โรคลัมป สกิน
(Lumpy Skin Disease)
สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว
กรมปศุสัตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สถานการณปจจุบัน

สถิติการระบาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประเทศ

อัตราปวย

อัตราการตาย

การใชวัคซีน

เวียดนาม

≈10%

0.07%

ระหวางการทดลองใช ไดแก
Lumpyvac Lumpyshield
(นําเขา) และ Goat pox
vaccine (ผลิตเอง)

เมียนมาร

≈ 3 - 6%

-

ยังไมมีนโยบายชัดเจน

สาเหตุของโรค
Large double stranded DNA virus

ตําแหนงที่มีการแบงตัวของ
เชื้อไวรัส

ผิวหนัง

ตําแหนงที่มีการแบงตัวของ
เชื้อไวรัส  เซลลเยื่อบุ
(Epithelium cells)

ชองจมูก

พื้นผิวของอวัยวะตางๆ
เยื่อเมือกในชองปาก
ระบบทางเดินอาหาร

ระบบทางเดินหายใจ
Source: FAO & EuFMD

ชองทางการติดตอ
• แมลงดูดเลือด (Mechanical Vector)
• การเคลื่อนยายสัตวมีชีวิต
• การสัมผัสสิ่งของปนเปอนเชื้อ
ไมจัดเปนชองทางหลักในการติดตอ
• สะเก็ดแผล สารคัดหลัง เชน น้ําเชื้อ น้ําลาย น้ํานม
• ไมมีรายงานวาพบไวรัสในเนื้อสัตว (กลามเนื้อลาย)/กีบ/เขา/ไขมัน

Source: FAO & EuFMD

ตัวอยางแมลงดูดเลือด
o ยุง เชน Aedes Aegypti เป็ นต้น ประมาณอย่างน้อย 6 - 8 วัน (Chihota et al., 2001,
Sanz-Bernardo et al., 2020 และ Carn & Kitching, 1995)
o Culex quinquefasciatus (ยุงรําคาญ), Culicoides nubeculosus (ริน้ ) ประมาณ 8 วัน
(Sanz-Bernardo et al., 2020)
o Stomoxys calcitrans (แมลงวันคอก) ประมาณ 6 ชั่วโมง (Issimov et al., 2020)
นอกจากนีย้ งั สามารถพบเชือ้ ไวรัสในกรณีท่ีแมลงสํารอกหรืออุจจาระออกมาได้ประมาณ
3 วันภายหลังแมลงได้รบั เชือ้ (Paslaru et al., 2021)
o เห็บแข็ง (Ixodid ticks) Rhipicephalus appendiculatus และ Amblyomma
hebraeum สามารถพบ DNA ของไวรัสประมาณ 9 – 14 หลังจากได้รบั เชือ้ แต่ยงั ไม่พบ
หลักฐานว่าสามารถแยกเชือ้ เป็ นได้จากเห็บแข็งเหล่านี ้ (Tuppurainen et al., 2011)

สัตวที่มีความไวตอโรค
• ไมติดคน
• ยังไมพบการติดขามไปสูแพะแกะ
Bos taurus

โคเนื้อสายพันธุยุโรป/ลูกผสม

โคนม
โดยเฉพาะตัวที่ใหผลผลิตสูง

โคเนื้อพันธุพื้นเมือง/Zebu/Bos indicus

กระบือ

Source: FAO & EuFMD

ระบาดวิทยาทั่วไป
อัตราการปวย 5 – 45%
อัตราการตาย < 10%

Mild

•
•
สัตวที่ติดเชื้อจะแสดงอาการประมาณ 50% ของสัตวที่ติดเชื้อทั้งหมดแตสามารถแพรเชื้อได

Severe

ระยะการเกิดโรค: เฉียบพลัน/กึ่งเฉียบพลัน/ไมชัดเจน
ไมพบภาวะการเปน Carrier หลังจากหายแลว

