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กิติภัทท สุจิต1 เสกสิทธิ์ สิงหแจม1

บทคัดยอ
ความเปนมา: สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางกระทุม ไดรับแจงการปวย
ตายของเปดไขไลทุง จากเกษตรกรในพืน้ ที่ ม.2 ต.เนินกุม อ.บาง
กระทุม จ.พิษณุโลก จึงดําเนินการควบคุมโรคในระยะแรก ศูนยวิจยั
และพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง เขาทําการสอบสวนโรค
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ตรวจวินิจฉัยยืนยันสาเหตุของการเกิดโรค
และการระบาดของโรค รวมทัง้ แนะนํามาตรการในการควบคุมและ
ปองกันโรค
วิธีการศึกษา: รวบรวมขอมูลการระบาดของโรคจากการสัมภาษณ
เกษตรกรเจาของฝูงเปดที่เกิดโรค ขอมูลประวัติการปวยตายของฝูง
เปดจากฐานขอมูลของสํานักงานปศุสัตวอําเภอบางกระทุม ขอมูลผล
การตรวจชันสูตรจากศูนยวิจยั และพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ
ตอนลาง และทบทวนขอมูลลักษณะอากาศจากสถานีตรวจอากาศ
พิษณุโลก จากนัน้ บรรยายลักษณะการเกิดโรคตามความสัมพันธของ
สัตวที่เกิดโรค เวลา และสถานที่
ผลการศึกษา: เกษตรกร ก. เลี้ยงเปดไขไลทุง อายุ 2 เดือน
จํานวน 5,000 ตัว ในทุงนาทีว่ างเวนจากการทํานาจากปญหาเพลี้ย
กระโดดและภาวะแหงแลง เมื่ออาหารธรรมชาติของเปดมีนอยและไม
เพียงพอ จึงตองยายที่เลีย้ งเปดทุกๆ 2-3 วัน เปดเริ่มออนแอและ

วัตถุประสงค
1.เพื่อเผยแพรขอมูลวิชาการดานสุขภาพสัตว
2.เพื่อเปนแหลงขอมูลดานการปศุสัตว
3.เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางชาวปศุสัตว
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ทยอยตายไปกวา 50 เปอรเซ็นตของฝูง ผลการตรวจทางไวรัสวิทยา ไมพบเชื้อไวรัสโรคไขหวัดนกและกาฬโรคเปด
แตผลการตรวจทางแบคทีเรียวิทยา พบเชือ้ รา Aspergillus fumigatus ในตัวอยางซากเปด 8 ตัว จากตัวอยางสง
ตรวจ 10 ตัว
สรุปและอภิปราย: จากการพักการทํานา ไถกลบตนขาวเพื่อแกปญหาเพลี้ยกระโดดประกอบกับภาวะแหงแลง ทํา
ใหพนื้ ที่และอาหารที่จะเลีย้ งเปดไขไลทุงลดลง เกิดภาวะขาดอาหารและรางกายออนแอทําใหติดเชื้อโรคแทรกซอน
เชน Aspergillus fumigatus ซึ่งเปนเชื้อรากอโรคที่สาํ คัญในสัตวปก มีความรุนแรงทําใหมีอัตราการปวยและอัตรา
การตายสูง
คําสําคัญ: เปดไขไลทุง พิษณุโลก Aspergillus fumigatus
1
ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง จ.พิษณุโลก
บทนํา
พื้นที่ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย สวนใหญเปนพื้นที่ราบลุมเหมาะแกการทําเกษตรกรกรรม โดย
เฉพาะการทํานาและอาชีพหนึง่ ที่อยูคูกับการทํานา คือ การเลี้ยงเปดไขไลทุง1 ซึ่งหลังจากที่มกี ารเก็บเกี่ยวขาวใน
นาแลว เกษตรกรผูเลี้ยงเปดไขไลทุงก็จะไลตอนเปดเพื่อลงกินหอยและขาวที่ตกในนา ซึง่ เปนแหลงอาหารหลักของ
เปด หลังจากที่เปดกินหอยและขาวตกในนาหมดแลว เกษตรกรก็จะไลตอนเปดหรือใชรถบรรทุกเปดเพื่อยายไปลง
