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กา้วเขา้สูเ่ดอืนมนีาคมกนัอกีครัง้หนึ่งแลว้ นอกจากสถานการณ์โรคระบาดทัง้ในคนและสกุรทีย่งัคงรอ้นระอุกนัอยู่

แลว้นัน้ อากาศปีนี้กน่็าจะยิง่รอ้นแรงไมแ่พก้นัเลย ท าใหส้กุรมกัตดิเชือ้ หรอืป่วยจากโรคทีพ่บไดบ้อ่ยในฤดรูอ้น ซึง่กค็งหนีไม่
พน้โรคระบบทางเดนิอาหาร โดยเฉพาะทอ้งเสยีทีแ่มแ้ต่ในคนกพ็บมากเช่นกนัในช่วงนี้ อาการทอ้งเสยีในสกุรเกดิขึน้ไดจ้าก
หลายสาเหตุ ไมว่่าจะเป็นไวรสั หรอืแบคทเีรยีโดยเฉพาะอโีคลยั (E. coli) ซลัโมเนลลา่ (Salmonella spp.) หรอืคลอสตรเิดยีม 
(Clostridium perfringens) แต่ยงัมทีอ้งเสยีจากเชือ้โรคอกีกลุม่หนึ่งทีผู่เ้ล ีย้งสกุรมกัมองขา้มกนัไป หรอืไมรู่จ้กักนัเลย ทัง้ที่
สรา้งความเสยีหาย และก่อโรคในสกุรกไ็มน้่อยเช่นกนั นัน่กค็อื โรคทอ้งเสยีอนัเกดิจากโปรโตซวั  ทีส่ าคญัในสกุรจะมอียู่ 2 
ชนิดคอื    บดิคอ็กซเิดยี (Coccidiosis) ซึง่อาจเกดิจากโปรโตซวั Eimeria spp. หรอื Isospora suis ซึง่ผูเ้ลีย้งสกุรคอ่นขา้ง
รูจ้กักนัดอียู่ โดยมกีารใชย้า Toltrazuril ในการรกัษา และป้องกนัในโปรแกรมการเลีย้งเป็นประจ าเกอืบทุกฟารม์อยู่แลว้ 
ในขณะทีอ่กีชนิดหนึ่งนัน้แทบไมเ่ป็นทีรู่จ้กักนัเลย นัน่กค็อื บาลนัทเิดยีม ทีพ่บไดท้ัว่โลก โดยเฉพาะในเขตรอ้น 

 



 

 

บาลนัทเิดยีม จดัเป็นสิง่มชีวีติประเภทโปรโตซวั หรอืสตัวเ์ซลลเ์ดยีว ทีอ่ยู่ในอาณาจกัร Protista มกัมขีนาดเลก็

ตอ้งดดูว้ยกลอ้งจลุทรรศน์ วงชวีติไมซ่บัซอ้น ไมม่ผีนังเซลล ์ม ี1-2 นิวเคลยีส โดยแตกต่างจากแบคทเีรยีคอื มเียื่อบางๆ แยก

นิวเคลยีสออกจากไซโตพลาสซมึ ในขณะทีแ่บคทเีรยีไมม่ ี  รอบตวัมขีนสัน้ (cilia) หลายแถวเป็นจ านวนมาก ซึง่ช่วยในการ

เคลือ่นที ่เคลือ่นไหวไดว้่องไว สบืพนัธุไ์ดท้ัง้แบบไมอ่าศยัเพศ เช่น แบง่ตวั แตกหน่อ หรอืจะอาศยัเพศแบง่ตวั conjugation ก็

ได ้ แตพ่บไมบ่อ่ยนัก ชนิดทีก่่อโรคในสกุรคอื Balantidium coli (B. coli) จดัเป็นโปรโตซวัทีม่ขีนาดใหญ่ รปูไข่ มชีวีติใน 2 

ลกัษณะคอื ระยะ trophozoite ทีม่ขีนาดประมาณ 30-150 x 25-120 ไมครอน ระยะนี้มกัไมท่นทานตอ่สภาวะแวดลอ้ม หากมี

