


คณะกรรมการบริหารสััตวแพทยสัมาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์

วาระ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

๑. อธิบดีกรมปศุสัตว์

๒. นายสัตวแพทย์มาโนช  เฟ่ื่�องฟูื่พงศ์

๓. นายสัตวแพทย์ธีรภาพ  อรุณไพโรจน์

๔. สัตวแพทย์หญิิงฉวีวรรณ วิริยะภาค

๕. สัตวแพทย์หญิิงโศภิษฐ์์ ธัฐ์ลัักษณากุลั

๖. สัตวแพทย์หญิิงบุญิญิิตา  รุจฑิิฆััมพร

คณะกรรมการท่�ปรึกษา
๗. นายสัตวแพทย์วิริยะ แก้วทอง

๘. นายสัตวแพทย์บดินทร์  สุวัฑิฒน 

๙. นายสัตวแพทย์นิพนธ์  ตันติพิริยะพงศ์

๑๐. นายสัตวแพทย์พณิช ทองสุขานุรักษ์

๑๑. นายสัตวแพทย์ภัทรพลั มณีอ่อน

คณะกรรมการบริหารสััตวแพทยสัมาคม
๑. นายสัตวแพทย์เศรษฐ์เกียรติ กระจ่างวงษ์ นายกสัตวแพทยสมาคมฯ

๒. รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส อุปนายกสมาคมฯ คนที� ๑

๓. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลักุลั อุปนายกสมาคมฯ คนที� ๒

๔. นายสัตวแพทย์สุขุม สนธิพันธ์ เลัขาธิการ

๕. นายสัตวแพทย์ณัฐ์วุฒิ จิระ ผูู้้ช่วยเลัขาธิการ

๖. นายสัตวแพทย์ธรรมวัฒน์  แสงชาติ เหรัญิญิิก

๗. นายสัตวแพทย์ ดร.กษิดิ�เดช ธีรนิตยาธาร ประธานฝ่่ายหาทุน

๘. รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ� นายทะเบียน

๙. สัตวแพทย์หญิิงมนทกานติ�  จิระธันห์ สาราณียากร

๑๐. รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย ประธานจัดการประชุมวิชาการ

๑๑. ผู้ศ.สัตวแพทย์หญิิง ดร.กนกอร  เอ้�อเกษมสิน แอนดร้าดรึ รึคิชะ ฟีื่เร้ยระ   วิเทศสัมพันธ์

๑๒. นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชิต  สิทธิไชยากุลั เผู้ยแพร่วิชาการ

๑๓. สัตวแพทย์หญิิงอภิรดี จุฑิารัตน์ ปฏิิคม

๑๔. นายสัตวแพทย์หาญิชัย วงศ์จักรแก้ว ประชาสัมพันธ์

๑๕. ผู้ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุเจตน์  ช้�นชม กรรมการ

๑๖. นายสัตวแพทย์กิตติ ทรัพย์ชูกุลั กรรมการ

๑๗. ผู้ศ.นายสัตวแพทย์พงษ์ธร สุวรรณธาดา กรรมการ

๑๘. อ.นายสัตวแพทย์วีระพันธ์  นกแก้ว กรรมการ

๑๙. ผู้ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร  ทองก้อน กรรมการ

๒๐. นายสัตวแพทย์วิชัย เติมผู้ลับุญิ กรรมการ

๒๑. ศ.สัตวแพทย์หญิิง ดร.อัจฉริยา  ไศลัะสูต กรรมการกลัางสามัญิ

๒๒. นายสัตวแพทย์อลังกรณ์ มหรรณพ กรรมการกลัางสามัญิ

๒๓. นายสัตวแพทย์ปริวรรต พูลัเพิ�ม กรรมการกลัางสามัญิ

๒๔. สัตวแพทย์หญิิงคชาภรณ์ เต็มยอด กรรมการกลัางสามัญิ

๒๕. รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.จิรศักดิ�  ตั�งตรงไพโรจน์ กรรมการกลัางสามัญิ



สััตวแพทยสัาร
JOURNAL OF THE THAI VETERINARY MEDICAL ปีท่� 72 เล่่มท่� 1  มกราคม - มิถุันายน 2564
ASSOCIATION UNDER ROYAL PATRONAGE Vol. 72 No. 1  January - June 2021

รศ.ดร.สพ.ญ.สิริขจร  ตัังควััฒนา  Sirikachorn  Tangkawatana
รศ.ดร.น.สพ.วิัทวััช วิัริยะรัตัน์  Witthawat  Wiriyarat
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา  ติัวัะนันทกร  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  บัุวัมีธูีป  Noppawan  Buamithup

สพ.ญ.มนทกานติั�  จิระธัีนห์์  Montakan  Jiratanh

น.สพ.สิทธิีพร  อนันต์ัจินดา  Sithiporn  Ananjinda

ท่�ปรึกษากอง Advisory board

สัาราณ่ยากร  Editor

ผูู้�ชู่วยสัาราณ่ยากร  Assistant editor

กองสัาราณ่ยากร  Editorial board

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

คณะทำางานเทคโนโล่ย่สัารสันเทศ :  คุณอุษาโสม รุ่งนก แลัะคุณภัทราพร แสงอ่อน

ฝ่่ายประสัานงานแล่ะจััดการ :  คุณสุภาวดี สมประสงค์



 -  การตรวจหาและจำาแนกชนิดไวรัสโรคปากและเท้้าเป่�อยโดยวิธีี one-step multiplex 

RT-PCR

         ร่่มพฤกษ์์ อุุดล  สหวััชร์่ อุ้�งวันิิชบร่ร่ณ  กิ�งกานิต์์ บุญสุยา สีโย

1 – 8

- ระบาดวิท้ยาเชิงโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้้าเป่�อยซีีโรไท้ป์โอที้�พบในประเท้ศไท้ย

ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562

        ร่่มพฤกษ์์ อุุดล  สหวััชร์่ อุ้�งวันิิชบร่ร่ณ  กิ�งกานิต์์ บุญสุยา สีโย

9 - 17

- การศึกษาท้างพยาธิีวิท้ยาจากรอยโรคที้�ผิิวหนังของแพะเน้�อที้�ติดเช้�อโรคปากเป่�อยพุพอง

ตามธีรรมชาติ

        ภููริ่ดา ศรี่พิพัฒนิกุล  วัร่า วัร่งค์์  เจษ์ฎา รั่ต์โณภูาส  สมจิต์ร่ รุ่จิขวััญ

18 - 26

    

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�อแนะนำาสัำาหรับผูู้�เข่้ยน
 สัตวแพทยสารเป็นวารสารทางวิชาการของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ�งลังบทความ
ผู้ลังานค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที�เกี�ยวกับวิชาการในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ คณะผูู้้จัดทำาสัตวแพทยสาร ยินดีรับ
เร้�องจากทุกท่านที�กรุณาส่งมาเพ้�อเผู้ยแพร่ แลัะเพ้�อความสะดวกในการพิจารณาเร้�อง ขอเสนอแนะดังนี�

1. เร่�องที�จะนำาลง

 1.1  งานค้นคว้าทดลัองหร้อวิจัยทางวิชาการ ที�           

เกี�ยวกับสัตว์ ผู้ลิัตภัณฑ์ิสัตว์ หร้อพ้ชอาหารสัตว์  ทั�งที�ทำา

ในประเทศแลัะต่างประเทศ หร้อวิทยานิพนธ์

 1.2  บทความวิจัย (Research article) บทความ

ปริทัศน์ (Review article) บทความวิจัยสั�น (Short               

communication) แลัะรายงานสัตว์ป่วย (Case report) 

ที�เป็นประโยชน์ แลัะเกี�ยวข้องกับวิชาการสัตวแพทย์ แลัะ

สัตวบาลัทุกสาขา

 1.3  เร้�องอ้�น ๆ  ที�คณะผูู้้จัดทำา พิจารณาเห็นสมควร

2. ต้ันฉบัุบุ

 2.1  ต้นฉบับที�ส่งมาลังพิมพ์ในสัตวแพทยสาร ต้อง

ไม่เป็นเร้�องที�เคยเผู้ยแพร่ หร้อกำาลัังอยู่ระหว่างการ

พิจารณาเพ้�อลังในหนังส้อ หร้อ วารสารอ้�นใดมาก่อน

 2.2  ต้นฉบับเป็นภาษาไทย หร้อภาษาอังกฤษ ใช้

ตัวอักษร Microsoft San Serif 12 หร้อ ThSarabun PSK 

16 โดยพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word

 2.3  ความยาวของเร้�องสำาหรบับทความชนดิต่าง ๆ

จำานวนไม่เกิน 20 หน้า สำาหรับบทความวจัิยสั�นหร้อรายงาน

สัตว์ป่วยจำานวนไม่เกิน 5 หน้า หร้อตามที�เห็นสมควร

 2.4  ผู้ลังานวชิาการที�ตีพิมพ์ในสัตวแพทยสารแลัว้

ถ้อเป็นลิัขสิทธิ�ของหนังส้อที�ผูู้้เขียนจะนำาไปเผู้ยแพร่ที�อ้�น

อีกไม่ได้

 2.5  ตารางแลัะภาพที�ใช้ประกอบในบทความ ควร

แนบไฟื่ล์ัต้นฉบับของตารางแลัะภาพนั�นมาด้วย

3. บุทควัามวิัจัย (Research article)

