
สัตวแพทยสาร
Journal of Thai Veterinary Medical Association

Under Royal Patronage

IS
S
N
 0
1
2
5
-0
6
2
0

ปที่ 73 เลมที่ 2

Vol. 73  No. 2



คณะกรรมการบริหารสััตวแพทยสัมาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์

วาระ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

๑. อธิิบดีีกรมปศุุสััตว์์
๒. นายสััตว์แพทย์มาโนช  เฟื่่�องฟืู่พงศุ์
๓. นายสััตว์แพทย์ธิีรภาพ  อรุณไพโรจน์
๔. สััตว์แพทย์หญิิงฉว์ีว์รรณ ว์ิริยะภาค
๕. สััตว์แพทย์หญิิงโศุภิษฐ์์ ธิัฐ์ลัักษณากุลั
๖. สััตว์แพทย์หญิิงบุญิญิิตา  รุจฑิิฆััมพร
๗. นายสััตว์แพทย์ว์ิริยะ แก้ว์ทอง
๘. นายสััตว์แพทย์บดีินทร์  สัุว์ัฑิฒน 

คณะกรรมการท่�ปรึกษา
๙. นายสััตว์แพทย์นิพนธิ์  ตันติพิริยะพงศุ์
๑๐. นายสััตว์แพทย์พณิช ทองสัุขานุรักษ์
๑๑. นายสััตว์แพทย์ภัทรพลั มณีอ่อน
๑๒. นายสััตว์แพทย์บุญิญิกฤช ป่�นประสังค์
๑๓. นายสััตว์แพทย์รณชัย จ๋ว์งพานิช
๑๔. สััตว์แพทย์หญิิง ดีร.ว์ันทนีย์ กัลัลั์ประว์ิทย์
๑๕. คุณเพ็ญิศุิริ ดีว์งอุดีม
๑๖. นายสััตว์แพทย์พัสักร บุญิสัุภาว์งศุ์

คณะกรรมการบริหารสััตวแพทยสัมาคม
๑. นายสััตว์แพทย์เศุรษฐ์เกียรติ กระจ่างว์งษ์ นายกสััตว์แพทยสัมาคมฯ
๒. รศุ.นายสััตว์แพทย์ ดีร.พิพัฒน์ อรุณว์ิภาสั อุปนายกสัมาคมฯ คนที� ๑
๓. นายสััตว์แพทย์โสัภัชย์ ชว์าลักุลั อุปนายกสัมาคมฯ คนที� ๒
๔. นายสััตว์แพทย์สัุขุม สันธิิพันธิ์ เลัขาธิิการ
๕. นายสััตว์แพทย์ณัฐ์ว์ุฒิ จิระ ผูู้้ช่ว์ยเลัขาธิิการ
๖. นายสััตว์แพทย์ธิรรมว์ัฒน์  แสังชาติ เหรัญิญิิก
๗. นายสััตว์แพทย์ ดีร.กษิดีิ�เดีช ธิีรนิตยาธิาร ประธิานฝ่่ายหาทุน
๘. รศุ.นายสััตว์แพทย์ ดีร.ป่ยนันท์ ทว์ีถาว์รสัว์ัสัดีิ� นายทะเบียน
๙. สััตว์แพทย์หญิิงมนทกานติ�  จิระธิันห์ สัาราณียากร
๑๐. รศุ.สััตว์แพทย์หญิิง ดีร.ว์ลัาสัินี ศุักดีิ�คำดีว์ง ประธิานจัดีการประชุมว์ิชาการ
๑๑. ผู้ศุ.สััตว์แพทย์หญิิง ดีร.กนกอร  เอ้�อเกษมสัิน แอนดีร้าดีรึ รึคิชะ ฟื่ีเร้ยระ   ว์ิเทศุสััมพันธิ์
๑๒. นายสััตว์แพทย์ ดีร.อนุชิต  สัิทธิิไชยากุลั เผู้ยแพร่ว์ิชาการ
๑๓. สััตว์แพทย์หญิิงอภิรดีี จุฑิารัตน์ ปฏิิคม
๑๔. นายสััตว์แพทย์หาญิชัย ว์งศุ์จักรแก้ว์ ประชาสััมพันธิ์
๑๕. ผู้ศุ.นายสััตว์แพทย์ ดีร.สัุเจตน์  ช้�นชม กรรมการ
๑๖. นายสััตว์แพทย์กิตติ ทรัพย์ชูกุลั กรรมการ
๑๗. ผู้ศุ.นายสััตว์แพทย์พงษ์ธิร สัุว์รรณธิาดีา กรรมการ
๑๘. อ.นายสััตว์แพทย์ว์ีระพันธิ์  นกแก้ว์ กรรมการ
๑๙. ผู้ศุ.นายสััตว์แพทย์ ดีร.เกรียงไกร  ทองก้อน กรรมการ
๒๐. นายสััตว์แพทย์ว์ิชัย เติมผู้ลับุญิ กรรมการ
๒๑. ศุ.สััตว์แพทย์หญิิง ดีร.อัจฉริยา  ไศุลัะสัูต กรรมการกลัางสัามัญิ
๒๒. นายสััตว์แพทย์อลังกรณ์ มหรรณพ กรรมการกลัางสัามัญิ
๒๓. ผู้ศุ.นายสััตว์แพทย์ ดีร.ปริว์รรต พูลัเพิ�ม กรรมการกลัางสัามัญิ
๒๔. สััตว์แพทย์หญิิงคชาภรณ์ เต็มยอดี กรรมการกลัางสัามัญิ
๒๕. รศุ.นายสััตว์แพทย์ ดีร.จิรศุักดีิ�  ตั�งตรงไพโรจน์ กรรมการกลัางสัามัญิ



สััตวแพทยสัาร
JOURNAL OF THE THAI VETERINARY MEDICAL ปีท่� 73 เล่่มท่� 2  กรกฎาคม - ธัันวาคม 2565
ASSOCIATION UNDER ROYAL PATRONAGE Vol. 73 No. 2  July - December 2022

ท่�อยู่ : 69/26 ซอยปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญิาไท Address : 69/26 Soi Patumwan Resort, 
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   Phayathai Rd., Ratchathewee, 
       Bangkok 10400.

โทร : 0 2255 1309   Tel :  0 2255 1309

โทรสัาร : 0 2252 8773   Fax :  0 2252 8773

Website : http://www.Thaivma.com Website : http://www.Thaivma.com

ออกแบบแล่ะจััดรูปเล่่ม : คุณชนกพร บุญิศาสตร์

คณะทำงานเทคโนโล่ย่สัารสันเทศ :  คุณอุษาโสม รุ่งนก แลัะคุณภัทราพร แสงอ่อน

ฝ่่ายประสัานงานแล่ะจััดการ :  คุณสุภาวดี สมประสงค์

รศ.ดร.สพ.ญ.สิริขจร  ตัังควััฒนา  Sirikachorn  Tangkawatana
รศ.ดร.น.สพ.วัิทวััช วัิริยะรัตัน์  Witthawat  Wiriyarat
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา  ตัิวัะนันทกร  Saruda  Tiwananthagorn
ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา  ทองรัตัน์สกุล  Sukanya  Thongratsakul
ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ�  มะมม  Thanongsak  Mamom 
ผศ.น.สพ.ดร. ธีีรวััฒน์  ธีาราศานิตั  Theerawat  Tharasanit 
ผศ.น.สพ.ดร.ชัยวััฒน์  บุุญแก้วัวัรรณ  Chaiwat  Boonkaewwan
น.สพ. อัจฉบุุณณ์  แสงศิริรักษ์์  Atchabun  Sangsiriruk
น.สพ.ฐาปกรณ์  แช่มช้อย  Tapakorn  Chamchoy

สพ.ญ.นพวัรรณ  บุัวัมีธีูป  Noppawan  Buamithup

สพ.ญ.มนทกานตัิ�  จิระธีันห์์  Montakan  Jiratanh

น.สพ.สิทธีิพร  อนันตั์จินดา  Sithiporn  Ananjinda

ท่�ปรึกษา Advisory board

สัาราณ่ยากร  Editor

ผูู้�ชู่วยสัาราณ่ยากร  Assistant editor

กองสัาราณ่ยากร  Editorial board



- การพัฒนาวัิธีีการจำแนกเช้�อไวัรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้า ระห์วั่างสายพันธีุ์วััคซีีน
และสายพันธีุ์ที�มีการระบุาดในประเทศไทย โดยวัิธีี RT-qPCR
       ประกิิต บุุญพรประเสริฐ   อาภาพร ดอกิพุฒ   พีรวิิทย์์ บุุญปางบุรรพ   ฐปณััฐ สงคสุภา
         (ตีพิมพ์ 2 สิงหาคม 2565)

1 - 10

    

สัารบัญ



   

หนังสือยืนยัน 
การเผยแพร่ในสัตวแพทยสาร (Journal of the Thai Veterinary  

Medical Association under Royal Patronage) 
 
เรียน   สาราณียากร 
 

ข้าพเจ้า      ตําแหน่ง         . 
สถานที่ทํางาน               .
โทรศัพท ์         โทรศัพท์มือถือ             E-mail                 .  
 

ขอยืนยันว่าเรื่อง              .
                .  
                .  

 
ประเภทผลงาน    ผลงานวิชาการ    บทความ  สําหรับหน่วยงานราชการได้ผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับการปฏิบัติตามระเบียบการเผยแพร่ผลงานในสัตวแพทยสาร 
 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ  
  

ลงช่ือผูเ้ขียน  
  

 
                                                .  
(                                              )  
ตําแหน่ง                                      .  
วันที่         เดือน               พ.ศ.       . 

 



ข้�อแนะนำสัำหรับผูู้�เข้่ยน
 สตัวแพทยสารเปน็วารสารทางวชิาการของสตัวแพทยสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ซึ�งลังบทความ
ผู้ลังานค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที�เกี�ยวกับวิชาการในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ คณะผูู้้จัดทำสัตวแพทยสาร ยินดีรับ
เร้�องจากทุกท่านที�กรุณาส่งมาเพ้�อเผู้ยแพร่ แลัะเพ้�อความสะดวกในการพิจารณาเร้�อง ขอเสนอแนะดังนี�

1. เร้�องที�จะนำลง

 1.1  งานค้นคว้าทดลัองหร้อวิจัยทางวิชาการ ที�           

เกี�ยวกับสัตว์ ผู้ลัิตภัณฑิ์สัตว์ หร้อพ้ชอาหารสัตว์  ทั�งที�ทำ

ในประเทศแลัะต่างประเทศ หร้อวิทยานิพนธ์

 1.2  บทความวิจัย (Research article) บทความ

ปริทัศน์ (Review article) บทความวิจัยสั�น (Short               

communication) แลัะรายงานสัตว์ป่วย (Case report) 

