














 เกษตรผ ูเ้ล้ียงโคเน้ือ 13,375 ราย 

จ านวนสตัว ์ 93,688 ตวั

 เกษตรผ ูเ้ล้ียงโคนม 218 ราย 

จ านวนสตัว ์ 8,362 ตวั

 เกษตรผ ูเ้ล้ียงกระบือ 2,375 ราย

จ านวนสตัว ์ 15,089 ตวั



 อ าเภอท่ีพบโรค  :  11  อ าเภอ

เมืองชยัภมิู  บา้นเขวา้  คอนสวรรค ์เกษตร

สมบรูณ ์ จตัรุสั  บ าเหน็จณรงค ์หนองบวัระเหว  

ภเูขียว  แกง้ครอ้ คอนสาร  และเนินสง่า      

 อ าเภอท่ีสตัวต์อ้งสงสยัโรคลมัปี  สกิน :  5 อ าเภอ

หนองบวัแดง  เทพสถิต  บา้นแท่น  

ภกัดีชมุพล  และซบัใหญ่













 เกิดจากเช้ือไวรสั  

Lumpy  skin  disease  

virus หรอื LSDV



กอ่ใหเ้กิดโรคบริเวณเยือ่บผิุวต่างๆ



ระยะฟักประมาณ   2-5 สปัดาห์

(เฉลี่ย 28 วนั)

กอ่โรคในโค  กระบือ  ยรีาฟ





อตัราการป่วย 5-40%

อตัราการตายนอ้ยกว่า  10%  

ไม่ติดต่อส ูค่น







ระยะท่ี  1  มีไข ้ ซึม  ไม่กินอาหาร มีไข ้ ซึม  ไม่กินอาหาร  อาจมีน ้ามกูน ้าตา  

พบได ้1-2 วนัแรกกอ่นแสดงอาการ  หรอืพรอ้มๆกบัระยะมีต ุ่ม

ระยะท่ี  2  มีต ุ่มใตผ้ิวหนงั  เป็นระยะท่ีโค  กระบือ  มีต่อมน ้าเหลืองใตผ้ิวหนงั

บวม  มีต ุ่มนนูใตผ้ิวหนงั  ลกัษณะคลา้ยฝึ หรอืเป็นผ่ืนขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะ

ไม่มีหวัและแข็ง

ระยะท่ี  3  ต ุ่มใตผ้ิวหนงัแตก  เป็นระยะท่ีต ุ่มหรอืผื่นแตก  ซ่ึงจะค่อยๆมี

น ้าเหลืองซึมจากต ุ่ม  จนมีสะเก็ดเยิ้มหนา  และแตกเป็นแผลหลมุ  มีขอบนนู

สงูข้ึนซ่ึงระยะเวลาการแตกของต ุ่มใตผ้ิวหนงั

จะไม่พรอ้มกนั

ระยะท่ี   4  แผลเริม่หาย เป็นระยะท่ีแผลเริม่มีการหาย  วงแผลแคบจนปิดสนิท   

และอาจมีสีขนเปลี่ยนในช่วงแรก























































การเก็บตวัอยา่งเพ่ือตรวจยนืยนัพบโรคลมัปี สกิน





สิ่งท่ี

ส าคญั

ท่ีสดุ คือ 

“การ

ดแูลโค 

กระบือให้

มีสขุภาพ

แข็งแรง”













“ไม่มียารกัษา

โดยตรง  เป็นการ

รกัษาตามอาการ”



























