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โรคโคลัยบาซิลโลซิสในสุกร
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระหวางป 2545 - 2550
สมพงษ จันทะหาร * สุปราณี เดิมพันธ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแกน
*

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

บทคัดยอ
จากการรวบรวมและศึกษา ขอมูล การตรวจวินิจฉัยยืนยันสุกรปวยและตายดวยโรคโคลัยบาซิลโลซิส
(Colibacillosis) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแกน ระหวางเดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนตุลาคม 2550 พบวา
สุกรปวยและตายดวยโรคโคลัยบาซิลโลซิส อยูในชวงอายุระหวางแรกเกิด ถึง 4 เดือน จํานวน 54 ตัว พบ
ชวงอายุสุกรที่เกิดโรคมากที่สุด คือ สุกรอนุบาล (อายุมากกวา 4 สัปดาห ถึง 8 สัปดาห) คิดเปน 72.22%
พบอาการทางคลินิก 4 กลุมอาการ ไดแก กลุมอาการทองเสียอุจจาระเหลวสีเหลือง ซูบผอม ผิวหนังหยาบ
(68.52%) กลุมอาการบวมน้ําใตผิวหนังบริเวณหนังตาและสวนหัว เดินโซเซ ขาไมสัมพันธกัน ชักเกร็งหรือ
เปนอัมพาต (51.89%) กลุมอาการตายกะทันหันโดยไมแสดงอาการ (24.07%) และกลุมอาการเบื่ออาหาร
ไข และผิวหนังแดง (18.52%) รอยโรคที่มองเห็นดวยตาเปลา และรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา คือ ลําไสเล็ก
อักเสบ (enteritis) กระเพาะอาหารอักเสบ (gastritis) พบการบวมน้ําที่ตอมน้ําเหลืองบริเวณเยื่อแขวนลําไส
เล็ก (mesenteric lymph node edema) บริเวณผนังกระเพาะอาหาร (gastric submucosal edema) เยื่อ
แขวนลําไสใหญ (mesocolon edema) และสมอง และมีการเสื่อมของผนังหลอดเลือดแดงฝอยที่ลําไสเล็ก
และสมอง (degeneration of capillary endothelial cells) ผลการทดสอบความไวของเชื้อ E.coli ที่
แยกไดตอ ยาปฏิชีว นะชนิด ตา งๆ เชื้อมีความไวตอยา ciprofloxacin (84.00%), colistin (75.93%),
gentamicin (75.93%) และ norfloxacin (70.37%)

คําสําคัญ : โรคโคลัยบาซิลโลซิสในสุกร อาการทางคลินิก รอยโรค ความไวของเชื้อตอยาปฏิชวี นะ

Thai-NIAH eJournal : ISSN 1905-5048, http://www.dld.go.th/niah, V3 N1 (May – August 2008)
29
__________________________________________________________________________________