หากินในนาแปลงอื่นที่เพิง่ มีการเก็บเกี่ยว ดวยภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม การทํานาในพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนลางจึงสามารถทํานาไดทั้งปจงึ มีการเลี้ยงเปดไขไลทุงเปนจํานวนมาก จากขอมูลจากศูนยสาระสนเทศกรมปศุ
สัตว รายงานจํานวนประชากรเปดไขไลทุงในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนลาง (สสอ.ที่ 6) ในป พ.ศ. 2552 มีจํานวน
มากกวา 5,000,000 ตัว
แมวาระบบชลประทานเพื่อรองรับการเกษตรกรรมและการทํานาในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนลางจะสามารถสง
น้ําครอบคลุมทุกพืน้ ที่
แตเขื่อนและแหลงน้ําของระบบชลประทานยังตองอาศัยการรับน้ําฝนเปนแหลงน้าํ หลัก
ตั้งแตตนป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยเกิดภาวะแหงแลง ฤดูฝนลาชา นอกจากนีย้ ังประสบปญหาเพลี้ยกระโดดเขา
ทําลายนาขาวทั้งในภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงมีการดําเนินการโครงการ
ชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของเพลีย้ กระโดดสีนา้ํ ตาล โดยรับสมัครเกษตรกรผู
ปลูกขาวเขารวมโครงการ จากนัน้ ไถกลบตนขาวที่ถูกเพลี้ยทําลายทั้งหมด เพื่อตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยกระโดดไมให
แพรพันธุรว มกับการเลื่อนเวลาการทํานาไปอีกระยะหนึง่
โดยเกษตรกรผูปลูกขาวจะไดรับคาชดเชยผลิตผลที่
สูญเสียไป
จากการระบาดของเพลี้ยกระโดดและภาวะแหงแลง นอกจากจะกระทบกระเทือนกับภาคเกษตรกรรมแลว
การเลี้ยงเปดไขไลทุงก็เปนอาชีพหนึง่ ที่ไดรับผลกระทบ เพราะชวงเวลาระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน ไมมีการทํา
นาจากการตัดวงจรเพลี้ยกระโดดและฤดูฝนลาชา เมื่อไมมีการเพาะปลูกและเก็บเกีย่ วขาว หมายถึง ไมมีพนื้ ทีท่ จี่ ะ
เลี้ยงเปดไขไลทุง เกษตรกรผูเลี้ยงเปดบางสวนขายเปดแกเขาโรงเชือด แตยังคงมีเกษตรกรผูเลี้ยงเปดบางรายนํา
เปดเล็ก (อายุ 20 วัน – 3 เดือน) มาเลีย้ งไลทุง เพื่อขายตอเปดสาวพรอมไข (4 – 5 เดือน) โดยไลทงุ เลี้ยงทามกลาง
ผืนนาที่แหงแลง
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วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 สํานักงานปศุสัตวจงั หวัดพิษณุโลก ไดสงตัวอยางซากเปดไขไลทุงจาก
ตําบลเนินกุม อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจชันสูตรที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคเหนือตอนลาง เนื่องจากฝูงเปดดังกลาวมีการปวยตายผิดปกติ และสงตัวอยางซากเปดมาอีกครั้ง ในวันที่ 22
มิถุนายน พ.ศ.2553 ผลการตรวจในเบือ้ งตนไมพบไวรัสโรคไขหวัดนกและโรคกาฬโรคเปด ศูนยวจิ ัยและพัฒนา
การสัตวแพทยจึงรวบรวมขอมูลการปวยตายและลงพืน้ ที่เพื่อสอบสวนโรคกรณีเปดไขไลทุงปวยตายในครั้งนี้
วัตถุประสงค