 3.1  วัตถุประสงค์

    เพ้�อเผู้ยแพร่งานวิจัยทางด้านสัตวแพทยแ์ลัะ

สัตวบาลัฉบับสมบูรณ์

 3.2  รูปแบบโดยรวม

    3.2.1 ความยาวทั�งหมดไม่เกิน 20 หน้า

กระดาษ A4

    3.2.2 จำานวนรูปแลัะตาราง ตามความ

เหมาะสมของบทความ

 3.3  การลัำาดับเร้�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) เขียนช้�อนามสกุลัเต็มทั�งภาษาไทยแลัะ

ภาษาอังกฤษ พร้อมทั�งระบุสถานที�ทำางาน จังหวัด รหัส

ไปรษณียแ์ลัะ กรุณาบอกหมายเลัขโทรศัพท์หร้ออีเมลัของ

ผูู้้เขียน/ผูู้้รับผิู้ดชอบ เพ้�อการติดต่อ

    3.3.3 บทคัดย่อ (Abstract) เขียนสั�น ๆ ให้

ได้เน้�อความครอบคลุัมทั�งหมด โดยต้องมีช้�อเร้�องแลัะ

บทคัดย่อทั�งภาษาไทยแลัะภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 

300 คำาต่อภาษา

    3.3.4 คำาสำาคัญิ (Key words) เป็นคำาที�มี

ความหมายแสดงถงึความเป็นไปของการทดลัองนั�น ๆ  ระบุ

อยู่ใต้บทคัดย่อ ทั�งภาษาไทย แลัะภาษาอังกฤษ รวมกัน

แล้ัวไม่เกินภาษาลัะ 5-7 คำา ทั�งนี�เพ้�อให้ผูู้้วิจัยอ้�นใช้ในการ

ค้นหา ในกรณีที�เป็นคำาสำาคัญิที�จะใช้เป็นคำาทับศัพท์ภาษา

อังกฤษ ให้ใช้คำาภาษาอังกฤษ

    3.3.5 บทนำา (Introduction) บรรยายความ

เป็นมาสั�น ๆ  ควรมีการตรวจเอกสาร (literature review) 

รวมทั�งอธิบายจุดประสงค์ของงาน

    3.3.6 อุปกรณ์แลัะวิธีการ (Materials and 

Methods) ในกรณีที�เป็นการคิดค้นขึ�นใหม่ควรอธิบาย

อย่างลัะเอียด ถ้าเป็นวิธกีารที�ทราบกันอยู่แล้ัวแลัะตีพมิพ์แล้ัว

ไม่ต้องบรรยายซำ�า ควรเขียนในลัักษณะข้ออ้างอิง (ขึ�นกับ

ความเห็นของผูู้้พิจารณา) ในกรณีที�มีการใช้สัตว์ทดลัอง 

ขอให้ระบุรหัสการอนุญิาตใช้สัตว์เพ้�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

กับการดุลัพินิจของสาราณียากร ในกรณีงานวิจัยเกี�ยวข้อง

กับมนุษย์ ต้องได้รับการอนุมัติล่ัวงหน้าสำาหรับการวิจัยใน

มนุษย์โดยคณะกรรมการของสถาบัน หร้อคณะกรรมการ

จริยธรรมที�เทียบเท่า หร้อต้องได้รับความยินยอมโดยได้รับ

ข้อมูลั (informed consent) ซึ�งอาจขอความยินยอม ด้วย

การลังนามหร้อด้วยวาจา หร้ออธิบายว่าทำาไมไม่ได้รับ

ความยินยอม

    3.3.7 ผู้ลัการทดลัอง (Results) แลัะวิจารณ์

 (Discussion) รายงานผู้ลัการทดลัองเปน็คำาบรรยาย ควร

ให้รายลัะเอียดแลัะเข้าใจง่าย หากเป็นไปได้ควรเสนอผู้ลั

ในรูปของตาราง รูปภาพ หร้อกราฟื่ ไม่ควรแสดงถึงผู้ลัที�

เหม้อนกัน ถ้าเป็นตาราง (tables) ควรพิมพ์ให้ชัดเจนแลัะ

ขนาดพอเหมาะกับขนาดของหน้าของสัตวแพทยสาร 

ตารางควรมีความหมายในตัวเอง แลัะต้องมีคำาอธิบาย

เหน้อตารางด้วย ในกรณีที�เป็นรูปภาพ (figures) ควรมีคำา

อธิบายสั�น ๆ  เป็นภาษาเดียวกับเน้�อเร้�อง สามารถเป็นภาพ

ขาวดำาหร้อภาพสี ต้องส่งมาเป็นไฟื่ล์ัแนบมาด้วยขนาดไม่

ตำ�ากว่า 250 pixels แลัะอธิบายรายลัะเอียดภาษาเดียวกับ

เน้�อเร้�องไว้ใต้รูป การวิจารณ์ เป็นการวิจารณ์ผู้ลัการ

ทดลัองโดยควรมีการเปรียบเทียบกับผู้ลังานของผูู้้อ้�นที�ได้

กระทำามาแล้ัว แลัะเน้นถึงสิ�งที�ได้ค้นพบ

    3.3.8 สรุป (Conclusion) แลัะคำาแนะนำา 

(Suggestion) หากเป็นบทความควรมีการตรวจเอกสาร 

(review papers) หร้อเป็นการทดลัองที�มีหลัายข้อ ควรมี

บทสรุปที�เขียนใจความสำาคัญิ

    3.3.9 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledg-

ment) อาจมีหร้อไม่มีก็ได้ เรียบเรียงย่อหน้าเดียวแบบ

กระชับ ระบุแหล่ังทุนวิจัย บุคคลัแลัะหน่วยงานที�ได้รับ

ความช่วยเหล้ัอ หร้อความร่วมม้อในงานค้นคว้าวิจัย

    3.3.10 เอกสารอ้างอิง (References)

      ก. การเขียนอ้างอิงในเน้�อเร้�องควรอ้างอิง

ดังนี� ค้อ

       1.  กรณีผูู้้รายงานเอกสารเป็นคนไทยเม้�อ

เป็นประธานของประโยค เช่น นรสุทธิ� แลัะคณะ (2550) 

หร้อเม้�อผูู้้รายงานอยูก่ลัางหร้อท้ายประโยค เช่น (นิวัตร, 

2550) หร้อ (พรเพ็ญิ แลัะคณะ, 2550)

       2.  กรณีผูู้้รายงานเอกสารเป็นชาวต่าง

ประเทศเม้�อเป็นประธานของประโยค เช่น Tomazewski 

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

ผูู้้รายงานอยู่กลัางหร้อท้ายประโยค เช่น (Tomazewski 

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

       3.  กรณีอ้างถึงบุคคลั หร้อเร้�องที�ไม่เคย

ลังพิมพ์มาก่อน (personal communication) ให้อ้าง

เฉพาะในเน้�อเร้�องเท่านั�น ไม่ต้องนำาไปลังในรายช้�อเอกสาร

อ้างอิง

     ข. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเร้�องควร

อ้างอิงเอกสารภาษาไทยก่อนแล้ัวตามด้วยภาษาอังกฤษ 

โดยเขียนเรียงลัำาดับพยัญิชนะของช้�อผูู้้เขียน (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

พัสดุรักษ์  วิมลั เพชรกาญิจนาพงศ์  กาญิจนา อิ�มศิลัป์

ธีระศักดิ� พราพงษ์  วรรณดา สุจริต  แลัะ ศิริวรรณ

พราพงษ์. 2550. สรีระเปรียบเทียบทางด้านสุขภาพ

ของโคนมที�ได้รับตำารับพ้ชสมุนไพรไทยในระยะ

ก่อนคลัอด คลัอดแลัะหลัังคลัอด. สัต์วัแพทยสาร่.  

