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แลว้หน้าฝนกเ็วยีนมาบรรจบพบกนัอกีรอบ กลางฤดูนี้มกัพบอากาศเปลีย่นแปลงบอ่ย ทัง้ฝนตกหนักแบบมรสมุเขา้ 
สลบักบัอากาศรอ้นชืน้ สภาวะเช่นวา่นี้เอือ้ใหเ้ชือ้ก่อโรคเพิม่จ านวน อยู่รอดนาน ร่วมกบัปจัจยัสภาพแวดลอ้มการจดัการทีไ่ม่
เหมาะสม เพิม่ความเสีย่งต่างๆ ใหส้ขุภาพสกุรอ่อนแอ จงึไวรบัโรค และเจบ็ป่วยไดง้า่ยยิง่ขึน้ นอกจากโรคพอีารอ์ารเ์อส PRRS 
ทีห่ลายคนนึกถงึเป็นอนัดบัแรก หรอืพบเจออยู่ในหน้าฝนนี้แลว้ กย็งัมอีกีหลายโรคทีอ่าจพบไดบ้อ่ย หรอืมอีุบตักิารณ์เพิม่มาก
ขึน้ ยาวนานไปถงึตน้หนาวกนัเลยทเีดยีว 

อากาศทีเ่ยน็ ความชืน้สมัพทัธท์ีส่งู และการเลีย้งอย่างหนาแน่น ร่วมกบักลไกการต่อตา้นเชือ้โรคทีบ่กพรอ่งจากโรค
โพรงจมกูอกัเสบ มยัโคพลาสมา และ PRRS โน้มน าใหเ้ชือ้แบคทเีรยี Pasteurella multocida ทีพ่บไดต้ามระบบทางเดนิหายใจ
ตอนบนสกุร รุกรานลงไปยงัปอด ก่อใหเ้กดิโรคพาสเจอรเ์รลโลซิส สกุรรุ่นขุนอาจแสดงอาการรนุแรง มไีขส้งู หายใจล าบาก 
ผวิหนังมสีมีว่งแดง อาจมเีลอืดออกจมกู (พบไมบ่อ่ย) ชอ็กตายเฉยีบพลนั เชือ้ท าใหห้ลอดลม และปอดบวมอกัเสบมหีนอง มี
เลอืดคัง่ทัว่ปอด เน้ือปอดแขง็สเีทาแดง ในหลอดลมมขีองเหลวเป็นฟอง สกุรไอมเีสมหะ มนี ้ามกูปนหนอง อา้ปากหายใจ กรณี
เรือ้รงัอาจแคไ่อ มกีารเจรญิเตบิโตลดลง อาจพบเยื่อหุม้ปอด และถุงหุม้หวัใจอกัเสบ มไีฟบรนิยดึตดิผนังช่องอก แนะน ารกัษา 
หรอืป้องกนัดว้ยยาปฏชิวีนะเพนนิซลิลนิ อะมอ็กซซิลิลนิ เซฟาโรสปอรนิ เอนโรฟลอ็กซาซนิ หรอืซลัฟาไตรเมทโธพรมิ โรคนี้มกั
รุนแรงขึน้เมือ่มตีวัอ่อนพยาธไิสเ้ดอืนในปอด ทีพ่บมากหน้าฝนเช่นเดยีวกนั 

