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สาเหตุ
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus suis ใน Family
Streptococcaeae Genus Streptococcus สามารถสรางแคปซูลและ
สลายเม็ดเลือดแดง มีการจัดแบงเชื้อตามลักษณะของ Capsular
Antigen เปนซีโรไทป (Serotype) ตาง ๆ ถึง 35 serotypes ซีโรไทปที่
มีความรุนแรงสูงในการกอโรคในคนคือ serotype II และ serotype I
ตามลําดับ

อาการ

ปกติสุกรที่มีการติดเชื้อมักไมแสดงอาการ สวนใหญเชื้ออยู
บริเวณตอมทอนซิลบริเวณเพดานปาก (palatine tonsil) เยื่อเมือกบุ
โพรงจมูก และทอทางเดินระบบสืบพันธุ เมื่อสุกรอยูในภาวะเครียด
เชนเลี้ยงอยางแออัด และมีระบบการถายเทอากาศไมดี ทําใหสัตว
ออนแอเชื้อจะฉวยโอกาสจนเปนสาเหตุใหเกิดอาการสมองอักเสบ ขอ
อักเสบแบบรุนแรง กลามเนื้อและเยื่อหุมหัวใจอักเสบ มีการติดเชื้อใน
กระแสโลหิตจนถึงขั้นเสียชีวิต กลุมสุกรที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเปนสุกร
หยานม สุกรขุน โดยเฉพาะสุกรในชวงอายุ 8-15 สัปดาห
วัตถุประสงค
1.เพื่อเผยแพรขอมูลวิชาการดานสุขภาพสัตว
2.เพื่อเปนแหลงขอมูลดานการปศุสัตว
3.เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางชาวปศุสัตว
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ในคนระยะฟกตัวของโรคประมาณ 1-3 วัน อาการที่พบไดแก มีไข คลื่นเหียน ปวดศีรษะ เยื่อหุมสมอง
อักเสบ ขออักเสบ มานตาอักเสบ ผูปวยอาจสูญเสียการไดยิน จนถึงขั้นหูหนวก ภายหลังที่หายจากอาการปวยแลว
อาจจะมีความผิดปกติในการทรงตัว ในรายที่อาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องมาจากการติดเชื้อในกระแสโลหิต

การติดตอ
การติดตอในสุกรเกิดจากการสัมผัสโดยตรง (nose to nose) และการหายใจเอาเชื้อที่มีอยูในอากาศเขาไป
สุกรตั้งทองที่มีสุขภาพดี ที่มีเชื้ออยูในรางกาย ในชวงคลอดเชื้อจะถูกขับออกมากับสิ่งคัดหลั่งดวยรวมถึงในน้ํานม
ในชวงที่มีการใหนม การติดตอระหวางฝูงมักเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนยายฝูงสุกร นอกจากนี้เชื้อยังสามารถแพรไป
กับสิ่งปนเปอนและแมลงวัน รวมถึงนกซึ่งเปนตัวกักโรคอีกดวย
คนสามารถติดเชื้อจากการสัมผัสกับสุกรที่ติดโรค เชื้อจะเขาสูรางกายผานทางบาดแผล รอยถลอก
หรือเยื่อบุตา รวมทั้งการบริโภคเนื้อสุกรที่ไมผานการปรุงสุกก็ทําใหเกิดการติดเชื้อนี้ได

การวินิจฉัย
1. จากประวัติ อาการที่สัตวแสดง รวมกับวิการที่พบ
2. ตรวจทางจุลพยาธิวิทยา และ Immunohistochemistry
3. ตรวจแยกเชื้อและจําแนกกลุมยอยของเชื้อจากตัวอยาง เชน nasal swab
น้ําเลี้ยงสมองและไขสันหลัง เลือด และ น้ําเลี้ยงขอ
4. ตรวจจําแนกเชื้อโดยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR)

การปองกันและควบคุม
ในคน หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสุกรและเลือดสุกรดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
ในสุกร เนื่องจากเชื้อนี้มีสุกรเปนสัตวพาหะนําโรคซึ่งมักไมแสดงอาการปวย ดังนั้นการเลี้ยงดูสุกรใหอยูใน
สภาวะสุขาภิบาลที่ดี เชนไมเลี้ยงใหอยูกันอยางแออัด อากาศในโรงเรือนถายเทไดดี สามารถปองกันอากาศ
เปลี่ยนแปลงกะทันหันได ทําใหสุกรจะมีรางกายแข็งแรง เชื้อ Streptococcus suis ที่มีอยูในชองปากและโพรงจมูกก็
ไมสามารถเพิ่มจํานวนและฉวยโอกาสกอใหเกิดโรคในสุกรได

