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โรคสเตรปโตคอคโคซิสในสุกรหลังหยานม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
สมพงษ จันทะหาร1* เนตรชนก จิวากานนท1 นิยมศักดิ์ อุปทุม1

1

ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จังหวัดขอนแกน

*

ผูเขียนและรับผิดชอบบทความ 0-4326-1246 โทรสาร 0-4326-1246, e-mail : vrd_ne@dld.go.th

บทคัดยอ
ระหวางเดือนมกราคม 2544 ถึง เดือนธันวาคม 2546 ศูนยวิจยั และพัฒนาการสัตวแพทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ( ตอนบน ) จังหวัดขอนแกน ทําการชันสูตรโรคในสุกรหลังหยานม อายุระหวาง
1 – 6 เดือน ที่ปวยเปนโรคสเตรปโตคอคโคซิส จํานวน 38 ตัว พบอาการทางคลินิกที่สาํ คัญคือ ตาย
กะทันหันโดยไมแสดงอาการ ไขสูง (104 ๐F) ซึม เบือ่ อาหาร หอบ หายใจลําบาก ไอ จาม เดินโซเซ
ชักกระตุก บางตัวแสดงอาการทองเสียรวมดวย บางตัวพบอาการขอขาอักเสบ บวมแดง และตาย
ตรวจพบรอยโรคสําคัญจากการผาซากและการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาคือ ปอดอักเสบแบบมีไฟบรินปน
หนอง (84.21 %) สมองและเยื่อหุม สมองอักเสบแบบเปนหนอง (81.58%) ลําไสอักเสบ (55.26%) หัวใจ
และลิ้นหัวใจอักเสบ (42.11%) และขออักเสบ (13.16%) ตามลําดับ ทําการทดสอบความไวของเชื้อ
Streptococcus spp. ที่แยกไดตอยาปฏิชีวนะชนิดตางๆ พบวาเชื้อมีความไวตอยา cefotaxime ( 76.32 % )
cefuroxime ( 65.79 % ) chloramphenicol ( 65.79 %) gentamicin (57.89 %) amoxycillin (47.37 %)
ampicillin (44.74%) penicillin (44.74 % ) kanamycin (44.74 %) และ cloxacillin (44.74 %)
ตามลําดับ

คําสําคัญ : สเตรปโตคอคโคซิส

สุกรหลังหยานม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
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บทนํา

