การตรวจสุขภาพสัตวเบื้องตน
สพญ. ภาวิณี วงศสนสุนยี 
ศูนยวจิ ยั และฝกอบรมการเลีย้ งสุกรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

•
•
•
•
•

ความสําคัญของการตรวจสุขภาพสัตว
สุขภาพสัตวปกติ
ชวงเวลาที่ตกไขจะเปนชวงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการผสมพันธุ
สุขภาพสัตวปว ย
สรุป

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คํานํา
การตรวจสุขภาพเบื้องตน นับวาเปนสิง่ ทีส่ าคั
ํ ญมากตอผูเ ลีย้ งสัตว และจําเปนอยางมากทีจ่ ะตอง
เรียนรู ไวเพือ่ ความสําเร็จในการเลีย้ งสัตว ซึ่งก็หมายถึงกําไร กําไรมากหรือนอยสวนใหญแลวจะขึน้ อยู
กับคารักษาและปองกันโรค เพราะคาอาหาร และดานการจัดการมักจะไมคอ ยตางกันมากนักในแตละ
ฟารม ดังนัถ้ า ผูเ ลีย้ งสัตวมคี วามรูเ กีย่ วกับการตรวจสุขภาพสัตวเบือ้ ตนแลว ก็จะชวยประหยัดคายาที่จะ
ฉีดใหสัตวที่ปกติ ตลอดจนสามารถแกไขสถานการณของโรคบางโรคไดกอ นทีจ่ ะเสียหายเกินแกไข
เอกสารเผยแพรฉบับนี้ไดรวบรวมเอกสารของสัตวปกติและสัตวปวยตลอดจนการแกไขเบื้องตน
ไวเพื่อใหผอู า นใชเปนแนวทางในการตรวจสุขภาพสัตวในฟารมของตนตอไป
(สพ.ญ. ภาวิณี วงศสนสุนยี )

การตรวจสุขภาพสัตวเบื้องตน
สพญ. ภาวิณี วงศสนสุนยี 
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ความสําคัญของการตรวจสุขภาพสัตว
สุขภาพสัตวทด่ี หี รือปกตินน้ั หมายถึง สภาวะของความสมบูรณของรางกายสัตวทเ่ี จริญเติบโต
อยูไดอยูไดในสภาวะแวดลอม ดังนัน้ สัตวเลีย้ งจะมีสขุ ภาพดีไดนน้ั ขึน้ อยูก บั การเลีย้ งดูทด่ี ี การกิน
อาหารที่มีคุณภาพดี การจัดการที่ดี การสุขาภิบาลทีถ่ กู ตอง และมีการปองกันโรคทีด่ ี
สัตวท่ีมีสุขภาพดีนน้ั เปนสิง่ ทีผ่ เู ลีย้ งสัตวทกุ คนตองการอยางมาก แตจะทะอยางไรผูเลี้ยงสัตวจึง
จะทราบวาสัตวของตนนัน้ มีสขุ ภาพดีหรือปกติ จึงทําใหความรูเ กีย่ วกับสุขภาพเบือ้ งตนเปนสิง่ ทีจ่ ําเปน
และเขามามีบทบาทตอผูเ ลีย้ งสัตวเปปนอยางมาก เพราะผูเ ลีย้ งสัตวยงั ไมมคี วามรูแ ละความเขาในทีถ่ กู
ตองวา " สุขภพสัตวทด่ี "ี หรือ ปกติ หรือ "สุขภาพสัตวทป่ี ว ย " นั้นเปนอยางไร ซึงอาจจะเปนสาเหตุ
ใหผูเลี้ยงสัตวเขาใจวาถาสัตวของตนไมกนิ อาหารหรือหญาเมือ่ ไร ก็แสดงวาสัตวของตนปวย แตความ
จริงสัตวอาจไมปวยก็ได แตอาจเปนเพราะไมมนี าให
้ํ กนิ หรือเบือ่ อาหาร หรือการทีส่ ตั วแสดงอาการไอ
หรือจามอาจเนื่องจาดแพอากาศหรือฝุน ละออง หรืออาหารทีใ่ หกนิ เปนผงละเอียดมากเกินไปก็ได หรือ
การที่สัตวถา ยออกมาเปนสีดาหรื
ํ อสีเขียว (สุกร) สาเหตุสว นมากเนือ่ งมาจากกินอาหารทีห่ ยาบเกินไป
สาเหตุท่ีกลาวมาขางตนนีไ้ มไดเกิดเพราะสัตวปว ยจากการติดเชือ้ โรค ดังนัน้ การรักษาดวยยาฆาเชือ้ โรค
จึงไมจําเปนตองใช ผูเ ลีย้ งสัตวควรจะปรับปรุงในดานการเลีย้ งดูและอาหารใหเหมาะสมจะแกไขไดดกี วา
ฉะนั้นถาผูเลี้ยงสัตวสามารถตรวจไดวา สัตวเลีย้ งของตนปวยหรือไมกจ็ ะเปนการชวยประหยัดคายา และ
แกปญหาการดือ้ ยาของเชือ้ โรคทีเ่ กิดขึน้ ในภายหนาดวย ตลอดจนสามารถชวยชีวติ สัตวไวกอ นทีส่ ตั วจะ
ปวยหนักหรือปวยเรื้อรังจนหมดทางรักษา