ที�เปน็ประโยชน ์แลัะเกี�ยวขอ้งกบัวชิาการสตัวแพทย ์แลัะ

สัตวบาลัทุกสาขา

 1.3  เร้�องอ้�น ๆ  ที�คณะผูู้จ้ดัทำ พจิารณาเหน็สมควร

2. ตั้นฉบุับุ

 2.1  ต้นฉบบัที�สง่มาลังพมิพ์ในสตัวแพทยสาร ตอ้ง

ไม่เป็นเร้�องที�เคยเผู้ยแพร่ หร้อกำลัังอยู่ระหว่างการ

พิจารณาเพ้�อลังในหนังส้อ หร้อ วารสารอ้�นใดมาก่อน

 2.2  ต้นฉบับเป็นภาษาไทย หร้อภาษาอังกฤษ ใช้

ตวัอกัษร Microsoft San Serif 12 หร้อ ThSarabun PSK 

16 โดยพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word

 2.3  ความยาวของเร้�องสำหรบับทความชนิดต่าง ๆ

จำนวนไม่เกิน 20 หน้า สำหรบับทความวิจยัสั�นหรอ้รายงาน

สตัว์ป่วยจำนวนไม่เกิน 5 หน้า หรอ้ตามที�เห็นสมควร

 2.4  ผู้ลังานวชิาการที�ตีพิมพใ์นสตัวแพทยสารแลัว้

ถ้อเป็นลัิขสิทธิ�ของหนังส้อที�ผูู้้เขียนจะนำไปเผู้ยแพร่ที�อ้�น

อีกไม่ได้

 2.5  ตารางแลัะภาพที�ใชป้ระกอบในบทความ ควร

แนบไฟื่ลั์ต้นฉบับของตารางแลัะภาพนั�นมาด้วย

3. บุทควัามวัิจัย (Research article)

 3.1  วัตถุประสงค์

    เพ้�อเผู้ยแพรง่านวจิยัทางด้านสตัวแพทยแ์ลัะ

สัตวบาลัฉบับสมบูรณ์

 3.2  รูปแบบโดยรวม

    3.2.1 ความยาวทั�งหมดไม่เกิน 20 หน้า

กระดาษ A4

    3.2.2 จำนวนรูปแลัะตาราง ตามความ

เหมาะสมของบทความ

 3.3  การลัำดับเร้�องควรเรียงดังนี�

    3.3.1 ช้�อเร้�อง (Title) มีทั�งภาษาไทยแลัะ

ภาษาอังกฤษ ควรตั�งช้�อให้สั�นกะทัดรัด ชัดเจน แลัะส้�อ

ความหมายได้

    3.3.2 ช้�อผูู้้เขียนแลัะผูู้้ร่วมงาน (Author 

and co-workers) เขยีนช้�อนามสกลุัเตม็ทั�งภาษาไทยแลัะ

ภาษาอังกฤษ พร้อมทั�งระบุสถานที�ทำงาน จังหวัด รหัส

ไปรษณยีแ์ลัะ กรุณาบอกหมายเลัขโทรศพัทห์รอ้อเีมลัของ

ผูู้้เขียน/ผูู้้รับผู้ิดชอบ เพ้�อการติดต่อ

    3.3.3 บทคัดย่อ (Abstract) เขียนสั�น ๆ ให้

ได้เน้�อความครอบคลัุมทั�งหมด โดยต้องมีช้�อเร้�องแลัะ

บทคัดย่อทั�งภาษาไทยแลัะภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 

300 คำต่อภาษา

    3.3.4 คำสำคัญิ (Key words) เป็นคำที�มี

ความหมายแสดงถงึความเปน็ไปของการทดลัองนั�น ๆ  ระบุ

อยู่ใต้บทคัดย่อ ทั�งภาษาไทย แลัะภาษาอังกฤษ รวมกัน

แลัว้ไมเ่กนิภาษาลัะ 5-7 คำ ทั�งนี�เพ้�อใหผูู้้ว้จิยัอ้�นใชใ้นการ

คน้หา ในกรณีที�เปน็คำสำคัญิที�จะใช้เปน็คำทับศพัทภ์าษา

อังกฤษ ให้ใช้คำภาษาอังกฤษ

    3.3.5 บทนำ (Introduction) บรรยายความ

เปน็มาสั�น ๆ  ควรมกีารตรวจเอกสาร (literature review) 

รวมทั�งอธิบายจุดประสงค์ของงาน

    3.3.6 อุปกรณ์แลัะวิธีการ (Materials and 

Methods) ในกรณีที�เป็นการคิดค้นขึ�นใหม่ควรอธิบาย

อย่างลัะเอียด ถ้าเป็นวิธกีารที�ทราบกันอยูแ่ล้ัวแลัะตีพมิพ์แล้ัว

ไม่ต้องบรรยายซ�ำ ควรเขียนในลัักษณะข้ออ้างอิง (ขึ�นกับ

ความเห็นของผูู้้พิจารณา) ในกรณีที�มีการใช้สัตว์ทดลัอง 

ขอใหร้ะบรุหสัการอนุญิาตใช้สตัวเ์พ้�องานทางวิทยาศาสตร์

ของผูู้้รับผิู้ดชอบบทความที�ออกโดยคณะกรรมการของ

สถาบัน (institutional review board) เช่น เลัขที�การ

อนุญิาตใช้สัตว์เพ้�องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน

สุขภาพสัตว์แห่งชาติ EA 011/61 (R) กรณีหน่วยงานของ



ผูู้้วิจัยไม่มี IRB ให้ขอหน่วยงานอ้�นที�เทียบเท่า ทั�งนี�ขึ�นอยู่

กบัการดุลัพินิจของสาราณียากร ในกรณีงานวิจัยเกี�ยวข้อง

กบัมนษุย ์ตอ้งไดร้บัการอนมุตัลิัว่งหนา้สำหรบัการวจิยัใน

มนุษย์โดยคณะกรรมการของสถาบัน หร้อคณะกรรมการ

จรยิธรรมที�เทยีบเท่า หรอ้ต้องได้รบัความยินยอมโดยได้รบั

ขอ้มูลั (informed consent) ซึ�งอาจขอความยินยอม ดว้ย

การลังนามหร้อด้วยวาจา หร้ออธิบายว่าทำไมไม่ได้รับ

ความยินยอม

    3.3.7 ผู้ลัการทดลัอง (Results) แลัะวิจารณ์

 (Discussion) รายงานผู้ลัการทดลัองเปน็คำบรรยาย ควร

ให้รายลัะเอียดแลัะเข้าใจง่าย หากเป็นไปได้ควรเสนอผู้ลั

ในรูปของตาราง รูปภาพ หร้อกราฟื่ ไม่ควรแสดงถึงผู้ลัที�

เหมอ้นกนั ถา้เปน็ตาราง (tables) ควรพิมพใ์ห้ชดัเจนแลัะ

ขนาดพอเหมาะกับขนาดของหน้าของสัตวแพทยสาร 

ตารางควรมีความหมายในตัวเอง แลัะต้องมีคำอธิบาย

เหน้อตารางด้วย ในกรณีที�เป็นรูปภาพ (figures) ควรมีคำ

อธบิายสั�น ๆ  เป็นภาษาเดียวกับเน้�อเร้�อง สามารถเป็นภาพ

ขาวดำหร้อภาพสี ต้องส่งมาเป็นไฟื่ลั์แนบมาด้วยขนาดไม่

ต�ำกว่า 250 pixels แลัะอธิบายรายลัะเอียดภาษาเดียวกบั

เน้�อเร้�องไว้ใต้รูป การวิจารณ์ เป็นการวิจารณ์ผู้ลัการ

ทดลัองโดยควรมีการเปรียบเทียบกับผู้ลังานของผูู้้อ้�นที�ได้

กระทำมาแลั้ว แลัะเน้นถึงสิ�งที�ได้ค้นพบ

    3.3.8 สรุป (Conclusion) แลัะคำแนะนำ 

(Suggestion) หากเป็นบทความควรมีการตรวจเอกสาร 

(review papers) หร้อเป็นการทดลัองที�มีหลัายข้อ ควรมี

บทสรุปที�เขียนใจความสำคัญิ

    3.3.9 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledg-

ment) อาจมีหร้อไม่มีก็ได้ เรียบเรียงย่อหน้าเดียวแบบ

กระชับ ระบุแหลั่งทุนวิจัย บุคคลัแลัะหน่วยงานที�ได้รับ

ความช่วยเหลั้อ หร้อความร่วมม้อในงานค้นคว้าวิจัย

    3.3.10 เอกสารอ้างอิง (References)

      ก. การเขียนอา้งองิในเน้�อเร้�องควรอ้างองิ

ดังนี� ค้อ

       1.  กรณีผูู้ร้ายงานเอกสารเป็นคนไทยเม้�อ

เป็นประธานของประโยค เช่น นรสุทธิ� แลัะคณะ (2550) 

หร้อเม้�อผูู้้รายงานอยู่กลัางหร้อท้ายประโยค เช่น (นิวัตร, 

2550) หร้อ (พรเพ็ญิ แลัะคณะ, 2550)

       2.  กรณีผูู้ร้ายงานเอกสารเป็นชาวต่าง

ประเทศเม้�อเปน็ประธานของประโยค เชน่ Tomazewski 

and Daniel (1992), Taylor et al. (1992) หร้อเม้�อ              

ผูู้้รายงานอยู่กลัางหร้อท้ายประโยค เช่น (Tomazewski 

and Daniel, 1992), (Taylor et al., 1992)

       3.  กรณอีา้งถงึบคุคลั หรอ้เร้�องที�ไมเ่คย

ลังพิมพ์มาก่อน (personal communication) ให้อ้าง

เฉพาะในเน้�อเร้�องเทา่นั�น ไมต่อ้งนำไปลังในรายช้�อเอกสาร

อ้างอิง

     ข. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเร้�องควร

อ้างอิงเอกสารภาษาไทยก่อนแล้ัวตามด้วยภาษาอังกฤษ 

โดยเขียนเรียงลัำดับพยัญิชนะของช้�อผูู้เ้ขยีน (ถ้าเป็นภาษา

อังกฤษใช้ช้�อสกุลั ตามด้วยช้�อย่อของผูู้้แต่ง) ตามด้วย ปี 

ช้�อเร้�อง ช้�อหนังส้อหร้อช้�อย่อวารสาร (พิมพ์ตัวเอน) ปีที� 

ฉบับที� แลัะหน้าที�อ้างอิง ดังตัวอย่าง ค้อ

นรสุทธิ� บางภูมิ  นุช โชติช่วง  สุพจน์ อาวสกุลัสุทธิ  วนิดา

พสัดรุกัษ์  วมิลั เพชรกาญิจนาพงศ์  กาญิจนา อิ�มศลิัป์

ธีระศักดิ� พราพงษ์  วรรณดา สุจริต  แลัะ ศิริวรรณ

พราพงษ์. 2550. สรีระเปรียบเทียบทางด้านสุขภาพ

ของโคนมที�ได้รับตำรับพ้ชสมุนไพรไทยในระยะ

ก่อนคลัอด คลัอดแลัะหลังัคลัอด. สตัวิแพทย์สาร.  

58 (2): 1-11.

Suradhat, S., Kesdangsakonwut, S., Sada, W.,           

Buranapraditkun, S., Wongsawang, S. and 

Thanawongnuwech, R. 2006. Negative           

impact of porcine reproductive and                      

respiratory syndrome virus infection on the 

efficacy of classical swine fever vaccine.  

Vaccine. 24 (14): 2634-2642.

     ค. ในกรณีที�อ้างอิงตำรา (textbook) ให้

ระบุช้�อผูู้้เขียน ปีที�พิมพ์ ช้�อเร้�อง ช้�อตำรา (พิมพ์ครั�งที�

เท่าใดแลัะช้�อบรรณาธิการหากมี) สำนักพิมพ์ เม้องแลัะ

ประเทศที�พิมพ์หน้าแรกแลัะหน้าสุดท้ายที�อ้างอิง

Krammer, J.W. 1989. Clinical enzymology. In: 

Clinical Biochemistry of Domestic Animals.  

