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  อาการในคน  
การติดเช้ือจากสุกรไปสู่คนเกิดจากการสัมผัสโดยตรง 
เช่นติดทางบาดแผลทีผ่ิวหนัง การกินเน้ือหรือเลือด
สุกรที่ไมสุ่ก การติดเช้ือทางการหายใจมีโอกาสน้อย 
และไม่รุนแรงเท่าการติดเช้ือโดยการสัมผัสโดยตรง 
อาการที่พบได้แก่ เย่ือหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลัน มี
ไข้ ปวดศีรษะ คอแข็ง บางรายติดเช้ือในกระแสเลือด
โดยไม่พบภาวะเย่ือหุ้มสมอง บางรายแสดงอาการไข้
ร่วมกับมีผื่น หลอดเลือดอักเสบ และอุจจาระร่วง 
บางรายติดเช้ือในเลือดอย่างรุนแรง บางรายติดเช้ือ
ในเย่ือหุ้มหัวใจแบบก่ึงเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่รอดชีวิต
บางรายยังคงมีความพิการหลงเหลืออยู่ เช่น หูหนวก
ทั้ง 2 ข้าง และเป็นอัมพาตคร่ึงซีก  

 

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ  
เช้ือ S. suis ทําให้เกิดโรคในหลายระบบการเก็บตัวอย่างจะเน้นอวัยวะที่ได้รับผลจากการติด เช้ือ และเกิดความ
ผิดปกติ เช่น หัวใจ ปอด ม้าม ไต สมอง ต่อมนํ้าเหลือง หนองในข้อ รก ตัวอ่อนในแม่อุ้มท้อง และนมจากเต้านม
อักเสบ ตัวอย่างทั้งหมดควรนํามาเพาะเช้ือโดยเร็ว โดย swab หนองจากข้อ และต้องนํามาเพาะเช้ือโดยทันที หรือไม่
ช้ากว่า 3 ช่ัวโมง การเก็บในอาหารเลี้ยงเช้ือ transport media จะช่วยรักษาสภาพของตัวอย่าง  
 

การควบคุมและกําจัดโรคจากฟาร์มสุกร  
เช้ือ S. suis serotype 2 เป็นเช้ือที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และทางสาธารณสุขมากกว่าเช้ือ S. suis serotype 
อ่ืน จึงได้มีการศึกษาวิธีกําจัดเช้ือออกจากฟาร์มมากกว่า serotype อ่ืน สุกรเป็นแหล่งหลักในการเป็นพาหะของเช้ือ
โดยที่เช้ือจะอาศัยอยู่ที่ crypt ของทอนซิล และโพรงจมูก เช้ือ S. suis สามารถที่จะวนเวียนอยู่ในประชากรของหนู 
mice ส่วนหนู rat พบว่าเช้ือจะไม่มีการเพ่ิมจํานวนแต่สามารถที่เป็นพาหะแบบ mechanical ได้ พบว่าเช้ือสามารถที่
จะมีชีวิตอยู่ในกระเพาะของแมลงวันได้นานถึง 5 วัน  
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