
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

บทบรรณาธิการ  

จุ ลสารมหา ’ลั ยแพะฉบับนี้ เ ป็นฉบับที่  3 
ประจ าปีที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อระหว่างคลินิกสัตว์
เคี้ยวเอื้อง โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
และพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทุกท่าน เพื่อที่น าเอาองค์
ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนตัวอย่าง
ฟาร์มแพะของเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ การแปรรูป
และการตลาดแพะ มาน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

 

5 โรคติดต่อแพะสู่คน (ตอนที่1) 
Zoonotic diseases from goat to human 

(Part1) 
น.สพ.มรกต แสงรุ่ง 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 

 ในช่วงปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ผู้คน สังคม 
รวมถึงภาครัฐ ต่างกลับมาให้ความส าคัญ กับโรคสัตว์ติดสู่
คนมากขึ้น จากปรากฏการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัข
บ้า ที่มีการกระจายตัวของโรคแทบทุกภูมิภาคของ
ประเทศ อันที่จริงแล้วโรคติดจากสัตว์สู่คน ที่ส าคัญใน
ประเทศเราไม่ได้มีเพียงแค่โรคพิษสุนัขบ้าเท่านั้น แต่ยังมี
อีกหลากหลายโรค วันนี้จึงอยากเสนอ 1 โรค จาก 5 
โรคติดต่อจากแพะสู่คน เพื่อหวังให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้พึงระวังเอาไว้ 

 
1. โรคกาลี (Antrax) 

อาการในสัตว์  



 จะเป็นชนิดเฉียบพลัน มีไข้ มีอาการบวมตาม
บริเวณคอ หายใจล าบาก หายใจเร็ว  ไข้สูง  ขาสั่น  ชัก
และเกร็งเป็นระยะๆและตาย เลือดออกตามช่องเปิดต่างๆ 
และเป็นเลือดที่ไม่มีการแข็งตัวเมื่อตาย  

การติดต่อ 
คนติดต่อโรคจากสัตว์ได้โดยการสัมผัสโดยตรงกับ

สัตว์ป่ วยหรือซากสัตว์ป่ วย (คนเ ชือด สัตวแพทย์ 
เกษตรกร) 

โดยคนกินเนื้อสัตว์ป่วยท่ีเป็นโรคเข้าไป 
โดยการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อเข้าไป 
อาการในคน 
 ส าหรับอาการของโรคนี้  ในคน  สามารถแบ่ง

ตามลักษณะของการได้รับเชื้อเข้าไปดังน้ี 
อาการที่เกิดตามผิวหนัง  (Cutaneous  anthrax) 
จะพบได้บ่อยที่บริ เวณผิวหนังที่ได้รับเช้ือเข้าไป 

อาการเริ่มแรกจะมีลักษณะเป็นตุ่มแดง ต่อมาจะบวมและ
กลายเป็นตุ่มหนองมีน้ าใสอยู่ภายในตรงกลาง  หลังจาก
นั้นจะเป็นสีด ามีอาการเจ็บเล็กน้อย ในรายที่มีอาการมาก
จะท าให้เกิดมีเช้ือในกระแสเลือด ในรายที่ไม่ได้รับการ
รักษาจะมีอัตราการตายประมาณ  20%  

อาการระบบหายใจ  (Inhalation  anthrax)  
เกิดขึ้นเนื่องจากหายใจเอาสปอร์ของเช้ือเข้าไป มีอาการ
คล้ายกับไข้หวัดใหญ่ หรือ ปอดอักเสบอย่างอ่อน ต่อมาจะ
หายในล าบาก มีน้ าออกมาตามเยื่อเมือกและผิวหนังมีสี
เขียวคล้ า แสดงการขาดออกซิเจนในเลือด มีโอกาสตายสูง
หากไม่ได้รับการรักษา 

อาการทางระบบล าไส้  (Intestinal  anthrax) 
เกิดขึ้นเนื่องจากกินอาหารที่มี เ ช้ือนี้อยู่ เข้าไป  เช่น  
อาหารที่ดิบๆ หรือไม่สุก  ท าให้มีอาการท้องร่วงอย่าง
รุนแรง  ส่วนใหญ่โรคนี้มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน 

