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คํ านํ า

ในการเลี้ยงสุกรทั่วๆ ไป ปจจัยส ําคัญที่มีผลตอก ําไร ขาดทนุของเกษตรกรคือ การ 
ควบคุมปองกันและรักษาโรค ถาเกษตรกรสามารถควบคุมปองกันโรคไมใหเกิด หม่ันดูแลเอาใจใสใน
ดานการจัดการฟารมใหมีการสุขาภิบาลที่ดี ทํ าวัคซีนตามโปรแกรมที่ก ําหนด จะท ําใหสุกรมีสุขภาพ 
แข็งแรงสมบูรณ มีผลใหจ ําหนายไดราคาดี

เอกสารเผยแพรเลมน้ีไดรวบรวมหลักและวิธีการควบคุมปองกัน ตลอดจนการรักษา
โรคสุกรที่สํ าคัญๆ ท่ีมักเกิดในฟารมเล้ียงสุกรของเกษตรกร มีเน้ือหาสาระท่ีเขาใจไดงาย และสามารถ
นํ าไปปฏิบัติตามได

โครงการผลิตเอกสารเผยแพรขอขอบพระคุณ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค และ ผศ.น.
สพ.วรวิทย วัชชวัลคุ ท่ีไดเอ้ือเฟอภาพประกอบเร่ืองเพ่ิมเติมเพ่ือใหเอกสารน้ีสมบูรณ ชัดเจนย่ิงข้ึน 
และขอขอบพระคุณ สพ.ญ.ภาวิณ ี วงศสนสุนีย ท่ีไดเขียนเร่ือง “โรคสุกร” เพื่อพิมพเผยแพรใหเกิด
ประโยชนแกเกษตรกรตอไป

                     โครงการผลิตเอกสารเผยแพร
                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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โรค คือสภาวะของรางกายสัตวที่ไมท ําหนาท่ีตามปกติ เชนตับไมท ํางานหรือทํ างาน
ก็บอกวาปวยดวยโรคตับ หรือปอดท ํางานไดนอย ก็บอกวาปวยดวยโรคปอด หรืออวัยวะหลายๆ 
วะของรางกายไมทํ างานเพราะเช้ือโรคกระจายไปท่ัวรางกาย ซึ่งเราเรียกสภาวะนี้วา “สภาวะโลหิต
พิษ” โรคที่สามารถทํ าใหเกิดสภาวะโลหิตเปนพิษในสุกรไดแกโรคอหิวาตสุกร โรคปากเทาเปอย 
พิษสุนัขบาเทียม โรคลํ าไสอักเสบติดตอ โรคไฟลามทุงและโรคซัลโมแนลโลซีส เปนตน

การที่สุกรปวยนั้น มีหลายสาเหตุดวยกัน ไดแก อวัยวะของรางกายสุกรไมทํ างานตาม
ิ รางกายสุกรขาดสารอาหาร เซลของรางกายสุกรเจริญผิดปกติ ความผิดปกติทางกรรมพันธุ สาร
หรือยาพิษ หรือเชื้อโรค สํ าหรับสาเหตุที่เกิดจากเชื้อโรคนั้นสํ าคัญมากในสุกรเพราะเปนสาเหตุที่ทํ า
กุรตายไดมากกวาสาเหตุอ่ืนๆ

สาเหตุเชื้อโรคที่ทํ าใหเกิดโรคแกสุกรนั้น ไดแก
1. เชื้อไวรัส
สวนมากไมมียารักษาและมักเปนปญหาของโรคระบาดในสุกร ซึ่งไดแก โรคอหิวาต

 โรคปากเทาเปอย โรคพิษสุนัขบาเทียม และโรคลํ าไสอักเสบติดตอ เปนตน
2. เชื้อแบคทีเรีย
สวนมากใชยารักษาไดและมักพบเปนปญหาของโรคที่พบในการเลี้ยงสุกร เชน โรค

วมในลูกสุกร โรคมดลูกอักเสบ โรคเตานมอักเสบ โรคบาดทะยัก โรคติดเชื้อทางระบบหายใจและ
ทองเสีย เปนตน สํ าหรับที่พบเปนปญหาของโรคระบาดไดแก โรคโพรงจมูกอักเสบติดตอ โรคไฟลาม
และโรคแทงติดตอ เปนตน

3. เชื้อมายโคพลาสมา
ยาสามารถรักษาไดและมักพบเปนปญหาของโรคทางระบบหายใจ (โรคปอดบวม)

4. เชื้อโปรโตซัว
ยาสามารถรักษาไดและมักพบเปนปญหาของโรคทางเดินอาหาร (ทองเสีย)

5. เชื้อสไปโรขีด
ยาสามารถรักษาไดและมักพบเปนปญหากับระบบสืบพันธุและทางเดินอาหาร

6. เชื้อรา
จะสรางสารพิษท่ีเปนอันตรายตอตัวสุกร ซึ่งสารพิษนี้ไมมียาท ําลายได

7. พยาธิภายในและนอก
ยาสามารถรักษาได

เม่ือเชื้อโรคที่กลาวมาแลวทั้ง 7 กลุม ผานเขาสูรางกายสุกรซึ่งก็อาจโดยทาง 
แผลที่ผิวหนัง หรือผนังทางเดินหายใจ หรือผนังทางเดินอาหาร หรือรูเปดธรรมชาติของรางกายเชน 

โรคสุกร
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เยื่อบุตา หู จมูกและปาก เปนตน รางกายสุกรก็จะพยายามฆาหรือท ําลายเช้ือโรคเหลาน้ันโดยอาศัย
ระบบตอตานของรางกาย และถาเช้ือโรคสามารถหนีพนระบบตอตานและกํ าจัดเช้ือโรคของรางกายสุกร
ได เชือ้โรคก็จะเคล่ือนเขาสูกระแสเลือด ซึ่งเรียกสภาวะนี้วา “โลหิตเปนพิษ” อาการที่พบไดจากสุกร
ปวย คือ ไขสูง เจ็บปวด ไมกินอาหารและออนแอ เปนตน

การดูแลรักษาและการชวยสุกรปวย
เราสามารถจะชวยใหสุกรปวยคืนจากโรคไดโดย
1. ใหสุกรปวยอยูในคอกท่ีสะอาด อบอุน และแหง
2. ใหอาหารที่มีคุณคาของโปรตีนสูง ถาสุกรไมกินอาหารควรใหยากระตุนการกิน

อาหาร เชน ไวตามินบี 12 เปนตน และถารางกายสูญเสียน้ํ ามากเน่ืองจากข้ีไหลหรืออาเจียน ควรใหน้ํ า
เกลือแกสุกรปวย

3. ใชยารักษาที่ตรงกับโรคและปริมาณถูกตองตามที่แนะนํ า มิฉะน้ันจะเสียเงิน
เปลาและยังทํ าใหเกิดปญหาเชื้อโรคดื้อยา ยาที่ใชรักษาโรคสุกร มีอยูหลายชนิดไดแก ยาปฏิชีวนะ ยา 
ซัลโฟนามาย ยาสังเคราะห ยาฆาพยาธิภายในและยาฆาพยาธิภายนอก