4th eds., edited by J.J. Kaneko.  Academic 

Press, USA.  p. 346.

      หมายเหตุ ช้�อทางวิทยาศาสตร์ทั�งภาษา

อังกฤษแลัะทับศัพท์ภาษาไทยให้พิมพ์โดยใช้ตัวอักษรที�

ต่างจากตัวเร้�อง



4. บุทควัามปริทัศน์ (Review article)

 4.1  วัตถุประสงค์

    - การสำรวจงานวิจัยที�มีอยู่แลั้ว

    - บทความสำหรับประมวลัความรู้ในเร้�อง 

หร้อประเด็นใดประเด็นหนึ�ง

    - บทความที�แสดงถึงการเคลั้�อนไหว ความ

เป็นมา เป็นไป แลัะ ชี�แนวทางการทำวจัิยที�ควรจะเกดิขึ�น  

    - การประเมินสถานะความรู้ที�ผู้่านมา

    - การให้ข้อมูลัแก่ผูู้้อ่าน ถกเถียง ตีความ 

อภปิราย ชี�แนวทาง ให้ข้อเสนอแนะ บอกทางบวก ทางลับ 

    - บทความที�เรียบเรียงโดยมีการวิเคราะห์ 

วจิารณ ์เปรียบเทยีบวรรณกรรมที�มกีารดำเนินการมาแลัว้

จนถึงปัจจุบนั สงัเคราะห์ให้เกิดความรูท้ี�แสดงภาพของงาน

วิจัยในหัวข้อเร้�องที�ศึกษา 

 4.2  การลัำดับเร้�องควรเรียงดังนี�

    4.2.1 ช้�อเร้�อง สั�น ชดัเจน ไม่เยิ�นเย้อ

    4.2.2 บทคัดย่อ คอ้บทสรุปที�นำมาไว้นำเร้�อง

 หลักัเกณฑ์ิแบบเดียวกับงานวิจยั แต่ไม่ตอ้งมีหวัข้อต่าง ๆ

ควรเน้นถึงความสำคัญิของเร้�อง ปัญิหา อุปสรรค แลัะ          

ข้อเสนอแนะ หร้อบทวิจารณ์ของผูู้้อ้�นแลัะของผูู้้เขียนเอง 

    4.2.3 บทนำ เพ้�อให้ผูู้้อ่านตระหนักถึงความ

สำคัญิของเร้�องที�จะตามมา อาจมีเอกสารอ้างอิงหร้อ        

ไม่ก็ได้ ไม่ควรให้บทนำยาวเกินไป แลัะควรเป็นข้อเขียนที�

เข้าใจง่าย

    4.2.4 เน้�อเร้�อง ไม่มีกฎเกณฑิ์ตายตัวใด ๆ           

ในเร้�องหัวข้อของเน้�อเร้�อง แต่ขึ�นกับเร้�องที�ผูู้้ เขียน               

เรยีบเรยีง ควรแบ่งเปน็หวัขอ้ใหญิ ่ๆ  แลัะอาจมีหวัขอ้ยอ่ย

ตามจำเป็น ผูู้้ เขียนสามารถนำข้อมูลั ความคิดเห็น            

ข้อวิจารณ์ของผูู้้อ้�นมาเสนอในรูปใหม่ ซึ�งอาจเป็น รูป

ตาราง รูปภาพ กราฟื่ฯ แต่ไม่ควรลัอกสิ�งเหลั่านี�มาลังโดย

ไม่ได้ดัดแปลัง ตัดทอน หร้อเรียบเรียงใหม่ หากทำเช่นนั�น

ควรใหเ้ครดติแกเ่จ้าของเร้�อง ถา้เปน็ข้อความควรจัดอยูใ่น

เคร้�องหมายคำพูด

    4.2.5 บทวิจารณ์ ควรมีการวิจารณ์ของ                   

ผูู้้เรียบเรียง เพ้�อให้ผูู้้อ่านคลั้อยตามในประเด็นที�ผูู้้เขียน 

เห็นว่าสำคัญิ หากมีข้อโต้แย้งในเร้�องใด ผูู้้เขียนควรหา

ประจักษ์พยานมาอ้างอิง แลัะสรุปเป็นข้อยุติ หากยังมี            

ข้อสงสัย ควรเสนอแนะให้มีการศึกษาค้นคว้าเพิ�มเติม  

    4.2.6. คำขอบคุณ โดยปกติจะไม่มี แต่หาก           

ผูู้้เขียนได้รับความช่วยเหลั้อต่าง ๆ ในการเรียบเรียงแลัะ

จัดเตรียมต้นฉบับ เช่น การหาข้อมูลั รูปภาพ กราฟื่ ตา

รางฯ จากผูู้้อ้�น แลัะนำสิ�งนั�นมาตีพิมพ์โดยไม่มีการ

ดดัแปลัง กค็วรขออนญุิาตเจา้ของแลัะแสดงความขอบคณุ

ไว้ในตอนนี�ด้วย      

    4.2.7 บรรณานุกรม ไม่จำเป็นต้องมีการ

อ้างอิงในเน้�อเร้�อง แต่หลัักการเขียนใช้แบบเดียวกับ

บทความวิจัย

5. บุทควัามวัิจัยสั�น (Short communication)

 5.1  วัตถุประสงค์

    5.1.1 รายงานการพฒันา/ปรบัปรงุวธิกีารที�

ใช้ในปัจจุบัน

    5.1.2  รายงานการประยกุต์ใช้สาร/เคร้�องมอ้

ต่าง ๆ ที�ไม่เคยใช้มาก่อน

    5.1.3  รายงานที�ขอ้มลูัสมบรูณร์ะดบัหนึ�ง แต่

ต้องรีบเผู้ยแพร่

 5.2  รูปแบบโดยรวม

    5.2.1 ความยาวทั�งหมดไม่เกิน 5 หน้า

กระดาษ A4

    5.2.2  รูปแลัะตารางไม่เกิน 2 ชิ�น ต่อ

บทความ

 5.3  การลัำดับเร้�องควรเรียงดังนี�

    5.3.1 บทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 100 คำ

    5.3.2  คำสำคัญิ ไม่เกิน 5 คำ   

    5.3.3  คำนำ

    5.3.4  อุปกรณ์แลัะวิธีการ

    5.3.5  ผู้ลัแลัะวิจารณ์

    5.3.6  สรุปแลัะข้อเสนอแนะ

    5.3.7  กิตติกรรมประกาศ จะมีหร้อไม่ก็ได้

    5.3.8  เอกสารอ้างอิง 6-10 เร้�อง เขียน         

รูปแบบเดียวกับบทความวิจัย

6. รายงานสัตัวั์ป่วัย (Case report)

 6.1  วัตถุประสงค์

    6.1.1 รายงานการพบโรค/อาการ/กลัุ่ม

อาการ ในสัตว์



    6.1.2  รายงานการตรวจวินจิฉยัโรค/รอยโรค

ในสัตว์

    6.1.3  รายงานการใช้ยา/สารเคมี/อาหาร/

แร่ธาตุ ในสัตว์

 6.2  รูปแบบโดยรวม

    6.2.1. ความยาวทั�งหมด 4 - 10 หน้ากระดาษ 

A4

 6.3  มีการเขียนได้ 2 แบบค้อ

    6.3.1 แบุบุที� 1 มรีปูแบบ คอ้ แบ่งหัวข้อต่าง ๆ

เหม้อนบทความวิชาการ ได้แก่

     6.3.1.1 บทคัดย่อ 

     6.3.1.2  คำสำคัญิ  ไม่เกิน 5 คำ   

    6.3.1.3 คำนำ

     6.3.1.4 อุปกรณ์แลัะวิธีการ

     6.3.1.5 ผู้ลัแลัะวิจารณ์

     6.3.1.6 สรุปแลัะข้อเสนอแนะ

     6.3.1.7 กติตกิรรมประกาศ จะมหีรอ้ไม่ก็ได้  

     6.3.1.8 เอกสารอ้างอิง เขียนรูปแบบเดียว

กับบทความวิจัย

    6.3.2 แบุบุที� 2 ไม่มีรูปแบบ ไม่แบ่งหัวข้อ

     6.3.2.1 บทคัดย่อ 

     6.3.2.2  คำสำคัญิ ไม่เกนิ 5 คำ

     6.3.2.3 เน้�อเร้�อง    

     6.3.2.4 กิตตกิรรมประกาศ จะมหีรอ้ไม่ก็ได้

     6.3.2.5 เอกสารอ้างอิง เขียนรูปแบบเดียว

กับบทความวิจัย



สวััสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน

 พบกันในสัตวแพทยสารฉบับใหม่ลั่าสุด ซึ�งเป็นฉบับปีที� ๗๓ เลั่มที� ๒ ประจำเด้อน กรกฎาคม 

– ธันวาคม ๒๕๖๕ เน้�อหาภายในประกอบไปด้วยเร้�องราวต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องในวงการสัตว์ มีทั�งผู้ลั

งานวิชาการ แลัะบทความทางวิชาการชนิดต่าง ๆ ทั�งทางด้านปศุสัตว์ สัตว์เลัี�ยง สัตว์ป่า แลัะสัตว์น�ำ  

ซึ�งจะเห็นได้ว่าเน้�อหามีความหลัากหลัายแลัะมีความสำคัญิในแวดวงผูู้้ที�ทำงานเกี�ยวข้องกับสัตว์ หวังว่า

ท่านที�สนใจจะได้นำผู้ลังานที�ตีพิมพ์ในวารสารนี� ไปใช้ให้เป็นประโยชน์

 ในนามของสาราณียากร ใคร่ขอกราบขอบพระคุณ ผูู้้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที�กรุณาให้เกียรติ

เป็นอย่างสูงในการพิจารณาผู้ลังานทางวิชาการ สำหรับลังตีพิมพ์ในสัตวแพทยสารฉบับนี� แลัะนักวิจัย 

ทุกท่านที�ส่งผู้ลังาน/บทความวิชาการมา เพ้�อลังตีพิมพ์ไว้ ณ ที�นี�ด้วยค่ะ

       สัตัวัแพทย์ห์ญิงมนทกานตัิ� จิระธีันห์์

              สาราณียากร

สัารจัากสัาราณ่ยากร
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 การพััฒนาวิิธีีการจำแนกเชื้้�อไวิรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้้า ระหวิ่างสายพัันธี์�วิัคซีีนและสายพัันธี์� 

ที่ี�ม้ีการระบาดในประเที่ศไที่ย โดยวิิธีี RT-qPCR

Development of a RT-qPCR assay for differentiation between vaccine 

and field strains of African horse sickness virus in Thailand

ประกิิต บุุญพรประเสริฐ*1  อาภาพร ดอกิพุฒ2  พีรวิิทย์์ บุุญปางบุรรพ1  ฐปณััฐ สงคสุภา1

Prakit Boonpornprasert*1  Arphaphorn Dokphut2  Peerawit Bunpangban1  Tapanut Songkasupa1

