
 

 

วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือเผยแพรขอมูลวิชาการดานสุขภาพสัตว 
 2.เพ่ือเปนแหลงขอมูลดานการปศุสัตว 
 3.เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางชาวปศุสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

ภารกจิศูนยฯ.........................1 
การใหบริการชันสูตรโรคสัตว
.......................................2 
กิจกรรมศูนยฯ......................3 
คุยเฟองเรื่องสัตวปวย...........3 
การใชยาในสัตวเพื่อ 
การบรโิภค............................4 
รายงานสัตวปวย...................5 
รายงานการชันสูตรโรคสตัว 
(ก.ค.- ส.ค. 46)......................7 

นับเปนฉบับปฐมฤกษสําหรับการจัดทําจุลสารขาวของ

ศูนยวจิัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง พิษณุโลก 
ตั้งแตมีการเปดศูนยฯอยางเปนทางการ เมื่อวันที ่ 29 กนัยายน 2543 
เปนตนมานัน้ยังมีอีกหลายหนวยงานที่ยังไมทราบถึงภารกิจหนาที่
และบทบาทของศูนยฯ ดังนั้นในฉบับนี้จึงขอกลาวถึงบทบาท 
ภารกิจของศูนยฯตลอดถึงโครงการตางๆที่ศูนยฯสามารถใหบริการ
ได เพื่อเปนประโยชนตอเกษตรกร เจาหนาทีก่รมปศุสัตวและ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบและติดตอขอใชบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสัตว 
 
 

1.  วินิจฉยั ชันสูตรโรคสัตวและโรคสัตวติดคน 
2. ศึกษา คนควา วิจัยเกี่ยวกบัสุขภาพสัตวและสุขอนามยั 

ส่ิงแวดลอมดานปศุสัตว 
3. สํารวจ เฝาระวัง สอบสวนภาวะโรคระบาดและติดตามผล 
4. อบรมเผยแพรวิชาการรวมถึงใหคําแนะนําและแกปญหา

สุขภาพสัตว 
5. วิเคราะหและรายงานภาวะโรคตางๆในพื้นที่รับผิดชอบ 
6. เปนศูนยขอมูลดานสุขภาพสัตว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7. ตรวจสอบคุณภาพสนิคาปศุสัตวและ
มาตรฐานสุขอนามัยส่ิงแวดลอม 

8. งานโครงการตามนโยบายเรงดวน ไดแก 
 8.1 งานตรวจคุณภาพน้ํานมดิบและพรอมดื่ม 
 8.2 โครงการสรางสถานภาพปลอดโรค บรู

เซลโลซิส ทูเบอรคูโลซิส และพาราทูเบอรคูโลซิส 
 8.3 โครงการเฝาระวังการใชและการดื้อยา

ในปศุสัตว 
    8.4 โครงการฟารมเลี้ยงสัตวมาตรฐาน 

(ตรวจคณุภาพน้ําทิ้งจากฟารมสุกร) 
 8.5 โครงการแกไขปญหาการใชสารเรงเนื้อ
แดงในสุกร 
              8.6 โครงการตรวจสอบระดับภูมคิุมกันโรค
ในโค-กระบือหลังการรณรงคฉีดวัคซีนโรคปากและ
เทาเปอย 
              8.7 โครงการเฝาระวังโรคนิวคาสเซิลและ
ตรวจสอบระดบัภูมิคุมกันโรคในไกพื้นเมืองรอบ
พื้นที่เล้ียงไกเนื้อเพื่อการสงออก  
 

 
 
โรค/การตรวจ วิธี ตัวอยาง ระยะเวลา การเก็บตัวอยาง 

1.ชันสูตรซาก 
 
 
2.จุลพยาธ ิ
 
 
3.คาโลหิต 
   วิทยา 

ผาซาก 
 
 
กลองจุลทรรศน 
 
 
การตรวจดวยมือ 

-สัตวปวย 
-ซากสัตว 
 
ชิ้นเนื้อ/อวัยวะที่มี
รอยโรคตัดหนา
ไมเกิน 1 ซม. 
เลือดในสาร
ปองกันเลือด
แข็งตัว 
(EDTA) 

1 วัน 
 
 

5-7 วัน 
 
 

