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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 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 in-

tracytoplasmic 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

 ท่ีมาของการศึกษา: โริค์ปากุเป่�อยพุิพิองเป็นโริค์

ติดเช้�อไวรัิสที�ติดต่อริะห่ว่างสัตว์และค์นซ่ึ่�งกุ่อปัญห่าใน

กุาริเลี�ยงแพิะเน้�อในปริะเทศไทย โดยริอยโริค์ส่วนให่ญ่

พิบับัริิเวณผิู้วห่นังที�ริิมฝีีปากุ และมักุเกิุดกุาริวินิจฉััย          

ผิู้ดพิลาดกัุบัโริค์ที�มีริอยโริค์ใกุล�เคี์ยงกัุน กุาริศ่กุษานี�จ่งมี

วัตถุปริะสงค์์เพ้ิ�อนำาริอยโริค์ที�ผิู้วห่นังของแพิะเน้�อที�         

ติดเช้�อโริค์ปากุเป่�อยพุิพิองจากุกุาริติดเช้�อตามธริริมชาติ

มาศ่กุษาทางพิยาธิวิทยา สำาห่รัิบันำาไปใช�วินิจฉััยโริค์และ

วินิจฉััยแยกุโริค์ได�

 วิธีการ: เก็ุบัตัวอย่างผิู้วห่นังจากุแพิะเน้�อจำานวน 

16 ตัว ส่งตริวจยน้ยันกุาริเกิุดโริค์ปากุเป่�อยพุิพิองและโริค์

ปากุและเท�าเป่�อยทางไวรัิสวิทยาด�วยเทค์นิค์ real-time 

PCR และ real-time RT-PCR ตามลำาดับั จากุนั�นนำา

ตัวอย่างผิู้วห่นังดังกุล่าวมาศ่กุษาริอยโริค์ทางมห่พิยาธิวิทยา 

จุลพิยาธิวิทยา และศ่กุษาริะดับัจุลทริริศน์อิเล็กุตริอน 

 ผิล: กุาริตริวจทางไวริัสวิทยาพิบัว่าทุกุตัวอย่างให่�

ผู้ลบัวกุต่อ orf virus และให่�ผู้ลลบัต่อ foot and mouth 

disease virus กุาริศ่กุษาทางมห่พิยาธิวิทยาพิบัว่าแพิะ

ทุกุตัวแสดงริอยโริค์เฉัพิาะที�ผิู้วห่นังริิมฝีีปากุ และ 25% 

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

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

(16/16) กุาริศ่กุษาทางจุลพิยาธิวิทยาในตัวอย่างทั�ง 2 

แบับั พิบัริอยโริค์ส่วนให่ญ่ที�ชั�นห่นังกุำาพิริ�า โดยริอยโริค์

แบับัสะเก็ุด 93.75% (15/16) พิบัเพีิยงส่วนบันของชั�น

ห่นังกุำาพิริ�า และแสดงริอยโริค์ hyperkeratosis เป็นห่ลักุ

ขณะที�ตัวอย่างสะเก็ุดที�มีชั�นห่นังกุำาพิริ�าสมบูัริณ์ 6.25% 

(1/16) นั�นพิบัริอยโริค์ได�เช่นเดียวกัุบัริอยโริค์แบับัผู้้�นแดงค้์อ 

epidermal hyperplasia และกุาริเส้�อมแบับั ballooning 

ที�มี eosinophilic intracytoplasmic inclusions ซ่ึ่�งมี

ลักุษณะกุลมรีิขนาด 1-15 µm ในเซึ่ลล์ keratinocyte ที�

พิบัในชั�น stratum spinosum ของห่นังกุำาพิริ�า และกุาริ

ศ่กุษาริะดับัจุลทริริศน์อิเล็กุตริอนพิบัอนุภูาค์ของ virus 

ทั�งที�มี รูิปร่ิางกุลมขนาด 150 nm และรูิปไข่ขนาดกุว�าง 

150-180 nm ยาว 250-300 nm ในบัริิเวณไซึ่โตพิลาสซ่ึ่ม

ของเซึ่ลล์ keratinocyte ซ่ึ่�งบ่ังชี�ว่าเป็นอนุภูาค์ของ orf 

virus

 สรุป: ผู้ลกุาริศ่กุษานี�พิบัว่าริอยโริค์ทางพิยาธิวิทยา

ของโริค์ปากุเป่�อยพุิพิองในแพิะเน้�อที�ติดเช้�อตามธริริมชาติ

มีลักุษณะจำาเพิาะสามาริถนำาไปใช�เป็นข�อมูลในกุาริวินิจฉััย

โริค์และวินิจฉััยแยกุโริค์ได� โดยตำาแห่น่งที�เห่มาะสมในกุาริ

เก็ุบัตัวอย่างสำาห่รัิบักุาริวินิจฉััยโริค์ทางพิยาธิวิทยาค้์อ

ผิู้วห่นังส่วนห่นังกุำาพิริ�าของริอยโริค์แบับัผู้้�นแดงและแบับั

สะเก็ุด 

คำาสำาคัญ: Orf virus โริค์ปากุเป่�อยพุิพิอง แพิะเน้�อ กุาริ

ศ่กุษาทางพิยาธิวิทยา 

บทนำา

