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ຄ ານ າ 
 
 ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລ ຸ3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄ  3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖ ເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທ ື່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດ້ຖ ເອົາວຽກງານ ການກ ື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບ ື່ທັນມີຄຸນນະພາບດເີທົື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ື່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສ ກ
ສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມ ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ ື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ້າງຫ ັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ື່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້
ມກີານປັບປຸງ ແລະ ກ ື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
ເພ ື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ. 
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ 
ຈ ື່ງໄດ້ພັດທະນາຫ ກັສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ: 
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫ ັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພ ື່ອກ ື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສ າຄັນຂອງຫ ັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫ ັກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ   ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫ ັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພ ື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫ ັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫ ັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫ ົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝ ກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫ ັກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປຽ່ນຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ື່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
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ການພັດທະນາຫ ັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ 
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ື່ຄ າ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມ ອງ, ທ່ານ 
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ 
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປ ກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ  ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມສີ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນີັ້ຂ ັ້ນ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ພາກເໜ ອ
ຊາບ ເພ ື່ອຈະໄດນ້ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ 
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ບດົນ າ 
 
 ປ ັ້ມຄູ່ມ ກ່ຽວກັບ “ການຈກັການສຸຂະພາບສັດ 1” ເຫ ັັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອ
ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນ ໃນລະບົບໃນລະບົບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກ     
ເໜ ອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປ ັ້ມຄູ່ມ ທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ 
ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຜົນຂອງການທົດລອງທາງດ້ານການລ້ຽງສັດຕ່າງໆ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນ າຜູ້ປະສົບ
ຜົນສ າເລັດໃນທາງດ້ານການລ້ຽງສັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ແຕ່ລະບົດຮຽນໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜ ື່ງໃຫ້
ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສ ກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມັກອາຊີບໃນການລ້ຽງສັດຕ່າງໆ ໄດ້
ເຂົັ້າໃຈເຖິງເຕັກນິກວິທີການຕ່າງໆ ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງສັດໃນຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ. 

ໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້ເວົັ້າເຖິງຄວາມຮູ້ພ  ັ້ນານກ່ຽວກັບພະຍາດສັດ, ວັກຊິນ ແລະ ທາດກາຍຕ້ານ, 
ບັນດາພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊ ັ້ອແບັກທີເຣຍ, ໄວຣັສ, ພະຍາດກາຝາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ວິທີການປ້ອງ
ກັນກ າຈັດພະຍາດ ແລະ ບາງເຕັກນິກທີື່ສ າຄັນໃນການປະຕິບດັ ກ ລະນີເກີດພະຍາດສັດລະບາດ 

ປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ໄດ້ຈັດພິມຂ ັ້ນເທ ື່ອທ າອິດ, ຍ່ອມມີຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຫ າຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນ ັ້ອໃນ 
ແລະ ຄ າສັບ ຫ   ສ ານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູ້ຂຽນຂ ສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອົາຄ າຕ ານິຕຊິົມ ແລະ ຂ 
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕ ື່ຄ າແນະນ າຈາກຜູອ້່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພ ື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກໄ້ຂ
ເນ ັ້ອໃນທີ່ຍັງບ ື່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ 
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂ ັ້ນ  
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ບດົທ ີ 1 
ຜນົກະທບົຂອງພະຍາດຕ ື່ການລ້ຽງສດັ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ບອກຄວາມໝາຍ, ສາເຫດ ແລະ ແຫ ື່ງກ າເນີດຂອງພະຍາດໄດ ້
2. ບອກຜົນຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດຕ ື່ການລ້ຽງສັດໄດ ້
3. ອະທິບາຍເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງພະຍາດຕ ື່ການລ້ຽງສັດໄດ ້

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງພະຍາດ (Definition) 
 ພະຍາດສັດ (Animal Diseases) ໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍສັດ ທີື່ຜິດຈາກປົກ
ກະຕິ, ການປ່ຽນແປງດັື່ງກ່າວແມ່ຍ້ອນມີຄວາມຜິດປົກກະຕທິາງດ້ານອະໄວຍະວະ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງມັນ 
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອະໄວຍະວະໄດ້ແກ:່ ຍ່າງຂາຫ້ານ, ເຈັບປາກ, ມີນ ັ້າລາຍໄຫລ, ເປັນບາດແຜ, ໃຄ່
ບວມ ຫ   ມີເລ ອດໄຫ ອອກຈາກປາກ ແລະ ດັງ ຫ   ອະໄວຍະວະເພດ. ສ່ວນຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານໜ້າທີື່ 
ຂອງມັນໄດ້ແກ່: ໄຂຂ້ ັ້ນສູງ, ຫັນໃຈຝ ດ, ຕົນຕົວສັື່ນ, ເຫງົາ, ມີອາການຮາກ, ຖອກທ້ອງ, ບ ື່ກິນອາຫານ ແລະ 
ອ ື່ນໆ. ຄວາມຜິດປົກກະຕິດັື່ງກ່າວ ເອີັ້ນວ່າ: ອາການ 
 
1.2 ສາເຫດຂອງພະຍາດ (Etiology) 
 ພະຍາດສັດເກີດມາຈາກ 2 ສາເຫດຫ ັກໆ ຄ : 

 ເກີດຈາກສິື່ງທີື່ມີຊີວິດນ້ອຍໆ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: ເຊ ັ້ອພະຍາດ ໄດ້ແກ່: Virus, Bacteria,  
Rickettsia, Fungi, Protozoa ແລະ ເຊ ັ້ອກາຝາກຕ່າງໆ (Parasites) ເປັນຕົັ້ນ 

 ເກີດມາຈາກປັດໃຈຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່: ການລ້ຽງດູໃຫ້ອາຫານບ ື່ຖ ກຕ້ອງ, ຄວາມກົດດັນຂອງສະ
ພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆທີື່ສັດອາໄສຢູ່,ຄອກສັດປຽກຊຸມ່, ຂາດອະນາໄມ, ສັດຢູ່ໃນຄອກໜາແໜ້ນເກີນໄປ, 
ການໃຊ້ແຮງງານສັດບ ື່ເໝາະສົມ, ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດຢ່າງໄວວາ, ໄດ້ຮັບສານອາຫານບ ື່ສົມດູນ ສິື່ງທີື່
ກ່າວມານີັ້ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍສັດອ່ອນເພຍລົງ ຈ ື່ງເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ສັດເກີດພະ
ຍາດໄດ້ 
 
1.3 ຊະນດິຂອງພະຍາດ 
 ອີງຕາມສາເຫດທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ເຮົາແບ່ງພະຍາດອອກເປັນ 4 ຊະນິດຄ : 

 ພະຍາດຕດິເຊ ັ້ອ (Infectious diseases) 
 ແມ່ນບັນດາພະຍາດທີື່ມີສາເຫດມາຈາກເຊ ັ້ອຕ່າງໆເຊັື່ນ: Virus, Baceria, Rickettzia, 
Fungi ແລະ ອ ື່ນໆ ໄດ້ແກ່: ພະຍາດບາດທະຍັກ, ພະຍາດປອດບວມ... 
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 ພະຍາດຕດິແປດ ຫ   ພະຍາດລະບາດ (Epidemic diseases) 
 ແມ່ນບັນດາພະຍາດຕິດເຊ ັ້ອປະເພດໜ ື່ງ ເຊິື່ງເມ ື່ອເກີດພະຍາດຂ ັ້ນກັບສັດໂຕໃດໂຕໜ ື່ງ ຫ   
ຝູງໃດຝູງໜ ື່ງແລ້ວ ມັນຍັງສາມາດແຜ່ກະຈາຍຈາກສັດທີື່ເຈັບປວ່ຍໄປຫາໂຕອ ື່ນ ຫ   ຝູງອ ື່ນໄດ້ຢ່າງໄວວາ ໂດຍ
ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມເຊັື່ນ: ພະຍາດປາກເປ ື່ອຍລົງເລັບ, ພະຍາດອະຫິວາໝູ, ພະຍາດນິວຄາເຊິນ... 

 ພະຍາດກາຝາກ (Parasites) 
 ແມ່ນພະຍາດທີື່ເກີດມາຈາກແມກ່າຝາກຊະນິດຕ່າງໆ ທີື່ມີຊີວິດເກາະຫ້ອຍກັບສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ  
ອ ື່ນໆ ເຊັື່ນ: ເຊ ັ້ອ Protozoa, ພວກແມ່ກາຝາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຕ່າງໆ ພະຍາດກາຝາກມີຄ : ພະ
ຍາດທ້ອງບິດສັດປີກ, ພະຍາດລ ຊ , ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ, ໂຕແປ ແລະ ອ ື່ນໆ 

 ພະຍາດທ າມະດາ ຫ   ພະຍາດບ ື່ຕດິແປດ (Non infectious diseases) 
 ແມ່ນພະຍາດທີື່ເກີດກັບສັດ ແລ້ວບ ື່ສາມາດຕິດແປດແຜ່ລາມໄດ້ ເຊັື່ນ: ການຂາດອາຫານ, 
ການຂາດວິຕາມິນ, ການເບ ື່ອເມົາທາດພິດຕ່າງໆ, ບາດແຜ, ໄຟໃໝ້ ແລະ ອ ື່ນໆ 
 
1.4 ແຫ ື່ງກ າເນດີຂອງພະຍາດ  
 ເຊ ັ້ອພະຍາດມີແຫ ື່ງກ າເນີດມາຈາກຫ າຍບ່ອນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: 

 ໃນດິນ: ດິນເປັນບ່ອນຮັກສາເຊ ັ້ອພະຍາດຫ າຍຊະນິດ, ຊ ື່ງສັດເຈັບຈະສົື່ງເຊ ັ້ອພະຍາດອອກ 
ມານ າສິື່ງຂັບຖ່າຍຕ່າງໆ ແລະ ຖ ກຝັງຢູໃ່ນດິນ, ມີເຊ ັ້ອພະຍາດບາງຊະນິດທີື່ສາມາດມີຊີວິດຢູໃ່ນດິນໄດ້ຫ າຍ
ປີ ເຊັື່ນ: ເຊ ັ້ອພະຍາດໄຂ້ເລ ອດດ າ ສາມາດມຊີີວິດຢູ່ໃນດິນໄດດ້ົນເຖິງ 10 ປີ 

 ໃນນ ັ້າ: ມີເຊ ັ້ອພະຍາດບາງຊະນິດແຜກ່ະຈາຍໄປຕາມນ ັ້າເຊັື່ນ: ພະຍາດຖອກທ້ອງ, ກາຝາກ 
ໃບໄມ້ໃນຕັບ ເປັນຕົັ້ນ 

 ໃນອາກາດ: ເຊ ັ້ອພະຍາດບາງຊະນິດແຜກ່ະຈາຍໄປນ າອາກາດເຊັື່ນ: ພະຍາດວັນນະໂລກ 
ປອດ, ໄຂ້ຫວັດສັດປີກ, ນິວຄາເຊິນ ... 

 ສັດເຈັບ: ສັດເຈັບເປັນແຫ ື່ງກ າເນີດຕົັ້ນຕ ຂອງພະຍາດ ເພາະວ່າໃນເວລາສັດ ເປັນພະຍາດ 
ເຊ ັ້ອພະຍາດ ຈະຖ ກສົື່ງອອກມານ າສິື່ງຂັບຖ່າຍຕ່າງໆຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ແລ້ວກະຈາຍໄປນ າບ ລິເວນທີື່ມີການສ າ
ພັດກັບສິື່ງຂັບຖ່າຍດັື່ງກ່າວ 

 ຊາກສົບສັດຕາຍ: ຊາກສົບສັດຕາຍຍ້ອນພະຍາດຕິດເຊ ັ້ອ ຫ   ພະຍາດລະບາດກ ື່ເປັນ ຕົັ້ນກ າ
ເນີດຂອງພະຍາດທີື່ສ າຄັນ ເຊັື່ນ: ສັດຕາຍດ້ວຍພະຍາດໄຂ້ເລ ອດດ າ, ຊາກສົບ ຫ   ຂຸມຝັງສັດ ຈະເປັນບ່ອນ
ຮັກສາເຊ ັ້ອພະຍາດນີັ້ໄວ້ຫ າຍປີ 

 ຝຸ່ນຄອກ: ເວລາສັດເຈັບປ່ວຍ ເຊ ັ້ອພະຍາດຈະຖ ກສົື່ງອອກມານ າອາຈົມ ແລະ ສິື່ງຂັບຖ່າຍ
ຕ່າງໆ ແລ້ວຕົກຄ້າງຢູນ່ າອາຈົມ, ພ ັ້ນຄອກ ຫ   ວັດສະດຸຮອງພ ັ້ນຕ່າງໆ 

 ຜະລິດຕະພັນສັດ: ຊີັ້ນ, ນົມ, ໄຂ່, ກະດູກ, ເລ ອດ, ໜັງ, ເຂົາ ແລະ ອ ື່ນໆ ທີື່ມາຈາກສັດເຈັບ 
ກ ື່ເປັນຕົັ້ນກ າເນີດຂອງພະຍາດໄດ້ເຊັື່ນກັນ. ນອກຈາກນີັ້ ເຊ ັ້ອພະຍາດ ຍັງຖ ກແຜ່ກະຈາຍໄປນ າສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ 
ແລະ ພາຫະນະອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັື່ນ: ສັດພ ື່ແມພ່ັນ, ນົກ, ໜູ, ໝາ, ແມວ, ແມງວັນ, ເຫົາ, ເຫັບ, ຍຸງ, ໄຮ, 
ໝັດ... ພາຫະນະຂົນສົື່ງສັດ, ວັດສະດຸອຸປະກອນຕ່າງໆທີື່ມີການສ າພັດກັບສັດເຈັບ ຫ   ສັດຕິດເຊ ັ້ອ 
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1.5 ການຈດັປະເພດ ແລະ ຄວາມຮນຸແຮງຂອງພະຍາດ 
 ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດ ເພິື່ນແບ່ງອອກເປັນ 4 ລະດັບ ຄ : 

1.5.1 ແບບຮາ້ຍແຮງ Preacute 
 ສັດເປັນພະຍາດຕາຍແບບກະທັນຫັນ ໂດຍບ ື່ສະແດງອາການໃດໆອອກມາໃຫ້ ເຫັນ 
ເຊັື່ນ: ໄກ່ຕົກຄອນຕາຍຍ້ອນພະຍາດນິວຄາເຊິນ, ສັດຕາຍຍ້ອນໄຂ້ຫວັດສັດປີກ, ງົວຄວາຍ ຕາຍຍ້ອນພະ 
ຍາດເຕົັ້າໂຮມເລ ອດ ເປັນຕົັ້ນ 

1.5.2 ແບບຮາ້ຍແຮງປານກາງ Acute 
 ສັດສະແດງອາການເປັນພະຍາດກ່ອນຕາຍ ແຕ່ໄລຍະການເປັນພະຍາດສັັ້ນ ປະມານ 1-
3 ວັນ ສັດມີອັດຕາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອັດຕາການຕາຍສູງ 

1.5.3 ແບບປານກາງ Subacute 
 ໄລຍະການເປັນພະຍາດຈະແກຍ່າວປະມານ 3 ວັນ ຫາ 1 ອາທິດ ຖ້າບ ື່ໄດ້ຮັບການປິື່ນ 
ປົວທີື່ຖ ກວິທີ ສັດກ ື່ຈະມີອັດຕາການຕາຍສູງເຊັື່ນກັນ 

1.5.4 ແບບຊ າເຮ ັ້ອ Chlonic 
 ສັດເປັນພະຍາດແກ່ຍາວເປັນອາທິດ, ເປັນເດ ອນ, ຫ າຍເດ ອນ ຫ   ຫ າຍປີ ຊ ື່ງເປັນອັນ 
ຕະລາຍແກ່ສັດຕົວອ ື່ນ ເພາະສັດເຫ ົື່ານີັ້ ຖ ເຊ ັ້ອພະຍາດໄວ້ ແລະ ສາມາດແຜ່ກະຈາຍ ໄດ້ທຸກ ເວລາ 
 
1.6 ຜນົເສຍຫາຍຂອງພະຍາດຕ ື່ການລຽ້ງສດັ 
 ປະເທດເຮົາເປັນປະເທດກະສິກ າໂດຍມີການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນຕົັ້ນຕ , ເຫັນໄດ້ວ່າ ການ
ລ້ຽງສັດກ ື່ແມ່ນວຽກງານໜ ື່ງ ທີື່ສາມາດຕອບສະໜອງແຮງງານລາກແກ,່ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ສ້າງອາຊີບແກ່
ສັງຄົມ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ ພະຍາດສັດກ ື່ເປັນອຸປະສັກຕ ື່ການລ້ຽງສັດຕະຫ ອດມາ ຍ້ອນວ່າເມ ື່ອມີພະຍາດ
ສັດ ຫ   ພະຍຸສັດເກີດຂ ັ້ນກັບສັດລ້ຽງແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫ ວງເກີດຂ ັ້ນກັບຜູລ້້ຽງ, 
ຍ້ອນພະຍາດເຮັດໃຫ້ສັດເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຕາຍ. ດັື່ງນັັ້ນ ພະຍາດຈ ື່ງເປັນອຸປະສັກສ າຄັນອັນໜ ື່ງໃນການພັດ
ທະນາ ແລະ ສົື່ງເສີມການລ ັ້ຽງສັດໃນປະເທດເຮາົເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ພະຍາດເຕົັ້າໂຮມເລ ອດງົວ-ຄວາຍ, ພະຍາດ
ໄຂ້ເລ ອດດ າ, ພະຍາດປາກເປ ື່ອຍລົງເລັບ, ໄຂ້ບວມ, ອະຫິວາໝູ ແລະ ພະຍາດຂອງສັດປີກເຊັື່ນ: ພະຍາດອະ
ຫິວາສັດປີກ, ພະຍາດນິວຄາເຊິນ, ໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ເຫ ົື່ານີັ້ເປັນຕົັ້ນ 

- ຄວາມສູນເສຍແກ່ເສດຖະກິດຄອບຄົວຜູ້ລ້ຽງສັດ ເຊັື່ນ: ເສຍເງິນຊ ັ້ຢາປິື່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນ, 
ເສຍແຮງງານລາກແກ່ ແລະ ເສຍສັດ 

- ຄວາມສູນເສຍຕ ື່ປະເທດຊາດ: ອັນເນ ື່ອງມາຈາກມີພະຍາດລະບາດຂ ັ້ນ ໃນຫ າຍພ ັ້ນທີື່ລ້ຽງສັດ
ພາຍໃນປະເທດຢ່າງກວາ້ງຂວາງ, ລັດຖະບານຕ້ອງເສຍເງິນຢ່າງມະຫາສານ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນ ແລະ 
ກ າຈັດພະຍາດ ຫ   ພະຍຸສັດໃນແຕ່ລະປີ 

- ການນ າສົື່ງສັດ ຫ   ຜະລິດຕະພັນສັດສົື່ງອອກຕ່າງປະເທດ ຈະຖ ກຄູກ່ານຄ້າປະຕິເສດ ຫ   ກັກ
ກັນສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ 

- ສັດເປັນພະຍາດຈະນານໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດທີື່ມຄີຸນນະພາບຕ ື່າ 
- ມີພະຍາດສັດຫ າຍຊະນິດ ສາມາດຕິດແປດໃສຄ່ົນໄດ ້ອັນເປັນສາເຫດໃຫ້ເສຍເງິນເພ ື່ອປິື່ນປົວ 

ແລະ ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັັ້ນ ຍັງເສຍຊີວິດນ າອີກດ້ວຍ. ດັື່ງນັັ້ນ ເມ ື່ອເຮົາຮູ້ຈັກຜົນເສຍຫາຍຂອງພະຍາດຕ ື່ການ
ລ້ຽງສັດ ແລະ ຕ ື່ການດ າລົງຊີວິດຂອງເຮົາແລ້ວ, ການຮຽນຮູກ້່ຽວກັບພະຍາດສັດ ແມ່ນຈ າເປັນສ າລັບຜູທີ້ື່ມີອາ
ຊີບລ້ຽງສັດ ແລະ ນັກສົື່ງເສີມການລ້ຽງສັດ, ເພາະຈະໄດ້ຮູ້ຈັກວິທີການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນກ າຈັດ ບ ື່ໃຫ້ພະ
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ຍາດລະບາດຂ ັ້ນ, ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ຍັງມີຜູລ້້ຽງສັດ ຫ   ຊາວກະສິກອນຈ ານວນຫ າຍ ທີື່ຍັງບ ື່ທັນເຂົັ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວ
ກັບສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດ ແລະ ຍັງບ ື່ໄດໃ້ຫ້ຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມ ກັບພະນັກງານສັດຕະວະແພດ ໃນ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດພະຍາດສັດຕ່າງໆບ ື່ໃຫ້ແຜລ່າມອອກໄປ, ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ມີຫ າຍທ້ອງຖິື່ນໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງມີພະຍາດຕິດແປດລະບາດກັບສັດລ້ຽງເປັນປະຈ າ 
 ດັື່ງນັັ້ນ ສັດຕະວະແພດພວກເຮົາ ມີໜ້າທີ່ປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຍັງຕ້ອງໄດແ້ນະນ າໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້
ການຮ່ວມມ ກັບເຈົັ້າໜ້າທີື່ທຸກຝ່າຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດ ກ ື່ຄ ສັດລ້ຽງຂອງເຂົັ້າເຈົັ້າ ໃຫ້
ປາສະຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ນັັ້ນກ ື່ຄ ນ າເອົາສັດຂອງຕົນມາສັກຢາວັກຊິນ ໃນແຕ່ລະປີຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພ ື່ອເປັນ
ການປ້ອງກັນພະຍາດຮ້າຍແຮງທີື່ຈະເກີດຂ ັ້ນໃນຕ ື່ໜ້າ. 



5 

ບດົທ ີ 2 
ຄວາມຮູ້ກຽ່ວກບັວກັຊນິ ແລະ ທາດກາຍຕ້ານ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງວັກຊິນ ແລະ ທາດກາຍຕ້ານໄດ້ 
2. ອະທິບາຍກົນໄກການສ້າງທາດກາຍຕ້ານຂອງຮ່າງກາຍສັດໄດ້ 
3. ນ າໃຊ້ຢາວັກຊິນຊະນິດຕ່າງໆເຂົັ້າໃນການປ້ອງກັນພະຍາດສັດໄດ້ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
2.1 ພມູກຸມ້ກນັວທິະຍາ 
 ພູມກຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ ໝາຍເຖິງການທີື່ສະພາບຮ່າງກາຍ ມີຄວາມຕ້ານທານຕ ື່ພະຍາດ ຕາມທ າ
ມະຊາດໂດຍທົື່ວໄປ ຈະມີເຊ ັ້ອພະຍາດຢູທົ່ື່ວທຸກບ່ອນ ເຊັື່ນ: ໃນດິນ, ໃນນ ັ້າ, ໃນອາກາດ, ຕະຫ ອດຮອດ
ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ແມ້ກະທັັ້ງແຕ່ໃນຕົວສັດເອງ ແຕ່ວ່າສັດບາງຕົວຍັງສາມາດມີຊີວິດຢູ່
ໄດ້ ໂດຍບ ື່ເປັນພະຍາດ ທັັ້ງໆທີື່ບ ື່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນແຕ່ຢ່າງໃດ ນີັ້ກ ເພາະວ່າ ຮ່າງກາຍກ ມອີິດທິພົນ
ໃນການຕ້ານທານເຊ ັ້ອພະຍາດ ຍ້ອນຮ່າງກາຍໄດ້ມີການປັບຕົວ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສາມາດ
ສ້າງທາດກາຍຕ້ານ ມາຕ້ານກັບເຊ ັ້ອພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ 
 ພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍມີ 2 ຊະນິດຄ : 

2.1.1 ພມູຄຸມ້ກນັທ າມະຊາດ 
 ແມ່ນຄວາມຕ້ານທານຂອງຄົນ ຫ   ສັດທີື່ທ າມະຊາດສ້າງໃຫ້, ມຫີ າຍສາເຫດທີື່ພາໃຫ້
ເກີດມີພູມຄຸ້ມກັນທ າມະຊາດ 
 ຂ ັ້ນກບັປະເພດສດັ 
 ຕາມທ າມະຊາດມີພະຍາດຕິດແປດຫ າຍລັກສະນະ ເຊັື່ນ: 

- ພະຍາດຕິດແປດຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ເຊັື່ນ: ພະຍາດໄຂ້ເລ ອດດ າ, ພະຍາດວ ັ້, ໄຂ້
ຫວັດສັດປີກ 

- ພະຍາດຕິດແປດສະເພາະຄົນ ຫ   ສັດ ເຊັື່ນ: ຄົນບ ື່ຕິດພະຍາດນິວຄາເຊິນຈາກໄກ ່
ແລະ ປາກເປ ື່ອຍລົງເລັບຂອງງົວ-ຄວາຍ, ສັດບ ື່ຕິດພະຍາດຂີັ້ທູດຈາກຄົນ 

- ພະຍາດຕິດແປດສະເພາະປະເພດສັດ ເຊັື່ນ: ມ້າບ ື່ຕິດພະຍາດອະຫິວາໝູ ແລະ 
ອະຫິວາສັດປີກ, ສັດປີກບ ື່ຕິດພະຍາດໄຂເ້ລ ອດດ າ 
 ຂ ັ້ນກບັແຕລ່ະໂຕສດັ 
 ຢູໃ່ນຝູງສັດປະເພດໃດໜ ື່ງ ຄວາມຕ້ານທານຂອງສັດແຕ່ລະໂຕ ຕ ື່ພະຍາດໜ ື່ງກ ື່ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ສັງເກດໃນເວລາພະຍາດອະຫິວາໝູລະບາດເທ ື່ອທ າອິດ ມີໝູຈ ານວນຫ ວງຫ າຍເຈັບ
ປ່ວຍ ແລະ ຕາຍ ແຕກ່ ື່ມີໝູບາງໂຕບ ື່ສະແດງອາການເປ ັນພະຍາດ ແລະ ບ ື່ຕາຍ 
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2.1.2 ພມູຄຸມ້ກນັທີື່ກ ື່ໃຫເ້ກດີ 
 ທ າມະຊາດບ ື່ສາມາດສ້າງພູມຄຸມ້ກັນໃຫ້ແກສ່ັດໄດ້ທຸກພະຍາດ, ດັື່ງນັັ້ນ ຄົນ ແລະ ແມ ່
ຂອງສັດ ຕ້ອງກ ື່ໃຫ້ເກີດພູມຄຸ້ມກັນຊ່ວຍ ພູມກຸ້ມກັນທີື່ກ ື່ໃຫ້ເກີດ ໄດ້ມາຈາກ 2 ທາງຄ : 
 ພມູຄຸມ້ກນັທາງອອ້ມ ໄດ້ມາຈາກ 2 ວິທີ ຄ : 

- ເຊ ັ້ອພະຍາດ ຫ   ພິດເບ ື່ອຂອງມັນເຂົັ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະ
ລິດທາດກາຍຕ້ານອອກມາຕ້ານກັບເຊ ັ້ອ ຫ   ພິດເບ ື່ອດັື່ງກ່າວ ມັນແມ່ນການຕ ື່ສູ້ກັນລະຫວ່າງຮ່າງກາຍ ແລະ 
ເຊ ັ້ອພະຍາດ ແລະ ໃນນີັ້ຮ່າງກາຍສາມາດເອົາຊະນະໄດ້ ຍ້ອນຮ່າງກາຍມີຄວາມແຂງແຮງ ແຕ່ເຊ ັ້ອພະຍາດພັດ
ອ່ອນເພຍ ຫ   ເຊ ັ້ອພະຍາດມີຄວາມຮ້າຍແຮງສູງ ແຕ່ຈ ານວນພັດມີໜ້ອຍ ບ ື່ສາມາດເອົາຊະນະຮ່າງກາຍໄດ້ 