2 วัน 

ซากสัตวแชเย็น
และนําสง
ภายใน 24 ชม. 
แชใน 
10%Fomalin 
 
แชเย็นและรีบ
สงทันที 

 
 
 
 
โรค/การตรวจ วิธี ตัวอยาง เวลา การเก็บตัวอยาง 

1.ไขพยาธ/ิบิด 
2.ปาราสิต
ภายนอก 
3.ปาราสิตใน
เลือด 

-Floatation 
-Sedimentation 
กลองจุลทรรศน 

 
ยอมสียิมซา 

อุจจาระ 
 
-ตัวปาราสิต 
-เนื้อเยื่อผิวหนัง 
-เลือดในสาร
ปองกันเลือด
แข็งตัว 
-สไลดปายเลือด 

1 วัน 
 

1 วัน 
 

1 วัน 

แชเย็น 
 
-70% Alcohol 
-10% Formalin 
-แชเย็น 
 
-เก็บในที่แหง 

 

 
 

โรค/การตรวจ วิธี ตัวอยาง เวลา การเก็บตัวอยาง 

1.แอนแทรกซ 
2.เฮโมรายิกเซพติกซีเมีย 

3.เตานมอักเสบ 
4.มงคลอเทียม 
5.เกลสเซอร 
6.ไขหนังแดง 
 (ไฟลามทุง) 
7.ปอดและเยื่อหุมปอด 
อักเสบ 

เพาะเชื้อ 
เพาะเชื้อ 
เพาะเชื้อ 
เพาะเชื้อ 
เพาะเชื้อ 
เพาะเชื้อ 

 
เพาะเชื้อ 

 

เลือด,เนื้อ,กระดูก 
อวัยวะภายใน 
น้ํานม 
อวัยวะภายใน 
อวัยวะภายใน 
อวัยวะภายใน, 
ผิวหนัง  
อวัยวะภายใน 
 

3-4 วัน 
3-4 วัน 
3-4 วัน 
3-4 วัน 
3-4 วัน 
3-4 วัน 

 
3-4 วัน 

แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 

 
แชเย็น/แชแข็ง 

8.โพรงจมูกอักเสบ 
 
 
9.บอรดิเทลโลซิส 
10.ซัลโมเนลโลซิส 
11.โคไลบาซิลโลซิส 
12.พาสเจอรเรลโลซิส 
13.แอนาติเพสติเฟอร 
14.อินเฟคเทียสคอไร 
ซา 
15.แอสเปอรจิลโลซิส 
 
16.แบคทีเรียอ่ืนๆ 

เพาะเชื้อ 
 

 
เพาะเชื้อ 
เพาะเชื้อ 
เพาะเชื้อ 
เพาะเชื้อ 
เพาะเชื้อ 
เพาะเชื้อ 

 
เพาะเชื้อ 

 
เพาะเชื้อ 

มวนกระดูกใน
โพรงกระดูก
,อวัยวะภายใน 
อวัยวะภายใน 
อวัยวะภายใน 
อวัยวะภายใน 
อวัยวะภายใน 
อวัยวะภายใน 
หัวไก,ปอด
,หลอดลม 
เนื้อเยื่อที่มีวิการ
,อาหาร 
อวัยวะภายใน
,อวัยวะที่มีวิการ 

3-4 วัน 
 
 

3-4 วัน 
3-4 วัน 
3-4 วัน 
3-4 วัน 
3-4 วัน 
3-4 วัน 

 
3-4 วัน 

 

3-4 วัน 

แชเย็น/แชแข็ง 
 
 

แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 

แชเย็น 
 

แชเย็น/แชแข็ง 
 

แชเย็น/แชแข็ง 

 
 
โรค/การตรวจ วิธี ตัวอยาง เวลา การเก็บตัวอยาง 

1.บรูเซลโลซิส 
 
2.พาราทูเบอร
คูโลซิส 
3.เลปโตสไปโร
ซิส 
4.เมลิออยโดซิส 
5.ระบบทางเดิน
หายใจเรื้อรัง 
(CRD) 
6.พัลโลรุม 

-RBPT 
-EDTA-TAT 
CFT 
 
MAT 
 
IHA 
PAT 
 
 
PAT 

ซีร่ัม 
 

ซีร่ัม 
 

ซีร่ัม 
 

ซีร่ัม 
ซีร่ัม 

 
 

