที่สําคัญ เชน 
พยาธิไสเดือน พยาธิเสนดาย พยาธิปากขอ พยาธิแสมา พยาธิตัวตดื พยาธิใบไม เปนตน 
 ทั้งพยาธิภายนอกและพยาธิภายในนับวาเปนปญหาสาํคัญที่เปนสาเหตุทําใหเกิด 
ความเจ็บปวยหรือทําใหสุขภาพโดยรวมของสัตวเสื่อมโทรมลง ซูบผอม ขนหยองหยาบกราน 
ซึม เบื่ออาหาร การเจริญเติบโตชาลง เกิดภาวะโลหติจาง และอาจพบวาแพะมีอาการทองเสีย 
หรือทองผูกอยูเปนประจํา นอกจากนี้ยังอาจพบอาการอุจจาระมีเลือดปน สัตวมักจะเหนื่อยงาย 
หอบ ระบบภูมิคุมกันของรางกายออนแอลงทําใหมีโรคแทรกซอนงาย  
 ผลกระทบสําคัญที่เกิดขึ้นคอื ทําใหผลผลิตของสตัวลดลง โดยที่แพะที่อยูระหวาง 
ระยะใหนมพบวาน้ํานมจะลดลง แพะที่เลี้ยงขุนเพ่ือใหเน้ือก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตลดต่ําลง 
ผอมแหง ไมแข็งแรง พวกแพะทีถู่กเห็บหมัดกัดอาจทําใหมีผลเสียถึงผิวหนังที่เกิดมีบาดแผล 
ซึ่งทําใหหนังแพะที่จะนําไปใชประโยชนในงานอุตสาหกรรมการทําเครื่องหนังนั้นมีตําหนิ และ 
มีคุณภาพหนังต่ําลงทําใหขายไมไดราคา เปนตน 
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ปรสิตภายในหรือพยาธิภายใน (Internal parasite) 
 ปรสิตภายในหรือพยาธิภายใน (Internal parasite) เปนโรคติดพยาธิที่กอใหเกิด 
อันตรายตอสขุภาพสัตวเปนอยางมาก โดยพยาธิแตละชนิดจะทําความเสียหายในอวัยวะทีมั่น 
อาศัยอยู ซึ่งความเสียหายดงักลาวอาจสรุปไดดังนี้ 

1. การที่พยาธิดูดเลือดจากผนังกระเพาะอาหารและลําไสทําใหสัตวเสยีเลือด เกิดมีภาวะ 
โลหิตจาง การแข็งตัวของเลือดผิดปกต ิ หรือมีเลือดออกจากบาดแผลที่ในผนังลําไสทํา 
ใหแพะถายเปนเลือด หรือเปนมูกเลือด 

2. กอใหเกิดความระคายเคืองในปอด ขั้วปอด และหลอดลม จากการที่ตวัออนของพยาธ ิ
ในปอดเขาชอนไช ทําใหแพะมีอาการคลายปอดอักเสบ  

3. ทําใหเกิดมีเม็ดตุมจากพยาธิที่สรางเกราะหุมตัวเองในลําไสและกลามเน้ือของสัตว  
4. พยาธิในลําไสจะแยงดูดซึมสารอาหารที่สัตวไดรบัทําใหสัตวเปนโรคขาดสารอาหาร 

สัตวจะผอมแหง ออนเพลีย น้ําหนักลด เจริญเติบโตชา การใหผลผลติลดลง 
5. พยาธิที่อยูในลําไสถามีมากๆจะสงผลถึงการทําหนาที่ของระบบทางเดินอาหาร โดยที ่

อาจจะทําใหแพะเกิดอาการทองเสียหรือทองผูกอยูเปนประจํา 
6. สภาพรางกายโดยรวมของแพะจะทรุดโทรม ผิวหนังแหงกราน ขนหยองฟู เบื่ออาหาร 

ไมกระตือรือรนหรือราเริงเหมือนแพะสุขภาพดีปกติ 
7. พยาธิบางชนดิอาจสรางสารพิษออกมากอใหเกิดอันตรายตอตวัแพะได  

 จากการที่พยาธิแตละชนิดจะทําความเสยีหายใหแกสัตวดังที่กลาวมานั้นจึงจําเปนอ
ยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันการติดโรคพยาธิและเอาใจใสในเรื่องการสุขาภิบาลที่ดี มีการจัด 
วางโปรแกรมการถายพยาธิอยูเปนประจํา ซึ่งการถายพยาธิเปนแนวทางที่ทําไดงาย และตอง 
เขาใจถึงวงจรชีวติของพยาธิดวย จึงจะทําใหสามารถวางแนวทางการปฏิบัติงานตามโปรแกรม 
อยางไดผลดี ไมวาการจัดการถายพยาธิใหกับตัวสตัว หรือการจัดการแปลงหญากรณีที่มีการ 
ปลูกหญาไวสาํหรับปลอยแพะลงแทะเล็ม ควรมีการเตรียมแปลงปลูกไถพรวนพลิกหนาดินตาก  
แดดทิ้งไว เพ่ือทําใหไขหรือตัวออนพยาธทิี่อาจปนเปอนในดินตาย 
 

พยาธิตัวกลมในกระเพาะและลําไสแพะ 
 พยาธิตวักลมในกระเพาะและลําไสของแพะนั้นมีหลายชนิด เชน พยาธิตวักลมใน 
กระเพาะอาหารแพะ (Ostertagia spp.,  Trichostrongylus spp., Haemonchus spp.), พยาธิ 
แสมา (Trichuris spp.), พยาธิปากขอ (Bunostomum spp.), พยาธิไสเดือน (Nematodirus 
spp.), พยาธิเม็ดตุม (Oesophagostomum spp.), และพยาธิเสนผม (Strongyloides spp.) 
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พยาธิตัวกลมในกระเพาะอาหารแพะ 
 พยาธิตวักลมในกระเพาะอาหารแพะเปนพยาธิที่มีขนาดเล็ก ตัวเต็มวัยของพยาธิ 
จะอาศัยอยูในกระเพาะอาหารทั้งสี่กระเพาะของแพะโดยเฉพาะกระเพาะแท พยาธทิี่พบมากคือ 
 Ostertagia trifurcata (Brown stomach worms) เปนพยาธิที่มีขนาดเล็กคลาย 
เสนผมสวนใหญอาศัยในกระเพาะแท (Abomasum)   
 Trichostrongylus spp. ตวัออนของพยาธิชนิดนี้คอนขางทนทานสามารถอยูในดิน 
และแปลงหญาไดนาน 4-6 เดือน หากสภาพอากาศไมรอนมากนัก อาจอยูไดนานถึง 15 เดือน  
 Haemonchus contortus เปนพยาธิที่พบไดในสัตวกระเพาะรวมหลายชนิดทั้งใน โค 
กระบือ แพะ แกะ โดยพบไดทั้งสี่กระเพาะ พยาธิตวัเมียจะมีลกัษณะเปนเกลียวคลายสปริง 
หรือเครื่องหมายรานตัดผม (Barber pole) 
 