- ໄດ້ມາຈາກການສັກຢາວັກຊິນ: ວັກຊິນແມ່ນເຊ ັ້ອພະຍາດທີື່ຕາຍແລ້ວ ຫ   ຍັງມຊີີ
ວິດຢູ ່ແຕ່ຄວາມຮ້າຍແຮງຖ ກຫຼຸດຜອ່ນລົງ ຈົນບ ື່ສາມາດກ ື່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນໂຕສັດທີື່ຖ ກສັກນັັ້ນໄດ້ ພ້ອມ
ກັນນັັ້ນມັນຍັງກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງທາດກາຍຕ້ານຂ ັ້ນມາ ເພ ື່ອຕ້ານກັບເຊ ັ້ອຕາມທ າມະຊາດທີື່ກົງກັບເຊ ັ້ອ
ວັກຊິນນັັ້ນໄດ້ອີກ 
 ພມູຄຸມ້ກນັທາງກງົ 
 ສ າລັບພູມຄຸ້ມກັນທາງກົງ ຮ່າງກາຍບ ື່ໄດ້ຜະລິດທາດກາຍຕ້ານ ແຕ່ໄດ້ຮັບທາດ ກາຍ
ຕ້ານໂດຍກົງດ້ວຍ 2 ວິທີ ຄ : 

- ທາດກາຍຕ້ານມີຢູໃ່ນເລ ອດຂອງສັດແມ່ຖ ພາ ແລະ ຢູ່ໃນນ ັ້ານົມມ ັ້ທ າອິດ (ນົມ
ເຫ  ອງ) ຫ ັງຈາກເກີດລູກ, ແມຖ່ ພາສົື່ງທາດກາຍຕ້ານໃຫ້ລູກມັນດ້ວຍທາງເສັັ້ນເລ ອດ ຄ ຈາກເລ ອດຂອງແມ ່
ຜ່ານມົດລູກເຂົັ້າໄປຫາກະແສເລ ອດຂອງລູກໃນທ້ອງ, ສັດເກີດໃໝ່ດູດນົມແມມ່ ັ້ທ າອິດ ເຊິື່ງໃນນັັ້ນມທີາດ
ກາຍຕ້ານທີື່ມັນສະສົມໄວ,້ ທາດກາຍຕ້ານຜ່ານລ າໄສ້ເຂົັ້າໄປໃນກະແສເລ ອດ, ສັດປີກສາມາດສົື່ງທາດກາຍ
ຕ້ານໃຫ້ລູກທາງຮວຍໄຂ ່

- ການສັກເຊຣອມຕ້ານພະຍາດໃຫ້ສັດ, ຢູໃ່ນເຊຣອມມທີາດກາຍຕ້ານຢ່າງຫ ວງ
ຫ າຍ ເຊຣອມແຍກອອກມາຈາກເລ ອດໂຕສັດທີື່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນຫ າຍເທ ື່ອຕິດຕ ື່ກັນ, ເວົັ້າລວມພູມຄຸ້ມ
ກັນທາງກົງ ແມ່ນສາມາດຕ້ານພະຍາດໄດ້ທັນທີ ແຕ່ໄລຍະຄຸ້ມກັນສັັ້ນ, ຫ ັງຈາກສັກເຊຣອມໄດ້ 1-2 ມ ັ້ ຮ່າງ
ກາຍກ ື່ສາມາດຕ້ານພະຍາດໄດ້ ຈາກນັັ້ນ 15 ມ ັ້ - 1 ເດ ອນ ທາດກາຍຕ້ານກ ື່ຄ່ອຍໆໝົດໄປ ກົງກັນຂ້າມ ພູມ
ຄຸ້ມກັນທາງອ້ອມປະກົດຕົວຊ້າ (7 - 15 ມ ັ້) ແຕ່ຄຸ້ມກັນໄດ້ດົນຄ ແຕ່ 3 ເດ ອນ ຫາ 1 ປີ ຂ ັ້ນກັບຊະນິດຂອງ
ວັກຊິນ 
 
ຕາຕະລາງທີ  1 ການສມົທຽບລະຫວາ່ງພມູຄຸມ້ກນັທາງອ້ອມ ແລະ ທາງກງົ 
 

ພມູຄຸມ້ກນັທາງອອ້ມ ພມູຄຸມ້ກນັທາງກງົ 
1. ໄດ້ມາຈາກການສັກວັກຊິນ ຫ   ພະຍາດເຂົັ້າໄປ

ໃນຮ່າງກາຍ ແຕ່ຮ່າງກາຍເອົາຊະນະໄດ້ 
2. ຮ່າງກາຍໄດປ້ະກອບສ່ວນໃນການສ້າງທາດ 

ກາຍຕ້ານ ມາຕ້ານກັບເຊ ັ້ອພະຍາດ ຫ   ພິດເບ ື່ອ
ຂອງມັນ 

3. ຫ ັງຈາກສັກວັກຊິນໄດ້ 1 - 3 ອາທິດ ຮ່າງ
ກາຍຈິື່ງສາມາດຕ້ານກັບພະຍາດໄດ້ 

1. ໄດ້ມາຈາກການສັກເຊຣອມ, ແມສ່ົື່ງທາດກາຍ
ຕ້ານໃຫ້ລູກດ້ວຍທາງມົດລູກ, ນ ັ້ານົມ ແລະ 
ຮວຍໄຂ່  

2. ຮ່າງກາຍບ ື່ໄດປ້ະກອບສ່ວນໃນການສ້າງທາດ
ກາຍຕ້ານ ເພາະວ່າໄດຮ້ັບໂດຍກົງ 

3. ຮ່າງກາຍບ ື່ເສຍເວລາໃນການສ້າງທາດກາຍ
ຕ້ານ, ດັື່ງນັັ້ນພູມຄຸ້ມກັນຈ ື່ງເກີດຂ ັ້ນໃນທັນໃດ 
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4. ອາຍຸການຄຸ້ມກັນແຕ່ 3 ເດ ອນ ຫາຕະຫ ອດຊີ
ວິດ 

5. ໃຊ້ປ້ອງກັນໃນສັດທີື່ແຂງແຮງ, ໃນເຂດທີື່ມັກ
ມີພະຍາດລະບາດ 

4. ໄລຍະກຸ້ມກັນບ ື່ຍາວ ມພີຽງແຕ່ 15 ມ ັ້ ຫາ 1 
ເດ ອນ. 

5. ໃຊສ້ົບທົບກັບການສັກວັກຊິນໃນເຂດທີື່ພະ
ຍາດກ າລັງລະບາດ, ໃຊປ້ິື່ນປົວໂຕສັດທີື່ເປັນ
ພະຍາດແລ້ວ 

 
2.2 Antigen, ວກັຊນິ ແລະ ທາດກາຍຕາ້ນ 

2.2.1 Antigen 
 ແມ່ນສານທຸກຊະນິດ ຫ   ສິື່ງແປກປອມ ທີື່ແຕກຕ່າງກັບຈຸລັງຂອງຮ່າງກາຍ ເຊິື່ງຫ ັງຈາກ
ເຂົັ້າໄປໃນຮ່າງກາຍແລ້ວ ພາໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດທາດໜ ື່ງອີກອອກມາຕ້ານ ເອີັ້ນວ່າ: ທາດກາຍຕ້ານ 

2.2.2 ວກັຊນິ 
 ແມ່ນສິື່ງແປກປອມອັນໜ ື່ງ ຫ   ເອີັ້ນວ່າ: ຢາປ້ອງກັນ ຊ ື່ງຜະລິດມາຈາກເຊ ັ້ອພະຍາດ ແຕ່
ເຊ ັ້ອດັື່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານຂະບວນການທີື່ເຮັດໃຫ້ຕາຍ ຫ   ອ່ອນເພຍແລ້ວ ຈົນບ ື່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດ
ໃນໂຕສັດໄດ້ ແຕ່ມັນສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍສັດສ້າງພູມຕ້ານທານອອກມາ ເພ ື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຮ້າຍ
ແຮງຕາມທ າມະຊາດທີື່ກົງກັບເຊ ັ້ອວັກຊິນຊະນິດນັັ້ນໄດ້ 

2.2.3 ທາດກາຍຕາ້ນ 
 ທາດກາຍຕ້ານແມໂ່ປຣຕີນຊະນິດໜ ື່ງ ມີອາຍຸຂອງມັນ ໝາຍວ່າມີເກີດ ແລະ ກ ື່ມຕີາຍ, 
ອະໄວຍະວະທີື່ຜະລິດທາດກາຍຕ້ານ ແມ່ນມ້າມ ແລະ ລູກໜູ, ຫ ັງຈາກເກີດອອກມາ ທາດກາຍຕ້ານກ ື່ສັນ
ຈອນໄປຕາມກະແສເລ ອດຊົື່ວໄລຍະໃດໜ ື່ງ ແລ້ວກ ື່ກັບມາຕາຍຢູບ່່ອນມັນເກີດ, ນັບແຕ່ມ ັ້ມັນເກີດຮອດມ ັ້
ມັນຕາຍໃຊ້ເວລາ 2 - 3 ອາທິດ ຫ ັງຈາກຈ ານວນໜ ື່ງຕາຍແລ້ວກ ື່ມຈີ ານວນອ ື່ນເກີດມາແທນ. ມ້າມ ແລະ 
ລູກໜູຈະຜະລິດທາດກາຍຕ້ານອອກມາລຽນຕິດ ຈົນກວ່າວ່າ ສິື່ງແປກປອມ ຫ   ເຊ ັ້ອວັກຊິນບ ື່ປະກົດຕົວຢູ່ໃນ
ຮ່າງກາຍ, ຫ ັງຈາກສັກຢາວັກຊິນໃສສ່ັດ ຈ ານວນທາດກາຍຕ້ານໃນເລ ອດກ ື່ຄ່ອຍໆສູງຂ ັ້ນຈົນຮອດຂັັ້ນສູງສຸດ 
ແລ້ວຄ່ອຍໆຫລຸດລົງຈົນຮອດສູນ, ດັື່ງນັັ້ນ ການປະກົດຕົວຂອງທາດກາຍຕ້ານໃນເລ ອດ ທີື່ມີຈ ານວນພຽງພ 
ເພ ື່ອສູກ້ັບເຊ ັ້ອພະຍາດຈ ື່ງມີໄລຍະຂອງມັນ ໄລຍະດັື່ງກ່າວເອີັ້ນວ່າ: ”ໄລຍະຄຸ້ມກັນ“  ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນໄລ
ຍະນີັ້ສັດບ ື່ຕິດພະຍາດຫ ັງຈາກສັກວັກຊິນແລ້ວ 
 
2.3 ປະເພດຂອງຢາວກັຊນິ 
 ໂຮງງານຜະລິດຢາວັກຊິນໜອງແຕ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຜະລິດຢາວັກຊິນສ າລັບສັດລ້ຽງທຸກປະ 
ເພດ ແລະ ເປັນທີື່ນິຍົມໃຊ້ໃນລາວຕະຫ ອດມາ. ເຊິື່ງວັກຊິນດັື່ງກ່າວມີ 2 ຊະນິດຄ : ວັກຊິນເຊ ັ້ອຕາຍ ແລະ 
ວັກຊິນເຊ ັ້ອເປັນ 

2.3.1 ວກັຊນິເຊ ັ້ອຕາຍ 
 ໝາຍເຖິງເຊ ັ້ອໃນວັກຊິນນີັ້ຖ ກຂ້າຕາຍດ້ວຍຟອກໂມນ ແຕ່ຄຸນນະພາບຂອງແອນຕີເຈນ 
(Antigen) ຍັງຕ້ອງການຄວາມເຢັນຢູ,່ ດັື່ງນັັ້ນ ການເກັບຮັກສາດີແທ້ຕ້ອງເກັບຮັກສາໃນຄວາມເຢັນ, ອຸນ
ຫະພູມ 4OC ສິື່ງທີື່ສ າຄັນຕ້ອງຫ ີກເວັັ້ນຈາກແສງແດດ ຫ   ຖ ກຄວາມຮ້ອນຕ່າງໆ ເພາະວັກຊິນຈະເສຍຄຸນ 

2.3.2 ວກັຊນິເຊ ັ້ອເປັນ 
 ແມ່ນເຊ ັ້ອພະຍາດໃນວັກຊິນຍັງມີຊີວິດຢູ ່ ແຕ່ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງມັນຖ ກຫຼຸດຜ່ອນລົງ
ຫ າຍ ຈົນບ ື່ສາມາດກ ື່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນສັດໄດ້, ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງເຊ ັ້ອ ແມ່ນເອົາເຊ ັ້ອ
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ຮ້າຍແຮງມາປູກຕິດຕ ື່ກັນຫ າຍໆເທ ື່ອ ໂດຍໃຊໄ້ຂລູ່ກ ຫ   ສັດທົດລອງ ການເກັບຮັກສາວັກຊິນເຊ ັ້ອເປັນນີັ້  
ຕ້ອງໄດ້ລະວັງກວ່າວັກຊິນເຊ ັ້ອຕາຍ ເພາະເຊ ັ້ອວັກຊິນຍັງມຊີີວິດຢູ່ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບເປັນຝຸ່ນ, ການຂົນສົື່ງ
ຕ້ອງໃຊ້ນ ັ້າກ້ອນເຕັງ, ຖ້າເກັບມ້ຽນແມ່ນເກັບໄວ້ໃນຖ້ານນ ັ້າກ້ອນຕູ້ເຢັນ 

 
2.4 ຫ ກັການນ າໃຊຢ້າວກັຊນິ 

ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການສັກຢາວັກຊິນໄດ້ຮັບຜົນດີ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫ ັກການດັື່ງນີັ້: 
 ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມ 2-8oC  
 ຫ້າມເກັບວັກຊິນຊະນິດເປັນນ ັ້າໄວ້ໃນຖ້ານນ ັ້າກ້ອນຕູ້ເຢັນ 
 ຫ້າມບ ື່ໃຫ້ວັກຊິນຖ ກແສງແດດເດັດຂາດ 
 ເວລາຂົນສົື່ງ ຕ້ອງໃຊ້ກະຕິກນ ັ້າກ້ອນ ແລະ ມີນ ັ້າກ້ອນຕະຫ ອດ ແລະ ຮັບປະກັນບ ື່ໃຫ້

ກະຕິກຢາ ຕາກແດດເປັນເດັດຂາດ 
 ລະມັດລະວັງການນ າໃຊ້ກັບສດັຖ ພາ 
 ສັກວັກຊິນແຕ່ລະຊະນິດໃນສດັໂຕດຽວ ຕ້ອງຫ່າງກັນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ອາທິດ 
 ຫ ັງຈາກເປີດແກ້ວຢາແລ້ວ ຕ້ອງໃຊ້ໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 2 h ສ າລັບວັກຊິນເຊ ັ້ອເປັນ ແລະ 4 

h ສ າລັບວັກຊິນເຊ ັ້ອຕາຍ ຖ້າໃຊ້ບ ື່ໝົດໃຫ້ທ າລາຍຖິັ້ມ ຫ້າມເກັບຮັກສາໄວ້ແລ້ວນ າມາໃຊອ້ີກ 
 ໃຊ້ກັບສັດທີື່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງເທົື່ານັັ້ນ 
 ສັກໃຫ້ສັດທີື່ມີອາຍຸຄົບຕາມຂ ັ້ບົື່ງໃຊ້ຂອງວັກຊິນ 
 ໃຊ້ໃຫ້ຖ ກຕ າແໜ່ງ ແລະ ປະລິມານຢາທີື່ກ ານົດໄວ້ຢ່າງເຄັື່ງຄັດ 
 ນ າໃຊ້ວັກຊິນທີື່ເກັບຮັກສາໃນສະພາບດີ ແລະ ບ ື່ໝົດກ ານົດເທົື່ານັັ້ນ 
 ວັກຊິນທີື່ບ ື່ມີສະຫ າກຕິດ ຫ   ສະຫ າກຫຼຸດອອກ ຫ້າມໃຊ້ເດັດຂາດ  
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ຕາຕະລາງທີ 2 ການນ າໃຊວ້ກັຊນິໃຫສ້ດັແຕລ່ະຊະນດິ 
ຊະນດິວັກຊນິ ໃຊກ້ັບສດັ ອາຍສຸດັ ວທິໃີຊ ້ ໄລຍະຄຸມ້ກັນ ລະດສູກັ 

ເຕົັ້າໂຮມເລ ອດ ງົວ - ຄວາຍ 6 ເດ ອນຂ ັ້ນໄປ 3 cc /ໂຕ, ສັກຫ  ບໜັງ 6 ເດ ອນ ເດ ອນ 3 - 4 ແລະ 11 - 12 
ໝູ 3 ເດ  ອນຂ ັ້ນໄປ 1 cc /ໂຕ, ສັກຫ  ບໜັງ 6 ເດ ອນ ເດ ອນ 5 - 6 ເດ ອນ 11 - 12 

ປາກເປ ື່ອຍລົງເລັບ ງົວ ຄວາຍ 6 ເດ ອນຂ ັ້ນໄປ 3 cc /ໂຕ, ສັກຫ  ບໜັງ 6 ເດ ອນ ທຸກລະດູ 
ແກະ, ແບ້, ໝູ 3 ເດ ອນຂ ັ້ນໄປ 1 cc /ໂຕ, ສັກຫ  ບໜັງ 6 ເດ ອນ 

ໄຂ້ບວມ ງົວ - ຄວາຍ 6 ເດອ ນ 3 cc/ໂຕ, ສັກ ຫ  ບໜັງ 1 ປີ ເດ ອນ 4 - 5 
ແກະ, ແບ້ 3 ເດ ອນຂ ັ້ນໄປ 2 cc/ໂຕ, ສັກ ຫ  ບໜັງ 

ໄຂ້ເລ ອດດ າ ງົວ - ຄວາຍ, 6 ເດ ອນຂ ັ້ນໄປ 1 cc /ໂຕ, ສັກຫ  ບໜັງ 1 ປີ ເດ ອນ 4 - 5 
ແກະ, ແບ້ 3 ເດ  ອນຂ ັ້ນໄປ 

ວັກຊິນອະຫວິາສັດປີກ ສັດປີກທົື່ວໄປ 6 ອາທິດຂ ັ້ນໄປ 1 cc /ໂຕ, ສັກຫ  ບໜັງ 3 ເດ  ອນ ສັກໄດ້ທຸກລະດູການ 
ວັກຊິນນິວຄາເຊິນ ອ່ອນ 
(F)  

ໄກ່ນ້ອຍ 1 - 7 ມ ັ້ ແກ້ວ 100 ເຂັມ + ນ ັ້າກັື່ນ 50 cc, ຢອດດັງ ຫ   
ຕາ, 2 - 4 ຢອດ/ໂຕ 

2 ເດ ອນ ທຸກລະດູ ຂ ັ້ນກັບການເກີດຂອງໄກ່ 

ວັກຊິນນິວຄາເຊິນແກ່ 
(M)  

ໄກ່ໄຫຍ່ 6 ອາທິດຂ ັ້ນໄປ ແກ້ວ 50 ເຂັມ + ນ ັ້າກັື່ນ 25 cc, ສັກ 0.5 cc/
ໂຕ, ສັກກ້າມຊີັ້ນ 

1 ປີ ສັກໄດ້ທຸກລະດູການ 

ວັກຊິນອະຫວິາເປັດ ເປັດ, ຫ່ານ 3 ອາທິດ  ຂ ັ້ນໄປ ສັກກ້າມຊີັ້ນ ໂຕລະ 1 cc 6 ເດ ອນ ທຸກລະດູການ 
ວັກຊິນຫ ອດລົມອັກເສບ ໄກ່ນ້ອຍ 2-3 ອາທິດ 

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

6 ເດ ອນ ທຸກລະດູການ 

ວັກຊິນໝາກສຸກສັດປີກ ໄກ່, ໄກ່ງວງ, ນົກ 2 ອາທິດຂ ັ້ນໄປ ແກ້ວ 100 ເຂັມ + ນ ັ້າ ກັື່ນ 10 cc ຢອດນ ັ້າຢາ 
ໃສ່ພ ນປີກ ແລ້ວແທງ 2 - 3 ເທ ື່ອ ຫ   ຫລົກຂົນ ຂາ
ແລ້ວເອົານ ັ້າຢາທາໃສ່ 

1 ປີ ຂ ັ້ນກັບອາຍຸສັດ ພ ສັກຢາໄດ້ 

ວັກຊິນວ ັ້ ໝາ, ແມວ 3 ເດ ອນຂ ັ້ນໄປ 1 ແກ້ວ + ນ ັ້າກັື່ນ 3 cc ສັກກ້າມຊີັ້ນ 3 ປີ / 2 ເຂັມ ສັກໄດ້ທຸກລະດູການ 

ວັກຊິນອະຫວິາໝູ ໝູ 3 ເດ ອນຂ ັ້ນໄປ ແກ້ວ 10 ເຂມັ + ນ ັ້າກັື່ນ 10cc ສັກ 1cc/ໂຕ 
ກ້າມຊີັ້ນ 

1 ປີ ສັກໄດ້ທຸກລະດູການ 
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ບດົທ ີ3 
ບນັດາພະຍາດທີື່ເກດີຈາກເຊ ັ້ອແບັກທເີຣຍ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ອະທິບາຍຊ ື່, ສາເຫດ ແລະ ອາການຂອງພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊ ັ້ອແບກທີເຣຍໄດ ້
2. ບົື່ງມະຕິພະຍາດບາງຊະນິດທີື່ເກີດຈາກເຊ ັ້ອແບກທີເຣຍໄດ້ 
3. ນ າໃຊ້ວິທີປິື່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊ ັ້ອແບກທີເຣຍ ດ້ວຍຢາຕ່າງໆ ແລະ 

ຢາສະໝຸນໄພໄດ້ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
3.1 ພະຍາດເຕົັ້າໂຮມເລ ອດ (Pasteurellosis) 
 ແມ່ນພະຍາດລະບາດທີື່ຮ້າຍແຮງຂອງສັດລ້ຽງເຊັື່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ແກະ, ແບ້ ແລະ ໝູ. ງົວ - ຄວາຍ 
ເປັນພະຍາດນີັ້ມີອັດຕາການຕາຍສູງ 50-100 ນັບວ່າເປັນພະຍາດຕິດຕ ື່ທີື່ຮ້າຍແຮງ ລະບາດຢູກ່ັບຝູງງົວ, 
ຄວາຍ ຢູປ່ະເທດລາວ ອັນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ງົວ, ຄວາຍ ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ລົັ້ມຕາຍຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນແຕ່ລະປີ 

3.1.1 ສາເຫດ (Etiology)  
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອແບກທີເຣຍຊ ື່ວ່າ: Pasteurella multocida Type B ພະຍາດນີັ້ມັກ
ເກີດຂ ັ້ນເມ ື່ອສັດມີຄວາມເຄັື່ງຄຽດຈາກການຂົນສົື່ງທາງໄກ, ສັດອ ດນອນ, ອອກແຮງງານໜັກ, ກິນອາຫານບ ື່
ພຽງພ  ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດຢ່າງກະທັນຫັນ ເຊັື່ນ: ຕົັ້ນລະດູຝົນ ຫ   ລະດູໜາວ  

3.1.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະພັກເຊ ັ້ອ 2 - 5 ມ ັ້, ບາງເທ ື່ອ 1 - 2 ມ ັ້ ສັດເຈັບອາດສະແດງອອກໃນ 3 ປະກົດ
ການຄ : ອາການຮ້າຍແຮງ: ສັດເຈັບບ ື່ກິນອາຫານ, ອຸນຫະພູມຮ່າງການຂ ັ້ນສູງ  41-42oC ເກີດມບີວມໃຄ່
ຕາມບ ລິເວນກ້ອງຄ  ແລະ ແຜ່ລາມອອກໄປຮອດໜ້າເອິກລະຫວ່າງ 2 ຂາໜ້າ, ບ່ອນບວມນັັ້ນຈະຮ້ອນ ແລະ 
ເຈັບປວດ, ຫາຍໃຈຝ ດ, ລີັ້ນບວມໃຄ່ ແລະ ອາດແຍ່ອອກມາຈາກປາກ, ນ ັ້າລາຍເປັນຝອດຫ າຍຜິດປົກກະຕ ິ
ເຫຍ ື່ອເມ ອກປາກ ແລະ ຕາເປັນສີແດງ, ນ ັ້າຕາ ແລະ ນ ັ້າມູກໄຫ , ສັດເຈັບຈະຕາຍພາຍໃນ 24 ຊົື່ວໂມງ, ຖ້າ
ເປັນແບບປານກາງ ແລະ ຊ າເຮ ັ້ອ ສັດຈະມອີາການປອດບວມ, ຫັນໃຈຝ ດ ບາງທີອາດມີອາການຖ່າຍທ້ອງ
ອ່ອນເພຍ ແລະ ຈ່ອຍຜອມ 

3.1.3 ການບົື່ງມະຕພິະຍາດ (Diagnosis) 
 ນອກຈາກການພົບກ ລະນີກ້ອງຄາງເປັນບວມ ການບົື່ງມະຕິພະຍາດໂດຍການອີງໃສ່ປະ
ກົດການ ແລະ ຮ່ອງຮອຍຂອງພະຍາດ ແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈ າເປັນຕ້ອງອາໄສຫ້ອງວິໄຈ. ກ ລະນີສັດ
ຕາຍຢ່າງກະທັນຫັນ ມັກຢາກຫ ົງກັບພະຍາດໄຂ້ເລ ອດດ າ, ໃຫ້ເບິື່ງ 3 ຢ່າງຄ : ສ າລັບພະຍາດໄຂ້ເລ ອດດ າ, 
ເລ ອດບ ື່ແຂ້ນ ມີສີກ ື່າແດງຊ ັ້າ, ນ ັ້າໃນພົກຍ່ຽວເປັນເລ ອດ, ມ້າມໃຄ່ປະມານ 3 ເທ ື່ອ ຂອງມ້າມທ າມະດາ, ໃນ 
3 ຢ່າງນີັ້ບ ື່ພົບໃນພະຍາດເຕົັ້າໂຮມເລ ອດ 

3.1.4 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ໃຊ້ຢາ Streptomycin 10 - 20 mg / Kg/ ມ ັ້, IM  3 ມ ັ້ຕິດຕ ື່ກັນ 
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 ໃຊ້ຢາ Penicilin 20,000-30,000 IU/Kg/ມ ັ້, IM  3 ມ ັ້ຕິດຕ ື່ກັນ 
 ໃຊ້ຢາ Pen-Strep 1ml/ 20-30Kg ນ ັ້າໜັກຕົວ/ມ ັ້, IM  3 ມ ັ້ຕິດຕ ື່ກັນ 
 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 / ມ ັ້ IM  3 - 4 ມ ັ້ ຕິດຕ ື່ກັນ. 