Source: FAO & EuFMD

อาการแสดงโดยทั่วไป
ซึม เบื่ออาหาร
ไมอยากเคลื่อนไหว

มีไข

ระยะฟกตัวโดยประมาณ

• OIE Code  ประมาณ 28 วัน

14 days PI

7 days PI

ขา

คอ
เตานม

27+ days PI

Source: FAO & EuFMD, Mulatu&Feyisa (2018)
หัว

รอบทวารหนัก

21-26 days PI

11 days PI

บริเวณที่มักพบรอยโรคที่ผิวหนัง
อวัยวะสืบพันธุ

19 days PI

น้ํานมลดอยางเห็นไดชัด
การศึกษาในประเทศไนจีเรีย พบ
น้ํานมลด 25-65% (Limon et
al., 2020)

รอยโรคของอวัยวะภายใน

การวินิจฉัยแยกแยะ

สวนใหญมักนําตัวอยางตรวจดวยวิธี PCR

Pseudo lumpy skin
disease/Bovine herpes
mammillitis (bovine
herpes virus 2)

พบรอยโรคตื้น ระยะเวลาเกิดโรคสั้นและรุนแรงนอยกวา
Source: FAO

แมลงสัตวกัดตอย, ลมพิษ, และ
ปฏิกิริยาแพแสง:

พบรอยโรคตื้น ระยะเวลาเกิดโรคสั้นและรุนแรงนอยกวา
สามารถพบไดทั่วรางกาย

Pseudocowpox
(Parapoxvirus)

พบรอยโรคเฉพาะบริเวณหัวนมและเตานม

Dermatophilosis

รอยโรคตื้น ลักษณะเปนรอยโรค กลาก/Ringworm ไมมีการเกิด
แผลหลุม

Bovine papular stomatitis
(Parapoxvirus)

พบรอยโรคเฉพาะบริเ วณเนื้ อ เยื่ อ ออ น เช น ภายในปาก
และ ระบบทางเดินหายใจ เปนตน

Demodicosis

รอยโรคมักพบตามหนอก คอ หลัง สีขาง มักพบขนรวงดวย
สามารถวินิจฉัยเบื้องตนไดจากการขูดผิวหนังและสงดูภายใตกลอง
จุลทรรศน

เชื้อรา

Onchocerciasis

รอยโรคมักเกิดบริเวณใตทองแนวกลางลําตัว

ตัวอยางที่สามารถแยกเชื้อไวรัสได
ตุมที่ผิวหนัง
สะเก็ดแผลแหง
หนังสัตวที่ปลอยใหแหงตามธรรมชาติ
เลือด
น้ําลายและน้ํามูก
สิ่งคัดหลั่งจากตา
น้ําเชื้อ
น้ํานม
ปสสาวะและอุจจาระ
พื้นที่ในที่รมแสงแดดสองไมถึง เชน คอกสัตว เปนตน

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยูได
39 วัน (อุณหภูมิหอง)
33 วัน (อุณหภูมิหอง) และหลายปหาก
O
เก็บที่อุณหภูมิ -20 C
18 วัน (อุณหภูมิหอง)
5 – 16 วัน (อุณหภูมิหอง)
อยางนอย 21 วัน (อุณหภูมิหอง)
ไมทราบ
22 วัน (อุณหภูมิหอง)
ไม ท ราบ แต ไ ม ถือ เป น ช อ งทางหลั กใน
การติดตอ เวนแตจะใชใหสัตวกิน
ไมทราบ
หลายเดือน

Safe Commodities/ผลิตภัณฑที่ไมพบเชื้อไวรัส (OIE, 2018)
1.skeletal muscle meat (กลามเนื้อลาย);
2.casings (ปลอกสําไส);
3.gelatine and collagen;
4.Tallow (Hard Fat);
5.hooves and horns (กีบและเขา).

