
 

 

วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือเผยแพรขอมูลวิชาการดานสุขภาพสัตว 
 2.เพ่ือเปนแหลงขอมูลดานการปศุสัตว 
 3.เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางชาวปศุสัตว 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอบสวนโรคกรณีเปดไขไลทุงปวยตายผิดปกติ  
อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก มิถุนายน พ.ศ. 2553 

กิติภัทท สุจิต1  เสกสิทธิ์ สิงหแจม1 

บทคัดยอ 
ความเปนมา: สํานักงานปศสัุตวอําเภอบางกระทุม ไดรับแจงการปวย

ตายของเปดไขไลทุง จากเกษตรกรในพืน้ที ่ ม.2 ต.เนินกุม อ.บาง

กระทุม จ.พิษณุโลก จึงดาํเนินการควบคมุโรคในระยะแรก ศูนยวิจยั

และพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง เขาทําการสอบสวนโรค

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ตรวจวินิจฉัยยนืยนัสาเหตุของการเกิดโรค 

และการระบาดของโรค รวมทัง้แนะนาํมาตรการในการควบคุมและ

ปองกันโรค 

วิธีการศึกษา: รวบรวมขอมูลการระบาดของโรคจากการสัมภาษณ

เกษตรกรเจาของฝูงเปดที่เกดิโรค ขอมูลประวัติการปวยตายของฝงู

เปดจากฐานขอมูลของสํานกังานปศุสัตวอําเภอบางกระทุม ขอมูลผล

การตรวจชันสตูรจากศูนยวิจยัและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ

ตอนลาง และทบทวนขอมูลลักษณะอากาศจากสถานีตรวจอากาศ

พิษณุโลก จากนัน้บรรยายลักษณะการเกิดโรคตามความสัมพันธของ 

สัตวที่เกิดโรค เวลา และสถานที ่

ผลการศึกษา: เกษตรกร ก. เลี้ยงเปดไขไลทุง อายุ 2 เดือน 

จํานวน 5,000 ตัว ในทุงนาทีว่างเวนจากการทาํนาจากปญหาเพลี้ย

กระโดดและภาวะแหงแลง เมื่ออาหารธรรมชาติของเปดมีนอยและไม

เพียงพอ จึงตองยายที่เลีย้งเปดทุกๆ 2-3 วัน เปดเริ่มออนแอและ 
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ทยอยตายไปกวา 50 เปอรเซ็นตของฝูง  ผลการตรวจทางไวรัสวทิยา ไมพบเชื้อไวรัสโรคไขหวัดนกและกาฬโรคเปด 

แตผลการตรวจทางแบคทีเรียวิทยา พบเชือ้รา Aspergillus fumigatus ในตัวอยางซากเปด 8 ตัว จากตวัอยางสง

ตรวจ 10 ตัว  

สรุปและอภิปราย: จากการพักการทาํนา ไถกลบตนขาวเพื่อแกปญหาเพลี้ยกระโดดประกอบกับภาวะแหงแลง ทํา

ใหพืน้ที่และอาหารที่จะเลีย้งเปดไขไลทุงลดลง เกิดภาวะขาดอาหารและรางกายออนแอทําใหติดเชื้อโรคแทรกซอน 

เชน Aspergillus fumigatus ซึ่งเปนเชื้อรากอโรคที่สําคัญในสัตวปก มีความรนุแรงทําใหมีอัตราการปวยและอัตรา

การตายสงู 

คําสําคัญ: เปดไขไลทุง พิษณุโลก Aspergillus fumigatus 
1 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสตัวแพทยภาคเหนือตอนลาง จ.พิษณโุลก 

 
บทนํา 

พื้นที่ภาคเหนอืตอนลางของประเทศไทย สวนใหญเปนพื้นที่ราบลุมเหมาะแกการทาํเกษตรกรกรรม โดย 

เฉพาะการทํานาและอาชีพหนึง่ที่อยูคูกับการทาํนา คือ การเลี้ยงเปดไขไลทุง1 ซึ่งหลังจากที่มกีารเก็บเกี่ยวขาวใน

