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ບດົແນະນາໍ ວທິກີານປະຕິບດັ ໃນກໍລະນສັີດເກີດພະຍາດ 
ຜິວໝັງອກັເສບຕິດຕໍໍ່ຂອງງວົ-ຄວາຍ (Lumpy Skin Disease) 

1. ນຍິາມ 
ພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍໍ່ຂອງງ ົວຄວາຍເກີດຈາກເຊ ື້ອໄວລັດສ Lumpy Skin Disease virus ໃນ

ຕະກຸນ Capripoxvirus ຊຶຶ່ງພະຍາດນີື້ເກີດຂ ື້ນກັບສັດປະເພດງ ົວ ແລະ ຄວາຍເທົົ່ານັື້ນ ບໍໍ່ສາມາດຕິດແປດສ ູ່
ຄົນ. ພະຍາດນີື້ຈະມີການແຜູ່ລະບາດໃນ ລະດ ທີຶ່ມີອາກາດອົບອຸູ່ນ ແລະ ຊ ູ່ມຊ ື້ນ ແລະ ໃນຍາມທີຶ່ມີແມງດ ດເລ ອດ
ອອກເຄ ຶ່ອນໄຫວຫາກິນ. ພະຍາດນີື້ ເຮັດໃຫ້ສ ນເສຍການຜະລິດທີຶ່ສໍາຄັນ ເນ ຶ່ອງຈາກການຜະລິດນົມຫ  ດລົງ, 

ບັນຫາການຈະເລີນພັນ, ການແທ້ງລ ກ, ຜິວໜັງເສຍຫາຍ, ນໍ້າໜັກຫ  ດລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສັດຕາຍ.  

2. ການສະແດງອາຫານຂອງສດັຕດິເຊ ື້ອ 
ໄລຍະຟັກຕົວ ພາຍຫລັງທີຶ່ສັດຕິດເຊ ື້ອ ສັດແຕູ່ລະໂຕແມູ່ນມີຄວາມແຕກຕູ່າງກັນໄປຈາກ 1 ອາທິດ ຫາ 5 
ອາທິດ. ສັດທີຶ່ຕິດເຊ ື້ອ ໄດ້ສະແດງອາການດັົ່ງລຸູ່ມນີື້: 

 ມີໄຂ້ສ ງ (ອຸນນະພ ມ 40-41°C), ບໍໍ່ກິນອາຫານ, ບໍໍ່ຫ້າວ, ການຜະລິດນໍ້ານົມຫ  ດລົງ.  

 ມີຕຸູ່ມນ ນຂຶື້ນ ຄ ແມງໄມ້ກັດຕອດ ຕາມບໍລິເວນຜິວໜັງ (ຫົວນົມ/ກ້ອນຊີື້ນ) ປະມານ 1-5 ຊມ (ປົກກະຕິ

ຈະສັງເກດເຫັນຫລາຍ ຢ ູ່ຕາມ ຫົວ ແລະ ຄໍ) ງ ົວທີຶ່ມີຂົນຍາວ ຈະບໍໍ່ອາດຖ ກສັງເກດເຫັນໄດ້ງູ່າຍ ເວັື້ນເສຍ
ແຕູ່ຂົນຜິວໜັງຈະລຽບ ຫ   ຊ ູ່ມ.  

 ຈໍານວນຕຸູ່ມໂນນ ທີຶ່ພົື້ນຂ ື້ນນັື້ນ ໃນກໍລະນເີບົາບາງ ຈະມີຈໍານວນແຕກຕູ່າງກັນໄປບໍໍ່ຫລາຍ; ແຕູ່ ໃນກໍລະນີ
ຮຸນແຮງ ອາດເກີດທົົ່ວຕົນໂຕຫລາຍຕຸູ່ມ.  

 ກ້ອນຕຸ້ມໂນນ ອາດເຊົາພາຍໃນເວລາ 2 ອາທິດ. ເກັດບາດ ຈະຫ  ດອອກມາ ແລະ ອາດມີການອັກເສບ. ຖ້າ
ຫາກພວກແມງວັນ-ແມງດ ດເລ ອດ ເຈາະ ຈະເຮັດໃຫ້ ເກີດເປັນບາດແຜເລິກ.  