ซีร่ัม 

2 วัน 
 

2 วัน 
 

2 วัน 
 

2 วัน 
1 วัน 

 
 

1 วัน 

แชเย็น/แชแข็ง 
 

แชเย็น/แชแข็ง 
 

แชเย็น/แชแข็ง 
 

แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 

 
 

แชเย็น/แชแข็ง 

 
 
 
โรค/การตรวจ วิธี ตัวอยาง เวลา การเก็บตัวอยาง 

1.FMD 
  -typing 
  
 
 
 -LPB 
  
 -VIA 
2.พิษสุนัขบา
เทียม 
 
3.อหิวาตสุกร 

 
ELISA 
 
 
 
ELISA 
 
AGID 
FA 
 
 
FA,ELISA 

 
เยื่อลิ้น,เยื่อกีบ 
 
 
 
ซีร่ัม 
 
ซีร่ัม 
สมอง, ปอด,
ทอนซิล, ตอม
น้ําเหลือง 
มาม,ทอนซิล,ไต,
ปอด,ตอมน้ําเหลือง 

 
1 วัน 

 
 
 

2 วัน 
 

3 วัน 
2 วัน 

 
 

2 วัน 

 
เก็บใน 50% 
Glycerin 
buffer แลวแช
เย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 

 
แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น หามแช
แข็ง 

 
แชเย็น/แชแข็ง 
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โรค/การตรวจ วิธี ตัวอยาง เวลา การเก็บตัวอยาง 

4.Duck   
 Parvovirus 
5.กัมโบโร 
(IBD) 
6. นิวคาสเซิล 
 
 
7.หลอดลม
อักเสบติดตอ(IB) 

8.กลองเสียง
อักเสบติดตอ 
(ILT) 
9.ฝดาษ 

FA 
 
AGID 
 
ฉีดไขไกฟก
(AC) 
 
ฉีดไขไกฟก
(AC) 
ฉีดไขไกฟก
(CAM) 
 
ฉีดไขไกฟก
(CAM) 

ลําไสเล็ก 
 
เบอซา,มาม 
 
ตับ,มาม,สมอง,
หลอดคอ,Cecal 
tonsil 
หลอดคอ
,ปอดBronchi 
mucosa 
กลองเสียง,หลอด
คอ,ปอด 
 
วิการที่ผิวหนัง 

2 วัน 
 

3 วัน 
 

4 wks. 
 
 

4 wks. 
 

4 wks. 
 
 

3 wks. 

แชเย็น/แชแขง็ 
 
แชเย็น/แชแข็ง 
 
แชเย็น/แชแข็ง 
 
 
แชเย็น/แชแข็ง 
 
แชเย็น/แชแข็ง 
 
 
แชเย็น/แชแข็ง 
 

 
 
โรค/การตรวจ วิธี ตัวอยาง เวลา การเก็บตัวอยาง 
1.แคลเซียม 
2.แมกนีเซียม 
3.ฟอสฟอรัส 
4.ยูเรีย 
5.Creatinine 
6.Bilirubin 
(total) 
7.GOT 
8.GPT 
9.Glucose 
10.Total protein 
11.Albumin 

Spectophotometer 
Spectophotometer 
Spectophotometer 
Spectophotometer 
Spectophotometer 
Spectophotometer 
 
Spectophotometer 
Spectophotometer 
Spectophotometer 
Spectophotometer 

 
Spectophotometer 

ซีรั่ม/H-plasma 
ซีรั่ม/Plasma*/Urine 
ซีรั่ม 
ซีรั่ม/Plasma**/Urine 
ซีรั่ม/H-plasma/Urine 
ซีรั่ม/H-E plasma 
 
ซีรั่ม/H-E plasma 
ซีรั่ม/H-E plasma 
ซีรั่ม/Plasma 
ซีรั่ม/H-E plasma 
 
ซีรั่ม/H-E plasma 

1 วัน 
1 วัน 
1 วัน 
1 วัน 
1 วัน 
1 วัน 

 
1 วัน 
1 วัน 
1 วัน 
1 วัน 

 
1 วัน 

แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 

 
แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 
แชเย็น/แชแข็ง 

 
แชเย็น/แชแข็ง 

หมายเหตุ  *หามใช EDTA  **หามใช 
Ammonium heparinate, H=Heparinized 
plasma, E=EDTA-plasma 

