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ຄານາ
ເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄ 3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທື່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອົາວຽກງານ ການກື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີມ
ື່ ີຄວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບທ
ື່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສກ
ສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິງື່ ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້
ມີການປັບປຸງ ແລະ ກື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີມ
ື່ ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ:
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພື່ອກື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
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ການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາທຸກ
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ບົດທີ 1
ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດຕື່ການລ້ຽງສັດ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ບອກຄວາມໝາຍ, ສາເຫດ ແລະ ແຫື່ງກາເນີດຂອງພະຍາດໄດ້
2. ບອກຜົນຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດຕກ
ື່ ານລ້ຽງສັດໄດ້
3. ອະທິບາຍເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງພະຍາດຕື່ການລ້ຽງສັດໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
1.1

ຄວາມໝາຍຂອງພະຍາດ (Definition)

ພະຍາດສັດ (Animal Diseases) ໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍສັດ ທີື່ຜິດຈາກປົກ
ກະຕິ, ການປ່ຽນແປງດັື່ງກ່າວແມ່ຍ້ອນມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານອະໄວຍະວະ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງມັນ
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອະໄວຍະວະໄດ້ແກ່: ຍ່າງຂາຫ້ານ, ເຈັບປາກ, ມີນັ້າລາຍໄຫລ, ເປັນບາດແຜ, ໃຄ່
ບວມ ຫ ມີເລອດໄຫອອກຈາກປາກ ແລະ ດັງ ຫ ອະໄວຍະວະເພດ. ສ່ວນຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານໜ້າທີື່
ຂອງມັນໄດ້ແກ່: ໄຂ້ຂັ້ນສູງ, ຫັນໃຈຝດ, ຕົນຕົວສັື່ນ, ເຫງົາ, ມີອາການຮາກ, ຖອກທ້ອງ, ບື່ກິນອາຫານ ແລະ
ອື່ນໆ. ຄວາມຜິດປົກກະຕິດັື່ງກ່າວ ເອີັ້ນວ່າ: ອາການ

1.2

ສາເຫດຂອງພະຍາດ (Etiology)

ພະຍາດສັດເກີດມາຈາກ 2 ສາເຫດຫັກໆ ຄ:
 ເກີດຈາກສິງື່ ທີື່ມີຊວ
ີ ິດນ້ອຍໆ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: ເຊັ້ອພະຍາດ ໄດ້ແກ່: Virus, Bacteria,
Rickettsia, Fungi, Protozoa ແລະ ເຊັ້ອກາຝາກຕ່າງໆ (Parasites) ເປັນຕົັ້ນ
 ເກີດມາຈາກປັດໃຈຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່: ການລ້ຽງດູໃຫ້ອາຫານບື່ຖກຕ້ອງ, ຄວາມກົດດັນຂອງສະ
ພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆທີື່ສັດອາໄສຢູ່,ຄອກສັດປຽກຊຸມ
່ , ຂາດອະນາໄມ, ສັດຢູ່ໃນຄອກໜາແໜ້ນເກີນໄປ,
ການໃຊ້ແຮງງານສັດບເື່ ໝາະສົມ, ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດຢ່າງໄວວາ, ໄດ້ຮັບສານອາຫານບື່ສົມດູນ ສິື່ງທີື່
ກ່າວມານີັ້ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍສັດອ່ອນເພຍລົງ ຈື່ງເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ສັດເກີດພະ
ຍາດໄດ້

1.3

ຊະນິດຂອງພະຍາດ

ອີງຕາມສາເຫດທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ເຮົາແບ່ງພະຍາດອອກເປັນ 4 ຊະນິດຄ:
 ພະຍາດຕິດເຊອ
ັ້ (Infectious diseases)
ແມ່ນບັນດາພະຍາດທີມ
ື່ ີສາເຫດມາຈາກເຊັ້ອຕ່າງໆເຊັື່ນ: Virus, Baceria, Rickettzia,
Fungi ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ແກ່: ພະຍາດບາດທະຍັກ, ພະຍາດປອດບວມ...
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ພະຍາດຕິດແປດ ຫ ພະຍາດລະບາດ (Epidemic diseases)
ແມ່ນບັນດາພະຍາດຕິດເຊັ້ອປະເພດໜື່ງ ເຊິື່ງເມື່ອເກີດພະຍາດຂັ້ນກັບສັດໂຕໃດໂຕໜື່ງ ຫ
ຝູງໃດຝູງໜື່ງແລ້ວ ມັນຍັງສາມາດແຜ່ກະຈາຍຈາກສັດທີເື່ ຈັບປວ່ຍໄປຫາໂຕອື່ນ ຫ ຝູງອື່ນໄດ້ຢ່າງໄວວາ ໂດຍ
ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມເຊັື່ນ: ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ, ພະຍາດອະຫິວາໝູ, ພະຍາດນິວຄາເຊິນ...
 ພະຍາດກາຝາກ (Parasites)
ແມ່ນພະຍາດທີື່ເກີດມາຈາກແມ່ກາຝາກຊະນິດຕ່າງໆ ທີື່ມີຊີວິດເກາະຫ້ອຍກັບສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ
ອນ
ື່ ໆ ເຊັື່ນ: ເຊັ້ອ Protozoa, ພວກແມ່ກາຝາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຕ່າງໆ ພະຍາດກາຝາກມີຄ: ພະ
ຍາດທ້ອງບິດສັດປີກ, ພະຍາດລຊ, ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ, ໂຕແປ ແລະ ອື່ນໆ
 ພະຍາດທາມະດາ ຫ ພະຍາດບຕ
ື່ ດ
ິ ແປດ (Non infectious diseases)
ແມ່ນພະຍາດທີື່ເກີດກັບສັດ ແລ້ວບື່ສາມາດຕິດແປດແຜ່ລາມໄດ້ ເຊັື່ນ: ການຂາດອາຫານ,
ການຂາດວິຕາມິນ, ການເບື່ອເມົາທາດພິດຕ່າງໆ, ບາດແຜ, ໄຟໃໝ້ ແລະ ອື່ນໆ


1.4

ແຫງື່ ກາເນີດຂອງພະຍາດ

ເຊັ້ອພະຍາດມີແຫື່ງກາເນີດມາຈາກຫາຍບ່ອນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ:
 ໃນດິນ: ດິນເປັນບ່ອນຮັກສາເຊັ້ອພະຍາດຫາຍຊະນິດ, ຊື່ງສັດເຈັບຈະສົື່ງເຊັ້ອພະຍາດອອກ
ມານາສິື່ງຂັບຖ່າຍຕ່າງໆ ແລະ ຖກຝັງຢູໃ່ ນດິນ, ມີເຊັ້ອພະຍາດບາງຊະນິດທີື່ສາມາດມີຊີວິດຢູໃ່ ນດິນໄດ້ຫາຍ
ປີ ເຊັື່ນ: ເຊັ້ອພະຍາດໄຂ້ເລອດດາ ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໃນດິນໄດ້ດົນເຖິງ 10 ປີ
 ໃນນັ້າ: ມີເຊັ້ອພະຍາດບາງຊະນິດແຜ່ກະຈາຍໄປຕາມນັ້າເຊັື່ນ: ພະຍາດຖອກທ້ອງ, ກາຝາກ
ໃບໄມ້ໃນຕັບ ເປັນຕົັ້ນ
 ໃນອາກາດ: ເຊັ້ອພະຍາດບາງຊະນິດແຜ່ກະຈາຍໄປນາອາກາດເຊັື່ນ: ພະຍາດວັນນະໂລກ
ປອດ, ໄຂ້ຫວັດສັດປີກ, ນິວຄາເຊິນ ...
 ສັດເຈັບ: ສັດເຈັບເປັນແຫື່ງກາເນີດຕົັ້ນຕຂອງພະຍາດ ເພາະວ່າໃນເວລາສັດ ເປັນພະຍາດ
ເຊັ້ອພະຍາດ ຈະຖກສົື່ງອອກມານາສິື່ງຂັບຖ່າຍຕ່າງໆຢ່າງຫວງຫາຍ ແລ້ວກະຈາຍໄປນາບລິເວນທີື່ມີການສາ
ພັດກັບສິື່ງຂັບຖ່າຍດັື່ງກ່າວ
 ຊາກສົບສັດຕາຍ: ຊາກສົບສັດຕາຍຍ້ອນພະຍາດຕິດເຊັ້ອ ຫ ພະຍາດລະບາດກື່ເປັນ ຕົັ້ນກາ
ເນີດຂອງພະຍາດທີື່ສາຄັນ ເຊັື່ນ: ສັດຕາຍດ້ວຍພະຍາດໄຂ້ເລອດດາ, ຊາກສົບ ຫ ຂຸມຝັງສັດ ຈະເປັນບ່ອນ
ຮັກສາເຊັ້ອພະຍາດນີັ້ໄວ້ຫາຍປີ
 ຝຸ່ນຄອກ: ເວລາສັດເຈັບປ່ວຍ ເຊັ້ອພະຍາດຈະຖກສົື່ງອອກມານາອາຈົມ ແລະ ສິື່ງຂັບຖ່າຍ
ຕ່າງໆ ແລ້ວຕົກຄ້າງຢູນ
່ າອາຈົມ, ພັ້ນຄອກ ຫ ວັດສະດຸຮອງພັ້ນຕ່າງໆ
 ຜະລິດຕະພັນສັດ: ຊີັ້ນ, ນົມ, ໄຂ່, ກະດູກ, ເລອດ, ໜັງ, ເຂົາ ແລະ ອື່ນໆ ທີື່ມາຈາກສັດເຈັບ
ກື່ເປັນຕົັ້ນກາເນີດຂອງພະຍາດໄດ້ເຊັື່ນກັນ. ນອກຈາກນີັ້ ເຊັ້ອພະຍາດ ຍັງຖກແຜ່ກະຈາຍໄປນາສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ
ແລະ ພາຫະນະອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັື່ນ: ສັດພແ
ື່ ມ່ພັນ, ນົກ, ໜູ, ໝາ, ແມວ, ແມງວັນ, ເຫົາ, ເຫັບ, ຍຸງ, ໄຮ,
ໝັດ... ພາຫະນະຂົນສົື່ງສັດ, ວັດສະດຸອຸປະກອນຕ່າງໆທີື່ມີການສາພັດກັບສັດເຈັບ ຫ ສັດຕິດເຊັ້ອ
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1.5

ການຈັດປະເພດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດ

ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດ ເພິື່ນແບ່ງອອກເປັນ 4 ລະດັບ ຄ:
1.5.1 ແບບຮ້າຍແຮງ Preacute
ສັດເປັນພະຍາດຕາຍແບບກະທັນຫັນ ໂດຍບື່ສະແດງອາການໃດໆອອກມາໃຫ້ ເຫັນ
ເຊັື່ນ: ໄກ່ຕົກຄອນຕາຍຍ້ອນພະຍາດນິວຄາເຊິນ, ສັດຕາຍຍ້ອນໄຂ້ຫວັດສັດປີກ, ງົວຄວາຍ ຕາຍຍ້ອນພະ
ຍາດເຕົັ້າໂຮມເລອດ ເປັນຕົັ້ນ
1.5.2 ແບບຮ້າຍແຮງປານກາງ Acute
ສັດສະແດງອາການເປັນພະຍາດກ່ອນຕາຍ ແຕ່ໄລຍະການເປັນພະຍາດສັັ້ນ ປະມານ 13 ວັນ ສັດມີອັດຕາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອັດຕາການຕາຍສູງ
1.5.3 ແບບປານກາງ Subacute
ໄລຍະການເປັນພະຍາດຈະແກ່ຍາວປະມານ 3 ວັນ ຫາ 1 ອາທິດ ຖ້າບື່ໄດ້ຮັບການປິື່ນ
ປົວທີື່ຖກວິທີ ສັດກື່ຈະມີອັດຕາການຕາຍສູງເຊັື່ນກັນ
1.5.4 ແບບຊາເຮອ
ັ້ Chlonic
ສັດເປັນພະຍາດແກ່ຍາວເປັນອາທິດ, ເປັນເດອນ, ຫາຍເດອນ ຫ ຫາຍປີ ຊື່ງເປັນອັນ
ຕະລາຍແກ່ສັດຕົວອື່ນ ເພາະສັດເຫົື່ານີັ້ ຖເຊັ້ອພະຍາດໄວ້ ແລະ ສາມາດແຜ່ກະຈາຍ ໄດ້ທຸກ ເວລາ

1.6

ຜົນເສຍຫາຍຂອງພະຍາດຕກ
ື່ ານລ້ຽງສັດ

ປະເທດເຮົາເປັນປະເທດກະສິກາໂດຍມີການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນຕົັ້ນຕ, ເຫັນໄດ້ວ່າ ການ
ລ້ຽງສັດກື່ແມ່ນວຽກງານໜື່ງ ທີື່ສາມາດຕອບສະໜອງແຮງງານລາກແກ່, ສະບຽງອາຫານ ແລະ ສ້າງອາຊີບແກ່
ສັງຄົມ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມ ພະຍາດສັດກື່ເປັນອຸປະສັກຕກ
ື່ ານລ້ຽງສັດຕະຫອດມາ ຍ້ອນວ່າເມື່ອມີພະຍາດ
ສັດ ຫ ພະຍຸສັດເກີດຂັ້ນກັບສັດລ້ຽງແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫວງເກີດຂັ້ນກັບຜູລ
້ ້ຽງ,
ຍ້ອນພະຍາດເຮັດໃຫ້ສັດເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຕາຍ. ດັື່ງນັັ້ນ ພະຍາດຈື່ງເປັນອຸປະສັກສາຄັນອັນໜື່ງໃນການພັດ
ທະນາ ແລະ ສົື່ງເສີມການລັ້ຽງສັດໃນປະເທດເຮົາເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ພະຍາດເຕົັ້າໂຮມເລອດງົວ-ຄວາຍ, ພະຍາດ
ໄຂ້ເລອດດາ, ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ, ໄຂ້ບວມ, ອະຫິວາໝູ ແລະ ພະຍາດຂອງສັດປີກເຊັື່ນ: ພະຍາດອະ
ຫິວາສັດປີກ, ພະຍາດນິວຄາເຊິນ, ໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ເຫົື່ານີັ້ເປັນຕົັ້ນ
- ຄວາມສູນເສຍແກ່ເສດຖະກິດຄອບຄົວຜູ້ລ້ຽງສັດ ເຊັື່ນ: ເສຍເງິນຊັ້ຢາປິື່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນ,
ເສຍແຮງງານລາກແກ່ ແລະ ເສຍສັດ
- ຄວາມສູນເສຍຕປ
ື່ ະເທດຊາດ: ອັນເນື່ອງມາຈາກມີພະຍາດລະບາດຂັ້ນ ໃນຫາຍພັ້ນທີື່ລ້ຽງສັດ
ພາຍໃນປະເທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລັດຖະບານຕ້ອງເສຍເງິນຢ່າງມະຫາສານ ເພື່ອນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນ ແລະ
ກາຈັດພະຍາດ ຫ ພະຍຸສັດໃນແຕ່ລະປີ
- ການນາສົື່ງສັດ ຫ ຜະລິດຕະພັນສັດສົື່ງອອກຕ່າງປະເທດ ຈະຖກຄູກ
່ ານຄ້າປະຕິເສດ ຫ ກັກ
ກັນສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ
- ສັດເປັນພະຍາດຈະນານໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດທີື່ມຄ
ີ ຸນນະພາບຕື່າ
- ມີພະຍາດສັດຫາຍຊະນິດ ສາມາດຕິດແປດໃສ່ຄົນໄດ້ ອັນເປັນສາເຫດໃຫ້ເສຍເງິນເພື່ອປິື່ນປົວ
ແລະ ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັັ້ນ ຍັງເສຍຊີວິດນາອີກດ້ວຍ. ດັື່ງນັັ້ນ ເມື່ອເຮົາຮູ້ຈັກຜົນເສຍຫາຍຂອງພະຍາດຕກ
ື່ ານ
ລ້ຽງສັດ ແລະ ຕື່ການດາລົງຊີວິດຂອງເຮົາແລ້ວ, ການຮຽນຮູກ
້ ່ຽວກັບພະຍາດສັດ ແມ່ນຈາເປັນສາລັບຜູທ
້ ີື່ມີອາ
ຊີບລ້ຽງສັດ ແລະ ນັກສົື່ງເສີມການລ້ຽງສັດ, ເພາະຈະໄດ້ຮູ້ຈັກວິທີການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນກາຈັດ ບໃື່ ຫ້ພະ
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ຍາດລະບາດຂັ້ນ, ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ຍັງມີຜລ
ູ້ ້ຽງສັດ ຫ ຊາວກະສິກອນຈານວນຫາຍ ທີື່ຍັງບທ
ື່ ັນເຂົັ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວ
ກັບສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດ ແລະ ຍັງບໄື່ ດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມກັບພະນັກງານສັດຕະວະແພດ ໃນ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດພະຍາດສັດຕ່າງໆບໃື່ ຫ້ແຜ່ລາມອອກໄປ, ຈື່ງເຮັດໃຫ້ມີຫາຍທ້ອງຖິື່ນໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງມີພະຍາດຕິດແປດລະບາດກັບສັດລ້ຽງເປັນປະຈາ
ດັື່ງນັັ້ນ ສັດຕະວະແພດພວກເຮົາ ມີໜ້າທ່ີປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຍັງຕ້ອງໄດ້ແນະນາໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້
ການຮ່ວມມກັບເຈົັ້າໜ້າທີື່ທຸກຝ່າຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດ ກື່ຄສັດລ້ຽງຂອງເຂົັ້າເຈົັ້າ ໃຫ້
ປາສະຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ນັັ້ນກຄ
ື່ ນາເອົາສັດຂອງຕົນມາສັກຢາວັກຊິນ ໃນແຕ່ລະປີຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເປັນ
ການປ້ອງກັນພະຍາດຮ້າຍແຮງທີື່ຈະເກີດຂັ້ນໃນຕໜ
ື່ ້າ.
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ບົດທີ 2
ຄວາມຮູ້ກຽ່ ວກັບວັກຊິນ ແລະ ທາດກາຍຕ້ານ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງວັກຊິນ ແລະ ທາດກາຍຕ້ານໄດ້
2. ອະທິບາຍກົນໄກການສ້າງທາດກາຍຕ້ານຂອງຮ່າງກາຍສັດໄດ້
3. ນາໃຊ້ຢາວັກຊິນຊະນິດຕ່າງໆເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນພະຍາດສັດໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
2.1

ພູມກຸມ
້ ກັນວິທະຍາ

ພູມກຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ ໝາຍເຖິງການທີື່ສະພາບຮ່າງກາຍ ມີຄວາມຕ້ານທານຕື່ພະຍາດ ຕາມທາ
ມະຊາດໂດຍທົື່ວໄປ ຈະມີເຊັ້ອພະຍາດຢູທ
່ ົື່ວທຸກບ່ອນ ເຊັື່ນ: ໃນດິນ, ໃນນັ້າ, ໃນອາກາດ, ຕະຫອດຮອດ
ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ແມ້ກະທັັ້ງແຕ່ໃນຕົວສັດເອງ ແຕ່ວ່າສັດບາງຕົວຍັງສາມາດມີຊີວິດຢູ່
ໄດ້ ໂດຍບເື່ ປັນພະຍາດ ທັັ້ງໆທີື່ບໄື່ ດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນແຕ່ຢ່າງໃດ ນີັ້ກເພາະວ່າ ຮ່າງກາຍກມີອິດທິພົນ
ໃນການຕ້ານທານເຊັ້ອພະຍາດ ຍ້ອນຮ່າງກາຍໄດ້ມີການປັບຕົວ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສາມາດ
ສ້າງທາດກາຍຕ້ານ ມາຕ້ານກັບເຊັ້ອພະຍາດຕ່າງໆໄດ້
ພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍມີ 2 ຊະນິດຄ:
2.1.1 ພູມຄຸມ
້ ກັນທາມະຊາດ
ແມ່ນຄວາມຕ້ານທານຂອງຄົນ ຫ ສັດທີທ
ື່ າມະຊາດສ້າງໃຫ້, ມີຫາຍສາເຫດທີື່ພາໃຫ້
ເກີດມີພູມຄຸ້ມກັນທາມະຊາດ
ຂນ
ັ້ ກັບປະເພດສັດ
ຕາມທາມະຊາດມີພະຍາດຕິດແປດຫາຍລັກສະນະ ເຊັື່ນ:
- ພະຍາດຕິດແປດຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ເຊັື່ນ: ພະຍາດໄຂ້ເລອດດາ, ພະຍາດວ,ັ້ ໄຂ້
ຫວັດສັດປີກ
- ພະຍາດຕິດແປດສະເພາະຄົນ ຫ ສັດ ເຊັື່ນ: ຄົນບື່ຕິດພະຍາດນິວຄາເຊິນຈາກໄກ່
ແລະ ປາກເປື່ອຍລົງເລັບຂອງງົວ-ຄວາຍ, ສັດບຕ
ື່ ິດພະຍາດຂີທ
ັ້ ູດຈາກຄົນ
- ພະຍາດຕິດແປດສະເພາະປະເພດສັດ ເຊັື່ນ: ມ້າບຕ
ື່ ິດພະຍາດອະຫິວາໝູ ແລະ
ອະຫິວາສັດປີກ, ສັດປີກບຕ
ື່ ິດພະຍາດໄຂ້ເລອດດາ
ຂນ
ັ້ ກັບແຕ່ລະໂຕສັດ
ຢູໃ່ ນຝູງສັດປະເພດໃດໜື່ງ ຄວາມຕ້ານທານຂອງສັດແຕ່ລະໂຕ ຕພ
ື່ ະຍາດໜື່ງກື່ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ສັງເກດໃນເວລາພະຍາດອະຫິວາໝູລະບາດເທື່ອທາອິດ ມີໝຈ
ູ ານວນຫວງຫາຍເຈັບ
ປ່ວຍ ແລະ ຕາຍ ແຕ່ກື່ມີໝູບາງໂຕບື່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດ ແລະ ບຕ
ື່ າຍ
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2.1.2

ພູມຄຸມ
້ ກັນທີກ
ື່ ໃື່ ຫ້ເກີດ
ທາມະຊາດບສ
ື່ າມາດສ້າງພູມຄຸມ
້ ກັນໃຫ້ແກ່ສັດໄດ້ທຸກພະຍາດ, ດັື່ງນັັ້ນ ຄົນ ແລະ ແມ່
ຂອງສັດ ຕ້ອງກື່ໃຫ້ເກີດພູມຄຸ້ມກັນຊ່ວຍ ພູມກຸ້ມກັນທີື່ກື່ໃຫ້ເກີດ ໄດ້ມາຈາກ 2 ທາງຄ:
ພູມຄຸມ
້ ກັນທາງອ້ອມ ໄດ້ມາຈາກ 2 ວິທີ ຄ:
- ເຊັ້ອພະຍາດ ຫ ພິດເບື່ອຂອງມັນເຂົັ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະ
ລິດທາດກາຍຕ້ານອອກມາຕ້ານກັບເຊັ້ອ ຫ ພິດເບື່ອດັື່ງກ່າວ ມັນແມ່ນການຕສ
ື່ ູ້ກັນລະຫວ່າງຮ່າງກາຍ ແລະ
ເຊັ້ອພະຍາດ ແລະ ໃນນີຮ
ັ້ ່າງກາຍສາມາດເອົາຊະນະໄດ້ ຍ້ອນຮ່າງກາຍມີຄວາມແຂງແຮງ ແຕ່ເຊັ້ອພະຍາດພັດ
ອ່ອນເພຍ ຫ ເຊັ້ອພະຍາດມີຄວາມຮ້າຍແຮງສູງ ແຕ່ຈານວນພັດມີໜ້ອຍ ບສ
ື່ າມາດເອົາຊະນະຮ່າງກາຍໄດ້
- ໄດ້ມາຈາກການສັກຢາວັກຊິນ: ວັກຊິນແມ່ນເຊັ້ອພະຍາດທີຕ
ື່ າຍແລ້ວ ຫ ຍັງມີຊີ
ວິດຢູ່ ແຕ່ຄວາມຮ້າຍແຮງຖກຫຼຸດຜອ່ນລົງ ຈົນບສ
ື່ າມາດກໃື່ ຫ້ເກີດພະຍາດໃນໂຕສັດທີຖ
ື່ ກສັກນັັ້ນໄດ້ ພ້ອມ
ກັນນັັ້ນມັນຍັງກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງທາດກາຍຕ້ານຂັ້ນມາ ເພື່ອຕ້ານກັບເຊັ້ອຕາມທາມະຊາດທີກ
ື່ ົງກັບເຊັ້ອ
ວັກຊິນນັັ້ນໄດ້ອີກ
ພູມຄຸມ
້ ກັນທາງກົງ
ສາລັບພູມຄຸ້ມກັນທາງກົງ ຮ່າງກາຍບໄື່ ດ້ຜະລິດທາດກາຍຕ້ານ ແຕ່ໄດ້ຮັບທາດ ກາຍ
ຕ້ານໂດຍກົງດ້ວຍ 2 ວິທີ ຄ:
- ທາດກາຍຕ້ານມີຢໃູ່ ນເລອດຂອງສັດແມ່ຖພາ ແລະ ຢູ່ໃນນັ້ານົມມັ້ທາອິດ (ນົມ
ເຫອງ) ຫັງຈາກເກີດລູກ, ແມ່ຖພາສົື່ງທາດກາຍຕ້ານໃຫ້ລູກມັນດ້ວຍທາງເສັັ້ນເລອດ ຄຈາກເລອດຂອງແມ່
ຜ່ານມົດລູກເຂົັ້າໄປຫາກະແສເລອດຂອງລູກໃນທ້ອງ, ສັດເກີດໃໝ່ດູດນົມແມ່ມັ້ທາອິດ ເຊິື່ງໃນນັັ້ນມີທາດ
ກາຍຕ້ານທີື່ມັນສະສົມໄວ້, ທາດກາຍຕ້ານຜ່ານລາໄສ້ເຂົັ້າໄປໃນກະແສເລອດ, ສັດປີກສາມາດສົື່ງທາດກາຍ
ຕ້ານໃຫ້ລູກທາງຮວຍໄຂ່
- ການສັກເຊຣອມຕ້ານພະຍາດໃຫ້ສັດ,
ຢູໃ່ ນເຊຣອມມີທາດກາຍຕ້ານຢ່າງຫວງ
ຫາຍ ເຊຣອມແຍກອອກມາຈາກເລອດໂຕສັດທີື່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນຫາຍເທື່ອຕິດຕກ
ື່ ັນ, ເວົັ້າລວມພູມຄຸ້ມ
ກັນທາງກົງ ແມ່ນສາມາດຕ້ານພະຍາດໄດ້ທັນທີ ແຕ່ໄລຍະຄຸ້ມກັນສັັ້ນ, ຫັງຈາກສັກເຊຣອມໄດ້ 1-2 ມັ້ ຮ່າງ
ກາຍກສ
ື່ າມາດຕ້ານພະຍາດໄດ້ ຈາກນັັ້ນ 15 ມັ້ - 1 ເດອນ ທາດກາຍຕ້ານກື່ຄ່ອຍໆໝົດໄປ ກົງກັນຂ້າມ ພູມ
ຄຸ້ມກັນທາງອ້ອມປະກົດຕົວຊ້າ (7 - 15 ມັ້) ແຕ່ຄຸ້ມກັນໄດ້ດົນຄແຕ່ 3 ເດອນ ຫາ 1 ປີ ຂັ້ນກັບຊະນິດຂອງ
ວັກຊິນ
ຕາຕະລາງທີ 1 ການສົມທຽບລະຫວ່າງພູມຄຸມ
້ ກັນທາງອ້ອມ ແລະ ທາງກົງ
ພູມຄຸມ
້ ກັນທາງອ້ອມ

