โรคลััมปีี สกิิน

เป็็นโรคอุุบัติั ใิ หม่่ที่ร่� ะบาดในโคและกระบืือ
พบได้้ ใ นทุุ ก ช่่ ว งอายุุ เป็็ น โรคตาม
พระราชบััญญััติิโรคระบาดสััตว์์ พ.ศ. 2558 มีีลัักษณะผิิวหนัังเป็็นตุ่่�มก้้อนแข็็งและ
เป็็นสะเก็็ด ต่่อมน้ำ��ำ เหลืืองบวมโต มีีไข้้สููงถึึง 41 °C เบื่่�ออาหาร ซููบผอม น้ำำ��นมลด
อััตราการป่่วย 5 – 45 % อััตราการตาย 1 – 10 %

ภาพแสดง lumpy skin disease virus

https://www.researchgate.net/figure/Bovine-affected-by-lumpy-skin-disease_fig4_43136344

สาเหตุุ
เกิิดจากเชื้้�อไวรััสฝีีดาษ lum py skin disease
virus ในตระกููล Capripoxvirus มีีระยะฟัักตััวของเชื้้�ออยู่่�
ระหว่่าง 4 ถึึง 14 วัันและอาจนานถึึง 28 วัันหลัังการ
ติิดเชื้้�อ และเป็็นโรคที่่ยั� ังไม่่มีีรายงานการติิดเชื้้�อในคน
	มีีรายงานการแพร่่กระจายเชื้้อ� จากแอฟริิกาและ
ตะวัันออกกลางเข้้าสู่่�ยุุโรป และอีีกหลายประเทศใน
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จะตรวจวิินิิจฉััยโรคนี้้�ได้้อย่่างไร
ดููจากอาการทางคลิินิิก

คาบสมุุทรบอลข่่านตั้้�งแต่่ปีีพ.ศ. 2555 และเกิิดการ
ระบาดครั้้�งแรกในปีีพ.ศ. 2562 ในภููมิิภาคเอเชีียและ
แปซิิฟิิกทางตะวัันตกเฉีียงเหนืือของจีีน บัังกลาเทศและ
อิินเดีีย หลัั งจากนั้้� นในช่่ วงปีีพ.ศ. 2563 มีีการแพร่่
กระจายไปทั่่�วทุุกภููมิิภาคเอเชีียหลายประเทศรวมถึึง
ภููฏาน ฮ่่องกง เมีียนมาร์์ เนปาล ไต้้หวััน เวีียดนามและ
ศรีีลัังกา พบครั้้�งแรกในประเทศไทยเมื่่�อเดืือน มีีนาคม
พ.ศ. 2564 ที่่�จัังหวััดร้้อยเอ็็ด และมีีการแพร่่กระจายไป
อย่่างกว้้างขวาง จึึงต้้องมีีมาตรการควบคุุมไม่่ให้้เกิิด
ความเสีียหายแก่่เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงโค กระบืือ

หลัังจากมีีไข้้สููงใน ระยะแรก (41 °C) ต่่อมน้ำ��ำ
เหลืืองจะบวมโต และมีีก้้อนเนื้้�อที่่มีีลั
� กั ษณะการปะทุุของ
ก้้อนที่่มีีข
� นาดแตกต่่างกััน มีีเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 2 - 5 ซม.
ที่่บริ
� เิ วณหััว คอ ลำำ�ตัวั ขา เต้้านมและอวััยวะเพศ อาจพบ
ก้้อนเนื้้�อในจมููก ปาก และตา ทำำ�ให้้มีีน้ำ�มู
�ำ กู ข้้น น้ำำ�ต
� าและ
น้ำำ�� ลายไหล