ψψψψψψψψψψψ 
 
 

วันที่ กิจกรรม 
30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 46 อบรม ISO สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

กรุงเทพฯ 
2 – 4 ก.ค. 46 อบรมการใชชุดทดสอบสารเรงเนื้อแดง 

สํานักตรวจสอบมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
ปทุมธานี 

7 – 8 ก.ค. 46 อบรมโรคติดตอระหวางสัตวและคน 
โรงแรมริชมอนต  นนทบุรี 

16 – 18 ก.ค. 46 การตรวจโรคทางซีร่ัมวิทยาและเพาะแยก
เชื้อเลปโตสไปโลซิส สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ กรุงเทพฯ 

21 – 25 ก.ค. 46 อบรมการเขียนคูมอืคุณภาพ สถาบัน
สุขภาพสัตวแหงชาติ กรุงเทพฯ 

 

 

วันที่ กิจกรรม 
22 ก.ค. 46 ประชุมระดมสมองโครงการวิจัยแบบ

บูรณาการสัตวปกและสุกร โรงแรมมารวย
การเดน กรุงเทพฯ 

29 ก.ค. 46 ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิษณุโลก ดูงานดานไวรัสวิทยา 

29 ก.ค. 46 สหกรณโคนมในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง ดูงานทางหองปฏิบัติการ 

18 – 22 ส.ค. 46 อบรม Internet เบื้องตน สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน พิษณุโลก 

21 – 23 ส.ค. 46 สังเกตการณการประชุมผูบริหารกรม    
ปศุสัตว ภูเก็ต  

8 – 10 ก.ย. 46 สัมมนามาตรฐานเนื้อโค กระบือ สุกร  
โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ 

12 ก.ย. 46 สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ํา
บริสุทธิ์ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 

18 ก.ย. 46 ประชุมสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติและ
ศูนยฯ 

22 – 24 ก.ย. 46 ประชุมดานระบาดวิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 

 
ψψψψψψψψψψψ 

 
 
 
 เปดเทศอายนุอยกวา 1 เดือน จํานวน 4 ตัว 
ของเกษตรกรรายยอยในจังหวัดพิษณุโลก ถูกสงมา
ชันสูตรโรคในเดือนกันยายน 2544 ดวยอาการ
ออนเพลีย ตายโดยมนี้ําสีขุนไหลออกจากปาก ไมมี
ประวัติการทําวัคซีนและถายพยาธิ ทั้งฝูงมีจํานวน 80 
ตัว ถูกเลี้ยงในโรงเรือนมีวสัดุรองพื้น หลังคามุงจาก 
ใชหัวอาหารผสมเองสําหรับเลี้ยงเปด มีเปดปวยรวม
ตายจํานวน 40 ตัว ตาย 30 ตัว ระยะปวยถึงตาย 3-4 
วัน เคยพบปญหานี้ในเปดรุนกอน 
 รอยโรคจากการผาซาก พบลําไสอักเสบ
แบบเปนมูก (catarrhal enteritis) และไตบวม และ
รอยโรคภายใตกลองจุลทรรศน พบลําไสอักเสบแบบ
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ไมเปนหนองรวมกับการลอกหลุดของวิลไล เยื่อหุม
มามอักเสบแบบมีไฟบริน 
 ผลการตรวจทางไวรัสวิทยา ใหผลบวกตอ
โรคพารโวไวรัสโดยวิธีฉีดไขฟก 
 ผลการตรวจทางแบคทีเรียวทิยา พบเชื้อ 
Staphylococcus spp. จากตบั ไต ปอด หัวใจ 
 ปจจุบันการระบาดของโรคพารโวไวรัส 
(Goose parvovirus) หรือโรคเดอรซ่ี (Derzsy's 
disease) ที่เกดิในหานและเปดเทศยังคงพบอยูแมไม
มากเทากับการระบาดในภาคกลางและภาคใตเมื่อ 4-6 
ปกอน  เนื่องจากโรคพารโวไวรัสจดัเปน Emerging 
disease ที่พบการระบาดทั่วโลกยกเวนประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อพารโวไวรัส มัก
เกิดความรนุแรงของโรคในสัตวที่อายุนอยกวา 4 
สัปดาห โดยมอีาการเบื่ออาหาร กระหายน้ํา สุมตัว ตา
อักเสบ มีน้ํามูก ทองเสีย  ในกรณีที่ปวยแบบเรื้อรังมัก
พบในรายที่อายุมากกวา 4 สัปดาห โดยติดเชื้อกอน
หรือหลังอาย ุ4 สัปดาห        แสดงอาการผิวหนังแดง 
ขนรวง แคระแกร็น โดยทัว่ไปสัตวปวยท่ีมีอายุ 12 
สัปดาหไปแลวจะแคระแกรน็ จากการผาซากพบรอย
โรคตับบวม เนื้อแนน มีจุดเลือดออกที่ผิวตับ เยื่อหุม
ตับอักเสบ เยื่อหุมหัวใจอักเสบแบบมีไฟบริน 
ทองมาน ชองปาก ล้ิน และคอหอยอักเสบมีแผลหลุม
และเยื่อเนื้อตาย 
 การรักษาและปองกันโรค โดยการใช
ไฮเปอรอิมมูนซีร่ัม (hyperimmune serum) ฉีดเขาใต
หนัง 1 มิลลิลิตร ชวยบรรเทาอาการ รวมทั้งใช
ปองกันการเกดิโรคโดยฉีดจาํนวน 2  คร้ัง ที่อายุ 1 วัน 
และอาย ุ10  วนั การปองกันที่ไดผลดีคือการทําวัคซีน
ในพอแมพันธุที่อายุ 6 เดือน เพื่อใหมกีารถายทอด
ภูมิคุมกันไปยงัลูกสัตว 