ซ่ึงล่าสุดมีการพบการติดเชื้อโรคนี้ในคน โดยแสดง
อาการทางผิวหนังและทางเดินอาหาร เมื่อปลายปี พ.ศ.
2560 ที่บริเวณ ภาคตะวันตกของประเทศไทย 

การควบคุมโรค 
สัตว์ที่ตายด้วยโรคนี้หรือสงสัยว่าตายด้วยโรคนี้ให้ฝัง

หรือเผา  ห้ามช าแหละอย่างเด็ดขาด  วิธีการนี้จะควบคุม
มิให้โรคแพร่กระจายออกไปได้ดี 

โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เป็นประจ าทุกปี 

ในโอกาสต่อไปเราจะมาน าเสนอโรคติดต่อจากแพะสู่
คนดังต่อไปนี้ 

โรคบรูเซลล์โลซิส (Brucellosis) 
โรคมงคล่อพิษเทียม (Melioidosis) 
โรคพยาธิในทางเดินอาหาร (Internal parasite) 
โรคผิวหนังจากเชื้อรา (Dermatophytes) 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้เหล่านี้จะประโยชน์ต่อพี่

น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้มีคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
การผลิตแพะที่ดีขึ้นได้ ขอบคุณครับ 

 
อ้างอิง 
สัตวแพทย์หญิงทัศนีย์  ไหลมา Zoonoses เอกสาร

ประกอบการสอน กระบวนวิชา Clin. Microb. 401  
 หน่ ว ยสั ต ว์ ทดลอง   คณะแพทยศาส ตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส านักข่าวไทยพีบี เอส  สธ.สรุปพบ “โรคแอน

แทรกซ”์จากเนื้อแพะ-เฝ้าระวังกว่า 200 คน  
https://news.thaipbs.or.th/content/268086 

 

ภาวะคีโตซิสในแพะ 
(Ketosis in Goat) 

น.สพ.จตุรพัฒน์ ค าแป้น 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 

เป็นอาการผิดปกติที่พบได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้องทุก
ชนิด เช่นโคนม แพะ และแกะ เกิดขึ้นจากระบบการใช้
ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตเพื่อใช้เป็นพลังงานในร่างกาย
ผิดปกติไป ท าให้มีสารประกอบคีโตน (Ketone bodies) 
ปรากฏอยู่ในเลือดและปัสสาวะมากเกินไป จึงท าให้มีการ
สะสมของสารคีโตนในเลือดสูงจนกระทั่งเลือดมี pH เป็น
กรด  

อาการ 
 แพะที่มีอาการคี โตซีสจะกินอาหารลดลง
โดยเฉพาะอาหารข้น และให้นมน้อยกว่าปกติทั้งที่เป็น
ระยะให้นม มีน้ าลายมาก มีอาการเคี้ยวผิดปกติ แลบลิ้น
บ่อย ส่วนของกล้ามเนื้อบริเวณไหลแ่ละสวาปมกีารกระตุก 
ผอมโซอย่างรวดเร็ว เฉื่อยชา ตกใจง่าย และมีมูลแห้ง ลม



หายใจ น้ านมและปัสสาวะจะมีกลิ่นของสารคีโตน ที่ถูก
ขับออกมาจากร่างกาย ที่ตับจะมีไขมันสะสมสูง ในเลือดมี
ระดับกลูโคสลดลง แต่ระดับกรดไขมันสูงข้ึน 
สาเหตุ 
 1.ร่างกายมีการสร้างสารคีโตนสูงกว่าปกติ 
โดยทั่วไปในร่างกายมีการสร้างสารคีโตนอยู่แล้ว โดยการ
ดึงไขมันออกมาใช้มากเกินไปในขณะที่ร่างกายต้องการ
พลังงานสูง ท าให้ร่างกายน าอะเซททิลโคเอนไซม์เอที่
เหลือไปสร้างเป็นสารคีโตนที่เนื้อเยื่อของตับ  เยื่อบุ
กระเพาะรูเมน และกระเพาะแท้ ปอด ไต และ กล้ามเนื้อ 
โดยผ่านขบวนการสร้างสารคีโตน (Ketogenesis) สารคี
โตนท่ีถูกสร้างขึ้นมาบางส่วนจะถูกขับออกจากร่างกายทาง
ปัสสาวะ(Ketouria) และ ทางน้ านม หรือผ่านทางการ
หายใจออก 

