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โรคแอนแทรกซ์  

ความส าคัญ 
 โรคแอนแทรกซ์ หรือโรคกาลีเป็นโรคสตัว์ตดิคนท่ีรุนแรง โดยสามารถเกิดโรคได้ในสตัว์เลีย้งลกูด้วย
นม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสตัว์ท่ีกินพืชเป็นอาหาร นอกจากนีน้กอีกหลายชนิดก็สามารถติดโรคนีไ้ด้ โรคนี ้
เกิดจากแบคทีเรียท่ีสร้างสปอร์ได้ ซึ่งสปอร์ดงักล่าวมีความทนทานสงูตอ่ความร้อน สารเคมี และสามารถมี
ชีวิตอยูใ่นสิ่งแวดล้อมได้นานนบัสิบปี 

สาเหตุ 

 เกิดจากเชือ้แบคทีเรียบาซิลลสั แอนทราซิส (Bacillus 
anthracis) ซึ่งมีลกัษณะพิเศษ คือ เม่ือเชือ้สมัผสักับอากาศ
ภายนอกร่างกายเชือ้จะสร้างสปอร์ห่อหุ้ม จึงมีความทนทาน
ต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่ในธรรมชาติได้เป็นระยะ
เวลานาน เช่นอยู่ในดินได้นานกว่า 10-20 ปี จึงมีผลท าให้การ
ก าจดัโรคนีห้มดไปท าได้ยาก 

สัตว์ที่ไวต่อการเกดิโรค 

 สตัว์เลีย้งลูกด้วยนมทกุชนิด โดยเฉพาะในสตัว์เคีย้วเอือ้งท่ีกินหญ้าเป็นอาหาร ได้แก่ โค กระบือ แพะ 
แกะ เน่ืองจากกินสปอร์ท่ีปนเปือ้นมากบัหญ้าหรือดิน ในสตัว์อ่ืนๆ เช่น ม้า พบการเกิดโรคค่อนข้างน้อย ส่วนใน
สกุร สนุขั แมว และสตัว์ป่าก็มีโอกาสตดิเชือ้ได้ 

การตดิต่อ 

 การตดิต่อในสัตว์  
1. ทางปาก ด้วยการกินอาหารหรือหญ้าท่ีมี

สปอร์ของเชือ้แอนแทรกซ์ปนเปือ้น 
ทางการหายใจ ด้วยการหายใจเอาสปอร์ของ 
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2. เชือ้เข้าสูร่่างกาย สาเหตมุกัเกิดจากในขณะท่ีสตัว์เล็มหญ้า ก็ดงึเอารากท่ีติดดินขึน้มาด้วย 
ท าให้สปอร์ของเชือ้แอนแทรกซ์ท่ีติดอยู่ตามใบหญ้าหรือในดิน ปลิวฟุ้ งกระจายเข้าสู่
ร่างกายทางจมกูด้วยการหายใจเอาเชือ้เข้าไป 

3. ทางผิวหนงัท่ีมีบาดแผล รอยถลอก หรือรอยขีดขว่น 

การตดิต่อในคน 

1. ทางผิวหนงั จากการสมัผสัเชือ้ผ่านผิวหนงัท่ีมีบาดแผล รอย
ถลอก หรือรอยขีดข่วน การช าแหละซากสตัว์หรือสมัผสัหนงั 
ขน เลือดสตัว์ท่ีเป็นโรค  

2. ทางปาก ด้วยการกินอาหารท่ีมี
เชือ้ปนเปือ้น โดยเฉพาะอาหาร
ท่ีปรุงสกุๆดบิๆ เชน่ ลาบ ลู ่ 

3. ทางการหายใจ โดยการหายใจ
เอาสปอร์ของเชือ้เข้าไป มักพบ
ในคนงานท่ีท างานในโรงงาน
ฟอกหนัง ขนสัตว์ หรือปุ๋ ยท่ีท า
จากกระดกูสตัว์ป่น 
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ระยะฟักตัวของโรค 

 ประมาณ 1-20 วนั ในสตัว์กินพืช จะแสดงอาการเดน่ชดัหลงัจากการติดเชือ้ประมาณ 3-7 วนั และ 
ประมาณ 1-2 สปัดาห์ในสกุร 

อาการ 

 อาการในสัตว์  
 ไข้สงู 

 ไมกิ่นหญ้า แตยื่นเคีย้วเอือ้ง มีน า้ลายปนเลือด 

 หายใจล าบาก 

 ยืนโซเซ กล้ามเนือ้กระตกุ ชกั  
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 ตายกะทนัหนั  

 บางครัง้พบการบวมน า้ของชัน้ใต้ผิวหนงั เชน่ สว่นลา่งของล าคอ ชว่งอก และไหล่ 

 พบมีเลือดไหลออกจากปาก จมกู และรูทวาร อวยัวะเพศ เลือดมีลกัษณะเป็นสีด าๆ ไม่แข็งตวั 
กลิ่นเหม็นคาวจดั ซากสตัว์จะนิ่ม และเนา่อืดเร็ว 