ความชืน้เพยีงพอ กอ็าจมชีวีติอยู่ไดแ้ค ่ 2-3 วนั กนิอาหารทางช่องปากรปูกรวยทีม่องเหน็ไมค่อ่ยชดั และระยะ cyst ทีม่ ี

ลกัษณะกลม หรอืรปูไข่ ขนาดประมาณ 40 x 60 ไมครอน สเีหลอืงปนเขยีว มผีนัง 2 ชัน้ มกัพบผนังเรยีบ หรอืไมเ่รยีบกไ็ด้ 

ระยะนี้จะมคีวามทนทานตอ่สิง่แวดลอ้มมาก 

 

โฮสตห์ลกัของเชือ้ B. coli คอื สกุร ซึง่พบไดบ้อ่ยในการเลีย้งสกุรของประเทศไทย ถงึแมพ้ฒันาการเลีย้งเป็น

ระบบอุตสาหกรรมกย็งัสามารถพบไดเ้ช่นเดมิ โรคอนัเกดิจากเชือ้ B. coli นี้มชีื่อเรยีกว่า Balantidiasis พบไดใ้นสกุรเกอืบทุก

อายุ สกุรพอ่แมพ่นัธุม์กัตดิเชือ้โดยไมแ่สดงอาการ แต่จะเป็นตวั carrier หรอืพาหะเกบ็กกัโรค การตดิตอ่ทีพ่บไดเ้สมอคอื แม่

สกุรมกัถ่ายทอดเชือ้ใหแ้ก่ลกูสกุร ซึง่ตดิโรคจากการกนิ cyst ทีป่นออกมากบัอุจจาระแม ่ ลกูสกุรมกัแสดงอาการไดต้ัง้แต่ช่วง

ปลายระยะดดูนม ถงึชว่งตน้อนุบาล หากไมร่กัษามกัตดิเชือ้ต่อไปจนถงึระยะขุนทีป่ลอ่ย cyst ออกมามากเช่นกนั นอกจากการ

ตดิจากแมสู่ล่กูแลว้ การตดิโรคเขา้สูฟ่ารม์ครัง้แรก มกัมาจากการน าสกุรภายนอกเขา้มาในฟารม์ เช่น สกุรสาวทดแทน ซือ้ลกู

สกุรเขา้มาขุน หรอืมกัตดิเขา้มากบัอาหาร และน ้าดื่ม การแพร่กระจายของเชือ้อนัเกดิจากทัง้ trophozoite และ cyst คอ่นขา้ง

รวดเรว็ มกัเป็นทัง้คอก หรอืทัง้โรงเรอืน ในกรณเีป็นพืน้สแลตจะมอีุบตักิารณ์ และอาการของโรคทีรุ่นแรงไมม่ากนัก แต่ถา้

เป็นพืน้ซเีมนต ์การระบาดของโรคจะเป็นไปอย่างรวดเรว็ และรุนแรงมาก 

ผนัง cyst จะถูกย่อยโดยน ้าย่อย และเอนไซมใ์นล าไสเ้ลก็ trophozoite ของ B. coli  ทีอ่อกมาจะเคลือ่นทีไ่ปอาศยั 

และเจรญิแบง่ตวัอยู่ในล าไสเ้ลก็สว่นปลาย หรอืล าไสใ้หญ่ โดยทีส่กุรไมแ่สดงอาการปว่ยใดๆ เชือ้น้ีจะกนิอาหารจ าพวกแป้ง 

และแบคทเีรยี โดยปกตเิชือ้จะไมฝ่งัตวัเขา้ไปในผนังล าไส ้ ยกเวน้มแีผลอยู่ก่อนแลว้ เชือ้กจ็ะฝงัตวัเขา้ไปในแผลนัน้ได ้ พรอ้ม

กบัสรา้งน ้าย่อยขยายแผลนัน้ใหใ้หญ่ขึน้ ท าใหพ้บการอกัเสบอย่างรุนแรงแบบเฉพาะแห่ง หรอืแพร่กระจายไปทัว่ล าไส ้มกัพบ