1.ควบคมุการเคลื่อนยา้ยโค-กระบือ เพ่ือลดการแพรก่ระจาย

ของโรค และปฏิบติัตามแนวทางการเคลื่อนยา้ยอยา่งเครง่ครดั

2.เฝ้าระวงัการเกิดโรคอยา่งใกลชิ้ด เนน้การร ูโ้รคใหเ้รว็ ควบคมุ

ไดท้นั โรคสงบไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

3.ป้องกนั และควบคมุแมลงพาหะน าโรค ใหเ้กษตรกรป้องกนั

โดยใชส้ารก าจดัแมลงทัง้บนตวัสตัว ์และบรเิวณโดยรอบฟารม์ 

ทัง้ในพ้ืนท่ีระบาดของโรคและพ้ืนท่ีเส่ียง 

4.การรกัษาสตัวป่์วยตามอาการ 

5.การใชว้คัซีนควบคมุโรค





ปัจจบุนัมีการน าเขา้มาแลว้ 4 ยีห่อ้ ไดแ้ก ่

1.Lumpyvax-แอฟรกิาใต ้(กรมปศสุตัว)์ 

2.Lumpyvac-ตรุกี (เอกชน) 

3.Mevac LSD -อียปิต ์(เอกชน) 

4.Lumpivax -เคนยา (เอกชน) 



เช้ือไวรสัโรคลมัปี สกิน

ชนิดท่ีพบในบา้นเราจาก 

sequencing คลา้ยกบั 

เคนยา, อินเดีย, รสัเซีย















1.โรคลมัปี  สกิน เป็นโรคท่ีเกิดจากไวรสั โรคไวรสั  ตอ้งใช้

วคัซีนมากระต ุน้ภมิูค ุม้กนัต่อเช้ือโรค  ใชป้้องกนัโรค  ไมใ่ช่ใช้

รกัษา!!!

2.วคัซีนป้องกนัโรคลมัปีสกินเป็นเช้ือเป็น  ซ่ึงก็คือ  วคัซีนท่ี

ผลิตจากเช้ือโรคท่ีท าใหอ่้อนแรง  ท าใหร้า่งกายมีสรา้ง

ภมิูค ุม้กนัโรคคลา้ยกบัการติดเช้ือจริง  เน่ืองจากเป็นวคัซีนเช้ือ

เป็น  โค กระบือตวัท่ีฉีดวคัซีนแลว้สามารถแพรเ่ช้ือใหก้บัตวัอ่ืน

ได้

3.วคัซีนป้องกนัโรคลมัปี สกิน หลงัฉีดจะใชเ้วลาประมาณ 10

วนักว่ารา่งกายจะเริ่มมีภมิูค ุม้กนัต่อโรค และจะสงูเต็มท่ีใน

วนัท่ี 21 วนัหลงัจากไดร้บัวคัซีน

4.วคัซีนไม่มีผลกระทบต่อลกูสตัว ์สตัวท์อ้ง สามารถฉีดได ้

หากไม่เคยรบัวคัซีนมากอ่น



5.การฉีดวคัซีนตอ้งท าในสตัวแ์ข็งแรง ไมแ่สดงอาการของโรค

เพราะจะท าใหก้ระต ุน้ภมิูไดดี้  หากท าในสตัวไ์มแ่ข็งแรงอาจมี

ผลเสียมากกว่าดี เช่น  ภมิูไมข้ึ่น   โคป่วยกว่าเดิม หรอืไปท าลายภมิู

ท่ีมีแลว้ตามธรรมชาติ

6.วคัซีนตอ้งเก็บในอณุหภมิูเย็น 2-8 องศาเซลเซียส เย็นไป รอ้นไป 

จะเส่ือมจะเสีย  และเม่ือผสมแลว้ตอ้งใชใ้หห้มดใน  2 ชัว่โมง

7.มีรายงานว่าสตัวท่ี์ติดเช้ือ หายป่วยจะมีภมิูค ุม้กนัแบบธรรมชาติท่ี

สามารถป้องกนัโรคไดน้านกว่า  5  เดือน  ถา้เราไปท าวคัซีนซา้อาจ

ท าใหภ้มิูน้ีเสียไปได้

8.ความเสี่ยงในการท าวคัซีน

8.1 สตัวท่ี์ไมแ่สดงอาการ แต่ไดร้บัเช้ือแลว้ อย ูใ่นระยะฟักตวั อาจ

ท าใหว้วัแสดงอาการออกมา และหนกัดว้ยไดเ้ลย

8.2 อาจบวมบรเิวณท่ีฉีด  มีไข ้ ต ุ่มนนู  ต่อมน ้าเหลืองโต  มีน ้ามกู

น ้าตาไหล

8.3 ในววันมนมอาจลดชัว่คราว



9.ถา้เป็นหมอ จะแนะน าท าวคัซีนดีไหม?

