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เกษตรกรเจาของโค คือนายโยธิน โยธิคา เลขที่ 158 หมู 11 บานนาสวรรค อําเภอ
บานแทน จังหวัดชัยภูมิ เปนเกษตรกรเลี้ยงโคขุนแองกัส เลี้ยงโคขุนไวจํานวน 16 ตัว แบงเปนแมพันธ
จํานวน 6 ตัว และลูกโคขุน 10 ตัว โดยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 แมพันธ 1 ตัวไดเริมแสดงอาการปวย
แตเจาของยังไมไดทําการรักษา จนกระทั่งวันที่ 23 ตุลาคม 2563 แมโคแสดงอาการปวยรุนแรงมากขึ้น มี
อาการซึ ม ไม กินหญ าและอาหาร หอบหายใจ เดิ นขากระเพลก จึ งได ติดต อเจ าหน าที่ ปศุ สัตว อําเภอ
บานแทนใหมาทําการรักษาสัตวปวย เปนระยะเวลา 3 วัน จนเมื่อสัตวเริ่มกินอาหารเจาของจึงไดทําการ
ฉีดยารักษาสัตวตอดวยตัวเอง จนกระทั่งวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โคแมพันธุไดตายลง เกษตรกรจึงไดทํา
การขุดหลุมฝงโดยใชน้ํายาฆาเชื้อราดที่ตัวสัตวพรอมโรยปูนขาวในหลุมฝงซากสัตวและบริเวณโดยรอบหลุม
ฝ งซา ก พร อ มก ลบ ฝ ง โ ดย ลั ก ษณะ ซาก ที่ เ ก ษตร ก ร สั งเ ก ตพบ คื อ มี แผล ที่ บริ เ วณกี บ
ที่ขาทั้ง 4 ขาง ลิ้นเปนฝาขาวและมีแผลถลอก ทําใหเกษตรกรไดโพสตสอบถามถึงสาเหตุการตายของแม
โคในกลุมไลนวาใชโรคปากและเทาเปอยหรือไม
การดําเนินการ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ปลัดอําเภอบานแทน เจาหนาที่จากสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดชัยภูมิ และสํานักงานปศุสัตวอําเภอบานแทน ไดลงพื้นที่เพื่อทําการตรวจสอบขอเท็จจริง โดยได
ดําเนินการดังตอไปนี้
1. ตรวจรักษาโคภายในฟารมที่เกษตรกรแจงวาสัตวมีอาการปวย จํานวน 7 ตัว
พบว า ไม มีสัตว ปวยตั วใดแสดงอาการเยื่ อเมื อกในปากหลุ ดลอก หรื อมี แผลแดง บวม และร อนใน
ภายในปาก และไมพบอาการขาเจ็บ เดินกระเผลก หรือการลอกหลุดของกีบเทา พบเพียงแตวาสัตวซึม
กิ นอาหารลดลง ซู บผอม เยื่ อเมื อกซี ด ลู กสั ตว ขนฟู โคบางตั วมี น้ํามู ก ใส ทั้ งนี้ เกษตรกรแจ งว า
ฟารมไมไดมีการเคลื่อนยายหรือซื้อขายสัตวเขาออก โคไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย
และถายพยาธิอยางสม่ําเสมอ
2. ส วนสาเหตุ การตายของแม โค อาจเกิ ดขึ้ นได จากหลายสาเหตุ นอกเหนื อจาก
โรคปากและเทาเปอยตามที่เจาของไดใหขอสังเกตไว เชน ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ เนื่องจากในชวง
1 - 2 สัปดาหที่ผานมา มีฝนตกอยางตอเนื่อง อุณหภูมิลดต่ํา สัตวเกิดความเครียด ภูมิคุมกันของรางกาย
ลดลง ประกอบกับพื้นคอกเลี้ยงโคเปนพื้นปูน ทําใหความชื้นในคอกเลี้ยงสัตวสูง และโรงเรือนที่คอนขาง
โปรงโลง มีลมพัดผานตลอดเวลา ทําใหสัตวสัมผัสความชื้น สงผลใหเกิดการติดเชื้อในระบบไดเดินหายใจ
จนเกิดปอดอักเสบได นอกจากนี้ บริเวณรอบพื้นที่คอกเลี้ยงสัตวเปนปาและมีการปลูกหญาเนเปยร และ
พบน้ํ าขั งในพื้ น คอกหลายจุ ด ส งผลให พบแมลงดู ด เลื อ ดโดยเฉพาะยุ งจํ านวนมาก ซึ่ งโคส วนใหญ
ภายในฟารม คอนขางผอมและมีขนฟู จึงมีความเปนไปไดที่สัตวจะเปนโรคพยาธิเม็ดเลือดหรือมีพยาธิใน
ทางเดินอาหารได ทั้งนี้ เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ ไดดําเนินการเก็บตัวอยางเลือดและ
อุจจาระจากสัตวปวยตัวที่เหลือเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคภายในฟารมดังกลาว
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การดําเนินการ
3. ใหคําแนะนําเกษตรกร ในเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว และใหมีการทําคอกพักสัตวปวย
และแยกเลี้ยงสัตวปวย ตลอดจนใหมีการทําความสะอาดคอกอยางสม่ําเสมอเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค
และความชื้ น ภายในคอก รวมทั้ ง มี ก ารกํ า จั ด แหล ะ เพาะพั น ธุ ข องแมลงดู ด เลื อ ดภายในฟาร ม
และรอบๆฟารม
4. ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว โดยการกักสัตวในพื้นที่ไมให
เคลื่อนยายสัตวในชวงนี้ พรอมทั้งทําการประชุมชี้แจงเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในหมูบานและพื้นที่ใกลเคียง เพื่อ
รับทราบขอเท็จจริงและแนวทางในการปองกันโรค ตลอดจนประชาสัมพันธผานที่ประชุมกํานัน-ผูใหญบานทุก
อําเภอ และกรุปไลนอาสาปศุสัตวเพื่อเฝาระวังโรคในพื้นที่ตอไป
ชองทางการเผยแพร
1. รายงานผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ
2. รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว
3. เว็บไซตสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ

