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โรคลััมปีี สกิิน เป็็นโรคอุุบััติิใหม่่ท่ี่�ระบัาดในโคและกระบัอืุ

 พบัได้ในทุี่กช่่วงอุายุุ เป็็นโรคติาม่               

พระราช่บััญญัติิโรคระบัาดสััติว์ พ.ศ. 2558 ม่่ลักษณะผิิวหนังเป็็นตุ่ิม่ก้อุนแข็็งและ

เป็็นสัะเก็ด ต่ิอุม่นำ�าเหลือุงบัวม่โติ ม่่ไข้็สูังถึึง 41 °C เบืั�อุอุาหาร ซููบัผิอุม่ นำ�านม่ลด 

อัุติราการป่็วยุ 5 – 45 %  อัุติราการติายุ 1 – 10 %  

https://www.researchgate.net/figure/Bovine-affected-by-lumpy-skin-disease_fig4_43136344ภาพแสดง  lumpy skin disease virus

Photo courtesy: Twitter/ @NANDANPRATIM

สาเหตุุ

 เกิดจากเชื่�อุไวรัสัฝีีดาษ lum py skin disease 

virus ในติระกูล Capripoxvirus ม่่ระยุะฟัักตัิวข็อุงเชื่�อุอุยูุ่

ระหว่าง 4 ถึึง 14 วันและอุาจนานถึึง 28 วันหลังการ         

ติิดเชื่�อุ และเป็็นโรคท่ี่�ยัุงไม่่ม่่รายุงานการติิดเช่�ือุในคน

 ม่่รายุงานการแพร่กระจายุเชื่�อุจากแอุฟัรกิาและ

ติะวันอุอุกกลางเข้็าสู่ัยุุโรป็ และอุ่กหลายุป็ระเที่ศใน
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คาบัสัมุ่ที่รบัอุลข่็านตัิ�งแต่ิปี็พ.ศ. 2555 และเกิดการ

ระบัาดครั�งแรกในปี็พ.ศ. 2562 ในภููมิ่ภูาคเอุเช่่ยุและ

แป็ซูิฟิักที่างติะวันติกเฉ่ียุงเหนือุข็อุงจ่น บัังกลาเที่ศและ

อิุนเด่ยุ หลังจากนั�นในช่่วงป็ีพ.ศ. 2563 ม่่การแพร่

กระจายุไป็ทัี่�วทุี่กภููมิ่ภูาคเอุเช่่ยุหลายุป็ระเที่ศรวม่ถึึง

ภููฏาน ฮ่่อุงกง เม่่ยุนม่าร์ เนป็าล ไต้ิหวัน เว่ยุดนาม่และ

ศร่ลังกา พบัครั�งแรกในป็ระเที่ศไที่ยุเมื่�อุเดือุน ม่่นาคม่ 

พ.ศ. 2564 ท่ี่�จังหวัดร้อุยุเอ็ุด และม่่การแพร่กระจายุไป็

อุยุ่างกว้างข็วาง จึงต้ิอุงม่่ม่าติรการควบัคุม่ไม่่ให้เกิด

ความ่เส่ัยุหายุแก่เกษติรกรผู้ิเล่�ยุงโค กระบืัอุ

 

ไวรัสตุิดตุ่อได้อย่่างไร

 การติิดเชื่�อุโดยุการสััม่ผัิสัโดยุติรงกับัสััติว์ป่็วยุ 

พบัว่าไวรัสัม่่ความ่เข็้ม่ข้็นสูังในก้อุนเนื�อุและสัะเก็ดท่ี่�

ผิิวหนัง เลือุด นำ�าลายุ นำ�าท่ี่�อุอุกที่างติาและที่างจมู่กและ

นำ�าอุสุัจิ  ไวรัสัสัาม่ารถึแพร่กระจายุในนำ�านม่ได ้ สัาม่ารถึ

พบัไวรัสัในเลือุดได้นาน 21 วัน และในนำ�าอุสุัจิได้นาน 42 

วันหลังการติิดเชื่�อุ นอุกจากน่�อุาจติิดเชื่�อุจากการ         

กินอุาหารและการใช้่เข็็ม่ฉ่ีดยุาร่วม่กับัสััติว์ป่็วยุ

 การติิดเช่�ือุท่ี่�สัำาคัญส่ัวนใหญ่เป็็นผิลม่าจากการ

แพร่เช่�ือุข็อุงแม่ลงพาหะ  ท่ี่�พบับั่อุยุมั่กเกิดจากแม่ลง         

ดูดเลือุดได้แก่ แม่ลงวันคอุก เห็บั เหลือุบั ริ�น ยุุงและ

แม่ลงดูดเลือุดอุ่กหลายุช่นิด

จะตุรวจวินิจฉััย่โรคน้�ได้อย่่างไร 

      ดูจากิอากิารทางคลัินิกิ

 หลังจากม่่ไข้็สูังใน ระยุะแรก (41 °C) ต่ิอุม่นำ�า

เหลือุงจะบัวม่โติ และม่่กอุ้นเนื�อุท่ี่�ม่่ลักษณะการป็ะที่ขุ็อุง

ก้อุนท่ี่�ม่่ข็นาดแติกต่ิางกัน ม่่เส้ันผ่ิานศูนย์ุกลาง 2 - 5 ซูม่. 