พยาธิตัวกลมในลําไสของแพะ 
 พยาธิตวักลมในลําไสพบไดในทั้งสวนของลําไสเล็ก (Small intestine), ลําไสใหญ 
(Large intestine) และไสติ่ง (Caecum) ของแพะ ซึ่งพยาธิชนิดตางๆน้ีจะทาํใหเกิดมีอาการ 
ระคายเคืองทีเ่ยื่อบุผนังลําไส พยาธิจะแยงดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชนจากสัตว และยังทําให 
เกิดการอุดตันของลําไสไดถาหากมีพยาธิอยูในลําไสเปนจํานวนมาก พยาธิในลําไสที่พบไดคือ 
 พยาธิแสมา (Trichuris spp.) เปนพยาธิตวักลมขนาดเล็กที่อาศัยอยูในสวนไสติ่ง 
(Caecum) และทีบ่ริเวณสวนทายๆของลําไสใหญตอกับทวารหนกั พยาธิแสมาเปนพยาธทิี่จะ 
แทรกหัวเขาไปในเยื่อบุผนังลําไสและดูดเลือดจากผนังลําไสสวนนั้นรอยแผลที่เสียหายจะทําให 
เกิดมีการไหลซึมของเลือดทําใหสัตวเสียเลือดและเกิดภาวะโลหิตจางตามมาได ตัวออนและไข 
ของพยาธิชนิดนี้จะคอนขางทนทานตอสภาพแวดลอมอยางมาก 
 พยาธิปากขอ (Bunostomum trigonocephalum) เปนพยาธติัวกลมที่มักพบใน 
ลําไสเล็ก มีลักษณะปากที่เปนตะขอใชเกาะผนังลําไสและดูดเลือดจากผนังลําไสสวนนั้น ซึ่งทํา 
ใหสัตวเสียเลอืดและเกิดภาวะโลหติจางตามมา ถามีอาการรุนแรงอาจพบอาการถายเปนเลือด 
นอกจากนี้พยาธิปากขอจะทําใหเกิดมีอาการระคายเคอืงที่เยื่อบุผนังลําไส และขัดขวางขบวน 
การยอยและการดูดซึมสารอาหารของแพะได 
 พยาธิเม็ดตุม (Oesophagostomum columbianum) เปนพยาธิตวักลมที่จัดอยูใน 
กลุมที่ทําอันตรายตอสัตวทีมั่นอาศัยอยูโดยการดูดกินเลือดจากผนังลําไส พยาธจิะเขาไปฝงตวั 
อยูภายในเยื่อบุของผนังลําไสทําใหเกิดมีรอยแผลและเปนเม็ดตุมนูนขึน้ นอกจากจะทําใหแพะ 
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 เสียเลือดเกิดภาวะโลหิตจางแลว เม็ดตุมที่เกิดขึ้นน้ียงัจะสงผลถึงการขัดขวางขบวนการดูดซึม 
สารอาหารและทําใหแพะเกดิมีอาการทองเสียได   
 พยาธิตวักลมในลําไสเล็กสวนตนของสัตวกระเพาะรวม ในแพะมักพบพยาธิกลุม 
Nematodirus spp. และพยาธิเสนผมกลุม Strongyloides spp. มักจะกอใหเกิดการอุดตันลําไส 
หรือเกิดอาการทองเสียและยังแยงดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชนจากลําไสของสัตวดวย 
 วงชีวติของพยาธิ (Life cycle) คือลกัษณะการดํารงชีวิตของพยาธิตั้งแตฟกออก 
จากไข กลายเปนตวัออนระยะที่ 1, ตัวออนระยะที่ 2 และตวัออนระยะสุดทายที่จะเกาะตาม 
ยอดหญาและใบพืช เพ่ือรอใหแพะมาแทะเล็มหญาและสามารถตดิตอเขาสูตวัสตัวไดเม่ือแพะ 
มาแทะเล็มหญาที่มีการปนเปอนตัวออนระยะสุดทายนี้เขาไป จากนั้นตัวออนระยะสุดทายนี้จะ 
มีการเจริญเตบิโตพัฒนาเปนพยาธิตวัเตม็วัยในกระเพาะอาหารและลําไสของแพะ พยาธิตวัแก 
สามารถผลิตไขพยาธิออกมากับอุจจาระของแพะปะปนกับแปลงหญาและสิ่งแวดลอมไดตอไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวออนพยาธเิกาะบนหญาเม่ือแพะมาแทะเล็ม 

พยาธิออกจากไขและพัฒนาเปนตวัออนระยะติดตอ

 ไขพยาธิปะปนออกมากับอุจจาระแพะ

      

 

ภาพที่ 8.12 วงชีวติของพยาธิตวักลมในกระเพาะและลําไสแพะ 
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ภาพที่ 8.13 ลักษณะการทาํอันตรายตอเยื่อบุผนังลําไสของพยาธิแสมา 
(ที่มา: Blagburn & Dryden. 2000. p 11) 

 

 
 

ภาพที่ 8.14 ไขของพยาธิแสมาที่ตรวจพบจากอุจจาระ 
(ที่มา: Blagburn & Dryden. 2000. p 43) 
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ภาพที่ 8.15 ลักษณะการทาํอันตรายตอเยื่อบุผนังลําไสของพยาธิปากขอ 
(ที่มา: Blagburn & Dryden. 2000. p 9) 

 

 
 

ภาพที่ 8.16 ลักษณะปากที่มีตะขอของพยาธิปากขอ 
(ที่มา: http://www.umanitoba.ca/.../dick/z346/hookhome.html) 
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ภาพที่ 8.17 ลักษณะการอดุตันของลําไสจากพยาธิตวักลมในลําไสที่มีจํานวนมาก 
(ที่มา: Blagburn & Dryden. 2000. p 13) 

 

 
 

ภาพที่ 8.18 พยาธิตวักลมในลําไส 
(ที่มา: http://www.latech.edu/.../parasite-pictures.shtml ) 
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พยาธิตัวตืด 
 พยาธิตวัตืดเปนพยาธิตวัแบนที่มีลําตัวเปนปลองๆ และในแตละปลองมีอวยัวะสบื 
พันธุ 2 ชุดทําใหสามารถที่จะผลติไขพยาธิได ซึ่งปลองสุดทายทีสุ่กจะหลุดออกจากตัวเต็มวยั 
ปะปนออกมากับอุจจาระและติดตอสูแพะตัวอ่ืนไดตอไป พยาธิตวัตืดที่มักจะพบแพรระบาดใน 
แพะ คือ Moniezia expansa ซึ่งเปนพยาธิตวัตืดที่มีขนาดลําตวัยาว ใหญ  พยาธิตวัตืดจะทํา 
อันตรายตอตวัสัตวโดยการแยงดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชนไปทําใหแพะผอมแหง ขนหยอง 
ไมราเริง ไมมีแรง ออนเพลีย อัตราการเจริญเติบโตลดลง มีอาการทองเสียบอย และอาจเกิด 
อาการทองผูกไดเน่ืองจากการอุดตันของลําไสจากมีพยาธิอยูเปนจํานวนมาก 

 

 
 

ภาพที่ 8.19 ลักษณะพยาธติัวตืดที่อาศัยอยูในลําไสเลก็ของแพะ 
(ที่มา: Blagburn & Dryden. 2000. p 17) 