การตรวจสุขภาพสัตว เพือ่ ประกอบการวินจิ ฉัยโรคเบือ้ งตนนัน้ นับวาเปนสิง่ ทีไ่ มยากนัก ถา
ผูเลี้ยงสัตวมีความสนใจกับสัตวองตน และสนใจศึกษาหาความรูเ กีย่ วกับสัตวเลีย้ งของตน จากตําราหรือ
เอกสารทางวิชาการ หรือจากการสัมมนาวิชาการทีห่ นวยราชการจัดตัง้ ขึน้ หรือการฝกอบรม เปนตน
รวมทั้งความเปนคนชางสังเกตในการคนหาสิง่ ทีผ่ ดิ ปกติจากสัตวมาประกอบกันเขา ผูเ ลีย้ งสัตวจะตอง
สามารถทราบไดวา สัตวเลีย้ งของตนปวยหรือไม
และถามีประสบการณและความรูม ากขึน้ ก็สามารถ
ทราบวา สัตวเลีย้ งของตนปวยดวยโรคทางระบบใดของรางกาย ตัวอยางเชน ปวยดวยโรคทางระบบ
หายใจหรือทางระบบสืบพันธุ เปนตน ซึ่งจะชวยใหสามารถเลือกยารักษาโรคไดถูกตอง

สุขภาพสัตวปกติ
ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับ สุขภาพสัตวทป่ี กติ
ประสบผลสําเร็จ และอยูร อดไดดงั นี้

ซึ่งผูเลี้ยงสัตวอาจตองเรียนรูเ พือ่ ใหเลีย้ งสัตว

1. การหายใจ
การหายใจของสัตวนน้ั จะสังเกตไดจากการเคลือ่ นทีข่ น้ึ -ลงของทรวงอกอยางสมําเสมอ
่
และ
อัตราการหายใจปกติของสัตวแตและประเภท มีคา ดังนี้
โค
:
27-40
ครั้งตอวินาที
แพะ
:
12-20
ครั้งตอวินาที
แกะ
:
12-20
ครั้งตอวินาที
สุกร
:
8-13
ครั้งตอวินาที
กระตาย
:
32-36
ครั้งตอวินาที
หมายเหตุ การเคลือ่ นทีข่ น้ึ และลงของทรวงอก นับเปน 1 ครัง้
อัตราการหายใจอาจจะเพิม่ ขึน้ กวาปกติเล็กนอย ถาสภาพอากาศรอนหรือสภาพโรงงานอับชืน้
ซึ่งสาเหตุเนื่องจากสัตวตอ งการระบายความรอนออกจากรางกายทางลมหายใจ
ใหมากขึน้ หรือสัตว
ตองการอากาศหายใจมากขึ้น เนือ่ งจาดสภาพแวดลอมมีการถายเทอากาศไดนอ ย
2. การเตนของหัวใจ
สามารถตรวจโดยการจับชีพจรทีเ่ สนเลือดแดงบริเวณใตขากรรไกรลาง
หัวใจหรือชีพจรปกติของสัตวแตละประเภทมีคา ดังนี้
โค
:
60-100
ครั้งตอวินาที
แพะ
:
70-80
ครั้งตอวินาที
แกะ
:
70-80
ครั้งตอวินาที
สุกร
:
60-80
ครั้งตอวินาที
กระตาย
:
140-150 ครั้งตอวินาที

