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บทคัดยอ

แพะเนื้อในฟารมรายยอยปวยดวยอาการ มีตุมใสขึ้นที่ริมฝปาก อักเสบเปนแผล ปากบวม การกินอาหาร
ลดลง สุขภาพออนแอ ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลางรวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก
รวมกันสอบสวนโรคและทําการรักษา วินิจฉัยโรคจากลักษณะอาการ การจัดการฟารม และประวัติการนําแพะใหมเขา
รวมฝูง ใหการรักษาโดยใหยาปฏิชีวนะเตตราไซคลิน ใหยาถายพยาธิในทางเดินอาหาร ทาแผลดวยเจนเชี่ยนไวโอเลต
ตอเนื่องทุกวันเปนเวลา 2 สัปดาห แพะตอบสนองในการรักษาทุกตัว การจัดการฟารมที่ดีและการแยกกักแพะที่จะ
นําเขารวมฝูงใหมเพื่อตรวจสุขภาพและตรวจโรค เปนการปองกันโรคปากเปอยติดตอเขาสูฟารมแพะ

คําสําคัญ: โรคปากเปอย แพะ จังหวัดพิษณุโลก
1 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง อําเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก
2 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Case Report: Sore Mouth in Meat Goats, Wangpikul, Wangthong, Phitsanulok, 
December 2010

Kitipat Sujit1 Theera Nawawipapan2

Abstract

Meat Goats in back yard farm were sick with small papule at lips, inflammation, swollen at 
lips, depressed feed intake and weakness. Veterinary Research and Development Center (Lower 
Northern Zone) and Phitsanulok Provincial Livestock Office jointly investigated and gave treatment 
all goats in herd. Diagnosis based on clinical sign, farm management and history of import new 
goats. Medical treatment consisted of Oxytetracyclin injection, deworm per oral and gentian violet 
daily for 2 weeks. All goats responded treatment. Farm management and quarantine new goats 
can prevent sore mouth infect to goat farm.
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บทนํา

การเลี้ยงแพะในจังหวัดพิษณุโลกสวนใหญเปนฟารมขนาดเล็กและขนาดกลาง และทุกฟารมเลี้ยงเพื่อเปนแพะ
เนื้อ การเลี้ยงจะเปนการไลเลี้ยงเพื่อเล็มหญาและพืชอาหารในพื้นที่ของตนเองและในพื้นที่สาธารณะ (ธีระ และคณะ, 
2553) มีฟารมแพะหลายฟารมที่ไมมีการจัดตารางการฉีดวัคซีนปองกันโรค การใหยาถายพยาธิ และขาดการจัดการ
ฟารมที่ดี ไมทราบประวัติที่มาที่แนชัดของแพะแตละตัวและไมมีการกักแยกแพะที่ซื้อเขามาใหมกอนเขารวมฝูงใน
ฟารม ทําใหเพิ่มโอกาสที่โรคติดตอหลายๆโรคติดตอเขามาสูฟารมแพะ

โรคปากเปอย (Orf, Sore mouth, contagious ecthyma, scabby mouth and contagious pustular 
dermatitis) เปนโรคจากเชื้อไวรัสทําใหเกิดผิวหนังอักเสบ โดยเฉพาะที่ริมฝปาก แพะมีความไวตอโรคมากกวาแกะ 
เกิดจากเชื้อ Parapoxvirus ซึ่งเปนเชื้อไวรัสที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเชื้อ pseudocowpox และ bovine papular 
stomatitis เชื้อมีความทนทานตอความแหงแลง สามารถรอดชีวิตอยูในเศษสะเก็ดแผลไดนานถึง 12 ป พบโรคนี้ได
หลายๆพื้นที่ในโลก ทนตอกลีเซอรีนและอีเธอร (merckvetmanual, 2010) อาการของโรคปากเปอย คือ แผลนูน
คลายหูด บริเวณริมฝปาก รอบจมูก รอบตา เตานม บางครั้งลุกลามไปตามลําตัว ติดตอโดยการสัมผัสสัตวปวยโดยตรง 
การสัมผัสสิ่งปนเปอน (Linnabary et al, 1976) สามารถติดตอมาสูคนได (Mourtada et al, 2000)

ความรุนแรงของโรคจะมากขึ้นถาการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน เกิดการอักเสบ บวม ที่ริมฝปาก ทําใหแพะ
กินอาหารไดลดลงสงผลใหน้ําหนักลด สุขภาพทรุดโทรม ในกรณีที่โรคลุกลามไปทั่วตัวและที่เตานมจนเกิดแผลอักเสบ 
แมแพะจะไมยอมใหลูกแพะดูดนม สงผลใหลูกขาดอาหารและตาย โรคกระจายในฝูงทางการสัมผัสแพะปวยและสิ่ง
ปนเปอนเชื้อ ในประเทศไทยยังมีขอมูลการรายงานโรคปากเปอยในแพะไมมากนัก เกษตรกรอีกจํานวนไมนอยที่ไม
รูจักโรคนี้และไมทราบวิธีรักษาและปองกันโรค วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อทําการรักษาอาการปวยจาก
โรคปากเปอย สอบสวนการระบาดของโรคในฟารมและเสนอแนะแนวทางปองกันโรค 

