โรคคหูดับ
สเตรรปโตคอคคััส ซูอิส (Sttreptococccus suis)
โรคสัสัตว์สู่คนทีเกิ
เ่ ดจากเชื้อแบคที
อ
เรีย
เชืชื้อ Streptococcus suiis เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดกรัรัมบวก ลักษณะเซลล์ของแบคทีเรีย
จะะอยู่เป็นคู่ หรือเป็
อ นสายยาวขขนาดต่างๆ เป็นสาเหตุทําให้้เกิดโรคในลูกสุกร พบในลูกสุสกรตั้งแต่
แรรกเกิดจนถึงหยย่านม มักตรวจจพบเชื้อในระบบบทางเดินหายใจส่วนต้น เชช่น ในโพรงจมูก และ
ต่อมทอนซิ
อ
ล บาางครั้งจะพบเชื้อในช่องคลอดดของแม่สุกร สุกรเหล่านี้จะเป็ป็นแหล่งรังโรคค ทําให้
เชืชือ้ แพร่ไปยังลูกสุ
ก กร หรือสุกรในฝู
ร งได้

อาการในนสุกร
เชื้อ S. suuis เป็นเชื้อที่มีปัปญหาอย่างมาากในอุตสาหกรรรมการ
เลี้ยงสุกร ปัจจุบันพบจํานวน 34 serootype แต่ serootype ที่
มักก่อให้เกิดโรคในสุกร ได้
ไ แก่ serotyppe &frac12;, 2, 14
และ 19 โดดยเฉพาะเชื้อ S. suis serotype 2 สามารรถติดต่อสู่
คนได้ และะทําให้สมองอักเสบ
ก สุกรที่ติดเชื
ด ้อจะเกิดสภภาวะ
เลือดเป็นพิษ เยื่อหุ้มสมอองอักเสบ มีไข้สูง และข้ออักเสบ
ก และ
ตายอย่างเเฉียบพลัน สุกรบางตั
ร วอาจตาายโดยไม่แสดงงอาการ
มาก่อน ในนสุกรหย่านม อาการทางระบ
อ
บบประสาทจะเป็นตัว
บ่งชี้ถึงการรติดเชื้อสเตรปปโตคอคคัสในฝูฝูง โดยพบว่าเววลาขาจะ
ไม่สัมพันธ์กัน นอนขาตะะกุย มีอาการชััก เหยียดเกร็ง กรอกตาไปมาา เยื่อบุตาบวมมแดง นอกจากกนี้ยังพบอาการรปอด
บวม และข้ข้ออักเสบซึ่งเนืนื่องมาจากโลหิหิตเป็นพิษ สุกรบางตั
ร วพบลิ้นหัหวใจอักเสบมีฝีหี นอง ระบบสืบพันธุ์ล้มเหลลว
อาการของงโรคที่เกิดขากเชื้อ S. suis จะคล้ายกับโรคแกลสเซอร์ที่เกิดจากเชื้อ Haaemophilus parasuis และะโรค
edema disease
d
ที่จากเชื้อ E. coli

อาการในคน
การติดเชื้อจากสุกรไปสู่คนเกิดจากการสัมผัสโดยตรง
เช่นติดทางบาดแผลทีผ่ ิวหนัง การกินเนื้อหรือเลือด
สุกรที่ไม่สุก การติดเชื้อทางการหายใจมีโอกาสน้อย
และไม่รุนแรงเท่าการติดเชื้อโดยการสัมผัสโดยตรง
อาการที่พบได้แก่ เยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลัน มี
ไข้ ปวดศีรษะ คอแข็ง บางรายติดเชื้อในกระแสเลือด
โดยไม่พบภาวะเยื่อหุ้มสมอง บางรายแสดงอาการไข้
ร่วมกับมีผื่น หลอดเลือดอักเสบ และอุจจาระร่วง
บางรายติดเชื้อในเลือดอย่างรุนแรง บางรายติดเชื้อ
ในเยื่อหุ้มหัวใจแบบกึ่งเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่รอดชีวิต
บางรายยังคงมีความพิการหลงเหลืออยู่ เช่น หูหนวก
ทั้ง 2 ข้าง และเป็นอัมพาตครึ่งซีก

