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ประเทศไทยมอีากาศทีร่อ้นถงึรอ้นมากกนัเกอืบตลอดปี โรคทีจ่ะเกดิ หรอืพบกนัเพิม่มากขึน้จนเป็นโรคประจ าถิน่ คงหนี
ไม่พน้โรคในระบบทางเดนิอาหาร มอีาการถ่ายเหลว ทอ้งเสยี ทัง้ในคน และสตัวเ์ลีย้งหลายๆ ชนิด อนัเนื่องมาจากการดื่ม หรอื
กนิน ้าทีเ่พิม่มากขึน้เป็นปัจจยัเสรมิใหไ้ดร้บัเชือ้โรคเพิม่ขึน้ ของเสยีทีส่ตัวข์บัถ่ายออกมากจ็ะมนี ้าเป็นองคป์ระกอบสงูขึน้ ท าให้
พืน้ คอก และวสัดุปรูองต่างๆ ชืน้แฉะ สกปรกหมกัหมมอยู่ตลอดเวลา รว่มกบัอากาศทีร่อ้น และชืน้ตลอดเวลา ยงัเหมาะกบัการ
เจรญิเตบิโตเพิม่จ านวนของเชือ้ก่อโรคเหล่านัน้ใหม้าก และรวดเรว็ยิง่ขึน้ หนึ่งในนัน้คงหนีไม่พน้โรคบดิ ทีเ่หล่าเกษตรกรเลีย้ง
สตัวต์่างๆ คงรูจ้กั และคุน้เคยกนัเป็นอย่างด ี

เชือ้บดิ หรอื คอ็กซเิดยี (Coccidia) เป็นสิง่มชีวีติประเภทสตัวเ์ซลลเ์ดยีว หรอืนิยมเรยีกกนัว่าโปรโตซวั ซึง่แตกต่างจน
จ าแนกแยกจากไวรสั และแบคทเีรยีไดอ้ย่างชดัเจน ในทางวทิยาศาสตรจ์ดักลุ่มนี้อยู่ในอาณาจกัร (Kingdom) Protista ซึง่
อาณาจกัรนี้ยงัแยกย่อยไดอ้กีมากมายมหาศาล เชือ้บดิ หรอื คอ็กซเิดยีนัน้เป็นชือ่สามญัทีใ่ชเ้รยีกโปรโตซวัทีอ่ยู่ในแฟมลิี ่
Eimeriidae สว่นใหญ่จะอาศยัอยู่ในทางเดนิอาหารเป็นหลกั แต่อาจพบทีท่่อน ้าด ีไต พบไดใ้นสตัวเ์กอืบทุกชนิด ทัง้สตัวเ์ลีย้งลูก
ดว้ยนม สตัวปี์ก สตัวเ์ลือ้ยคลาน และสตัวน์ ้า เชน่ ปลา เชือ้บดิแต่ละสปีชสีม์กัมโีฮสตก่์อโรคทีค่่อนขา้งจ าเพาะเจาะจงสงูต่อชนิด
สตัว ์ จงึไม่ค่อยตดิขา้มกนั และทัง้ยงัจ าเพาะต่ออวยัวะต าแหน่งทีอ่ยู่อกีดว้ย เชือ้บดิจะมหีลายระยะทีค่่อนขา้งซบัซอ้น มวีงชวีติ
และสบืพนัธุไ์ดท้ัง้แบบอาศยัเพศ และไม่อาศยัเพศ สตัวจ์ะไดร้บัเชือ้บดิผ่านการกนิเชือ้ทีอ่ยู่ในวงชวีติระยะโอโอซสีต ์ (Oocyst) 
ซึง่รปูร่างของโอโอซสีตน์ี้จะมองเหน็ไดช้ดัเจน สว่นใหญ่จะกลม หรอืเกอืบกลม บางครัง้อาจเป็นรปูไข ่หรอืรปูร ีกไ็ด้ โดยมขีนาด
แตกต่างกนัไปตามชนิดของเชื้อบดิ มกัไม่มสี ีแต่บางชนิดอาจมสีเีหลอืง เขยีว กเ็ป็นได ้โดยเชือ้บดิทีส่ าคญั พบก่อโรคในสตัวไ์ด้
บ่อยๆ มกัเกดิจาก 2 สกุลคอื อยัเมอเรยี (Eimeria) และ ไอโซสปอร่า (Isospora)  จากนี้ไปจะเป็นโรคบดิทีก่่อโรคในสตัวเ์ลีย้ง
ชนิดต่างๆ ชนดิแรกทีต่อ้งกล่าวถงึก่อนเลยนัน้ คงหนีไม่พน้.......ไก่ ทีย่งัพบเชือ้บดิไดใ้นการเลีย้งไก่ทัว่ไปทัง้แบบบา้น หรอืแบบ
อุตสาหกรรม  ไก่ตดิเชือ้ไดง้า่ย และป่วยรุนแรง 