บทนํา
โรคโคลัยบาซิลโลซิสในสุกร พบเปนปญหาแพรกระจายทั่วโลกและจัดเปนโรคที่ทําใหเกิดการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับโรคติดเชื้ออื่น ๆ ของระบบการยอยอาหาร (กิจจา, 2530) สาเหตุ
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Escherichia coli (E.coli) โรคที่เกิดจากแบคทีเรียชนิดนี้มี 3 กลุมอาการคือ กลุม
อาการโลหิตเปนพิษ (septicemia) กลุมอาการทองเสีย (diarrhoea) กลุมอาการโรคบวมน้ํา (edema
disease) ซึ่งเปนผลจากการเจริญของเชื้อในลําไสแลวสรางสารพิษหรือทอกซินขึ้นมาและมีความแตกตางกัน
ตามชนิดของสายเชื้อที่กอโรค และชนิดของทอกซิน (Jones et al.,1997)
สายเชื้อที่ทําใหเกิดภาวะโลหิตเปนพิษเปนเชื้อที่สรางเอนโดทอกซิน (Bertschinger and Fairbrother, 1999)
สวนใหญจะพบในลูกสุกรแรกเกิด แตอาจพบไดเปนบางรายในลูกสุกรหลังหยานม ลูกสุกรที่แสดงอาการ
ปวยมักจะตายอยางรวดเร็วกอนไดรับการรักษา สุกรปวยจะแสดงอาการซึม หางตก และมีไขสูงในระยะแรกๆ
ผิวหนังมีสีแดงและชอบแยกตัวออกจากตัวปกติอื่น ๆ ในครอกเดียวกัน ระยะทาย ๆ จะนอนไมยอมลุก มี
อุณหภูมิต่ํากวาปกติและตาย อัตราการตายอาจสูงถึง 100 เปอรเซ็นต (กิจจา, 2530)
สายเชื้อที่ทําใหเกิดอาการทองเสียในสุกร จะสรางเอนเทอโรทอกซินออกมาในลําไส (Moon et al.,
1997) ทําใหเกิดเพิ่มการโอนถายไบคารบอเนต และโซเดียม (Jones et al.,1997) รวมทั้งน้ําจากเซลลเขา
ไปในชองภายในของลําไส ปริม าณของสารน้ํา และสิ่ง คัด หลั่ง ที่เ พิ่ม มากขึ้น ภายในลํา ไสจ ะทํา ใหสุก รเกิด
อาการทองรวง และภาวะรางกายขาดน้ําตามมา (กิจจา, 2530) สุกรปวยจะแสดงอาการถายเหลวมีสีเหลือง
และบอยครั้ง ซึ่งอาจตายไดภายใน 3-6 วัน เพราะรางกายเกิดภาวะรางกายขาดน้ําและปรับตัวไมทัน สุกร
ปวย ถาไดรับการรักษาในระยะแรก ๆ อยางมีประสิทธิภาพ หรือรางกายปรับตัวไดจะมีโอกาสหายเปนปกติ
รายที่ปวยเปนโรคแบบเรื้อรังจะเกิดการติดเชื้อแทรกซอนไดงายและการเจริญเติบโตชะงักหรือแกร็น
สายเชื้อที่ทํา ใหเ กิดโรคบวมน้ํา เปน เชื้อที่สรา งนิว โรทอกซิน (Bertschinger and Fairbrother,
1999) สวนใหญเกิดโรคในสุกรชวงหลังหยานม ทําใหเกิดการบวมน้ําของเนื้อเยื่อ โรคบวมน้ําชวงแรกของ
การเกิดโรคจะพบการตายแบบปจจุบันโดยไมทันแสดงอาการปวยใหเห็น และมักจะเปนสุกรที่มีขนาดใหญ
และแข็งแรงที่สุดในกลุม (ปริญญาและคณะ, 2548) ระยะตอมาจะมีสุกรปวยเพิ่มขึ้นซึ่งจะเปนลักษณะทาง
ระบบประสาท (Bosworth and Casey, 1997) สภาพรางกายทั่วไปมักจะพบการบวมน้ําที่หนังตา บริเวณ
ปากและจมูก ใตคาง และอก หลังเริ่มมีอาการทางประสาท (กิจจา, 2530) จากการศึกษาของ Bergeland
and Kurtz, (2000) พบวาสุกรที่ปวยระยะเวลาหลายวันไมคอยตอบสนองตอการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ
เนื่องจากทอกซินที่เชื้อสรางขึ้นแพรกระจายไปสูสวนตางๆ ของรางกาย
สุกรที่ปวยเปนโรคโคลัยบาซิลโลซิส จะมีอัตราการปวยรอยละ 30 – 40 อัตราการตายรอยละ 50 – 90
(ปริญญาและคณะ, 2548) วิธีการวินิจฉัยโรคที่สําคัญทําไดจากการซักประวัติอาการปวย การดูรอยโรคจาก
การผาซาก การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา และการเพาะแยกเชื้อ (Bertschinger et al.,1992)
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การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษายอนหลังโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรุปชวงอายุสุกรที่เกิดโรค อาการทาง