1. สอบสวนโรคกรณีเปดไขไลทุงปวยตาย ในพื้นที่ หมู 2 ตําบลเนินกุม อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
ระหวาง วันที่ 1 มิถุนายน – 28 มิถนุ ายน 2552
2. อธิบายการเกิดโรคและเพื่อหาปจจัยทีน่ าจะมีความสัมพันธกับการปวยตาย โดยการใชระบาดวิทยาเชิง
พรรณนา
3. แนะนําวิธีดาํ เนินการควบคุมและปองกันโรคที่เหมาะสม
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการสอบสวนโรคกรณีปวยตายของเปดไขไลทุง ในพืน้ ที่หมู 2 ตําบลเนินกุม อําเภอ
บางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ซึง่ ในพืน้ ที่ดงั กลาวมีสหกรณผูเลี้ยงเปด ซึ่งเกิดจากการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อ
ชวยเหลือดานการเงิน จัดหาอาหารสําเร็จรูปเพื่อเลี้ยงเปด และจัดหาวัคซีนปองกันโรคกาฬโรคเปด ฝูงเปดไขไลทุง
ในอําเภอบางกระทุมสวนใหญไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคกาฬโรคเปดอยางสม่าํ เสมอ
แหลงขอมูลและการเก็บขอมูล
บรรยายลักษณะการเกิดโรคตามความสัมพันธของ สัตวที่เกิดโรค เวลา และสถานที่ โดยรวบรวมมูลการ
ระบาดของโรค จากการสัมภาษณเกษตรกรเจาของฝูงเปดที่เกิดโรคและเกษตรกรที่อยูขางเคียงในพืน้ ที่เดียวกัน
ขอมูลประวัติการปวยตายของฝูงเปด ระหวาง วันที่ 1 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จากฐานขอมูลของสํานักงานปศุ
สัตวอําเภอบางกระทุม
ขอมูลผลการตรวจชันสูตรจากศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
จากนั้นทบทวนขอมูลลักษณะอากาศจากสถานีตรวจอากาศพิษณุโลก
ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
เรียบเรียงและหาความเชื่อมโยงของปจจัยที่นา จะมีความสัมพันธกับการปวยตายของเปดไขไลทุงฝูง
ดังกลาว จากขอมูลการสัมภาษณเกษตรกร ขอมูลการปวยตายของฝูงเปดจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอบางกระทุม
ขอมูลลักษณะอากาศ คํานวณขอมูลเชิงพรรณนาโดยใชโปรแกรม Epi-info version 3.5.1 และ Microsoft excel
version 2007
ผลการศึกษา
อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่สวนใหญเปนพืน้ ที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาและ
อาชีพหนึง่ ที่อยูคูกับการทํานา คือ การเลี้ยงเปดไขไลทุง1 ในอําเภอบางกระทุมมีเกษตรกรผูเลี้ยงเปดไขไลทุงหลาย
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ราย และมีการตั้งกลุม เกษตรกรเพื่อชวยเหลือสมาชิกดานการเงิน จัดหาอาหารสําเร็จรูป ตลอดจนเวชภัณฑ
เกษตรกรผูเลีย้ งเปนไขไลทุงหลายรายเปนชาวนาโดยใชพื้นที่นาหลังจากเก็บเกี่ยวไลเลี้ยงเปดและเก็บไขขายเปน
รายไดอีกทางหนึง่ ชวงตนป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติเพลี้ยกระโดดสีนา้ํ ตาล ทําความเสียหายตอพื้นที่
นาในภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง กระทรวงเกษตรกรและสหกรณจึงดําเนินโครงการไถกลบตนขาวในนา เพื่อ