 จะพบไดวามกีารสูญเสียเปดมากในชวงอายุ
ที่นอยกวา 4 สัปดาห โดยมักมีการติดเชือ้จากตัวอม
โรค(reservoir host) หรือจากโรงเรือนจากการเกิด
โรคในสัตวชุดเกา ดังนั้นการเตรยีมโรงเรือนที่สะอาด 
ปลอดจากเชื้อโรค หาแหลงเพาะพนัธุลูกเปดที่เชื่อถือ
ได มีการทําวัคซีนที่ถูกตองและเหมาะสม รวมทั้ง
อาหารและการจัดการที่ดยีอมชวยลดอุบัตกิารณการ
เกิดโรค ทําใหไดเปดที่มีคณุภาพดีเปนทีต่องการของ
ตลาด 
 เอกสารอางอิง: The Merck Veterinary 
Manual. 8th ed. 1998. p. 1916-1917. 

ψψψψψψψψψψψ 
 
 
 

 การใชยาในสตัวเพื่อการบริโภค กําลังเปนที่
สนใจของประชาชนทั่วไป เนื่องจากผูบริโภค
ตระหนกัถึงความสําคัญของสุขภาพมากขึน้และมี
โอกาสไดรับขอมูลขาวสารมากขึ้นดวย ในสวนของ
ภาครัฐไดรับแรงกดดันจากมาตรการกีดกนัทาง
การคาจากประเทศผูนําเขาสินคาเนื้อสัตว โดยวาง
มาตรฐานตรวจเขมสารตกคางตองหามในเนื้อสัตวซ่ึง
กําลังสงผลกระทบตอการสงออกเนื้อไกและกุงของ
ประเทศไทยอยูในปจจุบัน อยางไรก็ตามกรมปศุสัตว
และหนวยงานที่เกี่ยวของไดวางแนวทางแกไขปญหา 
โดยจัดตั้งศนูยปฏิบัติการตรวจหาสารตกคางตองหาม
ในเนื้อไกและกุงเพื่อการสงออกซึ่งก็สามารถแกไข
ปญหาไปไดในระดับหนึ่ง 
 การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตรวจหาสารตกคาง
ตองหามดังกลาวเปนเพียงการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาเพื่อลดความเสียหายตอการสงออกเทานั้น การ
แกไขปญหาทีแ่ทจริงควรเริม่ที่เกษตรกรและ
ผูประกอบการผลิตสัตวโดยงดใชสารเคมีตองหาม
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เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอผูบริโภคและสังคมซึ่ง
ในอนาคตมาตรการนี้จะไมเพียงใชกับสินคาเพื่อการ
สงออกเทานั้นแตจะใชกับสนิคาเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศดวย 