อาการในคน คนท่ีติดเชือ้จะมีระยะฟักตวัของโรคประมาณ 12 ชัว่โมง ถึง 7 วนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
วิธีการตดิตอ่ของโรค อาการของโรคพบได้ 3 ลกัษณะตามวิธีการตดิตอ่ของโรค คือ 

1. อาการทางผิวหนงั โดยเร่ิมแรกจะเป็นรอยนนูแดงแล้วกลายเป็นตุ่มใส จากนัน้จะกลายเป็น
หนอง เม่ือแตกจะกลายเป็นแผลปกคลมุด้วยเนือ้ตายสีด า 
ๆ ขอบแผลจะนนูเป็นวงโดยรอบ มกัเป็นท่ีมือแขน ขา และ
ล าคอ หรือใบหน้า ในรายท่ีรุนแรงมากการอักเสบจะ
ลุกลามไปต่อมน า้เหลือเข้าสู่กระแสเลือดและท าให้เกิด
โรคไข้สมองอกัเสบได้ 

         ท่ีมา : http://coloradodisasterhelp.colostate.edu/prefair/disease/dz/Anthrax.html 

2. อาการทางระบบทางเดินอาหาร หลงัจากท่ีกินอาหารท่ีมีการปนเปือ้นเชือ้ ซึ่งเป็นสาเหตทุ าให้
เกิดแผลหลุมในทางเดินอาหาร เลือดออก เย่ือเมือกทางเดินอาหารลอกหลุด มีไข้ ท้องเสีย 
ถ่ายเหลวปนเลือดเก่า อาเจียน ปวดท้องมาก ท้องอืด และมีท้องมาน สุดท้ายจะช็อคแล้ว
เสียชีวิต 

3. อาการทางระบบทางเดินหายใจ คล้ายเป็นหวดั มีไข้ ตวัสัน่ ไอ เจ็บหน้าอก หายใจล าบาก มกั
เสียชีวิตภายใน 1-2 วนั  

การป้องกัน 

1. ฉีดวคัซีนให้แก่โค กระบือ แพะ แกะ และช้างท่ีอายตุัง้แต ่14 สปัดาห์ขึน้ไป และฉีดซ า้ทกุปี 
2. กกัแยกสตัว์ท่ีเคล่ือนย้ายเข้ามาเลีย้งใหมก่่อนน าไปเลีย้งร่วมฝงู 

ข้อปฏบิัตเิม่ือพบสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรค 

1. รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีปศสุตัว์อ าเภอทราบทนัที 
2. ห้ามเคล่ือนย้าย ผ่าซาก หรือช าแหละเนือ้ หรือหนังสัตว์ที่ตาย และระวังไม่ให้สตัว์อ่ืน 

เชน่ สนุขั แมวไปกดักินซากสตัว์ 
3. แยกสตัว์ป่วยออกจากฝงู 
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4. กกัสตัว์ท่ีร่วมฝงูกบัสตัว์ท่ีป่วยหรือตาย และด าเนินการรักษาตามท่ีสตัวแพทย์ก าหนด 
5. ใช้น า้ยาฆ่าเชือ้ เช่น ฟอร์มาลีน หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ 5-10% ราดบริเวณท่ีสตัว์นัน้ตาย 

รวมถึงท าลายเชือ้บริเวณท่ีเลีย้งสตัว์ และอปุกรณ์การเลีย้งสตัว์ 
6. ท าลายซากโดยการเผาไหม้ทัง้ตวัหรือฝังให้ลกึประมาณ 2 เมตร แล้วโรยปนูขาวทบั 

มาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ 
1. เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุของโรคร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสขุเพ่ือค้นหาผู้ ป่วย หรือสตัว์ป่วยเพิ่มเตมิ 

2. ด าเนินการควบคมุโรคโดยท าลายซากสตัว์อย่างถูกต้องตามระเบียบกรมปศสุตัว์ว่าด้วยการ
ปฏิบตัเิม่ือมีโรคระบาดแอนแทรกซ์ หรือสงสยัวา่มีโรคระบาดแอนแทรกซ์ พ.ศ.2536 

3. แยกสตัว์ป่วยและท าการรักษาพยาบาลสตัว์ป่วย หรือสตัว์ท่ีสงสยัวา่ได้รับเชือ้ 

4. ท าการฉีดวคัซีนให้แก่โค และกระบือรอบจดุเกิดโรคในรัศมี 5 กิโลเมตร 

5. ควบคมุการเคล่ือนย้ายสตัว์ หรือท าลายสตัว์ในกรณีท่ีมีการระบาดอยา่งรุนแรง 

6. ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดของโรค 

 

กรณีที่สงสัยว่าสัตว์ป่วยด้วยโรคแอนแทรกซ์ ห้ามผ่าซาก 
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