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Abstract

 Backgrounds: Contagious ecthyma is a zoonotic viral disease, causing problems of meat goat  

farming in Thailand. It can cause different types of skin lesions around lip resulting in misdiagnosis of 

other virus-induced skin lesions. The aim of the study is to describe pathological characteristics of skin 

lesions from naturally orf viral infected meat goats for final and differential diagnosis. 

 Methods: The goat-skin samples were collected from 16-infected meat goats. The samples were 

sent to confirm infection of contagious ecthyma and rule out foot and mouth disease by real-time PCR, 

and real-time RT-PCR, respectively. Pathological study was conducted including gross pathology,  

histopathology and ultrastructural study. 

 Results: The samples were positive for contagious ecthyma, and were negative for foot and mouth 

disease. Gross pathology revealed hard dark scabs 100% (16/16) and erythema 6.25% (1/16) on lip 100% 

(16/16) and in nostril 25% (4/16). Histopathological study found main lesions in epidermal layer of both 

types of the samples. The 93.75% (15/16) scab lesion samples only had lesions at the top layer of  

epidermis with hyperkeratosis whereas, the 6.25% (1/16) scab lesion sample showed in all of epidermal 

layer. The erythema lesion sample presented ballooning degeneration with eosinophilic intracytoplasmic 

inclusions, and the inclusions were round and oval shaped, size 1-15 µm, in keratinocyte of stratum  

spinosum layer. Ultrastructural study found round shaped virions (150 nm) and oval shaped virions  

(150-180 nm x 250-300 nm) in cytoplasm of keratinocyte which morphologic and size consistent with orf 

virus.

 Conclusions: The characteristic pathological formation in this study is particularly useful for final 

and differential diagnosis of contagious ecthyma in naturally infected meat goats. Besides, the proper 

samples for pathological diagnosis are epidermal skin of erythematous and scab lesions. 
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 บทคัดย่อ

