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โรคพาโวไวรัส 
(Porcine Parvovirus) 

 
 Porcine  Parvovirus (PPV) เปนสาเหตุของความลมเหลวในระบบสืบพันธุของสุกรโดยมี
ลักษณะที่พบคือ embryo และ fetus ตาย โดยที่แมสุกรไมแสดงอาการใด ๆ ออกมา สวนใหญโรค
จะเกิดในแมสุกรที่ไมมีภูมิคุมตอไวรัสและสัมผัสตอเชื้อนี้ทางจมูกและปาก (oronasal) ระหวางการ
ต้ังทองระยะแรก ซึ่งเปนระยะที่ตัวออนยังไมสามารถสรางภูมิคุมกันได จึงทําใหเกิดการติดเชื้อผาน
ทางรก (transplacental infection) เขาสูตัวออนได ยังไมมีหลักฐานใด ๆ บงวาการติดเชื้อในชวง
อ่ืนนอกจากชวงการตั้งทองมีความสําคัญทางคลินิกและทางเศรษฐศาสตร  

 
คุณสมบัติของเชื้อไวรัส 
 PPV เปนไวรัสซึ่งทนตอสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดดี ไมวาจะเปนสภาพที่รอนหรือ สภาพซึ่ง
มี pH ตํ่าหรือสูงมากๆ ดังการทดลองที่พบวา PPV ยังคงความสามารถในการติดเชื้อไดหลังจาก
สัมผัสความรอนที่ 70 °C เปนเวลานานถึง 2 ชั่วโมง และที่ pH 3 หรือ 9 ที่ 37 °C นาน 1 ชั่วโมง
คร่ึงเปนตน สําหรับน้ํายาฆาเชื้อที่ใชกันโดยทั่วไปนั้นไวรัสนี้คอนขางที่จะทนทาน อยางไรก็ตาม
ยังคงมีน้ํายาฆาเชื้อซึ่งทําลายไวรัสชนิดนี้ไดดังเชน sodium hypochlorite และ sodium 
hydroxide ซึ่ง sodium hypochlorite ไดรับการแนะนําใหใชในการฆาเชื้อบนเครื่องใช และสิ่งปู
รองที่ปนเปอนเชื้อ 
 จากการเพาะแยกเชื้อ PPV จากทั่วโลกไมพบวามีความแตกตางกันเลย จึงอาจจะสรุปได
วา PPV นี้มีอยูเพียง 1 ซีโรไทพ (serotype) สําหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสนั้น วิธีที่ใชอยางไดผลก็คือ
การใช virus neutralization (VN) และ hemaglutination-inbibition (HI) test 
 เซลเพาะเลี้ยงซึ่งเตรียมจากเนื้อเยื่อและอวัยวะของสุกรสามารถใชในการเพิ่มจํานวน 
(replication) ของ PPV ได primary และ secondary cultures จากเซลไตของ fetus หรือลูกสุกร
เกิดใหม เหมาะที่จะใชในการเพิ่มจํานวน (replication) ของ PPV ที่สุดเพราะไวรับและงายตอการ
เพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการ เซลเพาะเลี้ยงทั้งหมดควรที่จะตรวจสอบดวย immunofluorescence 
microscope เพื่อตรวจดู PPV ในเซลเหลานั้น การเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัสจะทําใหเซลที่มันอาศัย
อยูตาย และเกิด cytopathic effect (CPE) ซึ่งมีลักษณะของเซลดังนี้คือ เซลจะกลมขึ้นเกิด 
pyknosis และ เซลจะสลายในที่สุด 
 PPV ทําใหเกิดการจับตัวกันของเม็ดเลือดแดง มนุษย, ลิง guinea pigs, แมว, ไก, หนู rat 
และ หนู mice 
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ระบาดวิทยา 
 PPV พบไดทั่วไปในฝูงสุกรทั่วโลก เกิดการติดเชื้อเปนแบบประจําถิ่น (enzootic) ในฝูงสุกร
เกือบทุกฝูง และแมสุกรเกือบทั้งหมดไดรับภูมิคุมกันตามธรรมชาติ จากการไดรับเชื้อทางจมูกและ