 
 พยาธิตวัตืดจะขยายพันธุโดยที่ปลองสุดทายที่สุกจะหลุดออกจากพยาธิตวัแก แลว 
ปะปนกับอุจจาระของแพะ เม่ือปลองนี้แตกออกจะปลอยไขและตวัออนออกมามากมาย ตัวไรที่ 
อยูในสิ่งแวดลอมซึ่งถือเปนพาหะตัวกลาง (Intermediate host) กินไขและตัวออนของพยาธิ  
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ตัวตืดเขาไป จากนั้นตัวออนของพยาธิตวัตืดที่อาศยัอยูในตวัไรจะมีการพัฒนาจนกลายเปนตัว 
ออนระยะสุดทายที่สามารถติดตอสูแพะได  
 แพะจะสามารถติดพยาธินี้ไดจากการลงแทะเล็มในแปลงหญา บริเวณที่มีการแพร    
ระบาดของตวัไรที่มีตัวออนของพยาธิตวัตืดระยะติดตออยู ดังนั้นกรณีการปองกันการติดพยาธิ 
ตัวตืดในแพะนอกจากการจัดการแปลงหญาดังที่กลาวมาแลวนั้นยงัจะตองกําจัดพาหะตัวกลาง 
พวกตวัไรโดยการรักษาความสะอาดของตัวแพะและการฉีดพนยากําจัดเห็บ หมัด และไร หรือ 
ใชวธิีการฉีดยากําจัดไรขี้เรื้อนเขาใตผวิหนัง จะชวยควบคุมการแพรระบาดของโรคพยาธิตวัตดื 
และยังชวยรักษาโรคผิวหนงัจากพยาธิภายนอกไดอีกดวย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวไรที่มีตวัออนพยาธิอยูในตัวจะเกาะ 
บนหญาเพื่อเขาหาแพะเมื่อมาแทะเล็ม 

ตัวไรซึ่งเปนพาหะตัวกลางของพยาธิจะกินไข 
และตวัออนของพยาธิตัวตดืเขาไป 

 ไขพยาธิที่อยูในปลองแกของพยาธิ 
ตัวตืด ปะปนออกมากับอุจจาระแพะ

      

  
 ภาพที่ 8.20 วงชีวติของพยาธิตวัตืดในแพะ 
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ภาพที่ 8.21 พยาธิตวัตืด 
(ที่มา: http://www.mdsheepgoat.blogspot.com/2007/04/about-tapewo... ) 

 
 

 
 

ภาพที่ 8.22 ไขของพยาธิตวัตืดทีต่รวจพบจากอุจจาระ 
(ที่มา: http://www.w3.ufsm.br/.../arquivospagina/ovosdebovinos.htm) 
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พยาธิใบไม 
 พยาธิใบไมเปนพยาธิตวัแบนมีลักษณะคลายใบไม ซึง่มักเปนพยาธิที่พบไดในสตัว 
กระเพาะรวมหลายชนิดไมวาจะเปนโค กระบือ แพะ แกะ และที่พบมากคือพยาธิใบไมในตบั คือ 
Fasciola hepatoca และ F. magna และพยาธใิบไมในกระเพาะ Paramphistomum spp. 
การที่พยาธติดิเขาสูตวัสัตวแลวจะทําใหเกิดอันตรายได จากการที่ตวัออนของพยาธิชอนไชอยู 
ในเนื้อตับ เพ่ือดูดเลือดและเนื้อเยื่อจากตับและกระเพาะอาหารของแพะ ในรายรุนแรงที่มีพยาธิ 
จํานวนมากจะกอใหเกิดภาวะดีซาน การเจริญเติบโตลดลง เบื่ออาหาร มีปญหาเกี่ยวกับการ 
ยอยและดูดซึมสารอาหาร อาจมีอาการทองเสียหรือทองผูกเปนๆหายๆ คุณภาพซากแพะ และ 
ปริมาณน้ํานมลดลง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 8.23 วงชีวติของพยาธิใบไมในตบั 
 วงชีวติของพยาธิใบไมในตบัเริ่มจาก ตัวเต็มวัยที่อาศยัอยูในเนื้อตบัและในทอนํ้าดี  
จะออกไข แลวไขพยาธิจะไหลผานไปตามลําไสเล็กและน้ําดีปะปนมากับอุจจาระ เม่ือแพะถาย 
มูลลงในแปลงหญาที่ใกลกบัแหลงน้ํา หรือในสภาพพื้นดินที่ชื้นแฉะจะเปนแหลงที่เหมาะสมตอ 
การฟกออกจากไขของตวัออนระยะแรกทีเ่รียกวาไมราซิเดียม (Miracidium) ซึ่งตัวออนระยะนี้ 
วายน้ําไดแลวจะชอนไชเขาไปในหอยน้ําจืดชนิดหนึ่งที่เรียกวาหอยคนั (Lymnaea spp.) ที่พบ 

พยาธิตวัออนไชออกจากหอยและเกาะ 
บนหญาเพื่อรอใหแพะมาแทะเล็ม 

หอยนํ้าจืดซึ่งเปนพาหะตวักลางของ 
พยาธิใบไมจะกินไขพยาธิเขาไป 

 

 ไขพยาธิปะปนออกมากับอุจจาระแพะ
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ภาพที่ 8.24 พยาธิใบไมในตับ 
(ที่มา: http://www.latech.edu/.../parasite-pictures.shtml) 
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ภาพที่ 8.25 พยาธิใบไมในกระเพาะ 
(ที่มา: http://www.ufsm.br/parasitologia/imagensendo/paramphistoma.jpg) 

 

 
 

ภาพที่ 8.26 ไขของพยาธิใบไมที่ตรวจพบในอุจจาระ 
(ที่มา: http://www.ufsm.br/parasitologia/imagensendo/fasciolaovo.JPG) 
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ภาพที่ 8.27 แพะที่ปลอยเลี้ยงใกลแหลงน้ํามีโอกาสติดพยาธิใบไมในตับได 
 

พยาธิในปอด 
 เปนพยาธติัวกลมที่ทําใหเกิดอาการไอ ปอดอักเสบ อาศัยอยูในปอดและหลอดลม 
ของแพะ สวนใหญจะพบการระบาดของพยาธิพวก Dictyocaulus spp., Nullerius spp. และ 
Protostrongylus spp. โดยที่พยาธิในปอดนี้จะมีวงชีวติที่สําคัญคอื ไมจําเปนตองอาศัยพาหะ 
ตัวกลาง (Intermediate host) ซึ่งตัวแกของพยาธิทีอ่าศัยอยูในปอดของแพะจะปลอยไขพยาธิ 
ออกมาและไขจะถูกขับออกมาทางหลอดลม การติดพยาธิอาจเกิดกับแพะตวัเดิมโดยเม่ือพยาธิ 
ไขและไขถูกขบัออกมาทางหลอดลม แพะก็จะไอและกลืนกินไขพยาธิกลบัเขาไปในระบบทาง 
เดินอาหารและฟกออกเปนตัวออนที่ลําไส จากนั้นตัวออนจะปนออกมากับอุจจาระได หรือแพะ 
อาจไอเอาไขพยาธิออกมาทําใหเกิดการปนเปอนไขพยาธิสูสิ่งแวดลอมได ซึ่งพยาธิจะฟกออก 
จากไขและพัฒนากลายเปนตัวออนพยาธิ ตวัออนของพยาธิระยะติดตอน้ีจะมีความทนทานตอ 
สภาวะแวดลอมไดเปนอยางดี หากวามีแพะตัวอ่ืนในฝูงกินเอาตัวออนของพยาธิเขาไป ตัวออน 
ระยะติดตอน้ีจะไชผานจากลําไสไปยังตบัและเขาสูกระแสเลือดเพ่ือไชเขาไปในปอด ซึ่งขณะที ่
ตัวออนของพยาธิไชไปตามอวัยวะตางๆกอนจะถึงปอดจะเปนอันตราย และเกิดความเสียหาย 
ของเน้ือเยื่อเปนอยางมาก ถาเปนรุนแรงอาจทําใหแพะแสดงอาการของปอดอักเสบ ปอดบวม 
ไอเร้ือรัง ซูบผอม ไมมีแรง  
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ภาพที่ 8.28 ตัวออนพยาธใินปอด 
(ที่มา: http://www.wisc.edu/ansci_repro/101equinelab/parasites/dictyocaulus_arnfieldi.jpg) 