 ที่มาของการศึกษา: โริค์ปากุเป่�อยพิุพิองเป็นโริค์ 

ตดิเช้�อไวรัิสที�ติดต่อริะห่ว่างสัตว์และค์นซึ่่�งกุ่อปัญห่าในกุาริ

เลี�ยงแพิะเน้�อในปริะเทศไทย โดยริอยโริค์ส่วนให่ญ่ 

พิบับัริิเวณผิู้วห่นังที� ริิมฝีีปากุ และมักุเกิุดกุาริวินิจฉััย 

ผู้ิดพิลาดกัุบัโริค์ที�มีริอยโริค์ใกุล�เคี์ยงกัุน กุาริศ่กุษานี�จ่งมี

วตัถปุริะสงค์เ์พิ้�อนำริอยโริค์ที�ผู้วิห่นงัของแพิะเน้�อที�ตดิเช้�อ

โริค์ปากุเป่�อยพิพุิองจากุกุาริตดิเช้�อตามธริริมชาตมิาศกุ่ษา

ทางพิยาธิวทิยา สำห่รัิบันำไปใช�วินิจฉัยัโริค์และวินจิฉัยัแยกุ

โริค์ได�

 วธิกีาร: เกุบ็ัตัวอยา่งผู้วิห่นงัจากุแพิะเน้�อจำนวน 16 

ตวั สง่ตริวจย้นยันกุาริเกิุดโริค์ปากุเป่�อยพุิพิองและโริค์ปากุ

และเท�าเป่�อยทางไวริัสวิทยาด�วยเทค์นิค์ real-time PCR 

และ real-time RT-PCR ตามลำดับัจากุนั�นนำตัวอย่าง

ผู้ิวห่นังดังกุล่าวมาศ่กุษาริอยโริค์ทางมห่พิยาธิวิทยา  

จุลพิยาธิวิทยา และศ่กุษาริะดับัจุลทริริศน์อิเล็กุตริอน 

 ผิล: กุาริตริวจทางไวริัสวิทยาพิบัว่าทุกุตัวอย่างให่�

ผู้ลบัวกุต่อ orf virus และให่�ผู้ลลบัต่อ foot and mouth 

disease virus กุาริศ่กุษาทางมห่พิยาธิวิทยาพิบัว่าแพิะ 

ทุกุตัวแสดงริอยโริค์เฉัพิาะที�ผู้ิวห่นังริิมฝีีปากุ และ 25% 

(4/16) พิบัต่อเน้�องไปที�ริูจมูกุ โดยริอยโริค์ที�พิบัมี 2 แบับั 

ได�แกุ่ แบับัผู้้�นแดง 6.25% (1/16) และแบับัสะเกุ็ด 100% 

(16/16) กุาริศ่กุษาทางจลุพิยาธวิทิยาในตวัอยา่งทั�ง 2 แบับั 

พิบัริอยโริค์ส่วนให่ญ่ที�ชั�นห่นังกุำพิริ�า โดยริอยโริค์แบับั

สะเกุ็ด 93.75% (15/16) พิบัเพีิยงส่วนบันของชั�น 

ห่นังกุำพิริ�า และแสดงริอยโริค์ hyperkeratosis เป็นห่ลักุ 

ขณะที�ตัวอย่างสะเกุ็ดที�มีชั�นห่นังกุำพิริ�าสมบัูริณ์ 6.25% 

(1/16) นั�นพิบัริอยโริค์ได�เช่นเดียวกุับัริอยโริค์แบับัผู้้�นแดง

ค์้อ epidermal hyperplasia และกุาริเส้�อมแบับั  

ballooning ที�มี eosinophilic intracytoplasmic  

inclusions ซึ่่�งมีลักุษณะกุลมริีขนาด 1-15 µm ในเซึ่ลล์ 

keratinocyte ที�พิบัในชั�น stratum spinosum ของ 

ห่นังกุำพิริ�า และกุาริศ่กุษาริะดับัจุลทริริศน์อิเล็กุตริอน 

พิบัอนุภูาค์ของ virus ทั�งที�มีริูปริ่างกุลมขนาด 150 nm 

และรูิปไข่ขนาดกุว�าง 150-180 nm ยาว 250-300 nm ใน

บัริิเวณไซึ่โตพิลาสซึ่่มของเซึ่ลล์ keratinocyte ซึ่่�งบั่งชี�ว่า

เป็นอนุภูาค์ของ orf virus

 สรุป: ผู้ลกุาริศ่กุษานี�พิบัว่าริอยโริค์ทางพิยาธิวิทยา

ของโริค์ปากุเป่�อยพิพุิองในแพิะเน้�อที�ตดิเช้�อตามธริริมชาติ

มลีกัุษณะจำเพิาะสามาริถนำไปใช�เป็นข�อมูลในกุาริวินจิฉััย

โริค์และวินิจฉััยแยกุโริค์ได� โดยตำแห่น่งที�เห่มาะสมใน 

กุาริเก็ุบัตัวอย่างสำห่รัิบักุาริวินิจฉััยโริค์ทางพิยาธิวิทยาค้์อ

ผู้ิวห่นังส่วนห่นังกุำพิริ�าของริอยโริค์แบับัผู้้�นแดงและแบับั

สะเกุ็ด 

คำสำคัญ: Orf virus โริค์ปากุเป่�อยพิุพิอง แพิะเน้�อ กุาริ

ศ่กุษาทางพิยาธิวิทยา 

บทนำ

 โริค์ปากุเป่�อยพุิพิอง (contagious ecthyma, 

scabby mouth ห่ริ้อ orf) เป็นโริค์ติดต่อของผู้ิวห่นังที�

สำค์ัญในแพิะ-แกุะสามาริถติดต่อจากุสัตว์สู่ค์น และพิบัได�

ทั�วโลกุ เกุิดจากุ orf virus ใน genus Parapoxvirus 

family Poxviridae ซ่ึ่�งเป็น double-stranded DNA 

virus ริูปไข่ (Delhon, 2017) ขนาดยาว 230-300 nm 

และกุว�าง 130-150 nm (Nashiruddullah et al., 2018) 

ริอยโริค์มักุพิบัจำเพิาะที�ผู้ิวห่นังโดยทำให่�เกิุดผู้้�นแดง  

(erythema) ผู้้�นริาบั (macule) ตุ่มนูน (papule)  

ตุ่มน�ำใส (vesicle) ตุ่มห่นอง (pustule) และกุลายเป็น

สะเกุ็ดแห่�งแข็ง (crust) ที�ลอกุห่ลุดเป็นแผู้ลเป็น (scar) 

(Wang and Luo, 2018) กุริณีเกุิดโริค์ริุนแริงอาจพิบั 

ริอยโริค์ที�ผู้ิวห่นังเปล้อกุตา เต�านม กุีบั และอวัยวะเพิศ  

สง่ผู้ลให่�กุาริเจริญิเติบัโตลดลงเน้�องจากุกิุนและเดินลำบัากุ 

(de la Concha-Bermejillo et al., 2003) อตัริากุาริป่วย

อาจถ่ง 100% และอัตริากุาริตายปริะมาณ 5-15% สัตว์ที�

ห่ายป่วยสามาริถสริ�างภูมิูค์ุ�มกุนัได�นาน 2-3 ป ีและกุลับัมา

เป็นอีกุได�แต่ห่ายเริ็วข่�น นอกุจากุนี�ภููมิค์ุ�มกุันต่อโริค์นี� 

ไม่สามาริถส่งผู้่านทางน�ำนม ทำให่�แพิะอายุน�อยมีค์วาม

เสี�ยงสูงกุว่าแพิะเต็มวัย (Constable et al., 2017)

 ในปริะเทศไทยแพิะเป็นสัตว์เศริษฐกิุจที�กุริมปศุสัตว์

มีนโยบัายพิัฒนาอาชีพิกุาริเลี�ยงให่�ยั�งย้น มีผู้ลผู้ลิตที�มี

ค์ุณภูาพิเพิียงพิอต่อกุาริบัริิโภูค์ภูายในปริะเทศและกุาริ 

ส่งออกุ ริวมถ่งส่งเสริิมกุาริพัิฒนาสู่อุตสาห่กุริริมฮาลาล 

(สถาบัันสุขภูาพิสัตว์แห่่งชาติ, 2559) อย่างไริกุ็ตามปัญห่า
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ด�านสุขภูาพิสัตว์อาจทำให่�ได�ผู้ลผู้ลิตไม่เพิียงพิอต่อค์วาม

ต�องกุาริ และห่น่�งในปัญห่านั�นค้์อโริค์ปากุเป่�อยพุิพิองที� 

กุ่อปัญห่าในกุาริเลี�ยงแพิะมานาน โดยมีริายงานพิบัโริค์ 

ค์ริั�งแริกุจากุฝูีงแพิะ-แกุะในกุรุิงเทพิมห่านค์ริ (ปริะภูาส 

และค์ณะ, 2528) และมรีิายงานกุาริตริวจพิบัสาริพินัธกุุริริม

ของเช้�อด�วยวิธี real-time PCR และ duplex PCR ใน 

ฝีูงแพิะจังห่วัดชลบัุริี (Choe-ngern et al., 2014) ริวมถ่ง

มรีิายงานผู้ลกุาริวเิค์ริาะห่ ์ทดสอบั และชนัสตูริโริค์สตัวข์อง

สถาบัันสุขภูาพิสัตว์แห่่งชาติพิบัโริค์ในแพิะจังห่วัดลพิบัุริี 

และจังห่วัดนนทบัุริีใน พิ.ศ.2560 อีกุทั�งในปริะเทศยังไม่มี

กุาริใช�วัค์ซึ่ีนสำห่ริับัป้องกุันโริค์ และโริค์นี�มีกุาริติดต่อ 

ผู้่านผิู้วห่นังที�มีแผู้ล โดยแห่ล่งของเช้�อไวรัิสที�สำคั์ญค้์อ

สะเกุ็ดแผู้ลที�สามาริถค์งทนในสิ� งแวดล�อมได�นาน  

(Constable et al., 2017) 

 กุาริวินิจฉััยโริค์นี�ทำได�ห่ลายวิธี ได�แกุ่ วิธีทาง

ภูมูคิ์ุ�มกุนัวิทยา เช่น วธิ ีELISA และ serum neutralization 

ซึ่่�งไมใ่ชวิ่ธีที�เห่มาะสมสำห่ริบััเปน็วธิวีนิจิฉัยัห่ลกัุ (primary 

diagnosis) เน้�องจากุปฏิกิุริิยิากุาริตอบัสนองทางภูมูคิ์ุ�มกุนั

ต่อ orf virus ของสัตว์ป่วยส่วนให่ญ่เป็นภููมิค์ุ�มกุันแบับั 

พิ่�งเซึ่ลล์ (cell-mediated immunity) และมี neutralizing 

antibodies ที�มีค์วามเข�มข�นต�ำ (Wang and Luo, 2018) 

