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  สัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ                                   ประชุมวิชาการทางสัตวแพทยและการเลี้ยงสัตว ครั้งที่ 30
        10-11-12 พฤศจิกายน 2547

ประสิทธิภาพของยานอรฟลอกซาซินในการรักษาโรคติดเชื้อ อี. โคไล ในไกเน้ือ
The Efficacy of Norfloxacin given in broiler chickens after experimental infection with E. coli

นิวัตร  จันทรศิริพรชัย*1   จิโรจ  ศศิปรียจันทร*
Niwat Chansiripornchai*1 Jiroj  Sasipreeyajan*

บทคัดยอ
ไกเนื้อคละเพศอายุ 18 วัน  จํานวน  180  ตัว  แบงออกเปน 3 กลุม  โดยกลุม 1 และ 2  ไดรับเชื้อ อี.โค

ไล เสตรน o78  เขาถุงลม  กลุม 1 ไดรับเชื้อพรอมยานอรฟลอกซาซินขนาด 10 มก. ตอน้ําหนักตัว 1 กก. ติดตอ
กัน 3 วัน  โดยละลายน้ําใหกินภายใน 2 ชั่วโมง  กลุม 2  ไดรับเชื้อแตไมไดรับยา กลุม 3 ไมไดรับเชื้อและไมรับยา  
กลุม 2  มีไกตายมากสุดถึง 75%  สวนกลุม 1  มีไกตาย 8.33%  ไมพบไกตายในกลุม 3  ผลการผาซากหลังสิ้นสุด
การทดลอง  ในกลุม 2 พบรอยโรคถุงลมอักเสบมากที่สุดถึง 86.67%  อัตราแลกเนื้อและผลตอบแทนของกลุม 3 ดี
ที่สุด รองลงมาคือ กลุม 1  สวนกลุม 2 ไมสามารถคิดอัตราแลกเนื้อและผลตอบแทนไดเนื่องจากไกตายมาก
คําสําคัญ นอรฟลอกซาซิน อี.โคไล ไกเนื้อ

Abstract
Eighteen – day – old broiler chickens were given E. coli Serotype o78 by air sac injection. 

Chickens in group 1 were given norfloxacin (10 mg/kg/day), immediately dissolved in drinking water 
within 2 hours for 3 consecutive days. Group 2 was not given any drug after E. coli injection. Group 3, 
serving as control, did not receive either E. coli or drug. The highest mortality rate found in group 2 was 
75%. In group 1, the mortality rate was 8.33%. No chicken mortality had been found in group 3. For the 
necropsy finding of chicken in group 2, the highest lesion had been found was air sacculitis for  86.67%.  
The feed conversion ratio and economical benefits of chickens in group 3 were better than those of 
group 1. In group 2, the feed conversion ratio and economical benefit could not be calculated because of 
high mortality
Keywords : Norfloxacin, E. coli, Broilers
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บทนํา

โรคติดเชื้อ อี. โคไล (E. coli) เปนโรคที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก โรคนี้พบไดในไกทุกอายุ
แตมักเกิดความเสียหายรุนแรงในไกอายุ 4-5 สัปดาห (1) สาเหตุเกิดจากเชื้อ Escherichia coli ซึ่งเปนเชื้อ
แบคทีเรียแกรมลบและสามารถพบเชื้อนี้ไดในลําไสของสัตวทั่วไป Harry และ Hemsley (2) ไดตรวจพบเชื้อ อี. โค
ไล สายพันธุกอโรคประมาณ 10-15% ของแบคทีเรียที่พบในลําไสของไกปกติ และไมจําเปนวาตองเปน สเตรน
เดียวกันกับที่พบที่ถงุหุมหัวใจ (3, 4) โดยปกติเชื้อ อี. โคไล มีแหลงอาศัยอยูบริเวณลําไสของคนและสัตว  โดย
เฉพาะบริเวณลําไสใหญและลําไสเล็กสวนปลาย ขณะอยูในลําไส อี. โคไล จะทําหนาที่ชวยยอยสลายกากอาหาร
และเชื้อนี้จะถูกขับถายปะปนออกมากับอุจจาระ ดังนั้นจึงสามารถพบเชื้อนี้ไดบอยในสิ่งปฏิกูล น้ํา อาหารและพืช
ผัก  เชื้อนี้มีระยะฟกตัวคอนขางสั้น โดยจากรายงานของสายธนู และคณะ (5) วาการฉีดเชื้อ อี. โคไล  เสตรน  55-
H  จํานวน 8 x 109  เซลล/มล. เขาถุงลมไกทดลอง ไกจะแสดงอาการภายใน 24-48 ชั่วโมงและถาฉีดเชื้อเขา
หลอดลม ไกจะแสดงอาการเดนชัดภายใน 48-72 ชั่วโมง แตจากการเฝาสังเกตการระบาดของโรคตามธรรมชาติ  
พบวาไกที่ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการและมีการแพรระบาดของโรคภายในเวลา 48-72  ชั่วโมง

