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โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย 
(Hemorrhagic Septicemia)   

โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย หรือท่ีเรียกตามอาการวา โรคคอบวม เปนโรคระบาดรุนแรง ของกระบือ 
แตโรคนี้จะมีความรุนแรงนอยลงในสัตวอ่ืนๆ เชน โค แกะ สุกร มา อูฐ กวาง และชาง เปนตน โรคนี้ไมเปน
โรคติดตอระหวางสัตวและคน ลักษณะสําคัญของโรค คือ สัตวจะหายใจหอบลึกมีเสียงดัง คอ หรือหนาบวม
แข็ง อัตราการปวยและอัตราการตายสูง เชื้อชนิดนี้อยูในระบบทางเดินหายใจสัตวปกติได โดยท่ีสัตวไมแสดง
อาการปวยแตเม่ือมีภาวะทําใหสัตวเครียด สัตวจะแสดงอาการปวยและขับเชื้อออกมาสูสิ่งแวดลอม  

สาเหตุและการแพรระบาด  

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ พาสทูเรลลา มัลโตซิดา (Pasteurella multocida) พบในประเทศตางๆ 
ของเอเซีย และอาฟริกาเปนสวนมาก การระบาดของโรคจะเกิดข้ึนไดงายในสภาวะท่ีสัตวเกิดความเครียด เชน 
ชวงท่ีอากาศเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ ตนฤดูฝน การเคลื่อนยายสัตวหรือการใชแรงงานสัตวมากเกินไป ใน
สภาวะความเครียดเชนนี้สัตวท่ีเปนตัวเก็บเชื้อ (Carrier) จะปลอยเชื้อออกมาปนเปอนกับอาหารและน้ํา เม่ือ
สัตวตัวอ่ืนกินอาหารหรือน้ําท่ีมีเชื้อปนเปอนอยูเขาไป ก็จะปวยเปนโรคนี้ และขับเชื้อออกมากับสิ่งขับถาย
ตางๆ เชน น้ํามูก น้ําลาย อุจจาระ ทําใหโรคแพรระบาดตอไป เชื้อนี้จะมีชีวิตอยูในแปลงหญาอยูไดประมาณ 
24 ชั่วโมง แตถาอยูในดินท่ีชื้นแฉะไดนานถึง 1 เดือน 

ระยะฟกตัว  
โดยเฉลี่ย 2-5 วัน แตบางครั้งเชื้อท่ีมีความรุนแรงมาก ระยะฟกโรคอาจจะเร็ว 1-2 วัน  

อาการ  

 แบบเฉียบพลันมาก ( Peracute) สัตวท่ีเปนโรคจะมีอาการซึม ไขสูง 104-107 อาศาฟาเรนไฮท 
น้ําลายไหล และตายภายในเวลาอันรวดเร็วไมเกิน 24 ชั่วโมง  

 แบบเฉียบพลัน (Acute) จะสังเกตเห็นอาการทางระบบหายใจ คือ อาปากหายใจ หายใจหอบลึก ยืด
คอไปขางหนา หายใจมีเสียงดัง ลิ้นบวมจุกปาก หนา คอ หรือบริเวณหนาอกจะบวมแข็งรอน ตอมา
จะมีอาการเสียดทอง ทองอืด อุจจาระมีมูกเลือดปน สัตวจะตาย ภายใน 2-3 วัน  

 แบบเรื้อรัง ( Chronic) สัตวปวยจะมีชีวิตไดนาน 3-4 เดือนและจะมีสุขภาพทรุดโทรม และมีโรค      
แทรกซอน  
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รอยโรค  

เม่ือเปดผาซากสัตวจะพบสารลักษณะคลายวุนแทรกอยูระหวางผิวหนังและกลามเนื้อบริเวณท่ีบวม มี
จุดเลือดออกท่ีตอมน้ําเหลืองและหัวใจ ปอดจะมีเลือดค่ัง หรือถาเปนเรื้อรังจะพบเยื่อหุมปอดหนาตัวข้ึน เนื้อ
ปอดแข็ง ภายในหลอดลมมีของเหลวปนฟองอากาศ ตับค่ังเลือดบวมขยายใหญ ลําไสอักเสบ ตอมน้ําเหลือง
บวมขยายใหญ  

 

 
รูป 1 พบการบวมน้ําของเนื้อเยื่อช้ันใตผิวหนังบริเวณหัวและคอ 

 

 
รูป 2 พบจุดเลือดออก และการบวมน้ําท่ีช้ันใตผิวหนังบริเวณขากรรไกรอยางรุนแรง 
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รูป 3 พบปนเลือดออกท่ีถุงหุมหัวใจ

การตรวจวินิจฉัย  

การวินิจฉัยโรคนอกจากสังเกตอาการ รอยโรค และศึกษาประวัติสัตวปวยแลว การตรวจหาเชื้อจาก
ตัวอยางตางๆ เปนสิ่งจําเปนท่ีตองทําควบคูกันซ่ึงกระทําไดดังนี้ คือ  