Abstract

 Background: African horse sickness (AHS) is an important viral infectious disease affecting all equine 
species. In 2020, the outbreaks of AHS were reported in Thailand. Mass vaccination campaigns have been 
implemented to prevent and control the outbreaks.  However, in some cases, death caused by AHS have 
still occurred in horses after vaccination and there was no available diagnostic tool for differentiation 
between vaccine and field strains. The aim of this study was to develop a novel RT-qPCR assay able to 
distinguish the AHSV between vaccine strains from field isolate in Thailand.
 Methods: The five equine blood samples of AHSV field isolate in Thailand prior the National  
Vaccination Program were genetic characterized by DNA sequencing technique. Then, the genetic  
sequence data of AHSV field isolate and from the NCBI database were used for designing RT-qPCR  
primers and probe targeting VP2 gene using Geneious program. The conditions of RT-qPCR were  
optimized. The analytical sensitivity and analytical specificity of novel RT-qPCR were validated including  
comparison the results with the WOAH-recommended RT-qPCR targeting VP7 gene. The experiment was 
tested in 22 pre-vaccination clinical samples and trivalent and monovalent vaccines against AHSV  
serotype 1; AHSV reference viruses serotypes 1, 3 and 4 and the other viruses: EIV, EHV-1, EHV-4 and JEV.
 Results: A novel RT-qPCR was capable of detecting AHSV with 100% accuracy in comparison with 
the WOAH-recommended RT-qPCR. Optimal final concentrations of forward primers, reverse primers and 
probes were 400, 800 and 800 nM, respectively. The analytical sensitivity of RT-qPCR was 2.6 DNA copies/
reaction. The coefficient of determination (R2) between novel and WOAH-recommended RT-qPCR was 
0.99.  The result showed that the assay has successfully detected only Thai AHSV field isolates and shows 
no cross reactivity with AHSV in the vaccines, reference AHSV and other viruses.
 Conclusion: This novel RT-qPCR assay is considered a highly sensitive and specific AHSV  
molecular diagnostic tool.  It can be effectively used for the differentiation between field isolate in 
Thailand and vaccine strains of AHSV. This assay could be beneficial for effective AHS surveillance and 
could be applied for virus identification preparing for the next disease outbreak.

Keywords: RT-qPCR, African horse sickness virus, virus differentiation, field isolate in Thailand, vaccine strain 
1 National Institute of Animal Health, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
2 Veterinary Research and Development Center Upper Northern Region, Wiang Tan, Hang Chat, Lampang 52190, Thailand
*Corresponding author: Tel. 02-579-8908 Fax. 02-579-8919 E-mail: prakitb@dld.go.th
1 สถาบุันสุขภาพสัตวิ์แห่่งชาติ แขวิงลาดย์าวิ เขตจตุจักิร กิรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย์
2 ศูนย์์วิิจัย์และพัฒนากิารสัตวิแพทย์์ภาคเห่นือตอนบุน ต.เวิีย์งตาล อ.ห่้างฉััตร จ.ลำปาง 52190 ประเทศไทย์
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บที่คัดย่อ

 ที่ี�ม้าของการศึกษา: กิาฬโรคแอฟริกิาในม้าเป็น 

โรคติดเชื�อไวิรัสที�สำคัญในม้า ในปี พ.ศ 2563 พบุกิาร

ระบุาดในประเทศไทย์ มาตรกิารฉัีดวิัคซีีนถูกินำมาใช้ 

เพื�อป้องกิันและควิบุคุมโรค อย่์างไรก็ิตามกิารป่วิย์ตาย์

เนื�องจากิโรคนี�ย์ังพบุในม้าห่ลังกิารฉัีดวิัคซีีน กิารพบุเชื�อ 

ในมา้ที�ปว่ิย์ตาย์ไมส่ามารถวินิจิฉัยั์ได้วิา่เป็นสาย์พนัธุ์ุว์ิคัซีนี

ห่รือสาย์พันธ์ุุ์ที�มีกิารระบุาดในประเทศไทย์ เนื�องจากิ 

ย์ังไม่มีวิิธุ์ีกิารตรวิจวิินิจฉััย์เพื�อจำแนกิระห่วิ่างสาย์พันธุ์ุ ์

กิารศึกิษานี�มีวิัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาวิิธุ์ี RT-qPCR ที�

สามารถจำแนกิเชื�อไวิรัสกิาฬโรคแอฟริกิาในม้าระห่วิ่าง

ออกิจากิสาย์พันธุ์ุ์วิัคซีีนสาย์พันธุ์ุ์ที�มีกิารระบุาดใน

ประเทศไทย์

 วิิธีีการ: ตรวิจสอบุลำดับุนิวิคลีโอไทด์ของย์ีน VP2 

ของเชื�อไวิรัสกิาฬโรคแอฟริกิาในม้าสาย์พันธุ์ุ์ท้องถิ�นที�

ระบุาดอย์ู่ในประเทศไทย์ช่วิงกิ่อนนำเข้าวิัคซีีนมาใช้  

โดย์วิิธุ์ี DNA sequencing จากิตัวิอย์่างเลือดม้า จำนวิน 5 

ตัวิอย์่าง จากินั�นนำข้อมูลที�ได้ร่วิมกิับุลำดับุสารพันธุ์ุกิรรม

ในฐานข้อมูล NCBI มาออกิแบุบุ primers และ probe 

สำห่รับุวิิธุ์ี RT-qPCR ที�จำเพาะต่อย์ีน VP2 ของเชื�อไวิรัส

โดย์ใช้โปรแกิรม Geneious ตรวิจสอบุห่าควิามเข้มข้น 

ที�เห่มาะสมของ primers และ probe และตรวิจสอบุ 

ควิามใช้ได้ของวิิธุ์ีด้วิย์กิารห่าค่าควิามไวิและควิามจำเพาะ

เชิงวิิเคราะห่์ รวิมทั�งเปรีย์บุเทีย์บุผู้ลกิับุวิิธุ์ี RT-qPCR ที� 

WOAH แนะนำที�จำเพาะต่อย์ีน VP7 โดย์ใช้ตัวิอย์่างทาง

คลินิกิจากิพื�นที�ระบุาดจำนวิน 22 ตัวิอย์่างกิ่อนมีกิาร 

นำเข้าวิัคซีีน กิับุสาย์พันธุ์ุ์วิัคซีีน trivalent, monovalent 

ซีีโรไทป์ 1; เชื�อไวิรัสอ้างอิง ซีีโรไทป์ 1, 3 และ 4 รวิมทั�ง

เชื�อไวิรัสก่ิอโรคในม้าชนิดอื�น ๆ ได้แก่ิ EIV, EHV-1, EHV-4 

และ JEV

 ผล: วิิธุ์ี RT-qPCR ที�พัฒนาขึ�นนี�สามารถตรวิจห่า

เชื�อไวิรัสกิาฬโรคแอฟริกิาในม้าได้อย์่างถูกิต้อง 100%  

เมื�อเปรีย์บุเทีย์บุกิับุวิิธุ์ี RT-qPCR ที� WOAH แนะนำ ค่า

ควิามเข้มข้นที�เห่มาะสมของ primers ชนิด forward, 

reward และ probe มคีา่ควิามเขม้ขน้สดุทา้ย์เทา่กิบัุ 400, 

800 และ 800 nM ตามลำดับุ ค่าควิามไวิเชิงวิิเคราะห่์ของ

วิิธุ์ีนี�เท่ากิับุ 2.6 DNA copies/reaction มีค่าสัมประสิทธุ์ิ� 

สห่สัมพนัธุ์ข์องวิธิุ์ทีี�พฒันาขึ�นให่ม่และวิธิุ์ทีี� WOAH แนะนำ

เท่ากัิบุ 0.99 และผู้ลทดสอบุในตัวิอย่์างทางคลินิกิกิ่อนมี

กิารนำเข้าวัิคซีนี สามารถจำแนกิเชื�อไวิรัสกิาฬโรคแอฟริกิา

ในมา้สาย์พนัธุ์ุท้์องถิ�นที�ระบุาดในประเทศไทย์ได ้โดย์ไมเ่กิดิ

ปฏิิกิิริย์าข้ามกิันกิับุเชื�อไวิรัสสาย์พันธุ์ุ์วิัคซีีน เชื�อไวิรัส

อ้างอิง รวิมทั�งเชื�อไวิรัสกิ่อโรคในม้าชนิดอื�น ๆ 

 สรป์: วิธิุ์ ีRT-qPCR ที�พฒันาขึ�นมคีวิามไวิและควิาม

จำเพาะสูง สามารถใช้จำแนกิเชื�อไวิรัสกิาฬโรคแอฟริกิา 

ในม้า สาย์พันธุ์ุ์วิัคซีีนออกิจากิสาย์พันธุ์ุ์ที�มีกิารระบุาด 

ในประเทศไทย์ไดอ้ย์า่งถกูิตอ้ง วิธีิุ์นี�จะเปน็ประโย์ชนต์อ่กิาร

เฝ้้าระวิังกิารระบุาดของโรคกิาฬโรคแอฟริกิาในม้าอย์่างมี

ประสิทธุ์ิภาพ สามารถนำวิิธีุ์ที�ได้จากิกิารศึกิษาในครั�งนี� 

ไปประยุ์กิตใ์ชใ้นกิารจำแนกิสาย์พันธุ์ุเ์ชื�อไวิรสั เมื�อเกิดิกิาร

ระบุาดของโรคขึ�นอีกิครั�ง

คำสำคัญ: RT-qPCR เชื�อไวิรัสกิาฬโรคแอฟริกิาในม้า  

กิารจำแนกิเชื�อไวิรัส สาย์พันธุ์ุ์ในประเทศไทย์ สาย์พันธุ์ุ์

วิัคซีีน

บที่นำ

 กิาฬโรคแอฟริกิาในม้า (African horse sickness, 

AHS) เป็นโรคติดต่อที�มีควิามสำคัญในม้า พบุกิารระบุาด

ในห่ลาย์พื�นที�  ได้แก่ิ ทวิีปแอฟริกิาทางตอนเห่นือ 

ตะวิันออกิกิลาง ทวิีปย์ุโรปในประเทศสเปน และโปรตุเกิส 

พื�นที�ที�พบุกิารระบุาดของโรค AHS ส่วินให่ญ่อย์ู่ในทวิีป

แอฟริกิา (OIE, 2019) องค์กิารสุขภาพสัตวิ์โลกิ (WOAH)  

ได้ราย์งานกิารระบุาดของโรค AHS ขึ�นเป็นครั�งแรกิ 

ในประเทศไทย์และในทวิีปเอเชีย์ช่วิงเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2563 (OIE, 2020) และจากิกิารถอดรหั่สพันธุุ์กิรรมของ

เชื�อไวิรัส AHS ที�ระบุาดนั�น พบุวิ่าเป็นสาย์พันธุ์ุ์ ซีีโรไทป์ 1 

(King et al., 2020) 

 กิาฬโรคแอฟริกิาในม้า เกิิดจากิเชื�อไวิรัส AHS  

ซีึ�งถูกิจัดอย์ู่ในวิงศ์ Reoviridae สกุิล Orbivirus มี 

สารพันธุุ์กิรรมชนิด RNA สาย์คู่ที�มีลักิษณัะเป็นท่อน  

จำนวิน 10 ท่อน ประกิอบุด้วิย์ย์ีน VP1-VP7 ซีึ�งทำห่น้าที�

ควิบุคุมกิารสังเคราะห่์โปรตีนโครงสร้างของไวิรัส และย์ีน 

NS1-NS3 และ NS3A ซีึ�งทำห่น้าที�ควิบุคุมกิารสังเคราะห่์
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โปรตีนที�ไม่ได้เป็นโครงสร้างของไวิรัส (Roy et al., 1994) 

