โรคแอนแทรกซ์
ความสาคัญ
โรคแอนแทรกซ์ หรื อโรคกาลีเป็ นโรคสัตว์ตดิ คนที่รุนแรง โดยสามารถเกิดโรคได้ ในสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วย
นม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์ที่กินพืชเป็ นอาหาร นอกจากนี น้ กอีกหลายชนิดก็สามารถติดโรคนี ้ได้ โรคนี ้
เกิดจากแบคทีเรี ยที่สร้ างสปอร์ ได้ ซึ่งสปอร์ ดงั กล่าวมีความทนทานสูงต่อความร้ อน สารเคมี และสามารถมี
ชีวิตอยูใ่ นสิ่งแวดล้ อมได้ นานนับสิบปี

สาเหตุ
เกิดจากเชื ้อแบคทีเรี ย บาซิลลัส แอนทราซิส (Bacillus
anthracis) ซึ่งมีลกั ษณะพิเศษ คือ เมื่อเชื ้อสัมผัสกับอากาศ
ภายนอกร่ างกายเชือ้ จะสร้ างสปอร์ ห่อหุ้ม จึงมีความทนทาน
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมและสามารถอยู่ ใ นธรรมชาติ ไ ด้ เป็ นระยะ
เวลานาน เช่นอยู่ในดินได้ นานกว่า 10-20 ปี จึงมีผลทาให้ การ
กาจัดโรคนี ้หมดไปทาได้ ยาก

สัตว์ ท่ ไี วต่ อการเกิดโรค
สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมทุกชนิด โดยเฉพาะในสัตว์เคี ้ยวเอื ้องที่กินหญ้ าเป็ นอาหาร ได้ แก่ โค กระบือ แพะ
แกะ เนื่องจากกินสปอร์ ที่ปนเปื อ้ นมากับหญ้ าหรื อดิน ในสัตว์อื่นๆ เช่น ม้ า พบการเกิดโรคค่อนข้ างน้ อย ส่วนใน
สุกร สุนขั แมว และสัตว์ป่าก็มีโอกาสติดเชื ้อได้

การติดต่ อ
การติดต่ อในสัตว์
1. ทางปาก ด้ ว ยการกิ น อาหารหรื อหญ้ า ที่ มี
สปอร์ ของเชื ้อแอนแทรกซ์ปนเปื อ้ น
ทางการหายใจ ด้ วยการหายใจเอาสปอร์ ของ
ที่มา : http://www.howstuffworks.com/anthrax.htm/printable

1

2. เชื ้อเข้ าสูร่ ่างกาย สาเหตุมกั เกิดจากในขณะที่สตั ว์เล็มหญ้ า ก็ดงึ เอารากที่ติดดินขึ ้นมาด้ วย
ทาให้ ส ปอร์ ของเชื อ้ แอนแทรกซ์ ที่ ติด อยู่ต ามใบหญ้ า หรื อ ในดิน ปลิ วฟุ้งกระจายเข้ า สู่
ร่างกายทางจมูกด้ วยการหายใจเอาเชื ้อเข้ าไป
3. ทางผิวหนังที่มีบาดแผล รอยถลอก หรื อรอยขีดข่วน
การติดต่ อในคน
1. ทางผิวหนัง จากการสัมผัสเชื ้อผ่านผิวหนังที่มีบาดแผล รอย
ถลอก หรื อรอยขีดข่วน การชาแหละซากสัตว์หรื อสัมผัสหนัง
ขน เลือดสัตว์ที่เป็ นโรค
2. ทางปาก ด้ วยการกินอาหารที่มี
เชื ้อปนเปื อ้ น โดยเฉพาะอาหาร
ที่ปรุงสุกๆดิบๆ เช่น ลาบ ลู่
3. ทางการหายใจ โดยการหายใจ
เอาสปอร์ ของเชื ้อเข้ าไป มักพบ
ในคนงานที่ ท างานในโรงงาน
ฟอกหนัง ขนสัตว์ หรื อปุ๋ยที่ ทา
จากกระดูกสัตว์ป่น
ที่มา : http://www.howstuffworks.com/anthrax.htm/printable

ระยะฟั กตัวของโรค
ประมาณ 1-20 วัน ในสัตว์กินพืช จะแสดงอาการเด่นชัดหลังจากการติดเชื ้อประมาณ 3-7 วัน และ
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ในสุกร