4. สุกรที่ปวยเน่ืองจากไดรับเชื้อไวรัส สวนใหญไมมียาฆาได ทั้งน้ีเพราะเน้ือมี
ขนาดเล็กและอาศัยอยูในเซลของรางกายสุกร ดังนั้นสุกรปวยดวยเชื้อไวรัสจะฟนจากโรคไดก็โดยอาศัย
ระบบตอตานของรางกาย และควรใหยาปฏิชีวนะหรือยาซัลโฟนามายหรือยาสังเคราะหเพ่ือปองกันโรค
แทรกซอน

เชื้อโรคจะแพรจากสุกรปวยตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งไดโดยทาง
1. น้ํ ามูกจากจมูก
2. ลมหายใจจากปอด
3. น้ํ าลายจากปาก
4. บาดแผลทางผิวหนัง
5. ปสสาวะและอุจจาระ
6. น้ํ าเมือกจากชองคลอด
7. เลือด

โรคท่ีสํ าคัญของสุกร
โรคสุกรที่พบไดในฟารมเล้ียงสุกรของประเทศไทยน้ัน มีทั้งโรคระบาด (คือโรคที่

สามารถแพรจากสุกรปวยตัวหน่ึงไปยังสุกรตัวอ่ืนไดอยางรวดเร็ว) และโรคไมระบาด (คือโรคที่ไม
สามารถแพรจากสุกรปวยตัวหนึ่งไปยังสุกรตัวอื่นๆ หรือเปนโรคเฉพาะตัว) ไดแก
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โรคอหิวาตสุกร

โรคน้ีเปนโรคระบาดที่รุนแรง พบวาเปนไดกับ
สุกรทุกอาย ุ อัตราการเกิดโรคและอัตราการตาย
สูง

◆◆◆ ◆  สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อไวรัส ซ่ึงเช้ือตัวน้ีจะเขาสูรางกายสุกร
ไดโดยการกินอาหาร และน้ํ า หรือโดยการหายใจ 
หรือโดยทางบาดแผลที่ผิวหนังหรือโดยทางเยื่อตา
(นกและแมลงวันเปนพาหนะของโรคน้ีได) และเม่ือเช
ประมาณ 3 วัน-3 สัปดาห แตโดยทั่วไปประมาณ 7 วัน
ของโรค อาการท่ีพบไดคือมีไขสูงประมาณ 105-108 
เบื่ออาหารและตอมาจะไมกินอาหาร หอบ ต่ืนเตนแล
ข้ีตา) ทองผูก (ข้ีเปนเม็ด) ในชวงสุกรปวยมีไขและเ
เทา) และอาจพบอาการอาเจียนรวมดวย ผิวหนังบริเว
เลือดออกเล็กๆ ทํ าใหผิวหนังบริเวณน้ันมีสีแดงและตอม

กรณีสุกรรุนปวย อาจพบอาการทางร
สัมพนธกัน และมีอาการชัก

กรณีแมสุกรทอง ถาไดรับเชื้อโรคต
ทํ าใหลูกในทองตาย หรือเกิดการแทงลูก หรือลูกสุกรท

สุกรปวยที่ฟนคืนจากโรคอหิวาตสุกร 
สามารถถายภูมิคุมกันโรคไปยังลูกสุกร ไดโดยทางน้ํ าน
มากหรือนอยตางกันไป เน่ืองจากระดับภูมิคุมกันโรคใ
ทํ าวัคซีนเชื้อเปน ความคุมกันโรคท่ีถายไปยังลูกสุกรจะ
นอยกวานี้ซึ่งก็ขึ้นอยูกับชนิดของวัคซีนที่ท ํา
◆◆◆ ◆  การปองกัน

โรคอหิวาตสุกรสามารถปองกันไดโดย
1. ท ําวัคซีนอหิวาตสุกรตามโปรแกรม
2. มีการจัดการควบคุมโรคท่ีเขมงวดโ
3.  มีการสุขาภิบาลท่ีดี
4. การเล้ียงดูและอาหารท่ีดี
5. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
6. มีการกํ าจดัแมลงวันและนก
กลับหนาหลัก/สารบัญ

ือ้โรคเขาสูรางกายสุกรแลวจะใชเวลาฟกโรคนาน
 สุกรท่ีรับเช้ือไวรัสตัวน้ีก็จะเร่ิมแสดงอาการปวย
องศาฟาเรนไฮต หรือ 40.5-42 องศาเซลเซียส 
ะจะมีอาการซึมในเวลาตอมา เย่ือตาอักเสบ (มี 
ม่ือไขลงจะพบอาการทองเสีย (ข้ีเปนน้ํ าสีเหลือง
ณห ู คอ ทอง และดานในของขาหนีบ จะพบจุด
าจะเปล่ียนเปนสีมวง
ะบบประสาทคือสุกรจะเดินเปนวงกลม ขาเดินไม

ัวน้ีพบวาเช้ือโรคอาจแพรไปยังลูกในทองไดผลคือ
ีค่ลอดออกมาผิดปกติออนแอและกลามเน้ือส่ัน
พบวาจะมีภูมิคุมโรคไดตลอดชีวิตและแมสุกร
มเหลือง ซ่ึงระดับความคุมโรคท่ีลูกสุกรไดรับจะ
นแมสุกรแตละตัวไมเทากัน และพบวาแมสุกรที่
สามารถปองกันโรคไดนาน 6-8 สัปดาหหรือ

ที่ก ําหนดไว
ดยเฉพาะเก่ียวกับคนและรถยนตท่ีเขาออก
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◆◆◆ ◆  โปรแกรมการทํ าวัคซีนอหิวาตสุกร
1. ลูกสุกรทํ าวัคซีนเม่ือสุกรอายุประมาณ 6 สัปดาห และใหท ําวัคซีนซ้ํ าอีกคร้ังในอีก 2 

สัปดาหตอมา
2. สกุรพอพันธุ ทํ าวัคซีนทุก 6 เดือน
3. สกุรแมพันธุ ทํ าวัคซีนทุกครั้งที่หยานม

หมายเหตุ       วัคซีนอหิวาตซ่ึงเปนเช้ือเปน หามทํ ากับสุกรท่ีออนแอหรือกํ าลังปวย

◆◆◆ ◆  การรักษา
โรคอหิวาตสุกรเกิดจากเชื้อไวรัส ไมมียาที่จะใชรักษาโรคน้ีโดยเฉพาะสุกรที่ปวยควร

ท ําลายทิ้งโดยการเผาหรือฝง

โรคปากและเทาเปอย
โรคน้ีเปนโรคระบาด ที่ระบาดไดอยาง

รวดเร็วในสัตวกีบ (วัว ควาย แพะ แกะและสุกร) และท ํา
ความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศอยางมากเพราะใน
โรคน้ีเปนอุปสรรคตอการสงสุกรออกจํ าหนายในตาง
ประเทศ โรคนี้พบเปนไดกับสุกรทุกอาย ุอัตราการเกิดโรค
สูงแตอัตราการตายต่ํ า

◆◆◆ ◆  สาเหตุและอาการของโรค

จ
บ

เกิดจากเชื้อไวรส ซ่ึงมีอยู 3 กลุมดวยกันคือ ไทปโอ,
ไทปเอ และ ไทปเอเชยีวัน (ไทปโอรุนแรงที่สุด) เชื้อ
โรคตัวนี้จะเขาสูรางกายสุกรไดโดยทางการสัมผัสกับเชื้อ
โดยตรง (คนเล้ียงนํ าเขามาเอง) หรือโดยการกินอาหาร
และน้ํ าท่ีมีเช้ือโรคปนอยู หรือโดยการหายใจเอาเชื้อโรค
ตัวน้ีเขาไป และเม่ือเช้ือโรคเขาสูรางกายสุกรแลว จะใช
๐ กลับไปหนากอนน้ี   ๐ หนาถดัไป   ๐ กลับหน