 

 
 

ภาพที่ 8.29 พยาธิในปอด 
(ที่มา: http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/ganaderia/equinos/

dictyocaulosenpulmon.jpg) 
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 การปองกันและรักษา 
 ในการควบคมุและปองกันพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารของแพะนั้นจะมีจุดมุง 
หมายที่สําคัญคือ เพ่ือที่จะลดจํานวนพยาธิใหนอยลงหรือใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอตวั 
สัตวเพราะหากตองการที่จะใหแพะปราศจากพยาธิเลยนัน้อาจทําไดยากเพราะสัตวมีโอกาสติดพ
ยาธิไดตลอดเวลาเนื่องจากตองปลอยแพะลงแทะเล็มหญาในแปลง มีการตัดหญาสดมาใหกิน 
หรือมีการเลี้ยงแพะแบบปลอยรวมฝูงทําใหมีการคลุกคลีสัมผัสกันอยูตลอดเวลา ซึ่งแนนอนวา 
อาจมีตัวออนของพยาธิปนเปอนอยูที่ใดที่หนึ่ง สําหรับการปองกันมิใหสัตวติดโรคพยาธิอาจทํา 
ไดโดยไมพยายามเลี้ยงแพะไวใกลบริเวณริมนํ้าหรือชายน้ํา แตถาหลีกเลี่ยงไมไดตองพยายาม 
กําจัดหอย ซึ่งเปนแหลงอาศัยของตวัออนพยาธิใบไมใหหมดไปเสียกอนหรือจัดหาน้ําดื่มไวให 
เปนกรณีพิเศษ อีกทั้งเม่ือมีการเตรียมแปลงปลูกหญาก็ควรมีการเตรียมดิน โดยการพลิกหนา 
ดินตากแดดทิ้งไวหลายๆวนั เพ่ือเปนการทําลายไขหรือตัวออนของพยาธิที่อาจปนเปอนอยูใน 
ดินก็จะชวยลดอัตราการติดพยาธิจากการปลอยแพะลงแทะเล็มในแปลงหญาไดบางระดับหน่ึง 
 กรณีของการใชยาถายพยาธิ (Deworm) ก็นับวาเปนวิธีการทีใ่หผลดีในการกําจัด 
พยาธิไดโดยตรง โดยยาถายพยาธิที่นยิมใชกันจะใชถายพยาธิไดหลายชนิดไมวาจะเปนพยาธ ิ
ตัวกลม ตวัแบน ตวัตืด พยาธิใบไม รวมถึงตวัออนของพยาธิในระยะตางๆกส็ามารถกําจัดได 
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งยาถายพยาธิทีมี่จําหนายทั่วไปจะมีตัวยาออกฤทธิ์ในกลุมตางๆดังนี้ 
 กลุมยา Albendazole, Mebendazole, Phenbendazole, Thiabendazole, และ 
Fenbendazole ใชถายพยาธิตวักลมทุกชนิด รวมถึงตวัออนและไขพยาธิดวย และสามารถถาย 
พยาธิตวัแบนไดบางชนิด  
 Oxyclozanide และ Nitroxynil ออกฤทธิใ์นการถายตัวแกของพยาธิใบไมในตบั 
(Fasciola hepatica) ไดเทานั้นแตกับตัวออนของพยาธิอาจไมไดผล 
 Piperazine ใชถายพยาธิไดผลดีกับพยาธิตวักลมในลําไสพวกพยาธไิสเดือน และ 
พยาธิเม็ดตุม (Oesophagostomum spp.) 
 Pyrantel ใชถายพยาธิไดผลดีกับพยาธติวักลมในลําไสพวกพยาธิไสเดือน 
 Niclosamide ใชถายพยาธติัวตืดทัว่ๆไป ใชไดทั้งในคนและสัตว 
 Resorantel ใชถายพยาธติัวตืด (Moniezia spp.) และพยาธใิบไมในกระเพาะแท 
(Paramphistomum spp.) ของแพะแกะไดดี 
 Ivermectin เปนยาฉีดเขาใตผวิหนังใชสาํหรับการถายพยาธิตวักลมในลําไส และ 
ยังใชไดผลดีกบัการกําจัดพยาธิภายนอกพวกเห็บ และไรขี้เรื้อนพวก Psoroptes spp. และ 
Sarcoptes spp. 
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 อยางไรก็ตามเชื่อกันวาการใหยาถายพยาธิแกแพะอยางนอยปละ 1-2 ครั้งก็นับวา 
เปนการเพียงพอกับการควบคุมพยาธิภายในของแพะ ดังนั้นในการจัดโปรแกรมการถายพยาธิ 
จึงมักตัดสินจากความเสี่ยงของการติดโรคพยาธิ เชน 
 กรณีลูกแพะทีเ่ลี้ยงใหอยูกับแมหรืออยูรวมกันในฝูงควรถายพยาธิใหแกลูกแพะใน 
ระยะหลังหยานมที่อายุประมาณ 3 สัปดาห  
 พอแมพันธุแพะควรถายพยาธิเปนประจําปละ 1 ครัง้หรือในชวงกอนการเตรียมตัว 
สัตวเขาผสมพันธุ 
 ในแพะรุนที่เลีย้งปลอยไวในแปลงหญาซึ่งอาจมีสภาพความเสี่ยงของการติดพยาธิ  
มากกวาพวกที่เลี้ยงในโรงเรือนสามารถทําการถายพยาธิไดปละ 2 ครั้ง 
 

 
 