คลินิก รอยโรคที่พบจากการผาซาก การเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยา และทดสอบความไวของเชื้อ E.coli
ที่แยกไดตอยาปฏิชีวนะ เพื่อประโยชนนําไปใชเปนขอสังเกตสําหรับเกษตรกร เจาหนาที่ในพื้นที่ นักวิชาการ
ตลอดจนผูสนใจในการวินิจฉัย และรักษาโรคโคลัยบาซิลโลซิสในสุกรตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ระหวางเดือนมกราคม 2545 – ตุลาคม 2550 รวบรวมขอมูลการเกิดโรคโคลัยบาซิลโลซิสในสุกร ใน
พื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแกน อุดรธานี กาฬสินธุ มหาสารคาม สกลนคร
นครพนม เลย หนองคาย มุกดาหาร และหนองบัวลําภู) ที่สงมาตรวจที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีลําดับขั้นตอนการรวบรวมขอมูลและวิธีการชันสูตรโรคดังนี้
1. รวบรวมประวัติและอาการทางคลินกิ อายุสัตว ชื่อ และที่อยูของเจาของสัตว
2. วิธีการชันสูตร
2.1 ผาซากตรวจรอยโรค และเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ทําการบันทึกรอยโรค
ที่ตรวจพบจากอวัยวะตาง ๆ โดยละเอียด เก็บอวัยวะภายในสงตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ โดย
เก็บตัวอยางจากอวัยวะที่สําคัญ ไดแก สมอง ตอมทอนซิล ปอด ตับ มาม ไต หัวใจ กระเพาะอาหาร
ลําไสเล็ก ลําไสใหญ และตอมน้ําเหลือง
2.2. การตรวจทางหองปฏิบตั ิการ
2.2.1 การตรวจทางไวรัสวิทยา นําตัวอยางจากอวัยวะที่สําคัญไดแก สมอง ตอมทอนซิล
มาม ไตและตอมน้ําเหลือง ตรวจหาเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดโรคอหิวาตสุกร และโรคพิษสุนัขบาเทียม โดยวิธี
Fluorescent Antibody และ Tissue culture
2.2.2 การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา เก็บอวัยวะสดทีพ่ บรอยโรคสําคัญไดแก สมอง ตอม
ทอนซิล ปอด ตับ มาม ไต หัวใจ กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ ตอมน้ําเหลืองและอื่น ๆ แชในน้ํายา
10 % บัฟเฟอรฟอรมาลินอยางนอย 24 ชั่วโมง จากนั้นนํามาผานกระบวนการทําสไลดเนื้อเยื่อตามวิธี
มาตรฐานทางพยาธิวิทยา ยอมดวยสีฮีมาท็อกซิลิน (Haematoxylin) และอีโอซิน (Eosin) ตามวิธีของ Luna
(1968 ) แลวนํามาตรวจดวยกลองจุลทรรศนธรรมดาดูการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ
2.2.3 การตรวจทางแบคทีเรียวิทยา ใชวิธีการแยกเชื้อแบคทีเรีย E.coli โดยการนําตัวอยาง
อวัยวะสด เพาะลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ blood agar (7% defibrinated sheep blood) และ MacConkey
agar นําไปบมในตูอบที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 - 48 ชั่วโมงแลว ตรวจสอบลักษณะของโคโลนี
ยอมสีแกรมและการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี (Carter and Cole,1990) สําหรับเชื้อ E.coli ที่แยกได
นํามาตรวจหาความไวตอยาปฏิชีวนะ 9 ชนิด คือ ciprofloxacin, enrofloxacin, colistin, gentamicin,
kanamycin, norfloxacin, oxytetracycline, amoxycillin และ ampicillin โดยใชวิธี Disk diffusion test
(NCCLS, 1997)
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ผล
จากการศึกษาขอมูลและผลการชันสูตรโรคโคลัยบาซิลโลซิสในสุกร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จากตัวอยางสุกร อายุระหวางแรกเกิดถึง 4 เดือน จํานวนทั้งสิ้น 54 ตัว แยกเปนสุกรปวย จํานวน