โรคปอดทีพ่บไดม้ากในหน้าฝนเช่นเดยีวกนั และมกัก่อความสบัสนแก่ผูว้นิิจฉยัเป็นอนัมาก เน่ืองจากมอีาการ และรอย
โรคทีค่ลา้ยคลงึกบัพาสเจอรเ์รลโลซสิ นัน่คอื โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอกัเสบ (เอพีพี, APP) ทีเ่กดิจากเชือ้ Actinobacillus 
pleuropneumoniae เชือ้ผลติสารพษิ ท าใหส้กุรรุ่นขุนทีป่ว่ยรุนแรงมอีาการไขส้งู หายใจล าบาก ผวิหนังมสีมีว่งแดง ชอ็กตาย
เฉยีบพลนั โดยมสีารคดัหลัง่ปนเลอืดเป็นฟองไหลออกจมกูและปาก มฟีองเลอืดในหลอดลม ปอดบวมน ้า เน้ือปอดอกัเสบสแีดง
คล า้ และมเีลอืดคัง่ร่วมกบัเน้ือตายเป็นหนองคลา้ยฝีสเีทาเป็นกอ้นๆ นูนขึน้จากผวิปอด ถา้เป็นเรือ้รงัจะมถีุงหุม้ มขีอบเขตรอย
โรคชดัเจน มกัพบเยื่อหุม้ปอดอกัเสบยดึตดิผนังช่องอก กรณเีรือ้รงัสกุรจะไอ โตชา้ แคระแกรน็ แนะน ารกัษา หรอืป้องกนัดว้ย
ยาปฏชิวีนะอะมอ็กซซิลิลนิ เซฟาโรสปอรนิ ทลิมโิคซนิ หรอืซลัฟาไตรเมทโธพรมิ กใ็หผ้ลดเีช่นกนั 



 

 

 

หน้าฝนจะมปีรสติพวก แมลง เหบ็ ไร ชุกชุมมากเป็นพเิศษ เน่ืองจากมนี ้าขงัเป็นแหลง่วางไข ่ความชืน้ และอุณหภูมยิงั
เหมาะยิง่ต่อการเจรญิเตบิโต ไมเ่พยีงเขา้มาเบยีดเบยีน หาอาหาร และกดักนิตวัสกุรเท่านัน้ แมลงดดูเลอืดเหลา่นี้ยงัเป็นพาหะ
น าเชือ้โรคอกีมากมาย โดย เฉพาะอยา่งยิง่เชือ้รกิเกต็เซยีทีม่ชีื่อว่า Eperythrozoon suis ก่อใหเ้กดิโรคอีเพอรริ์โทรซูโนซิส 
เชือ้นี้จะเขา้ไปท าใหเ้มด็เลอืดแดงผดิปกต ิภูมคิุม้กนัร่างกายจงึท าลายเมด็เลอืดแดงอย่างรวดเรว็  เกดิภาวะโลหติจางเฉยีบพลนั 
ท าใหส้กุรมไีขส้งู อ่อนเพลยี ตวัซดี ดซีา่น หายใจล าบาก ปลายอวยัวะมสีมีว่งด า เน้ือตายขอบใบหู แมส่กุรอุม้ทอ้งมกัมไีขส้งู 
หอบ แทง้ หรอืคลอดยาก แรกคลอดอ่อนแอ เตา้นมบวมอกัเสบ ไมม่นี ้านม ไมเ่ลีย้งลกู ไมเ่ป็นสดั ผสมไมต่ดิ  หากผ่าซากดูจะ
พบว่าอวยัวะภายในซดี มสีเีหลอืง มา้มโตขยายใหญ่ โรคน้ีมอีตัราการป่วยและตายไมม่ากนัก แต่ ปจัจยัสภาพอากาศหน้าฝนมกั
เสรมิใหโ้รครุนแรงขึน้ นยิมรกัษาปรสติเมด็เลอืดชนิดนี้ ดว้ยยาปฏชิวีนะกลุม่เตตรา้ซยัคลนิ ทีส่ าคญัตอ้งควบคมุ และก าจดัแมลง
เช่น ยุง เหลอืบ เหา เพือ่ตดัวงจรการน าโรคดว้ย เชือ้ก่อโรคนี้ไดถู้กเปลีย่นชือ่เป็น Mycoplasma suis หรอื haemosuis 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