นาแลว เกษตรกรผูเลี้ยงเปดไขไลทุงก็จะไลตอนเปดเพื่อลงกินหอยและขาวที่ตกในนา ซึง่เปนแหลงอาหารหลกัของ

เปด หลังจากที่เปดกนิหอยและขาวตกในนาหมดแลว เกษตรกรก็จะไลตอนเปดหรือใชรถบรรทุกเปดเพื่อยายไปลง

หากนิในนาแปลงอื่นที่เพิง่มกีารเก็บเกี่ยว ดวยภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม การทํานาในพืน้ที่ภาคเหนือ

ตอนลางจึงสามารถทาํนาไดทั้งปจงึมกีารเลี้ยงเปดไขไลทุงเปนจาํนวนมาก จากขอมลูจากศูนยสาระสนเทศกรมปศุ

สัตว รายงานจํานวนประชากรเปดไขไลทุงในพืน้ที่ภาคเหนือตอนลาง (สสอ.ที่ 6) ในป พ.ศ. 2552 มีจํานวน

มากกวา 5,000,000 ตัว  

แมวาระบบชลประทานเพื่อรองรับการเกษตรกรรมและการทาํนาในพืน้ที่ภาคเหนือตอนลางจะสามารถสง

น้ําครอบคลุมทุกพืน้ที่ แตเขื่อนและแหลงน้ําของระบบชลประทานยังตองอาศัยการรับน้ําฝนเปนแหลงน้าํหลกั 

ตั้งแตตนป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยเกิดภาวะแหงแลง ฤดูฝนลาชา นอกจากนีย้ังประสบปญหาเพลี้ยกระโดดเขา

ทําลายนาขาวทั้งในภาคกลางและภาคเหนอืตอนลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงมีการดําเนนิการโครงการ

ชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของเพลีย้กระโดดสีน้าํตาล โดยรับสมัครเกษตรกรผู

ปลูกขาวเขารวมโครงการ จากนัน้ไถกลบตนขาวที่ถูกเพลี้ยทําลายทั้งหมด เพื่อตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยกระโดดไมให

แพรพันธุรวมกับการเลื่อนเวลาการทาํนาไปอีกระยะหนึง่ โดยเกษตรกรผูปลูกขาวจะไดรับคาชดเชยผลิตผลที่

สูญเสียไป 

จากการระบาดของเพลี้ยกระโดดและภาวะแหงแลง นอกจากจะกระทบกระเทือนกับภาคเกษตรกรรมแลว 

การเลี้ยงเปดไขไลทุงก็เปนอาชีพหนึง่ที่ไดรับผลกระทบ เพราะชวงเวลาระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน ไมมีการทํา

นาจากการตัดวงจรเพลี้ยกระโดดและฤดูฝนลาชา เมื่อไมมีการเพาะปลูกและเก็บเกีย่วขาว หมายถึง ไมมีพืน้ทีท่ีจ่ะ

เลี้ยงเปดไขไลทุง เกษตรกรผูเลี้ยงเปดบางสวนขายเปดแกเขาโรงเชือด แตยังคงมีเกษตรกรผูเลี้ยงเปดบางรายนํา

เปดเล็ก (อาย ุ20 วัน – 3 เดือน) มาเลีย้งไลทุง เพื่อขายตอเปดสาวพรอมไข (4 – 5 เดือน) โดยไลทุงเลี้ยงทามกลาง

ผืนนาที่แหงแลง 
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วันที่ 16 มิถนุายน พ.ศ. 2553 สํานักงานปศุสัตวจงัหวัดพษิณุโลก ไดสงตัวอยางซากเปดไขไลทุงจาก

ตําบลเนนิกุม อําเภอบางกระทุม จงัหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจชันสูตรที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย

ภาคเหนือตอนลาง เนื่องจากฝูงเปดดังกลาวมกีารปวยตายผิดปกติ และสงตัวอยางซากเปดมาอกีครั้ง ในวันที ่ 22 

มิถุนายน พ.ศ.2553 ผลการตรวจในเบือ้งตนไมพบไวรัสโรคไขหวัดนกและโรคกาฬโรคเปด ศูนยวจิัยและพฒันา 

