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บทคัดยอ
บึงบอระเพ็ดเปนแหลงน้ําขนาดใหญมีความสวยงามเปนแหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติ นอกจากนี้เกษตรกรยังใชประโยชนจากแปลงหญา
รอบบึงบอระเพ็ดในการไลเลี้ยงโคเนื้อ แตดวยสภาพภูมิประเทศรอบบึง
บอระเพ็ดเหมาะสมตอการแพรกระจายของปรสิตในทางเดินอาหารของ
โค ถามีฝูงโคที่กําลังติดปรสิตในทางเดินอาหารก็อาจเกิดแพรกระจาย
ไปสูฝูงอื่น สงผลกระทบตอสุขภาพของสัตวเลี้ยงและอาจทําใหเกิดการ
ตายในกรณีติดปรสิตรุนแรง การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหา
ความชุกของการพบปรสิตในทางเดินอาหารของโคเนื้อที่เลี้ยงอยูในพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด และปจจัยเสี่ยงของการพบปรสิตในทางเดินอาหาร
ในฟารมโคเนื้อ ทําการศึกษาโดยเลือกรายชื่อฟารมโคเนื้อรอบพื้นที่บึง
บอระเพ็ดดวยวิธีสุมอยางงาย เก็บตัวอยางอุจจาระสดสงตรวจหาปรสิต
ในทางเดินอาหารและเก็บขอมูลฟารมโดยใชแบบสอบถามสัมภาษณ
เกษตรกร จากตัวอยางอุจจาระ 333 ตัวอยาง ความชุกรายฟารมของ
การพบพยาธิตัวกลม 86.00% พยาธิในกระเพาะรูเมน 66.00% และ
พยาธิใบไมตับ 2.00% แบบสอบถามสัมภาษณเกษตรกร 50 ฟารม มี
การใหยาถายพยาธิ 76% ฟารมเคยมีโคที่มีอาการของปรสิตในทางเดิน
อาหาร 62% เลี้ยงโคอยูในพื้นที่ของบึงบอระเพ็ด 36% และเคยพบ
หอยคันในพื้นที่เลี้ยงสัตว 38% ในพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด มีความชุก
ของการพบพยาธิในฝูงโคสูง การเลี้ยงโคในพื้นที่ของบึงบอระเพ็ดและ
การพบหอยคันในพื้นที่เลี้ยงสัตวเปนปจจัยเสี่ยงที่นาจะเปนไปไดของ
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Prevalence and Risk Factors of Gastrointestinal Parasite Infestation in Cattle Raised
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Abstract
Bueng Boraphet is a large natural water reservoir. It is famous for ecotourism and also for
farmers raised their cattle in this area. The physical feature of Bueng Boraphet is appropriate for
parasite spreading. Gastrointestinal parasite in cattle will become a serious problem if some herds
were shading. Cattle will lose of production, low immunity and severe cases may be dead. The
objectives were determined prevalence of gastrointestinal parasite in cattle raised nearby Bueng
Boraphet and determined risk factors of parasite infestation. Simple random sampling was
conducted. We collected fecal samples of cattle and interviewed farmer for farm information. Out
of 333 fecal samples, herd prevalence of nematode was 86.00%, rumen fluke 66.00% and liver
fluke 2.00 %. From questionnaire, 50 interviewed farms, deworm 76%, had a clinical sign of
gastrointestinal parasite 62%, raised cattle in Bueng Boraphet 36% and used to see Lymnea in
feeding area 38%. Herd prevalence of rumen fluke in cattle raised nearby Bueng Boraphet was
high. Raised cattle or harvested grass in Bueng Boraphet and found lymnea in posture area were
possible risk factors of rumen fluke positive in herd. Good practice of deworm can prevent
gastrointestinal parasite infect cattle herd.
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บทนํา
บึงบอระเพ็ดเปนพื้นที่รับน้ําขนาดใหญ มีอาณาบริเวณกวา 100,000 ไร อยูในทองที่สามอําเภอ ของจังหวัด
นครสวรรค ไดแก อําเภอชุมแสง อําเภอทาตะโก และอําเภอเมืองนอกจากจะเปนแหลงน้ําขนาดใหญและสถานที่
ทองเที่ยวที่สวยงามแลว ยังมีความสําคัญดานการเกษตรและปศุสัตว เปนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและพื้นที่รอบๆยัง
เปนแหลงของพืชอาหารสัตว เกษตรกรมักนําโคกระบือมาไลเลี้ยงเพื่อเล็มหญาในบริเวณดังกลาวรวมกัน ดวยเหตุนี้ถา
มีฝูงโคกระบือที่กําลังอยูในภาวะติดปรสิตในทางเดินอาหารและกําลังแพรโรค จึงมีโอกาสสูงที่โคกระบือฝูงอื่นจะติด
ปรสิตในทางเดินอาหารและอาจเกิดการระบาดระหวางฝูง สงผลกระทบตอสุขภาพสัตวและการผลิตสัตว
