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บทน า 

โรคลัมปีสกินเป็นโรคติดต่อที่มีแมลงหรือแมงเป็นพาหะ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้วงการ  
ปศุสัตว์เป็นอย่างสูง พบการระบาดครั้งแรกที่ประเทศแซมเบียใน พ.ศ. ๒๔๗๒ ในประเทศไทยพบโรคลัมปีสกิน 
เมื่อปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และพบการระบาดกระจายในวงกว้าง
มากขึ้น พบโคเนื้อแสดงอาการของโรคลัมปีสกิน ขณะนี้ (วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)  พบการระบาดสะสม
รวม ๖๕ จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบเกือบ ๓๐๐,๐๐๐ ราย ปศุสัตว์ป่วยตายสะสม ๕๑,๐๗๓ ตัว อยู่
ระหว่างการรักษาเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว (https://www.thairath.co.th/scoop/theissue) 

อาการของโรค 

สัตว์ที่ได้รับเชื้อไวรัสลัมปีสกินจะมีไข้สูงประมาณ ๔๐-๔๑.๕ องศาเซลเซียส หลังจากได้รับเชื้อไวรัส
เข้าสู่ร่างกาย ๔-๑๒ วัน โดยทั่วไปประมาณ ๗ วัน (Haig, 1957) ส่งผลให้ต่อมน้ าเหลืองโตและมีตุ่มขึ้นตาม
ผิวหนังทั่วร่างกาย โดยเฉพาะ หัว ขา น่อง เข่า ถุงอัณฑะ และราวนม เกิดเป็นตุ่มเนื้อตาย ตกสะเก็ดในที่สุด 
ประมาณร้อยละ ๕๐ ของโคนมที่ติดเชื้อไวรัสลัมปีสกินจะมีตุ่มเนื้อเกิดขึ้นตามตัวและส่งผลให้โคนมผลิตน้ านม
น้อยลงจนกว่าอาการจะดีขึ้น หากมีแผลสด อาจจะมีหนอนแมลงมาไชและวางไข่ได้ ในสัตว์บางชนิดอาจพบตุ่ม
น้ าใสที่บริเวณเยื่อเมือก ระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร น้ าลายไหล มีขี้ตาและตาอักเสบ มีตุ่มขึ้นที่
เยื่อเมือกตา สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีอาการอ่อนแอ ซึม เบื่ออาหาร มีการอักเสบของข้อต่อ ซึ่งเกิดจากการอับเสบของ
หลอดเลือดและท าให้เลือดออกหรือเกิดการบวมน้ า การอักเสบของเต้านมและลูกอัณฑะ อาจส่งผลให้เป็นหมัน 
นอกจากนี้ไวรัสลัมปีสกินอาจก่อให้สัตว์ติดเชื้อแท้งลูก อย่างไรก็ตาม อัตราการตายน้อยกว่าร้อยละ ๑๐  
( Kajaysri, 2021) 

วิทยาการระบาดและการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน 

เชื้อโรค : ไวรัสเป็นเชื้อก่อโรคลัมปีสกิน โรคนี้มักระบาดในช่วงฤดูร้อน การศึกษาวิจัยในห้องทดลอง
พบว่า ไวรัสนี้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งอุณหภูมิ แสงแดด ความแห้งแล้ง ความชื้น เป็นต้น และ
สามารถเพ่ิมจ านวนได้อย่างรวดเร็ว ท าให้กระจายเข้าสู่อวัยวะภายในต่าง ๆ ของสัตว์เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
เช่นกัน เช่น ต่อมหมวกไต ต่อมไทรอยด์ กล้ามเนื้อ ไต ปอด และระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ ไวรัสสามารถอาศัยใน
ตุ่มเนื้อตายที่แห้งได้นานมากถึงสาม ๓ เดือน หรือในเยื่อเมือกจากการเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส 
ได้นานถึง ๖ เดือน (FAO Animal Production and Health, 2020) หรือในแผลสดสภาพธรรมชาติได้
ประมาณ ๒ สัปดาห์ (Weiss, 1968) 

พาหะน าโรค (แมลง-แมง) : เชื้อไวรัสสามารถถ่ายทอดจากแมลงหรือสัตว์ขาข้อที่ดูดเลือดแบบวิธีกล 
(mechanical transmission) แมลงและแมงที่เข้าข่ายเป็นพาหะที่ส าคัญ อาทิ ยุง แมลงวัน ริ้น และเห็บ มี
รายงานการพบเชื้อไวรัสลัมปี สกินในเซลล์เม็ดเลือด ต่อมน้ าลาย และกระเพาะอาหารส่วนกลางของพาหะน า
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โรค โดยเฉพาะเห็บแข็งบางชนิด นอกจากนี้ เห็บแข็งสามารถเป็นโฮสต์ (host) ตัวกลางของเชื้อไวรัสและ
ถ่ายทอดเชื้อไวรัสจากแม่ไปยังไข่และลูกได้ (Lubinga et al., 2014) ในกลุ่มแมลงวัน มีรายงานว่าพบเชื้อไวรัส
ในยุงลายบ้านและริ้นน้ าจืดบางชนิดซ่ึงเป็นพาหะที่ส าคัญในการน าเชื้อไวรัสลัมปี สกิน (Chihota et al., 2001; 
Namazi and Tafti, 2021) ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๘ ตรวจพบเชื้อไวรัสลัมปีสกินในแมลงวันอีกหลายชนิด ซึ่ง
ต้องศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันการติดเชื้อได้จริงในธรรมชาติ (Abdulqa et al., 2016; Issimov et al., 2020)  