ພູມຄຸມ
້ ກັນທາງກົງ

1. ໄດ້ມາຈາກການສັກວັກຊິນ ຫ ພະຍາດເຂົັ້າໄປ 1. ໄດ້ມາຈາກການສັກເຊຣອມ, ແມ່ສົື່ງທາດກາຍ
ໃນຮ່າງກາຍ ແຕ່ຮ່າງກາຍເອົາຊະນະໄດ້
ຕ້ານໃຫ້ລູກດ້ວຍທາງມົດລູກ, ນັ້ານົມ ແລະ
2. ຮ່າງກາຍໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງທາດ
ຮວຍໄຂ່
ກາຍຕ້ານ ມາຕ້ານກັບເຊັ້ອພະຍາດ ຫ ພິດເບື່ອ 2. ຮ່າງກາຍບື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງທາດ
ຂອງມັນ
ກາຍຕ້ານ ເພາະວ່າໄດ້ຮັບໂດຍກົງ
3. ຫັງຈາກສັກວັກຊິນໄດ້ 1 - 3 ອາທິດ ຮ່າງ
3. ຮ່າງກາຍບເື່ ສຍເວລາໃນການສ້າງທາດກາຍ
ກາຍຈິື່ງສາມາດຕ້ານກັບພະຍາດໄດ້
ຕ້ານ, ດັື່ງນັນ
ັ້ ພູມຄຸ້ມກັນຈື່ງເກີດຂັ້ນໃນທັນໃດ
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4. ອາຍຸການຄຸ້ມກັນແຕ່ 3 ເດອນ ຫາຕະຫອດຊີ
ວິດ
5. ໃຊ້ປ້ອງກັນໃນສັດທີື່ແຂງແຮງ, ໃນເຂດທີມ
ື່ ັກ
ມີພະຍາດລະບາດ

2.2

4. ໄລຍະກຸ້ມກັນບຍ
ື່ າວ ມີພຽງແຕ່ 15 ມັ້ ຫາ 1
ເດອນ.
5. ໃຊ້ສົບທົບກັບການສັກວັກຊິນໃນເຂດທີພ
ື່ ະ
ຍາດກາລັງລະບາດ, ໃຊ້ປນ
ິື່ ປົວໂຕສັດທີື່ເປັນ
ພະຍາດແລ້ວ

Antigen, ວັກຊິນ ແລະ ທາດກາຍຕ້ານ
2.2.1

Antigen
ແມ່ນສານທຸກຊະນິດ ຫ ສິື່ງແປກປອມ ທີື່ແຕກຕ່າງກັບຈຸລັງຂອງຮ່າງກາຍ ເຊິື່ງຫັງຈາກ
ເຂົັ້າໄປໃນຮ່າງກາຍແລ້ວ ພາໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດທາດໜື່ງອີກອອກມາຕ້ານ ເອີັ້ນວ່າ: ທາດກາຍຕ້ານ
2.2.2 ວັກຊິນ
ແມ່ນສິື່ງແປກປອມອັນໜື່ງ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ຢາປ້ອງກັນ ຊື່ງຜະລິດມາຈາກເຊັ້ອພະຍາດ ແຕ່
ເຊັ້ອດັື່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານຂະບວນການທີື່ເຮັດໃຫ້ຕາຍ ຫ ອ່ອນເພຍແລ້ວ ຈົນບສ
ື່ າມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດ
ໃນໂຕສັດໄດ້ ແຕ່ມັນສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍສັດສ້າງພູມຕ້ານທານອອກມາ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຮ້າຍ
ແຮງຕາມທາມະຊາດທີື່ກົງກັບເຊັ້ອວັກຊິນຊະນິດນັັ້ນໄດ້
2.2.3 ທາດກາຍຕ້ານ
ທາດກາຍຕ້ານແມ່ໂປຣຕີນຊະນິດໜື່ງ ມີອາຍຸຂອງມັນ ໝາຍວ່າມີເກີດ ແລະ ກມ
ື່ ຕ
ີ າຍ,
ອະໄວຍະວະທີື່ຜະລິດທາດກາຍຕ້ານ ແມ່ນມ້າມ ແລະ ລູກໜູ, ຫັງຈາກເກີດອອກມາ ທາດກາຍຕ້ານກື່ສັນ
ຈອນໄປຕາມກະແສເລອດຊົື່ວໄລຍະໃດໜື່ງ ແລ້ວກື່ກັບມາຕາຍຢູບ
່ ່ອນມັນເກີດ, ນັບແຕ່ມັ້ມັນເກີດຮອດມັ້
ມັນຕາຍໃຊ້ເວລາ 2 - 3 ອາທິດ ຫັງຈາກຈານວນໜື່ງຕາຍແລ້ວກື່ມີຈານວນອື່ນເກີດມາແທນ. ມ້າມ ແລະ
ລູກໜູຈະຜະລິດທາດກາຍຕ້ານອອກມາລຽນຕິດ ຈົນກວ່າວ່າ ສິື່ງແປກປອມ ຫ ເຊັ້ອວັກຊິນບປ
ື່ ະກົດຕົວຢູ່ໃນ
ຮ່າງກາຍ, ຫັງຈາກສັກຢາວັກຊິນໃສ່ສັດ ຈານວນທາດກາຍຕ້ານໃນເລອດກຄ
ື່ ່ອຍໆສູງຂັ້ນຈົນຮອດຂັັ້ນສູງສຸດ
ແລ້ວຄ່ອຍໆຫລຸດລົງຈົນຮອດສູນ, ດັື່ງນັັ້ນ ການປະກົດຕົວຂອງທາດກາຍຕ້ານໃນເລອດ ທີື່ມີຈານວນພຽງພ
ເພື່ອສູກ
້ ັບເຊອ
ັ້ ພະຍາດຈື່ງມີໄລຍະຂອງມັນ ໄລຍະດັື່ງກ່າວເອີັ້ນວ່າ: ” ໄລຍະຄຸ້ມກັນ“ ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນໄລ
ຍະນີສ
ັ້ ັດບຕ
ື່ ິດພະຍາດຫັງຈາກສັກວັກຊິນແລ້ວ

2.3

ປະເພດຂອງຢາວັກຊິນ

ໂຮງງານຜະລິດຢາວັກຊິນໜອງແຕ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຜະລິດຢາວັກຊິນສາລັບສັດລ້ຽງທຸກປະ
ເພດ ແລະ ເປັນທີື່ນິຍົມໃຊ້ໃນລາວຕະຫອດມາ. ເຊິື່ງວັກຊິນດັື່ງກ່າວມີ 2 ຊະນິດຄ: ວັກຊິນເຊັ້ອຕາຍ ແລະ
ວັກຊິນເຊອ
ັ້ ເປັນ
2.3.1 ວັກຊິນເຊອ
ັ້ ຕາຍ
ໝາຍເຖິງເຊັ້ອໃນວັກຊິນນີຖ
ັ້ ກຂ້າຕາຍດ້ວຍຟອກໂມນ ແຕ່ຄຸນນະພາບຂອງແອນຕີເຈນ
(Antigen) ຍັງຕ້ອງການຄວາມເຢັນຢູ,່ ດັື່ງນັັ້ນ ການເກັບຮັກສາດີແທ້ຕ້ອງເກັບຮັກສາໃນຄວາມເຢັນ, ອຸນ
ຫະພູມ 4OC ສິື່ງທີື່ສາຄັນຕ້ອງຫີກເວັັ້ນຈາກແສງແດດ ຫ ຖກຄວາມຮ້ອນຕ່າງໆ ເພາະວັກຊິນຈະເສຍຄຸນ
2.3.2 ວັກຊິນເຊອ
ັ້ ເປັນ
ແມ່ນເຊັ້ອພະຍາດໃນວັກຊິນຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງມັນຖກຫຼຸດຜ່ອນລົງ
ຫາຍ ຈົນບສ
ື່ າມາດກໃື່ ຫ້ເກີດພະຍາດໃນສັດໄດ້, ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງເຊັ້ອ ແມ່ນເອົາເຊັ້ອ
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ຮ້າຍແຮງມາປູກຕິດຕກ
ື່ ັນຫາຍໆເທື່ອ ໂດຍໃຊ້ໄຂ່ລູກ ຫ ສັດທົດລອງ ການເກັບຮັກສາວັກຊິນເຊັ້ອເປັນນີັ້
ຕ້ອງໄດ້ລະວັງກວ່າວັກຊິນເຊັ້ອຕາຍ ເພາະເຊັ້ອວັກຊິນຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບເປັນຝຸ່ນ, ການຂົນສົື່ງ
ຕ້ອງໃຊ້ນັ້າກ້ອນເຕັງ, ຖ້າເກັບມ້ຽນແມ່ນເກັບໄວ້ໃນຖ້ານນັ້າກ້ອນຕູ້ເຢັນ

2.4

ຫກ
ັ ການນາໃຊ້ຢາວັກຊິນ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສັກຢາວັກຊິນໄດ້ຮັບຜົນດີ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫັກການດັື່ງນີັ້:

ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມ 2-8oC

ຫ້າມເກັບວັກຊິນຊະນິດເປັນນັ້າໄວ້ໃນຖ້ານນັ້າກ້ອນຕູ້ເຢັນ

ຫ້າມບື່ໃຫ້ວັກຊິນຖກແສງແດດເດັດຂາດ

ເວລາຂົນສົື່ງ ຕ້ອງໃຊ້ກະຕິກນັ້າກ້ອນ ແລະ ມີນັ້າກ້ອນຕະຫອດ ແລະ ຮັບປະກັນບື່ໃຫ້
ກະຕິກຢາ ຕາກແດດເປັນເດັດຂາດ

ລະມັດລະວັງການນາໃຊ້ກັບສັດຖພາ

ສັກວັກຊິນແຕ່ລະຊະນິດໃນສັດໂຕດຽວ ຕ້ອງຫ່າງກັນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ອາທິດ

ຫັງຈາກເປີດແກ້ວຢາແລ້ວ ຕ້ອງໃຊ້ໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 2 h ສາລັບວັກຊິນເຊັ້ອເປັນ ແລະ 4
h ສາລັບວັກຊິນເຊັ້ອຕາຍ ຖ້າໃຊ້ບື່ໝົດໃຫ້ທາລາຍຖິັ້ມ ຫ້າມເກັບຮັກສາໄວ້ແລ້ວນາມາໃຊ້ອີກ

ໃຊ້ກັບສັດທີື່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງເທົື່ານັັ້ນ

ສັກໃຫ້ສັດທີື່ມີອາຍຸຄົບຕາມຂັ້ບົື່ງໃຊ້ຂອງວັກຊິນ

ໃຊ້ໃຫ້ຖກຕາແໜ່ງ ແລະ ປະລິມານຢາທີື່ການົດໄວ້ຢ່າງເຄັື່ງຄັດ

ນາໃຊ້ວັກຊິນທີື່ເກັບຮັກສາໃນສະພາບດີ ແລະ ບື່ໝົດການົດເທົື່ານັັ້ນ

ວັກຊິນທີື່ບື່ມີສະຫາກຕິດ ຫ ສະຫາກຫຼຸດອອກ ຫ້າມໃຊ້ເດັດຂາດ
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ການນາໃຊ້ວກ
ັ ຊິນໃຫ້ສດ
ັ ແຕ່ລະຊະນິດ

ຊະນິດວັກຊິນ
ເຕົັ້າໂຮມເລອດ

ໃຊ້ກັບສັດ

ອາຍຸສດ
ັ

ວິທໃີ ຊ້

ໄລຍະຄຸມ
້ ກັນ

ລະດູສກ
ັ

ງົວ - ຄວາຍ

6 ເດອນຂນ
ັ້ ໄປ

3 cc /ໂຕ, ສັກຫບໜັງ

6 ເດອນ

ເດອນ 3 - 4 ແລະ 11 - 12

ໝູ

3 ເດອນຂນ
ັ້ ໄປ

1 cc /ໂຕ, ສັກຫບໜັງ

6 ເດອນ

ເດອນ 5 - 6 ເດອນ 11 - 12

ງົວ ຄວາຍ

6 ເດອນຂນ
ັ້ ໄປ

3 cc /ໂຕ, ສັກຫບໜັງ

6 ເດອນ

ທຸກລະດູ

ແກະ, ແບ້, ໝູ

3 ເດອນຂນ
ັ້ ໄປ

1 cc /ໂຕ, ສັກຫບໜັງ

6 ເດອນ

ງົວ - ຄວາຍ

6 ເດອນ

3 cc/ໂຕ, ສັກ ຫບໜັງ

1 ປີ

ເດອນ 4 - 5

ແກະ, ແບ້

3 ເດອນຂນ
ັ້ ໄປ

2 cc/ໂຕ, ສັກ ຫບໜັງ

ງົວ - ຄວາຍ,

6 ເດອນຂນ
ັ້ ໄປ

1 cc /ໂຕ, ສັກຫບໜັງ

1 ປີ

ເດອນ 4 - 5

ແກະ, ແບ້

3 ເດອນຂນ
ັ້ ໄປ

ວັກຊິນອະຫິວາສັດປີກ

ສັດປີກທົື່ວໄປ

6 ອາທິດຂັ້ນໄປ

1 cc /ໂຕ, ສັກຫບໜັງ

3 ເດອນ

ສັກໄດ້ທຸກລະດູການ

ວັກຊິນນິວຄາເຊິນ ອ່ອນ
(F)

ໄກ່ນອ
້ ຍ

1 - 7 ມັ້

ແກ້ວ 100 ເຂັມ + ນັ້າກັື່ນ 50 cc, ຢອດດັງ ຫ
ຕາ, 2 - 4 ຢອດ/ໂຕ

2 ເດອນ

ທຸກລະດູ ຂນ
ັ້ ກັບການເກີດຂອງໄກ່

ວັກຊິນນິວຄາເຊິນແກ່
(M)

ໄກ່ໄຫຍ່

6 ອາທິດຂັ້ນໄປ

ແກ້ວ 50 ເຂັມ + ນັ້າກັື່ນ 25 cc, ສັກ 0.5 cc/
ໂຕ, ສັກກ້າມຊີນ
ັ້

1 ປີ

ສັກໄດ້ທຸກລະດູການ

ວັກຊິນອະຫິວາເປັດ

ເປັດ, ຫ່ານ

3 ອາທິດ ຂັ້ນໄປ

ສັກກ້າມຊີັ້ນ ໂຕລະ 1 cc

6 ເດອນ

ທຸກລະດູການ

ວັກຊິນຫອດລົມອັກເສບ

ໄກ່ນອ
້ ຍ

2-3 ອາທິດ

ແກ້ວ 50 ເຂັມ + ນັ້າກັື່ນ 25 cc
ຢອດດັງ ຫ ຕາ 2 - 3 ຢອດ

6 ເດອນ

ທຸກລະດູການ

ວັກຊິນໝາກສຸກສັດປີກ

ໄກ່, ໄກ່ງວງ, ນົກ

2 ອາທິດຂນ
ັ້ ໄປ

ແກ້ວ 100 ເຂັມ + ນັ້າ ກັື່ນ 10 cc ຢອດນັ້າຢາ
ໃສ່ພນປີກ ແລ້ວແທງ 2 - 3 ເທື່ອ ຫ ຫລົກຂົນ ຂາ
ແລ້ວເອົານັ້າຢາທາໃສ່

1 ປີ

ຂນ
ັ້ ກັບອາຍຸສດ
ັ ພສັກຢາໄດ້

ວັກຊິນວັ້

ໝາ, ແມວ

3 ເດອນຂນ
ັ້ ໄປ

1 ແກ້ວ + ນັ້າກັື່ນ 3 cc ສັກກ້າມຊີນ
ັ້

3 ປີ / 2 ເຂັມ

ວັກຊິນອະຫິວາໝູ

ໝູ

3 ເດອນຂນ
ັ້ ໄປ

ແກ້ວ 10 ເຂັມ + ນັ້າກັື່ນ 10cc ສັກ 1cc/ໂຕ
ກ້າມຊີນ
ັ້

1 ປີ

ປາກເປື່ອຍລົງເລັບ
ໄຂ້ບວມ
ໄຂ້ເລອດດາ

ສັກໄດ້ທຸກລະດູການ
ສັກໄດ້ທຸກລະດູການ
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ບົດທີ 3
ບັນດາພະຍາດທີເື່ ກີດຈາກເຊອ
ັ້ ແບັກທີເຣຍ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍຊ,ື່ ສາເຫດ ແລະ ອາການຂອງພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊັ້ອແບກທີເຣຍໄດ້
2. ບົື່ງມະຕິພະຍາດບາງຊະນິດທີື່ເກີດຈາກເຊັ້ອແບກທີເຣຍໄດ້
3. ນາໃຊ້ວິທປ
ີ ິື່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊັ້ອແບກທີເຣຍ ດ້ວຍຢາຕ່າງໆ ແລະ
ຢາສະໝຸນໄພໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.1

ພະຍາດເຕົາັ້ ໂຮມເລອດ (Pasteurellosis)

ແມ່ນພະຍາດລະບາດທີື່ຮ້າຍແຮງຂອງສັດລ້ຽງເຊັື່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ແກະ, ແບ້ ແລະ ໝູ. ງົວ - ຄວາຍ
ເປັນພະຍາດນີມ
ັ້ ີອັດຕາການຕາຍສູງ 50-100 ນັບວ່າເປັນພະຍາດຕິດຕື່ທຮ
ີື່ ້າຍແຮງ ລະບາດຢູກ
່ ັບຝູງງົວ,
ຄວາຍ ຢູປ
່ ະເທດລາວ ອັນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ງົວ, ຄວາຍ ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ລົັ້ມຕາຍຢ່າງຫວງຫາຍໃນແຕ່ລະປີ
3.1.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອແບກທີເຣຍຊື່ວ່າ: Pasteurella multocida Type B ພະຍາດນີມ
ັ້ ັກ
ເກີດຂັ້ນເມື່ອສັດມີຄວາມເຄັື່ງຄຽດຈາກການຂົນສົື່ງທາງໄກ, ສັດອດນອນ, ອອກແຮງງານໜັກ, ກິນອາຫານບື່
ພຽງພ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດຢ່າງກະທັນຫັນ ເຊັື່ນ: ຕົັ້ນລະດູຝົນ ຫ ລະດູໜາວ
3.1.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະພັກເຊັ້ອ 2 - 5 ມັ້, ບາງເທື່ອ 1 - 2 ມັ້ ສັດເຈັບອາດສະແດງອອກໃນ 3 ປະກົດ
ການຄ: ອາການຮ້າຍແຮງ: ສັດເຈັບບກ
ື່ ິນອາຫານ, ອຸນຫະພູມຮ່າງການຂັ້ນສູງ 41-42oC ເກີດມີບວມໃຄ່
ຕາມບລິເວນກ້ອງຄ ແລະ ແຜ່ລາມອອກໄປຮອດໜ້າເອິກລະຫວ່າງ 2 ຂາໜ້າ, ບ່ອນບວມນັນ
ັ້ ຈະຮ້ອນ ແລະ
ເຈັບປວດ, ຫາຍໃຈຝດ, ລີັ້ນບວມໃຄ່ ແລະ ອາດແຍ່ອອກມາຈາກປາກ, ນັ້າລາຍເປັນຝອດຫາຍຜິດປົກກະຕິ
ເຫຍື່ອເມອກປາກ ແລະ ຕາເປັນສີແດງ, ນັ້າຕາ ແລະ ນັ້າມູກໄຫ, ສັດເຈັບຈະຕາຍພາຍໃນ 24 ຊົື່ວໂມງ, ຖ້າ
ເປັນແບບປານກາງ ແລະ ຊາເຮັ້ອ ສັດຈະມີອາການປອດບວມ, ຫັນໃຈຝດ ບາງທີອາດມີອາການຖ່າຍທ້ອງ
ອ່ອນເພຍ ແລະ ຈ່ອຍຜອມ
3.1.3 ການບົງື່ ມະຕິພະຍາດ (Diagnosis)
ນອກຈາກການພົບກລະນີກ້ອງຄາງເປັນບວມ ການບົື່ງມະຕິພະຍາດໂດຍການອີງໃສ່ປະ
ກົດການ ແລະ ຮ່ອງຮອຍຂອງພະຍາດ ແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈາເປັນຕ້ອງອາໄສຫ້ອງວິໄຈ. ກລະນີສັດ
ຕາຍຢ່າງກະທັນຫັນ ມັກຢາກຫົງກັບພະຍາດໄຂ້ເລອດດາ, ໃຫ້ເບິື່ງ 3 ຢ່າງຄ: ສາລັບພະຍາດໄຂ້ເລອດດາ,
ເລອດບແ
ື່ ຂ້ນ ມີສກ
ີ ື່າແດງຊັ້າ, ນັ້າໃນພົກຍ່ຽວເປັນເລອດ, ມ້າມໃຄ່ປະມານ 3 ເທື່ອ ຂອງມ້າມທາມະດາ, ໃນ
3 ຢ່າງນີບ
ັ້ ພ
ື່ ົບໃນພະຍາດເຕົັ້າໂຮມເລອດ
3.1.4 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
 ໃຊ້ຢາ Streptomycin 10 - 20 mg / Kg/ ມ,ັ້ IM 3 ມັ້ຕິດຕື່ກັນ
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 ໃຊ້ຢາ Penicilin 20,000-30,000 IU/Kg/ມັ້, IM 3 ມັ້ຕິດຕື່ກັນ
 ໃຊ້ຢາ Pen-Strep 1ml/ 20-30Kg ນັ້າໜັກຕົວ/ມັ້, IM 3 ມັ້ຕິດຕື່ກັນ
 ໃຊ້ Serum pasteurellose 20 80 ml /ໂຕ/ IV ຫ IM
 ໃຊ້ Chloramphenicol 3 - 5 ml / 100Kg / ວັນ IM
 ໃຊ້ Sulfamerazine 0.10 - 0.15 g / ມັ້ IM 3 - 4 ມັ້ ຕິດຕື່ກັນ.
ປົວດ້ວຍຢາສະໝຸນໄພ
 ແກ້ຖອກທ້ອງ, ຈຸກສຽບ ຄັດເຄັື່ງໃນທ້ອງ) ຫວ້ານສາລະພິດ + ເຫົັ້າຂາວ ເອົາໃຫ້
ສັດກິນ 1 - 2 ຊົື່ວໂມງ ຫັງຈາກກິນແລ້ວ ການເກີດອາຍແກັສໃນທ້ອງຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ
 ແກ້ຄາງໃຄ່, ຂາໃຄ່ (ຫວ້ານໄພ + ເກອ + ໝາກຂາມປຽກ) ໃບຫວ້ານໄພ 1 ກາ
ມ ປະສົມກັບເກອ ແລ້ວຕາໝາກຂາມປະສົມເຂົັ້າກັນໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວໃຊ້ທາໃສ່ບ່ອນໃຄ່ ແລະ ໃຫ້ກິນຢານີັ້
ນາ, ບ່ອນບວມໃຄ່ຈະດີ ແລະ ຢານີຊ
ັ້ ່ວຍຫລຸດຜ່ອນທ້ອງອດນາອີກ
3.1.5 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
 ແຍກສັດທີື່ເຈັບປ່ວຍອອກໄປປິື່ນປົວຢູບ
່ ່ອນໃໝ່, ອານາໄມຄອກໃຫ້ສະອາດ ໃຊ້
ຢາຂ້າເຊັ້ອໃນບລິເວນຄອກ
 ຫ້າມເຄື່ອນຍ້າຍສັດຈາກແຫ່ງອື່ນເຂົັ້າມາ ຈົນກ່ວາພະຍາດຈະສະຫງົບ, ຖ້າສັດ
ຕາຍຫ້າມປາດຊີັ້ນກິນຕ້ອງຝັງ ຫ ເຜົາຖິມ
ັ້

3.2

ພະຍາດໄຂ້ເລອດດາ (Anthrax)