เวลาในการฟก
แสดงอาการโร
ตุมน้ํ าใสท่ีบริเ
ผิวหนังบริเวณ
ในตุมน้ีจะมีเช
ไมดีโรคน้ีก็จะก

ากน้ียังพบอาการ ไขสูง เบ่ืออาการ น้ํ าลายยืดขาเจ็บและน้ํ า
างคร้ังอาจพบกีบลอกหลุด
าหลัก/สารบัญ

โรคนานประมาณ 3-6 วัน สุกรก็จะเริ่ม
คน้ีออกมาใหเห็น อาการที่พบไดคือ มี
วณปลายจมูก ปาก ริมฝปาก เหงือกและ
ไรกีบ และตอมาตุมน้ํ าใสน้ีจะแตก ซ่ึงน้ํ า
ื้อไวรัสอยูเปนจ ํานวนมาก ถาการจัดการ
ระจายระบาดออกไปอยางรวดเร็ว   นอก
หนักลด (เน่ืองจากกินอาการไมได) และ
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แมสุกรเล้ียงลูกท่ีเปนโรคน้ี จะพบตุมนํ ้าใสท่ีหัวนมดวย
ในกรณีที่สุกรปวยดวยโรคนี้ ซ่ึงไมเคยมีประวัติการทํ าวัคซีนมากอน จะพบอาการของ

โรครุนแรงกวาสุกรที่เคยท ําวัคซีน และอัตราการตายของลูกสุกรและสุกรเล็กอาจสูงถึง 50 เปอรเซ็นต
(ลูกสุกรหรือสุกรเล็กท่ีตาย จะพบรอยโรคที่หัวใจซึ่งคลายๆ กับลายเสือ)

สุกรปวยที่ฟนจากโรคนี้จะพบวามีภูมิคุมกันโรคเฉพาะกลุมของไวรัสที่ทํ าใหเกิดการปวย
เทาน้ัน ซ่ึงสามารถปองกันโรคไดนานประมาณ 90-180 วัน และแมสุกรสามารถถายภูมิคุมกันโรคน้ี 
ใหแกลูกสุกรไดโดยทางน้ํ านมเหลือง ซ่ึงคุมกันโรคไดนานหลายสัปดาห

◆◆◆ ◆  การปองกัน
โรคปากและเทาเปอย สามารถปองกันไดโดย
1. ท ําวัคซีนปากและเทาเปอยตามโปรแกรมที่ก ําหนดไว
2. มีการจัดการควบคุมโรคท่ีเขมงวด
3. มีการสุขาภิบาลท่ีดี
4. มีการเล้ียงดูและอาหารท่ีดี
5. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
6. มีการกํ าจดัแมลงวันและนก

◆◆◆ ◆  โปรแกรมการท ําวัคซีนปากและเทาเปอย
1. ลูกสุกร ทํ าวัคซีนเม่ือสุกรอายุประมาณ 7 สัปดาห และใหท ําวัคซีนซ้ํ าอีกคร้ัง ในอีก 

2 สัปดาหตอมา
2. สุกรพอและแมพันธุ ทํ าซํ้ าทุก 4-5 เดือน

◆◆◆ ◆  การรักษา
โรคปากและเทาเปอยเกิดจากเชื้อไวรัส ไมมียาที่จะใชรักษาโดยเฉพาะ แตโรคนี้ไมท ําให

สุกรปวยตาย การรักษาจึงท ําไดเพยีงรักษาตามอาการโดย
1. ใชยาทงิเจอรไอโอดีน 5-10 เปอรเซ็นต หรือยาเย็นเซี่ยนไวโอเล็ททาแผลที่เกิด

จากตุมน้ํ าใส
2. ใหยาปฎิชีวนะผสมในอาหารเพื่อปองกันโรคแทรกแกสุกรตัวที่ยังไมแสดงอาการ 

และใหยาโดยการฉีดเขาสุกรตัวที่แสดงอาการแลว
3. พนน้ํ ายาจุนสีท่ีมีความเขมขน 5 เปอรเซ็นตท่ีกีบ

หมายเหตุ        สุกรที่ไมแสดงอาการของโรคใหท ําวัคซีนซ้ํ า 2 คร้ัง ชวงหาง 1 สัปดาห
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โรคพิษสุนัขบาเทียม
โรคน้ีเปนโรคระบาดพบวาเปนไดกับสุกรทุกอายุ

แตความรุนแรงของโรคจะเกิดกับลูกสุกร และสุกรเล็ก 
อัตราการเกิดโรคและอัตราการตายสูง และสุกรที่ฟน
จากโรคจะเปนพาหนะของโรคและสามารถปลอยเชื้อ
โรคออกมากับลมหายใจ

◆◆◆ ◆  สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อโรคตัวน้ีจะเขาสูราง

พาหนะของโรคน้ี หรือโดยการกินอาหารหรือน้ํ าท่ีมีเช้ือน้ีปนอ
โดยการผสมพันธุกับสุกรที่เปนโรคนี ้ หรือโดยทางเยื่อบุตา (ห
เม่ือเช้ือโรคตัวน้ีเขาสูรางกายสุกรแลวโรคน้ีจะใชเวลาในการฟก
จะเร่ิมแสดงอาการปวยของโรคน้ีใหเห็น ซึ่งอาการที่สุกรปว
รุนแรงในลูกสุกรแรกคลอด โดยลูกสุกรปวยจะลมลงภายในไม
180 องศาฟาเรนไฮตหรือ 42 องศาเซลเซียส สุกรควบคุม
กระตุกอยางแรง แลวลมลงโดยขาอยูในลักษณะถีบจักรยาน
และน้ํ าลายฟูมปาก

ลูกสุกรอาจไดรับเช้ือตัวน้ีกอนคลอด ซึ่งจะพบ
ลูกสุกรที่ไดรับเช้ือตัวน้ีทันทีท่ีคลอดออกมา อาจแสดงอาการใ
5 วัน และพบวาอัตราการตายของลูกสุกรท่ีมีอายุต่ํ ากวา 2 สัป
การตายของลูกสุกรที่มีอายุมากกวา 3 สัปดาหข้ึนไปจะลดลง
สามารถในการตานโรคมีมากข้ึน เม่ือสุกรโตข้ึนและอัตราการ
สุกรที่มีอายุ 5 เดือนข้ึนไป

อาการที่พบไดในสุกรรุนที่ปวยคือ มีไขสูง เ
และควบคุมตัวไมไดโดยเฉพาะสวนของขาหลัง และสุกรปวยจ
จะแคระแกรน)

