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บทคัดยอ 
การศึกษาเชื้อแบคทีเรียที่พบในรอยโรคของกีบโคนมที่มีปญหากีบและขาเจ็บ โดยเก็บตัวอยางจากรอยโรค

ทั้งหมด 60 ตัวอยาง จากฟารมโคนม 24 ฟารม ในจังหวัดราชบุร ีกาญจนบุรีและนครปฐม ผลการเพาะเชื้อแบคทีเรีย
พบเชื้อแบคทีเรียมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ Escherichia coli 34 ตัวอยาง (16.9%)  Streptococcus spp. 27 
ตัวอยาง (13.4%)  Bacillus spp. 13 ตัวอยาง (6.5%)  Bacteroides nodusus 12 ตัวอยาง (6%)  Proteus spp. 
11 ตัวอยาง (5.5%)  และพบเชื้อแบคทีเรียที่เจริญเติบโตแบบไมใชออกซิเจนและกอโรคได คือ Bacteroides spp., 
Bacteroides fragilis, Bacteroides levii, Bacteroides nodusus, Fusobacterium necrophorum, 
Fusobacterium russii, Prevotella melaninogenicus, Porphyromonas asacharolyticus และ Clostridium 
perfringens  ผลการทดสอบความไวยา พบวา ยาที่ใหผลในการทําลายเชื้อแบคทีเรียที่กีบไดด ีคือ oxytetracycline 
และ enrofloxacin 
 
คําสําคัญ : โคนม  แบคทีเรีย  รอยโรคที่กีบ 
 

Abstract 
The investigation of bacterial agents found in claw lesions in lame cows was carried out in 24 

small-holder farms, totally 60 cows in Ratchaburi, Kanchanaburi and Nakhon Pathom Provinces. The first 
5 bacterial agents that were isolation and identification from claw lesions were Escherichia coli 34 
(16.92%), Streptococcus spp. 27 (13.4%), Bacillus spp. 13 (6.5%), Bacteroides nodusus 12 (6%) and 
Proteus spp. 11 (5.5%). The pathogenic anaerobic bacteria agents that capable of causing claw lesions 
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from this study and could be isolated were Bacteroides spp., Bacteroides fragilis, Bacteroides levii, 
Bacteroides nodusus, Fusobacterium necrophorum, Fusobacterium russii, Prevotella melaninogenicus, 
Porphyromonas asacharolyticus and Clostridium perfringens. Drug sensitivity of  bacterial agents in 
claw lesions in dairy cows were oxytetracycline and enrofloxacin.  
 