ปาก ในสุกรสาวสวนใหญจะไดรับเชื้อ PPV ตามธรรมชาติกอนที่จะถูกผสมทําใหเกิด active 
immune ข้ึน ซึ่งจะคงอยูตลอดชีวิต สวนในสุกรสาวซึ่งไมสราง active immune ตอ PPV จะมี
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคทางระบบสืบพันธถาหากไดรับการผสมพันธุ ชองทางในการติด PPV ใน
สุกรหลังคลอดและกอนคลอดก็คือ ทางจมูกและปาก (oronasal) และทางรก (transplacental) 
ตามลําดับ 
 ลูกสุกรจะไดรับภูมิคุมกันตอ PPV จากนมน้ําเหลือง ซึ่งไตเตอรจะลดลงเรื่อย ๆขณะที่สุกร
โตขึ้น และไตเตอรจะถึงระดับที่ไมสามารถปองกันโรคไดภายใน 3-6 เดือน (จากการทดสอบโดย HI 
test) ซึ่งระยะเวลาที่ภูมิคุมกันแบบ passive จะสามารถปองกันโรคไดนั้น จะมีความสัมพันธแบบ
ผกผันกับระดับของภูมิคุมกันแบบ active ที่ลูกสุกรสรางขึ้นในกรณีไดรับเชื้อขณะตั้งทอง ที่เปน
เชนนี้ก็เพราะ passive immune จากนมน้ําเหลืองจะ interfere กับ active immune ซึ่งอยูในระดับ
ที่สูง active immune ในระดับ >1:80 จะสามารถปองกันการติดเชื้อได สวนแอนติบอดีที่อยูใน
ระดับที่ตํ่ากวา สามารถที่จะปองกันความผิดปกติในระบบสืบพันธุแตไมสามารถปองกันการติดโรค
ได เชื่อกันวา การไดรับเชื้อตามธรรมชาติจะทําใหไตเตอรของแอนติบอดีข้ึนสูง และสามารถคงอยู
ไดตลอดชีวิตของสุกร ในสุกรสาวบางกลุมจะไมไวรับ ตอ PPV จนกระทั่งถึงชวงเวลากอนจะผสม
พันธุหรือระหวางการตั้งทองชวงแรก จึงไวรับ ทําใหเกิดอาการของโรคได 
 โรงเรือนซึ่งปนเปอนเชื้อจะเปนแหลงกัก (reservoirs) ที่สําคัญของ PPV เพราะไวรัสนี้
ทนทานตอสภาพอุณหภูมิและน้ํายาฆาเชื้อชนิดตาง ๆ  พบวาไวรัสสามารถคงสภาพการติดตอของ
โรคอยูในสิ่งคัดหลั่งและสิ่งขับถายของสุกรที่เปนโรคแบบเฉียบพลันไดเปนเดือน ๆ จากการทดลอง
พบวา สุกรที่ไดรับ PPV จะแพรเชื้อไดในระยะเวลา 2 อาทิตยหลังจากติดเชื้อและคอกที่สุกรนี้อยูจะ
ยังคงสภาพการติดตอของโรคอยางนอย 4 เดือน รูปแบบของการติดตอของโรคก็คือ สุกร บางตัวใน
ฝูงไดรับเชื้อ PPV จากสิ่งแวดลอมและภายในเวลา 2-3 อาทิตย จากนั้นสุกรซึ่งไวรับตอโรคก็จะ
สัมผัสตอเชื้อโดยการสัมผัส การใชน้ํายาฆาเชื้อเพื่อจะขัดขวางวงจรของโรคนี้ สามารถกระทําไดแต
ตองคํานึงถึงความเปนไปไดและความคุมทางเศรษฐกิจดวย 
 พอสุกร สามารถแพร PPV ได โดยการถายทอดในระหวางผสมพันธุ สามารถพบเชื้อ PPV 
ในสิ่งขับถาย (excretion), น้ําคัดหลั่ง (secretion) และรวมถึงน้ําเชื้อ (semen) 
 สุกรเปน host ตามธรรมชาติเพียงชนิดเดียวของ PPV ถึงแมวาจะยังไมมีหลักฐานที่บงถึง
ขอแตกตางระหวางพันธุสุกรตอการติดเชื้อหรือการแสดงอาการของโรค แตก็ยังคงมีรายงานวา แม
สุกรที่ไวรับตอเชื้อยังคงความสามารถในการแพรพันธุตามปกติหลังจากติดเชื้อแลว นอกจากนี้
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จํานวนของตัวออน ที่ติดเชื้อผานทางรกก็แตกตางกันไปในแตละครอก ซึ่งความแตกตางเหลานี้
อาจจะเปนผลจากภูมิคุมกันตามธรรมชาติหรือ เปนความบังเอิญก็เปนได 
 
