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จุดประสงค์การบรรยาย
เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจากสัตว์สู่คน ส าหรับคณาจารย์ 

นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้สนใจ
ทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติดูแลสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
โดยการบรรยายเป็นยกตัวอย่างโรคสัตว์สู่คนที่มีความเป็นไปได้ในการ
เกิดโรคกับสัตว์ที่ใช้เป็นสัตว์ทดลอง และเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับผู้ฟัง
ได้มีความเข้าใจโรคอันเกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติเชื้อโรคและ
สารพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
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โรคที่ก่อโรคในคนและสัตว์

ZOONOSIS
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องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO)
Zoonoses

“Those diseases and infection which are naturally
transmitted between vertebrate animals and man”

“โรคทั้งหลาย และการติดเชื้อที่มีการติดต่อตามธรรมชาติระหว่าง
สัตว์มีกระดูกสันหลัง และคน”
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ชื่อโรค สัตว์ที่มีโอกาสติดเชื้อ

เลปโทสไปโรซิส
(Leptospirosis)

หน ู(ทัง้หนบูา้น หนนูา หนพูกุ หนตูะเภา) ววั แกะ แพะ 
หม ูสกุร สนุขั แมว

กาฬโรค (Plague) ฟันแทะ เช่น หนู

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแทบทุกชนิด
โรคโบทูลิซึม (Botulism) โค กระบือ แกะ ม้า 

โรคแท้งติดต่อ(Brucellosis) โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข
โรควัณโรค (Tuberculosis) โค กระบือ แกะ แพะ มา้ สกุร กวาง สนุขั แมว

โรคทริคโินซิส(Trichinosis) สุกร สัตว์กินเนื้อ



โรคเลปโตสไปโรซีส หรือโรคฉี่หนู
(Leptospirosis)
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- เชื้อ Leptospira interrogans แบคทีเรียชนิด 
spirochete มีลักษณะเป็นเส้นเกลียวบาง
ยาว 6 - 25 ไมโครเมตร กว้าง 0.25 ไมโครเมตร
- เชื้อ ไชเข้าสู่ผิวหนังที่มีแผล  หรือเข้าตามเยื่อชุ่ม 

หรือติดเชื้อจากการกินโดยตรง
- เกษตรกร / สัตวแพทย์
- ผู้ที่เดินลุยน้ าที่ท่วมขัง ในเขตรังโรค



- เชื้อ leptospires สามารถมีชีวิตอยู่ในน้ าหรือในดินที่มีความชื้นและความเป็นกรดด่าง 
พอเหมาะโดยอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงหรือวนั

- สัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคมีทั้ง สัตว์ป่าอาทิเช่น กระรอก กวาง สุนัขจิ้งจอก รวมถึงสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ เช่น 
สุกร หนู สุนัข โค กระบือและแมว เป็นต้น สัตว์เหล่านี้อาจไม่แสดงอาการใด ๆ แต่จะมีการติดเชื้อที่
ท่อไตและปล่อยเชื้อออกมากับปัสสาวะได้เป็นเวลานาน หลายสัปดาห์ หลายเดือนหรืออาจตลอด
ชีวิต 

- เชื้อนี้สามารถแพร่กระจายในฝูงสัตว์จากการเลียกินปัสสาวะ การผสมพันธุ์หรือการสัมผัสปัสสาวะที่
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและมีการติดต่อมายังคนได้

โรคเลปโตสไปโรซีส หรือโรคฉี่หนู (Leptospirosis) ต่อ



- เชื้อ leptospira interogan แต่ละ serova มีสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคหลัก ต่างกัน

- เชื้อ serovar icteroheamorrhagiae พบได้ในหนู
- ส่วนเชื้อ serovar pomona พบได้ในสุกร 
- เชื้อ serovar hardjo พบได้ในโค กระบือ 
- เชื้อ serovar canicola พบได้บ่อยในสุนัข

- สัตว์จะไม่แสดงอาการป่วยถ้าติดเชื้อสายพันธ์ประจ าชนิดของ สัตว์นั้น ๆ แต่ถ้าติดเชื้อต่าง
สายพันธ์จะป่วยได้

โรคเลปโตสไปโรซีส หรือโรคฉี่หนู (Leptospirosis) ต่อ



อาการของโรค
1. ในคน: มีไข้ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ดีซ่าน โลหิตจาง ไตท างานผิดปกติ 