วิธีทางอณูชีววิทยา เช่น เทค์นิค์ PCR และเทค์นิค์ Loop 

mediated isothermal amplification (LAMP) ยังไม่

สามาริถทำกุาริตริวจได�ทุกุห่�องปฏิิบััติกุาริ และกุาริเพิาะ

แยกุเช้�อซ่ึ่�งไม่นิยมเน้�องจากุไวรัิสนี�เจริิญเติบัโตช�า (Iowa 

State University Center for Food Security and 

Public Health, 2015) นอกุจากุนี�ห่ากุใช�กุาริปริะเมนิจากุ

ริอยโริค์อาจทำให่�เกุิดกุาริสับัสนกุับัโริค์ติดเช้�ออ้�น ๆ เช่น 

โริค์ปากุและเท�าเป่�อย (foot and mouth disease; FMD) 

และฝีีดาษแพิะ-แกุะ (sheep pox and goat pox; SGP) 

(Hosamani et al., 2009) โดยเฉัพิาะอย่างยิ�งโริค์ปากุและ

เท�าเป่�อยที�มีริายงานกุาริวินิจฉััยแยกุโริค์ผิู้ดพิลาดกัุบั 

โริค์ปากุเป่�อยพุิพิองห่ลายค์ริั�ง เช่น ในปริะเทศไทยริายงาน

ผู้ลกุาริตริวจตัวอย่างผิู้วห่นงัแพิะที�สง่เข�าตริวจโริค์ปากุและ

เท�าเป่�อยใน พิ.ศ. 2562 ของศูนย์อ�างอิงโริค์ปากุและ 

เท�าเป่�อยภููมิภูาค์เอเชียตะวันออกุเฉีัยงใต�ทั�งห่มดให่�ผู้ลลบั

ต่อโริค์ปากุและเท�าเป่�อยแต่ให่�ผู้ลบัวกุต่อโริค์ปากุเป่�อย

พิุพิองในปริะเทศลาวริะห่ว่าง พิ.ศ. 2558-2559 มีริายงาน

กุาริพิบัโริค์ปากุและเท�าเป่�อยในแพิะสูงจากุกุาริวินจิฉัยัด�วย

ตาเปล่า ซึ่่�งต่อมาเม้�อมีกุาริส่งตัวอย่างตริวจทางห่�อง 

ปฏิิบััตกิุาริกุลบััพิบัวา่แพิะเห่ลา่นั�นเปน็โริค์ปากุเป่�อยพิพุิอง 

(Windsor et al., 2017) และใน สห่ริาชอาณาจักุริ พิ.ศ. 

2544 มกีุาริริายงานแกุะที�เปน็โริค์ปากุเป่�อยพิพุิองผู้ดิพิลาด

เป็นโริค์ปากุและเท�าเป่�อยถ่ง 23% (Watson, 2002) 

นอกุจากุนั�นปริะเทศออสเตริเลียยังเค์ยถูกุปฏิิเสธกุาริ 

ส่งออกุแกุะมีชีวิตไปยังปริะเทศซึ่าอุดิอาริะเบัียเน้�องจากุ 

พิบัว่าแกุะบัางตัวแสดงริอยโริค์ปากุเป่�อยพิุพิองซ่ึ่�งทำให่�

ปริะเทศปลายทางกัุงวลว่าอาจเป็นโริค์ปากุและเท�าเป่�อย 

(Fletcher and Crawford, 2013) ดงันั�นผูู้�วจิยัจง่มแีนวค์ดิ

ในกุารินำริอยโริค์ที�ผู้ิวห่นังของแพิะเน้�อที�ติดเช้�อโริค์ปากุ

เป่�อยพิุพิองตามธริริมชาติมาศ่กุษาทางพิยาธิวิทยาเพิ้�อ

ริวบัริวมข�อมูลริอยโริค์ทางมห่พิยาธิวิทยา (gross lesion) 

ริอยโริค์ทางจุลพิยาธิวิทยา (histopathological lesion) 

และริอย โ ริค์ริะดั บักุล� อ ง จุ ลทริริศน์ อิ เ ล็ กุต ริอน  

(ultrastructural lesion) สำห่ริับันำองค์์ค์วามริู�ที�ได�ไปใช�

วินิจฉััยโริค์และวินิจฉััยแยกุโริค์ทางพิยาธิวิทยา 

อุปกรณ์์และวิธีการ

ตัวอย่าง

 เก็ุบัตัวอย่างผู้ิวห่นังโดยวิธี skin biopsy จากุ 

แพิะเน้�อพิันธุ์พิ้�นเม้อง และพิันธุ์ผู้สม อายุริะห่ว่าง 4 เด้อน

ถ่ง 1 ปี จำนวน 16 ตัวที�แสดงริอยโริค์ปากุเป่�อยพิุพิอง 

ในพิ้�นที�อำเภูอโค์กุโพิธิ� จงัห่วดัปตัตาน ีจากุกุาริริะบัาดของ

โริค์ในเด้อนธันวาค์ม พิ.ศ. 2561 จากุนั�นแบั่งตัวอย่างเป็น 

2 สว่น สว่นแริกุทำกุาริตัดแตง่ชิ�นเน้�อสำห่รัิบักุาริศกุ่ษาทาง

พิยาธิวิทยาโดย fixed ตัวอย่างด�วย 10% formalin และ

อกีุส่วนเกุบ็ัที�อณุห่ภูมู ิ4 °C สำห่รัิบัส่งตริวจทางไวริสัวทิยา

การตรวจทางไวรัสวิทยา 

 ตัวอย่างผิู้วห่นังจากุแพิะเน้�อทั�ง 16 ตัวส่งตริวจ

ย้นยันโริค์ปากุเป่�อยพิุพิองด�วยเทค์นิค์ real-time PCR  

โดยใช� forward primer: 5’-TACACGGAGTTGGCCGT-

GATCTTGTA-3’ reverse primer: 5’-CGCCAAGTA-

CAAGAAGCTGATGA-3’และ probe sequence: 5’ 

