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โรคไรขีเ้รือ้นสุกร เป็นโรคปรสติภายนอกของสุกรทีส่ าคญัมาก ยงัคงพบในฟารม์ต่างๆ ทัว่โลก ในอตัรา

ค่อนขา้งสงู ทัง้ในระบบการเลีย้งแบบอุตสาหกรรม และรายยอ่ย ก่อใหเ้กดิความสญูเสยีทางเศรษฐกจิอย่างมาก โดยที่
เจา้ของเองกค็าดไมถ่งึ และมองขา้มเรือ่งใกลต้วัน้ีไปยงัโรคและปญัหาอื่นๆ กนัเป็นอนัมาก 

สาเหตุ เกดิจากปรสติภายนอกชนิดไร (mites) ทีม่ชีื่อทางวทิยาศาสตรว์่า Sarcoptes scabiei var. suis 
มองเหน็ไดย้ากดว้ยตาเปล่า รปูร่างกลม สเีทาปนขาว หลงัโคง้ และมตุ่ีมหนามเลก็ๆ มขีาขนาดเลก็จ านวน 4 คู่ ทุก
ระยะอาศยัอยูใ่นผวิหนงัชัน้นอก (epidermis) ไรตวัเมยีจะขดุโพรง โดยการปล่อยน ้ายอ่ยไปสลายเนื้อเยือ่ผวิหนงัเพื่อ
อยูอ่าศยั และวางไขห่ลงัผสมพนัธุว์นัละ 1-3 ฟอง ตลอดช่วงชวีติทัง้หมด 40-50 ฟอง ไขใ่ชเ้วลาฟกั 3-5 วนัเป็นตวั
อ่อนทีม่ ี 6 ขา จากนัน้จะลอกคราบเป็นตวักลางวยั และเตม็วยัทีม่ ี 8 ขา วงชวีติตัง้แต่ไขพ่ฒันาเป็นตวัเตม็วยัพรอ้ม
ผสมพนัธุไ์ดป้ระมาณ 10-15 วนั ตวัผูม้ขีนาดประมาณ 2 ใน 3 เท่าของตวัเมยี 

การตดิต่อ มกัเกดิจากไรตวัเมยีทีผ่สมพนัธุแ์ลว้ขึน้มาอยู่บนผวิหนงัสุกรปว่ย และตดิไปยงัสุกรปกต ิ รปูแบบ
การตดิต่อเป็นแบบทางตรง ผ่านการสมัผสั โดยเฉพาะขณะดดูนม นอกจากนี้ยงัมรีายงานการตดิต่อทางออ้มจาก
สิง่แวดลอ้มได ้

อาการและรอยโรค ในช่วงแรกของการสมัผสัโรคได ้ 2-3 สปัดาห ์ โดยเฉพาะหลงัหยา่นมหรอืสุกรเลก็ จะพบ
ลกัษณะอาการแบบภูมแิพผ้วิหนงั (Hypersensitive mange) ระคายเคอืง อกัเสบ คนั บวม เป็นตุ่มเลก็ๆ จนถงึผื่นแดง
นูนทีผ่วิหนงับรเิวณรอบตา รหู ูใบหดูา้นนอก หน้า หวั คอ หวัไหล่ ขา ทอ้ง สวาป สะโพก โคนหาง สุกรจะมอีาการคนั
มาก ถูตวักบัผนงัคอก เกดิบาดแผลตามผวิหนงั อาการเหล่าน้ีจะน้อยลงภายใน 12-18 สปัดาห ์ และพฒันาเป็นแบบ



 

 

เรือ้รงั (Hyperkeratotic mange) ทีพ่บไดม้ากในกลุ่มสุกรพนัธุ ์และสุกรขนุใหญ่ ผวิหนงัหนา หยาบ ย่น มสีะเกด็หนาสี
น ้าตาล เทา แหง้ๆ ปกคลุมผวิหนงั ขนหยาบกรา้น รว่ง  