เนื่องจากโรคติดเชื้อ อี. โคไล เปนโรคที่มีระยะเวลาในการฟกตัวคอนขางสั้น ดังนั้นการรักษาทันทวงที
ประกอบกับการใชยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากโรคไดมาก ซึ่งยาปฏิชีวนะที่นิยมใช
ในปจจุบัน คือ ยาปฏิชีวนะรุนที่ 3 ในกลุมควิโนโลน ซึ่งเปนยาปฏิชีวนะที่มีการดื้อยาของเชื้อ อี. โคไล คอนขางต่ํา 
เนื่องจากยาในกลุมนี้จะมีผลยับยั้ง DNA gyrase ของแบคทีเรียสงผลใหไมเกิดการตานยาโดยพลาสมิด  (6)

วัตถุประสงคของการทดลองนี้ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตัวยานอรฟลอกซาซินในการควบคุมโรคติด
เชื้อ อี. โคไล ในไกกระทง ที่ไดรับเชื้อจากการทดลองโดยตรง

อุปกรณและวิธีการ
ไกกระทงคละเพศจํานวน 180 ตัว เลี้ยงในหองทดลองตั้งแตอายุ 1 วัน โดยใหน้ําและอาหารกินอยางเพียง

พอ เมื่อไกอายุ 18 วัน ทําการสุมแบงไกออกเปน 3 กลุมใหญ แตละกลุมใหญ แบงออกเปน 3 กลุมยอย  กลุมยอย
ละ 20 ตัว โดยไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ของน้ําหนักไกแตละกลุมที่อายุ 18 วัน ทํา
การใหเชื้อ อี. โคไล ซีโรไทป o78  เขาบริเวณ caudal thoracic airsac ดานซายของไกประมาณ 109 cfu/ml 
ปริมาณ 0.5 มล./ตัว ใหยานอรฟลอกซาซิน และสิ้นสุดการทดลองเมื่อไกอายุ 28 วัน ดังนี้

กลุมที่ 1  ทําการฉีดเชื้อ อี. โคไล และใหยานอรฟลอกซาซิน ผสมน้ําใหกินในขนาด 10 มก./กก. ภายใน 2 
ชั่วโมง ติดตอกัน 3 วัน

กลุมที่ 2  ทําการฉีดเชื้อ อี. โคไล และไมไดรับยานอรฟลอกซาซิน (positive control)
กลุมที่ 3  ไมไดฉีดเชื้อ อี. โคไล  และไมไดรับยานอรฟลอกซาซิน (negative control)

เปรียบเทียบน้ําหนักไกที่เพิ่มขึ้น  อัตราแลกเนื้อ จํานวนไกตายต้ังแตไดรับเชื้อเมื่ออายุ 18 วัน จนสิ้นสุด
การทดลอง เมื่อไกอายุ 28 วัน ชั่งน้ําหนักไกตายและทําการผาซากดูรอยโรคและเพาะแยกเชื้อ อี. โคไล จากไกทุก
ตัว นําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบและวิเคราะหผลทางสถิติโดยใชวิธี Unpaired Student’s t-test โดยคิดอัตราแลก
เนื้อ และผลตอบแทนที่ไดรับจากสูตร (7)
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อัตราแลกเนื้อ       =  อาหารที่ไกกินต้ังแตอายุ 18 – 28 วัน

น้ําหนักไกที่เพิ่มขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน

ผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับการคํานวณจาก
=  [(น้ําหนักไกที่เพิ่มขึ้น) x (45 บาท)*] – [ปริมาณอาหารที่ไกกิน) x (12.5 บาท)** -ราคายาที่ใช

ในการรักษา]

ผลการทดลอง
อัตราการตายในไกที่ทําการรักษาดวยยานอรฟลอกซาซินหลังจากใหเชื้อ อี. โคไล พบวาต่ํากวาไกกลุมที่