ตัดวงจรชีวิตของเพลี้ย และพักการทํานาออกไปอีกระยะหนึง่ สงผลโดยตรงตอเกษตรกรผูเลี้ยงเปดไขไลทุงเพราะ
นาขาวซึ่งเปนพื้นที่เลี้ยงและแหลงหากินของเปดลดลงและหายากขึ้นเรื่อยๆ
เกษตรกร ก. หมูที่ 2 ตําบลเนินกุม อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก มีอาชีพเลีย้ งเปดไขไลทุงโดยเลี้ยง
เพื่อเก็บไขขายและเลี้ยงเปดเล็กเพื่อขายเปนเปดสาวพรอมไขใหเกษตรกรรายอื่น โดยลักษณะการเลี้ยงเปดไขไลทุง
ของเกษตรกร ก. แบงเปน
- เปดอายุ 7-20 วัน เลี้ยงในโรงเรือน ใหอาหารสําเร็จรูป เพื่ออนุบาลใหเปดโตและฉีดวัคซีนปองกันโรค
- เปดอายุมากกวา 20 วัน-3 เดือน ไลเลี้ยงในทุง นา ใหเปดหากินในนาขาว ฝกเปดใหหากินรวมฝูง
- เปดอายุ 4-5 เดือน ขายเปดสวนใหญใหเกษตรกรรายอื่นเพื่อเปนเปดสาวพรอมที่จะใหไข และเก็บเปด
บางสวนเปนฝูงเปดไขของตนเอง
ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553 เกษตรกร ก. รับเปดเล็กอายุ 7 วัน จํานวน 5,000 ตัว จากโรงฟกแหงหนึง่
ในจังหวัดชลบุรี เพื่ออนุบาลในโรงเรือนจนอายุ 20 วัน หลังจากฉีดวัคซีนปองกันโรคกาฬโรคเปด แลวจึงนําไปไล
เลี้ยงในทุง นา แตทวาชาวนาสวนใหญพกั การทํานาและไถกลบตนขาวเพราะปญหาเพลี้ยกระโดด ทําใหพนื้ ที่นา
สวนใหญทว่ี างเปลา อาหารของเปด เชน ขาวตกในนาและหอยเชอรี่ มีนอยและไมเพียงพอ เกษตรกร ก. จึงตอง
ยายที่เลี้ยงเปดทุกๆ 2-3 วัน เพื่อใหเปดหากินในนาผืนอืน่ ๆ

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงเปดเล็ก ของเกษตรกร ก. หมูที่ 2 ตําบลเนินกุม อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เกษตรกร ก. พบวาเปดเริม่ ออนแอ และเริ่มมีการตายวันละ 20-30 ตัว และ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จึงนําเปดทั้งหมดกลับมาเลี้ยงในโรงเรือนขนาดประมาณ 100 ตาราง
เมตร พื้นดิน หลังคามุงจาก มีตาขายลอมรอบ (ภาพที่ 1) โดยเลี้ยงเปดดวยอาหารสําเร็จรูปผสมกับรําหยวกกลวย
และฉีดวัคซีนปองกันโรคกาฬโรคเปดใหกบั เปดทั้งฝูงอีกครั้ง แตยังพบเปดตายทุกวันและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เจาหนาที่
ปศุสัตวอําเภอบางกระทุมจึงดําเนินการชวยเหลือในเบื้องตนและเก็บตัวอยางซากเปดสงเพื่อตรวจหาโรคติดตอ
สัตวปกที่ศนู ยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง ในวันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 (ภาพที่ 2)
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จํานวน 5 ซาก และวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จํานวน 5 ซาก หลังจากนั้นศูนยวจิ ัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคเหนือตอนลาง เขาพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคและเก็บตัวอยางเพิม่ เติม (ซากเปด 5 ซาก)ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.