ไมเ่พยีงแมลงดดูเลอืดเท่านัน้ แมลงวนักพ็บชุกชุมมากขึน้ในหน้าฝนดว้ยเช่นกนั โดยมกัเป็นพาหะน าโรคในระบบ
ทางเดนิอาหารทีเ่กดิจากบดิ โปรโตซวั พยาธ ิ ไวรสั และแบคทเีรยีหลายชนิดเช่น E. coli, Salmonella spp. รวมถงึ  
Brachyspira hyodysenteriae ทีม่รีายงานยนืยนัว่าแมลงวนัเป็นหนทางตดิต่อหนึ่งทีส่ าคญัของโรคบิดมกูเลือด มกัเกดิโรคใน
สกุรตัง้แต่อนุบาล รุน่ ขุน มอีาการทอ้งเสยี ถ่ายอุจจาระเหลวเป็นอาหารไมย่่อยสเีหลอืงเทา ต่อมามมีกูเลอืดสแีดงคล า้ปนเศษ
เน้ือเยื่อบลุ าไสใ้หญ่ อาจเป็นน ้าสเีทาด า มกีลิน่คาวจดั เลอะเปรอะกน้ตลอดเวลา สกุรมกัโก่งหลงั และยกขาหลงัเตะทอ้ง ผอม
โทรม โตชา้ เยื่อเมอืกซดี ถา้เสยีเลอืด หรอืขาดน ้ามาก อาจถงึตายได ้ยาปฏชิวีนะทีใ่ชไ้ดผ้ลด ีไดแ้ก่ ไทโลซนิ ไทอามลูนิ ลนิโค
มยัซนิ 

อกีหนึ่งโรคทางเดนิอาหารทีคุ่น้กนัด ี    คงหนีไมพ่น้พีอีดี (PED) จากเดมิทีเ่ขา้ใจกนัว่าพบมากเฉพาะในฤดูหนาว
เท่านัน้ แตป่จัจบุนัขอ้มลูทัง้จากฟารม์ และรายงานจากหน่วยชนัสตูรโรคสตัวต์รงกนัว่า พบไดต้ลอดทัง้ปี แต่อุบตักิารณ์จะเกดิ
บอ่ย และมสีกุรป่วยสงูทีส่ดุอยู่ในช่วงฤดูฝน (50-70%) โรคทอ้งร่วงระบาดในสกุรนี้เกดิจากเชือ้ในกลุม่ Coronavirus โรค PED 
ชนิดที ่2 ท าใหล้กูสกุรดดูนมอายุ <14 วนั อาเจยีน ทอ้งเสยี ทอ้งร่วงรุนแรงเป็นน ้าสเีขยีว-เหลอืง-เทา กลิน่เหมน็คาวจดั ลกูสกุร
จะผอมโทรม นอนบนตวัแม ่ ขาดน ้า ตายอย่างรวดเรว็ ในสกุรอายุมากจะมอีาการทอ้งเสยีไมรุ่นแรง มกัหายไดเ้อง แต่มี
ผลกระทบต่อการโต หากเกดิโรคนิยมแกไ้ขดว้ยการสบั หรอืป ัน่ล าไสเ้ลก็ลกูสกุรป่วย ใหแ้มส่กุรอุม้ทอ้งกนิเพือ่กระตุน้ภมูคิุม้กนั 
สง่ผ่านน ้านมเหลอืงไปยงัลกูแรกเกดิ โรคนี้ควรเน้นระบบความปลอดภยัทางชวีภาพ การท าวคัซนี หรอืต่อเชือ้ป้อนใหแ้มส่กุรใน
ฟารม์เอง เป็นเรื่องทีต่อ้งศกึษากนัตอ่ไป ในฤดูฝนสถานะโรค PRRS ของฝงูแมพ่นัธุม์กัไมเ่สถยีร เป็นสาเหตโุน้มน าส าคญัให้ 
PED เกดิตามมาบอ่ยมากขึน้ จงึตอ้งควบคมุสองโรคนี้ร่วมกนั 

ในไทยช่วงตัง้แต่หน้าฝนต่อเนื่องยงัตน้หนาว มกัมโีรคไวรสัอกีชนิดหนึ่งทีเ่กดิระบาด พบไดบ้อ่ยในฟารม์ทีม่สีขุศาสตร์
ไมด่ ีลา้งพกัคอกไมส่ะอาด และทีส่ าคญัโรคนี้ยงัตดิผ่านทางแมลงดดูกนิเลอืด เหา ยุง แมลงวนัคอก ทีชุ่กชุมในหน้าฝน นัน่คอื  