2.ร่างกายมีระดับกลูโคสในเลือดต่ า การที่ระดับ
กลูโคสในเลือดลดต่ าลงอาจมีสาเหตุมาจากสัตว์มีความ
ต้องการมาก เช่น ต้องการใช้เป็นแหล่งพลังงานหรือ
ต้องการใช้ในการสร้างน้ าตาลในนม หรือเกิดจากการได้รับ
กลูโคสจากอาหารน้อยกว่าปกติ เมื่อกลูโคสในเลือดต่ าไม่
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จึงเกิดการดึงไขมัน
ที่สะสมในส่วนต่างๆมาใช้เป็นแหล่งพลังงานแทน กรณีนี้
จะพบว่าปริมาณของกรดไขมันอิสระในเลือด และในเซลล์
ตับจะมีปริมาณสูงขึ้นกว่าปกติด้วย 

3.การผิดปกติของระดับฮอร์โมนชนิดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาระดับกลูโคสในเลือด  เช่น 
Glucocorticoid จากต่อมหมวกไตส่วนนอก ซึ่งท าหน้าที่
กระตุ้นให้ เกิดการสังเคราะห์ เอนไซม์ เกี่ยวข้องกับ
ขบวนการสร้างกลูโคสจากสารอื่นที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต 
และช่วยปรับร่างกายในสภาพที่ขาดอาหาร การหลั่ง
ฮอร์โมน Glucocorticoid จากต่อมหมวกไตส่วนนอกจะ
ถูกควบคุมโดยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าคือ 
Adenocorticotropic hormone (ACTH) ส่วนฮอร์โมน 
Thyroxin จะเกี่ยวข้องกับการใช้กลูโคสในกระแสเลือด 
และ การใช้ไกลโคเจนในตับเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน 
การป้องกัน 
 การป้องกันที่สามารถปฏิบัติได้ในการเลี้ยงแพะ 
ได้แก่ การควบคุมไม่ให้แม่แพะอ้วนเกินไปในระยะใกล้

คลอด และมีการตรวจเช็คว่าแพะมีอาการที่จะเป็นคีโตซีส
หรือไม่ ตลอดระยะ 6 สัปดาห์หลังคลอด  

ในระยะหลังคลอดเกษตรกรควรให้อาหารหยาบ
คุณภาพสูงแก่แพะ และให้อาหารที่มีธาตุแคลเซียม 
ฟอสฟอรัส และไอโอดีน อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
การรักษา 
 1. การฉีดกลูโคสเข้าในร่างกายโดยตรงทางเส้น
เลือดด า (ความเข้มข้นของสารละลาย 20 – 40 
เปอร์เซ็นต์) อาจฉีดกลูโคส หรือ Dextrose แล้วให้กิน 
Propylene glycol หรือ Glycerine 110 กรัม/วัน หรือ
ให้กิน Sodium propionate เพื่อช่วยเร่งให้เกิด
กระบวนการสร้างกลูโคสจากสารอื่นในร่างกายเพิ่มขึ้น
ด้วย 

2. การให้ฮอร์โมน ACTH ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เพื่อ
กระตุ้นการสร้างฮอร์โมน Glucocorticoid จากต่อม
หมวกไตส่วนนอก เพื่อรักษาระดับกลูโคสในเลือดให้อยู่ใน
ระดับสมดุล 

อ้างอิง 

โรคคีโตซสิ (Ketosis), สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาต ิ
http://niah.dld.go.th/th/AnimalDisease/c

ow_ketosis.htm 
ทัศนีย์ ชมภูจันทร,์ สุรีย์ ธรรมศาสตร,์ ปนันท์ ธนเจริญ

วัชร, จิรา คงครอง และเอกรินทร์  วัฒนพลาชัยกูร 

(บรรณาธิการ). 2539. คู่มือมาตรฐานการชันสูตรโรคสตัว์. 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ.โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
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