ເປັນພະຍາດຕິດຕື່ທີື່ຮາ້ ຍແຮງທີື່ສຸດຂອງສັດລ້ຽງເຊັື່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ແກະ, ແບ້, ມ້າ, ໝູ ແລະ ຄົນກື່
ສາມາດຕິດແປດໄດ້ເຊັື່ນກັນ, ພະຍາດນີເັ້ ປັນພະຍາດອັນຕະລາຍຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕາຍໄດ້
3.2.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊອ
ັ້ ແບກທີເຣຍຊວ
ື່ ່າ: Bacillus Anthracis ເມື່ອຢູ່ນອກຮ່າງກາຍຈະສ້າງ
ເປອກຫຸ້ມ (Spore) ທີື່ມີຄວາມທົນທານທີື່ສຸດ ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໃນດິນໄດ້ດົນເຖິງ 10 ປີ
3.2.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະພັກເຊັ້ອ 1 - 3 ວັນ ຫ ອາດຮອດ 14 ວັນ, ສັດເປັນແບບຮ້າຍແຮງສັດຈະຕາຍ
ຢ່າງກະທັນຫັນໂດຍບໄື່ ດ້ສະແດງອາການອອກມາກ່ອນເລີຍເຊັື່ນ: ສັດຈະລົັ້ມລົງຊັກ, ກ້າມຊີັ້ນຈັງ ແລ້ວໃຈ
ຂາດຕາຍ ພ້ອມກັບມີເລອດໄຫອອກຈາກຮູທວານ, ທາງປາກ, ທາງດັງ ແລະ ຮູຂົນຂອງຜິວໜັງ, ອາການແບບ
ຮ້າຍແຮງແມ່ນ ສັດເຈັບໄຂ້ຂັ້ນສູງ 41-42oC, ກາມະຈອນ ແລະ ການຫາຍໃຈໄວ, ສັດບກ
ື່ ິນອາຫານ, ອ່ອນ
ເພຍ, ງົວ - ຄວາຍບື່ຄ້ຽວເອັ້ອງ, ທ້ອງເບັງ, ຂີແ
ັ້ ຫວແກມເລອດ ສັດຈະຕາຍພາຍໃນ 12-24 ຊົື່ວໂມງ, ສ່ວນ
ໝູມັກມີອາການໃຄ່ຮ້ອນຢູບ
່ ລິເວນຄ ແລະ ກົກລີັ້ນ. ຊາກສົບສັດຕາຍມີເລອດສີດາໄຫອອກມາຈາກກົັ້ນ,
ທ້ອງເບັງເໜົື່າເປື່ອຍໄວ ແລະ ມີກິື່ນເໝັນໄວກວ່າປົກກະຕິ, ເລອດສີດາແຕ່ບແ
ື່ ຂ້ນ, ມ້າມໃຫຍ່ກວ່າປົກກະຕິ
3-4 ເທົື່າ ແລະ ເປັນສີເຂັັ້ມ, ອ່ອນນວນກວ່າປົກກະຕິ ແລະ ເປື່ອຍ
3.2.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ໄລຍະຕົັ້ນຂອງພະຍາດ ສາມາດປິື່ນປົວໄດ້ ໂດຍໃຊ້ຢາດັື່ງນີັ້:
- Serum ຕ້ານໄຂ້ເລອດດາ 20 - 80 ml / ໂຕ IV ຫ IM
- Penicillin 10,000 - 20,000 IU / Kg/ ມັ້ IM 3 ມັ້ຕິດຕື່ກັນ
- Terramycin 2 - 3 mg / Kg/ ມັ້ IM 3 - 4 ມັ້ ຕິດຕື່ກັນ
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3.2.4

ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ເມື່ອພະຍາດລະບາດຂັ້ນຫ້າມເຄື່ອນຍ້າຍສັດອອກ - ເຂົັ້າ ເປັນເດັດຂາດ ຈົນກວ່າພະ
ຍາດຈະສະຫງົບ, ສັດຕາຍໃຫ້ເຜົາ ຫ ຝັງເລິກປະມານ 2 ແມັດ ພ້ອມທັງເອົາປູນຂາວໂຮຍລົງຂຸມ ແລະ ປາກ
ຂຸມ ຖົມໃຫ້ດີ ແລະ ເຮັດຮົັ້ວອ້ອມໄວ້, ນອກນັັ້ນຕ້ອງທາການຂ້າເຊັ້ອບລິເວນທີື່ສາພັດກັບສັດເຈັບ ແລະ ສັດ
ຕາຍໃຫ້ດີ
ໃນເຂດທີື່ເຄີຍມີພະຍາດນີລ
ັ້ ະບາດຢູ່ ຕ້ອງທາການສັກຢາວັກຊິນໃຫ້ສັດລ້ຽງເປັນປະຈາ

3.3

ພະຍາດໄຂ້ບວມ (Black leg or quarter ill)

ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດຂອງງົວ, ຄວາຍ, ແກະ ແລະ ແບ້, ສັດມັກເປັນພະຍາດນີັ້ແມ່ນອາຍຸລະຫ່
ວາງ 6 ເດອນ ຫາ 2 ປີ
3.3.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອ Bacteria ມີຊວ
ື່ ່າ: Clostridium chauvei ເຊິື່ງສາມາດສ້າງສະປ
ແລະ ມີຄວາມທົນທານສູງຢູໃ່ ນດິນໄດ້ ນອກນັັ້ນເຊັ້ອພະຍາດ ຍັງອາໄສຢູນ
່ າລາໄສ້ຂອງສັດ ດັື່ງນັັ້ນ ເມື່ອໃດ
ລາໄສ້ມີບາດແຜກສ
ື່ າມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດນີຂ
ັ້ ັ້ນໄດ້
3.3.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 1 - 5 ວັນ ອາດດົນເຖິງ 15 ວັນ ສັດເຈັບມີອາການໄຂ້ສູງ ອຸນຫະພູມ
o
41-42 C, ສັດເຫງົາ, ບກ
ື່ ິນອາຫານ, ບື່ຄ້ຽວເອັ້ອງ, ຫາຍໃຈຜິດປົກກະຕິ ແລະ ມັກກັດແຂ້ວ, ສັດຍ່າງຂາ
ຫ້ານ, ມີອາການໃຄ່ບວມກ້າມຊີັ້ນ ເຊັື່ນ: ກ້າມຊີັ້ນກະໂພກ, ກ້າມຊີັ້ນກົກຂາ, ກ້າມຊີັ້ນຂາຫັງ ເບັ້ອງຕົັ້ນບ່ອນ
ບວມນັັ້ນຮ້ອນ ສັດເຈັບປວດຫາຍ ຕື່ມາບ່ອນບວມນັັ້ນເຢັນ ແລະ ບື່ຮູ້ສກເຈັບ, ເວລາເຮົາເອົາມບີບບ່ອນບວມ
ຈະມີສຽງດັງຄັອບໆແຄັບໆ ຍ້ອນມີທາດອາຍຢູ່ໃນ, ຖ້າເຮົາປາດເບິື່ງບ່ອນບວມຈະພົບເຫັນຂອງແຫວເປັນ
ຝອດສີດາມີກິື່ນເໝັນຄາວໄຫອອກມາ, ສັດສະແດງອາການເຈັບ ໃນທີື່ສຸດກື່ຕາຍພາຍໃນ 12 - 48 ຊົື່ວໂມງ
ຖ້າບໄື່ ດ້ຮັບການປິນ
ື່ ປົວ
3.3.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ສາມາດປິື່ນປົວໄດ້ແຕ່ເບັ້ອງຕົັ້ນກ່ອນສັດຈະນອນໂຊ, ຖ້າປົວທັນເວລາຈະໄດ້ຜົນດີ
 ໃຊ້ຢາ Penicillin 3,000,000 IU/ໂຕໃຫຍ່ ຕື່ມາອີກທຸກໆ 6 - 8 ຊົື່ວໂມງໃຊ້
1,000,000 IU/ ໂຕ ສັກເຂົັ້າກ້າມຊີັ້ນບ່ອນເປັນບວມໃຄ່ພາຍໃນ 48 ຊົື່ວໂມງ
 ໃຊ້ຢາ Oxytetracycline 2 - 5 mg/Kg/ມັ້, ຕິດຕື່ກັນ 3 ມັ້
3.3.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ສັດຕາຍຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ບວມຕ້ອງຝັງ ຫ ເຜົາຖິມ
ັ້ , ພ້ອມກັນນັັ້ນຕ້ອງທາການຂ້າເຊັ້ອບ
ລິເວນທີື່ມີການສາພັດກັບສັດເຈັບ ທາການສັກຢາປ້ອງກັນໃຫ້ສັດ ໃນເຂດທີື່ມັກມີພະຍາດນີັ້ລະບາດຢູ່ເປັນ
ປະຈາ

3.4

ພະຍາດຫຼຸລກ
ູ ຕິດຕື່ (Brucellosis)

ແມ່ນພະຍາດຕິດຕແ
ື່ ບບຊາເຮັ້ອຂອງ ງົວ - ຄວາຍ ແລະ ສັດລ້ຽງອື່ນໆ ລວມທັງຄົນ ກື່ຕິດແປດໄດ້
ເຊັື່ນກັນ ພະຍາດນີຂ
ັ້ ະຫຍາຍແບບຊ້າໆ ແລະ ບື່ພົບເຫັນອາການຂອງສັດເຈັບ
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3.4.1

ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອ Bacteria ຊື່ວ່າ: Brucella Spp. ເຊິື່ງມີຫາຍສາຍພັນທີື່ສຸດ ແຕ່ລະ
ສາຍພັນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຫລຸລູກໃນສັດຊະນິດໃດໜື່ງເທົື່ານັັ້ນ, ການຕິດແປດເກີດຂັ້ນໂດຍການສາ
ພັດ, ການປະສົມພັນ ແລະ ການກິນອາຫານທີື່ມີເຊັ້ອນີບ
ັ້ ັນຈຸຢູ່
3.4.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 5 - 30 ມັ້, ສັດແມ່ຕິດພະຍາດນີັ້ ສ່ວນຫາຍແມ່ນຫລຸລູກໃນໄລຍະ
ທ້າຍຂອງການຖພາມານ, ຫ ຖ້າບຫ
ື່ ລຸກື່ເກີດລູກນ້ອຍ ທີມ
ື່ ີລັກສະນະອ່ອນເພຍ ແລະ ກື່ຕາຍໃນທີື່ສຸດ, ແຮ່
ມັກຈະຄ້າງ ແລະ ມົດລູກອັກເສບ ນອກນັັ້ນສັດບາງໂຕ ຍັງສະແດງອາການເປັນໝັນ, ຂກ
ື່ ະດູກຂາໃຄ່ ແລະ
ອັກເສບ, ສັດເພດຜູ້ຈະມີອາການອັກເສບໜ່ວຍອັນທະ ແລະ ບວມໃຄ່
3.4.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treament)
ບມ
ື່ ີວິທກ
ີ ານປິນ
ື່ ປົວທີື່ໄດ້ຮັບຜົນໂດຍກົງ, ງົວ - ຄວາຍ ສັກ Oxyteracycline ປະ
ສົມນັ້າເກອ 0.8% ຈານວນ 75 ml, ສັກເຂົັ້າທ້ອງນ້ອຍ ເພື່ອສະກັດກັັ້ນການຫລຸລູກ; ໝູ ສັກ 0.5g/100
Kg ແລະ ສັກ 5 - 6 ມັ້ ຕິດຕກ
ື່ ັນ
3.4.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ຍ້ອນເປັນພະຍາດຊາເຮັ້ອ ແລະ ບສ
ື່ ະແດງອາການ ດັື່ງນັັ້ນ,ຈື່ງເປັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການປ້ອງກັນ ຢູປ
່ ະເທດທີື່ຈະເລີນ ເພິນ
ື່ ເອົາເລອດໄປກວດຢູຫ
່ ້ອງວິໄຈ ຖ້າພົບເຫັນໂຕໃດເປັນພະຍາດນີັ້
ເພິນ
ື່ ຈະຕ້ອງຂ້າສັດໂຕນັັ້ນຖິັ້ມເພື່ອບໃື່ ຫ້ເຊັ້ອແຜ່ຂະຫຍາຍຕື່ມ

3.5

ພະຍາດວັນນະໂຣກ (Tuberculosis)

ເປັນພະຍາດຕິດຕື່ແບບຊາເຮັ້ອຂອງສັດລ້ຽງ ເຊັື່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ໝູ ສັດປີກ ລວມທັງຄົນ ໂດຍເກີດ
ມີຕຸ່ມຝີວັນນະໂຣກ Tubercles ຕາມເນັ້ອເຫຍື່ອຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ປອດ, ຕັບ, ມ້າມ, ໝາກໄຂ່ຫັງ, ລາໄສ້,
ຕ່ອມນັ້າເຫອງ ແລະ ອອກແອກກະດູກ
3.5.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອ Bacteria ທີື່ມີຊວ
ື່ ່າ: Mycobacterium ເຊັ້ອພະຍາດນີມ
ັ້ ີຫລາຍ
ຊະນິດ ແຕ່ມີ 3 ປະເພດຄ: ເຊັ້ອວັນນະໂຣກຂອງຄົນຕິດສະເພາະຄົນ, ເຊັ້ອວັນນະໂຣກຂອງ ງົວ - ຄວາຍຕິດ
ແປດກັບງົວ - ຄວາຍ ແລະ ຕິດຄົນນາ, ເຊັ້ອວັນນະໂຣກຂອງສັດປີກແມ່ນສາມາດຕິດໃສ່ ງົວ - ຄວາຍໄດ້,
ສ່ວນໝູແມ່ນຕິດແປດຈາກງົວ - ຄວາຍ ແລະ ສັດປີກ ການຕິດແປດທັງໝົດນີແ
ັ້ ມ່ນຍ້ອນການກິນອາຫານ,
ນັ້າ ແລະ ການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີື່ມີເຊັ້ອວັນນະໂຣກປະປົນຢູ່
3.5.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 2 ອາທິດ ຫາ 6 ເດອນ, ສັດເປັນພະຍາດນີຈ
ັ້ ະມີອາການຢູຕ
່ າມປອດ,
ມ້າມ, ຕ່ອມນັ້າເຫອງ, ໝາກໄຂ່ຫັງ, ລາໄສ້ ທາອິດເປັນຕຸ່ມນ້ອຍໆ ແລະ ຂະຫາຍກວ້າງອອກໄປເລັ້ອຍໆ ງົວ
- ຄວາຍ ມັກເປັນວັນນະໂຣກຢູປ
່ ອດຫາຍກວ່າອະໄວຍະວະພາກສ່ວນອື່ນໆ, ສ່ວນໝູມັກເປັນວັນນະໂຣກ
ຂອງລະບົບທາງເດີນອາຫານ, ຖ້າເປັນວັນນະໂຣກປອດ ສັດເຈັບມັກມີອາການທາງລະບົບຫາຍໃຈຄ: ໄອ
ແຫ້ງ, ໄອຖີື່, ຈາມ, ຫັນໃຈຝດ ສັດຈ່ອຍຜອມ, ຂົນ ແລະ ໜັງແຫ້ງ, ບລິເວນຄໃຄ່ ແລະ ແຂງ, ຖ້າເປັນວັນ
ນະໂຣກຂອງລາໄສ້ ສັດຈ່ອຍຜອມ, ມີທ້ອງບິດ ຫ ຖອກທ້ອງ ສະຫລັບກັນ ຖ້າເປັນຢູເ່ ຕົັ້ານົມຈະເຮັດໃຫ້ເຕົັ້າ
ນົມອັກເສບ, ນັ້ານົມຈະໃສ
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3.5.3

ການປິນ
ື່ ປົວ (Treament)
ບຄ
ື່ ວນປິື່ນປົວສັດເພາະວ່າປົວນານດີ, ໃຊ້ເວລາດົນ ອາດເຮັດໃຫ້ເຊັ້ອພະຍາດແຜ່ກະ
ຈາຍອອກໄປອີກດ້ວຍ (ຢາປິື່ນປົວໃຊ້ເພື່ອປິື່ນປົວຄົນ) ໃຊ້ຢາ Streptomycin, Isoniazid, ການໃຊ້ຢາ
ແຕ່ລະຊະນິດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ແນະນາທີຕ
ື່ ິດກັບແກ້ວຢາ
3.5.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ຕາມທາມະດາ ເພິນ
ື່ ໃຊ້ນັ້າຢາທົດສອບກວດເບິື່ງສັດ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: Tuberculin test
ໃຊ້ສັກເຂົັ້າໃນໜັງ ຫລັງຈາກສັກໄດ້ 48 ຫາ 72 ຊົື່ວໂມງ ຖ້າສັດໂຕໃດເປັນວັນນະໂຣກນັັ້ນ ບລິເວນສັກຢາ
ຈະໃຄ່ຮ້ອນຂັ້ນ ດັື່ງນັັ້ນ, ເມື່ອກວດພສ
ັ້ ັດໂຕໃດເປັນພະຍາດນີໃັ້ ຫ້ກາຈັດທັນທີ ບຄ
ື່ ວນຮັກສາໄວ້ເພາະຈະເປັນ
ແຫື່ງແຜ່ເຊັ້ອພະຍາດ

3.6

ພະຍາດປານແດງໝູ (Swine erysipelas)

ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງຂອງໝູ ເຊິື່ງມີອາການໄຂ້, ກະເພາະອັກເສບ ແລະ ເກີດມີປ່າມ
ແດງຕາມຜິວໜັງ ສ່ວນຫາຍໝູທີື່ມີອາຍຸແຕ່ 3 - 12 ເດອນ ມັກເປັນພະຍາດນີັ້
3.6.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອ Bacteria ຊື່ວ່າ: Erysipelothrix incidiosia ທີື່ມີຄວາມທົນ
ທານສູງຢູ່ໃນຊາກສົບສັດຕາຍ ສາມາດມີຊີວິດຢູໄ່ ດ້ 9 ເດອນ
3.6.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 3 - 4 ວັນ ມີ 2 ປະກົດການຄ: ແບບຮ້າຍແຮງ ແລະ ແບບຊາເຮັ້ອ
 ແບບຮ້າຍແຮງ: ປະກົດມີປ່າມແດງພຽງກັບໜັງ ຖ້າບປ
ື່ ົວ ສັດຈະຕາຍພາຍໃນ 2 3 ວັນ ປ່າມດັງື່ ກ່າວເປັນສີກຸຫາບ ຕມ
ື່ າແດງຊັ້າ ແລະ ກວ້າງອອກຈົນຕິດຈອດກັນ, ອາການຂອງໝູສະແດງ
ອອກ ຫາຍໃຈຝດ, ຫິວນັ້າ, ຊັກ, ບກ
ື່ ິນອາຫານ, ຂີັ້ແຂ້ນ ອຸນຫະພູມສູງຂັ້ນ 41-42 oC



ແບບຊາເຮັ້ອ: ປະກົດເຫັນປ່າມແດງສວດອອກມາຕາມໜ້າໜັງ, ເປັນຮູບ 3 ຫື່ຽມ
4 ຫື່ຽມ ປະມານ 2.5 Cm ຢູຕ
່ າມໜັງທ້ອງ, ແອບແອຂາ, ໃບຫູ, 3-4 ມັ້ຕມ
ື່ າ ປ່າມກຈ
ື່ ະລບ ເມື່ອປ່າມລບ
ຈະເຫັນຕາມຜິວໜັງມີຈຸດແຜ່ນເນັ້ອຕາຍ .
3.6.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ໃຊ້ຢາ Penicillin 10,000 - 20,000 IU/Kg, IM 3 ມັ້ ຕິດຕື່ກັນ ຫ ຢາຈາພວກ
Sulfonamide ຮ່ວມກັບຢາຊ່ວຍເຊີດຊູຫົວໃຈ Caffeine
3.6.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ໃນເຂດທີື່ມັກເກີດພະຍາດນີັ້ ຕ້ອງທາການສັກຢາວັກຊິນໃຫ້ໝູທຸກໂຕທີມ
ື່ ອ
ີ າຍຸຄົບ 3
ເດອນຂັ້ນໄປ ການລ້ຽງໝູຕ້ອງໃຫ້ມີອາກາດປອດໂປ່ງດີ, ບໃື່ ຫ້ໝູມີຄວາມຮ້ອນອົບເອົັ້າເກີນໄປ ໝັື່ນອະນາ
ໄມຄອກໝູເປັນປະຈາ, ບລ
ື່ ້ຽງໝູຫາຍໂຕໃນຄອກດຽວກັນດ້ວຍຄວາມໜາແໜ້ນແອອັດຈົນເກີນໄປ

3.7

ພະຍາດບາດທະຍັກ (Tetanus)

ແມ່ນພະຍາດຕິດເຊັ້ອທີື່ຮ້າຍແຮງໂດຍຜ່ານບາດແຜ ຂອງ ຄົນ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນັ້ານົມ, ສັດ
ມີອາການຊັກ, ກ້ອນຊີັ້ນຂະເໝັື່ນ ຍ້ອນທາດພິດຂອງເຊອ
ັ້ ພະຍາດທີື່ຜະລິດອອກມາ ແລ້ວໄປທາລາຍສູນກາງ
ປະສາດ
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3.7.1

ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອ Bacteria ຊວ
ື່ ່າ: Clostridium tetani ທີື່ສ້າງ spore ຢູໃ່ ນດິນ
ແລະ ຝຸ່ນຂີສ
ັ້ ັດ ເຊັ້ອພະຍາດເຂົັ້າສູຮ
່ ່າງກາຍໂດຍຜ່ານທາງບາດແຜເລິກເຊັື່ນ: ການຕອນສັດ, ຖກຂອງແຫມ
ຄົມປັກແທງ, ຫັງຈາກທີື່ເຂົັ້າສູຮ
່ ່າງກາຍແລ້ວ ເຊັ້ອພະຍາດຈະເພີື່ມທະວີຈານວນ ແລ້ວຜະລິດທາດພິດ
(Toxin) ອອກມາ ແລະ ຈະຖກສົື່ງໄປທາລາຍລະບົບປະສາດ ອັນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ກ້ອນຊີັ້ນຂະເໝັື່ນ, ຊັກ
ແລະ ຈັງ
3.7.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 15 ມັ້, ສັດມີອາການຊັກ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນກ້າມຊີັ້ນແກ້ມປັັ້ນເຂົັ້າ,
ສັດກິນອາຫານດ້ວຍຄວາມລາບາກ, ກັດປາກແໜ້ນ, ຄາງແຂງ, ຍ່າງໄປດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ, ຫັງຈາກ
ນັັ້ນກ້ອນຊີັ້ນຄ, ຊີັ້ນກະໂທ້ຍປັັ້ນ, ດັງປື່ງ, ຫັນໃຈຝດ, ຫູ ແລະ ຫາງຕັັ້ງຂນ
ັ້ , ສັດຢນຈ່າງຂາອອກ ໂດຍສະ
ເພາະເມື່ອມີສຽງເນອງນັນ ແລະ ສິື່ງລົບກວນ ສັດແຮງຊັກຂັ້ນ ສ່ວນອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຍັງປົກກະຕິ ຫ ສູງ
ຂັ້ນກ່ອນຈະຕາຍ ຖ້າປົວບທ
ື່ ັນສັດຈະຕາຍ ອັດຕາການຕາຍແມ່ນສູງເຖິງ 90
3.7.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
 ໃຫ້ສັດຢູ່ໃນຄວາມງຽບສະຫງົບໃນຮົື່ມມດ ປາສະຈາກສຽງເນອງນັນ ແລະ ແສງ
ສະຫວ່າງ
 ລ້າງບາດແຜດ້ວຍເຫົັ້າ 90, ຖ້າເປັນບາດແຜເລິກໃຫ້ຂະຫຍາຍອອກ ເພື່ອໃຫ້ມີອາ
ກາດລ່ວງ ລ້າງບາດດ້ວຍ Tincture iodine 5% ຫ ລ້າງດ້ວຍ Potassium permanganate
 ສັກ Glucose ປະສົມ ນັ້າ 400 - 600 ml ສັກເສັັ້ນເລອດໄດ້ຮັບຜົນດີ ເພື່ອ
ຫລຸດຜ່ອນການຊັກດີັ້ນ ໃຊ້ຢາ Chloralum Hydratum 30 - 50 ml / ມັ້
 ລ້າງພິດເບື່ອໃນຮ່າງກາຍດ້ວຍຢາ Serum ແກ້ທາດພິດເບື່ອຂອງບາດທະຍັກຄ:
Serum anti tetani ກລະນີບາດໃໝ່ໆໃຊ້ Vaccine tetani

3.8

ພະຍາດອະຫິວາສັດປີກ (Fowl cholera)

ເປັນພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງຂອງສັດປີກທົື່ວໄປ ເຊັື່ນ: ໄກ່ລາດ, ໄກ່ພັນ, ໄກ່ງວງ, ເປັດ, ຫ່ານ
ເຊິື່ງມີອັດຕາການຕາຍສູງ
3.8.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອ Bacteria ຊື່ວ່າ: Pasteurella Multocida Type A ທີື່ມຊ
ີ ີວິດຢູ່
ໃນດິນ, ວັດຖຸຮອງພັ້ນຄອກ, ສິື່ງເໜົື່າເປື່ອຍ ແລະ ຊາກສົບສັດຕາຍໄດ້ດົນເຖິງ 3 ເດອນ
3.8.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 3 - 9 ວັນ ພະຍາດນີມ
ັ້ ັກເກີດກັບໄກ່ອາຍຸ 4 ເດອນຂັ້ນໄປ, ສັດເຈັບມີ
2 ປະກົດການຄ:
 ແບບຮ້າຍແຮງ: ຈະພົບເຫັນໄກ່ຕາຍໂດຍບື່ສະແດງອາການມາກ່ອນເລີຍ ເຊັື່ນ:
ຕາຍຄາຮັງ, ຕົກຄອນຕາຍ, ອາການມີນັ້າເມອກໄຫອອກປາກ, ຫິວນັ້າ, ຖອກທ້ອງ, ຂີເັ້ ປັນນັ້າມີສຂ
ີ າວປົນ
ເຫອງ, ຫອນ ແລະ ຕ້າງຊັ້າ, ໄກ່ແມ່ໄຂ່ໄຂ່ຈະຫລຸດຈານວນລົງ, ໄກ່ຈະຕາຍພາຍໃນ 2-3 ມັ້ ອາການນີັ້ ຈະ
ປະກົດມີນາທັງເປັດ, ໄກ່ ແລະ ໄກ່ງວງພ້ອມໆກັນໃນກລະນີລ້ຽງຮ່ວມກັນ
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 ແບບຊາເຮອ
ັ້ : ສ່ວນຫາຍພົບເຫັນຕອນທ້າຍຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດເຊັື່ນ:
ໄກ່ເຈັບມີຄໃຄ່ອັກເສບ, ມີນັ້າມູກ, ຫາຍໃຈລາບາກ, ໄອຈາມ, ຂີແ
ັ້ ຫວ, ໜ້າບວມ, ຕ້າງໃຄ່ ບາງລາຍອາດມີຄ
ບິດ, ສັດຈ່ອຍຜອມ ແລະ ຕາຍ
3.8.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
 ໃຊ້ຢາຈາພວກ Sulfa ເຊັື່ນ: Sulfa guinoxaline ໃຊ້ຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນ 0.33%
ຫ ປົນອາຫານໃນອັດຕາ 0.4% ໃຫ້ກິນແມ່ນໄດ້ຜົນດີ ຫ ໃຊ້ຢາ Sulfamerazine ປົນນັ້າໃຫ້ກິນ (ຫ້າມປົນ
ນັ້າປະປາ) ເພາະທາດ Cl ໃນນັ້າຈະທາລາຍລິດຢາ
 ໃຊ້ຢາ Tetracycline 10-15 ml /ໂຕ ສັກກ້າມຊີັ້ນ ມັ້ລະ 3 ເທື່ອແມ່ນໄດ້
ຜົນດີ, ໃຊ້ຢາ Terramycine ປົນນັ້າກັື່ນ 2% ວິທີປົນດັງື່ ນີັ້ (ນັ້າ 100 ml + ຢາ 2 g ໄກ່ໃຫຍ່) ໂຕນ້ອຍ
4 ເດອນລົງມາປົນ 1 g
 ໃຊ້ Streptomycin 50 g / 1 Kg / ໂຕ ສັກກ້າມຊີັ້ນ
3.8.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ລ້ຽງສັດໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມຫັກອານາໄມ ຫີກເວັັ້ນການນາເອົາໄກ່ຕິດເຊັ້ອເຂົັ້າມາໃນຄອກ
ວິທີທີື່ດີທ່ີສຸດແມ່ນຕ້ອງສັກຢາວັກຊິນໃຫ້ໄກ່ທຸກໆໂຕທີື່ມອ
ີ າຍຸ 6-8 ອາທິດຂັ້ນໄປ ແລະ ສັກເປັນປົກກະຕິ
ຕາມອາຍຸກຸ້ມກັນຂອງຢາວັກຊິນ