โดย์ย์ีน VP2 ทำห่น้าที�ควิบุคุมกิารสังเคราะห่์โปรตีน

โครงสร้างเปลือกิไวิรัสชั�นนอกิ (outer capsid protein) 

เพื�อจับุกิับุตัวิรับุ (receptor) บุนผู้ิวิเซีลล์ของโฮสต์ 

ในกิระบุวินกิารเข้าสู่เซีลล์ และเป็นตำแห่น่งห่ลักิในกิาร 

กิระตุน้ภูมคิุม้กัิน อกีิทั�งยี์น VP2 ย์งัเป็นยี์นเป้าห่มาย์สำห่รับุ

ใช้จำแนกิซีีโรไทป์ของเชื�อไวิรัส AHS อีกิด้วิย์ โดย์เชื�อไวิรัส 

AHS มีจำนวินทั�งห่มด 9 ซีีโรไทป์ ซีึ�งวิิธุ์ีกิารตรวิจเพื�อ

วิินิจฉััย์โรคทางห้่องปฏิิบุัติกิารที�รวิดเร็วิและแม่นย์ำคอืวิธิุ์ี 

RT-qPCR โดย์ใช้ primers และ probe ที� WOAH แนะนำ 

(Guthrie et al., 2013; OIE, 2019) ที�จำเพาะต่อย์ีน VP7 

โดย์ใช้ในกิารวินิิจฉัยั์โรค AHS แต่ไม่สามารถแย์กิซีีโรไทป์ได้ 

 ปัจจุบุันกิรมปศุสัตวิ์มีมาตรกิารควิบุคุมโรค AHS  

ในม้าโดย์กิารใช้วิัคซีีนซีึ�งนำเข้าจากิประเทศแอฟริกิาใต้ 

เป็นวิัคซีีนเชื�อเป็นชนิดรวิม 3 ซีีโรไทป์ (trivalent) ได้แกิ่ 

ซีีโรไทป์ 1, 3 และ 4 และวัิคซีีนชนิด monovalent  

ซีีโรไทป์ 1 อย์่างไรก็ิตามยั์งพบุกิารป่วิย์ตาย์ในม้าห่ลังทำ

วิัคซีีน กิรณัีนี�ทำให้่กิารตรวิจวิินิจฉััย์โรคจำเป็นต้องห่า

สาเห่ตุวิา่เกิดิจากิเชื�อไวิรัสที�ระบุาดในพื�นที�ห่รือเชื�อจากิกิาร

ฉัดีวิคัซีนี เนื�องจากิเชื�อที�ระบุาดในประเทศไทย์และเชื�อของ

วิัคซีีนที�ใช้ในปัจจุบุันเป็นสาย์พันธ์ุุ์ซีีโรไทป์ 1 เห่มือนกัิน  

ซีึ�งห่้องปฏิิบัุติกิารไม่สามารถจำแนกิเชื�อไวิรัสด้วิย์วิิธีุ์เพาะ

แย์กิเชื�อ ห่รือตรวิจทางภูมิคุ้มกิันวิิทย์าได้ จึงต้องอาศัย์ 

วิิธุ์ีทางอณูัชีวิวิิทย์า ได้แกิ่ วิิธีุ์วิิเคราะห์่ลำดับุนิวิคลีโอไทด์

ของสารพันธุ์ุกิรรม (DNA sequencing) ในกิารตรวิจสอบุ

ลำดับุสารพันธุ์ุกิรรมเพื�อจำแนกิเชื�อไวิรัส แต่วิิธุ์ีนี�เป็นวิิธุ์ีที�

ซีับุซี้อน ใช้เวิลาในกิารทดสอบุนาน จำเป็นต้องใช้สาร

พันธุุ์กิรรมที�มี คุณัภาพสูงและปริมาณัมากิเพีย์งพอ 

ตอ่กิารทดสอบุ และผู้ลจากิกิารวิเิคราะห์่ลำดับุนิวิคลีโอไทด์

ของสารพันธุ์ุกิรรมที�ตำแห่น่งย์ีน VP2 พบุวิ่าสาย์พันธุ์ุ์ 

ที�ระบุาดในประเทศไทย์และสาย์พันธุ์ุ์วิัคซีีน มีควิามแตกิ

ต่างกิันมากิพอที�จะสามารถพัฒนาวิิธุ์ีจำแนกิได้ด้วิย์วิิธุ์ี 

RT-qPCR ดังนั�นกิารศึกิษานี�จึงมีวิัตถุประสงค์เพื�อพัฒนา

วิิธุ์ีกิารจำแนกิเชื�อไวิรัส AHS ซีีโรไทป์ 1 ระห่วิ่างสาย์พันธุ์ุ์

ที�ระบุาดในประเทศไทย์ และสาย์พันธุ์ุ์วิัคซีีนออกิจากิกิัน 

ด้วิย์วิิธุ์ี RT-qPCR โดย์อาศัย์ย์ีน VP2 ซีึ�งเป็นวิิธุ์ีที�มีควิามไวิ

และควิามจำเพาะสูง ปฏิบัิุตงิานง่าย์ ใช้เวิลาในกิารทดสอบุ

เพีย์ง 1-2 ชั�วิโมง และมค่ีาใช้จ่าย์ต�ำกิว่ิาวิธิุ์ ีDNA sequencing

อ์ปกรณ์�และวิิธีีการ

ตััวิอย่าง

สำหรับพััฒนาวิิธีี RT-qPCR

 คัดเลือกิตัวิอย์่างเลือดม้าที�ให่้ผู้ลบุวิกิต่อเชื�อไวิรัส 

AHS ด้วิย์วิิธีุ์ RT-qPCR และเป็นตัวิอย์่างที�มีค่า Ct  

นอ้ย์กิวิา่ 25 จำนวิน 5 ตวัิอย์า่ง ประกิอบุดว้ิย์ตวัิอย์า่งเลอืด

จากิจังห่วิัดนครราชสีมา ชัย์ภูมิ เพชรบุุรี ราชบุุรี และ

สระแกิ้วิ จำนวินจังห่วิัดละ1 ตัวิอย์่าง ซีึ�งเป็นตัวิอย์่างที�

ครอบุคลุมพื�นที�ระบุาดทั�วิประเทศที�เกิ็บุกิ่อนกิารนำวิัคซีีน

เข้ามาใช้ในประเทศ 

สำหรับเปรียบเที่ียบประสิที่ธีิภาพัของวิิธีี

 ตัวิอย์่างทางคลินิกิ ได้แกิ่ เลือดและอวิัย์วิะภาย์ใน

ของม้า จำนวิน 22 ตัวิอย์่าง ที�ได้จากิม้าป่วิย์ตาย์ในพื�นที�

กิ่อนกิารนำเข้าวิัคซีีนมาใช้ในประเทศ 

เชื้้�อไวิรัส

 เชื�อไวิรัส AHS สาย์พันธุ์ุ์วิัคซีีน นำมาจากิวิัคซีีน 2 

ชนิดที�มีกิารใช้ในประเทศไทย์ ได้แกิ่ วิัคซีีนชนิดรวิม 

(trivalent) ซีีโรไทป์ 1, 3 และ 4 และวัิคซีีนชนิด  

monovalent ซีีโรไทป์ 1 (Onderstepoort Biological 

Products [OBP] Ltd., South Africa) และเชื�อไวิรัส  

AHS อ้างอิง ได้แกิ่ เชื�อไวิรัส AHS ซีีโรไทป์ 1 (AHSV-1, 

RSArah1/03), ซีีโรไทป์ 3 (AHSV-3, RSArah3/03),  

ซีีโรไทป์ 4 (AHSV-4, RSArah4/03) ซึี�งได้มาจากิห่้อง 

ปฏิิบัุติกิารอ้างอิง (The Pirbright Institute, ประเทศ 

สห่ราชอาณัาจักิร) เชื�อไวิรัสชนิดอื�นที�กิ่อโรคในม้า ได้แกิ่ 

Equine influenza virus (EIV), Equine herpes virus-1 

(EHV-1) และ Equine Herpes virus-4 (EHV-4) จากิ  

The National Veterinary Services Laboratories (NVSL) 

ประเทศสห่รัฐอเมริกิา และ Japanese encephalitis 

virus (JEV) ซีึ�งเกิบ็ุไวิท้ี�อณุัห่ภมู ิ-80°C ของห่อ้งปฏิบิุตักิิาร 

กิลุ่มไวิรัสวิิทย์า สถาบุันสุขภาพสัตวิ์แห่่งชาติ

การสกัดสารพัันธี์กรรม้

 สกิัดสารพันธุ์ุกิรรมของเชื�อไวิรัส AHS จากิวิัคซีีน

ชนิดรวิม (trivalent) จำนวิน 1 ตัวิอย่์าง วิัคซีีนชนิด  
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monovalent จำนวิน 1 ตัวิอย์่าง เชื�อไวิรัส AHS อ้างอิง 

ได้แกิ่ เชื�อไวิรัส AHS ซีีโรไทป์ 1, ซีีโรไทป์ 3, ซีีโรไทป์ 4 

จำนวินอย่์างละ 1 ตัวิอย่์าง และเชื�อไวิรัสกิ่อโรคชนิดอื�น 

ในม้า ได้แกิ่ EIV, EHV-1, EHV-4 และ JEV จำนวิน 

อย์า่งละ 1 ตวัิอย์า่ง ตวัิอย์า่งทางคลนิกิิจำนวิน 22 ตวัิอย์า่ง 

ด้วิย์ชุดสกิัดสารพันธุ์ุกิรรม IndiSpin Pathogen Kit  

(Indical Bioscience, Germany) โดย์ปฏิิบุัติตามคู่มือ 

กิารใช้งาน และเกิ็บุสารพันธุ์ุกิรรมที�สกิัดได้ ไวิ้ที�อุณัห่ภูมิ 

-20°C จนกิวิ่าจะทดสอบุ

การตัรวิจสอบลำดับสารพัันธี์กรรม้ด้วิยวิิธีี DNA 

sequencing

 ตรวิจสอบุลำดับุสารพันธุ์ุกิรรมบุางส่วินของย์ีน  

VP2 จากิตัวิอย์่างเลือดม้า จำนวิน 5 ตัวิอย์่าง ด้วิย์วิิธุ์ี 

conventional PCR (Mann et al., 2011) และ DNA 

sequencing โดย์เครื�อง DNA genetic analyzer รุ่น ABI 

3500 (Applied Biosystems, USA) และใช้ชุดน�ำย์า 

BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit 

(Thermo Fisher Scientific, USA) จากินั�นนำลำดับุสาร

พันธุ์ุกิรรมของเชื�อไวิรัส AHS ที�ได้มาวิิเคราะห่์ด้วิย์

โปรแกิรม BLAST ในฐานข้อมูล GenBank ของ National 

Center for Biotechnology Information (NCBI) เพื�อ

เปรยี์บุเทยี์บุกิบัุขอ้มลูสารพนัธุ์กุิรรมของเชื�อไวิรสั AHS ของ 

King et al. (2020) ในฐานข้อมูลขนาดประมาณั 1,400 bp

การออกแบบ primers และ probe สำหรับวิิธีี 

RT-qPCR 

 นำข้อมูลลำดับุสารพันธุ์ุกิรรมของยี์น VP2 ของ 

เชื�อไวิรัส AHS สาย์พันธุ์ุ์วิัคซีีน ซีีโรไทป์ 1 จากิฐานข้อมูล 

GenBank accession no. KT030331.1 (Guthrie et al., 

2015) มาใช้เป็นสาย์พันธุ์ุกิรรมต้นแบุบุ และใช้ข้อมูล 

ลำดับุสารพันธุ์ุกิรรมของย์ีน VP2 ของเชื�อไวิรัส AHS ที�พบุ

ในประเทศไทย์ จำนวิน 3 ตัวิอย์่าง ซีึ�งมีอย์ู่ในฐานข้อมูล 

GenBank คือ MT461278.1-MT461280.1 (King et al., 

2020) รวิมทั�งลำดับุสารพันธุ์ุกิรรมที�ได้จากิกิารทำ DNA 

sequencing จำนวิน 5 ตัวิอย์่างมาเปรีย์บุเทีย์บุลำดับุ 

สารพันธุ์ุกิรรม (multiple sequence alignment) โดย์

ใช้โปรแกิรม MAFFT (Kuraku et al., 2013) ซีึ�งอย์ู่ใน

โปรแกิรม Geneious Prime 2021.2 (https://www.