ไมไดรับยาแตรับเชื้อ อี. โคไล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และไมพบการตายในไกกลุมที่ไมไดรับยาและ
รับเชื้อ อี. โคไล อัตราการตายพบมากสุดในวันแรกหลังจากใหเชื้อพิษ (ตารางที่ 1) ไกที่ตายภายในวันแรกหลังจาก
ใหเชื้อพิษพบลักษณะถุงลมขุนเพียงเล็กนอยแตรอยโรคเฉพาะของการติดเชื้อ อี. โคไล ในไก พบชัดเจนในไกที่
ตายหลังจากวันแรกของการใหเชื้อพิษ รอยโรคสําคัญที่พบ คือ ถุงลมอักเสบ เยื่อหุมหัวใจ-อักเสบ เยื่อหุมตับ
อักเสบ ผนังชองทองอักเสบ และผลการเพาะเชื้อจากตับ จากการผาซากไกภายหลังสิ้นสุดการทดลอง ในกลุมที่ได
รับเชื้อ อี. โคไล แตไมไดรับยาปฏิชีวนะ คือ 86.67, 66.67, 53.34, 60 และ 60% ตามลําดับ

การรักษาไกที่ไดรับเชื้อพิษดวยยานอรฟลอกซาซินสามารถปองกันไกจากการตายดวยเชื้อ อี. โคไล ได
และเมื่อทําการเปรียบเทียบปริมาณอาหารที่ไกกินตอน้ําหนักไกที่เพิ่มขึ้นหรืออัตราแลกเนื้อ พบวาไกกลุมที่ไดรับ
เชื้อ อี. โคไล และทําการรักษาดวยยาปฏิชีวนะมีคาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น และปริมาณอาหารที่กินตํ่ากวาไกกลุมที่ไมได
รับเชื้อและรับยาปฏิชีวนะ (ตารางที่ 2) โดยพบวาอัตราแลกเนื้อของไกกลุมที่ไดรับเชื้อและยาปฏิชีวนะมีคาสูงกวา
ไกกลุมควบคุมที่ไมไดรับเชื้อและยาปฏิชีวนะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สําหรับไกกลุมที่ไดรับเชื้อ อี. โค
ไล เพียงอยางเดียวไมสามารถคํานวณอัตราแลกเนื้อไดเนื่องจากไกตายมาก จากน้ําหนักไกที่เพิ่มขึ้นและปริมาณ
อาหารที่ไกกิน คํานวณคาผลตอบแทนที่ไดรับ (ตารางที่ 3) พบวาไกกลุมที่ไมไดรับเชื้อ อี. โคไล  และยาปฏิชีวนะ
ใหผลตอบแทนตอตัว (0.52 บาท) มากกวาไกกลุมที่ไดรับเชื้อ อี. โคไล และไดรับปฏิชีวนะ (0.18 บาท) โดยไกติด
เชื้อ อี. โคไล และไมไดรับการรักษานั้นไมสามารถใหผลตอบแทนไดเนื่องจากไกตายมาก
                                                                                                                                    

* ราคาไกในชวงเดือนกรกฎาคม 2547 (8)
** ราคาอาหารไกในชวงเดือนกรกฎาคม 2547 (8)
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ตารางที่ 1  แสดงจํานวนการตายของไกกลุมตาง ๆ ภายหลังการรับเชื้อ อี.โคไล เขาทางถุงลม

จํานวนไกตายภายหลัง
การฉีดเชื้อ (วัน)กลุม กลุมยอย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
รวม จํานวนตัว

ตายเฉลี่ย
เปอรเซ็นต

ตาย

1 1.1
1.2
1.3

-
2
-

-
-
1

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
1

1
-
-

-
-
-

1
2
2

1.66±0.58a 8.33

2 2.1
2.2
2.3

11
14
16

1
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
1

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
1

-
-
-

13
14
18

15±2.65b 75

3 3.1
3.2
3.3

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

0
0
0

0c 0

หมายเหตุ  - คา a, b, c  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
    - ไกกลุมละ 20 ตัว อายุ 18 – 28 วัน ใหยาติดตอกัน 3 วัน

ตารางที่ 2  แสดงน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น  ปริมาณอาหารที่ใชและอัตราแลกเนื้อ

กลุม กลุมยอย น้ําหนักที่
เพิ่มขึ้น

(กรัม)/ตัว

น้ําหนักเฉล่ีย
(กรัม)

ปริมาณ
อาหารที่ใช
กรัม/ตัว

ปริมาณอาหาร
เฉลี่ย
(กรัม)