อาการ
อาการในสัตว์
 ไข้ สงู
 ไม่กินหญ้ า แต่ยืนเคี ้ยวเอื ้อง มีน ้าลายปนเลือด
 หายใจลาบาก
 ยืนโซเซ กล้ ามเนื ้อกระตุก ชัก
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 ตายกะทันหัน
 บางครัง้ พบการบวมน ้าของชันใต้
้ ผิวหนัง เช่น ส่วนล่างของลาคอ ช่วงอก และไหล่
 พบมีเลือดไหลออกจากปาก จมูก และรูทวาร อวัยวะเพศ เลือดมีลกั ษณะเป็ นสีดาๆ ไม่แข็งตัว
กลิ่นเหม็นคาวจัด ซากสัตว์จะนิ่ม และเน่าอืดเร็ว
อาการในคน คนที่ติดเชื ้อจะมีระยะฟั กตัวของโรคประมาณ 12 ชัว่ โมง ถึง 7 วัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับ
วิธีการติดต่อของโรค อาการของโรคพบได้ 3 ลักษณะตามวิธีการติดต่อของโรค คือ
1. อาการทางผิวหนัง โดยเริ่ มแรกจะเป็ นรอยนูนแดงแล้ วกลายเป็ นตุ่มใส จากนันจะกลายเป็
้
น
หนอง เมื่อแตกจะกลายเป็ นแผลปกคลุมด้ วยเนื ้อตายสีดา
ๆ ขอบแผลจะนูนเป็ นวงโดยรอบ มักเป็ นที่มือแขน ขา และ
ล าคอ หรื อ ใบหน้ า ในรายที่ รุ น แรงมากการอัก เสบจะ
ลุกลามไปต่อมนา้ เหลือเข้ าสู่กระแสเลือดและทาให้ เกิ ด
โรคไข้ สมองอักเสบได้
ที่มา : http://coloradodisasterhelp.colostate.edu/prefair/disease/dz/Anthrax.html

2. อาการทางระบบทางเดินอาหาร หลังจากที่กินอาหารที่มีการปนเปื อ้ นเชื ้อ ซึ่งเป็ นสาเหตุทาให้
เกิดแผลหลุมในทางเดินอาหาร เลือดออก เยื่อเมือกทางเดินอาหารลอกหลุด มีไข้ ท้ องเสีย
ถ่ายเหลวปนเลื อดเก่า อาเจี ยน ปวดท้ องมาก ท้ องอืด และมีท้องมาน สุดท้ ายจะช็ อคแล้ ว
เสียชีวิต
3. อาการทางระบบทางเดินหายใจ คล้ ายเป็ นหวัด มีไข้ ตัวสัน่ ไอ เจ็บหน้ าอก หายใจลาบาก มัก
เสียชีวิตภายใน 1-2 วัน

การป้องกัน
1. ฉีดวัคซีนให้ แก่โค กระบือ แพะ แกะ และช้ างที่อายุตงแต่
ั ้ 14 สัปดาห์ขึ ้นไป และฉีดซ ้าทุกปี
2. กักแยกสัตว์ที่เคลื่อนย้ ายเข้ ามาเลี ้ยงใหม่ก่อนนาไปเลี ้ยงร่วมฝูง

ข้ อปฏิบัตเิ มื่อพบสัตว์ ท่ สี งสัยว่ าเป็ นโรค
1. รี บแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ปศุสตั ว์อาเภอทราบทันที
2. ห้ ามเคลื่อนย้ าย ผ่ าซาก หรื อชาแหละเนือ้ หรื อหนังสัตว์ ท่ ีตาย และระวังไม่ให้ สตั ว์อื่น
เช่น สุนขั แมวไปกัดกินซากสัตว์
3. แยกสัตว์ป่วยออกจากฝูง
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4. กักสัตว์ที่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรื อตาย และดาเนินการรักษาตามที่สตั วแพทย์กาหนด
5. ใช้ น ้ายาฆ่าเชื ้อ เช่น ฟอร์ มาลีน หรื อ โซเดียมไฮดรอกไซด์ 5-10% ราดบริ เวณที่สตั ว์นนตาย
ั้
รวมถึงทาลายเชื ้อบริเวณที่เลี ้ยงสัตว์ และอุปกรณ์การเลี ้ยงสัตว์
6. ทาลายซากโดยการเผาไหม้ ทงตั
ั ้ วหรื อฝั งให้ ลกึ ประมาณ 2 เมตร แล้ วโรยปูนขาวทับ

มาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์
1. เจ้ า หน้ า ที่ ป ศุสัต ว์ ดาเนิ น การสอบสวนหาสาเหตุข องโรคร่ ว มกับ เจ้ า หน้ า ที่ ของหน่ว ยงาน
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อค้ นหาผู้ป่วย หรื อสัตว์ป่วยเพิ่มเติม
2. ดาเนินการควบคุมโรคโดยทาลายซากสัตว์อย่างถูกต้ องตามระเบียบกรมปศุสตั ว์ว่าด้ วยการ
ปฏิบตั เิ มื่อมีโรคระบาดแอนแทรกซ์ หรื อสงสัยว่ามีโรคระบาดแอนแทรกซ์ พ.ศ.2536
3. แยกสัตว์ป่วยและทาการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย หรื อสัตว์ที่สงสัยว่าได้ รับเชื ้อ
4. ทาการฉีดวัคซีนให้ แก่โค และกระบือรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กิโลเมตร
5. ควบคุมการเคลื่อนย้ ายสัตว์ หรื อทาลายสัตว์ในกรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรง
6. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชนในพื ้นที่ที่มีการระบาดของโรค

กรณีท่ สี งสัยว่ าสัตว์ ป่วยด้ วยโรคแอนแทรกซ์ ห้ ามผ่ าซาก

ที่มา : ส่วนโรคปศุสตั ว์ สานักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสตั ว์
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