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โรคอีเพอรริโทรซูโนซิส 
(Eperythrozoonosis) 

        
 
 Eperythrozoonosis เกิดจากเชื้อ rickettsia ชื่อ Eperythrozoon suis (E.suis) เปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดการปวยในสุกรทุกกลุมอายุ ต้ังแตลูกสุกรไปจนถึงแมสุกรตั้งทอง 
 
สาเหตุ 
 E.suis มีรูปรางกลมไปจนถึงเปนรูปไข ขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง 0.2 –2 µm. พบ
เกาะอยูบนผิวของเม็ดเลือดแดงโดยอาจจะพบเดี่ยว ๆ หรือเปนสายก็ได บางครั้งอาจพบ E.suis 
อยูในพลาสมาไดเชนกัน 
 ในอดีตจะแบง Eperythrozoon ที่พบในสุกรออกเปน 2 ชนิด คือ E.suis และ E.parvum  
ตามขนาด รูปราง การทําใหเกิดโรค ระยะฟกตัว (incubation period) การดื้อตอการรักษา และ
โครงสรางของเชื้อ แตจากการศึกษาในปจจุบันพบวา Eperytrozoon ทั้ง 2 ชนิดนั้นแทจริงเปน 
E.suis ซึ่งอยูในระยะของการเจริญเติบโตที่ตางกัน E.parvum นั้นคือระยะที่ยังเจริญไมเต็มที่ของ 
E.suis จากการศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอน E.suis ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิวของ
เม็ดเลือดแดงทําใหมีรูปรางผิดปกติไป เม็ดเลือดแดงเหลานี้จะถูกกําจัดโดยมามในการเกิดโรคแบบ
เฉียบพลัน และอาจพบดีซาน (icterus) เนื่องจากเกิดการแตกของเม็ดเลือดแดง 
 
การเกิดโรค 
 Eperythrozoonosis เปนสาเหตุทําใหเกิด autoimmune hemolytic anemia ซึ่งมี cold 
agglutinin1 เปนสื่อกลาง สวนกลไกที่ทําใหเกิดการแตกของเม็ดเลือดแดงในการปวยระยะ
เฉียบพลันนั้นยังไมเปนที่เขาใจกันนัก แตมีผูสรุปวาในชวงที่ E.suis สัมผัสกับผิวของเม็ดเลือดแดง
จะเกิดปฏิกิริยาบางอยาง ทําใหโครงสรางผิวของเม็ดเลือดแดงเปลี่ยนแปลงไปเชน อาจทําให
แอนติเจนที่ผิวของเม็ดเลือดแดงหลุดออกหรือแอนติเจนที่ยังคงอยูบนผิวเซลถูกเปลี่ยนแปลงไปทํา
ใหระบบภูมิคุมกันของรางกายเห็นเปนสิ่งแปลกปลอม ภายหลังจากที่เชื้อเกาะที่ผิวของเม็ดเลือด
แดงรางกายจะสรางแอนติบอดีข้ึนมาเพื่อตอตานเชื้อรวมทั้งเม็ดเลือดแดงที่เปลี่ยนแปลงไปดวย 
แอนติบอดี เหลานี้คือ cold agglutinin ชนิด IgM ซึ่งจะจับกับผิวของเม็ดเลือดแดงทําใหเกิด 