13 ตัว และสุกรตาย จํานวน 41 ตัว ผลการศึกษาปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
ชวงอายุสุกรที่เกิดโรค จากการบันทึกประวัติสามารถจําแนกชวงอายุสุกรที่ปวยและตายจากโรค
โคลัยบาซิลโลซิส พบชวงอายุที่เกิดโรคมากที่สุด คือ สุกรอนุบาลอายุมากกวา 4 สัปดาห ถึง 8 สัปดาห
คิดเปน 72.22% ดังแสดงในตารางที่ 1
อาการทางคลินิก ที่พบในสุกรที่ปวยและตายดวยโรคโคลัยบาซิลโลซิส สุกรแตละตัวอาจแสดงอาการ
ทางคลินิกอยางหนึ่งอยางใด หรือหลายอยางรวมกัน พบอาการทองเสีย อุจจาระเหลวสีเหลือง ซูบผอม
ผิวหนังหยาบสูงสุด คิดเปน 68.52% รองลงมาไดแก บวมน้ําใตผิวหนังบริเวณหนังตา และสวนหัว เดิน
โซเซ ขาไมสัมพันธกัน ชักเกร็ง หรือเปนอัมพาต (51.89%) ดังแสดงในตารางที่ 2
รอยโรคที่มองเห็นดวยตาเปลา (gross lesions) สวนใหญพบรอยโรคในทางเดินอาหาร ไดแก ตอม
น้ําเหลืองบริเวณเยื่อแขวนลําไสเล็กคั่งเลือด ขยายใหญและพบจุดเลือดออกหรือบวมน้ํา (77.78%) ลําไส
เล็กอักเสบแดง พบจุดเลือดออก อาหารในลําไสเล็กเหลว มีน้ําปนในปริมาณมาก (74.07%) กระเพาะ
อาหารอักเสบแดง และพบจุดเลือดออก อาหารอัดแนนเต็มกระเพาะหรือลิ่มนมเต็มกระเพาะ (72.22%)
นอกจากนี้ยังพบรอยโรคที่สมอง โดยพบการคั่งเลือดและบวมน้ํา (37.04%) ดังแสดงในตารางที่ 3
การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการไวรัสวิทยา ไมพบเชื้อไวรัสโรคอหิวาตสุกร และโรคพิษสุนัขบา
เทียมจากตัวอยางสุกรทั้ง 54 ตัว
รอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา (histopathological lesions) พบรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาที่สําคัญคือ
ต อ มน้ํ า เหลื อ งบริ เ วณเยื่ อ แขวนลํ า ไส เ ล็ ก พบการคั่ ง เลื อ ด (congestion) บวมน้ํ า (edema)
หรื อ
hemorrhagic lymphadenitis พบเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils เพิ่มจํานวนมากขึ้น คิดเปน 85.19 %
ลําไสเล็ก พบ hemorrhagic enteritis และ villi atrophy พบ cellular infiltration ในชั้น laminar propria โดย
พบเม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด neutrophils เป น ส ว นใหญ บางรายพบการเสื่ อ มของผนั ง หลอดเลื อ ดแดงฝอย
(degeneration of capillary endothelial cells) คิดเปน 79.63 % กระเพาะอาหาร พบ gastric mucosal
hyperemia หรือ hemorrhagic gastritis บางรายพบการบวมน้ําของผนังกระเพาะอาหาร (gastric
submucosal edema) คิดเปน 75.93 % และสมอง พบการคั่งเลือด(hyperemia)ในหลอดเลือดแดงฝอย
บางรายพบการเสื่อมของผนังหลอดเลือดแดงฝอย (degeneration of capillary endothelial cells) และเนื้อ
สมองบวมน้ํา (edema) คิดเปน 44.44% ดังแสดงในตารางที่ 4
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การตรวจวินิฉัยทางหองปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา ตรวจพบเชื้อ E.coli จํานวน 52 ตัว และตรวจ
พบเชื้อ E.coli รวมกับเชื้อ Streptococcus spp. จํานวน 2 ตัว จากสุกรที่พบรอยโรคปอดบวม ผลการ
ทดสอบความไวของเชื้ อ E.coli ที่ แ ยกได ต อ ยาปฏิ ชี ว นะ จํ า นวน 9 ชนิ ด พบเชื้ อ มี ค วามไวต อ ยา
ciprofloxacin (84.00%) colistin (75.93%) gentamicin (75.93%) และ norfloxacin (70.37%) แสดงใน
ตารางที่ 5