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�อ้างอิงตำารา (textbook) ให้

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

เท่าใดแลัะช้�อบรรณาธิการหากมี) สำานักพิมพ์ 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

    - การสำารวจงานวิจัยที�มีอยู่แล้ัว

    - บทความสำาหรับประมวลัความรู้ในเร้�อง 

หร้อประเด็นใดประเด็นหนึ�ง

    - บทความที�แสดงถึงการเคล้ั�อนไหว ความ

เป็นมา เป็นไป แลัะ ชี�แนวทางการทำาวิจัยที�ควรจะเกิดขึ�น  

    - การประเมินสถานะความรู้ที�ผู่้านมา

    - การให้ข้อมูลัแก่ผูู้้อ่าน ถกเถียง ตีความ 

อภิปราย ชี�แนวทาง ให้ข้อเสนอแนะ บอกทางบวก ทางลับ 

    - บทความที�เรียบเรียงโดยมีการวิเคราะห์ 

วิจารณ์ เปรียบเทียบวรรณกรรมที�มีการดำาเนินการมาแล้ัว

จนถึงปัจจุบัน สังเคราะห์ให้เกิดความรู้ที�แสดงภาพของงาน

วิจัยในหัวข้อเร้�องที�ศึกษา 

 4.2  การลัำาดับเร้�องควรเรียงดังนี�

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

    4.2.2 บทคัดยอ่ ค้อบทสรุปที�นำามาไว้นำาเร้�อง

 หลัักเกณฑ์ิแบบเดียวกับงานวิจัย แต่ไม่ต้องมีหัวข้อต่าง ๆ

ควรเน้นถึงความสำาคัญิของเร้�อง ปัญิหา อุปสรรค แลัะ          

ข้อเสนอแนะ หร้อบทวิจารณ์ของผูู้้อ้�นแลัะของผูู้้เขียนเอง 

    4.2.3 บทนำา เพ้�อให้ผูู้้อ่านตระหนักถึงความ

สำาคัญิของเร้�องที�จะตามมา อาจมีเอกสารอ้างอิงหร้อ        

ไม่ก็ได้ ไม่ควรให้บทนำายาวเกินไป แลัะควรเป็นข้อเขียนที�

เข้าใจง่าย

    4.2.4 เน้�อเร้�อง ไม่มีกฎเกณฑ์ิตายตัวใด ๆ           

ในเร้�องหัวข้อของเน้�อเร้�อง แต่ขึ�นกับเร้�องที� ผูู้้เขียน               

เรียบเรียง ควรแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ิ ๆ  แลัะอาจมีหัวข้อยอ่ย

ตามจำาเป็น ผูู้้เขียนสามารถนำาข้อมูลั ความคิดเห็น            

ข้อวิจารณ์ของผูู้้อ้�นมาเสนอในรูปใหม่ ซึ�งอาจเป็น รูป

ตาราง รูปภาพ กราฟื่ฯ แต่ไม่ควรลัอกสิ�งเหล่ัานี�มาลังโดย

ไม่ได้ดัดแปลัง ตัดทอน หร้อเรียบเรียงใหม่ หากทำาเช่นนั�น

ควรให้เครดิตแก่เจ้าของเร้�อง ถ้าเป็นข้อความควรจัดอยูใ่น

เคร้�องหมายคำาพูด

    4.2.5 บทวิจารณ์ ควรมีการวิจารณ์ของ                   

ผูู้้เรียบเรียง เพ้�อให้ผูู้้อ่านคล้ัอยตามในประเด็นที�ผูู้้เขียน 

เห็นว่าสำาคัญิ หากมีข้อโต้แย้งในเร้�องใด ผูู้้เขียนควรหา

ประจักษ์พยานมาอ้างอิง แลัะสรุปเป็นข้อยุติ หากยังมี            

ข้อสงสัย ควรเสนอแนะให้มีการศึกษาค้นคว้าเพิ�มเติม  

    4.2.6. คำาขอบคุณ โดยปกติจะไม่มี แต่หาก           

ผูู้้เขียนได้รับความช่วยเหล้ัอต่าง ๆ ในการเรียบเรียงแลัะ

จัดเตรียมต้นฉบับ เช่น การหาข้อมูลั รูปภาพ กราฟื่ ตา

รางฯ จากผูู้้อ้�น แลัะนำาสิ�งนั�นมาตีพิมพ์โดยไม่มีการ

ดัดแปลัง ก็ควรขออนุญิาตเจ้าของแลัะแสดงความขอบคณุ

ไว้ในตอนนี�ด้วย      

    4.2.7 บรรณานุกรม ไม่จำาเป็นต้องมีการ

อ้างอิงในเน้�อเร้�อง แต่หลัักการเขียนใช้แบบเดียวกับ

บทความวิจัย

5. บุทควัามวิัจัยสั�น (Short communication)

 5.1  วัตถุประสงค์

    5.1.1 รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงวิธีการที�

ใช้ในปัจจุบัน

    5.1.2  รายงานการประยุกต์ใช้สาร/เคร้�องม้อ

ต่าง ๆ ที�ไม่เคยใช้มาก่อน

    5.1.3  รายงานที�ข้อมูลัสมบูรณ์ระดับหนึ�ง แต่

ต้องรีบเผู้ยแพร่

 5.2  รูปแบบโดยรวม

    5.2.1 ความยาวทั�งหมดไม่เกิน 5 หน้า

กระดาษ A4

    5.2.2  รูปแลัะตารางไม่ เกิน 2 ชิ�น ต่อ

บทความ

 5.3  การลัำาดับเร้�องควรเรียงดังนี�

    5.3.1 บทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 100 คำา

    5.3.2  คำาสำาคัญิ ไม่เกิน 5 คำา   

    5.3.3  คำานำา

    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. รายงานสัตัว์ัป่วัย (Case report)

 6.1  วัตถุประสงค์

    6.1.1 รายงานการพบโรค/อาการ/กลุ่ัม

อาการ ในสัตว์



    6.1.2  รายงานการตรวจวินิจฉัยโรค/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 มีรูปแบบ ค้อ แบ่งหัวข้อต่าง ๆ

เหม้อนบทความวิชาการ ได้แก่

     6.3.1.1 บทคัดย่อ 

     6.3.1.2  คำาสำาคัญิ  ไม่เกิน 5 คำา   

    6.3.1.3 คำานำา

     6.3.1.4 อุปกรณ์แลัะวิธีการ

     6.3.1.5 ผู้ลัแลัะวิจารณ์

     6.3.1.6 สรุปแลัะข้อเสนอแนะ

     6.3.1.7 กิตติกรรมประกาศ จะมีหร้อไม่ก็ได้  

     6.3.1.8 เอกสารอ้างอิง เขียนรูปแบบเดียว

กับบทความวิจัย

    6.3.2 แบุบุที� 2 ไม่มีรูปแบบ ไม่แบ่งหัวข้อ

     6.3.2.1 บทคัดย่อ 

     6.3.2.2  คำาสำาคัญิ ไม่เกิน 5 คำา

     6.3.2.3 เน้�อเร้�อง    

     6.3.2.4 กิตติกรรมประกาศ จะมีหร้อไม่ก็ได้

     6.3.2.5 เอกสารอ้างอิง เขียนรูปแบบเดียว

กับบทความวิจัย



สวััสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน

 พบกันอีกครั�งนะคะ สัตวแพทยสารฉบับนี� เป็นฉบับปีที� ๗๒ เล่ัมที� ๑ ประจำาเด้อน มกราคม – 

มิถุนายน ๒๕๖๔ เน้�อหาภายในประกอบไปด้วยเร้�องราวต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องในวงการสัตว์  มีทั�งผู้ลังาน 

วิชาการ แลัะบทความทางวิชาการชนิดต่าง ๆ ซึ�งเห็นได้ว่าเน้�อหามีความหลัากหลัายแลัะมีความสำาคัญิ        

ในแวดวงปศุสัตว์แลัะสัตว์เลีั�ยง จึงหวังว่าทุกท่านจะได้นำาผู้ลังานเหล่ัานี� ไปใช้ให้เป็นประโยชน์

 ในนามของสาราณียากร ใคร่ขอกราบขอบพระคุณ ผูู้้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที�กรุณาให้เกียรติเป็น

อย่างสูงในการพิจารณาผู้ลังานทางวิชาการ  สำาหรับลังตีพิมพ์ในสัตวแพทยสารฉบับนี� แลัะผูู้้ส่งผู้ลังาน

วิชาการมาเพ้�อลังตีพิมพ์ไว้ ณ ที�นี�ด้วยค่ะ

       สัตัวัแพทย์ห์ญิงมนทกานติั� จิระธัีนห์์

              สาราณียากร

สัารจัากสัาราณ่ยากร



- 1 - ปีที่ 72 เล่มที่ 1

 การตรวจหาและจำาแนกชนิดไวรัสโรคปากและเท้้าเป่�อยโดยวิธีี 

one-step multiplex RT-PCR

One-step multiplex RT-PCR method

for detection and serotyping of foot and mouth disease virus

ร่่มพฤกษ์์ อุุดล*  สหวััชร์่ อุ้�งวันิิชบร่ร่ณ  กิ�งกานิต์์ บุญสุยา สีโย

Romphruke Udon*   Sahawatchara Ungvanijban  Kingkarn Boonsuya Seeyo

Abstract

 Background: Foot and Mouth Disease is a severe disease in double hoofed animals causing          

economic impact.  Early report of the serotypes is necessary for control and decrease the loss.  Nowadays, 

we use World Organization for Animal Health standard method (OIE standard method) for diagnosis  

including ELISA typing and virus isolation.  Disadvantage of ELISA typing is this method can done with 

high amount of viral agents in the sample.  When low amount of viral agents in the sample, it has to 

increase the virus quantity using “virus isolation”, then re-confirm by the ELISA typing test.  One-step 

multiplex RT-PCR method had been developed, this method could identify the serotype of FMDV     

within one process and could work with low quantity of virus. 

