
 

 

 

 

 

        

                 น.สพ. ยุทธ  เทียมสวุรรณ 
                            ผูจ้ดัการฝ่ายวิชาการ บจก. เซน็ทรลัลิส 

                          
หลายคนอาจไมคุ่น้เมือ่กล่าวถงึโรคอลิลไิอตสิ (Ileitis) แต่อาจรูจ้กักนัในชือ่เรยีกอืน่ ไดแ้ก ่ Porcine Proliferative 

Enteropathy (PPE), PIA, PHE, PE หรอืแมแ้ต่อาจถกูเขา้ใจผดิว่าเป็นโรคบดิมกูเลอืดไดบ้่อยๆ 

โรคอลิลไิอตสิ หรอื PPE เป็นโรคล าไสอ้กัเสบในสกุรทีเ่กดิจากเชือ้แบคทเีรยีแกรมลบ Lawsonia  intracellularis อาศยั
อยูภ่ายในเซลล ์enterocytes โดยเฉพาะบรเิวณ crypt ของล าไสเ้ลก็สว่นไอเลยีม และล าไสใ้หญ่สว่นตน้ กอ่ใหเ้กดิการอกัเสบ
แบบงอกขยาย ผนงัล าไสห้นาตวัขึน้ สง่ผลต่อประสทิธภิาพการดดูซมึสารอาหารใหแ้ยล่ง สกุรทีต่ดิเชือ้จะแสดงอาการหลาย
รปูแบบตัง้แต่ แบบรนุแรงเฉียบพลนัทีม่อีาการถ่ายเป็นเลอืดหรอืสดี า มกัพบในสกุรสาวหรอืสกุรขนุระยะทา้ย ทีแ่สดงอาการ
ซมึ ตวัซดี กระวนกระวาย และตายเฉียบพลนัอยา่งรวดเรว็ในชว่งแรกของการระบาด พบประมาณ 2-5% โดยมอีตัราการตาย
สงูถงึ 50% แบบเรื้อรงัมกัพบในสกุรอนุบาลชว่งทา้ยจนถงึสกุรรุน่ ทีแ่สดงอาการทอ้งเสยี ถ่ายนุ่มจนถงึเหลวเป็นน ้า กนิ
อาหารลดลง เจรญิเตบิโตชา้ แคระแกรน็ แตกไซส ์พบประมาณ 25-30% โดยมอีตัราการตายต ่า และแบบไม่แสดงอาการที่
ลกัษณะสกุรภายนอกดปูกต ิ ไมแ่สดงอาการทอ้งเสยี แต่ตดิเชือ้แฝงอยูภ่ายในรา่งกาย สกุรมอีตัราการกนิไดแ้ละอตัราการ
เจรญิเตบิโตทีล่ดลง น ้าหนกัไมส่ม ่าเสมอ เวลาเลีย้งนานขึน้ มกัพบในสกุรอนุบาลชว่งทา้ยจนถงึสกุรรุน่  

โดยความส าคญัของโรคนี้ กอ่ใหเ้กดิผลกระทบทางเศรษฐกจิโดยตรง ไมว่่าจะเป็นการเจรญิเตบิโตต่อวนั ADG ทีต่ ่าลง
มากกว่า 38% ประสทิธภิาพการใชอ้าหาร FE ทีล่ดลงมากกว่า 27% และทีส่ าคญัเมือ่สกุรเป็นโรคนี้ มกีารอกัเสบเรือ้รงั มี
เลอืดออก อาจพบปญัหากบัซากหลงัสง่โรงฆา่คอื มกัพบล าไสม้สีอีอกคล ้าๆ ด าๆ หรอืทีช่าวบา้นมกัเรยีกกนัว่า ไสด้ า ท าให้
ขายไมไ่ด ้หรอืถกูตดัราคา 

 



 

 

ประเทศไทย Nantaprasert และคณะ (2004) รายงานการตอบสนองทางภมูคิุม้กนัซรี ัม่วทิยาต่อโรคนี้ในฟารม์เขตภาค
กลางที ่30.5%, 11.0%, 25% และ 39.0% ในสกุรอาย ุ4, 8, 12 และ 16 สปัดาห ์ตามล าดบั โดยในฟารม์ทีม่โีรคนี้อาจพบทัง้
กลุ่มสกุรทีไ่มต่ดิเชือ้เลยตลอดการเลีย้ง ตดิเชือ้ตลอดทกุระยะ หรอืตดิเชือ้เป็นและหายเฉพาะชว่งกไ็ด ้ ต่อมาในปี 2009 
Raphanaphraiwan และคณะ รายงานความชกุของการตดิเชือ้  L. intracellularis ในสกุรประเทศไทยเฉลีย่เทา่กบั 38.05% 
สกุรในเขตภาคตะวนัตกจะพบการตดิเชือ้ และตอบสนองทางภมูคิุม้กนัมากทีสุ่ด โดยมากกว่าภาคกลางถงึ 35.41 เทา่ ทัง้นี้
เนื่องจากเป็นเขตทีม่กีารเลีย้งสกุรมาก และหนาแน่นทีส่ดุของประเทศ ในขณะทีร่ะบบการเลีย้งแบบพืน้ทีเ่ดยีว (1 site) จะมี
รอ้ยละของสกุรทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้ และใหผ้ลบวกมากกว่าการเลีย้งแบบแยกพืน้ที ่ (2 site) ถงึ 36.49% ทัง้นี้เป็นผล
เนื่องมาจาก การเลีย้งรวมสกุรทกุอายไุวด้ว้ยกนั จะเอือ้ใหม้กีารตดิเชือ้ขา้มระหว่างกลุ่ม แพรก่ระจาย และคงทนวนเวยีนใน
ฟารม์มากขึน้ 