Hex-TGCATCGAGTTGTAGATCTCGC GGT-BHQ-1 3’ 

ตามวิธีของ Choe-ngern et al. (2014) และทดสอบั 
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รูปที่ 1 แสดงกุริาฟกุาริเพิิ�มจำนวน DNA ด�วยเทค์นิค์ real-time PCR  
         ในกุาริตริวจห่า orf virus จากุตัวอย่างผู้ิวห่นังแพิะทั�ง 16 ตัว

Positive Negative

โริค์ปากุและเท�าเป่�อยด�วยเทค์นิค์ real-time RT-PCR  

โดยใช� forward primer: 5’-ACTGGGTTTTACAAACCT-

GTGA-3’ reverse primer: 5’-GCGAGTCCTGCCACG-

GA-3’ และ TaqMan® probe: 5’-FAM-TCCTTTGCAC-

GCCGTGGGAC-TAMRA-3’ ตามวิธขีอง Callahan et al. 

(2002) 

การศึกษาทางพยาธิวิทยา

 1. กุาริศกุ่ษาทางมห่พิยาธวิทิยา (gross pathology): 

บัันท่กุลักุษณะริอยโริค์ของแพิะป่วยทุกุตัว

 2. กุาริศ่กุษาทางจุลพิยาธิวทิยา (histopathology): 

นำตวัอยา่งที� fixed ด�วย 10% formalin มาผู้า่นขบัวนกุาริ

เตริียมเน้�อเย้�อเพิ้�อตริวจทางจุลพิยาธิวิทยา ย�อมด�วยสี 

hematoxylin-eosin (H&E) โดยปริะยุกุต์จากุวิธีของ 

Luna (1968) และศ่กุษาผู้่านกุล�องจุลทริริศน์แบับัใช�แสง 

 3 .  กุาริ ศ่กุษาริะ ดับั จุลทริริศน์อิ เ ล็กุตริอน  

(ultrastructural study): นำตัวอย่างที� fixed ด�วย 10% 

formalin มาผู้า่นขบัวนกุาริมาตริฐานในกุาริเตริยีมตวัอยา่ง

สำห่รัิบักุาริตริวจดูด�วยกุล�องจุลทริริศน์อิเล็กุตริอนชนิด 

ส่องผู้่าน (transmission electron microscope; TEM) 

โดยล�างตัวอย่างด�วย phosphate buffer แล�ว fixed ใน

น�ำยา 1% osmium tetroxide แล�วตดั ultrathin-section 

ให่�ห่นา 100 nm ย�อมด�วยสี lead citrate และ uranyl 

acetate ซึ่่�งปริะยุกุต์จากุวิธีของ เวค์ิน (2524) และศ่กุษา

ผู้่าน TEM ยี�ห่�อ HITACHI ริุ่น HT7700 (Hitachi 

High-Technologies Corporation, Japan)

การวิเคราะห์ข้อมูล

 นำข�อมูลริอยโริค์ทางพิยาธิที�พิบัมาวิเค์ริาะห์่ 

เปริียบัเทียบักุับัโริค์อ้�น ๆ ที�พิบัริอยโริค์ค์ล�ายกุัน

ผิลและวิจารณ์์

 ผู้ลกุาริตริวจทางไวริัสวิทยาจากุแพิะเน้�อทั�ง 16 ตัว

ให่�ผู้ลบัวกุต่อโริค์ปากุเป่�อยพุิพิองด�วยเทค์นิค์ real-time 

PCR ดังแสดงในริูปที� 1 

 ในขณะที�ผู้ลกุาริตริวจย้นยันไวริัส โริค์ปากุและ 

เท�าเป่�อย ด�วยเทค์นิค์ real-time RT-PCR ให่�ผู้ลลบั 

จากุตัวอย่างผู้ิวห่นังทั�ง 16 ตัวอย่าง 

 ผู้ลกุาริศ่กุษาทางมห่พิยาธิวิทยาในแพิะเน้�อทั�ง 16 

ตัว พิบัแสดงลักุษณะริอยโริค์เฉัพิาะที�ผู้ิวห่นังริิมฝีีปากุยาว

ไปจนถ่งมุมปากุทั�งด�านบันและล่าง ริวมถ่งพิบัต่อเน้�อง 

ไปที�จมูกุ 25% (4/16) โดยลักุษณะริอยโริค์ที�พิบัมี 2 แบับั 

ค์อ้ แบับัผู้้�นแดง 6.25% (1/16) ที�มลีกัุษณะเป็นผู้วิห่นังนนู

สีแดงห่นาไม่เกุิน 1 mm และแบับัสะเกุ็ด 100% (16/16) 

ที�มีลักุษณะแข็ง นูน ขริุขริะไม่มีริูปทริงแน่ชัดมีลักุษณะ 

เป็นห่ย่อมโดยบัางส่วนเช้�อมต่อกัุน (multifocal-to-co-

alescing proliferative and necrotizing scabs) สีเทา

ออ่นถ่งเข�ม น�ำตาลเข�ม และดำ ห่นา 1-5 mm (รูิปที� 2A-B) 

ทั�งนี�มีแพิะเน้�อ 1 ตัวที�แสดงริอยโริค์ทั�ง 2 แบับัริ่วมกุันซึ่่�ง

อาจเกุิดจากุเม้�อเข�าเกุ็บัตัวอย่างมีกุาริลุกุลามของริอยโริค์

ขยายไปที�ตำแห่น่งของริูจมูกุ จากุกุาริพิบัริอยโริค์แบับั

สะเกุ็ดข�างต�นพิบัว่ามีลักุษณะและตำแห่น่งของริอยโริค์

สอดค์ล�องกุับัริายงานโริค์นี�ในแพิะป่าปริะเทศตุริกุีของ 

Ozmen and Dolu (2018) แต่ต่างจากุริายงานใน 

แพิะ-แกุะของปริะภูาส และค์ณะ (2528) ที�นอกุจากุพิบั

สะเก็ุดที�ริิมฝีีปากุแล�ว ยังพิบัริอยโริค์เม็ดตุ่มแดง (red 

vesicle) ที�ริมิฝีปีากุและเห่งอ้กุกุอ่นจะแตกุเปน็สะเกุด็ และ

ตา่งจากุริายงานในลกูุแพิะของ Choe-ngern et al. (2014) 