2

รายงานการเฝาระวัง กรณีผูปวยติดเชื้อ Streptocuccus suis. ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ

น.สพ.ชัยยงค สากํา*

ตามที่ ศูนยวิจั ยและพัฒนาการสัตวแพทย ภาคเหนือตอนลา ง ไดรับแจงจากทางสํานักสุขศาสตรสัตวและ
สุข อนามัยที่ 6 รวมกับสํ านักงานปศุ สัตวจังหวัดอุตรดิตถ แจงว า ทางโรงพยาบาลอุตรดิตถ ได รายงานพบผูปว ย
เสียชีวิตจากการติดเชื้อ Streptococcus suis. จํานวน 2 ราย คือ
รายที่ 1. เปน ชาย อายุ 47 ป เริ่ มปวยเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2550 และเขา รั บการรั กษาที่โ รงพยาบาล
อุตรดิต ถ ในวันเดียวกัน อาการทรุ ดหนั กจนต องเข ารับการรักษาที่ห อง ไอ ซี ยู จนกระทั่ งเสี ย ชีวิ ต เมื่อ วัน ที่ 16
พฤษภาคม 2550
รายที่ 2. เปนหญิง อายุ 37 ป เริ่มปวยเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 และเขารับการรั กษาที่โรงพยาบาล
อุตรดิตถ ในวันเดียวกัน อาการทรุดหนักจนตองเขารับการรักษาที่หอง ไอ ซี ยู เชนกัน จนกระทั่งเสียชีวิต เมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2550
จากประวัติของผูปวยที่เสียชีวิตทั้ง 2 ราย พบวา
รายที่ 1. มีอ าชี พ รั บ จา งส งของดว ยสามลอ ถีบ ในตลาดสดเทศบาล 3 ต.ทา อิฐ อ.เมือ ง เทศบาลเมือ ง
อุตรดิ ตถ รั บจางสงผัก ผลไม และซากสัต ว จากแผงจํา หนายไปสงให กับลูกค า นอกจากนี้ยังรับ จา งลา งเขีย งและ
แผงจําหนายเนื้อสัตว ในตลาดสด ดังกลาวดวย
รายที่ 2. มีอ าชี พ ขายลูกชิ้นป ง หมี่คลุ ก อยู บ ริ เวณหนา บา นของตนเอง ต.บานด า นนาขาม อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ สอบถามพฤติกรรมของผูเสียชีวิตพบวา มีพฤติกรรมในการดื่มสุราเปนครั้งคราว ชอบรับประทานอาหารที่
ปรุงไมสุก และมีโรคประจําตัวเปนโรคธาลัสซีเมีย และเมื่ออายุ 19 ป เคยทําการผาตัดมาม ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ
สวนเนื้อสุ กรที่ผู เสี ย ชีวิตซื้ อมาปรุ งเปนอาหารประจํา ซื้อมาจากเขีย งในตลาดสดบานด านนาขาม ซึ่ งในตลาด
ดังกลาว มี 3 ราย รายที่หนึ่ง ชําแหละเองที่บานและมีฟารมเปนของตนเองดวย สวนอีก 2 ราย จะซื้อเนื้อสุกรมาจาก
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ มาจําหนาย
จากประวัติของผูปวยที่เสียชีวิ ต และความเสี่ย งดังกลาว ทางศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย ภาคเหนือ
ตอนลาง และสํานั กสุขศาสตรสัต วและสุขอนามัยที่ 6 ร วมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุตรดิตถ ไดทําการสํ ารวจ
และเฝ าระวัง โดย เขาเก็บตั วอย างในพื้นที่ อ.น้ําปาด, อ.ลับแล และ อ.เมืองอุตรดิตถ โดย สุมเก็บตั วอยางสํา ลีปา ย
จมูก(nasal swab)จากสุกรในฟารมพื้นที่, และสุมเก็บตัวอยางไขกระดูก(Bone marrow), ตอมทอนซิลและเนื้อ จาก
แผงจําหนายในตลาดสด โดยเริ่มทําการสํารวจตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 ที่ผานมา ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2550
โดย ทางศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย ภาคเหนือตอนลาง ไดดําเนินการชันสูตรทางหองปฏิบัติการ แบคทีเรีย
วิทยาและเชื้อรา ซึ่งสรุปผลทางหองปฏิบัติการไดดังนี้
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ตัวอยาง สําลีปายจมูก(nasal swab) จํานวน 27 ตัวอยาง
ตรวจพบ Streptococcus spp.
จํานวน 16 ตัวอยาง
ตรวจพบ Streptococcus suis. จํานวน 3 ตัวอยาง
ตัวอยาง ทอนซิล, ไขกระดูก(Bone marrow)และเนื้อ จํานวน 9 ตัวอยาง
ตรวจพบ Streptococcus spp. จากตัวอยางทอนซิล จํานวน 1 ตัวอยาง
ตรวจพบ Streptococcus spp. จากตัวอยางไขกระดูก(Bone marrow) จํานวน 2 ตัวอยาง
จากผลการชันสูตรทางหองปฏิบัติการ ตรวจพบเชื้อ Streptococcus spp. และ Streptococcus suis. ในสุกรที่
มีชี วิต ในฟาร ม โดยสุกรไม ไดแ สดงอาการปว ย หรือ พบปญหาในฟารม แตอยา งใด พบเชื้อ จากตั วอยา งจากแผง
จํา หนา ยในตลาดสด ทั้งนี้ ตํา แหน งที่ จะพบเชื้อดังกล า วในสุ กร ส วนใหญจะพบเชื้อไดที่ ระบบทางเดินหายใจ
สวนบน, ทอนซิล และบริเวณอื่นก็มีโอกาสที่จะพบเชื้อ นี้ไดเชนกัน ซึ่ง จากการสํารวจพบเชื้ อดังกลาวจากตัว อยาง
จากแผงจําหนายในตลาดสด บงชี้ไดถึง ภาวะเสี่ย งของผูบริโภคที่จะไดรับเชื้อ หากมีการบริโภคอาหารที่ปรุงไมสุก
ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธและใหความรู กับประชาชนในพฤติกรรมการบริโ ภค โดยใหรับประทานอาหารที่
ปรุงสุกแลวเทานั้น เพื่อการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ Streptococcus suis. และเชื้อที่อาจจะกอโรคอื่นๆ ดวย
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รายงานการชันสูตรโรคสัตว