อาการปวยที่พบในสุกรใหญ มักจะไมรุนแรง
ทองผูก

อาการปวยที่พบไดในสุกรทอง คือ แทงลูก
สุกรปวยที่ฟนจากโรคน้ี พบวามีภูมิคุมกันส

ถายภูมิคุมกันโรคนี้ใหแกลูกสุกรไดโดยทางนํ ้านมเหลือง ซ่ึงสา
เดือน ซึ่งข้ึนอยูกับระดับภูมิคุมโรคในน้ํ านมเหลืองและปริม
ภูมิคุมกันโรคน้ีไมสามารถปองกันลูกสุกรจากการติดเช้ือไวรัสต
ไมใหเชื้อไวรัสแทรกเขาไปในเน้ือเย่ือของลูกสุกรได เม่ือภูมิคุม
าหลัก/สารบัญ

กายสุกรไดโดยการสัมผัสกับสุกรตัวที่เปน
ยูหรือโดยการหายใจเอาเช้ือน้ีเขาไป หรือ
นูบานสามารถแพรเช้ือโรคตัวน้ีได) และ
โรคนานประมาณ 36-48 ชั่วโมง สุกรก็
ยแสดงออกน้ันข้ึนอยูกับอายุคืออาการจะ 
กี่ชั่วโมงภายหลังจากการติดเชื้อ มีไขสูงถึง 
การเคล่ือนไหวไมได ต่ืนเตน กลามเน้ือ

 (อาจพบอาการอาเจียนและทองเสียได) 

ลูกสุกรตายภายใน 2 วันหลังคลอด และ
หเห็นเม่ืออายุ 2 วัน และมักตายเม่ืออายุ 
ดาหจะสูงถึง 100 เปอรเซ็นต และอัตรา
ประมาณ 50 เปอรเซ็นต เน่ืองจากความ
ตายจะลดลงเหลือเพียง 5 เปอรเซ็นต ใน

บ่ืออาหาร ไมอยูน่ิง หายใจลํ าบากตัวส่ัน
ะชักตายในที่สุด (สุกรรุนที่ฟนจากโรคมัก

 อาการที่พบไดคือ อาเจียน ทองเสียหรือ

ูงซึ่งอาจอยูไดเปนป และแมสุกรสามารถ
มารถปองกันโรคไดนาน 5 สัปดาหถึง 4 
าณน้ํ านมเหลืองที่ลูกสุกรกินเขาไป แต
วัน้ีได เพียงแตภูมิคุมกันโรคน้ีจะปองกัน
กันโรคน้ีลดลง สุกรก็จะเร่ิมไวตอเช้ือไวรัส
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ตัวน้ี และเมื่อสุกรมีอาการเครียดเชื้อไวรัสภายในตัวก็จะเพิ่มจ ํานวนมากข้ึนและแทรกเขาเน้ือเย่ือของราง
กาย ซ่ึงเปนผลใหสุกรตัวน้ันเร่ิมแสดงอาการปวยออกมาใหเห็น

◆

◆

◆

๐ กลับไปหนากอนน้ี   ๐ หนาถดัไป   ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

◆◆◆  การปองกัน
โรคพิษสุนัขบาเทียม สามารถปองกันไดโดย
1. ทํ าวคัซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเทียมตามโปรแกรมท่ีกํ าหนดไว (ถามีโรคน้ีระบาด)
2. มีการจัดการควบคุมโรคท่ีเขมงวด
3. มีการสุขาภิบาลท่ีดี
4. มีการเล้ียงดูและอาหารท่ีดี
5. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
6. กํ าจดัหนู แมลงวัน นก แมวและสุนัขท่ีเขามาอยูในบริเวณฟารม

◆◆◆  โปรแกรมการท ําวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเทียม
1. สุกรพอและแมพันธุ ทํ าซํ้ าทุกๆ 4-5 เดือน (วัคซีนเช้ือตาย) หรือท ําวัคซีนกับแม

สุกรทองกอนคลอด 3 สัปดาห และท ําซํ้ าอีกคร้ังกอนคลอด 1 สัปดาห
2. สุกรรุน ทํ าวัคซีนเม่ืออายุประมาณ 8-9 สัปดาห และใหท ําวัคซีนซ้ํ าอีกคร้ังใน 2 

สัปดาห

◆◆◆  การรักษา
โรคพิษสุนัขบาเทียมเกิดจากเชื้อไวรัส ไมมียาที่จะใชรักษาโดยเฉพาะ นอกจากจะรักษา

ตามอาการ (ลูกสุกรมักตาย จึงไมแนะนํ าใหรักษา)

สภาพอาเจียน (เปนน้ํ าดี) อาจพบไดในชวง
ทายๆ กอนตายในลูกสุกรดูดนม ท่ีเปนโรค

แสดงใหเห็นการชักแบบขาตะกุยในลูกสุกรดูดนม ขา
จะเกร็ง และตะกุยเปนชวงๆ ในขณะท่ีหูต้ังและตาถลน
หรือเบิกกวาง และบางคร้ังพบการกระตุกของตา
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โรคกระเพาะอาหารและล ําไสอักเสบติดตอ
(โรค ที-จ-ีอี)

โรคน้ีเปนโรคระบาดของทางเดินอาหารที่เกิด
อยางรุนแรงในลูกสุกร อัตราการเกิดโรคและอัตราการตายสูงถึง 
100 เปอรเซ็นต

◆◆◆ ◆  สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อโรค ซ่ึงเช้ือโรคตัวน้ีจะเขาสูรางกาย

ทางอาหารหรือน้ํ าที่กินหรือโดยการหายใจเอาเชื้อโรคน้ีเขาไป 
และเม่ือเชื้อเขาสูรางกายสุกรแลว เชื้อโรคจะใชเวลาในการฟก
โรคนานประมาณ 14 ช่ัวโมงถึง 4 วัน ลูกสุกรก็จะเริ่มแสดง
อาการปวยของโรคใหเห็น ซ่ึงอาการของโรคจะพบรุนแรงในลูก
สุกรท่ีมีอายุต่ํ ากวา 3 สัปดาห อาการแรกที่พบไดคือ อาการ
อาเจียน (มีตะกอนน้ํ านม) และมีอาการทองเสียตามมา ซึ่ง
อาการทองเสียจะพบไดเม่ือลูกสุกรสัมผัสกับเชื้อโรคแลวนาน
ประมาณ 18-30 ชั่วโมง อาการทองเสียท่ีพบไดในวันแรก จะมี
ลักษณะเปนสีเหลืองใสพบเกาะตามกีบขาหลังและหาง นอกจาก
น้ีอาการอ่ืนๆ ที่พบได ไดแก อาการตัวส่ัน ตาลึก และหิวนํ ้า 
(เน่ืองจากรางกายสูญเสียน้ํ า) สํ าหรับอาการทองเสียจะพบเปน
อยูนาน 5-9 วัน อุจจาระก็จะเร่ิมขนข้ึน แตลูกสุกรมักจะตาย
ภายในวันท่ี 2-4 ของการปวย เน่ืองจากการสูญเสียน้ํ าของราง
กาย

แมสุกรที่ฟนจากโรคน้ี สามารถถายภูมิคุมกัน
โรคน้ีไปใหลูกสุกรไดโดยทางนํ ้านมเหลืองและน้ํ านมขาว

◆◆◆ ◆  การปองกัน
โรคที.จ.ีอี. สามารถปองกันไดโดย
1. ทํ าวัคซีนปองกันโรคที.จ.ีอี. ตามโปรแกรมที่กํ าหน
2. มีการจัดการควบคุมโรคท่ีเขมงวด
3. มีการสุขาภิบาลท่ีดี
4. มีการเล้ียงดูและอาหารท่ีดี
5. กํ าจัดสัตวท่ีสามารถเปนพาหะของโรค
6. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม

ส
ร
อ
ข
เร
รบัญ

ดไว (ถามีโรคน้ีระบาด)

ภาพถายเหลวเปนน้ํ าสีเหลืองใน
ะยะต อมาหลังจากเ ร่ิมมีการ
าเจียน พรอมกับสภาพรางกาย
าดน้ํ า ซึ่งจะทวีความรุนแรงข้ึน
ื่อยๆ อยางรวดเร็ว



โรคสุกร
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◆◆◆ ◆  การรักษา
โรคที.จี.อี. เกิดจากเชื้อไวรัส ไมมียาที่จะใชรักษาโดยเฉพาะ นอกจากจะรักษาตาม

อาการของโรค โดย
1. ใหน้ํ าเกลือ เพื่อทดแทนนํ ้าและอิเลคโทรไลทที่สูญเสียออกมากับอุจจาระ
2. ใหความอบอุนใหเพียงพอแกลูกสุกรปวย
3. ใหยาปฎิชีวนะละลายน้ํ าเพ่ือปองกันโรคแทรก

โรคไขหวัดใหญ
โรคน้ีเปนโรคระบาดของทางเดินหายใจที่เกิดข้ึนแบบฉับพลันและแพรไปไดอยาง

รวดเร็วมาก พบเปนไดกับสุกรทุกอายุ อัตราการเกิดโรคสูงแตอัตราการตายต่ํ า โดยทั่วๆ ไปพบ
ประมาณ 1-4 เปอรเซ็นต

◆◆◆ ◆  สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อไวรัส ซ่ึงเชื้อโรคตัวน้ีจะเขาสูรางกายสุกรไดโดยเกาะมากับไขของพยาธิปอด 

หรือโดยการสัมผัสกับสุกรปวยโดยตรง หรือโดยการกินอาการหรือน้ํ าท่ีมีเช้ือโรคน้ีปนอยู หรือโดยการ
หายใจเอาเชื้อโรคน้ีเขาไป และเช้ือเขาสูรางกายสุกรแลว จะใชเวลาในการฟกโรคนานประมาณ 3-7 วัน 
สุกรก็จะเร่ิมแสดงอาการปวยของโรคใหเห็น อาการที่พบไดคือ ไขสูง ซึม เบ่ืออาหาร หายใจลํ าบาก 
หอบ ไอ มีน้ํ ามูกและข้ีตา และกลามเน้ือไมมีแรงซ่ึงเปนผลใหสุกรปวยนอนหมอบ (อาจมีอาการอาเจียน
ดวย) การฟนจากโรคจะเปนไปอยางรวดเร็วเชนเดียวกับการเกิดโรคคือจะปวยอยูนาน 4-6 วัน สุกร
ปวยบางตัวอาจจะไมฟนจากโรคแตจะเปนโรคแบบเรื้อรัง สุกรที่ฟนจากโรคพบวาจะมีภูมิคุมกันโรคนี้

◆◆◆ ◆  การปองกัน
โรคไขหวัดใหญ สามารถปองกันไดโดย
1. ไมควรเล้ียงสุกรบนพ้ืนดิน
2. มีการเล้ียงดูและอาหารท่ีดี
3. มีการสุขาภิบาลท่ีดี
4. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม

◆◆◆ ◆  การรักษา
โรคไขหวัดใหญเกิดจากเชื้อไวรัส ไมมียาที่จะใชรักษาโดยเฉพาะ นอกจากจะรักษาตาม

อาการของโรค โดย
1. ใหยาปฏิชีวนะผสมในอาหารหรือน้ํ า เพ่ือปองกันโรคแทรก
2. น้ํ าท่ีกินตองสะอาด
3. อาหารที่ใหกิน ควรจ ํากัดใหกินนอยในชวง 2-3 วันแรกของการฟนจากอาการ

ของโรค



โรคสุกร
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โรคฝดาษ
โรคน้ีเปนโรคที่เกิดข้ึนแบบฉับพลันกับสุกรทุกอายุ และอัตราการเกิดโรคสูงแตอัตรา

การตายต่ํ า

◆◆◆ ◆  สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อไว

โดยตรง หรือ ยุง ไร เหา เปนต
การฟกโรคนานประมาณ 3-6 
ประมาณ 104 องศาฟาเรนไฮต
ตอมาจะเปล่ียนเปนตุมหนองแล
ภูมิคุมกันโรคน้ีดวย

◆◆◆ ◆  การปองกัน
โรคฝดาษ สาม
1. วางโปรแกร
2. ก ําจดัแหลง
3. มีการเล้ียงด
4. มีการสุขาภ

◆◆◆ ◆  การรักษา
โรคฝดาษเกิดจ

ของโรค โดย
1. ใชทงิเจอรไ
2. อาจจะใหย
3. คอกหรือเล
ากอนน้ี   ๐ หนาถดัไป   ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

รัส ซึ่งเชื้อโรคตัวน้ีจะเขาสูรางกายสุกรได
วันํ าเช้ือโรคตัวน้ีมา และเม่ือเช้ือโรคเขาสูรา
วัน สุกรก็จะเร่ิมแสดงอาการปวยของโรคใหเ
 ซึม ไมกินอาหาร น้ํ ามูกน้ํ าตาไหล และพบ
ะแตกในท่ีสุด และแผลที่แตกจะตกสะเก็ด ส

ารถปองกันไดโดย
มการก ําจัดยุง ไรและเหา
น้ํ าขังสํ าหรับเพาะยุง
แูละการใหอาหารท่ีดี
บิาลท่ีดี

ากเชื้อไวรัส ไมมียาที่ใชรักษาโดยเฉพาะ 

อโอดีน 2-5 เปอรเซ็นต ทาแผลที่ผิวหนัง
าปฏิชีวนะผสมอาหารเพื่อปองกันโรคแทรก
าสุกรจะตองดูแลรักษาใหสะอาดและแหงอย
โดยการสัมผัสกับสุกรปวย
งกายสุกรแลว จะใชเวลาใน
ห็น อาการที่พบไดคือ ไขสูง
เม็ดตุมที่ผิวหนัง ซ่ึงเม็ดตุมน้ี
ุกรปวยที่ฟนจากโรคนี ้ จะมี

นอกจากจะรักษาตามอาการ

ูเสมอ
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โรคโพรงจมูกอักเสบติดตอ
โรคน้ีเปนโรคระบาดทางระบบหายใจ พบวา

เปนไดกับสุกรทุกอายุ ซึ่งมีอัตราการเกิดโรคสูงแตอัตราการ
ตายต่ํ า

◆◆◆ ◆  สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และพบวาอาการของ

โรคจะรุนแรงข้ึนถามีเชื้อไวรัสรวมดวย เชื้อโรคตัวน้ีจะเขาสู 
รางกายสุกรไดโดยการหายใจเอาเชื้อเขาไป หรือโดยการสัมผัส
กับสุกรปวยโดยตรง หรือโดยการกินน้ํ าและอาหารท่ีมีเช้ือน้ีปน
อยู และเม่ือเช้ือน้ีเขาสูรางกายสุกรแลว อาการและความรุนแรง
ของโรคขึ้นอยูกับโรคแทรกซอนสุขภาพและอายุของสุกรปวย อาการเด
ไหลออกจากจมูกซ่ึงมักพบอาการท้ังสองน้ีในสุกรท่ีอายุนอยกวา 4 สัป
บิดเบี้ยว