ประวัติฟารม

ฟารมแพะของเกษตรกร ก ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เปนฟารมแพะขนาด
เล็ก มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร (รวมพื้นที่บาน โรงเรือน และแปลงหญา) มีแพะทั้งหมด 18 ตัว ประกอบดวย พอพันธุ 2 
ตัว ลูกแรกเกิดอายุประมาณหนึ่งสัปดาห 2 ตัว แพะรุนและแมพันธุรวม 14 ตัว ที่มาของแพะแตละตัวไมทราบแนชัด 
โรงเรือนแพะพื้นดินหลังคาสังกะสีลักษณะเปนคอกชั่วคราว ไมมีรั้วลอมรอบพื้นที่ฟารม เลี้ยงแพะดวยพืชอาหารสัตว
และหญาในบริเวณฟารมและพื้นที่ใกลเคียง ไมพบฟารมแพะอื่นในรัศมี 2 กิโลเมตร ไมมีการเสริมอาหารขน วัคซีน
ปองกันโรคและการถายพยาธิ วัตถุประสงคของการเลี้ยงเพื่อขายเปนแพะเนื้อโดยจะมีพอคามารับซื้อแพะถึงในฟารม 

เดิมเกษตรกร ก เลี้ยงแพะอยูในพื้นที่ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และไดยายมาที่อยูปจจุบันใน
เดือนมิถุนายน 2553 ประมาณเดือนตุลาคม 2553 เกษตรกร ข นําแพะเขามาฝากเลี้ยงจํานวน 2 ตัว และรวมฝูงทันที
ไมมีการแยกกักเพื่อตรวจคัดกรองโรคกอน แพะเขาใหมทั้งสองตัวมีลักษณะผอม สุขภาพไมดีและมีอาการไอ สอง
สัปดาหตอมาแพะในฟารมเริ่มมีอาการไอ 3-4 ตัว จึงขอใหเกษตรกร ข นําแพะทั้งสองตัวกลับไป วันที่ 8 ธันวาคม 
2553 เกษตรกร ก สังเกตเห็นความผิดปกติของแพะ 4 ตัว ดวยอาการ  มีตุมใส ขึ้นบริเวณริมฝปากแตก็ไมไดทําการ
รักษา วันที่ 23 ธันวาคม 2553 แพะที่เปนตุมใส แตกเปนแผล ริมฝปากบวม การกินอาหารลดลง สุขภาพออนแอจึง
แจงเจาหนาที่ปศุสัตว เจาหนาที่จากศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลางและสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดพิษณุโลก เขาเยี่ยมฟารมเพื่อตรวจรักษาแพะในฟารมดังกลาว ดังแสดงใน figure 1
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Figure 1: Timeline of sore mouth infected goat farm in Wangpikul, Wangthong, Phitsanulok 

ผลการรักษา

ผลจากการตรวจเยี่ยมและประเมินสุขภาพแพะทั้งหมด พบวาแพะ 4 ตัว มีอาการริมฝปากเปนแผล บวม และ
พบแพะที่กําลังเปนตุมใส ที่บริเวณริมฝปาก ใบหู รอบทวารหนัก อีกประมาณ 7 ตัว รวมทั้งลูกแพะแรกเกิดดวย ดัง
แสดงใน figure 2 อัตราปวยประมาณรอยละ 60 ของจํานวนแพะทั้งหมดในฟารม

Figure 2: clinical sign of sore mouth: small papule at lips, ear pinna, vulva and perineum