9.1 หากฟารม์ยงัไม่เป็นเลย!! ยงัไม่เป็นเลยสกัตวั!!และในพ้ืนท่ี

ท่ียงัไม่เป็น แนะน าใหท้ าไดเ้ลย

9.2 สว่นหากฟารม์ยงัไม่เป็นแต่อย ูใ่นพ้ืนท่ีมีโรค จาณาความ

เส่ียง

9.3 หากฟารม์มีตวัป่วยแลว้ แนะน าใหไ้ม่ควรท า

***  หลกัปฏิบติัหลงัฉีดวคัซีน  ****

(1)  งดน าสตัวเ์ขา้โรงฆา่  เป็นเวลา  21 วนั

(2)  งดเคลื่อนยา้ยสตัวอ์อกจากฟารม์  เป็นเวลา  1 เดือน

(3)  ป้องกนัและลดแมลงพาหะในฟารม์โดยการกางม ุง้  ใชย้า

ไลแ่มลง  หรอืใชย้าฆา่แมลง



9.ถา้เป็นหมอ จะแนะน าท าวคัซีนดีไหม?

9.1 หากฟารม์ยงัไม่เป็นเลย!! ยงัไม่เป็นเลยสกัตวั!!และในพ้ืนท่ี

ท่ียงัไม่เป็น แนะน าใหท้ าไดเ้ลย

9.2 สว่นหากฟารม์ยงัไม่เป็น พ้ืนท่ีมีโรค ถา้รบัความเสี่ยงไดก็้

ท า

9.3 หากฟารม์มีตวัป่วยแลว้ แนะน าใหไ้ม่ควรท า แต่ถา้รบั

ความเส่ียงไดก็้…ลองตดัสินใจด�ู�🤪

10. วคัซีนท่ีน าเขา้โดยเอกชน  ยงัไม่ไดร้บัการรบัรองจากอย.  

ทัง้ในเรื่องสายพนัธ ุ ์ และคณุภาพของวคัซีน









1.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  ใหก้ารสนบัสนนุในการป้องกนั  

ควบคมุ  การแพรร่ะบาดของโรคลมัปี  สกิน (LSD)  เพ่ือใหค้วาม

ช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะหนา้  เรง่ด่วน  เช่น  

- การจดัซ้ือยา  เวชภณัฑ ์ ยาก าจดัแมลงพาหะ  และอ่ืน ๆ

- ใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรกรณส๊ตัวป่์วยตายดว้ยโรคลมัปี  

สกนิ (LSD)  โดยพิจารณาใชจ่้ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ่้ายเพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  
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2. ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัประกาศเขตการใหค้วาม

ช่วยเหลือผ ูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน  และใหป้ศสุตัวอ์ าเภอหรือเจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งลงพ้ืนท่ี  เพ่ือส ารวจตรวจสอบสตัวท่ี์ตายตามความเป็นจรงิพรอ้ม

บนัทึกภาพและเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือด าเนินการตามขัน้ตอนการชดเชย

กรณีสตัวป่วยตายดว้ยโรคระบาดสตัวช์นิดโรคลมัปี  สกิน (LSD)  ตาม

1. ระเบียบกระทรวงการคลงั  ว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ

ผ ูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน  พ.ศ.2562

2.  หลกัเกณฑก์ารใชจ้่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผ ูป้ระสบภยั

พิบติักรณีฉกุเฉิน  พ.ศ.2563

3.  หลกัเกณฑวิ์ธีปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลอืดา้น

การเกษตรผ ูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน  พ.ศ.2556



“รูโ้รคเรว็  

ควบคุมโรคเรว็ 

โรคสงบเรว็”



กล ุม่พฒันาสขุภาพสตัว์

ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดั

ชยัภมิู

044  812334  ต่อ  13
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