 Method: The developed one-step multiplex RT-PCR method with some modification by changing 

the sequences in serotype O primer. The new primer was constructed follow FMDV serotype O in  Thailand. 

836 tissue samples (tongue, gum, coronary band and buccal mucosa of cattle, buffalo, goat and sheep) 

were used for finding diagnostic sensitivity and diagnostic specificity, from the local area in the country.  

They were submitted to Regional Reference Laboratory for FMD in South-East Asia (RRL) between        

2017-2019 for diagnosis and identified of serotypes using OIE standard method (ELISA typing or ELISA 

typing and virus isolation) and one-step multiplex RT-PCR method.

 Result: The diagnostic sensitivity and diagnostic specificity were 90.89% and 90.33%, respectively 

at 99% confidence interval and 2% margin of error. But 5.50% of the samples were not found serotypes 

by one-step multiplex RT-PCR method, but they could identify serotypes by OIE standard method.

 Conclusion: From the result, the developed one-step multiplex RT-PCR method could be used 

for screening purpose in diagnosis and serotyping for FMDV infection.  The advantage of the method was 

less time consuming and high efficacy.  Nevertheless, we had to do OIE standard method for accurate 

result.

Keywords: foot and mouth disease, ELISA typing,virus isolation, one-step Multiplex RT-PCR

ศููนิย์อุ้างอิุงโร่คปากและเท้้าเป่�อุยภููมิภูาคเอุเชียต์ะวัันิอุอุกเฉีียงใต้์(ศูอุอุ.) ต์.ปากช่อุง อุ.ปากช่อุง จ.นิคร่ร่าชสีมา 30130
*ผูู้้รั่บผิู้ดชอุบ: โท้ร่0804642992แฟกซ์์ 044314889 อีุเมล: romphrukeudon@yahoo.com

Regional Reference Laboratory for FMD in South-East Asia, Pakchong, Nakhonratchasima 30130

*Corresponding author: Tel. 0804642992 Fax 044314889 e-mail: romphrukeudon@yahoo.com



- 2 -Vol. 72  No. 1

บท้คัดย่อ

 ท้ี�มาของการศึึกษา:  โร่คปากและเท้้าเป่�อุยเป็นิ 

โร่คร่ะบาดที้�รุ่นิแร่งในิสตั์ว์ักีบคู่  ก่อุให้เกิดควัามสูญเสียท้าง

เศูร่ษ์ฐกิจเป็นิอุย่างมาก การ่ร่ายงานิผู้ลอุย่างร่วัดเร็่วัจะ

ท้ำาให้สามาร่ถควับคุมโร่คได้อุย่างร่วัดเร็่วั และลดควัาม   

เสียหายได้  วิัธีีการ่ต์ร่วัจที้�ใช้ในิปัจจุบันิ ใช้วิัธีีมาต์ร่ฐานิขอุง 

World Organisation for Animal Health (วิัธีีมาต์ร่ฐานิ 

OIE) ได้แก่วิัธีี ELISA typing แต่์วิัธีีนีิ�มีข้อุเสียคือุตั์วัอุย่าง

ต้์อุงมีปริ่มาณไวัร่ัสจำานิวันิมาก จ้งต้์อุงมีการ่เพาะแยกเชื�อุ

และเพิ�มปริ่มาณไวัรั่สในิเซ์ลล์เพาะเลี�ยง (virus isolation) 

จากนัิ�นิจ้งนิำามาท้ดสอุบซ์ำ�าอีุกครั่�งด้วัยวิัธีี ELISA typing 

ท้ำาให้การ่ร่ายงานิผู้ลการ่ต์ร่วัจล่าช้า จ้งได้มีการ่พัฒนิาวิัธีี 

one-step multiplex RT-PCR ซ้์�งสามาร่ถเพิ�มปริ่มาณ 

สาร่พันิธุีกร่ร่ม และจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปาก

และเท้้าเป่�อุยได้ในิการ่ต์ร่วัจเพียงครั่�งเดียวั

 วิธีีการ: ท้ำาการ่พัฒนิาวัิธีี one-step multiplex 

RT-PCR โดยเปลี�ยนิแปลงลำาดับเบสในิไพร่เมอุร่์ขอุง     

ซี์โร่ไท้ป์ O จากลำาดับเบสขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุย

ที้�แยกได้จากพื�นิที้�ในิปร่ะเท้ศูไท้ย  เพื�อุจะไดส้ามาร่ถจำาแนิก

ซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุที้�เกิดข้�นิในิปร่ะเท้ศู จากนัิ�นินิำามาหาค่า

ควัามไวัเชิงวิันิิจฉัีย (diagnostic sensitivity) และควัาม

จำาเพาะเชิงวิันิิจฉัีย (diagnostic specificity) โดยเปรี่ยบเที้ยบ

กับวิัธีีท้ดสอุบมาต์ร่ฐานิ OIE ได้แก่ วิัธีี ELISA typing หรื่อุ

วิัธีี ELISA typing ร่่วัมกับ วิัธีี virus isolation โดยใช้อุวััยวัะ

ต่์าง ๆ ได้แก่ ลิ�นิ เหงือุก ไร่กีบ และเยื�อุบุภูายในิช่อุงปาก 

ขอุงโค กร่ะบือุ แพะ และแกะ จำานิวันิร่วัม 836 ตั์วัอุย่าง

จากพื�นิที้�ต่์าง ๆ ในิปร่ะเท้ศูไท้ยที้�ถูกส่งมาท้ดสอุบที้�ศููนิย์

อุ้างอิุงโร่คปากและเท้้าเป่�อุยฯ ร่ะหว่ัางปี 2560-2562 โดย

วิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE และ one-step multiplex RT-PCR

 ผล: ค่าควัามไวัเชิงวิันิิจฉัีย และควัามจำาเพาะเชิง

วิันิิจฉัียเท่้ากับ 90.89% และ 90.33% ต์ามลำาดับ ที้�ค่า

ควัามเชื�อุมั�นิ 99% และควัามคลาดเคลื�อุนิที้�ยอุมรั่บได้คือุ 

2% แต่์ในิการ่ศู้กษ์าครั่�งนีิ�พบ 5.50% ขอุงตั์วัอุย่างที้�นิำามา

ท้ดสอุบไม่สามาร่ถจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์จากการ่ท้ำา one-step 

multiplex RT-PCR แต่์สามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์จากวิัธีี

มาต์ร่ฐานิ OIE

 สรุป: การ่ศู้กษ์าในิคร่ั�งนิี�พบวั่าวัิธีี one-step 

multiplex RT-PCR ที้�ได้พัฒนิาข้�นินีิ� สามาร่ถนิำามาใช้เป็นิ

วิัธีีคัดกร่อุงเบื�อุงต้์นิ  ในิการ่ต์ร่วัจหาและจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์

ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยได้อุย่างร่วัดเร็่วัและมี

ปร่ะสิท้ธิีภูาพ อุย่างไร่ก็ต์ามต้์อุงท้ำาการ่ท้ดสอุบโดยวิัธีี

มาต์ร่ฐานิ OIE ร่่วัมด้วัย จ้งจะให้ผู้ลการ่ท้ดสอุบที้�ถูกต้์อุง

และมีปร่ะสิท้ธิีภูาพยิ�งข้�นิ

คำาสำาคัญ: โร่คปากและเท้้าเป่�อุย ELISA typing, virus 

isolation, one-step multiplex RT-PCR

บท้นำา

 โร่คปากและเท้้าเป่�อุย (Foot and Mouth Disease, 

FMD) เป็นิโร่คร่ะบาดที้�สำาคัญในิสัต์ว์ักีบคู่  เกิดจากเชื�อุไวัรั่ส

ในิสกุล Aphthovirus จัดอุยู่ในิวังศ์ู Picornaviridae เป็นิ 

RNA ไวัร่ัสสายเดี�ยวั (single-stranded RNA) ท้ำาให้

สามาร่ถเปลี�ยนิแปลงลักษ์ณะท้างพันิธุีกร่ร่มได้ง่าย (Reid 

et al., 2014) สามาร่ถพบชนิิดขอุงเชื�อุไวัรั่สที้�มีควัามแต์กต่์าง       

กันิถ้ง 7 ซี์โร่ไท้ป์ (Rodriguez and Gay, 2011) ในิ

ปร่ะเท้ศูไท้ยพบการ่ร่ะบาด 3 ซี์โร่ไท้ป์ คือุ O, A และ Asia1 

ร่ายงานิการ่เกิดโร่คปากและเท้้าเป่�อุยในิปร่ะเท้ศูไท้ยพบซี์

โร่ไท้ป์ O และ A เป็นิหลัก (Wacharapon, 2008) โดยที้�

ซี์โร่ไท้ป์ Asia1 ไม่พบการ่ร่ะบาดตั์�งแต่์ปี 2541 (ร่่มพฤกษ์์ 

และวิัไล, 2549) แต่์ยังมีการ่เฝ้้าร่ะวัังซี์โร่ไท้ป์นีิ�อุยู่ การ่ใช้

วััคซี์นิสำาหรั่บเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุย พบว่ัาแต์่ละ         

ซี์โร่ไท้ป์ไม่มีควัามคุ้มกันิโร่คข้ามกันิและอุาจไม่ให้ควัาม         

คุ้มกันิโร่คกับไท้ป์ย่อุยขอุงซี์โร่ไท้ป์เดียวักันิ (OIE, 2019c)

 ห้อุงปฏิิบัติ์การ่ศููนิย์อุ้างอิุงโร่คปากและเท้้าเป่�อุย 

ภููมิภูาคเอุเชียต์ะวัันิอุอุกเฉีียงใต้์ (ศูอุอุ.) กร่มปศุูสัต์ว์ั ใช้วิัธีี

ต์ร่วัจสอุบเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยต์ามวิัธีีมาต์ร่ฐานิ

ขอุงอุงค์การ่สุขภูาพสัต์ว์ัโลก หรื่อุวิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE (OIE, 

2019c) ได้แก่วิัธีี ELISA typing อุย่างเดียวัหรื่อุการ่เพาะ

แยกเชื�อุและเพิ�มปริ่มาณไวัรั่สในิเซ์ลล์เพาะเลี�ยง (virus 

isolation) และต์ร่วัจยืนิยันิด้วัย ELISA typing โดยที้�วิัธีี 

ELISA typing ถ้งแม้จะสามาร่ถต์ร่วัจหาไวัรั่สได้ทั้�งเชื�อุเป็นิ

และเชื�อุต์าย โดยให้ผู้ลการ่ท้ดสอุบภูายในิ 1 วัันิ แต่์

เนืิ�อุงจากวิัธีีนีิ�มคีวัามไวัต์ำ�า (low sensitivity) (Reid et al., 

2000; Hoffmann et al., 2009) จ้งเหมาะกับตั์วัอุย่างที้�มี

เชื�อุไวัรั่สจำานิวันิมากเท่้านัิ�นิ อุย่างไร่ก็ต์ามตั์วัอุย่างที้�          
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ส่งต์ร่วัจมักจะมีเชื�อุไวัรั่สจำานิวันิน้ิอุย จ้งต้์อุงนิำามาเพิ�ม

จำานิวันิโดย virus isolation ก่อุนิ ซ้์�งต้์อุงเพิ�มเวัลาในิการ่

ต์ร่วัจอีุก 3-14 วัันิ ทั้�งนีิ� virus isolation สามาร่ถต์ร่วัจหา

ไวัร่สัเชื�อุเปน็ิได้เท่้านัิ�นิ จากนัิ�นิจ้งนิำามาจำาแนิกซ์โีร่ไท้ปข์อุง

เชื�อุไวัรั่สเพื�อุยืนิยันิผู้ลด้วัยวิัธีี ELISA typing โดยในิปี      

พ.ศู.2559 พบว่ัาการ่ต์ร่วัจจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่ส 

ขอุง ศูอุอุ. ต้์อุงผู่้านิ virus isolation ถ้ง 45.70% (361/790 

ตั์วัอุย่าง) (เอุกสาร่ไม่ตี์พิมพ์) ท้ำาให้การ่ร่ายงานิผู้ลการ่

ท้ดสอุบล่าช้าเนืิ�อุงจากร่ะยะเวัลาในิการ่ท้ดสอุบนิานิข้�นิ    

ซ้์�งเป็นิปัจจัยหน้ิ�งที้�ส่งผู้ลกร่ะท้บต่์อุการ่ควับคุมโร่คต่์อุมา 

Vangrysperre and de Clercq (1996) ได้พัฒนิาวิัธีี    

RT-PCR มาใช้กับการ่ต์ร่วัจเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุย

ซ้์�งสามาร่ถต์ร่วัจซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สได้ และในิปี 2011 

Le et al. ได้พัฒนิาวิัธีี one-step multiplex RT-PCR มาใช้

ในิปร่ะเท้ศูเวัียดนิาม ซ้์�งสามาร่ถต์ร่วัจหาและจำาแนิก            

ซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัร่ัสโร่คปากและเท้้าเป่�อุยได้ในิการ่ต์ร่วัจ

เพียงครั่�งเดียวั โดยใช้เวัลาไม่ถ้ง 1 วัันิ มีควัามไวัและควัาม

จำาเพาะสูงสามาร่ถต์ร่วัจหาไวัรั่สปริ่มาณน้ิอุย ๆ  ได้ในิตั์วัอุย่าง

ไวัรั่สทั้�งมีและไม่มีชีวิัต์ อีุกทั้�งเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุย

เป็นิเชื�อุชนิิด single stranded RNA ซ้์�งสามาร่ถเปลี�ยนิแปลง

ตั์วัเอุงได้ง่าย ดังนัิ�นิ การ่ที้�จะนิำาเท้คนิิค one-step multiplex 

RT-PCR มาใช้ต์ร่วัจหาและจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัร่ัส

โร่คปากและเท้้าเป่�อุยในิปร่ะเท้ศูไท้ยจ้งต้์อุงมกีาร่ปร่บัปรุ่ง

ไพร่เมอุร์่ให้เหมาะสมกับเชื�อุไวัรั่สที้�พบในิปร่ะเท้ศู และนิำา

วิัธีีนีิ�มาหาค่าควัามไวัเชิงวิันิิจฉัีย (diagnostic sensitivity, 

Dse) และค่าควัามจำาเพาะเชิงวิันิิจฉัีย (diagnostic                        

specificity, Dsp) โดยเปรี่ยบเที้ยบกับวิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE

อุปกรณ์์และวิธีีการ

ตัวอย่าง

 เนืิ�อุเยื�อุจากอุวััยวัะต่์าง ๆ ได้แก่ ลิ�นิ เหงือุก ไร่กีบ 

และเยื�อุบุภูายในิช่อุงปาก ขอุงโค กร่ะบือุ แพะ และแกะ

จำานิวันิ 836 ตั์วัอุย่างที้�ถูกส่งมาต์ร่วัจหาและจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์

ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยที้� ศูอุอุ.ร่ะหว่ัางปี        

พ.ศู. 2560-2562 จากท้กุภูาคขอุงปร่ะเท้ศูไท้ย ยกเวัน้ิภูาค

ต์ะวัันิอุอุกที้�ไม่พบการ่ร่ะบาดขอุงโร่คปากและเท้้าเป่�อุย

การเตรียมตัวอย่างเน้�อเย้�อ (OIE, 2019c) 

 ต์ัวัอุย่างเนิื�อุเยื�อุ 836 ต์ัวัอุย่าง ท้ำาการ่แยกสกัด

เชื�อุไวัรั่สจากเนืิ�อุเยื�อุให้อุยู่ในิรู่ปขอุงสาร่แขวันิลอุย 10% 

suspension ในิ 0.04 M PBS จากนัิ�นินิำาไปปั�นิเพื�อุต์ก

ต์ะกอุนิด้วัยเครื่�อุงปั�นิเหวีั�ยงชนิิดท้ำาควัามเย็นิ (refrigerated 

centrifuge) ที้� 1000 x g เป็นิเวัลา 20 นิาที้ กร่อุงด้วัย 

syringe filter ขนิาดเส้นิผู่้านิศููนิย์กลาง 0.45 µm จากนัิ�นิ

แยกเก็บตั์วัอุย่างสาร่ละลายแขวันิลอุย หลอุดละ 1 ml

การตรวจหาและจำาแนกชนิดไวรัสโรคปากและเท้้าเป่�อย

โดยวิธีี ELISA typing(OIE, 2019c)