การฆาเชื้อไวรัส (OIE, 2017):
ประเภท

รายละเอียด

ความรอน
pH
สารเคมี/น้ํายา
ฆาเชื้อโรค

55°C เวลา 2 ชั่วโมง หรือ 65°C เวลา 30 นาที
นอยกวา 6.6 หรือมากกวา 8.6 ขึ้นไป
ether (20%), chloroform, formalin (1%),
phenol (2% เวลา15 นาที), sodium hypochlorite
(2–3%), iodine compounds (1:33 dilution),
Virkon® (2%), quarternary ammonium
compounds (0.5%) และสารชะลางที่สามารถ
ละลายไขมันได เชน sodium dodecyl sulphate
เปนตน
สามารถฆาเชื้อไดดีแตไมทราบระยะเวลาที่แนนอน

แสงแดด

Source: FAO & EuFMD

การเก็บตัวอยาง
รอยโรคที่ผิวหนัง/
สะเก็ดแผล 5 g
เลือดในหลอด EDTA
เนนย้ําใหเก็บ
ตัวอยางเหลานี้
6 – 15 วันหลังการติดเชื้อ (Babuik et al., 2008)

14 – 20 วันหลังการติดเชื้อเปนตนไป

การเก็บรักษาตัวอยาง
• อุณหภูมิ  2-4 OC
• เก็บไดนาน  48 ชม.
• แนะนําใหสงหองปฏิบัติการ
ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
Source: FAO & EuFMD

การควบคุมและปองกันโรค
ประชาสัมพันธ สรางการ
ตระหนักรู เพื่อเรงคนหาโรค

Source: FAO & EuFMD

ควบคุมการเคลื่อนยาย

การทําลายสัตว

การฉีดวัคซีนเชื้อเปน
ทุก 6 เดือน

สารฆาแมลง

•

•
•

Mild Neethling Disease/Generalized
reaction with skin nodules up to 2-3
wks without necrotic lesion
Reaction has been shown to occur
only in the 1st vaccination
No outbreak from vaccine has been
reported.

•
•

•

Cheaper
GTPV No side effect.
•
Need more studies to evaluate
efficacy but only 3 studies has shown
to be as equally effective as
homologous vaccine
SPPV rare side effect
•
Need challenge experiment to
confirm efficacy before use

Major problem  reduce milk production between 7 – 30 days post vaccination
(approx. 16% (Katsoulos et al., 2018))
No DIVA  PCR, Antibody detection is not related with protection  Active clinical surveillance = key
Inactivated vaccine will soon be available with shorter protected duration but safer for LSD free countries

การควบคุมพาหะ
Cattle should be treated
regularly with insect
repellents/spot on to
minimize the risk of
mechanical vector
transmission of the
disease. This measure
cannot fully prevent
transmission but may
reduce the risk.

การใชตาขาย

ทําลายแหลง
เพาะพันธุ

Large-scale use of insecticides in the
environment is not recommended
as it may be harmful
to the ecological balance, and to
other useful insects such as
honeybees.

Control Options

Total
stamping out
@First incursion

Partial
stamping out +
Vaccination

Vaccination

“According to the EFSA urgent advice on lumpy skin disease, vaccination has a greater impact in
reducing LSDV spread than any stamping-out policy” (EFSA, 2016)

Source: FAO & EuFMD

“No solution fits all  Adapt policy to reality” (Galon, 2020)

ระบบการรายงานและเครือขายเฝาระวังโรค

กรม

สคบ.
ปศข
กสก.

ปศอ./ปศจ.

ตาก

สอส.

กาญจนบุรี

สพพ.

แมฮองสอน

สทป.

ดานอื่นๆ

กสส.
สพส.

e-Smart

สสช

ศวพ.

หนวยงานอื่นของ
กรมฯ

โรงฆา

หองปฏิบัติการ
ตรวจโรค

สนับสนุนอุปกรณสําหรับเก็บตัวอยาง

สหกรณ/ศูนยฯ
สมาคมโคนม โคเนื้อ

พัฒนาใหสามารถ Screening
Test ได ???