 โริค์ปากุเป่�อยพุิพิอง (contagious ecthyma, 

scabby mouth ห่ร้ิอ orf) เป็นโริค์ติดต่อของผิู้วห่นังที�

สำาคั์ญในแพิะ-แกุะสามาริถติดต่อจากุสัตว์สู่ค์น และพิบัได�

ทั�วโลกุ เกิุดจากุ orf virus ใน genus Parapoxvirus, 

family Poxviridae ซ่ึ่�งเป็น double-stranded DNA 

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

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

2018) ริอยโริค์มักุพิบัจำาเพิาะที�ผิู้วห่นังโดยทำาให่�เกิุดผู้้�น

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

ตุ่มนำ�าใส (vesicle) ตุ่มห่นอง (pustule) และกุลายเป็น

สะเก็ุดแข็ง (crust) ที�ลอกุห่ลุดเป็นแผู้ลเป็น (scar)  

(Wang and Luo, 2018) กุริณีเกิุดโริค์รุินแริงอาจพิบัริอย

โริค์ที�ผิู้วห่นังเปล้อกุตา เต�านม กีุบั และอวัยวะเพิศส่งผู้ล

ให่�กุาริเจริิญเติบัโตลดลงเน้�องจากุกิุนและเดินลำาบัากุ (de la 

Concha-Bermejillo et al., 2003) อัตริากุาริป่วย           

อาจถ่ง 100% และอัตริากุาริตายปริะมาณ 5-15% สัตว์ที�

ห่ายป่วยสามาริถสริ�างภููมิคุ์�มกัุนได�นาน 2-3 ปี และกุลับั

มาเป็นอีกุได� แต่ห่ายเร็ิวข่�น นอกุจากุนี�ภููมิคุ์�มกัุนต่อโริค์นี�

ไม่สามาริถส่งผู่้านทางนำ�านม ทำาให่�แพิะอายุน�อยมีค์วาม

เสี�ยงสูงกุว่าแพิะเต็มวัย (Constable et al., 2017)

 ในปริะเทศไทยแพิะเป็นสัตว์เศริษฐกิุจที�กุริมปศุสัตว์

มีนโยบัายพัิฒนาอาชีพิกุาริเลี�ยงให่�ยั�งย้น มีผู้ลผู้ลิตที�มี

คุ์ณภูาพิเพีิยงพิอต่อกุาริบัริิโภูค์ภูายในปริะเทศและกุาริ 

ส่งออกุ ริวมถ่งส่งเสริิมกุาริพัิฒนาสู่อุตสาห่กุริริมฮาลาล           

(สถาบัันสุขภูาพิสัตว์แห่่งชาติ, 2559) อย่างไริก็ุตามปัญห่า
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ด�านสุขภูาพิสัตว์อาจทำาให่�ได�ผู้ลผู้ลิตไม่เพีิยงพิอต่อ           

ค์วามต�องกุาริ ห่น่�งในปัญห่านั�นค้์อโริค์ปากุเป่�อยพุิพิองที�

กุ่อปัญห่าในกุาริเลี�ยงแพิะมานาน โดยมีริายงานพิบัโริค์

ค์รัิ�งแริกุจากุฝีูงแพิะ-แกุะในกุริุงเทพิมห่านค์ริ (ปริะภูาส 

และค์ณะ, 2528) และมีริายงานกุาริตริวจพิบัสาริพัินธุกุริริม

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

แพิะจังห่วัดชลบุัรีิ (Choe-ngern et al., 2014) ริวมถ่งมี

ริายงานผู้ลกุาริวิเค์ริาะห์่ ทดสอบั และชันสูตริโริค์สัตว์ของ

สถาบัันสุขภูาพิสัตว์แห่่งชาติพิบัโริค์ในแพิะจังห่วัดลพิบุัรีิ 

และจังห่วัดนนทบุัรีิใน พิ.ศ. 2560 อีกุทั�งในปริะเทศยัง

ไม่มีกุาริใช�วัค์ซีึ่นสำาห่รัิบัป้องกัุนโริค์ และโริค์นี�มีกุาริติดต่อ

ผู่้านผิู้วห่นังที�มีแผู้ล โดยแห่ล่งของเช้�อไวรัิสที�สำาคั์ญค้์อ

สะเ ก็ุดแผู้ลที�สามาริถค์งทนในสิ� งแวดล�อมได�นาน                

(Constable et al., 2017) 

 กุาริวินิจฉััยโริค์นี�ทำาได�ห่ลายวิธี ได�แกุ่ วิธีทาง

ภููมิคุ์�มกัุนวิทยา เช่น วิธี ELISA และ serum neutralization 

ซ่ึ่�งไม่ใช่วิธีที�เห่มาะสมสำาห่รัิบัเป็นวิธีวินิจฉััยห่ลักุ (primary 

diagnosis) เน้�องจากุปฏิิกิุริิยากุาริตอบัสนองทางภููมิคุ์�มกัุน

ต่อ orf virus ของสัตว์ป่วยส่วนให่ญ่เป็นภููมิคุ์�มกัุนแบับั 

พ่ิ�งเซึ่ลล์ (cell-mediated immunity) และมี neutralizing 

antibodies ที�มีค์วามเข�มข�นตำ�า (Wang and Luo, 2018) 