2553

อ
ภาพที่ 2 แสดงจํานวนปวยตายตอวัน ของเปดไขไลทุง ของเกษตรกร ก. หมูที่ 2 ตําบลเนินกุม
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหวางวันที่ 1- 25 มิถุนายน 2553
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก เก็บตัวอยางซากเปด 5 ตัว สงตรวจที่
ศูนยวิจยั และพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง จ.พิษณุโลก ผลการตรวจ ไมพบเชื้อไวรัสโรคไขหวัดนก ดวย
วิธี เพาะแยกเชื้อโดยใชไขไกฟก2 และReal time RT-PCR และไมพบเชื้อไวรัสโรคกาฬโรคเปด ดวยวิธี PCR
ตัวอยางซากเปดจากวันที่ 22 และ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 รวม 10 ตัว ผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยา
สภาพซากผอม พบวิการของกอนราสีขาวคลายลักษณะของรา Aspergillus spp.3 ในปอดและถุงลม จากซากเปด
8 ตัว (ภาพที่ 3) ไมพบเชื้อไวรัสโรคไขหวัดนก ดวยวิธี เพาะแยกเชื้อโดยใชไขไกฟก และ Real time RT-PCR และ
ไมพบเชื้อไวรัสโรคกาฬโรคเปดดวยวิธี PCR
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ภาพที่ 3 แสดงสภาพซากของเปดไขไลทุง อายุ 2 เดือน ของเกษตรกร ก. สภาพซากผอม
(emaciation)และพบกอนเชื้อราที่บริเวณถุงลม (air sac)
นํากอนราสีขาวไปเพาะเลี้ยงดวย อาหารเลีย้ งเชื้อ Sabouroud dextrose agar บมที่อุณหภูมหิ องไมเกิน
30 องศาเซลเซียสอานผลทุกๆ 2-5 วัน ลักษณะที่ตรวจพบดวยตาเปลา โคโลนีสนี า้ํ ตาล aerial mycelium ละเอียด
เมื่อตรวจดูผานกลองจุลทรรศน ขนาดกําลังขยาย 40 เทา พบ smooth-walled conidiophores และ vesicle
รูปรางครึ่งวงกลม มี sterigma เรียงตัวสองแถว conidia รูปรางเปน elliptical4 (ดังภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของโคโลนีของรา Aspergillus spp. ที่เลีย้ งดวย Sabouroud dextrose agar
และลักษณะของสายราเมื่อยอมดวยสี Lactophenal Cotton Blue
ศูนยวิจยั และพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง สงตัวอยางชิน้ เนื้อและอวัยวะของเปดไขไลทุง จาก
ฝูงของเกษตรกร ก. ตรวจหาโรคกาฬโรคเปดและโรคอื่นๆ ที่สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรุงเทพมหานคร ผลการ
ตรวจ โดยสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ไมพบเชื้อไวรัสโรคไขหวัดนก ดวยวิธเี พาะแยกเชื้อโดยใชไขไกฟกและ Real
time RT-PCR และไมพบเชื้อไวรัสโรคกาฬโรคเปดและไวรัสโรคตับอักเสบติดตอดวยวิธีเพาะแยกเชื้อโดยใชไขเปด
ฟกและวิธี PCR

6

ขอมูลลักษณะอากาศ
รวบรวมขอมูลลักษณะอากาศจากสถานีตรวจอากาศพิษณุโลก ระหวางป 2551-2552 และ มกราคมมิถุนายน 2553 รวบรวมขอมูลลักษณะอากาศเปนรายวัน โดยพิจารณา 2 ตัวแปร คือ อุณหภูมิสูงที่สุดรายวัน และ
ปริมาณน้าํ ฝนรายวัน และหาคาเฉลี่ย (average) ของตัวแปรดังกลาวเปนรายเดือน แสดงผลและเปรียบเทียบโดย
ใชกราฟเสน

ภาพที่ 5 แสดงอุณหภูมสิ งู สุดเฉลี่ยรายเดือน ตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศพิษณุโลก ของ
ป พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 และ มกราคม-มิถุนายน 2553

ภาพที่ 5 แสดงอุณหภูมสิ งู สุดเฉลี่ยรายเดือน ตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศพิษณุโลก ของ