บดิในไก่ จะเกดิจากเชือ้ในสกุลอยัเมอเรยี ทีร่ายงานว่ามมีากกว่า 9 ชนิด สามารถก่อโรคในไก่ได ้โดยทีรุ่นแรงมากจะม ี
2 ชนิดคอื เทเนลล่า (E. tenella) หรอืบดิไสต้นั และเนคาทรกิซ์ (E. necatrix)  สว่นทีรุ่นแรงน้อยกว่า แต่กย็งัพบไดเ้ช่นกนั ไดแ้ก่ 



 

 

แมก็ซมิ่า (E. maxima) อะเซอรว์ลูน่ิา (E. acervulina) และบรเูน็ตต ิE. brunetti  สว่นชนดิทีก่่อโรคน้อย และไม่ค่อยพบไดแ้ก่  E. 
mitis และ  E. praecox   โดยบดิในไก่นี้จะมคีวามจ าเพาะเจาะจง    ไม่ก่อโรคตดิไปยงัสตัวปี์กชนิดอื่นๆ  

 

 
ไก่สามารถตดิเชือ้ไดต้ัง้แต่อายุเพยีงวนัเดยีว ในไก่เนื้อมกัพบโรคทีอ่ายุประมาณ 3-6 สปัดาห ์ไก่ไขม่กัพบช่วงไก่รุ่น หรอืไก่สาว 
อาจพบในระยะแรกๆ หลงัยา้ยขึน้กรง ไก่จะไดร้บัเชือ้บดิโดยการกนิโอโอซสีตท์ีอ่าจมอียู่แลว้ในฟารม์ หรอืตดิจากทีอ่ื่นโดยถูกพา
มา คนมกัเป็นตวัการส าคญั ไดแ้ก่ ตดิมากบัเสือ้ผา้ รองเทา้ อุปกรณ์เครื่องมอื แกลบ แมลงวนั แมลงปีกแขง็ หนู สตัวพ์าหะอื่นๆ 
ปัจจยัเสรมิใหเ้กดิโรคงา่ย บ่อย และรุนแรงนัน่กค็อื อุณหภูม ิและความชืน้ทีส่งู สิง่ปรูองพืน้เปียกชืน้ตลอดเวลา ทีก่ล่าวมานัน่ก็
คอืสภาพแวดลอ้มในช่วงหน้ารอ้นขณะนี้นี่เอง ภายหลงัจากกนิโอโอซสีตเ์ขา้ไปประมาณ 6-8 วนั ไก่จะเริม่แสดงอาการป่วย 