geneious.com) นำผู้ลที�ไดม้าออกิแบุบุคู ่primers โดย์ใช้

โปรแกิรม Primers 3 version 2.3.7 (Untergasser et al., 

2012) สำห่รับุกิารออกิแบุบุ probe นั�นจะเลือกิบุริเวิณัที�

มีควิามแตกิต่างกัินระห่ว่ิางลำดับุสารพันธุุ์กิรรมของเชื�อ

ไวิรัส AHS สาย์พันธุ์ุ์วิัคซีีน ซีีโรไทป์ 1 และลำดับุสาร

พันธุ์ุกิรรมของเชื�อไวิรัส AHS สาย์พันธุ์ุ์ที�ระบุาดใน

ประเทศไทย์ทั�ง 8 ตัวิอย์่างมากิที�สุด

การสร้าง plasmid DNA

 คดัเลอืกิตวัิอย์า่ง RNA ของเชื�อไวิรสั AHS สาย์พนัธุ์ุ์

ที�ระบุาดในประเทศไทย์จำนวิน 1 ตวัิอย์า่ง จากิ 5 ตวัิอย์า่ง 

โดย์คดัเลอืกิตวัิอย์า่งที�มคีา่ Ct ต�ำสดุ มาทำกิารเพิ�มปรมิาณั

สารพันธุ์ุกิรรมตรงบุริเวิณัย์ีน VP2 ด้วิย์วิิธุ์ี RT-PCR โดย์ใช้

ชุดน�ำย์า QIAGEN One-Step RT-PCR Kit (Qiagen, 

Germany) ใช้ primers ที�ได้จากิกิารออกิแบุบุเพื�อทำกิาร

โคลนนิ�ง plasmid ดังนี� 1066F 5’-ACGAGAGGGTGGG-

GGAATTA-3’ และ 1991R 5’-GTTCGCTTTTTCGCT-

GTCGT-3’ ตั�งค่าสภาวิะทดสอบุดังนี� ขั�นตอน Reverse 

transcription 50°C นาน 30 นาที Pre-denaturation 

95°C นาน 15 นาที ตามด้วิย์ 34 รอบุ ของ Denaturation 

95°C นาน 15 วิินาที Annealing 55°C นาน 15 วิินาที 

และ Extension 72°C นาน 1 นาที PCR product ที�ได้มี

ขนาด 926 bp จากินั�นนำสารพนัธุ์กุิรรมที�เพิ�มปรมิาณัแลว้ิ

มาทำให่้บุริสุทธุ์ิ�ด้วิย์ชุดน�ำย์า FavorPrep™ GEL/PCR 

Purification Kit (Favorgen, Taiwan) นำ PCR product 

ของย์ีน VP2 ที�ได้ไปทำกิารโคลนนิ�งโดย์ Transform ลงใน 

E.coli และใช้ชุดน�ำย์า pGem®-T easy vector systems 

(Promega, USA) 

ควิาม้เข้ม้ข้นที่ี�เหม้าะสม้ของ primers และ probe 

ของวิิธีี RT-qPCR ที่ี�พััฒนาขึ�น

 ห่าควิามเข้มข้นที�เห่มาะสมของ primers และ 

probe โดย์นำตัวิอย์่าง plasmid DNA มาทดสอบุด้วิย์ 

วิิธุ์ีกิารทดลองแฟกิทอเรีย์ล โดย์แบุ่งควิามเข้มข้นของ  

primers และ probe แต่ละเส้น ออกิเป็น 2 ระดับุ คือ 

400 และ 800 nM ทดสอบุที�ควิามเข้มข้นละ 4 ซี�ำ โดย์ใช้ 

ชดุน�ำย์าเพิ�มปริมาณัสารพันธุุ์กิรรม TaqMan™ Fast Virus 
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1-Step Master Mix (Applied Biosystems™, USA)  

โดย์ตั� งค่าสภาวิะทดสอบุดังนี�  ขั�นตอน Reverse  

transcription 50°C นาน 10 นาที Pre-denaturation 

95°C นาน 5 นาที ตามด้วิย์ 45 รอบุ ของ Denaturation 

95°C นาน 10 วิินาที และ Annealing/ Extension 60°C 

นาน 30 วิินาที จากินั�นวิิเคราะห่์ห่าค่าทางสถิติ One-way 

ANOVA และทดสอบุกิารกิระจาย์ตัวิของข้อมูลด้วิย์วิิธุ์ี 

D’Agostino-Pearson test โดย์ใช้โปรแกิรม MedCalc® 

ควิามเข้มข้นที�เห่มาะสม ได้แกิ่ ควิามเข้มข้นที�ให่้ผู้ลของ 

ค่า Ct ต�ำที�สุด 

การหาค่าควิาม้ไวิ (Analytical sensitivity) และ

ควิาม้จำเพัาะเชื้ิงวิิเคราะห� (Analytical specificity)

 นำ plasmid DNA ที�ได้ ไปตรวิจวิัดควิามเข้มข้น 

ตั�งต้น โดย์ใช้เครื�อง NanoDrop 2000 spectrophotometer 

(Themo Fisher scientific, USA) ซีึ�งจะได้ห่น่วิย์เป็น  

ng/µL แล้วิทำกิารคำนวิณัปริมาณัควิามเข้มข้นของ  

plasmid DNA ให้่อย์ู่ในรูปของ DNA copy number 

(Whelan et al., 2003) 

 ทดสอบุห่าควิามไวิของวิิธุ์ี RT-qPCR ที�พัฒนาขึ�น 

โดย์จะเป็นปริมาณัต�ำสุดของ plasmid DNA ที�ตรวิจพบุ 

โดย์เจือจาง plasmid DNA แบุบุ ten-fold serial dilution 

ด้วิย์สารละลาย์ Salmon sperm (Invitrogen, USA)  

ควิามเข้มขน้ละ 3 ซี�ำ แล้วิทำกิารทดสอบุด้วิย์วิธิุ์ ีRT-qPCR 

ที�พัฒนาขึ�น โดย์ใช้ primers และ probe ควิามเข้มข้น 

ที�เห่มาะสมตามที�ทดสอบุ และนำผู้ลที�ได้มาสร้างสมกิาร

เส้นตรงระห่วิ่างปริมาณั plasmid DNA กิับุค่า Ct ของวิิธุ์ี 

RT-qPCR ที�พัฒนาขึ�น คำนวิณัห่าค่าสัมประสิทธุ์ิ�กิาร 

ตดัสนิใจ (R2) เพื�อตรวิจสอบุวิา่กิารเจอืจาง plasmid DNA 

เป็นไปอย์่างเห่มาะสม จากินั�นเลือกิควิามเข้มข้นสุดท้าย์

ของ plasmid DNA ที�ให่้ผู้ลบุวิกิทั�ง 3 ซี�ำ นำมาเจือจาง

แบุบุ two-fold serial dilution แล้วิตรวิจสอบุด้วิย์วิิธีุ์ 

RT-qPCR ควิามเข้มข้นละ 12 ซี�ำ วิิเคราะห่์ผู้ลด้วิย์สถิติ 

Probit regression analysis โดย์ใช้โปรแกิรม MedCalc 

ที�ควิามเชื�อมั�น 95% (Stokdyk et al., 2016)

 ทดสอบุห่าควิามจำเพาะของวิิธุ์ี RT-qPCR ที� 

พัฒนาขึ�น โดย์กิารทดสอบุกิับุตัวิอย์่างทางคลินิกิจำนวิน 5 

ตวัิอย์า่งนำมารวิมกินั (pooled clinical sample) ตวัิอย์า่ง

เชื�อไวิรัส ได้แกิ่ วิัคซีีนรวิม (trivalent) ซีีโรไทป์ 1, 3 และ 

4 และวิัคซีีนชนิด monovalent ซีีโรไทป์ 1 ตัวิอย์่างเชื�อ

ไวิรสัอ้างอิง ได้แก่ิ เชื�อไวิรสั AHS ซีีโรไทป์ 1, AHS ซีโีรไทป์ 3 

AHS ซีีโรไทป์ 4 และตัวิอย่์างเชื�อไวิรัสชนิดอื�นที�กิ่อโรค 

ในม้า ได้แกิ่ เชื�อไวิรัส EIV, EHV-1, EHV-4 และ JEV

การเปรียบเที่ียบระหวิ่างวิิธีี RT-qPCR ทีี่�พััฒนาขึ�นกับ

วิิธีี RT-qPCR ม้าตัรฐานในการตัรวิจเชื้้�อไวิรัส AHS 

 ทำกิารเปรีย์บุเทีย์บุประสิทธุ์ิภาพของวิิธุ์ีกิาร 

ตรวิจห่าสารพันธุ์ุกิรรมของเชื�อไวิรัส AHS ระห่วิ่างวิิธุ์ี 

RT-qPCR ที�พัฒนาขึ�นให่ม่กิับุวิิธุ์ีมาตรฐาน RT-qPCR ที� 

WOAH แนะนำ โดย์ใช้สารพันธุ์ุกิรรมชนิด RNA ของ

ตัวิอย์่างทางคลินิกิที�ได้จากิสัตวิ์ป่วิย์ตาย์ด้วิย์โรค AHS  

กิ่อนที�จะมีกิารนำเข้าวัิคซีีนมาใช้ในประเทศไทย์จำนวิน  

22 ตัวิอย์่าง มาวิิเคราะห่์ห่าควิามสัมพันธุ์์ของสองวิิธุ์ ี

จากิค่าสัมประสิทธุ์ิ�สห่สัมพันธุ์์ (r) โดย์ใช้โปรแกิรม  

MedCalc (Wang et al., 2012)

ผลและวิิจารณ์�

 ตัวิอย์่างทั�ง 5 ที�นำมาพัฒนาวิิธุ์ี RT-qPCR มี 

ลำดับุนิวิคลีโอไทด์บุางส่วินของยี์น VP2 ขนาด 1,400  

นิวิคลีโอไทด์เห่มือนกิับุเชื�อไวิรัส AHS ซีีโรไทป์ 1 ที�มี 

กิารระบุาดในประเทศไทย์ซีึ�งราย์งานโดย์ King et al. 