ซึง่ อัตราการเตนของ

3. อุณหภูมขิ องรางกายสัตว
สามารถตรวจไดโดยใชปรอทวัดไขสอดเขาทางรูทวารหนัก (กอนสอดปรอทวัดไขเขารูทวารหนัก
จะตองสะบัดแรง ๆ ใหปรอทไหลลงไปในสวนกระเปาะของปรอทวัด
ไขเสียกอน) โดยสอดปรอทวัดไขใหลกึ ประมาณ 1.5 - 2 นิว้ ให
ปลายของปรอทวัดไขแตะกับผนังของลําไสใหญ นานประมาณ 1
นาที แลวจึงดึงออกมาอานคา ซึง่ อุณหภูมขิ องรายกายสัตวปกติ
แตละประเภทจะมีคา ดังนี้
โค
:
100-102.8 องศาฟาเรนไฮต
แพะ :
101.7-105.3 องศาฟาเรนไฮต
แกะ :
100.9-103.8 องศาฟาเรนไฮต
สุกร :
102-103 องศาฟาเรนไฮต
กระตาย:
102-103 องศาฟาเรนไฮต
ถาสภาพอากาศแวดลอมรอน อาจมีผลตออุณหภูมขิ องรางกายสัตวปกติ คือสามารถใหอณ
ุ หภูมิ
ของรางกายสัตวสูงขึ้นกวาปกติ นอกจากนัน้ ยังมีผลทําใหอตั ราการหายใจเพิม่ ขึน้ มากกวาปกติดว ย ซึ่ง
อาจจะเปนสาเหตุทาให
ํ สัตวเจ็บปวยไดงายขึ้น หรือ ช็อคตายได ในกรณีทร่ี ะบบควบคุมอุณหภูมขิ อง
รางกายสัตวเสียไป มักพบเสมอในสุกรที่โตเร็วหรือตะโพกใหญ
4. การสืบพันธุ
ระบบสืบพันธุเปนระบบที่สาคั
ํ ญมากทีส่ ดุ ของสัตวเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสัตวเพศเมียประเภท โค
กระบือ เพราะสัตวประเภทนี้สามารถใหลูกไดเพียง 1 ตัวตอป และตนทุนการเลีย้ งตอตัวก็สงู มากดวย
ระบบสืบพันธุของสัตวเพศเมียแตละประเภท จะเริ่มสมบูรณเพศ หรือสมบูรณพนั ธ เมือ่
โค
:
อายุ 12-18 เดือน
แพะ
:
อายุ 7-10 เดือน
แกะ
:
อายุ 8-12 เดือน
สุกร
:
อายุ 4-9 เดือน
กระตาย
:
อายุ 5-6 เดือน

ชวงระยะเวลาการแสดงอาการเปนสัด หรือเจา
โค
:
นาน 13-15 ชั่วโมง
แพะ
:
นาน 2-8 ชั่วโมง
แกะ
:
นาน 2-4 ชั่วโมง
สุกร
:
นาน 2-3 ชั่วโมง
กระตาย
:
นาน 12-14 ชั่วโมง
ไขในรังไขจะสุกและตกไขเมื่อ
โค
:
ตกไขภายหลังจากการเปนสัดสิน้ สุครัง้ สุดแลว 12-16 ชั่วโมง
แพะ :
ตกไขภายหลังการเปนสัดแลวนาน 33 ชั่วโมง
แกะ :
ตกไขในวันสุดทายของการเปนสัด
สุกร :
ตกไขภายหลังจากการเริม่ แสดงอาการเปนสัดแลวนาน 24-36 ชั่วโมง
กระตาย:
ควรกระตุนใหตกไขภายหลังจากการเริม่ แสดงอาการเปนสัดแลวนาน6-8 วัน

**ชวงเวลาที่ตกไขจะเปนชวงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการผสมพันธุ
ถาผสมพันธุไ มตดิ สัตวจะแสดงอาการกลับสัดหรือการเปนสัด (เจา) ใหเห็นอีกภายหลังจาก
การผสมพันธุแ ลวเปนระยะเวลาตามประเภทของสัตวดงั นี้
โค
:
เฉลีย่ 20 วัน (18-24 วัน)
แพะ
:
เฉลีย่ 20 วัน (12-24 วัน
แกะ
:
เฉลีย่ 17 วัน (12-19 วัน)
สุกร
:
เฉลีย่ 21 วัน (14-26 วัน)
กระตาย
:
เฉลีย่ 16 วัน
ภายหลังจากการคลอดลูก สัตวแสดงอาการเปนสัด หรือเจาใหเห็นเปนระยะเวลาตามประเภท
ของสัตวดงั นี้
แมโค
:
ภายหลังจากการคลอดลูกแลวนาน 41-60 วัน
แมแพะและแกะ :
ภายหลังจากการคลอดลูกแลวนาน 60-150 วัน
(ถาไมมกี ารดูดนมของลูก)
แตแมสุกรและแมกระตายจะแตกตางจากแมโค แพะและแกะ คือ จะแสดงอาการเปนสัดหลัง
หยานม ดังนี้
แมสุกร
:
ภายหลังจากการหยานมแลวนาน 7-15 วัน
แมกระตาย :
ภายหลังจากการหยานมแลวนาน 2-3 วัน
ระยะเวลาการอุม ทองหรือการตัง้ ทองของสัตวแตละประเภทมีดงั นี้
โค
:
นานประมาณ 282 วัน
แพะ
:
นานประมาณ 148 วัน
แกะ
:
นานประมาณ 140-160 วัน
สุกร
:
นานประมาณ 114 วัน (110-116 วัน)