ป พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 และ มกราคม-มิถุนายน 2553
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จากขอมูลลักษณะอากาศพบวา อุณหภูมสิ ูงสุดรายเดือนเฉลี่ยของป พ.ศ. 2553 สูงกวาป พ.ศ. 2551 และ
พ.ศ. 2552 สวนปริมาณน้ําฝนรายเดือนเฉลี่ยในป 2553 มีแนวโนมที่จะนอยกวา (ดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5)
อภิปรายผลการศึกษา
จากภาพแสดงจํานวนเปดทีป่ วยตายตอวัน (ดังภาพที่ 2) มีลักษณะขอมูลที่ไมตอเนื่อง ขอมูลขาดหาย
เพราะขอมูลดังกลาวรวบรวมมาจากบันทึกสัตวปกปวยตายจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอบางกระทุม และจากการ
สัมภาษณเกษตรกร ซึ่งไมไดจดบันทึกจํานวนเปดปวยตายรายวัน และจําเหตุการณไดเพียงบางสวน แตขอมูล
ดังกลาวเปนขอมูลที่สําคัญเพราะหลังจากเรียบเรียงขอมูล พบวาการปวยตายของเปดไมไดเกิดการตายในคราว
เดียวถึงพันตัว แตเปนการทยอยตายตัง้ แตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และพบการตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมือ่ เปด
กลับเขามาอยูใ นโรงเรือน ทําใหคณะสอบสวนโรคสามารถตัดประเด็นทีเ่ ปดตายเพราะสารเคมีตกคางในนาขาว
ออกไปได เพราะกรณีเปดสัมผัสสารเคมีตกคางในนาขาวจะพบการตายในคราวเดียวจํานวนมาก ประกอบกับผล
การตรวจทางพยาธิวทิ ยา ไมพบอาการเลือดออกในทางเดินอาหารซึ่งเปนอาการที่พบไดเดนชัดเมื่อเปดตายจาก
การสัมผัสสารเคมีตกคางในนาขาว5 เชน สารเคมีกลุม carbamate และ organophosphate
ดวยปจจัยลักษณะอากาศในป พ.ศ. 2553 ซึ่งมีปริมาณน้ําฝนที่นอยกวาปกอน ชาวนาเลื่อนการทํานา
ออกไปทําใหทงุ นาสวนใหญวางเปลา พืน้ ที่เลีย้ งเปดและอาหารของเปดที่อยูในทุง นาหายากขึน้ เกษตรกรจึงนํา
เปดกลับไปเลี้ยงในโรงเรือน ซึ่งมีขนาดประมาณ 100 ตารางเมตร ซึ่งเล็กเกินกวาที่จะเลี้ยงเปดไดถึง 5,000 ตัว การ
ระบายอากาศไมดีและการทําความสะอาดโรงเรือนไมทวั่ ถึง เมื่อสุขาภิบาลภายในโรงเรือนไมดีประกอบกับเปดมี
สุขภาพที่ออนแอ จึงติดเชื้อแทรกซอนไดงา ย เชน เชื้อรา Aspergillus fumigatus ซึ่งสามารถพบเชื้ออยูในฝุน
ละออง6 หรืออยูในอาหารที่นาํ มาเลี้ยงเปด7การกอโรคในเปดเกิดขึ้นเมื่อเชื้อราเจริญเปนสายรา หรือกอนราอยู
ภายในรางกายของเปด เชน รายงานการพบกอนรา Aspergillus fumigatus ในเนื้อเยื่อปอด3 ก็จะทําใหเกิดการ
อักเสบที่ระบบทางเดินหายใจ บางรายงานพบการติดเชือ้ รา Aspergillus fumigatus ในฝูงสัตวปก ทําใหสัตวปก
ทั้งฝูงเกิดอาการผอม ออนเพลีย และมีอัตราการตายสูง8
สรุปผลการศึกษา
การเกิดการปวยตายผิดปกติของเปดไขไลทุง ในครั้งนี้เกิดจากหลายสาเหตุรวมกัน โดยสาเหตุหลัก มา
จากภาวะแหงแลง ตั้งแตเดือนเมษายนและพฤษภาคม ทําใหขาดน้ําในการทํานา เมื่อไมมีการปลอยน้ําเขาที่นา
เพื่อเตรียมทํานา เปดไขไลทุงไมสามารถหากินอาหารธรรมชาติในทองนาได เปดจึงอยูในภาวะขาดอาหาร สุขภาพ
ของเปดทั้งฝูงออนแอ เปดตัวที่ออนแอกวาก็เริ่มตาย
เมื่อไมสามารถหาอาหารในนาได เกษตรกรจึงนําเปดกลับมาเลี้ยงขังในโรงเรือน การเลี้ยงเปดไลทุงจํานวน
มากถึง 5,000 ตัว ในโรงเรือนขนาดเล็ก ทําใหเกิดการหมักหมม ของสิ่งปฏิกูล กอใหเกิดการติดเชื้อแทรกซอนขึ้น