ผู้ป่วยมีอาการอาจแตกต่างกันไป ตั้งแต่ไม่รุนแรง หายได้เองหรือ จน
เสียชีวิต

2. ในสัตว์: ในพวกโค-กระบือ อาจพบอาการแท้งลูก น้ าหนักลด ปัสสาวะเป็น
เลือด ดีซ่าน ตับและไตอาจพบจุดเนื้อตาย

โรคเลปโตสไปโรซีส หรือโรคฉี่หนู (Leptospirosis) ต่อ



การควบคุมและป้องกัน
- การควบคุมโรคท าได้ยากเนื่องจากมีสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงหลายชนิดเป็นตัวเก็บกักโรคที่
ส าคัญ โดยเฉพาะหนเูป็นตัวน าโรคที่ส าคัญ จึงควรก าจัดหนู
- ควรสวมชุดป้องกันที่รัดกุม เช่น รองเท้าบู๊ต ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อผ้า
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะ 
- หลีกเลี่ยงไม่ไปสัมผัสปัสสาวะโค กระบือ หนู สุกร และไม่ใช้แหล่งน้ าที่สงสัยว่าอาจปนเปื้อน
เชื้อ 
- หลีกเลี่ยงการท างานในน้ าหรือต้องลุยน้ า ลุยโคลนเป็นเวลานานๆ
- ท าความสะอาดร่างกายโดยเร็วหากแช่ หรือ ย่ าลงไปในแหล่งน้ าที่สงสัยว่าอาจปนเปื้อนเชื้อ

โรคเลปโตสไปโรซีส หรือโรคฉี่หนู (Leptospirosis) ต่อ



การตรวจวินิจฉัย
1.ตรวจหาเชื้อในเลือด ปัสสาวะ และในเนื้อเยื่อ
2.เพาะเชื้อจากเลือด ปัสสาวะ น้ าไขสันหลัง และเนื้อเยื่อ
3.ตรวจหาแอนติบอดยี์ โดยวิธี Agglutination test

การรักษา
ยาปฏิชีวนะ

โรคเลปโตสไปโรซีส หรือโรคฉี่หนู (Leptospirosis) ต่อ



กาฬโรค (Plague)
- เชื้อแบคทีเรียแกรมลบรูปแท่งชื่อ Yersinia pestis 

- กาฬโรคเป็นโรคติดต่อที่มีอันตรายร้ายแรงที่สุด เคยระบาดเป็นวงกว้างและสร้างความเสียหายไปทั่ว
แอฟริกา เอเชีย และยุโรป เมื่อศควรรษที่ 14 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 50 ล้านคน เมื่อมีการเกิดโรค
นี้ต้องแจ้งความตามพระราชบัญญัติป้องกันโรคติดต่อ พ.ศ.2523

- การติดต่อมาสู่คนโดยมี หมัดหนู เป็นพาหะโรค ซึ่งอาศัยอยู่บนหนูที่เป็นโรคโดยหมัดหนูจะกัดคน
และปล่อยเชื้อเข้าทางรอยแผล เช่นเดียวกับการติดต่อระหว่างสัตว์กับสัตว์ 

- ท าให้เกิดโรค bubonic plague และคนติดต่อมายังคน ท าให้เกิดโรค pneumonic plague ถ้า
เชื้อนี้เข้ากระแสโลหิตจะท าให้เกิดโรค Septicaemic plague



(Photo courtesy of WHO)
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อาการของโรค
- อาการของโรคเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ต่อม

น้ าเหลืองโตและปวดมากอาการนี้เรียกว่า bubonic plague ผิวหนังบริเวณ
ต่อมน้ าเหลืองจะบวมแดง อาจจะมีอาการท้องเสียร่วมด้วย 

- ระยะต่อมาเชื้อจะแพร่กระจายไปตามกระแสโลหิต เข้าสู่ปอด (pneumonic 
plague) ตับ ม้าม และบางรายไปยังเยื่อหุ้มสมอง เกิดภาวะเชื้อเข้ากระแส
โลหิตรุนแรง (Septicaemic plague) จะเกิดอาการหัวใจวายและตายในที่สุด

กาฬโรค (Plague) ต่อ



การป้องกันและควบคุม
- ก าจดัหน ูและ ก าจดัขยะมลูฝอย

การรักษา
- ผูป่้วยกาฬโรคตอ้งรกัษาโดยแยกหอ้ง (isolation) เพ่ือมิใหเ้ชือ้

แพรก่ระจาย

- เชือ้นีค้วามไวตอ่ยาปฏิชีวนะ

กาฬโรค (Plague)



โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) หรือชาวบ้านเรียกว่าโรคกาลี เป็นโรตติดต่อ
ร้ายแรงโรคหนึ่งในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

สัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดโรคนี้คือ โค แพะ แกะ นอกจากนี้ยังสามารถ
เกิดโรคได้ใน ม้า สุกร สุนัข แมว และสัตว์ป่า

โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่มีชื่อว่า Bacillus anthracis เชื้อติดสี gram 
positive และมีการสร้างสปอร์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)



โรคแอนแทรกซเ์คยถูกน ามาใช้เป็นอาวุธชีวภาพ เมื่อปีพ.ศ. 2544 เมื่อมีการ
ส่งสปอร์ของเชื้อไปกับจดหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งท าให้เกิดการติดโรคใน
คนถึง 22 รายและมีผู้เสียชีวิต 5 ราย

การติดเชื้อ
โดยทั่วไปสัตว์ติดโรคนี้จากการกินสปอร์ที่ปนเปื้อนอยู่ในดินขณะเล็มหญ้า 

สปอร์ของเชื้อมีความคงทนต่อน้ ายาฆ่าเชื้อมากและสามารถมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมได้
นาน ในสัตว์กินเนื้ออาจติดเชื้อจากการกินซากสัตว์ที่เป็นโรคแอนแทรกซ์

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) ตอ่



โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) ตอ่
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อาการ
สัตว์ที่ติดโรคแอนแทรกซม์ักตายทันที ก่อนตายสัตว์อาจมีอาการมีไข้ กล้ามเนื้อ

สั่น หายใจล าบาก และอาจพบเลือดไหลออกมาจากปาก จมูก และทวารหนักหลังตาย
การติดในคน

คนติดโรคแอนแทรกซไ์ด้สามทางคือ จากการสัมผัสทางผิวหนัง การหายใจ 
และการกิน 

โดยพบการติดเชื้อทางผิวหนังได้บ่อยที่สุด โดยการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ป่วย
หรือเลือด ขน หนังของสัตว์ที่เป็นโรค ภายในระยะเวลาไม่นานหลังติดเชื้อ ผิวหนัง
บริเวณที่มีการติดเชื้อจะมีลักษณะบวมแดงและกลายเป็นสะเก็ดสีด าในเวลาต่อมา

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) ต่อ



อาการ
สัตว์ที่ติดโรคแอนแทรกซม์ักตายทันที ก่อนตายสัตว์อาจมีอาการมีไข้ กล้ามเนื้อ

สั่น หายใจล าบาก และอาจพบเลือดไหลออกมาจากปาก จมูก และทวารหนักหลังตาย
การติดในคน

คนติดโรคแอนแทรกซไ์ด้สามทางคือ จากการสัมผัสทางผิวหนัง การหายใจ 
และการกิน 

โดยพบการติดเชื้อทางผิวหนังได้บ่อยที่สุด โดยการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ป่วย
หรือเลือด ขน หนังของสัตว์ที่เป็นโรค ภายในระยะเวลาไม่นานหลังติดเชื้อ ผิวหนัง
บริเวณที่มีการติดเชื้อจะมีลักษณะบวมแดงและกลายเป็นสะเก็ดสีด าในเวลาต่อมา

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) ต่อ
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การป้องกัน
ให้วัคซีนฉีดวัคซีนสัตว์อายุตั้งแต่หย่านม ในรัศมี 10 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรค

โดยฉีดทุกๆ 6 เดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี 
ควรท าลายซากสัตว์ที่ตายจากโรคแอนแทรกซด์้วยการฝังหรือเผาซากสัตว์

ตลอดจนดินบริเวณที่สัตว์ตาย ด้วยการฝังขุดหลุมลึกประมาณ 2 เมตร โรยปูนขาวบน
ตัวสัตว์ก่อนกลบดิน ใช้น ายา ฟอร์มาลิน (Formalin) หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(Sodium hydroxide) 5-10% ราดฆ่าเชื้อ

ขณะเดียวกันกักดูอาการสัตว์ที่รวมฝูงกับสัตว์ป่วยหรือตาย

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) ต่อ



โรคโบทูลิซึมเป็นโรคที่เกิดจากสารพิษ botulinum ที่สร้างมาจากเชื้อแบคทีเรีย 
Clostridium botulinum ซึ่งเป็นเชื้อที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะออกซิเจนต่ า