การสํารวจปรสิตในทางเดินอาหารของโคในประเทศไทยที่ผานมานั้น อุษาและคณะ(2538) ไดสํารวจปรสิต
ในทางเดินอาหารของโคนมในภาคใตของประเทศไทย พบความชุกของพยาธิใบไมตับ รอยละ 5 สุรสิทธิ์และคณะ
(2548)ไดรายงานการสํารวจปรสิตในทางเดินอาหารของโคพื้นเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ พบพยาธิใบไมตับ (Fasciola
spp.) รอยละ 11.86 พยาธิใบไมกระเพาะรูเมน (rumen flukes) รอยละ 34.32 พยาธิกลุม strongyloids รอยละ
63.56 พยาธิเสนดาย (Strongyloides papillosus) รอยละ 0.4 พยาธิแสมา (Trichuris spp.) รอยละ 2.12
ความสําคัญของปรสิตในทางเดินอาหารในโคกระบือนั้น ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ อัตราการเจริญเติบโตไม
ดี ผลผลิตจากปศุสัตวต่ํา ประกอบกับลักษณะการเลี้ยงโคสวนใหญในประเทศไทยเปนการเลี้ยงในครอบครัว ยังขาด
การวางแผนในการเลี้ยงการจัดการฟารม การวางโปรแกรมเพื่อฉีดวัคซีนและถายพยาธิ เมื่อมีการติดปรสิตในทางเดิน
อาหาร เชน พยาธิใบไมตับ (Fasciola gigantica) อาจเกิดความรุนแรงกอโรคเปนระยะเวลานาน ทําใหสัตวตายได
(เลิศรัก และคณะ, 2531) พยาธิไสเดือน (Toxocara viturum) ทําใหเกิดการอุดตันที่ลําไสจนทําใหทะลุได
(Srivastava, 1963) นอกจากนี้พยาธิตัวกลมบางชนิด (Strongyloides papillosus) ยังสามารถถายทอดจากแมโค
ไปสูลูกโคผานทางน้ํานมไดดวย (วิจิตร และคณะ, 2518)
ที่ผานมายังมีขอมูลและการศึกษาเรื่องปรสิตในทางเดินอาหารของโคกระบือที่เลี้ยงในบริเวณพื้นที่รอบบึง
บอระเพ็ดไมมากนัก
ทําใหไมสามารถคาดคะเนสภาวะโรคปรสิตในทางเดินอาหารของสัตว
การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อหาความชุกของการพบปรสิตในทางเดินอาหารของโคเนื้อ ที่เลี้ยงอยูในพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด และ
ปจจัยเสี่ยงที่นาจะเปนไปไดของการพบปรสิตในทางเดินอาหารในฟารมโคเนื้อ
อุปกรณและวิธีการ
การสุมตัวอยาง
สํารวจขอมูลสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค มีฟารมโคเนื้อที่เลี้ยงอยูรอบบึงบอระเพ็ด ระหวางเดือน
ตุลาคม 2553 จํานวน 103 ฟารม คํานวณจํานวนตัวอยางฟารมโคเนื้อโดยประมาณคาความชุกของการพบปรสิตใน
ทางเดินอาหาร 30% ที่ความเชื่อมั่นที่ 95% และสุมเลือกรายชื่อฟารมดวยวิธี simple random sampling
การเก็บขอมูล
เก็บตัวอยางอุจจาระสดจากฟารมโคเนื้อ จํานวน 30% ของจํานวนโคในฟารม ประมาณตัวอยางละ 100 กรัม
ใสถุงซิป หรือใสถุงพลาสติก 2 ชั้น แลวรัดปากถุงดวยหนังยาง เก็บรักษาตัวอยางในภาชนะเก็บความเย็น อุณหภูมิ
ประมาณ 4 องศาเซลเซียส สงหองปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง เก็บขอมูลฟารมโคเนื้อโดยใชแบบสอบถามสัมภาษณ
เกษตรกร โดยสอบถามถึง ลักษณะฟารม จํานวนโคเนื้อในฟารม พื้นที่เลี้ยงสัตว และปจจัยเสี่ยงของการพบปรสิตใน
ทางเดินอาหารของโค
การตรวจตัวอยาง
ตัวอยางอุจจาระโคทั้งหมด สงตรวจที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง จังหวัดพิษณุโลก
ตรวจหาปรสิตในทางเดินอาหารดวยวิธี simple floatation และ simple sedimentation (Soulsby, 1982)
การวิเคราะหขอมูล
คํานวณความชุกรายตัวสัตว(prevalence by animal) ความชุกรายฟารม(prevalence by farm) จากผล
3

การตรวจทางหองปฏิบัติการ จากนั้นจับคูผลการตรวจกับแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาของลักษณะ
ฟารมและปจจัยเสี่ยงของการพบปรสิตในทางเดินอาหาร โดยวิธี univariate analysis
ผลการศึกษา
จากการสุมเก็บตัวอยางอุจจาระจากฟารมโคเนื้อที่เลี้ยงอยูรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ด ทั้งหมด 50 ฟารม (รอยละ
48.54) ตัวอยางอุจจาระ 333 ตัวอยาง (รอยละ 48.54) โดยเก็บตัวอยางอุจจาระที่เพิ่งถายใหม จากโคเนื้อคละเพศ
คละอายุ ความชุกของการพบปรสิตในทางเดินอาหาร พบความชุกรายตัวสัตว(Prevalence by animal) ของกลุม
พยาธิตัวกลม(Nematode) มากที่สุด คือ รอยละ 52.25 พยาธิในกระเพาะรูเมน(Rumen fluke) พบมากเปนอันดับ
รองลงมา คือ รอยละ 50.75 พบพยาธิใบไมตับ(Liver fluke) รอยละ 2.4 สวนความชุกรายฟารม(Prevalence by
farm) มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับความชุกรายตัวสัตว ดังแสดงใน table 1