พยาธิกําเนิด 
 ความลมเหลวของระบบสืบพันธุเปนผลกระทบเพียงอยางเดียวของ PPV ผลดังกลาวจะ
แสดงออกในกรณีที่แมสุกรซึ่งไวรับตอเชื้อ สัมผัสกับไวรัสในระหวางชวงครึ่งแรกของการตั้งทอง แม
สุกรสาวจะไดรับผลกระทบจากการติดโรคมากกวาในสุกรนาง ตามเหตุผลดังไดกลาวแลวขางตน 
แมสุกรจะสัมผัสเชื้อโดยทางปากและจมูก และบางครั้งก็สัมผัสโดยทางน้ําเชื้อ ซึ่งมีเชื้อไวรัสนี้อยู 
เมื่อแมสุกรไดรับเชื้อไวรัสก็จะเกิดการแบงตัว อยางมากมายและแพรเขาสูระบบตาง ๆ โดยทาง
กระแสเลือดโดยจะมีอาการไขปานกลางและ เกิดสภาวะ leukopenia รวมดวยในรายที่ติดเชื้อแบบ
เฉียบพลัน  (acute infection) หรืออาจจะไมแสดงอาการใด ๆ เลยก็ได หลังจากไดรับเชื้อ 10-14 
วัน ไวรัสจะขามผานจากรกไปสูตัวออน (เพื่อเปนการงายตอการอธิบายในเอกสารนี้ คําวา embryo 
นั้นจะหมายถึง ตัวออนที่มีอายุระหวาง 30 วันแรกของการตั้งทอง และใชคําวา fetus เพื่อหมายถึง
ตัวออนที่มีอายุอยูในชวงหลัง 30 วัน จนถึงครบกําหนดคลอด (term) 
 
ตารางที่ 1 ผลกระทบจากการไดรับเชื้อ PPV ในแตละชวงของการตั้งทอง  

ชวงการตั้งทอง(วัน) 
การติดเชื้อ
ของแมสุกร 

การติดเชื้อ
ของตัวออน 

 
สภาวะของตัวออน 

 
ผลที่ตามมาภายหลงัไดรับเชื้อ 

10-30 embryo เกิดการดูดกลบั <=56 
30-70 fetus กลายเปนมมัมี่ 

>56 70 - term fetus มีการตอบสนองของภูมิคุมกันและ
มักจะมีชวีิตรอด 

(ที่มา: Paul and Mengeling 1992) 
 