การเกิดโรคเกิดจากได้รับสารพิษโดยการกิน สารพิษ botulinum เป็นสารพิษที่
มีความรุนแรงมากที่สุด โรคนี้สามารถก่อโรคได้ในสัตว์หลายชนิดรวมทั้งคนโดยจะมี
อาการคล้ายกัน การเกิดโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถท าให้เสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้
รับการรักษา

โรคนี้สามารถเกิดได้ในโค กระบือ แกะ ม้า และพบบ่อยในนกน้ า 

โรคโบทูลิซึม (Botulism)



อาการ
โรคนี้ท าใหเ้กิดอัมพาต อ่อนแรง เคี้ยวและกลืนอาหารล าบาก มองเห็นไม่

ชัดเจน สามารถพบอาการได้ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงจนถึง 2 สัปดาห์หลังได้รับสารพิษ 
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่พบได้แก่ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อที่ใช้

หายใจเป็นอัมพาตท าให้เสียชีวิตได้
การติดโรคในคน

คนเป็นโรคนี้ได้โดยติดเชื้อจากการกินอาหารที่มีสารพิษหรือเชื้อ เช่น ผัก 
หน่อไม้ และปลาที่บรรจุกระป๋องที่ปนเปื้อนเชื้อ

โรคโบทูลิซึม (Botulism) ต่อ 



การป้องกัน
ในสัตว์ ให้สารอาหารแร่ธาตุครบถ้วน มีการก าจัดซากสัตว์ภายในฟาร์มอย่าง

ถูกวิธี 
ในคนกรณีเตรียมอาหารกระป๋องที่ท าเอง ควรต้มนานอย่างน้อยสิบนาทีเพื่อ

ท าลายสารพิษที่อาจมีในอาหาร อุ่นอาหารท่ีกินขณะร้อนให้ร้อนก่อนบริโภค เก็บ
อาหารที่กินแบบเย็นให้อยู่ในความเย็นตลอด และเก็บเข้าตู้เย็นทันทีเพื่อไม่ให้เชื้อ
เจริญเติบโตและสร้างสารพิษไม่ได้ 

โรคโบทูลิซึม (Botulism)



โรคโบทูลิซึมเป็นโรคที่เกิดจากสารพิษ botulinum ที่สร้างมาจากเชื้อแบคทีเรีย 
Clostridium botulinum ซึ่งเป็นเชื้อที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะออกซิเจนต่ า

การเกิดโรคเกิดจากได้รับสารพิษโดยการกิน สารพิษ botulinum เป็นสารพิษที่
มีความรุนแรงมากที่สุด โรคนี้สามารถก่อโรคได้ในสัตว์หลายชนิดรวมทั้งคนโดยจะมี
อาการคล้ายกัน การเกิดโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถท าให้เสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้
รับการรักษา

โรคนี้สามารถเกิดได้ในโค กระบือ แกะ ม้า และพบบ่อยในนกน้ า 

โรคโบทูลิซึม (Botulism)



โรคบรูเซลโลซิสหรือ "โรคแท้งติดติดต่อ" เป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น โค กระบือ สุกร แพะ ม้า สุนัข ลักษณะที่ส าคัญคือ สัตว์จะแท้ง
ลูกในช่วงท้ายของการตั้งท้อง และอัตราการผสมติดในฝูงจะต่ า

สาเหตุของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ บรูเซลลา (Brucella spp.) พบมีการแพร่                 

ระบาดในทุกประเทศของโลก โดยเฉพาะโคนม 

โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)



การติดต่อของเชื้อโรค
โคจะติดเชื้อ โดยการกินอาหาร น้ าที่มีเชื้อปะปน ซึ่งเชื้อนี้จะออกมากับน้ า 

ปัสสาวะ น้ านม น้ าคร่ า ของโคที่เป็นโรค หรือ โดยการสัมผัสโดยตรงหรือการผสมพันธุ์
โดยวิธีธรรมชาติ 
อาการ