กระตาย
:
นานประมาณ 30-32วัน
สัตวแตละประเภทจะแสดงอาการเปนสัด (เจา) คลายๆ กัน อาการทีพ่ บบอยๆ คือ สัตวที่มี
อาการกระวนกระวาย รอง ปสสาวะบอยครัง้ ปนปายสัตวตวั อืน่ หรือปนปายกรงโดยเฉพาะสุกร กิน
อาหารนอยลง และถาสังเกตที่อวัยวะเพศจะพบอาการบวมแดง หรือถาไมพบอาการบวมแดงใหเปดดู
ภายในอวัยวะเพศจะเห็นเยื่อบุผิวภายในของปากชองคลอดจะมีสีชมพูอมแดง และมีนาเมื
้ํ อกใสเคลือบ
อยูที่เยื่อบุผิวดวย โดยเฉพาะแมโคจะสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนโดยมีนาเมื
ํ้ อกใสจะไหลเยิม้ ออกมาจาก
ชองเพศเกาะกันเปนสายยาวออกมา

5. เยือ่ ตาและเหงือก
สัตวที่มีสุขภาพดี เมือ่ เปดดูทเ่ี ยือ่ ตาและเหงือกจะมีสชี มพูออ น
6. ลูกตา
ปกติลูกตาจะใสวาว สนใจและตืน่ เตนกับสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
7. จมูก
สัตวที่มีสุขภาพดี บริเวณปลายจมูกจะชืน้ อยูต ลอดเวลา
8. ผิงหนังและขน
จะดูเรียบเปนเงามัน
9. การขับถายอุจาระ
อุจาระจะมีลักษณะไมแข็งเปนกอนหรือเปนเม็ด (ยกเวนกระตาย) หรือเหลวเปนนํา้ และสีของอุ
จาระจะมีสีเขียวแกหรือสีดาํ ซึง่ ขึน้ อยูก บั อาหารสัตวกนิ เขาไป
10. การขับถายปสสาวะ
ปสสาวะจะมีสีเหลืองออน ไมมสี แี ละใส
11. การกินอาหาร
เมื่อถึงเวลากินอาหาร สัตวจะแสดงอาการกระวนกระจายที่จะไดกินอาหาร
12. การกินนํา้
สัตวจะกินนําตลอกเวลา
้
โดยเฉพาะสัตวทเ่ี ลีย้ งลูกหรืออยูใ นระยะทีใ่ หนมจะตองการนํามากขึ
้
น้
กวาปกติ

13. ความสนใจกับสภาพแวดลอม
สัตวท่ีมีสุขภาพดีจะสนใจ หรือตกใจงาย หรือตืน่ เตนกับสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยาง
รวดเร็ว

สุขภาพสัตวปว ย
กรณีสัตวที่ปวย หรือสัตวที่มีสุขภาพไมสมบูรณ อาการทีผ่ เู ลีย้ งสัตวสามารถสังเกตพบได มีดงั นี้
1. การกินอาหาร
สัตวปา จะกินอาหารนอยลงหรือไมสนใจทีจ่ ะกินอาหาร
2. อุณหภูมขิ องรางกาย
สัตวปวยจะตองมีอณ
ุ หภูมขิ องรางกายสูงกวาปกติ หรือเรียกวา "สัตวมีไข"
โค
:
ปวย อุณหภูมิจะสูงกวา 103 องศาฟาเรนไฮต
แพะ :
ปวย อุณหภูมิจะสูงกวา 105 องศาฟาเรนไฮต
แกะ :
ปวย อุณหภูมิจะสูงกวา 104 องศาฟาเรนไฮต
สุกร :
ปวย อุณหภูมิจะสูงกวา 103 องศาฟาเรนไฮต
กระตาย:
ปวย อุณหภูมิจะสูงกวา 103 องศาฟาเรนไฮต
อุณหภูมิของรางกายสุงกวาปกติเมื่อสัตวปวย สาเหตุกเ็ นือ่ งจากเชือ้ โรคไปรบกวนการควบคุม
อุณหภูมขิ องรางกาย
3. ความสนใจกับสภาพแวดลอม
สัตวจะแสดงอาการซึม ไมสนใจตอสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงหรือเสียงเคาะเรียก
4. จมูก
บริเวณปลายจมูกของสัตวปวยจะแหง อาจพบนํามู
้ กใสหรือขุน เขียวก็ได แลวแตชนิดของเชือ้ โรค
5. ไอหรือจาม
โดยเแพาะสุกรหรือกระตายที่ปวยดวยโรคติดเชื้อทางระบบหายใจจะมีอาการไอหรือจามมาก
6. ผิวหนังและขน
สัตวปวยจะมีผวิ หนังซีดชาว (สุกร) และขนจะหยาบยาวไมเปนมันหรือเปนแผลหรือมีฝห รือตุม
แดงที่ผิวหนัง
7. เยือ่ ตาและเหงือก
จะมีสีชมพุเขมหรือแดงเมือ่ สัตวปว ยมีไข หรือมีสขี าวซีดเมือ่ สัตวปว ยเปนโรคโลหิตจาง หรือโรค
พยาธิภายในชองทอง หรือชองอกหรือมีพาราไซคในเลือดเปนตน
8. การกินนํา้
สัตวปวยจะกินนําน
้ อยลง และถาสัตวไมสนใจทีจ่ ะกินนําเลยแสดงว
้
าสัตวปว ยหนัก หรือใกลตาย
9. การหายใจ
อัตราการหายใจของสัตวปว ยอาจจะเพิม่ มากขึน้ หรือนอยลงกวาปกติได และการหายใจขึน้ ลง
ของทรวงอกจะไมสมําเสมอ
่
สาเหตุสว นมากเนือ่ งมาจากการติดเชือ้ โรคทางระบบหายใจหรือโรคหัวใจ

