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กรมปศุ สัตว์

กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2653-4444 ต่อ 4133

กรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค กระบือ ระวังการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียหรือโรคคอบวม
อธิบ ดีกรมปศุสัต ว์ เตื อนเกษตรกร ระวังการเกิดโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียหรือโรคคอบวมในโค
กระบือ ซึ่งอาจทาให้สัตว์เลี้ยงป่วยตายจานวนมาก
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องจากในขณะนี้พบการระบาดของโรคเฮโมรา
ยิกเซปทิซีเมียหรือโรคคอบวมในกระบือของเกษตรกรในพื้นที่ตาบลบ่อใหญ่ อาเภอบรบือ ตาบลดงยาง อาเภอนาดูน ตาบลกุด
แฝก อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม และในโคเนื้อพื้นที่ตาบลบ้านลาน อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยพบกระบือตาย
แล้วจานวน 25 ตัว และโคเนื้อตายจานวน 1 ตัว และมีแนวโน้มพบการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งทาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ได้รับความเสียหายจากโรคดังกล่าว อย่างไรก็ตามกรมปศุสัตว์ได้ดาเนิ นการควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ เพื่อ
ยับยั้งการแพร่ระบาดแล้ว ได้แก่ ทาการกักสัตว์และประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในพื้นที่เกิดโรค เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้าย
โคและกระบือในพื้นที่ รักษาสัตว์ป่วยโดยการฉีดยาปฏิชีวนะ ฉีดวัคซีนให้กับโคและกระบือรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กิโลเมตร
ค้นหาสัตว์ป่วยเพิ่มเติม ตั้งจุดตรวจการเคลื่อนย้ายสัตว์ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะและคอกสัตว์ป่วย รวมทั้งขอความ
ร่วมมืองดการซื้อขายโคและกระบือในตลาดนัดค้าสัตว์ในพื้นที่
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียหรือโรคคอบวม เป็นโรคที่เกิดจากการติด
เชื้อแบคทีเรียชื่อว่า Pasteurella multocida ซึ่งก่อความรุนแรงในกระบือ ส่วนสัตว์ชนิดอื่นสามารถพบการเกิดโรคได้
ได้แก่ โค แกะ หมู ม้า อูฐ กวาง และช้าง เป็นต้น แต่ความรุนแรงของโรคจะลดลง เชื้อชนิดนี้สามารถอยู่ในระบบทางเดิน
หายใจสัตว์ปกติได้โดยที่ไม่แสดงอาการป่วยแต่เมื่ออยู่ในภาวะเครียด เช่น อากาศเปลี่ยนแปลง ขาดอาหาร การจัดการ
การเลี้ยงไม่ดี การใช้แรงงานมากเกินไปหรือการเคลื่อนย้ายสัตว์จนร่างกายอ่อนแอ เป็นต้น ในสภาวะเช่นนี้สัตว์ที่เป็นตัว
พาหะจะปล่อยเชื้อออกมาปนเปื้อนกับอาหารและน้า เมื่อสัตว์ตัวอื่นกินอาหารหรือน้าที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป ก็จะป่วยเป็น
โรคนี้และขับเชื้อออกมากับสิ่งขับถ่ายต่าง ๆ เช่น น้ามูก น้าลาย อุจจาระ ทาให้โรคเกิดการแพร่ระบาดต่อไป ซึ่งเชื้อที่
ปนเปื้อนอยู่ในแปลงหญ้าจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 24 ชั่ วโมง แต่ถ้าอยู่ในดินที่ชื้นแฉะอาจมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 1 เดือน ซึ่ง
การก่อโรคพบว่าในสัตว์ที่เป็นโรคแบบเฉียบพลันจะมีอาการซึม ไข้สูง น้าลายไหล และตายภายในเวลาอันรวดเร็วไม่เกิน
24 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นโรคแบบเรื้อรังจะสังเกตเห็ นอาการทางระบบหายใจคือ อ้าปากหายใจ หายใจหอบลึก ยืดคอไป
ข้างหน้ า หายใจมีเสีย งดัง ลิ้ น บวมจุกปาก หน้า คอ หรือบริเวณหน้าอกจะบวมแข็งร้อน ต่อมาจะมีอาการเสียดท้อง
ท้องอืด อุจจาระมีมูกเลือดปน สัตว์จะตายภายใน 2-3 วัน อย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ทั้งนี้
โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปปีละ 1 ครั้ง โดยกรมปศุสัตว์สนับสนุน
วัคซีนสาหรับป้องกันโรคให้กับกระบือทุกตัว รวมทั้งโคที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยป้องกันความ
เสียหายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ กรมปศุสัตว์จึงกาหนดให้ดาเนินการตามมาตรการ ดังนี้
ส าหรั บ ฟาร์ ม หรื อ ฝู ง สั ต ว์ ที่ มี โ รคระบาดแล้ ว เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายโรคออกนอกพื้ น ที่
ดาเนินการโดย
(1) จัดพื้นที่เฉพาะสาหรับกักแยกสัตว์ป่วยให้ห่างจากสัตว์ปกติมากที่สุด แยกอุปกรณ์สัตว์ป่วยกับ
สัตว์ปกติ แยกบุคคลดูแลสัตว์ป่วย หากไม่สามารถทาได้ ให้จัดลาดับโดยทากิจกรรมกับสัตว์ป่วยเป็นลาดับสุดท้าย