ที�พิบัตุ่มใส และสะเก็ุดทั�งบัริิเวณริิมฝีีปากุ จมูกุ และกีุบั 

ทั�งนี�ริอยโริค์ที�ต่างกัุนอาจเป็นผู้ลจากุริะยะกุาริดำเนินของ

โริค์ที�ต่างกุัน และช่วงวัยที�ต่างกุัน เช่น สัตว์อายุน�อยจะมี

ค์วามไวต่อโริค์ที�มากุกุว่า (Constable et al., 2017) 

นอกุจากุนี�เป็นที�น่าสังเกุตว่าผู้ิวห่นังบัริิเวณที�พิบัริอยโริค์

เม้�อสัมผัู้สจะมีเล้อดออกุได�ง่ายเน้�องจากุริอยโริค์ของโริค์

ปากุเป่�อยพิพุิองมลีกัุษณะเดน่ค์อ้มีเลอ้ดมาเลี�ยงจำนวนมากุ 

(Hosamani et al., 2009) 
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รูปที่ 2 แสดงลักุษณะทางมห่พิยาธิวิทยาของแพิะที�เป็นโริค์ปากุเป่�อยพิุพิองทั�ง 2 แบับั
 A: แสดงริอยโริค์แบับัผู้้�นแดง (->)
 B: แสดงริอยโริค์แบับัสะเกุ็ด ที�พิบัมีลักุษณะแข็ง ขริุขริะ สีเทา-ดำ  (->)

A B

 ผู้ลกุาริศ่กุษาทางจุลพิยาธิวิทยาจากุริอยโริค์แบับั 

ผู้้�นแดง และแบับัสะเก็ุดแสดงในตาริางที� 1 ในส่วนริอยโริค์

แบับัผู้้�นแดงซึ่่�งเป็นบัริิเวณที�ผู้ิวห่นังเกิุดกุาริเปลี�ยนเป็น 

สแีดงนั�น พิบักุาริเปลี�ยนแปลงทั�งชั�นห่นังกุำพิริ�า (epidermis) 

และห่นังแท� (dermis) โดยพิบั hyperkeratosis ซึ่่�งเป็น

ค์วามผู้ดิปกุติของกุาริสริ�างชั�นของ keratin (keratinization) 

ริ่วมกุับักุาริเจริิญเพิิ�มข่�นของเซึ่ลล์ชั�นห่นังกุำพิริ�า  

(epidermal hyperplasia) และพิบักุาริเจริิญของชั�น 

ห่นังกุำพิริ�าขยายไปที�ส่วนห่นังแท�ที�เริียกุว่า “rete pegs” 

(ริูปที� 3A) ริ่วมด�วย ซึ่่�งเป็นริอยโริค์ทางจุลพิยาธิที�พิบัได� 

เม้�อมีกุาริติดเช้�อไวรัิสใน family Poxviridae โดยมีริายงาน

พิบัได�ในริะยะท�ายของกุาริติดเช้�อ orf virus (Delhon, 

2017)  ในส่วนชั�น stratum granulosum และ stratum 

spinosum ของชั�นห่นงักุำพิริ�าพิบักุาริเส้�อมแบับั ballooning 

และเฉัพิาะในชั�น stratum spinosum เท่านั�นที�พิบั  

eosinophilic intracytoplasmic inclusion bodies  

ในเซึ่ลล์ keratinocyte (ริูปที� 3B) โดยมีลักุษณะกุลมริี  

เป็นป่�นติดสี eosin ห่ลายริะดับั ขนาด 1-15 µm และ 

พิบัได�ตั�งแต ่1 inclusions ข่�นไป สว่นชั�น stratum basale 

พิบักุาริแบั่งตัวเพิิ�มจำนวนของเซึ่ลล์ซึ่่�งเป็นสาเห่ตุให่�เกิุด

กุาริห่นาตัวของชั�น stratum spinosum (ริูปที� 3B) โดย

ริอยโริค์ที�พิบัในชั�นห่นังกุำพิริ�าเห่ล่านี�เป็นริอยโริค์ทาง 

จุลพิยาธิวิทยาที�สำค์ัญในกุาริติดเช้�อ orf virus นอกุจากุนี�

ยังพิบักุาริบัวมน�ำของเซึ่ลล์ keratinocyte (epidermal 

edema ห่ริอ้ spongiosis) (ริปูที� 3B) ซึ่่�งริอยโริค์นี�สามาริถ

พิัฒนาเป็น microvesicle (รูิปที� 3A) ได�ในริะยะต่อมา 

อยา่งไริก็ุตามในส่วนของชั�นห่นังแท�พิบักุาริเพิิ�มจำนวนของ

ห่ลอดเล้อดฝีอยริ่วมกุับักุาริค์ั�งเล้อด (ริูปที� 3A)  ที�เป็นห่น่�ง

ในริอยโริค์สำคั์ญในกุาริติดเช้�อ orf virus ตามธริริมชาติ 

(Wang and Luo, 2018) 

 จากุกุาริศ่กุษาริอยโริค์แบับัสะเก็ุดซึ่่�งโดยทั�วไปเป็น

บัริิเวณที�พิบัสิ�งค์ัดห่ลั�งจากุกุาริอักุเสบั (exudate) ที�แห่�ง

ริ่วมกุับัส่วนบันของชั�นห่นังกุำพิริ�าพิบัว่าจากุ 16 ตัวอย่าง

มีเพิียง 6.25% (1/16) ที�พิบัชั�นห่นังกุำพิริ�าค์ริบัสมบัูริณ์ 

โดยพิบัริอยโริค์ hyperkeratosis (รูิปที� 3C) และ rete 

pegs ริวมถ่งพิบักุาริเส้�อมแบับั ballooning ของเซึ่ลล์ 

keratinocyte และสามาริถตริวจพิบั inclusions  

(ริปูที� 3D) ได�เชน่เดยีวกุบััตวัอยา่งผู้วิห่นงัจากุริอยโริค์แบับั

ผู้้�นแดง แต่พิบั inclusions ได�น�อยกุว่า ส่วนอีกุ 93.75% 

(15/16) พิบัเพิียงชั�น stratum corneum เท่านั�น โดยพิบั

ริอยโริค์ hyperkeratosis ริ่วมกุับัพิบัเศษเซึ่ลล์ (cell  

debris) และเซึ่ลล์อักุเสบั (inflammatory cells)  