จากลักษณะอาการทางคลินิก วินิจฉัยโรคปากเปอย (Orf, Sore mouth, scabby mouth and contagious 
pustular dermatitis) การติดตอของโรค คือ ติดตอโดยการสัมผัสสัตวปวยโดยตรง การสัมผัสสิ่งปนเปอน ในกรณีที่
อาการรุนแรงอาจมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน ประกอบกับอัตราปวยของแพะในฟารมเกินกวาครึ่งหนึ่งของ
จํานวนแพะทั้งหมด จึงวางแผนการรักษาแพะทั้งหมดในฟารม โดยใหยาปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลิน 
(Oxytetracycline) ขนาด 10 mg/kg (มาลินี, 2530) ฉีดเขากลามเนื้อ ทุก 12 ชั่วโมง ตอเนื่อง 3 วัน 
(Intramuscular injection, q 12 hours, 3 days) ใหยาถายพยาธิเฟนเบนดาโซล (Fenbendazole) ขนาด 10 
mg/kg ปอนปาก (ปจฉิมา และคณะ, 2550) จํานวน 1 ครั้ง  (Per oral, 1 time) และใชเจนเชี่ยนไวโอเลต ใสขวด 
พนสเปรย พนที่วิการวันละ 1 ครั้ง ตอเนื่อง 14 วัน (Gentian violet spray at lesion, q 12 hours, 14 days) เจาะ
เก็บเลือดและซีรั่ม จากแพะปวย 2 ตัว เพื่อตรวจหาปรสิตในเลือดและเพื่อตรวจสุขภาพ 

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไมพบปรสิตในเลือด โดยวิธี Thin smear และ Woo's method จาก
ตัวอยางเลือดแพะทั้งสองตัว คาชีวเคมีโลหิตโดยวิธี Spectrophotometer พบวาคา Aspartate aminotransferase 
เทากับ 75.69 u/l และ 89.21 u/l Alanine aminotransferase เทากับ 27.21 u/l และ 13.65 u/l Blood urea 
nitrogen เทากับ 20.63 mg/dl และ 23.18 mg/dl Creatinine เทากับ 0.95 mg/dl และ 0.91 mg/dl ติดตามการ
รักษาในวันแรก วันที่ 5 และวันที่ 15ของการรักษา และเปรียบเทียบลักษณะอาการทางคลินิก ตุมใสและการอักเสบ ที่
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ริมฝปาก ใบหู เตานม การกินอาหาร ลักษณะอาการทางคลินิก คอยๆลดความรุนแรงลงจนไมพบวิการในวันที่ 15 ของ
การรักษา ดังแสดงใน table 1

Table 1: Monitoring clinical sign of sore mouth in 4 goats, Wangpikul, Wangthong, Phitsanulok 
during 23 November 2010 - 12 January 2011 (Severity levels: +++ Severe, ++ Moderate, + Low, -
no lesion)

Clinical sign Monitoring day
Day 1 Day 5 Day 15

Papules at lips +++ + -
Papules at ear pinna +++ ++ -
Papules around perineum +++ + -
Papules around udder and teat - - -
Inflammation at lips +++ + -
Depressed feed intake ++ + -
Weakness ++ + -

อภิปรายและสรุปผล

โรคปากเปอยสามารถกอโรคในแพะไดทุกอายุ ในแพะโตเต็มที่อาการอาจไมรุนแรงและตุมใสจะตกสะเก็ดและ
หายเองไดในสามสัปดาห แตในลูกแพะอาจเกิดแผลติดเชื้อที่เหงือกและเพดานปาก ทําใหดูดนมไมไดและตายจากการ
ขาดอาหาร แมวาแพะที่เคยเปนโรคนี้แลวจะมีภูมิคุมกันตอโรคไปอีกระยะเวลาหนึ่ง แตถาแพะอยูในสภาวะเครียดจาก
การขาดอาหาร อากาศเปลี่ยนแปลง หรือการติดปรสิต อาจเกิดโรคนี้ซ้ําอีกครั้งได ความสําเร็จในการรักษาโรคปาก
เปอยในฝูงแพะ ขึ้นอยูกับการวินิจฉัยแยกโรคระหวาง ulcerative dermatosis ซึ่งมักจะกอโรคในแพะโต แตกตางกับ
โรคปากเปอย ซึ่งกอโรคในแพะอายุนอยเสมอ (merckvetmanual, 2010) และความเอาใจใสของเกษตรกรที่หมั่น
สังเกตความผิดปกติของแพะ เชน ตุมใสขึ้นที่ริมฝปาก แพะไมกินอาหาร การรักษาในระยะแรกสามารถลดโอกาสของ
การติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน สวนการรักษาเมื่อพบโรคปากเปอยที่ติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนแลว จําเปนตองใหยา
ปฏิชีวนะรวมกับทาแผลหรือพนแผลดวยเจนเชี่ยนไวโอเลตหรือทิงเจอรไอโอดีน และบํารุงสุขภาพแพะ ใชเวลาในการ
รักษาอยางนอยสามสัปดาห   ในการศึกษานี้แมวาแพะที่ปวยมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนเกิดแผลอักเสบที่ริม
ฝปาก แตจากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ แพะมีสุขภาพโดยรวมดี คาชีวเคมีโลหิตอยูในชวงปกติ ไมมีภาวะปรสิต
ในเลือด จึงตอบสนองตอการรักษาดีหายจากโรคภายในระยะเวลาไมเกินสามสัปดาห