3.9

ພະຍາດຂີຍ
ັ້ າງຂາວ (Pullorum)

ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຊາເຮັ້ອຂອງໄກ່ ແລະ ໄກ່ງວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄກ່
ນ້ອຍມີອັດຕາການຕາຍສູງເຖິງ 80
3.9.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊອ
ັ້ Bacteria ຊວ
ື່ ່າ: Salmonella pullorum ມີຄວາມທົນທານສູງ
ເຊັ້ອພະຍາດຖກແຜ່ກະຈາຍໄປນາອາຈົມ, ໄຂ່, ອາຫານ, ນັ້າ ແລະ ວັດຖຸຮອງພັ້ນຄອກ ນອກນີັ້ເຊັ້ອຍັງສາ
ມາດຜ່ານຈາກແມ່ທີື່ເປັນພະຍາດ ສົື່ງຕໃື່ ຫ້ລູກທາງຮວຍໄຂ່ ເຮັດໃຫ້ລູກທີື່ເກີດມາໃໝ່ຕິດເຊັ້ອມາໂດຍຕັັ້ງແຕ່
ເກີດ ແລະ ແຜ່ລະບາດໄປຫາໂຕອນ
ື່ ໂດຍສະເພາະຕູຟ
້ ັກໄຂ່
3.9.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 4 - 5 ວັນ ໄຂ່ຕິດເຊັ້ອມີອັດຕາການຟັກອອກໜ້ອຍ, ໄກ່ນ້ອຍມັກຈະ
ຕາຍພາຍໃນ 2 ວັນທາອິດ ແລະ ອັດຕາການຕາຍສູງເມື່ອປະມານ 2 ອາທິດ ໄກ່ນ້ອຍເປັນພະຍາດນີັ້ ມີອາ
ການຮ້າຍແຮງຄ: ເຫງົາ, ຂົນຫຍອງ, ປີກເຕື່ອຍ, ນອນຈຸ້ມກັນ, ຫັບຕາ, ຫັນໃຈຝດ, ຖອກທ້ອງ, ຂີຂ
ັ້ າວຄນັ້າ
ປູນຕິດອ້ອມບລິເວນຂົນກົັ້ນ ແລະ ປຽກຊຸ່ມ ດົນໄປກື່ຈະແຫ້ງແຂງອັດຮູກົັ້ນແລ້ວຕາຍ ຖ້າໂຕໃດລອດກື່ຈະ
ເປັນແບບຊາເຮັ້ອຕະຫລອດໄປ. ເຊັ້ອພະຍາດນີັ້ມີຢູ່ນາອະໄວຍະວະສບພັນ, ນັ້າບີ ແລະ ເຫຍື່ອເມອກອື່ນໆ
ບື່ສາມາດສັງເກດເຫັນອາການປ່ວຍຂອງໄກ່ໄດ້, ແຕ່ບາງຄັັ້ງກື່ມີອາການຮ້າຍແຮງໃນໄກ່ໃຫຍ່ເຊັື່ນ: ເຫງົາ, ບື່
ກິນອາຫານ, ຖອກທ້ອງ, ຫອນຊີດຈາງ ແລະ ຈະຕາຍພາຍໃນ 2 - 3 ວັນ
3.9.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treament)
ບສ
ື່ າມາດປິື່ນປົວສັດເຈັບໃຫ້ຫາຍຈາກພະຍາດນີໄັ້ ດ້ ແຕ່ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຈາກ
ການຕາຍ ເພິື່ນໃຊ້ຢາ Furazolidone 20-40 g ປົນອາຫານ 100 Kg ໃຫ້ໄກ່ກິນຕິດຕກ
ື່ ັນ 10 ວັນ ຈະ
ໄດ້ຜົນດີ. ໃຊ້ Sulfamethazine ປົນນັ້າໃຫ້ກິນ 2 g /ນັ້າ 1 ລີດ ໃຫ້ກິນ 3 ມັ້ ບາ 2 ມັ້ ແລະ ໃຫ້ກິນອີກ
3 ມັ້. ໃຊ້ Chloramphenicol ປົນນັ້າ 1 g/ ນັ້າ 1 ລີດ ໃຫ້ກິນພາຍໃນ 5 ມັ້ ຕິດຕື່ກັນ
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ປົວດ້ວຍຢາສະໝູນໄພ: (ທັງປ້ອງກັນ ແລະ ປິື່ນປົວ) ຍອດຂີັ້ເຫັກ (ຂີັ້ເຫັກປົວຂີກ
ັ້ີ າກ),
ມົດແດງສົັ້ມປະມານ 30 ໂຕ, ເອົາມາບົດລວມກັນໃຫ້ແຫກເອົາໃຫ້ໄກ່ກິນ. ຖ້າໄກ່ໂຕທີເື່ ຫງົາໄດ້ 1 ມັ້ ໃຫ້
ກິນພຽງເທື່ອດຽວກື່ຈະເຊົາ, ຖ້າໃຫ້ກິນໝົດທຸກໆໂຕໃນລົກ 2 - 3 ມັ້ ໄກ່ຈະບື່ເປັນພະຍາດຂີຍ
ັ້ າງຂາວ ຫ
ພະຍາດອື່ນໆອີກ
3.9.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ບຄ
ື່ ວນເອົາໄຂ່ທມ
ີື່ ີເຊັ້ອມາຟັກ, ບຄ
ື່ ວນເອົາໄກ່ນ້ອຍ ຫ ໄກ່ໃຫຍ່ຈາກເຂດອື່ນທີື່ເປັນ
ພະຍາດນີັ້ມາລ້ຽງຮ່ວມກັບໄກ່ໃນຟາມ, ຖ້າມີໄກ່ເປັນພະຍາດນີຕ
ັ້ ້ອງທາລາຍຖິມ
ັ້ ແລະ ທາການຂ້າເຊັ້ອຄອກ
ໄກ່ກ່ອນປະມານ 1 ເດອນ ຈື່ງເລີື່ມຕົັ້ນລ້ຽງໃໝ່. ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນໃຊ້ຢາ Furazolidone 2 g /100
ໂຕ ປົນອາຫານໃຫ້ກິນ 5 ມັ້ລຽນຕິດ:
- ໄກ່ອາຍຸ 1 - 10 ມັ້: 2 g/1,000 ໂຕ
- ໄກ່ອາຍຸ 11 - 30 ມັ້: 3 g/1,000 ໂຕ
- ໄກ່ອາຍຸສູງກ່ວາ 30 ມັ້ 4 g/1,000 ໂຕ

3.10

ພະຍາດຫວັດຊາເຮອ
ັ້ (Mycoplasmosis)

ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດແບບຊາເຮັ້ອທາງຫາຍໃຈຂອງໄກ່ລາດ, ໄກ່ພັນ ແລະ ໄກ່ງວງ
3.10.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອ Bacteria ຊື່ວ່າ: Mycoplasma gallisepticum ໄກ່ມັກເປັນຫວັດ
ຊາເຮັ້ອແມ່ນໄກ່ໃນອາຍຸ 3 ອາທິດ ຫາ 5 ເດອນ. ການຕິດແປດແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກໄຂ່, ໄກ່ເຈັບ
3.10.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 4 - 22 ມັ້ ສັດປ່ວຍມີອາການໄອ, ນັ້າມູກໄຫ, ຫັນໃຈຝດ ແລະ ມີສຽງ
ດັງ, ມັກຢດຄອອກເລັ້ອຍໆ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ຄາງໃຄ່ບວມ, ບກ
ື່ ິນອາຫານ ການວິວັດຂອງພະຍາດ
ແມ່ນເປັນແບບຊາເຮັ້ອແກ່ຍາວ ອັດຕາການຕາຍຕື່າ ແຕ່ຖ້າມີເຊັ້ອອື່ນແຊກຊ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ພະຍາດຮ້າຍແຮງ
ຂັ້ນ, ຊາກສົບມີຮ່ອງຮອຍອັກເສບຕາມຫລອດລົມ, ຮີມຕາບວມໃຄ່
3.10.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
- ໃຊ້ຢາ Sulfadimezine 0.10 g / ໂຕ / ມັ້, ປົນນັ້າ ຫ ປົນອາຫານໃຫ້ກິນ
- ໃຊ້ຢາ Sulmet ຊະນິດຝຸ່ນ 50 ml / 5 10 ໂຕ, ປົນນັ້າ ຫ ປົນອາຫານໃຫ້
ກິນ
- ໃຊ້ຢາ Terramycine 0.2 mg / ໂຕ, ປົນນັ້າ ຫ ປົນອາຫານໃຫ້ກິນ
3.10.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ຕ້ອງດູແລ ແລະ ຈັດການດ້ານສຸຂະພາບໃນການລ້ຽງສັດໃຫ້ດີ ຖ້າວ່າເຄີຍມີພະຍາດນີັ້
ລະບາດຢູ່ ຄວນໃຊ້ຢາ Terramycine ປະສົມກັບອາຫານໃຫ້ໄກ່ກິນເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ
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ບົດທີ 4
ບັນດາພະຍາດທີເື່ ກີດຈາກເຊອ
ັ້ ໄວຣັສ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ບອກຊື່ ສາເຫດ ແລະ ອາການພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊັ້ອໄວຣັສໄດ້
2. ອະທິບາຍການບົື່ງມະຕິພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊັ້ອໄວຣັສໄດ້
3. ອະທິບາຍວິທີການປ້ອງກັນພະຍາດທີເື່ ກີດຈາກເຊັ້ອໄວຣັສໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
4.1

ພະຍາດປາກເປອ
ື່ ຍລົງເລັບ (Foot and Mouth Disease)

ເປັນພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງທີື່ສຸດສາລັບສັດເລັບຄູ່ ເຊັື່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ແກະ, ແບ້, ໝູ, ກວາງ
ອູດ ຄົນກສ
ື່ າມາດຕິດແປດພະຍາດນີໄັ້ ດ້ເຊັື່ນກັນ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ
4.1.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອ Virus ທີື່ປະກອບດ້ວຍ 7 ຊະນິດ ຄ: O, A, C, SAT1, SAT2,
SAT3 ແລະ Asai1 ແຕ່ຜ່ານມາຢູປ
່ ະເທດເຮົາພົບແຕ່ 2 ສາຍພັນຄ: O and C ເຊັ້ອພະຍາດມີຄວາມທົນ
ທານສູງໃນຊາກສົບສັດຕາຍ ແລະ ເກັດບາດແຜແຫ້ງ
4.1.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 2 - 4 ວັນ, ບາງເທື່ອຮອດ 3 ອາທິດ ສັດເລີື່ມຕົັ້ນຍ່າງຂາຫ້ານ, ກິນອາ
ຫານໜ້ອຍລົງ, ມີນັ້າລາຍເປັນຢາງຍ້ອຍໄຫຜິດປົກກະຕິ ປະກົດມີປ່າມແດງເປັນຕຸ່ມໂພງຕາມຮີມສົບ, ເຫຍື່ອ
ເມອກຜົັ້ງປາກ, ລີັ້ນ ແລະ ຫວ່າງເລັບຕີນ ສັດໄຂ້ຂັ້ນສູງ 40-41.5oC, ສັດຈະບກ
ື່ ິນອາຫານ ແລະ ຈ່ອຍຜອມ
ໄວ, ຂັັ້ນທີ 2 ຕຸ່ມໂພງນັັ້ນແຕກກາຍເປັນບາດແຜ ສັດນ້ອຍອາດຕາຍໄດ້. ການວິວັດຂອງພະຍາດ 8 - 12 ມັ້.
ສັດຈ່ອຍຜອມຍ້ອນກິນອາຫານບໄື່ ດ້, ອັດຕາການຕາຍຕື່າ, ແຕ່ຖ້າມີພະຍາດອື່ນເຂົັ້າແຊກແຊງເຊັື່ນ: ພະຍາດ
ເຕົັ້າໂຮມເລອດ, ໄຂ້ເລອດດາ, ໄຂ້ບວມ ຈະເຮັດໃຫ້ສັດຕາຍໄດ້. ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບນີຖ
ັ້ ້າມີການລະ
ບາດແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍດ້ານເສດຖະກິດເຊັື່ນ: ເສຍນັ້າໜັກ, ເສຍແຮງງານລາກແກ່ ແລະ ຈາ
ໜ່າຍຜົນຜະລິດບື່ໄດ້
4.1.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ທາການລ້າງບາດແຜທີື່ປາກ ແລະ ຕີນ ດ້ວຍ Acetic Acid ຫ Potassium
Permanganate 1:1000, ໃຊ້ Serum ປາກເປອ
ື່ ຍລົງເລັບສັກ, ໃຊ້ Formol 10 ລ້າງບາດແຜ
ເລັບຕີນ ຖ້າສົງໄສວ່າສັດມີອາການຊມເຊັ້ອໃຫ້ສັກຢາຕ້ານເຊັ້ອນາ
ປິື່ນປົວດ້ວຍຢາສະໝຸນໄພ: ໃຊ້ເປອກໄມ້ທີື່ມີລົດຝາດ ແລະ ໝາກໄມ້ປະເພດສົັ້ມ
ເຊັື່ນ: ເປອກກະໂດນໂຄກ, ເປອກໝາກຂາມປ້ອມ, ເປອກດູ,່ ເປອກເຄອໜາມຫັນແດງ, ແລະ ເປອກໄມ້
ອື່ນໆ ທີື່ເຫັນວ່າເປັນປະເພດຝາດ ມີວິທີການປຸງແຕ່ງຢາດັື່ງລຸ່ມນີ:ັ້
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 ເອົາເປອກໄມ້ດັື່ງກ່າວໄປທຸບໃຫ້ມຸ່ນ, ຕົັ້ມຂ້ຽວແລ້ວທາໃສ່ບາດແຜຕີນ, ປະຕິບັດ
ໄປ 2-3 ມັ້ລຽນຕິດ ອາການບາດແຜຈະຫາຍໄປ ສ່ວນບາດແຜຢູ່ປາກໃຫ້ໃຊ້ໝາກໄມ້ທີື່ມີລົດສົັ້ມ ເຊັື່ນ:
ໝາກນາວ, ໝາກເຟອງ ທາປາກບາດ ສາລັບເປອກ ແລະ ໝາກໄມ້ໄດ້ແນວໜື່ງກແລ້ວແນວໜື່ງ
4.1.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ເອົາສັດເຈັບໄວ້ບ່ອນສະອາດ ແລະ ແຫ້ງດີ ປາສະຈາກບ່ອນເປິເປັ້ອນ, ທາການປິື່ນປົວ
ດ້ວຍຢາພັ້ນເມອງທີື່ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທີງນີັ້ ຫ້າມນາເອົາສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດທີື່ເປັນພະຍາດອອກຈາກເຂດພະ
ຍຸສັດເດັດຂາດ ຈົນກວ່າພະຍາດນີຈ
ັ້ ະສະຫງົບລົງ. ນອກນີັ້ຍັງ ຕ້ອງສັກຢາວັກຊິນໃຫ້ສັດລ້ຽງເປັນປະຈາ

4.2

ພະຍາດອະຫິວາ ງົວ - ຄວາຍ (Rinderpest)

ເປັນພະຍາດຕິດແປດຂອງງົວ ຄວາຍ ເຊິື່ງມີລັກສະນະສະເພາະ ຄ: ສັດເຈັບມີອາການໄຂ້ສູງ, ຕາຍ
ໄວ ແລະ ອັດຕາການຕາຍສູງ, ກ່ອນຕາຍຕົນໂຕສັື່ນ, ຫາຍໃຈຫອບ, ເຫັນບາດແຜຢູໃ່ ນປາກ ແລະ ຕາມລາ
ໄສ້ ມີຂອບແດງຊັ້າຈິື່ງພາໃຫ້ສັດຖ່າຍອອກເລອດ
4.2.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອໄວຣັສ (Virus) ຊວ
ື່ ່າ: Tortor bovis ການຕິດແປດແມ່ນຍ້ອນເຊັ້ອ
ພະຍາດຕິດນານັ້າ, ອາຫານ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ພາຊະນະຕ່າງໆທີື່ມີການສາພັດກັບສັດ
4.2.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 3 - 9 ວັນ ສັດເຈັບໄຂ້ຂັ້ນສູງ ດັງ ແລະ ປາກແຫ້ງ, ຕາແດງ ແລະ ມີຂີັ້
ຕາ ທ້ອງຜູກ, ຕມ
ື່ າ 2 - 3 ມັ້ ຈະມີນັ້າມູກປົນໜອງ ແລະ ນັ້າຕາໄຫ, ເບື່ອອາຫານ, ບື່ຄ້ຽວເອັ້ອງ ແຕ່ກັດແຂ້ວ
ຕມ
ື່ າມີອາການທ້ອງລ່ວງ ອາຈົມບາງຄັງັ້ ເປັນເລອດ ແລະ ມີກິື່ນເໝັນຄາວ, ສັດຈ່ອຍຜອມລົງຢ່າງໄວວາ ສັດ
ຈະຕາຍພາຍໃນ 5 - 10 ວັນ ອັດຕາການຕາຍສູງ 90 - 100
4.2.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ບມ
ື່ ີວິທີການປິື່ນປົວທີື່ໄດ້ຮັບຜົນ
4.2.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ຄວນລ້ຽງສັດໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມຫັກສຸຂະພິບານ ຕະຫລອດຮອດການປ້ອງກັນການນາ
ເອົາເຊັ້ອພະຍາດເຂົັ້າມາໃນຝູງສັດລ້ຽງ ຈະເຮັດໃຫ້ສັດປອດຈາກພະຍາດໄດ້, ຖ້າໃນເຂດທີື່ເຄີຍມີປະຫວັດ
ຂອງພະຍາດລະບາດ ຫ ເຂດໃກ້ຄຽງທີື່ເຄີຍມີພະຍາດນີລ
ັ້ ະບາດຢູ່ ຄວນສັກຢາວັກຊິນໃຫ້ສັດລ້ຽງເປັນປະຈາ

4.3

ພະຍາດອະຫິວາໝູ (Swine fever or Classic swine fever or Hog
cholera)

ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງທີື່ສຸດສາລັບໝູທຸກໆອາຍຸ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ໝູມອ
ີ າການຕາຍ 80
ຂັ້ນໄປ ຖວ່າເປັນພະຍາດອັນຕະລາຍນັ້າເບີ 1 ຂອງໝູຢໃູ່ ນປະເທດເຮົາ
4.3.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອໄວຣັສ (Virus) ຊື່ວ່າ: Pestivirus ເຊິື່ງມີຄວາມທົນທານສູງຢູໃ່ ນຊີັ້ນ
ເຢັນ ແລະ ຊີັ້ນເອອບເກອ, ການຕິດແປດແມ່ນເກີດຂນ
ັ້ ຍ້ອນກິນອາຫານ ແລະ ນັ້າທີື່ມີເຊັ້ອພະຍາດນີ,ັ້ ໂດຍ
ສະເພາະການນາເອົາຊີັ້ນໝູທີື່ເປັນພະຍາດນີັ້ໄປບລິໂພກ ແລ້ວເອົາເສດອາຫານທີື່ເຫອດັື່ງກ່າວນີໄັ້ ປໃຫ້ໝູກິນ,
ນອກນີເັ້ ຊັ້ອພະຍາດຍັງແຜ່ກະຈາຍໄດ້ງ່າຍໂດຍຕິດໄປນາເສັ້ອຜ້າ, ເກີບ, ລົດຂົນສົື່ງສັດ ແລະ ເຊັ້ອພະຍາດຍັງ
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ສາມາດປິວໄປນາອາກາດອີກດ້ວຍ. ເມື່ອເກີດພະຍາດອະຫິວາໝູແລ້ວມັກມີເຊັ້ອເຕົັ້າໂຮມເລອດ ແລະ ພະ
ຍາດຖອກທ້ອງແຊກຊ້ອນນາອີກ
4.3.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 5 - 15 ວັນ ສັດເຈັບສະແດງອາການດັື່ງນີ:ັ້
 ແບບຮ້າຍແຮງ: ເລີມ
ື່ ຕົັ້ນດ້ວຍໝູມີອາການເຫງົາ, ບກ
ື່ ິນອາຫານ, ອຸນຫະພູມຂັ້ນ
ສູງ 41 -42oC, ເກີດມີອາການຮາກ, ຖ່າຍທ້ອງ ຫ ຖ່າຍຍາກ, ຕາແດງ, ນັ້າຕາໄຫລ, ມີຂຕ
ີັ້ າ, ມີອາການປອດ
ອັກເສບ, ໄອ, ນັ້າມູກໄຫ, ຫັນໃຈຝດ, ຂາຫັງບແ
ື່ ຂງແຮງ, ຍ່າງເຊໄປມາ, ຕາມໜັງໃບຫູ, ຄ, ພັ້ນທ້ອງ ແລະ
ແອບແອຂາ ມີປ່າມແດງຊັ້າ, ໝູນ້ອຍມັກຈະຊັກ ຕື່ມາກຈ
ື່ ະຕາຍ ພາຍໃນ 5 - 6 ມັ້
 ອາການປານກາງ ແລະ ຊາເຮັ້ອ: ສັດຈ່ອຍຜອມຍ້ອນເປັນຖອກທ້ອງ, ຮີມຕາ
ແລະ ປອດອັກເສບ ພະຍາດນີແ
ັ້ ກ່ຍາວເຖິງ 15 ວັນ ແລ້ວກຕ
ື່ າຍ
4.3.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ບມ
ື່ ີວິທີການປິື່ນປົວ
4.3.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ໃນການລ້ຽງໝູເພື່ອບໃື່ ຫ້ໝູຕິດພະຍາດນີັ້ ຕ້ອງສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນໃຫ້ໝູທຸກໆໂຕທີື່
ມີອາຍຸ 3 ເດອນຂັ້ນໄປ. ຖ້າຫາກພະຍາດອະຫິວາໝູລະບາດ ຫ້າມເຄື່ອນຍ້າຍໝູເຂົັ້າມາໃນທ້ອງຖິນ
ື່ ເຮົາເປັນ
ເດັດຂາດ, ຈົນກວ່າພະຍາດນີຈ
ັ້ ະສະຫງົບລົງ, ຫ້າມບລິໂພກຊີັ້ນໝູທີື່ເປັນພະຍາດນີັ້ ແລະ ຫ້າມນາເອົາເສດອາ
ຫານຈາກໝູທີື່ເປັນພະຍາດນີັ້ໄປເກອໝູໂຕອື່ນເປັນເດັດຂາດ

4.4

ພະຍາດວັ້ (Rabies)

ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງສາລັບສັດທີື່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນັ້ານົມເຊັື່ນ: ໝາ, ແມວ, ງົວ, ຄວາຍ,
ໝູ, ມ້າ ແລະ ສັດເລອດອຸ່ນທຸກຊະນິດທີື່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນັ້ານົມລວມທັງຄົນ ເຊິື່ງເຊັ້ອພະຍາດຈະເຂົັ້າໄປທາລາຍ
ລະບົບປະສາດສູນກາງ ສຸດທ້າຍຈະສິັ້ນສຸດດ້ວຍການຕາຍ, ພະຍາດນີັ້ຍັງແຜ່ລະບາດຫາຍຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ
4.4.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອໄວຣັສ ຊື່ວ່າ: Rabdovirus ບເື່ ກີດຂອງພະຍາດແມ່ນມາຈາກໝາເປັນ
ວເັ້ ປັນຕົວການໃນການນາເຊັ້ອພະຍາດນີັ້ແຜ່ລາມໄປຍັງໂຕສັດອື່ນໆ,
ເຊັ້ອພະຍາດແມ່ນສາມາດພົບໃນນັ້າ
ລາຍຂອງໝາເປັນວັ້ກ່ອນສະແດງອາການ 10 ວັນ, ການຕິດແປດແມ່ນເກີດຂັ້ນຍ້ອນຖກໝາວກ
ັ້ ັດ
4.4.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ ແຕ່ 12 ມັ້ ຫາ 3 - 5 ເດອນ ຫ 1 ປີ, ສ່ວນຢູໃ່ ນຄົນ 2 ອາທິດ, ອັນ
ຕະລາຍຂອງພະຍາດນີັ້ ແມ່ນຂັ້ນກັບທີື່ຕັັ້ງຂອງບາດແຜບ່ອນຖກໝາວກ
ັ້ ັດ ໂດຍສະເພາະບາດແຜທີື່ຢໃູ່ ກ້ກັບ
ລະບົບປະສາດສູນກາງ ຍິງື່ ມີຄວາມອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງສູງ ອາການຂອງພະຍາດວັ້ສະແດງອອກ 2 ລັກສະ
ນະຄ:
 ລັກສະນະບ້າປ່ວງ: ເບັ້ອງຕົັ້ນມີອາການຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພດຕິກາຂອງສັດ,
ສັດມີລັກສະນະຊຸດໂຊມ, ບກ
ື່ ິນອາຫານ ແລະ ນັ້າ ຕມ
ື່ າ 1 - 2 ມັ້ ມີອາການກະວົນກະວາຍເປັນບ້າປ່ວງ,
ທ່ຽວບມ
ື່ ີຈຸດ, ກັດໂດຍບເື່ ຫົື່າ, ຫອນມີສຽງເເຫບ, ເມື່ອໄປພົບຄົນ ຫ ສັດ ກື່ກັດໄປໝົດ, ກິນສິງື່ ທີື່ບແ
ື່ ມ່ນ
ອາຫານເຊັື່ນ: ເປອກໄມ້, ກ້ອນດິນ, ສາຍລວດ, ກ້ອນຫີນ ແລະ ອື່ນໆ... ສວາບປາກຄສວາບແມງວັນ ຫັງ
ຈາກນັັ້ນຕາດາຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ, ຄາງກະໄຕເບັ້ອງລຸ່ມແຂງ, ນັ້າລາຍເຫີຍ ເວລາເຫັນອາຫານ ແລະ ນັ້າ ທື່
ອາຫານຈະປັັ້ນ ຫັງຈາກນັັ້ນ 2 - 3 ມັ້ ມີອາການອ່ອນເພຍ, ເປັນອາມະພາດແລ້ວຕາຍ
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 ລັກສະນະວກ
ັ້ ກ: ສັດສະແດງອາການເປັນອາມະພາດ ໃບໜ້າ ແລະ ກ້າມຊີັ້ນຄ
ແລະ ຄາງກະໄຕເຕື່ອຍ, ນັ້າລາຍໄຫຊະຊາຍ, ເຫົື່າບອ
ື່ ອກສຽງ, ເປັນອາມະພາດແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົື່ວທຸກໆ
ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍໄວທີື່ສຸດ ຫັງຈາກນັັ້ນສັດກື່ຈະຕາຍ (ການຕາຍແມ່ນຕາຍໄວກວ່າລັກສະນະບ້າປ່ວງ)
ອັດຕາການຕາຍ 100
4.4.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ພະຍາດວແ
ັ້ ມ່ນປົວບດ
ື່ ີ, ດັງື່ ນັັ້ນ ສັດທີື່ຖກໝາວກ
ັ້ ັດໃຫ້ຂ້າຖິັ້ມ ສ່ວນຄົນທີື່ຖກໝາກັດ,
ສາລັບໝາໂຕທີື່ກັດນັັ້ນຢ່າຟ້າວຂ້າ ໃຫ້ຂັງໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍເປັນເວລາ 15 ວັນ ເພື່ອສັງເກດເບິື່ງອາການຂອງໝາ
ຖ້າບມ
ື່ ຫ
ີ ຍັງຜິດປົກກະຕິ ໝາຍວ່າໝານັັ້ນບື່ເປັນວັ້, ຖ້າໝານັັ້ນເປັນວໃັ້ ຫ້ສົື່ງຄົນທີື່ຖກໝາວກ
ັ້ ັດ ໄປປິື່ນປົວທີື່
ໂຮງໝ
4.4.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
 ສັກຢາວັກຊິນວັ້ໃຫ້ໝາທີື່ມີອາຍຸຄົບຕາມການົດເປັນປົກກະຕິ
 ບື່ໃຫ້ໝາມີໂອກາດໄດ້ພົວພັນກັບສັດປ່າທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຕື່ການຕິດເຊັ້ອ
 ກາຈັດໝາທີື່ບື່ມີເຈົັ້າຂອງໃຫ້ໝົດໄປ
 ສາລັບຄົນແມ່ນແພດຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ຄາແນະນາ ແລະ ປິື່ນປົວ

4.5

ພະຍາດນິວຄາເຊີນ (Newcastle disease)

ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດທີຮ
ື່ ້າຍແຮງ ແລະ ເປັນບັນຫາສາຄັນທີື່ສຸດໃນການລ້ຽງໄກ່ຢບ
ູ່ ້ານເຮົາ, ພະ
ຍາດນີເັ້ ຮັດໃຫ້ໄກ່ຕາຍເປັນຈານວນຫວງຫາຍ ສັດປີກເປັນພະຍາດນີັ້ ຕົັ້ນຕແມ່ນ ໄກ່ລາດ, ໄກ່ພັນ ສ່ວນໄກ່
ງວງ ໄກ່ຕ໋ອກ ກື່ເປັນແຕ່ບຮ
ື່ ້າຍແຮງ
4.5.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອໄວຣັສ ຊື່ວ່າ: Paramyxovirus ເຊິື່ງມີຄວາມທົນທານສູງຕຄ
ື່ ວາມ
ໜາວ ແລະ ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແຫື່ງກາເນີດຂອງພະຍາດແມ່ນໄກ່ເຈັບ, ເຊັ້ອພະຍາດແຜ່ຂະຫຍາຍໄປຕາມຊີັ້ນ
ສັດຕາຍ, ໄຂ່ໄກ່, ພະຫະນະຂົນສົື່ງສັດ ແລະ ຄົນກເື່ ປັນຕົວນາເຊັ້ອທີື່ສາຄັນເຊັ້ອພະຍາດນີໄັ້ ດ້ເຊັື່ນກັນ
4.5.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 2 - 10 ວັນ ໄກ່ສະແດງອາການອອກດັື່ງນີ:ັ້
 ແບບຮ້າຍແຮງ: ໄກ່ຈະຕາຍໄວທີສ
ື່ ຸດ ແລະ ມີອັດຕາສູງ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນບື່
ສາມາດເສັງເກດເຫັນອາການມາກ່ອນເລີຍ ຊື່ງມັກຈະເຫັນໄກ່ຕາຍໃນລົກ, ຕາຍຄາຮັງ ໃນຕອນເຊົັ້າເປັນ
ຈານວນຫວງຫາຍ ສ່ວນທີື່ບຕ
ື່ າຍກື່ຈະເປັນແບບຮ້າຍແຮງປານກາງ
 ແບບຮ້າຍແຮງປານກາງ: ເບັ້ອງຕົັ້ນມີໄຂ້, ໄກ່ເຫງົາ, ອ່ອນເພຍ, ຫັນໃຈຝດ, ໄອ
ຈາມ, ຫັນໃຈມີສຽງກົນ, ຂີເັ້ ປັນສີຂຽວ, ໄກ່ແມ່ຈະເຊົາໄຂ່, ເປອກໄຂ່ບາງ ແລະ ບາງໂຕມີອາການທາງລະບົບ
ປະສາດເຊັື່ນ: ຍ່າງວົນວຽນ, ຄບິດຄແງ້ນ, ຍ່າງຖອຍຫັງ ຫ ເປັນອາມະພາດ ໄກ່ເປັນພະຍາດນີມ
ັ້ ອ
ີ ັດຕາການ
ຕາຍສູງ 80 - 100
4.5.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ບມ
ື່ ີວິທປ
ີ ົວດ້ວຍຢາຫວງ
ປິື່ນປົວດ້ວຍຢາສະໝຸນໄພ: ໃຊ້ເຄອເຂົາຮ 1 ຂມ
ັ້ , ເປອກຂົມກະເດົາ 2 ນິັ້ວມ, ຕົັ້ນຜັກ
ຂະ (ຜັກເໜົື່າ) 2 ຂັ້ມ ແລະ ລາຊາບີ ໃຊ້ໃບແກ່ ຫ ໃຊ້ທັງ 5 ຢ່າງ (ຮາກ, ໃບ, ຕົັ້ນ, ດອກ ແລະ ເມັດ)
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ວິທກ
ີ ານ: ທັບເປອກຂົມກະເດົາໃຫ້ແຕກດີທີື່ສຸດ ແລ້ວແຊ່ນັ້າໄວ້ໃຫ້ອ່ອນ ຫັງຈາກນັັ້ນ
ນາມາປະສົມກັບນັ້າເຄອເຂົາຮ, ຕົັ້ນຜັກຂະ ແລະ ລາຊາບີ ໃຫ້ໄດ້ນັ້າເຂັັ້ມຂຸ້ນທີື່ສຸດ, ແລ້ວເອົາຢາຖອກໃສ່
ປາກໃຫ້ໄກ່ທຸກໂຕທີື່ມີອາການເຈັບກິນ ແລ້ວແຍກອອກຈາກຝູງ (ໃຫ້ກິນ 2 ເທື່ອ/ມັ້, ເຊົັ້າ ແລະ ແລງ) ພະ
ຍາດຈະຫາຍດີພາຍໃນ 3 ມັ້
4.5.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ເພື່ອປ້ອງກັນບໃື່ ຫ້ໄກ່ເປັນພະຍາດນີັ້ ຄວນລະມັດລະວັງຢ່ານາເອົາເຊັ້ອພະຍາດເຂົັ້າມາ
ໂດຍສະເພາະການເອົາໄກ່ຈາກແຫ່ງອື່ນມາລ້ຽງ ໂດຍບຮ
ື່ ປ
ູ້ ະຫວັດ ຫ ເອົາໄກ່ຕາຍຫ່າມາກິນ ການປ້ອງກັນດີ
ທີສ
ື່ີ ຸດແມ່ນການສັກຢາວັກຊິນ ໃຫ້ໄກ່ເປັນປະຈາ

4.6

ພະຍາດໝາກສຸກສັດປີກ (Fowl pox)

ເປັນພະຍາດຕິດແປດທີື່ແຜ່ລະບາດແບບຊ້າໆຂອງໄກ່, ໄກ່ງວງ ແລະ ສັດປີກອື່ນໆ ລັກສະນະ
ຂອງພະຍາດໝາກສຸກເກີດມີ 2 ແບບຄ: ແບບທີປ
ື່ ະກົດຢູຜ
່ ິວໜັງ ແລະ ແບບເກີດທີເື່ ຫຍື່ອເມອກຜົັ້ງລາຄ
4.6.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອໄວຣັສ ທີື່ມີຫາຍສາຍພັນ ແຕ່ລະສາຍພັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໝາກ
ສຸກສະເພາະສັດຊະນິດໜື່ງເທົື່ານັັ້ນ, ເຊັ້ອພະຍາດສາມາດມີຊີວິດຢູໄ່ ດ້ຫາຍປີໃນເກັດບາດແຜແຫ້ງ, ການຕິດ
ແປດແມ່ນຜ່ານທາງບາດແຜ ຫ ຮອຍແຕກແຫງຂອງຜິວໜັງ, ສ່ວນຍຸງ, ໄຮ ແລະ ປະເພດແມງໄມ້ກິນເລອດ
ກື່ເປັນພະຫະນະນາເຊັ້ອພະຍາດນີັ້ໄດ້ ພະຍາດນີມ
ັ້ ັກເກີດກັບໄກ່ທີື່ມີອາຍຸຕື່າກ່ວາ 12 ເດອນ
4.6.2 ອາການ (Symptom)
 ແບບເປັນຕຸ່ມຢູ່ຜິວໜັງ (Skin form): ຈະປະກົດມີຕຸ່ມຕູດ ຫ ຕຸ່ມໜອງຕາມບ
ລິເວນທີື່ບື່ມີຂົນເຊັື່ນ: ຫອນ, ຕ້າງ, ຂອບຕາ, ຮິມຕາ, ຮິມສົບ ຖ້າເປັນຫາຍອາດລາມໄປຫາພາກສ່ວນອື່ນໆ
ຂອງຮ່າງກາຍ ທາອິດຕຸມ
່ ຈະມີຂອງແຫວຂຸ້ນຢູທ
່ າງໃນ ແລະ ຕື່ມາຈະເປື່ອຍເປັນສີເຫອງຂຸ້ນແລ້ວແຫ້ງກາຍ
ເປັນເກັດ
 ແບບແຜ່ນເນັ້ອຕາຍ (Diphtheric form): ແມ່ນເກີດມີແຜ່ນເນັ້ອຕາຍ, ມີໜອງ
ປົກຄຸມຢູຜ
່ ົັ້ງລາຄ ບລິເວນເຫຍື່ອເມອກຜົັ້ງປາກອ້ອມຮອບລີັ້ນໄກ່ ແລະ ຫອດລົມ ເຮັດໃຫ້ໄກ່ກິນອາຫານ
ແລະ ຫັນໃຈລາບາກ, ອັດຕາການຕາຍສູງກວ່າແບບເປັນຢູຜ
່ ິວໜັງ 50
4.6.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ບມ
ື່ ີຢາປິື່ນປົວໂດຍກົງ, ແຕ່ໃຫ້ແກະຕຸ່ມໜອງອອກ ແລ້ວເອົາ Tincture of iodine
ທາ ສ່ວນອາການທີື່ຊ່ອງຄນັັ້ນປິື່ນປົວບໄື່ ດ້ຮັບຜົນ
4.6.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ໃຊ້ວັກຊິນໃຫ້ໄກ່ທີື່ມອ
ີ າຍຸ 2 - 3 ອາທິດ ແລະ ໃຫ້ລມ
ັ້ ຄນອີກ ເມື່ອສັດມີອາຍຸປະມານ
12 - 20 ອາທິດ

4.7

ພະຍາດອະຫິວາເປັດ (Duck plague)

ພະຍາດອະຫິວາເປັດ ຫ ຮຽກວ່າ ພະຍາດລາໄສ້ອັກເສບຕິດຕຂ
ື່ ອງເປັດ, ຍ້ອນເຊັ້ອໄວຣັສ ເປັນ
ພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງເກີດຂັ້ນກັບເປັດ, ຫ່ານ ແລະ ນົກຫົງທຸກເພດໄວ ຊື່ງມີອາການຂີເັ້ ປັນເລອດ ແລະ
ລາໄສ້ອັກເສບ ເຮັດໃຫ້ເປັດມີອັດຕາການຕາຍສູງ ເຖິງ 80 - 100
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4.7.1

ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອ Virus ຊວ
ື່ ່າ: Herpes Virus, ພະຍາດນີຕ
ັ້ ິດແປດຈາກການສາພັດ
ໂດຍກົງທາງນັ້າ, ອາຫານທີື່ມີເຊັ້ອ ແລະ ເປັດທີເື່ ປັນພະຍາດເປັນແຫື່ງຕິດເຊັ້ອທີື່ສາຄັນ
4.7.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 3 - 7 ວັນ, ສັດຈະຕາຍໂດຍບໄື່ ດ້ສະແດງອາການມາກ່ອນເລີຍ ຖ້າເປັນ
ຮ້າຍແຮງຈະມີອາການເຫງົາ, ຢນຊງ, ບື່ຫລີັ້ນນັ້າ, ອ່ອນເພຍ, ບກ
ື່ ິນອາຫານ, ຫິວນັ້າ, ຫົວຊົັ້ນເຂົັ້າປີກ, ເຈັບ
ປວດຕາມກ້າມຊີັ້ນ ມີເລອດໄຫອອກມາຈາກປາກ ແລະ ດັງ, ຂອບຕາໃຄ່, ນັ້າຕາໄຫ, ມີຂຕ
ີັ້ າ ຕື່ມາມີອາການ
ຖອກທ້ອງ, ຂີເັ້ ປັນນັ້າສີຂຽວປົນເຫອງ ຫ ປົນເລອດ ການຕາຍເກີດຂັ້ນຫັງຈາກສະແດງອາການມາໄດ້ 7 ວັນ
4.7.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ບມ
ື່ ີຢາປິື່ນປົວ
4.7.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ໃຊ້ຢາວັກຊິນປ້ອງກັນໃຫ້ເປັດ, ຫ່ານທີມ
ື່ ີອາຍຸ 2 - 3 ອາທິດຂັ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ເປັນປະຈາ

4.8

ພະຍາດຫອດລົມອັກເສບ (Infectious bronchitis, IB)

ເປັນພະຍາດຕິດຕທ
ື່ າງລະບົບຫາຍໃຈຂອງໄກ່, ເຮັດໃຫ້ມີອັດຕາການຕາຍສູງໂດຍສະເພາະໃນໄກ່
ນ້ອຍ ພະຍາດນີັ້ ນາຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດມາສູ່ອຸດສາຫະກາການລ້ຽງໄກ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ
ລ້ຽງໄກ່ພັນຊີັ້ນ
4.8.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອ Virus ຊວ
ື່ ່າ Corona virus ການຕິດແປດເກີດຂັ້ນໂດຍຝຸ່ນລະອອງ
ນາອາກາດຫາຍໃຈ, ການກິນອາຫານ ແລະ ນັ້າທີມ
ື່ ີເຊັ້ອພະຍາດ
4.8.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 18 - 36 ຊົື່ວໂມງ ຈາພວກໄກ່ນ້ອຍມີອາການໄອຈາມ, ຫັນໃຈຝດ, ມີ
ສຽງດັງ, ນັ້າມູກໄຫ, ນັ້າຕາໄຫ, ອັດຕາການຕາຍສູງເຖິງ 40 ສາລັບໄກ່ໃຫຍ່ຈະບຮ
ື່ ້າຍແຮງ ຊື່ງມີອາການ
ຫາຍໃຈລາບາກ, ມີສຽງກົນ ສາລັບໄກ່ທີື່ພວມໄຂ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຫຼຸດລົງ, ເປອກໄຂ່ອ່ອນ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ຂອງໄຂ່ຫຼຸດລົງ
4.8.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ບມ
ື່ ີຢາປິື່ນປົວ, ແຕ່ຄວນລ້ຽງ ແລະ ດູແລໄກ່ທີື່ເຈັບເປັນພິເສດ ທາງດ້ານອະນາໄມ ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ອັດຕາການຕາຍຫຼຸດລົງໄດ້
4.8.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ໃຊ້ຢາວັກຊິນສັກປ້ອງກັນ

4.9

ພະຍາດກ້ອງສຽງອັກເສບຕິດຕສ
ື່ ດ
ັ ປີກ (Infectious Laryngotracheitis)

ເປັນພະຍາດຕິດແປດທາງລະບົບຫາຍໃຈຂອງສັດປີກ ປະມານ 4 - 5 ເດອນ, ບຄ
ື່ ່ອຍພົບໃນໄກ່
ນ້ອຍ ຖ້າມີກບ
ື່ ຮ
ື່ ້າຍແຮງ
4.9.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອ Virus ຊວ
ື່ ່າ: Herpes virus ເຊິື່ງມີຄວາມທົນທານຕສ
ື່ ິື່ງແວດລ້ອມ ມີ
ຊີວິດຢູໃ່ ນຊາກໄກ່ເຖິງ 21 - 70 ວັນ
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4.9.2

ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 6 - 12 ວັນ ອາການມີ 3 ລັກສະນະຄ:
1) ແບບຮ້າຍແຮງ: ໄກ່ຕາຍໂດຍທັນທີທັນໃດ ແຜ່ລະບາດໄວ ແລະ ອັດຕາການຕາຍ
ສູງເຖິງ 50 - 70 ຈະຕາຍຫັງຈາກປ່ວຍໄດ້ 2 - 3 ວັນ ຫ ບສ
ື່ ະແດງອາການອອກມາກ່ອນເລີຍ, ໄກ່ເຈັບ
ມີອາການຫັນໃຈລາບາກ, ມີສຽງດັງ, ເວລາຫັນໃຈຢດຄອອກອ້າປາກກວ້າງ, ຈາມ, ໄອ ອາດພົບນັ້າມູກຂຸ້ນ
ແລະ ເລອດອອກໃນຫອດລົມ
2) ແບບຮ້າຍແຮງປານກາງ ແລະ ຊາເຮັ້ອ: ພະຍາດຂະຫຍາຍແບບຊ້າໆ ແລະ ເບົາບາງ
ກວ່າ ອັດຕາການຕາຍປານກາງປະມານ 10 - 30 ສ່ວນແບບຊາເຮັ້ອແມ່ນເປັນຊ້າໆ ມີອາການໄອ, ອ້າປາກ
ຫັນໃຈ, ອັດຕາການຕາຍຕື່າ 10 - 20
4.9.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treament)
ບມ
ື່ ີຢາປິື່ນປົວ
4.9.4 ການປ້ອງກັນ (Pevention)
ບຄ
ື່ ວນເອົາໄກ່ທີື່ມີເຊັ້ອເຂົັ້າມາລ້ຽງ, ໃຊ້ວກ
ັ ຊິນປ້ອງກັນແມ່ນໄດ້ຜົນດີ

4.10

ພະຍາດບ້າປ່ວງ (Aujesky’ s disease or Pseudo rabies)

ເປັນພະຍາດຕິດແປດຂອງສັດ ຊື່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບປະສາດສູນກາງຖກທາລາຍ ຫ ຮຽກວ່າ ວັ້ທຽມ
4.10.1 ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອ Virus ຊວ
ື່ ່າ: Herpes virus ສັດເປັນພະຍາດນີມ
ັ້ ີ ໝູ, ໝາ, ແມວ,
ງົວ, ຄວາຍ, ແກະ, ແບ້, ມ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝູນ້ອຍ, ໝູເປັນພະຍາດນີຈ
ັ້ ະເປັນຕົວການໃນການນາເຊອ
ັ້
ໄວ້ຕາມທາມະຊາດ, ການຕິດແປດເກີດຂນ
ັ້ ຍ້ອນການກິນອາຫານ ແລະ ອາກາດຫາຍໃຈທີື່ມີເຊັ້ອພະຍາດນີັ້
ປະປົນຢູ່ ໝູນ້ອຍມັກຕິດເຊັ້ອນາແມ່ໂດຍທາງນັ້ານົມ
4.10.2 ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອ 5 - 16 ວັນ ອາການແມ່ນຂັ້ນກັບອາຍຸກະສຽນຂອງສັດ, ໝູນ້ອຍອາຍຸ
ຕື່າກວ່າ 2 ອາທິດ ຈະເປັນແບບຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີອັດຕາການຕາຍສູງເກອບຮອດ 100, ຕາຍແບບກະທັນ
ຫັນ 12 - 24 ຊົື່ວໂມງ ຫັງຈາກຕິດເຊັ້ອ, ໝູທີື່ມີອາຍຸແກ່ກວ່ານີມ
ັ້ ີອາການໄຂ້, ບື່ກິນອາຫານ, ເຫງົາ ແລະ ມີ
ອາການທາງລະບົບປະສາດເຊັື່ນ: ຍ່າງເຊ, ກ້ອນຊີັ້ນປັັ້ນ ຫ ສະເໝັື່ນ ແລະ ເປັນເປ້ຍ ເປັນລ່ອຍ ອັດຕາການ
ຕາຍແມ່ນ 20 - 100 ຊື່ງຈະມີຂັ້ນຫັງຈາກຕິດເຊັ້ອໄດ້ 1 ອາທິດ, ສາລັບໝູໃຫຍ່ແມ່ນເປັນແບບເບົາບາງ
ຫ ເປັນທາງລະບົບຫາຍໃຈ, ເປັນຫວັດ ສ່ວນໝູແມ່ຈະໃຫ້ລູກຫຼຸດລົງ, ສ່ວນໝາ ແມວ ງົວ ຄວາຍແມ່ນມີອາ
ການຄັນຄາຍຮ້າຍແຮງ, ສັດສະແດງອອກຄ: ຮຸກຖູຢບ
ູ່ ເື່ ປັນປົກກະຕິ, ກະວົນກະວາຍ, ກັດແຂ້ວ, ຫັນໃຈ
ຫອບ ແລະ ຈະຕາຍພາຍຫັງສະແດງອາການ 2 ມັ້
4.10.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ການປິື່ນປົວທີື່ໄດ້ຜົນດີແມ່ນ ໃຊ້ Serum ຕ້ານບ້າປ່ວງ ຮ່ວມກັບ caffeine
4.10.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ປ້ອງກັນການນາເອົາພະຍາດເຂົັ້າມາ, ຖ້າພະຍາດເຄີຍລະບາດ ຄວນສັກຢາປ້ອງກັນພະ
ຍາດໄວ້
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ບົດທີ 5
ບັນດາພະຍາດກາຝາກທີສ
ື່ າຄັນຂອງສັດລ້ຽງ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
1. ບອກກຸ່ມຂອງພະຍາດກາຝາກພາຍໃນ - ພາຍນອກໄດ້
2. ອະທິບາຍວິທີການບົື່ງມະຕິພະຍາດກາຝາກໄດ້
3. ອະທິບາຍວິທີການປິື່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດກາຝາກໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
5.1

ຄວາມໝາຍຂອງພະຍາດກາຝາກ

ພະຍາດກາຝາກໝາຍເຖິງບັນດາແມ່ກາຝາກຕ່າງໆ ທີື່ອາໄສເກາະກິນນາສິື່ງທີື່ມີຊີວິດອື່ນ (ເຈົັ້າ
ພາບ) ໂດຍແຍ່ງກິນອາຫານ ແລະ ນັ້າລື່ລ້ຽງຈາກເຈົັ້າພາບ ນອກນັັ້ນ ບາງຊະນິດຍັງທາລາຍຈຸລັງ ແລະ ລົບ
ກວນຂະບວນການຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຜິດປົກກະຕິ
ພະຍາດກາຝາກມີ 2 ຊະນິດຄ: ກາຝາກພາຍໃນ (Endoparasite) ແລະ ກາຝາກພາຍນອກ
(Exo parasite)

5.2

ບັນດາພະຍາດກາຝາກພາຍໃນ

ບັນພະຍາດກາຝາກພາຍໃນ ແມ່ນກາຝາກທີື່ອາໄສເກາະກິນຢູຕ
່ າມອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງສັດ
ລ້ຽງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຕາມລາໄສ້ອ່ອນ, ລາໄສ້ແກ່, ຕັບ, ກະເພາະ ...
ຕາຕະລາງທີ 3

ບັນດາພະຍາດກາຝາກພາຍໃນ

1. ພະຍາດໂຕກົມຂອງໝູ Ascaridosis
Suum
2. ພະຍາດໂຕກົມຂອງງົວ - ຄວາຍ
Neoascaridosis
3. ພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ Fasciolosis
4. ພະຍາດລຊ Trichinellosis
5. ພະຍາດເຫງົານອນຂອງມ້າ
Trypanosomosis
6. ພະຍາດທ້ອງບິດສັດປີກ Coccidiosis
7. ພະຍາດສານຂອງໝູ Cysticercosis
Suum

10. ພະຍາດເສັັ້ນດ້າຍຂອງມ້າ Strongylidosis
11. ພະຍາດສານຖົງນັ້າ Cysticcrcosis
12. ພະຍາດເສັັ້ນດ້າຍຂອງໝູ Strongylidosis
Suum
13. ພະຍາດໂຕກົມໃນປອດຂອງໝູ
Ascaridosis suis
14. ພະຍາດໂຕກົມສັດປີກ Ascaridosis
avian
15. ພະຍາດໂຕແປສັດປີກ Teniasis avium
16. ພະຍາດເອຄີໂນກົກ Ekinococosis
17. ພະຍາດໄຂ້ຍ່ຽວດາ Babesiasis
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8. ພະຍາດສານງົວ - ຄວາຍ Cysticercosis
bovine
9. ພະຍາດຕົວແປຂອງໝາ Teniasis Canis
5.2.1