ท่ี่�บัริเวณหัว คอุ ลำาตัิว ข็า เต้ิานม่และอุวัยุวะเพศ อุาจพบั

ก้อุนเนื�อุในจมู่ก ป็าก และติา ที่ำาให้ม่่นำ�ามู่กข้็น นำ�าติาและ

นำ�าลายุไหล

https://www.emergence-msd-animal-health.com/disease/

lumpy-skin-disease-lsd-2/?hash_tag=cattle

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

https://doi.org/10.1111/tbed.13158

     ดูจากิกิาร ตุรวจเชื้้�อทางห้องปีฏิิบััตุิกิาร 

 เก็บัตัิวอุยุ่าง: ก้อุนผิิวหนังและสัะเก็ด นำ�าลายุ 

นำ�ามู่ก นำ�าติาและเลือุด 

 วธ่ิีการติรวจ: ติรวจโดยุวธ่ิี Histopathology, virus 

isolation และยืุนยัุนผิลด้วยุวิธ่ี  PCR

Noah’s Arkive, PIADC.

วิธ้กิารเกิ็บัตุัวอย่่างแลัะกิารวินิจฉััย่โรค

ชื้นิด

ตุัวอย่่าง

ชื้่วงเวลัาท้่ควรเกิ็บั

ตุัวอย่่าง

เน้นย่้ำาวิธ้กิารเกิ็บั จุดปีระสงค์/วิธ้กิารตุรวจ

รอย่โรคท้่

ผิวหนัง

ปีระมาณ 7-30 วัน

ภาย่หลัังกิารตุิดเชื้้�อ

ปีระมาณ 5 กิรัม แชื้่

Glycerin buffer ให้ท่วม

แลัะแชื้่เย่็นท้่ 2-6 
o
C แลัะ

ส่งภาย่ใน 48 ชื้ั่วโมง

เพื่อกิารตุรวจหาสาร

พันธุกิรรมของเชื้้�อ ด้วย่

วิธ้ PCR แลัะกิารเพาะ

แย่กิเชื้้�อ (Virus Isolation)

เลั้อด

(Whole 

Blood)

ปีระมาณ 7-30 วัน

ภาย่หลัังกิารตุิดเชื้้�อ

(ชื้่วงท้่ม้ภาวะ 

viremia)

เกิ็บัโดย่ใชื้้ EDTA

แชื้่เย่็น 2-6 
o
C แลัะ

ส่งภาย่ใน 48 ชื้ั่วโมง

เพื่อกิารตุรวจหาสาร

พันธุกิรรมของเชื้้�อ ด้วย่

วิธ้ PCR

เกิ็บัโดย่ใชื้้ Heparin

แชื้่เย่็น 2-6 
o
C แลัะ

ส่งภาย่ใน 48 ชื้ั่วโมง

เพื่อกิารเพาะแย่กิเชื้้�อ

(Virus Isolation)

ซ้รั่ม ปีระมาณ 14-20 วัน

ภาย่หลัังกิารตุิดเชื้้�อ

เปี็นตุ้นไปี

- ตุรวจหารภูมิคุ้มกิัน

ตุ่อกิารตุิดเชื้้�อ
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ภาพ Histopath ของกิ้อนเน้�อแลัะตุ่อมนำ�าเหลั้อง แสดง inclusion bodies (a) 

necrosis (b) (c) edema and infiltration (d)

เราจะควบัคุม แลัะปี้องกิันโรคอย่่างไร

 - กำาจัดแม่ลงพาหะ  โดยุฉ่ีดพ่นนำ�ายุากำาจัดแม่ลง

ให้ทัี่�วฟัาร์ม่ (มั่กใช้่กลุ่ม่ pyrethroid ช่นิดไม่่ม่่กลิ�นหรือุ

กลุ่ม่ etofenprox)