Table 1 Prevalence of Gastro-intestinal parasite, cattle raised nearby Bueng Boraphet,
Nakornsawan Province, October-November 2010
Prevalence by animal (n=333)
Prevalence by farm (n=50)
GI Parasite
number (percent)
GI Parasite
number (percent)
Nematode
174 (52.25%)
Nematode
43 (86.00%)
Rumen fluke
169 (50.75%)
Rumen fluke
33 (66.00%)
Liver fluke
8 (2.4%)
Liver fluke
1 (2.00%)
จากแบบสอบถามสัมภาษณเกษตรกร 50 ราย ถามถึงลักษณะการจัดการฟารม การเลี้ยงโคเนื้อรอบพื้นที่บึง
บอระเพ็ด พบวา เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพรอง รอยละ 72 เปนพอคาโคเนื้อ รอยละ 52 มีประสบการณในการ
เลี้ยงโคเนื้อ นอยกวา 10 ป รอยละ 20 ฟารมมีการใชยาถายพยาธิ รอยละ 76(รอยละ 34 มีความรูในการใชยาถาย
พยาธิเปนอยางดี) ฟารมมีประวัติการอาการของโรคปรสิตในทางเดินอาหาร(ทองอืด ขนหยาบ บวมน้ําบริเวณสวนลาง
ของรางกาย ทองผูกและทองเสีย) รอยละ 62 เลี้ยงสัตวและเกี่ยวหญาจากพื้นที่บึงบอระเพ็ด รอยละ 36 พบหอยคัน
(Lymnea) ในแปลงหญาเลี้ยงสัตว รอยละ 36 ดังแสดงใน table 2
Table 2 Characteristic of cattle farms, raised nearby Bueng Boraphet, Nakornsawan Province,
October-November 2010 (n=50)
Farm characteristic
Percent
Raised cattle for the second occupation
72.00
Purposed for sell (Seller)
52.00
Farm experience < 10 years
20.00
Deworm
76.00
- Well known about deworm
34.00
History of farm infected by gastrointestinal
62.00
parasite (Bloat, rough hair, edema at ventral
part, diarrhea and constipation)
Raised cattle or cut grass in Bueng Boraphet
36.00
Found Lymnea in pasture area
38.00
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จากผลการตรวจความชุกรายฟารมของพยาธิในกระเพาะรูเมน(รอยละ 66) จับคูผลการตรวจของฟารมที่พบ
พยาธิในกระเพาะรูเมนกับลักษณะฟารมบางประการที่นาจะมีความสัมพันธกับการพบพยาธิในกระเพาะรูเมน เชน
ประสบการณในการเลี้ยงโค การเปนพอคาคาโคเนื้อ ฟารมมีประวัติการอาการของโรคปรสิตในทางเดินอาหาร การ
เลี้ยงสัตวและเกี่ยวหญาจากพื้นที่บึงบอระเพ็ด และการพบหอยคัน(Lymnea) ในแปลงหญาเลี้ยงสัตว คํานวณ odd
ratio โดยวิธี univariate analysis พบวาการเลี้ยงสัตวและเกี่ยวหญาจากพื้นที่บึงบอระเพ็ด และการพบหอยคัน
(Lymnea) ในแปลงหญาเลี้ยงสัตว มีความสัมพันธกับการพบพยาธิในกระเพาะรูเมนในฟารมโคเนื้อ(7.05 OR 1.38 35.87 95%CI, 4.39 OR 1.05 - 18.20 95%CI) ดังแสดงใน table 3
Table 3 Odd ratio estimated; univariate analysis. Risk factor of cattle farms effected by rumen
fluke, Bueng Boraphet, Nakornsawan Province, October-November 2010 (n=50)
Factor
Odd ratio
95% confidence interval
Farm experience < 10 years
2.40
0.45-12.83
Seller
2.82
0.84-9.51
History of farm infected by gastrointestinal
1.77
0.53-5.88
parasite (Bloat, rough hair, edema at ventral
part, diarrhea and constipation)
Raised cattle or cut grass in Bueng Boraphet
7.05
1.38-35.87
Found Lymnea in pasture area
4.39
1.05-18.20
อภิปรายและสรุปผล
การเก็บตัวอยางอุจจาระโคเพื่อตรวจปรสิตในทางเดินอาหาร รอยละ 80 เปนการคอยเก็บอุจจาระจากโคที่
เพิ่งถายใหม เนื่องจากขอจํากัดในการจับบังคับสัตว สงผลถึงคํานวณความชุกรายตัวสัตว (prevalence by animals)
อาจไมตรงตามหลักการแตจํานวนตัวอยางอุจจาระที่เก็บมาในแตละฟารมนั้น เชื่อวาสามารถเปนตัวแทนของฟารม
และสามารถคํานวณความชุกรายฟารม(prevalence by farm) ปรสิตในทางเดินอาหารที่สํารวจพบสวนใหญ คือ
พยาธิตัวกลม(Nematode) และพยาธิในกระเพาะรูเมน(Rumen fluke) ไมพบโปรโตซัวในทางเดินอาหาร สวนพยาธิ
ใบไมตับ(Liver fluke) แมวาจะตรวจพบเพียง รอยละ 2 ของฟารม แตก็เปนการสงสัญญาณเตือนวาในพื้นที่บึงบอระเพ็ด อาจมีการระบาดของพยาธิใบไมตับได เพราะการพบพยาธิใบไมในกระเพาะรูเมน รอยละ 66 ของจํานวนฟารม
หมายถึง มีการติดพยาธิระหวางฝูงและในพื้นที่เลี้ยงสัตว มีโฮสตกึ่งกลาง(intermediate host) ของกลุมพยาธิใบไม