ภาพที่ 8.30 การปอนยาถายพยาธิในแพะ 
(ที่มา: http://www.sanangelo.tamu.edu/agcomm/newsreleases.htm)  
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โรคบิด (Coccidiosis) 
 โรคบิดเปนภาวะการติดเชื้อโปรโตซัวในลาํไสแพะ กลุมโปรโตซัวกอโรคที่พบบอย 
คือ Eimeria ashata และ E. ninakohlyakimovae โดยโรคบิดจะทําใหเกิดอาการลําไสอักเสบ 
เยื่อบุผนังลําไสเสียหายจากการที่เชื้อโปรโตซัวที่อยูในระยะชัยซ็อนต (Shizoite) ฝงตวัเขาไป 
ในสวนของผนังลําไส เม่ือแตกออกก็จะกอใหเกิดความเสียหายตอเน้ือเยื่อและหลอดเลือดที่อยู 
บริเวณรอบๆซึ่งจะมีผลทําใหเกิดเลือดออก สัตวจะเกิดอาการทองเสีย และถายเปนเลือด  
 วงชีวติของเชือ้บิดจะเริ่มจากการที่มีโอโอซีสต (Oocyst) ปนออกมากับอุจจาระ ซึ่ง 
เซลลภายในโอโอซีสตจะเจริญและแบงตวัใหไดเปนสปอโรซ็อยต (Sporozoite) อยูในโอโอซีสต 
ระยะติดตอจะเรียกโอโอซีสตระยะนีว้าสปอรูเลต (Sporulated oocyst) เม่ือสัตวกินหญาหรือ 
อาหารที่ปนเปอนดวยโอโอซีสตระยะติดตอเขาไป สปอโรซ็อยตก็จะออกมาจากโอโอซีสตและ 
แทรกตวัเขาไปฝงตวัในผนงัลําไสของแพะ จากนั้นก็จะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตวัเองเปน 
ระยะที่เจริญแบบที่ไมอาศัยเพศเพ่ือเพ่ิมจํานวน และแบบอาศัยเพศเพ่ือผลติโอโอซีสตปนออก 
มาปะปนกับอุจจาระตอไป 
 

 
 

ภาพที่ 8.31 โอโอซีสตที่ตรวจพบในอุจจาระ 
(ที่มา: http://www.microscope-microscope.org/images/goat-ooycist.jpg)  
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โอโอซีสตระยะติดตอปนเปอนบนหญา 
เม่ือแพะมาแทะเล็ม 

โอโอซีสตปะปนออกมา 
กับอุจจาระแพะ

      

โอโอซีสตเจริญและแบงตัวใหไดเปนสปอโรซ็อยต 
อยูในเรียกโอโอซีสตระยะตดิตอ 

 ภาพที่ 8.30 วงชีวติของโปรโตซัวที่กอโรคบิด 
  ภาพที่ 8.32 วงชีวติของโรคบิด (Coccidiosis) 

 
ปรสิตภายนอกหรือพยาธิภายนอก (External parasite) 

เปนโรคติดพยาธิที่กอใหเกดิอันตรายตอทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของสัตวอยางมาก โดย 
เฉพาะสัตวทีถู่กพยาธิภายนอกกัดกินและดูดเลือดที่ผิวหนังนั้น จะเกิดมีความหงุดหงิดรําคาญ  
เพราะมัวแตคนัตามผิวหนังที่ถูกกัดอยูตลอดเวลาไมเปนอันกินอันนอน เบื่ออาหาร ผอมแหง 
และเริ่มออนแอลงเร่ือยๆ นอกจากนี้หากพบวามีพยาธิภายนอกชนิดดูดเลือดอยูมากอาจสงผล 
ใหเกิดภาวะโลหิตจางได รวมถึงอาจทําใหเกิดโรคที่เกี่ยวกบัระบบเลือด หรือระบบภูมิคุมกัน 
ลดลง ซึ่งพยาธิภายนอกที่พบมากในแพะมีหลายประเภท เชน เห็บ หมัด เหา และไรขี้เรื้อน  
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เห็บ 
 เห็บ (Tick) เปนพยาธิภายนอกที่จัดอยูในกลุมแมลง รูปรางโดยทั่วไปคลายรปูไข 
ขนาดตัวใหญสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ตวัเมียที่ดูดเลือดแลวจะมีขนาดใหญขึ้นจากเดิม 
หลายเทาและมีขนาดใหญกวาตวัผูมาก  
 วงชีวติของเห็บจะอาศัยอยูบนตวัสัตวระยะหนึ่งและอาศัยอยูนอกตัวสัตวระยะหนึง่โ
ดยเห็บตวัเต็มวัยจะจับคูผสมพันธุและตัวเมียจะสะสมไขไวเต็มทอง เม่ือผสมพันธุและดูดเลือด 
จนอ่ิมแลวตัวเมียที่มีไขเต็มทองจะตกลงสูพ้ืนดินหรือพ้ืนคอกและวางไขลงในดิน ตัวออนจะฟก 
ออกไขไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่ออยูในสภาพอากาศที่รอนชื้น ตัวออนเห็บจะอาศัยอยูบน 
ดิน และปนขึ้นไปตามตนหญา เพ่ือรอใหแพะเขามาแทะเล็มหญาแลวถือโอกาสนั้นขึ้นเกาะตัว 
สัตวเพ่ือดูดเลือดและเจริญเติบโตเปนตวัเต็มวัยตอไป  
 

 
 

ภาพที่ 8.33 ลักษณะภายนอกของเห็บตัวเต็มวยัขณะดูดกินเลือดบนผิวหนังสตัว 
(ที่มา: Blagburn & Dryden. 2000. p 22) 
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หมัด 
 หมัด (Fleas) เปนพยาธิภายนอกที่จัดอยูในกลุมแมลงไมมีปก (Wingless insect) 
ที่มีขนาดเล็กมาก มีผิวเปนมัน สีน้ําตาลเขม ลําตวัแบนดานขาง มีขาหลังแข็งแรงมากสามารถ 
กระโดดไดสูงและไกล   
 หมัดมีวงชีวิตแบงเปน 4 ระยะ คือ ไข (Eggs), ตัวออน (Larva), ดักแด (Pupa) 
และตวัเต็มวัย (Adult) โดยหมัดตัวเต็มวัยจะผสมพันธุและออกไขบนตวัสัตวไขที่ออกมาอาจจะ 
ตกจากตวัสัตวสูพ้ืนดินซึ่งสวนใหญจะฟกออกจากไขภายใน 2 วัน และเจริญพัฒนาเปนตัวออน 
บนพื้นคอกหรือพ้ืนดินที่สัตวอาศัยอยูนั้น หลังจากที่เปนตัวออนจะมีอายุประมาณ 2-3 สัปดาห 
ตัวออนก็จะกลายเปนดักแดอยูนานประมาณ 1 สัปดาห แลวเม่ือออกจากดักแดก็จะกลายเปน 
ตัวเต็มวยัที่สามารถกัดกินผิวหนังและดูดเลือดไดภายใน 24 ชั่วโมง แตอยางไรก็ตามการแพร 
ระบาดของหมัดในกลุมของสัตวกระเพาะรวมยังอาจจะไมเปนปญหาสําคัญมากนัก เพราะหมัด 
สวนใหญจะไมคอยชอบอาศัยบนตัวของสัตวพวกนี้นัก ซึ่งอาจเปนเพราะวาสตัวกระเพาะรวมมี 
ลักษณะของชั้นผิวหนังที่หนาและมีขนเบาบางทําใหไมสามารถเปนที่อาศัยและหลบซอนตัวได 
 
 

 
 

ภาพที่ 8.34 ลักษณะภายนอกของหมัดตัวเต็มวยั 
(ที่มา: Blagburn & Dryden. 2000. p 20) 

