
 
 
 
 
 

 
 

กรมปศุสัตวเ์ตือนเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโค กระบอื ระวงัการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมยีหรือโรคคอบวม  
 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เตือนเกษตรกร ระวังการเกิดโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียหรือโรคคอบวมในโค 
กระบอื ซึ่งอาจท าให้สัตว์เลี้ยงป่วยตายจ านวนมาก 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องจากในขณะนี้พบการระบาดของโรคเฮโมรา
ยิกเซปทิซีเมียหรือโรคคอบวมในกระบือของเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน ต าบลกุด
แฝก อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม และในโคเนื้อพ้ืนที่ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยพบกระบือตาย
แล้วจ านวน 25 ตัว และโคเนื้อตายจ านวน 1 ตัว และมีแนวโน้มพบการระบาดของโรคเพ่ิมขึ้นได้ ซึ่งท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ได้รับความเสียหายจากโรคดังกล่าว อย่างไรก็ตามกรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ เพ่ือ
ยับยั้งการแพร่ระบาดแล้ว ได้แก่ ท าการกักสัตว์และประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในพ้ืนที่เกิดโรค เพ่ือควบคุมการเคลื่อนย้าย
โคและกระบือในพ้ืนที่ รักษาสัตว์ป่วยโดยการฉีดยาปฏิชีวนะ ฉีดวัคซีนให้กับโคและกระบือรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กิโลเมตร 
ค้นหาสัตว์ป่วยเพ่ิมเติม ตั้งจุดตรวจการเคลื่อนย้ายสัตว์ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะและคอกสัตว์ป่วย รวมทั้งขอความ
ร่วมมืองดการซื้อขายโคและกระบือในตลาดนัดค้าสัตว์ในพ้ืนที่ 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียหรือโรคคอบวม เป็นโรคที่เกิดจากการติด
เชื้อแบคทีเรียชื่อว่า Pasteurella multocida ซึ่งก่อความรุนแรงในกระบือ ส่วนสัตว์ชนิดอ่ืนสามารถพบการเกิดโรคได้ 
ไดแ้ก่ โค แกะ หมู ม้า อูฐ กวาง และช้าง เป็นต้น แต่ความรุนแรงของโรคจะลดลง เชื้อชนิดนี้สามารถอยู่ในระบบทางเดิน
หายใจสัตว์ปกติได้โดยที่ไม่แสดงอาการป่วยแต่เมื่ออยู่ในภาวะเครียด เช่น อากาศเปลี่ยนแปลง ขาดอาหาร การจัดการ
การเลี้ยงไม่ดี การใช้แรงงานมากเกินไปหรือการเคลื่อนย้ายสัตว์จนร่างกายอ่อนแอ เป็นต้น ในสภาวะเช่นนี้สัตว์ที่เป็นตัว
พาหะจะปล่อยเชื้อออกมาปนเปื้อนกับอาหารและน้ า เมื่อสัตว์ตัวอ่ืนกินอาหารหรือน้ าที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป ก็จะป่วยเป็น
โรคนี้และขับเชื้อออกมากับสิ่งขับถ่ายต่าง ๆ เช่น น้ ามูก น้ าลาย อุจจาระ ท าให้โรคเกิดการแพร่ระบาดต่อไป ซึ่งเชื้อที่
ปนเปื้อนอยู่ในแปลงหญ้าจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าอยู่ในดินที่ชื้นแฉะอาจมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 1 เดือน ซึ่ง
การก่อโรคพบว่าในสัตว์ที่เป็นโรคแบบเฉียบพลันจะมีอาการซึม ไข้สูง น้ าลายไหล และตายภายในเวลาอันรวดเร็วไม่เกิน 
24 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นโรคแบบเรื้อรังจะสังเกตเห็นอาการทางระบบหายใจคือ อ้าปากหายใจ หายใจหอบลึก ยืดคอไป
ข้างหน้า หายใจมีเสียงดัง ลิ้นบวมจุกปาก หน้า คอ หรือบริเวณหน้าอกจะบวมแข็งร้อน ต่อมาจะมีอาการเสียดท้อง 
ท้องอืด อุจจาระมีมูกเลือดปน สัตว์จะตายภายใน 2-3 วัน อย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ทั้งนี้
โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปปีละ 1 ครั้ง โดยกรมปศุสัตว์สนับสนุน
วัคซีนส าหรับป้องกันโรคให้กับกระบือทุกตัว รวมทั้งโคท่ีอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยง  