 ປວົດ້ວຍຢາສະໝນຸໄພ 
 ແກຖ້ອກທ້ອງ, ຈຸກສຽບ ຄັດເຄັື່ງໃນທ້ອງ) ຫວ້ານສາລະພິດ + ເຫ ົັ້າຂາວ ເອົາໃຫ້

ສັດກິນ 1 - 2 ຊົື່ວໂມງ ຫ ັງຈາກກິນແລ້ວ ການເກີດອາຍແກັສໃນທ້ອງຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ 
 ແກຄ້າງໃຄ່, ຂາໃຄ່ (ຫວ້ານໄພ + ເກ ອ + ໝາກຂາມປຽກ) ໃບຫວ້ານໄພ 1 ກ າ

ມ  ປະສົມກັບເກ ອ ແລ້ວຕ າໝາກຂາມປະສົມເຂົັ້າກັນໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວໃຊທ້າໃສ່ບ່ອນໃຄ່ ແລະ ໃຫ້ກິນຢານີັ້
ນ າ, ບ່ອນບວມໃຄ່ຈະດີ ແລະ ຢານີັ້ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນທ້ອງອ ດນ າອີກ 

3.1.5 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
  ແຍກສັດທີື່ເຈັບປ່ວຍອອກໄປປິື່ນປົວຢູບ່່ອນໃໝ່, ອານາໄມຄອກໃຫ້ສະອາດ ໃຊ້

ຢາຂ້າເຊ ັ້ອໃນບ ລິເວນຄອກ 
  ຫ້າມເຄ ື່ອນຍ້າຍສັດຈາກແຫ່ງອ ື່ນເຂົັ້າມາ ຈົນກວ່າພະຍາດຈະສະຫງົບ, ຖ້າສັດ

ຕາຍຫ້າມປາດຊີັ້ນກິນຕ້ອງຝັງ ຫ   ເຜົາຖິັ້ມ 
 
3.2 ພະຍາດໄຂເ້ລ ອດດ າ (Anthrax) 
 ເປັນພະຍາດຕິດຕ ື່ທີື່ຮ້າຍແຮງທີື່ສຸດຂອງສັດລ້ຽງເຊັື່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ແກະ, ແບ,້ ມ້າ, ໝູ ແລະ ຄົນກ ື່
ສາມາດຕິດແປດໄດເ້ຊັື່ນກັນ, ພະຍາດນີັ້ເປັນພະຍາດອັນຕະລາຍຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕາຍໄດ ້

3.2.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອແບກທີເຣຍຊ ື່ວ່າ: Bacillus Anthracis ເມ ື່ອຢູ່ນອກຮ່າງກາຍຈະສ້າງ 
ເປ ອກຫຸ້ມ (Spore) ທີື່ມີຄວາມທົນທານທີື່ສຸດ ສາມາດມຊີີວິດຢູ່ໃນດິນໄດ້ດົນເຖິງ 10 ປີ 

3.2.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະພັກເຊ ັ້ອ 1 - 3 ວັນ ຫ   ອາດຮອດ 14 ວັນ, ສັດເປັນແບບຮ້າຍແຮງສັດຈະຕາຍ
ຢ່າງກະທັນຫັນໂດຍບ ື່ໄດ້ສະແດງອາການອອກມາກ່ອນເລີຍເຊັື່ນ: ສັດຈະລົັ້ມລົງຊັກ, ກ້າມຊີັ້ນຈັງ ແລ້ວໃຈ
ຂາດຕາຍ ພ້ອມກັບມີເລ ອດໄຫ ອອກຈາກຮູທວານ, ທາງປາກ, ທາງດັງ ແລະ ຮູຂົນຂອງຜິວໜັງ, ອາການແບບ
ຮ້າຍແຮງແມ່ນ ສັດເຈັບໄຂຂ້ ັ້ນສູງ 41-42oC, ກ າມະຈອນ ແລະ ການຫາຍໃຈໄວ, ສັດບ ື່ກິນອາຫານ, ອ່ອນ
ເພຍ, ງົວ - ຄວາຍບ ື່ຄ້ຽວເອ ັ້ອງ, ທ້ອງເບັງ, ຂີັ້ແຫ ວແກມເລ ອດ ສັດຈະຕາຍພາຍໃນ 12-24 ຊົື່ວໂມງ,  ສ່ວນ
ໝູມັກມີອາການໃຄ່ຮ້ອນຢູບ່ ລິເວນຄ  ແລະ ກົກລີັ້ນ. ຊາກສົບສັດຕາຍມີເລ ອດສີດ າໄຫ ອອກມາຈາກກົັ້ນ, 
ທ້ອງເບັງເໜົື່າເປ ື່ອຍໄວ ແລະ ມີກິື່ນເໝັນໄວກວ່າປົກກະຕິ, ເລ ອດສີດ າແຕ່ບ ື່ແຂ້ນ, ມ້າມໃຫຍກ່ວ່າປົກກະຕ ິ
3-4 ເທົື່າ ແລະ ເປັນສີເຂັັ້ມ, ອ່ອນນວນກວ່າປົກກະຕິ ແລະ ເປ ື່ອຍ 

3.2.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ໄລຍະຕົັ້ນຂອງພະຍາດ ສາມາດປິື່ນປົວໄດ້ ໂດຍໃຊ້ຢາດັື່ງນີັ້: 

- Serum ຕ້ານໄຂເ້ລ ອດດ າ 20 - 80 ml / ໂຕ   IV ຫ   IM 
- Penicillin 10,000 - 20,000 IU / Kg/ ມ ັ້  IM  3 ມ ັ້ຕິດຕ ື່ກັນ 
- Terramycin 2 - 3 mg / Kg/ ມ ັ້  IM  3 - 4 ມ ັ້ ຕິດຕ ື່ກັນ 



12 

3.2.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
 ເມ ື່ອພະຍາດລະບາດຂ ັ້ນຫ້າມເຄ ື່ອນຍ້າຍສັດອອກ - ເຂົັ້າ ເປັນເດັດຂາດ ຈົນກວ່າພະ
ຍາດຈະສະຫງົບ, ສັດຕາຍໃຫ້ເຜົາ ຫ   ຝັງເລິກປະມານ 2 ແມັດ ພ້ອມທັງເອົາປູນຂາວໂຮຍລົງຂຸມ ແລະ ປາກ
ຂຸມ ຖົມໃຫ້ດີ ແລະ ເຮັດຮົັ້ວອ້ອມໄວ້, ນອກນັັ້ນຕ້ອງທ າການຂ້າເຊ ັ້ອບ ລິເວນທີື່ສ າພັດກັບສັດເຈັບ ແລະ ສັດ 
ຕາຍໃຫ້ດີ 
 ໃນເຂດທີື່ເຄີຍມີພະຍາດນີັ້ລະບາດຢູ່ ຕ້ອງທ າການສັກຢາວັກຊິນໃຫ້ສັດລ້ຽງເປັນປະຈ າ  
 
3.3 ພະຍາດໄຂບ້ວມ (Black leg or quarter ill) 
 ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດຂອງງົວ, ຄວາຍ, ແກະ ແລະ ແບ້, ສັດມັກເປັນພະຍາດນີັ້ແມ່ນອາຍຸລະຫ່
ວາງ 6 ເດ ອນ ຫາ 2 ປີ 

3.3.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Bacteria ມີຊ ື່ວ່າ: Clostridium chauvei ເຊິື່ງສາມາດສ້າງສະປ  
ແລະ ມີຄວາມທົນທານສູງຢູໃ່ນດິນໄດ້ ນອກນັັ້ນເຊ ັ້ອພະຍາດ ຍັງອາໄສຢູນ່ າລ າໄສ້ຂອງສັດ ດັື່ງນັັ້ນ ເມ ື່ອໃດ
ລ າໄສ້ມີບາດແຜກ ື່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດນີັ້ຂ ັ້ນໄດ້ 

3.3.2 ອາການ (Symptom)  
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 1 - 5 ວັນ ອາດດົນເຖິງ 15 ວັນ ສັດເຈັບມີອາການໄຂ້ສູງ ອຸນຫະພູມ 
41-42oC, ສັດເຫງົາ, ບ ື່ກິນອາຫານ, ບ ື່ຄ້ຽວເອ ັ້ອງ, ຫາຍໃຈຜິດປົກກະຕິ ແລະ ມັກກັດແຂວ້, ສັດຍ່າງຂາ
ຫ້ານ, ມອີາການໃຄ່ບວມກ້າມຊີັ້ນ ເຊັື່ນ: ກ້າມຊີັ້ນກະໂພກ, ກ້າມຊີັ້ນກົກຂາ, ກ້າມຊີັ້ນຂາຫ ັງ ເບ ັ້ອງຕົັ້ນບ່ອນ
ບວມນັັ້ນຮ້ອນ ສັດເຈັບປວດຫ າຍ ຕ ື່ມາບ່ອນບວມນັັ້ນເຢັນ ແລະ ບ ື່ຮູ້ສ ກເຈັບ, ເວລາເຮົາເອົາມ ບີບບ່ອນບວມ
ຈະມີສຽງດັງຄັອບໆແຄັບໆ ຍ້ອນມີທາດອາຍຢູ່ໃນ, ຖ້າເຮົາປາດເບິື່ງບ່ອນບວມຈະພົບເຫັນຂອງແຫ ວເປັນ
ຝອດສີດ າມີກິື່ນເໝັນຄາວໄຫ ອອກມາ, ສັດສະແດງອາການເຈັບ ໃນທີື່ສຸດກ ື່ຕາຍພາຍໃນ 12 - 48 ຊົື່ວໂມງ 
ຖ້າບ ື່ໄດ້ຮັບການປິື່ນປົວ 

3.3.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ສາມາດປິື່ນປົວໄດ້ແຕ່ເບ ັ້ອງຕົັ້ນກ່ອນສັດຈະນອນໂຊ, ຖ້າປົວທັນເວລາຈະໄດຜ້ົນດີ 

 ໃຊ້ຢາ Penicillin 3,000,000 IU/ໂຕໃຫຍ່ ຕ ື່ມາອີກທຸກໆ 6 - 8 ຊົື່ວໂມງໃຊ້ 
1,000,000 IU/ ໂຕ ສັກເຂົັ້າກ້າມຊີັ້ນບ່ອນເປັນບວມໃຄ່ພາຍໃນ 48 ຊົື່ວໂມງ 

 ໃຊ້ຢາ Oxytetracycline 2 - 5 mg/Kg/ມ ັ້, ຕິດຕ ື່ກັນ 3 ມ ັ້ 
3.3.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 

 ສັດຕາຍຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ບວມຕ້ອງຝັງ ຫ   ເຜົາຖິັ້ມ, ພ້ອມກັນນັັ້ນຕ້ອງທ າການຂ້າເຊ ັ້ອບ 
ລິເວນທີື່ມີການສ າພັດກັບສັດເຈັບ ທ າການສັກຢາປ້ອງກັນໃຫ້ສັດ ໃນເຂດທີື່ມັກມີພະຍາດນີັ້ລະບາດຢູ່ເປັນ 
ປະຈ າ 
 
3.4 ພະຍາດຫຼຸລກູຕດິຕ ື່ (Brucellosis) 
 ແມ່ນພະຍາດຕິດຕ ື່ແບບຊ າເຮ ັ້ອຂອງ ງົວ - ຄວາຍ ແລະ ສັດລ້ຽງອ ື່ນໆ ລວມທັງຄົນ ກ ື່ຕິດແປດໄດ້
ເຊັື່ນກັນ ພະຍາດນີັ້ຂະຫຍາຍແບບຊ້າໆ ແລະ ບ ື່ພົບເຫັນອາການຂອງສັດເຈັບ 
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3.4.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Bacteria ຊ ື່ວ່າ: Brucella Spp. ເຊິື່ງມີຫ າຍສາຍພັນທີື່ສຸດ ແຕ່ລະ
ສາຍພັນ ຈະເຮດັໃຫ້ເກີດພະຍາດຫລລຸູກໃນສັດຊະນິດໃດໜ ື່ງເທົື່ານັັ້ນ, ການຕິດແປດເກີດຂ ັ້ນໂດຍການສ າ
ພັດ, ການປະສົມພັນ ແລະ ການກິນອາຫານທີື່ມເີຊ ັ້ອນີັ້ບັນຈຸຢູ່ 

3.4.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 5 - 30 ມ ັ້,  ສັດແມຕ່ິດພະຍາດນີັ້ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຫລລຸູກໃນໄລຍະ
ທ້າຍຂອງການຖ ພາມານ, ຫ   ຖ້າບ ື່ຫລກຸ ື່ເກີດລູກນ້ອຍ ທີື່ມີລັກສະນະອ່ອນເພຍ ແລະ ກ ື່ຕາຍໃນທີື່ສຸດ, ແຮ່
ມັກຈະຄ້າງ ແລະ ມົດລູກອັກເສບ ນອກນັັ້ນສັດບາງໂຕ ຍັງສະແດງອາການເປັນໝັນ, ຂ ື່ກະດູກຂາໃຄ ່ແລະ 
ອັກເສບ, ສັດເພດຜູ້ຈະມີອາການອັກເສບໜ່ວຍອັນທະ ແລະ ບວມໃຄ ່

3.4.3 ການປິື່ນປວົ (Treament) 
 ບ ື່ມີວິທີການປິື່ນປົວທີື່ໄດຮ້ັບຜົນໂດຍກົງ, ງົວ - ຄວາຍ ສັກ Oxyteracycline ປະ
ສົມນ ັ້າເກ ອ 0.8% ຈ ານວນ 75 ml, ສັກເຂົັ້າທ້ອງນ້ອຍ ເພ ື່ອສະກັດກັັ້ນການຫລຸລູກ; ໝູ ສັກ 0.5g/100 
Kg ແລະ ສັກ 5 - 6 ມ ັ້ ຕິດຕ ື່ກັນ 

3.4.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
 ຍ້ອນເປັນພະຍາດຊ າເຮ ັ້ອ ແລະ ບ ື່ສະແດງອາການ ດັື່ງນັັ້ນ,ຈ ື່ງເປັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການປ້ອງກັນ ຢູປ່ະເທດທີື່ຈະເລີນ ເພິື່ນເອົາເລ ອດໄປກວດຢູຫ້່ອງວິໄຈ ຖ້າພົບເຫັນໂຕໃດເປັນພະຍາດນີັ້ 
ເພິື່ນຈະຕ້ອງຂ້າສັດໂຕນັັ້ນຖິັ້ມເພ ື່ອບ ື່ໃຫ້ເຊ ັ້ອແຜ່ຂະຫຍາຍຕ ື່ມ 
 
3.5 ພະຍາດວນັນະໂຣກ (Tuberculosis) 
 ເປັນພະຍາດຕິດຕ ື່ແບບຊ າເຮ ັ້ອຂອງສັດລ້ຽງ ເຊັື່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ໝູ ສັດປີກ ລວມທັງຄົນ ໂດຍເກີດ
ມຕີຸ່ມຝີວັນນະໂຣກ Tubercles ຕາມເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ປອດ, ຕັບ, ມ້າມ, ໝາກໄຂ່ຫ ັງ, ລ າໄສ້, 
ຕ່ອມນ ັ້າເຫ  ອງ ແລະ ອອກແອກກະດູກ 

3.5.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Bacteria ທີື່ມຊີ ື່ວ່າ: Mycobacterium ເຊ ັ້ອພະຍາດນີັ້ມີຫລາຍ 
ຊະນິດ ແຕ່ມີ 3 ປະເພດຄ : ເຊ ັ້ອວັນນະໂຣກຂອງຄົນຕິດສະເພາະຄົນ, ເຊ ັ້ອວັນນະໂຣກຂອງ ງົວ - ຄວາຍຕິດ
ແປດກັບງົວ - ຄວາຍ ແລະ ຕິດຄົນນ າ, ເຊ ັ້ອວັນນະໂຣກຂອງສັດປີກແມ່ນສາມາດຕິດໃສ່ ງົວ - ຄວາຍໄດ້, 
ສ່ວນໝູແມ່ນຕິດແປດຈາກງົວ - ຄວາຍ ແລະ ສັດປີກ ການຕິດແປດທັງໝົດນີັ້ແມ່ນຍ້ອນການກິນອາຫານ, 
ນ ັ້າ ແລະ ການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີື່ມີເຊ ັ້ອວັນນະໂຣກປະປົນຢູ ່

3.5.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 2 ອາທິດ ຫາ 6 ເດ ອນ, ສັດເປັນພະຍາດນີັ້ຈະມີອາການຢູຕ່າມປອດ, 
ມ້າມ, ຕ່ອມນ ັ້າເຫ  ອງ, ໝາກໄຂ່ຫ ັງ, ລ າໄສ້ ທ າອິດເປັນຕຸ່ມນ້ອຍໆ ແລະ ຂະຫາຍກວ້າງອອກໄປເລ ັ້ອຍໆ ງົວ 
- ຄວາຍ ມັກເປັນວັນນະໂຣກຢູປ່ອດຫ າຍກວ່າອະໄວຍະວະພາກສ່ວນອ ື່ນໆ, ສ່ວນໝູມັກເປັນວັນນະໂຣກ 
ຂອງລະບົບທາງເດີນອາຫານ, ຖ້າເປັນວັນນະໂຣກປອດ ສັດເຈັບມັກມີອາການທາງລະບົບຫາຍໃຈຄ : ໄອ
ແຫ້ງ, ໄອຖີື່, ຈາມ, ຫັນໃຈຝ ດ ສັດຈ່ອຍຜອມ, ຂົນ ແລະ ໜັງແຫ້ງ, ບ ລິເວນຄ ໃຄ່ ແລະ ແຂງ, ຖ້າເປັນວັນ
ນະໂຣກຂອງລ າໄສ້ ສັດຈ່ອຍຜອມ, ມີທ້ອງບິດ ຫ   ຖອກທ້ອງ ສະຫລັບກັນ ຖ້າເປັນຢູເ່ຕົັ້ານົມຈະເຮັດໃຫ້ເຕົັ້າ
ນົມອັກເສບ, ນ ັ້ານົມຈະໃສ 
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3.5.3 ການປິື່ນປວົ (Treament) 
 ບ ື່ຄວນປິື່ນປົວສັດເພາະວ່າປົວນານດີ, ໃຊເ້ວລາດົນ ອາດເຮັດໃຫ້ເຊ ັ້ອພະຍາດແຜກ່ະ
ຈາຍອອກໄປອີກດ້ວຍ (ຢາປິື່ນປົວໃຊເ້ພ ື່ອປິື່ນປົວຄົນ) ໃຊຢ້າ Streptomycin, Isoniazid, ການໃຊ້ຢາ
ແຕ່ລະຊະນິດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ແນະນ າທີື່ຕິດກັບແກ້ວຢາ 

3.5.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
 ຕາມທ າມະດາ ເພິື່ນໃຊນ້ ັ້າຢາທົດສອບກວດເບິື່ງສັດ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: Tuberculin test 
ໃຊສ້ັກເຂົັ້າໃນໜັງ ຫລັງຈາກສັກໄດ້ 48 ຫາ 72 ຊົື່ວໂມງ ຖ້າສັດໂຕໃດເປັນວັນນະໂຣກນັັ້ນ ບ ລເິວນສັກຢາ
ຈະໃຄຮ່້ອນຂ ັ້ນ ດັື່ງນັັ້ນ, ເມ ື່ອກວດພ ັ້ສັດໂຕໃດເປັນພະຍາດນີັ້ໃຫ້ກ າຈັດທັນທີ ບ ື່ຄວນຮັກສາໄວ້ເພາະຈະເປັນ
ແຫ ື່ງແຜ່ເຊ ັ້ອພະຍາດ 
 
3.6 ພະຍາດປານແດງໝ ູ(Swine erysipelas) 
 ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງຂອງໝູ ເຊິື່ງມອີາການໄຂ້, ກະເພາະອັກເສບ ແລະ ເກີດມີປ່າມ 
ແດງຕາມຜິວໜັງ ສ່ວນຫ າຍໝູທີື່ມີອາຍຸແຕ່ 3 - 12 ເດ ອນ ມັກເປັນພະຍາດນີັ້ 

3.6.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Bacteria ຊ ື່ວ່າ:  Erysipelothrix  incidiosia  ທີື່ມີຄວາມທົນ
ທານສູງຢູ່ໃນຊາກສົບສັດຕາຍ ສາມາດມຊີີວິດຢູໄ່ດ້ 9 ເດ ອນ 

3.6.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 3 - 4 ວັນ ມີ 2 ປະກົດການຄ : ແບບຮ້າຍແຮງ ແລະ ແບບຊ າເຮ ັ້ອ  

 ແບບຮ້າຍແຮງ: ປະກົດມີປ່າມແດງພຽງກັບໜັງ ຖ້າບ ື່ປົວ ສັດຈະຕາຍພາຍໃນ 2 - 
3 ວັນ ປ່າມດັື່ງກ່າວເປັນສີກຸຫ າບ ຕ ື່ມາແດງຊ ັ້າ ແລະ ກວ້າງອອກຈົນຕິດຈອດກັນ, ອາການຂອງໝູສະແດງ
ອອກ ຫາຍໃຈຝ ດ, ຫິວນ ັ້າ, ຊັກ, ບ ື່ກິນອາຫານ, ຂີັ້ແຂ້ນ ອຸນຫະພູມສູງຂ ັ້ນ 41-42 oC 

 ແບບຊ າເຮ ັ້ອ: ປະກົດເຫັນປ່າມແດງສວດອອກມາຕາມໜ້າໜັງ, ເປັນຮູບ 3 ຫ ື່ຽມ 
4 ຫ ື່ຽມ ປະມານ 2.5 Cm ຢູຕ່າມໜັງທ້ອງ, ແອບແອຂາ, ໃບຫູ, 3-4 ມ ັ້ຕ ື່ມາ ປ່າມກ ື່ຈະລ ບ ເມ ື່ອປ່າມລ ບ
ຈະເຫັນຕາມຜິວໜັງມີຈຸດແຜ່ນເນ ັ້ອຕາຍ . 

3.6.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ໃຊ້ຢາ Penicillin 10,000 - 20,000 IU/Kg, IM 3 ມ ັ້ ຕິດຕ ື່ກັນ ຫ   ຢາຈ າພວກ 
Sulfonamide  ຮ່ວມກັບຢາຊ່ວຍເຊີດຊູຫົວໃຈ Caffeine 

3.6.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
 ໃນເຂດທີື່ມັກເກີດພະຍາດນີັ້ ຕ້ອງທ າການສັກຢາວັກຊິນໃຫ້ໝູທຸກໂຕທີື່ມີອາຍຸຄົບ 3 
ເດ ອນຂ ັ້ນໄປ ການລ້ຽງໝູຕ້ອງໃຫ້ມີອາກາດປອດໂປ່ງດີ, ບ ື່ໃຫ້ໝູມຄີວາມຮ້ອນອົບເອົັ້າເກີນໄປ ໝັື່ນອະນາ
ໄມຄອກໝູເປັນປະຈ າ, ບ ື່ລ້ຽງໝູຫ າຍໂຕໃນຄອກດຽວກັນດວ້ຍຄວາມໜາແໜ້ນແອອັດຈົນເກີນໄປ 
 
3.7 ພະຍາດບາດທະຍກັ (Tetanus) 
 ແມ່ນພະຍາດຕິດເຊ ັ້ອທີື່ຮ້າຍແຮງໂດຍຜ່ານບາດແຜ ຂອງ ຄົນ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ ັ້ານົມ, ສັດ
ມອີາການຊັກ, ກ້ອນຊີັ້ນຂະເໝັື່ນ ຍ້ອນທາດພິດຂອງເຊ ັ້ອພະຍາດທີື່ຜະລິດອອກມາ ແລ້ວໄປທ າລາຍສູນກາງ
ປະສາດ 
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3.7.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Bacteria ຊ ື່ວ່າ: Clostridium tetani ທີື່ສ້າງ spore ຢູໃ່ນດິນ 
ແລະ ຝຸ່ນຂີັ້ສັດ ເຊ ັ້ອພະຍາດເຂົັ້າສູຮ່່າງກາຍໂດຍຜ່ານທາງບາດແຜເລິກເຊັື່ນ: ການຕອນສັດ, ຖ ກຂອງແຫ ມ
ຄົມປັກແທງ, ຫ ັງຈາກທີື່ເຂົັ້າສູຮ່່າງກາຍແລ້ວ ເຊ ັ້ອພະຍາດຈະເພີື່ມທະວີຈ ານວນ ແລ້ວຜະລິດທາດພິດ 
(Toxin) ອອກມາ ແລະ ຈະຖ ກສົື່ງໄປທ າລາຍລະບົບປະສາດ ອັນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ກ້ອນຊີັ້ນຂະເໝັື່ນ, ຊັກ 
ແລະ ຈັງ 

3.7.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 15 ມ ັ້, ສັດມີອາການຊັກ, ກ່ອນອ ື່ນໝົດແມ່ນກ້າມຊີັ້ນແກ້ມປັັ້ນເຂົັ້າ, 
ສັດກິນອາຫານດ້ວຍຄວາມລ າບາກ, ກັດປາກແໜ້ນ, ຄາງແຂງ, ຍ່າງໄປດ້ວຍຄວາມລະມດັລະວັງ, ຫ ັງຈາກ
ນັັ້ນກ້ອນຊີັ້ນຄ , ຊີັ້ນກະໂທ້ຍປັັ້ນ, ດັງປ ື່ງ, ຫັນໃຈຝ ດ, ຫູ ແລະ ຫາງຕັັ້ງຂ ັ້ນ, ສັດຢ ນຈ່າງຂາອອກ ໂດຍສະ
ເພາະເມ ື່ອມີສຽງເນ ອງນັນ ແລະ ສິື່ງລົບກວນ ສັດແຮງຊັກຂ ັ້ນ ສ່ວນອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຍັງປົກກະຕິ ຫ   ສູງ
ຂ ັ້ນກ່ອນຈະຕາຍ ຖ້າປົວບ ື່ທັນສັດຈະຕາຍ ອັດຕາການຕາຍແມ່ນສູງເຖິງ 90 

3.7.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ໃຫ້ສັດຢູ່ໃນຄວາມງຽບສະຫງົບໃນຮົື່ມມ ດ ປາສະຈາກສຽງເນ ອງນັນ ແລະ ແສງ

ສະຫວ່າງ 
 ລ້າງບາດແຜດ້ວຍເຫ ົັ້າ 90, ຖ້າເປັນບາດແຜເລິກໃຫ້ຂະຫຍາຍອອກ ເພ ື່ອໃຫ້ມີອາ

ກາດລ່ວງ ລ້າງບາດດ້ວຍ Tincture iodine 5% ຫ   ລ້າງດ້ວຍ Potassium permanganate 
 ສັກ Glucose ປະສົມ ນ ັ້າ 400 - 600 ml ສັກເສັັ້ນເລ ອດໄດຮ້ັບຜົນດີ ເພ ື່ອ

ຫລຸດຜ່ອນການຊັກດີັ້ນ ໃຊ້ຢາ Chloralum Hydratum 30 - 50 ml / ມ ັ້ 
 ລ້າງພິດເບ ື່ອໃນຮ່າງກາຍດ້ວຍຢາ Serum ແກ້ທາດພິດເບ ື່ອຂອງບາດທະຍັກຄ : 

Serum anti tetani ກ ລະນີບາດໃໝ່ໆໃຊ້ Vaccine tetani 
 
3.8 ພະຍາດອະຫວິາສດັປກີ (Fowl cholera) 
 ເປັນພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງຂອງສັດປີກທົື່ວໄປ ເຊັື່ນ: ໄກ່ລາດ, ໄກ່ພັນ, ໄກງ່ວງ, ເປັດ, ຫ່ານ 
ເຊິື່ງມີອັດຕາການຕາຍສູງ 

3.8.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Bacteria ຊ ື່ວ່າ: Pasteurella Multocida Type A ທີື່ມີຊີວິດຢູ່
ໃນດິນ, ວັດຖຸຮອງພ ັ້ນຄອກ, ສິື່ງເໜົື່າເປ ື່ອຍ ແລະ ຊາກສົບສັດຕາຍໄດ້ດົນເຖິງ 3 ເດ ອນ 

3.8.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 3 - 9 ວັນ ພະຍາດນີັ້ມັກເກີດກັບໄກ່ອາຍຸ 4 ເດ ອນຂ ັ້ນໄປ, ສັດເຈັບມ ີ
2 ປະກົດການຄ :  