 ມີບາດແຜ ຢ ູ່ໃນບໍລິເວນ ປາກ ແລະ ດັງ. 

 ມີນໍ້າ ໄຫ ອອກຈາກ ຕາ ແລະ ຮ ດັງ ແລະ ນ້ໍາລາຍອອກຫ າຍ.  

 ຕູ່ອມນໍ້າເຫ  ອງໄຄູ່ບວມ (ໂດຍສະເພາະສູ່ວນກົກຂາເບ ື້ອງໜ້າ ແລະ ກົກຂາເບ ື້ອງຫ ັງ). 

 ສັດທີຶ່ຕິດເຊ ື້ື້ອ ບາງໂຕບໍໍ່ໄດ້ສະແດງອາການ ແຕູ່ ມີເຊ ື້ອໄວຣັສໃນເລ ອດ. ສະນັື້ນ, ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຊ ື້ອ
ພະຍາດ ແຜູ່ກະຈາຍ ໂດຍຜູ່ານແມງດ ດເລ ອດ ທີຶ່ມາດ ດກິນເລ ອດ.  
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3. ການຕດິເຊ ື້ອ 
 ສູ່ວນຫ າຍ ແມູ່ນ ເກີດຈາກແມງດ ດເລ ອດ ແລະ ເຫັບ ກັດ.  

 ຈາກການເຄ ຶ່ອນຍ້າຍສັດລ້ຽງ ທີຶ່ຕິດເຊ ື້ອ ຈາກເຂດທີຶ່ມີການແຜູ່ລະບາດ. 
 ສາມາດຕິດເຊ ື້ອໄດ້ ໂດຍການດ ຶ່ມນໍ້າ ຈາກແຫ ູ່ງດຽວກັນ ຫ   ຄອກລ້ຽງສັດຮູ່ວມກັນ, ນໍ້ານົມ, ນໍ້າເຊ ື້ອອະສຸຈິ

(ການປະສົມພັນທຽມ ແລະ ທໍາມະຊາດ) ການບໍລິການຂອງສັດຕະວະແພດ ທີຶ່ໄຊເ້ຄ ຶຶ່ອງມ ອຸບປະກອນຮູ່ວມ
ກັນ (ໂດຍການນໍາໃຊ້ ເຂັມສັກຢາສັດ ຮູ່ວມກັນ) ແລະ ການຕິດຕໍໍ່ໂດຍກົງ.  

 

 
 

4. ການບົົ່ງມະຕພິະຍາດ 
 ການບົົ່ງມະຕິພະຍາດ ພາກສະໝາມ ແມູ່ນ ອິງໃສູ່ຄຸນລັກສະນະຂອງໄຂ້ ແລະ ເປັນຕຸູ່ມ ຢ ູ່ຕາມຊັື້ນໄຕ້ຫນັງ.  
 ການບົົ່ງມະຕິພະຍາດໃນພາກສະໝາມ ຄວນໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ ໂດຍການເກັບຕົວຢາງ ສົົ່ງກວດໃນຫ້ອງວິໄຈ

ພະຍາດສັດ. ຕົວຢູ່າງທີຶ່ສາມາດກວດພົບເຊ ື້ອໄດ້ ແມູ່ນ: ນໍ້າລາຍ,  ນໍ້າເມ ອກຈາກໃນຮ ດັງສັດ, ຊິື້ນສວນຂອງ

ຕຸູ່ມແຜຕາມຜິວໜັງ, ເລ ອດ, ເລ ອດໃສຈາກຕູ່ອມລ ກໜ  ເປັນຕົື້ນ. ຕົວຢູ່າງທີຶ່ເກັບນັື້ນ ຕ້ອງເກັບໃສູ່ຫລອດ 

ທີຶ່ສະອາດ ເພ ຶ່ອບໍໍ່ໃຫ້ປົນເປືັ້ອນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເກັບໄວ້ໃນຄວາມເຢັນ ໃສູ່ໃນກະຕິກນໍ້າກ້ອນ ຫ   ຕ ້ເຢັນ   4-8 
ອົງສາ ແລະ ເວລານໍາສົົ່ງເຂົື້າຫອ້ງວິໄຈ ຕ້ອງໄດ້ໃສູ່ໃນກະຕິກນໍ້າກ້ອນ ທີຶ່ຮັບປະກັນຄວາມເຢັນ. 
 

5. ການປ້ອງກນັ 
ການປະຕິບັດການປ້ອງກັນ ແມູ່ນ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຫ າຍປັດໄຈຄວບຄ ູ່ກັນ ໄປພ້ອມໆກັນ ຈຶຶ່ງຈະໄດ້ປະສິດທິພາບ
ສ ງສຸດ ຊຶຶ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັົ່ງລຸູ່ມນີື້: 
 ດ້ວຍວິທີການການສັກຢາປ້ອງກັນ (Vaccination): ສັດລ້ຽງຄວນໄດ້ຮັບ ການສັກຢາກັນພະຍາດ(Vac- 

cine) LUMPYVAC ຢູ່າງນ້ອຍ 3 ອາທິດ ກູ່ອນເກີດການລະບາດ ຫລ  ກູ່ອນຝ ງສັດຈະຕິດເຊ ື້ອ . ການ

ສັກຢາປ້ອງກັນ ອາດມີປະຕິກິລິຍາທາງລົບເລັກນ້ອຍ ອາດເກີດຈາກການສັກຢາກັນພະຍາດເຊັົ່ນ: 

o ມີອາການໄຄູ່ບວມ ຢ ູ່ ບໍລິເວນສັກຢາ ຊຶຶ່ງບໍໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເຊົາພາຍໃນ 1ຫ   2 ອາທິດ.  

o ມີອາການໄຂ້ໃນໄລຍະສັື້ນ ຊຶຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດນໍ້ານົມ ຫ  ດລົງນ້ອຍໜຶຶ່ງ.  
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o ຢາກັນ(Vaccine)ບາງຊະນິດ ອາດເຮັດໃຫ້ ສັດເກີດຕຸູ່ມກ້ອນນ້ອຍໃນຮູ່າງກາຍ ຫ   ເຕົື້ານົມ ແລະ 

ຈະຫາຍດີເອງ ໃນເວລາອັນສັື້ນ.  

    

● ການຊ ື້ງ ົວ-ຄວາຍເຂົື້າມາໃໝູ່ເພ ຶ່ອລ້ຽງໃນຝ ງ ຄວນຊ ື້ຈາກແຫ ູ່ງທີຶ່ເຊ ຶ່ອຖ ໄດ້. ສັດລ້ຽງ ຄວນໄດ້ຮັບການກວດ
ຫາພະຍາດ ກູ່ອນເຄ ຶ່ອນຍ້າຍ ແລະ ຄວນໄດ້ມີການກັກກັນ ກູ່ອນນໍາເຂົື້າມາລ້ຽງຮູ່ວມໝ ູ່ນໍາຝຸງເກົົ່າ (ລ້ຽງ
ແຍກຈາກຝ ງເກົົ່າ) ໃນເວລາ 28 ມ ື້.  

● ນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ ຢາຂ້າແມງດ ດເລ ອດ ທີຶ່ມີຄຸນນະພາບ ຢູ່າງສະໝ່ໍາສະເໜີ ຕາມບໍລິເວນຄອກສັດ. 

● ຮັກສາອະນາໄມຟາມລ້ຽງສັດ ບໍໍ່ໃຫ້ ເປັນບູ່ອນເພາະພັນຂອງແມງໄມ້ ແລະ ແມງດ ດເລ ອດ ເຊົ່ັນ:ບໍໍ່ໃຫ້ມີນໍ້າ
ຂັງເປິເປືັ້ອນ ແລະ ຂີື້ສັດ.  