รวมทั้ง เชื้อรากอโรคบางชนิด เชน Aspergilus fumigatus เปดซึ่งอยูในภาวะออนแอและขาดอาหาร ก็ติดเชื้อรา
และเกิดการปวยตายในที่สุด
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ขอเสนอแนะ
การเลี้ยงเปดไขไลทุงฝูงใหญถึง 5,000 ตัว ตองใชพื้นที่นาในการเลี้ยงมากและพึ่งพาอาศัยกับการทํานา
เมื่อเกิดภาวะฝนแลง หรือภาวะใดๆ ที่จะทําใหการทํานาตองเลื่อนหรือขาดชวงไป ทําใหไมมีอาหารธรรมชาติในนา
เพียงพอที่จะเลี้ยงเปดไขไลทุงได เกษตรกรควรพิจารณาหยุดพักการเลี้ยงเปด โดยยังไมสั่งลูกเปดฝูงใหมมาเลี้ยง
เกษตรกรควรมีการจดบันทึกอาการและความผิดปกติของสัตวเลี้ยง รวมทั้งบันทึกจํานวนสัตวที่ปวยตาย
ทุกวัน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานและเพื่อที่เจาหนาที่ปศุสัตวจะไดใชประกอบการวินิจฉัยโรคและควบคุมโรคไมให
แพรกระจายไปสูสัตวฝูงอื่น
และการใหวัคซีนปองกันโรคในสัตว จะใหผลคุมกันโรคในเปดสุขภาพดีเทานั้น
การฉีดวัคซีนในระยะเวลาที่เปดสุขภาพไมดี จากภาวะตางๆ เชน ขาดอาหาร หรือฉีดวัคซีนในขณะที่ฝูงเปดติดโรค
แลว ยอมไมเกิดการสรางภูมิคุมกันโรค
เนื่องจากในพื้นที่ สสอ.6 มีการเลี้ยงเปดไขไลทุงเปนจํานวนมาก ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ
ตอนลาง จึงไดรับตัวอยางเพื่อชันสูตรโรคกาฬโรคเปดเปนจํานวนมาก แตประวัติการฉีดวัคซีนที่สงมานั้นไมชัดเจน
และผลบวกของการตรวจเชื้อไวรัสโรคกาฬโรคเปด โดยวิธี FA และ PCR นั้นไมสามารถแยกไดวา เปนผลจากการ
ติดเชื้อโรคหรือเปนผลมาจากการฉีดวัคซีน ดังนั้นเมื่อสํานักงานปศุสัตวจะนําผลการตรวจไปใชตองพิจารณาถึง
ประวัติการฉีดวัคซีนดวย และเสนอใหศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลางเพิ่มวิธีการตรวจโรค
กาฬโรคเปดดวยวิธี เพาะแยกเชื้อโดยใชไขฟกและ PCR เพื่อเพิ่มความจําเพาะ (specificity) ของการตรวจโรคให
สูงขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้ไดรับการสนับสนุนจากผูอาํ นวยการศูนยวิจยั และพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
ขอขอบคุณเจาหนาที่ทกุ ทานจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอบางกระทุม
สํานักงานปศุสตั วจังหวัดพิษณุโลก
เกษตรกร หมู 2 ตําบลเนินกุม อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก สําหรับความรวมมือและสละเวลาในการ
สัมภาษณ กรมอุตุนิยมวิทยาสําหรับขอมูลสภาพอากาศ และเจาหนาที่ของศูนยวิจยั และพัฒนาการทางสัตวแพทย
ภาคเหนือตอนลางทุกทาน สําหรับขอมูลและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542
ไปรษณียวังทอง

เหตุขัดของทีน่ ําจายผูรับไมได
0 จาหนาไมชัดเจน
0 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
0 ไมยอมรับ
0 ไมมีผูรับตามจาหนา
0 ไมมารับภายในกําหนด
0 ตาย
0 เลิกกิจการ
0 ลาออก
0 ยาย ไมทราบทีอ่ ยูใหม
0 เลขทับมีไมถึง
0 บานรือ้ ถอน
0 เลขขาดหายไป
0 อื่นๆ …………………….
ลงชือ่ ……………………….

ที่ปรึกษา : ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
เจาของ : ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
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