โรคสเตรปโตคอคโคซิส (Streptococcosis) ในสุกรเกิดจากเชื้อ Streptococcus spp. ซึ่งเปน
แบคทีเรียชนิดแกรมบวก สวนใหญทาํ ใหเกิดโรคในสุกรหยานมและสุกรขุน (กิจจา,2530) สุกรที่ติดเชือ้
Streptococcus spp. พบอาการทางคลินิก ตายกะทันหันไมแสดงอาการ ไขสูง (104 ๐F) ซึม เบื่ออาหาร
หอบ หายใจลําบาก ไอ จาม แสดงอาการทางระบบประสาท โดยพบการเคลื่อนไหวหรือการเดินผิดปกติ
ชักกระตุก ขาตะกุย บางตัวพบอาการทองเสีย บางตัวพบอาการเจ็บขา ขอขาอักเสบ รอยโรคจากการผา
ซากและจุลพยาธิวิทยาพบปอดอักเสบ(pneumonia)สมองและเยื่อหุม สมองอักเสบ(meningoencephalitis)
ลําไสอักเสบ (enteritis) และขออักเสบ (polyarthritis) (Sanford and Ross,1986) ในป พ.ศ.2536 อินทิรา
และคณะไดทําการศึกษารอยโรคทางพยาธิวิทยาและแยกกลุมเชื้อ Streptococcus spp. รวมทั้งทําการ
ทดสอบความไวของเชื้อตอยาปฏิชีวนะ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษายอนหลังโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรุปอาการ รอยโรคจากการผาซาก
การเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาในสุกรหลังหยานมที่ติดเชื้อ Streptococcus spp. และทดสอบความ
ไวของเชื้อ Streptococcus spp. ที่แยกไดตอยาปฏิชีวนะ เพื่อประโยชนนําไปใชเปนขอสังเกตสําหรับ
เจาหนาที่ในพื้นที่ นักวิชาการ ตลอดจนผูสนใจ ในการวินิจฉัยและรักษาโรคสเตรปโตคอคโคซิสในสุกร
หลังหยานมตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ระหวางป พ.ศ. 2544 – 2546 เก็บขอมูลทางระบาดวิทยาในสุกรหลังหยานมที่สงมาตรวจที่
ศูนยวิจยั และพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จังหวัดขอนแกน จากตัวอยางสุกร
อายุระหวาง 1 – 6 เดือน จํานวนทั้งสิน้ 38 ตัว แยกเปนสุกรปวย จํานวน 5 ตัว และสุกรตาย จํานวน
33 ตัว โดยตัวอยางสุกรมาจากพืน้ ที่จงั หวัดขอนแกน มหาสารคาม อุดรธานี กาฬสินธุ สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร เลย หนองคายและหนองบัวลําภู โดยมีลาํ ดับขั้นตอนการชันสูตรโรคดังนี้
1. ผาซากตรวจดูรอยโรค บันทึกรอยโรคตางๆทีพ่ บจากอวัยวะตาง ๆ โดยละเอียด
2. ตรวจจุลพยาธิวทิ ยา เก็บอวัยวะสดที่พบฝและรอยโรคสําคัญไดแก สมอง ปอด ตับ มาม ไต
หัวใจ ลําไสเล็กและอื่น ๆ แชในน้าํ ยา 10 % ฟอรมาลินอยางนอย 24 ชั่วโมง จากนัน้ นํามาผานกระบวนการ
ฝงเนื้อเยื่อในพาราฟนและตัดเปนแผนหนา 4 ไมครอนลงบนสไลดแลวนํามายอมสีฮีมาท็อกซิลินและอีโอซิน
(H&E) ตามวิธีของ Luna (1968 ) แลวนํามาตรวจดวยกลองจุลทรรศนธรรมดาดูการเปลี่ยนแปลงของ
เนื้อเยื่อ
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3. ตรวจทางแบคทีเรียวิทยา ใชวิธีการแยกเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus spp. โดยการนํา

ตัวอยางอวัยวะสดจากหองผาซากเพาะลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ sheep blood agar และ MacConkey agar
นําไปบมที่ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะแอโรบิคนาน 24 - 48 ชั่วโมงแลว จากนัน้ ตรวจสอบลักษณะของ
โคโลนี โดยการยอมสีแกรมและการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี ( Carter and Cole, 1990 ) และตรวจ
แยกเชื้ออื่นตามวิธีการปกติ สําหรับเชื้อStreptococcus spp.ที่แยกไดนํามาตรวจหาความไวตอยาปฏิชีวนะ
9 ชนิดคือ ampicillin cefuroxime gentamicin chloramphenicol amoxycillin penicillin
kanamycin cloxacillin และ cefotaxime โดยใชวิธี disk diffusion test (NCCLS, 1997)

ผล
จากการศึกษาสุกรหลังหยานม จํานวน 38 ตัว ที่เปนโรค Streptococcosis ผลการชันสูตรแยก
ออกไดดังนี้
อาการจากประวัติสัตวปวย
อาการสําคัญที่พบในสุกรหลังหยานมจํานวน 38 ตัว สามารถแยกตามความรุนแรงของการเกิด
โรค ดังแสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อาการสําคัญที่พบในสุกรที่เปนโรค Streptococcosis
อาการสําคัญ
1. ตายเฉียบพลันโดยไมแสดงอาการ
2. ไขสูง (104 ๐ F) หอบ หายใจลําบาก อาปากหายใจ
เดินโซเซ ชักกระตุก และตาย
3. ไขสูง (104 ๐ F) ทองเสีย หอบ เดินโซเซ ชักกระตุก
และตาย
4. ซึม เบื่ออาหาร ผอม ไอหรือจาม บางตัวขอขาบวม