Keywords : Dairy cow, Bacteria, Claw lesions.   
E-mail : mitjy66@hotmail.com  

 
คํานํา 

 ปญหากีบและขาเจ็บของโคนมเปนปญหาที่พบบอยซึ่งกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในฟารม        
โคนม เชน ปริมาณน้ํานมที่ลดลง การสูญเสียน้ําหนักตัว ทําใหการไดลูกแตละตัวใชระยะเวลานานมากขึ้น 
(Gabriela et al., 2009) และสงผลเสียตอสุขภาพของโคทั้งทางตรงและทางออม  เชน ความทรุดโทรมของรายกาย
และการเกิดโรคแทรกซอน (Bergsten, 2003; Cook, 2003)  โดยมีสาเหตุและปจจัยโนมนําหลายประการ              
ซึ่งการศึกษาถึงปญหาเหลานี้โดยละเอียดในเชิงระบาดวิทยา ในระดับสากลยังคงมีการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดจากปญหานี ้(Amory and Barker, 2008) รอยโรคที่กีบโคนมเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหโคเกิดปญหา
ขาเจ็บ (Thomas et al., 2002 ) แตละรอยโรคนั้นอาจมีเชื้อสาเหตุที่แตกตางกัน  ซึ่งรอยโรคที่พบบอย  เชน sole 
and white line area haemorrhages, white line disease, heel horn erosion, digital dermatitis  และวิการอื่นๆ 
(Gabriela et al., 2009) เชน Sole abscess หรือการเกิดฝขึ้นบริเวณฝาเทาของโค ซึ่งจะทําใหเกิดปญหากีบและขา
เจ็บแบบเฉียบพลันได  sole ulcer คือ วิการที่แปนแผลหลุมเกิดขึ้นบริเวณ sole หรือ bulb junction  โดย sole ulcer 
จะพบรอยละ 85 ของฝูง (Minna et al., 2009)   double sole คือ การพบ sole 2 สวนคือ sole ดานในและดานนอก 
ซึ่งสวนใหญแลว ปญหา double sole เกิดจากการจัดการในดานอาหารที่ไมสมดุล  สวน digital dermatitis คือ  
การอักเสบของผิวหนังที่บริเวณนิ้วซึ่งเปนรอยโรคที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการขาเจ็บของโคนมในหลายประเทศ 
(Brizzi, 1993; Read and Walker, 1998; Zemljic, 2002)  สําหรับ interdigital dermatitis คือ การอักเสบของ
ผิวหนังสวน superficial ที่พบระหวางนิ้ว (Blowey et al., 1994; van Amstel and Bemis, 1998)  โดยรอยโรคนี ้
จะทําใหผิวหนังมีความหนาตัวขึ้น สวนมากแลวจะพบ ดาน dorsal and palmar commissural skin folds (Blowey 
et al., 1994; Guard, 1995)  heel erosion  คือ การหลุดลอกของบริเวณ heel bulb horn โดยรอยโรคอาจพบตั้งแต
การหลุดลอกเล็กนอย จนถึงการหลุดลอกทั้งหมดของ heel bulb (Kempson et al., 1998) ซึ่งเราไมสามารถวินิจฉัย
รอยโรคนี้ไดจากการสังเกตการขาเจ็บของโค แตสังเกตจากการลอกหลุดของ heel bulb (Collick et al., 1997)  สวน
รอยโรค white line abscess คือ การที่พบฝที่บริเวณ white line ซึ่งรอยโรคนี้จะสงผลใหการทรงตัวของโคไมสมดุล
เพราะอาการขาเจ็บที่เกิดขึ้น (Shearer  et al., 2000)  โดยรอยโรคตางๆ ที่เกิดขึ้นมักมีเชื้อสาเหตุที่แตกตางกัน  
สวนใหญเชื้อสาเหตุที่พบจากการศึกษาซึ่งเปนสาเหตุของรอยโรคตางๆ ไดแก  E.coli, Clostridium spp,  
Staphyllocoocus spp, (Cheong-San et al., 2001)  Bacteroides nodosus, Fusobacterium necrophoru และ 
Dichelobacter nodosus  (Bennett et al., 2009 ) เปนตน ซึ่งยังไมมีการศึกษาในลักษณะนี้มากอนในประเทศไทย 
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้มีจดุประสงคเพื่อศึกษาถึงเชื้อทีพ่บในรอยโรคของกีบโคนมที่มีปญหากีบและขาเจ็บ  
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อุปกรณและวิธีการ 
การเก็บขอมูล  ทําการบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมการบันทึกรอยโรคที่เทาของโคนม  โดยขอมูลที่ศึกษา

จะแบงออกเปน 2 สวนคือ  
ขอมูลและรายละเอียดของฟารม ไดแก ชื่อฟารม ชื่อเจาของฟารม ที่ตั้งของฟารม อาหารที่ใชเลี้ยงโคนม 