คือ หอยคัน(Lymnea) อีกทั้งพยาธิในกระเพาะรูเมนและพยาธิใบไมตับมีชีพจักรที่คลายกัน ตัวออนระยะติดตอ
(Cercariea) ของพยาธิใบไมจะฝงตัวอยูในพืชน้ําหรือหญาที่ขึ้นอยูริมน้ํา เมื่อเกษตรกรนําโคมาไลเลี้ยง หรือเกี่ยวหญา
ในทุงหญาที่ปนเปอนพยาธิใบไมก็จะทําใหเกิดการติดพยาธิในฝูงและเกิดระบาดระหวางฝูงโคได
ผลการวิเคราะห odd ratio พบวาการเลี้ยงสัตวและเกี่ยวหญาจากพื้นที่บึงบอระเพ็ด และการพบหอยคัน
(Lymnea) ในแปลงหญาเลี้ยงสัตวมีความสัมพันธกับการพบพยาธิในกระเพาะรูเมนในฟารมโคเนื้อ ไมไดแปลความหมายวาบึงบอระเพ็ดเปนแหลงของพยาธิ แตเปนเพียงประเด็นสนันสนุนวาการพบพยาธิในกระเพาะรูเมนในระดับ
ฟารมเกี่ยวของกับการไลเลี้ยงหรือเกี่ยวหญาจากแปลงหญารอบบึงบอระเพ็ดที่ปนเปอนพยาธิ และมีหอยคัน(lymnea)
เปนโฮสตกึ่งกลางของชีพจักรของพยาธิ ดังนั้นการพบหอยคันในพื้นที่เลี้ยงสัตวอาจใชเปนสัญญาณเตือนวาอาจมีการ
ระบาดของพยาธิใบไมในพื้นที่และใชเปนขอมูลในการวินิจฉัย (ปยะนุช และคณะ, 2539)
เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับการการสํารวจพยาธิภายในของกระบือและโค ในจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัด
สุรินทร ภายใตโครงการอีสานเขียว (นงนุช และคณะ, 2533) พบวาผลการสํารวจเปนไปในแนวทางเดียวกัน คือ พบ
ความชุกของพยาธิตัวกลมมากที่สุด พบพยาธิในกระเพาะรูเมนมากกวาพยาธิใบไมในตับ แมวาพยาธิใบไมในกระเพาะ
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รูเมนจะไมกอความเสียหายรุนแรงในสัตวโตเต็มวัยแตทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและกอความรุนแรงในลูก
สัตว (Sey O, 1989)
การถายพยาธิในสัตวเลี้ยงของเกษตรกรยังคงเปนประเด็นปญหาที่สําคัญในพื้นที่
เพราะเกษตรกรยังขาด
ความรูความเขาใจในการใชยาถายพยาธิ ซึ่งตรงกับขอคิดเห็นของนงนุช และคณะ (2533) จากผลการศึกษาแมวารอย
ละ 76 ของฟารมมีการใชยาถายพยาธิ แตมีฟารมเพียงรอยละ 34 ที่มีความรูความเขาใจในการใชยาถายพยาธิเปน
อยางดี ขอจํากัดของการใหยาถายพยาธิในโคเนื้อที่เลี้ยงอยูรอบบึงบอระเพ็ด คือ จับบังคับโคไดยาก ไมมีซองบังคับโค
และคอกที่แข็งแรงพอที่จะจับสัตวเพื่อฉีดยาหรือปอนยาถายพยาธิได และเกษตรกรจะบํารุงสุขภาพโคก็ตอเมื่อเริ่มเห็น
วาโคผอมลง กินอาหารไดนอย กลาวโดยสรุปคือ การสํารวจพยาธิในทางเดินอาหารในโคเนื้อรายฟารม รอบพื้นที่บึง
บอระเพ็ด พบพยาธิตัวกลม รอยละ 86 พยาธิใบไมในกระเพาะรูเมน รอยละ 66 และพยาธิใบไมตับ รอยละ 2 ซึ่งเปน
ขอมูลพื้นฐานแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การใหความรูเรื่องการวางแผนจัดการสุขภาพสัตวและความรูความเขาใจในการ
ใชยาถายพยาธิแกสัตวเลี้ยง จะสามารถชวยแกปญหาพยาธิในทางเดินอาหารในโคเนื้อที่เลี้ยงอยูรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ด
ในระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การระบาดของโรคพีอารอารเอสในฟารมสุกรรายยอย จังหวัดพิษณุโลก กันยายน – ธันวาคม 2553
กิติภัทท สุจิต1 เสกสิทธิ์ สิงหแจม1

บทคัดยอ
ป 2553 กรมปศุสัตวไดรายงานการระบาดของโรคพีอารอารเอสในหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมทั้ง
จังหวัดพิษณุโลก ผลจากการระบาดของโรคซึ่งมีอัตราการปวยและอัตราการตายสูง สรางความเสียหายกับฟารมสุกร
รายยอยในหลายอําเภอ การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อยืนยันการระบาดของโรค พรรณนาลักษณะของการระบาด หา
ปจจัยเสี่ยงที่นาจะเปนไปไดของการระบาด และเสนอแนวทางในการควบคุมปองกันโรค ทําการศึกษาโดยกําหนด
นิยาม ฟารมยืนยันโรคพีอารอารเอส ติดตามการระบาดของโรคในฟารมยืนยันโรคฟารมแรก และรวบรวมขอมูลฟารม
ยืนยันโรคในจังหวัดพิษณุโลก ระหวาง กันยายน-ธันวาคม 2553 พรรณนาการระบาดตามหลักของ ชนิดสัตว เวลา
และสถานที่ สัมภาษณเกษตรกรเพื่อเก็บขอมูลการจัดการฟารม อาการปวยของสุกร และจํานวนสุกรที่ตาย ผล
การศึกษาพบฟารมยืนยันโรคฟารมแรก คือ ฟารมหมูปา ในพื้นที่อําเภอวังทอง มีอัตราการตายเทากับ 78.89% ขอมูล
ฟารมยืนยันโรคทั้งหมดจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 26 ฟารม จากอําเภอเมือง 8 ฟารม อําเภอบางกระทุม 8 ฟารม
อําเภอวังทอง 7 ฟารม และอําเภอวัดโบสถ อําเภอบางระกํา และอําเภอพรหมพิราม อําเภอละ 1 ฟารม สัมภาษณ