แม่โคจะแท้งลูกในระยะตั้งท้องได้ 5-8 เดือน จะมีรกค้างและมดลูกอักเสบ
ตามมาเสมอ การแท้งมักจะเกิดขึ้นในการตั้งท้องแรกเท่านั้น หลังจากนั้นอาจไม่แท้ง 
แต่จะเป็นตัวอมโรคแพร่ไปยังโคตัวอื่นๆ ได้ ในคนจะมีอาการหนาวสั่นไข้ขึ้นๆ ลงๆ มี
เหงื่อออกมากในเวลากลางคืนจะปวดเมื่อยตามข้อและตามกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เบื่อ
อาหาร ตัวเหลืองซีด

โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) ต่อ



การควบคุมและป้องกัน
1.  ควรตรวจโรคทุกๆ 6 เดือน ในฝูงโคที่ยังไม่ปลอดโรคและทุกปีในฝูงโคที่ปลอดโรค
2.  สัตว์ที่ตรวจพบว่าเป็นโรคควรจะแยกออกจากฝูง
3.  คอกสัตว์ป่วยด้วยโรคนี้ ต้องใช้น้ ายาฆ่าเชื้อท าความสะอาด แล้วทิ้ง ร้างไว้อย่าง
น้อย 1 เดือน ก่อนน าสัตว์ใหม่เข้าคอก
4.  ท าลายลูกที่แท้ง รก น้ าคร่ า โดยการฝังหรือเผา แล้วท าความสะอาดพื้นที่นั้นด้วย
น้ ายาฆ่าเชื้อ
5.  ก าจัด นก หนู แมลง สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นซึ่งเป็นตัวแพร่โรคออกไป

โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) ต่อ



การควบคุมและป้องกัน
6.  สัตว์ที่น ามาเลี้ยงใหม่ ต้องปลอดจากโรคนี้ก่อนน าเข้าคอก
7.  โคพ่อพันธุ์ที่ใช้ต้องไม่เป็นโรคนี้ 
8.   ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ในโค กระบือ เพศเมีย อายุ 3-8 เดือน ซึ่งจะท าให้มี
ภูมิคุ้มกันโรคได้นานถึง 6 ปี
การตรวจวินิจฉัย
ตรวจการตรวจทางซีรั่มวิทยา (วิธี โรส เบงกอล เทสต์ (Rose Bengal test))

โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) ต่อ



สาเหตุ
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า Mycobacterium   bovis

การติดต่อ
- การหายใจ พบมากที่สุดถึง 70%
- การกินน้ า อาหาร น้ านม
- การสัมผัสทางผิวหนังที่เป็นแผล
- ติดต่อจากแม่ที่ป่วยไปยังลูกในท้องโดยผ่านทางสายสะดือ

- การผสมพันธุ์ 

โรควัณโรค (Tuberculosis) 



อาการ
- สัตว์จะเบื่ออาหารซูบผอมลงเรื่อยๆ ในกรณีที่เกิดขึ้นที่ปอดช่องอก
- สัตว์อาจจะมีไขไ้ด้เล็กน้อย 
- อาการอื่นๆ เช่น เกิดวัณโรคที่ปอด สัตว์จะไอในตอนกลางคืน
- วัณโรคที่ล าไส้จะมีอาการท้องเสียร่วมด้วย 
- วัณโรคที่ลูกอัณฑะ ลูกอัณฑะจะบวมโต 
- วัณโรคที่เต้านม เต้านมจะอักเสบ 

-

โรควัณโรค (Tuberculosis) ต่อ



วิการ
เมื่อช าแหละซากสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะพบตุ่มเป็นก้อนสีเทา   มันๆ   ตรง

กลางจะเป็นหนองสีเหลือง หนองแข็ง หรือแบบมีหินปูนแทรกขึ้นกับระยะเวลาที่เป็น
โรคตุ่มนี้มักพบตามอวัยวะหรือต่อมน้ าเหลือง 

โรควัณโรค (Tuberculosis) ต่อ

(Photo courtesy of .michigan.gov)



การตรวจวินิจฉัย
1.   ตรวจดูลักษณะอาการทั่วไป : น้ าหนักลด ซูบผอม มีอาการเกี่ยวกับ 

ระบบหายใจ ต่อมน้ าเหลืองบวมโต
2.   การทดสอบทางผิวหนัง เน้นการทดสอบโรคโดยการฉีดสารทูเบอร์คูลิน

เข้าชั้นผิวหนัง ที่บริเวณใต้โคนหาง หรือแผงคอ อ่านผลโดยการวัดความ
หนาของชั้นผิวหนังหลังฉีด 72 ชั่วโมง