ระยะทางระหวางโรงเรือนกับโรงรีดนม จํานวนของบอจุมเทา บอจุมกีบ ความถี่ในการปาดกีบ จํานวนโคนมในแตละ
ลําดับทอง ปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในฟารม เชน ปญหาเตานมอักเสบ ปญหาระบบสืบพันธุ เปนตน 
 ขอมูลและรายละเอียดของโคนม ไดแก ชื่อโคนม สายพันธุ ระยะการใหนมของโคนมตัวนั้นๆ ลักษณะ  การ
ยืน เดิน Locomotion score และชนิดของรอยโรคและตําแหนงที่พบ 
 กลุมประชากรที่ศึกษา กลุมโคนมพันธุ Holstein Friesian ที่มีปญหากีบและขาเจ็บจํานวน 60 ตัวอยาง 
ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย จากฟารมโคนมรายยอยรวม 24 ฟารม ในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐมและ
ราชบุร ีชวงเวลาตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553  
 วิธีการเก็บตัวอยาง หลังจากทําการปาดกีบโคนมที่มีปญหากีบและขาเจ็บและพบรอยโรคที่มีลักษณะของ
การติดเชื้อ เชน รอยแผล ฝ หรือเกิดหนอง ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ รอยโรคดวยสําลีชุบแอลกอฮอลเพื่อปองกัน
การปนเปอนของเชื้อจากสิ่งแวดลอม จากนั้นจึงใชกานสําลีที่ปราศจากเชื้อเขาไป swab ในรอยโรค แลวนํากานสําลี
ที่ไดจากการเก็บรอยโรคที่กีบโคนมแตละตัวมาเก็บในหลอดเก็บตัวอยางที่ม ีnutrient broth แลวจึงทําการเก็บหลอด
ตัวอยางใน anaerobic jar    
 การเพาะแยกเชื้อ นํากานสําลีที่เก็บตัวอยางจาก nutrient broth มาทําการ streak เพื่อเพาะแยกเชื้อลง
ใน Blood agar และ McConkey agar โดยจะทําการเพาะแยกเชื้อ ทั้งในสภาพที่มีออกซิเจนและไรออกซิเจน  ในตู
เพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง  จากนั้นจึงนําโคโลนีที่ไดมาทําการยอมสีแกรม และสองดูดวย
กลองจุลทรรศนเพื่อดูรูปรางและการติดสีแกรม ทําการแยกเพาะ (sub culture) จนไดโคโลนีบริสุทธิ์ของแบคทีเรียที่
เพาะแยกไดแตละชนิด และนําเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดแตละชนิดมาทําการทดสอบทางเคมีตามวิธีการใน Clinical 
Veterinary Microbiology (Quinn et al., 1994) จากนั้นจึงทําการบันทึกผลเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดที่พบในแตละ
ตัวอยาง 
 การทดสอบความไวยา เขี่ยเชื้อ 2-3 โคโลนี ใสในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว หลอดละ 5 มล. ทําการบมเชื้อใน
สภาวะไรออกซิเจน 24 ชั่วโมง เทียบความขุนใหได  McFarland no. 1 (ปรับความขุนดวย Brucella broth ที่เตรียม
ใหม) จากนั้นปายเชื้อลงบน Brucella agar ที่เตรียมใหม จํานวน 2 จาน (วางแผนยาทดสอบ จานละ 4 ชนิดเทานั้น) 
โดยแผนยาที่จะใชทดสอบ 8 ชนิด ไดแก ammoxycillin/clavulanic acid 30 ไมโครกรัมCephalothin 30 ไมโครกรัม 
gentamicin 10 ไมโครกรัม enrofloxacin 5 ไมโครกรัม oxytetracycline 30 ไมโครกรัม penicillin10 ยูนิต 
streptomycin 10 ไมโครกรัม และ Sulfamethoxazole-trimethoprim 25 ไมโครกรัม ตอจากนั้นทําการบมเพาะเชื้อที่
สภาวะไรออกซิเจน ที่อุณหภูม ิ37 oC นาน 24 – 48 ชั่วโมง ทําการวัดขนาดของ clear zone ที่เกิดขึ้น เปน มิลลิเมตร 
เทียบกับคามาตรฐาน 
 การวิเคราะหทางสถิติ ขอมูลเกี่ยวกับชนิดของเชื้อ รอยโรคถูกนํามาวิเคราะหทางสถิติ ดวยวิธีการทาง
สถิติเชิงพรรณาดวยโปรแกรม Microsoft Excel  
 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 295 

ผลการทดลอง 
ผลการศึกษาการเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียจากรอยโรคทั้งหมด 60 ตัวอยาง สามารถแบงกลุมของเชื้อ

แบคทีเรียไดเปน 2 กลุมหลักๆ คือ กลุมที่กอโรคและกลุมที่ไมกอโรคกับกีบโค ซึ่งสามารถแบงยอยไดอีกตาม
ความสามารถในการเจริญเติบโตแบบใชและไมใชออกซิเจน รวมทั้งหมด 201 ตัวอยาง (Table 1 – Table 4) 

รอยโรคพบที่กีบโคจากการศึกษา คือ Sole abscess 42 ตัวอยาง (70%), white line abscess 10 ตัวอยาง 
(16.7%), sole ulcer 3 ตัวอยาง (5%), toe abscess 2 ตัวอยาง (3.3%), double sole 1 ตัวอยาง (1.7%), heel 
erosion 1 ตัวอยาง (1.7%), digital dermatitis 1 ตัวอยาง (1.7%)  