วิธีทางอณูชีววิทยา เช่น เทค์นิค์ PCR และเทค์นิค์ Loop 

mediated isothermal amplification (LAMP) ที�ยังไม่

สามาริถทำากุาริตริวจได�ทุกุห่�องปฏิิบััติกุาริ และกุาริเพิาะ

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

State University Center for Food Security and 

Public Health, 2015) นอกุจากุนี�ห่ากุใช�กุาริปริะเมิน

จากุริอยโริค์อาจทำาให่�เกิุดกุาริสับัสนกัุบัโริค์ติดเช้�ออ้�น ๆ 

เช่น โริค์ปากุและเท�าเป่�อย (foot and mouth disease) 

และฝีีดาษแพิะ-แกุะ (sheep pox and goat pox)               

(Hosamani et al., 2009) โดยเฉัพิาะอย่างยิ�งโริค์ปากุ

และเท�าเป่�อยที�มีริายงานกุาริวินิจฉััยแยกุโริค์ผิู้ดพิลาดกัุบั

โริค์ปากุเป่�อยพุิพิองห่ลายค์รัิ�ง เช่น ในปริะเทศไทย

ริายงานผู้ลกุาริตริวจตัวอย่างผิู้วห่นังแพิะที�ส่งเข�าตริวจ

โริค์ปากุและเท�าเป่�อยใน พิ.ศ. 2562 ของศูนย์อ�างอิงโริค์

ปากุและเท�าเป่�อยภููมิภูาค์เอเชียตะวันออกุเฉัียงใต�ทั�งห่มด

ให่�ผู้ลลบัต่อโริค์ปากุและเท�าเป่�อยแต่ให่�ผู้ลบัวกุต่อโริค์

ปากุเป่�อยพุิพิอง ในปริะเทศลาว ริะห่ว่าง พิ.ศ. 2558–2559 

มีริายงานกุาริพิบัโริค์ปากุและเท�าเป่�อยในแพิะสูง จากุกุาริ

วินิจฉััยด�วยตาเปล่า ซ่ึ่�งต่อมาเม้�อมีกุาริส่งตัวอย่างตริวจ

ทางห่�องปฏิิบััติกุาริกุลับัพิบัว่าแพิะเห่ล่านั�นเป็นโริค์           

ปากุเป่�อยพุิพิอง (Windsor et al., 2017) และใน           

สห่ริาชอาณาจักุริ พิ.ศ. 2544 มีกุาริริายงานแกุะที�เป็นโริค์

ปากุเป่�อยพุิพิองผิู้ดพิลาดเป็นโริค์ปากุและเท�าเป่�อยถ่ง 

23% (Watson, 2002) นอกุจากุนั�นปริะเทศออสเตริเลีย

ยังเค์ยถูกุปฏิิเสธกุาริส่งออกุแกุะมีชีวิตไปยังปริะเทศ

ซึ่าอุดิอาริะเบีัยเน้�องจากุพิบัว่าแกุะบัางตัวแสดงริอยโริค์

ปากุเป่�อยพุิพิองซ่ึ่�งทำาให่�ปริะเทศปลายทางกัุงวลว่าอาจ

เป็นโริค์ปากุและเท�าเป่�อย (Fletcher and Crawford, 

2013) ดังนั�นผูู้�วิจัยจ่งมีแนวคิ์ดในกุารินำาริอยโริค์ที�ผิู้วห่นัง

ของแพิะเน้�อที�ติดเช้�อโริค์ปากุเป่�อยพุิพิองตามธริริมชาติ

มาศ่กุษาทางพิยาธิวิทยาเพ้ิ�อริวบัริวมข�อมูลริอยโริค์ทาง 

มห่พิยาธิวิทยา (gross lesion) ริอยโริค์ทางจุลพิยาธิวิทยา

(histopathological lesion) และริอยโริค์ริะดับักุล�อง 

จุลทริริศน์อิเล็กุตริอน (ultrastructural lesion) สำาห่รัิบั

นำาองค์์ค์วามรูิ�ที�ได�ไปใช�วินิจฉััยโริค์และวินิจฉััยแยกุโริค์

ทางพิยาธิวิทยา

อุปกรณ์์และวิธีการ

ตัวอย่าง: 

 เก็ุบัตัวอย่างผิู้วห่นังโดยวิธี skin biopsy จากุ        

แพิะเน้�อพัินธ์ุพ้ิ�นเม้อง และพัินธ์ุผู้สม อายุริะห่ว่าง 4 เด้อน

ถ่ง 1 ปี จำานวน 16 ตัวที�แสดงริอยโริค์ปากุเป่�อยพุิพิองใน

พ้ิ�นที�อำาเภูอโค์กุโพิธิ� จังห่วัดปัตตานี จากุกุาริริะบัาดของ

โริค์ในเด้อนธันวาค์ม พิ.ศ. 2561 จากุนั�นแบ่ังชิ�นเน้�อจากุ

แต่ละตัวอย่างเป็น 2 ส่วน ส่วนแริกุทำากุาริตัดแต่งชิ�นเน้�อ

สำาห่รัิบักุาริศ่กุษาทางพิยาธิวิทยาโดย fixed ตัวอย่างด�วย 

10% formalin และอีกุส่วนเก็ุบัที�อุณห่ภููมิ 4 °C สำาห่รัิบั

ส่งตริวจทางไวรัิสวิทยา

การตรวจทางไวรัสวิทยา: 