 เคลอืุบหลมุขอุง ELISA plate ด้วัย rabbit trapping 

antibody ซ์ีโร่ไท้ป์ท้ี�ต์้อุงการ่ต์ร่วัจ ElISA plate วัางบนิ

เคร่ื�อุงเขย่าในิตู้์บ่มเชื�อุที้�อุุณหภููมิ 37oC เป็นิเวัลา 1 ชั�วัโมง

(หรื่อุเก็บที้�อุุณหภููมิ 4°C ค้างคืนิ) ล้าง ELISA plate 5 ครั่�ง

ด้วัย PBS เต์รี่ยมสาร่ละลายแอุนิติ์เจนิควับคุม (control 

antigen) และสาร่ละลายแขวันิลอุยขอุงตั์วัอุย่างลงในิ 

microtube โดยใช้ ELISA diluent (PBST) ท้ำาการ่เจือุจาง

แอุนิติ์เจนิควับคุมแบบ 2 fold serial dilution ไป 3         

dilution (สาร่ละลายแขวันิลอุยขอุงตั์วัอุย่างไม่ต้์อุงเจือุจาง) 

หยอุดลงในิ ELISA plate 50 µl ต่์อุหลุมวัางบนิเครื่�อุง  

เขย่าในิตู้์บ่มเชื�อุเป็นิเวัลา 1 ชั�วัโมง ล้าง ELISA plate 5 ครั่�ง

จากนัิ�นิเติ์ม guinea pig detecting antibody ซี์โร่ไท้ป์          

ที้�จะต์ร่วัจ วัาง ELISA plate ลงบนิเครื่�อุงเขย่าในิตู้์บ่มเชื�อุ

เป็นิเวัลา 1 ชั�วัโมง ล้าง ELISA plate 5 ครั่�ง จากนัิ�นิเติ์ม

สาร่ละลาย horseradish peroxidase conjugate 50 µl 

ต่์อุหลุม วัางบนิเครื่�อุงเขย่าในิต์ู้บ่มเชื�อุเป็นิเวัลา 1 ชั�วัโมง

ล้าง ELISA plate 7 ครั่�ง เติ์ม 0.01 % tetramethylbenzidine 

substrate (TMB substrate) ปล่อุยให้เกิดปฏิิกิริ่ยาในิ

อุุณหภููมิห้อุงเป็นิเวัลา 20 นิาที้ เติ์ม stop solution (1 M 

H
2
SO

4
) เพื�อุหยุดปฏิิกิริ่ยาขอุง substrate แล้วัจ้งนิำาไปอุ่านิ

ค่า optical density (OD) ที้� ควัามยาวัคลื�นิ 450 nm ด้วัย

เครื่�อุงอุ่านิ ELISA (Multiskan®)

การเพาะแยกเช้�อและเพิ�มปริมาณ์ไวรัส FMDV (virus 

isolation) (OIE, 2019c)

 นิำาเซ์ลล์ปฐมภููมิ ได้แก่ primary lamb kidney cell 
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ที้�มีอุายุ 5-10 วัันิ ในิขวัดเลี�ยงเซ์ลล์ขนิาด 25 cm2  ดูดอุาหาร่

เลี�ยงเซ์ลล์เก่าทิ้�ง เติ์มสาร่ละลายที้�ได้จากการ่เต์ร่ียม

ตั์วัอุย่าง ปริ่มาต์ร่ 1 ml บ่มในิตู้์บ่มเชื�อุที้�อุุณหภููมิ 37°C 

เป็นิเวัลา 1 ชั�วัโมง แล้วัเต์ิม maintenance medium    

นิำาไปบ่มในิในิตู้์บ่มเชื�อุที้�อุุณหภููมิ 37oC เป็นิเวัลา 1-2 วัันิ 

อุ่านิผู้ลการ่เกิดพยาธิีสภูาพขอุงเซ์ลล์ (cytopathic effect, 

CPE) ทุ้กวัันิ โดยใช้กล้อุงจุลท้ร่ร่ศูนิ์ชนิิด inverted     

microscope แยกเชื�อุไวัร่ัสอุอุกจากเซ์ลล์โดยการ่      

freeze-thaw และนิำาไปปั�นิเพื�อุแยกส่วันิขอุงเหลวัใส     

อุอุกจากส่วันิกากเซ์ลล์ ด้วัยเครื่�อุงปั�นิเหวีั�ยงชนิิดท้ำาควัามเย็นิ

ที้� 1000 x g เป็นิเวัลา 15 นิาที้ นิำาส่วันินิำ�าใสที้�ได้ไปเพาะ

ลงบนิเซ์ลล์เพาะเลี�ยงอีุกครั่�ง ท้ำาซ์ำ�าร่วัมทั้�งหมด 3 ครั่�ง (3 

passages) นิำาส่วันิขอุงเหลวัใสไปท้ำาการ่ต์ร่วัจจำาแนิกชนิิด

ขอุงเชื�อุไวัรั่ส ด้วัยวิัธีี ELISA typing

 การตรวจหาสารพันธุีกรรมเพ้�อจำาแนกซีีโรไท้ป์ของเช้�อ

ไวรัสโรคปากและเท้้าเป่�อยด้วยวิธีี one-step multiplex 

RT-PCR

 อุอุกแบบไพร่เมอุร์่ โดยเปลี�ยนิแปลงลำาดับเบสในิ 

forward  ไพร่เมอุร์่ขอุงซี์โร่ไท้ป์ O จากไร่เมอุร์่ขอุง Le et al. 

(2011) เป็นิ RRL–IND-OFw เพื�อุให้สามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์

ขอุงเชื�อุที้�ร่ะบาดในิปร่ะเท้ศูไท้ย ส่วันิอีุก 3 ไพร่เมอุร์่ ได้แก่ 

forward ไพร่เมอุร่์ ขอุงซ์ีโร่ไท้ป์ A, Asia1 ใช้ VN-AF, 

VN-As1F ต์ามลำาดับ และ Reverse ไพร่เมอุร์่ยังคงใช้   

VN-VP1R ต์ามเดิม 

 นิำาตั์วัอุย่าง 10% suspension ในิ 0.04 M PBS 

จากนัิ�นิกร่อุงด้วัย syringe filter นิำามาสกัด RNA โดยใช้

ชุดสกัด E.Z.N.A.® Viral RNA Kit (OMEGA, BIO-TEX, USA) 

ต์ามวัิธีีการ่ที้�ผูู้้ผู้ลิต์แนิะนิำาแล้วัจ้งนิำาไปต์ร่วัจจำาแนิกซ์ีโร่

ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยด้วัยวิัธีี  one-step 

multiplex RT-PCR ต์ามวิัธีีการ่ขอุง Le et al. (2011)

 เต์รี่ยมนิำ�ายา master-mix สำาเร็่จรู่ป LightCycler® 

Multiplex RNA Virus Master (Roche Diagnostic, 

ตารางที้� 1 แสดง sequence ขอุงไพร่เมอุร์่ขอุงซี์โร่ไท้ป์ O, A และ Asia1 ที้�ใช้ในิการ่ท้ดสอุบ

Primer Sequence 5’-3’ Sense Gene Product length (bp) FMDV serotype References

RRL–IND-OFw

VN – AF

VN-As1F

VN – VP1R

AGATTTGTGAAARTNACACCR

CTTGCACTCCCTTACACCGC

GCGSTHRYYCACACAGGYCCGG

CATGTCYTCYTGCATCTGGTT

+

+

+

-

1D

1D

1D

2B

658

427

535

-

O

A

Asia1

O, A, Asia1

-

Lee et al. (2011)

Lee et al. (2011)

Lee et al. (2011)