เครือขายเฝาระวังทางอาการ
แนะเกษตรกรในการปองกันโรค

ผลกระทบ
• โดยเฉพาะโคสายพันธุยุโรป และโคนม (Bos taurus) ซึ่งไวตอโรคมากกวา กระบือและโคพื้นเมือง (Bos indicus)
• การเจริญเติบโตลดลง ใหผลผลิตไมเต็มศักยภาพ
• สูญเสียมูลคาซาก โดยเฉพาะหนังโค-กระบือ
• สัตวอาจแทง และมีปญหาของระบบสืบพันธุ ตลอดจนปญหาการผสมไมติดในระยะยาว
• กรณีโคนมอาจพบการเสียหายของเตานม น้ํานมลด เนื่องจากความเครียดจากรอยโรคที่เกิดขึ้นเปนเวลานาน
• กําแพงตอการคาระหวางประเทศ
• สูญเสียกําลังคนและงบประมาณคาเวชภัณฑในการรักษาเนื่องจากตองมีการดูแลรอยโรคเปนระยะเวลานาน
• เสี่ยงตอการเพิ่มปริมาณของเชื้อดื้อตอยาปฏิชีวนะ

สื่อประชาสัมพันธ

โรคติดเชื้อที่พบในโคและกระบือ อัตราปวยมากกวารอยละ 5 โดยพบ
ตุมเนื้อ (Nodule) บนผิวหนังและเยือ่ เมือกทั่วร่างกาย ซึง่ จะตก
สะเก็ดและเป็ นแผลหลุมในเวลาต่อมา หรือสัตว์อาจมีไข้และ
หายใจลําบาก ในโคนมอาจพบนํา้ นมลดอย่างรวดเร็ว

1. เก็บตัวอยาง

มาตรการควบคุมโรค-ฟารมสงสัย
-

-

เพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวังเชิงรุกในฟารมโคกระบือ โรง
ฆาสัตว ตลาดนัดคาสัตวและสนามชนโคตามนิยามของโรค
ประชาสัมพันธเกษตรกรถึงแนวทางการเฝาระวังและแจง
โรค ทุกครั้งเมื่อมีการลงพื้นที่เฝาระวังเชิงรุกหรือดําเนินการ
ตางๆ ในฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงโค เชน การคลําตอม
น้ําเหลือง วัดไข เปนตน
สอบสวนโรคหา
แหลงที่มา

2. การจัดการตัวสัตว

ปศอ. & ปศจ.

LSD

ทันที
ไมตองรอผล Lab

-

จัดทําบันทึกสั่งกักสัตวปวยและสัตวรวมฝูง โดยระบุวาสงสัยโรคลัมป สกิน อยางนอย 30 วัน
ถาพบสัตวปวยเพิ่มเติมระหวางกักใหเริ่มตนนับวันกักใหมจากสัตวปวยตัวลาสุด

-

ตรวจรางกายโดยการคลําผิวหนังของสัตวรวมฝูงโดยละเอียดตามนิยามเพื่อคนหารอยโรคใน
ระยะเริ่มตน ตลอดจนวัดอุณหภูมิรางกายสัตวทางทวารหนักทุกสัปดาห หากพบวาอุณหภูมิสูง
กวา 40.5 องศาเซลเซียส หรือประมาณ 104.9 องศาฟาเรนไฮต ใหดําเนินการแยกสัตวไปที่
คอกสัตวปวยและสงสัยวาสัตวดังกลาวอยูในชวงเริ่มตนของการแสดงอาการ พรอมทั้งเฝาระวัง
อาการสัตวดังกลาวอยางใกลชิด