อาการป่วย และความรุนแรงจะขึน้กบัชนดิบดิอยัเมอเรยีทีไ่ก่ไดร้บั จ านวนโอโอซสีตท์ีก่นิ ความบ่อยทีไ่ดร้บั ซึง่หาก
ไดร้บัน้อยแต่บ่อย อาจสรา้งภูมคุิม้กนัได ้นอกจากนี้ยงัมปัีจจยัจากตวัไก่เองดว้ย ไม่ว่าจะเป็นไก่อายุมากมกัเคยไดร้บัเชือ้มาก่อน 
จงึอาจมภีูมคุิม้กนับา้ง เซลลใ์นทางเดนิอาหารมมีากกว่า แมจ้ะถูกเชือ้บดิท าลายไป กจ็ะมเีซลลเ์หลอืมากกว่า พนัธุกรรมไก่บาง
สายพนัธุท์นต่อโรคบดิมากกว่า อาหารมยีาตา้นบดิหรอืไม่ ไดร้บัยาถูกตอ้งเหมาะสมหรอืไม่ อาหารทีม่วีติามนิ A หรอื K ปรมิาณ
สงูจะช่วยลดความรุนแรงลงได ้ ภูมคุิม้กนัทีไ่ก่สรา้งขึน้เองทัง้จากธรรมชาตแิละไดร้บัวคัซนี และการตดิเชือ้หรอืโรคอื่นๆ ทีม่ผีล
ต่อสุขภาพร่างกาย ปัจจยัเหล่านี้ลว้นสง่ผลใหอ้าการ และความรุนแรงแตกต่างกนัไป ไก่บางตวัจงึอาจไม่แสดงอาการป่วยเลย 
บางตวัป่วยเลก็น้อย อาการป่วยทีม่กัพบ ไดแ้ก่ กนิอาหารและน ้าน้อยลง ซมึหงอย อ่อนเพลยี ปีกตก ผวิหนังซดี ขนยุ่ง โตชา้ 
แคระแกรน็ ผอม ร่างกายขาดน ้า หนาวสัน่ ไขล่ด เชือ้บดิจะไปท าลายเยื่อเมอืกของล าไส ้ท าใหล้ าไสอ้กัเสบ เกดิอาการทอ้งเสยี 
มกัพบการตดิเชือ้อื่นแทรกซอ้นดว้ย เช่น E.coli, Salmonella spp. ชนิดทีรุ่นแรงจะถ่ายเป็นเมอืก หรอืเลอืด และมอีตัราการตาย
สงู ประสทิธภิาพการผลติทีไ่ดร้บัผลกระทบจากบดิ ไดแ้ก่ น ้าหนักตวั ADG FCR สผีวิ เปอรเ์ซน็ตไ์ข ่เป็นตน้ สว่นใหญ่อาการที่
สงัเกตจากภายนอก จะไม่สามารถบอกไดว้่าเกดิจากบดิชนดิใด จ าเป็นตอ้งดจูากรอยโรคภายใน 

รอยโรคจากการผ่าซากนัน้ จะพบวา่ต าแหน่งล าไสท้ีส่มัพนัธก์บัชนิดของอยัเมอเรยีนัน้ จะพองขยายใหญ่ขึน้อย่าง
ชดัเจน ผนังล าไสห้นาตวัขึน้ มจีุดเลอืดออกเลก็ๆ กระจาย จนถงึเป็นเลอืดออก มเีลอืดคัง่ทัว่ทัง้ผนังล าไส ้ภายในช่องว่างมเีลอืด 
น ้า เยื่อเมอืกทีล่อดหลุด เศษเซลล ์ และเนื้อตาย บางชนิดอาจแตกต่างออกไปเลก็น้อย เช่น อะเซอรว์ลูน่ิาทีเ่ยื่อเมอืกล าไสจ้ะมี
ลกัษณะเป็นทางสขีาวตามแนวขวางล าไส ้คลา้ยขัน้บนัได สว่นชนิดแมก็ซมิ่าอาจพบของเหลวในล าไสม้สีสีม้ หรอืชมพู สิง่ส าคญั
มากในการช่วยแยกแยะชนดิของบดิทีก่่อโรคนัน่กค็อื ต าแหน่งของรอยโรคทีค่่อนขา้งจ าเพาะ ชนิดเทเนลล่านัน้ จะพบรอยโรคที่
ไสต้นั ชนิดเนคาทรกิซ์ และแมก็ซมิ่า จะพบรอยโรคทีล่ าไสส้ว่นกลาง ชนดิอะเซอรว์ลูน่ิา จะพบรอยโรคทีล่ าไสเ้ลก็สว่นตน้ หรอืดู
โอดนิัม่ แต่ถา้รุนแรงอาจขยายลงมาสว่นอื่นๆ คอื เจจนูัม่ และไอเลยีม กไ็ด ้สว่นชนิดบรเูน็ตต ิจะพบทีล่ าไสส้ว่นทา้ย เหนือหรอื
ใตท้างแยกของไสต้นัเท่านัน้ ภาพบรรยายตามดา้นล่าง 