Germany) 11 µl ผู้สมกับไพร่เมอุร์่ที้�ควัามเข้มข้นิ 10 µM 

ทั้�ง 4 ชนิิด ๆ ละ 1 µl เติ์ม RNA ขอุงตั์วัอุย่างจำานิวันิ 5 µl 

ร่วัมทั้�งสิ�นิ 20 µl ผู้สมให้เข้ากันิ จากนัิ�นินิำาไปเพิ�มจำานิวันิ

สาร่พันิธุีกร่ร่มด้วัยเครื่�อุง C1000 touch™ thermal    

cycler (Bio-rad®, USA) โดยเพิ�มอุุณหภููมิในิขั�นิต์อุนิ       

reverse transcription เป็นิ 50°C นิานิ 15 นิาที้ และ  

enzyme activation ที้� 95°C นิานิ 15 นิาที้ ต์ามด้วัย       

ขั�นิต์อุนิในิการ่เพิ�มปริ่มาณ DNA ดังนีิ� denaturation   

95°C 25 วิันิาที้ annealing 52°C 30 วิันิาที้ extension 

72°C 1 นิาที้ร่วัม 40 ร่อุบ และ final extension 72°C         

5 นิาที้ จากนัิ�นินิำาผู้ลิต์ภัูณฑ์์ PCR ที้�ได้ มาผู่้านิกร่ะบวันิการ่ 

electrophoresis ในิ 1.5% agarose ในิ TBE buffer    

โดยจะได้ผู้ลิต์ภัูณฑ์์ PCR ขอุงซี์โร่ไท้ป์ O, A และ Asia1    

ที้�มีขนิาด 658, 427 และ 535 bp ต์ามลำาดับ ส่วันิไวัรั่ส

ควับคุม (control virus) จะใช้เชื�อุไวัร่ัสที้�ใช้ในิการ่ผู้ลิต์

วััคซี์นิขอุงกร่มปศุูสัต์ว์ั และต์ร่วัจยืนิยันิผู้ล โดยวิัธีี nucleotide 

sequencing เปน็ิ positive control (O/Udornthani/87, 

A/Lopburi/12, Asia1/Petchaburi/85)

การตรวจหาลำาดับเบสของสารพันธุีกรรมของเช้�อไวรัส

โรคปากและเท้้าเป่�อยด้วยวิธีี nucleotide sequencing 

เพ้�อตรวจย้นยันเช้�อไวรัส

 ท้ำาต์ามวิัธีีการ่ขอุง Knowles et al. (2016) ดังนีิ� 

นิำาตั์วัอุย่าง RNA มาเพิ�มจำานิวันิด้วัยวิัธีี RT-PCR ในิส่วันิ

ขอุง VP1 gene โดยใช้ไพร่เมอุร์่สำาหรั่บเชื�อุไวัรั่สโร่คปาก

และเท้้าเป่�อุย ซี์โร่ไท้ป์ O, A และ Asia1 ผู้สมกับนิำ�ายา             

master-mix สำาเร่็จรู่ป LightCycler® Multiplex RNA 

Virus Master (Roche Diagnostic, Germany) เพิ�ม

จำานิวันิสาร่พันิธุีกร่ร่มโดยใช้เครื่�อุง thermocycler                

(Bio-Rad, USA) จากนัิ�นิ    นิำาผู้ลผู้ลิต์ PCR ที้�ได้มาท้ำาให้

บริ่สุท้ธิี�ด้วัย QIAquick PCR purification kit (QIAGEN, 

Germany) จากนัิ�นิท้ำาการ่หาลำาดับเบสสาร่พันิธุีกร่ร่มโดย

ใช้นิำ�ายาสำาเร็่จรู่ป BigDye® Terminator v3.1 Cycle 
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Sequencing Kit (Applied Biosystems, USA) ร่่วัมกับ

ไพร่เมอุร่ข้์างต้์นิ กำาจัดนิำ�ายา BigDye ส่วันิเกินิด้วัย ZR DNA 

Sequencing Clean-up KitTM  (Zymo Research          

Corporation, USA) และหาลำาดับเบสขอุงสาร่พันิธุีกร่ร่ม 

โดยใช้เครื่�อุง ABI 3500 Genetic Analyzer (Applied 

B iosystems,  USA) ท้ำาการ่สร้่างและวิั เคร่าะห์                               

phylogenetic tree โดยใช้โปร่แกร่มสำาเร็่จรู่ป BioEdit 

version 7.2.5 (Hall, 1999) และสร้่างแผู้นิภููมิต้์นิไม้แสดง

ควัามสัมพันิธ์ีท้างพันิธุีกร่ร่ม โดยใช้โปร่แกร่มสำาเร่็จรู่ป 

MEGA version 7.0 (Kumar et al., 2016)

การหาค่า diagnostic sensitivity และค่า diagnostic 

specificity ของวิธีีท้ดสอบ

 นิำาผู้ลการ่ท้ดสอุบต์ัวัอุย่างทั้�งหมด จำานิวันิ 836 

ตั์วัอุย่าง ด้วัยวัิธีี ELISA typing อุย่างเดียวัหรื่อุ ELISA 

typing ร่่วัมกับ virus isolation และวัิธีี one-step       

multiplex RT-PCR มาคำานิวัณหาค่า diagnostic         

sensitivity และ diagnostic specificity ที้�ควัามเชื�อุมั�นิ 

(confidence interval) 99% และควัามคลาดเคลื�อุนิ 2% 

error (OIE, 2019a) ต์ามวิัธีี McNemar Chi-square (OIE, 

2019b) ดังนีิ�

 diagnostic sensitivity = [TP / (TP + FN)] x 100

 diagnostic specificity = [TN / (TN + FP)] x 100

 โดย TP และ FP = ค่า true positive และค่า false 

positive ต์ามลำาดับ

   TN และ FN = ค่า true negative และค่า false 

negative ต์ามลำาดับ

วิธีมาตรฐาน OIE (วิธี ELISA typing
และ virus isolation)

Positive Negative

one-step 
multiplex 
RT-PCR

Positive 459 32

Negative 46 299

รูปที้� 1 ผู้ลขอุงวิัธีีท้ดสอุบ one-step multiplex RT-PCR: Lane 1 = 
DNA marker (100 bp); Lane 2 = positive serotype O; 
Lane 3 = positive serotype A; Lane 4 = positive serotype 
Asia1; Lane 5 = negative; Lane 6 = positive controls 
(serotypes O, A and Asia1); Lane 7 =negative control (PBS)

ตารางที้� 2  การ่หาค่า diagnostic sensitivity และ diagnostic specificity 
ขอุงวิัธีี one-step multiplex RT-PCR เปรี่ยบเที้ยบกับวิัธีี
มาต์ร่ฐานิ OIE ได้แก่ วิัธีี ELISA typing และ virus isolation
จากตั์วัอุย่างเนืิ�อุเยื�อุสัต์ว์ัที้�ร่วับร่วัมส่งต์ร่วัจและจำาแนิก           
ซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยที้� ศูอุอุ. จากพืี�นิที้�
ปร่ะเท้ศู ในิป ีพ.ศู. 2560-2562 จำานิวันิทั้�งหมด 836 ตั์วัอุยา่ง

ผลและวิจารณ์์

 การ่ที้�ต้์อุงใช้ตั์วัอุย่างถ้ง 836 ตั์วัอุย่าง เนืิ�อุงจากค่า 

diagnostic sensitivity และ diagnostic specificity ที้�

ยอุมรั่บได้คือุ 95% ที้�ควัามเชื�อุมั�นิ 99% และควัามคาด

เคลื�อุนิ 2% error จ้งต้์อุงใช้ตั์วัอุยา่งอุย่างน้ิอุย 788 ตั์วัอุยา่ง

(OIE, 2019a)

 การ่แสดงผู้ลขอุงวิัธีีท้ดสอุบ one-step multiplex 

RT-PCR ได้ขนิาดขอุงผู้ลผู้ลิต์ PCR แบ่งต์ามชนิิดขอุง          

ซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สดังนีิ� ซี์โร่ไท้ป์ O, A, Asia1 = 658, 

427, 535 bp ต์ามลำาดับ (รู่ปที้�1)

 พบว่ัาค่า diagnostic sensitivity และ diagnostic 

specificity ขอุงวิัธีี one-step multiplex RT-PCR ได้ค่า

ดังนีิ�

 diagnostic sensitivity = [(459/459+46) x 100] = 90.89%
 diagnostic specificity = [(299/299+32) x 100] = 90.33%

 จากต์าร่างที้� 2 พบว่ัาค่า diagnostic sensitivity ที้�

ได้มีค่า 90.89% ใกล้เคียงกับ Gridharan et al. (2005) 

ที้�ได้ร่ายงานิค่า diagnostic sensitivity 95.19% (99/104 

ตั์วัอุย่าง) โดยใช้ตั์วัอุย่างเนืิ�อุเยื�อุสัต์ว์ัเหมือุนิกันิแต่์ค่า     

diagnostic specificity ที้�ได้จากการ่ศู้กษ์าในิครั่�งนีิ�มีค่า 

90.33% ต่์างกับ Gridharan et al. (2005) ที้�ได้ค่า            

diagnostic specificity เพียง 28.95% (11/38 ตั์วัอุย่าง) 