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Nitikanchana และคณะ (2010) ทีพ่บว่าอบุตักิารณ์ความชกุของโรคในล าไสเ้ลก็สว่นไอ
เลยีม รวมถงึเชือ้ทีส่กุรปล่อยแพรอ่อกมาในอจุจาระ จะมปีรมิาณเพิม่มากขึน้ในฤดฝูน และฤดหูนาว โดยเฉพาะในเขตจงัหวดั
ราชบุร ีและตรงั ในปี 2011 Wattanaphansak และคณะ รายงานส ารวจการตดิเชือ้ในฝงูสกุรสาว และแมส่กุรล าดบัทอ้งต่างๆ 
ทีพ่บว่าไมม่คีวามแตกต่างกนัมากนกั  อบุตักิารณ์ของการตดิเชือ้ทีพ่บ แสดงว่าแมพ่นัธุ์สกุรสว่นใหญ่จะมปีญัหาโรคนี้อยู ่ ทัง้
แสดงอาการ หรอือาจไมแ่สดงอาการ  จงึอาจเป็นแหล่งส าคญัในการเกบ็กกัอมโรค และคอยแพรเ่ชือ้ใหแ้ก่สกุรรุน่ และขนุใน
ฟารม์จนเกดิอาการปว่ย หรอืระบาดของโรคไดต้ลอดเวลา  

Klein (2010) รายงานการเกดิโรคอลิลไิอตสิพบกระจายเกอืบทัว่โลก โดยเฉพาะแถบยโุรปทีม่กัพบอบุตักิารณ์ตดิเชือ้ใน
สกุรมากกว่า 80% อติาลพีบทัง้ 100% แถบอเมรกิาพบประมาณ 50% สว่นไทยพบสกุรทีต่ดิเชือ้ประมาณ 43% ในทกุฟารม์ที่
ท าการส ารวจทัง้หมด (100%) ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงานภายในประเทศดงักล่าวมาขา้งตน้ อบุตักิารณ์เกดิโรคในไทยดรูาวกบั
ว่าน้อยกว่าประเทศแถบยโุรป แต่ทัง้นี้คา่ตวัเลขอบุตักิารณ์ทีต่ ่ากว่าไมไ่ดส้ะทอ้นว่า เรามกีารตดิเชือ้ตามธรรมชาตทิีน้่อยกว่า 
หรอืมกีารจดัการทีด่กีว่าแต่อยา่งใด แต่น่าจะมาจากการใชย้าปฏชิวีนะ หรอืสารตา้นจุลชพีทีม่ากกว่า เมือ่เทยีบกบัในยโุรปที่
ปลอดสารเหล่านี้ 

การควบคมุ และรกัษาโรคนี้ในบา้นเราจะนิยมใชย้าปฏชิวีนะเชน่ ลนิโคมยัซนิ ไทอามลูนิ และยาในกลุ่มแมคโครไลด ์เชน่ 
ไทโลซนิ ทลิมโิคซนิ เป็นตน้ ในรปูแบบผสมอาหารสกุร หรอืฉีด ถอืว่ายงัเป็นทีน่ิยมใชก้นัมากอยูข่ณะนี้ แต่หากมองในแงข่อง
การป้องกนัโรค ระบบความปลอดภยัทางชวีภาพ หรอื Biosecurity ถอืว่ายงัคงมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ รวมถงึหากตอ้งการ
ประสทิธภิาพปกป้องคุม้ครองอาการไมใ่หร้นุแรง  ไมใ่หเ้สยีหาย  และมคีวามยัง่ยนืยาวนานของการคุม้ครองโรค กอ็าจจะตอ้ง 



 

พจิารณาการท าวคัซนี แต่ในประเทศไทยเองนัน้ การท าวคัซนีเพือ่ป้องกนัโรคยงัไม่เป็นทีน่ิยมแพรห่ลายมากนกั อาจ
เนื่องมาจากมขีอ้จ ากดั หรอืปจัจยัเกีย่วขอ้งทีเ่ป็นตวัก าหนดประสทิธผิลของวคัซนีอยูก่เ็ป็นได ้
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