3.   การตรวจในห้องปฏิบัติการ เช่น การแยกหาเชื้อแบคทีเรีย การตรวจทาง
จุลพยาธิวิทยา การย้อมสี และการตรวจทางซีรั่มวิทยา การตรวจดีเอ็นเอ 
และ อาร์เอ็นเอ 

โรควัณโรค (Tuberculosis) ต่อ



TB 5

โรควัณโรค (Tuberculosis) ต่อ

(Photo courtesy of .michigan.gov)



การป้องกันการติดโรคสู่คน
ไม่ดื่มน้ านมดิบและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากน้ านมดิบ เช่น  เนยแข็ง ใช้การฆ่าเชื้อ

ด้วยวิธีพาสเชอร์ไรซ์เป็นวิธีที่ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในน้ านมได้
การทดสอบโคที่เป็นโรคตั้งแต่แรกและการคัดโคป่วยทิ้งจะช่วยลดความเสี่ยงที่

จะมีการแพร่โรคสู่คน

โรควัณโรค (Tuberculosis) ต่อ

(Photo courtesy of Malam,2012 (Researechgate))



โรคทริคิโนซิส (Trichinosis)

(Photo courtesy of https://www.mayoclinic.org/



โรคทริคิโนซิส (Trichinosis) ต่อ

(Photo courtesy of msdmanuals.comm)



การติดต่อ
ในคน เกิดจากการรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ที่ดิบ หรือปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ ซึ่ง

เนื้อสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสุกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุกรชาวเขาหรือเนื้อสัตว์ป่า 
ในสัตว์ พวกสัตว์กินเนื้อเป็นอาหารมีรายงานการติดโรคทริคโินซิส ประมาณ 60 

ชนิด โดยมีพวกสัตว์ฟันแทะ (Rodent) เช่น หนู ชนิดต่าง ๆ เป็นพาหะของโรค สัตว์ที่
กินเนื้อสัตว์จะติดโรคได้ตามธรรมชาติ แต่ในคน สุกรและสัตว์อื่น ๆ ติดโรคโดยบังเอิญ 

-

โรคทริคิโนซิส (Trichinosis) ต่อ



การระบาด
การระบาดของโรคทริคโินซีส ส่วนใหญ่เกิดเป็นกลุ่มและพบในจังหวัดทาง

ภาคเหนือเป็นส่วนมาก เนื่องจากวิธีการเลี้ยงสัตว์ของพวกชาวบ้านหรือชาวเขายังใช้วิธี
ดั้งเดิม คือ เศษอาหารที่เหลือจากคนกิน น ามาเลี้ยงสัตว์ต่อ บางครั้งในเศษอาหารอาจ
มีเนื้อดิบที่ติดพยาธิ และสุกรหรือ หมูบริโภคเข้าไป

-

โรคทริคิโนซิส (Trichinosis) ต่อ



อาการของโรค
ในคน ระยะฟักตัวของโรคกินเวลาประมาณ 5-15 วัน หลังจากได้รับตัว

อ่อนระยะติดต่อในเนื้อสัตว์ อาการที่พบได้แก่ บวมตามหน้า เปลือกตา ปวดกล้ามเนื้อ 
มีไข้ ตาอักเสบ ล าไส้อักเสบ ปวดศรีษะ หายใจไม่สะดวก ผิวหนังมีผื่นแดง บางครั้ง
อาจพบอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ และสมอง
-

โรคทริคิโนซิส (Trichinosis) ต่อ



อาการของโรค
ในสัตว์ อาการในสัตว์คล้ายกับในคน โดยจะพบอาการผอมแห้ง ขน

หยาบ ขาไม่มีแรง หนังตาบวม ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ตัวอ่อนของพยาธิจะพบในกล้ามเนื้อ
หัวใจ เนื้อสมอง น้ าไขสันหลัง กล้ามเนื้อกระบังลม กล้ามเนื้อน่อง กล้ามเนื้อซี่โครง 
และกล้ามเนื้อแขน

โรคทริคิโนซิส (Trichinosis) ต่อ



การรักษา
ไม่มียาที่ใช้รักษาโรคทริคโินซิส โดยเฉพาะ

การควบคุมและป้องกัน
อาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อสุกร หมูป่า และเนื้อสัตว์ป่าควรท า

ให้สุก จะช่วยป้องกันการติดโรคได้

โรคทริคิโนซิส (Trichinosis) ต่อ
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