ພະຍາດໂຕກົມ (Nematodes)
ກາຝາກຈາພວກນີັ້ ແມ່ນອາໄສຢູນ
່ າລາໄສ້ອ່ອນຂອງສັດ ໄດ້ແກ່: Haemonchus;
Oesophagostomum; Bunostomum; Trichostrongylus; Ostertagia ແລະ ຍັງມີພະຍາດ
ໂຕກົມອື່ນໆ. ຕົວຢ່າງ: Haemonchus ເປັນແມ່ທ້ອງໂຕກົມທີຢ
ື່ ນ
ູ່ າໝາ, ແມວ ເອີັ້ນວ່າ: Dipyliasis ສາ
ມາດຕິດເດັກນ້ອຍເວລາສາພັດກັບອາຈົມທີື່ຕິດຢູກ
່ ົັ້ນໝາ ແມວ, ການກິນອາຫານບລ
ື່ ້າງມ (ການຕິດເຊັ້ອຈາກ
ໂຕກົມສາມາດຜ່ານເຂົັ້າໄປສູເ່ ນັ້ອເຫຍື່ອຂອງຄົນເຊັື່ນ: ຕັບ, ປອດ, ໝາກໄຂ່ຫັງ, ສະໝອງ ແລະ ຕາ ພາໃຫ້
ເກີດເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງເຊັື່ນ: ພະຍາດລຊຢູໃ່ ນຊີັ້ນໝູ
5.2.2 ພະຍາດໂຕແປ (Cestodes) ມີຫາຍຊະນິດຄ:
 Taenia ມີຢນ
ູ່ າຄົນ + ໝູ (ສານ) ຍາວ 5 - 7 m ແຕ່ລະຂມ
ັ້ ີເພດຜູ້ ແລະ ເພດ
ແມ່ ຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ສາມາດປະສົມກັນເອງໄດ້
 Echinococcus ມີຢູ່ນາໝາມີຄວາມຍາວ 10 Cm
 Monezia ມີຢນ
ູ່ າງົວ, ແກະ ແລະ ແບ້ (ບຕ
ື່ ິດຄົນ) ອາໄສຢູນ
່ າລາໄສ້ອອ
່ ນ (ສີ
ເຫອງ) ໄຂ່ເປັນຕົວອາໄສຢູນ
່ າໄຮ (Mites)
5.2.3 ກຸມ
່ ຂອງໃບໄມ້ຕາ່ ງໆ (Trematodes) ມີ 2 ປະເພດຄ:
 ພວກຢູ່ໃນເລອດ Schistosoma ຊະນິດຕ່າງໆ
 ພວກຢູ່ໃນຕັບ Fasciola hepatica (ທັງສອງປະເພດແມ່ນມັກເກີດຂັ້ນຢູນ
່ າ
ແກະ, ແບ້, ງົວ, ຄວາຍ ແລະ ສາມາດຕິດໃສ່ຄົນໄດ້)
5.2.4 ກຸມ
່ ພະຍາດກາຝາກໃນໝວດປະຖົມມະສັດ (Protozoa)
 ຕົວຢ່າງ 1: ຢູນ
່ າລາໄສ້ເຊັື່ນ: Coccidiosis, Amoeba, Balantidiam
 ຕົວຢ່າງ 2: ຢູນ
່ າເສັັ້ນເລອດເຊັື່ນ: Babisia, Theleria, Trypanosoma,
Plasmodium, Anaplasma

5.3

ບັນດາພະຍາດກາຝາກພາຍນອກ

ໃນການລ້ຽງສັດເຂດຮ້ອນ ມັກພົບບັນຫາກ່ຽວກັບພະຍາດກາຝາກພາຍນອກ ເຊັື່ນ: ເຫັບ ເຫົາ
ແລະ ໄຮ ຈັດເປັນພະຍາດທີື່ລົບກວນສັດທີື່ສາຄັນຢ່າງຍິື່ງເພາະ ອຸນຫະພູມ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ລວມທັງ ວິທີ
ການລ້ຽງສັດແບບປ່ອຍຕາມທົື່ງຫຍ້າ ຈະເອັ້ອອານວຍຕື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍຂອງພະ ຍາດ
ໄດ້ດີ. ພະຍາດພາຍນອກດັື່ງກ່າວ ແມ່ນອັນຕະລາຍຕື່ສັດແຕກຕ່າງກັນໄປ ບາງຊະນິດເກາະກິນເລອດ ຈາກສັດ
, ບາງຊະນິດລົບກວນສັດໃຫ້ລາຄານ, ບາງຊະນິດເກາະກັດກິນຜີວໜັງທີື່ປົກຄຸມສັດ ແຕ່ທີື່ສາຄັນນັັ້ນ ກຄບາງ
ຊະນິດເປັນຕົວນາເຊັ້ອພະຍາດມາຕິດໃສ່ສັດ ບັນດາພະຍາດກາຝາກພາຍນອກທີື່ ສາຄັນໄດ້ແກ່:
5.3.1 ເຫັບ (Ticks)
ເຫັບແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດ (Family) ທີື່ສາຄັນຄ: Ixodidae ຫ Hardticks
ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຫັບງົວ ຄວາຍ, ແລະ Argasidae ຫ Soft ticks ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຫັບສັດປີກ
ເຫັບດັື່ງກ່າວນີັ້ອາໄສເກາະກິນເລອດຢູ່ນາຕົວສັດ
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ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງເຫັບ ນອກຈາກຄອຍດູດກິນເລອດສັດແລ້ວ ເຫັບຍັງເຮັດໃຫ້
ຜີວໜັງເກີດເປັນບາດແຜອັກເສບ, ເຮັດໃຫ້ເຊັ້ອພະຍາດແຊກຊມເຂົັ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ງ່າຍ ນອກນັັ້ນ ເຫັບຍັງ
ເປັນຕົວນາເຊັ້ອໄວຣັສ ແບັກທີເຣຍ ເຊັ້ອຣາ ແລະ ອື່ນໆ ພາໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດຕ່າງໆກັບສັດເຊັື່ນ: ພະຍາດ
Anaplasmosis, Piroplasmosis ແລະ Babesiasis ເຊິື່ງເປັນພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊັ້ອຣິກເກດເຊຍ
ແລະ ໄວຣັສ ຫລາຍຊະນິດ
ການຄວບຄຸມ ແລະ ກາຈັດເຫັບ
ການກາຈັດເຫັບ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກໃຊ້ຢາເຄມີຕ່າງໆ ການໃຊ້ຢາໃນກຸ່ມ organophosphate ແມ່ນກາຈັດເຫັບໄດ້ດີ ທັງມີຄວາມປອດໄພສູງ ບື່ຄ່ອຍຈະມີບັນຫາສານພິດຕົກຄ້າງເຊັື່ນ: ຢາ
Asuntol, Neguvon ຫ Trichlophon, Bovinox, Burcotox ແລະ Malathion. ການກາຈັດ ເຫັບ
ໃຫ້ງົວ ຄວາຍ ມີຫລາຍວິທີ ເຊັື່ນ: ຖ້າມີສັດຫລາຍ ແມ່ນໄລ່ຕ້ອນສັດລົງອາບໃນອ່າງນັ້າຢາ ເຊິື່ງວິທີນີັ້ ວ່ອງໄວ
ດີ ສັດອາບປຽກຊຸ່ມທົື່ວທັງຕົວ ແລະ ທົື່ວເຖິງດີ. ແລະ ການໄລ່ຕ້ອນຜ່ານບ່ອນພົື່ນຢາ ເຊິື່ງວິທີນີັ້ ບຄ
ື່ ່ອຍເກີດ
ອັນຕະລາຍຕສ
ື່ ັດ ແລະ ຢາກຢູ່ໃນສະພາບທີື່ສົດກວ່າ ຖ້າມີສັດຈານວນໜ້ອຍ ກອາດຈະໃຊ້ເຄື່ອງ ພົື່ນຢາ
ຊະນິດມຖ ຫ ອາດຈະໃຊ້ຜ້າຈຸບນັ້າຢາເຊັດຕາມຕົວສັດກໄດ້ ເຊິື່ງສະດວກ ແລະ ປະຢັດດີແຕ່ຜູ້ປະ ຕິບັດ
ຄວນປ້ອງກັນຕົວຈາກລະອອງພິດຂອງຢາດັື່ງກ່າວ. ອ່າງອາບນັ້າຢາຄວນມີຄວາມຍາວບື່ຕື່າກວ່າ 2 m ແລະ
ຄວາມສູງຂອງນັ້າຢາບື່ຄວນຕື່າກ່ວາ 185 Cm ທາງຍ່າງກ່ອນລົງອ່າງອາບນັ້າຢາ ຄວນມີຮາງລ້າງຕີນ ຍາວ
ປະມານ 4 m ແລະ ມີລະດັບນັ້າສູງບື່ຕື່າກວ່າ 20 Cm ສ່ວນຕື່ໄປຈາກອ່າງອາບນັ້າຢາ ເປັນຄອກພັກສັດ ເພື່ອ
ລຖ້າໃຫ້ນັ້າຢາທີື່ຕິດຕົວສັດຕົກລົງພັ້ນແລ້ວໄຫກັບຄນມາອ່າງອາບນັ້າຢາເໝອນເດີມ

ຮູບທີ 1 ຕົວຢ່າງອ່າງອາບນາັ້ ຢາສາລັບງົວ-ຄວາຍ
ນອກຈາກວິທີການໃຊ້ຢາກາຈັດເຫັບເທິງຕົວສັດໂດຍກົງແລ້ວ ການຈູດທົື່ງຫຍ້າ ກເປັນ
ຫຼຸດຜ່ອນຈານວນເຫັບລົງໄດ້. ການໄຖຄາດພວນດິນ ກຈະເຮັດໃຫ້ຕົວອ່ອນຂອງເຫັບຖກແສງແດດ ຖກ
ຮ້ອນແຫ້ງແລ້ງ ແລ້ວກຈະຖກກາຈັດໄດ້ ການງົດໃຫ້ສັດລົງທົື່ງຫຍ້າປະມານ 3 ເດອນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັບຂາດ
ອາຫານ ຈະເຮັດໃຫ້ເຫັບຄ່ອຍຕາຍໄປ ໃນໄລຍະນີັ້ຄວນກ່ຽວຫຍ້າມາເກອສັດ ແລະ ສີດພົື່ນຢາກາຈັດເຫັບ
ເທິງຕົວສັດຢ່າງສະໝື່າສະເໝີ ມີວິທີການໜື່ງກອາດຈະໄດ້ຜົນເຊັື່ນ: ເຮັດໃຫ້ເຫັບເກີດການຂະຫຍາຍພັນ ບື່
ໄດ້ ຫ ການໃຊ້ສັດອື່ນທາລາຍ ຫ ກິນເຫັບເປັນອາຫານເຊັື່ນ: ໄກ່ ນົກ ແລະ ມົດເປັນຕົັ້ນ
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5.3.2

ເຫົາ (Lice)
ເຫົາຈັດຢູ່ໃນ order Phthiraptera ແຍກເປັນ 2 Sub order ຄ:
 Mallopaga ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ເຫົາກັດກິນຜີວໜັງ (Biting lice) ເຫົາພວກນີັ້ ຈະ
ເກາະກິນຜີວໜັງ ຂົນ ເສດເນັ້ອເຫຍື່ອທີື່ບລິເວນຜີວໜັງ ລວມທັງເລອດ ແລະ ນັ້າເຫອງ ທີື່ຊມອອກມາຈາກ
ຜີວໜັງ
 Anoplura ຫ ເຫົາດູດເລອດ (Sucking lice) ເຊິື່ງຈະເຈາະດູດເລອດສັດ ເປັນ
ອາຫານ ອັນຕະລາຍຂອງເຫົາແມ່ນເຮັດໃຫ້ສັດຄັນ ແສບ ຄາຍເຄອງຜີວໜັງ ກະວົນກະວາຍ ເຮັດໃຫ້ນັ້າ ໜັກ
ສັດຫລຸດລົງ ຖ້າມີຈານວນຫລາຍຈະເຮັດໃຫ້ສັດເລອດຈາງ ແລະ ເຖິງຕາຍໄດ້
ການຄວບຄຸມເຫົາໃນ ງົວ ຄວາຍ
ຈະໃຊ້ວິທີດຽວກັນກັບການກາຈັດເຫັບທີື່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັັ້ນກໄດ້ ແຕ່ສິື່ງສາຄັນກຄ:
ຕ້ອງເຮັດ 2 ຄັັ້ງ ໂດຍໃຫ້ຫ່າງກັນ 2 ອາທິດ ເພາະວ່າໃນການເຮັດທາອິດແມ່ນທາລາຍສະເພາະຕົວເຫົາ ເທົື່າ
ນັັ້ນ ສ່ວນໄຂ່ເຫົາບື່ຖກທາລາຍ. ດັື່ງນັັ້ນຈື່ງຈາເປັນຕ້ອງເຮັດຊັ້າອີກຄັັ້ງ ເພື່ອທາລາຍຕົວເຫົາທີື່ກາລັງຟັກຕົວ
ອອກຈາກໄຂ່
ການຄວບຄຸມເຫົາໃນໝູ
ໃຊ້ຜ້າຈຸບນັ້າມັນເຄື່ອງແລ້ວພັນ ຫ ປົກຜີວໜັງຂອງໝູກຈະໄດ້ຜົນໃນການທາລາຍ ທັງ
ຕົວເຫົາ ແລະ ໄຂ່
ການຄວບຄຸມເຫົາໃນສັດປີກ
ນອກຈາກການໃຊ້ຢາກາຈັດໃນຕົວສັດແລ້ວ ຄວນໃຊ້ຢາຜົງໂຮຍ ຫ ອາດຈະໃຊ້ຢາຂ້າ
ແມງໄມ້ ທີື່ມີສານນິໂຄຕິນ (Nicotine sulfate) ສີດພົື່ນທາບລິເວນທີື່ສດ
ັ ອາໄສກໄດ້
5.3.3 ໄຮ (mite)
ໄຮຈັດເຂົັ້າຢູ່ໃນ Order Acarina ເຊັື່ນດຽວກັບເຫັບ ແຕ່ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າເຫັບ,
ໄຮສ່ວນໃຫຍ່ຈະຈະເລີນເຕີບໂຕເທິງຕົວສັດ ໄຮກເຮັດໃຫ້ຜີວໜັງສັດອັກເສບ ເຮັດໃຫ້ເຊັ້ອພະຍາດອື່ນເຂົັ້າ
ແຊກແຊງ, ສັດຈ່ອຍຜອມ, ນັ້າໜັກຫຼຸດລົງ, ເລອດຈາງ, ເຖິງຕາຍໄດ້
ການຄວບຄຸມໄຮໃນໃນສັດ ກເຮັດເຊັື່ນດຽວກັນກັບການກາຈັດຄວບຄຸມເຫັບ ໂດຍນາ
ໃຊ້ຢາຈາພວກ Asuntol, Neguvon ຕາມຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຄກັນ
ການກາຈັດຄວບຄຸມໄຮໃນໝູນັັ້ນໃຊ້ຢາ Neguvon ສີດພົື່ນໃສ່ຕົວສັດ ຈະໃຫ້ຜົນດີ
ແລະ ສະດວກປອດໄພ
ການກາຈັດ ແລະ ຄວບຄຸມໄຮໃນສັດປີກ: ໄຮໄກ່ນັບວ່າເປັນບັນຫາຂອງການລ້ຽງໄກ່
ໃນຊົນນະບົດຢ່າງຍິື່ງ ໄຮໄກ່ມີ 2 ຊະນິດທີື່ສາຄັນຄ:
 ໄຮແດງ (Dermanyssus gallinae) ໄຮຊະນິດນີັ້ ມີຂະໜາດຍາວປະມານ
1.5 mm. ດູດເລອດກິນໂດຍສະເພາະຕອນກາງຄນ ສ່ວນຕອນກາງເວັນຈະໜີໄປລີັ້ຊອ
່ ນຕົວ ຕາມຫບຮ່ອງ
ຮູຕ່າງໆຕາມຝາຄອກ ຫ ວັດສະດຸຕ່າງໆໃນຄອກໄກ່ ດັື່ງນັັ້ນ ການໃນການກວດຫາໄຮ ຕ້ອງກວດຫາໃນເວລາ
ກາງຄນ
 ໄຮເກາະຂົນ (Liponyssus ຫ Tropical mites) ໄຮໄກ່ພວກນີັ້ ຈະເກາະ
ກັນເປັນກຸ່ມໆເປັນຈຸຕາມຂົນໄກ່. ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ກາຈັດໃຫ້ໄດ້ຜົນ ຕ້ອງໃຊ້ຢາກາຈັດຕາມຕົວສັດ
ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ຢູ່ອາໄສ ໂດຍໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ຊະນິດຜົງໂຮຍ ຫ ອາດໃຊ້ວິທີການສີດພົື່ນກື່ໄດ້ ສ່ວນ
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ບລິເວນທີື່ຢອ
ູ່ າໄສ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ພົື່ນດ້ວຍຢາ Malathion ເຂັັ້ມຂຸ້ນ 4% ຫ ໃຊ້ Nicotine
sulfate 4% ຈະໃຫ້ຜົນດີ

5.4

ບັນດາພະຍາດກາຝາກພາຍໃນທີສ
ື່ າຄັນຂອງສັດລ້ຽງ
5.4.1

ພະຍາດມານນາັ້ ຫ ພະຍາດໝາກເຫອງ (Anaplasmosis)
ຈຸດພິເສດຂອງເຊັ້ອນີັ້ ແມ່ນອາໄສຢູນ
່ າແມງໄມ້ຕ່າງໆ ພິເສດແມ່ນຢູນ
່ າໂຕເຫັບ, ລັກສະ
ນະອາການຂອງ Anaplasmosis ເມື່ອທະລຸເຂົັ້າໃນເສັັ້ນເລອດ ຈະເຮັດໃຫ້ Gene ບວມຕາຍ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ເສັັ້ນເລອດບລິເວນຜິວໜັງອັດຕັນ, ນອກນີອ
ັ້ າດພົບຢູສ
່ ະໝອງ, ຫົວໃຈ ແລະ ອະໄວຍະວະອື່ນໆ ດັື່ງນັັ້ນ
ພະຍາດນີຈ
ັ້ ື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຕ່າງໆເຊັື່ນ: ຜິວໜັງເປີກລອກ, ໄຂ້ປວດຫົວ, ກະວົນກະວາຍ ອາການດັື່ງ
ກ່າວນີັ້ ເຮັດໃຫ້ນັ້າຖ້ວມຫົວໃຈ (ນັ້າເປັນສີເຫອງ) ຫົວໃຈທາງານຜິດປົກະຕິ
ຮ່ອງຮອຍ
ມີນັ້າຄ້າງຢູຜ
່ ົັ້ງເອິກ, ໝາກຫົວໃຈ ແລະ ຜົັ້ງທ້ອງ ມີເມັດເລອດປັນຈຸດຈຸມ
້ ຕາມໝາກຫົວ
ໃຈ, ຫອດລົມເປັນສີແດງ, ມີນັ້າໃນປອດ, ມ້າມ, ຕັບ ແລະ ບີໃຄ່ ເອີັ້ນວ່າ: ພະຍາດມານນັ້າ ຫ ພະ ຍາດໝ
າກເຫອງ
ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ແມ່ນໃຊ້ຢາໃນກຸ່ມຂອງ
Tetracycline
ເຊັື່ນ:
Oxytetracycline;
Chlortetracycline; Doxycicline ແລະ Chloramphenicol ຈັດວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີໃນການປິື່ນປົວ ຫ
ທາການກາຈັດເຫັບ ໂດຍການໃຊ້ຢາຂ້າເຫັບ ເຊັື່ນ: Asuntol, Taktik ຫ້າມໃຊ້ຢາຊັນຟາປິື່ນປົວພະຍາດ
Anaplasmosis ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ພະຍາດນີຮ
ັ້ ຸນແຮງຂັ້ນໄດ້
5.4.2 ພະຍາດໂຕກົມ ຂອງ ໝູ (Ascaridosis suis)
ແມ່ນແມ່ທ້ອງຊະນິດໜື່ງທີມ
ື່ ີຊວ
ື່ ່າ: Ascaris Suum ເຊິື່ງອາໄສເກາະກິນຢູນ
່ າລາໄສ້
ອ່ອນຂອງໝູ ສ່ວນຫາຍມັກເກີດກັບໝູທີື່ມີອາຍຸ 2 - 4 ເດອນ
ວົງຈອນຊີວດ
ິ ຂອງພະຍາດ
ແມ່ທ້ອງໂຕກົມເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ໂດຍບມ
ື່ ີເຈົັ້າຂອງກາງ (Intermediate
host) ເປັນບ່ອນຂະຫຍາຍ, ໝູທີື່ມີແມ່ທ້ອງຈະສົື່ງໄຂ່ອອກທາງອາຈົມ, ໄຂ່ແມ່ກາຝາກຕົກມາຂ້າງນອກ
ແລ້ວພາຍໃນ 10 ວັນ, ໃນເມື່ອໝູໄປກິນໄຂ່ ແລະ ໂຕດ້ວງດັື່ງກ່າວ ກື່ຈະຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເກາະກິນນາ
ຮ່າງກາຍຂອງສັດ ແລະ ພາຍຫັງ 1- 2.5 ເດອນ, ດ້ວງນັັ້ນ ກມ
ື່ ີອາຍຸເພດສົມບູນ ແລະ ອາໄສເກາະກິນນາລາ
ໄສ້ ເຖິງ 4 - 10 ເດອນ
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ຮູບທີ 2 ວົງຈອນຊີວດ
ິ ຂອງພະຍາດໂຕກົມໝູ
ອາການຂອງພະຍາດ
ໃນເບັ້ອງຕົັ້ນການລະລາຍອາຫານບເື່ ປັນປົກະຕິ, ສັດມັກຮາກ, ເລອດຈາງ, ຈ່ອຍຜອມ,
ໝູນ້ອຍຈະມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫ ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າ ສ່ວນຫາຍອາການບື່ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນ
ການບົງື່ ມະຕິ
ກວດເບິື່ງໄຂ່ກາຝາກຕາມອາຈົມຂອງສັດ, ເມື່ອປາດເບິື່ງລາໄສ້ຈະເຫັນແມ່ທ້ອງໂຕກົມ
ຢູນ
່ າລາໄສ້
ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ໃຊ້ຢາ Piperazine ປະສົມກັບອາຫານໃຫ້ໝູກິນ 2 ເທື່ອ/ມັ້ ຄ: ໝູຕື່າກວ່າ 50 Kg
ໃຊ້ຢາ 0.3 mg/Kg ມັ້ຂ້າແມ່ທ້ອງຄວນເອົາອາຫານໃຫ້ກນ
ິ ໜ້ອຍລົງ 2 ເທື່ອຂອງອາຫານທີື່ໃຫ້ກິນປົກກະ
ຕິ, ສ່ວນນັ້າໃຫ້ກິນຕາມໃຈ
ປົວດ້ວຍຢາສະໝຸນໄພ: ກົກສ້ຽນ, ກົກກຫ້ຽນ ເອົາເປອກ, ຮາກຈານວນເທົື່າໆກັນ ຕາ
ໃຫ້ມຸ່ນແຊ່ເອົານັ້າໃຫ້ສັດກິນ
ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ຖ່າຍພະຍາດໃຫ້ສັດເປັນປະຈາ ໂດຍການໃຫ້ຢາ Piperazine ໃຊ້ຄການປິື່ນປົວທີື່ໄດ້
ກ່າວມາຂ້າເທິງນັັ້ນ, ທາການວິໄຈຂີໝ
ັ້ ູ ເພື່ອຊອກຫາໄຂ່ກາຝາກ ສ່ວນໝູແມ່ມານຄວນຂ້າແມ່ທ້ອງກ່ອນເກີດ
ລູກ 1 ເດອນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ອານາໄມຄອກເປັນປະຈາ
5.4.3 ພະຍາດສານໝູ (Finnos cysticercus)
ສານໝູແມ່ນຕົວນາງຂອງພະຍາດກາຝາກໂຕແປຊະນິດໜື່ງ, ຊື່ງເກາະກິນນາລາໄສ້ຂອງ
ຄົນເທົື່ານັັ້ນ ມີລວງຍາວເຖິງ 3 m, ປະກອບດ້ວຍຫາຍຂເັ້ ຖິງ 1,000 ຂ,ັ້ ຊື່ງວົງຈອນຊີວິດຂອງພະຍາດນີັ້ມີ
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ຄ: ຄົນຜູທ
້ ີື່ມີແມ່ທ້ອງໂຕແປໄປຖ່າຍຊະຊາຍ, ໄຂ່ແມ່ທ້ອງອອກມາຂ້າງນອກນາອາຈົມ, ເມື່ອໝູໄປກິນອາຈົມ
ຂອງຄົນທີື່ມີໄຂ່ແມ່ທ້ອງໂຕແປໄຂ່ຂອງແມ່ທ້ອງ ເມື່ອຕົກຮອດລາໄສ້ກຈ
ື່ ະແຕກເປັນຕົວນາງ ຕື່ມາມັນຈະເຂົັ້າ
ສູເ່ ສັັ້ນເລອດ ຜ່ານໄປຫາກ້ອນຊີັ້ນຫົວໃຈ, ກ້ອນຊີັ້ນລະຫວ່າງກະດູກຂ້າງ... ເມື່ອຕົກຮອດກ້ອນຊີັ້ນຕົວນາງ
(Cysticercus) ເຫົື່ານັັ້ນຈະຝັງຕົວ ແລະ ສ້າງເປອກຫຸ້ມເອົາໄວ້ ທີື່ເຮົາເອີັ້ນວ່າ: ສານ ເມື່ອຄົນເຮົາ ກິນເອົາ
ຊີນ
ັ້ ດິບເປັນສານ ຫ ປຸງແຕ່ງບສ
ື່ ຸກດີ ເມັດສານດັື່ງກ່າວ ຈະຟັກອອກເປັນແມ່ທ້ອງແປ ແລະ ເກາະກິນຢູນ
່ າລາ
ໄສ້ຂອງຄົນ ມັນສາມາດມີຊີວິດຢູໄ່ ດ້ຮອດ 10-25 ປີ