จํานวนที่ตรวจ(ตัว) จํานวนที่พบ(ตัว) รอยละ
38
38

7
17

18.42
44.74

38

9

23.68

38

5

13.16

รอยโรคจากการผาซากและการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา
รอยโรคสําคัญที่พบในการผาซากและตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ในสุกรหลังหยานม จํานวน 38 ตัว
พบปอดอักเสบแบบมีไฟบรินปนหนอง (fibrinopurulent pneumonia) สูงสุด (84.21%) ดังแสดงในตาราง
ที่ 2
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ตารางที่ 2 รอยโรคจากการผาซากและการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาที่พบในอวัยวะตางๆ
อวัยวะ

รอยโรคจากการผ า
ซาก
สมองและ ผิวสมองชั้นนอกสุดมี
เยื่อหุมสมอง หนองสีขาวขุนปกคลุม
และคั่งเลือดเยื่อหุม
สมองหนาตัวกวาปกติ

ปอด

ลําไสเล็ก

หัวใจ

การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา จํานวนที่
ตรวจ (ตัว)
สมองและเยื่อหุมสมองอักเสบ
38
แบบมีหนอง ( purulent
meningoencephalilis ) มี
เซลลเม็ดเลือดขาวชนิด
neutrophils แทรกอยูในเยื่อ
หุมสมองและเนื้อสมอง
ปอดอักเสบแบบมี
ปอดพบ Cellular infiltration
38
ใน Alveoli สวนใหญเปนเซลล
ไฟบรินปนหนอง
เม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils
(fibrinopurulent
สวนใหญ alveolar septa
pneumonia)
หนาตัวกวาปกติ ใน
bronchiole พบ edematous
fluid กลุมเชื้อแบคทีเรียและ
เซลลเม็ดเลือดขาวชนิด
neutrophils
ลํ า ไส เ ล็ ก อั ก เสบแดง ลําไสอักเสบพบ cellular
38
บางตัวมีการลอกหลุด infiltration ในผนังลําไสชั้น
submucosa สวนใหญเปน
เซลลเม็ดเลือดขาวชนิด
neutrophils และพบการลอก
หลุดของเนื้อเยื่อชั้น mucosa
หัวใจและเยื่อหุม หัวใจ
อักเสบแบบมีไฟบริน
ปนหนอง และพบ
ลิ้นหัวใจเกิดอาการ
อักเสบ

หัวใจพบเซลลเม็ดเลือดขาว
สวนใหญเปนชนิด neutraphils
แทรกตัวในชั้น epicardium
และลิ้นหัวใจพบ neutrophils
แทรกตัว

38

จํานวนที่
พบ (ตัว)
31

รอยละ

32

84.21

21

55.26

16

42.11

81.58

Thai-NIAH eJournal : http://www.dld.go.th/niah, V1 N1 (May – August 2006)
59
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

ขอขา

ข อ บวม อั ก เสบแบบ ขอพบแคปซูลหุมขอมีการ
เ ป น ห น อ ง synovial อักเสบ และ edema
fluid ลักษณะหนืดสี
เ ห ลื อ ง ข น ป น ข า ว
tendon และ ligament
บวม

38

5

13.16

การตรวจแยกเชื้อและการทดสอบความไวของเชื้อทางหองปฏิบัติการ
ผลการตรวจแยกเชื้อทางแบคทีเรียวิทยาพบเชื้อแบคทีเรียชนิด Streptococcus spp. จากสุกรทัง้
38 ตัว และผลการทดสอบความไวของเชือ้ ตอยาปฏิชีวนะจํานวน 9 ชนิด พบชนิดยาปฏิชีวนะที่เชื้อมี
ความไวสูงสุดตามลําดับนี้ cefotaxime cefuroxime chloramphenicol gentamicin amoxycillin
ampicillin penicillin kanamycin และ cloxacillin ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความไวของเชื้อ Streptococus spp. ที่แยกไดตอยาปฏิชีวนะชนิดตางๆ
ชนิดยาที่ทดสอบ
1. cefotaxime
2. cefuroxime
3. chloramphenicol*
4. gentamicin
5. amoxycillin
6. ampicillin
7. penicillin
8. kanamycin
9. cloxacillin
* หามใชในสัตว

