
ในโค กระบือ

นายธีรพงศ ์ใจซื่อ

นายสัตวแพทยช์าํนาญการพเิศษ

กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว ์สาํนักงานปศุสัตวจ์ังหวัดขอนแก่น





สถานการณใ์นประเทศไทย (ขอ้มลู ณ วนัท่ี ๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๔)



สถานการณก์ารระบาดของโรคลมัปี สกิน

จังหวัดขอนแก่น พบการระบาด 26 อาํเภอ

จาํนวนสัตวป่์วยสะสมทัง้หมด 26,363 ตวั

จาํนวนสัตวต์ายทัง้หมด 1,704 ตวั

จังหวัดขอนแก่นพบการระบาดคร้ังแรกทีอ่าํเภอบ้านฝาง 
เมือ่วันที ่24 เมษายน 2564

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที ่5 กรกฎาคม 2564



สาํนักงานปศุสัตวอ์าํเภอบ้านฝาง
ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์
ช่ัวคราวเมื่อวันที ่24 เมษายน 2564



พบการระบาดเพิม่หลายอาํเภอ จังหวัดขอนแก่นจงึประกาศเป็นเขตโรคระบาด
ชนิดโรคลัมปี สกิน เมื่อวันที ่18 พฤษภาคม 2564

- ผลของการประกาศเขตโรคระบาดสัตว ์หา้มเคล่ือนย้ายโค กระบอื ยกเว้นไดรั้บ
อนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที ่

- การเคล่ือนย้ายภายในจงัหวัด ปศุสัตวจ์ังหวัดเป็นผู้อนุญาต เฉพาะกรณีการ
เคล่ือนย้ายเข้าโรงฆา่สัตว ์ภายในจังหวัด

- การเคล่ือนย้ายออกนอกพืน้ทีจ่ังหวัด ตอ้งขอความเหน็ชอบจากกรมปศุสัตว์
เทา่น้ัน

สถานการณก์ารระบาดของโรคลมัปี สกิน



จังหวัดขอนแก่นประกาศเขตโรค
ระบาดสัตวเ์มื่อวันที ่18 พฤษภาคม 
2564



แนวทางการควบคมุโรคลมัปี สกิน

ขอความร่วมมอืผู้ประกอบการค้าโค-กระบอื ปิดตลาดนัด                                                                       

คร้ังที ่1 10 พ.ค.- 9 ม.ิย. 2564

คร้ังที ่2 10 ม.ิย.- 9 ก.ค. 2564

ประกาศเขตโรคระบาดสัตวเ์พือ่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์



พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 นิยาม “สัตว”์ หมายความว่า
(1) ช้าง ม้า โค กระบอื ลา ล่อ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว กระต่าย ลงิ ชะนี 
และให้หมายความรวมถงึนํ้าเชือ้สาํหรับผสมพันธุแ์ละเอม็บริโอของสัตวเ์หล่านีด้้วย

(2) สัตวปี์กจาํพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถงึนํา้เชือ้สาํหรับผสมพันธุแ์ละ
ไข่ สาํหรับใช้ทาํพันธุด์้วย

(3) สัตวช์นิดอืน่ตามทีรั่ฐมนตรีประกาศกาํหนด และให้หมายความรวมถงึนํา้เชือ้สาํหรับ
ผสมพันธุ ์เอม็บริโอ และไข่สาํหรับใช้ทาํพันธุข์องสัตวช์นิดน้ันด้วย

 “ซากสัตว”์ หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตวท์ีต่ายแล้ว สิง่ใดๆ ทีไ่ด้จากสัตว ์ที่
มชีวีติหรือสัตวท์ีต่ายแล้ว และให้หมายความรวมถงึอาหารสุกทีท่าํ ประกอบ หรือปรุงจากซาก
สัตว ์หรือสิง่ประดษิฐส์าํเร็จรูปทีท่าํจากซากสัตวต์ามทีรั่ฐมนตรีประกาศกาํหนด