การวนิิจฉยั ในภาคสนามนิยมใชร้อยโรค และค่า Rubbing index (RI) หรอื Scratching index (SI) 
ประกอบการวนิิจฉยั มากกว่าการตรวจหาตวัไรทางพยาธวิทิยา นอกจากนี้ยงัมรีายงานการใชว้ธิตีรวจระดบัแอนติ
บอดีด้ว้ยวธิ ีELISA การสุมควนัในคอก และนิยมประเมนิความรนุแรงของโรคดว้ยวธิ ีDermatitis index (DI) 

ผลต่ออตัราการเจรญิเตบิโตต่อวนั และประสทิธภิาพการใชอ้าหาร  

 
ทีม่า : Elbers et al., 2000 

ตารางท่ี 1 แสดงงานวจิยัและทดลองเรือ่งผลกระทบจากไรขีเ้รือ้นสุกรต่ออตัราการเจรญิเตบิโต (ADG) 

  การศกึษาของ Elbers และคณะ (2000) ออกแบบการทดลองและวจิยัไดใ้กลเ้คยีงกบั การตดิไรขีเ้รือ้นใน
ธรรมชาตมิากทีสุ่ด พบว่าใหผ้ลไปในแนวทางเดยีวกบัการทดลองส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้คอื โรคไรขีเ้รือ้นในสุกรส่ง
ผลกระทบต่อ อตัราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่ต่อวนั (ADG) ลดต ่าลงประมาณ 5% ดงัแสดงในตารางที ่ 1 และ
ประสทิธภิาพการใชอ้าหาร (FCR) ลดต ่าลงประมาณ 2-3% ดงัแสดงในตารางที ่2 

 



 

 

 
ทีม่า: Elbers et al., 2000 
ตารางท่ี 2 แสดงงานวจิยัและทดลองเรือ่งผลกระทบจากไรขีเ้รือ้นสุกรต่อประสทิธภิาพการใชอ้าหาร (FCR) 

อตัราการตายในสุกรเลก็ อาจพบไดใ้นลกูสุกรดดูนม หรอืสุกรอนุบาลทีเ่ป็นโรคไรขีเ้รือ้นในระดบัความรนุแรง
สงูมาก รว่มกบัการตดิเชือ้อื่นแทรกซอ้น 

ประสทิธภิาพระบบสบืพนัธุแ์ละพฤตกิรรมการเลีย้งลกู ผลกระทบหลกัทีต่ามมา หลงัสุกรตดิโรคไรขีเ้รือ้นคอื 
ประสทิธภิาพการใชอ้าหารของแมสุ่กรแยล่ง ท าใหม้ผีลกระทบต่อการผลติน ้านมทัง้ในดา้นปรมิาณ และคุณภาพ ในแม่
สุกรทีต่ดิไรขีเ้รือ้นพบว่ามอีตัราการกลบัสดัเพิม่สงูขึน้ 4.5% ใหจ้ านวนลกูสุกรแรกเกดิมชีวีติน้อยกว่าปกต ิ0.33 ตวัต่อ
ครอก จ านวนลกูสุกรหย่านมน้อยกว่าปกต ิ0.1-2.0 ตวัต่อครอก มอีตัราการตายก่อนหย่านมเพิม่สงูขึน้ ทัง้จากการตดิ
เชือ้แทรกซอ้น และการถูกแมสุ่กรทบัตาย ทีเ่คยมรีายงานอุบตักิารณ์สงูถงึ 6.2% เมือ่เทยีบกบัปกตทิีป่ระมาณ 2.3% 
ลกูสุกรทีห่ย่านมรอดจะมนี ้าหนกัหย่านมต่อครอกน้อยกว่าสุกรปกตถิงึ 4.5 กก.  เนื่องจากช่วงก่อนหย่านม ลกูสุกรมี
อตัราการเจรญิเตบิโตต่อวนัน้อยกว่าสุกรปกตถิงึ 9.8% ทัง้น้ีเน่ืองจากอาการคนัทีเ่กดิขึน้ ท าใหแ้มสุ่กรมปีญัหาการใช้
อาหาร ส่งผลโดยตรงต่อการผลติน ้านม รวมทัง้มผีลกระทบ หรอืลดบทบาทพฤตกิรรมการเลีย้งลกู 

