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โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ

โรคไม่ติดเชื้อ
การจัดการเมื่อเกิดโรค

การรักษา การเฝ้าระวังและการป้องกัน
ศัตรู

การตรวจวินิจฉัยโรค

ลักษณะทางกายวิภาค



ลักษณะทางกายวิภาค



ลักษณะทางกายวิภาค
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จิง้หรีดบ้ำน



โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ

เชื้อแบคทีเรีย

ไวรัส

ปรสิต/โปรโตซัว

เชื้อรา



โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย





โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส

cricket irido virus

cricket paralysis virus

Densovirus

Volvovirus





Iridovirus Infection in Cricket
The signs of;

swollen abdomen

strikingly sluggish

reduced fecundity 

short life span



Morbidity approximately 100% 

Mortality 30-40%

Pathological lesions were bluish 
iridescence of abdominal fluid when 
exposed to the air



Iridovirus; Invertebrate iridescent viruses (IIVs)

 family Iridoviridae

double-stranded DNA 120-200 nm

internal lipid membrane and capsid

Icosahedral; pinocytosis > genome in nucleus 
> cytoplasm





Group: Group IV ((+)ssRNA)

Order: Picornavirales

Family: Dicistroviridae

Genus: Cripavirus

Species: Cricket paralysis virus

Aphid lethal paralysis virus ICTV 7th Report (2000)
Black queen cell virus ICTV Paris (2002)
Cricket paralysis virusᵀ ICTV Paris (2002)
Drosophila C virus ICTV Paris (2002)
Himetobi P virus ICTV Paris (2002)
Homalodisca coagulata virus-1
Plautia stali intestine virus ICTV Paris (2002)
Rhopalosiphum padi virus ICTV Paris (2002)
Triatoma virus ICTV Paris (2002)

NCR IGR RdRp

(Tate et al., 1999; Wilson et al., 2000; 

Pfingsten et al., 2007; Bonning, 2009; 
Pfingsten et al., 2010)

(Koonin & Dolja, 1993; Tentcheva et 

al., 2004; Chen et al., 2005; Shen et 

al., 2005; Blanchard et al., 2007; 
Baker and Schroeder, 2008)

Cricket paralysis virus

http://en.wikipedia.org/wiki/Positive-sense_ssRNA_virus
http://en.wikipedia.org/wiki/Picornavirales
http://en.wikipedia.org/wiki/Dicistroviridae
http://en.wikipedia.org/wiki/Cripavirus
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?id=487877
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?id=335645
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?id=149903
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?id=335647
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?id=335648
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?id=2709658
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?id=335649
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?id=335650
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?id=335651


RNA ไวรัส ทรงกลม สายเดี่ยว วนขวา ชนิด non-occluded 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 27 nM

ประกอบด้วยแคปสิดโปรตีน 4 ชนิด VP1, VP2, VP3 และ VP4 

ลักษณะคล้ายกับ Picornaviruses เช่น Poliovirus 



ติดต่อโดยการกินผ่านระบบทางเดินอาหาร 

พบได้ที่ชั้นผิวหนัง ทางเดินอาหาร และปมประสาท 

ตัวอ่อนที่ได้รับเชื้อจะตายภายใน 3 วันโดยไม่แสดงอาการ
ให้เห็น



วัยเจริญพันธุ์จะ ซึม หลังจากได้รับเชื้อ 8 วัน หยุดกิน 
หนวด ริมฝีปาก กราม และหัวกระตุกเป็นพักๆ ขาหลังเริ่ม
เป็นอัมพาต หงายท้อง ชัก และตายหลังจากนั้น 5 วัน 

ปนเปื้อนมากับผิวของเปลือกไข่จิ้งหรีด สิ่งปูรอง ภาชนะ 
น้้า อาหาร แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะได้





Densovirus

Insect parvoviruses (densoviruses) > Densovirinae

subfamily of the Parvoviridae

small, isometric, nonenveloped viruses (25 nm) 

Linear single-stranded DNA of 4 to 6 kb





(Reinganum et al., 1970; Christian and Scotti 1998)