 embryo จะตายไมนานหลังจากการติดเชื้อ และจะถูกดูดกลับจนหมด สวน futuses ซึ่ง
ติดเชื้อกอนวันที่ 70 ของการตั้งทอง ก็จะตายภายหลังการติดเชื้อเชนกัน แตเนื่องจากวามีการสราง
กระดูกขึ้นแลว การดูดกลับจึงทําไดไมทั้งหมด ทําใหยังคงเหลือโครงรางที่แหงซึ่งเรียกวา มัมมี่ อยู
ในมดลูก fetuses ดังกลาวนี้อาจจะมีชีวิตอยูไดหลายอาทิตยหลังการติดเชื้อซึ่งขึ้นอยูกับระยะเวลา
ของการตั้งทองขณะที่ไดรับเชื้อ ซึ่งชวงระยะเวลาดังกลาวนี้ fetuses อาจจะสรางภูมิคุมกันขึ้น แต
ไมเพียงพอตอการตอตานโรค สําหรับ fetuses ซึ่งสัมผัสกับเชื้อหลังจากวันที่ 70 ของการตั้งทอง 
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มักจะมีชีวิตรอดอยูโดยไมแสดงอาการของโรคออกมาเลย เนื่องจากภูมิคุมกันตอบสนองอยางมาก
และอยูในระดับที่ปองกันโรคได ถึงแมวาการเพิ่มจํานวน ของ virus จะถูกจํากัดอยางมากใน 
fetuses ซึ่งมีอายุมากแตก็ยังคงมีไวรัสอยูตลอดชวงของการตั้งทอง (ตารางที่ 1) 
 จากการตรวจ immunoglobulins และ viral antigens ใน renal glomeruli ของ fetuses 
บงวามีการสะสมของ immune complex ซึ่งใน fetuses ที่ติดเชื้อภายหลังจากตั้งทองได 70 วัน จะ
แกไขปญหานี้ไดหลังจากคลอด โดยมีอาการเพียงเล็กนอย  
 ในกรณีที่เกิดการแพรเชื้อทางรกขึ้นกับ fetuses เพียงบางตัวในครอก ลูกสุกรอื่นในครอก
มักจะไดรับการแพรเชื้อโดยการแพรเชื้อโดยการแพรกระจายของเชื้อภายในมดลูก (Intrauterine 
spread) ซึ่งอาจจะมีตัวที่ติดโรคตั้งแต 1 หรือมากกวา สําหรับการไดรับเชื้อจากน้ําเชื้อก็จะเกิดขึ้น
คลาย ๆ กัน การแพรกระจายของเชื้อภายในมดลูก จะตางออกไปในกรณีของ early embryo 
เพราะวามีการดูดกลับเปนผลใหการแพรกระจายของ virus ไมเกิดขึ้น 
 กลไกของการแพรเชื้อผานทางรกยังไมเปนที่ทราบกันแนชัด แตจากลักษณะทางกายวภิาค
ของรกสุกร ซึ่งเปนแบบ epitheliochorial นั้นดูเหมือนวาจะสามารถปองกันการถายเชื้อโรคโดยตรง
ระหวางระบบไหลเวียนโลหิตของลูกและแม ปจจุบันนี้เชื่อกันวาการติดเชื้อของตัวออนในมดลูกจะ
เกิดหลังจากเกิดสภาพ viremia แลว แตจาการศึกษาดู uterine epithelium และ trophectoderm 
ของ fetal placenta ไมพบวามีเซลที่ติดเชื้ออยูเลย ซึ่งแสดงวาไวรัสไมสามารถถายทอดโดยการ
เจริญเติบโตผานทาง maternal-fetal layer ที่ติดกันได ทําใหมีการมองในแงที่วา PPV อาจจะเขาสู
ตัวออนโดยการใชเซลจากแมอยางเชน macrophages ซึ่งถึงแมจะไมสามารถชวยในการเพิ่ม
จํานวนของไวรัสไดก็ตาม แตก็สามารถนําไวรัสเขาไปและปลอยออกสูตัวออนได 
 การตายของตัวออนนั้นนาที่จะเกิดจากไวรัสทําใหเกิดการตายของเซลในเนื้อเยื่อและ
อวัยวะตาง ๆ ของตัวออนเปนจํานวนมาก รวมถึงที่บริเวณรกดวย การตรวจดูเนื้อเยื่อดวยกลอง 
immunofluorescence จะพบวามี antigen ของไวรัสอยูภายในเซลชัดเจนมาก โดยเฉพาะบริเวณ 
endothelium  