 ตัวอย่างผิู้วห่นังจากุแพิะเน้�อทั�ง 16 ตัวส่งตริวจ

ย้นยันโริค์ปากุเป่�อยพุิพิองด�วยเทค์นิค์ real-time PCR 

โดยใช� forward primer: 5’-TACACGGAGTTGGCCGT-

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

CAAGAAGCTGATGA-3’ และ probe sequence: 

5’Hex-TGCATCGAGTTGTAGATCTCGCGGT-BHQ-1 3’ 
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ตามวิธีของ Choe-ngern et al. (2014) และทดสอบัโริค์

ปากุและเท�าเป่�อยด�วยเทค์นิค์ real-time RT-PCR โดยใช� 

forward primer: 5’-ACTGGGTTTTACAAACCTGT-

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

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

CACGCCGTGGGAC-TAMRA-3’ ตามวิธีของ Callahan 

et al. (2002) 

การศึกษาทางพยาธิวิทยา

 1. กุาริศ่กุษาทางมห่พิยาธิวิทยา (gross pathology): 

บัันท่กุลักุษณะริอยโริค์ของแพิะป่วยทุกุตัว

 2.  กุาริศ่กุษาทางจุลพิยาธิวิทยา (histopathology): 

นำาตัวอย่างที� fixed ด�วย 10% formalin มาผู่้านขบัวนกุาริ

เตรีิยมเน้�อเย้�อเพ้ิ�อตริวจทางจุลพิยาธิวิทยา ย�อมด�วยสี 

hematoxylin-eosin (H&E) โดยปริะยุกุต์จากุวิธีของ 

Luna (1968) และศ่กุษาผู่้านกุล�องจุลทริริศน์แบับัใช�แสง 

 3.  กุาริศ่กุษาริะดับัจุลทริริศน์อิเล็กุตริอน (ultra-

structural study): นำาตัวอย่างที� fixed ด�วย 10% formalin 

มาผู่้านขบัวนกุาริมาตริฐานในกุาริเตรีิยมตัวอย่างสำาห่รัิบั

กุาริตริวจดูด�วยกุล�องจุลทริริศน์อิเล็กุตริอนชนิดส่องผู่้าน 

(transmission electron microscope; TEM) โดยล�าง

ตัวอย่างด�วย phosphate buffer แล�ว fixed ในนำ�ายา 

1% osmium tetroxide แล�วตัด ultrathin-section ให่�

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

acetate ซ่ึ่�งปริะยุกุต์จากุวิธีของ เวคิ์น (2524) และศ่กุษา

โดยกุล�อง TEM ยี�ห่�อ HITACHI รุ่ิน HT7700  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นำาข�อมูลริอยโริค์ทางพิยาธิวิทยาที�พิบัมาวิเค์ริาะห่์

เปรีิยบัเทียบักัุบัริอยโริค์ของโริค์อ้�น ๆ ที�พิบัริอยโริค์ค์ล�ายกัุน

รูปท่ี 1 แสดงกุริาฟกุาริเพิิ�มจำานวน DNA ด�วยเทค์นิค์ real-time PCR  
         ในกุาริตริวจห่า orf virus จากุตัวอย่างผิู้วห่นังแพิะทั�ง 16 ตัว

Positive Negative

 ผู้ลกุาริศ่กุษาทางมห่พิยาธิวิทยาในแพิะเน้�อทั�ง 16 

ตัว พิบัแสดงลักุษณะริอยโริค์เฉัพิาะที�ผิู้วห่นังริิมฝีีปากุยาว

ไปจนถ่งมุมปากุทั�งด�านบันและล่าง ริวมถ่งพิบัต่อเน้�องไป

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

แบับัผู้้�นแดง 6.25% (1/16) ที�มีลักุษณะเป็นผิู้วห่นังนูนสี

แดงห่นาไม่เกิุน 1 mm และแบับัสะเก็ุด 100% (16/16) 

ที�มีลักุษณะแข็ง นูน ขรุิขริะไม่มีรูิปทริงแน่ชัดมีลักุษณะ

เป็นห่ย่อมโดยบัางส่วนเช้�อมต่อกัุน (multifocal-to-co-

alescing proliferative and necrotizing scabs) สีเทา

อ่อนถ่งเข�ม นำ�าตาลเข�ม และดำา ห่นา 1-5 mm (รูิปที� 2A-B) 