ตารางที่ 1 ชวงอายุสุกรที่เกิดโรคโคลัยบาซิลโลซิส
ชวงอายุสกุ ร

จํานวนที่พบ (ตัว) / จํานวนทั้งหมด (ตัว) รอยละ

สุกรดูดนม (แรกเกิด – 4 สัปดาห)
สุกรอนุบาล (มากกวา 4 สัปดาห – 8 สัปดาห)
สุกรขุน (มากกวา 8 สัปดาห – 4 เดือน)

11 / 54
39 / 54
4 / 54

20.37
72.22
7.41

ตารางที่ 2 อาการทางคลินิกของสุกรที่เกิดโรคโคลัยบาซิลโลซิส
อาการทางคลินิก
1. ทองเสีย อุจจาระเหลวสีเหลือง ซูบผอม
ผิวหนังหยาบ
2. บวมน้าํ ใตผิวหนังบริเวณหนังตา และสวนหัว
เดินโซเซ ขาไมสัมพันธกนั ชักเกร็ง หรือเปน
อัมพาต
3. ตายกะทันหันโดยไมแสดงอาการ
4. เบื่ออาหาร ไข ผิวหนังแดง

จํานวนที่พบ (ตัว) / จํานวนทั้งหมด (ตัว) รอยละ
37 / 54

68.52

28 / 54

51.89

13 / 54
10 / 54

24.07
18.52
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ตารางที่ 3 รอยโรคสําคัญที่มองเห็นดวยตาเปลา (gross lesions)
อวัยวะ

รอยโรคสําคัญ

ตอมน้ําเหลือง

คั่งเลือด (congestion) ขยายใหญ (enlargement) พบ
บริเวณเยื่อ จุดเลือดออก (petechial hemorrhage หรือ บวมน้ํา
แขวนลําไสเล็ก (edema)
ลําไสเล็ก
เยื่อเมือกลําไสเล็กอักเสบแดง และคั่งเลือด (catarrhal
enteritis) อาหารในลําไสเล็กเหลวมีน้ําปนในปริมาณ
มาก (watery content)
กระเพาะอาหาร เยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบแดง (gastritis) และพบจุด
เลือดออก (petechial hemorrhage) อาหารอัดแนนเต็ม
กระเพาะ หรือลิ่มนมเต็มกระเพาะ (milk curd)
สมอง
คั่งเลือด (congestion) บวมน้ํา (edema)

จํานวนที่ตรวจพบ(ตัว)
รอยละ
/จํานวนทัง้ หมด(ตัว)
42 / 54

77.78

40 / 54

74.07

39 / 54

72.22

20 / 54

37.04

19 / 54

35.19

8 / 54

14.81

7 / 54

12.96

6 / 54

11.11

4 / 54

7.41

ตับ

อักเสบแดง และพบการบวมน้าํ (edema) บริเวณเยื่อ
แขวนลําไส (mesocolon)
พบการบวมน้ํา (edema) บางรายพบ fibrinopurulent
pneumonia
พบจุดเลือดออก (petechial hemorrhage) บางรายพบ
ลักษณะ serous atrophy ของ coronary fat
พบจุดเลือดออก (petechial hemorrhage) บริเวณ
renal cortex
คั่งเลือด (congestion) บางรายพบสารคัดหลั่งลักษณะ
เลือดปนหนอง
ไมพบรอยโรคเดนชัด