◆◆◆ ◆  การปองกัน
โรคโพรงจมูกอักเสบติดตอสามารถปองกันไดโดย
1. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
2. ควรศึกษาแหลงท่ีมาของสุกรใหม วามีโรคน้ี
ระบาดหรือไม

3. กํ าจัดหน ูแมว และสุนัขออกจากโรงเรือน
เพาะสัตวเหลาน้ีอาจเปนพาหนะของโรค

4. มีการจัดการควบคุมโรคท่ีเขมงวด
5. มีการเล้ียงดูและอาหารท่ีดี
6. มีการสุขาภิบาลท่ีดี

◆◆◆ ◆  การรักษา
โรคโพรงจมูกอักเสบติดตอเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ยาท

ชนิดที่ออกฤทธ์ิและทํ าลายเชื้อโรคไดกวางหรือยาซัลโฟนามายเชนยา
เปนตน

หมายเหตุ สุกรใหญที่เปนโรคนี ้ พบวาไมมีผลท ําใ
อมโรคและจะแพรเชื้อโรคเมื่อสุกรเครียด
นของโรคน้ีท่ีพบไดคือ จาม เลือด
ดาห นอกจากน้ีจะพบอาการจมูก
ารบัญ

ี ่จะใชรักษาโรคนี้ไดแกยาปฏิชีวนะ
ซัลฟาเมทธาซีน ซัลฟาไทอะโซน

หจมูกบิดเบี้ยวหรือยนแตจะเปนตัว 



โรคสุกร

๐ กลับไปหนากอนน้ี   ๐ หนาถดัไป   ๐ กลับหนาหล

14

โรคไฟลามทุง
โรคน้ีเปนโรคระบาดที่สามารถติดตอถึง

คนได ความรุนแรงของโรคน้ีอาจจะมีผลเน่ืองจากพันธุ
กรรม คุณคาของอาหารท่ีใชเล้ียง การสุขาภิบาล อุณหภูมิ
ของสภาพแวดลอม หรือฤดูกาล

◆◆◆ ◆  สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซ่ึงเช้ือโรคตัวน้ีจะ

เขาสูรางกายสุกรไดโดยการกินน้ํ าและอาหารที่มีเชื้อโรค
ตัวน้ีปนอยู หรือโดยการสัมผัสกับสุกรปวยโดยตรง และ
เม่ือเชื้อเขาสูรางกายสุกรแลว จะใชเวลาในการฟกโรค
นานประมาณ 3-4 วัน สุกรก็จะเร่ิมแสดงอาการปวยของ
โรคใหเหน็ อาการทีพ่บเห็นไดมีอยู 4 แบบดวยกัน

1.  แบบแรก สุกรปวยจะแสดงอาการแบบฉับพ
ปวยใหเห็น อาการที่พบไดคือ ไขสูง 104-108 องศาฟาเรนไฮต
ตาแดง ไอ มีข้ีมูกข้ีตา ทองผูกตามดวยอาการทองเสียอยางรุนแรง

2. แบบท่ีสอง สุกรปวยจะแสดงอาการที่ผิวห
ลักษณะคลายรูปขาวหลามตัด หรือเปนหยอมสีแดงจนถึงสีมวงท่ีบ
ที่ฟนจากโรคจะพบวาผิวหนังที่มีรอยโรคจะลอก)

3. แบบท่ีสาม สุกรปวยจะแสดงอาการท่ีขอขา
เดินในลักษณะขาไมสัมพันธกัน ซ่ึงเปนผลเน่ืองจากขออักเสบโดย

4. แบบท่ีส่ี สุกรปวยจะตายแบบทันทีหรืออาจพ
อ่ืนของรางกาย

◆◆◆ ◆  การปองกัน
โรคไฟลามทุง สามารถปองกันไดโดย
1. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
2. มีการจัดการควบคุมโรคท่ีเขมงวด
3. มีการเล้ียงดูและอาหารท่ีดี
4. มีการสุขาภิบาลท่ีดี

◆◆◆ ◆  การรักษาโรค
โรคไฟลามทุงเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ยาที่จะใชรัก

ยาเพน็นิซิลิน และยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ท ําลายเช้ือไดกวาง
กั/สารบัญ

ลัน และอาจตายไดโดยไมแสดงอาการ
 ซึม เบ่ืออาหาร หนาวสั่น นอนสุมกัน 
 (บางตัวอาจพบอาการอาเจียน)
นัง คือจะพบอาการบวมท่ีผิวหนังซ่ึงมี
ริเวณทอง ตนขา และลํ าตัว (สุกรปวย

 คือจะพบอาการเดินขากระแผลกหรือ
เฉพาะท่ีขอเขาหนาและเขาหลัง
บอาการบวมที่ปลายจมูก หู และสวน

ษาโรคนี้ไดแก ยาปฏิชีวนะในกลุมของ
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โรคซลัโมแนลโลซีสหรือโรคพาราไทยฟอยด
โรคน้ีเปนโรคระบาดที่พบเกิดข้ึนไดกับ

สุกรทุกอายุอัตราการเกิดโรคและอัตราการตายสูง

สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซ่ึงเช้ือตัวน้ีจะเขาสู

รางกายสุกรไดโดยการกินอาหาร และน้ํ าท่ีมีเช้ือโรคตัวน้ี
ปนอยู หรือโดยการกินกระดูกปนท่ีมีเช้ือตัวน้ีปนอยูหรือ
โดยการสัมผัสกับสัตวฟนแทะ หรือนกปาท่ีเปนตัวพาโรคน้ี 
ฟกโรคนานประมาณ 1-2 วัน สุกรจะแสดงอาการปวยใหเห็น

1. แบบแรก มักพบเปนกับลูกสุกร โดยอา
107 องศาฟาเรนไฮต สุกรจะซึมและตายภายใน 24-48 ชั่ว
จนถึงสีมวง โดยเฉพาะท่ีขอบตาและใตทอง อาการทางประส
100 เปอรเซ็นต

2. แบบท่ีสอง มักพบกับสุกรที่มีอายุมากหรือ
107 องศาฟาเรนไฮต ทองเสียเปนน้ํ าอยางรุนแรง อุจจาระม
ลํ าไสปนดวย

3.แบบท่ีสาม อาการที่พบไดคือ ไขสูง 103
อาหาร และบางรายพบอาการสูญเสียน้ํ า เชน ผิวหนังขาดค
เร่ือยๆ และตายในที่สุด

4.แบบท่ีส่ี แบบน้ีพบวาสุกรเปนมาก อาการ
ไขไมคงที่ ผอมแหง และตอบสนองตอการรักษาไดนอย (อุจจา

◆◆◆ ◆  การปองกัน
โรคซัลโมแนลโลซีสหรือโรคพาราไทฟอยดสา
1. ก ําจัดสุกรท่ีเปนตัวอมโรค
2. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม
3. มีการจัดการควบคุมโรคท่ีเขมงวด
4. ระวังการใชวัตถุดิบอาหารสัตวจากโรงฆา
5. มีการสุขาภิบาลท่ีดี

◆◆◆ ◆  การรักษา
โรคซัลโมแนลโลซีสเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ย