ความสําคัญดานสาธารณสุข โรคปากเปอยเปนโรคติดตอระหวางสัตวและคน (Carr, R.W., 1968) ผูที่ทํางาน
ใกลชิดกับแพะ เชน เจาของแพะ สัตวบาล สัตวแพทย เจาหนาที่กรมปศุสัตว มีโอกาสที่จะติดโรคจากแพะที่กําลังปวย 
และเคยมีการรายงานโรคปากเปอยในเด็กอายุ 13 ป ซึ่งมีประวัติสัมผัสแพะ (Mourtada et al, 2000) ดังนั้นการ
ทํางานในฟารมแพะ รวมไปถึงการรักษาแพะควรสวมถุงมือและใชอุปกรณปองกันการติดเชื้อ ตองลางมือ และซักทํา
ความสะอาดเครื่องแตงกาย ทําความสะอาดอุปกรณทุกครั้งหลังจากเสร็จงานในฟารมแพะ

การติดตอของโรคในฝูงเกิดจากการสัมผัสแพะปวยโดยตรง (Yeruham et al, 2000) สัมผัสสิ่งปนเปอนกับ
เชื้อ หรือการปนเปอนของเชื้อในสิ่งแวดลอม โดยเริ่มพบวิการตุมใสที่ริมฝปากกอนและวิการอาจกระจายไปอวัยวะ
อื่นๆ สวนการติดตอของโรคระหวางฟารมแพะ จากขอมูลของการศึกษานี้เชื่อวาเกิดจากการนําแพะใหมเขามาเลี้ยง
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รวมฝูงทันทีโดยไมไดแยกคัดกรองโรค และปจจัยที่เพิ่มโอกาสใหโรคจะติดตอสูฟารม คือ ฟารมไมมีคอกแยกเพื่อแยก
แพะเขาใหมหรือแพะปวย 

กลาวโดยสรุปคือโรคปากเปอยในแพะเปนโรคติดเชื้อที่ติดตอในฝูงไดอยางรวดเร็ว สามารถกอโรคในแพะทุก
อายุและกอโรครุนแรงในลูกแพะ สามารถติดตอสูคนแตสามารถปองกันโดยการสวมถุงมือและอุปกรณปองกันอื่นๆการ
วินิจฉัยแยกโรคจากประวัติฟารมและลักษณะอาการทางคลินิก การคัดกรองโรคจากแพะนําเขาใหมสามารถชวย
ปองกันโรคติดตอเขาสูฟารม ในประเทศไทยยังไมมีวัคซีนปองกันโรคนี้ (กรมปศุสัตว, 2553) ถาพบแพะเปนโรคใหรีบ
แยกตัวปวยออกทันที และรักษาจนกวาจะหายจึงนําเขารวมฝูงได 
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ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃªÑ¹ÊÙµÃâÃ¤ÊÑµÇ� 
¡Ã¡®Ò¤Á – ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553

¨íÒ¹Ç¹µÑÇÍÂ�Ò§·ÕèÊ�§µÃÇ¨
ª¹Ô´ÊÑµÇ� «Ò¡, 

ÁÕªÕÇÔµ
àÅ×Í´, 
«ÕÃÑèÁ

ÍØ¨¨ÒÃÐ
àª×éÍ»�ÒÂ
ÊíÒÅÕ

âÃ¤·ÕèµÃÇ¨¾º
¨íÒ¹Ç¹

µÑÇÍÂ�Ò§·Õè¾º

â¤ 54 11,001 697 1
- Mastitis
- Tuberculosis

3
1

¡ÃÐº×Í 1 31 - - - -
ÊØ¡Ã 65 283 - 20 PRRS 40
á¡Ð 1 103 - - Brucellosis 4
á¾Ð 3 6,809 2 - Brucellosis 16
¡ÇÒ§ 5 55 23 - - -

ä¡� 88 10,687 16 11,394 - Fowl cholera
- Fowl pox

4
1

à»�´ 72 12 - 30,675
- Aspergillosis 
- Duck plague

3
8

¹¡¸ÃÃÁªÒµÔ 16 - - 162 - -
¹¡¡ÃÐ¨Í¡à·È - 40 - 68 - -

Á�Ò - 12 1 - - -
ÊÑµÇ�»�Ò 2 14 - 3 - -
ÊÑµÇ�àÅÕéÂ§ 11 10 - - - -
ÊÑµÇ�¤ÃÖè§º¡ 
¤ÃÖè§¹éíÒ

6 - - - - -

ÊÑµÇ�·´ÅÍ§ 1 - - - - -

* PRRS = Porcine respiratory and reproductive syndrome
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 ลาออก
 ยาย ไมทราบที่อยูใหม
 เลขทับมีไมถึง
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 เลขขาดหายไป
 อื่นๆ …………………….
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