“สัตวแพทย”์ หมายความว่า

(1) นายสัตวแพทยแ์ละสัตวแพทยข์องกรมปศุสัตว ์

(2) ผู้ซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้ใหเ้ป็นสัตวแพทยเ์พือ่ปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตนีิ้
และตอ้งมี คุณสมบัตติามทีรั่ฐมนตรีประกาศกาํหนด  (มีอาํนาจประกาศกาํหนดเขต
โรคระบาดช่ัวคราว มีระยะเวลา ๓๐ วัน)

“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถงึ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (มีอาํนาจ
ประกาศกาํหนดเขตโรคระบาดสัตว ์ในพืน้ทีจ่ังหวัด ระยะเวลาจนกว่าจะมีการถอน
ประกาศ)

พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์ พ.ศ. ๒๕๕๘



เมือ่เกดิโรคระบาดในพืน้ทีอ่าํเภอ สัตวแพทยแ์ห่งท้องทีน้ั่นประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราว

มาตรา ๒๐ ในกรณีทีสั่ตวแพทยเ์หน็ว่า โรคระบาดทีต่รวจพบในท้องทีท่ีรั่บผิดชอบจะระบาด 
ออกไป หรือท้องทีอ่ืน่ทีต่ดิต่อกับท้องทีน้ั่นจะระบาดเข้ามา และท้องทีท่ีรั่บผิดชอบน้ันยังไม่มี
การประกาศ ให้เป็นเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา ๒๑ ให้สัตวแพทย์
มอีาํนาจประกาศ กาํหนดเขตโรคระบาดช่ัวคราวในท้องทีท่ีรั่บผิดชอบมรัีศมไีม่เกนิห้า
กโิลเมตรจากทีท่ีต่รวจพบโรคระบาดน้ัน และให้ระบุชนิดของสัตวแ์ละโรคระบาด รวมทัง้สัตว์
และซากสัตวท์ีห่้ามเคลือ่นย้ายไว้ในประกาศด้วย ประกาศตามวรรคหน่ึง ให้ใช้บังคับได้
สามสบิวันนับแตวั่นประกาศและให้ปิดไว้ ณ สาํนักงานเขต ทีว่่าการอาํเภอ ทีท่าํการองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล สาํนักงานเทศบาล ทีท่าํการกาํนัน ทีท่าํการผู้ใหญ่บ้าน และทีชุ่มนุมชน
ภายในท้องทีน้ั่น

พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์ พ.ศ. ๒๕๕๘



เมือ่เกดิโรคระบาดในพืน้ทีห่ลายอาํเภอ ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตโรคระบาด

มาตรา ๒๑ ในทอ้งทีจ่ังหวัดใดมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ใหผู้้ว่าราชการจังหวัดมี
อาํนาจประกาศ กาํหนดทอ้งทีจ่ังหวัดน้ันทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นเขตโรคระบาด 
หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด แล้วแตก่รณี และใหร้ะบุชนิดของสัตวแ์ละโรคระบาด 
รวมทัง้สัตวแ์ละซากสัตวท์ีห่า้มเคล่ือนย้ายไว้ในประกาศดว้ย ประกาศตามวรรค
หน่ึง ใหปิ้ดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการ 
เมืองพัทยา สาํนักงานเขต ทีว่่าการอาํเภอ ทีท่าํการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด ที่
ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล สาํนักงานเทศบาล ทีท่าํการกาํนัน ทีท่าํการ
ผู้ใหญ่บ้าน ทีชุ่มนุมชนภายในทอ้งทีน้ั่น และทีท่าํการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
อืน่ทีม่ีกฎหมายจัดตัง้

พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์ พ.ศ. ๒๕๕๘



กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง
พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา 18 เมือ่ได้ประกาศเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกันชนโรค
ระบาดแล้ว   หา้มมใิห้ผู้ใดเคลือ่นย้ายสัตวห์รือซากสัตวต์ามทีร่ะบุในประกาศดังกล่าวเข้าใน
หรือผ่านเขตน้ัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธิบดหีรือสัตวแพทยซ์ึง่อธิบดี
มอบหมายทุกคร้ังทีม่กีารเคลือ่นย้าย