 - ล้างและพ่นนำ�ายุาฆ่่าเชื่�อุในฟัาร์ม่เพื�อุกำาจัด

ไวรัสัก่อุโรค (อุาจเลือุกใช่้ยุากลุ่ม่ glutaraldehyde พ่น

ติาม่พ�ืนคอุก)

 - ควบัคุม่การเคล�ือุนยุ้ายุ ไม่่นำาโคใหม่่เข้็าม่าใน

ฟัาร์ม่หรือุกักกันสััติว์ก่อุนนำาเข้็าม่ารวม่ฝูีงไม่่น้อุยุกว่า 14 วัน 

 - ป็้อุงกันโคกระบืัอุถูึกแม่ลงดูดกัดโดยุกางมุ้่ง

หรือุเล่�ยุงในระบับัปิ็ด หรือุฉ่ีดพ่นนำ�ายุาป้็อุงกันแม่ลงท่ี่�ตัิว

สััติว์ เช่่น etofenprox อุาจเลือุกใช้่ peroxymonosulfate ท่ี่�

ฆ่่าไวรัสับันตัิวสััติว์ได้ด่

 - หากพบัสััติว์แสัดงอุาการป่็วยุให้แยุกอุอุก

รักษาโดยุทัี่นท่ี่ เพื�อุลดการแพร่กระจายุข็อุงโรคภูายุในฝูีง

 - ระวังบุัคคลภูายุนอุกท่ี่�อุาจนำาพาหะเข้็าฟัาร์ม่ 

เช่่น คนผิสัม่เท่ี่ยุม่ รถึข็นส่ังวัว

 - ก า ร ฉ่ี ด วั ค ซู่ น เ ป็็ น วิ ธ่ี ก า ร ค ว บั คุ ม่ ท่ี่� ม่่

ป็ระสิัที่ธิีภูาพม่ากท่ี่�สุัด 

 วัคซู่นท่ี่�กรม่ป็ศุสััติว์นำาเข้็าม่าใช่้ควบัคุม่โรค           

เร่งด่วนในป็ระเที่ศไที่ยุ เป็็นวัคซู่นเชื่�อุเป็็นอุ่อุนฤที่ธิี�            

(live attenuated virus vaccine) SIS Neethling-type 

(MSD Animal Health) (Lumpyvax®)

 วิธ่ีการใช้่วัคซู่น  ใช้่ฉ่ีดเข้็าใต้ิผิิวหนังโค กระบืัอุ 

ตัิวละ 1 c.c.

 ควรฉีด่ในสััติวท่์ี่�สุัข็ภูาพแข็็งแรงเท่ี่านั�น และไม่่อุยูุ่

ในฝูีงท่ี่�กำาลังม่่สััติว์ป่็วยุ

ปี่วย่แลั้วรักิษาได้ไหม

 โรคน่�ไม่่ม่่ยุารักษาโดยุเฉีพาะ เป็็นการรักษาติาม่

อุาการ เพื�อุลดความ่เส่ัยุหายุหรือุลดความ่รุนแรงข็อุงโรค

โดยุให้ยุาป็ฏิช่่วนะช่นิดอุอุกฤที่ธิี�ครอุบัคลุม่เชื่�อุแบัคท่ี่เร่ยุ

หลายุกลุ่ม่เช่่น Amoxicillin trihydrate + Potassium           

clavulanate, terramycin / LA, ceftiofur และใหยุ้าลดการ

อัุกเสับักลุ่ม่ NSAIDs เช่่น flunixin meglumine,                        

phenylbutazone, tolfedine ร่วม่กับัฉ่ีดวิติามิ่นและ             

เกลือุแร่ ติาม่ความ่เหม่าะสัม่ อุาจใช้่ยุากลุ่ม่ ivermectin 

ท่ี่�ม่่รายุงานผิลต่ิอุเชื่�อุยัุงไม่่ชั่ดเจนนัก แต่ินำาม่าใช้่เพื�อุ

ควบัคุม่เห็บัเหาหรือุแม่ลงพาหะอืุ�น ๆ ได้ด่ โดยุมั่ก              

มุ่่งเป้็าไป็ท่ี่�การรักษาการติิดเชื่�อุแที่รกซู้อุนจากแบัคท่ี่เร่ยุ

การลดการอัุกเสับัและไข็้ และที่ำาให้ความ่อุยุากอุาหาร

ข็อุงสััติว์ด่ขึ็�น

เอกิสารอ้างอิง

https://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-

menu/2018-07-05-02-58-49/book-krut-

menu/4939-lumpy-skin-disease

https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/lumpy-            

skin-disease.pdf

https://rr-asia.oie.int/en/projects/lumpy-skin-disease-lsd/

https://www.msd-animal-health.co.za/products/lumpyvax/
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