                                                           
1 แอนติบอดีท่ีทําใหเกิดการเกาะตัวกันของเม็ดเลอืดแดงที่อณุหภูมิต่ํา 
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agglutination ของเม็ดเลือดแดง cold agglutinin จะสามารถถูกแยกออกจากผิวของเม็ดเลือด
แดงได ที่อุณหภูมิสูงๆ แตที่ 0°C มันจะจับกับผิวของเม็ดเลือดแดงอยางเหนียวแนน 
 ในระยะที่เปนโรคอยางเฉียบพลันจะพบวามีโอกาสสูงที่สุกรจะเกิดเลือดออกไดงาย
เนื่องจากเกิด activated intravascular coagulation รวมกับการมีการใช clotting factor มาก
เกินไป (consumptive coagulopathy)  จากการทดสอบการแข็งตัวของเลือด (thromboplastin 
time) พบวาใชเวลามากขึ้นและจํานวนของ thromobocytes ลดลง จํานวนเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ 
E.suis ยิ่งมากเทาไรก็ยิ่งทําใหการเปลี่ยนแปลงดังกลาวรุนแรงยิ่งขึ้น การเกิด blood acidosis และ 
hypoglycemia สามารถพบไดเชนกันในรายที่ปวยแบบเฉียบพลัน จากการทดลองทั้งใน
หองปฏิบัติการและในสัตวทดลองแสดงใหเห็นวา ในรายที่เปนโรคแบบเฉียบพลันนั้นจะมีการใช 
glucose สูงมากเนื่องจากกระบวนการ metabolism ของ E.suis สวนสภาวะ acidosis เกิด
เนื่องจากมีกรด lactic ซึ่งเกิดจากขบวนการ metabolism เพิ่มข้ึนรวมกับการขัดขวางกระบวนการ
แลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอด และการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (sedimentation rate) จะ
เพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัดในชวงที่เปนโรคแบบเฉียบพลัน 
  
ระบาดวิทยา 
 ปจจุบันพบ E.suis เฉพาะในสุกรฟารม จากการตรวจสอบทางซีรัมวิทยาดวยวิธี indirect 
hemagglutination (IHA) test ไมพบภูมิคุมกันตอเชื้อ E.suis ของสุกรปาแมแตรายเดียวทําให
สรุปวาไมนาที่จะมีการติดเชื้อ E.suis ในสุกรปา 
 การถายทอดโรคนั้นแบงออกเปน 2 แบบ คือ โดยทางตรงและโดยทางออม 

1. การถายทอดโรคทางตรง พบวาเกิดจาก 
- การที่สุกรกินเลือดที่มีเชื้อเขาไป 
-     เลียแผลที่เกิดจากการตัดหาง 
- กินซากสุกรดวยกัน 
- กินปสสาวะที่มีเลือดปน 

2. การถายทอดโรคทางออม 
- ผานทางพาหะที่มีชีวิตไดแกพวก ectoparasite  ตาง ๆ 
- การผสมพันธุ (หากน้ําเชื้อมีเลือดปน) สวนการถายทอดเชื้อในมดลูกจากแมสู

ลูกนั้นยังคงมีความเห็นแยงกันอยู 
- ผานทางตัวนําโรคซึ่งไมมีชีวิต เชนการใชเข็ม เครื่องมือผาตัดรวมกัน หรือใช 

snare รวมกัน 
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ระยะฟกตัวของเชื้อ E.suis อยูระหวาง 3-20 วัน (เฉลี่ยที่ 7 วัน) Eperythrozoonosis นั้นถูก
เรียกวาเปน multifactorial disease เพราะวาตัว  E.suis เพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหสุกร
แสดงอาการของโรคได สุกรที่แสดงอาการสวนใหญจะมีปจจัยเสริมที่ทําใหสุกรเกิดความเครียดขึ้น 
เชนอยูกันอยางหนาแนนไป สภาวะอากาศเลวราย มีการเคลื่อนยายหรือเปลี่ยนอาหารหรือมีการ
ติดโรคอื่นๆแบบเรื้อรัง การศึกษาทางระบาดวิทยาในปจจุบันทําไดคอนขางจํากัด เพราะในสุกรที่
ติดเชื้อแบบแฝงจะไมสามารถตรวจพบภูมิคุมตอโรคได ในขณะที่สุกรเหลานี้สามารถถายทอดโรค
ใหแกสุกรอื่น ๆ ได 
 