การสัตวแพทยจึงรวบรวมขอมูลการปวยตายและลงพืน้ที่เพื่อสอบสวนโรคกรณีเปดไขไลทุงปวยตายในครั้งนี ้

 
วัตถุประสงค 

1. สอบสวนโรคกรณีเปดไขไลทุงปวยตาย ในพื้นที ่หมู  2 ตําบลเนนิกุม อําเภอบางกระทุม จงัหวัดพษิณุโลก

ระหวาง วนัที ่1 มิถุนายน –  28 มิถนุายน 2552 

2. อธิบายการเกดิโรคและเพื่อหาปจจัยทีน่าจะมีความสัมพันธกับการปวยตาย โดยการใชระบาดวิทยาเชงิ

พรรณนา 

3. แนะนาํวิธีดาํเนินการควบคมุและปองกนัโรคที่เหมาะสม 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการสอบสวนโรคกรณีปวยตายของเปดไขไลทุง  ในพืน้ที่หมู 2 ตําบลเนนิกุม อําเภอ

บางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ซึง่ในพืน้ที่ดงักลาวมีสหกรณผูเลี้ยงเปด ซึ่งเกิดจากการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อ

ชวยเหลือดานการเงนิ จัดหาอาหารสําเร็จรูปเพื่อเลี้ยงเปด และจัดหาวคัซีนปองกนัโรคกาฬโรคเปด ฝูงเปดไขไลทุง

ในอําเภอบางกระทุมสวนใหญไดรับการฉีดวัคซีนปองกนัโรคกาฬโรคเปดอยางสม่าํเสมอ 
แหลงขอมูลและการเก็บขอมูล 
บรรยายลักษณะการเกิดโรคตามความสมัพันธของ สัตวที่เกิดโรค เวลา และสถานที่ โดยรวบรวมมูลการ

ระบาดของโรค จากการสัมภาษณเกษตรกรเจาของฝงูเปดที่เกิดโรคและเกษตรกรที่อยูขางเคียงในพืน้ที่เดยีวกนั 

ขอมูลประวัติการปวยตายของฝูงเปด ระหวาง วันที ่1 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จากฐานขอมูลของสํานกังานปศุ

สัตวอําเภอบางกระทุม ขอมูลผลการตรวจชนัสูตรจากศนูยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง 

จากนั้นทบทวนขอมูลลักษณะอากาศจากสถานีตรวจอากาศพิษณุโลก  
ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 

 เรียบเรียงและหาความเชื่อมโยงของปจจัยที่นาจะมีความสัมพนัธกับการปวยตายของเปดไขไลทุงฝงู

ดังกลาว จากขอมูลการสัมภาษณเกษตรกร ขอมูลการปวยตายของฝูงเปดจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอบางกระทุม 

ขอมูลลักษณะอากาศ คาํนวณขอมูลเชิงพรรณนาโดยใชโปรแกรม Epi-info version 3.5.1 และ Microsoft excel 

version 2007 
 

ผลการศึกษา 
อําเภอบางกระทุม จงัหวัดพิษณุโลก มพีื้นที่สวนใหญเปนพืน้ที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะการทาํนาและ

อาชีพหนึง่ที่อยูคูกับการทํานา คือ การเลี้ยงเปดไขไลทุง1 ในอาํเภอบางกระทุมมีเกษตรกรผูเลี้ยงเปดไขไลทุงหลาย
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ราย และมกีารตั้งกลุมเกษตรกรเพื่อชวยเหลือสมาชิกดานการเงนิ จัดหาอาหารสําเร็จรูป ตลอดจนเวชภัณฑ 

เกษตรกรผูเลีย้งเปนไขไลทุงหลายรายเปนชาวนาโดยใชพื้นที่นาหลงัจากเก็บเกี่ยวไลเลี้ยงเปดและเก็บไขขายเปน

รายไดอีกทางหนึง่ ชวงตนป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติเพลี้ยกระโดดสีน้าํตาล ทําความเสียหายตอพื้นที่

นาในภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง กระทรวงเกษตรกรและสหกรณจึงดําเนินโครงการไถกลบตนขาวในนา เพื่อ