รอยโรคการอกัเสบทีล่ าไสเ้ป็นชนดิเลอืดออก ลกัษณะทางพยาธวิทิยาของแผลจะพบเซลลเ์มด็เลอืดขาวชนิดลมิโฟไซต ์ และ  

อโิอซโินฟิล พรอ้มกบัพบตวัเชือ้ทีข่อบแผลได ้ อาการทางคลนิิกทีส่ าคญัของโรคนี้คอื ทอ้งเสยี อุจจาระร่วง แคระแกรน็ 



 

 

เจรญิเตบิโตชา้ในช่วงดดูนมไปจนถงึระยะรุ่น โดยเฉพาะสกุรดดูนมอาจมอีตัราการตายสงู เชือ้จะก่อความรุนแรงเพิม่ขึน้เมือ่มี

การตดิเชือ้แบคทเีรยีร่วมดว้ย ทัง้นี้ในสกุรทีไ่มแ่สดงอาการ เมือ่มกีารแบง่ตวัไปสกัระยะ ในล าไสใ้หญ่สว่นปลายทีอุ่จจาระเริม่

แขง็แลว้ เชือ้จะมกีารกลบัเขา้ไปอยู่ในรปูแบบ cyst และปนออกมากบัอุจจาระ ทัง้น้ีเพือ่เป็นการป้องกนัตนเองจากสภาวะ

แวดลอ้มภายนอกทีไ่มเ่หมาะสม  

ทีน่่าสนใจเป็นอย่างยิง่คอื โรคนี้จดัเป็นโรคสตัวต์ดิสูค่น (zoonosis) ทีเ่รยีกกนัว่า Balantidial dysentery สกุรมกั

เป็นแหลง่แพร่โรคนี้ใหก้บัคน และสตัวต์ระกูลไพรเมต เช่น ลงิ โดยปกตแิลว้คนมกัจะไดร้บั หรอืตดิเชือ้นี้จากการกนิอาหาร น ้า

ดื่มทีป่นเป้ือนกบัอุจจาระของสกุร โดยเฉพาะอย่างยิง่มอืทีส่กปรกปนเป้ือน cyst ระยะตดิตอ่อยู่แลว้ไปหยบิจบัอาหารกนิ สว่น

การตดิจาก trophozoite นัน้เกดิขึน้ไดน้้อยมาก ในคนอาจพบ trophozoite ฝงัตวัลกึลงไปในชัน้กลา้มเน้ือของผนังล าไส ้ เกดิ

เป็นแผลเป่ือย เน้ือตาย มหีย่อมเลอืดออก คลา้ยแผลทีเ่กดิจากบดิมตีวั (Entamoeba histolytica) แผลอาจกลมร ีหรอืรูปร่าง

ไมแ่น่นอน ปากแผลแคบ ฐานแผลกวา้ง มขีอบนูน ใตแ้ผลคลมุดว้ยหนองหรอืเศษเน้ือเยือ่ทีต่าย ปากแผลอาจมมีกูสเีขยีวปก

คลมุ บางครัง้อาจพบฝีในล าไสใ้หญ่ได ้ แต่มกัไมแ่พร่กระจายไปยงัอวยัวะอืน่ แต่เคยมรีายงานทีรุ่นแรงถงึล าไสท้ะล ุ เยื่อบชุ่อง

ทอ้งอกัเสบ แพร่กระจายไปยงัอวยัวะอื่นๆ และตายได ้บางคนทีต่ดิเชือ้อาจไมแ่สดงอาการใดๆ เลย แต่เป็นพาหะ หรอืบางคน

อาจแสดงอาการแบบเฉยีบพลนั มกัไมค่อ่ยมไีข ้แต่เบือ่อาหาร คลืน่ไส ้อาเจยีน ปวดทอ้ง ปวดเบง่ ทอ้งเสยี อุจจาระร่วงอย่าง

รุนแรง บางรายอาจถ่ายเป็นมกูเลอืดได ้ในกรณเีกดิโรคแบบเรือ้รงัจะพบอาการทอ้งร่วงเป็นๆ หายๆ สลบักบัทอ้งผูก น ้าหนัก