(ริูปที� 3D) ซึ่่�งข�อมูลข�างต�นนี�บั่งชี�ได�ว่าตัวอย่างผู้ิวห่นังของ

แพิะที�ตดิเช้�อ orf virus ที�แสดงริอยโริค์แบับัสะเก็ุดสามาริถ

นำมาตริวจทางพิยาธิวิทยาเพิ้�อวินิจฉััยโริค์เช่นเดียวกัุบั 

ริอยโริค์แบับัผู้้�นแดง
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ตารางที่ 1 แสดงผู้ลกุาริศ่กุษาทางจุลพิยาธิวิทยาจากุริอยโริค์แบับัผู้้�นแดง และแบับัสะเกุ็ดของแพิะที�ติดเช้�อโริค์ปากุเป่�อยพิุพิอง

Histopathological lesions 
Gross lesions

Erythema lesions (n=1) Scab lesions (n=16)
Hyperkeratosis 1 16

Epidermal hyperplasia with rete pegs 1 1

Inflammatory cell infiltration 1 16

Ballooning degeneration with eosinophilic
intracytoplasmic inclusion bodies

1 1

Capillaries proliferation 1 0

Intralesional organisms
- Bacteria
- Fungi

1
0

15
1

รูปที่ 3 แสดงริอยโริค์ทางจุลพิยาธิวิทยาของโริค์ปากุเป่�อยพิุพิองจากุตัวอย่างผู้ิวห่นังแพิะเน้�อ

 A: แสดงริอยโริค์ epithelial hyperplasia ริ่วมกุับัพิบั rete pegs (RP) ในชั�นห่นังกุำพิริ�า และชั�นห่นังแท� พิบักุาริเพิิ�มจำนวนของห่ลอดเล้อด

ฝีอยริ่วมกุับักุาริค์ั�งเล้อดห่ลายตำแห่น่ง (->) และ microvesicle (>) จากุตัวอย่างผู้้�นแดง

 B: แสดงภูาพิเซึ่ลล์ keratinocyte ในชั�น stratum spinosum ที�พิบักุาริเส้�อมแบับั ballooning ริ่วมกุับัพิบั eosinophilic intracytoplasmic 

inclusion bodies (->) และริอยโริค์ spongiosis ริ่วมกุับักุาริเพิิ�มจำนวนของเซึ่ลล์ในชั�น stratum basale (>) จากุตัวอย่างผู้้�นแดง

 C: แสดงริอยโริค์ hyperkeratosis (->) และห่ย่อมเล้อดออกุ (>) จากุตัวอย่างสะเกุ็ด

 D: แสดงภูาพิเซึ่ลล์ keratinocyte ในชั�น stratum spinosum ที�พิบักุาริเส้�อมแบับั ballooning ริ่วมกุับัพิบั eosinophilic intracytoplasmic 

inclusion bodies (->) และบัริิเวณที�พิบัเซึ่ลล์อักุเสบัริ่วมกุับัเศษเซึ่ลล์ (>) จากุตัวอย่างสะเกุ็ด
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รูปที่ 4 แสดงโค์ริงสริ�างริะดับักุล�องจุลทริริศน์อิเล็กุตริอนของเซึ่ลล์ keratinocyte ที�ติดเช้�อ orf virus
 A: แสดงเซึ่ลล์ keratinocyte ที�เกุิด cytoplasmic proteolysis ริ่วมกุับัพิบัอนุภูาค์ของ orf virus (>) โดยแสดงภูาพิขยายที�ด�านขวาบันของภูาพิ 
และกุาริขยายออกุของช่องว่างริะห่ว่างเซึ่ลล์ (>)
 B: แสดง nuclear collapse (>) และกุลุ่ม inclusion bodies ห่ลายขนาด (>) 
 C: แสดง nuclear invagination (>) และ inclusion bodies ขนาดให่ญ่ (>)

 กุาริศ่กุษาทางกุล�องจุลทริริศน์อิเล็กุตริอนในกุาริ

ศกุ่ษานี�เลอ้กุศกุ่ษาเฉัพิาะตวัอยา่งผู้้�นแดงเน้�องจากุตวัอยา่ง

สะเกุ็ดมีค์วามแข็งมากุจ่งไม่สามาริถตัดตัวอย่างได� โดย 

พิบัเซึ่ลล์ keratinocyte ที�ไม่มี organelle ภูายใน 

ไซึ่โตพิลาสซึ่่ม (ริูปที� 4A-C) และกุาริเปลี�ยนแปลงของเย้�อ

หุ่�มนิวเค์ลียส เช่น กุาริขยายของ nuclear pore กุาริเกุิด 

nuclear collapse (ริปูที� 4B) และ nuclear invagination 

(ริูปที� 4C) เป็นต�น ซึ่่�งบั่งถ่งเซึ่ลล์ keratinocyte เกุิดกุาริ

บัวมน�ำ (cytoplasmic edema) และกุาริสลายของโปริตีน 

(cytoplasmic proteolysis) (Cheville and Lehmkuhl, 

2009) และพิบั cytoplasmic inclusion bodies  

(ริปูที� 4B-C) ริวมถง่ อนุภูาค์ของ virus ที�มรีิปูร่ิางกุลมขนาด        

150 nm และริูปไข่ขนาดกุว�าง 150-180 nm ยาว  

250-300 nm (ริูปที� 4A) บั่งชี�ว่าเป็น orf virus (Cheville 

and Lehmkuhl, 2009) โดยกุาริศ่กุษานี�พิบัอนุภูาค์ของ

ไวรัิสไม่มากุนักุ ทั�งนี�เน้�องจากุ orf virus มีกุลไกุกุาริ 

ห่ลบัเลี�ยงจากุภููมิค์ุ�มกุันของริ่างกุาย โดยสามาริถเข�าไป

ห่ลบัอยู่ในส่วนของสะเกุ็ดแผู้ล (Wang and Luo, 2018) 