 ແບບຮາ້ຍແຮງ: ຈະພົບເຫັນໄກ່ຕາຍໂດຍບ ື່ສະແດງອາການມາກ່ອນເລີຍ ເຊັື່ນ: 
ຕາຍຄາຮັງ, ຕົກຄອນຕາຍ, ອາການມີນ ັ້າເມ ອກໄຫ ອອກປາກ, ຫິວນ ັ້າ, ຖອກທ້ອງ, ຂີັ້ເປັນນ ັ້າມີສີຂາວປົນ
ເຫ  ອງ, ຫອນ ແລະ ຕ້າງຊ ັ້າ, ໄກ່ແມໄ່ຂ່ໄຂ່ຈະຫລຸດຈ ານວນລົງ, ໄກຈ່ະຕາຍພາຍໃນ 2-3 ມ ັ້ ອາການນີັ້ ຈະ
ປະກົດມີນ າທັງເປັດ, ໄກ່ ແລະ ໄກ່ງວງພ້ອມໆກັນໃນກ ລະນລີ້ຽງຮ່ວມກັນ 
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 ແບບຊ າເຮ ັ້ອ: ສ່ວນຫ າຍພົບເຫັນຕອນທ້າຍຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດເຊັື່ນ: 
ໄກເ່ຈັບມີຄ ໃຄ່ອັກເສບ, ມນີ ັ້າມູກ, ຫາຍໃຈລ າບາກ, ໄອຈາມ, ຂີັ້ແຫ ວ, ໜ້າບວມ, ຕ້າງໃຄ່ ບາງລາຍອາດມີຄ 
ບິດ, ສັດຈ່ອຍຜອມ ແລະ ຕາຍ 

3.8.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
  ໃຊ້ຢາຈ າພວກ Sulfa ເຊັື່ນ: Sulfa guinoxaline ໃຊຄ້ວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນ 0.33% 

ຫ   ປົນອາຫານໃນອັດຕາ 0.4% ໃຫ້ກິນແມ່ນໄດ້ຜົນດີ ຫ   ໃຊ້ຢາ Sulfamerazine ປົນນ ັ້າໃຫ້ກິນ (ຫ້າມປົນ
ນ ັ້າປະປາ) ເພາະທາດ Cl ໃນນ ັ້າຈະທ າລາຍລິດຢາ 

 ໃຊ້ຢາ Tetracycline 10-15 ml /ໂຕ  ສັກກ້າມຊີັ້ນ ມ ັ້ລະ 3 ເທ ື່ອແມ່ນໄດ້
ຜົນດີ, ໃຊ້ຢາ Terramycine  ປົນນ ັ້າກັື່ນ 2% ວິທີປົນດັື່ງນີັ້ (ນ ັ້າ 100 ml + ຢາ 2 g ໄກ່ໃຫຍ)່ ໂຕນ້ອຍ 
4 ເດ ອນລົງມາປົນ 1 g 

 ໃຊ້ Streptomycin 50 g / 1 Kg / ໂຕ ສັກກ້າມຊີັ້ນ 
3.8.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 

 ລ້ຽງສັດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມຫ ັກອານາໄມ ຫ ີກເວັັ້ນການນ າເອົາໄກ່ຕິດເຊ ັ້ອເຂົັ້າມາໃນຄອກ 
ວິທີທີື່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງສັກຢາວັກຊິນໃຫ້ໄກທຸ່ກໆໂຕທີື່ມີອາຍຸ 6-8 ອາທິດຂ ັ້ນໄປ ແລະ ສັກເປັນປົກກະຕ ິ
ຕາມອາຍຸກຸ້ມກັນຂອງຢາວັກຊນິ 
 
3.9 ພະຍາດຂີັ້ຍາງຂາວ (Pullorum)  
 ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຊ າເຮ ັ້ອຂອງໄກ່ ແລະ ໄກ່ງວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄກ່
ນ້ອຍມີອັດຕາການຕາຍສູງເຖິງ 80 

3.9.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Bacteria  ຊ ື່ວ່າ: Salmonella pullorum ມີຄວາມທົນທານສູງ 
ເຊ ັ້ອພະຍາດຖ ກແຜ່ກະຈາຍໄປນ າອາຈົມ, ໄຂ່, ອາຫານ, ນ ັ້າ ແລະ ວັດຖຸຮອງພ ັ້ນຄອກ ນອກນີັ້ເຊ ັ້ອຍັງສາ
ມາດຜ່ານຈາກແມທີ່ື່ເປັນພະຍາດ ສົື່ງຕ ື່ໃຫ້ລູກທາງຮວຍໄຂ່ ເຮັດໃຫ້ລູກທີື່ເກີດມາໃໝ່ຕິດເຊ ັ້ອມາໂດຍຕັັ້ງແຕ່
ເກີດ ແລະ ແຜ່ລະບາດໄປຫາໂຕອ ື່ນ ໂດຍສະເພາະຕູ້ຟັກໄຂ່ 

3.9.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 4 - 5 ວັນ ໄຂ່ຕິດເຊ ັ້ອມີອັດຕາການຟັກອອກໜ້ອຍ, ໄກນ່້ອຍມັກຈະ
ຕາຍພາຍໃນ 2 ວັນທ າອິດ ແລະ ອັດຕາການຕາຍສູງເມ ື່ອປະມານ 2 ອາທິດ ໄກ່ນ້ອຍເປັນພະຍາດນີັ້ ມີອາ
ການຮ້າຍແຮງຄ : ເຫງົາ, ຂົນຫຍອງ, ປີກເຕ ື່ອຍ, ນອນຈຸ້ມກັນ, ຫ ັບຕາ, ຫັນໃຈຝ ດ, ຖອກທ້ອງ, ຂີັ້ຂາວຄ ນ ັ້າ
ປູນຕິດອ້ອມບ ລິເວນຂົນກົັ້ນ ແລະ ປຽກຊຸ່ມ ດົນໄປກ ື່ຈະແຫ້ງແຂງອັດຮູກົັ້ນແລ້ວຕາຍ ຖ້າໂຕໃດລອດກ ື່ຈະ
ເປັນແບບຊ າເຮ ັ້ອຕະຫລອດໄປ. ເຊ ັ້ອພະຍາດນີັ້ມີຢູ່ນ າອະໄວຍະວະສ ບພັນ, ນ ັ້າບີ ແລະ ເຫຍ ື່ອເມ ອກອ ື່ນໆ 
ບ ື່ສາມາດສັງເກດເຫັນອາການປ່ວຍຂອງໄກ່ໄດ,້ ແຕ່ບາງຄັັ້ງກ ື່ມີອາການຮ້າຍແຮງໃນໄກໃ່ຫຍເ່ຊັື່ນ: ເຫງົາ, ບ ື່
ກິນອາຫານ, ຖອກທ້ອງ, ຫອນຊີດຈາງ ແລະ ຈະຕາຍພາຍໃນ 2 - 3 ວັນ 

3.9.3 ການປິື່ນປວົ (Treament) 
 ບ ື່ສາມາດປິື່ນປົວສັດເຈັບໃຫ້ຫາຍຈາກພະຍາດນີັ້ໄດ້ ແຕ່ເພ ື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຈາກ
ການຕາຍ ເພິື່ນໃຊ້ຢາ Furazolidone 20-40 g ປົນອາຫານ 100 Kg ໃຫ້ໄກກ່ິນຕິດຕ ື່ກັນ 10 ວັນ ຈະ
ໄດ້ຜົນດີ. ໃຊ້ Sulfamethazine ປົນນ ັ້າໃຫ້ກິນ 2 g /ນ ັ້າ 1 ລີດ ໃຫ້ກິນ 3 ມ ັ້ ບາ 2 ມ ັ້ ແລະ ໃຫ້ກິນອີກ 
3 ມ ັ້. ໃຊ້ Chloramphenicol ປົນນ ັ້າ 1 g/ ນ ັ້າ 1 ລີດ ໃຫ້ກິນພາຍໃນ 5 ມ ັ້ ຕິດຕ ື່ກັນ 
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 ປົວດ້ວຍຢາສະໝູນໄພ: (ທັງປ້ອງກັນ ແລະ ປິື່ນປົວ) ຍອດຂີັ້ເຫ ັກ (ຂີັ້ເຫ ັກປົວຂີັ້ີັ້ກາກ), 
ມົດແດງສົັ້ມປະມານ 30 ໂຕ, ເອົາມາບົດລວມກັນໃຫ້ແຫ ກເອົາໃຫ້ໄກກ່ິນ. ຖ້າໄກ່ໂຕທີື່ເຫງົາໄດ້ 1 ມ ັ້ ໃຫ້
ກິນພຽງເທ ື່ອດຽວກ ື່ຈະເຊົາ, ຖ້າໃຫ້ກິນໝົດທຸກໆໂຕໃນລົກ 2 - 3 ມ ັ້ ໄກຈ່ະບ ື່ເປັນພະຍາດຂີັ້ຍາງຂາວ ຫ   
ພະຍາດອ ື່ນໆອີກ 

3.9.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
 ບ ື່ຄວນເອົາໄຂ່ທີື່ມີເຊ ັ້ອມາຟັກ, ບ ື່ຄວນເອົາໄກນ່້ອຍ ຫ   ໄກ່ໃຫຍຈ່າກເຂດອ ື່ນທີື່ເປັນ 
ພະຍາດນີັ້ມາລ້ຽງຮ່ວມກັບໄກ່ໃນຟາມ, ຖ້າມີໄກເ່ປັນພະຍາດນີັ້ຕ້ອງທ າລາຍຖິັ້ມ ແລະ ທ າການຂ້າເຊ ັ້ອຄອກ
ໄກກ່່ອນປະມານ 1 ເດ ອນ ຈ ື່ງເລີື່ມຕົັ້ນລ້ຽງໃໝ່. ເພ ື່ອເປັນການປ້ອງກັນໃຊຢ້າ Furazolidone 2 g /100 
ໂຕ ປົນອາຫານໃຫ້ກິນ 5 ມ ັ້ລຽນຕິດ: 

- ໄກ່ອາຍຸ 1 - 10 ມ ັ້: 2 g/1,000 ໂຕ 
- ໄກ່ອາຍຸ 11 - 30 ມ ັ້: 3 g/1,000 ໂຕ 
- ໄກ່ອາຍຸສູງກວ່າ 30 ມ ັ້ 4 g/1,000 ໂຕ 

 
3.10 ພະຍາດຫວດັຊ າເຮ ັ້ອ (Mycoplasmosis) 
 ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດແບບຊ າເຮ ັ້ອທາງຫາຍໃຈຂອງໄກລ່າດ, ໄກ່ພັນ ແລະ ໄກງ່ວງ 

3.10.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Bacteria ຊ ື່ວ່າ: Mycoplasma gallisepticum ໄກ່ມັກເປັນຫວັດ
ຊ າເຮ ັ້ອແມ່ນໄກ່ໃນອາຍຸ 3 ອາທິດ ຫາ 5 ເດ ອນ. ການຕິດແປດແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກໄຂ່, ໄກ່ເຈັບ 

3.10.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 4 - 22 ມ ັ້ ສັດປ່ວຍມີອາການໄອ, ນ ັ້າມູກໄຫ , ຫັນໃຈຝ ດ ແລະ ມີສຽງ
ດັງ, ມັກຢ ດຄ ອອກເລ ັ້ອຍໆ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ຄາງໃຄ່ບວມ, ບ ື່ກິນອາຫານ ການວິວັດຂອງພະຍາດ
ແມ່ນເປັນແບບຊ າເຮ ັ້ອແກ່ຍາວ ອັດຕາການຕາຍຕ ື່າ ແຕ່ຖ້າມເີຊ ັ້ອອ ື່ນແຊກຊ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ພະຍາດຮ້າຍແຮງ
ຂ ັ້ນ, ຊາກສົບມີຮ່ອງຮອຍອັກເສບຕາມຫລອດລົມ, ຮີມຕາບວມໃຄ ່

3.10.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
- ໃຊ້ຢາ Sulfadimezine 0.10 g / ໂຕ / ມ ັ້, ປົນນ ັ້າ ຫ   ປົນອາຫານໃຫ້ກິນ 
- ໃຊ້ຢາ Sulmet ຊະນິດຝຸ່ນ 50 ml / 5  10 ໂຕ, ປົນນ ັ້າ ຫ   ປົນອາຫານໃຫ້

ກິນ  
- ໃຊ້ຢາ Terramycine 0.2 mg / ໂຕ, ປົນນ ັ້າ ຫ   ປົນອາຫານໃຫ້ກິນ 

3.10.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
 ຕ້ອງດູແລ ແລະ ຈັດການດ້ານສຸຂະພາບໃນການລ້ຽງສັດໃຫ້ດີ ຖ້າວ່າເຄີຍມພີະຍາດນີັ້
ລະບາດຢູ ່ຄວນໃຊ້ຢາ Terramycine ປະສົມກັບອາຫານໃຫ້ໄກ່ກິນເພ ື່ອເປັນການປ້ອງກັນ 
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ບດົທ ີ4 
ບນັດາພະຍາດທີື່ເກດີຈາກເຊ ັ້ອໄວຣສັ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ບອກຊ ື່ ສາເຫດ ແລະ ອາການພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊ ັ້ອໄວຣັສໄດ້ 
2. ອະທິບາຍການບົື່ງມະຕິພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊ ັ້ອໄວຣັສໄດ ້
3. ອະທິບາຍວິທີການປ້ອງກັນພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊ ັ້ອໄວຣັສໄດ້ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
4.1 ພະຍາດປາກເປ ື່ອຍລງົເລບັ (Foot and Mouth Disease)  
 ເປັນພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງທີື່ສຸດສ າລັບສັດເລັບຄູ ່ເຊັື່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ແກະ, ແບ,້ ໝູ, ກວາງ 
ອູດ ຄົນກ ື່ສາມາດຕິດແປດພະຍາດນີັ້ໄດ້ເຊັື່ນກັນ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ 

4.1.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Virus ທີື່ປະກອບດ້ວຍ 7 ຊະນິດ ຄ : O, A, C, SAT1, SAT2, 
SAT3 ແລະ Asai1  ແຕ່ຜ່ານມາຢູປ່ະເທດເຮົາພົບແຕ່ 2 ສາຍພັນຄ : O and C ເຊ ັ້ອພະຍາດມີຄວາມທົນ
ທານສູງໃນຊາກສົບສັດຕາຍ ແລະ ເກັດບາດແຜແຫ້ງ 

4.1.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 2 - 4 ວັນ, ບາງເທ ື່ອຮອດ 3 ອາທິດ ສັດເລີື່ມຕົັ້ນຍ່າງຂາຫ້ານ, ກິນອາ
ຫານໜ້ອຍລົງ, ມີນ ັ້າລາຍເປນັຢາງຍ້ອຍໄຫ ຜິດປົກກະຕິ ປະກົດມປີ່າມແດງເປັນຕຸ່ມໂພງຕາມຮີມສົບ, ເຫຍ ື່ອ
ເມ ອກຜົັ້ງປາກ, ລີັ້ນ ແລະ ຫວ່າງເລັບຕີນ ສັດໄຂ້ຂ ັ້ນສູງ 40-41.5oC, ສັດຈະບ ື່ກິນອາຫານ ແລະ ຈ່ອຍຜອມ
ໄວ, ຂັັ້ນທີ 2 ຕຸ່ມໂພງນັັ້ນແຕກກາຍເປັນບາດແຜ ສັດນ້ອຍອາດຕາຍໄດ້. ການວິວັດຂອງພະຍາດ 8 - 12 ມ ັ້. 
ສັດຈ່ອຍຜອມຍ້ອນກິນອາຫານບ ື່ໄດ້, ອັດຕາການຕາຍຕ ື່າ, ແຕ່ຖ້າມີພະຍາດອ ື່ນເຂົັ້າແຊກແຊງເຊັື່ນ: ພະຍາດ
ເຕົັ້າໂຮມເລ ອດ, ໄຂ້ເລ ອດດ າ, ໄຂ້ບວມ ຈະເຮັດໃຫ້ສັດຕາຍໄດ້. ພະຍາດປາກເປ ື່ອຍລົງເລັບນີັ້ຖ້າມີການລະ
ບາດແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍດ້ານເສດຖະກິດເຊັື່ນ: ເສຍນ ັ້າໜັກ, ເສຍແຮງງານລາກແກ່ ແລະ ຈ າ
ໜ່າຍຜົນຜະລິດບ ື່ໄດ້ 

4.1.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ທ າການລ້າງບາດແຜທີື່ປາກ ແລະ ຕີນ ດ້ວຍ Acetic Acid ຫ   Potassium 
Permanganate 1:1000, ໃຊ້ Serum  ປາກເປ ື່ອຍລົງເລັບສັກ, ໃຊ້ Formol 10 ລ້າງບາດແຜ 
ເລັບຕີນ ຖ້າສົງໄສວ່າສັດມີອາການຊ ມເຊ ັ້ອໃຫ້ສັກຢາຕ້ານເຊ ັ້ອນ າ 
 ປິື່ນປົວດ້ວຍຢາສະໝຸນໄພ: ໃຊ້ເປ ອກໄມ້ທີື່ມີລົດຝາດ ແລະ ໝາກໄມ້ປະເພດສົັ້ມ 
ເຊັື່ນ: ເປ ອກກະໂດນໂຄກ, ເປ ອກໝາກຂາມປ້ອມ, ເປ ອກດູ,່ ເປ ອກເຄ ອໜາມຫັນແດງ, ແລະ ເປ ອກໄມ້
ອ ື່ນໆ ທີື່ເຫັນວ່າເປັນປະເພດຝາດ  ມີວິທີການປຸງແຕ່ງຢາດັື່ງລຸ່ມນີັ້:  
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 ເອົາເປ ອກໄມ້ດັື່ງກ່າວໄປທຸບໃຫ້ມຸ່ນ, ຕົັ້ມຂ້ຽວແລ້ວທາໃສບ່າດແຜຕີນ, ປະຕິບັດ
ໄປ 2-3 ມ ັ້ລຽນຕິດ ອາການບາດແຜຈະຫາຍໄປ ສ່ວນບາດແຜຢູ່ປາກໃຫ້ໃຊ້ໝາກໄມທີ້ື່ມີລົດສົັ້ມ ເຊັື່ນ:      
ໝາກນາວ, ໝາກເຟ ອງ ທາປາກບາດ ສ າລັບເປ ອກ ແລະ ໝາກໄມໄ້ດ້ແນວໜ ື່ງກ ແລ້ວແນວໜ ື່ງ 

4.1.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
 ເອົາສັດເຈັບໄວບ້່ອນສະອາດ ແລະ ແຫ້ງດີ ປາສະຈາກບ່ອນເປເິປ ັ້ອນ, ທ າການປິື່ນປົວ
ດ້ວຍຢາພ ັ້ນເມ ອງທີື່ກ່າວໄວຂ້້າງເທີງນີັ້ ຫ້າມນ າເອາົສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດທີື່ເປັນພະຍາດອອກຈາກເຂດພະ
ຍຸສັດເດັດຂາດ ຈົນກວ່າພະຍາດນີັ້ຈະສະຫງົບລົງ. ນອກນີັ້ຍັງ ຕ້ອງສັກຢາວັກຊິນໃຫ້ສັດລ້ຽງເປັນປະຈ າ 
 
4.2 ພະຍາດອະຫວິາ ງວົ - ຄວາຍ (Rinderpest) 
 ເປັນພະຍາດຕິດແປດຂອງງົວ ຄວາຍ ເຊິື່ງມລີັກສະນະສະເພາະ ຄ : ສັດເຈັບມີອາການໄຂ້ສູງ, ຕາຍ
ໄວ ແລະ ອັດຕາການຕາຍສູງ, ກ່ອນຕາຍຕົນໂຕສັື່ນ, ຫາຍໃຈຫອບ, ເຫັນບາດແຜຢູໃ່ນປາກ ແລະ ຕາມລ າ
ໄສ້ ມີຂອບແດງຊ ັ້າຈິື່ງພາໃຫ້ສັດຖ່າຍອອກເລ ອດ 

4.2.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອໄວຣັສ (Virus) ຊ ື່ວ່າ: Tortor bovis ການຕິດແປດແມ່ນຍ້ອນເຊ ັ້ອ 
ພະຍາດຕິດນ ານ ັ້າ, ອາຫານ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ພາຊະນະຕ່າງໆທີື່ມີການສ າພັດກັບສັດ 

4.2.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 3 - 9 ວັນ ສັດເຈັບໄຂຂ້ ັ້ນສູງ ດັງ ແລະ ປາກແຫ້ງ, ຕາແດງ ແລະ ມີຂີັ້
ຕາ ທ້ອງຜູກ, ຕ ື່ມາ 2 - 3 ມ ັ້ ຈະມີນ ັ້າມູກປົນໜອງ ແລະ ນ ັ້າຕາໄຫ , ເບ ື່ອອາຫານ, ບ ື່ຄ້ຽວເອ ັ້ອງ ແຕ່ກັດແຂ້ວ 
ຕ ື່ມາມີອາການທ້ອງລ່ວງ ອາຈົມບາງຄັັ້ງເປັນເລ ອດ ແລະ ມີກິື່ນເໝັນຄາວ, ສັດຈ່ອຍຜອມລົງຢ່າງໄວວາ ສັດ
ຈະຕາຍພາຍໃນ 5 - 10 ວັນ ອັດຕາການຕາຍສູງ 90 - 100 

4.2.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ບ ື່ມີວິທີການປິື່ນປົວທີື່ໄດຮ້ັບຜົນ 

4.2.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
 ຄວນລ້ຽງສັດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມຫ ັກສຸຂະພິບານ ຕະຫລອດຮອດການປ້ອງກັນການນ າ
ເອົາເຊ ັ້ອພະຍາດເຂົັ້າມາໃນຝູງສັດລ້ຽງ ຈະເຮັດໃຫ້ສັດປອດຈາກພະຍາດໄດ້, ຖ້າໃນເຂດທີື່ເຄີຍມີປະຫວັດ 
ຂອງພະຍາດລະບາດ ຫ   ເຂດໃກ້ຄຽງທີື່ເຄີຍມີພະຍາດນີັ້ລະບາດຢູ ່ຄວນສັກຢາວັກຊິນໃຫ້ສັດລ້ຽງເປັນປະຈ າ 
 
4.3 ພະຍາດອະຫວິາໝ ູ(Swine fever or Classic swine fever or Hog 

cholera) 
 ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງທີື່ສຸດສ າລັບໝູທຸກໆອາຍຸ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ໝູມອີາການຕາຍ 80 
ຂ ັ້ນໄປ ຖ ວ່າເປັນພະຍາດອັນຕະລາຍນ ັ້າເບີ 1 ຂອງໝູຢູໃ່ນປະເທດເຮົາ 

4.3.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອໄວຣັສ (Virus) ຊ ື່ວ່າ: Pestivirus ເຊິື່ງມີຄວາມທົນທານສູງຢູໃ່ນຊີັ້ນ
ເຢັນ ແລະ ຊີັ້ນເອ ອບເກ ອ, ການຕິດແປດແມ່ນເກີດຂ ັ້ນຍ້ອນກິນອາຫານ ແລະ ນ ັ້າທີື່ມີເຊ ັ້ອພະຍາດນີັ້, ໂດຍ
ສະເພາະການນ າເອົາຊີັ້ນໝູທີື່ເປັນພະຍາດນີັ້ໄປບ ລິໂພກ ແລ້ວເອົາເສດອາຫານທີື່ເຫ  ອດັື່ງກ່າວນີັ້ໄປໃຫ້ໝູກິນ, 
ນອກນີັ້ເຊ ັ້ອພະຍາດຍັງແຜ່ກະຈາຍໄດ້ງ່າຍໂດຍຕິດໄປນ າເສ ັ້ອຜ້າ, ເກີບ, ລົດຂົນສົື່ງສັດ ແລະ ເຊ ັ້ອພະຍາດຍັງ 
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ສາມາດປິວໄປນ າອາກາດອີກດ້ວຍ. ເມ ື່ອເກີດພະຍາດອະຫິວາໝູແລ້ວມັກມີເຊ ັ້ອເຕົັ້າໂຮມເລ ອດ ແລະ ພະ
ຍາດຖອກທ້ອງແຊກຊ້ອນນ າອີກ 

4.3.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 5 - 15 ວັນ ສັດເຈັບສະແດງອາການດັື່ງນີັ້: 

 ແບບຮ້າຍແຮງ: ເລີື່ມຕົັ້ນດ້ວຍໝູມີອາການເຫງົາ, ບ ື່ກິນອາຫານ, ອຸນຫະພູມຂ ັ້ນ
ສູງ 41 -42oC,  ເກີດມີອາການຮາກ, ຖ່າຍທ້ອງ ຫ   ຖ່າຍຍາກ, ຕາແດງ, ນ ັ້າຕາໄຫລ, ມີຂີັ້ຕາ, ມີອາການປອດ
ອັກເສບ, ໄອ, ນ ັ້າມູກໄຫ , ຫັນໃຈຝ ດ, ຂາຫ ັງບ ື່ແຂງແຮງ, ຍ່າງເຊໄປມາ, ຕາມໜັງໃບຫູ, ຄ , ພ ັ້ນທ້ອງ ແລະ 
ແອບແອຂາ ມປີ່າມແດງຊ ັ້າ, ໝູນ້ອຍມັກຈະຊັກ ຕ ື່ມາກ ື່ຈະຕາຍ ພາຍໃນ 5 - 6 ມ ັ້ 

 ອາການປານກາງ ແລະ ຊ າເຮ ັ້ອ: ສັດຈ່ອຍຜອມຍ້ອນເປັນຖອກທ້ອງ, ຮີມຕາ 
ແລະ ປອດອັກເສບ ພະຍາດນີັ້ແກຍ່າວເຖິງ 15 ວັນ ແລ້ວກ ື່ຕາຍ 

4.3.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ບ ື່ມີວິທີການປິື່ນປົວ 

4.3.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention)  
 ໃນການລ້ຽງໝູເພ ື່ອບ ື່ໃຫ້ໝູຕິດພະຍາດນີັ້ ຕ້ອງສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນໃຫ້ໝູທຸກໆໂຕທີື່
ມອີາຍຸ 3 ເດ ອນຂ ັ້ນໄປ. ຖ້າຫາກພະຍາດອະຫິວາໝູລະບາດ ຫ້າມເຄ ື່ອນຍ້າຍໝູເຂົັ້າມາໃນທ້ອງຖິື່ນເຮົາເປັນ
ເດັດຂາດ, ຈົນກວ່າພະຍາດນີັ້ຈະສະຫງົບລົງ, ຫ້າມບ ລິໂພກຊີັ້ນໝູທີື່ເປັນພະຍາດນີັ້ ແລະ ຫ້າມນ າເອົາເສດອາ
ຫານຈາກໝູທີື່ເປັນພະຍາດນີັ້ໄປເກ ອໝູໂຕອ ື່ນເປັນເດັດຂາດ 
 
4.4 ພະຍາດວ ັ້ (Rabies) 
 ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງສ າລັບສັດທີື່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ ັ້ານົມເຊັື່ນ: ໝາ, ແມວ, ງົວ, ຄວາຍ, 
ໝູ, ມ້າ ແລະ ສັດເລ ອດອຸ່ນທຸກຊະນິດທີື່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ ັ້ານົມລວມທັງຄົນ ເຊິື່ງເຊ ັ້ອພະຍາດຈະເຂົັ້າໄປທ າລາຍ 
ລະບົບປະສາດສູນກາງ ສຸດທ້າຍຈະສິັ້ນສຸດດ້ວຍການຕາຍ, ພະຍາດນີັ້ຍັງແຜ່ລະບາດຫ າຍຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ 

4.4.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອໄວຣັສ ຊ ື່ວ່າ: Rabdovirus ບ ື່ເກີດຂອງພະຍາດແມ່ນມາຈາກໝາເປັນ
ວ ັ້ເປັນຕົວການໃນການນ າເຊ ັ້ອພະຍາດນີັ້ແຜລ່າມໄປຍັງໂຕສັດອ ື່ນໆ, ເຊ ັ້ອພະຍາດແມ່ນສາມາດພົບໃນນ ັ້າ
ລາຍຂອງໝາເປັນວ ັ້ກ່ອນສະແດງອາການ 10 ວັນ, ການຕິດແປດແມ່ນເກີດຂ ັ້ນຍ້ອນຖ ກໝາວ ັ້ກັດ 

