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•

โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (Hemorrhagic Septicemia)
โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย หรือที่เรียกตามอาการวา โรคคอบวม เปนโรคระบาดรุนแรง ของกระบือ แตโรคนี้จะมีความรุนแรง
นอยลงในสัตวอื่นๆ เชน โค แกะ สุกร มา อูฐ กวาง และชาง เปนตน โรคนี้ไมเปนโรคติดตอระหวางสัตวและคน ลักษณะสําคัญ
ของโรค คือ สัตวจะหายใจหอบลึกมีเสียงดัง คอ หรือหนาบวมแข็ง อัตราการปวยและอัตราการตายสูง เชื้อชนิดนี้อยูในระบบ
ทางเดินหายใจสัตวปกติได โดยที่สัตวไมแสดงอาการปวยแตเมื่อมีภาวะทําใหสัตวเครียด สัตวจะแสดงอาการปวยและขับเชื้อ
ออกมาสูสิ่งแวดลอม

สาเหตุและการแพรระบาด
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ พาสทูเรลลา มัลโตซิดา (Pasteurella multocida) พบในประเทศตางๆ ของเอเชีย และ
อาฟริกาเปนสวนมาก การระบาดของโรคจะเกิดขึ้นไดงายในสภาวะที่สัตวเกิดความเครียด เชน ชวงที่อากาศเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะ ตนฤดูฝน การเคลื่อนยายสัตวหรือการใชแรงงานสัตวมากเกินไป ในสภาวะความเครียดเชนนี้สัตวที่เปนตัวเก็บเชื้อ
(Carrier) จะปลอยเชื้อออกมาปนเปอนกับอาหารและน้ํา เมื่อสัตวตัวอื่นกินอาหารหรือน้ําที่มีเชื้อปนเปอนอยูเขาไป ก็จะปวย
เปนโรคนี้ และขับเชื้อออกมากับสิ่งขับถายตางๆ เชน น้ํามูก น้ําลาย อุจจาระ ทําใหโรคแพรระบาดตอไป เชื้อนี้จะมีชีวิตอยูใน
แปลงหญาอยูไดประมาณ24ชั่วโมงแตถาอยูในดินที่ชื้นแฉะไดนานถึง1เดือน
ระยะฟกตัว
โดยเฉลี่ย 2-5วันแตบางครั้งเชื้อที่มีความรุนแรงมากระยะฟกโรคอาจจะเร็ว1-2วัน
อาการ
•
•

•

แบบเฉียบพลันมาก ( Peracute) สัตวที่เปนโรคจะมีอาการซึม ไขสูง 104-107 อาศาฟาเรนไฮท น้ําลายไหล และตายภายในเวลาอันรวดเร็วไมเกิน 24 ชั่วโมง
แบบเฉียบพลัน (Acute) จะสังเกตเห็นอาการทางระบบหายใจ คือ อาปากหายใจ หายใจหอบลึก ยืดคอไปขางหนา หายใจมีเสียงดัง ลิ้นบวมจุกปาก หนา คอ หรือบริเวณหนาอก
จะบวมแข็งรอน ตอมาจะมีอาการเสียดทอง ทองอืด อุจจาระมีมูกเลือดปน สัตวจะตาย ภายใน 2-3 วัน
แบบเรื้อรัง ( Chronic) สัตวปวยจะมีชีวิตไดนาน 3-4 เดือนและจะมีสุขภาพทรุดโทรม และมีโรค แทรกซอน

รอยโรค
เมื่อเปดผาซากสัตวจะพบสารลักษณะคลายวุนแทรกอยูระหวางผิวหนังและกลามเนื้อบริเวณที่บวม มีจุดเลือดออกที่ตอมน้ําเหลืองและหัวใจ ปอดจะมีเลือดคั่ง หรือถาเปนเรื้อรังจะพบเยื่อหุม
ปอดหนาตัวขึ้น เนื้อปอดแข็ง ภายในหลอดลมมีของเหลวปนฟองอากาศ ตับคั่งเลือดบวมขยายใหญ ลําไสอักเสบ ตอมน้ําเหลืองบวมขยายใหญ

การตรวจวินิจฉัย
การวินิจฉัยโรคนอกจากสังเกตอาการ รอยโรค และศึกษาประวัติสัตวปวยแลว การตรวจหาเชื้อจากตัวอยางตางๆ เปนสิ่งจําเปน
ที่ตองทําควบคูกันซึ่งกระทําไดดังนี้ คือ
•

1. ตรวจหาเชื้อขณะสัตวมีชีวิต โดยจะพบเชื้อในกระแสเลือดไดในขณะที่สัตวมีไขสูง ดังนั้นจึงควรเก็บเลือดจาก
สัตวปวยกอนทําการรักษาแลวปาย ( Smear) ไวบนกระจกSlide สวนหนึ่ง แลวยอมดวยสีเมทิลิน
บลู (Methylene blue) ซึ่ง เชื้อ Pasteurella multocida เมื่อยอมแลวจะมีลักษณะเปนรูปแทง
หัวทายมนติดสีเขมคลายเข็มกลัด และเลือดอีกสวนหนึ่งเก็บใสหลอดแกวที่มีสารปองกันการแข็งตัวของเลือดและ
แชเย็น สงตรวจที่หองปฏิบัติการเพื่อทําการเพาะเชื้อตอไป