ทั�งนี�มีแพิะเน้�อ 1 ตัวที�แสดง ริอยโริค์ทั�ง 2 แบับัร่ิวมกัุนซ่ึ่�ง

อาจเกิุดจากุเม้�อเข�าเก็ุบัตัวอย่างมีกุาริลุกุลามของริอยโริค์

ขยายไปที�ตำาแห่น่งของริูจมูกุ จากุกุาริพิบัริอยโริค์แบับั

สะเก็ุดข�างต�นพิบัว่ามีลักุษณะและตำาแห่น่งของริอยโริค์

สอดค์ล�องกัุบัริายงานโริค์นี�ในแพิะป่าปริะเทศตุริกีุของ 

Ozmen and Dolu (2018) ซ่ึ่�งต่างจากุริายงานในแพิะ-แกุะ

ของปริะภูาส และค์ณะ (2528) ที�นอกุจากุพิบัสะเก็ุดที�          

ริิมฝีีปากุแล�ว ยังพิบัริอยโริค์เม็ดตุ่มแดง (red vesicle) ที�

ริิมฝีีปากุและเห่ง้อกุกุ่อนจะแตกุเป็นสะเก็ุด และต่างจากุ

ริายงานในลูกุแพิะของ Choe-ngern et al. (2014) ที�พิบั

ตุ่มใส และสะเก็ุดทั�งบัริิเวณริิมฝีีปากุ จมูกุ และกีุบั ทั�งนี�

ริอยโริค์ที�ต่างกัุน อาจเป็นผู้ลจากุริะยะกุาริดำาเนินของโริค์

ที�ต่างกัุน และช่วงวัยที�ต่างกัุน เช่น สัตว์อายุน�อยจะมี

ค์วามไวต่อโริค์ที�มากุกุว่า (Constable et al., 2017) 

นอกุจากุนี�เป็นที�น่าสังเกุตว่าผิู้วห่นังบัริิเวณที�พิบัริอยโริค์

เม้�อสัมผัู้สจะมีเล้อดออกุได�ง่ายเน้�องจากุริอยโริค์ของโริค์

ปากุเป่�อยพุิพิองมีลักุษณะเด่นค้์อมีเล้อดมาเลี�ยงจำานวน

มากุ (Hosamani et al., 2009)

ผิลและวิจารณ์์

 ผู้ลกุาริตริวจทางไวรัิสวิทยาจากุแพิะเน้�อทั�ง 16 ตัว

ให่�ผู้ลบัวกุต่อโริค์ปากุเป่�อยพุิพิองด�วยเทค์นิค์ real-time 

PCR  ดังแสดงในรูิปที� 1 ในขณะที�ผู้ลกุาริตริวจย้นยันไวรัิส

โริค์ปากุและเท�าเป่�อย ด�วยเทค์นิค์ real-time RT-PCR ให่�

ผู้ลลบัจากุตัวอย่างผิู้วห่นังทั�ง 16 ตัวอย่าง 
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 ผู้ลกุาริศ่กุษาทางจุลพิยาธิวิทยาจากุริอยโริค์แบับั

ผู้้�นแดง และแบับัสะเก็ุดแสดงในตาริางที� 1 ในส่วนริอยโริค์

แบับัผู้้�นแดงซ่ึ่�งเป็นบัริิเวณที�ผิู้วห่นังเกิุดกุาริเปลี�ยนเป็น         

สีแดงนั�น พิบักุาริเปลี�ยนแปลงทั�งชั�นห่นังกุำาพิริ�า (epidermis) 

และห่นังแท� (dermis) โดยพิบั  hyperkeratosis ซ่ึ่�งเป็น

ค์วามผิู้ดปกุติของกุาริสริ�างชั�นของ keratin (keratinization) 

ร่ิวมกัุบักุาริเจ ริิญเพิิ�ม ข่�นของเซึ่ลล์ ชั�นห่นังกุำาพิริ� า                

(epidermal hyperplasia) และพิบักุาริเจริิญของชั�น 

ห่นังกุำาพิริ�าขยายไปที�ส่วนห่นังแท�ที�เรีิยกุว่า rete pegs        

(รูิปที� 3A) ร่ิวมด�วยซ่ึ่�งเป็นริอยโริค์ทางจุลพิยาธิที�พิบัได� 

เม้�อมีกุาริติดเช้�อไวรัิสใน family Poxviridae โดยมี

ริายงานพิบัได�ในริะยะท�ายของกุาริติดเช้�อ orf virus  

(Delhon, 2017) ในส่วนชั�น stratum granulosum และ 

stratum spinosum ของชั�นห่นังกุำาพิริ�าพิบักุาริเส้�อม

แบับั ballooning และเฉัพิาะในชั�น stratum spinosum 

เท่านั�นที�พิบั eosinophilic intracytoplasmic inclusion 

bodies ในเซึ่ลล์ keratinocyte (รูิปที� 3B) โดยมีลักุษณะ

กุลมรีิ เป็นป่�นติดสี eosin ห่ลายริะดับั ขนาด 1-15 µm 

และพิบัได�ตั�งแต่ 1 inclusions ข่�นไป ส่วนชั�น stratum 

besale พิบักุาริแบ่ังตัวเพิิ�มจำานวนของเซึ่ลล์ ซ่ึ่�งเป็น

สาเห่ตุให่�เกิุดกุาริห่นาตัวของชั�น stratum spinosum         

(รูิปที� 3C) โดยริอยโริค์ที�พิบัในชั�นห่นังกุำาพิริ�าเห่ล่านี�เป็น

ริอยโริค์ทางจุลพิยา ธิ วิทยาที� สำา คั์ญในกุาริติดเช้� อ              

รูปท่ี 2 แสดงลักุษณะทางมห่พิยาธิวิทยาของแพิะที�เป็นโริค์ปากุเป่�อยพุิพิองทั�ง 2 แบับั

 A: แสดงริอยโริค์แบับัผู้้�นแดง (ลูกุศริ)

 B: แสดงริอยโริค์แบับัสะเก็ุด ที�พิบัมีลักุษณะแข็ง ขรุิขริะ สีเทา-ดำา (ลูกุศริ)

A B

orf v i rus นอกุจากุนี�ยั งพิบักุาริบัวมนำ�าของเซึ่ลล์                                  

keratinocyte (epidermal edema ห่ร้ิอ spongiosis)         