เหา 
 เหา (Lice) จัดเปนแมลงดูดเลือดที่ไมมีปก (Wingless insect) ลําตวัแบนจากบน 
มาลาง เหาเปนพยาธิภายนอกชนิดถาวรคือ มันจะอาศัยอยูบนตวัสัตวจนตลอดวงชีวติของมัน 
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 เหาที่พบในแพะแบงไดเปน 2 ประเภทคอื เหาชนิดที่ดูดเลือด (Sucking lice) และ 
เหาชนิดที่กัดกินเซลลผวิหนัง (Biting lice) ซึ่งทั้ง 2 ชนิดจะทําใหเกิดความระคายเคืองบริเวณ 
ที่ถูกกัดเกิดเปนบาดแผล และความเจ็บปวดผิวหนงัที่ถูกกัดซึ่งเปนสาเหตุของภาวะโรคผิวหนัง 
ขนรวง และการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนบริเวณบาดแผลที่ถูกกดั นอกจากนี้ยังทําใหแพะ 
เกิดความเครยีด หงุดหงิดรําคาญ อาจรุนแรงถึงขั้นเบือ่อาหาร น้ําหนักลด และไมสามารถที่จะ 
นอนหลับได ในกรณีที่มีเหาดูดเลือดเปนจํานวนมากๆอาจทําใหแพะเกิดภาวะโลหติจาง  
 การติดตอของเหาจากแพะตัวหนึ่งไปยังแพะอีกตัวหนึง่นั้นจะสามารถติดตอไดโดย  
การสัมผัสคลกุคลีใกลชิดกนั โดยเฉพาะฝูงแพะที่เลีย้งรวมกันในคอกที่หนาแนนหรือการปลอย 
เลี้ยงในทุงเปนฝูงใหญที่แพะในฝูงเปนเหา หรือเกษตรกรไมคอยไดดูแลฉีดพนยากําจัดเห็บเหา   
 

ไรข้ีเร้ือน 
 ไรขี้เรื้อน (Mange mite) เปนไรที่อาศัยอยูบนผวิหนังของสัตวทีมี่ขนาดเล็กจนไม 
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ในแพะสามารถพบไดทั้งไรชนิดที่ไมขุดโพรงคือ Psoroptes 
spp. และไรชนิดที่ขุดโพรงลึกเขาไปในผวิหนังคือ Sarcoptes spp. โดยที่มันจะขุดโพรงเขาไป 
ในผิวหนังและอาศัยอยูในโพรงจนตลอดชีวติหรืออาจขึ้นมาบนผิวหนังบางเปนครัง้คราวเทานั้น 
เพราะไรจะไมทนทานตอสภาพแวดลอมทีแ่หงแลงนอกตัวสตัว วงชวีติของไรจะนานประมาณ 3-
4 สัปดาห โดยตัวเตม็วัยจะผสมพนัธุที่บนผวิหนังแลวตวัเมียจะขุดโพรงไปวางไขและไขก็จะ 
ฟกตัวออกจากไขเปนตัวออนอยูใตชั้นผิวหนัง การติดตอของไรเกิดจากการสัมผัสคลุกคลีใกล 
ชิดกันหรือติดจากไรที่ติดอยูตามรั้วและคอกที่แพะไปถไูถเกาตวัเองไว 
 ไรจะเปนสาเหตุของการเกดิภาวโรคผิวหนังชนิดที่เรียกวาขี้เรื้อน โดยทําใหแพะมี 
อาการคันอยางรุนแรงจากการที่ไรขุดโพรงเขาไปในชั้นผิวหนังของสัตว ทําใหสตัวรูสึกคันและ 
จะเกาหรือถูไถตวัเองกับคอก ริมร้ัว หรือตนไมอยูตลอดเวลา ซึ่งจะทําใหแพะเกิดความเครียด 
หงุดหงิด รําคาญ อาจรุนแรงถึงขั้นเบื่ออาหาร น้ําหนักลด และไมสามารถที่จะนอนหลับไดและ 
มีอาการเดนชัดคือขนรวง และอาจเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนบริเวณผิวหนังหรือบาด 
แผลที่ถูไถกับบริเวณรัว้คอก 
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ภาพที่ 8.35 ลักษณะภายนอกของไรขี้เรื้อน 
(ที่มา: Blagburn & Dryden. 2000. p 29) 

 

 
 

ภาพที่ 8.36 ลักษณะการขดุโพรงเขาไปในชั้นผิวหนังสตัวของไรขี้เรือ้น 
(ที่มา: Blagburn & Dryden. 2000. p 29) 
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ภาพที่ 8.37 แพะที่เปนโรคผิวหนังจากไรขี้เรื้อน 
 

 การควบคุมพยาธิภายนอก 
 การเลี้ยงสัตวในเขตรอนนั้น พยาธิภายนอกถือเปนปญหาในการรบกวนตัวสตัวที ่
สําคัญทั้งนี้เพราะอุณหภูมิ และความชื้น รวมถึงวิธกีารเลี้ยงสัตวในเขตรอนทีเ่ปนการเลี้ยงแบบ 
ปลอยแทะเลม็ในแปลงหญายิ่งจะเอ้ืออํานวยตอการเจริญเติบโต และการแพรระบาดของพยาธิ  
ภายนอก ดังนั้นจึงเปนเรื่องจําเปนที่ตองมีการดูแลเอาใจใสตอการกําจัดพยาธิภายนอกที่จะกอ 
ความเดือดรอนรําคาญ และอาจมีผลถึงความออนแอของรางกายสัตวตามมา กรณีที่ถูกกัดกิน 
เลือดและผวิหนังของสัตว 
 การควบคุมเห็บในสัตวทีป่ลอยแทะเล็มในแปลงหญาคอนขางจะยุงยาก เพราะใน 
แปลงหญานั้นจะเปนแหลงของการฟกไขและการแพรกระจายของเห็บ จึงตองเลือกใชวธิีการที่ 
เหมาะสมและเลือกใชยาที่ไดผลดี เชน เม่ือมีการเตรียมแปลงปลูกหญาก็ควรมีการเตรียมดิน  
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โดยการพลิกหนาดินตากแดดทิ้งไวหลายๆวัน เพ่ือจะเปนการทําลายไขของเห็บที่อาจปนเปอน 
อยูในดินก็สามารถลดอัตราการฟกไขได และชวยลดการติดเห็บจากการปลอยแพะลงแทะเล็ม 
ในแปลงหญาไดบางระดับหน่ึง 
 การใชผาชุบน้าํยากําจัดเห็บ เหา ไรขี้เรื้อน เช็ดตามตัวสตัวก็ไดผลดี ทั้งน้ีขึ้นกับ 
จํานวนสัตวในฝูง ความสะดวกของผูปฏิบัติ และสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งถาหากมีสัตวจํานวนนอย 
การใชผาชุบน้าํยาเช็ดตามตวัสัตวหรือการใชเครื่องพนยาชนิดขวดสเปรยก็จะชวยใหทํางานไดส
ะดวกและประหยัดไดมาก สวนการใชยาฉีด Ivermectin เขาใตผวิหนังก็ใชไดผลดีกบัการ 
กําจัดพยาธิภายนอกพวกเห็บ และไรขีเ้รือ้นพวก Psoroptes spp. และ Sarcoptes spp. 
 