0 / 54

0

มาม

ไมพบรอยโรคเดนชัด

0 / 54

0

ลําไสใหญ
ปอด
หัวใจ
ไต
ตอมทอนซิล
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ตารางที่ 4 รอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา (histopathological lesions)
อวัยวะ

รอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา

ตอมน้ําเหลือง
(บริเวณเยื่อ
แขวนลําไสเล็ก)
ลําไสเล็ก

พบการคั่งเลือด (congestion) บวมน้ํา (edema)หรือ
hemorrhagic lymphadenitis พบเม็ดเลือดขาวชนิด
neutrophils เพิ่มจํานวนมากขึน้
พบ hemorrhagic enteritis และ villi atrophy พบ
cellular infiltration ในชั้น laminar propria โดยพบเม็ด
เลือดขาวชนิด neutrophils เปนสวนใหญ บางรายพบ
การเสื่อมของผนังหลอดเลือดแดงฝอย (degeneration
of capillary endothelial cells)
กระเพาะอาหาร พบ gastric mucosal hyperemia หรือhemorrhagic
gastritis บางรายพบการบวมน้ําของผนังกระเพาะ
อาหาร (gastric submucosal edema)
สมอง
พบการคั่งเลือด(hyperemia)ในหลอดเลือดแดงฝอย
บางรายพบการเสื่อมของผนังหลอดเลือดแดงฝอย
(degeneration of capillary endothelial cells) และ
เนื้อสมองบวมน้ํา (edema)
ลําไสใหญ
พบการบวมน้ําในบริเวณเยื่อแขวนลําไสใหญ
(mesocolon edema)และดานนอกลําไสใหญ (serosal
edema)
ปอด
พบ lung edema แตไมพบการอักเสบในระดับเซลลที่
เดนชัด บางรายพบลักษณะ fibrinopurulent
pneumonia
ตอมทอนซิล พบ cellular infiltration โดยพบเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด
neutrophils เปนสวนใหญ
มาม ไต หัวใจ
และตับ

ไมพบรอยโรคเดนชัด

จํานวนที่ตรวจพบ(ตัว)
รอยละ
/จํานวนทัง้ หมด(ตัว)
46/54

85.19

43/54

79.63

41/54

75.93

24/54

44.44

20/54

37.04

8/54

14.81

7/54

12.96

0/54

0
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความไวของเชื้อ E.coli ที่แยกไดตอยาปฏิชีวนะชนิดตางๆ
ชนิดยาปฏิชวี นะ
quinolone
- ciprofloxacin
- norfloxacin
- enrofloxacin
polymyxin
- colistin
aminoglycoside
- gentamicin
- kanamycin
penicillin
- amoxycillin
- ampicillin
tetracycline
- oxytetracycline