อตัราแลกเนื้อ

1 1.1
1.2
1.3

362.11
349.44
370.56

360.70±10.63a
968.42
1033.33
1072.22

1024.66±52.44 2.84±1.47a

2 2.1
2.2
2.3

-
-
-

คิดคาไมได
528.57

250
400

392.86±139.42 คิดคาไมได

3 3.1
3.2
3.3

544.5
538.0
528.5

537±6.57b
1110
1110
1110

1110±0 2.07±0.03b

อักษรตางกันภายในคอลัมนเดียวกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
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ตารางที่ 3  แสดงผลตอบแทน*

กลุม ราคาไก
(บาท/กลุม)

ราคาอาหาร
(บาท/กลุม)

ผลตอบแทน
(บาท/กลุม)

ผลตอบแทน
(บาท/ตัว)

1 16.245 12.813 3.433 0.18
2 คิดไมได คิดไมได คิดไมได คิดไมได
3 24.165 13.875 10.29 0.52

*ราคาไกคิด 45 บาท/กก.  ราคาอาหารกิโลกรัม 12.5 บาท/กก.

วิจารณ
การทดลองนี้เลือกใชเชื้อ อี. โคไล ซีไรไทป o78 เนื่องจากเปนเชื้อที่สามารถทําใหไกตายได (9) และการ

เลือกทางใหเชื้อ อี. โคไล เขาถุงลมโดยตรงนั้นเนื่องจาก Piercy และ West (10) รายงานวาเปนการใหเชื้อที่ไมแตก
ตางจากทางใหเชื้อเสนทางอื่น เชน หยอดจมูก ฉีดเขาหลอดเลือดดํา ฉีดเขาใตผิวหนังและฉีดเขาชองทอง แตเหตุ
ที่เลือกฉีดเชื้อเขาถุงลมเนื่องจากการที่เชื้อมีระยะฟกตัวของโรคสั้นเมื่อใหเชื้อเสนทางนี้ ซึ่งเปนประโยชนในการ
ศึกษาประสิทธิภาพของยา (2, 4) ในการทดลองนี้เลือกใชยานอรฟลอกซาซิน เปนยาในกลุม quinolone 
carboxylic acid derivative ซึ่งเปนยาปฏิชีวนะชนิดออกฤทธิ์วงกวาง โดยเฉพาะกับแบคทีเรียแกรมลบ (11) และ
ยังคงความไวตอเชื้อ อี. โคไล สูงและเชื้อตานยาชนิดนี้ตํ่า (6) จากการทดลองนี้ใชไกเนื้ออายุ 18 วัน พบการตาย
จํานวนมากถึง 75% ในกลุมที่รับเชื้อแตไมไดรับยา และพบการตาย 8.33% ในกลุมไดรับเชื้อและไดรับยานอรฟล
อกซาซิน สวนกลุมควบคุม (ไมไดรับเชื้อและไมรับยาปฏิชีวนะ) ไมพบวามีไกตาย ซึ่งแสดงใหเห็นวาเชื้อ อี. โคไล
เสตรน o78 ที่ใชในการทดลองนี้ มีความสามารถในการกอโรคและทําใหไกตายได และยานอรฟลอกซาซินสามารถ
ลดการตายจากเชื้อ อี. โคไล ในไกถึง 89% ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ จันทรศิริพรชัย และศศิปรยีจันทร  (7), 
Chansiripornchai and Sasipreeyajan (1) ซึ่งทําการรักษาโรคติดเชื้อ อี. โคไล ดวยยาเซนฟลอกซาซินและซา
ราฟลอกซาซิน ตามลําดับ  ซึ่งเปนยาในกลุมควิโนโลน เชนเดียวกับยานอรฟลอกซาซิน  โดยพบวายาทั้ง 3 ชนิด 
นี้สามารถลดการตายจากการติดเชื้อ อี. โคไล ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และจากขอมูลรอยโรคของไกที่รอดชีวิตจาก
การไดรับเชื้อ อี. โคไล คือ ถุงลมขุน เยื่อหุมหัวใจและเยื่อหุมตับอักเสบแบบมีหนองและไฟบริน และผนังชองทอง
อักเสบ ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Chansiripornchai และ Sasipreeyajan (1) คือ รอยโรคถุงลมขุนเปนรอยโรค
ที่พบมากที่สุด ในการใหเชื้อ อี. โคไล ในไกและในการทดลองนี้สามารถแยกเชื้อ อี. โคไล บริสุทธิ์ (ไมมีการปน
เปอนเชื้อชนิดอื่น) ถึง 60% ของตับจากตัวอยางไกที่ทําการผาซาก ในกลุมที่ไดรับเชื้อและไมไดรับยาปฏิชีวนะ  ไก
ที่รอดชีวิตจากการติดเชื้อ อี. โคไล พบวามีอาการซึม กินอาหารนอย น้ําหนักลด ซึ่งมีผลตออัตราแลกเนื้อและผล
ตอบแทนที่ไดรับ โดยพบวาไกที่ไดรับเชื้อและไดรับยามีอัตราแลกเนื้อสูงกวาไกไมไดรับเชื้อและไมไดรับยาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมื่อทําการเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ไดรับพบวาไกกลุมที่ไมไดรับเชื้อและยา
ปฏิชีวนะจะใหผลตอบแทนดีที่สุดคือ 0.52 บาท/ตัว สวนไกที่ไดรับเชื้อและไดรับยาปฏิชีวนะจะใหผลตอบแทนที่ 
0.18 บาท/ตัว สวนไกที่ไดรับเชื้อแตไมไดรับการรักษา ไมสามารถคํานวณผลตอบแทนไดเนื่องจากไกตายเปน
จํานวนมาก ดังนั้น จึงมีแนว-โนมวาถามีการติดเชื้อ อี. โคไล ในฝูงไกแลวไมไดรับการรักษาจะกอใหเกิดสูญเสีย
มากกวาทําการรักษา