มาตรา 22 เมือ่ได้ประกาศกาํหนดเขตโรคระบาดช่ัวคราวหรือประกาศกาํหนดเขตโรคระบาด
หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ห้ามมใิห้ผู้ใดเคลือ่นย้ายสัตวห์รือซากสัตวต์ามทีก่าํหนดใน
ประกาศดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตน้ัน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตเป็นหนังสอืจาก
สัตวแพทยผู้์มหีน้าทีรั่บผิดชอบประจาํเขตน้ันทุกคร้ังทีม่กีารเคลือ่นย้าย

บทลงโทษมาตรา 18 หรือมาตรา 22 ต้องโทษจาํคุกไม่เกนิ 2 ปี หรือปรับไม่เกนิ 40,000 บาท 
หรือทัง้จาํทัง้ปรับ



ตวัอย่างใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว ์ร.3



โรคลมัปี สกนิ คือ อะไร



 สาเหตุ : ไวรัส  

 ระยะฟักตวัประมาณ 28 วนั

 อตัราการป่วย 5-45%  อตัราการตาย 10%

 ไม่ติดต่อสู่คน

 เป็นโรคระบาดตาม พรบ.โรคระบาดสตัว ์2558



 “ มีอาการผดิปกติหรือสงสยัวา่ป่วย โดยพบอาการมีตุ่มเน้ือ ลกัษณะเป็น
กอ้นแขง็ กลมนูนข้ึนบนผวิหนงัตามลาํตวั หวั คอ ขา เตา้นม หรืออวยัวะ
เพศ รวมทั้งเยือ่เมือกทัว่ร่างกาย ซ่ึงต่อมาตุ่มอาจจะแตก มีเน้ือตายเป็นวง 
เกิดเป็นแผลหลุม และตกสะเกด็เม่ือแผลหาย อาจร่วมกบัอาการมีไข ้หายใจ
ลาํบาก ”

 อาจพบต่อมนํ้าเหลืองบวมโต

 เยือ่จมูกอกัเสบ เยือ่ตาขาวอกัเสบ

 อาจพบไขสู้ง 41 องศาเซลเซียส

 ปริมาณนํ้านมลด







 แมลงดูดเลือดพาหะนาํโรค  ช่องทางหลกั

ยงุ แมลงวนัคอก เหลือบ ร้ิน เห็บ เป็นตน้

 การสมัผสัสตัวป่์วยโดยตรง 

ส่ิงคดัหลัง่จากตุ่มท่ีผวิหนงั หรือเลือด นํ้ ามูก นํ้ าลาย 

 ทางรก (แม่สู่ลูก)



 รักษาตามอาการ

 ใชย้าเท่าท่ีจาํเป็น

 พบเร็ว รักษาเร็ว จบเร็ว

 วดัไข ้รักษาต่อเน่ือง สงัเกตอาการ

 ตอ้งใชเ้วลา โดยเฉล่ีย 1 เดือนกวา่

 การตอบสนองต่อการรักษาของสตัวแ์ตกต่างกนัไป

 ควบคู่ไปกบัการจดัการฟาร์ม ส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนั



 ยาตา้นการอกัเสบ  

Steroid (หา้มใชใ้นสตัวท์อ้ง)

NSAIDs 

 ยาปฏิชีวนะ

 ยาบาํรุง

 ยาใชเ้ฉพาะท่ี  รักษาแผล

*อ่านฉลากยาทุกคร้ังก่อนใช ้



 ระยะที ่1 มไีข้ ซึม ไม่กินอาหาร อาจมีนํ้าตานํ้ามูกในลูกสัตว ์อาจสังเกตไม่พบระยะน้ี

 ระยะที ่2 มตุ่ีมทีผ่วิหนัง ต่อมนํ้าเหลืองใตผ้วิหนงับวม มีตุ่มแขง็นูน ขนาดแตกต่างกนั บางตวัพบบวมนํ้าท่ี
คอ  อาจมีอาการแทรกซอ้นของระบบทางเดินหายใจ 