ยาที่หามใชโดยเด็ดขาดสําหรับสัตวเพื่อการ
บริโภค 
1. ยากลุมไนโตรฟูแรน (Nitrofurans) 
 1.1 ไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone) 
 1.2 ฟูราโซลิโดน (Furazolidone) 
 1.3 ฟูราลทาโดน (Furaltadone) 
 1.4 ไนโตรฟูแรนโตอิน (Nitrofurantoin) 
 1.5 ไนโตรวิน (Nitrovin) 
 1.6 ไนเฟอพิรินอล (Nifurpirinol) 
 1.7 ไนฟูราลดโีซน (Nifuraldezone) 
 1.8 ไนเฟอพราซีน (Nifurprazine) 
 
2. ยากลุมไนโตรอิมมิดาโซน (Nitroimidazoles) 
 2.1 โรนิดาโซล (Ronidazole) 
 2.2 ไดเมไตรดาโซล (Dimetridazole) 
 2.3 ไอโปรนิดาโซล (Ipronidazole) 
 2.4 เมโทรนิดาโซล (Metronidazole) 
3. ยากลุมไกลโคเปปไทด (Glycopeptides) 
 3.1 แวนโคมยัซิน (Vancomycin) 

3.2 อโวพารซิน (Avoparcin) 
4. ยากลุมเบตาอโกนิสต (Beta-agonist) 
เชน - ซัลบิวทามอล (Salbutamol) 

- เคลนบิวทามอล (Clenbutamol) 
 - ไซมาเทอรอล (Cimaterol) 
 - มาบิวเทอรอล (Mabuterol) 
5. ยาและเภสัชเคมีภัณฑอ่ืนๆ 
 5.1  คลอแรมฟนิคอล (Chloramphenicol) 
 5.2 โอลาควินดอกซ (Olaquindox) 
 5.3  คารบาดอกซ (Carbadox) 

 5.4 ไดเอทิลสติลเบสโทรล (Diethylstillbestrol) 
 5.5 อริสโตโลเซีย (Aristolochia spp.) 
 5.6 คลอโรฟอรม (Chloroform) 
 5.7 เดปโซน (Dapsone) 
 5.8 คลอโปรมาซีน (Chlorpromazine) 
 5.9 คอลซิซิน (Colchicine) 
ที่มา: สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

ψψψψψψψψψψψ 
 
 
นกกระยางปวยท่ีอําเภอบางระกํา พิษณุโลก 

 