4.4.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ ແຕ່ 12 ມ ັ້ ຫາ 3 - 5 ເດ ອນ ຫ   1 ປີ, ສ່ວນຢູໃ່ນຄົນ 2 ອາທິດ, ອັນ
ຕະລາຍຂອງພະຍາດນີັ້ ແມ່ນຂ ັ້ນກັບທີື່ຕັັ້ງຂອງບາດແຜບ່ອນຖ ກໝາວ ັ້ກັດ ໂດຍສະເພາະບາດແຜທີື່ຢູໃ່ກ້ກັບ
ລະບົບປະສາດສູນກາງ ຍິື່ງມີຄວາມອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງສູງ ອາການຂອງພະຍາດວ ັ້ສະແດງອອກ 2 ລັກສະ
ນະຄ : 

 ລັກສະນະບ້າປ່ວງ: ເບ ັ້ອງຕົັ້ນມີອາການຜິດປົກກະຕທິາງດ້ານພ ດຕິກ າຂອງສັດ, 
ສັດມີລັກສະນະຊຸດໂຊມ, ບ ື່ກິນອາຫານ ແລະ ນ ັ້າ ຕ ື່ມາ 1 - 2 ມ ັ້ ມີອາການກະວົນກະວາຍເປັນບ້າປ່ວງ, 
ທ່ຽວບ ື່ມີຈຸດ, ກັດໂດຍບ ື່ເຫົື່າ, ຫອນມີສຽງເເຫບ, ເມ ື່ອໄປພົບຄົນ ຫ   ສັດ ກ ື່ກັດໄປໝົດ, ກິນສິື່ງທີື່ບ ື່ແມ່ນ
ອາຫານເຊັື່ນ: ເປ ອກໄມ,້ ກ້ອນດິນ, ສາຍລວດ, ກ້ອນຫີນ ແລະ ອ ື່ນໆ... ສວາບປາກຄ ສວາບແມງວັນ ຫ ັງ
ຈາກນັັ້ນຕາດ າຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ, ຄາງກະໄຕເບ ັ້ອງລຸ່ມແຂງ, ນ ັ້າລາຍເຫີຍ ເວລາເຫັນອາຫານ ແລະ ນ ັ້າ  ທ ື່
ອາຫານຈະປັັ້ນ ຫ ັງຈາກນັັ້ນ 2 - 3 ມ ັ້ ມີອາການອ່ອນເພຍ, ເປັນອ າມະພາດແລ້ວຕາຍ 
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 ລັກສະນະວ ັ້ກ ກ: ສັດສະແດງອາການເປັນອ າມະພາດ ໃບໜ້າ ແລະ ກ້າມຊີັ້ນຄ 
ແລະ ຄາງກະໄຕເຕ ື່ອຍ, ນ ັ້າລາຍໄຫ ຊະຊາຍ, ເຫົື່າບ ື່ອອກສຽງ, ເປັນອ າມະພາດແຜຂ່ະຫຍາຍໄປທົື່ວທຸກໆ
ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍໄວທີື່ສຸດ ຫ ັງຈາກນັັ້ນສັດກ ື່ຈະຕາຍ (ການຕາຍແມ່ນຕາຍໄວກວ່າລັກສະນະບ້າປ່ວງ) 
ອັດຕາການຕາຍ 100 

4.4.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ພະຍາດວ ັ້ແມ່ນປົວບ ື່ດີ, ດັື່ງນັັ້ນ ສັດທີື່ຖ ກໝາວ ັ້ກັດໃຫ້ຂ້າຖິັ້ມ ສ່ວນຄົນທີື່ຖ ກໝາກັດ, 
ສ າລັບໝາໂຕທີື່ກັດນັັ້ນຢ່າຟ້າວຂ້າ ໃຫ້ຂັງໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍເປັນເວລາ 15 ວັນ ເພ ື່ອສັງເກດເບິື່ງອາການຂອງໝາ 
ຖ້າບ ື່ມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິ ໝາຍວ່າໝານັັ້ນບ ື່ເປັນວ ັ້, ຖ້າໝານັັ້ນເປັນວ ັ້ໃຫ້ສົື່ງຄົນທີື່ຖ ກໝາວ ັ້ກັດ ໄປປິື່ນປວົທີື່
ໂຮງໝ  

4.4.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
 ສັກຢາວັກຊິນວ ັ້ໃຫ້ໝາທີື່ມີອາຍຸຄົບຕາມກ ານົດເປັນປົກກະຕ ິ 
 ບ ື່ໃຫ້ໝາມີໂອກາດໄດ້ພົວພັນກັບສັດປ່າທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຕ ື່ການຕິດເຊ ັ້ອ  
 ກ າຈັດໝາທີື່ບ ື່ມີເຈົັ້າຂອງໃຫ້ໝົດໄປ  
 ສ າລັບຄົນແມ່ນແພດຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ປິື່ນປົວ 

 
4.5 ພະຍາດນວິຄາເຊນີ (Newcastle disease) 
 ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ເປັນບັນຫາສ າຄັນທີື່ສຸດໃນການລ້ຽງໄກຢູ່ບ່້ານເຮົາ, ພະ
ຍາດນີັ້ເຮັດໃຫ້ໄກຕ່າຍເປັນຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ສັດປີກເປັນພະຍາດນີັ້ ຕົັ້ນຕ ແມ່ນ ໄກລ່າດ, ໄກພ່ັນ ສ່ວນໄກ່
ງວງ ໄກ່ຕ໋ອກ ກ ື່ເປັນແຕ່ບ ື່ຮ້າຍແຮງ 

4.5.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອໄວຣັສ ຊ ື່ວ່າ: Paramyxovirus ເຊິື່ງມີຄວາມທົນທານສູງຕ ື່ຄວາມ    
ໜາວ ແລະ ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແຫ ື່ງກ າເນີດຂອງພະຍາດແມ່ນໄກເ່ຈັບ, ເຊ ັ້ອພະຍາດແຜຂ່ະຫຍາຍໄປຕາມຊີັ້ນ
ສັດຕາຍ, ໄຂ່ໄກ,່ ພະຫະນະຂົນສົື່ງສັດ ແລະ ຄົນກ ື່ເປັນຕົວນ າເຊ ັ້ອທີື່ສ າຄັນເຊ ັ້ອພະຍາດນີັ້ໄດ້ເຊັື່ນກັນ 

4.5.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 2 - 10 ວັນ ໄກ່ສະແດງອາການອອກດັື່ງນີັ້: 

 ແບບຮ້າຍແຮງ: ໄກຈ່ະຕາຍໄວທີື່ສຸດ ແລະ ມີອັດຕາສູງ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນບ ື່
ສາມາດເສັງເກດເຫັນອາການມາກ່ອນເລີຍ ຊ ື່ງມັກຈະເຫັນໄກ່ຕາຍໃນລົກ, ຕາຍຄາຮັງ ໃນຕອນເຊົັ້າເປັນ
ຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ສ່ວນທີື່ບ ື່ຕາຍກ ື່ຈະເປັນແບບຮ້າຍແຮງປານກາງ 

 ແບບຮ້າຍແຮງປານກາງ:  ເບ ັ້ອງຕົັ້ນມີໄຂ້, ໄກເ່ຫງົາ, ອ່ອນເພຍ, ຫັນໃຈຝ ດ, ໄອ
ຈາມ, ຫັນໃຈມີສຽງກົນ, ຂີັ້ເປັນສີຂຽວ, ໄກແ່ມ່ຈະເຊົາໄຂ່, ເປ ອກໄຂ່ບາງ ແລະ ບາງໂຕມອີາການທາງລະບົບ
ປະສາດເຊັື່ນ: ຍ່າງວົນວຽນ, ຄ ບິດຄ ແງ້ນ, ຍ່າງຖອຍຫ ັງ ຫ   ເປັນອ າມະພາດ ໄກເ່ປັນພະຍາດນີັ້ມອີັດຕາການ
ຕາຍສູງ 80 - 100 

4.5.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ບ ື່ມີວິທີປົວດ້ວຍຢາຫ ວງ 
 ປິື່ນປົວດ້ວຍຢາສະໝຸນໄພ: ໃຊ້ເຄ ອເຂົາຮ  1 ຂ ັ້ມ , ເປ ອກຂົມກະເດົາ 2 ນິັ້ວມ , ຕົັ້ນຜັກ
ຂະ (ຜັກເໜົື່າ) 2 ຂ ັ້ມ  ແລະ ລາຊາບີ ໃຊ້ໃບແກ່ ຫ   ໃຊ້ທັງ 5 ຢ່າງ (ຮາກ, ໃບ, ຕົັ້ນ, ດອກ ແລະ ເມັດ)  
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 ວິທີການ: ທັບເປ ອກຂົມກະເດົາໃຫ້ແຕກດີທີື່ສຸດ ແລ້ວແຊນ່ ັ້າໄວ້ໃຫ້ອ່ອນ  ຫ ັງຈາກນັັ້ນ
ນ າມາປະສົມກັບນ ັ້າເຄ ອເຂົາຮ , ຕົັ້ນຜັກຂະ ແລະ ລາຊາບີ ໃຫ້ໄດ້ນ ັ້າເຂັັ້ມຂຸ້ນທີື່ສຸດ, ແລ້ວເອົາຢາຖອກໃສ່ 
ປາກໃຫ້ໄກທຸ່ກໂຕທີື່ມີອາການເຈັບກິນ ແລ້ວແຍກອອກຈາກຝູງ (ໃຫ້ກິນ 2 ເທ ື່ອ/ມ ັ້, ເຊົັ້າ ແລະ ແລງ) ພະ 
ຍາດຈະຫາຍດີພາຍໃນ 3 ມ ັ້ 

4.5.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention)  
 ເພ ື່ອປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້ໄກເ່ປັນພະຍາດນີັ້ ຄວນລະມັດລະວັງຢ່ານ າເອົາເຊ ັ້ອພະຍາດເຂົັ້າມາ 
ໂດຍສະເພາະການເອົາໄກຈ່າກແຫ່ງອ ື່ນມາລ້ຽງ ໂດຍບ ື່ຮູປ້ະຫວັດ ຫ   ເອົາໄກຕ່າຍຫ່າມາກິນ  ການປ້ອງກັນດີ
ທີື່ສີຸດແມ່ນການສັກຢາວັກຊິນ ໃຫ້ໄກ່ເປັນປະຈ າ 
 
4.6 ພະຍາດໝາກສກຸສດັປກີ (Fowl pox) 
 ເປັນພະຍາດຕິດແປດທີື່ແຜ່ລະບາດແບບຊ້າໆຂອງໄກ,່ ໄກ່ງວງ ແລະ ສັດປີກອ ື່ນໆ  ລັກສະນະ
ຂອງພະຍາດໝາກສຸກເກີດມີ 2 ແບບຄ : ແບບທີື່ປະກົດຢູຜ່ິວໜັງ ແລະ ແບບເກີດທີື່ເຫຍ ື່ອເມ ອກຜົັ້ງລ າຄ  

4.6.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອໄວຣັສ ທີື່ມີຫ າຍສາຍພັນ ແຕ່ລະສາຍພັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໝາກ
ສຸກສະເພາະສັດຊະນິດໜ ື່ງເທົື່ານັັ້ນ, ເຊ ັ້ອພະຍາດສາມາດມີຊີວິດຢູໄ່ດ້ຫ າຍປີໃນເກັດບາດແຜແຫ້ງ, ການຕິດ
ແປດແມ່ນຜ່ານທາງບາດແຜ ຫ   ຮອຍແຕກແຫງຂອງຜິວໜັງ, ສ່ວນຍຸງ, ໄຮ ແລະ ປະເພດແມງໄມ້ກິນເລ ອດ
ກ ື່ເປັນພະຫະນະນ າເຊ ັ້ອພະຍາດນີັ້ໄດ້ ພະຍາດນີັ້ມັກເກີດກັບໄກ່ທີື່ມອີາຍຸຕ ື່າກວ່າ 12 ເດ ອນ 

4.6.2 ອາການ (Symptom) 
 ແບບເປັນຕຸ່ມຢູ່ຜິວໜັງ (Skin form): ຈະປະກົດມີຕຸ່ມຕູດ ຫ   ຕຸ່ມໜອງຕາມບ 

ລິເວນທີື່ບ ື່ມີຂົນເຊັື່ນ: ຫອນ, ຕ້າງ, ຂອບຕາ, ຮິມຕາ, ຮິມສົບ ຖ້າເປັນຫ າຍອາດລາມໄປຫາພາກສ່ວນອ ື່ນໆ
ຂອງຮ່າງກາຍ ທ າອິດຕຸ່ມຈະມີຂອງແຫ ວຂຸ້ນຢູທ່າງໃນ ແລະ ຕ ື່ມາຈະເປ ື່ອຍເປັນສີເຫ  ອງຂຸ້ນແລ້ວແຫ້ງກາຍ
ເປັນເກັດ 

 ແບບແຜ່ນເນ ັ້ອຕາຍ (Diphtheric form): ແມ່ນເກີດມແີຜ່ນເນ ັ້ອຕາຍ, ມີໜອງ
ປົກຄຸມຢູຜ່ົັ້ງລ າຄ  ບ ລິເວນເຫຍ ື່ອເມ ອກຜົັ້ງປາກອ້ອມຮອບລີັ້ນໄກ່ ແລະ ຫ ອດລົມ ເຮັດໃຫ້ໄກ່ກິນອາຫານ 
ແລະ ຫັນໃຈລ າບາກ, ອັດຕາການຕາຍສູງກວ່າແບບເປັນຢູຜ່ິວໜັງ 50 

4.6.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ບ ື່ມີຢາປິື່ນປົວໂດຍກົງ, ແຕ່ໃຫ້ແກະຕຸ່ມໜອງອອກ ແລ້ວເອົາ Tincture of iodine 
ທາ ສ່ວນອາການທີື່ຊ່ອງຄ ນັັ້ນປິື່ນປົວບ ື່ໄດ້ຮັບຜົນ 

4.6.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
 ໃຊ້ວັກຊິນໃຫ້ໄກ່ທີື່ມອີາຍຸ 2 - 3 ອາທິດ ແລະ ໃຫ້ລ ັ້ມຄ ນອີກ ເມ ື່ອສັດມີອາຍຸປະມານ 
12 - 20 ອາທິດ 

 
4.7 ພະຍາດອະຫວິາເປດັ (Duck plague)  
 ພະຍາດອະຫິວາເປັດ ຫ   ຮຽກວ່າ ພະຍາດລ າໄສ້ອັກເສບຕິດຕ ື່ຂອງເປັດ, ຍ້ອນເຊ ັ້ອໄວຣັສ ເປັນ
ພະຍາດຕິດແປດທີື່ຮ້າຍແຮງເກີດຂ ັ້ນກັບເປັດ, ຫ່ານ ແລະ ນົກຫົງທຸກເພດໄວ ຊ ື່ງມີອາການຂີັ້ເປັນເລ ອດ ແລະ 
ລ າໄສ້ອັກເສບ ເຮັດໃຫ້ເປັດມອີັດຕາການຕາຍສູງ ເຖິງ 80 - 100 
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4.7.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Virus ຊ ື່ວ່າ: Herpes Virus, ພະຍາດນີັ້ຕິດແປດຈາກການສ າພັດ
ໂດຍກົງທາງນ ັ້າ, ອາຫານທີື່ມີເຊ ັ້ອ ແລະ ເປັດທີື່ເປັນພະຍາດເປັນແຫ ື່ງຕິດເຊ ັ້ອທີື່ສ າຄັນ 

4.7.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 3 - 7 ວັນ, ສັດຈະຕາຍໂດຍບ ື່ໄດສ້ະແດງອາການມາກ່ອນເລີຍ ຖ້າເປັນ
ຮ້າຍແຮງຈະມີອາການເຫງົາ, ຢ ນຊ ງ, ບ ື່ຫລີັ້ນນ ັ້າ, ອ່ອນເພຍ, ບ ື່ກິນອາຫານ, ຫິວນ ັ້າ, ຫົວຊົັ້ນເຂົັ້າປີກ, ເຈັບ
ປວດຕາມກ້າມຊີັ້ນ ມີເລ ອດໄຫ ອອກມາຈາກປາກ ແລະ ດັງ, ຂອບຕາໃຄ,່ ນ ັ້າຕາໄຫ , ມີຂີັ້ຕາ ຕ ື່ມາມີອາການ
ຖອກທ້ອງ, ຂີັ້ເປັນນ ັ້າສີຂຽວປົນເຫ  ອງ ຫ   ປົນເລ ອດ ການຕາຍເກີດຂ ັ້ນຫ ັງຈາກສະແດງອາການມາໄດ້ 7 ວັນ 

4.7.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ບ ື່ມີຢາປິື່ນປົວ 

4.7.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
 ໃຊຢ້າວັກຊິນປ້ອງກັນໃຫ້ເປັດ, ຫ່ານທີື່ມີອາຍຸ 2 - 3 ອາທິດຂ ັ້ນໄປ ແລະ ໃຊເ້ປັນປະຈ າ 
 
4.8 ພະຍາດຫ ອດລມົອກັເສບ (Infectious bronchitis, IB) 
 ເປັນພະຍາດຕດິຕ ື່ທາງລະບົບຫາຍໃຈຂອງໄກ,່ ເຮັດໃຫ້ມີອັດຕາການຕາຍສູງໂດຍສະເພາະໃນໄກ່
ນ້ອຍ ພະຍາດນີັ້ ນ າຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດມາສູ່ອຸດສາຫະກ າການລ້ຽງໄກ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ 
ລ້ຽງໄກພ່ັນຊີັ້ນ 

4.8.1 ສາເຫດ (Etiology)  
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Virus ຊ ື່ວ່າ Corona virus ການຕິດແປດເກີດຂ ັ້ນໂດຍຝຸ່ນລະອອງ 
ນ າອາກາດຫາຍໃຈ, ການກິນອາຫານ ແລະ ນ ັ້າທີື່ມີເຊ ັ້ອພະຍາດ 

4.8.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 18 - 36 ຊົື່ວໂມງ ຈ າພວກໄກ່ນ້ອຍມອີາການໄອຈາມ, ຫັນໃຈຝ ດ, ມີ
ສຽງດັງ, ນ ັ້າມູກໄຫ , ນ ັ້າຕາໄຫ , ອັດຕາການຕາຍສູງເຖິງ 40 ສ າລັບໄກໃ່ຫຍ່ຈະບ ື່ຮ້າຍແຮງ ຊ ື່ງມີອາການ
ຫາຍໃຈລ າບາກ, ມີສຽງກົນ ສ າລັບໄກທີ່ື່ພວມໄຂ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຫຼຸດລົງ, ເປ ອກໄຂອ່່ອນ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ຂອງໄຂ່ຫຼຸດລົງ 

4.8.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ບ ື່ມີຢາປິື່ນປົວ, ແຕຄ່ວນລ້ຽງ ແລະ ດູແລໄກທີ່ື່ເຈັບເປັນພິເສດ ທາງດ້ານອະນາໄມ ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ອັດຕາການຕາຍຫຼຸດລົງໄດ້ 

4.8.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
 ໃຊ້ຢາວັກຊິນສັກປ້ອງກັນ 
 
4.9 ພະຍາດກອ້ງສຽງອກັເສບຕດິຕ ື່ສດັປກີ (Infectious Laryngotracheitis) 
 ເປັນພະຍາດຕິດແປດທາງລະບົບຫາຍໃຈຂອງສັດປີກ ປະມານ 4 - 5 ເດ ອນ, ບ ື່ຄ່ອຍພົບໃນໄກ່
ນ້ອຍ ຖ້າມີກ ື່ບ ື່ຮ້າຍແຮງ 

4.9.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Virus ຊ ື່ວ່າ: Herpes virus ເຊິື່ງມີຄວາມທົນທານຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ມີ
ຊີວິດຢູໃ່ນຊາກໄກເ່ຖິງ 21 - 70 ວັນ 
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4.9.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 6 - 12 ວັນ ອາການມີ 3 ລັກສະນະຄ : 

1) ແບບຮ້າຍແຮງ: ໄກຕ່າຍໂດຍທັນທີທັນໃດ ແຜລ່ະບາດໄວ ແລະ ອັດຕາການຕາຍ
ສູງເຖິງ 50 - 70 ຈະຕາຍຫ ັງຈາກປ່ວຍໄດ້ 2 - 3 ວັນ ຫ   ບ ື່ສະແດງອາການອອກມາກອ່ນເລີຍ, ໄກເ່ຈັບ
ມອີາການຫັນໃຈລ າບາກ, ມສີຽງດັງ, ເວລາຫັນໃຈຢ ດຄ ອອກອ້າປາກກວ້າງ, ຈາມ, ໄອ ອາດພົບນ ັ້າມກູຂຸ້ນ 
ແລະ ເລ ອດອອກໃນຫ ອດລົມ 

2) ແບບຮ້າຍແຮງປານກາງ ແລະ ຊ າເຮ ັ້ອ: ພະຍາດຂະຫຍາຍແບບຊ້າໆ ແລະ ເບົາບາງ
ກວ່າ ອັດຕາການຕາຍປານກາງປະມານ 10 - 30 ສ່ວນແບບຊ າເຮ ັ້ອແມ່ນເປັນຊ້າໆ ມີອາການໄອ, ອ້າປາກ
ຫັນໃຈ, ອັດຕາການຕາຍຕ ື່າ 10 - 20 

4.9.3 ການປິື່ນປວົ (Treament) 
 ບ ື່ມີຢາປິື່ນປົວ 

4.9.4 ການປອ້ງກນັ (Pevention) 
 ບ ື່ຄວນເອົາໄກທີ່ື່ມີເຊ ັ້ອເຂົັ້າມາລ້ຽງ, ໃຊວັ້ກຊິນປ້ອງກັນແມ່ນໄດ້ຜົນດີ 
 
4.10 ພະຍາດບາ້ປວ່ງ (Aujesky’ s disease or Pseudo rabies) 
 ເປັນພະຍາດຕິດແປດຂອງສັດ ຊ ື່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບປະສາດສູນກາງຖ ກທ າລາຍ ຫ   ຮຽກວ່າ ວ ັ້ທຽມ 

4.10.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Virus ຊ ື່ວ່າ: Herpes virus ສັດເປັນພະຍາດນີັ້ມີ ໝູ, ໝາ, ແມວ, 
ງົວ, ຄວາຍ, ແກະ, ແບ້, ມ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝູນ້ອຍ, ໝູເປັນພະຍາດນີັ້ຈະເປັນຕົວການໃນການນ າເຊ ັ້ອ 
ໄວ້ຕາມທ າມະຊາດ, ການຕິດແປດເກີດຂ ັ້ນຍ້ອນການກິນອາຫານ ແລະ ອາກາດຫາຍໃຈທີື່ມີເຊ ັ້ອພະຍາດນີັ້
ປະປົນຢູ ່ໝູນ້ອຍມັກຕິດເຊ ັ້ອນ າແມ່ໂດຍທາງນ ັ້ານົມ 

4.10.2 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອ 5 - 16 ວັນ ອາການແມ່ນຂ ັ້ນກັບອາຍຸກະສຽນຂອງສັດ, ໝູນ້ອຍອາຍຸ
ຕ ື່າກວາ່ 2 ອາທິດ ຈະເປັນແບບຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີອັດຕາການຕາຍສູງເກ ອບຮອດ 100, ຕາຍແບບກະທັນ
ຫັນ 12 - 24 ຊົື່ວໂມງ ຫ ັງຈາກຕິດເຊ ັ້ອ, ໝູທີື່ມີອາຍຸແກກ່ວ່ານີັ້ມອີາການໄຂ້, ບ ື່ກິນອາຫານ, ເຫງົາ ແລະ ມີ
ອາການທາງລະບົບປະສາດເຊັື່ນ: ຍ່າງເຊ, ກ້ອນຊີັ້ນປັັ້ນ ຫ   ສະເໝັື່ນ ແລະ ເປັນເປ້ຍ ເປັນລ່ອຍ ອັດຕາການ
ຕາຍແມ່ນ 20 - 100  ຊ ື່ງຈະມີຂ ັ້ນຫ ັງຈາກຕິດເຊ ັ້ອໄດ້ 1 ອາທິດ, ສ າລັບໝູໃຫຍ່ແມ່ນເປັນແບບເບົາບາງ 
ຫ   ເປນັທາງລະບົບຫາຍໃຈ, ເປັນຫວັດ ສ່ວນໝູແມ່ຈະໃຫ້ລູກຫຼຸດລົງ, ສ່ວນໝາ ແມວ ງົວ ຄວາຍແມ່ນມີອາ
ການຄັນຄາຍຮ້າຍແຮງ, ສັດສະແດງອອກຄ : ຮຸກຖູຢູບ່ ື່ເປັນປົກກະຕິ, ກະວົນກະວາຍ, ກັດແຂ້ວ, ຫັນໃຈ
ຫອບ ແລະ ຈະຕາຍພາຍຫ ັງສະແດງອາການ 2 ມ ັ້ 

4.10.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ການປິື່ນປົວທີື່ໄດ້ຜົນດີແມ່ນ ໃຊ້ Serum ຕ້ານບ້າປ່ວງ ຮ່ວມກັບ caffeine 

4.10.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
 ປ້ອງກັນການນ າເອົາພະຍາດເຂົັ້າມາ, ຖ້າພະຍາດເຄີຍລະບາດ ຄວນສັກຢາປ້ອງກັນພະ
ຍາດໄວ້ 
 



25 

ບດົທ ີ5 
ບນັດາພະຍາດກາຝາກທີື່ສ າຄນັຂອງສດັລຽ້ງ 

 

ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ 

1. ບອກກຸ່ມຂອງພະຍາດກາຝາກພາຍໃນ - ພາຍນອກໄດ ້
2. ອະທິບາຍວິທີການບົື່ງມະຕິພະຍາດກາຝາກໄດ້ 
3. ອະທິບາຍວິທີການປິື່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດກາຝາກໄດ ້

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
5.1 ຄວາມໝາຍຂອງພະຍາດກາຝາກ 
 ພະຍາດກາຝາກໝາຍເຖິງບັນດາແມ່ກາຝາກຕາ່ງໆ ທີື່ອາໄສເກາະກິນນ າສິື່ງທີື່ມີຊີວິດອ ື່ນ (ເຈົັ້າ 
ພາບ) ໂດຍແຍ່ງກິນອາຫານ ແລະ ນ ັ້າລ ື່ລ້ຽງຈາກເຈົັ້າພາບ ນອກນັັ້ນ ບາງຊະນິດຍັງທ າລາຍຈຸລັງ ແລະ ລົບ
ກວນຂະບວນການຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຜິດປົກກະຕິ 
 ພະຍາດກາຝາກມີ 2 ຊະນິດຄ : ກາຝາກພາຍໃນ (Endoparasite) ແລະ ກາຝາກພາຍນອກ 
(Exo parasite) 
 
5.2 ບນັດາພະຍາດກາຝາກພາຍໃນ 
 ບັນພະຍາດກາຝາກພາຍໃນ ແມ່ນກາຝາກທີື່ອາໄສເກາະກິນຢູຕ່າມອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງສັດ
ລ້ຽງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຕາມລ າໄສອ້່ອນ, ລ າໄສ້ແກ່, ຕັບ, ກະເພາະ ...   
 