ไวรััสติิดต่่อได้้อย่่างไร
การติิดเชื้้�อโดยการสััมผััสโดยตรงกัับสััตว์์ป่่วย
พบว่่าไวรััสมีีความเข้้มข้้นสููงในก้้อนเนื้้�อและสะเก็็ดที่่�
ผิิวหนััง เลืือด น้ำำ��ลาย น้ำำ��ที่่�ออกทางตาและทางจมููกและ
น้ำำ��อสุจิุ ิ ไวรััสสามารถแพร่่กระจายในน้ำำ��นมได้้ สามารถ
พบไวรััสในเลืือดได้้นาน 21 วััน และในน้ำำ��อสุุจิิได้้นาน 42
วัั น หลัั ง การติิ ด เชื้้� อ นอกจากนี้้� อ าจติิ ด เชื้้� อ จากการ
กิินอาหารและการใช้้เข็็มฉีีดยาร่่วมกัับสััตว์์ป่่วย
การติิดเชื้้�อที่่�สำำ�คััญส่่วนใหญ่่เป็็นผลมาจากการ
แพร่่เชื้้�อของแมลงพาหะ ที่่�พบบ่่อยมัักเกิิดจากแมลง
ดููดเลืือดได้้แก่่ แมลงวัันคอก เห็็บ เหลืือบ ริ้้�น ยุุงและ
แมลงดููดเลืือดอีีกหลายชนิิด

https://www.emergence-msd-animal-health.com/disease/
lumpy-skin-disease-lsd-2/?hash_tag=cattle

Noah’s Arkive, PIADC.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tbed.13158

ดููจากการตรวจเชื้้�อทางห้้องปฏิิบััติิการ
เก็็บตััวอย่่าง: ก้้อนผิิวหนัังและสะเก็็ด น้ำำ��ลาย
น้ำำ��มููก น้ำำ��ตาและเลืือด
	วิิธีกี ารตรวจ: ตรวจโดยวิิธีี Histopathology, virus
isolation และยืืนยัันผลด้้วยวิิธีี PCR

วิธีการเก็บตัวอย่างและการวินิจฉัยโรค
ชนิด
ช่วงเวลาที่ควรเก็บ
เน้นย้ำ�วิธีการเก็บ
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
รอยโรคที่ ประมาณ 7-30 วัน ประมาณ 5 กรัม แช่
ผิวหนัง ภายหลังการติดเชื้อ Glycerin buffer ให้ท่วม
และแช่เย็นที่ 2-6 oC และ
ส่งภายใน 48 ชั่วโมง
เลือด ประมาณ 7-30 วัน เก็บโดยใช้ EDTA
(Whole ภายหลังการติดเชื้อ แช่เย็น 2-6 oC และ
Blood) (ช่วงที่มีภาวะ
ส่งภายใน 48 ชั่วโมง
viremia)
เก็บโดยใช้ Heparin
แช่เย็น 2-6 oC และ
ส่งภายใน 48 ชั่วโมง
ซีรั่ม ประมาณ 14-20 วัน
ภายหลังการติดเชื้อ
เป็นต้นไป

จุดประสงค์/วิธีการตรวจ
เพื่อการตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเชื้อ ด้วย
วิธี PCR และการเพาะ
แยกเชื้อ (Virus Isolation)
เพื่อการตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเชื้อ ด้วย
วิธี PCR
เพื่อการเพาะแยกเชื้อ
(Virus Isolation)
ตรวจหารภูมิคุ้มกัน
ต่อการติดเชื้อ

https://doi.org/10.1111/tbed.13158
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https://www.msd-animal-health.co.za/products/lumpyvax/

ภาพ Histopath ของก้้อนเนื้้�อและต่่อมน้ำำ��เหลืือง แสดง inclusion bodies (a)
necrosis (b) (c) edema and infiltration (d)