 
อาการ   
 ไมพบวาแมสุกรแสดงอาการทางคลินิคใด  ๆ  นอกจากเกิดความลมเหลวในระบบสืบพันธุ 
ไดแก มีการกลับสัดหลังจากการตายของตัวออน และการดูดกลับของตัวออน หรือพบวาคลอดลูก
ออกมาเปนมัมมี่ ซึ่งมัมมี่นี้จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในโพรงมดลูกเปนผล
ใหชวงระยะเวลาจากการตั้งทองถึงคลอดเพิ่มข้ึน นอกจากนี้การตายคลอดก็มีอุบัติการณเพิ่มข้ึน 
สําหรับการแทง (abortion) นั้น เคยมีการรายงานวาเกิดขึ้นตามธรรมชาติในฝูงที่มีโรคแบบไม
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ประจําถิ่น (epizootic) แตจากการทดลองถายเชื้อแกสุกรทางจมูกและปากไมพบวาทําใหเกิดการ
แทง 
 พบวาขนาดของชองทองสุกรจะลดลงเมื่อตัวออนในมดลูกตายหมดหรือเกือบหมด เพราะ
ส่ิงที่เปนของเหลวจะถูกดูดกลับไป ซึ่งเราจะสังเกตเห็นไดโดยเฉพาะในชวงกลางของการตั้งทอง 
อยางไรก็ตามหลักฐานที่สําคัญของโรคนี้ที่จะสังเกตไดในพื้นที่ก็คือการที่แมสุกรคลอดลูกออกมา
เปนมัมมี่เปนจํานวนมาก 

 
พยาธิวิทยา 
 PPV ไมไดทําใหเกิดโรคแกระบบทางเดินอาหารเหมือนกับ parvovirus ในสัตวเลี้ยง 
(domestic animals) รอยโรค (lesion) ของสุกรที่ติด PPV นั้นพบจํากัดอยูที่ gravid uterus และ 
embryos หรือ fetuses ที่ติดเชื้อ 
 วิการที่มดลูกประกอบไปดวยกลุมของ mononuclear cell ที่ endometrium และชั้น 
lamina propria ที่อยูลึกลงไป นอกจากนั้นยังพบ perivascular cuffing บริเวณเสนเลือดที่ 
myometrium และ endometrium สวนวิการที่สมอง ไขสันหลังและ choroid ของแมสุกรที่ติดเชื้อ
นั้น พบ perivascular cuffing ของ lymphocytes และ plasma cell  
 การเปลี่ยนแปลงซึ่งเห็นดวยตาเปลา (macroscopic change) ของ embryo ซึ่งตายจะถูก
ดูดซึมของเหลวและเนื้อเยื่อออน (soft tissue) กลับคืน ไวรัสจะแพรกระจายเขาสูเนื้อเยื่อของ 
embryo และรก ซึ่งจะทําใหเกิดเนื้อตายและเกิดความเสียหายของเสนเลือดตามมา ใน embryo ที่
อายุมากขึ้นจะแสดงลักษณะเหมือนกับใน fetuses 
 ลักษณะที่เห็นดวยตาเปลาใน fetuses ซึ่งติดเชื้อกอนที่จะสามารถสรางภูมิคุมกันไดนั้น 
จะมีลักษณะดังนี้คือ 

- fetuses มีลักษณะแคระแกร็น 
- เกิดการคั่งและรั่วไหลของเลือดไปสูเนื้อเยื่อใกลเคียง ทําใหเห็นเสนเลือดที่ผิวของ 

fetus ชัดขึ้น 
- เกิดการคั่งเลือด บวมน้ํา และ hemorrhage พรอมกับมีการสะสมของ 

serosanguinous fluid ในชองวางของรางกาย 
- สีของเลือดที่ไหลออกมาจะเปลี่ยนไปเปนสีดําหลังจากตายแลว 
- เกิดการแหงน้ํา (dehydration) หรือ mummification 
การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เราจะสามารถพบไดที่รกของ fetus ไดเชนกัน 
การเปลี่ยนแปลงทาง microscopic นั้นพบวาเกิดการตายของเซลแพรกระจายทั่วไปใน