มกราคม - มีนาคม 2550
ชนิดสัตว

โค

จํานวนตัวอยางที่สงตรวจ
ซาก, มีชีวิต เลือด, ซีรั่ม อุจจาระ เชื้อปายสําลี
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3,200

28

-

กระบือ

1

64

20

-

สุกร

20

16

-

-

แกะ

-

-

-

129

แพะ

-

4,029

20

-

ไก

197

594

-

21,783

เปด

189

7,357

-

18,190

นกธรรมชาติ
สุนัข

251
13

5

-

313
-

Anaplasmosis

จํานวน
ตัวอยางที่
พบ
13

Theileriosis

7

Brucellosis
Paratuberculosis
Trypanosomiasis

23
1
3

Toxocara infestations
Anaplasmosis
Classical swine fever
Colibacillosis
Streptococcosis
Brucellosis
Anaplasmosis

1
2
1
5
1
2
4

โรคที่ตรวจพบ

Brucellosis

148

GI – nematode infestations
GI – nematode infestations
Cestodiasis

5
2
11

Colibacillosis
Avian Influenza
Duck plaque
Salmonellosis
-

2
4
1
1
-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
รายงานการชันสูตรโรคสัตว

เมษายน - มิถุนายน 2550
ชนิดสัตว

จํานวนตัวอยางที่สงตรวจ
ซาก, มีชีวิต เลือด, ซีรั่ม อุจจาระ เชื้อปายสําลี

โรคที่ตรวจพบ
Anaplasmosis

โค

3

1,870

11

-

จํานวน
ตัวอยางที่
พบ
1

Paratuberculosis

3

Theileriosis

9

Brucellosis
Colibacillosis
Streptococcosis
Classical swine fever
Brucellosis

12
1
1
5
78

GI – nematode infestations
Coccidiosis
Marek’s disease

2
1
2

กระบือ

-

265

39

-

สุกร

14

230

-

53

แกะ

-

140

-

-

แพะ

5

2,557

67

-

ไก

87

27

-

12,041

GI – nematode infestations

9

Cestodiasis
Colibacillosis
Colibacillosis
Cestodiasis
GI – nematode infestations
Cestodiasis

5
3
7
1
1
2

Colibacillosis
Rabies

1
1

เปด

62

40

-

6,810

นกธรรมชาติ

148

-

-

168

สุนัข

3

10

-

-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542
ไปรษณียวังทอง

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได
 จาหนาไมชัดเจน
 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
 ไมยอมรับ
 ไมมีผูรับตามจาหนา
 ไมมารับภายในกําหนด
 ตาย
 เลิกกิจการ
 ลาออก
 ยาย ไมทราบที่อยูใหม
 เลขทับมีไมถึง
 บานรื้อถอน
 เลขขาดหายไป
 อื่นๆ …………………….
ลงชื่อ……………………….

ที่ปรึกษา : ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
เจาของ : ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
บรรณาธิการ : คณะกรรมการวิชาการ
กําหนดออก : ทุก 3 เดือน
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