1. ตรวจหาเชื้อขณะสัตวมีชีวิต โดยจะพบเชื้อในกระแสเลือดไดในขณะท่ีสัตวมีไขสูง ดังนั้นจึงควร
เก็บเลือดจากสัตวปวยกอนทําการรักษาแลวปาย ( Smear) ไวบนกระจกSlide สวนหนึ่ง แลว
ยอมดวยสีเมทิลิน บลู (Methylene blue) ซ่ึง เชื้อ Pasteurella multocida เม่ือยอมแลวจะมี
ลักษณะเปนรูปแทงหัวทายมนติดสีเขมคลายเข็มกลัด และเลือดอีกสวนหนึ่งเก็บใสหลอดแกวท่ีมี
สารปองกันการแข็งตัวของเลือดและแชเย็น สงตรวจท่ีหองปฏิบัติการเพ่ือทําการเพาะเชื้อตอไป  

2. ตรวจหาเชื้อจากซากสัตว โดยเปดผาซาก พรอมท้ังทําบันทึกรอยโรคท่ีตรวจพบ แลวเก็บอวัยวะ
ตางๆ เชน ตอมน้ําเหลือง ปอด ตับ มาม หัวใจ ไต และลําไส แยกกันใสถุงพลาสติกแชเย็นสง
ตรวจยังหองปฏิบัติการ ท้ังนี้กรณีเปดผาซากในทองท่ีใหปองกันการแพรกระจายเชื้อออกสู
สิ่งแวดลอม อยางเขมงวด และทําลายซากสัตวตามระเบียบกรมปศุสัตวการทําลายสัตวท่ีเปนโรค
ระบาดและการทําลายสัตว หรือซากสัตวท่ีเปนพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2547  
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มาตรการเมื่อพบสัตวสงสัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย  

เม่ือพบสัตวสงสัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียใหดําเนินการตามระเบียบเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค
ระบาดสัตว พ.ศ. 2547 ในหมวด 2 ภาวะเกิดโรคระบาด โดยดําเนินการเพ่ิมเติมตามมาตรการดังนี้  

1. เก็บตัวอยางสงหองปฏิบัติการ เพ่ือเพาะเชื้อและทดสอบยาท่ีมีความไวในการรักษา  
1.1 กรณีสัตวปวย ใหเก็บเลือดสัตวท่ีกําลังปวย มีไขและยังไมไดรักษาแลวปาย ( Smear) ไวบน

กระจก Slide และแบงเลือดอีกสวนหนึ่งเก็บใสหลอดแกวท่ีมีสารปองกันการแข็งตัวของ
เลือดและแชเย็นสงตรวจท่ีหองปฏิบัติการ  

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

2. ควบคุมโรคในฝูงสัตวปวย ดังนี้  
2.1 ทําบันทึกสั่งกักสัตวปวยและสั่งกักสัตวรวมฝูงแยกจากสัตวปวย  
2.2 การดําเนินงานตอสัตวปวย ใหฉีดยาปฏิชีวนะและรักษาตามอาการสัตวปวยโดยใหปริมาณ

ยาในระดับรักษาเปนระยะเวลาอยางนอย 1 อาทิตย ซ่ึงใหเลือกใชยาปฏิชีวนะท่ีมีความไวตอ
เชื้อโรคท่ีไดจากการเพาะเชื้อตัวอยางท่ีเก็บในการระบาดครั้งนี้ แตหากยังไมทราบผลความ
ไวของยาใหเลือกใชยาจากขอมูลการหาความไวของยาท่ีรักษาโรคนี้จากการระบาดในพ้ืนท่ี
ครั้งกอน โดยสอบถามขอมูลจากศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยประจําภาคหรือสถาบัน
สุขภาพสัตวแหงชาติท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี ท้ังนี้จากการรวบรวมขอมูลผลความไวของยา ณ 
ขณะนี้ยาท่ีใชไดผลดี คือ ยากลุมDoxycycline Sulfatrimethroprim และ 
Cephalosporin  

2.3 การดําเนินงานตอสัตวรวมฝูงสัตวปวย  
 ฉีดยาปฏิชีวนะใหสัตวรวมฝูงสัตวปวยโดยใหปริมาณยาในระดับรักษาเปนระยะเวลา

อยางนอย 1 อาทิตย  
 ใหฉีดวัคซีนรวมกับยาปฏิชีวนะประมาณวันท่ี 3 ภายหลังจากการฉีดยาปฏิชีวนะ

ครั้งแรก เนื่องจากการฉีดวัคซีนเปนการเพ่ิมความเครียด ใหกับสัตว ดังนั้นจึงควรให
ยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์ในการควบคุมเชื้อโรคในตัวสัตวกอน 