จํานวนเชื้อทีท่ ดสอบ

จํานวนเชื้อทีไ่ วตอยา

รอยละ

25
54
54

21
38
31

84.00
70.37
57.41

54

41

75.93

54
52

41
29

75.93
55.77

32
35

7
6

21.88
17.14

54

1

1.85

วิจารณ
การศึกษาขอมูลของสุกรที่ปวยและตายดวยโรคโคลัยบาซิลโลซิส ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนครั้งนี้ พบการเกิดโรคในสุกรทุกชวงอายุที่ทําการศึกษา แตละชวงอายุมีความถี่การเกิดโรคแตกตาง
กัน โดยชวงอายุที่เกิดโรคมากที่สุด คือ สุกรอนุบาล (อายุหลัง 4 สัปดาห – 8 สัปดาห) ซึ่งเปนชวงหลังหยานม
สอดคลองกับการศึกษาของ Nabuurs et al. (2001) ที่พบวา ลูกสุกรหลังหยานมมีแนวโนมการเกิดโรคสูง
เนื่องจากการทํางานของระบบการซึมผานของลําไสเพิ่มขึ้น ทําใหงายตอการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
กลุมอาการทางคลินิกที่เดนชัดหลายกลุมอาการ ไดแก กลุมอาการทองเสีย อุจจาระเหลวสีเหลือง ซูบผอม
ผิวหนังหยาบ กลุมอาการตายกะทันหันโดยไมแสดงอาการ และกลุมอาการบวมน้ําใตผิวหนังบริเวณหนังตา
และบริเวณสวนหัว เดินโซเซ ขาไมสัมพันธกัน ชักเกร็งหรือเปนอัมพาต กลุมอาการดังกลาวนาจะเปนผลจาก
ทอกซินของเชื้อ E.coli ที่มีความแตกตางกันในแตละสายพันธุ (Bertschinger and Fairbrother, 1999) โดย
กลุมอาการทางคลินิกดังกลาว มีความสอดคลองกับรายงานของปริญญาและคณะ (2548) ที่ไดทําการศึกษา
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การเกิดโรคบวมน้ําในสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพบวาสุกรที่ปวยและตายสามารถแสดงอาการทาง
คลินิกรวมกันไดหลายกลุมอาการ การศึกษาครั้งนี้พบกลุมอาการทองเสีย อุจจาระเหลวสีเหลือง ซูบผอม
ผิวหนังหยาบสูงที่สุด (68.52%) รองลงมาคือกลุมอาการบวมน้ําใตผิวหนังบริเวณตา และสวนหัว เดินโซเซ
ขาไมสัมพันธกัน ชักเกร็ง หรือเปนอัมพาต (51.89%)
รอยโรคทางพยาธิวิทยาจากการสังเกตรอยโรคดวยตาเปลา (gross lesions) ที่พบเดนชัดไดแก ตอม
น้ําเหลืองบริเวณเยื่อแขวนลําไสเล็กบวมน้ํา (mesenteric lymph node edema) เยื่อบุกระเพาะอาหาร
อักเสบ (gastritis) บางรายพบจุดเลือดออก (petechial hemorrhage) หรือบวมน้ํา (edema) ลําไสเล็ก
อักเสบ (enteritis) สอดคลองกับรอยโรคที่กิจจา (2530) ไดรายงานไว
รอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา (histopathological lesions) พบการเสื่อมของผนังหลอดเลือดแดงฝอยที่
สมองและลําไสเล็ก (degeneration of capillary endothelial cells) สอดคลองกับรายงานของ Bosworth
and Casey (1997) ตอมน้ําเหลืองบริเวณเยื่อแขวนลําไสเล็กพบการบวมน้ํา (edema) คั่งเลือด (congestion)
และบางรายพบ hemorrhagic lymphadenitis กระเพาะอาหารพบ gastric mucosal hyperemia และ
hemorrhagic gastritis บางรายพบ gastric submucosal edema ลําไสเล็กพบ catarrhal enteritis หรือ
hemorrhagic enteritis และ villi atrophy ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Thomas et al.(1997) ลําไสใหญ
พบ serosal edema โดยเฉพาะบริเวณเยื่อแขวนลําไสใหญ (mesocolon) สอดคลองกับนิยมศักดิ์ และคณะ
(2527) ไดทําการศึกษาไว บางรายพบการอักเสบของตอมทอนซิลและปอด ซึ่งจากการศึกษาสันนิษฐานวา
เกิดจากการติดเชื้อ Streptococcus spp. เนื่องจากพบลักษณะ fibrinopurulent pneumonia (สมพงษ
และคณะ, 2549) ซึ ่ง สอดคลอ งกับ ผลการศึก ษาทางหอ งปฏิบ ัต ิก ารแบคทีเ รีย วิท ยาที ่เ พาะแยกเชื ้อ