(รูิปที� 3C) ซ่ึ่�งริอยโริค์นี�สามาริถพัิฒนาเป็น microvesicle 

(รูิปที� 3D) ได�ในริะยะต่อมา อย่างไริก็ุตามในส่วนของ         

ชั�นห่นังแท�พิบักุาริเพิิ�มจำานวนของห่ลอดเล้อดฝีอย               

ร่ิวมกัุบักุาริคั์�งเล้อด (รูิปที� 3A) ที�เป็นห่น่�งในริอยโริค์

สำาคั์ญในกุาริติดเช้�อ orf virus ตามธริริมชาติ (Wang   

and Luo, 2018) 

 จากุกุาริศ่กุษาริอยโริค์แบับัสะเก็ุดซ่ึ่�งโดยทั�วไป 

เป็นบัริิเวณที�พิบัสิ�งคั์ดห่ลั�งจากุกุาริอักุเสบั (exudate)         

ที�แห่�งร่ิวมกัุบัส่วนบันของชั�นห่นังกุำาพิริ�าพิบัว่าจากุ 16 

ตัวอย่างมีเพีิยง 6.25% (1/16) ที�พิบัชั�นห่นังกุำาพิริ�าค์ริบั

สมบูัริณ์ โดยพิบัริอยโริค์ hyperkeratosis (รูิปที� 3E) และ 

rete pegs ริวมถ่งพิบักุาริเส้�อมแบับั ballooning ของ

เซึ่ลล์ keratinocyte และสามาริถตริวจพิบั inclusions 

ได�เช่นเดียวกัุบัตัวอย่างผิู้วห่นังจากุริอยโริค์แบับัผู้้�นแดง 

แต่พิบั inclusions ได�น�อยกุว่า ส่วนอีกุ 93.75% (15/16) 

พิบัเพีิยงชั�น stratum corneum เท่านั�น โดยพิบัริอยโริค์ 

hyperkeratosis ร่ิวมกัุบัพิบัเศษเซึ่ลล์ (cell debris) และ

เซึ่ลล์อักุเสบั (inflammatory cells) ซ่ึ่�งข�อมูลข�างต�นนี� 

บ่ังชี�ได�ว่าตัวอย่างผิู้วห่นังของแพิะที�ติดเช้�อ orf virus ที�

แสดงริอยโริค์แบับัสะเกุ็ดสามาริถนำามาตริวจทางพิยาธิ

วิทยาเพ้ิ�อวินิจฉััยโริค์เช่นเดียวกัุบัริอยโริค์แบับัผู้้�นแดง
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ตารางท่ี 1 แสดงผู้ลกุาริศ่กุษาทางจุลพิยาธิวิทยาจากุริอยโริค์แบับัผู้้�นแดง และแบับัสะเก็ุดของแพิะที�ติดเช้�อโริค์ปากุเป่�อยพุิพิอง

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

รูปท่ี 3 แสดงริอยโริค์ทางจุลพิยาธิวิทยาของโริค์ปากุเป่�อยพุิพิองจากุตัวอย่างผิู้วห่นังแพิะเน้�อ

 A: แสดงริอยโริค์ epithelial hyperplasia ร่ิวมกัุบัพิบั rete pegs (RP) ในชั�นห่นังกุำาพิริ�า และชั�นห่นังแท�พิบักุาริเพิิ�มจำานวนของห่ลอดเล้อดฝีอย

ร่ิวมกัุบักุาริคั์�งเล้อดห่ลายตำาแห่น่ง (ลูกุศริ) จากุตัวอย่างผู้้�นแดง

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

inclusion bodies (ลูกุศริ) จากุตัวอย่างผู้้�นแดง

 C: แสดงริอยโริค์ spongiosis ในชั�นห่นังกุำาพิริ�า และกุาริเพิิ�มจำานวนของเซึ่ลล์ในชั�น stratum basale (ลูกุศริ) จากุตัวอย่างผู้้�นแดง

 D: แสดงภูาพิ microvesicle (ลูกุศริ) จากุตัวอย่างผู้้�นแดง

 E: แสดงริอยโริค์ hyperkeratosis (ลูกุศริ) และห่ย่อมเล้อดออกุ (หั่วลูกุศริ) จากุตัวอย่างสะเก็ุด
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 กุาริศ่กุษาทางกุล�องจุลทริริศน์อิเล็กุตริอนในกุาริ