ตดัวงจรชีวิตของเพลี้ย และพักการทาํนาออกไปอีกระยะหนึง่ สงผลโดยตรงตอเกษตรกรผูเลี้ยงเปดไขไลทุงเพราะ

นาขาวซึ่งเปนพื้นที่เลี้ยงและแหลงหากนิของเปดลดลงและหายากขึ้นเรื่อยๆ 

เกษตรกร ก. หมูที ่2 ตําบลเนินกุม อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก มีอาชีพเลีย้งเปดไขไลทุงโดยเลี้ยง

เพื่อเก็บไขขายและเลี้ยงเปดเล็กเพื่อขายเปนเปดสาวพรอมไขใหเกษตรกรรายอื่น โดยลักษณะการเลี้ยงเปดไขไลทุง

ของเกษตรกร ก. แบงเปน  

- เปดอาย ุ7-20 วัน เลี้ยงในโรงเรือน ใหอาหารสําเร็จรูป เพื่ออนุบาลใหเปดโตและฉีดวัคซีนปองกนัโรค 

- เปดอายุมากกวา 20 วัน-3 เดือน ไลเลี้ยงในทุงนา ใหเปดหากนิในนาขาว ฝกเปดใหหากนิรวมฝูง 

- เปดอายุ 4-5 เดือน ขายเปดสวนใหญใหเกษตรกรรายอื่นเพื่อเปนเปดสาวพรอมที่จะใหไข และเก็บเปด

บางสวนเปนฝงูเปดไขของตนเอง 

ในวนัที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553 เกษตรกร ก. รับเปดเล็กอายุ 7 วนั จํานวน 5,000 ตัว จากโรงฟกแหงหนึง่

ในจังหวัดชลบรีุ เพื่ออนุบาลในโรงเรือนจนอายุ 20 วัน หลังจากฉีดวคัซีนปองกนัโรคกาฬโรคเปด  แลวจึงนําไปไล

เลี้ยงในทุงนา แตทวาชาวนาสวนใหญพกัการทาํนาและไถกลบตนขาวเพราะปญหาเพลี้ยกระโดด ทําใหพืน้ที่นา

สวนใหญทีว่างเปลา อาหารของเปด เชน ขาวตกในนาและหอยเชอรี ่มีนอยและไมเพียงพอ เกษตรกร ก. จึงตอง

ยายที่เลี้ยงเปดทุกๆ 2-3 วัน เพื่อใหเปดหากินในนาผืนอืน่ๆ  

  
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงเปดเล็ก ของเกษตรกร ก. หมูที่ 2 ตําบลเนนิกุม อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
วันที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เกษตรกร ก. พบวาเปดเริม่ออนแอ และเริ่มมีการตายวันละ 20-30 ตัว และ

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จึงนําเปดทั้งหมดกลับมาเลี้ยงในโรงเรือนขนาดประมาณ 100 ตาราง

เมตร พื้นดนิ หลังคามุงจาก มีตาขายลอมรอบ (ภาพที่ 1) โดยเลี้ยงเปดดวยอาหารสําเร็จรูปผสมกับรําหยวกกลวย 

และฉีดวัคซีนปองกันโรคกาฬโรคเปดใหกบัเปดทั้งฝงูอีกครั้ง  แตยังพบเปดตายทกุวันและเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เจาหนาที่

ปศุสัตวอําเภอบางกระทุมจงึดําเนนิการชวยเหลือในเบื้องตนและเกบ็ตัวอยางซากเปดสงเพื่อตรวจหาโรคติดตอ

สัตวปกที่ศนูยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง ในวันที่ 16 มิถนุายน พ.ศ. 2553 (ภาพที่ 2)  
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จํานวน 5 ซาก และวนัที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จํานวน 5 ซาก หลังจากนั้นศนูยวจิัยและพฒันาการสัตวแพทย

ภาคเหนือตอนลาง เขาพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคและเก็บตัวอยางเพิม่เติม (ซากเปด 5 ซาก)ในวันที ่24 มิถุนายน พ.ศ. 