	วิิธีีการใช้้วััคซีีน ใช้้ฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนัังโค กระบืือ
ตััวละ 1 c.c.
เราจะควบคุม และป้องกันโรคอย่างไร
ควรฉีีดในสััตว์ที่์ สุ่� ขภ
ุ าพแข็็งแรงเท่่านั้้�น และไม่่อยู่่�
-	กำำ�จัดั แมลงพาหะ โดยฉีีดพ่่นน้ำำ��ยากำำ�จัดั แมลง ในฝููงที่่�กํําลัังมีีสััตว์์ป่่วย
ให้้ทั่่�วฟาร์์ม (มัักใช้้กลุ่่�ม pyrethroid ชนิิดไม่่มีีกลิ่่�นหรืือ
ป่วยแล้วรักษาได้ไหม
กลุ่่�ม etofenprox)
โรคนี้้�ไม่่มีียารัักษาโดยเฉพาะ เป็็นการรัักษาตาม
-	ล้้างและพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อในฟาร์์มเพื่่�อกำำ�จััด
ไวรััสก่่อโรค (อาจเลืือกใช้้ยากลุ่่�ม glutaraldehyde พ่่น อาการ เพื่่�อลดความเสีียหายหรืือลดความรุุนแรงของโรค
โดยให้้ยาปฏิิชีีวนะชนิิดออกฤทธิ์์�ครอบคลุุมเชื้้อ� แบคทีีเรีีย
ตามพื้้�นคอก)
- ควบคุุมการเคลื่่�อนย้้าย ไม่่นำำ�โคใหม่่เข้้ามาใน หลายกลุ่่�มเช่่น Amoxicillin trihydrate + Potassium
ฟาร์์มหรืือกักั กัันสััตว์ก่์ อ่ นนำำ�เข้้ามารวมฝููงไม่่น้อย
้ กว่่า 14 วััน clavulanate, terramycin / LA, ceftiofur และให้้ยาลดการ
-	ป้้องกัันโคกระบืือถููกแมลงดููดกััดโดยกางมุ้้�ง อัั ก เสบกลุ่่�ม NSAIDs เช่่ น flunixin meglumine,
หรืือเลี้้�ยงในระบบปิิด หรืือฉีีดพ่่นน้ำำ��ยาป้้องกัันแมลงที่่ตั� วั phenylbutazone, tolfedine ร่่ ว มกัั บ ฉีี ด วิิตามิินและ
สััตว์์ เช่่น etofenprox อาจเลืือกใช้้ peroxymonosulfate ที่่� เกลืือแร่่ ตามความเหมาะสม อาจใช้้ยากลุ่่�ม ivermectin
ที่่�มีีรายงานผลต่่อเชื้้�อยัังไม่่ชััดเจนนััก แต่่นำำ�มาใช้้เพื่่�อ
ฆ่่าไวรััสบนตััวสััตว์์ได้้ดีี
- หากพบสัั ตว์์ แ สดงอาการป่่ ว ยให้้ แ ยกออก ควบคุุ ม เห็็ บ เหาหรืื อ แมลงพาหะอื่่� น ๆ ได้้ ดีี โดยมัั ก
รัักษาโดยทัันทีี เพื่่อ� ลดการแพร่่กระจายของโรคภายในฝููง มุ่่�งเป้้าไปที่่ก� ารรัักษาการติิดเชื้้อ� แทรกซ้้อนจากแบคทีีเรีีย
- ระวัังบุุคคลภายนอกที่่�อาจนำำ�พาหะเข้้าฟาร์์ม การลดการอัักเสบและไข้้ และทำำ�ให้้ความอยากอาหาร
ของสััตว์์ดีีขึ้้�น
เช่่น คนผสมเทีียม รถขนส่่งวััว
- ก า ร ฉีี ด วัั ค ซีี น เ ป็็ น วิิ ธีี ก า ร ค ว บคุุ ม ที่่� มีี
เอกสารอ้างอิง
ประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด
https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news	วัั ค ซีีนที่่� ก รมปศุุ สัั ตว์์ นํํ าเข้้ า มาใช้้ ค วบคุุ ม โรค
menu/2018-07-05-02-58-49/book-krutเร่่ ง ด่่ ว นในประเทศไทย เป็็ น วัั ค ซีีนเชื้้� อ เป็็ น อ่่ อ นฤทธิ์์�
menu/4939-lumpy-skin-disease
(live attenuated virus vaccine) SIS Neethling-type https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/lumpy(MSD Animal Health) (Lumpyvax®)
skin-disease.pdf
https://rr-asia.oie.int/en/projects/lumpy-skin-disease-lsd/
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