จํานวนที่ตรวจ
(ตัว)
38
38
38
38
38
38
38
38
38

จํานวนตัวอยาง
ที่ไวตอยา
29
25
25
22
18
17
17
17
17

รอยละ
76.32
65.79
65.79
57.89
47.37
44.74
44.74
44.74
44.74
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วิจารณ

จากผลการศึกษาโรคสเตรปโตคอคโคซิสในสุกรหลังหยานมในครั้งนีพ้ บอาการทางคลินิกที่สําคัญ
คือ ตายเฉียบพลันโดยไมแสดงอาการ ไขสูง (104 ๐F) ซึม เบื่ออาหาร หอบ หายใจลําบาก อาปากหายใจ
ไอ จาม เดินโซเซ ชักกระตุก บางตัวแสดงอาการทองเสียรวมดวย บางตัวพบอาการขอขาอักเสบ บวมแดง
และตาย ซึ่งอาการทางคลินิกดังกลาวสอดคลองกับรายงานของนิยมศักดิ์ และคณะ (2538) อินทิรา
และคณะ (2536) รวมทัง้ กิจจา (2530)
รอยโรคทางพยาธิวิทยาที่ทาํ การตรวจรอยโรคดวยตาเปลาและการตรวจรอยโรคทางจุลพยาธิวทิ ยา
มีความสอดคลองกับอาการทางคลินิก โดยสุกรที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ เชน หอบและหายใจลําบาก
พบลักษณะปอดอักเสบแบบมีไฟบรินปนหนอง ( fibrinopurulent pneumonia ) สวนสุกรที่มอี าการทาง
ระบบประสาทจะแสดงอาการ ชัก ขาตะกุย พบรอยโรคสมองและเยื่อหุมสมองอักเสบแบบเปนหนอง
(purulent meningoencephalitis) และสุกรที่มีอาการระบบทางเดินอาหาร เชน ทองเสีย จะพบลําไสอักเสบ
บวมแดงและมีการลอกหลุดของผนังลําไส (ตารางที่ 2 ) ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับรายงานของ
กิจจา (2530) อินทิราและคณะ (2536) นิยมศักดิ์และคณะ (2538) รวมทั้ง Sanford and Ross
(1986)
การตรวจวินิจฉัยโรคสเตรปโตคอคโคซิสเบื้องตน ตองอาศัยพื้นฐานจากอาการทางคลินิก อายุของ
สัตว และรอยโรคจากการผาซาก สวนการตรวจยืนยันทําไดโดยการเพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย และตรวจรอย
โรคทางจุลพยาธิวทิ ยาเนื้อเยื่อ (Higgin and Gottschalk, 1999) ในการศึกษาครัง้ นี้ไดทาํ การตรวจยืนยัน
ทางแบคทีเรียวิทยาวาเชื้อทีแ่ ยกไดเปนเชือ้ Streptococcus spp. จากสุกรทั้ง 38 ตัวอยาง แตไมสามารถ
ระบุไดวาเปนเชื้อ Streptococcus suis เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบตั ิการแบคทีเรียวิทยาของ
ศูนยวิจยั และพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ไมสามารถตรวจยืนยันได อยางไร
ก็ตามในสุกรบางรายทีพ่ บรอยโรคที่สมองและพบวิการเยื่อหุมสมองอักเสบ (meningoencephalitis) รวม
ดวยนาจะเกิดจากเชื้อ Streptococcus suis (พรเพ็ญ และคณะ, 2530)
แนวทางการรักษาโรคนี้ใชผลจากการทํา sensitivity test พบวามีตวั ยาปฏิชีวนะหลายชนิดที่
สามารถกําจัดเชื้อได แตในทางปฏิบัติการรักษาดวยยาปฏิชีวนะอาจไมทันเหตุการณ (นิยมศักดิ์ และคณะ
, 2538) ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บยาปฏิชีวนะที่ใหผลในการกําจัดเชื้อดีที่สุดคือ cefotaxime รองลงมาคือ
cefuroxime และ chloramphenicol ( ตารางที่ 3 ) จากรายงานของนิยมศักดิ์และคณะ (2538) ยังพบวา
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคนีค้ วรตองตระหนักในเรื่องของความสะอาด โดยพยายามไมใหมีเชื้อ
ปนเปอนตามพื้นคอก รางน้าํ และรางอาหาร นอกจากนี้ยงั พบวาเชือ้ สามารถอยูในรางกายสุกรที่มีสุขภาพ
ปกติที่บริเวณตอมทอนซิลได (Higgin and Gottschalk , 1999) ดังนัน้ จึงควรพยายามหลีกเลี่ยงไมใหสุกร
อยูในสภาวะเครียดและออนแอ จะชวยปองกันการเกิดโรคไดอีกทางหนึ่ง
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สรุป