ปญัหาสุขภาพและการท าวคัซนี มกัพบปญัหาโรคผวิหนังอกัเสบแบบเปียกเยิม้ (Exudative dermatitis) ใน
ลกูสุกร และแมสุ่กรทีเ่ป็นโรคไรขีเ้รือ้นแบบรนุแรง จะพบปญัหาฝีหนองในชัน้ใตผ้วิหนงั ทัง้น้ีปญัหาสุขภาพทีเ่กดิขึน้
เช่น การเจรญิเตบิโตชา้ สุขภาพทรดุโทรม อาการอกัเสบ คนั ภมูแิพ ้ ยงัอาจส่งผลกระทบทีส่ าคญัต่อ ประสทิธภิาพ
การท างานของระบบภูมคิุม้กนั และต่อตา้นเชือ้โรคในร่างกายสุกร ท าใหม้กีารสรา้งภมูคิุม้กนัต่อตา้นเชือ้โรคไดผ้ลไมด่ ี
สุกรตดิเชือ้งา่ย ประสทิธภิาพการท าวคัซนี พบว่าใหผ้ลตอบสนองทางภูมคิุม้กนัไม่ดเีท่าทีค่วรในบางโรคเช่น อหวิาต์
สุกร พอีารอ์ารเ์อส เป็นตน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่มปีจัจยัอื่นรว่มดว้ยเช่น สารพษิจากเชือ้ราในอาหาร สาร LPS ของ
แบคทเีรยีแกรมลบ 

คุณภาพซาก และค่าใชจ้่ายอื่นๆ โรคไรขีเ้รือ้นท าใหผ้วิหนงัเสยีหาย จากการทีต่วัไรขดุโพรง ผวิหนงัหนาตวั 
ดา้น หยาบ มสีะเกด็ปกคลุม และยงัเป็นแผลตดิเชือ้แบคทเีรยีอื่นแทรกซอ้นจากการทีสุ่กรเกา ถู ขดัตวักบัคอก เกดิ
ปญัหาคุณภาพซากไมไ่ดต้ามมาตรฐาน รายงานความสูญเสยีเน่ืองจากการตดัซากทิง้ไปถงึ 8 กก. จากสุกรน ้าหนกั 
100 กก. นอกจากนี้ฟารม์ยงัตอ้งแบกรบัภาระค่าใชจ้า่ยซ่อมแซมโรงเรอืน คอก และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีช่ ารุด หรอื
ตอ้งเปลีย่นใหมเ่รว็กว่าก าหนด เนื่องจากสุกรคนัมาขดั ถูตวั 



 

 

การรกัษา ยาทีนิ่ยมเลอืกใชก้นัในปจัจุบนัคอื ไอเวอรเ์มคตนิแบบฉีด หรอืผสมอาหาร และอกีกลุ่มทีย่งัคงใช้
ไดผ้ลดคีอื กลุ่มไซเพอรเ์มทรนิแบบฉีดพ่นตวัสุกร ส่วนกลุ่มยาฆา่แมลงเช่น ออรก์าโนฟอสเฟต หรอืออรก์าโนคลอรนี 
ไมเ่ป็นทีน่ิยมใชก้นัแลว้เนื่องจากมคีวามเป็นพษิสงูมาก จ าเป็นตอ้งรกัษาเนื่องจากความสญูเสยีทางเศรษฐกจิ 
ยกตวัอยา่งเช่น การศกึษาจากประเทศเยอรมนัพบว่า ฟารม์สุกรขนาดเลก็-กลางทีม่ปีญัหาไรขีเ้รือ้น คดิมลูค่าความ
สญูเสยีทางเศรษฐกจิประมาณ 4,200 EUR  หรอืประมาณ  168,000 บาท  ต่อปี อนัเน่ืองมาจากความสญูเสยีในแง่
ต่างๆ ตามทีก่ล่าวมาดา้นบน 
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