อย่างไริกุต็ามกุาริศกุ่ษานี�ไม่สามาริถแสดง ultrastructural 

morphology ของเซึ่ลล์ที�ติดเช้�อได�ทั�งห่มดโดยเฉัพิาะใน

สว่น fine structure ของเซึ่ลล์เน้�องจากุตัวอยา่งเน้�อเย้�อที�

ใช�ศกุ่ษาเป็นตัวอย่างที�ใช� 10% formalin เป็น pre-fixative 

ซึ่่�งสารินี�ไม่สามาริถริกัุษาสภูาพิไขมนัในเซึ่ลล์ได� (ณริงค์์, 2529)

 ข�อมูลที�ได�จากุกุาริศ่กุษาค์ริั�งนี�สามาริถนำไปใช�

วินิจฉััยแยกุโริค์ในแพิะที�มีริอยโริค์ค์ล�ายกัุบัโริค์ปากุเป่�อย

พิุพิองได� เช่น โริค์ปากุและเท�าเป่�อย และโริค์ฝีีดาษ 

แพิะ-แกุะ เป็นต�น โดยโริค์ปากุและเท�าเป่�อย ถ่งแม�จะพิบั

ริอยโริค์ที�ผู้ิวห่นังบัริิเวณปากุได�เช่นเดียวกัุน แต่ส่วนให่ญ่

เป็นตุม่ใสและเปลี�ยนเป็นแผู้ลถลอกุที�ไม่พิบักุาริห่นาตัวเป็น

สะเก็ุดแห่�งแข็ง (Underwood et al., 2015) ส่วนทาง 

จลุพิยาธวิทิยาพิบักุาริเส้�อมแบับั ballooning เชน่เดยีวกุนั

แต่ไม่พิบักุาริเจริิญเพิิ�มข่�นของเซึ่ลล์ชั�นห่นังกุำพิริ�า และ 

inclusion bodies (Cheville and Lehmkuhl, 2009)  

ส่วนโริค์ฝีีดาษแพิะ-แกุะริอยโริค์ที�ผู้ิวห่นังมักุจะกุริะจาย 

ทั�วลำตัวสัตว์ป่วย อีกุทั�งยังพิบัอากุาริป่วยรุินแริงกุว่า 

โดยพิบัได�ห่ลายริะบับั เชน่ ริะบับัทางเดนิห่ายใจ และริะบับั

ทางเดินอาห่าริ (Constable et al., 2017) ส่วนริอยโริค์

ทางจุลพิยาธิวิทยามีลักุษณะค์ล�ายค์ล่งกัุนโดยสามาริถ

ตริวจพิบั inclusion bodies ได�เช่นเดียวกุันแต่สามาริถ

จำแนกุเช้�อไวริัสด�วยกุาริศ่กุษาทางกุล�องจุลทริริศน์

อเิลก็ุตริอนโดยอนุภูาค์ของไวรัิสใน genus capripoxvirus 

เป็นริูปอิฐ (brick shape) แต่ orf virus เป็นริูปไข่ (oval 

shape) (Delhon, 2017) โดยสามาริถจำแนกุค์วามแตกุ

ต่างของอากุาริริอยโริค์ทั�ง 3 โริค์นี�ได�ดังตาริางที� 2 

2 µm
 B

 C
 1 µm
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Clinical sign/lesions Contagious Ecthyma Sheep and Goat Pox FMD

Clinical sign Non-systematic Systemic Systemic

Skin and mucosal 
lesions

- Erythema, macules, papules, 
vesicles, pustules and scabs on 
lip, muzzle, ear, eyelids, teats, 
coronary band and in oral cavity 
(gums, palate, and tongue)

- Macules, papules, vesicles (rare) 
appear to coalesce over the body, 
mucous membranes of eyes and 
nose and mucosae of mouth, 
anus, and prepuce or vagina

- Vesicle and ulcer on coro-
nary band and in oral cavity 
(gums, palate, and tongue)

Epithelial lesions - Epidermal hyperplasia
- Ballooning degeneration
- Varying size eosinophilic 
  intracytoplasmic inclusion 
  bodies
- Spongiosis

- Epidermal hyperplasia
- Hydropic degeneration
- Large eosinophilic
  intracytoplasmic inclusion bodies
- Spongiosis
- Ischemic necrosis

- Epidermal hyperplasia
- Vacuolar degeneration
- Spongiosis

Virus particle - Oval shape - Brick shape - Icosahedral shape

ตารางที ่2 แสดงค์วามแตกุต่างริะห่ว่างริอยโริค์ของแพิะเน้�อที�ตดิเช้�อโริค์ปากุเป่�อยพุิพิอง โริค์ฝีีดาษแพิะ-แกุะและโริค์ปากุและเท�าเป่�อย (Constable et al., 2017)

ซึ่่�งสารินี�ไม่สามาริถริกัุษาสภูาพิไขมนัในเซึ่ลล์ได� (ณริงค์์, 2529)

 ข�อมูลที�ได�จากุกุาริศ่กุษาค์ริั�งนี�สามาริถนำไปใช�

วินิจฉััยแยกุโริค์ในแพิะที�มีริอยโริค์ค์ล�ายกัุบัโริค์ปากุเป่�อย

พิุพิองได� เช่น โริค์ปากุและเท�าเป่�อย และโริค์ฝีีดาษ 

แพิะ-แกุะ เป็นต�น โดยโริค์ปากุและเท�าเป่�อย ถ่งแม�จะพิบั

ริอยโริค์ที�ผิู้วห่นังบัริิเวณปากุได�เช่นเดียวกุัน แต่ส่วนให่ญ่

เป็นตุม่ใสและเปลี�ยนเป็นแผู้ลถลอกุที�ไม่พิบักุาริห่นาตัวเป็น

สะเก็ุดแห่�งแข็ง (Underwood et al., 2015) ส่วนทาง 

จลุพิยาธวิทิยาพิบักุาริเส้�อมแบับั ballooning เชน่เดยีวกัุน

แต่ไม่พิบักุาริเจริิญเพิิ�มข่�นของเซึ่ลล์ชั�นห่นังกุำพิริ�า และ 

inclusion bodies (Cheville and Lehmkuhl, 2009)  