เกษตรกร 17 ราย พบวา อาการปวยของสุกรที่เปนโรค คือ ไข (64.71%) อาการทางระบบหายใจ (47.06%) และแทง
(35.29%) ทุกฟารมอยูใกลแหลงชุมชน (100%) ฟารมเลี้ยงสุกรดวยอาหารเหลือจากครัวเรือน (41.18%) ปจจัย
เสี่ยงที่นาจะเปนไปได คือ การที่ฟารมสุกรอยูใกลแหลงชุมชนเปนปจจัยโนมนําใหโรคพีอารอารเอสมีการระบาดจาก
ฟารมสูฟารมไดอยางรวดเร็ว ในดานการควบคุมโรคพีอารอารเอส ตองอาศัยความรวมมือจากเกษตรกรในการรายงาน
โรค การทําลายซากสุกรที่เปนโรคอยางถูกตอง คัดสุกรที่ปวยออกจากฝูง และอาจตองพักการเลี้ยงสุกรเปนระยะเวลา
5-8 เดือน

คําสําคัญ : โรคพีอารอารเอส สุกร หมูปา การระบาด
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Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) Outbreak in
Small Scale Farms, Phitsanulok Province, September - December 2010
Kitipat Sujit1 Seksith Singhajam1

Abstract
2010, Department of Livestock Development reported Porcine Reproductive and
Respiratory Syndrome (PRRS) outbreak in many provinces of Thailand. The outbreak also occurred
in Phitsanulok Province. Small scale pig farms were affected with high morbidity and high mortality
rate. The objectives of study were confirmed PRRS outbreak, described an outbreak, identified
possible risk factors and recommend prevention and control measure. We conducted a case
definition for PRRS confirmed case. Monitoring outbreak in 1st confirmed case. Collected all PRRS
confirmed cases in Phitsanulok Province during September-December 2010. Animal, time and place
were used for described PRRS outbreak in Phitsanulok Province. Interviewed pig farm owners for
farm management information, symptoms of infected pig and number of dead. Wild boar farm in
Wangthong District was 1st confirmed case. The mortality rate was 78.89%. All confirmed cases in
Phitsanulok Province were 26 farms consist of, Mueang District 8 farms, Bangkratum District 8 farms,
Wangthong District 7 farms, Watbot District 1 farm, Bangrakum District 1 farm and Phromphiram
District 1 farm. We interviewed 17 farm owners. Symptoms of infected pigs were fever (64.71%),
respiratory distress (47.06%) and abortion (35.29%). Possible risk factors were identified, all farm
located in communities (100%) and swill feeding (41.18%). Control PRRS need cooperate from pig
farm owners, to report suspected cases, to manage dead pig carcasses, stamping out infected pigs
and consider 5-8 months withdrawal.
Key words : Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, Pig, Wild boar, Outbreak
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บทนํา
โรคพีอารอารเอส (PRRS, Porcine reproductive and respiratory syndrome) เปนโรคติดตอที่สําคัญใน
สุกรที่สงผลกระทบตอการเลี้ยงสุกรเพราะโรคนี้สรางความเสียหายแกสุกรทุกกลุมทุกอายุ เกิดจากเชื้อ PRRS virus
order Nidovirales family Arteriviridae genus Arterivirus ซึ่งเปนเชื้อไวรัสชนิดอารเอ็นเอสายเดี่ยว (Single
strand RNA) แบงออกเปนสองสายพันธุ คือ genotype 1 ซึ่งพบในทวีปยุโรป และ genotype 2 ซึ่งพบในทวีป
อเมริกาเหนือ (OIE., 2010) มีรายงานการระบาดครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2530 ตอมาพบการระบาดใน
ทวีปยุโรปในป 2533 (Albina, 1997) จากนั้นมีรายงานการพบโรคในหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยซึ่งมีรายงาน
โรคป 2538 อาการสําคัญของโรคทําใหเกิดการแทงลูกในแมสุกรที่ตั้งทองในระยะทาย เกิดลูกกรอก ลูกสุกรตายแรก
คลอด และลูกสุกรออนแอ (รุงโรจน, 2548) และยังมีความสัมพันธกับการเกิดอาการผิดปกติทางระบบหายใจในแม
พันธุสุกรและลูกสุกรหลังหยานม
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กรมปศุสัตวรายงานการระบาดของโรคพีอารอารเอส ซึ่งสรางความเสียหายแกเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรรายยอย
ในระหวางกันยายน 2550 ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวนสุกรที่ตายจากการติดเชื้อจํานวน 607 ตัว
(นลินี, 2550) และระหวางเดือนมิถุนายน 2553 ในพื้นที่อําเภอศรีเชียงใหม โพธิ์ตาก และทาบอ จังหวัดหนองคาย มี
สุกรที่ไดรับผลกระทบ 960 ตัว สุกรปวยจํานวน 525 ตัว และสุกรตายจํานวน คิดเปนอัตราการปวย 54.69% อัตรา
การตาย 34.10% (กรมปศุสัตว, 2553)
การเลี้ยงสุกรในจังหวัดพิษณุโลก มีทั้งฟารมรายยอยเลี้ยงสุกรแบบหลังบาน ฟารมขนาดกลางเลี้ยงเพื่อ
ชําแหละขายในทองถิ่น จนถึงฟารมครบวงจรขนาดใหญที่เลี้ยงสุกรแบบครบวงจรและสงเขาโรงงานฆาสัตวเพื่อขายใน
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง ในสวนของฟารมขนาดใหญมีความไดเปรียบเรื่องการจัดการฟารม แหลงรับซื้อ
ลูกสุกร การดูแลสุขภาพสามารถปองกันการเกิดโรคในฟารมไดในระดับหนึ่ง แตฟารมสุกรขนาดกลางและฟารมราย
ยอย ยังขาดการจัดการฟารมที่ดีและมักจะรับซื้อลูกสุกรจากหลายๆที่เพื่อมาเลี้ยงขุน อีกทั้งยังขาดความรูความเขาใจที่
ถูกตองเรื่องความสําคัญของการปองกันโรค จึงมีความเสี่ยงการเกิดโรคพีอารอารเอสในฟารมกลุมนี้
วันที่ 5 ตุลาคม 2553 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง (ศวพ.ภาคเหนือตอนลาง) ไดรับ
ตัวอยางซากสุกรที่เลี้ยงรวมอยูภายในฟารมหมูปา ในพื้นที่หมูที่ 8 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผล
การตรวจทางหองปฏิบัติการพบเชื้อไวรัสพีอารอารเอสโดยวิธีพีซีอาร เจาหนาที่ศวพ.ภาคเหนือตอนลางและสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก รวมกันสอบสวนโรคพีอารอารเอสในฟารมดังกลาว และติดตามการระบาดของโรคในจังหวัด
พิษณุโลก ระหวางกันยายน - ธันวาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยืนยันการระบาดของโรค พรรณนาลักษณะของ
การระบาด หาปจจัยเสี่ยงที่นาจะเปนไปไดของการระบาด (possible risk factor) และเสนอแนวทางในการควบคุม
ปองกันโรค
วิธีการศึกษา
กําหนดนิยามโรค(Case definition) และติดตามการระบาดของโรค
กําหนดนิยามโรคพีอารอารเอสในการศึกษา ฟารมยืนยันโรคพีอารอารเอส (PRRS confirmed case) คือ
ฟารมสุกรในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีผลการตรวจพบเชื้อไวรัสพีอารอารเอสโดยวิธีพีซีอาร จากศวพ.ภาคเหนือตอนลาง
ระหวาง กันยายน-ธันวาคม 2553
รวบรวมขอมูลระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive epidemiology) จากฟารมยืนยันโรคพีอารอารเอส
เปนฟารมแรก (1st PRRS confirmed case) โดยเก็บขอมูลการจัดการฟารม จํานวนสุกรที่ปวยตายในแตละวันและ
ลักษณะการอาการปวย ละพรรณนาการระบาดของโรคในฟารมสุกร ใชนิยาม ฟารมยืนยันโรคพีพีอารอารเอส ติดตาม
การระบาดของโรคในจังหวัดพิษณุโลก สัมภาษณเกษตรกรที่เขามาสงตัวอยางที่ ศวพ.ภาคเหนือตอนลางและสัมภาษณ
เพิ่มเติมทางโทรศัพท เพื่อสอบถามขอมูลลักษณะการจัดการฟารม กลุมสุกรที่ปวยตายและลักษณะอาการปวย
การวิเคราะหขอมูล
นําเสนอขอมูลจํานวนฟารมฟารมยืนยันโรคพีอารอารเอสโดยใชภาพแสดงจํานวนสุกรที่ปวยตายตามชวงเวลา
(Epidemic curve) และแผนที่แสดงจํานวนฟารมยืนยันโรครายอําเภอ วิเคราะหลักษณะอาการปวย กลุมสุกรที่ปวย
ดวยโรคพีอารอารเอส และปจจัยเสี่ยงที่นาจะเปนไปได (Possible risk factor) ในการเกิดโรคพีอารอารเอสในฟารม
เปนเปอรเซ็นต (Percentage)
การศึกษาทางหองปฏิบัติการ
รวบรวมผลการตรวจทางโรคพีอารอารเอสทางไวรัสวิทยาโดยวิธีพีซีอาร และผลการตรวจทางแบคทีเรีย จาก
ฐานขอมูลการตรวจชันสูตรโรคสัตวของ ศวพ.ภาคเหนือตอนลาง
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ผลการศึกษา
ฟารมยืนยันโรคพีอารอารเอสเปนฟารมแรก
ฟารมหมูปา หมูที่ 8 อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตรวจพบเชื้อไวรัสโรคพีอารอารเอส เปนฟารมแรก
ลักษณะฟารมเปนฟารมสงเสริมและฝกสอนอาชีพเกษตรกรรม แบงพื้นที่ภายในบริเวณฟารมเพื่อเพาะปลูกพืชผักสวน
ครัว เลี้ยงเปดเนื้อ แพะเนื้อ สุกรขุนพันธุผสมจํานวน 10 ตัว คอกหมูปาแยกออกมาอีกฝงหนึ่งหางกันประมาณ 100
เมตร เลี้ยงรวมกันคละเพศและกลุมอายุ จํานวนประมาณ 90 ตัว ขยายพันธุโดยใชพอพันธุคุมฝูง ไมมีการนําหมูปาเขา