10. การเตนของหัวใจ
อัตราการเตนของหัวใจของสัตวปว ยอาจจะเร็วหรือชากวาปกติ ซึง่ สาเหตุเนือ่ งมาจากโรคโลหิต
เปนพิษ โรคติดเชือ้ ทางระบบหายใจ โรคหัวใจ หรือเลือดตกในชองทองหรือชองงอกก็ได
11. การขับถายอุจจาระ
อุจจาระของสัตวปวยมักจะมีลักษณะแข็งเปนเม็ดหรือเหลวเปนนํ้า หรือมีเลือดหรือมูกเลือดปน
ออกมา
12. การขับถายปสสาวะ
ปสสาวะของสัตวปวยมักจะมีลักษณะขุนหรือมีเลือดปน หรือมีสเี หลืองเขมขึน้
13. การเจริญเติบโต
สัตวปวย จะโตชา ผอม ซึ่งสาเหตุที่พบเปนปญหามากคือ โรคพยาธิภายในและภายนอก หรือ
โรคลําไสอกั เสบเรือ้ รัง หรือโรคปอดเรือ้ รัง
14. การสืบพันธุ
สัตวเพศเมียและผูเ มือ่ ถึงอายุสมบูรณพนั ธุ แตไมแสดงอาการหรือลักษณะของเพศหรือความ
ตองการทางเพศหรือความตองการทางเพศออกมาใหเห็น
15. การคลอกลูก
เมื่อสัตวต้ังทองและถึงกําหนดคลอดลูกแลว แตไมมกี ารคลอด (ทองเทียม) เกิดขึน้ หรือระยะ
การคลอดนานกวาปกติ หรือการคลอดทีผ่ ดิ ปกติ เนือ่ งจากเชิงการแคบ หรือลูกตัวโตเกินไป หรือชอง
คลอดไปเปด หรือมดลูกไมมกี ารบีบตัว
16. เตานม
สัตวปวยดวยโรคเตานมอักเสบ จะพบอาการเตานมบวม แดง รอน และแขง (ไมนมุ หรือ)
17. ชองคลอด
ภายหลังการผสมพันธุ หรือการคลอดลูกมีการจัดการไมสะอาด จะพบหนองสีครีมหรือเขียว
ไหลออกจากชองคลอด
18. การเดินและทาเดิน
การเดินและทาเดินจะผิดปกติเมื่อสัตวปวยดวยโรคทางระบบประสาท ตัวอยางเชน เดินเปนวง
กรมหรือเดินแข็งเกร็ง เพราะเปนโรคบาดทะยัก เปนตน
หลังการตรวจสุขภาพสัตวเบือ้ งตนทีจ่ ะประกอบการวินจิ ฉัยโรคเบือ้ งตนนัน้ จะตองอาศัยขอมูล
ดังตอไปนี้ มาประกอบกัน คือ

1. ประวัตสิ ขุ ภาพสัตว
ซึ่งมีรายละเอียดตามประเภทของสัตวดงั ตัวอยางตอไปนี้
ประวัติโคหรือแพะ หรือแกะ หมายเลข……………………………………………….…………..
วันเดือน ป เกิด……………………………………………………พ.ศ……………………………………พอหมายเลข……………………………………..
แมหมายเลข……………………………………….ทําวัคซีนโรคปากเทาเปอ ยชนิด…………………………………………………………………..
ครั้งตอไปเมื่อ…………………………………………………………………ครัง้ ตอไปเมือ่ …………………………………………………………
ครั้งตอไปเมื่อ…………………………………………………………………ครัง้ ตอไปเมือ่ …………………………………………………………
ทําวัคซีนโรคคอบวม (เฮโมรายิกเซพติซีเมีย) เมื่อ………………………………………………………………………………………………..
ครั้งตอไปเมื่อ………………………………………………………………ครัง้ ตอไปเมือ่ ……………………………………………………………
ทําวัคซีนโรคแทงติดตอ (บรูเซลโลซีส) สเตรน………………………………………………….เมือ่ …………………………………………….
ตรวจโรคแทงติดตอเมื่อ…………………………………………………...ผล……………………………………………………………………………………..
ครั้งตอไปเมื่อ……………………………………………………ผล……………………………………………….. (กรณีไมไดทาวั
ํ คซีน)
ตรวจพยาธิเมื่อ…………………………………………………………………..พบพยาธิ…………………………………………………………………………..
ยาถายพยาธิชื่อ……………………………………………………………. ถายพยาธิเมื่อ………………………………………………………………………
ครั้งตอไปเมื่อ………………………………………………………ครัง้ ตอไปเมือ่ …………………………………………………………………..
ปวยครั้งแรกเมื่อ…………………………………………………………….อาการที่พบ…………………………………………………………….………………
…………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………
ยาที่ใชรักษา…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………
……………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………
ผลการรักษา…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………
………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………….
ปวยครั้งที่สองเมื่อ……………………………………………………………..อาการที่พบ………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………
ยาที่ใชรักษา…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………
…….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………..
ผลการรักษา…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………
………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………..
ปวยครั้งที่สามเมื่อ……………………………………………………………..อาการที่พบ……………………………………………………………………..
………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………..
ยาที่ใชรักษา…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………
……………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………
ผลการรักษา…………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………………….
………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………………………
หมายเหตุ…………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………………………
…………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….………