ຕາຕະລາງທ ີ3 ບນັດາພະຍາດກາຝາກພາຍໃນ  
 
1. ພະຍາດໂຕກົມຂອງໝູ Ascaridosis 

Suum  
2. ພະຍາດໂຕກົມຂອງງົວ - ຄວາຍ 

Neoascaridosis   
3. ພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕັບ Fasciolosis 
4. ພະຍາດລ ຊ  Trichinellosis 
5. ພະຍາດເຫງົານອນຂອງມ້າ 

Trypanosomosis 
6. ພະຍາດທ້ອງບິດສັດປີກ Coccidiosis 
7. ພະຍາດສານຂອງໝູ Cysticercosis 

Suum 

10. ພະຍາດເສັັ້ນດ້າຍຂອງມ້າ Strongylidosis 
11. ພະຍາດສານຖົງນ ັ້າ Cysticcrcosis 
12. ພະຍາດເສັັ້ນດ້າຍຂອງໝູ Strongylidosis 

Suum 
13. ພະຍາດໂຕກົມໃນປອດຂອງໝູ 

Ascaridosis suis 
14. ພະຍາດໂຕກົມສັດປີກ Ascaridosis 

avian 
15. ພະຍາດໂຕແປສັດປີກ Teniasis avium 
16. ພະຍາດເອຄີໂນກົກ Ekinococosis 
17. ພະຍາດໄຂຍ້່ຽວດ າ Babesiasis 
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8. ພະຍາດສານງົວ - ຄວາຍ Cysticercosis 
bovine 

9. ພະຍາດຕົວແປຂອງໝາ Teniasis Canis 

 
5.2.1 ພະຍາດໂຕກມົ (Nematodes) 

 ກາຝາກຈ າພວກນີັ້ ແມ່ນອາໄສຢູນ່ າລ າໄສ້ອ່ອນຂອງສັດ ໄດ້ແກ່: Haemonchus; 
Oesophagostomum; Bunostomum; Trichostrongylus; Ostertagia ແລະ ຍັງມພີະຍາດ
ໂຕກົມອ ື່ນໆ. ຕົວຢ່າງ: Haemonchus ເປັນແມ່ທ້ອງໂຕກົມທີື່ຢູນ່ າໝາ, ແມວ ເອີັ້ນວ່າ: Dipyliasis ສາ
ມາດຕິດເດັກນ້ອຍເວລາສ າພັດກັບອາຈົມທີື່ຕິດຢູກ່ົັ້ນໝາ ແມວ, ການກິນອາຫານບ ື່ລ້າງມ  (ການຕິດເຊ ັ້ອຈາກ
ໂຕກົມສາມາດຜ່ານເຂົັ້າໄປສູເ່ນ ັ້ອເຫຍ ື່ອຂອງຄົນເຊັື່ນ: ຕັບ, ປອດ, ໝາກໄຂ່ຫ ັງ, ສະໝອງ ແລະ ຕາ ພາໃຫ້
ເກີດເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງເຊັື່ນ: ພະຍາດລ ຊ ຢູໃ່ນຊີັ້ນໝູ 

5.2.2 ພະຍາດໂຕແປ (Cestodes)  ມີຫ າຍຊະນິດຄ : 
 Taenia ມີຢູນ່ າຄົນ + ໝູ (ສານ) ຍາວ 5 - 7 m ແຕ່ລະຂ ັ້ມີເພດຜູ້ ແລະ ເພດ

ແມ ່ຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ສາມາດປະສົມກັນເອງໄດ້ 
 Echinococcus ມີຢູ່ນ າໝາມີຄວາມຍາວ 10 Cm 
 Monezia ມຢີູນ່ າງົວ, ແກະ ແລະ ແບ້ (ບ ື່ຕິດຄົນ) ອາໄສຢູນ່ າລ າໄສ້ອ່ອນ (ສີ

ເຫ  ອງ) ໄຂເ່ປັນຕົວອາໄສຢູນ່ າໄຮ (Mites) 
5.2.3 ກຸມ່ຂອງໃບໄມຕ້າ່ງໆ (Trematodes) ມ ີ2 ປະເພດຄ : 

 ພວກຢູ່ໃນເລ ອດ Schistosoma ຊະນິດຕ່າງໆ 
 ພວກຢູ່ໃນຕັບ Fasciola hepatica (ທັງສອງປະເພດແມ່ນມັກເກີດຂ ັ້ນຢູນ່ າ 

ແກະ, ແບ້, ງົວ, ຄວາຍ ແລະ ສາມາດຕິດໃສ່ຄົນໄດ້) 
5.2.4 ກຸມ່ພະຍາດກາຝາກໃນໝວດປະຖມົມະສດັ (Protozoa) 

 ຕົວຢ່າງ 1: ຢູນ່ າລ າໄສ້ເຊັື່ນ: Coccidiosis, Amoeba, Balantidiam 
 ຕົວຢ່າງ 2: ຢູນ່ າເສັັ້ນເລ ອດເຊັື່ນ: Babisia, Theleria, Trypanosoma, 

Plasmodium, Anaplasma 
 
5.3 ບນັດາພະຍາດກາຝາກພາຍນອກ 
 ໃນການລ້ຽງສັດເຂດຮ້ອນ ມັກພົບບັນຫາກ່ຽວກັບພະຍາດກາຝາກພາຍນອກ ເຊັື່ນ: ເຫັບ ເຫົາ 
ແລະ ໄຮ ຈັດເປັນພະຍາດທີື່ລົບກວນສັດທີື່ສ າຄັນຢ່າງຍິື່ງເພາະ ອຸນຫະພູມ ຄວາມຊຸ່ມຊ ື່ນ ແລະ ລວມທັງ ວິທີ
ການລ້ຽງສັດແບບປ່ອຍຕາມທົື່ງຫຍ້າ ຈະເອ ັ້ອອ ານວຍຕ ື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍຂອງພະ ຍາດ
ໄດ້ດີ. ພະຍາດພາຍນອກດັື່ງກ່າວ ແມ່ນອັນຕະລາຍຕ ື່ສັດແຕກຕ່າງກັນໄປ ບາງຊະນິດເກາະກນິເລ ອດ ຈາກສັດ
, ບາງຊະນິດລົບກວນສັດໃຫ້ລ າຄານ, ບາງຊະນິດເກາະກັດກນິຜີວໜັງທີື່ປົກຄຸມສັດ ແຕ່ທີື່ສ າຄັນນັັ້ນ ກ ຄ ບາງ
ຊະນິດເປັນຕົວນ າເຊ ັ້ອພະຍາດມາຕິດໃສ່ສັດ ບັນດາພະຍາດກາຝາກພາຍນອກທີື່ ສ າຄັນໄດ້ແກ່: 

5.3.1 ເຫບັ (Ticks) 
 ເຫັບແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດ (Family) ທີື່ສ າຄັນຄ : Ixodidae  ຫ   Hardticks 
ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຫັບງົວ ຄວາຍ, ແລະ Argasidae ຫ   Soft ticks ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຫັບສັດປີກ 
ເຫັບດັື່ງກ່າວນີັ້ອາໄສເກາະກິນເລ ອດຢູ່ນ າຕົວສັດ 
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 ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງເຫັບ ນອກຈາກຄອຍດູດກິນເລ ອດສັດແລ້ວ ເຫັບຍັງເຮັດໃຫ້ 
ຜີວໜັງເກີດເປັນບາດແຜອັກເສບ, ເຮັດໃຫ້ເຊ ັ້ອພະຍາດແຊກຊ ມເຂົັ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ງ່າຍ ນອກນັັ້ນ ເຫັບຍັງ 
ເປັນຕົວນ າເຊ ັ້ອໄວຣັສ ແບັກທີເຣຍ ເຊ ັ້ອຣາ ແລະ ອ ື່ນໆ ພາໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດຕ່າງໆກັບສັດເຊັື່ນ: ພະຍາດ 
Anaplasmosis, Piroplasmosis ແລະ Babesiasis ເຊິື່ງເປັນພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊ ັ້ອຣິກເກດເຊຍ 
ແລະ ໄວຣັສ ຫລາຍຊະນິດ 
 ການຄວບຄມຸ ແລະ ກ າຈດັເຫບັ 
 ການກ າຈັດເຫັບ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກໃຊ້ຢາເຄມີຕ່າງໆ ການໃຊ້ຢາໃນກຸ່ມ organophos-
phate ແມ່ນກ າຈັດເຫັບໄດ້ດີ ທັງມີຄວາມປອດໄພສູງ ບ ື່ຄ່ອຍຈະມີບັນຫາສານພິດຕົກຄ້າງເຊັື່ນ: ຢາ 
Asuntol, Neguvon ຫ   Trichlophon, Bovinox, Burcotox ແລະ Malathion. ການກ າຈັດ ເຫັບ
ໃຫ້ງົວ ຄວາຍ ມີຫລາຍວິທີ ເຊັື່ນ: ຖ້າມີສັດຫລາຍ ແມ່ນໄລ່ຕ້ອນສັດລົງອາບໃນອ່າງນ ັ້າຢາ ເຊິື່ງວິທີນີັ້ ວ່ອງໄວ
ດີ ສັດອາບປຽກຊຸ່ມທົື່ວທັງຕົວ ແລະ ທົື່ວເຖິງດີ. ແລະ ການໄລ່ຕ້ອນຜ່ານບ່ອນພົື່ນຢາ ເຊິື່ງວິທີນີັ້ ບ ື່ຄ່ອຍເກີດ
ອັນຕະລາຍຕ ື່ສັດ ແລະ ຢາກ ຢູ່ໃນສະພາບທີື່ສົດກວ່າ ຖ້າມີສັດຈ ານວນໜ້ອຍ ກ ອາດຈະໃຊ້ເຄ ື່ອງ ພົື່ນຢາ
ຊະນິດມ ຖ  ຫ   ອາດຈະໃຊ້ຜ້າຈຸບນ ັ້າຢາເຊັດຕາມຕົວສັດກ ໄດ້ ເຊິື່ງສະດວກ ແລະ ປະຢັດດແີຕ່ຜູ້ປະ ຕິບັດ
ຄວນປ້ອງກັນຕົວຈາກລະອອງພິດຂອງຢາດັື່ງກ່າວ. ອ່າງອາບນ ັ້າຢາຄວນມີຄວາມຍາວບ ື່ຕ ື່າກວາ່ 2 m ແລະ 
ຄວາມສູງຂອງນ ັ້າຢາບ ື່ຄວນຕ ື່າກ່ວາ 185 Cm ທາງຍ່າງກ່ອນລົງອ່າງອາບນ ັ້າຢາ ຄວນມີຮາງລ້າງຕີນ ຍາວ
ປະມານ 4 m ແລະ ມີລະດັບນ ັ້າສູງບ ື່ຕ ື່າກວ່າ 20 Cm ສ່ວນຕ ື່ໄປຈາກອ່າງອາບນ ັ້າຢາ ເປັນຄອກພັກສັດ ເພ ື່ອ
ລ ຖ້າໃຫ້ນ ັ້າຢາທີື່ຕິດຕົວສັດຕົກລົງພ ັ້ນແລ້ວໄຫ ກັບຄ ນມາອ່າງອາບນ ັ້າຢາເໝ ອນເດີມ 
 

 
 

ຮບູທ ີ1 ຕວົຢາ່ງອາ່ງອາບນ ັ້າຢາສ າລບັງວົ-ຄວາຍ 
 
 ນອກຈາກວິທີການໃຊ້ຢາກ າຈດັເຫັບເທິງຕົວສັດໂດຍກົງແລ້ວ ການຈູດທົື່ງຫຍ້າ ກ ເປັນ 
ຫຼຸດຜ່ອນຈ ານວນເຫັບລົງໄດ້. ການໄຖຄາດພວນດິນ ກ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົວອ່ອນຂອງເຫັບຖ ກແສງແດດ ຖ ກ 
ຮ້ອນແຫ້ງແລ້ງ ແລ້ວກ ຈະຖ ກກ າຈັດໄດ້ ການງົດໃຫ້ສັດລົງທົື່ງຫຍ້າປະມານ 3 ເດ ອນ ເພ ື່ອໃຫ້ເຫັບຂາດ 
ອາຫານ ຈະເຮັດໃຫ້ເຫັບຄ່ອຍຕາຍໄປ ໃນໄລຍະນີັ້ຄວນກ່ຽວຫຍ້າມາເກ ອສັດ ແລະ ສີດພົື່ນຢາກ າຈັດເຫັບ 
ເທິງຕົວສັດຢ່າງສະໝ ື່າສະເໝີ ມີວິທີການໜ ື່ງກ ອາດຈະໄດ້ຜົນເຊັື່ນ: ເຮັດໃຫ້ເຫັບເກີດການຂະຫຍາຍພັນ ບ ື່
ໄດ້ ຫ   ການໃຊ້ສັດອ ື່ນທ າລາຍ ຫ   ກິນເຫັບເປັນອາຫານເຊັື່ນ: ໄກ່ ນົກ ແລະ ມົດເປັນຕົັ້ນ 
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5.3.2 ເຫາົ (Lice) 
 ເຫົາຈັດຢູ່ໃນ order Phthiraptera ແຍກເປນັ 2 Sub order ຄ :  

 Mallopaga ຫ   ເອີັ້ນວ່າ: ເຫົາກັດກິນຜີວໜັງ (Biting lice) ເຫົາພວກນີັ້ ຈະ
ເກາະກິນຜີວໜັງ ຂົນ ເສດເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອທີື່ບ ລິເວນຜີວໜັງ ລວມທັງເລ ອດ ແລະ ນ ັ້າເຫ  ອງ ທີື່ຊ ມອອກມາຈາກ
ຜີວໜັງ 

 Anoplura ຫ   ເຫົາດູດເລ ອດ (Sucking lice) ເຊິື່ງຈະເຈາະດູດເລ ອດສັດ ເປັນ
ອາຫານ ອັນຕະລາຍຂອງເຫົາແມ່ນເຮັດໃຫ້ສັດຄັນ ແສບ ຄາຍເຄ ອງຜີວໜັງ ກະວົນກະວາຍ ເຮັດໃຫ້ນ ັ້າ ໜັກ
ສັດຫລຸດລົງ ຖ້າມີຈ ານວນຫລາຍຈະເຮັດໃຫ້ສັດເລ ອດຈາງ ແລະ ເຖິງຕາຍໄດ້ 
 ການຄວບຄມຸເຫາົໃນ ງວົ ຄວາຍ 
 ຈະໃຊ້ວິທີດຽວກັນກັບການກ າຈັດເຫັບທີື່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັັ້ນກ ໄດ້ ແຕ່ສິື່ງສ າຄັນກ ຄ : 
ຕ້ອງເຮັດ 2 ຄັັ້ງ ໂດຍໃຫ້ຫ່າງກັນ 2 ອາທິດ ເພາະວ່າໃນການເຮັດທ າອິດແມ່ນທ າລາຍສະເພາະຕົວເຫົາ ເທົື່າ 
ນັັ້ນ ສ່ວນໄຂ່ເຫົາບ ື່ຖ ກທ າລາຍ. ດັື່ງນັັ້ນຈ ື່ງຈ າເປັນຕ້ອງເຮັດຊ ັ້າອີກຄັັ້ງ ເພ ື່ອທ າລາຍຕົວເຫົາທີື່ກ າລັງຟັກຕົວ 
ອອກຈາກໄຂ ່
 ການຄວບຄມຸເຫາົໃນໝ ູ
 ໃຊ້ຜ້າຈຸບນ ັ້າມັນເຄ ື່ອງແລ້ວພັນ ຫ   ປົກຜີວໜັງຂອງໝູກ ຈະໄດ້ຜົນໃນການທ າລາຍ ທັງ
ຕົວເຫົາ ແລະ ໄຂ່ 
 ການຄວບຄມຸເຫາົໃນສດັປກີ 
 ນອກຈາກການໃຊ້ຢາກ າຈັດໃນຕົວສັດແລ້ວ ຄວນໃຊ້ຢາຜົງໂຮຍ ຫ   ອາດຈະໃຊ້ຢາຂ້າ 
ແມງໄມ້ ທີື່ມີສານນິໂຄຕິນ (Nicotine sulfate) ສີດພົື່ນທາບ ລິເວນທີື່ສດັອາໄສກ ໄດ້ 

5.3.3 ໄຮ (mite) 
 ໄຮຈັດເຂົັ້າຢູ່ໃນ Order Acarina ເຊັື່ນດຽວກັບເຫັບ ແຕ່ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າເຫັບ, 
ໄຮສ່ວນໃຫຍ່ຈະຈະເລີນເຕີບໂຕເທິງຕົວສັດ ໄຮກ ເຮັດໃຫ້ຜີວໜັງສັດອັກເສບ ເຮັດໃຫ້ເຊ ັ້ອພະຍາດອ ື່ນເຂົັ້າ 
ແຊກແຊງ, ສັດຈ່ອຍຜອມ, ນ ັ້າໜັກຫຼຸດລົງ, ເລ ອດຈາງ, ເຖິງຕາຍໄດ້ 
 ການຄວບຄຸມໄຮໃນໃນສັດ ກ ເຮັດເຊັື່ນດຽວກັນກັບການກ າຈດັຄວບຄຸມເຫັບ ໂດຍນ າ 
ໃຊ້ຢາຈ າພວກ Asuntol, Neguvon ຕາມຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຄ ກັນ 
 ການກ າຈັດຄວບຄຸມໄຮໃນໝູນັັ້ນໃຊຢ້າ Neguvon ສີດພົື່ນໃສ່ຕົວສັດ ຈະໃຫ້ຜົນດີ 
ແລະ ສະດວກປອດໄພ 
 ການກ າຈັດ ແລະ ຄວບຄຸມໄຮໃນສັດປີກ: ໄຮໄກ່ນັບວ່າເປັນບັນຫາຂອງການລ້ຽງໄກ ່
ໃນຊົນນະບດົຢ່າງຍິື່ງ ໄຮໄກ່ມີ 2 ຊະນິດທີື່ສ າຄັນຄ : 

 ໄຮແດງ (Dermanyssus gallinae) ໄຮຊະນິດນີັ້ ມີຂະໜາດຍາວປະມານ 
1.5 mm. ດູດເລ ອດກິນໂດຍສະເພາະຕອນກາງຄ ນ ສ່ວນຕອນກາງເວັນຈະໜີໄປລີັ້ຊອ່ນຕົວ ຕາມຫ  ບຮ່ອງ 
ຮູຕ່າງໆຕາມຝາຄອກ ຫ   ວັດສະດຸຕ່າງໆໃນຄອກໄກ່ ດັື່ງນັັ້ນ ການໃນການກວດຫາໄຮ ຕ້ອງກວດຫາໃນເວລາ 
ກາງຄ ນ 

 ໄຮເກາະຂົນ (Liponyssus ຫ   Tropical mites) ໄຮໄກ່ພວກນີັ້ ຈະເກາະ 
ກັນເປັນກຸ່ມໆເປັນຈຸຕາມຂົນໄກ່. ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ກ າຈັດໃຫ້ໄດ້ຜົນ ຕ້ອງໃຊ້ຢາກ າຈັດຕາມຕົວສັດ 
ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ຢູ່ອາໄສ ໂດຍໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ຊະນິດຜົງໂຮຍ ຫ   ອາດໃຊ້ວິທີການສີດພົື່ນກ ື່ໄດ້ ສ່ວນ 
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ບ ລິເວນທີື່ຢູອ່າໄສ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ພົື່ນດ້ວຍຢາ Malathion ເຂັັ້ມຂຸ້ນ 4% ຫ   ໃຊ້ Nicotine 
sulfate 4% ຈະໃຫ້ຜົນດີ 
 
5.4 ບນັດາພະຍາດກາຝາກພາຍໃນທີື່ສ າຄນັຂອງສດັລຽ້ງ 

5.4.1 ພະຍາດມານນ ັ້າ ຫ   ພະຍາດໝາກເຫ  ອງ (Anaplasmosis) 
 ຈຸດພິເສດຂອງເຊ ັ້ອນີັ້ ແມ່ນອາໄສຢູນ່ າແມງໄມຕ້່າງໆ ພິເສດແມ່ນຢູນ່ າໂຕເຫັບ, ລັກສະ
ນະອາການຂອງ Anaplasmosis ເມ ື່ອທະລຸເຂົັ້າໃນເສັັ້ນເລ ອດ ຈະເຮັດໃຫ້ Gene ບວມຕາຍ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ເສັັ້ນເລ ອດບ ລິເວນຜິວໜັງອັດຕັນ, ນອກນີັ້ອາດພົບຢູສ່ະໝອງ, ຫົວໃຈ ແລະ ອະໄວຍະວະອ ື່ນໆ ດັື່ງນັັ້ນ
ພະຍາດນີັ້ຈ ື່ງເຮດັໃຫ້ເກີດອາການຕ່າງໆເຊັື່ນ: ຜິວໜັງເປີກລອກ, ໄຂ້ປວດຫົວ, ກະວົນກະວາຍ ອາການດັື່ງ
ກ່າວນີັ້ ເຮັດໃຫ້ນ ັ້າຖ້ວມຫົວໃຈ (ນ ັ້າເປັນສີເຫ  ອງ) ຫົວໃຈທ າງານຜິດປົກະຕິ 
 ຮອ່ງຮອຍ 
 ມີນ ັ້າຄ້າງຢູຜ່ົັ້ງເອິກ, ໝາກຫົວໃຈ ແລະ ຜົັ້ງທ້ອງ ມີເມັດເລ ອດປັນຈຸດຈຸມ້ຕາມໝາກຫົວ
ໃຈ, ຫ ອດລົມເປັນສີແດງ, ມີນ ັ້າໃນປອດ, ມ້າມ, ຕັບ ແລະ ບີໃຄ່ ເອີັ້ນວ່າ: ພະຍາດມານນ ັ້າ ຫ   ພະ ຍາດໝ
າກເຫ  ອງ 
 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ແມ່ນໃຊ້ຢາໃນກຸ່ມຂອງ Tetracycline ເຊັື່ນ: Oxytetracycline; 
Chlortetracycline; Doxycicline ແລະ Chloramphenicol ຈັດວ່າໄດຮັ້ບຜົນດີໃນການປິື່ນປົວ ຫ    
ທ າການກ າຈັດເຫັບ ໂດຍການໃຊ້ຢາຂ້າເຫັບ ເຊັື່ນ: Asuntol, Taktik ຫ້າມໃຊຢ້າຊັນຟາປິື່ນປົວພະຍາດ 
Anaplasmosis ເພາະຈະເຮດັໃຫ້ພະຍາດນີັ້ຮຸນແຮງຂ ັ້ນໄດ ້

5.4.2 ພະຍາດໂຕກມົ ຂອງ ໝູ (Ascaridosis  suis) 
 ແມ່ນແມ່ທ້ອງຊະນິດໜ ື່ງທີື່ມີຊ ື່ວ່າ: Ascaris Suum ເຊິື່ງອາໄສເກາະກິນຢູນ່ າລ າໄສ້
ອ່ອນຂອງໝູ ສ່ວນຫ າຍມັກເກີດກັບໝູທີື່ມອີາຍຸ 2 - 4 ເດ ອນ 
 ວງົຈອນຊວີດິຂອງພະຍາດ 
 ແມ່ທ້ອງໂຕກົມເຕີບໃຫຍຂ່ະຫຍາຍໂຕ ໂດຍບ ື່ມີເຈົັ້າຂອງກາງ (Intermediate 
host) ເປັນບ່ອນຂະຫຍາຍ, ໝູທີື່ມີແມ່ທ້ອງຈະສົື່ງໄຂ່ອອກທາງອາຈົມ, ໄຂ່ແມກ່າຝາກຕົກມາຂ້າງນອກ 
ແລ້ວພາຍໃນ 10 ວັນ, ໃນເມ ື່ອໝູໄປກິນໄຂ່ ແລະ ໂຕດ້ວງດັື່ງກ່າວ ກ ື່ຈະຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເກາະກິນນ າ
ຮ່າງກາຍຂອງສັດ ແລະ ພາຍຫ ັງ 1- 2.5 ເດ ອນ, ດ້ວງນັັ້ນ ກ ື່ມີອາຍຸເພດສົມບູນ ແລະ ອາໄສເກາະກິນນ າລ າ
ໄສ້ ເຖິງ 4 - 10 ເດ ອນ 
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ຮບູທີ  2 ວງົຈອນຊວີດິຂອງພະຍາດໂຕກມົໝ ູ
 
 ອາການຂອງພະຍາດ  
 ໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນການລະລາຍອາຫານບ ື່ເປັນປົກະຕິ, ສັດມັກຮາກ, ເລ ອດຈາງ, ຈ່ອຍຜອມ, 
ໝູນ້ອຍຈະມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫ   ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າ ສ່ວນຫ າຍອາການບ ື່ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນ 
 ການບົື່ງມະຕ ິ
 ກວດເບິື່ງໄຂກ່າຝາກຕາມອາຈົມຂອງສັດ, ເມ ື່ອປາດເບິື່ງລ າໄສ້ຈະເຫັນແມທ້່ອງໂຕກົມ
ຢູນ່ າລ າໄສ້ 
 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ໃຊ້ຢາ Piperazine ປະສົມກັບອາຫານໃຫ້ໝູກິນ 2 ເທ ື່ອ/ມ ັ້ ຄ : ໝູຕ ື່າກວ່າ 50 Kg 
ໃຊຢ້າ 0.3 mg/Kg  ມ ັ້ຂ້າແມທ້່ອງຄວນເອົາອາຫານໃຫ້ກນິໜ້ອຍລົງ 2 ເທ ື່ອຂອງອາຫານທີື່ໃຫ້ກິນປົກກະ 
ຕ,ິ ສ່ວນນ ັ້າໃຫ້ກິນຕາມໃຈ 
 ປົວດ້ວຍຢາສະໝຸນໄພ: ກົກສ້ຽນ, ກົກກ ຫ້ຽນ ເອົາເປ ອກ, ຮາກຈ ານວນເທົື່າໆກັນ ຕ າ
ໃຫ້ມຸ່ນແຊ່ເອົານ ັ້າໃຫ້ສັດກິນ 
 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
 ຖ່າຍພະຍາດໃຫ້ສັດເປັນປະຈ າ ໂດຍການໃຫ້ຢາ Piperazine ໃຊ້ຄ ການປິື່ນປົວທີື່ໄດ້
ກ່າວມາຂ້າເທິງນັັ້ນ, ທ າການວິໄຈຂີັ້ໝູ ເພ ື່ອຊອກຫາໄຂ່ກາຝາກ ສ່ວນໝູແມມ່ານຄວນຂ້າແມ່ທ້ອງກ່ອນເກີດ
ລູກ 1 ເດ ອນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ອານາໄມຄອກເປັນປະຈ າ 

5.4.3 ພະຍາດສານໝູ (Finnos cysticercus) 
 ສານໝູແມ່ນຕົວນາງຂອງພະຍາດກາຝາກໂຕແປຊະນິດໜ ື່ງ, ຊ ື່ງເກາະກິນນ າລ າໄສ້ຂອງ 
ຄົນເທົື່ານັັ້ນ ມີລວງຍາວເຖິງ 3 m, ປະກອບດ້ວຍຫ າຍຂ ັ້ເຖິງ 1,000 ຂ ັ້, ຊ ື່ງວົງຈອນຊີວິດຂອງພະຍາດນີັ້ມີ
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ຄ : ຄົນຜູທີ້ື່ມີແມທ້່ອງໂຕແປໄປຖ່າຍຊະຊາຍ, ໄຂ່ແມ່ທ້ອງອອກມາຂ້າງນອກນ າອາຈົມ, ເມ ື່ອໝູໄປກິນອາຈົມ
ຂອງຄົນທີື່ມີໄຂ່ແມທ້່ອງໂຕແປໄຂ່ຂອງແມທ້່ອງ ເມ ື່ອຕົກຮອດລ າໄສ້ກ ື່ຈະແຕກເປັນຕົວນາງ ຕ ື່ມາມັນຈະເຂົັ້າ
ສູເ່ສັັ້ນເລ ອດ ຜ່ານໄປຫາກ້ອນຊີັ້ນຫົວໃຈ, ກ້ອນຊີັ້ນລະຫວ່າງກະດູກຂ້າງ... ເມ ື່ອຕົກຮອດກ້ອນຊີັ້ນຕົວນາງ 
(Cysticercus) ເຫ ົື່ານັັ້ນຈະຝັງຕົວ ແລະ ສ້າງເປ ອກຫຸ້ມເອົາໄວ້ ທີື່ເຮົາເອີັ້ນວ່າ: ສານ ເມ ື່ອຄົນເຮົາ ກິນເອົາ
ຊີັ້ນດິບເປັນສານ ຫ   ປຸງແຕ່ງບ ື່ສຸກດີ ເມັດສານດັື່ງກ່າວ ຈະຟັກອອກເປັນແມທ້່ອງແປ ແລະ ເກາະກິນຢູນ່ າລ າ
ໄສ້ຂອງຄົນ ມັນສາມາດມີຊີວິດຢູໄ່ດ້ຮອດ 10-25 ປີ 
 