ใหมเปนระยะเวลาประมาณ 2 ป อาหารที่ใชเลี้ยง คือ พืชผักตางๆและอาหารที่เหลือจากโรงครัว วันที่ 2 ตุลาคม
2553 ผูดูแลฟารมสุกรสังเกตพบความผิดปกติของสุกรขุนและหมูปา มีอาการ ไข ซึมไมกินอาหาร ไมมีแรง ลมนอน
หายใจหอบ ชักและตาย ดังแสดงใน figure 1

Figure1. Clinical sign of PRRS in 1st confirmed case (wild boars farm); fever, cough, weakness
(A) and dead (B), Wangthong District, Phitsanulok Province during 1-15 October 2010
วันที่ 5 ตุลาคม 2553 พบการตายมากขึ้นจึงนําซากสุกรสงตรวจชันสูตรที่ ศวพ.ภาคเหนือตอนลาง วันที่ 7
ตุลาคม 2553 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการพบเชื้อไวรัสพีอารอารเอส เจาหนาที่ ศวพ.ภาคเหนือตอนลางและ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก รวมกันสอบสวนการระบาดของโรคในฟารมหมูปาและติดตามสถานการณในฟารม
ระหวางวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2553 พบวาอัตราการตาย (mortality rate) เทากับ 78.89% ลักษณะการระบาดเปน
แบบมีแหลงโรครวมกัน (common source) สุกรมีโอกาสรับเชื้อในชวงประมาณปลายเดือนกันยายน 2553 ดังแสดง
ใน figure 2

Figure2. Number of dead wild boars by day, wild boar farm , Wangthong District, Phitsanulok
Province during 1-15 October 2010 (n=90)
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การติดตามการระบาดของโรคพีอารอารเอสในจังหวัดพิษณุโลก
หลังจากรายงานโรคพีอารอารเอสในฟารมหมูปา มีการพบโรคพีอารอารเอสในฟารมสุกรขางเคียงและในพื้นที่
อําเภอใกลเคียง ติดตามสถานการณการระบาดของโรคในจังหวัดพิษณุโลก ระหวางเดือนกันยายน - ธันวาคม 2553
มีรายงานฟารมที่ยืนยันโรคพีอารอารเอส 26 ฟารม จากอําเภอเมือง 8 ฟารม อําเภอบางกระทุม 8 ฟารม อําเภอวัง
ทอง 7 ฟารม และอําเภอบางระกํา อําเภอวัดโบสถ อําเภอพรหมพิราม อําเภอละ 1 ฟารม ดังแสดงใน figure 3

Figure3. Number of PRRS confirmed cases during September - December 2010, Phitsanulok
Province (n=26)
ขอมูลการสัมภาษณและลักษณะการเกิดโรคพีอารอารเอส
สัมภาษณเกษตรกรจากฟารมสุกรยืนยันโรคพีอารอารเอส จํานวน 17 ฟารม (65.38% ของจํานวนฟารม
ยืนยันโรค 26 ฟารม) จากอําเภอบางกระทุม 10 ฟารม อําเภอเมือง 5 ฟารม และอําเภอวังทอง 2 ฟารม จํานวนสุกร
ทั้งหมด 1,170 ตัว จํานวนสุกรเฉลี่ยฟารมละ 75 ตัว (3-400 ตัว) จํานวนสุกรที่ตายระหวางการระบาดของโรคทั้งหมด
578 ตัว จํานวนสุกรตายเฉลี่ยฟารมละ 34 ตัว (1-220 ตัว) รวมจํานวนสุกรที่ตายในระหวางการเกิดโรคพีอารอารเอส
49.40%
สุกรที่ไดรับผลกระทบจากโรค แบงตามกลุมอายุ พบวา ทุกกลุมอายุมีการปวยจากโรคพีอารอารเอส อัตรา
การปวยในกลุมแมพันธุ (58.82%) กลุมลูกสุกร (52.94%) และกลุมสุกรขุน (52.94%) สวนลักษณะการปวย พบวา
สุกรปวยดวยอาการไขมากที่สุด (64.71%) รองลงมาคืออาการทางระบบทางเดินหายใจ เชน มีการไอ หอบ (47.06%)
การแทง (35.29%) ชัก (23.53%) อาเจียน (17.65%) และจุดเลือดออกที่ผิวหนัง (11.76%) ดังแสดงใน figure 4

Figure4. Percentage of symptoms of PRRS cases in Phitsanulok Province during SeptemberDecember 2010 (n=17)
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ปจจัยเสี่ยงที่นาจะเปนไปได
วิเคราะหขอมูลการจัดการฟารมสุกร เพื่อหาความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา (Epidemiological linkage)
ของการระบาดของโรคพีอารอารเอสในฟารมสุกรรายยอยในจังหวัดพิษณุโลก
พบปจจัยเสี่ยงที่นาจะเปนไปได
(Possible risk factors) คือ ฟารมอยูใกลแหลงชุมชน (100%) รองลงมาคือ การใชเศษอาหารจากครัวเรือนมาเลี้ยง
สุกร (41.18%) ดังแสดงใน table 1
Table1. Possible risk factors of PRRS cases in Phitsanulok Province during SeptemberDecember 2010 (n=17)
Possible risk factors
Farm near community
Swill feeding
Bought feed from company
Farm prepared feed by themselves
Imported new pigs
Shared boar for breeding

Farms
17
7
7
5
0
0

Percentage
100.00
41.18
41.18
29.91
0.00
0.00

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ผลการตรวจทางไวรัสวิทยา