ประวัติสุกรพันธุ… ……………………………….เบอร…………………….
วันเดือน ป เกิด…………………………………………………………………….พ.ศ…………………………………………………………………………………..
ฉีดธาตุเหล็กเมื่อ……………………………………………………….ปริมาณ…………………………………………………………………..มิลลิกรัม
ทําวัคซีนโรคอหิวาตสุกรเมื่อ…………………………………………………………………ครัง้ ตอไปเมือ่ ………………………………………………
ครั้งตอไปเมื่อ…………………………………………………………………ครัง้ ตอไปเมือ่ …………………………………………………………
ทําวัตซีนโรคปากเทาเปอยชนิด………………………………………………………………….เมือ่ …………………………………………………………
ตรวจพยาธิเมื่อ…………………………………………………………………..พบพยาธิชนิด……………………………………………………………………
ถายพยาธิดวยยา……………………………………………………………….………..เมือ่ …………………………………………………………………………..
ครั้งตอไปเมื่อ………………………………………………………ตรวจพยาธิเมื่อ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………ผล…………………………………………………………………………………
ตรวจโรคแทงติดตอเมื่อ…………………………………………………...ผล……………………………………………………………………………………..
ครั้งตอไปเมื่อ……………………………………………………..…ผล……………………………………………………………………………………..
ปวยครั้งแรกเมื่อ…………………………………………………………….อาการที่พบ…………………………………………………………….………………
…………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………
ยาที่ใชรักษา…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………
……………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………
ผลการรักษา…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………
………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………….
ปวยครั้งที่สองเมื่อ……………………………………………………………..อาการที่พบ…………………………………………………………………….
……………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………
ยาที่ใชรักษา…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………
……………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………
ผลการรักษา…………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………
………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………
หมายเหตุ…………………………………………………………….…………………………………………………………….………………………………………………
…………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….………
2. ขอมูลเกีย่ วกับจํานวนสัตวปา
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนสัตวปว ยทีเ่ กิดขึน้ ก็ยงั สมารุนํามาใชประกอบการวินจิ ฉัยโรคเบือ้ งตน ได
อีกดวย ดังนี้
2.1 ถามีจานวนสั
ํ
ตวปว ย 1 หรือ 2 ตัวในฝูงเดียวกันหรือคอกเดียวกัน และจํานวนสัตวปว ย ไม
เพิ่มจํานวนมากขึ้นในวันตอมา อาจจะวินิจฉัยวาสัตวปวยตัวนั้นเปน โรคไมระบาด