•

2. ตรวจหาเชื้อจากซากสัตว โดยเปดผาซาก พรอมทั้งทําบันทึกรอยโรคที่ตรวจพบ แลวเก็บอวัยวะตางๆ เชน

ตอมน้ําเหลือง ปอด ตับ มาม หัวใจ ไต และลําไส แยกกันใสถุงพลาสติกแชเย็นสงตรวจยังหองปฏิบัติการ ทั้งนี้กรณีเปดผาซากในทองที่ใหปองกันการแพรกระจายเชื้อออกสู
สิ่งแวดลอม อยางเขมงวด และทําลายซากสัตวตามระเบียบกรมปศุสัตวการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาดและการทําลายสัตว หรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2547

มาตรการเมื่อพบสัตวสงสัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
เมื่อพบสัตวสงสัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียใหดําเนินการตามระเบียบเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2547 ใน
หมวด 2 ภาวะเกิดโรคระบาด โดยดําเนินการเพิ่มเติมตามมาตรการดังนี้
1. เก็บตัวอยางสงหองปฏิบัติการ เพื่อเพาะเชื้อและทดสอบยาที่มีความไวในการรักษา
•

1.1 กรณีสัตวปวย ใหเก็บเลือดสัตวที่กําลังปวย มีไขและยังไมไดรักษาแลวปาย ( Smear) ไวบนกระจก Slide
และแบงเลือดอีกสวนหนึ่งเก็บใสหลอดแกวที่มีสารปองกันการแข็งตัวของเลือดและแชเย็นสงตรวจที่หองปฏิบัติการ

•

1.2 กรณีสัตวตาย ใหเก็บตัวอยาง ปอด ตับ มาม ไต หัวใจ และลําไส และตอมน้ําเหลืองแชเย็น สงตรวจที่หองปฏิบัติการ
ภายใน 2 ชั่วโมง

2. ควบคุมโรคในฝูงสัตวปวย ดังนี้
•
•

•

2.1 ทําบันทึกสั่งกักสัตวปวยและสั่งกักสัตวรวมฝูงแยกจากสัตวปวย
2.2 การดําเนินงานตอสัตวปวย ใหฉีดยาปฏิชีวนะและรักษาตามอาการสัตวปวยโดยใหปริมาณยาในระดับรักษาเปนระยะเวลาอยางนอย 1 อาทิตย ซึ่งใหเลือกใชยาปฏิชีวนะที่มีความ
ไวตอเชื้อโรคที่ไดจากการเพาะเชื้อตัวอยางที่เก็บในการระบาดครั้งนี้ แตหากยังไมทราบผลความไวของยาใหเลือกใชยาจากขอมูลการหาความไวของยาที่รักษาโรคนี้จากการระบาดใน
พื้นที่ครั้งกอน โดยสอบถามขอมูลจากศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยประจําภาคหรือสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติที่รับผิดชอบพื้นที่ ทั้งนี้จากการรวบรวมขอมูลผลความไวของยา
ณ ขณะนี้ยาที่ใชไดผลดี คือ ยากลุมDoxycycline Sulfatrimethroprim และ Cephalosporin
2.3 การดําเนินงานตอสัตวรวมฝูงสัตวปวย
•

ฉีดยาปฏิชีวนะใหสัตวรวมฝูงสัตวปวยโดยใหปริมาณยาในระดับรักษา

เปนระยะเวลาอยางนอย 1 อาทิตย

•

ใหฉีดวัคซีนรวมกับยาปฏิชีวนะประมาณวันที่ 3 ภายหลังจากการฉีดยา
วัคซีนเปนการเพิ่มความเครียด ใหกับสัตว ดังนั้นจึงควรใหยาปฏิชีวนะ
สัตวกอน

ปฏิชีวนะครั้งแรก เนื่องจากการฉีด
ออกฤทธิ์ในการควบคุมเชื้อโรคในตัว

•

2.4 เปลี่ยนเข็มทุกครั้งที่ฉีดยาปฏิชีวนะ หรือวัคซีน เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคผานเข็ม

•

2.5 กรณีที่มีสัตวตาย ใหควบคุมการฝงซากสัตวใหถูกตองตามระเบียบกรมปศุสัตว แตหากวาการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการไมสามารถเพาะเชื้อยืนยันชนิดโรคที่ระบาดได ให
เก็บตัวอยางเพิ่มสงหองปฏิบัติการกอนฝงซากสัตวนั้น ทั้งนี้ใหประสานกับศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยประจําภาค หรือสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติที่รับผิดชอบพื้นที่ในการเก็บ
ตัวอยางดังกลาวตอไป

•

2.6 พนน้ํายาฆาเชื้อโรคทุกวันในบริเวณคอกกักสัตวปวย และสัตวรวมฝูง และทําลายเชื้อโรคที่เสื้อผา รองเทา อุปกรณที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาสัตวตางๆ และรถยนตทุกครั้งกอน
ออกจากจุดเกิดโรค

การปองกันโรค
1. ฉีดวัคซีนเชื้อตายชนิดสื่อในน้ํามันใหโค และกระบือ อายุตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป ซึ่งวัคซีนชนิดนี้สามารถคุมโรคไดนาน 1 ป
2. ใหความรูเกษตรกรในการเฝาระวังโรคทางอาการในสัตวเลี้ยงของตนเอง และสัตวในหมูบาน รวมทั้งจัดตั้งเครือขายรับแจงโรค

สวนปองกันและบําบัดโรคสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 8
จังหวัดสุราษฎรธานี
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