อาการ 
 Eperythrozoonosis ในฝูงซึ่งมีเชื้ออยูแลวจะพบโรคไดในสุกรบางตัวซึ่งมีภูมิตานทานที่ตํ่า
เนื่องจากสาเหตุตางๆ ที่เหนี่ยวนําใหเกิดความเครียด สุกรทุกกลุมทุกอายุสามารถแสดงอาการของ
โรคนี้ได 
 ลูกสุกรที่เพิ่งอยานมและลูกสุกรหลังการตอนจะเปนกลุมที่มีโอกาสไดรับเชื้อสูง อาการของ
โรคคือ สุกรจะซีดมีไข บางครั้งพบดีซาน  ที่ปลายอวัยวะจะเปนสีมวงโดยเฉพาะที่ปลายหู อาการ
เบื่ออาหาร ซึม และหายใจลําบากอาจจะถูกพบได ข้ึนอยูกับความรุนแรงของการเกิดเลือดจาง ถา
สุกรรอดชีวิตจากโรคแบบเฉียบพลันอัตราการเจริญเติบโตจะลดลง วิการที่ใบหูจะสามารถพบได
โดยจะพบวาใบหูอาจจะมีสีแดงจนถึงดํา บางครั้งพบเนื้อตายที่บริเวณขอบของใบหู 
 ในรายที่ปวยแบบเรื้อรัง สุกรจะโตชา (unthriftiness) และซีด (pallor) บางครั้งอาจจะพบ
ผ่ืน (urtricaria) เนื่องจากการแพ (allergy) ได 
 แมสุกรที่มีเชื้อ E.suis อยูมักจะแสดงอาการหลังจากยายเขาคอกคลอดได 3-4 วันหรือ
หลังจากคลอดแลว แมสุกรจะมีไขสูง เบื่ออาหาร เตานมและอวัยวะเพศอาจจะบวมอยู 1-3 วัน แม
สุกรจะไมคอยมีน้ํานม และไมเลี้ยงลูก ปญหาอื่นในระบบสืบพันธุที่พบคือ จะมีอัตราการผสมติด
ตํ่า ไมเปนสัด แทง และลูกสุกรแรกคลอดออนแอ ลูกสุกรที่เกิดจากแมซึ่งเลือดจางจะมีเลือดจาง
ดวยแตไมไดหมายความวาลูกสุกรจะติดเชื้อจากแม อยางไรก็ตามลูกสุกรเหลานี้จะออนแอมี
โอกาสติดโรคไดงาย มีบางรายงานพบวา แมสุกรในฝูงที่ตรวจพบวามีการติดเชื้อ E.suis อาจไม
แสดงความผิดปกติของระบบสืบพันธุดังกลาว ซึ่งนาจะเกิดจากการที่มีการติดเชื้อเปนเวลานานจน
เกิดการปรับตัวทั้งจากตัวสุกรและเชื้อ E.suis ทําใหเชื้อสูญเสียความรุนแรงไป 
 ในสุกรขุนมักจะมีอาการของโรคแบบเฉียบพลันหลังจากที่สุกรเครียดจัดเนื่องจากสาเหตุ
ตาง ๆ เชน อยูอยางหนาแนนเกินไป หรืออาหารไมเพียงพอ 
 อัตราการตายเนื่องจาก Eperythrozoonosis จะนอยมาก (นอยกวา 1 เปอรเซ็นต) 
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โลหิตวิทยาและเมตาบอลิสม 
 เลือดซึ่งเก็บจากสุกรที่ปวยจาก Eperythrozoon ซึ่งมีไขสูงจะใสเปนน้ํา ดูเปนมันคลาย
แลกเกอร และจะไมติดที่ผนังของหลอดเก็บเลือด เลือดซึ่งผสมสารปองกันการแข็งตัวของเลือดและ
ต้ังทิ้งไวที่อุณหภูมิประมาณ 25°C จะพบเม็ดขนาดเล็กมาก (fine-grained) เกาะที่ผนังหลอด
เนื่องจากเกิด microagglutination ซึ่งเปนลักษณะที่เฉพาะตอ Eperythrozoonosis ลักษณะ
ดังกลาวจะกลับเปนปกติไดหากทําการอุนเลือดใหมีอุณหภูมิ 37°C สุกรที่ปวยดวย 
Eperythrozoonosis จะมีเลือดจางแบบ normochromic normocytic เนื่องจากจํานวนของเม็ด
เลือดแดงลดดง ความเขมขนของฮีโมโกลบินลดลง และคา hematocrit ลดลง ลักษณะซึ่งพบจาก 
capillary tube บรรจุเม็ดเลือดแดงของสุกรซึ่งปวยดวย Eperythrozoonosis นั้นจะชัดเจนมากโดย
จะพบวามีเม็ดเลือดแดงอยูนอยมาก แถบของเม็ดเลือดขาวจะดูกวางขึ้นและพลาสมาจะออกสี
คอนขางเหลือง  
 ภายหลังจากมีการติดเชื้ออาจจะพบ Eperythrozoon ในสเมียรเลือดไดกอนที่ไขจะขึ้น
สูงสุด 1 หรือ 2 วัน ยิ่งพบ Eperythrozoon ในกระแสเลือดมากขึ้นเทาใด ปริมาณเม็ดเลือดแดง ฮี
มาโตคริท(hematocrit) และ ฮีโมโกลบิน (Hb) จะลดลง 
 ธาตุเหล็กซึ่งไดรับจากเม็ดเลือดแดง (RBC) ภายหลังการ hemolysis มักจะคงอยูบริเวณที่
ถูก phagocytosis ทําใหปริมาณของธาตุเหล็กในซีรัมลดลงเล็กนอยแตถาหากสุกรไดรับการรักษา
จะพบวาปริมาณของธาตุเหล็กในกระแสเลือดจะสูงขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังพบวาเม็ดเลือด
แดงและ reticulocyte ก็เพิ่มมากขึ้นจากการตอบสนองของ erythropoesis  
 ในรายที่เลือดจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกอยางเฉียบพลัน ปริมาณของ billirubin ใน
กระแสเลือดจะเพิ่มข้ึน ภายหลังไดรับการรักษาระดับของ bilirubin ในซีรัมจะลดลงอยางรวดเร็วซึ่ง
บงถึงวาเม็ดเลือดแดงนั้นไมถูกทําลายแลว 
 Leukocytosis จะพบไดภายใน 1-2 วันกอนหรือหลังจากมีไขเล็กนอย ลักษณะที่พบจะ
เปน neutrophilic leukocytosis 
 
การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค 
 มีเกณฑในการวินิจฉัย eperythrozoonosis อยู 5 ขอคือ 
1. อาการ 

อาการสําคัญคือเลือดจางรวมกับการไมตอบสนองตอส่ิงกระตุนและมีไข (40°C) อาการ
อ่ืนซึ่งสนับสนุนวาสุกรปวยดวย Eperythrozoonosis คือ มีการเปลี่ยนสีของปลายใบหูและมีผ่ืนแพ
ที่ผิวหนัง สุกรซึ่งอยูในกลุมซึ่งพบวาเปนโรคไดบอยคือ ลูกสุกรหยานมหรือภายหลังจากการตอน
และสุกรขุน แมสุกรมักจะไมแสดงอาการของโรคออกมา 
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2. การเปลี่ยนแปลงของคาเลือด 

เลือดซึ่งไดจากสุกรซึ่งกําลังมีไขจะมี microagglutination ซึ่งมองเห็นไดบนฟลมเลือด 
และมีลักษณะของเลือดจางแบบ normochromic normocytic เปนลักษณะซึ่งจําเพาะของโรคนี้ 
mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) จะบงถึงการเปลี่ยนแปลงของจํานวน 
ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงและยังยืนยันวาเกิดเลือดจางแบบ hypochromic  สภาพ 
hypochromic (MCHC ตํ่ากวา 300 g/L) จะเกิดขึ้นเมื่อการผลิตฮีโมโกลบินไมสัมพันธกับการผลิต
เม็ดเลือดแดง คาเลือดอื่น ๆ ที่พบเชน ระดับ กลูโคสในกระแสเลือดตกและมีการเพิ่มของระดับบิล
ลิรูบิน (bilirubin)แบบชั่วคราว 
 