-

แยกสัตวปวยออกจากสัตวรวมฝูง โดยโรงเรือนตองมีมุงคลุมอยางมิดชิด
จัดสรรอุปกรณดักแมลงวันเพื่อปองกันไมใหมีแมลงวันมาวางไขบริเวณที่มีแผลหลุม
รักษาสัตวปวยดวยยาปฏิชีวนะรวมกับยารักษาแผลภายนอกโดยแนะนําใหเกษตรกรจัดใหสัตว
อยูในพื้นที่แหงสะอาดหรือมีวัสดุรองนอนปองการติดเชื้อแทรกซอนจากแบคทีเรีย
พิจารณาสงสัตวรวมฝูงเขาโรงฆาสัตว โดยสื่อสารกับเกษตรกรถึงความสูญเสียตอผลผลิตและ
สวัสดิภาพสัตว ตลอดจนลดโอกาสที่สัตวรวมฝูงและสัตวใกลเคียงจะปวยเพิ่มเติม
กรณีพบสัตวตายใหดําเนินการเก็บตัวอยางอวัยวะเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุการตายที่แทจริงตอไป

สนง. ปศข.

รายงาน e-smart surveillance ทันที โดยกรอกวาสงสัยโรค LSD
อัพโหลด กคร 3 (เฉพาะกิจ) ทุกวันจนกวาสัตวจะหายปวย
ใชกคร. 5 เพื่อการรายงานการกําจัดพาหะในสัตวรายตัวแทนการฉีดวัคซีน

50 km

สคบ.
dcontrol5@dld.go.th

-

สงสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติทันทีภายใน ๒๔ ชั่วโมง โดยใหบรรจุตัวอยางในถุงพลาสติกจํานวน
3 ชั้น มัดปากถุงแตละชั้นใหแนน และแชเย็นที่อุณภูมิ 2 - 4 องศาเซลเซียส
เก็บเปนรายตําบล ดังนี้
- ผิวหนัง ตุมเนื้อ หรือสะเก็ดเนื้อตายที่หลุดจากแผล ปริมาณประมาณ 5 กรัม ใน
Glycerin buffer ใหทวมตัวอยาง
- เลือด (Whole blood) ปริมาณ 3 - 5 มิลลิลิตร บรรจุในหลอด EDTA
- เก็บตัวอยางสัตวทุกตัวที่ปวย โดยหากพบวามีสัตวปวยมากกวา 5 ตัว ใหสุมสัตว
ปวยเพื่อเก็บตัวอยางจํานวน 5 ตัว

-

มาตรการควบคุมโรค-ฟารมสงสัย
3. การกําจัดแมลงพาหะ

สอบสวนโรคหา
แหลงที่มา

ปศอ. & ปศจ.

LSD

ทันที
ไมตองรอผล Lab
สคบ.
dcontrol5@dld.go.th

สนง. ปศข.

50 km

รายงาน e-smart surveillance โดยกรอกวาสงสัยโรค LSD
อัพโหลด กคร 3 (เฉพาะกิจ) ทุกวันจนกวาสัตวจะหายปวย
ใชกคร. 5 เพื่อการรายงานการกําจัดพาหะในสัตวรายตัวแทนการฉีดวัคซีน

- กําจัดแมลงพาหะโดยใชสารเคมีกําจัดแมลงแบบ Spot-on หรือ pouron สําหรับสัตวทุกตัวในฝูงเปนประจําทุก 2 สัปดาห หรือตามที่ฉลากกําหนด
จนกวาโรคจะสงบ
- งดการผสมเทียม ตลอดจนฆาเชื้อโรคในอุปกรณและแยกอุปกรณที่ใช
รวมกัน เชน แยกเข็มฉีดยา ถุงมือลวงตรวจ และคีมหนีบเบอรหู เปนตน
- ปรับภูมิทัศนรอบฟารมใหโปรงโลงไมเปนแหลงที่อยูอาศัยของแมลง
พาหะ รวมถึงกําจัดแหลงเพาะพันธยุงในพื้นที่โดยรอบดวย
- ทําลายเชื้อโรคและพิจารณาใชสารฆาแมลง เชน สารกลุม Pyrethrin
เปนตนในพื้นที่โดยรอบจุดเกิดโรค ทั้งนี้รูปแบบและวิธีการใชใหยึดจากฉลากของ
ผลิตภัณฑเปนหลัก
- พิจารณาประสานงานกับหนวยงานองคการบริการสวนทองถิ่นในการ
ฉีดพนยาฆายุงในพื้นที่เพื่อปองกันสัตวพาหะ
- กําจัดมูลสัตวออกจากฟารมเปนประจําหรือใชผาใบคลุมปองกันแมลง
มาวางไข