2553  

 

อ 
ภาพที่ 2 แสดงจํานวนปวยตายตอวัน ของเปดไขไลทุง ของเกษตรกร ก. หมูที่ 2 ตําบลเนินกุม 

อําเภอเมือง จังหวัดพษิณโุลก ระหวางวันที่ 1- 25 มิถุนายน 2553  
 
ผลการตรวจทางหองปฏบิัติการ 

 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 สํานกังานปศุสัตวจังหวดัพิษณุโลก เก็บตัวอยางซากเปด 5 ตัว สงตรวจที ่

ศูนยวิจยัและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง จ.พิษณโุลก ผลการตรวจ ไมพบเชื้อไวรัสโรคไขหวัดนก ดวย

วิธี เพาะแยกเชื้อโดยใชไขไกฟก2 และReal time RT-PCR และไมพบเชื้อไวรัสโรคกาฬโรคเปด  ดวยวิธ ีPCR  

 ตัวอยางซากเปดจากวนัที่ 22 และ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 รวม 10 ตัว ผลการตรวจทางพยาธิวทิยา 

สภาพซากผอม พบวิการของกอนราสีขาวคลายลักษณะของรา Aspergillus spp.3 ในปอดและถุงลม จากซากเปด 

8 ตัว (ภาพที ่3) ไมพบเชื้อไวรัสโรคไขหวัดนก ดวยวิธ ีเพาะแยกเชื้อโดยใชไขไกฟก และ Real time RT-PCR และ

ไมพบเชื้อไวรัสโรคกาฬโรคเปดดวยวิธ ีPCR  
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 ภาพที่ 3 แสดงสภาพซากของเปดไขไลทุง อายุ 2 เดือน ของเกษตรกร ก. สภาพซากผอม 

(emaciation)และพบกอนเชื้อราที่บริเวณถุงลม (air sac)  

 นํากอนราสีขาวไปเพาะเลี้ยงดวย อาหารเลีย้งเชื้อ  Sabouroud dextrose agar บมที่อุณหภูมหิองไมเกนิ 

30 องศาเซลเซียสอานผลทกุๆ 2-5 วัน ลักษณะที่ตรวจพบดวยตาเปลา โคโลนีสีน้าํตาล aerial mycelium ละเอียด 

เมื่อตรวจดูผานกลองจุลทรรศน ขนาดกาํลังขยาย 40 เทา พบ smooth-walled conidiophores และ vesicle 

รูปรางครึ่งวงกลม มี sterigma เรียงตัวสองแถว conidia รูปรางเปน elliptical4 (ดังภาพที ่4) 

 

 ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของโคโลนีของรา Aspergillus spp. ที่เลีย้งดวย Sabouroud dextrose agar 

และลกัษณะของสายราเมื่อยอมดวยสี Lactophenal Cotton Blue  

 ศูนยวิจยัและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง สงตัวอยางชิน้เนื้อและอวัยวะของเปดไขไลทุง จาก

ฝูงของเกษตรกร ก. ตรวจหาโรคกาฬโรคเปดและโรคอื่นๆ ที่สถาบันสขุภาพสัตวแหงชาต ิกรุงเทพมหานคร ผลการ

ตรวจ โดยสถาบันสุขภาพสตัวแหงชาติ ไมพบเชื้อไวรัสโรคไขหวัดนก ดวยวิธเีพาะแยกเชื้อโดยใชไขไกฟกและ Real 

time RT-PCR และไมพบเชื้อไวรัสโรคกาฬโรคเปดและไวรัสโรคตับอักเสบติดตอดวยวธิีเพาะแยกเชื้อโดยใชไขเปด

ฟกและวธิี PCR   
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 ขอมูลลักษณะอากาศ 

  รวบรวมขอมูลลักษณะอากาศจากสถานีตรวจอากาศพษิณุโลก ระหวางป 2551-2552 และ มกราคม-

มิถุนายน 2553 รวบรวมขอมูลลักษณะอากาศเปนรายวนั โดยพิจารณา 2 ตัวแปร คือ อุณหภูมิสูงที่สุดรายวนั และ

ปริมาณน้าํฝนรายวนั และหาคาเฉลี่ย (average) ของตัวแปรดังกลาวเปนรายเดือน แสดงผลและเปรียบเทียบโดย