พบเชื้อไวรัสพีอารอารเอส โดยวิธี PCR (US Strain) จากตัวอยางอวัยวะสุกรทั้ง 26 ตัวอยาง
ผลการตรวจแบคทีเรีย
ผลการเพาะเชื้อแบคทีเรียในอวัยวะสุกร ตัวอยางซากสุกรจากฟารมยืนยันโรค พบ E. coli (8/26)
Salmonella Group C (1/26) Pasteurella multocida Type A (1/26) Streptococcus porcinus (3/26)
Streptococcus dysagalactiae (3/26) ยาปฏิชีวนะที่มีความไวตอเชื้อแบคทีเรีย ไดแก Colistin Enrofloxacin
Gentamicin Kanamycin Neomycin Polymycin B และ Tobramycin
อภิปรายและสรุปผล
ฟารมหมูปาเปนฟารมยืนยันโรคพีอารอารเอสฟารมแรก จากผลการตรวจชันสูตรโดย ศวพ.ภาคเหนือตอนลาง
ลักษณะฟารมมีการควบคุมการเขาออกของจากบุคคลภายนอก แตลักษณะการระบาดของโรคในฟารมหมูปา มีการ
ติดตอของโรครวดเร็วและมีอัตราการตายสูง ผลจากการสอบสวนโรคพบปจจัยเสี่ยงที่นาจะเปนไปไดของการที่โรคเขา
มาสูฟารม คือ การใชเศษอาหารจากโรงครัวมาเลี้ยงสุกร (Swill feeding) ที่ไมมีการตมเศษอาหารอีกครั้งกอนนํามา
เลี้ยงสุกร ซึ่งคลายกับการระบาดของโรคพีอารอารเอสในฟารมสุกรรายยอยในจังหวัดขอนแกน ซึ่งมีปจจัยเสี่ยงของ
การนําโรคจากการใชเศษอาหารจากครัวเรือนมาเลี้ยงสุกร 70% (นลินี, 2550) จากขอมูลการพบอาการปวยของหมู
ปา ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2553 ซึ่งระยะฟกตัวของโรคประมาณ 4-8 วัน (แนวทางการเฝาระวังฯ, 2553) จึงนาจะมี
การรับเชื้อเขาสูฟารมในชวงปลายเดือนกันยายน 2553 และเชื่อวานาจะมีการระบาดของโรคพีอารอารเอสในฟารม
สุกรรายยอย ในจังหวัดพิษณุโลก ระหวางเดือนกันยายน 2553 แลว แตไมมีขอมูลฟารมยืนยันโรคในชวงเวลาดังกลาว
จากขอมูลการสัมภาษณเกษตรกร พบวาสุกรมีการปวยเกือบทุกกลุมอายุ (สุกรแมพันธุ ลูกสุกร และสุกรขุน)
มีอาการปวยรุนแรง อัตราการตายสูง (49.40%) สันนิษฐานวาสุกรในฟารมเหลานี้ ไมมีภูมิคุมกันตอโรคพีอารอารเอ
สมากอน จึงทําใหอาการปวยรุนแรงมาก และปจจัยเสี่ยงที่นาจะเปนไปไดของการเกิดโรคพีอารอารเอสในฟารม พบวา
ฟารมยืนยันโรคทุกฟารมอยูในแหลงชุมชน คลายกับรายงานการระบาดของโรคพีอารอารเอสในจังหวัดขอนแกน ป
2550 (นลินี และคณะ, 2550) ประกอบกับฟารมสุกรรายยอยในจังหวัดพิษณุโลกไมมีการปองกันเชื้อที่มีประสิทธิภาพ
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เชื้อโรคจึงเขาสูฟารมจากการติดตอทางออม (Indirect transmission) โดยปนเปอนมากับรถขนสงอาหารสัตว รถ
ขนสงสุกรที่ตระเวนรับซื้อสุกรจากฟารมรายยอยในพื้นที่ตางๆ (กิติภัทท และคณะ, 2552) ขอมูลการศึกษาไมพบ
ปจจัยการนําโรคพีอารอารเอสเขาสูฟารมจากการนําสุกรเขาใหม และจากการยืม การเชา พอพันธุสุกรเพื่อผสมพันธุ
เนื่องจากสัมภาษณเกษตรกรจํานวนนอยเกินไป ทวาปจจัยเรื่องการนําสุกรเขาใหม และการเชา การยืม พอพันธุสุกร ก็
เปนปจจัยที่สําคัญในการนําโรคพีอารอารเอสเขาสูฟารม (นลินี และคณะ, 2550; คมวุฒิ และคณะ, 2553) ทั้งการ
ติดตอทางตรง (Direct transmission) โดยติดตอผานทางสารคัดหลั่งตางๆ เชน อสุจิ (รุงโรจน, 2548) และ การ
ติดตอทางออม เชน จากการปนเปอนมากับยานพาหนะ เสื้อผา รองเทา (OIE)
จากขอมูลศึกษากลาวโดยสรุปไดวาการระบาดของโรคพีอารอารเอสในจังหวัดพิษณุโลก นาจะมีการระบาดใน
ฟารมรายยอย ตั้งแตชวงเดือนกันยายน 2553 จนกระทั้งมีการพบฟารมยืนยันโรคในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 สุกรที่ปวย
มีอาการปวยชัดเจน ที่ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท และระบบสืบพันธุ การติดเชื้อแบคทีเรีย เชน ในกลุมซัล
โมแนลลารวมกับการติดเชื้อพีอารอารเอส มีรายงานพบวาสงเสริมใหอาหารปวยรุนแรงขึ้น (รุงโรจน, 2548) และสงผล
ใหมีอัตราการตายสูง การระบาดของโรคจากฟารมสูฟารมสวนใหญเกิดจากการปนเปอนเชื้อไวรัสพีอารอารเอส จาก
การที่ฟารมอยูในแหลงชุมชน การมีรถขนสงอาหาร รถขนสงสุกร และการเลี้ยงสุกรดวยเศษอาหารจากครัวเรือน การ
ควบคุมและปองกันโรคพีอารอารเอส ควรปฏิบัติตามมาตรการของกรมปศุสัตว ตองทําลายซากสุกรที่ตายอยางถูกวิธี
คัดแยกสุกรที่ปวยออกจากฝูง การกําจัดเชื้อโรคที่ปนเปอนในฟารมดวยสารเคมีฆาเชื้อโรค พักการเลี้ยงสุกรเปน
ระยะเวลา 5-8 เดือน (วาสนา, 2553) จากนั้นจึงพิจารณาการนําสุกรเขามาเลี้ยงใหม
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