 

 

 

โรคฝีดาษสกุร ทีส่ว่นใหญ่เป็นในช่วงอนุบาล ถงึสกุรเลก็ช่วงแรก เชือ้ Swine Poxvirus ก่อใหเ้กดิอาการไขต้ ่าๆ มผีื่นนูนสแีดง
เกดิขึน้เฉพาะทีผ่วิหนัง พบมากบรเิวณหวั หน้า  และทีไ่มม่ขีน จากนัน้จะเปลีย่นเป็นตุ่มหนอง แลว้กลายเป็นสะเกด็แหง้สี
น ้าตาลด า หลายสปัดาหต์่อมาจะลอกหลดุ ไมเ่กดิแผลเป็น มกัไม่รา้ยแรง มอีตัราตายต ่ามาก ไมน่ิยมท าวคัซนี ใหเ้น้นการ
สขุาภบิาล ควบคมุก าจดัแมลง ใชย้า ABO  และยาฆ่าเชือ้ 

หลายคนอาจคดิไมถ่งึว่า โรคติดเช้ือหนอนพยาธิในสกุรกม็คีวามสมัพนัธก์บัหน้าฝนเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่พยาธิ
เสน้ดา้ยทีไ่มต่อ้งการโฮสตก์ึง่กลาง หน้าฝนทีม่สีภาพน ้าขงัแฉะ ความชืน้สงู ไข่จะสามารถฟกัตวั เตบิโตเป็นตวัอ่อนระยะตดิตอ่
ไดเ้องในธรรมชาต ิ และอยู่ในสิง่แวดลอ้มไดน้านขึน้เพือ่รอการตดิกลบัเขา้ตวัสกุร โดยวธิไีชผ่านผวิหนัง สภาพอากาศชืน้ คอก
แฉะ จงึเอือ้อ านวยต่อตวัอ่อนพยาธนิี้มาก ในลกูสกุรจะมอีาการไอ หอบ ปอดบวม ทอ้งเสยี ล าไสอ้กัเสบ เจบ็ปวดตามกลา้มเน้ือ 
สว่นพยาธไิสเ้ดอืนพบไดม้ากในประเทศไทยเช่นกนั ความชืน้ทีส่งูในหน้าฝนช่วยใหไ้ข่พยาธอิยู่รอดไดน้านขึน้ ไสเ้ดอืนดนิทีอ่าจ
ท าหน้าทีเ่ป็นโฮสตก์ึง่กลางใหโ้รคนี้ไดน้ัน้ จะขยายพนัธุเ์พิม่จ านวน และหนีน ้าขึน้มาบนโรงเรอืนมากขึน้ในหน้าฝน จงึมโีอกาส
น าพยาธชินิดนี้ไปสูส่กุรเพิม่มากขึน้ดว้ย ตวัเตม็วยัมขีนาดใหญ่ มกัท าใหล้ าไสอ้กัเสบ หรอืตวัพยาธอิดุตนัล าไสไ้ดบ้อ่ยๆ สว่นตวั
อ่อนจะมกีารเคลือ่นยา้ย ผ่านหลายอวยัวะทัว่ร่างกาย เน้ือเยื่อถูกท าลาย เกดิปอดบวม ถุงลมโป่งพอง และโดยเฉพาะอย่างยิง่
ตบั จะเกดิเน้ือตาย มพีงัผดื และคอลลาเจนมาสะสม เรยีกรอยโรคจดุหย่อมสขีาวนี้ว่า milk spot นิยมรกัษาดว้ยยาไพแรนเทล 
เบนซมิดิาโซล ไอเวอรเ์มคตนิ 