 

 

 
 การวนิิจฉยัโรค นอกจากอาการแลว้ กค็วรสุม่ตวัอย่างไก่ทีป่่วยมาท าการผ่าชนัสตูรซาก ดรูอยโรคทีล่ าไสด้งัทีไ่ดก้ล่าว
มาแลว้ ทัง้ยงัสามารถตรวจหาโอโอซสีตท์ีข่ดูจากผนังเยื่อเมอืกล าไส ้ หรอืจากอุจจาระบนวสัดุรองพืน้ โดยตอ้งเกบ็ทีย่งัใหม่ๆ 
และปนเป้ือนน้อยทีสุ่ด ซึง่การตรวจหาโอโอซสีตน์ี้มกัไม่สามารถแยกชนิดของเชือ้บดิได ้ ยกเวน้บางชนดิ เช่น แมก็ซมิ่าทีจ่ะมี
ขนาดใหญ่มาก และมผีนังสนี ้าตาลชดัเจน และบ่อยครัง้ทีต่รวจพบโอโอซสีตจ์ากผนังล าไสโ้ดยทีไ่ก่ไม่ป่วยกไ็ด ้ ดงันัน้จงึตอ้งใช้
หลายอย่างประกอบการวนิิจฉยัโรค ทัง้นี้แมแ้ต่รอยโรคเองก็อาจใหก้ารวนิิจฉยัทีไ่ม่ครอบคลุมไดท้ัง้หมด เนื่องจากไก่อาจตดิ
เชือ้อยัเมอเรยีมากกว่า 1 ชนิดพรอ้มกนักไ็ด ้ซึง่ไม่ว่าจะตดิชนิดใดกต็าม จะใชย้ารกัษา และวธิกีารทีเ่หมอืนกนัคอื ตอ้งรกัษาแต่
เริม่ป่วยใหม่ๆ จงึจะใหผ้ลด ีตวัอย่างยา เช่น แอมโพรเลยีม โทรทราซูรลิ ยากลุ่มซลัฟา เช่น ซลัฟาควนิอกซาลนี ซลัฟาไดเมท
ทอกซนี เป็นตน้ ซึง่การใหย้าผสมในน ้า จะไดผ้ลดกีว่าการผสมในอาหาร เนื่องจากไก่ป่วยจะยงักนิน ้า แต่ไม่ค่อยกนิอาหาร ทัง้นี้
ยงัมรีายงานว่าการเพิม่วติามนิ A และ K ในอาหาร จะช่วยลดอตัราการตาย และท าใหฟ้ื้นตวัเรว็ขึน้ ร่วมกบัการฆ่าเชือ้ และก าจดั
โอโอซสีตใ์นสิง่แวดลอ้มทีไ่ก่อยู่ ท าใหส้ิง่ปรูองพืน้แหง้ หรอืเปลีย่นบ่อยๆ  
 ในสว่นของการป้องกนัโรคบดินัน้ นอกจากเน้นดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ และสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้มทีไ่ก่อยู่แลว้ 
ยงัสามารถป้องกนัโรคนี้ไดโ้ดยการท าวคัซนี ซึง่นิยมท ากนัในไก่พ่อแม่พนัธุ ์ โดยวคัซนีจะมทีัง้ทีผ่ลติมาจากบางสว่นบางระยะ
ของเชือ้บดิ หรอืผลติมาโอโอซสีต ์ซึง่มทีัง้ชนิดรุนแรง และชนิดอ่อนแรง แมว้่าปัจจุบนัจะมกีระแสการลด หรอืเลกิการใชย้า แต่
การใชย้าตา้นบดิผสมในอาหารไก่นัน้ กย็งัคงเป็นทีน่ิยมอยู่ในปัจจุบนัมใิช่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในไก่เนื้อ หรอืไก่กระทง โดย