3. การตรวจหาตัวเชื้อ 

ในระยะที่สุกรมีไขจะสามารถพบเชื้อไดโดยการสองดูดวยกลองจุลทรรศน เทคนิคการเก็บ
เลือดและสเมียรที่ดีจะสําคัญตอการตรวจพบ Eperythrozoon  ดวยกลองจุลทรรศนมาก กอนที่จะ
ทําการสเมียรควรที่จะทําการอุนเลือดที่ 37°C เสียกอน ไมเชนนั้นจะเกิด agglutination ของเม็ด
เลือดแดงทําใหการตรวจหา Eperythrozoon นั้นยาก ขนาดของเชื้อจะแตกตางกันออกไปโดยจะ
ลดขนาดลงตามระยะเวลาซึ่งเปนโรคแบบเรื้อรัง ตัวเชื้อจะถูกตรวจพบไดบนผิวของเม็ดเลือดแดง
โดยมีรูปไขจนถึงรูปกลมอยูเดี่ยวๆหรือเปนสายโซ การสงตัวอยางตรวจนั้นตองการเลือด 1 ซีซีใน
สารปองกันการแข็งตัวของเลือดเชน EDTA, heparin หรือ acid citrate dextrose (ACD) การยอม
ดวยสี Wright-Giemsa เปนวิธีการที่ใชกันทั่วไปแตมีขอเสียคือจะมี artifact ซึ่งดูคลาย 
Eperythrozoon เกาะอยูที่ผิว เม็ดเลือดแดง (เกิดเนื่องจากการตกตะกอนของ Giemsa)  สําหรับ
การยอมดวยสี acridine orange และตรวจดูดวยกลอง fluorescent นั้นไดผลดีเชนกันแตคอนขาง
ยุงยาก ประโยชนของการยอมดวยสีชนิดนี้สามารถแยกเชื้อซึ่งติดสีสมออกจากพื้นสีดําไดชัดเจน
ถึงแมวาจะมีเพียงจํานวนเล็กนอยก็ตาม อยางไรก็ตามการเกิด false positive ก็ยังคงพบเห็นได
เนื่องจากสีนี้จะสามารถยอมติดพวก nuclei และ neclear fragments ดังนั้นหากสุกรมี immature 
erythrocytes และ Howell-Jolly ก็จะสามารถพบวาติดสีสมได 
 ควรทําการสเมียรเลือดทันทีในวันซึ่งเก็บเลือดมาเพราะเม็ดเลือดแดงที่ degenerate 
มักจะพบมีจุดสีเขียวอยูที่ขอบ 
 
4. การตรวจทางซีรัมวิทยาและ PCR 

วิธีการทางซีรัมวิทยานั้นไดแกการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อโดยใชวิธี IHA, complement 
fixation test (CFT) หรือ ELISA 
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การผลิตแอนติบอดีนั้นจะมีลักษณะเหมือนคลื่นนั่นคือจะมีชวงที่ระดับแอนติบอดีข้ึนสูง
และชวงที่ระดับของแอนติบอดีตํ่าสลับกันไปเรื่อยๆโดยทุกๆครั้งที่มีการติดเชื้อคร้ังใหมนั้นภูมิคุมกัน
ชนิดใหมตอเชื้อจะเกิดขึ้น ในสุกรซึ่งถูกตัดมามออกจะสามารถเห็นการตอบสนองของแอนติบอดี
แบบคลื่นไดอยางชัดเจน พบวาภายหลังจากที่มีการติดเชื้อแบบเฉียบพลัน 2-3 เดือนระดับของ
แอนติบอดีจะลดลงต่ํากวาระดับที่จะตรวจพบไดทําใหพบวามีการเกิด false negative ไดงาย ใน
รายที่มีการติดเชื้อซ้ําจะพบวาอาการไขจะออนลงไปเร่ือยๆ ตามจํานวนครั้งของการไดรับเชื้อดังนั้น
ในรายที่ตรวจพบทางซีรัมวิทยาไดผลเปนลบนั้นอาจจะเปนสุกรซึ่งเปน carrier ก็ไดโดยสุกรนี้ยังคง
สามารถถายเชื้อใหแกสุกรอื่นในฟารมไดทางการสัมผัสกับเลือด ดังนั้นวิธีการตรวจซีรัมวิทยาจึง
เหมาะสมเฉพาะในกรณีของการตรวจโรคทั้งฝูงเทานั้น 
 สําหรับวิธีการตรวจหาเชื้อโดยใช PCR เปนทางเลือกใหมอีกทางหนึ่งซึ่งชวยในการ
วินิจฉัยโรคได 
 