ศ่กุษานี� เล้อกุศ่กุษาเฉัพิาะตัวอย่างผู้้�นแดงเน้�องจากุ

ตัวอย่างสะเก็ุดมีค์วามแข็งมากุจ่งไม่สามาริถตัดตัวอย่างได� 

โดยพิบัเซึ่ลล์ keratinocyte ที�ไม่มี organelle ภูายใน         

ไซึ่โตพิลาสซ่ึ่ม (รูิปที� 4A-C) และพิบักุาริเปลี�ยนแปลงของ

เย้�อหุ่�มนิวเค์ลียส เช่น กุาริขยายของ nuclear pore กุาริเกิุด 

nuclear collapse (รูิปที� 4B) และ nuclear invagination 

(รูิปที� 4C) เป็นต�น ซ่ึ่�งบ่ังถ่งเซึ่ลล์ keratinocyte เกิุดกุาริ

บัวมนำ�า (cytoplasmic edema) และกุาริสลายของ

โปริตีน (cytoplasmic proteolysis) (Cheville and 

Lehmkuhl, 2009) และพิบั cytoplasmic inclusion 

bodies (รูิปที� 4B-C) ริวมถ่ง อนุภูาค์ของ virus ที�มีรูิปร่ิาง

กุลมขนาด 150 nm และรูิปไข่ข นาดกุว�าง 150-180 nm 

ยาว 250-300 nm (รูิปที� 4A) บ่ังชี�ว่าเป็น orf virus 

(Cheville and Lehmkuhl, 2009) โดยกุาริศ่กุษานี�          

พิบัอนุภูาค์ของไวรัิสไม่มากุนักุ ทั�งนี�เน้�องจากุ orf virus มี

กุลไกุกุาริห่ลบัเลี�ยงจากุภููมิคุ์�มกัุนของร่ิางกุาย โดย

สามาริถเข�าไปห่ลบัอยูใ่นส่วนของสะเก็ุดแผู้ล (Wang and 

Luo, 2018) อย่างไริก็ุตามกุาริศ่กุษานี�ไม่สามาริถแสดง 

ultrastructural morphology ของเซึ่ลล์ที�ติดเช้�อได�

ทั�งห่มดโดยเฉัพิาะในส่วน fine structure ของเซึ่ลล์

เน้�องจากุตัวอย่างเน้�อเย้�อที�ใช�ศ่กุษาเป็นตัวอย่างที�ใช� 10% 

formalin เป็น pre-fixative ซ่ึ่�งสารินี�ไม่สามาริถริักุษา

รูปท่ี 4 แสดงโค์ริงสริ�างริะดับักุล�องจุลทริริศน์อิเล็กุตริอนของเซึ่ลล์ keratinocyte ที�ติดเช้�อ orf virus
 A: แสดงเซึ่ลล์ keratinocyte ที�เกิุด cytoplasmic proteolysis ร่ิวมกัุบัพิบัอนุภูาค์ของ orf virus (หั่วลูกุศริ) โดยแสดงภูาพิขยายที�ด�านขวาบัน
ของภูาพิ และกุาริขยายออกุของช่องว่างริะห่ว่างเซึ่ลล์ (ลูกุศริ)
 B: แสดง nuclear collapse (ลูกุศริ) และกุลุ่ม inclusion bodies ห่ลายขนาด (หั่วลูกุศริ)  
 C: แสดง nuclear invagination (ลูกุศริ) และ inclusion bodies ขนาดให่ญ่ (หั่วลูกุศริ)

สภูาพิไขมันภูายในเซึ่ลล์ได� (ณริงค์์, 2529)

 ข�อมูลที�ได�จากุกุาริศ่กุษาค์รัิ�งนี�สามาริถนำาไปใช�ใน

กุาริวินิจฉััยแยกุโริค์ในแพิะที�มีริอยโริค์ค์ล�ายกัุบัโริค์           

ปากุเป่�อยพุิพิองได� เช่น โริค์ปากุและเท�าเป่�อย และโริค์

ฝีีดาษแพิะ-แกุะ เป็นต�น โดยโริค์ปากุและเท�าเป่�อย ถ่งแม�

จะพิบัริอยโริค์ที� ผิู้วห่นังบัริิเวณปากุได� เช่นเดียวกัุน               

แต่ส่วนให่ญ่เป็นตุ่มใสและเปลี�ยนเป็นแผู้ลถลอกุที�ไม่พิบั

กุาริห่นาตัวเป็นสะเก็ุดแข็ง (สถาบัันสุขภูาพิสัตว์แห่่งชาติ, 

2559)  ส่วนทางจุลพิยาธิวิทยาพิบักุาริเส้�อมแบับั                     

ballooning เช่นเดียวกัุนแต่ไม่พิบักุาริเจริิญเพิิ�มข่�นของ

เซึ่ลล์ชั�นห่นังกุำาพิริ�า และ inclusion bodies (Cheville 

and Lehmkuhl, 2009) ส่วนโริค์ฝีีดาษแพิะ-แกุะริอยโริค์

ที�ผิู้วห่นังมักุจะกุริะจายทั�วลำาตัวสัตว์ป่วย อีกุทั�งยังพิบั

อากุาริป่วยรุินแริงกุว่าโดยพิบัได�ห่ลายริะบับั เช่น ริะบับั

ทางเดินห่ายใจ และริะบับัทางเดินอาห่าริ (Constable et al., 

2017) ส่วนริอยโริค์ทางจุลพิยาธิ วิทยามี ลักุษณะ              

ค์ล�ายค์ล่งกัุนโดยสามาริถตริวจพิบั inclusion bodies  

ได�เช่นเดียวกัุนแต่สามาริถจำาแนกุเช้�อไวรัิสด�วยกุาริศ่กุษา

ทางกุล�องจุลทริริศน์อิเล็กุตริอนโดยอนุภูาค์ของไวรัิสใน 

genus capripoxvirus เป็นรูิปอิฐ (brick shape) แต่          

orf virus เป็นรูิปไข่ (oval shape) (Delhon, 2017)        

โดยสามาริถจำาแนกุค์วามแตกุต่างของอากุาริริอยโริค์ทั�ง 3 

โริค์นี�ได�ดังตาริางที� 2 
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 นอกุจากุนี�โริค์ปากุเป่�อยพุิพิองยังเป็นโริค์ที�กุำาจัด