ຮູບທີ 3 ວົງຈອນຊີວດ
ິ ຂອງພະຍາດກາຝາກ ສານໃນຊີນ
ັ້ ໝູ
ການປິນ
ື່ ປົວດ້ວຍຢາສະໝຸນໄພ:
ໃຊ້ແກ່ນໝາກອສາລັບຂ້າແມ່ທ້ອງໂຕແປ
ວິທກ
ີ ານ: ໃຊ້ແກ່ນໝາກອເອົາໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ, ຕາໃຫ້ມຸ່ນປະສົມໃສ່ອາຫານໃຫ້
ສັດກິນດັງື່ ນີ:ັ້


ດ້ວຍ NaSO4)

ໝູ, ແບ້: 100 g-200 g/ໂຕໃຫຍ່
ງົວ - ຄວາຍ: 300g-500 g/ໂຕໃຫຍ່ (ໃນເມື່ອສັດກິນແລ້ວ ຄວນລ້າງທ້ອງ
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ການປ້ອງກັນ:
 ຫີກລ້ຽງບໃື່ ຫ້ງົວ ຫ ໝູໄດ້ມໂີ ອກາດໄປກິນອາຈົມຂອງຄົນດ້ວຍວິທີລ້ຽງໝູຢໃູ່ ນ
ຄອກ



ຂ້າແມ່ທ້ອງຂອງຄົນ
ມີການກວດກາຊີັ້ນຄັກແນ່ກ່ອນຈື່ງນາໄປບລິໂພກ, ຖ້າກລະນີທີື່ເຫັນວ່າຊີັ້ນມີສານ

ກື່ໃຫ້ທາລາຍຖີັ້ມ
 ຄວນຫີກລ້ຽງການບລິໂພກຊີັ້ນດິບ ຈະເປັນຊີັ້ນງົວ ຫ ຊີັ້ນໝູ
 ເຮົາບຄ
ື່ ວນຖ່າຍຊະຊາຍ, ຄວນມີສ້ວມຖ່າຍ
5.4.4 ພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ (Fasciolosis)
ແມ່ນພະຍາດກາຝາກສາຄັນຊະນິດໜື່ງ ເຊິື່ງພາໃຫ້ສັດຈ່ອຍຜອມຜະລິດນັ້ານົມໜ້ອຍ
ແລະ ມີຜົນຕເື່ ສດຖະກິດ ຍ້ອນວ່າເວລາເຮົາຂ້າສັດຈາເປັນຕ້ອງທາລາຍຖິັ້ມໝົດ ພະຍາດນີມ
ັ້ ັກເກີດຢູນ
່ າ
ແກະ, ແບ້, ງົວ - ຄວາຍ ບາງເທື່ອໝູ, ມ້າ ແລະ ຄົນ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແມ່ກາຝາກ: ແມ່ກາຝາກ Fasciola hepatica ແລະ
Fasciola gigantica ເກາະກິນຢູທ
່ ື່ບີຕໃື່ ສ່ຕັບ, ໂຕກາຝາກ Fasciola ຂະຫຍາຍໂຕໂດຍອາໄສຫອຍຊະ
ນິດໜື່ງ (Lymnalea truniatula) ເປັນເຈົັ້າຂອງກາງໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ, ໄຂ່ໂຕແມ່ກາຝາກທີື່
ສະສົມໃນຮ່າງກາຍສັດ (ຕັບ) ຈະຖກສົື່ງອອກມາຂ້າງນອກນາອາຈົມ, ພາຍຫັງ 2 ອາທິດ ໄຂ່ຂອງມັນຈະ
ແຕກເປັນດ້ວງໜອນ ເຊິື່ງໄປອາໄສຢູນ
່ າຫອຍ ມີຊີວິດຢູຫ
່ ັັ້ນລະຫວ່າງ 2 - 3 ເດອນ ແລ້ວດ້ວງນັັ້ນຈະອອກ
ຈາກຫອຍມາອາໄສຢູ່ໃນນັ້າ ແລະ ເກາະກິນຢູຕ
່ າມຫຍ້າ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕສ
ື່ ັດໃນໄລຍະ 5 ເດອນ, ສັດ
ຈະຕິດພະຍາດນິັ້ ຖ້າຫາກວ່າສັດໄປກິນຫຍ້າທີື່ມດ
ີ ້ວງໄລຍະຕິດເຊັ້ອປະປົນຢູ່ ຫັງຈາກຕົກຢູໃ່ ນຮ່າງກາຍສັດ
ພາຍໃນ 3 - 4 ເດອນ ດ້ວງ Fasciola ກື່ຈະມີເພດສົມບູນ ແລະ ເກາະກິນຢູໃ່ ນຕັບຂອງສັດເຖິງ 5 ປີບາງ
ເທື່ອກດ
ື່ ົນກວ່ານັນ
ັ້

ຮູບທີ 4 ລັກສະນະຂອງແມ່ກາຝາກໃບໄມ້ໃນຕັບ
ອາການ (Symptom)
ຕັບອັກເສບ, ການເດີນຂອງນັ້າບີໃນລະບົບລະລາຍອາຫານ ແລະ ເລອດບປ
ື່ ົກກະຕິ, ຖ້າ
ອາການພະຍາດຮ້າຍແຮງ ສັດນັັ້ນກື່ຈະຕາຍ, ຖ້າອາການຊາເຮັ້ອ ສັດຈະມີເລອດຈາງ, ຈ່ອຍຜອມ, ເປັນບວມ
ຢູຕ
່ າມຮີມຕາ, ກ້ອງຄາງ, ໜ້າເອິກ ແລະ ທ້ອງ, ຂີແ
ັ້ ຫວຕິດກົັ້ນ ເຈັບທ້ອງ
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ການບົງື່ ມະຕິພະຍາດ (Diagnosis)
ອີງຕາມປະກົດການທີກ
ື່ ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ເພື່ອຄວາມແນ່ນອນ ເຮົາຄວນສົື່ງອາຈົມ
ເຂົັ້າຫ້ອງວິໄຈເພື່ອຊອກຫາໄຂ່ຂອງ Fasciola
ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິື່ນປົວ (Prevention and Treatment)
- ປິື່ນປົວດ້ວຍຢາ HEXA Chloroethane ງົວ - ຄວາຍ 1 g / 100 Kg ສູງ
ສຸດບໃື່ ຫ້ເກີນ 4 g
- Nichlofolanum 34 g/Kg
- Filycsal0.30 0.4g/Kg
- ໃຊ້ຢາຂ້າຈາພວກຫອຍ Coppersulfate ການນາໃຊ້ເບິື່ງຂແ
ັ້ ນະນາທີື່ຕິດມານາ
ແກ້ວຢາ

ຮູບທີ 5 ວົງຈອນຊີວດ
ິ ຂອງພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ
5.4.5

ພະຍາດລຊ (Trichnella Spiralia)
ແມ່ນພະຍາດຮ້າຍແຮງສາລັບຄົນ, ໝູ, ໝາ ແລະ ໜູ ໂຕລຊ (Trichnella Spiralia)
ແມ່ນແມ່ກາຝາກທີເື່ ປັນຮູບເສັັ້ນດ້າຍ ມີຄວາມຍາວປະມານ 3 - 4 mm ໃນໄລຍະອາຍຸເພດສົມບູນ, ມັນຈະ
ເກາະກິນນາລາໄສ້ ໃນເມື່ອມັນຂະຫຍາຍຕົວເປັນຕົວດ້ວງ ມັນຈະເຄື່ອນຍ້າຍເຂົັ້າໄປຂົດຕົວຢູຕ
່ າມກ້ອນຊີັ້ນ
ແລະ ລາໄສ້, ໂຕລຊເພດແມ່ທີື່ມີອາຍຸເພດສົມບູນ ຈະຜ່ານເຂົັ້າໄປນາເຫຍື່ອເມອກຂອງລາໄສ້ ແລະ ກຈ
ື່ ະເກີດ
ເປັນໂຕດ້ວງ ຫັງຈາກນັັ້ນໂຕແມ່ກື່ຈະຕາຍ ສ່ວນໂຕດ້ວງກຕ
ື່ ົກເຂົັ້າໄປໃນເລອດ ແລະ ລະບົບເສັັ້ນເລອດຂາວ
ແລະ ຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ອະໄວຍະວະອນ
ື່ ໆ ຫ ກ້ອນຊີັ້ນຂອງຮ່າງກາຍເມື່ອຕົກຮອດກ້ອນຊີັ້ນໃດໜື່ງແລ້ວ
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ໂຕດ້ວງກຈ
ື່ ະຂົດໂຕເປັນຮູບລຊ ແລະ ກຈ
ື່ ະຜະລິດເປອກຫຸ້ມໂຕຂອງມັນເປັນປ,ັ້ ໃນປມ
ັ້ ັນສາມາດມີຊີວິດຢູ່
ໄດ້ 25 ປີ, ໝາຍຄວາມວ່າຈົນກວ່າມັນຈະມີໂອກາດຖກຄົນ, ໜູ ກິນຊີນ
ັ້ ສັດທີມ
ື່ ີປລ
ັ້ ຊຢູນ
່ ັັ້ນ ແຕ່ວ່າກາຝາກ
ໂຕແກ່ແລ້ວ ສາມາດຢູໃ່ ນລາໄສ້ຂອງໝູບເື່ ກີນ 25 ມັ້ ຫັງຈາກທີປ
ື່ ຕ
ັ້ ົກເຖິງລາໄສ້ແລ້ວເປອກຫຸ້ມກຈ
ື່ ະເປື່ອຍ
ແລະ ລຊຢູໃ່ ນກື່ຈະກາຍເປັນໂຕດ້ວງ ຈາກນັັ້ນມັນຈະເຄື່ອນໄປຫາລາໄສ້ອ່ອນຢູ່ຫັັ້ນຮອດມັ້ທີສອງໂຕດ້ວງກື່
ຈະມີອາຍຸເພດສົມບູນ, ສ່ວນ ໝູແມ່ນຕິດຍ້ອນໝູເປັນພະຍາດລຊ
ອາການ (Symptom)
ພະຍາດນີມ
ັ້ ີລັກສະນະຊາເຮັ້ອຈະມີອາການຖອກທ້ອງ, ຮາກ, ສັດຈ່ອຍຜອມລົງໃນມັ້ທີ
3 ຫາມັ້ທີ 5 ຫັງຈາກເຊັ້ອພະຍາດຕົກເຂົັ້າໃນຮ່າງກາຍ ໃນກລະນີຮ້າຍແຮງຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ອຸນຫະພູມ ສູງ
ຂັ້ນ, ຫັນໃຈຝດ, ຄິັ້ວ ແລະ ແຄ່ງຂາເປັນບວມ, ກ້ອນຊີັ້ນອັກເສບ, ຫັງຈາກໂຕດ້ວງເຂົັ້າປແ
ັ້ ລ້ວ 1-1.5 ເດອນ
ອາການຂອງພະຍາດກື່ຈະຫາຍໄປ
ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ການປິື່ນປົວບື່ໄດ້ຮັບຜົນ, ສັດທີື່ເປັນພະຍາດນີັ້ ແມ່ນບື່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບການປິື່ນປົວ ເນື່ອງ
ຈາກວ່າ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ສັດຈະບື່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດນີັ້
ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ລ້ຽງສັດໃຫ້ຖກຕາມຫັກສຸຂະພິບານສັດ, ຮັບປະກັນບື່ໃຫ້ໝູທີື່ລ້ຽງໄດ້ມີໂອກາດກິນໜູ
ແລະ ຊີັ້ນໝູດິບດ້ວຍກັນ
5.4.6 ພະຍາດທ້ອງບິດສັດປີກ (Coccidiosis)
ແມ່ນພະຍາດລາໄສ້ຂອງສັດປີກທີື່ມອ
ີ າການຂີອ
ັ້ ອກເລອດ ສັດປີກເປັນພະຍາດນີໄັ້ ດ້ແກ່
ໄກ່, ໄກ່ງວງ, ຫ່ານ, ເປັດ
ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອ Protozoa ຊວ
ື່ ່າ: Coccidia ເຊັ້ອພະຍາດນີມ
ັ້ ີຫາຍທີື່ສຸດ ເຊິື່ງແຕ່ລະ
ຊະນິດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດທ້ອງບິດ ກັບສະເພາະສັດຊະນິດໃດໜື່ງເທົື່ານັັ້ນ ສັດເຈັບຈະສົື່ງເຊັ້ອທີມ
ື່ ີປຫ
ັ້ ຸ້ມອອກ
ມານາອາຈົມ, ການຕິດແປດເກີດຂັ້ນຍ້ອນການກິນອາຫານ ແລະ ນັ້າທີື່ມເີ ຊັ້ອພະຍາດທ້ອງບິດນີັ້
ອາການ (Symptom)
ສັດເຈັບຈະມີອາການຖອກທ້ອງ ເຊິື່ງມີເມອກ ຫ ເລອດປົນອອກມານາ, ເລອດຈາງ,
ອ່ອນເພຍ, ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ຂົນຫຍອງ, ຖ້າບື່ໄດ້ຮັບການປິື່ນປົວ ສັດຈະຕາຍໄດ້
ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ໃຊ້ຢາຈາພວກ Sulfa ຄ: Sulfachlopyrazine, Sulfadimethoxin, ໃຊ້
0.03 ໃນນັັ້ນໃຫ້ກິນຕິດຕກ
ື່ ນ
ັ 5 - 6 ວັນ (ປົນນັ້າ ຫ ອາຫານໃຫ້ກິນ)
ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ຄວນລ້ຽງໄກ່ໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມຫັກອະນາໄມ ຢ່າໃຫ້ຄອກປຽກຊຸ່ມ ແລະ ຢ່າໃຫ້ໄກ່ຢູ່
ຄອກໜາແໜ້ນເກີນໄປ ຄວນໃຊ້ປູນຂາວໂຮຍພັ້ນຄອກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນເຊັ້ອພະຍາດລົງໄດ້
5.4.7 ພະຍາດໄຂ້ຍຽ່ ວດາ (Babesiasis)
ແມ່ນພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊັ້ອ Piroplasma bigeminum ເຊິື່ງມີເຫັບເປັນໂຕນາ
ເຊັ້ອພະຍາດທີື່ສາຄັນ, ເຊັ້ອພະຍາດນີັ້ສາມາດຖ່າຍທອດຈາກເຫັບຮັກສາໄວ້ໃນທາມະຊາດ ເປັນຫາຍສິບປີ
ການຕິດແປດເກີດຂັ້ນເມື່ອງົວຖກເຫັບດູດກິນເລອດ
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ອາການ (Symptom)
ໄລຍະຟັກເຊັ້ອປະມານ 14 - 20 ມັ້, ສັດຈະມີອາການໄຂ້ສູງ 41-42oC ການຫັນໃຈ
ໄວ, ບກ
ື່ ິນອາຫານ, ເຊົາຄ້ຽວເອັ້ອງ, ອ່ອນເພຍ, ຫັງກົື່ງ, ເລອດຈາງ, ເຫຍື່ອເມອກຕາເບັ້ອງຕົັ້ນແດງ ຕມ
ື່ າສີ
ຂຽວແລ້ວເຫອງ, ສ່ວນຫາຍຍ່ຽວຈະເປັນສີແດງ, ສັດເປັນພະຍາດໝາກເຫອງ, ມີອາການທ້ອງລ່ວງ ມີເລອດ
ປົນ, ການວິວັດຂອງພະຍາດແກ່ຍາວເຖິງ 7 - 8 ມັ້ ສັດສ່ວນຫາຍຈະຕາຍ ຫ ຖ້າບື່ຕາຍ ຈະເປັນແບບຊາເຮັ້ອ
ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ນາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊັ້ອຕ່າງໆ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຊກຊ້ອນຂອງເຊັ້ອແບັກທີື່ເຣຍ ເຊັື່ນ:
 Oxytetracycline
 Gentamycine
 Pen-strep
 Penicilin
 ຖ້າສັດອ່ອນເພຍຫາຍໃຫ້ໃຊ້ຢາວິຕາມິນນາ
ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ສິື່ງສາຄັນໃນການກາຈັດພະຍາດນີັ້ ແມ່ນການກາຈັດເຫັບໃຫ້ໝົດໄປ ໂດຍນາໃຊ້ຢາຂ້າ
ເຫັບຈາພວກ Asuntol; Neguvon; ປະລິມານການນາໃຊ້ແມ່ນເບິື່ງຕາມຄາແນະນາທີື່ຕິດມາກັບແກ້ວຢາ
5.4.8 ພະຍາດແມ່ທອ
້ ງໂຕກົມຂອງງົວ - ຄວາຍ (Taeniasis)
ແມ່ທ້ອງໂຕກົມຂອງງົວ - ຄວາຍແມ່ນແຜ່ຫາຍທີື່ສຸດໃນປະເທດເຮົາ, ງົວ ຄວາຍມັກ
ເປັນພະຍາດນີມ
ັ້ ີອາຍຸ 4 ເດອນລົງມາ, ໂດຍສະເພາະຄວາຍນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ມອ
ີ ັດຕາການຕາຍສູງ 50
ສາຍເຫດ (Etiology)
ແມ່ທ້ອງໂຕກົມຊວ
ື່ ່າ: Taenias or Taenia saginata ຍາວ 15-33 mm, ກ້ວາງ
3-6 mm ເຊິື່ງເກາະຫ້ອຍກິນຢູຕ
່ າມລາໄສ້ອ້ອນຂອງງົວ ຄວາຍ ການຕິດເຊັ້ອແມ່ນຕິດນາແມ່ໄລຍະຖພາ ຫ
ຫັງອອກລູກ, ໄລຍະກິນນົມແມ່, ຊື່ງສັດແມ່ໄລຍະຖພາໄດ້ກນກິນໄຂ່ຂອງແມ່ທ້ອງໂຕກົມທີມ
ື່ ີຕົວນາງຢູ່ໃນ
ແລະ ຕົວນາງນີກ
ັ້ ື່ຈະປົດປ່ອຍອອກມາຈາກເປອກໄຂ່ ແລ້ວທະລຸເຂົັ້າໄປຫາກະແສເລອດຈະຖກສົື່ງໄປຫາມົດ
ລູກ ແລະ ເຕົັ້ານົມອັນເປັນເຫດໃຫ້ລູກນ້ອຍຕິດເຊັ້ອໄດ້.
ອາການ (Symptom)
ຈະປະກົດກັບງົວ - ຄວາຍນ້ອຍຫັງຈາກຄອດ 10 ມັ້ ເຖິງ 4 ເດອນ ສັດກິນອາຫານ
ໜ້ອຍລົງເຈັບໃນຊ່ອງທ້ອງມີຂແ
ີັ້ ຫວສີຂາວ ເຊິື່ງຊາວບ້ານມັກເອີັ້ນວ່າ: “ ຄວາຍນ້ອຍເປັນຂີປ
ັ້ ູນຂາວ ມີອາການ
ສະເໝັື່ນກ້າມຊີັ້ນ, ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ຢູອ
່ ້ອມຮອບສັດອາດມີກິື່ນເໝັນຄເໝັນໝາກໄມ້ເນົື່າຈາກອາການ ສັດ
ຈ່ອຍຜອມບາງໂຕອາດຕາຍໄດ້.
ການປິນ
ື່ ປົວ (Treament)
 ໃຊ້ຢາ Piperazine 25 g/Kg ນັ້າໜັກສັດ, ຫ ໃຊ້ຢາຖ່າຍທ້ອງໂຕກົມຊະນິດ
ຕ່າງໆໃຫ້ງົວ - ຄວາຍນ້ອຍ ເຊັື່ນ: Tetramisol, Levamisol, Mebendazol, ການນາໃຊ້ເບິື່ງຕາມ
ຝອຍຕິດມານາແກ້ວຢາ
 ປິື່ນປົວດ້ວຍຢາສະໝຸນໄພ: (ຢາຂັບຖ່າຍພະຍາດໂຕກົມຂອງງົວ-ຄວາຍ) ເປອກ
ກະເດົາ + ນັ້າມວກ (ນັ້າເຂົັ້າມ່າ) ຂູດເປອກກະເດົາ ແລ້ວເອົານັ້າມວກແຊ່, ຫັງຈາກນັັ້ນເອົາແຕ່ນັ້າຖອກໃສ່ປາ
ກໃຫ້ສັດກິນເຊົັ້າ - ແລງເທື່ອລະ 1 - 2 ບັັ້ງໄມ້ໄຜ່ໃຫ້ກິນປະມານ 3 - 4 ມັ້ ແມ່ທ້ອງໂຕກົມກື່ຈະຕາຍໝົດ
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4.

ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ຄວນຖ່າຍທ້ອງໃຫ້ແກ່ງົວ - ຄວາຍນ້ອຍ, ຫັງອອກລູກ 15 - 30 ມັ້ ຫັງຈາກ
ນັັ້ນ 1 ເດອນຖ່າຍທ້ອງອີກ.
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ບົດທີ 6
ພະຍາດພາຍໃນ (ພະຍາດບຕ
ື່ ິດແປດ)
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
1. ບອກຊື່, ສາເຫດ ແລະ ອາການຂອງພະຍາດພາຍໃນໄດ້
2. ບອກວິທີການບົື່ງມະຕິພະຍາດພາຍໃນທີື່ສາຄັນໄດ້ຖກຕ້ອງ
3. ບອກວິທີການປິື່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນ ບັນດາພະຍາດພາຍໃນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
6.1

ພະຍາດເຫຍອ
ື່ ເມອກຜົງັ້ ປາກອັກເສບ (Stomatitis)
6.1.1

ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກການກະທົບຕ່າງໆໃສ່ເຫຍື່ອເມອກ ເຊັື່ນ: ຂອງແຂງ, ເປັນໜາມ, ຖກແທງ,
ແຂ້ວຜິດປົກກະຕິແຫມຄົມ ມັກເຮັດໃຫ້ກັດເຫອກ, ການກະທົບຂອງທາດເຄມີ, ທາດພິດຕ່າງໆ ຫ ການໃຊ້
ຢາໃນປາກທີື່ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສູງໂພດ, ກິນອາຫານຮ້ອນລວກປາກ ນອກນັັ້ນ ຍັງເນື່ອງມາຈາກພະຍາດອື່ນໆ
ເຊັື່ນ: ກະເພາະລາໄສ້ອັກເສບ, ຂາດວິຕາມິນ A ແລະ ອື່ນໆ
6.1.2 ອາການ (Symptom)
ສັດເຈັບຈະກິນອາຫານຍາກ, ຫຍັ້າແບບລະມັດລະວັງ, ນັ້າລາຍໄຫອອກຈາກປາກ ແລະ
ມີກິື່ນເໝັນ ຖ້າກວດເບິື່ງຜົັ້ງປາກຈະເຫັນເຫອກ, ເຫຍື່ອເມອກເລີມ
ື່ ແດງຮ້ອນ ແລະ ໃຄ່ ອາດພົບບາດແຜ ຫ
ແຜ່ນເນັ້ອຕາຍ ທີມ
ື່ ີເສດອາຫານປົກຄຸມຢູ່ ຖ້າເປັນບາດແຜຮ້າຍແຮງ ສັດກິນອາຫານບໄື່ ດ້ ແລະ ຈ່ອຍຜອມ
6.1.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ເອົາອາຫານປະເພດອ່ອນໃຫ້ສັດກິນ, ໃຊ້ Potassium permanganate 0.10.5 ລ້າງປາກ, ເອົາເກອປະສົມນັ້າອຸ່ນ 1/100 ແລ້ວຕື່ມນັ້າສົັ້ມ 1/10 (ຖ້າບມ
ື່ ີເອົານັ້າໝາກເຟອງສົັ້ມກື່
ໄດ້) ລ້າງປາກ, ຖ້າສັດມີອຸນຫະພູມສູງຂັ້ນໃຫ້ສັກຢາຕ້ານເຊອ
ັ້ ນາອີກ

6.2

ພະຍາດທ້ອງເບັງຂອງສັດຄ້ຽວເອອ
ັ້ ງ (Tympania rumenis)

ພະຍາດທ້ອງເບັງແມ່ນພະຍາດຍງື່ ແລະ ເບັງຂັ້ນ ຍ້ອນພຸງຂີັ້ໂພ່ນບັນຈຸທາດອາຍ (ແກັສ) ຢ່າງໄວ
ວາ ເຮັດໃຫ້ການຂັບຖ່າຍ (ເອັ້ອມ) ລາບາກ ສັດມັກເປັນພະຍາດນີແ
ັ້ ມ່ນງົວ - ຄວາຍ, ແກະ ແລະ ແບ້.
6.2.1 ສາເຫດ (Etiology)
ຍ້ອນສັດກິນອາຫານທີື່ບັນຈຸທາດນັ້າຫາຍ ແລະ ອາຫານທີື່ລະລາຍໄວ ເຊັື່ນ: ອາຫານປະ
ເພດຕະກຸນຖົື່ວ, ໃບຜັກ, ຫົວຜັກ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງຕົັ້ນລະດູຝົນ, ເຮັດໃຫ້ຫຍ້າບັນຈຸນັ້າຫາຍ
ອາຫານເຫົື່ານີັ້ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການໝັກຂອງອາຫານໃນພຸງຂີໂັ້ ພ່ນເກີດຂນ
ັ້ ຢ່າງໄວວາ ແລະ ຜະລິດທາດອາຍ
(ແກັສ) ອອກມາຢ່າງຫວງຫາຍ ສັດມີການຂັບຖ່າຍທາດອາຍບທ
ື່ ັນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ພຸງຂີັ້ໂພ່ນບັນຈຸທາດອາຍເກີນ
ຂອບເຂດ ແລ້ວເກີດທ້ອງຍື່ງ ແລະ ເບັງຂນ
ັ້ ບາງເທື່ອພະຍາດທ້ອງອດເກີດຂັ້ນຍ້ອນທື່ອາຫານຕັນ ຫ ມີສິື່ງບີບ
ຮັດທື່ອາຫານ ອັນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ສັດເອັ້ອມຍາກ ຫ ເອັ້ອມບື່ໄດ້
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6.2.2