วันที ่3 กรกฎาคม 2545 ศูนยฯไดรับตวัอยาง
สงตรวจจากสาํนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 
จํานวน 2 ตัวอยาง เปนซากนกยางควาย (Cattle Egret, 
Bubulcus ibis) เก็บตัวอยางเมื่อวันที ่ 2 กรกฎาคม 
2545 เก็บแชเย็นไว ไมทราบเวลาที่นกตาย ทําการผา
ซากในชวงเชาของวันที ่ 3 กรกฎาคม 2545 ตอนบาย
วันเดยีวกันไดรับตัวอยางสงตรวจจากสํานกังานปศุ
สัตวอําเภอบางระกําเปนซากนกยางเปย (Little Egret, 
Egretta garzetta) 1 ตัวอยาง ซ่ึงอาศัยอยูบริเวณ
เดียวกันกับสองตัวแรก นกตายชวงเชา เก็บแชเย็น
แลวผาซากตอนบายวนัเดยีวกัน ประวัตเิปนนกทีห่า
กินตามทุงนา ตอนเยน็จะบินมานอนใกลๆกันในที่
ของเอกชน บริเวณประมาณ 100 ไร ริมแมน้ํายม ใน
เขตอําเภอบางระกํา มีนกอาศัยอยูทั้งหมดประมาณ 
300,000 ตัว สวนใหญเปนนกกระยาง นอกจากนีย้ังมี
นกอื่นๆอีก เชน นกกาน้ําเล็ก (Little Cormorant, 
Phalacrocorax niger) นกแขวก (Black-Crowned 
Night-Heron, Nycticorax nycticorax) นกกระยางได
ตายวนัละประมาณ 100 ตัว วันที่เร่ิมตายไมทราบแน
ชัด เนื่องจากพบนกตายอยูตามใตตนไม ทําใหใน
ระยะแรกสังเกตไมเห็น นกทีต่ายสวนใหญเปนลูกนก 
ตกลงมาจากรงัแลวแมไมตามมาดูแล ทําใหลูกนก
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ขาดอาหาร ออนแอ ตาย ระยะเวลาตั้งแตปวยถึงตาย
ประมาณ 7 วนั นายอําเภอบางระกํา ปาไมอําเภอบาง
ระกําและปศุสัตวอําเภอบางระกํา ไดใหความสนใจ
ถึงปญหาที่เกดิขึ้นและไดมอบหมายใหทางสํานักงาน
ปศุสัตวอําเภอเก็บตัวอยางนกสงตรวจ วันที ่ 3 
กรกฎาคม 2545 ศูนยฯไดออกเก็บตวัอยางเพิ่มเติม  
จากนกยางโทนนอย (Intermediate Egret, Egretta 
intermedia) เปนตัวอยางซีร่ัม 1 ตัวอยาง และเมื่อวันที ่
8 กรกฎาคม 2545 ศูนยฯไดออกสอบสวนโรค ไดรับ
แจงวาไมมีนกตายเพิ่ม นกไดออกหาอาหารและ
กลับมาพักอาศัยตามปกต ิ
ผลการผาซาก   สองตัวแรก พบพยาธิภายนอก คือ 
เหา พบถุงลมขุน มีกอนหนองแข็ง ไมสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการเนื่องจากซากเริ่มเนา มีกลิ่นเหม็น นก
ตัวที่สาม พบพยาธิภายนอก เหา เห็บ ถุงลมขุน มีกอน
หนองกระจาย ผนังชองทองบริเวณเหนือไต มีเชื้อรา
ลักษณะเปนขยุ กวางประมาณ 2 เซนติเมตร 
ผลการตรวจทางหองปฏิบตักิาร   ผลการตรวจทาง
แบคทีเรียและเชื้อรา พบเชือ้ราและแบคทเีรีย สวน
ตัวอยางซีร่ัมตรวจทางอิมมูนวิทยาเพื่อตรวจหา
ภูมิคุมกันตอเชื้อ Mycoplasma gallisepticum ซ่ึง
ใหผลลบ สําหรับตัวอยางเลือดสงตรวจทางปาราสิต
วิทยาเพื่อตรวจหาพยาธิในเลือดผลที่ไดคือไมพบ
พยาธิในเลือด 
สรุป   นกปวยเนื่องจากมีปาราสิตภายนอก อยูกัน
อยางแออัดและอาหารขาดแคลน ทําใหนกออนแอ มี
โรคราและแบคทีเรียแทรกซอน  
วิจารณ   เชื้อรา   พบไดในสภาพแวดลอมทั่วไป สัตว
ปกที่ติดเชื้อมกัมีสาเหตุโนมนําอ่ืนๆเชน การอยูกัน
อยางหนาแนน ทําใหมกีารหมักหมมชื้นแฉะของ
สภาพแวดลอม การระบายอากาศไมด ีสวนการตรวจ
พบเชื้อแบคทีเรีย ซ่ึงเชื้อแบคทีเรียชนิดนีส้ามารถพบ
ไดในสัตวปาทั่วไป โดยนกมีโอกาสที่จะติดเชื้อนี้ได