โรคไมติดเชือ้และความผิดปกติอ่ืนๆ 
โรคทองอืด (Bloat) 

 เปนอาการที่พบในสัตวสี่กระเพาะที่มีการยอยอาหารและการทํางานของระบบการห
มักผิดปกติ ซึ่งทําใหเกิดมีแกซมากเกินไปในกระเพาะอาหาร โดยสัตวไมสามารถระบายแกซ 
นั้นออกจากรางกายได อาการนี้ไมไดมีสาเหตุจากเชือ้โรคใดๆแตสาเหตุที่แทจริงน้ันมักมีความ 
สัมพันธเกี่ยวเนื่องมาจากอาหารที่สัตวกินเขาไป แตโดยปกติในแพะไมคอยพบอาการทองอืด 
 สาเหตุของโรค สวนใหญเกิดจากการที่สัตวกินอาหารมากเกินไป ซึ่งเปนสาเหตุ 
หลักที่พบมากที่สุด เน่ืองจากกระเพาะอาหารของแพะมีขนาดเลก็เมื่อเทียบกบัโค กระบือ และ 
มีอัตราในการยอยและดูดซึมอาหารจํากัด ถาแพะกินอาหารมากเกินไปโดยเฉพาะอาหารพวก 
ธัญพืช อาหารขน หญาออน พืชอวบน้ํา หญาหมัก จนเกินขีดความสามารถในการยอยของ 
กระเพาะแลวจะมีโอกาสทําใหเกิดปญหาของอาหารไมยอยและเกิดทองอืดไดงาย หรือในกรณี 
ของลูกแพะทีก่ินอาหารขนและอาหารหยาบมากเกินไปก็จะทําใหทองอืดได เน่ืองจากกระเพาะ 
อาหารของลูกแพะยังเจริญไมเต็มที่ ทําใหการยอยอาหารยังไมมีประสิทธิภาพมากนักสวนใหญ 
มักจะเกิดกับกระเพาะสวนแรก (Fore stomachs) ที่ไมสามารถยอยอาหารได 
 สาเหตุอ่ืนๆของอาการทองอืดคือ การที่แพะกินอาหารที่บูดเนาหรอืกินวัตถทุี่ยอย 
ไมได เชน กระจุกขน พลาสติก และโลหะตางๆ รวมถึงสภาพความเครียดของแพะจากสภาพ 
อากาศที่รอนหรือหนาวเกินไป มีผลใหระบบการยอยอาหารของแพะเกิดการเปลี่ยนแปลงการ 
ทํางานของกระเพาะอาหารชาหรือเร็วเกนิไป หรือมีภาวะที่มีการสูญเสียหนาที่การสั่งการของ 
ระบบประสาทที่มาเลี้ยงสวนของอวัยวะที่ใชยอยอาหาร ไมวาจะเกิดจากอุบัติเหตุกระทบเทอืน 
ตอระบบประสาทไขสันหลงัหรือภาวะจากความเสื่อมของเซลลประสาทเอง 
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 อาการของโรค อาการโดยทั่วไปแพะจะหายใจลําบาก ซึม กระเพาะขยายทาํให 
ชองทองดานซายมีขนาดใหญและกางออก ชีพจรเตนเร็ว อัตราการหายใจเร็ว อุณหภูมิรางกาย 
สูงขึ้น อาจมีอาการตัวแข็ง ลมตัวลงนอน เหยียดและเกร็งขาทั้ง 4 ขาง กัดฟน และอาจตายได 
เน่ืองจากสาเหตุที่แพะหายใจไมออก 
 การปองกันและรักษา อาการทองอืดของแพะนั้นมักมีสาเหตุหลักมาจากอาหาร 
ดังนั้นการปองกันที่ดีคือ ไมควรใหแพะกินอาหารขนและอาหารหยาบอวบน้าํหรือหญาออนใน 
ปริมาณมากเกินไป รวมทั้งดูแลลูกแพะใหกินอาหารที่เหมาะสมถูกสวนและไมมากเกินไป  
 การแกไขแพะที่มีอาการทองอืดนั้นทําไดโดยการระบายแกซออกซึ่งทําไดหลายวิธี 
เชน ใชที่เจาะกระเพาะ (Trocar และ Cannula) เจาะที่บริเวณสวาปดานซายของแพะใหตรงกบั 
กระเพาะหมักทําใหเกิดการระบายแกซออกไดอยางรวดเร็วชวยใหแพะหายใจสะดวกขึ้น หรือ 
อาจใชวิธีการปอนดวยน้ํามันพืช หรือ Mineral oil   
 

โรคไขนํ้านม (Milk fever) 
 โรคไขน้ํานม  (Milk fever) มักจะพบในแมแพะที่มีอัตราการใหนมที่สูง พบวาแพะ 
จะมีอาการของโรคนี้ไดมากในชวงกอนคลอด ระหวางคลอด หรือหลังคลอด ซึ่งเกิดจากภาวะที ่
รางกายมีระดับแคลเซยีมในเลือดลดต่ําลง (Hypocalcemia) เปนผลใหรางกายเกิดภาวะขาด  
แคลเซียมอยางเฉียบพลัน ทําใหมีอาการชักกระตุก ลมลงนอน และตายในที่สุด 
 สาเหตุของโรค กรณีที่แมแพะมีการใหนมสูงๆจะทําใหเกิดการดึงธาตุแคลเซียม 
ในเลือดไปเพ่ือการสรางเปนนํ้านม หรือเน่ืองจากภาวะที่ฮอรโมนพาราไทรอยด (Parathyriod 
hormone) ที่ทําหนาที่กระตุนใหเกิดการสลายแคลเซยีมจากกระดูกออกสูกระแสเลือดและเพิม่ 
อัตราการดูดซึมแคลเซียมจากระบบทางเดินอาหารอยูในสภาวะเฉื่อย โดยมากมักพบในแพะที่ 
อวน ทําใหรางกายของแมแพะไมสามารถดึงแคลเซยีมที่สะสมไวในรางกายออกมาผลิตน้ํานม 
ไดเพียงพอทําใหในกระแสเลือดเกิดการขาดแคลเซียมอยางฉับพลัน และถาหากวาแมแพะเกิด 
ภาวะที่มีระดบัของแคลเซยีมในเลือดต่ํา ก็อาจจะสงผลถึงตวัลูกทีค่ลอดออกมาได โดยลูกแพะ 
จะไดรับแคลเซียมไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต และการสะสมแคลเซียมในกระดูก เม่ือคลอด 
ออกมาลูกแพะก็อาจจะมีอาการขาดแคลเซียมไดดวยเชนกัน  
 อาการของโรค แพะที่ขาดแคลเซียมอาจจะพบอาการตั้งแตการเดนิโซเซ เดินวน 
ขาออนแรง หรือเดินลากขา ขาหลังไมมีแรง ในลูกแพะจะไมแข็งแรงและไมเจริญเติบโต ตัวเย็น 
ปลายหูและปลายขาจะเย็น ระบบยอยอาหารไมทํางาน ตัวที่มีอาการรุนแรงจะลมลงนอน หอบ 
หายใจลําบาก ชักกระตุก หมดสติและตายในที่สุด  
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 การปองกันและรักษา หากพบแพะที่มีอาการของการขาดแคลเซียมสามารถทํา 
การรักษาโดยการฉีดธาตุแคลเซียมเขาทางหลอดเลือดดําใหญที่คอ (Jugular vein) อยางชาๆ  
ซึ่งแคลเซียมที่ใชรักษาโรคไขน้ํานม คือ แคลเซียมโบโรกลูโคเนต (Calcium borogluconate) 
นอกจากนี้ควรใหสารละลายฟอสฟอรัส เชน คาโตซาล และฉีดวติามินดี เชน AD3E เพ่ือชวย 
ในการดูดซึมแคลเซียมทีบ่ริเวณลําไส การปองกันควรมีการเสริมแคลเซียมในอาหารแกแพะ 
ที่ใหนมสูงๆและตรวจดูระดบัอัตราสวนของแคลเซียมตอฟอสฟอรัสในอาหารใหอยูในระดับ 1:1 
หรอื 2:1 แตไมควรใหเกิน 3:1  สวนในระยะ 2-3 สัปดาหกอนคลอด ควรลดระดับแคลเซยีม 
ในอาหารเพื่อกระตุนใหรางกายมีการปรับตวัใหฮอรโมนพาราไทรอยดอยูในสภาพเตรียมพรอมที่
จะทําหนาที่ในการกระตุนการสลายกระดูก เพ่ือนําแคลเซียมออกสูกระแสเลือดทําใหรางกาย 
สามารถดูดซึมมาใชไดทันทีในระยะหลังคลอด และไมควรใหแมแพะอวนเกินไปในระยะพักรดี 
นม (Dry) เพราะจะทําใหแมแพะกินอาหารนอยลงและยังสงผลตอการลดการดูดซึมแคลเซียม 
ที่ลําไสในระยะหลังคลอดทาํใหเกิดการขาดแคลเซียมในกระแสเลอืดอยางกระทันหันได  