ອາການ (Symptom)
ສັດເປັນທ້ອງອດ, ຫັນໃຈຝດ, ຍ້ອນພຸງບີບເຕັງຝາຜ້າກັັ້ງທ້ອງ, ສັດກະວົນກະວາຍ, ບື່
ກິນອາຫານ, ບຄ
ື່ ້ຽວເອັ້ອງ ບາງເທື່ອໃຊ້ຕີນເຕະພັ້ນທ້ອງ, ທ້ອງເບັງ, ນັ້າລາຍຟູມປາກ, ຕາເປັນສີແດງ, ການວິ
ວັດຂອງພະຍາດໄວວາ 1 - 2 ຊົື່ວໂມງ, ຖ້າບຖ
ື່ ກປິື່ນປົວສັດອາດຕາຍຍ້ອນຫັນໃຈບື່ໄດ້
6.2.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
 ຖ້າເປັນຮ້າຍແຮງເພື່ອຊ່ວຍບໃື່ ຫ້ສັດຕາຍຍ້ອນຫາຍໃຈຟດ ຄວນເອົາເຫັກ ຫ ມີດ
ແຫມ ແທງເຂົັ້າບ່ອນຫບເບອ
ັ້ ງຊ້າຍຂອງພະນັງທ້ອງ ເພື່ອປົດປ່ອຍທາດອາຍອອກຈາກພຸງ
 ຫຼຸດຜ່ອນການໜີບທ້ອງສັດ (ບ່ອນຈຸດເບັ້ອງຊ້າຍຂອງພະນັງທ້ອງ) ຫ ຈູງສັດຂັ້ນ
ຄ້ອຍ
 ໃຊ້ນັ້າເຫົັ້າຖອກໃສ່ປາກເທື່ອລະໜ້ອຍເພອ
ື່ ຊວ່ຍໃຫ້ສັດເອັ້ອມໄດ້
ປົວດ້ວຍຢາສະໝຸນໄພ (ຫວ້ານໄພ+ໃບໝາກນັດ+ເຄອຕົດໝາ)
 ວິທີການ: ເອົາຫົວຫວ້ານໄພປະມານ 1 ກາມ, ໃບໝາກນັດ 5 - 7 ໃບ, ເຄອຕົດ
ໝາ 5 ເຄອ ລວມທັງໃບປະມານ 2 ກາມ, ເອົາທັງ 3 ຢ່າງມາຕາໃຫ້ເຂົັ້າກັນ ແລ້ວປະສົມກັບນັ້າ 1 ລີດ, ຄົນ
ໃຫ້ລະອຽດ, ແລ້ວເອົານັ້າໃສ່ຕຸກຢາງຖອກໃສ່ປາກໃຫ້ກິນ ພະຍາຍາມຢ່າໃຫ້ນັ້າຕົກເຮ່ຍ, ໃຫ້ສັດກນກິນເທື່ອ
ລະໜ້ອຍຈົນໝົດນັ້າທີື່ເຮົາປະສົມ 1 ລິດນັັ້ນ ປະມານ 10 ນາທີ ສັດກື່ຈະເອັ້ອມໄດ້, ການຄັດເບັງຍື່ງກື່ຈະຫຼຸດ
ລົງທັນທີ, ເຮັດໃຫ້ສັດຄນດີເປັນປົກກະຕິ

6.3

ພະຍາດເລອດດັງອອກ
6.3.1

ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກຄວາມດັນເລອດສູງ, ການກະທົບຕ່າງໆໃສ່ດັງ, ກະດູກໜ້າຜາກຫັກ, ມີບາດ
ແຜຕາມເຫຍື່ອເມອກ, ຜົັ້ງດັງອັກເສບເນື່ອງຈາກຜົັ້ງດັງຂາດ, ຖກອາກາດຮ້ອນ, ຂາດວິຕາມິນ C, ເບື່ອເມົາ
ທາດພິດອື່ນໆ ນອກນັັ້ນ ກຕ
ື່ ິດແປດພະຍາດບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ໄຂ້ເລອດດາ, ອະຫິວາໝູ.
6.3.2 ອາການ (Symptom)
ເລອດອາດອອກມາເປັນຟອດ ຫ ຈະເປັນເລົາ ອອກມາແຕ່ຮູດັງເບັ້ອງດຽວ ຫ ສອງ
ເບັ້ອງ ຖ້າເລອດອອກຫາຍຮ່າງກາຍຈະເສຍເລອດ, ສັດມີອາການຊີດເຫອງ, ຖ້າເລອດອອກມາຈາກປອດຈະ
ເປັນສີແດງ
6.3.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ຖ້າເລອດອອກຫາຍ ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າຈຸ່ມນັ້າເຢັນ ຫ ເອົານັ້າກ້ອນຫື່ແພປົກດັງ ພ້ອມກັນນັັ້ນກື່
ໃຫ້ສັກຢາຫ້າມເລອດ ເຊັື່ນ: Vitamin K, Adrenaline 01 ສັດໃຫຍ່ 2-3 ml, ສັດນ້ອຍ 0.5-0.8
ml ແລະ ສັກຢາຈາພວກ Calcium C ຫ ເອົາຍອງຝ້າຍຈຸ່ມນັ້າຢາ Adrenaline ຍັດອັດດັງ

6.4

ພະຍາດປອດ ແລະ ຫອດລົມອັກເສບ
6.4.1

ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອຈຸລິນຊີທີື່ອາໄສຢູຕ
່ າມອາກາດຕາມທາມະຊາດ,
ເມື່ອຄວາມຕ້ານທານ
ຂອງຮ່າງກາຍສັດອ່ອນເພຍລົງ ພວກມັນຈະເພີມ
ື່ ທະວີຈານວນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຮຸນແຮງຂັ້ນ ຈື່ງເກີດເປັນພະ
ຍາດປອດ ແລະ ຫອດລົມອັກເສບ
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ສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍລົງ ຄ: ອາກາດໜາວຈັດ,
ຄອກສັດປຽກຊຸ່ມ, ບສ
ື່ ະອາດ, ອາກາດມີຂຝ
ີັ້ ຸ່ນຫາຍ, ມີອາຍພິດ, ລົມພັດແຮງ, ຄວັນໄຟ, ການຂົນສົື່ງສັດທາງ
ໄກ, ສັດກິນບອ
ື່ ີື່ມ ແລະ ກິນອາຫານບສ
ື່ ົມບູນ, ນອກນັັ້ນ ກື່ເກີດຈາກພະຍາດຕິດແປດບາງຊະນິດ ເຊັື່ນ: ພະ
ຍາດວັນນະພະຍາດ, ພະຍາດເຕົັ້າໂຮມເລອດ, ພະຍາດມາເລອຸສຂອງມ້າ
6.4.2 ອາການ (Symptom)
ສັດມີອາການໄອ, ໄອຖີື່ ແລະ ເຈັບຕມ
ື່ າຈະມີຂກ
ີັ້ ະເທີື່, ອຸນຫະພູມສູງຂັ້ນຈາກເດີມ
o
1.5-2 C, ສັດກິນອາຫານໜ້ອຍລົງ, ອ່ອນເພຍ, ຫັນໃຈຝດ ແລະ ໄອມີຂມ
ີັ້ ູກປົນໜອງ ເມື່ອຟັງເບິື່ງປອດ
ຈະໄດ້ຍິນສຽງດັງ, ຖົງອາກາດໃນປອດແຕກ, ຖ້າເຄາະເບິື່ງຈະໄດ້ຍິນສຽງຄເຄາະຖັງທີື່ມນ
ີ ັ້າ (ສຽງໜັກ)
6.4.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ແຍກສັດເຈັບອອກຈາກຄອກໄປຢູບ
່ ່ອນອື່ນທີສ
ື່ ະອາດ, ອາກາດປອດໂປ່ງ, ໃຫ້ອາຫານ
ທີມ
ື່ ີຄຸນນະພາບດີ, ການປິນ
ື່ ປົວໃນເບັ້ອງຕົັ້ນໃຊ້ຢາຕ້ານເຊັ້ອ ໃນປະລິມານສູງ ຕມ
ື່ າຈື່ງຫຼຸດລົງຕາມລາດັບ, ໃຊ້
ບັນດາຢາຈານວນລຸ່ມນີັ້ເພື່ອປິື່ນປົວ:
- Penicillin 10,000-20,000 IU/Kg
- Streptomycin 10-20 mg/Kg
- Ampicilline 5-10 mg/Kg
- Tetracycline 4-10 mg/Kg/ວັນ, ສັກ 4-6 ວັນ ຕິດຕື່ກັນ

6.5

ພະຍາດເຫຍອ
ື່ ຫຸມ
້ ຫົວໃຈອັກເສບ
6.5.1

ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກການກະທົບຂອງວັດຖຸແປກປອມໂດຍສະເພາະງົວ - ຄວາຍ ເຊັື່ນ: ມັກມີເຫັກ
ຕາປູ, ລວດ, ໜາມ ວັດຖຸເຫົື່ານີັ້ເຂົັ້າໄປນາອາຫານທີື່ສັດກິນເຂົັ້າໄປ ແລະ ຈະແທງກະເພາະ ຜ່ານຜ້າກັັ້ງທ້ອງ
ເຖິງຫົວໃຈ. ເກີດຈາກເຊັ້ອຈຸລິນຊີທີື່ເຂົັ້າໄປນາເລອດ ແລະ ນັ້າຢາງເຫອງ (ກລະນີນຫ
ີັ້ າຍາກ) ຫ ຍ້ອນພະ
ຍາດຕິດແປດບາງຊະນິດ ເຊັື່ນ: ພະຍາດວັນນະໂລກ, ອັກເສບເຫຍອ
ື່ ຫຸ້ມປອດ, ອະຫິວາ ແລະ ອື່ນໆ.
6.5.2 ອາການ (Symptom)
ເຫຍື່ອເມອກຕາເປັນສີແດງຊັ້າ, ຫົວໃຈເຕັັ້ນໄວ ແລະ ເຕັັ້ນແຮງ ເຊິງື່ ສາມາດເຫັນໄດ້
ການສັື່ນສະເທອນຂອງບາດເຕັັ້ນຫົວໃຈ, ເວລາຟັງຫົວໃຈຈະໄດ້ຍິນດີ ແລະ ສຽງຫົວໃຈເຕັັ້ນແຮງ, ຄໃຄ່, ສັດ
ຮູສ
້ ກເຈັບບລິເວນຫົວໃຈ, ສັດຢນຈ່າງຂາອອກກວ້າງ ແລະ ຢດຄອອກໄປທາງໜ້າ, ສັນຫັງກົື່ງຂນ
ັ້ ຕມ
ື່ າຫົວ
ໃຈອ່ອນເພຍ ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລອດຕື່າ ແລະ ຈະປະກົດມີບວມໃຄ່ຢຕ
ູ່ າມອ້ອມຮີມຕາ ແລະ ບລິເວນ
ອ້ອມຄາງ ລາມລົງຮອດໜ້າເອິກ, ຖ້າແມ່ນອັກເສບເນອ
ື່ ງຈາກມີວັດຖຸແປກປອມ ອຸນຫະພູມຈະສູງຂັ້ນ ແລະ
ສັດຈະມີອາການທາງລະບົບລະລາຍອາຫານ
6.5.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ຖ້າອັກເສບເຍື່ອຫຸ້ມຫົວໃຈ ເນື່ອງຈາກວັດຖຸແປກປອມແມ່ນປົວຍາກ, ນານດີ ຖ້າເກີດ
ສາຍເຫດອື່ນໆ ໃຫ້ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊັ້ອທີື່ກະທົບໃນວົງກວ້າງ ພ້ອມທັງໃຊ້ຢາເຊີດຊູຫົວໃຈ ເຊັື່ນ: Camphor,
Caffeine, Heptamine, Coramine...

40

ບົດທີ 7
ພະຍາດສັດແມ່ບາງຊະນິດທີສ
ື່ າຄັນ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ບອກຊ,ື່ ສາເຫດ ແລະ ອາການຂອງພະຍາດສັດແມ່ໄດ້
2. ອະທິບາຍການບົື່ງມະຕິພະຍາດ ຂອງ ສັດແມ່ທສ
ີື່ າຄັນໄດ້
3. ອະທິບາຍວິທີການປິື່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ຂອງ ສັດແມ່ທີື່ສາຄັນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
7.1

ການຫຼຸລກ
ູ (Abortion)

ການເກີດລູກໃນໄລຍະທ້າຍຂອງການຕັັ້ງທ້ອງ ເຊິື່ງຍັງບື່ທັນເຖິງການົດເກີດ ແລະ ລູກຍັງມີຊີວິດຢູ່
ຮຽກວ່າ: “ ການເກີດກ່ອນການົດ” ຖ້າສັດເກີດກ່ອນໄລຍະນັັ້ນຕອນລູກນ້ອຍຍັງບທ
ື່ ັນມີອະໄວຍະວະ ແລະ
ຊີວິດທີື່ສົມບູນຮຽກວ່າ: “ ການຫຼຸລູກ”
7.1.1 ສາເຫດ (Etiology)
ມີ 2 ສາເຫດຄ:
1. ສາເຫດທີື່ບແ
ື່ ມ່ນພະຍາດຕິດແປດ: ແມ່ນເກີດມາຈາກສັດແມ່ທຕ
ີື່ ັັ້ງທ້ອງໄດ້ຮັບອາ
ຫານບສ
ື່ ົມບູນ, ຂາດທາດບາລຸງລ້ຽງ ເຊັື່ນ: Protein, Carbohydrate, Vitamin, ທາດ Calcium...
ຮ່າງກາຍຢູ່ໃນພາວະເປັນພະຍາດ, ອະໄວຍະວະສບພັນເພດແມ່ບທ
ື່ ັນຂະຫຍາຍຕົວເຕັມທີື່ (ບື່ທັນສົມບູນ),
ການຜະລິດ Hormone ໜ້ອຍ ຫ ຫາຍໂພດໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດແມ່, ການກະທົບພາຍນອກຕຮ
ື່ ່າງກາຍ
ຂອງສັດແມ່ ເຊັື່ນ: ລົັ້ມ, ອອກແຮງງານໜັກໂພດ, ຖກກະທົບຕ່າງໆ, ກິນອາຫານບູດເໜົາື່ ຫ ເບື່ອທາດພິດ
ຕ່າງໆ
2. ສາເຫດເກີດຈາກພະຍາດຕິດແປດຕ່າງໆ: ພະຍາດຫຼຸລູກຕິດຕ,ື່ ພະຍາດບ້າປ່ວງ
ແລະ ອື່ນໆ. ເຊິງື່ ຈະສັງເກດເຫັນສັດຫຼຸລູກ ອາດສັງເກດຍາກໂດຍສະເພາະໄລຍະຕົັ້ນຂອງການຖພາ ແຕ່ໂດຍ
ທົື່ວໄປຈະສັງເກດເຫັນນັ້າຍ້ອຍຈາກຊ່ອງຄອດປົນເລອດເປັນສີແດງ ຫ ແດງຊັ້າ
7.1.2 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ຖ້າສັດແທ້ງລູກ ຫ ພວມແທ້ງ ການປິື່ນປົວແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ມົດລູກຖກປົດປ່ອຍ
ຈາກແຮ່ໄວເທົື່າໃດຍິື່ງດີ ແລະ ຫີກເວັັ້ນການຕິດຊັ້ອ, ຖ້າແທ້ງລູກແບບງ່າຍດາຍ ການປິື່ນປົວອາດບຈ
ື່ າເປັນ
ແຕ່ດທ
ີ ີື່ສຸດ ທຸກເທື່ອທີື່ມີການແທ້ງລູກ ຕ້ອງສັກຢາຕ້ານເຊັ້ອໃຫ້ແກ່ສັດເພື່ອຫີກເວັັ້ນການຕິດເຊັ້ອ ເຊັື່ນ: ສັກ
ຢາ Peniciline ນອກນີັ້ຍັງຕ້ອງໃຫ້ຢາຊ່ວຍໃນການບີບຮັດມົດລູກ ເຊັື່ນ: Oxytocine, Synoestrol

7.2

ແຮ່ຄາ້ ງ

ງົວ - ຄວາຍຫັງຄອດ 8 - 14 ຊົື່ວໂມງ, ໝູ 3 ຊົື່ວໂມງ, ມ້າ 1 ຊົື່ວໂມງ, ແກະ,ແບ້ 3 - 5 ຊົື່ວ
ໂມງ ຖ້າແຮ່ບຕ
ື່ ົກເອີັ້ນວ່າ: “ ແຮ່ຄ້າງ”
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7.2.1

ສາເຫດ (Etiology)
ເນື່ອງຈາກມົດລູດອ່ອນເພຍ, ບບ
ື່ ີບຮັດ ຫ ສາເຫດອື່ນໆ ທີື່ພາໃຫ້ມົດລູກອ່ອນເພຍ
ຍ້ອນມົດລູກ ແລະ ແຮ່ຕິດກັນ ເນື່ອງຈາກແຮ່ ແລະ ມົດລູກອັກເສບ
7.2.2 ອາການ (Symptom)
ແຮ່ອາດຄ້າງພາກສ່ວນໃດໜື່ງ ຫ ບື່ຕົກຈັກໜ້ອຍເລີຍ, ຖ້າແຮ່ຄ້າງພາກສ່ວນໃດໜື່ງ
ຈະເຫັນສົັ້ນແຮ່ຫ້ອຍຢູຊ
່ ່ອງຄອດບາງເທື່ອແຮ່ອາດຂາດ ແລະ ຍັງຄ້າງພາກສ່ວນໃດໜື່ງ ເຊິື່ງຈະເໜົາື່ ເປື່ອຍ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ມົດລູກອັກເສບ.
7.2.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ມີ 2 ວິທີຄ:
1) ການປິື່ນປົວດ້ວຍຢາ
ໃຊ້ຢາຊ່ວຍໃຫ້ມົດລູກບີບຮັດແຮງຂັ້ນ ໃຊ້ຢາຈາພວກ Hormone ເຊັື່ນ:
Oxytocine, Calcium ຫ ໃຫ້ກິນນັ້າຕານໃຊ້ 200-500 g ຫ 3-6 ml ນັ້າແຮ່ລູກໃຫ້ກິນ (ສາລັບງົວ)
ຊ່ວຍໃຫ້ແຮ່ຕົກໄວ
2) ປິື່ນປົວດ້ວຍວິທຈ
ີ ົກເອົາແຮ່ອອກ
ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງອະເຊັ້ອມເສຍກ່ອນ
ໂດຍໃຊ້ປາຍນິັ້ວມຄ່ອຍແກະແຮ່ອອກ
ຈາກມົດລູກ, ລະວັງຢ່າໃຫ້ຂາດ, ຫັງຈາກນັັ້ນ ຄວນສັກຢາຕ້ານເຊັ້ອນາອີກ

7.3

ມົດລູກອັກເສບ (Metritis)
7.3.1

ສາເຫດ (Etiology)
ຕາມທາມະດາມົດລູກແມ່ນປາສະຈາກເຊັ້ອພະຍາດ, ແຕ່ວ່າເຊັ້ອສາມາດເຂົັ້າໄປເຖິງມົດ
ລູກໄດ້ ໃນກລະນີທີື່ເກີດລູກຍາກ, ແຮ່ຄ້າງ, ການແທ້ງລູກ ແລະ ການປະສົມພັນບຖ
ື່ ກຕ້ອງຕາມຫັກການ,
ການຊ່ວຍສັດເກີດລູກຍາກໂດຍການອະເຊັ້ອບື່ດີອັນເປັນສາເຫດເກີດການອັກເສບ ຕ່າງໆ:
 ອັກເສບພາຍຫັງເກີດລູກ: ທີື່ສັງເກດເຫັນແມ່ນນັ້າຍ້ອຍອອກຊ່ອງຄອດນານແຫ້ງ
ໂດຍສະເພາະນັ້າຍ້ອຍ ຈະເປັນເມອກປົນໜອງ, ສະພາບຂອງສັດອາດບປ
ື່ ່ຽນແປງ ຖ້າອັກເສບລາມໄປຮອດ
ຊັັ້ນນອກຂອງມົດລູກ ອາການຈະຮ້າຍແຮງ, ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂັ້ນສູງ, ສັດເຫງົາ, ບກ
ື່ ິນອາຫານ ໂດຍສະ
ເພາະນັ້າຍ້ອຍຈະເປັນສີກາເຟ ແລະ ບັນຈຸນັ້າຕານທີື່ມກ
ີ ິື່ນເໝັນຄາວ ສັດອາດຕາຍໄດ້ຖ້າບໄື່ ດ້ຮັບການປິື່ນປົວ.
 ອັກເສບຊາເຮັ້ອ: ເກີດຂັ້ນຫັງຄອດລູກ 45 ວັນຂັ້ນໄປ, ອາການບສ
ື່ ສ
ູ້ ັງເກດເຫັນ
ໄດ້ ເພາະວ່າຕາມທາມະດາສັດຈະຂັ້ນເພດ ແລະ ບປ
ື່ ະກົດເຫັນ, ແຕ່ວ່າການປະສົມພັນບຕ
ື່ ິດ, ຖ້າເປີດເບິື່ງ
ປາກມົດລູກອາດຈະແດງ ແລະ ອາດຈະມີເມອກປົນໜອງຕິດຢູ,່ ຖ້າອັກເສບໜອງ ຈະສັງເກດເຫັນໜອງ
ຍ້ອຍອອກຈາກຊ່ອງຄອດ. ເຫຍື່ອເມອກຊ່ອງຄອດແດງ ແລະ ສັດຈະບສ
ື່ ະແດງອາການຂັ້ນເພດ
7.3.2 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ການປິື່ນປົວອັກເສບຫັງຈາກຄອດ: ທຸກໆກລະນີທີື່ມີການເກີດລູກຍາກແທ້ງລູກ ແລະ
ແຮ່ຄ້າງ ຕ້ອງເລີມ
ື່ ຕົັ້ນປິື່ນປົວດ້ວຍວິທີ:
 ເລັື່ງໃຫ້ຂະບວນການຂອງມົດລູກກັບຄນສູສ
່ ະພາບປົກກະຕິໃຫ້ໄວຂັ້ນ ແລະ ຂັບ
ຖ່າຍນັ້າຄ້າງຂອງມົດລູກອອກໃຫ້ໝົດ ໂດຍໃຊ້ມບີບຮັດມົດລູກ ຫ ໃຊ້ຢາ Oxytocin 3-6 ml ສາລັບສັດ
ໃຫຍ່, 2-3 ml ສາລັບສັດນ້ອຍ ແລະ ໃຊ້ຢາຈາພວກຕ້ານເຊັ້ອອື່ນໆເຂົັ້ານາ
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ຖ້າເປັນແບບອັກເສບຊາເຮັ້ອ ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊັ້ອປິື່ນປົວຮ່ວມກັບ Vitamin A ກື່ໄດ້

ຮັບຜົນດີ

7.4

ພະຍາດເຕົາັ້ ນົມອັກເສບ (Mastitis)
7.4.1

ສາເຫດ (Etiology)
ເກີດຈາກເຊັ້ອ Bacteria ຈາພວກເຊັ້ອ Staphylococcus ທີື່ເຂົັ້າໄປໃນເຕົັ້ານົມ
ໂດຍຜ່ານຮູຂອງຫົວທື່ນົມ ບາງກລະນີເຊັ້ອເຂົັ້າໄປໂດຍຜ່ານທາງຮອຍບາດແຜ, ອາການບວມຊັ້າຂອງຫົວນົມ,
ຮອຍຈີກອື່ນໆ ຕົັ້ນຕທີື່ກື່ໃຫ້ເກີດເຕົັ້ານົມອັກເສບ ຍ້ອນການຮີດນັ້ານົມຜິດຫັກການ ເຊັື່ນ: ຂາດການອະນາໄມ
ບີບເຕົັ້ານົມແຮງໂພດ, ຮີດນັ້ານົມບຖ
ື່ ກເວລາ. ການອັກເສບເຕົັ້ານົມ ເຮັດໃຫ້ເນັ້ອເຫຍື່ອເຕົັ້ານົມຖກທາລາຍ
ຖ້າບປ
ື່ ິື່ນປົວຈະເຮັດໃຫ້ເຕົັ້ານົມພິການ ສາມາດຕິດແປດໄປຍັງເຕົັ້າອື່ນ ຫ ສັດໂຕອື່ນໄດ້
7.4.2 ອາການ (Symptom)
1) ແບບຮ້າຍແຮງທີື່ສຸດ: ສັດໄຂ້ຂັ້ນສູງ, ຫາຍໃຈຖີ,ື່ ບກ
ື່ ິນອາຫານ, ເຕົັ້ານົມບວມໃຄ່
ເຄັື່ງເຈັບ ແລະ ຮ້ອນ ສັດຢຸດໃຫ້ນົມ, ມີເຊັ້ອພະຍາດ ບາງຊະນິດທີື່ເຮັດໃຫ້ເຕົັ້ານົມຕາຍ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍ
ໄວທີສຸດ ເຮັດໃຫ້ເຕົັ້ານົມຫຼຸດອອກ ສັດຈະຕາຍໄວ
2) ແບບຮ້າຍແຮງ: ເຕົັ້ານົມແດງບວມຮ້ອນມີໄຂ້ຂັ້ນສູງ, ຫາຍໃຈຖີື່, ບື່ກິນອາຫານ,
ນັ້ານົມເມື່ອຮີດອອກມາມີລັກສະນະເປັນກ້ອນສີເຫອງ ຫ ສີນັ້າຕານ, ບາງເທື່ອຄໜອງ, ເຕົັ້ານົມແຂງ
3) ແບບຊາເຮັ້ອ: ນັ້ານົມຈາງ, ມີລົດຂົມ ບາງເທອ
ື່ ອາດມີເລອດປົນ, ເຕົັ້ານົມໃຄ່ບວມ
ການວິວັດຂອງພະຍາດເປັນໄລຍະດົນນານ
7.4.3 ການປິນ
ື່ ປົວ (Treatment)
ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊັ້ອ ຫ ຈາພວກ Sulfonamide ທັງຫາຍປິື່ນປົວ, ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ທາ
ຄວາມສະອາດ ແລະ ບີບນົມຄ້າງອອກໃຫ້ໝົດ ຈື່ງໃຊ້ແບບກະບອກຍັດເຂົັ້າໄປໃນຮູຂອງທື່ນົມ ເຮັດແບບນີັ້
ມັ້ລະສອງເທື່ອ ອາດໃຊ້ຢາຕ້ານເຊັ້ອສັກນາເພື່ອປ້ອງກັນການຊມເຊັ້ອ
7.4.4 ການປ້ອງກັນ (Prevention)
ເວລາຮີດນົມຄວນອະນາໄມເຕົັ້ານົມ ແລະ ມ ຫ ເຄື່ອງຈັກໃຫ້ດີກ່ອນ ລະວັງຢ່າໃຫ້ເຕົັ້າ
ນົມເປັນບາດແຜ ຫ ບວມຊັ້າ ນອກຈາກນັັ້ນ ກື່ຄວນຮີດນົມໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມເວລາທີື່ເຄີຍຮີດ
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