5. การตัดมามสุกรออก 

สามารถวินิจฉัยโรคนี้ไดโดยการตัดมามสุกรตัวที่สงสัยออกหรือใชเลือดของสุกรที่สงสัยวา
ติดโรคถายใหแกสุกรซึ่งถูกตัดมามออกโดยพบวาชวง 3-20 วันภายหลังจากที่สุกรถูกตัดมามออก
หรือถายเชื้อแกสุกรที่ถูกตัดมาม สุกรจะแสดงอาการของโรคและสามารถตรวจพบเชื้อบนเม็ดเลือด
ไดงาย 
 
การรักษา 
 ในปจจุบันยังไมมียาที่ใชในการรักษา Eperythrozoonosis ไดอยางสมบูรณ ที่แนะนําให
ใชในการควบคุมและรักษาในปจจุบันนี้คือการให Oxytetracycline ขนาด 20-30 mg/kg วันละ 4 
คร้ังนาน 3 วันในรายที่แสดงอาการ หากเปนยาชนิดที่ออกฤทธิ์ยาวนานใหใช 3 คร้ังวันเวนวัน ซึ่ง
จะใหผลดีในการลดความรุนแรงและควบคุมโรค สําหรับในฟารมซึ่งพบวามีโรคอยูภายในฟารมอยู
แลวควรที่จะฉีด Oxytetracycline ใหแกสุกรทุกครั้งที่มีการทําใหสุกรเครียดเชนการตอน การยาย
คอกเปนตน นอกจากนี้การใหธาตุเหล็ก (iron dextran) ในขนาด 200 mg/ตัว แกลูกสุกรและสุกร
ซึ่งปวยแบบเรื้อรังจะชวยลดความรุนแรงของสภาวะเลือดจางได 
 สําหรับฝูงแมพันธุซึ่งมีโรคแบบประจําถิ่น อาจควบคุมโรคหรือปองกันมิใหเกิดปญหาความ
ไมสมบูรณพันธุดวยการจัดโปรแกรมการใหยาแกแมสุกรเปนชวงๆ หรือตลอดไป แนวทางการใหยา
อาจไดแก 
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1. ใหยาแกแม สุกรในชวง เลี้ ยงลูก  ดวยการให  3-Nitro (3-Nitro-4-
hydroxyphenylarsonic acid) ผสมในอาหารขนาด 45 ppm หรือ tetracycline ผสม
ในอาหารขนาด 150-200 ppm 

2. แมสุกรในชวงอุมทอง ให 3-Nitro ผสมอาหารในขนาด 45 ppm แกแมสุกรอุมทอง 
21-145 วันโดยประมาณ 

 
การปองกัน 
 การปองกันที่ดีที่สุดในฝูงสุกรซึ่งมีโรคแบบประจําถิ่นคือการรักษาสภาพของสิ่งแวดลอม
และสุกรใหสมดุลย โดยที่สุกรไมเครียด เพราะสุกรซึ่งติดโรคนี้หากเลี้ยงในสภาพแวดลอมที่ดีสุกร
จะไมแสดงอาการของโรค แตเมื่อใดที่สุกรเครียดจะแสดงอาการของโรคทันที 
 สําหรับในฝูงซึ่งทําการสุมตรวจดวย PCR และทดสอบซีรัมจากสุกรในฝูงคลอด 10 ตัวแลว
ไดผลลบนั้นจะถือวาเปนฝูงซึ่งปลอดโรค การปองกันโดยการนําเขาสุกรเฉพาะจากฝูงที่ปลอดโรค
จะดีที่สุด 
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