 
โรคคีโตซสี (Ketosis) 

 เปนโรคที่เกิดจากการที่รางกายขาดสารอาหารพวกที่ใหพลังงาน ทําใหรางกายดึง 
ไขมันที่สะสมไวมาเปลี่ยนเปนพลังงาน การเผาผลาญพลังงานจากสารตั้งตนพวกไขมันที่สะสม 
ในรางกายจะทําใหเกิดของเสียที่เปนสารพิษ คือ สารคีโตน (Ketone) ซึ่งสารคีโตนที่เกิดขึ้นจะ 
เขาสูกระแสเลอืดทําใหสัตวแสดงอาการปวยโดยทําใหเกิดความเปนพิษของสารคโีตนตอระบบป
ระสาทและระบบทางเดินอาหาร มักพบไดในแมแพะที่ใหน้ํานมมากหรือในแพะที่อวนมีไขมัน 
สะสมในรางกายมาก และมักจะเกิดในชวงระยะหลังคลอดประมาณวันที่ 10-30  
 สาเหตุของโรค การขาดอาหารพลังงานในชวงหลังคลอดเกิดขึ้นไดเน่ืองจากการ 
ที่แมแพะเกิดความเครียดจากความเจ็บปวดในการคลอด ทําใหเบือ่อาหารกินอาหารไดนอยลง 
และรางกายตองนําสารอาหารจากกระแสเลือดเพ่ือมาใชในการสรางน้ํานมชวงหลงัคลอดที่เพ่ิม  
มากขึ้นก็ยิ่งสงผลถึงสภาวะการขาดสารอาหาร และพลังงานที่ใชในการดํารงชีวิต รวมถึงการ 
เพ่ิมผลผลติของแพะ นอกจากนี้กรณีที่แมแพะอวนเกินไป มีการออกกําลังกายนอยจะทําใหมี 
การสะสมไขมนัตามสวนตางๆของรางกาย และอวัยวะในชองทองมากเกินไปการที่แพะมีไขมัน 
มากจะทําใหรางกายมีการปรับตวัโดยการดึงไขมันที่สะสมไวในรางกายออกมาใชมากขึ้น และ 
พลังงานที่ไดมาจากการเผาผลาญไขมันนั้นทําใหเกิดของเสียที่เปนพิษคือสารคีโตน (Ketone) 
การสะสม และดูดซึมสารคีโตนเขาสูรางกายจะกอใหเกิดอันตรายตอระบบตางๆ ในรางกายได   
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 อาการของโรค แพะที่ปวยจะแสดงอาการซึมเบื่ออาหาร ทองอืด น้ําหนักตัวลดลง 
อยางรวดเร็ว เดินโซเซ ขาออนแรง แมแพะนมจะใหนมลดลง บางครั้งอาจทําใหเกิดปญหา 
ทางระบบสบืพันธุ เชน แมแพะไมเปนสดั ไมยอมผสมพันธุ หรือไมสนใจดูแลลกู 
 การปองกันและรักษา กรณีที่พบแมแพะที่ปวยดวยโรคคีโตซสีแบบแสดงอาการ 
ควรฉีดสารละลายกลูโคสเขาเสนเลือด เพ่ือใชเปนแหลงพลังงานแกแมแพะที่สามารถนําไปใช 
ไดอยางทันที รวมกับยากลุมตานการอักเสบ (Anti-inflammation) และยากระตุนการทํางาน 
ของระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้ควรใหอาหารพลังงานที่มีการยอยสลายงาย เพ่ือชวยเพ่ิม 
พลังงานใหแมแพะดวย การปองกันคือไมควรใหแพะอวนเกินไปในระยะพักรดีนมเพราะอาหาร 
ที่แมแพะกินมากเกินไป และเกินความตองการของรางกายจะไปสะสมในรางกายในรูปไขมัน 
ทําใหแพะอวนและมีแนวโนมจะเกิดโรคนี้ไดงายในระยะหลังคลอด และควรหมั่นตรวจสอบสาร 
คีโตนในน้ําปสสาวะของแมแพะระยะหลังคลอด เพ่ือเปนการเฝาระวังการเกิดโรค เน่ืองจากโรค 
นี้มีภาวะที่ทําใหเกิดโรคแบบเรื้อรังอยูเสมอ แตถาเม่ือเกิดการแสดงอาการของโรคแลวไมไดรบั 
การรักษาอยางทันทวงทีอาจทําใหแพะตายได โดยเฉพาะในกรณีที่แมแพะเริ่มเบื่ออาหารและ 
ปริมาณนมลดลงกระทันหัน การตรวจหาสารคีโตนสามารถตรวจไดจากน้ําปสสาวะหรือนํ้านม 
โดยนํามาทดสอบกับแผนทดสอบตรวจหาสารคีโตน (Ketosis test strips) ถาน้าํปสสาวะมีสาร 
คีโตนแผนทดสอบจะเปลี่ยนเปนสีน้ําเงินหรือมวงแดง 
 

 
 

ภาพที่ 8.38 แผนตรวจสารคีโตน (Ketosis test strips) ในน้ําปสสาวะ 
(ที่มา: http://www.nutrivea-usa.com/ketochart.gif) 
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