ส่วนโริค์ฝีีดาษแพิะ-แกุะริอยโริค์ที�ผู้ิวห่นังมักุจะกุริะจาย 

ทั�วลำตัวสัตว์ป่วย อีกุทั�งยังพิบัอากุาริป่วยรุินแริงกุว่า 

โดยพิบัได�ห่ลายริะบับั เชน่ ริะบับัทางเดนิห่ายใจ และริะบับั

ทางเดินอาห่าริ (Constable et al., 2017) ส่วนริอยโริค์

ทางจุลพิยาธิวิทยามีลักุษณะค์ล�ายค์ล่งกัุนโดยสามาริถ

ตริวจพิบั inclusion bodies ได�เช่นเดียวกุันแต่สามาริถ

จำแนกุเช้�อไวริัสด�วยกุาริศ่กุษาทางกุล�องจุลทริริศน์

อเิลก็ุตริอนโดยอนุภูาค์ของไวรัิสใน genus capripoxvirus 

เป็นริูปอิฐ (brick shape) แต่ orf virus เป็นริูปไข่ (oval 

shape) (Delhon, 2017) โดยสามาริถจำแนกุค์วามแตกุ

ต่างของอากุาริริอยโริค์ทั�ง 3 โริค์นี�ได�ดังตาริางที� 2 

2 µm
 B

 C
 1 µm

 นอกุจากุนี�โริค์ปากุเป่�อยพุิพิองยังเป็นโริค์ที�กุำจัด 

ได�ยากุเน้�องจากุกุลไกุกุาริห่ลบัห่นีจากุภููมิค์ุ�มกุันดังกุล่าว

ข�างต�น ไวริัสจ่งอยู่ในสะเกุ็ดทำให่�สามาริถปนเป่�อนใน

อุปกุริณ์กุาริเลี�ยง และสิ�งแวดล�อมภูายในฟาริ์มได�เป็น 

เวลานาน (Delhon, 2017) อีกุทั�งในสัตว์ป่วยตัวเดิม

สามาริถเป็นโริค์ซึ่�ำได�อีกุ ถ่งแม�มีกุาริทำวัค์ซีึ่นแล�วยัง

สามาริถแพิร่ิเช้�อไวรัิสได�เพีิยงแต่ค์วามรุินแริงของโริค์ลดลง

เท่านั�น (Hosamani et al., 2009) ดังนั�นกุาริค์วบัคุ์ม

ป้องกัุนโริค์จ่งค์วริแยกุตัวป่วยออกุจากุฝูีง มีกุาริจัดกุาริ

ฟาริ์มที�ดี ได�แกุ่ กุาริทำค์วามสะอาด และฆ่่าเช้�ออุปกุริณ์

กุาริเลี�ยง ริวมถ่งพิ้�นที�ฟาริ์มทั�งห่มดห่ลังเกุิดโริค์ ห่ริ้อห่ากุ

ทำได�ยากุอาจย�ายพิ้�นที�กุาริเลี�ยงให่ม่ และอีกุปริะกุาริห่น่�ง

ที�ต�องริะวังค์้อปัญห่ากุาริติดต่อของโริค์จากุสัตว์สู่ค์น 

ซึ่่�งทำให่�ผูู้�ป่วยเกุิดตุ่มพิอง (blister) ที�มีแผู้ลห่ลุมตริงกุลาง

ริ่วมกุับัมีอากุาริเจ็บัปวดบัริิเวณผิู้วห่นังที�สัมผัู้สสัตว์ป่วย 

อยา่งไริกุต็ามอากุาริดงักุลา่วสามาริถห่ายเองได�ภูายใน 4-8 

สปัดาห่ ์(Ginzburg and Liauchonak, 2017) แต่จากุกุาริ

ลงพ้ิ�นที�เกุ็บัตัวอย่างริ่วมกุับักุาริสัมภูาษณ์เกุษตริกุริผูู้�เลี�ยง

แพิะในกุาริศกุ่ษานี�พิบัวา่ไมม่เีกุษตริกุริริายใดแสดงริอยโริค์

ดังกุล่าวข�างต�น อย่างไริกุ็ตาม สัตวแพิทย์และผูู้�ปฏิิบััติงาน

ที�เกุี�ยวข�องค์วริมีค์วามริะมัดริะวังตลอดจนให่�ค์วามริู�และ

สริ�างค์วามเข�าใจเกุี�ยวกุับัโริค์นี�ต่อเกุษตริกุริเพิ้�อป้องกุัน 

กุาริติดต่อของโริค์ริะห่ว่างสัตว์และค์น ริวมถ่งลดปัญห่า

ด�านสุขภูาพิสัตว์เพิ้�อส่งเสริิมกุาริเลี�ยงแพิะให่�ยั�งย้นและ 

มีผู้ลผู้ลิตที�มีค์ุณภูาพิต่อไป

สรุปและข้อเสนอแนะ

 จากุกุาริศกุ่ษาค์ริั�งนี�ริอยโริค์ทางพิยาธิวทิยาของโริค์

ปากุเป่�อยพิุพิองในแพิะเน้�อที�ติดเช้�อตามธริริมชาติมี

ลักุษณะจำเพิาะเพีิยงพิอสามาริถใช�เป็นข�อมูลในกุาริ

วนิจิฉัยัโริค์และวินจิฉัยัแยกุโริค์ได� ซึ่่�งกุาริวินจิฉัยัแยกุโริค์นี�

ต�องใช�กุาริตริวจทางห่�องปฏิิบััติกุาร่ิวมด�วย เน้�องจากุ

ไม่ ่สามาริถวินิจฉััยแยกุโริค์จากุริอยโริค์ที�มองเห่็นด�วย 

ตาเปล่าได� สำห่ริบััริอยโริค์ที�พิบัส่วนให่ญ่อยูใ่นชั�นห่นงักุำพิริ�า 

ของตวัอยา่งทั�ง 2 แบับัและสามาริถพิบัลักุษณะเฉัพิาะของ

โริค์ทางจุลพิยาธิวิทยาในริอยโริค์แบับัผู้้�นแดงชัดเจนกุว่า

ริอยโริค์แบับัสะเก็ุด ดงันั�นค์วริเลอ้กุเกุบ็ัตวัอยา่งที�มเีน้�อเย้�อ

ส่วนห่นังกุำพิริ�าในกุาริส่งวินิจฉััยโริค์ทางพิยาธิวิทยา 
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