2.2 ถามีจานวนสั
ํ
ตวปว ยมากกวา 3 ตัวขึน้ ไปในฝูงเดียวกันหรือคอกเดียวกันและจํานวนสัตว
ปวย เพิ่มจํานวนมากขึ้นในวันตอมา อาจจะวินจิ ฉัยวาสัตวปว ยเหลานัน้ เปน โรคระบาด หรือการจัด
การฟารมใน ดานการเลี้ยงดู หรืออาหารลมเหลว
จากจํานวนสัตวปว ยจึงสามารถชวยบงบอกถึงความรุนแรงของสาเหตุทท่ี าให
ํ สัตวปวย
และ
ความยากงายในการักษาหรือการแกไข และในกรณีทเ่ี กิดโรคระบาด ควรรีบแจงหนวยงานสัตวแพทย
ของราชการใหชวยแกไขโดยดวน
3. อาการทีส่ ตั วปว ยแสดงออกมาใหเห็น
ซึ่งอาการทีป่ ว ยแสดงออกนัน้ สามารถตรวจพบไดโดย
3.1 การซักถามจากคนเลีย้ งสัตว การซักถามอาการจากคนเลีย้ งสัตวนน้ั จะมีความเชือ่ ถือได
ไมเกิน 70 เปอรเซ็นต เพราะคนเลีย้ งสัตว ถารักสัตวเลีย้ งของตัวเองมากก็จะเลาอาการปวยของสัตว
มากเกินความจริง หรือถาไมสนใจสัตวเลีย้ งของตนเองคนเลีย้ งก็ไมกลาเลาอาการปวยจริงอีก เพราะกลัง
จะถูกตอวา วาไมสนใจปลอยใหสัตวปวยหนักแลวจึงมาแจง สวนมากคนเลี้ยงสัตวประเภทหลังนี้ จะ
บอกวาสัตวเพิ่งปวย ถึงแมวา ความจริงเปนสัตวปว ยตัวนัน้ จะปวยมาหลายวันแลวก็ตาม
3.2 การตรวจพบอาการไดจากการสังเกต อาการที่ตรวจพบไดนั้น ไดมาจากการสังเกตจาก
สัตวปวยประกอบกับสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัวสัตว อาการทีส่ ามารถตรวจพบได ดวยการสังเกตไดแก
อาการซึม เบือ่ อาหาร ไมกนิ อาหารหรือกินอาหารนอย นํ้ามูกไหล ขีต้ ากรัง หายใจลําบาก หายใจแรง
ไอหรือจาม นํ้าลายไหล ปลายจมูกแหง ผิวหนังซีดขาวหรือหยาบแหงไมเปนมัน ขนยาวไมเปนมัน การ
เดิน-นั่ง นอนผิปกติ อุจจาระเปนเม็ด (ยกเวนกระตาย) หรือเหลวเปนนํา้ หรือมีมกู เลือดปนออกมา
ดวยปสสาวะสีเหลืองเขม หรือ ขุน หรือมีเลือดปน เปนตน
3.3 การตรวจพบอาการไดโดยการใชมอื สัมผัส อาการที่ตรวจพบไดโดยการใชมือสัมผัส ได
แก อาการไข (โดยใชหลังมือแนบที่บริเวณหลังหู หรือบริเวณขาหนีบของสัตว) หรือบริเวณทีม่ อี าการ
บวมเพื่อตรวจดูวาเปนฝหรือเนือ้ งอกหรือบริเวณใตทอ งของสัตวทม่ี อี าการบวม เพือ่ ดูวา เปนฝหรือไส
เลื่อน เปนตน
3.4 การตรวจพบอาการไขโดยการใชปรอทวัดไข ปรอทวัดไขสามารถบอกใหผเู ลีย้ งสัตว
ทราบวาสัตวเลีย้ งของตนปวยหรือไม และชวยใหผูเลี้ยงสัตวทราบวายสที่ใชรักษานั้นออกฤทธิ์ทําลายเชือ้
โรคในตัวสัตวไดดีแคไหน การใชปรอทวัดไขยงั สามารถชวยบงบอกถึงระยะเวลาของการรักษาวาจะนาน
กี่วัน ถาการรักษาดวยยารักษาโรคนั้นออกฤทธิ์ทําลายเชือ้ โรคในตัวสัตวไดดแี ลว อุณหภูมขิ องรางกาย
สัตวปวยก็จะลดลงเปนปกติในวันตอมา และใหทาการรั
ํ
กษาตออีก 2 วัน และถาอุณหภูมขิ องรางกาย
สัตวปว ยลดลงเปนปกติในวันที่ 2 หรือวันที่ 3 ใหทําการรักษาตออีก 2 วันเชนกัน แตถา สัตวยงั มีอาการ
ไขเหมือนเดิมแสดงวายารักษาโรคนั้นใชไมไดผล ระยะเวลาของการรักษาก็จะนานขึน้
จากการตรวจหาอาการสัตวปวยทั้ง 4 วิธนี น้ั จะชวยใหผูเลี้ยงสัตวทราบวาสัตวของตนปวยหรือ
ไม แตถามีประสบการณความรูมากพอผูเลี้ยงสัตวก็สามารถบอกไดวาสัตวของตนปวยเปนโรคเกี่ยวกับ
ระบบใดของรางกายสัตว หรือปวยเปนโรคระบาดหรือไม เพื่อจะทําการแกไขไดถกู ตองกอนทีส่ ตั วจะตาย
หรือแกไขไมทัน

ถาผูเลี้ยงสัตวไมมีความรูเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพสัตวเบื้องตนแลวสัตวที่เพิ่งเริ่มปวยก็จะไมได
รับการบําบัดรักษาอยางถูกตองในทันที ซึง่ อาจจะมีผลทําใหสตั วบางตัวตายและบางตัวปวยเรือ้ รัง เนือ่ ง
จากรางกายสามารถตอสูกับเชื้อโรคไดบาง จึงอาจไมถงึ ตายแตจะแสดงอาการปวยหนักออกมาใหเห็น
ซึ่งในชวงนี้การรักษาจะยากขึ้นและสัตวปวยจะโตชาและผอมลง