(2020) accession no. MT461278.1-MT461280.1  

ซีึ�งมีควิามเห่มือนของลำดับุนิวิคลีโอไทด์ 100 % จึงถือวิ่า

เป็นเชื�อไวิรสั AHS ที�ระบุาดในพื�นที� กิอ่นมกีิารนำเขา้วัิคซีนี

มาใช้ในประเทศไทย์

 primers และ probe ที�ออกิแบุบุ มีราย์ละเอีย์ด

ข้อมูลดังแสดงในตารางที� 1 ซีึ�งประกิอบุด้วิย์ primers 2 

เส้น (forward และ reverse) และ probe 1 เส้น โดย์ที� 

primers ออกิแบุบุบุรเิวิณัย์นี VP2 สว่ิน probe มกีิารเลอืกิ

บุริเวิณัที�แตกิต่างระห่วิ่างสาย์พันธุ์ุ์วิัคซีีนและสาย์พันธุ์ุ์ 

ที�พบุในประเทศไทย์ 4 ตำแห่น่ง (mismatch) แสดง

ตำแห่น่งของ primers และ probe บุนลำดับุนิวิคลีโอไทด์

ของย์ีน VP2 ของเชื�อไวิรัสดังรูปที� 1
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Name Type
Sequence 
(5’3’)

Length 
(bp)

Position 
(nt*)

Product 
size (bp)

1714F F TTGACTGAATCG-
GTGGAGATCC

22 1714-1735

140 
1853R R TGCCCACCCCTA-

GAGAAAATC
21 1833-1853

AHSV1_WT P FAM-AGAAGTG-
GAAGACTGTTGTT-
GATGA-QSY

25 1760-1784

ตัารางที่ี� 1 ข้อมูล primers และ probe ที�จำเพาะต่อย์ีน VP2 ของเชื�อ
ไวิรัส AHS สำห่รับุวิิธุ์ี RT-qPCR

ห่มาย์เห่ตุ *nt = nucleotide
   F = forward primer
   R = reverse primer
   P = probe

รูปที่ี� 1 ตำแห่น่งของ primers และ probe บุนลำดับุสารพันธุ์ุกิรรมของย์ีน VP2 ของเชื�อไวิรัส AHS โดย์ forward primer จับุที�ตำแห่น่ง 1714-1735, 
reverse primer จับุที�ตำแห่น่ง 1833-1853 และ Probe จับุที�ตำแห่น่ง 1760-1784 ของสาย์ consensus ที�ได้จากิลำดับุสารพันธุ์ุกิรรมของเชื�อไวิรัส AHS 
สาย์พันธุ์ุ์วิัคซีีน (ลำดับุที� 1) สาย์พันธุ์ุ์ที�มีกิารราย์งานในประเทศไทย์ (ลำดับุที� 2-4) จากิฐานข้อมูล NCBI และลำดับุสารพันธุ์ุกิรรมที�ได้จากิกิารทดสอบุใน
ครั�งนี�จำนวิน 5 ตัวิอย์่าง (ลำดับุที� 5-9)

การ
ที่ดลอง

ควิาม้เข้ม้ข้นของ primers และ probe (nM)
 Ct (mean±SD) 

(n = 4)primer 
(1714F)

primer 
(1853R)

probe 
(AHSV1_WT)

1 400 400 400 28.38 ± 0.13

2 400 400 800 27.73 ± 0.1

3 400 800 400 28.19 ±0.05

4 400 800 800 27.53 ±0.06

5 800 400 400 28.55 ±0.07

6 800 400 800 27.86 ±0.16

7 800 800 400 28.66 ±0.05

8 800 800 800 27.87 ±0.06

Source of variation Sum of 
squares Df Mean square

Between groups 4.6645 7 0.6664

Within groups 0.2279 24 0.009497

Total 4.8925 31

F-ratio 70.167

Significance level
D’Agostino-Pearson test

p < 0.001
Accept normality 

(P=0.8294)

ตัารางที่ี� 2 ผู้ลกิารทดลองแฟกิทอเรีย์ลเพื�อห่าควิามเข้มข้นที�เห่มาะสม
ของ primers และ probe สำห่รับุวิิธุ์ี RT-qPCR เพื�อจำแนกิเชื�อไวิรัส 
AHS ระห่วิ่างสาย์พันธุ์ุ์ที�ระบุาดในพื�นที� และสาย์พันธุ์ุ์วิัคซีีน

ตัารางที่ี� 3 ค่ากิารวิิเคราะห่์ทางสถิติ ANOVA ของค่า Ct ที�ได้จากิกิาร
ทดลองแฟกิทอเรีย์ล

 จากิกิารนำสารพันธุ์ุกิรรมชนิด RNA ของเชื�อไวิรัส 

AHS สาย์พันธุ์ุ์ที�มีกิารระบุาดในประเทศไทย์ จำนวิน 5 

ตัวิอย่์างมาทำกิารเพิ�มปริมาณัสารพันธุุ์กิรรมบุริเวิณัยี์น 

VP2 ด้วิย์วิิธุ์ี RT-PCR ได้ PCR product ขนาดเท่ากิับุ 926 

bp และนำ PCR product ที�ได้ไปทำกิารโคลนนิ�งใน  

plasmid ได้ PCR product รวิมขนาดประมาณั 3,941 

bp 

 สภาวิะทดสอบุที�เห่มาะสมของวิิธีุ์ RT-qPCR ที�

พัฒนาขึ�น ห่าได้จากิกิารตรวิจสอบุควิามเข้มข้นของ  
primers และ probe ที�ให่้ค่าเฉัลี�ย์ Ct ต�ำที�สุด โดย์

ออกิแบุบุกิารทดลองแฟกิทอเรีย์ลได้ทั�งห่มด 8 แบุบุ ดัง

ตารางที� 2 พบุวิ่าค่า Ct ของกิารทดลองทั�งห่มดมีค่าเฉัลี�ย์

ต�ำสุดและสูงสุดอย์ู่ในช่วิง 27.53 ถึง 28.66 ซีึ�งได้จากิกิาร

ทดลองที� 4 และ 7 ตามลำดับุ 

 นอกิจากินี� ไดท้ำกิารทดสอบุทางสถิต ิANOVA ของ

ค่า Ct ที�ได้จากิกิารทดลองแฟกิทอเรีย์ล กิารทดสอบุกิาร 

กิระจาย์ตัวิของข้อมูลด้วิย์วิิธุ์ี D’Agostino-Pearson test 

พบุวิ่ากิารกิระจาย์ตัวิมีค่าแบุบุ Normal distribution 

(P=0.8294) และกิารทดสอบุพบุว่ิาค่า Ct มีควิาม 

แตกิต่างกิันอย์่างมีนัย์สำคัญทางสถิติที� p<0.001 ดังแสดง

ในตารางที� 3 

 ทั�งนี�สภาวิะทดสอบุที�เห่มาะสมที�สุดของปฏิิกิิริย์า 

RT-qPCR คือควิามเข้มข้นที�ได้ค่า Ct ต�ำสุด โดย์มีค่าควิาม

เข้มข้นสุดท้าย์ของ forward primer (1714F), reverse 

primer (1853R) และ probe (AHSV1_WT) อย์ู่ที� 400 

nM, 800 nM และ 800 nM ตามลำดับุ

 plasmid DNA ที�วิัดได้จากิ nanodrop มีควิาม 

เข้มข้นเท่ากิับุ 53 ng/µL ทำกิารเตรีย์มตัวิอย์่างให่้มีควิาม

เข้มข้นของ DNA เริ�มต้นเท่ากิับุ 5x108 copies/reaction 

ทำกิารเจือจางแบุบุ ten-fold serial dilution จำนวิน 11 

dilutions จะได้สารละลาย์ DNA ที�มีควิามเข้มข้นตั�งแต่ 

1.710          1.720           1.730           1.740           1.750           1.760          1.770           1.780           1.790           1.800           1.810           1.820           1.830          1.840           1.850
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ตัารางที่ี� 4 ผู้ลกิารทดสอบุด้วิย์วิิธุ์ี RT-qPCR ของสารละลาย์ AHSV-VP2 
plasmid DNA ที�เจือจางแบุบุ ten-fold serial dilution

Dilution
plasmid DNA

copies/reaction
Ct (mean ± SD) Result

Undiluted 5x108 9.55 ± 0.1 + + +

10-1 5x107 12.92 ± 0.5 + + +

10-2 5x106 15.68 ± 0.23 + + +

10-3 5x105 18.99 ± 0.11 + + +

10-4 5x104 22.34 ± 0.13 + + +

10-5 5x103 25.82 ± 0.13 + + +

10-6 5x102 29.23 ± 0.11 + + +

10-7 5x101 32.43 ± 0.72 + + +

10-8 5x100 34.31 ± 0.33 + + +

10-9 5x10-1 38.36 ± 0.5 + + -

10-10 5x10-2 No Ct - - -

5x108 ถึง 5x10-2 copies/reaction ทำกิารทดสอบุด้วิย์

วิิธุ์ี RT-qPCR ที�ควิามเข้มข้นละ 3 ซี�ำ ผู้ลกิารทดสอบุได้

แสดงในตารางที� 4 และเมื�อนำค่า Ct ของทุกิควิามเข้มข้น

มาสร้างสมกิารเส้นตรงเพื�อห่าควิามสัมพันธุ์์ระห่วิ่างค่า Ct 

กิบัุควิามเข้มขน้ DNA พบุว่ิาได้คา่สมัประสิทธุ์ิ�กิารตัดสนิใจ 

(R2) เท่ากิับุ 0.99 ที�ควิามน่าจะเป็น p< 0.001 ดังแสดงใน

รปูที� 2 ซีึ�งบุง่บุอกิวิา่กิารเจือจางตวัิอย์า่งเปน็ไปอย์า่งเห่มาะ

สมและมีควิามน่าเชื�อถือ

 ผู้ลกิารทดสอบุด้วิย์วิิธีุ์ RT-qPCR ของสารละลาย์ 

plasmid DNA ของย์ีน VP2 ของเชื�อไวิรัส AHS ที�เจือจาง

แบุบุ ten-fold serial dilution (ตารางที� 4) พบุว่ิาที�  

dilution 10-8  ซีึ�งมี plasmid DNA จำนวิน 5 copies/

reaction เปน็ควิามเขม้ขน้สดุทา้ย์ที�ให่ผู้้ลกิารทดสอบุดว้ิย์

วิิธุ์ี RT-qPCR เป็นบุวิกิทั�ง 3 ซี�ำ จึงเลือกิเป็นควิามเข้มข้น

ที�จะนำไปตรวิจสอบุห่าคา่ควิามไวิเชงิวิเิคราะห่ ์โดย์เตรยี์ม

ช่วิงควิามเข้มข้นสารละลาย์จากิ 10 copies/reaction  

ด้วิย์กิารเจือจางแบุบุ two-fold serial dilution

 ตรวิจสอบุด้วิย์วิิธุ์ี RT-qPCR ที�ควิามเข้มข้นละ 12 

ซี�ำ ได้ผู้ลกิารทดสอบุดังตารางที� 5 และเมื�อนำผู้ลไป

วิิเคราะห่์ด้วิย์สถิติ Probit regression analysis โดย์

โปรแกิรม MedCalc® เพื�อห่าค่า Probability จากินั�น 

นำค่า log
2 
Plosmid และค่า Probability มาสร้างกิราฟ 

ดังรูปที� 3 พบุว่ิาควิามไวิเชิงวิิเคราะห์่ ห่รือ Limit of  

detection ของวิิธุ์ี RT-qPCR มีค่าเท่ากิับุ 1.36 copies/ 

reaction ในรูปแบุบุ log
2
 จากินั�นเปลี�ย์นค่ากิลับุในรปูแบุบุ 

log
10
 ได้เท่ากิับุ 2.6 copies/ reaction ที�ควิามเชื�อมั�น 

95% (Toohey-Kurth et al., 2020)