จากอาหารที่กนิ เชน หนู กบ เขียด ปลา 
สัตวเล้ือยคลาน หรือติดมาจากนกปาอ่ืนๆซึ่งมีเชื้อนี้
อยูแตไมแสดงอาการปวย เมื่อรางกายออนแอทําให
เกิดโรคขึ้นได พยาธภิายนอก เชน เหา เห็บ ซ่ึง
กอใหเกิดความรําคาญแกนกและทําใหสุขภาพ
ออนแอ วิธีการหลีกเลี่ยงตามธรรมชาติอยางหนึ่งของ
นกคือ การยายรัง แตพบวานกที่นี่จะอยูประจํา ไมมี
การอพยพออก สวนหนึ่งเนื่องมาจากเขตใกลเคียงกับ
ที่อยูอาศัยของนก มีการทํานาหมุนเวยีนทั้งป ทําให
นกยังหาอาหารจากทุงนาไดทุกฤดู 
ขอเสนอแนะ 
1.ดานสุขภาพ ใหมีการเฝาระวังและรายงานดาน
สุขภาพ การเฝาระวังจะเปนการคนหาสาเหตุไดอยาง
รวดเร็วและหาทางแกไขไดอยางเหมาะสม ผูที่ไปชม
หรือศึกษาความเปนอยูของนกรวมทั้งผูที่อยูอาศัย
ใกลเคียง จะไดมั่นใจไดวาปลอดภัย โดยผูอยูใกลชิด
กับนกควรรายงานปญหาทางดานสุขภาพนกที่พบให
เจาหนาที่ทีเ่กีย่วของทราบทั้งเจาหนาทีจ่ากกรมปาไม
หรือกรมปศุสัตวแลวเสนอใหศูนยฯทราบ เมื่อไดรับ
การพิจารณาแลววาเปนปญหาที่อาจจะมีผลกระทบ
ตอการปศุสัตวศูนยฯกจ็ะออกสอบสวนโรคและเก็บ
ตัวอยางเพิ่มเตมิ 
2.ดานการจดัการ  ควรมีนักวิชาการเขาไปศึกษาถึง
ระบบนิเวศนในที่อยูอาศัยของนก หาวธีิการจัดการ 
เพื่อใหฝูงนกไดอยูอาศัยอยางยั่งยืน ทั้งนี้โดยจะตอง
ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมกอน เพราะนกยางเปน
สัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ถึงแมวาจะถูกจัดใหเปน
สัตวปา แตนกไมไดอยูในสภาพปาธรรมชาติจรงิๆแต
อาศัยอยูในที่ของเอกชน หาอาหารตามทุงนา เจาของ
สถานที่ที่นกอาศัยก็มีความหวงแหน คอยดแูล
ปองกันไมใหมีคนลา ไมมีศัตรูมากินนกตามระบบ
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หวงโซอาหาร ซ่ึงในอนาคตคงมีนกจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆและอาจทําใหเกิดผลกระทบตามมา 
3.ดานสิ่งแวดลอม  เนื่องจากนกมาอยูรวมกันเปน
จํานวนมากทําใหมีโอกาสทีจ่ะพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวไดสูง แตก็ควรจะไดหาทางปองกัน
ผลกระทบหลายๆอยาง เชน การหมกัหมมของมูลนก 
ทําใหเกดิแกสแอมโมเนีย ซ่ึงจะทําใหเกดิการระคาย
เคืองตอระบบทางเดินหายใจของนกและของผูอยู

อาศัยใกลเคยีง รวมทั้งควรจะไดมกีารศึกษาถึงผลตอ
ระบบนิเวศนในทุงนาที่มีนกกระยางอาศยัอยู 

ψψψψψψψψψψψ 
 
 
 
 

                                    
                                  

 

SPECIES DIAGNOSIS 
CASE 
NO. 

SENT  POS ONFARM SICK DIE 

ไก Chronic respiratory disease 
(CRD) 

2 9 9 5000 640 230 

 Colibacillosis 2 3 3 3700 158 153 
เปด Duck plaque 2 12 7 300 31 14 

 Colibacillosis 1 1 1 900 8 2 
หาน Organophosphate poisoning 1 4 2 89 8 3 
โคนม Brucellosis 1 7 2 - - - 

 Mastitis 1 4 2 18 1 - 
โคเนื้อ Carbarmate poisoning 1 1 1 10 1 1 

 FMD type A 4 4 4 75 7 - 
 FMD type O 2 2 2 27 9 - 

กระบือ FMD type O 1 1 1 8 8 - 
แพะ Melioidosis 2 2 2 220 2 1 
สุกร Colibacillosis 1 1 1 37 11 4 
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 

ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542 

ไปรษณียวังทอง 

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได 

0 จาหนาไมชัดเจน 

0 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา 

0 ไมยอมรับ 

0 ไมมีผูรับตามจาหนา 

0 ไมมารับภายในกําหนด 

0 ตาย 

0 เลกิกิจการ 

0 ลาออก 

0 ยาย ไมทราบที่อยูใหม 

0 เลขทับมีไมถึง 

0 บานรื้อถอน 

0 เลขขาดหายไป 

0 อื่นๆ ……………………. 

ลงชื่อ………………………. 

 
 
 
 

ที่ปรึกษา  :  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง 
เจาของ :  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง 
บรรณาธิการ :  คณะกรรมการวิชาการ 
กําหนดออก  :  ทุก 3 เดือน 
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