ผลในการทดสอบความไวยาจากการศึกษาดวยยา ammoxycillin/clavulanic acid, cephalothin, 
gentamicin, enrofloxacin, oxytetracycline, penicillin, streptomycin และ sulfamethoxazole-trimethoprim 
พบวายาที่ใหผลในการทําลายเชื้อแบคทีเรียที่กีบไดดี คือ oxytetracycline และ enrofloxacin ในขณะที่จําแนก
ความไวยาตามชนิดของเชื้อกอโรค เชน เชื้อ Bacteroides nodusus ยาที่ใหผลในการทําลายเชื้อไดดี คือ 
ammoxycillin/Clavulanic acid, cephalothin, enrofloxacin และ oxytetracycline เชื้อ Fusobacterium 
necrophorum  ยาที่ใหผลในการทําลายเชื้อไดดี คือ ammoxycillin/clavulanic acid, cephalothin, enrofloxacin, 
oxytetracycline และ penicillin  

 
Table 1   Frequency of pathogenic anaerobic bacteria (n=201) 

     Agents         Percents 
Bacteroides nodusus 12 (6) 
Bacteroides fragilis     5 (2.5) 
Fusobacterium necrophorum   4 (2) 
Prevotella melaninogenicus  4 (2)  
Porphyromonas asacharolyticus  4 (2) 
Clostridium perfringens     3 (1.5) 
Bacteroides levii  2 (1) 
Bacteroides spp.     1 (0.5) 
Fusobacterium russii     1 (0.5) 

 
Table 2   Frequency of non-pathogenic anaerobic bacteria (n=201) 

      Agents         Percents 
Clostridium spp. 10 (5) 
Peptostreptococcus spp.     9 (4.5) 
Eubacterium spp.     3 (1.5) 
Bifidobacterium spp.     3 (1.5) 
Streptobacillus moniliformis     1 (0.5) 
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Table 3   Frequency of pathogenic aerobic bacteria (n=201)  

     Agents Percents 
Streptococcus spp.  27 (13.4) 
Actinomyces pyogenes  10 (5) 
Klebseilla pneumoniae   7 (3.5) 
Enterococcus faecalis   4 (2) 
Hemolytic E. coli   3 (1.5) 
Hemophilus somnas   1 (0.5) 
Pasteurella hemolytica   1 (0.5) 
Erysiperothrix rhusiopathia   1 (0.5) 

 
Table 4   Frequency of non-pathogenic aerobic bacteria (n=201)  

Agents Percents 
Escherichia coli   34 (16.9) 
Bacillus spp.  13 (6.5) 
Proteus spp.  11 (5.5) 
Moraxiella spp.     5 (2.5) 
Neiseria spp.     5 (2.5) 
Enterobacter agglomerans  4 (2) 
Corynebacterium spp.     3 (1.5) 
Acinetobacter spp.     3 (1.5) 
Gemella haemolysan  2 (1) 
Aerococcus spp.     1 (0.5) 
Alcaligens spp.     1 (0.5) 
Klebsiella spp.     1 (0.5) 
Micrococcus spp.     1 (0.5) 
Serratia plymethica     1 (0.5) 

 
วิจารณผลการทดลอง 

เชื้อแบคทีเรียที่ไมกอใหเกิดรอยโรคที่กีบที่สามารถทําการเพาะแยกไดเปนเชื้อแบคทีเรียที่สามารถพบไดเปน
ปกติในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาต ิซึ่งอาจเกิดการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียเหลานี้ในขณะที่ทําการเก็บตัวอยาง โดย
ปจจัยโนมนําเกี่ยวกับการเกิดการบาดเจ็บที่กีบและสภาวะแวดลอมที่ชื้นแฉะ อาจเปนปจจัยโนมนําที่ทําใหเกิดความ
เสียหายขึ้นกับผิวหนังบริเวณระหวางกีบ ทําใหเชื้อกอโรคเขาไปเพิ่มจํานวนและกอใหเกิดพยาธิสภาพขึ้นกับกีบของ
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โคได (Baggot and Russell, 1981; Bergsten et al., 1997) ตัวอยางเชน กอนหิน เศษไม สภาวะคอกที่เปยกชื้น  
สิ่งปฏิกูลจากโค โดยหลังจากที่เชื้อกอโรคหลักทําใหเกิดรอยโรคขึ้นกับกีบของโคแลว ยังมีโอกาสที่เชื้อแบคทีเรียกลุม
ฉวยโอกาสที่จะกอใหเกิดโรคแทรกซอนขึ้นกับกีบโคได ตัวอยางของแบคทีเรียกลุมฉวยโอกาสที่กอใหเกิดรอยโรค
ขึ้นกับกีบโคได เชน Prevotella spp. และ Fusobacterium spp. (Walker et al., 1995)  