Streptococcus spp. รวมกับเชื้อ E.coli ไดจากสุกรที่พบรอยโรค fibrinopurulent pneumonia และปวยตาย
ดวยโรคโคลัยบาซิลโลซิส จํานวน 2 ตัว ปอดพบ lung edema แตไมพบการอักเสบในระดับเซลลที่เดนชัด
ซึ่งรอยโรค lung edema ที่พบ สอดคลองกับผลการศึกษาทางหองปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาที่สามารถเพาะ
แยกเชื้อและยืนยันชนิดเชื้อ E.coli จากสุกร 54 ตัว จากการตรวจทั้งหมด จํานวน 54 ตัว
ผลทดสอบความไวของเชื้อตอยาปฏิชีวนะ จํานวน 9 ชนิด พบวา ciprofloxacin, colistin, gentamicin
และ norfloxacin ใหผลการทดสอบความไวสูงคิดเปน 84.00%, 75.93%, 75.93% และ 70.37% ตามลําดับ
(ตารางที่ 5) จึงนาจะเปนตัวเลือกที่ดีสําหรับการรักษาโรคในสุกรที่ปวยดวยโรคโคลัยบาซิลโลซิสและสอดคลอง
กับผลการศึกษาของปริญญาและคณะ (2548) ซึ่งไดแนะนํา colistin และ gentamicin ในการรักษา
การควบคุมและปองกันโรคโคลัยบาซิลโลซิส หลักสําคัญอยูที่ระบบการจัดการ โดยเฉพาะการจัดการ
คอกคลอด ซึ่งจะตองทําใหจํานวนเชื้อ ในคอกเหลือนอยที่สุด และปองกันไมใหมีการแพรเชื้อจากแมสุกรไปยัง
ลูก โดยทําความสะอาดคอกคลอด และพนน้ํายาฆาเชื้อทุกครั้งหลังการหยานมลูก ทิ้งไวใหแหงและพักคอกไว
อย า งน อ ยที่ สุ ด 3 – 4 วั น ก อ นนํ า แม สุ ก รตั ว ใหม เ ข า คลอดป ญ หาในคอกอนุ บ าลอาจจะป อ งกั น ได โ ดย
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนอาหารในวันหยานม และเมื่อจะมีการเปลี่ยนอาหาร ควรมีการใหยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม
ในรูปฉีดหรือกินจะใหผลคอนขางดี (กิจจา, 2530)
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนายสัตวแพทย ดร.นิยมศักดิ์ อุปทุม ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแกนทุกทาน ที่มีสวนชวยเหลือและใหคําปรึกษาในการจัดทําผลงานวิชาการ
ในครั้งนี้
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Abstract
From January 2002 to October 2007, the retrospective study of 54 cases of pigs
colibacillosis in the Upper Northeastern Region of Thailand caused by Escherichia coli was
conducted. These cases of neonatal to 4 month old pigs were diagnosed by the Veterinary
Research and Development Center (Upper Northeastern Region) Khonkaen The study revealed
that most of these pigs (72.22%) were in the post weaning period aging between 4 and 8 weeks
old. The clinical signs of these animals included 4 groups, diarrhea with yellowish feces,
emaciation and dehydrated skin (68.52%), edema of eyelids and skin of head, staggering gait,
incoordination, convulsion or paralysis (51.89%), sudden death (24.07%), and anorexia, fever and
reddish skin (18.52%). The important gross and histopathological lesions were edema of
mesenteric lymph node, gastric submucosa, mesocolon and brain, enteritis, gastritis and
degeneration of capillary endothelial cells in small intestine and brain. Antimicrobial sensitivity test
showed that the E.coli was sensitive to ciprofloxacin (84.00%), colistin (75.93%), gentamicin
(75.93%) and norfloxacin (70.37%).
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