● ຟາມລ້ຽງສັດຄວນປະຕິບັດຫລັກການ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວະພາບ ໃຫ້ເຂັື້ມງວດທີຶ່ສຸດ, ຜ ້ທີຶ່ມາຢ້ຽມ
ຟາມລ້ຽງສັດ ຄວນຈໍາກັດສະເພາະການບໍລິການທີຶ່ຈໍາເປັນ, ຄວນມີການຊີດຜົົ່ນຢາຂ້າເຊ ື້ອພາຫະນະ ຂອງຜ ້

ມາຢ້ຽມຢາມ, ອຸປະກອນ ແລະ ເກີບ ຫ   ໃສູ່ຖົງເກີບດ້ວຍຖົງຢາງ ກູ່ອນເຂົື້າໄປໃນຟາມລ້ຽງສັດ. 

6. ການປິິ່ນປົວ 
ເນ ຶ່ອງຈາກ ພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິຕໍໍ່ຂອງງ ົວ-ຄວາຍ ເກີດຈາກເຊ ື້ອໄວລັດສ ຍັງບໍໍ່ທັນມີຢາປິິ່ນປົວສະເພາະພະ
ຍາດນີື້ເທ ຶ່ອ; ສະນັື້ນ ການປິິ່ນປົວສັດເຈັບ ແມູ່ນ ໃຫ້ປິິ່ນປົວໄປຕາມອາການ ແລະ ປ້ອງກັນການຕິດເຊ ື້ອຊໍ້າຊ້ອນ 
ຊຶຶ່ງແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດດັົ່ງນີື້: 

 ແຍກສັດທີຶ່ເຈັບ ຫລ  ສັດທີຶ່ສະແດງອາການ ອອກຈາກຝ ງສັດ ໄວເທົື້າທີຶ່ຈະໄວໄດ້. 
 ກວດແທກອຸນນະພ ມ ຂອງສັດຕິດເຊ ື້ອ ຖ້າສັດຫາກມີອຸນນະພ ມສ ງກວູ່າປົກກະຕິ(ອຸນນະພ ມປົກກະຕິ

ຂອງງ ົວຄວາຍໃຫຍູ່ ຢ ູ່ລະຫວູ່າງ 37,8 - 39,2 ອົງສາເຊ ແລະ ງ ົວນ້ອຍ 38,5-39,8 ອົງສາເຊ) ຕ້ອງ
ໄດ້ໃຫ້ຢາລົດໄຂ້ (NOVACILAN) 
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 ເພ ຶ່ອໃຫ້ສັດເຈັບ ສ້າງພຸມຕ້ານທານໄດ້ໄວຂ ື້ນ ແນະນໍາໃຫ້ໄຊ ້ ຢາປະເພດບໍາລຸງ Vitamin A-D- 

500… 

 ແນະນໍາໃຫ້ສັກຢາ Ivermectin ເພ ຶ່ອຫ  ດຜູ່ອນ ການດ ດເລ ອດຂອງເຫັບ ແລະ ແມງດ ດເລ ອດ ເຮັດ

ໃຫ້ຫ  ດຜູ່ອນການແຜູ່ກະຈາຍເຊ ື້ອພະຍາດ ອອກສ ູ່ວົງກວ້າງ. 
 ແນະນໍາໃຫ້ ມີການປົວບາດແຜອັກເສບ ດ້ວຍການອະນາໄມຂ້າເຊ ື້ອ ໃສູ່ຢາທາບາດແຜ(ເປຕາດິນ  ...) 

ແລະ ການສັກຢາຕ້ານເຊ ື້ອ ຈໍາພວກ Pen-strep, Kanamycin , Amoxycillin…ກໍໍ່ຈະເຮັດໃຫ້

ບາດແຜດີໄວຂ ື້ນ. 

 
 

 ໃນກໍລະນ ີ ທີຶ່ບາດແຜມີໜອນເຈາະ ແມູ່ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາຂ້າໜອນ Negasunt. ຢາປະເພດນີື້ 

ຊາວກະສິກອນຄຸ້ມເຄີຍ, ມັກໃຊ້ ແລະ ມີຈໍາໜູ່າຍ ຕາມຮ້ານຂາຍຢາປົວສັດທົົ່ວໄປ ແມູ່ນຢາ  
 

  ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ28 ພດຶສະພາ 2021 

     ກມົລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ 