สัตว์ : มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า โรคลัมปีสกินสามารถเกิดขึ้นได้ในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองทั่วไป 
ทั้งสัตว์ป่าและปศุสัตว์ในฟาร์ม  สัตว์ป่ามักจะไม่ปรากฏปุ่มแผลหรือลักษณะใด ๆ บนล าตัวของสัตว์ (ภาพที่ ๑) 
แต่สัตว์ป่ากลุ่มนี้อาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตในที่สุด (Padilla et al., 2005) ส าหรับปศุสัตว์ในฟาร์ม เช่น โค 
กระบือ ซึ่งจัดเป็นกลุ่มสัตว์ที่ค่อนข้างจะมีความจ าเพาะสูงกับไวรัสลัมปีสกิน หรือปศุสัตว์ในฟาร์มที่มีอายุน้อย
กว่า มักมีความเสี่ยงสูงกว่าสัตว์ที่มีอายุมากกว่า และส่วนใหญ่จะแสดงอาการ มีรายงานว่าโคจากยุโรปมีความ
เสี่ยงเป็นโรคมากกว่าโคแถบเอเชีย (Gumbe, 2018) 
 

ภาพที่ ๑  วงจรการเกิดโรคลัมปีสกิน ในปศุสัตว์ 
(ภาพโดยมานพ แซ่อ้ึง สุนทร พิมนนท์ และวัฒนศักดิ์ เลิศล้ านภากุล) 
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การวินิจฉัย 

การวินิจฉัยโรคลัมปีสกิน ในเบื้องต้น สังเกตจากปุ่มแผลที่พบตามล าตัวสัตว์ เช่น หัว หน้า ขอบตา 
ขา น่อง เข่า ถุงอัณฑะ และราวนม หรือสังเกตจากอาการสัตว์ เช่น เบื่ออาหารและมีไข้สูง และการตรวจชิ้น
เนื้อเพ่ือยืนยันโรคลัมปีสกิน การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปเพ่ือตรวจเชื้อไวรัสเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งในการตรวจวินิจฉัยโรค ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการวินิจฉัยระดับโมเลกุลเพ่ือตรวจหาเชื้อไวรัส 

การควบคุมและป้องกัน 

โรคนี้ไม่มีการควมคุมป้องกันเฉพาะทาง ท าได้เพียงรักษาตามอาการหรือตามค าแนะน าของสัตว
แพทย์ เกษตรกรควรใช้มาตรการณ์เสริมในฟาร์มปศุสัตว์เพ่ือลดการระบาดของโรคลัมปีสกิน ดังนี้ 

๑. การควบคุมโดยใช้สารเคมี สารเคมีบางชนิดมีฤทธิ์ในการไล่แมลง สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง เช่น มุ้งชุบสารเคมี ตาข่ายชุบสารเคมี หรือป้ายชุบสารไล่แมลงติดตามตัวสัตว์  
เพ่ือป้องกันไม่ให้พาหะเข้ามาใกล้และกัดสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์  สารเคมีที่ส าคัญ เช่น ทรานส์ฟลูทริน 
(transfluthrin) เมโทฟลูทริน (metofluthrin) 

๒. การจัดการสภาพแวดล้อม เป็นการควบคุมดูแลจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมแก่การพัก
หรือเป็นที่อยู่อาศัยของพาหะน าโรค เป็นการท าลายหรือลดแหล่งที่อยู่ของพาหะน าโรค เช่น การก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายภายในอาคารหรือรอบนอกหรือการท าความสะอาดคอกสัตว์ มูลสัตว์ หรือปุ๋ยคอก เพ่ือจัดการ
แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันคอกสัตว์ แมลงวันเขาสัตว์  

๓. การเบี่ยงเบนความสนใจของแมลง วิธีการนี้น าไปประยุกต์ใช้ได้โดยไม่ให้แมลงเข้าไปในบริเวณ
เป้าหมาย เช่น การใช้กับดักชนิดต่าง ๆ เช่น กับดักวาวัว (Vavoua trap) ส าหรับแมลงวันคอกสัตว์ กับดักเอน
ซี (Nzi trap) ส าหรับเหลือบ หรือกับดักแสงไฟกับยุงและริ้นบางชนิดที่หากินในเวลากลางคืน โดยเฉพาะหลอด 
วาวแสงอัลตราไวโอเลต  

๔. วิธีกล เป็นการยับยั้งไม่ให้เกิดการสัมผัสกันระหว่างแมลงพาหะกับโฮสต์ เช่น การใช้มุ้งลวด
ป้องกันพาหะไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณอาคารที่พักสัตว์  
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