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ
เชื้อ S. suis ทําให้เกิดโรคในหลายระบบการเก็บตัวอย่างจะเน้นอวัยวะที่ได้รับผลจากการติด เชื้อ และเกิดความ
ผิดปกติ เช่น หัวใจ ปอด ม้าม ไต สมอง ต่อมน้ําเหลือง หนองในข้อ รก ตัวอ่อนในแม่อุ้มท้อง และนมจากเต้านม
อักเสบ ตัวอย่างทั้งหมดควรนํามาเพาะเชื้อโดยเร็ว โดย swab หนองจากข้อ และต้องนํามาเพาะเชื้อโดยทันที หรือไม่
ช้ากว่า 3 ชั่วโมง การเก็บในอาหารเลี้ยงเชื้อ transport media จะช่วยรักษาสภาพของตัวอย่าง

การควบคุมและกําจัดโรคจากฟาร์มสุกร
เชื้อ S. suis serotype 2 เป็นเชื้อที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และทางสาธารณสุขมากกว่าเชื้อ S. suis serotype
อื่น จึงได้มีการศึกษาวิธีกําจัดเชื้อออกจากฟาร์มมากกว่า serotype อื่น สุกรเป็นแหล่งหลักในการเป็นพาหะของเชื้อ
โดยที่เชื้อจะอาศัยอยู่ที่ crypt ของทอนซิล และโพรงจมูก เชื้อ S. suis สามารถที่จะวนเวียนอยู่ในประชากรของหนู
mice ส่วนหนู rat พบว่าเชื้อจะไม่มีการเพิ่มจํานวนแต่สามารถที่เป็นพาหะแบบ mechanical ได้ พบว่าเชื้อสามารถที่
จะมีชีวิตอยู่ในกระเพาะของแมลงวันได้นานถึง 5 วัน

วิธีกําจัดเชื
ด ้อจากฟาาร์มที่มีประะสิทธิภาพดีดีได้แก่
1. การกําจัดเชื้อโดยวิธี depopulatio
d
n & repopullation โดยทํา total depoppulation ร่วมกับการทําความสะอาด
และการฆ่าเชื
า ้อในโรงเรือน วิธีนี้จะใช้ได้ผลดีกับฟาร์มในระบบปิด
2. การให้ยาร่
ย วมกับการหหย่านม ทําได้โดยการหย่านมมลูกสุกรที่อายุ 5 วัน ร่วมกับการให้ยาปฏิชวนะในกลุ
ชี
่ม betab
lactam โดดยการกินในแมม่สุกรใกล้คลอด และลูกสุกรหย่านมจะสามมารถกําจัดเชื้อ S. suis serotype 2 ได้ กาารใช้ยา
ปฏิชีวนะในนกลุ่มอื่นจะไมม่สามารถกําจัดเชื
ด ้อได้

การป้องกั
ง นและรักษาในคน
ษ
โรคนี้สามาารถรักษาให้หายโดยการให้
า
ยาปฏิชีวนะ โดยยยาที่รักษาได้ผลได้
ผ แก่ แอมพพลิซลิ นิ , เพนนินิซิลิน, ซีฟาแลลคซิน,
คลาวูลานิคแอซิ
ค ค และซิโปรฟลอกซาซิ
โ
ซิน โดยธรรมชาาติ เชื้อ Streptococcus จะะถูกทําลายด้วยความร้
ย
อน กาารกิน
อาหารแบบบปรุงสุกจึงลดโโอกาสเสี่ยงต่อการเกิ
อ
ดโรคในนคน นอกจาก นี้ผู้ปฏิบัติงานนในฟาร์มหรือโรงฆ่
โ าสัตว์ ควรรปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตตามหลักสุขาภิภิบาล สวมรองเท้าบู๊ต หรือ สวมถุ
ส งมือระหวว่างปฏิบัติงาน จะป้องกันการรแพร่เชื้อจากสสุกรมาสู่
คนได้
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