รอยโรคที่พบที่กีบโคจากการศึกษา คือ Sole abscess 42 ตัวอยาง (70%), white line abscess 10 
ตัวอยาง (16.7%), sole ulcer 3 ตัวอยาง (5%), toe abscess 2 ตัวอยาง (3.3%), double sole 1 ตัวอยาง (1.7%), 
heel erosion 1 ตัวอยาง (1.7%), digital dermatitis 1 ตัวอยาง (1.7%) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ 
Thomas et al. (2002) พบวารอยโรคที่พบมากในตางประเทศจะเปนรอยโรค sole ulcer, digital dermatitis และ 
white line disease  โดยผลการศึกษาที่มีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ทีเ่กี่ยวกับการศึกษา เชน ความ
แตกตางของภูมิศาสตรและสภาวะแวดลอมที่ทําการศึกษา จํานวนประชากรที่ทําการศึกษา และการใหคําจํากัด
ความของรอยโรคแตละชนิดที่แตกตางกัน จากการกระจายตัวของรอยโรคมักจะพบที่ขาหลังมากกวาขาหนา 
(76.7% และ 23.3% ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษากอนหนาที่พบวาการเกิดรอยโรคที่ขาหลังสามารถพบได
มากกวาขาหนา (76.5% และ 23.5% ตามลําดับ) (Cheong-San et al., 2001)   

ยาที่ใหผลในการทําลายเชื้อแบคทีเรียที่กีบไดด ี คือ oxytetracycline และ enrofloxacin ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Hernandez and Shearer (2000) ที่แนะนําใหใชสารละลาย oxytetracycline แชกีบเพื่อรักษา 
papillomatous digital dermatitis และการศึกษาของ Cook and Cutler (1995) แนะนําใหรักษาดวยการฉดี 
tylosin, cephalexin หรือ oxytetracycline รวมกับการรักษาเฉพาะที่ดวย chlortetracycline แบบครีม 
clindamycin หรือ oxytetracycline ในรูปแบบพน 

 
สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาเชื้อแบคทีเรียจากรอยโรค เชื้อแบคทีเรียที่พบไดมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ Escherichia coli 34 
ตัวอยาง Streptococcus spp. 27 ตัวอยาง Bacillus spp. 13 ตัวอยาง Bacteroides nodusus 12 ตัวอยาง 
Proteus spp. 11 ตัวอยาง และพบเชื้อแบคทีเรียที่เจริญเติบโตแบบไมใชออกซิเจนและกอโรคได คือ Bacteroides 
spp., Bacteroides fragilis, Bacteroides levii, Bacteroides nodusus, Fusobacterium necrophorum, 
Fusobacterium russii, Prevotella melaninogenicus, Porphyromonas asacharolyticus  และ  Clostridium 
perfringens ยาที่ใหผลในการทําลายเชื้อแบคทีเรียที่กีบไดด ีคือ oxytetracycline และ enrofloxacin  
 

คํานิยม 
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยประจําป 2553 รหัสโครงการวิจัย ก-ษ(ด) 109.53 นายสัตวแพทยประจําหนวยสัตวเคี้ยวเอื้อง 
โรงพยาบาลสัตว มก.หนองโพ และกําแพงแสน คุณไพโรจน ปรีเปรม พนักงานสัตวบาล รวมทั้งนิสิตชั้นปที่ 6      
น.ส.กุลวรางค จําเนียรไวย นายกัมพล ศรีสายเชื้อ นายสุรชาต ิเบญจธรรมรักษ นายอิทธิวัฒน กันสืบ และเกษตรกร
โคนมทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง ในการอนุญาตและเต็มใจใหเขาไปเก็บตัวอยางและแบบสอบถาม 
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