 
 
ຮບູທີ  3 ວງົຈອນຊວີດິຂອງພະຍາດກາຝາກ ສານໃນຊີັ້ນໝ ູ
 
 ການປິື່ນປວົດວ້ຍຢາສະໝຸນໄພ: 
 ໃຊ້ແກ່ນໝາກອ ສ າລັບຂ້າແມທ້່ອງໂຕແປ 
 ວິທີການ: ໃຊ້ແກ່ນໝາກອ ເອົາໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ, ຕ າໃຫ້ມຸ່ນປະສົມໃສອ່າຫານໃຫ້
ສັດກິນດັື່ງນີັ້:  

 ໝູ, ແບ:້ 100 g-200 g/ໂຕໃຫຍ່ 
 ງົວ - ຄວາຍ: 300g-500 g/ໂຕໃຫຍ່ (ໃນເມ ື່ອສັດກິນແລ້ວ ຄວນລ້າງທ້ອງ   

ດ້ວຍ  NaSO4) 
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 ການປອ້ງກນັ:  
 ຫ ີກລ້ຽງບ ື່ໃຫ້ງົວ ຫ   ໝູໄດ້ມໂີອກາດໄປກິນອາຈົມຂອງຄົນດ້ວຍວິທີລ້ຽງໝູຢູໃ່ນ

ຄອກ 
 ຂ້າແມ່ທ້ອງຂອງຄົນ 
 ມີການກວດກາຊີັ້ນຄັກແນ່ກ່ອນຈ ື່ງນ າໄປບ ລິໂພກ, ຖ້າກ ລະນີທີື່ເຫັນວ່າຊີັ້ນມີສານ

ກ ື່ໃຫ້ທ າລາຍຖີັ້ມ 
 ຄວນຫ ີກລ້ຽງການບ ລິໂພກຊີັ້ນດິບ ຈະເປັນຊີັ້ນງົວ ຫ   ຊີັ້ນໝູ 
 ເຮົາບ ື່ຄວນຖ່າຍຊະຊາຍ, ຄວນມີສ້ວມຖ່າຍ 

5.4.4 ພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕບັ (Fasciolosis) 
 ແມ່ນພະຍາດກາຝາກສ າຄັນຊະນິດໜ ື່ງ ເຊິື່ງພາໃຫ້ສັດຈ່ອຍຜອມຜະລິດນ ັ້ານົມໜ້ອຍ 
ແລະ ມີຜົນຕ ື່ເສດຖະກິດ ຍ້ອນວ່າເວລາເຮົາຂ້າສັດຈ າເປັນຕ້ອງທ າລາຍຖິັ້ມໝົດ ພະຍາດນີັ້ມັກເກີດຢູນ່ າ 
ແກະ, ແບ້, ງົວ - ຄວາຍ ບາງເທ ື່ອໝູ, ມ້າ ແລະ ຄົນ 
 ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແມກ່າຝາກ: ແມ່ກາຝາກ Fasciola hepatica ແລະ 
Fasciola gigantica ເກາະກິນຢູທ່ ື່ບີຕ ື່ໃສຕ່ັບ, ໂຕກາຝາກ Fasciola ຂະຫຍາຍໂຕໂດຍອາໄສຫອຍຊະ
ນິດໜ ື່ງ (Lymnalea truniatula) ເປັນເຈົັ້າຂອງກາງໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ, ໄຂໂ່ຕແມກ່າຝາກທີື່
ສະສົມໃນຮ່າງກາຍສັດ (ຕັບ) ຈະຖ ກສົື່ງອອກມາຂ້າງນອກນ າອາຈົມ, ພາຍຫ ັງ 2 ອາທິດ ໄຂ່ຂອງມັນຈະ
ແຕກເປັນດ້ວງໜອນ ເຊິື່ງໄປອາໄສຢູນ່ າຫອຍ  ມີຊີວິດຢູຫັ່ັ້ນລະຫວ່າງ 2 - 3 ເດ ອນ ແລ້ວດ້ວງນັັ້ນຈະອອກ
ຈາກຫອຍມາອາໄສຢູ່ໃນນ ັ້າ ແລະ ເກາະກິນຢູຕ່າມຫຍ້າ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ສັດໃນໄລຍະ 5 ເດ ອນ, ສັດ
ຈະຕິດພະຍາດນິັ້ ຖ້າຫາກວ່າສັດໄປກິນຫຍ້າທີື່ມດີ້ວງໄລຍະຕິດເຊ ັ້ອປະປົນຢູ່ ຫ ັງຈາກຕົກຢູໃ່ນຮ່າງກາຍສັດ
ພາຍໃນ 3 - 4 ເດ ອນ ດ້ວງ Fasciola ກ ື່ຈະມເີພດສົມບູນ ແລະ ເກາະກິນຢູໃ່ນຕັບຂອງສັດເຖິງ 5 ປີບາງ
ເທ ື່ອກ ື່ດົນກວ່ານັັ້ນ 
 

 
 
ຮບູທີ  4 ລກັສະນະຂອງແມກ່າຝາກໃບໄມໃ້ນຕບັ 
 
 ອາການ (Symptom) 
 ຕັບອັກເສບ, ການເດີນຂອງນ ັ້າບີໃນລະບົບລະລາຍອາຫານ ແລະ ເລ ອດບ ື່ປົກກະຕິ, ຖ້າ
ອາການພະຍາດຮ້າຍແຮງ ສັດນັັ້ນກ ື່ຈະຕາຍ, ຖ້າອາການຊ າເຮ ັ້ອ ສັດຈະມີເລ ອດຈາງ, ຈ່ອຍຜອມ, ເປັນບວມ
ຢູຕ່າມຮີມຕາ, ກ້ອງຄາງ, ໜ້າເອິກ ແລະ ທ້ອງ, ຂີັ້ແຫ ວຕິດກົັ້ນ ເຈັບທ້ອງ 
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 ການບົື່ງມະຕພິະຍາດ (Diagnosis) 
 ອີງຕາມປະກົດການທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ເພ ື່ອຄວາມແນ່ນອນ ເຮົາຄວນສົື່ງອາຈມົ
ເຂົັ້າຫ້ອງວິໄຈເພ ື່ອຊອກຫາໄຂ່ຂອງ Fasciola  
 ການປອ້ງກນັ ແລະ ປິື່ນປວົ (Prevention and Treatment) 

- ປິື່ນປົວດ້ວຍຢາ HEXA Chloroethane ງົວ - ຄວາຍ 1 g / 100 Kg ສູງ
ສຸດບ ື່ໃຫ້ເກີນ 4 g  

- Nichlofolanum 34 g/Kg 
- Filycsal0.30  0.4g/Kg 
- ໃຊ້ຢາຂ້າຈ າພວກຫອຍ Coppersulfate ການນ າໃຊ້ເບິື່ງຂ ັ້ແນະນ າທີື່ຕິດມານ າ

ແກ້ວຢາ 
 

 
 
ຮບູທີ 5 ວງົຈອນຊວີດິຂອງພະຍາດໃບໄມໃ້ນຕບັ 
 

5.4.5 ພະຍາດລ ຊ  (Trichnella Spiralia) 
 ແມ່ນພະຍາດຮ້າຍແຮງສ າລັບຄົນ, ໝູ, ໝາ ແລະ ໜູ ໂຕລ ຊ  (Trichnella Spiralia) 
ແມ່ນແມ່ກາຝາກທີື່ເປັນຮູບເສັັ້ນດ້າຍ ມີຄວາມຍາວປະມານ 3 - 4 mm ໃນໄລຍະອາຍຸເພດສົມບູນ, ມັນຈະ
ເກາະກິນນ າລ າໄສ້ ໃນເມ ື່ອມັນຂະຫຍາຍຕົວເປັນຕົວດ້ວງ ມັນຈະເຄ ື່ອນຍ້າຍເຂົັ້າໄປຂົດຕົວຢູຕ່າມກ້ອນຊີັ້ນ 
ແລະ ລ າໄສ້, ໂຕລ ຊ ເພດແມ່ທີື່ມີອາຍຸເພດສົມບູນ ຈະຜ່ານເຂົັ້າໄປນ າເຫຍ ື່ອເມ ອກຂອງລ າໄສ້ ແລະ ກ ື່ຈະເກີດ
ເປັນໂຕດ້ວງ ຫ ັງຈາກນັັ້ນໂຕແມ່ກ ື່ຈະຕາຍ ສ່ວນໂຕດ້ວງກ ື່ຕົກເຂົັ້າໄປໃນເລ ອດ ແລະ ລະບົບເສັັ້ນເລ ອດຂາວ 
ແລະ ຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ອະໄວຍະວະອ ື່ນໆ ຫ   ກ້ອນຊີັ້ນຂອງຮ່າງກາຍເມ ື່ອຕົກຮອດກ້ອນຊີັ້ນໃດໜ ື່ງແລ້ວ
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ໂຕດ້ວງກ ື່ຈະຂົດໂຕເປັນຮູບລ ຊ  ແລະ ກ ື່ຈະຜະລິດເປ ອກຫຸ້ມໂຕຂອງມັນເປັນປ ັ້, ໃນປ ັ້ມັນສາມາດມຊີີວິດຢູ່
ໄດ້ 25 ປີ, ໝາຍຄວາມວ່າຈົນກວ່າມັນຈະມໂີອກາດຖ ກຄົນ, ໜູ ກິນຊີັ້ນສັດທີື່ມີປ ັ້ລ ຊ ຢູນ່ັັ້ນ ແຕ່ວ່າກາຝາກ
ໂຕແກ່ແລ້ວ ສາມາດຢູໃ່ນລ າໄສຂ້ອງໝູບ ື່ເກີນ 25 ມ ັ້ ຫ ັງຈາກທີື່ປ ັ້ຕົກເຖິງລ າໄສແ້ລ້ວເປ ອກຫຸ້ມກ ື່ຈະເປ ື່ອຍ 
ແລະ ລ ຊ ຢູໃ່ນກ ື່ຈະກາຍເປັນໂຕດ້ວງ ຈາກນັັ້ນມັນຈະເຄ ື່ອນໄປຫາລ າໄສ້ອ່ອນຢູ່ຫັັ້ນຮອດມ ັ້ທີສອງໂຕດ້ວງກ ື່
ຈະມີອາຍຸເພດສົມບູນ, ສ່ວນ ໝູແມນ່ຕິດຍ້ອນໝູເປັນພະຍາດລ ຊ  
 ອາການ (Symptom) 
 ພະຍາດນີັ້ມີລັກສະນະຊ າເຮ ັ້ອຈະມີອາການຖອກທ້ອງ, ຮາກ, ສັດຈ່ອຍຜອມລົງໃນມ ັ້ທີ 
3 ຫາມ ັ້ທີ 5 ຫ ັງຈາກເຊ ັ້ອພະຍາດຕົກເຂົັ້າໃນຮ່າງກາຍ ໃນກ ລະນີຮ້າຍແຮງຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ອຸນຫະພູມ ສູງ
ຂ ັ້ນ, ຫັນໃຈຝ ດ, ຄິັ້ວ ແລະ ແຄ່ງຂາເປັນບວມ, ກ້ອນຊີັ້ນອັກເສບ, ຫ ັງຈາກໂຕດ້ວງເຂົັ້າປ ັ້ແລ້ວ 1-1.5 ເດ ອນ 
ອາການຂອງພະຍາດກ ື່ຈະຫາຍໄປ 
 ການປິື່ນປວົ  (Treatment) 
 ການປິື່ນປົວບ ື່ໄດ້ຮັບຜົນ, ສັດທີື່ເປັນພະຍາດນີັ້ ແມ່ນບ ື່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບການປິື່ນປົວ ເນ ື່ອງ
ຈາກວ່າ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ສັດຈະບ ື່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດນີັ້ 
 ການປອ້ງກນັ  (Prevention)  
 ລ້ຽງສັດໃຫ້ຖ ກຕາມຫ ັກສຸຂະພິບານສັດ, ຮັບປະກັນບ ື່ໃຫ້ໝູທີື່ລ້ຽງໄດ້ມີໂອກາດກິນໜູ 
ແລະ ຊີັ້ນໝູດິບດ້ວຍກັນ 

5.4.6 ພະຍາດທອ້ງບດິສດັປກີ (Coccidiosis)  
 ແມ່ນພະຍາດລ າໄສ້ຂອງສັດປີກທີື່ມີອາການຂີັ້ອອກເລ ອດ ສັດປີກເປັນພະຍາດນີັ້ໄດ້ແກ ່
ໄກ,່ ໄກ່ງວງ, ຫ່ານ, ເປັດ 
 ສາເຫດ  (Etiology)  
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Protozoa ຊ ື່ວ່າ: Coccidia ເຊ ັ້ອພະຍາດນີັ້ມີຫ າຍທີື່ສຸດ ເຊິື່ງແຕ່ລະ
ຊະນິດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດທ້ອງບິດ ກັບສະເພາະສັດຊະນິດໃດໜ ື່ງເທົື່ານັັ້ນ ສັດເຈັບຈະສົື່ງເຊ ັ້ອທີື່ມປີ ັ້ຫຸ້ມອອກ
ມານ າອາຈົມ, ການຕິດແປດເກີດຂ ັ້ນຍ້ອນການກິນອາຫານ ແລະ ນ ັ້າທີື່ມີເຊ ັ້ອພະຍາດທ້ອງບິດນີັ້ 
 ອາການ  (Symptom) 
 ສັດເຈັບຈະມອີາການຖອກທ້ອງ ເຊິື່ງມເີມ ອກ ຫ   ເລ ອດປົນອອກມານ າ, ເລ ອດຈາງ, 
ອ່ອນເພຍ, ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ຂົນຫຍອງ, ຖ້າບ ື່ໄດ້ຮັບການປິື່ນປົວ ສັດຈະຕາຍໄດ້ 
 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ໃຊ້ຢາຈ າພວກ Sulfa ຄ : Sulfachlopyrazine, Sulfadimethoxin, ໃຊ ້
0.03 ໃນນັັ້ນໃຫ້ກິນຕິດຕ ື່ກນັ 5 - 6 ວັນ (ປົນນ ັ້າ ຫ   ອາຫານໃຫ້ກິນ)  
 ການປອ້ງກນັ (Prevention)  
 ຄວນລ້ຽງໄກໃ່ຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມຫ ັກອະນາໄມ ຢ່າໃຫ້ຄອກປຽກຊຸ່ມ ແລະ ຢ່າໃຫ້ໄກຢູ່່
ຄອກໜາແໜ້ນເກີນໄປ ຄວນໃຊ້ປູນຂາວໂຮຍພ ັ້ນຄອກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນເຊ ັ້ອພະຍາດລົງໄດ້ 

5.4.7 ພະຍາດໄຂຍ້ຽ່ວດ າ  (Babesiasis) 
 ແມ່ນພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Piroplasma bigeminum ເຊິື່ງມເີຫັບເປັນໂຕນ າ
ເຊ ັ້ອພະຍາດທີື່ສ າຄັນ, ເຊ ັ້ອພະຍາດນີັ້ສາມາດຖ່າຍທອດຈາກເຫັບຮັກສາໄວ້ໃນທ າມະຊາດ ເປັນຫ າຍສິບປີ 
ການຕິດແປດເກີດຂ ັ້ນເມ ື່ອງົວຖ ກເຫັບດູດກິນເລ ອດ 
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 ອາການ (Symptom) 
 ໄລຍະຟັກເຊ ັ້ອປະມານ 14 - 20 ມ ັ້, ສັດຈະມອີາການໄຂ້ສູງ 41-42oC ການຫັນໃຈ
ໄວ, ບ ື່ກິນອາຫານ, ເຊົາຄ້ຽວເອ ັ້ອງ, ອ່ອນເພຍ, ຫ ັງກົື່ງ, ເລ ອດຈາງ, ເຫຍ ື່ອເມ ອກຕາເບ ັ້ອງຕົັ້ນແດງ ຕ ື່ມາສີ
ຂຽວແລ້ວເຫ  ອງ, ສ່ວນຫ າຍຍ່ຽວຈະເປັນສີແດງ, ສັດເປັນພະຍາດໝາກເຫ  ອງ, ມີອາການທ້ອງລ່ວງ ມີເລ ອດ
ປົນ, ການວິວັດຂອງພະຍາດແກ່ຍາວເຖິງ 7 - 8 ມ ັ້ ສັດສ່ວນຫ າຍຈະຕາຍ ຫ   ຖ້າບ ື່ຕາຍ ຈະເປັນແບບຊ າເຮ ັ້ອ 
 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ນ າໃຊ້ຢາຕ້ານເຊ ັ້ອຕ່າງໆ ເພ ື່ອປ້ອງກັນການແຊກຊ້ອນຂອງເຊ ັ້ອແບັກທີື່ເຣຍ ເຊັື່ນ: 

 Oxytetracycline 
 Gentamycine 
 Pen-strep 
 Penicilin 
 ຖ້າສັດອ່ອນເພຍຫ າຍໃຫ້ໃຊ້ຢາວິຕາມິນນ າ 

 ການປອ້ງກນັ  (Prevention) 
 ສິື່ງສ າຄັນໃນການກ າຈັດພະຍາດນີັ້ ແມ່ນການກ າຈັດເຫັບໃຫ້ໝົດໄປ ໂດຍນ າໃຊຢ້າຂ້າ
ເຫັບຈ າພວກ Asuntol; Neguvon; ປະລິມານການນ າໃຊແ້ມ່ນເບິື່ງຕາມຄ າແນະນ າທີື່ຕິດມາກັບແກ້ວຢາ 

5.4.8 ພະຍາດແມທ່ອ້ງໂຕກມົຂອງງວົ - ຄວາຍ (Taeniasis) 
 ແມ່ທ້ອງໂຕກົມຂອງງົວ - ຄວາຍແມ່ນແຜຫ່ າຍທີື່ສຸດໃນປະເທດເຮົາ, ງົວ ຄວາຍມັກ
ເປັນພະຍາດນີັ້ມີອາຍຸ 4 ເດ ອນລົງມາ, ໂດຍສະເພາະຄວາຍນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ມີອັດຕາການຕາຍສູງ 50 
 ສາຍເຫດ (Etiology) 
 ແມ່ທ້ອງໂຕກົມຊ ື່ວ່າ: Taenias or Taenia saginata ຍາວ 15-33 mm, ກ້ວາງ 
3-6 mm ເຊິື່ງເກາະຫ້ອຍກິນຢູຕ່າມລ າໄສອ້້ອນຂອງງົວ ຄວາຍ ການຕິດເຊ ັ້ອແມ່ນຕິດນ າແມໄ່ລຍະຖ ພາ ຫ   
ຫ ັງອອກລູກ, ໄລຍະກິນນົມແມ່, ຊ ື່ງສັດແມ່ໄລຍະຖ ພາໄດ້ກ ນກິນໄຂ່ຂອງແມທ້່ອງໂຕກົມທີື່ມີຕົວນາງຢູ່ໃນ 
ແລະ ຕົວນາງນີັ້ກ ື່ຈະປົດປ່ອຍອອກມາຈາກເປ ອກໄຂ່ ແລ້ວທະລຸເຂົັ້າໄປຫາກະແສເລ ອດຈະຖ ກສົື່ງໄປຫາມົດ
ລູກ ແລະ ເຕົັ້ານົມອັນເປັນເຫດໃຫ້ລູກນ້ອຍຕິດເຊ ັ້ອໄດ້. 
 ອາການ (Symptom) 
 ຈະປະກົດກັບງົວ - ຄວາຍນ້ອຍຫ ັງຈາກຄອດ 10 ມ ັ້ ເຖິງ 4 ເດ ອນ ສັດກິນອາຫານ
ໜ້ອຍລົງເຈັບໃນຊ່ອງທ້ອງມີຂີັ້ແຫ ວສີຂາວ ເຊິື່ງຊາວບ້ານມັກເອີັ້ນວ່າ: “ຄວາຍນ້ອຍເປັນຂີັ້ປູນຂາວ ມີອາການ
ສະເໝັື່ນກ້າມຊີັ້ນ, ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ຢູອ່້ອມຮອບສັດອາດມກີິື່ນເໝັນຄ ເໝັນໝາກໄມ້ເນົື່າຈາກອາການ ສັດ
ຈ່ອຍຜອມບາງໂຕອາດຕາຍໄດ.້ 
 ການປິື່ນປວົ (Treament) 

 ໃຊ້ຢາ Piperazine 25 g/Kg ນ ັ້າໜັກສັດ, ຫ   ໃຊ້ຢາຖ່າຍທ້ອງໂຕກົມຊະນິດ
ຕ່າງໆໃຫ້ງົວ - ຄວາຍນ້ອຍ ເຊັື່ນ: Tetramisol, Levamisol, Mebendazol, ການນ າໃຊ້ເບິື່ງຕາມ 
ຝອຍຕິດມານ າແກ້ວຢາ 

 ປິື່ນປົວດ້ວຍຢາສະໝຸນໄພ: (ຢາຂັບຖ່າຍພະຍາດໂຕກົມຂອງງົວ-ຄວາຍ) ເປ ອກ
ກະເດົາ + ນ ັ້າມວກ (ນ ັ້າເຂົັ້າມ່າ) ຂູດເປ ອກກະເດົາ ແລ້ວເອົານ ັ້າມວກແຊ,່ ຫ ັງຈາກນັັ້ນເອົາແຕ່ນ ັ້າຖອກໃສ່ປາ
ກໃຫ້ສັດກິນເຊົັ້າ - ແລງເທ ື່ອລະ 1 - 2 ບັັ້ງໄມ້ໄຜ່ໃຫ້ກິນປະມານ 3 - 4 ມ ັ້ ແມ່ທ້ອງໂຕກົມກ ື່ຈະຕາຍໝົດ 
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  4. ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
   ຄວນຖ່າຍທ້ອງໃຫ້ແກ່ງົວ - ຄວາຍນ້ອຍ, ຫ ັງອອກລູກ 15 - 30 ມ ັ້ ຫ ັງຈາກ
ນັັ້ນ 1 ເດ ອນຖ່າຍທ້ອງອີກ. 
 

 



37 

ບດົທ ີ6 
ພະຍາດພາຍໃນ (ພະຍາດບ ື່ຕິດແປດ)  

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ 

1. ບອກຊ ື່, ສາເຫດ ແລະ ອາການຂອງພະຍາດພາຍໃນໄດ້ 
2. ບອກວິທີການບົື່ງມະຕິພະຍາດພາຍໃນທີື່ສ າຄັນໄດ້ຖ ກຕ້ອງ 
3. ບອກວິທີການປິື່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນ ບັນດາພະຍາດພາຍໃນ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
6.1 ພະຍາດເຫຍ ື່ອເມ ອກຜົັ້ງປາກອກັເສບ (Stomatitis) 

6.1.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກການກະທົບຕ່າງໆໃສ່ເຫຍ ື່ອເມ ອກ ເຊັື່ນ: ຂອງແຂງ, ເປັນໜາມ, ຖ ກແທງ, 
ແຂ້ວຜິດປົກກະຕິແຫ ມຄົມ ມັກເຮັດໃຫ້ກັດເຫ ອກ, ການກະທົບຂອງທາດເຄມີ, ທາດພິດຕ່າງໆ ຫ   ການໃຊ້
ຢາໃນປາກທີື່ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນສູງໂພດ, ກິນອາຫານຮ້ອນລວກປາກ ນອກນັັ້ນ ຍັງເນ ື່ອງມາຈາກພະຍາດອ ື່ນໆ
ເຊັື່ນ: ກະເພາະລ າໄສ້ອັກເສບ, ຂາດວິຕາມິນ A ແລະ ອ ື່ນໆ 

6.1.2 ອາການ (Symptom) 
 ສັດເຈັບຈະກິນອາຫານຍາກ, ຫຍ ັ້າແບບລະມັດລະວັງ, ນ ັ້າລາຍໄຫ ອອກຈາກປາກ ແລະ 
ມກີິື່ນເໝັນ ຖ້າກວດເບິື່ງຜົັ້ງປາກຈະເຫັນເຫ ອກ, ເຫຍ ື່ອເມ ອກເລີື່ມແດງຮ້ອນ ແລະ ໃຄ່ ອາດພົບບາດແຜ ຫ   
ແຜ່ນເນ ັ້ອຕາຍ ທີື່ມີເສດອາຫານປົກຄຸມຢູ່ ຖ້າເປັນບາດແຜຮ້າຍແຮງ  ສັດກິນອາຫານບ ື່ໄດ້ ແລະ ຈ່ອຍຜອມ 

6.1.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ເອົາອາຫານປະເພດອ່ອນໃຫ້ສັດກິນ, ໃຊ້ Potassium permanganate 0.1-
0.5 ລ້າງປາກ, ເອົາເກ ອປະສົມນ ັ້າອຸ່ນ 1/100 ແລ້ວຕ ື່ມນ ັ້າສົັ້ມ 1/10 (ຖ້າບ ື່ມີເອົານ ັ້າໝາກເຟ ອງສົັ້ມກ ື່
ໄດ້) ລ້າງປາກ, ຖ້າສັດມີອຸນຫະພູມສູງຂ ັ້ນໃຫ້ສັກຢາຕ້ານເຊ ັ້ອນ າອີກ 
 
6.2 ພະຍາດທອ້ງເບງັຂອງສດັຄຽ້ວເອ ັ້ອງ (Tympania rumenis) 
 ພະຍາດທ້ອງເບັງແມ່ນພະຍາດຍ ື່ງ ແລະ ເບັງຂ ັ້ນ ຍ້ອນພຸງຂີັ້ໂພ່ນບັນຈຸທາດອາຍ (ແກັສ) ຢ່າງໄວ
ວາ ເຮັດໃຫ້ການຂັບຖ່າຍ (ເອ ັ້ອມ) ລ າບາກ ສັດມັກເປັນພະຍາດນີັ້ແມ່ນງົວ - ຄວາຍ, ແກະ ແລະ ແບ້. 