ใชกราฟเสน 

 
 ภาพที่ 5 แสดงอุณหภูมสิงูสุดเฉลี่ยรายเดือน ตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศพิษณุโลก ของ
ป พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 และ มกราคม-มิถุนายน 2553  
 

 
 ภาพที่ 5 แสดงอุณหภูมสิงูสุดเฉลี่ยรายเดือน ตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศพิษณุโลก ของ
ป พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 และ มกราคม-มิถุนายน 2553  
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จากขอมูลลักษณะอากาศพบวา อุณหภูมสูิงสุดรายเดือนเฉลี่ยของป พ.ศ. 2553 สูงกวาป พ.ศ. 2551 และ 

พ.ศ. 2552 สวนปริมาณน้ําฝนรายเดือนเฉลี่ยในป 2553 มีแนวโนมที่จะนอยกวา (ดังภาพที ่4 และภาพที ่5) 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
จากภาพแสดงจํานวนเปดทีป่วยตายตอวนั (ดังภาพที ่ 2) มีลักษณะขอมูลที่ไมตอเนื่อง ขอมลูขาดหาย

เพราะขอมูลดังกลาวรวบรวมมาจากบนัทกึสัตวปกปวยตายจากสํานกังานปศุสัตวอําเภอบางกระทุม และจากการ

สัมภาษณเกษตรกร ซึ่งไมไดจดบันทึกจํานวนเปดปวยตายรายวัน และจําเหตกุารณไดเพียงบางสวน แตขอมูล

ดังกลาวเปนขอมูลที่สําคัญเพราะหลังจากเรียบเรียงขอมลู พบวาการปวยตายของเปดไมไดเกิดการตายในคราว

เดียวถงึพนัตัว แตเปนการทยอยตายตัง้แตวันที ่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และพบการตายเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เมือ่เปด

กลับเขามาอยูในโรงเรือน ทาํใหคณะสอบสวนโรคสามารถตัดประเด็นทีเ่ปดตายเพราะสารเคมีตกคางในนาขาว

ออกไปได เพราะกรณีเปดสัมผัสสารเคมีตกคางในนาขาวจะพบการตายในคราวเดยีวจํานวนมาก ประกอบกับผล

การตรวจทางพยาธิวทิยา ไมพบอาการเลือดออกในทางเดนิอาหารซึ่งเปนอาการที่พบไดเดนชัดเมื่อเปดตายจาก

การสัมผัสสารเคมีตกคางในนาขาว5 เชน สารเคมีกลุม carbamate และ organophosphate  

ดวยปจจัยลกัษณะอากาศในป พ.ศ. 2553 ซึ่งมีปริมาณน้ําฝนที่นอยกวาปกอน ชาวนาเลื่อนการทํานา

ออกไปทําใหทุงนาสวนใหญวางเปลา พืน้ที่เลีย้งเปดและอาหารของเปดที่อยูในทุงนาหายากขึน้ เกษตรกรจงึนาํ

เปดกลับไปเลี้ยงในโรงเรือน ซึ่งมีขนาดประมาณ 100 ตารางเมตร ซึ่งเลก็เกินกวาที่จะเล้ียงเปดไดถึง 5,000 ตัว การ

ระบายอากาศไมดีและการทาํความสะอาดโรงเรือนไมทัว่ถึง เมื่อสุขาภิบาลภายในโรงเรือนไมดีประกอบกับเปดมี

สุขภาพที่ออนแอ จึงติดเชื้อแทรกซอนไดงาย เชน เชื้อรา Aspergillus fumigatus ซึ่งสามารถพบเชื้ออยูในฝุน

ละออง6 หรืออยูในอาหารที่นาํมาเลี้ยงเปด7การกอโรคในเปดเกิดขึ้นเมื่อเชื้อราเจริญเปนสายรา หรือกอนราอยู

ภายในรางกายของเปด เชน รายงานการพบกอนรา  Aspergillus fumigatus ในเนื้อเยื่อปอด3 ก็จะทาํใหเกิดการ

อักเสบที่ระบบทางเดินหายใจ บางรายงานพบการติดเชือ้รา Aspergillus fumigatus ในฝูงสัตวปก ทาํใหสัตวปก