Diptera Lepidoptera Orthoptera Heteroptera



ปรสิตในแมลง

Trombidiform mite

พยาธิขนม้า (Horesehair worm) 
Nematomorpha







เชื้อรา







โรคไม่ติดเชื้อ
อาหาร (ธรรมชาต-ิส้าเร็จรูป)

น้้า (น้้าค้าง-บาดาล-ประปา-น้้าฝน)

อุณหภูมิ ความชื้น

สารเคมี (พ่นกันยุง-น้้าหอม-ABO-น้้ายาฆ่าเชื้อ)

สายพันธุ์ (เลือดชิด-ดุร้าย-กัดกัน)



การตรวจวินิจฉัย
สังเกตจากอาการด้วยตาเปล่า

ประวัติการใช้ยา สารเคมี ในการก้าจัดแมลงบริเวณ
ใกล้เคียง

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (การเพาะเลี้ยงเชื้อ-ชีว
โมเลกุล-พยาธิวิทยา)



ศัตรู
แมลง (มด-แมงมุม-ตะขาบ)

สัตว์เลื้อยคลาน (จิ้งจก-จิ้งเหลน-ตุ๊กแก-กบ-คางคก)

สัตว์ปีก (นก)

สัตว์ฟันแทะ (หน)ู



การจัดการเมื่อเกิดโรค

1) ให้ท้าลายจิ้งหรีดที่เป็นโรค โดยวิธีการฝังใต้ระดับผิวดิน
ไม่ต่้ากว่า 20 เซนติเมตร ป้องกันสัตว์อื่นมาขุดคุ้ย แล้วราด
ด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อโรค หรือปูนขาว หรือเผาท้าลายซาก 
รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อน เช่น ถาดไข่ที่ท้าจาก
กระดาษ ที่ใช้เป็นที่หลบซ่อนของจิ้งหรีด



การจัดการเมื่อเกิดโรค
2) ท้าการล้างท้าความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคด้วยน้้ายาฆ่า

เชื้อโรค กับอุปกรณ์ที่ใข้ในการเลี้ยงจิ้งหรีด เช่น บ่อเลี้ยง 
อุปกรณ์การให้อาหาร และน้้า ที่วางไข่ มุ้งเขียว หลังคา ผนัง 
พื้น ทางเดิน และบริเวณรอบโรงเรือน โรงเก็บอาหาร และพัก
โรงเรือน อย่างน้อย 3 เดือนก่อนน้าจ้ิงหรีดชุดใหม่เข้าเลี้ยง



การป้องกันการเกิดโรค
มีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นในการเพาะเลี้ยงให้

เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงฝนตก และฤดูหนาว

การจัดการสุขาภิบาลโดยรอบ และการท้ารั้วรอบฟาร์ม

ควบคุมการเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะต้องผ่าน
การฆ่าเชื้อโรคก่อน



ป้องกันและก้าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค เช่น นก หนู 
แมลงสาบ แมลงวัน มด จิ้งหรีดจากธรรมชาติ หรือสัตว์ที่เข้ามา
จับจิ้งหรีดกินเป็นอาหารโดยไม่ใช้สารเคมี
แยกเลี้ยงตามช่วงอายุ แยกพื้นที่การเลี้ยงให้เป็นสัดส่วน 
ควรมีการเปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์ เพื่อป้องกันการเกิดสายเลือดชิด
ควรมีการส่งตัวอย่างจิ้งหรีดตรวจเป็นระยะๆ หรือตรวจตัวอย่าง

ไข่จิ้งหรีดก่อนน้าเข้ามาเลี้ยงใหม่ เป็นต้น



ข้อควรระวัง
อย่าหลงเชื่อผู้ที่ไม่ใช่สัตวแพทย์ในการแนะน้าให้ใชย้า

ปฏิชีวนะในการป้องกัน หรือเพื่อรักษาเพราะนอกจากจะไม่
ประสบผลส้าเร็จในการรักษาแล้วยังเป็นการเพิ่มต้นทุน ท้า
ให้เกิดมียาตกค้าง และเชื้อในธรรมชาติเกิดการดื้อยา ส่งผล
เสียต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมตามมา



การรักษา

ยังไม่มีงานวิจัยที่แสดงถึงการรักษาที่ได้ผล



ขอบคุณครับ