เนื้อเยื่อและอวัยวะตาง ๆ เกิดการอักเสบและมี intranuclear inclusion body ดวย 
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ใน fetuses ซึ่งติดเชื้อภายหลังจากที่สามารถสรางภูมิคุมกันไดนั้น ลักษณะซึ่งมองเห็นได
ดวยตาเปลานั้นจะไมมีอะไรนาสนใจนัก ลักษณะทาง microscopic จะพบวามีการหนาตัวของ 
endothelial และ มี mononuclear cell แทรกอยู และพบวาที่ grey และ white matter ของ 
cerebrum และใน leptomening ของลูกสุกรตายคลอด (stillborn pig) จะพบลักษณะสมองและ
เยื่อหุมสมองอักเสบ (meningoencephalitis) ซึ่งจะพบ perivascular cuffing และมีการหนาตัว
ของ adventitial cell โดยเซลที่พบจะเปนพวก histiocyte  และ plasma cell เล็กนอย เชื่อกันวา
รอยโรคเหลานี้เปน pathognomonic lesion  ของสุกรที่ติดเชื้อ PPV สําหรับใน fetuses ซึ่งไดจาก
แมสุกรที่ติดเชื้อ PPV และตั้งทองในระยะสุดทายจะพบรอยโรคเหลานี้เชนกัน 

ลักษณะของรอยโรคดังกลาวแลว อาจจะพบวาเกิดใน fetuses ที่ติดเชื้อในระยะกลางของ
การตั้งทอง ซึ่งการตอบสนองของภูมิคุมกันไมพอเพียงในการปองกันโรค 

 
การตอบสนองของภูมิคุมกัน 
 สุกรเกือบทั้งหมดสามารถสรางแอนติบอดีในระดับที่สูงไดอยางรวดเร็ว ภายหลังจากที่
ไดรับเชื้อ PPV ชนิดรุนแรง สําหรับไตเตอรของแอนติบอดีจะขึ้นสูงสุด ประมาณวันที่ 7-14 หลังจาก
ไดรับเชื้อเขาทางจมูกและปาก และจะคงอยูเปนเวลาหลาย ๆ เดือน หรือ อาจจะคงอยูไปตลอด
ชีวิตของสัตว 
 แอนติบอดีที่ตอบสนองตอ PPV ที่ทําใหออนกําลังลง (เชน modified live virus vaccines) 
โดยมากจะไมเดนชัดเทากับการตอบสนองเมื่อสัมผัสกับ virus ที่รุนแรง สําหรับ killed virus 
vaccine นั้น สุกรก็สามารถสรางแอนติบอดีไดหลังจากฉีดวัคซีนนี้เขากลามเนื้อ แตไตเตอรจะนอย
กวาที่ไดรับจากการไดรับวัคซีนชนิด attenuated หรือสัมผัสกับไวรัสที่รุนแรง และ แอนติบอดีที่ได
จะลดลงไปเรื่อย ๆ  
 เวลาซึ่ง fetuses เร่ิมตอบสนองตอการกระตุนจากแอนติเจนของ PPV ยังไมทราบแนชดัแต
ทราบวามีการตอบสนองกอนที่สุกรจะคลอด โดยจะพบแอนติบอดีประมาณวันที่ 70 ของการตั้ง
ทอง 
 ในชวงสุดทายของการตั้งทอง fetuses ซึ่งไดรับเชื้อ PPV จะสามารถสรางแอนติบอดีได
เหมือนกับลูกสุกรหลังคลอด 
 
การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ 
 การวินิจฉัยโรคที่เกิดความผิดปกติของระบบสืบพันธุซึ่งเกิดจาก PPV ทําไดโดยการสง 
fetuses ที่สงสัยไปยังหองปฏิบัติการโดยทั่วไป fetuses ที่เปนมัมมี่ขนาดยาว <16 cm. จึงจะ
เหมาะสม หรือถาปอดของ fetuses นี้เจริญแลวก็ใชเฉพาะปอดก็ได มัมมี่ที่ขนาดใหญกวานี้ (อายุ
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ทองมากกวา 70 วัน) ลูกสุกรตายคลอด และลูกสุกรที่คลอดใหมไมควรสงตรวจทาง lab ถาไม
จําเปนจริง ๆ เพราะถา fetuses หรือลูกสุกรดังกลาวมีการติดเชื้อมากอน เนื้อเยื้อก็จะมีแอนติบอดี
บรรจุอยูซึ่งจะไป interfere กับผลการทดสอบ viral antigen ถาแมสุกรไดรับเชื้อในระยะแรกของ
การตั้งทองทําให embryos ตายหมดทั้งครอก ก็จะทําใหเกิดการดูดซับ embryos กลับหมด
หลังจากตั้งทองไดไมกี่อาทิตย แตแมสุกรก็อาจจะยังคงดูเหมือนวาตั้งทองและไมกลับสัดเนื่องจาก
อิทธิพลของ hormone จนกระทั่งถึงกําหนดคลอดก็ยังไมมีการคลอด แมสุกรในกรณีนี้ถาเจาของ
จะสงเขาโรงฆาสัตวควรที่จะเก็บมดลูกมาตรวจดู fetuses ภายใน ซึ่งบางครั้งจะพบเพียงสวนที่
เหลือ (remnant) ของ fetus ถา fetus นี้ไมตายในชวงการตั้งทองแรก ๆ สวนที่เหลือ (remnant) 
ดังกลาวนี้คือตัวอยางที่ดีในการนําไปตรวจสอบหา viral antigen โดยกลอง 
immunofluorescence แตการที่ไมพบ fetuses ที่ติดเชื้อหรือไมพบสวนที่เหลือ (remnant) ของ 
fetuses ก็ไมไดหมายความวาสุกรตัวนั้นไมไดติดเชื้อ PPV 
 การตรวจหาแอนติเจนของไวรัสโดยใชกลอง immunofluoresonce เปนวิธีการวินิจฉัยซึ่ง
ไว และเชื่อถือได ทําไดโดยนําเนื้อเยื่อของ fetus มาตัดเปนชิ้นบาง ๆ ดวย cryostat microtome 
และทําปฏิกิริยากับ แอนติบอดีตอเชื้อ การตรวจสอบดวยวิธีนี้ใชเวลา 2-3 ชั่วโมง ซึ่งถา fetus นั้น
ไมมีการสรางแอนติบอดีตอเชื้อก็จะเห็น antigen อยูทั่วเนื้อเยื่อของ fetus ดังกลาว แตถา fetus 
นั้นสรางแอนติบอดี ตอเชื้อแลวเราอาจจะตรวจไมพบเซลที่ติดเชื้อก็ไดอยางไรก็ตามมักจะพบเซลที่
ติดเชื้อเหลืออยูที่บริเวณปอด 
 การตรวจโดย viral hemagglutinin เปนวิธีการวินิจฉัยอีกวิธีหนึ่งไดรับการยอมรับเพราะ
ตองการเครื่องมือนอยและไดผลดี โดยการนําเนื้อเยื่อที่ตองตรวจหาไปบดแลวแชในสารละลาย
แลวปนแยกเอา supernatant มาทดสอบ ปกติถาผลเปนบวก เม็ดเลือดแดงของ guinea pig จะ
ตกตะกอน แตจะตองยืนยันโดย specific PPV antiserum วาสามารถยับยั้งการตกตะกอนของเมด็
เลือดแดง guinea pig ได 
 การแยกเชื้อไวรัสนั้นเปนวิธีการทีไมเหมาะสมในการที่จะใชวินิจฉัยเปนงานประจํา สวน
วิธีการทาง ซีรัมวิทยานั้น แนะนําใหทําไดในกรณีที่ไมสามารถหาเนื้อเยื่อจากมัมมี่ได 
 ใน fetuses ที่อายุมากหรือพวกลูกสุกรตายคลอด ถาตรวจพบ antibodies ตอ PPV ใน
กระแสเลือด ก็แสดงวามีการติดเชื้อ PPV เพราะวาแอนติบอดีไมมีการถายทอดทางรก แตจะถูก
สรางขึ้นไดถาติดเชื้อในขณะที่เปน fetuses อายุมาก ๆ  ในกรณีที่เราไมสามารถเก็บเลือดจาก 
fetuses ได เราก็อาจจะใช body fluids แทนได วิธีการทดสอบแอนติบอดีนี้ โดย HI test เปนวิธีที่
เหมาะสม สวน virus neutralization test ก็ใชไดแตไมสะดวกและเสียเวลา 
 สําหรับการตรวจซีรัมในแมสุกรนั้น มักจะไมคอยไดรับประโยชน ถาฝูงสุกรนั้นไมใชฝูงที่
ปลอดเช้ือ หรือในกรณีที่เราไมสามารถแยกชนิดของอิมมูโนกลอบบูลินได ในกรณีที่เราสามารถ
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แยกชนิดของอิมมูโนกลอบบูลินไดนั้น ถาพบ IgM ก็แสดงวาเพิ่งมีการติดเชื้อเกิดขึ้น แตถาพบ IgG 
ก็จะบงวาการติดเชื้อนั้นเกิดขึ้นนานแลว 
 วิธี nucleic acid probes ก็สามารถใชหา viral DNA ในเนื้อเยื่อของ fetuses ได 
 