ลด มอีาการปวดตะครวิ บคุคลกลุม่เสีย่งสงูไดแ้ก่ ผูท้ ีท่ างานในฟารม์ โดยเฉพาะคนเลีย้งทีม่โีอกาสสมัผสักบัอุจจาระสกุรเป็น

ประจ า ปจัจบุนัยงัคงพบผูป้่วยโรคนี้ในประเทศไทยอยู่บา้ง แต่ไมบ่อ่ยนัก หากรกัษาดว้ยยา หรอืวธิอีื่นๆ ไมห่าย โรคนี้กค็วร

ค านึงถงึอยู่ไมน้่อย   

 

การวนิิจฉยัโดยตรวจหา trophozoite หรอื cyst ในอุจจาระสกุรควรท าทนัทหีลงัเกบ็อุจจาระได ้ โดยวธิ ี direct 

smear จะพบ trophozoite ทีเ่คลือ่นไหวได ้ทัง้ยงัอาจพบ cyst ไดด้ว้ย หรอืวธิ ีsedimentation ทีพ่บไดเ้ฉพาะ cyst เท่านัน้ ซึง่

หากไมเ่หน็ cilia ของ B. coli ตอ้งระวงัสบัสนกบัไข่ของหนอนพยาธซิึง่มขีนาดใหญ่เช่นกนั หากไมช่ านาญพอ นอกจากนัน้ยงั

สามารถตรวจเน้ือเยือ่ทางจลุพยาธวิทิยา ทีจ่ะพบ trophozoite ฝงัตวัอยู่ในผนังล าไสใ้หญ่ 

ในสกุรทีไ่มแ่สดงอาการอุจจาระร่วงกไ็มจ่ าเป็นตอ้งรกัษา สว่นสกุรทีแ่สดงอาการทอ้งเสยี อุจจาระร่วง กค็วรรกัษา

ดว้ยยาผสมอาหารกลุม่ออ็กซีเ่ตตรา้ซยัคลนิ (OTC) หรอืฮาควนิอล ร่วมกบัไทอามลูนิ ส าหรบัยาฉดีควรใชก้ลุม่ซลัฟา-ไตรเมท

โธพรมิ เตตรา้ซยัคลนิ หรอืเจนตา้มยัซนิ ซึง่ยากทีจ่ะรกัษาใหห้ายขาดได ้อาจตรวจไมพ่บเชือ้ขณะรกัษา แต่หลงัหยุดยากอ็าจ



 

 

กลบัมาเป็นอกี ทัง้นี้มปีจัจยัทีส่ าคญักว่าคอื ระบบความปลอดภยัทางชวีภาพ ระบบการสขุาภบิาล โดยเฉพาะอย่างยิง่การ

ก าจดัมลูสกุร การลา้งท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ ทีส่ าคญัตอ้งพจิารณาแกไ้ขในเรื่องความสะอาด ปลอดภยั และมาตรฐานของ

น ้าทีใ่ชเ้ลีย้งสกุรรว่มดว้ย กรณยีงัเลีย้งสกุรแบบดัง้เดมิ ควรใหอ้าหารทีส่ะอาดแก่สกุร เศษอาหาร ผกัตบชวา หยวกกลว้ย ก็

ควรท าใหส้กุเสยีก่อน ส าหรบัในคนกใ็ชย้ากลุม่เตตรา้ซยัคลนิ เมโทรนิดาโซล ฟูราโซลโิดน ไคลโอควนิอล เป็นตน้ ควรรกัษา

ใหห้ายขาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ในคนทีเ่ป็นพาหะ เน้นการควบคมุ และป้องกนัเหมอืนโรคระบบทางเดนิอาหารอื่นๆ คอื ตอ้งมี

สขุาภบิาล และสขุอนามยัสว่นบคุคลทีด่ ีรอ้นนี้ ชวีปีลอดภยั ไกลห่างบาลนัทเิดยีมกนัทัง้คน และหมนูะครบั............................ 
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