ภยัสดุทา้ยทีจ่ะกลา่วถงึในหน้าฝนนี้ มใิช่เชือ้โรค แต่เป็นสารพิษท่ีเกิดจากเช้ือรา (Mycotoxin) ฝนทีต่กมากช่วงนี้เป็น
สาเหตุท าใหว้ตัถุดบิ และอาหารทัง้ผสมเอง หรอือดัเมด็ มคีวามชืน้เพิม่สงูขึน้ เหมาะสมแก่การเจรญิเตบิโต และสรา้งสารพษิ
ของเชือ้รา วตัถดุบิทีม่กัมปีญัหาสารพษิเชือ้ราสงูไดแ้ก่ ขา้วโพด กากถัว่ ร า ลกูสกุรทีไ่ดร้บัสารพษิซรีาลโีนนจะแสดงอาการเตา้
นม และอวยัวะเพศขยายใหญ่ บวมแดง คลา้ยเป็นสดั สว่นในแมพ่นัธุอ์าจพบปญัหาแทง้ มมัมี ่ตายแรกคลอด ไมเ่ป็นสดั มดลกู
หรอืทวารหนักทะลกั สารพษิอะฟลาทอกซนิจะท าใหส้กุรแคระแกรน็ ไมโ่ต ดซี่าน ตบัอกัเสบ มะเรง็ตบั แทง้ กดภูมคิุม้กนั สว่น
สกุรทีไ่ดร้บัสารพษิฟูโมนิซนิจะมปีญัหาระบบทางเดนิหายใจ ไอรุนแรง ปอดบวมน ้าเฉยีบพลนั สมองบวมน ้า ชกั กดภมูคิุม้กนั
เช่นเดยีวกนั ควรป้องกนัแกไ้ขตัง้แต่การเลอืกวตัถดุบิ และใชส้ารดดูซบัสารพษิเชือ้รา ไมว่่าจะเป็นกลุม่หนิภูเขาไฟ หรอืผนัง
เซลลย์สีต ์กเ็หมาะสมใชใ้นหน้าฝนน้ีมากเช่นกนั 

เกบ็ตก...แมลงสาบอาจหนีน ้าขึน้มากดัแทะตวัสกุร น าโรคซลัโมเนลโลซิส หนูทีห่นนี ้าขึน้มาอาจแย่งอาหาร น าโรค
เลปโตสไปโรซิส อาจพบปญัหากีบเน่าบอ่ยขึน้ น ้าฝนทีไ่หลอาจชะลา้งเชือ้โรคในอุจจาระลงไปในแหลง่น ้า ท าใหเ้กดิการตดิเชือ้
อี โคลยั และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์  จนเกดิอาการถ่ายเหลว ทอ้งเสยี และทีส่ าคญั ASF กเ็ป็นอกีโรคหนึ่งทีต่อ้งระวงัทุก
ฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิง่หน้าฝนทีม่ปีจัจยัเสรมิ โน้มน ามากมาย นอกจากโรคภยัไขเ้จบ็ทีก่ลา่วมาแลว้ หน้าฝนคนเลีย้งหมยูงั
ตอ้งระวงัปญัหาทีเ่กดิจาก สภาพแวดลอ้ม โรงเรอืน และการจดัการอื่นอกีมากมายเช่น หลงัคารัว่ ฝนสาดท าใหส้กุรเจบ็ป่วย 
ฟ้าผ่าไฟไหม ้ระบบไฟฟ้าทีอ่าจรัว่ชอ็ตสกุรและคนงาน หญา้วชัพชืและตน้ไมร้กขา้งโรงเรอืนอาจเป็นแหลง่ของสตัวม์พีษิ ทีแ่พร ่



 

 

 

ขยายพนัธุม์ากในช่วงนี้ ง ู แมงป่อง ตะขาบ มกัหนีน ้าขึน้มากดัต่อยสกุรใหไ้ดเ้จบ็ปวด หรอืถงึตาย  รวมถงึในหลายพืน้ทีอ่าจ
ประสบปญัหาอทุกภยัน ้าท่วมเฉยีบพลนั แมว้่าวนันี้จะมฝีนตกหนักหนา แต่ถา้คนเลีย้งหม ูรูเ้ท่าทนัโรคภยั และใชว้ธิจีดัการต่าง
ร่มกนัฝน คนและหมกูค็งไมเ่ปียกปอน หวัน่ไหว และใจสัน่กนัอกีต่อไป……..   
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