เชน ยานีโอมัยซิน หรือยาเตตราไซคลิน หรือยาซัลโฟนามาย 
าหลัก/สารบัญ

และเม่ือเขาสูรางกายแลวจะใชเวลาในการ
อาการปวยที่พบไดมีอยู 4 แบบดวยกัน
การปวยจะเกิดแบบฉับพลัน ไขสูง 105-
โมง นอกจากน้ียังพบวาผิวหนังมีสีแดงเขม
าทอาจพบ และอัตราการตายพบไดสูงถึง 

สุกรใหญ อาการที่พบไดคือ ไขสูง 105-
กีล่ินเนา เปนมูกและอาจพบเย่ือเมือกของ

-104 องศาฟาเรนไฮต อุจจาระน่ิม เบ่ือ
วามยืดหยุน ตาจมลึก ขนลุก ซูบผอมลง

ที่พบไดคือ ทองเสีย โดยพบเปนๆ หายๆ 
ระอาจปกติหรืออาจมีมูกหรือเลือดปน)

มารถปองกันไดโดย

าที่จะใชรักษาโรคนี้ได ไดแกยาปฏิชีวนะ 
หรือยาไนโตรฟูราโซน
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โรคบิดมูกเลือด
โรคน้ีเปนโรคระบาดทางเดินอาหาร ที่

เกิดข้ึนไดกับสุกรทุกอายุ อัตราการเกิดโรคสูงแตอัตรา
การตายต่ํ า

◆◆◆ ◆  สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรวมกับเชื้อสไปโร

ขีด และยังมีสาเหตุโนมนํ าของโรคน้ีคือการจัดการฟารมท่ี
ไมเหมาะสม ซ่ึงเช้ือโรคตัวน้ีจะเขาสูรางกายสุกรไดโดยการกิน
สัมผัสกับสุกรปวยโดยตรงหรือสุกรที่เปนพาหนะของโรค แล
แลว เชื้อโรคตัวนี้จะใชเวลาในการฟกโรคโดยทั่วๆ ไปประมาณ
ปวยของโรคใหเห็น อาการทีพ่บเห็นไดมีอยู 2 แบบดวยกัน

1. แบบแรก อาการของโรคจะเกิดแบบฉับพ
อาการของโรคที่พบไมเดนชัด คือสุกรปวยจะกินอาหารนอยลง
ปกติ แตตอมาอุจจาระจะเหลวมีสีเหลืองจนถึงสีเทา และใน
ซึ่งเปนลักษณะเดนของโรค อาการปวยแบบแรกนี้มักพบวาเป
สัปดาห

2. แบบท่ีสอง อาการของโรคเปนแบบเร้ือร
เยื่อบุผิวของลํ าไสปนออกมา แตไมมีเลือดปนออกมากับอุจจาร

สุกรปวยท่ีฟนจากโรคหรือปวยแตไมแสดงอาก
โรคออกมากับอุจจาระได

◆◆◆ ◆  การปองกัน
โรคบิดมูกเลือก สามารถปองกันไดโดย
1. ก ําจัดสุกรที่เปนพาหะของโรค
2. มีการกักและตรวจโรคสุกรใหม
3. มีการเล้ียงดูและอาหารท่ีดี
4. มีการสุขาภิบาลท่ีดี

◆◆◆ ◆  การรักษา
โรคบิดมูกเลือดเกิดจากเช้ือแบคทีเรียรวมกับเ

แก ยาปฏิชีวนะ เชน ยาลินโคมัยซิน ยาไทโลซิน ยาแบคซิทรา
สังเคราะห เชน ยาฟูราโซลิโดน โรนิดาโซน ไดเมทไตรดาโซน
เชื้อโรคแลว อาหารท่ีใหสุกรปวยควรมีพลังงานต่ํ า แตมีเยื่อใ
ใหสุกรกนิจะชวยลดความรุนแรงของโรคลงได
าหลัก/สารบัญ

อาหารและน้ํ าท่ีมีเช้ือปนอยู หรือโดยการ
ะเม่ือสุกรไดรับเชื้อโรคตัวน้ีเขาสูรางกาย
 10-14 วัน สุกรก็จะเร่ิมแสดงอาการ

ลันโดยจะพบสุกรปวยทีละตัวสองตัว และ
 อุจจาระอาจจะเหลวหรือเปนกอนเหมือน
ท่ีสุดอุจจาระจะเหลวเปนเลือดสดและมีมูก 
นกับสุกรภายหลังหยานมแลว 2 หรือ 3 

งัคือจะพบอาการอุจจาระเหลวสีเทาและมี
ะ
ารของโรค พบวาสุกรสามารถปลอยเช้ือ

ช้ือสไปโรขีด ยาที่จะใชรักษาโรคนี้ได ได
ซินหรือยาคลอเตตราไซคลิน หรือยากลุม
 หรือคารบาด็อก นอกจากใหยาไปก ําจัด
ยสูง และควรใหสารอิเลคโทรไลทผสมน้ํ า 
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โรคพลาสเทอรโรซีส
โรคน้ีพบเปนโรคแทรกเมื่อสุกรปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัส หรือเม่ือสุกรออนแอหรือสุกร

เครียด ซ่ึงเน่ืองมาจากการจัดการท่ีผิดพลาดไมเหมาะสม

◆◆◆ ◆  สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซ่ึงเช้ือโรคตัวน้ีสามารถพบไดท่ีสวนตนของระบบหายใจและทาง

เดินอาหาร เชื้อโรคตัวนี้จะพบเปนปญหาเมื่อสุกรปวยหรือเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับสุขาภิบาล มีปญหาพยาธ ิ
หรือเม่ือมีสภาพการเล้ียงสุกรที่แออัด อาการของโรคข้ึนอยูกับความรุนแรงของโรคที่เปนอยูและเน้ือที่
ของปอดที่เกิดการติดเชื้อโรค

ในรายที่รุนแรงอาการที่พบไดคือ มีไขสูง 105-106 องศาฟาเรนไฮต มีน้ํ ามูก ไมกิน
อาหาร ออนแอและซึม

ในรายโลหิตเปนพิษ อาการที่พบไดคือ มีไขสูง 105-108 องศาฟาเรนไฮต ออนแอ 
หายใจผิดปกติ และไมอยากเคล่ือนท่ี

ในรายไมรุนแรง อาการที่พบไดคือ ไอเพียงอยางเดียว

◆◆◆ ◆  การปองกัน
โรคพลาสเทอรโรซีสสามารถปองกันไดโดย
1. มีการเล้ียงดูและใหอาหารท่ีดี
2. มีการสุขาภิบาลท่ีดี
3. ถามีปญหาเกี่ยวกับพยาธ ิควรมีการวางโปรแกรมใหถูกตอง
4. อยาเล้ียงสุกรจ ํานวนมากเกินไปจนแออัดในแตละคอก

◆◆◆ ◆  การรักษา
โรคพลาสเทอรโรซีสเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ยาที่จะใชรักษาโรคนี้ได ไดแก ยาปฏิชีวนะ 

เชน ยาคลอเตตราไซคลิน หรือยาเพ็นนิซิลิน หรือยาสเตร็ปโตมัยซินหรือยาอีริโทรมัยซิน หรือยากานา
มัยซิน หรือยาโคลิสติน เปนตน หรือยากลุมซัลโฟนามาย