สรุป
อาการของสัตวที่มาสารถตรวจพบไดทั้งหมดนั้น สามารถนํามาสรุปเขาเปนระบบ ไดดงั นี้
1. โรคทีต่ ดิ เชือ้ ทางระบบหายใจ
อาการที่ตรวจพบไดคือ สัตวมไี ขสงู เยือ่ ตาแดง ซึม เบือ่
อาหาร หรือ ไมกนิ อาหาร ไอ จาม หายใจลําบาก หรือหายใจแรง
หรือหอบ นํามู
้ กไหลมีขต้ี า
สําหรับยาที่ใหผลตอการติดเชื้อระบบหายใจที่เกิดจากเชื้อ
แบคทีเรียไดแก ยาปฏิชวี นะ ตัวอยางเชน ยาเพ็นนิซลิ ิน ยาแอมพิซิ
ลิน ยากลุม เตตาไซคลิน และยาอีริโทรมัยซิน เปนตน และยากลุม
ซัลฟาและถามีไขสูงก็ควรใชยาลดไขรวมดวย ตัวอยางเชน ยาพารา
เททามอล ยาโนยายิน เปนตน
2.โรคติดเชือ้ ทางระบบทางเดินอาหาร
อาการที่สามารถตรวจพบไดคือ มีไข อุจจาระเหลวเปนนํามี
้ สเี หลืองหรือ แดง หรือนําตาล
้
หรือ
มีมูกเลือดปนออกมาดวย ถาไมรีบทําการรักษาสัตวปวยจะมีอาการผิวหนังแหง ขนหยาบไมเปนมัน ซึม
และเบือ่ อาหาร
สํ าหรับยาที่ใหผลตอโรคที่ติดเชื้อทางระบบทางเดิน
อาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไดแก ยาปฏิชวี นะ ตัวอยาง
เชน สเตร็ปโตมัยซิน ยานีโอมัยซิน และยาคลอแรมแฟนนิ
คอล เปนตน ยากลุม ซัลฟา และยาสังเคราะหในกลุม ไนโตร
ฟูราโซน และถาสัตวสูญเสียนํามากก็
้
ควรจะใหน้ําเกลือ โดย
การฉีดเขาเสนเลือด
** หมายเหตุ กรณีสตั วทอ งอืด วิธกี ารแกไขอยางงายๆ ทําไดโดยการไลใหสตั วเดิน หรือวิ่งให
มากขึน้ และใชนามั
ํ้ นพืชกรอกปากสัตว

3. โรคติดเชือ้ ทางระบบสืบพันธุ
อาการที่ตรวจพบได คือ มีไข หนองไหลออกจากชอง
คลอด เตานมบวม แดง รอน และแข็งซึม และเบือ่ อาหาร ใน
กรณีที่สัตวทองพบวาจะทําใหแทงลูก
สํ าหรับยาที่ใหผลตอโรคที่ติดเชื้อทางสืบพันธุทเกิดจาก
เชื้อแบคทีเรีย ไดแก ยาปฏิชวี นะ ตัวอยางเชน ยาเพ็นนิซลิ ิน ยาลิวโอซิลิน ยาคลอแรมเฟนนิคอล และ
ยากลุม เตตรา ไซคลิน เปนตน และยากลุมซัลฟา (ในกรณีการรักษาเตานมอักเสบของโคนิยมใชยาสอด
เขาในหัวนม หรือใชยาเหน็บในชองคลอดกรณีรกั ษามดลูกอักเสบ)
4. โรคติดเชือ้ ทางระบบประสาท
อาการที่สามรถตรวจพบได คือ ไขสงู ทาเดินแข็งผิดปกติ
ตัวสั่นจนกินอาหารไมได เดินไมสมั พันธกนั ขาเกร็ง และชัก
สําหรับที่ใหผลตอโรคติดเชื้อทางระบบประสาทที่เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรีย เชน โรดบาดทะยัก ยาปฏิชีวนะที่ใชรักษาคือ ยา
เพ็นนิซลิ ิน และยาแอนตีท้ อ็ กซิน
5. โรคติดเชือ้ ทางระบบขับถายปสสาวะ
อาการที่ตรวจพบได คือ มีไข ปสสาวะขุน ขาว หรือมีสี
แดง หรือสีนาตาลแดง
้ํ
อาจพบอาการซึมและเบือ่ อาหารดวย
สํ าหรับยาที่มีผลตอโรคติดเชื้อทางระบบขับถายปสสาวะ
ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนั้น สวนมากนิยมใชกลุม ซัลฟา
สําหรับอาการที่กลาวมาทั้ง 5 ระบบ เปนเพียงอาการของ
โรค ซึง่ อาจจะพบเพียงอาการใดอาการหนึง่ เทานัน้ ไมจาเป
ํ นตอง
พบทั้งหมด ดังนัน้ ถาสัตวเลีย้ งของทานแสดงอาการปวยดังกลาวมาแลวขางตน และทานไดดําเนินการ
รักษาสัตวปวยดวยตนเอง ถาการักษาโรคไมตอบสนองตอยาทีใ่ ชรกั ษาหรือเกิดปญหาโรคระบาดขอให
ทานรีบแจงหนวยงานสัตวแพทยโดยดวน

สัตวปว ย ! อยารักษาดวยตนเอง
ควรแจงสัตวแพทยทันที