มาตรการควบคุมโรค-ฟารมที่เกี่ยวของกับฟารมสงสัย  เสี่ยงสูงมาก
สอบสวนแลวพบวามีประวัติการเคลื่อนยายกับฟารมที่พบสัตว
ปวยโดยการตรวจสอบระบบ e-movement หรือ การสอบถาม
เกษตรกร (ไมวาฟารมจะหางจากฟารมที่สงสัยเทาใดก็ตาม)

สอบสวนโรคหา
แหลงที่มา

ปศอ. & ปศจ.

LSD

ทันที
ไมตองรอผล Lab
สคบ.
dcontrol5@dld.go.th

สนง. ปศข.

รายงาน e-smart surveillance ทันที โดยกรอกวาสงสัยโรค LSD
อัพโหลด กคร 3 (เฉพาะกิจ) ทุกวันจนกวาสัตวจะหายปวย
ใชกคร. 5 เพื่อการรายงานการกําจัดพาหะในสัตวรายตัวแทนการฉีดวัคซีน

1. เก็บตัวอยาง
2. การจัดการตัวสัตว
- จัดทําบันทึกสั่งกักสัตวปวยและสัตวรวมฝูง โดย
ระบุวามีความเกี่ยวของกับฟารมที่สงสัย
โรคลัมป สกิน อยางนอย 30 วัน
- จัดสรรใหสัตวอยูในโรงเรือนที่มีมุงคลุมอยาง
มิดชิดเพื่อปองกันแมลงดูดเลือดแพรกระจายโรค
ใหสัตวอื่นๆในพื้นที่
- ตรวจรางกายของสัตวในฝูงโดยละเอียดตามนิยาม
เพื่อคนหารอยโรคในระยะเริ่มตน ตลอดจนวัด
อุณหภูมิรางกายสัตวทางทวารหนักทุกสัปดาห
หากพบวาอุณหภูมิสูงกวา 40.5 องศาเซลเซียส
หรือประมาณ 104.9 องศาฟาเรนไฮต ให
ดําเนินการแยกสัตวดังกลาวและสงสัยวาสัตว
ดังกลาวอยูในชวงเริ่มตนของการแสดงอาการ
- ติดตามเฝาระวังทางอาการติดตอกันทุกสัปดาห
เปนระยะเวลา 30 วัน
3. การกําจัดสัตวพาหะ
- ดํ า เนิ น การป อ งกั น และควบคุ ม แมลงพาหะ
เชนเดียวกับฟารมที่พบสัตวปวยสงสัย

มาตรการควบคุมโรค-50 กม รอบจุดเกิดโรค
- ตรวจรางกายของสัตวเชนเดียวกับฟารมที่พบสัตวแสดงอาการตามนิยามและ
กําจัดพยาธิภายนอกแบบ Spot-on หรือ Pour-on ในโคกระบือทุกตัวจนกวาโรค
จะสงบ

LSD

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสัตวที่มีอายุนอย หรือ โคที่มีเลือดผสมสาย
พันธุยุโรปสูง หรือ โคนม หรือ สัตวที่ใหผลผลิตสูง ทั้งนี้รูปแบบ
และวิธีการใชตามฉลากของผลิตภัณฑ เปนหลัก
- ประชาสัมพันธใหเกษตรกรสังเกตอาการสัตวปวยดวยตนเอง ตามนิยามทาง
อาการ โดยเฉพาะการคลําตอมน้ําเหลืองและการสังเกตตุมนูนตามรางกาย
เมื่อพบความผิดปกติใหแจงเจาหนาที่ทันที
- ปองกันและควบคุมแมลงพาหะเชนเดียวกับฟารมที่พบสัตวปวยตามนิยาม