VP2 Initial quantity 5 x Log
10
 (plasmid DNA) copies)

Th
re

sh
ol

d 
cy

cl
e 

(C
t)

 รปูทีี่� 2 กิราฟเส้นตรงแสดงควิามสัมพันธ์ุ์ระห่ว่ิางค่า Ct ของวิธีิุ์ RT-qPCR 
กิับุควิามเข้มข้นของ plasmid DNA มาตรฐาน โดย์เส้นตรงสร้างจากิกิาร
วิเิคราะห่ค์า่เฉัลี�ย์ Ct จำนวิน 3 ซี�ำ ของกิารเจอืจาง AHSV-VP2 plasmid 
DNA แบุบุ ten-fold serial dilutions

ตัารางที่ี� 5 ผู้ลกิารทดสอบุด้วิย์วิิธุ์ี RT-qPCR ของสารละลาย์ 
AHSV-VP2 plasmid DNA ที�เจือจางแบุบุ two-fold serial dilution

plasmid 
DNA
copy/ 

reaction

Log
2 
plasmid

copy/ 
reaction

Trial 
replications

Number of 
positive
(n = 12)

Probability

10 3.32 12 12 1

5 2.32 12 12 1

2.5 1.32 12 11 0.92

1.25 0.32 12 8 0.67

0.63 -0.66 12 3 0.25

0.32 -1.64 12 0 0

0.16 -2.64 12 0 0

ห่มาย์เห่ตุ * วิิเคราะห่์โดย์วิิธุ์ี Probit regression analysis โดย์โปรแกิรม MedCalc

รูปที่ี� 3 กิราฟเส้น Probit แสดงค่าควิามไวิเชิงวิิเคราะห่์
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ตัารางที่ี� 6 ผู้ลกิารทดสอบุควิามจำเพาะของวิิธุ์ี RT-qPCR

ลำาดับ เชื้้�อไวิรัส ผล RT-qPCR ค่า Ct

1 pooled clinical sample Detected 21.17

2 AHSV vaccine trivalent 
serotype 1, 3, 4 Not detected No Ct

3 AHSV vaccine monovalent 
serotype 1 Not detected No Ct

4 AHSV-1 (RSArah1/03) Not detected No Ct

5 AHSV-3 (RSArah3/03) Not detected No Ct

6 AHSV-4 (RSArah4/03)  Not detected No Ct

7 Equine influenza virus Not detected No Ct

8 Equine herpes virus-1 Not detected No Ct

9 Equine herpes virus-4  Not detected No Ct

10 Japanese encephalitis virus Not detected No Ct

 ผู้ลกิารทดสอบุควิามจำเพาะเชิ งวิิ เคราะห่์  

ของวิิธุ์ี RT-qPCR ดังแสดงในตารางที� 6 พบุวิ่า primers 

และ probe ที�ออกิแบุบุมคีวิามจำเพาะสงูตอ่เชื�อไวิรสั AHS 

ซีีโรไทป์ 1 ในประเทศไทย์ โดย์วิิธุ์ีนี�สามารถตรวิจพบุเชื�อ

ไวิรัส AHS จากิตัวิอย์่างรวิม (pooled clinical sample) 

ของเชื�อไวิรัส AHS ที�ระบุาดอย์ู่ ในประเทศไทย์ได้  

ไม่สามารถตรวิจพบุเชื�อไวิรัสจากิวิัคซีีนป้องกิันโรค AHS 

ทั�งชนิด trivalent ซีีโรไทป์ 1, 3, 4 และ monovalent  

ซีีโรไทป์ 1 เชื�อไวิรัส AHS สาย์พันธุ์ุ์อ้างอิง ได้แกิ่ เชื�อไวิรัส 

AHS ซีีโรไทป์1 ซึี�งพบุในประเทศแอฟริกิาใต้ ในปี ค.ศ 

1988, ซีีโรไทป์ 3, ซีีโรไทป์ 4 รวิมทั�งเชื�อไวิรัสที�กิ่อโรคใน

ม้าชนิดอื�น ๆ ได้แกิ่ EIV, EHV-1, EHV-4 และ JEV ดังนั�น

วิธิุ์ ีRT-qPCR ที�พฒันาขึ�นสามารถใชต้รวิจห่าสารพนัธุ์กุิรรม

ของเชื�อไวิรัส AHS สาย์พันธุ์ุ์ที�มีกิารระบุาดในประเทศไทย์

ได้อย์่างแม่นย์ำ

 ผลการเปรียบเที่ียบระหวิ่างวิิธีีม้าตัรฐานกับวิิธีีที่ี�

พััฒนาขึ�นในการตัรวิจเชื้้�อไวิรัส AHS ที่ี�ระบาดใน

ประเที่ศไที่ย

 ผู้ลกิารเปรีย์บุเทีย์บุระห่ว่ิางวิธีิุ์มาตรฐาน RT-qPCR 

ที� WOAH แนะนำกิับุ วิิธุ์ี RT-qPCR ที�พัฒนาขึ�น จากิกิาร

ทดสอบุกิับุตัวิอย์่างทางคลินิกิจำนวิน 22 ตัวิอย์่าง พบุวิ่า 

ทั�งสองวิิธีุ์สามารถตรวิจพบุสารพันธุุ์กิรรมของเชื�อไวิรัส 

AHS ได้เห่มือนกิัน 100% (22/22) ดังแสดงผู้ลในตารางที� 

7 เมื�อนำค่า Ct ของทั�งสองวิิธุ์ีมาห่าควิามสัมพันธุ์์เชิง 

เสน้ตรง พบุว่ิาได้คา่สมัประสิทธุ์ิ�สห่สัมพนัธุ์ ์(r) เท่ากิบัุ 0.99 

ที�ควิามน่าจะเป็น p< 0.001 ดังแสดงในรูปที� 4 บุ่งบุอกิวิ่า

วิิธุ์ี RT-qPCR ที�พัฒนาขึ�นมีประสิทธุ์ิภาพในกิารตรวิจห่า

เชื�อไวิรัส AHS สาย์พันธุ์ุ์ ที�มีระบุาดในประเทศไทย์  

ให่้ผู้ลกิารทดสอบุที�น่าเชื�อถือ สามารถนำไปใช้ประโย์ชน์ 

ในกิารตรวิจคัดกิรองโรคได้อย์่างมีประสิทธุ์ิภาพ 

รูปที่ี� 4 กิราฟแสดงควิามสัมพันธุ์์ระห่วิ่างวิิธุ์ีมาตรฐาน RT-qPCR ที� 
WOAH แนะนำ และวิิธุ์ี RT-qPCR ที�พัฒนาขึ�น

Sample no.
Ct

WOAH RT-qPCR A novel RT-qPCR

1 18.51 18.63
2 23.6 23.09
3 24.54 24.15
4 19.12 18.15
5 25.65 26.28
6 25.99 25.88
7
8

25.53
26.55

25.12
26.35

9 23.09 23.51
10 20.98 20.31
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

19.78
18.73
20.17
27.15
22.26
23.34
22.23
28.87
24.54
31.26
29.88
23.84

19.07
17.25
20.05
27.93
23.67
23.49
22.43
29.77
25.39
31.47
30.01
24.37

ตัารางที่ี� 7 ผู้ลกิารเปรีย์บุเทีย์บุประสิทธุ์ิภาพของวิิธุ์ีมาตรฐาน RT-qPCR 
ที� WOAH แนะนำ และ RT-qPCR ที�พัฒนาขึ�น ในกิารตรวิจห่าเชื�อไวิรัส 
AHS ในตัวิอย์่างทางคลินิกิ
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สร์ปและข้อเสนอแนะ

 วิธีิุ์ RT-qPCR ที�พฒันาขึ�น สามารถจำแนกิเชื�อไวิรสั 

AHS ซีีโรไทป์ 1 สาย์พันธุ์ุ์ที�มีกิารระบุาดในประเทศไทย์ 

ออกิจากิสาย์พันธุ์ุ์วิัคซีีนที�นำมาใช้ในประเทศไทย์ได ้

อย์่างถูกิต้อง แม่นย์ำ และรวิดเร็วิ วิิธุ์ีที�พัฒนาขึ�นนี�เป็น 

วิิธีุ์ให่ม่ที�มีควิามไวิและควิามจำเพาะสูง สามารถนำไปใช้

ทดแทนกิารจำแนกิเชื�อโดย์วิธีิุ์ DNA sequencing ได้อย่์าง

มีประสิทธุ์ิภาพ กิารนำวิิธุ์ีนี�ไปใช้ควิรเริ�มจากิกิารตรวิจ 

คัดกิรองห่าเชื�อไวิรัส AHS ด้วิย์วิิธุ์ีมาตรฐาน RT-qPCR ที� 

WOAH แนะนำเป็นลำดับุแรกิ แล้วินำตัวิอย่์างที�ให้่ผู้ลบุวิกิ

มาจำแนกิวิ่าเป็นเชื�อไวิรัส AHS สาย์พันธุ์ุ์ที�ระบุาดใน

ประเทศไทย์ซีีโรไทป์ 1 ห่รือสาย์พันธุ์ุ์ วัิคซีีนด้วิย์วิิธุ์ี  

RT-qPCR ที�ได้พัฒนาขึ�น และสามารถนำสามารถนำวิิธุ์ี 

ที�ไดจ้ากิกิารศกึิษาในครั�งนี�ไปใชใ้นกิารจำแนกิสาย์พนัธุ์ุข์อง 

เชื�อไวิรัสอื�น เมื�อเกิิดกิารระบุาดของโรคขึ�นอีกิครั�ง

กิตัตัิกรรม้ประกาศ

 คณัะผูู้้วิิจัย์ขอขอบุคุณัเจ้าห่น้าที� ในพื�นที�ของ 

กิรมปศุสัตวิ์ที�ให่้ควิามอนุเคราะห์่เกิ็บุตัวิอย่์างเพื�อใช้ 

ในกิารศึกิษาวิิจัย์ในครั�งนี�เป็นอย์่างสูง ขอขอบุคุณั คุณั 

สพุรรษา ทางดี นกัิวิทิย์าศาสตร์กิารแพทย์ ์กิลุม่ไวิรัสวิทิย์า 

สถาบุันสุขภาพสัตวิ์แห่่งชาติ ที�ช่วิย์ในกิารเตรีย์มตัวิอย์่าง

เพื�อกิารทดสอบุ ขอขอบุคุณัผูู้้ เชี�ย์วิชาญมนทกิานติ�  

จิระธัุ์นห่์ ผูู้้เชี�ย์วิชาญด้านวิิจัย์โรคสัตวิ์เล็กิและสัตวิ์ให่ญ่  

ที�ช่วิย์ให่้คำปรึกิษาในกิารเขีย์นงานวิิจัย์ ในครั�งนี�
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