6.2.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ຍ້ອນສັດກິນອາຫານທີື່ບັນຈຸທາດນ ັ້າຫ າຍ ແລະ ອາຫານທີື່ລະລາຍໄວ ເຊ ັ ື່ນ: ອາຫານປະ
ເພດຕະກຸນຖົື່ວ, ໃບຜັກ, ຫົວຜັກ ແລະ ອ ື່ນໆ ໂດຍສະເພາະໃນຊວ່ງຕົັ້ນລະດູຝົນ, ເຮັດໃຫ້ຫຍ້າບັນຈຸນ ັ້າຫ າຍ 
ອາຫານເຫ ົື່ານີັ້ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການໝັກຂອງອາຫານໃນພຸງຂີັ້ໂພ່ນເກີດຂ ັ້ນຢ່າງໄວວາ ແລະ ຜະລິດທາດອາຍ
(ແກັສ) ອອກມາຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ສັດມກີານຂັບຖ່າຍທາດອາຍບ ື່ທັນ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ພຸງຂີັ້ໂພ່ນບັນຈຸທາດອາຍເກີນ
ຂອບເຂດ ແລ້ວເກີດທ້ອງຍ ື່ງ ແລະ ເບັງຂ ັ້ນ ບາງເທ ື່ອພະຍາດທ້ອງອ ດເກີດຂ ັ້ນຍ້ອນທ ື່ອາຫານຕັນ ຫ   ມີສິື່ງບີບ
ຮັດທ ື່ອາຫານ ອັນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ສັດເອ ັ້ອມຍາກ ຫ   ເອ ັ້ອມບ ື່ໄດ້ 
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6.2.2 ອາການ (Symptom) 
 ສັດເປັນທ້ອງອ ດ, ຫັນໃຈຝ ດ, ຍ້ອນພຸງບີບເຕັງຝາຜ້າກັັ້ງທ້ອງ, ສັດກະວົນກະວາຍ, ບ ື່
ກິນອາຫານ, ບ ື່ຄ້ຽວເອ ັ້ອງ ບາງເທ ື່ອໃຊ້ຕີນເຕະພ ັ້ນທ້ອງ, ທ້ອງເບັງ, ນ ັ້າລາຍຟູມປາກ, ຕາເປັນສີແດງ, ການວິ
ວັດຂອງພະຍາດໄວວາ 1 - 2 ຊົື່ວໂມງ, ຖ້າບ ື່ຖ ກປິື່ນປົວສັດອາດຕາຍຍ້ອນຫັນໃຈບ ື່ໄດ ້

6.2.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ຖ້າເປັນຮ້າຍແຮງເພ ື່ອຊ່ວຍບ ື່ໃຫ້ສັດຕາຍຍ້ອນຫາຍໃຈຟ ດ ຄວນເອົາເຫ ັກ ຫ   ມີດ

ແຫ ມ ແທງເຂົັ້າບ່ອນຫ  ບເບ ັ້ອງຊ້າຍຂອງພະນັງທ້ອງ ເພ ື່ອປົດປ່ອຍທາດອາຍອອກຈາກພຸງ 
 ຫຼຸດຜ່ອນການໜີບທ້ອງສັດ (ບ່ອນຈຸດເບ ັ້ອງຊ້າຍຂອງພະນັງທ້ອງ) ຫ   ຈູງສັດຂ ັ້ນ

ຄ້ອຍ 
 ໃຊ້ນ ັ້າເຫ ົັ້າຖອກໃສ່ປາກເທ ື່ອລະໜ້ອຍເພ ື່ອຊວ່ຍໃຫ້ສັດເອ ັ້ອມໄດ້ 

 ປວົດ້ວຍຢາສະໝນຸໄພ (ຫວາ້ນໄພ+ໃບໝາກນດັ+ເຄ ອຕດົໝາ) 
 ວິທີການ: ເອົາຫົວຫວ້ານໄພປະມານ 1 ກ າມ , ໃບໝາກນັດ 5 - 7 ໃບ, ເຄ ອຕົດ

ໝາ 5 ເຄ ອ ລວມທັງໃບປະມານ 2 ກ າມ , ເອົາທັງ 3 ຢ່າງມາຕ າໃຫ້ເຂົັ້າກັນ ແລ້ວປະສົມກັບນ ັ້າ 1 ລີດ, ຄົນ
ໃຫ້ລະອຽດ, ແລ້ວເອົານ ັ້າໃສ່ຕຸກຢາງຖອກໃສປ່າກໃຫ້ກິນ ພະຍາຍາມຢ່າໃຫ້ນ ັ້າຕົກເຮ່ຍ, ໃຫ້ສັດກ ນກິນເທ ື່ອ
ລະໜ້ອຍຈົນໝົດນ ັ້າທີື່ເຮົາປະສົມ 1 ລິດນັັ້ນ ປະມານ 10 ນາທີ ສັດກ ື່ຈະເອ ັ້ອມໄດ້, ການຄັດເບັງຍ ື່ງກ ື່ຈະຫຼຸດ
ລົງທັນທີ, ເຮັດໃຫ້ສັດຄ ນດີເປັນປົກກະຕິ 
 
6.3 ພະຍາດເລ ອດດງັອອກ 

6.3.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກຄວາມດັນເລ ອດສູງ, ການກະທົບຕ່າງໆໃສ່ດັງ, ກະດູກໜ້າຜາກຫັກ, ມີບາດ
ແຜຕາມເຫຍ ື່ອເມ ອກ, ຜົັ້ງດັງອັກເສບເນ ື່ອງຈາກຜົັ້ງດັງຂາດ, ຖ ກອາກາດຮ້ອນ, ຂາດວິຕາມິນ C, ເບ ື່ອເມົາ
ທາດພິດອ ື່ນໆ ນອກນັັ້ນ ກ ື່ຕິດແປດພະຍາດບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ໄຂ້ເລ ອດດ າ, ອະຫິວາໝູ. 

6.3.2 ອາການ (Symptom) 
 ເລ ອດອາດອອກມາເປັນຟອດ ຫ   ຈະເປນັເລົາ ອອກມາແຕ່ຮູດັງເບ ັ້ອງດຽວ ຫ   ສອງ
ເບ ັ້ອງ ຖ້າເລ ອດອອກຫ າຍຮ່າງກາຍຈະເສຍເລ ອດ, ສັດມີອາການຊີດເຫ  ອງ, ຖ້າເລ ອດອອກມາຈາກປອດຈະ
ເປັນສີແດງ 

6.3.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ຖ້າເລ ອດອອກຫ າຍ ໃຫ້ໃຊຜ້້າຈຸ່ມນ ັ້າເຢັນ ຫ   ເອົານ ັ້າກ້ອນຫ ື່ແພປົກດັງ ພ້ອມກັນນັັ້ນກ ື່
ໃຫ້ສັກຢາຫ້າມເລ ອດ ເຊັື່ນ: Vitamin K, Adrenaline 01 ສັດໃຫຍ່ 2-3 ml, ສັດນ້ອຍ 0.5-0.8 
ml ແລະ ສັກຢາຈ າພວກ Calcium C ຫ   ເອົາຍອງຝ້າຍຈຸ່ມນ ັ້າຢາ Adrenaline ຍັດອັດດັງ 
 
6.4 ພະຍາດປອດ ແລະ ຫ ອດລມົອກັເສບ 

6.4.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອຈຸລິນຊີທີື່ອາໄສຢູຕ່າມອາກາດຕາມທ າມະຊາດ, ເມ ື່ອຄວາມຕ້ານທານ
ຂອງຮ່າງກາຍສັດອ່ອນເພຍລົງ ພວກມັນຈະເພີື່ມທະວີຈ ານວນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຮຸນແຮງຂ ັ້ນ ຈ ື່ງເກີດເປັນພະ
ຍາດປອດ ແລະ ຫ ອດລົມອັກເສບ 
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 ສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍລົງ ຄ : ອາກາດໜາວຈັດ, 
ຄອກສັດປຽກຊຸ່ມ, ບ ື່ສະອາດ, ອາກາດມີຂີັ້ຝຸ່ນຫ າຍ, ມອີາຍພິດ, ລົມພັດແຮງ, ຄວັນໄຟ, ການຂົນສົື່ງສັດທາງ
ໄກ, ສັດກິນບ ື່ອີື່ມ ແລະ ກິນອາຫານບ ື່ສົມບູນ, ນອກນັັ້ນ ກ ື່ເກີດຈາກພະຍາດຕິດແປດບາງຊະນິດ ເຊັື່ນ: ພະ
ຍາດວັນນະພະຍາດ, ພະຍາດເຕົັ້າໂຮມເລ ອດ, ພະຍາດມາເລອຸສຂອງມ້າ 

6.4.2 ອາການ (Symptom) 
 ສັດມີອາການໄອ, ໄອຖີື່ ແລະ ເຈັບຕ ື່ມາຈະມີຂີັ້ກະເທີື່, ອຸນຫະພູມສູງຂ ັ້ນຈາກເດີມ 
1.5-2oC, ສັດກິນອາຫານໜ້ອຍລົງ, ອ່ອນເພຍ, ຫັນໃຈຝ ດ ແລະ ໄອມີຂີັ້ມູກປົນໜອງ ເມ ື່ອຟັງເບິື່ງປອດ   
ຈະໄດຍ້ິນສຽງດັງ, ຖົງອາກາດໃນປອດແຕກ, ຖ້າເຄາະເບິື່ງຈະໄດຍ້ິນສຽງຄ ເຄາະຖັງທີື່ມນີ ັ້າ (ສຽງໜັກ) 

6.4.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ແຍກສັດເຈັບອອກຈາກຄອກໄປຢູບ່່ອນອ ື່ນທີື່ສະອາດ, ອາກາດປອດໂປ່ງ, ໃຫ້ອາຫານ
ທີື່ມີຄຸນນະພາບດ,ີ ການປິື່ນປົວໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນໃຊ້ຢາຕ້ານເຊ ັ້ອ ໃນປະລິມານສູງ ຕ ື່ມາຈ ື່ງຫຼຸດລົງຕາມລ າດັບ, ໃຊ້
ບັນດາຢາຈ ານວນລຸ່ມນີັ້ເພ ື່ອປິື່ນປົວ: 

- 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 ຕິດຕ ື່ກັນ 

 
6.5 ພະຍາດເຫຍ ື່ອຫຸມ້ຫວົໃຈອກັເສບ 

6.5.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກການກະທົບຂອງວັດຖຸແປກປອມໂດຍສະເພາະງົວ - ຄວາຍ ເຊັື່ນ: ມັກມີເຫ ັກ
ຕາປູ, ລວດ, ໜາມ ວັດຖຸເຫ ົື່ານີັ້ເຂົັ້າໄປນ າອາຫານທີື່ສັດກິນເຂົັ້າໄປ ແລະ ຈະແທງກະເພາະ ຜ່ານຜ້າກັັ້ງທ້ອງ
ເຖິງຫົວໃຈ. ເກີດຈາກເຊ ັ້ອຈຸລິນຊີທີື່ເຂົັ້າໄປນ າເລ ອດ ແລະ ນ ັ້າຢາງເຫ  ອງ (ກ ລະນີນີັ້ຫາຍາກ) ຫ   ຍ້ອນພະ
ຍາດຕິດແປດບາງຊະນິດ ເຊັື່ນ: ພະຍາດວັນນະໂລກ, ອັກເສບເຫຍ ື່ອຫຸ້ມປອດ, ອະຫິວາ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

6.5.2 ອາການ (Symptom) 
 ເຫຍ ື່ອເມ ອກຕາເປັນສີແດງຊ ັ້າ, ຫົວໃຈເຕັັ້ນໄວ ແລະ ເຕັັ້ນແຮງ ເຊິື່ງສາມາດເຫັນໄດ້
ການສັື່ນສະເທ ອນຂອງບາດເຕັັ້ນຫົວໃຈ, ເວລາຟັງຫົວໃຈຈະໄດຍ້ິນດີ ແລະ ສຽງຫົວໃຈເຕັັ້ນແຮງ, ຄ ໃຄ,່ ສັດ
ຮູສ້ ກເຈັບບ ລິເວນຫົວໃຈ, ສັດຢ ນຈ່າງຂາອອກກວ້າງ ແລະ ຢ ດຄ ອອກໄປທາງໜ້າ, ສັນຫ ັງກົື່ງຂ ັ້ນ ຕ ື່ມາຫົວ
ໃຈອ່ອນເພຍ ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລ ອດຕ ື່າ ແລະ ຈະປະກດົມບີວມໃຄຢູ່ຕ່າມອ້ອມຮີມຕາ ແລະ ບ ລິເວນ
ອ້ອມຄາງ ລາມລົງຮອດໜ້າເອິກ, ຖ້າແມ່ນອັກເສບເນ ື່ອງຈາກມີວັດຖຸແປກປອມ ອຸນຫະພູມຈະສູງຂ ັ້ນ ແລະ
ສັດຈະມອີາການທາງລະບົບລະລາຍອາຫານ 

6.5.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ຖ້າອັກເສບເຍ ື່ອຫຸ້ມຫົວໃຈ ເນ ື່ອງຈາກວັດຖຸແປກປອມແມ່ນປົວຍາກ, ນານດີ ຖ້າເກີດ
ສາຍເຫດອ ື່ນໆ ໃຫ້ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊ ັ້ອທີື່ກະທົບໃນວົງກວ້າງ ພ້ອມທັງໃຊ້ຢາເຊີດຊູຫົວໃຈ ເຊັື່ນ: Camphor, 
Caffeine, Heptamine, Coramine... 
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ບດົທ ີ7 
ພະຍາດສດັແມບ່າງຊະນດິທີື່ສ າຄນັ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ບອກຊ ື່, ສາເຫດ ແລະ ອາການຂອງພະຍາດສັດແມ່ໄດ້ 
2. ອະທິບາຍການບົື່ງມະຕິພະຍາດ ຂອງ ສັດແມທີ່ື່ສ າຄັນໄດ້ 
3. ອະທິບາຍວິທີການປິື່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ຂອງ ສັດແມ່ທີື່ສ າຄັນ 

 
ເນ ັ້ອໃນ  
 
7.1 ການຫຼຸລກູ (Abortion) 
 ການເກີດລູກໃນໄລຍະທ້າຍຂອງການຕັັ້ງທ້ອງ ເຊິື່ງຍັງບ ື່ທັນເຖິງກ ານົດເກີດ ແລະ ລູກຍັງມຊີີວິດຢູ່
ຮຽກວ່າ: “  ການເກີດກ່ອນກ ານົດ”    ຖ້າສັດເກີດກ່ອນໄລຍະນັັ້ນຕອນລູກນ້ອຍຍັງບ ື່ທັນມີອະໄວຍະວະ ແລະ 
ຊີວິດທີື່ສົມບູນຮຽກວ່າ: “  ການຫຼຸລູກ”  

7.1.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ມີ 2 ສາເຫດຄ : 

1. ສາເຫດທີື່ບ ື່ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດ: ແມ່ນເກີດມາຈາກສັດແມທີ່ື່ຕັັ້ງທ້ອງໄດ້ຮັບອາ
ຫານບ ື່ສົມບູນ, ຂາດທາດບ າລຸງລ້ຽງ ເຊັື່ນ: Protein, Carbohydrate, Vitamin, ທາດ Calcium... 
ຮ່າງກາຍຢູ່ໃນພາວະເປັນພະຍາດ, ອະໄວຍະວະສ ບພັນເພດແມ່ບ ື່ທັນຂະຫຍາຍຕົວເຕັມທີື່ (ບ ື່ທັນສົມບູນ),
ການຜະລິດ Hormone ໜ້ອຍ ຫ   ຫ າຍໂພດໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດແມ,່ ການກະທົບພາຍນອກຕ ື່ຮ່າງກາຍ
ຂອງສັດແມ່ ເຊັື່ນ: ລົັ້ມ, ອອກແຮງງານໜັກໂພດ, ຖ ກກະທົບຕ່າງໆ, ກິນອາຫານບູດເໜົື່າ ຫ   ເບ ື່ອທາດພິດ
ຕ່າງໆ 

2. ສາເຫດເກີດຈາກພະຍາດຕິດແປດຕ່າງໆ: ພະຍາດຫຼຸລູກຕິດຕ ື່, ພະຍາດບ້າປ່ວງ 
ແລະ ອ ື່ນໆ. ເຊິື່ງຈະສັງເກດເຫັນສັດຫຼຸລູກ ອາດສັງເກດຍາກໂດຍສະເພາະໄລຍະຕົັ້ນຂອງການຖ ພາ ແຕ່ໂດຍ
ທົື່ວໄປຈະສັງເກດເຫັນນ ັ້າຍ້ອຍຈາກຊ່ອງຄອດປົນເລ ອດເປັນສີແດງ ຫ   ແດງຊ ັ້າ 

7.1.2 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ຖ້າສັດແທ້ງລູກ ຫ   ພວມແທ້ງ ການປິື່ນປົວແມ່ນເພ ື່ອແນໃສ່ໃຫ້ມົດລູກຖ ກປົດປ່ອຍ
ຈາກແຮໄ່ວເທົື່າໃດຍິື່ງດີ ແລະ ຫ ີກເວັັ້ນການຕິດຊ ັ້ອ, ຖ້າແທ້ງລູກແບບງ່າຍດາຍ ການປິື່ນປົວອາດບ ື່ຈ າເປັນ 
ແຕ່ດີທີື່ສຸດ ທຸກເທ ື່ອທີື່ມີການແທ້ງລູກ ຕ້ອງສັກຢາຕ້ານເຊ ັ້ອໃຫ້ແກ່ສັດເພ ື່ອຫ ີກເວັັ້ນການຕິດເຊ ັ້ອ ເຊັື່ນ:  ສັກ
ຢາ Peniciline ນອກນີັ້ຍັງຕ້ອງໃຫ້ຢາຊ່ວຍໃນການບີບຮັດມົດລູກ ເຊັື່ນ: Oxytocine, Synoestrol 
 
7.2 ແຮຄ່າ້ງ  
 ງົວ - ຄວາຍຫ ັງຄອດ 8 - 14 ຊົື່ວໂມງ, ໝູ 3 ຊົື່ວໂມງ, ມ້າ 1 ຊົື່ວໂມງ, ແກະ,ແບ້ 3 - 5 ຊົື່ວ
ໂມງ ຖ້າແຮ່ບ ື່ຕົກເອີັ້ນວ່າ: “ແຮ່ຄ້າງ”  
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7.2.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເນ ື່ອງຈາກມົດລູດອ່ອນເພຍ, ບ ື່ບີບຮັດ ຫ   ສາເຫດອ ື່ນໆ ທີື່ພາໃຫ້ມົດລູກອ່ອນເພຍ
ຍ້ອນມົດລູກ ແລະ ແຮ່ຕິດກັນ ເນ ື່ອງຈາກແຮ ່ແລະ ມົດລູກອັກເສບ 

7.2.2 ອາການ (Symptom) 
 ແຮ່ອາດຄ້າງພາກສ່ວນໃດໜ ື່ງ ຫ   ບ ື່ຕົກຈັກໜ້ອຍເລີຍ, ຖ້າແຮຄ່້າງພາກສ່ວນໃດໜ ື່ງ 
ຈະເຫັນສົັ້ນແຮ່ຫ້ອຍຢູຊ່່ອງຄອດບາງເທ ື່ອແຮອ່າດຂາດ ແລະ ຍັງຄ້າງພາກສ່ວນໃດໜ ື່ງ ເຊິື່ງຈະເໜົື່າເປ ື່ອຍ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ມົດລູກອັກເສບ. 

7.2.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ມີ 2 ວິທີຄ : 

1) ການປິື່ນປົວດ້ວຍຢາ 
 ໃຊ້ຢາຊ່ວຍໃຫ້ມົດລູກບີບຮັດແຮງຂ ັ້ນ ໃຊ້ຢາຈ າພວກ Hormone ເຊັື່ນ: 
Oxytocine, Calcium ຫ   ໃຫ້ກິນນ ັ້າຕານໃຊ້ 200-500 g  ຫ   3-6 ml ນ ັ້າແຮ່ລູກໃຫ້ກິນ (ສ າລັບງົວ) 
ຊ່ວຍໃຫ້ແຮ່ຕົກໄວ 

2) ປິື່ນປົວດ້ວຍວິທີຈົກເອົາແຮອ່ອກ  
 ກ່ອນອ ື່ນໝົດຕ້ອງອະເຊ ັ້ອມ ເສຍກ່ອນ ໂດຍໃຊປ້າຍນິັ້ວມ ຄ່ອຍແກະແຮອ່ອກ
ຈາກມົດລູກ, ລະວັງຢ່າໃຫ້ຂາດ, ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ຄວນສັກຢາຕ້ານເຊ ັ້ອນ າອີກ 
 
7.3 ມດົລກູອກັເສບ (Metritis) 

7.3.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ຕາມທ າມະດາມົດລູກແມ່ນປາສະຈາກເຊ ັ້ອພະຍາດ, ແຕວ່່າເຊ ັ້ອສາມາດເຂົັ້າໄປເຖິງມົດ
ລູກໄດ້ ໃນກ ລະນີທີື່ເກີດລູກຍາກ, ແຮ່ຄ້າງ, ການແທ້ງລູກ ແລະ ການປະສົມພັນບ ື່ຖ ກຕ້ອງຕາມຫ ັກການ, 
ການຊ່ວຍສັດເກີດລູກຍາກໂດຍການອະເຊ ັ້ອບ ື່ດີອັນເປັນສາເຫດເກີດການອັກເສບ ຕ່າງໆ: 

 ອັກເສບພາຍຫ ັງເກີດລູກ: ທີື່ສັງເກດເຫັນແມ່ນນ ັ້າຍ້ອຍອອກຊ່ອງຄອດນານແຫ້ງ 
ໂດຍສະເພາະນ ັ້າຍ້ອຍ ຈະເປັນເມ ອກປົນໜອງ, ສະພາບຂອງສັດອາດບ ື່ປ່ຽນແປງ ຖ້າອັກເສບລາມໄປຮອດ
ຊັັ້ນນອກຂອງມົດລູກ ອາການຈະຮ້າຍແຮງ, ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂ ັ້ນສູງ, ສັດເຫງົາ, ບ ື່ກິນອາຫານ ໂດຍສະ
ເພາະນ ັ້າຍ້ອຍຈະເປັນສີກາເຟ ແລະ ບັນຈຸນ ັ້າຕານທີື່ມີກິື່ນເໝັນຄາວ ສັດອາດຕາຍໄດ້ຖ້າບ ື່ໄດ້ຮັບການປິື່ນປົວ. 

 ອັກເສບຊ າເຮ ັ້ອ: ເກີດຂ ັ້ນຫ ັງຄອດລູກ 45 ວັນຂ ັ້ນໄປ, ອາການບ ື່ສູສ້ັງເກດເຫັນ
ໄດ້ ເພາະວ່າຕາມທ າມະດາສັດຈະຂ ັ້ນເພດ ແລະ ບ ື່ປະກົດເຫັນ, ແຕ່ວ່າການປະສົມພັນບ ື່ຕິດ, ຖ້າເປີດເບິື່ງ
ປາກມົດລູກອາດຈະແດງ ແລະ ອາດຈະມເີມ ອກປົນໜອງຕິດຢູ,່ ຖ້າອັກເສບໜອງ ຈະສັງເກດເຫັນໜອງ
ຍ້ອຍອອກຈາກຊ່ອງຄອດ. ເຫຍ ື່ອເມ ອກຊ່ອງຄອດແດງ ແລະ ສັດຈະບ ື່ສະແດງອາການຂ ັ້ນເພດ 

7.3.2 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ການປິື່ນປົວອັກເສບຫ ັງຈາກຄອດ: ທຸກໆກ ລະນີທີື່ມີການເກີດລູກຍາກແທ້ງລູກ ແລະ 
ແຮຄ່້າງ ຕ້ອງເລີື່ມຕົັ້ນປິື່ນປົວດ້ວຍວິທີ:  

 ເລັື່ງໃຫ້ຂະບວນການຂອງມົດລູກກັບຄ ນສູສ່ະພາບປົກກະຕິໃຫ້ໄວຂ ັ້ນ ແລະ ຂັບ
ຖ່າຍນ ັ້າຄ້າງຂອງມົດລູກອອກໃຫ້ໝົດ ໂດຍໃຊມ້ ບີບຮັດມົດລູກ ຫ   ໃຊ້ຢາ Oxytocin 3-6 ml ສ າລັບສັດ
ໃຫຍ່, 2-3 ml ສ າລັບສັດນ້ອຍ ແລະ ໃຊ້ຢາຈ າພວກຕ້ານເຊ ັ້ອອ ື່ນໆເຂົັ້ານ າ 
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 ຖ້າເປັນແບບອັກເສບຊ າເຮ ັ້ອ ໃຊຢ້າຕ້ານເຊ ັ້ອປິື່ນປົວຮ່ວມກັບ Vitamin A ກ ື່ໄດ້
ຮັບຜົນດີ 
 
7.4 ພະຍາດເຕົັ້ານມົອກັເສບ (Mastitis) 

7.4.1 ສາເຫດ (Etiology) 
 ເກີດຈາກເຊ ັ້ອ Bacteria ຈ າພວກເຊ ັ້ອ Staphylococcus ທີື່ເຂົັ້າໄປໃນເຕົັ້ານົມ
ໂດຍຜ່ານຮູຂອງຫົວທ ື່ນົມ ບາງກ ລະນີເຊ ັ້ອເຂົັ້າໄປໂດຍຜ່ານທາງຮອຍບາດແຜ, ອາການບວມຊ ັ້າຂອງຫົວນົມ,
ຮອຍຈີກອ ື່ນໆ ຕົັ້ນຕ ທີື່ກ ື່ໃຫ້ເກີດເຕົັ້ານົມອັກເສບ ຍ້ອນການຮີດນ ັ້ານົມຜິດຫ ັກການ ເຊັື່ນ: ຂາດການອະນາໄມ  
ບີບເຕົັ້ານົມແຮງໂພດ, ຮີດນ ັ້ານົມບ ື່ຖ ກເວລາ. ການອັກເສບເຕົັ້ານົມ ເຮັດໃຫ້ເນ ັ້ອເຫຍ ື່ອເຕົັ້ານົມຖ ກທ າລາຍ 
ຖ້າບ ື່ປິື່ນປົວຈະເຮດັໃຫ້ເຕົັ້ານົມພິການ ສາມາດຕິດແປດໄປຍັງເຕົັ້າອ ື່ນ ຫ   ສັດໂຕອ ື່ນໄດ້ 

7.4.2 ອາການ (Symptom) 
1) ແບບຮ້າຍແຮງທີື່ສຸດ: ສັດໄຂຂ້ ັ້ນສູງ, ຫາຍໃຈຖີື່, ບ ື່ກິນອາຫານ, ເຕົັ້ານົມບວມໃຄ່ 

ເຄັື່ງເຈັບ ແລະ ຮ້ອນ ສັດຢຸດໃຫ້ນົມ, ມີເຊ ັ້ອພະຍາດ ບາງຊະນິດທີື່ເຮັດໃຫ້ເຕົັ້ານົມຕາຍ ແລະ ແຜຂ່ະຫຍາຍ
ໄວທີສຸດ ເຮັດໃຫ້ເຕົັ້ານົມຫຼຸດອອກ ສັດຈະຕາຍໄວ 

2) ແບບຮ້າຍແຮງ: ເຕົັ້ານົມແດງບວມຮ້ອນມໄີຂ້ຂ ັ້ນສູງ, ຫາຍໃຈຖີື່, ບ ື່ກິນອາຫານ,
ນ ັ້ານົມເມ ື່ອຮີດອອກມາມີລັກສະນະເປັນກ້ອນສີເຫ  ອງ ຫ   ສີນ ັ້າຕານ, ບາງເທ ື່ອຄ ໜອງ, ເຕົັ້ານົມແຂງ 

3) ແບບຊ າເຮ ັ້ອ:  ນ ັ້ານົມຈາງ, ມລີົດຂົມ ບາງເທ ື່ອອາດມເີລ ອດປົນ, ເຕົັ້ານົມໃຄ່ບວມ
ການວິວັດຂອງພະຍາດເປັນໄລຍະດົນນານ 

7.4.3 ການປິື່ນປວົ (Treatment) 
 ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊ ັ້ອ ຫ   ຈ າພວກ Sulfonamide ທັງຫ າຍປິື່ນປົວ, ກ່ອນອ ື່ນໝົດໃຫ້ທ າ
ຄວາມສະອາດ ແລະ ບີບນົມຄ້າງອອກໃຫ້ໝົດ ຈ ື່ງໃຊແ້ບບກະບອກຍັດເຂົັ້າໄປໃນຮູຂອງທ ື່ນົມ ເຮັດແບບນີັ້
ມ ັ້ລະສອງເທ ື່ອ ອາດໃຊ້ຢາຕ້ານເຊ ັ້ອສັກນ າເພ ື່ອປ້ອງກັນການຊ ມເຊ ັ້ອ 

7.4.4 ການປອ້ງກນັ (Prevention) 
 ເວລາຮີດນົມຄວນອະນາໄມເຕົັ້ານົມ ແລະ ມ  ຫ   ເຄ ື່ອງຈັກໃຫ້ດີກ່ອນ ລະວັງຢ່າໃຫ້ເຕົັ້າ
ນົມເປັນບາດແຜ ຫ   ບວມຊ ັ້າ ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ື່ຄວນຮີດນົມໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມເວລາທີື່ເຄີຍຮີດ 
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ເອກະສານອາ້ງອີງ 
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