ได�ยากุเน้�องจากุกุลไกุกุาริห่ลบัห่นีจากุภููมิคุ์�มกัุนดังกุล่าว

ข�างต�น โดยไวรัิสอยู่ในสะเก็ุดทำาให่�สามาริถปนเป่�อนใน

อุปกุริณ์กุาริเลี�ยง และสิ�งแวดล�อมภูายในฟาร์ิมได�เป็น

เวลานาน (Delhon, 2017) อีกุทั�งในสัตว์ป่วยตัวเดิม

สามาริถเป็นโริค์ซึ่ำ�าได�อีกุ เพีิยงแต่ค์วามรุินแริงของโริค์          

ลดลงเท่านั�น และถ่งแม�มีกุาริทำาวัค์ซีึ่นแล�วยังสามาริถ

แพิร่ิเช้�อไวรัิสได� (Hosamani et al., 2009) ดังนั�นกุาริ

ค์วบัคุ์มป้องกัุนโริค์จ่งค์วริแยกุตัวป่วยออกุจากุฝูีง มีกุาริ

จัดกุาริฟาร์ิมที�ดี ได�แกุ่ กุาริทำาค์วามสะอาด และฆ่่าเช้�อ

อุปกุริณ์กุาริเลี�ยง ริวมถ่งพ้ิ�นที�ฟาร์ิมทั�งห่มดห่ลังเกิุดโริค์ 

ห่ร้ิอห่ากุทำาได�ยากุอาจย�ายพ้ิ�นที�กุาริเลี�ยงให่ม่ และอีกุ

ปริะกุาริห่น่�งที�ต�องริะวังค้์อปัญห่ากุาริติดต่อของโริค์จากุ

สัตว์สู่ค์นซ่ึ่�งทำาให่�ผูู้�ป่วยเกิุดตุ่มพิอง (blister) ที�มีแผู้ลห่ลุม

ตริงกุลางร่ิวมกัุบัมีอากุาริเจ็บัปวดบัริิเวณผิู้วห่นังที�สัมผัู้ส

สัตว์ป่วย อย่างไริก็ุตามอากุาริดังกุล่าวสามาริถห่ายเองได�

ภูายใน 4-8 สัปดาห์่ (Ginzburg and Liauchonak, 2017) 

แต่จากุกุาริลงพ้ิ�นที�เก็ุบัตัวอย่างร่ิวมกัุบักุาริสัมภูาษณ์

เกุษตริกุริผูู้�เลี�ยงแพิะในกุาริศ่กุษานี�พิบัว่าไม่มีเกุษตริกุริ

ริายใดแสดงริอยโริค์ดังกุล่าวข�างต�น อย่างไริก็ุตามสัตวแพิทย์

และผูู้�ปฏิิบััติงานที�เกีุ�ยวข�องค์วริมีค์วามริะมัดริะวังตลอดจน

ให่�ค์วามรูิ�และสริ�างค์วามเข�าใจเกีุ�ยวกัุบัโริค์นี�ต่อเกุษตริกุริ

เพ้ิ�อป้องกัุนกุาริติดต่อของโริค์ริะห่ว่างสัตว์สู่ค์น ริวมถ่งลด

ปัญห่าด�านสุขภูาพิสัตว์เพ้ิ�อส่งเสริิมกุาริเลี�ยงแพิะให่�ยั�งย้น

และมีผู้ลผู้ลิตที�มีคุ์ณภูาพิต่อไป

Clinical sign/lesions Contagious Ecthyma Sheep and Goat Pox Foot and Mouth Disease

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

- Necrosis of prickle cells
- Vacuolar degeneration
- Acantholysis
- Spongiosis

Virus particle - Oval shape - Brick shape - Icosahedral shape

ตารางท่ี 2 แสดงค์วามแตกุต่างริะห่ว่างริอยโริค์ของแพิะเน้�อที�ติดเช้�อโริค์ปากุเป่�อยพุิพิอง โริค์ปากุและเท�าเป่�อย และโริค์ฝีีดาษแพิะ-แกุะ

สรุปและข้อเสนอแนะ

 จากุกุาริศ่กุษาค์รัิ�งนี�ริอยโริค์ทางพิยาธิวิทยาของ

โริค์ปากุเป่�อยพุิพิองในแพิะเน้�อที�ติดเช้�อตามธริริมชาติ       

มีลักุษณะจำาเพิาะเพีิยงพิอสามาริถใช�เป็นข�อมูลในกุาริ

วินิจฉััยโริค์ และวินิจฉััยแยกุโริค์ได� โดยพิบัริอยโริค์                 

ส่วนให่ญ่ที�ชั�นห่นังกุำาพิริ�าในตัวอย่างทั�ง 2 แบับั และ

สามาริถพิบัลักุษณะเฉัพิาะของโริค์ในริอยโริค์แบับั               

ผู้้�นแดงชัดเจนกุว่าริอยโริค์แบับัสะเก็ุด ดังนั�นค์วริเล้อกุ

เก็ุบัตัวอย่างที�มีเน้�อเย้�อส่วนห่นังกุำาพิริ�าในกุาริส่งวินิจฉััย

โริค์ทางพิยาธิวิทยา
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