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยป้องกันความ
เสียหายใหแ้ก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ กรมปศุสัตว์จึงก าหนดให้ด าเนินการตามมาตรการ ดังนี้  

ส าหรับฟาร์มหรือฝูงสัตว์ที่มีโรคระบาดแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคออกนอกพื้นที่ 
ด าเนินการโดย 

(1) จัดพ้ืนที่เฉพาะส าหรับกักแยกสัตว์ป่วยให้ห่างจากสัตว์ปกติมากที่สุด แยกอุปกรณ์สัตว์ป่วยกับ
สัตว์ปกต ิแยกบุคคลดูแลสัตว์ป่วย หากไม่สามารถท าได้ ให้จัดล าดับโดยท ากิจกรรมกับสัตว์ป่วยเป็นล าดับสุดท้าย  
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(2) ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อตามพ้ืนคอกเป็นประจ า 
(3) รักษาสัตว์ป่วยด้วยยาปฏิชีวนะที่ให้ผลดีในการรักษานาน 5-7 วันและให้ยาอ่ืนๆ ตามอาการ 

เช่น ยาละลายเสมหะ ยาแก้อักเสบ เป็นต้น รวมถึงฉีดยาปฏิชีวนะให้สัตว์ร่วมฝูงสัตว์ป่วย 
(4) ห้ามช าแหละหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ตายเพ่ือบริโภคหรือจ าหน่ายเน้นท าลายซากสัตว์ให้ถูกหลัก

โดยก าจัดซาก ณ สถานที่ที่สัตว์ตาย ด้วยการเผาหรือฝังซากสัตว์ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร และใช้ยาฆ่าเชื้อที่
ท าลายเชื้อโรคได้ 

ส าหรับเกษตรกรที่ยังไม่มีสัตว์ป่วย สามารถป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มได้ ดังนี้  
(1)  งดน าสัตว์จากพ้ืนที่ระบาดเข้ามาเลี้ยง อย่างน้อย 1 เดือน 
(2)  ไมน่ าโคกระบือไปเลี้ยงในแปลงหญ้าหรือพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ร่วมกับผู้อื่น 
(3) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กระบือและโคอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปปีละ 1 ครั้ง โดยขอรับบริการได้ที่

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ 
(4) เข้มงวดการจัดการเพื่อป้องกันโรคเข้าฟาร์ม เช่น 

(3.1) ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องเปลี่ยนรองเท้าบู๊ทส าหรับใช้
เฉพาะภายในฟาร์ม และเดินผ่านอ่างน้ ายาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรือน 

(3.2) ห้ามยานพาหนะทุกชนิด เช่น รถรับซื้อสัตว์และซากสัตว์ รถขนอาหารสัตว์ รถรับซื้อมูล
สัตว์เข้าภายในฟาร์มเด็ดขาด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและจัดให้รถดังกล่าวอยู่ไกลจากสถานที่เลี้ยงมากทีสุ่ด 

(3.3) ซื้อพืชอาหารสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีการระบาดของโรค 
ทั้งนี้หากพบสัตว์ป่วยตายหรือสงสัยป่วยตายจากโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียหรือโรคคอบวม ให้แจ้ง

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที เพ่ือให้การช่วยเหลือและควบคุมการเกิดโรคโดยเร็ว ทั้งนี้หากเกษตรกรไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้
รับทราบ และเป็นเหตุให้เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงเกิดความเสียหาย มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 
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ท้ายนี้กรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ดูแลสัตว์ของตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
และป้องกันสัตว์ของตนเองไม่ให้สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะน าเชื้อโรคเข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์ ประกอบกับหมั่นสังเกตอาการ
ของสัตว์อย่างสม่ าเสมอ หากพบสัตว์แสดงอาการข้างต้น ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ อาสาปศุสัตว์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารงานส่วนต าบลในพื้นที่ หรือโทรแจ้งสาย
ด่วนของกรมปศุสัตว์ที่เบอร์โทร 063-225-6888 หรือผ่านแอปพริเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที ทั้งนี้หากเกษตรกรให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการ
ป้องกันและควบคุมการเกิดโรคอย่างเคร่งครัด สัตว์ของท่านก็จะปลอดจากโรคดังกล่าว อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด  
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