การปองกัน ควบคุม 
 แอนติบอดีเปนกลไกหลักในการปองกันการติดเชื้อ PPV ภูมิคุมกันในกระแสเลือดหากมีใน
ระดับที่สูงจะชวยปองกันการติดเชื้อได สวนภูมิคุมกันในกระแสเลือดในระดับที่ตํ่าจะไมสามารถ
ปองกันการติดเชื้อไดแตจะปองกันไมใหสุกรแสดงอาการของโรคออกมา การที่สุกรสัมผัสตอเชื้อ
ตามธรรมชาติทําใหระดับของภูมิคุมกันขึ้นสูง และเชื่อกันวาจะสามารถคงอยูไดตลอดชีวิต 
หลังจากไดรับเชื้อ 4 วัน ก็จะตรวจพบแอนติบอดี และไตเตอร จะขึ้นถึง 1:512 หรือมากกวาภายใน
ระยะเวลา 2 อาทิตย ซึ่งจะไมเปลี่ยนแปลงอีกถึงแมจะไดรับเชื้อ PPV ในภายหลัง ลูกสุกรนั้นจะ
ไดรับ passive immune จากนมน้ําเหลืองและจะคงอยูเปนเวลา 3-6 เดือน ซึ่งขึ้นอยูกับระดับของ
แอนติบอดีในกระแสเลือดของลูกสุกร 
 active immunity ตอ PPV เกิดขึ้นจากการนําสุกรไปสัมผัสกับเชื้อ PPV อาจจะโดยการให
สุกรกินมัมมี่หรือนําไปอยูในสภาพแวดลอมที่ส่ิงแวดลอมปนเปอนตอเชื้อแตวิธีการดังกลาวไม
ไดผล 100% วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการใหวัคซีนแกสุกร 
 ทั้ง inactivated และ modified live vaccine ใหผลดี โดยเฉพาะ inactivated virus 
vaccines สามารถทําเปนการคาได โดยการฉีดเขากลามเนื้อของสุกรชวงระยะเวลาของการให
ภูมิคุมกันนั้นยังไมแนชัด แตเชื่อกันวาไมนอยกวา 4 เดือน ระดับของแอนติบอดีที่สูง >1:80 
โดยทั่วไปสามารถปองกันสุกรจากการติดเชื้อ PPV ได แตระดับแอนติบอดี ที่ตํ่ากวานี้ไมสามารถ
ปองกันการติดเชื้อแตปองกันความผิดปกติของระบบสืบพันธุได เวลาที่เหมาะสมในการสราง
ภูมิคุมกันของแมสุกรสาวก็คือ กอนการผสมพันธ 2 อาทิตย แตที่ดีที่สุดคือ 4 อาทิตยกอนการผสม
พันธุ การกระตุนภูมิคุมกันซ้ํา ในการผสมครั้งตอไปเพื่อรักษาระดับภูมิคุมกันใหอยูในระดับที่
ปองกันโรคไดเปนสิ่งจําเปน 
 เนื่องจาก PPV พบไดทุกแหงในฝูงสุกร ดังนั้นเราจึงตองจัดการกับ PPV ในฝูงพอแมพันธุ
โดยสรางภูมิคุมกันให ถึงแมวาพอพันธุจะไมแสดงอาการของ PPV แตก็ควรที่จะทําการสราง
ภูมิคุมกันให เพราะพอพันธุสามารถเปนแหลงกักเก็บเชื้อ PPV ได 
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