2.4 เปลี่ยนเข็มทุกครั้งท่ีฉีดยาปฏิชีวนะ หรือวัคซีน เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคผาน
เข็ม 

2.5 กรณีท่ีมีสัตวตาย ใหควบคุมการฝงซากสัตวใหถูกตองตามระเบียบกรมปศุสัตว แตหากวา
การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการไมสามารถเพาะเชื้อยืนยันชนิดโรคท่ีระบาดได ใหเก็บ
ตัวอยางเพ่ิมสงหองปฏิบัติการกอนฝงซากสัตวนั้น ท้ังนี้ใหประสานกับศูนยวิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทยประจําภาค หรือสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีในการ
เก็บตัวอยางดังกลาวตอไป 

2.6 พนน้ํายาฆาเชื้อโรคทุกวันในบริเวณคอกกักสัตวปวย และสัตวรวมฝูง และทําลายเชื้อโรคท่ี
เสื้อผา รองเทา อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการดูแลรักษาสัตวตางๆ และรถยนตทุกครั้งกอนออก
จากจุดเกิดโรค 
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3. ควบคุมโรคในสัตวท่ีอยูในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคระบาดดังนี้ 
3.1 ฉีดยาปฏิชีวนะ และวัคซีนพรอมกันในวันแรก โดยเริ่มดําเนินการจากพ้ืนท่ีรอบนอกเขาหา

จุดเกิดโรค ท้ังนี้ใหระวังการแพรเชื้อโรคระหวางฝูงดวย โดยเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณท่ีใชฉีด
ยา หรือวัคซีนทุกครั้งท่ีเปลี่ยนฝูง และเขมงวดการทําลายเชื้อโรคท่ีเสื้อผา รองเทา อุปกรณ
ตางๆ และรถยนตทุกครั้งภายหลังดําเนินการเสร็จสิ้น 

3.2 คนหาสัตวปวยใหมในขณะดําเนินการฉีดวัคซีน และประสานกับผูใหญบาน หรืออบต. จัดตั้ง
จุดรับแจงสัตวปวย 

3.3 ประชาสัมพันธเตือนภัยการเกิดโรคระบาดใหเกษตรกรทราบ และเฝาระวังโรคในสัตวเลี้ยง
ของตนเอง 

4. ควบคุมโรคในสัตวท่ีอยูในรัศมี 1 กิโลเมตร ถึง 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคระบาด ดังนี้  
4.1 ฉีดวัคซีนสัตวในพ้ืนท่ี โดยเริ่มดําเนินการจากรอบนอกจุดเกิดโรค เขาหาจุดเกิดโรค โดย

เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณท่ีฉีดยา หรือวัคซีนทุกครั้งท่ีเปลี่ยนฝูง และเขมงวดการทําลายเชื้อ
โรคท่ีเสื้อผา รองเทา อุปกรณตางๆ และรถยนตทุกครั้งภายหลังดําเนินการเสร็จสิ้น 

4.2 ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 3.2 และ 3.3  
5. ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว หรือเขตสงสัยโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดสัตว และประสาน

ดานกักกันสัตวท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี เพ่ือควบคุมเคลื่อนยายสัตวปวย และสัตวในพ้ืนท่ี 
6. ประชาสัมพันธเตือนเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

6.1 เม่ือพบสัตวปวย หรือตาย ใหเกษตรกรรีบแจงเจาหนาท่ีท่ีจุดรับแจงโรคระบาด เพ่ือ
ดําเนินการรักษาสัตวท่ีปวย และควบคุมการระบาดของโรค 

6.2 กักแยกสัตวปวยออกจากฝูงทันที หามเคลื่อนยายสัตวไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน และไมควรปลอยลงทุงนา 

6.3 หากพบสัตวตาย ไมควรนําไปบริโภค และหามชําแหละ หรือขายซาก ใหฝงหรือเผาซาก เพ่ือ

ปองกันการแพรกระจายของโรค ท้ังนี้ โรคนี้ไมใชโรคติดตอระหวางคนและสัตว 
6.4 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตวปวย เพ่ือปองกันการแพรเชื้อโรคระหวางฝูง 
6.5 ทําลายเชื้อโรคท่ีเสื้อผา รองเทา อุปกรณตางๆ รวมท้ังพนน้ํายาฆาเชื้อยานพาหนะ และ

บริเวณท่ีเลี้ยงสัตว   

การปองกันโรค 

1. ฉีดวัคซีนเชื้อตายชนิดสื่อในน้ํามันใหโค และกระบือ อายุตั้งแต 4 เดือนข้ึนไป ซ่ึงวัคซีนชนิดนี้
สามารถคุมโรคไดนาน 1 ป 

2. ใหความรูเกษตรกรในการเฝาระวังโรคทางอาการในสัตวเลี้ยงของตนเอง และสัตวในหมูบาน 
รวมท้ังจัดตั้งเครือขายรับแจงโรค 
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