การตรวจวินิจฉัยสุกรหลังหยานมที่เปนโรคสเตรปโตคอคโคซิสจํานวน 38 ตัวพบอาการสําคัญ คือ
ตายกะทันหันโดยไมแสดงอาการ ไขสูง (104 ๐F) ซึม เบื่ออาหาร หอบ หายใจลําบาก บางตัวทองเสีย ขอ
ขาบวม ชักขาตะกุยและตาย รอยโรคสําคัญที่ตรวจพบจากการผาซากและจุลพยาธิวิทยา คือ ปอด
อักเสบแบบมีไฟบรินปนหนอง (84.21%) สมองและเยื่อหุมสมองอักเสบแบบมีไฟบรินปนหนอง (81.58%)
ลําไสอักเสบ (55.26%) หัวใจและลิ้นหัวใจอักเสบ (42.11%) และขออักเสบ (13.16%) ซึ่งวิการที่พบทั้งรอย
โรคสําคัญจากการผาซากและการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาตางก็มีความสอดคลองกับอาการปวย
ผลการทดสอบความไวของเชื้อที่แยกไดตอยาปฏิชีวนะ
พบเชื้อมีความไวตอยาหลัก 3 ตัว ไดแก
cefotaxime (76.32%) cefuroxime (65.79%) และ chloramphenicol (65.79%) ตามลําดับ
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Abstract
Between January 2001 and December 2003, 38 cases of Streptococcosis in postweaning pigs, age between 1 to 6 months were diagnosed by the Upper Northeastern
Veterinary Research and Development Center( NEVRDC), Khonkaen. Clinical signs of
these animals were sudden death, high fever (104 ๐F) , dullness , anorexia , hyperpnea ,
dyspnea , cough , sneeze , staggering gait , convulsion , some animals got diarrhoea ,
polyarthritis and died. Gross lesions and microscopic lesions were related to those
clinical findings as follows: fibrino-purulent pneumonia (84.21%) , purulent
meningoencephalitis (81.58%) , enteritis (55.26%) , epicarditis and valvulitis (42.11%) and
polyarthritis (13.16%). Streptococcus spp. were isolated from specimens of all animals in
this study. The drug and sensitivity test for this microorganism was performed and the
results were as follows: cefotaxime (76.32%), cefuroxime (65.79%), chloramphenicol
(65.79%), gentamicin (57.89%) , amoxycillin (47.37%) , ampicillin (44.74%) , penicillin
(44.74%) , kanamycin (44.74%) and cloxacillin (44.74%) respectively.
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