-2(2) ฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อตามพื้นคอกเป็นประจา
(3) รักษาสัตว์ป่วยด้ว ยยาปฏิชีวนะที่ให้ผลดีในการรักษานาน 5-7 วันและให้ยาอื่นๆ ตามอาการ
เช่น ยาละลายเสมหะ ยาแก้อักเสบ เป็นต้น รวมถึงฉีดยาปฏิชีวนะให้สัตว์ร่วมฝูงสัตว์ป่วย
(4) ห้ามชาแหละหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ตายเพื่อบริโภคหรือจาหน่ายเน้นทาลายซากสัตว์ให้ถูกหลัก
โดยกาจัดซาก ณ สถานที่ที่สัตว์ตาย ด้วยการเผาหรือฝังซากสัตว์ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร และใช้ยาฆ่าเชื้อที่
ทาลายเชื้อโรคได้
สาหรับเกษตรกรที่ยังไม่มีสัตว์ป่วย สามารถป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มได้ ดังนี้
(1) งดนาสัตว์จากพื้นที่ระบาดเข้ามาเลี้ยง อย่างน้อย 1 เดือน
(2) ไม่นาโคกระบือไปเลี้ยงในแปลงหญ้าหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์ร่วมกับผู้อื่น
(3) ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคให้ กระบื อและโคอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปปีละ 1 ครั้ง โดยขอรับบริการได้ที่
สานักงานปศุสัตว์อาเภอในพื้นที่
(4) เข้มงวดการจัดการเพื่อป้องกันโรคเข้าฟาร์ม เช่น
(3.1) ห้ ามบุ คคลภายนอกเข้าฟาร์ม หากหลี กเลี่ยงไม่ได้ ต้องเปลี่ ยนรองเท้า บู๊ท สาหรับ ใช้
เฉพาะภายในฟาร์ม และเดินผ่านอ่างน้ายาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรือน
(3.2) ห้ามยานพาหนะทุกชนิด เช่น รถรับซื้อสัตว์และซากสัตว์ รถขนอาหารสัตว์ รถรับซื้อมูล
สัตว์เข้าภายในฟาร์มเด็ดขาด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและจัดให้รถดังกล่าวอยู่ไกลจากสถานที่เลี้ยงมากทีส่ ุด
(3.3) ซื้อพืชอาหารสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีการระบาดของโรค
ทั้ งนี้ ห ากพบสั ต ว์ป่ ว ยตายหรือ สงสั ย ป่ ว ยตายจากโรคเฮโมรายิ กเซปทิ ซี เมี ยหรื อโรคคอบวม ให้ แ จ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ ป ศุสั ตว์ ทัน ที เพื่อให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ และควบคุม การเกิด โรคโดยเร็ว ทั้งนี้ ห ากเกษตรกรไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ให้
รับทราบ และเป็นเหตุให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงเกิดความเสียหาย มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2558
ท้ายนี้กรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ดูแลสัตว์ของตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
และป้องกันสัตว์ของตนเองไม่ให้สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะนาเชื้อโรคเข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์ ประกอบกับหมั่นสังเกตอาการ
ของสัตว์อย่างสม่าเสมอ หากพบสัตว์แสดงอาการข้างต้น ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอในพื้นที่ อาสาปศุสัตว์ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารงานส่วนตาบลในพื้นที่ หรือโทรแจ้งสาย
ด่วนของกรมปศุสัตว์ที่เบอร์โทร 063-225-6888 หรือผ่านแอปพริเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” เพื่อให้การ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที ทั้งนี้หากเกษตรกรให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการ
ป้องกันและควบคุมการเกิดโรคอย่างเคร่งครัด สัตว์ของท่านก็จะปลอดจากโรคดังกล่าว อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด
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