362
กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณกองทุนทุนพัฒนาอาจารยใหม 2547 กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ที่
สนับสนุนคาใชจายในการทํางานวิจัย

เอกสารอางอิง
1. Chansiripornchai, N., and Sasipreeyajan. 2002. Efficacy of Sarafloxacin in Broilers after Experimental

Infection with Escherichia coli. Vet Res. Comm. 26: 255-262.
2. Harry, E. G., and Hemsley, L. A. 1969. The association between the presence of septicemic Strains

of Escherichia coli in the respiratory and intestinal tracts of chickens and the occurrence of coli
septicemia. Vet. Rec. 77: 35-40.

3. จันทรศิริพรชัย น. 2541. โรคติดเชื้อ อี. โคไล.  การประชุมวิชาการเรื่องสถานภาพโรคไกและการจัดการ
คณะสัตวแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 22-24 เม.ย. 2541. หนา 109-123.

4. Gross, W. B. 1991. Colibacillosis. In: Diseases of Poultry, 9th ed., B.W. Calnek, C.W. Beard , W.M.
Reid and H.W.Jr. Yoder (eds). Iowa: Iowa state Univ Press. Ames. 138-144.

5. สายธนู ก. และ เพราแกว น. 2536. โรคติดเชื้อ อีเชอรริเชีย โคไล ในระบบทางเดินหายใจของไกกระทง: ตอน
ที่ 1 ความชุกของโรค. เวชชสารสัตวแพทย. 20: 313-330.

6. จันทรศิริพรชัย น. และคณะ 2538. การทดสอบความไวของเชื้อ อี. โคไล ที่แยกไดจากไกตอยาปฏิชีวนะชนิด
ตาง ๆ. เวชสารสัตวแพทย. 25: 275-283.

7. จันทรศิริพรชัย น. และ ศศิปรียจันทร จ. 2545. ประสิทธภิาพของยาเซ็นฟลอกซาซิน ในการรักษาโรคติดเชื้อ
อี. โคไล ในไกเนื้อ. เวชสารสัตวแพทย. 32: 53 – 61.

8. กรมปศุสัตว. 2547. ขอมูลสถานการณปศุสัตว. http://www.dld.go.th/transfer/index_new.htm
9. Sekizaki, T., Nomomura, I and Imada, Y. 1989. Loss of virulnce associated with plaomid curing of

chicken pathogenic Escherichia coli. Jpn. J. Vet. Sci. 51: 659-661.
10. Piercy, D. W. T. and West, B. 1976. Experiemental Escherichia coli infection in broiler chickens:

Coures of the disease induced by inoculation via the airsac route. J. Comp. Path. 203-210.
11. Banditz , R. 1987. Results of clinical Studies with Baytril in poultry. Vet. Med. Rev. 2: 130-136.


	ประสิทธิภาพของยานอร์ฟล้อกซาซินในการรักษาโรคติดเชื้อ อี. โคไล
	The Efficacy of Norfloxacin given in broiler chickens after 

	บทคัดย่อ
	Abstract
	บทนำ
	อุปกรณ์และวิธีการ


	ผลการทดลอง
	จำนวนตัว
	เปอร์เซ็นต์
	วิจารณ์
	กิตติกรรมประกาศ
	เอกสารอ้างอิง