ลดอกัเสบกลุ่ม NSAIDs  เนน้ลดไข ้Dipyrone หรือ Tolfenamic acid หรือ Phenylbutazone หากมีอาการทางเดินหายใจ พิจารณาให ้Flunixin meglumine

ป้องกนัติดเช้ือแทรกซอ้นทางเดินหายใจร่วมดว้ย ใหย้ากลุ่ม Cephalosporin หรือ Norfloxacin หรือ Oxytetracycline   ยาบาํรุง เช่น AD3E 



 ระยะที ่3 ตุ่มทีผ่วิหนังแตก เร่ิมสังเกตมีนํ้าเหลืองเยิม้ซึมจากตุ่ม  มีสะเกด็หนา เม่ือตุ่มแตกจะเป็นแผล
หลุม มีขอบนูนสูง พบขอบตุ่มสีดาํ (1สัปดาห์หลงัพบบตุ่ม) 2-3 สัปดาห์จะเกิดสะเกด็แผล

ลดอกัเสบกลุ่ม NSAIDs  เนน้ลดไข ้Dipyrone หรือ *Tolfenamic acid หรือ Phenylbutazone ทางเดินหายใจร่วมพิจารณาให ้Flunixin meglumine

ป้องกนัติดเช้ือแทรกซอ้นผวิหนงัใหย้ากลุ่ม Penicillin Streptomycin  หรือป้องกนัติดเช้ือแทรกซอ้นทางเดินหายใจร่วมดว้ย ใหย้ากลุ่ม Cephalosporin หรือ Norfloxacin หรือ 

Oxytetracycline ทาํแผล เช่น Gentian violet ผงโรยป้องกนัแมลงวนั ยาบาํรุง เช่น AD3E                                                    (หมายเหตุ *ระวงัในสตัวอ์ายนุอ้ยและไม่ควรใชใ้นสตัวท์อ้ง)



ระยะที ่4 แผลเร่ิมหาย วงแผลแคบและต้ืนจนปิดสนิท อาจมีสีขนเปล่ียนในช่วงแรก (ไดรั้บเช้ือ
และแสดงอาการมาแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 1 เดือน)

ยาฆ่าเช้ือเฉพาะท่ีและป้องกนัแมลงวนัตอม ทาํแผล เช่น Gentian violet ผงโรยป้องกนัแมลงวนั

ยาบาํรุง เช่น AD3E และกรณีแม่พนัธ์ุหายแลว้ ใหแ้ร่ธาตุ Selenium เสริมช่วยเร่ืองระบบสืบพนัธ์ุและการทาํงานเมด็เลือดขาว





 งดการเคล่ือนยา้ย ,งดการนาํโคเขา้มา

 กาํจดัแมลงพาหะ
สารเคมี เช่น ไซเปอร์เมทริน  

 คดัสตัวป่์วยและจดัการกบัซากอยา่งเหมาะสม

 วคัซีน

 ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพ

 เสริมสร้างภูมิคุม้กนั

 ประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้อยา่งถูกตอ้ง 



 ความเสียหายดา้นผลผลิต เช่น ในโคนมปริมาณนํ้านมอาจลดลง 

 การซ้ือขาย

 สุขภาพสตัว ์เช่น  ระบบสืบพนัธ์ุ

 สูญเสียคุณภาพซาก

 สวสัดิภาพสตัว์



 สตัวต์อ้งแขง็แรง สุขภาพดี ไม่ป่วย

 สตัวย์งัไม่ไดรั้บเช้ือ

 ไม่อยูใ่นพื้นท่ีเส่ียง

 คุณภาพวคัซีน

 ขั้นตอนการนาํวคัซีนสู่ตวัสตัว์

 เป็นไปตามระเบียบการฉีดวคัซีนลมัปี สกิน ในสตัวช์นิดโค กระบือ พ.ศ. 2564







จบการนาํเสนอ

ขอบคณุครบั
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