ทั้งฝงูเกิดอาการผอม ออนเพลีย และมีอัตราการตายสงู8 
สรุปผลการศกึษา 

การเกิดการปวยตายผิดปกติของเปดไขไลทุง ในครั้งนี้เกิดจากหลายสาเหตุรวมกัน โดยสาเหตุหลัก มา

จากภาวะแหงแลง ตั้งแตเดือนเมษายนและพฤษภาคม ทําใหขาดน้ําในการทํานา เมื่อไมมีการปลอยน้ําเขาที่นา

เพื่อเตรียมทํานา เปดไขไลทุงไมสามารถหากินอาหารธรรมชาติในทองนาได เปดจึงอยูในภาวะขาดอาหาร สุขภาพ

ของเปดทั้งฝูงออนแอ เปดตัวที่ออนแอกวาก็เร่ิมตาย 

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 โดยยังไมส่ังลูกเปดฝูงใหมมาเลี้ยง  

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 
การศึกษานี้ไดรับการสนับสนุนจากผูอํานวยการศูนยวิจยัและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง 

ขอขอบคุณเจาหนาที่ทกุทานจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอบางกระทุม สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพษิณุโลก 

เกษตรกร หมู 2 ตําบลเนนิกุม อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก สําหรับความรวมมือและสละเวลาในการ

สัมภาษณ กรมอุตุนิยมวิทยาสําหรับขอมูลสภาพอากาศ และเจาหนาที่ของศนูยวิจยัและพัฒนาการทางสัตวแพทย

ภาคเหนือตอนลางทกุทาน สําหรับขอมูลและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
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ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃªa¹ÊÙµÃoÃ¤ÊaµÇ �  
eÁÉÒÂ¹ � Ái¶u¹ÒÂ¹  2553 

 

¨íÒ¹Ç¹µaÇoÂ �Ò§·ÕèÊ �§µÃÇ¨ 
ª¹í ÊaµÇ � «Ò¡, 

ÁÕªÕÇiµ 
eÅoื´, 
«ÕÃaèÁ 

o ü ¨ÒÃa 
eª ืéo» �ÒÂ
ÊíÒÅÕ 

oÃ¤·ÕèµÃÇ¨¾º 
¨íÒ¹Ç¹

µaÇoÂ �Ò§·Õè¾º 

o¤ 281 4,066 43 - Blackleg 5 
¡Ãaº ืo - 99 30 - - - 
Êu¡Ã 14 70 - - Classical swine fever 4 
æ¡a - 411 2 - Brucellosis 12 
æ¾a - 5,812 10 - Brucellosis 202 
¡ÇÒ§ 1 17 - - - - 
ä¡� 29 2,942 24 12,236 - - 

e»�´ 23 6 - 2,110 - - 
¹¡¸ÃÃÁªÒµi 11 - - 93 - - 
ÊaµÇ �»�¡ÊÇÂ§ÒÁ 1 - - 1 - - 
¹¡¡Ãa·Ò - - - 12 - - 

¹¡¡Ãa¨o¡e·È - - - 36 - - 
Á �Ò - 323 36 - - - 

ÊaµÇ �»�Ò 1 6 - - - - 
ÊaµÇ �¹éíÒ 15 - - - - - 
ÊaµÇ �eÅÕéÂ§ 6 15 - - - - 
ÊaµÇ �·´Åo§ 2 - - - - - 
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 

ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542 

ไปรษณียวังทอง 

 
เหตุขัดของทีน่ําจายผูรับไมได 

0 จาหนาไมชัดเจน 

0 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา 

0 ไมยอมรับ 

0 ไมมีผูรับตามจาหนา 

0 ไมมารับภายในกาํหนด 

0 ตาย 

0 เลิกกิจการ 

0 ลาออก 

0 ยาย ไมทราบทีอ่ยูใหม 

0 เลขทับมีไมถึง 

0 บานรือ้ถอน 

0 เลขขาดหายไป 

0 อื่นๆ ……………………. 

ลงชือ่………………………. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีปรึกษา  :  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง 
เจาของ :  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง 
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