การแกไขการจัดการใหดีข้ึน เชน อยาใหความช้ืนในโรงเรือนสูง มีน้ํ าสะอาดใหสุกร
ด่ืม ใหอาหารท่ีมีคุณคาดี จะสามารถลดการสูญเสียเน่ืองจากโรคน้ีได

โรคบาดทะยัก
โรคน้ีพบเปนไดงายกับสัตวเล้ียงลูกดวยนม โดยเฉพาะมา

◆◆◆ ◆  สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช้ือตัวน้ีสามารถพบไดในดิน ลํ าไสของคนและสัตว เช้ือน้ีจะเขาสู

รางกายสุกรไดโดยทางบาดแผลและสามารถจะเจริญเติบโตไดในที่ที่ไมมีออกซิเยน โดยเช้ือน้ีจะใชเวลา
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ในการฟกโรค โดยทั่วไปประมาณ 10-14 วัน สุกรก็จะเร่ิมแสดงอาการปวยของโรคใหเห็น อาการที่พบ
ไดคือ เกิดการแข็งตัวของกลามเน้ือบริเวณแกม คอ ขาหลัง และบริเวณท่ีมีการติดเช้ือ หลังจากนั้นจะพบ
อาการกระตุก และไวตอการแสดงออก การเค้ียวอาหารลํ าบาก หางแข็ง หัวและคอยืด และขาแข็งแกรง

◆◆◆ ◆  การปองกัน
โรคบาดทะยักสามารถปองกันไดโดย
1. โรคน้ีเกิดจากเชื้อโรคเขาบาดแผล ฉะน้ัน การตัดสายสะดือและการตอนตองทํ าดวย

ความสะอาด
2. ภายหลังการผาตัดหรือการตอน ควรใหยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันโรคบาดทะยัก
3. มีการสุขาภิบาลท่ีดี

◆◆◆ ◆  การรักษา
โรคบาดทะยักเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ยาที่ใชรักษาโรคนี้ไดแก
1. ยาปฎิชีวนะเชน ยากลุมเพ็นนิซิลิน
2. หรือใหยาแอนตี้ท็อกซิน
3. หรือใหยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์การทํ าลายกวาง เชน ยาคลอแรมเฟนนิคอล หรือ 

ยาคลอเตตราไซคลิน เปนตน

โรคทองเสียในลูกสุกรท่ีเกิดจากเช้ืออี. โคไล
โรคน้ีเปนโรคติดเช้ือทางเดินอาหาร พบวาเปนไดกับสุกรทุกอายุโดยเฉพาะลูกสุกร

◆◆◆ ◆  สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อโรคตัวน้ีสามารถพบไดในทางเดินอาหารปกติและเม่ือ 

รางกายสุกรออนแอ เชื้อโรคก็จะเพิ่มจ ํานวนมากข้ึน ซ่ึงเปนผลใหสุกรปวย ความรุนแรงของโรคข้ึนอยูกับ
อายุของสุกรที่ปวย คือ ถาเปนกับลูกสุกรแรกคลอดมักพบวาลูกสุกรปวยจะตายดวยอาการโลหิตเปนพิษ 
โดยไมพบอาการทองเสีย สํ าหรับลูกสุกรปวยที่ไมตาย จะพบอาการทองเสีย ขนหยาบ รางกายสูญเสีย
น้ํ าและผอมแกรน

สุกรรุนท่ีเกิดอาการทองเสียเน่ืองจากเช้ืออี.โคไล มักเน่ืองมาจากการกินหรือหายใจเอา
เชื้อโรคตัวน้ีเขาไป

◆◆◆ ◆  การปองกัน
โรคทองเสียที่เกิดจากเชื้ออี.โคไล สามารถปองกันไดโดย
1. มีการจดัการเล้ียงดูและอาหารท่ีดีสํ าหรับแมสุกรทองและเล้ียงดู
2. มีการสุขาภิบาลท่ีดี
3. ลูกสุกรแรกคลอดตองใหไดกินน้ํ านมเหลืองจากแมสุกร
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4. แมสุกรจะตองเล้ียงลูกเกงและมีความสามารถในการใหน้ํ านมดี

◆◆◆ ◆  การรักษา
โรคทองเสียที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอ.ีโคไล ยาที่จะใชรักษาโรคนี้ได ไดแก ยาปฏิชีวนะ 

เชน ยานีโอมัยซิน หรือยาสเตร็ปโตมัยซิน หรือยาโคลิสติน หรือยากลุมสังเคราะห

โรคขอบวมในลูกสุกร
โรคน้ีพบวาเปนมากในลูกสุกรท่ีมีการตัดสายสะดือไมสะอาด

◆◆◆ ◆  สาเหตุและอาการข
เกิดจา

ที่สะดือ หรือการฉีดยา 

◆◆◆ ◆  การปองกัน
โรคขอ
1. มีก
2. มีก
3. มีก

◆◆◆ ◆  การรักษา
โรคขอ

ยากลุมเพน็นิซิลินหรือย

โรคเอนซูติกนิวโมเน
โรคติดเช้ือทางระบบห

โรคน้ีม
ลับไปหนากอนน้ี   ๐ หนาถดัไป   ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

องโรค
กเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อโรคตัวน้ีจะเขาสูรางกายลูกสุกรโดยทางบาดแผลเชน 
เปนตน อาการท่ีพบไดในลูกสุกรปวยคือขออักเสบเปนหนอง

บวมในลูกสุกรสามารถปองกันไดโดย
ารตัดสายสะดือหรือใชเข็มฉีดยาท่ีสะอาด
ารสุขาภิบาลท่ีดี
ารจัดการเล้ียงดูท่ีสะอาด

บวมในลูกสุกรเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ยาที่จะใชรักษาได ไดแก ยาปฏิชีวนะ เชน 
ากลุมเตตราไซคลิน เปนตน

ีย
ายใจท่ีเกิดจากเช้ือมายโคพลาสมา
ักพบวาเปนโรคแทรกเม่ือรางกายสุกรออนแอหรือปวยดวยโรคอ่ืนๆ
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◆◆◆ ◆  สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อมายโคพลาสมา ซึ่งเชื้อโรคตัวน้ีจะเขาสูรางกายสุกรไดโดยทางการหายใจ 

อาการปวยของโรคนี้ที่พบไดคือ ไอลึก หายใจลํ าบาก ไมกินอาหาร มีอาการไขสูงถึง 105-107 องศา
ฟาเรนไฮต

◆◆◆ ◆  การปองกัน
โรคติด
1. มีก
2. มีก
3. อย

◆◆◆ ◆  การรักษา
โรคน้ีเก

ซิน หรือยาลินโคมัยซิน 
ล

เชื้อทางระบบหายใจที่เกิดจากเชื้อมายโคพลาสมา
ารจัดการเล้ียงดูและอาหารท่ีดี
ารสุขาภิบาลท่ีดี
าเล้ียงสุกรมากตัวตอคอก

ดิจากเช้ือมายโคพลาสมา ยาที่จะใชรักษาได ไดแก ยาปฏิชีวนะ เชน ยาไทโล
หรือยากลุมสังเคราะห
บัไปหนากอนน้ี  
 ๐ หนาถดัไป   ๐
 กลับหนาหลัก/สา
รบัญ
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