นิยมใสย่าตา้นบดิในอาหารไก่ระยะแรก และระยะทีส่องเท่านัน้ สว่นระยะทีส่าม หา้มใสย่าตา้นบดิ โดยโปรแกรมการใหย้านัน้ 
อาจใชย้าชนดิเดยีวกนัทัง้สองระยะเลยกไ็ด ้หรอืใหแ้บบ Shuttle ซึง่กค็อืมกีารเปลีย่นชนิดยา โดยอาหารระยะแรกใชย้าชนิดหนึ่ง 
สว่นระยะสองกเ็ปลีย่นเป็นยาอกีชนิดหนึ่ง ซึง่เป็นทีน่ิยมกนัมากกว่า บางครัง้ยงันิยมหมุนเวยีนเปลีย่นยา หรอืเปลีย่นระบบไม่ว่า
จะใชย้ากีช่นิดกต็าม อาจสลบักบัการใชว้คัซนีดว้ยกไ็ด้ เพื่อป้องกนัการดือ้ยา ซึง่ยาตา้นบดินัน้แบ่งไดเ้ป็นหลายกลุ่ม เชน่ กลุ่ม
สารเคม ี กลุ่มปฏชิวีนะไอโอโนฟอร ์ กลุ่มยาผสม และกลุ่มสารสกดัจากธรรมชาต ิ โดยคุณสมบตัยิาตา้นบดิทีด่นีัน้ ตอ้งมี
ประสทิธภิาพสงูกบัเชือ้บดิทุกชนิด มผีลต่ออตัราการกนิ การโต และการแลกเนื้อทีน้่อยทีสุ่ด ผสมในอาหารไดด้ ีไม่ตกคา้ง แต่คง
ตวัในอาหาร และไม่เป็นอนัตรายต่อตวัไก่ และผูบ้รโิภค โดยชนิดของยาตา้นบดิทีม่กี าหนดใหใ้ชเ้ป็นวตัถุทีเ่ตมิในอาหารสตัว์
ผสมส าเรจ็รปู หรอืหวัอาหารสตัว ์ ใชเ้พื่อควบคุม ป้องกนัโรคบดิ ส าหรบัสตัวปี์ก ในไก่เนื้อม ี 12 ชนิด และไก่ไขม่ ี 4 ชนิด ซึง่
นอกเหนือจากนี้  หา้มใชเ้ป็นวตัถุทีเ่ตมิในอาหารสตัวใ์นการผลติอาหารสตัวผ์สมส าเรจ็รปู หรอืหวัอาหารสตัว ์ ซึง่ชนดิของยา 

 



 

 

หรอืวตัถุทีเ่ตมิในอาหารไก่ ปรมิาณทีใ่ชผ้สมในอาหาร และขอ้หา้มใชต้่างๆ นัน้ ใหศ้กึษาจาก “ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรือ่ง ก าหนดวตัถุทีเ่ตมิในอาหารสตัว ์ปรมิาณการใช ้และเงือ่นไขในการหา้มผลติ น าเขา้ หรอืขายอาหารสตัว ์(ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2561” 
 เหน็ไหมครบัว่า แค่เรื่องบดิในไก่ชนิดเดยีว กไ็ม่ใช่เรื่องนิดหน่อย หรอืเลก็น้อยเลย กลบัเป็นเรื่องส าคญั มรีายละเอยีด
ต่างๆ ตอ้งใสใ่จมากมาย หากควบคุม ป้องกนั หรอืรกัษาไดอ้ย่างทนัท่วงทแีลว้ กจ็ะลดความเสยีหาย และสญูเสยีทางเศรษฐกจิ
อนัเกดิจากโรคประจ าถิน่บา้นเรานี้ไดเ้ป็นอย่างด ีเหน็ดว้ยไหมครบั”..” 
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