แสดงว่ัา one-step multiplex RT-PCR ที้�พัฒนิาข้�นิในิ

ครั่�งนีิ� มีควัามจำาเพาะมากกว่ัาทั้�งนีิ�มีควัามเป็นิไปได้ที้�การ่

ศู้กษ์าในิครั่�งนีิ�ได้อุอุกแบบไพร่เมอุร์่จากเชื�อุไวัรั่สโร่คปาก

และเท้้าเป่�อุยที้�เกิดการ่ร่ะบาดข้�นิในิปร่ะเท้ศูไท้ย เมื�อุนิำาผู้ล
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ที้�ได้เปรี่ยบเที้ยบกับร่ายงานิขอุง Le et al. (2011) ที้�ได้

พัฒนิาวิัธีี one-step multiplex RT-PCR โดยใช้ลำาดับเบส

ขอุงไพร่เมอุร์่จากเชื�อุที้�มีการ่ร่ะบาดในิปร่ะเท้ศูเวีัยดนิาม 

นิำามาท้ดสอุบร่่วัมกับ วิัธีี ELISA typing โดยใช้เชื�อุไวัรั่ส

ร่วัม 61 ตั์วัอุย่าง พบว่ัาวิัธีีที้�พัฒนิาข้�นิมีควัามไวัและควัาม

จำาเพาะสูง แต่์เมื�อุนิำามาใช้ในิปร่ะเท้ศูไท้ย พบว่ัาไม่สามาร่ถ

นิำามาใช้ต์ร่วัจจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ O ได้  จ้งต้์อุงมีการ่

เปลี�ยนิแปลงลำาดับเบสขอุงไพร่เมอุร์่สำาหรั่บซี์โร่ไท้ป์ O 

ท้ำาให้เมื�อุนิำามาท้ดสอุบกับตั์วัอุย่างที้�พบภูายในิปร่ะเท้ศูได้

ค่า diagnostic sensitivity และ diagnostic specificity 

90.89% และ 90.33% ต์ามลำาดับ

 ปัจจัยอีุกปร่ะการ่ที้�สร้่างควัามแต์กต่์างขอุงค่าทั้�ง 2 

คือุชนิิดขอุงตั์วัอุย่างที้�นิำามาใช้ ในิการ่ศู้กษ์าครั่�งนีิ�ใช้

ตั์วัอุยา่งที้�เต์รี่ยมจากเนืิ�อุเยื�อุสัต์ว์ัทั้�ง 836 ตั์วัอุยา่ง สามาร่ถ

ต์ร่วัจได้ต์ร่งกันิโดยวิัธีี one-step multiplex RT-PCR และ

วิัธีีต์ามมาต์ร่ฐานิ OIE ถ้ง 90.67% (758/836 ตั์วัอุย่าง) ในิ

ขณะที้� Gridharan et al., 2005 ได้ท้ำาการ่เปรี่ยบเที้ยบวิัธีี

ทั้�งสอุง โดยใช้ตั์วัอุย่างทั้�งสอุงชนิิดได้แก่ ตั์วัอุย่างเนืิ�อุเยื�อุสัต์ว์ั 

142 ตั์วัอุย่างและต์ัวัอุย่างที้�เพิ�มปริ่มาณเชื�อุไวัรั่สในิเซ์ลล์

เพาะเลี�ยง 38 ตั์วัอุย่าง พบว่ัาผู้ลการ่ต์ร่วัจที้�ได้โดยการ่ใช้

ตั์วัอุย่างจากเนืิ�อุเยื�อุสัต์ว์ัสามาร่ถต์ร่วัจได้ต์ร่งกันิโดยวิัธีี 

one-step multiplex RT-PCR และ ELISA เพยีง 69.72% 

(99/142 ตั์วัอุย่าง) แต่์เมื�อุใช้ตั์วัอุย่างจากเซ์ลล์เพาะเลี�ยง

จะได้ผู้ลการ่ต์ร่วัจต์ร่งกันิ 100% (38/38 ตั์วัอุย่าง) แสดงว่ัา

ในิกร่ณีที้�ใช้ตั์วัอุย่างเนืิ�อุเยื�อุเหมือุนิกันิ one-step multiplex 

RT-PCR ที้�นิำามาศู้กษ์าในิครั่�งนีิ�มีควัามไวัเชงิวิันิิจฉัียต่์อุเชื�อุ

ไวัรั่สที้�นิำามาท้ดสอุบมากกว่ัา

 การ่ร่ายงานิผู้ลการ่ท้ดสอุบ แบ่งผู้ลอุอุกเป็นิ 6 กลุ่ม

กลุ่มแร่กจำานิวันิ 220 ตั์วัอุยา่ง เป็นิตั์วัอุยา่งที้�ให้ผู้ลบวักขอุง

การ่ต์ร่วัจจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สจากตั์วัอุยา่ง ทั้�งจาก

วิัธีี one-step multiplex RT-PCR และวิัธีี ELISA typing 

แสดงวัา่ในิกลุ่มนีิ�มีเชื�อุไวัร่สัในิต์วััอุยา่งที้�มีจำานิวันิมาก ท้ำาให้

สามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ O และ A ได้ผู้ลต์ร่งกันิในิขณะที้�

กลุ่มที้� 2 จำานิวันิ 239 ตั์วัอุย่างสามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ได้

จากวิัธีี one-step multiplex RT-PCR ในิขณะที้�การ่ต์ร่วัจ

ต์ามวิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE ต้์อุงมีการ่เพิ�มปริ่มาณขอุงเชื�อุไวัรั่ส

ด้วัยวิัธีี virus isolation ก่อุนิ แล้วัจ้งนิำามาจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์

โดยวิัธีี ELISA typing แสดงว่ัาเชื�อุไวัรั่สในิตั์วัอุย่างมี  

ตารางที้� 3 ผู้ลการ่ท้ดสอุบอุย่างละเอีุยด โดยจำาแนิกต์ามวิัธีีการ่ต์ร่วัจ         
เชื�อุไวัรั่สปากและเท้้าเป่�อุย จำานิวันิ 836 ตั์วัอุย่าง

วิธีีการท้ดสอบท้ี�ใช้จำาแนกซีีโรไท้ป์ของเช้�อไวรัส ผลการท้ดสอบ(ตัวอย่าง)

ท้ี� one-step 
multiplex 
RT-PCR

วิธีีมาตรฐาน OIE
Type

O
Type

A
Type 
Asia 1 รวมELISA 

typing
Virus isolation + 

ELISA typing

1 + + -* 125 95 - 220

2 + - + 134 105 - 239

3 + - - 12 20 - 32

4 - + -* 16 4 - 20

5 - - + 12 14 - 26

6 - - - - - - 299

รวม 836

หมายเหตุ์  + (ผู้ลบวัก) หมายถ้ง ตั์วัอุย่างที้�จำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ได้ 
  - (ผู้ลลบ) หมายถ้ง ตั์วัอุย่างที้�จำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ไม่ได้
  -* หมายถ้ง ไม่จำาเป็นิต้์อุงท้ำา virus isolation เพื�อุแยกซี์โร่ไท้ป์

จำานิวันิน้ิอุย แต่์ในิกลุ่มที้� 3 มี 32 ตั์วัอุย่างที้� one-step 

multiplex RT-PCR สามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ได้ แต่์ให้ผู้ลลบ

ต์ามวิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE มีควัามเป็นิไปได้ที้�จะเกิดจากตั์วัอุยา่ง

ไม่เหมาะสม เช่นิ ปริ่มาณตั์วัอุย่างน้ิอุย การ่เก็บตั์วัอุย่าง

ล่าช้า ตั์วัอุย่างที้�เก็บไว้ัเป็นิเวัลานิานิ เก็บตั์วัอุย่างจาก

อุวััยวัะที้�มีปริ่มาณเชื�อุไวัรั่สน้ิอุย ได้แก่ ตั์วัอุยา่งจากเนืิ�อุเยื�อุ

ไร่กีบจะมีเชื�อุไวัรั่สน้ิอุยกว่ัาเนืิ�อุเยื�อุลิ�นิท้ำาให้เชื�อุไวัรั่สมี

จำานิวันินิ้อุยจนิไม่สามาร่ถต์ร่วัจได้ด้วัยวิัธีี ELISA typing 

และ virus isolation อีุกปร่ะการ่หน้ิ�งอุาจมีการ่ใช้ยาฆ่่าเชื�อุ 

ต์อุนิเก็บตั์วัอุย่าง บร่ร่จุภัูณฑ์์ไม่เหมาะสม หร่ือุการ่ขนิส่ง

ไม่เหมาะสม จนิท้ำาให้เชื�อุไวัรั่สถูกท้ำาให้เสื�อุมสภูาพหรื่อุต์าย

จ้งไม่สามาร่ถเพิ�มปริ่มาณเชื�อุไวัรั่สด้วัยวิัธีี virus isolation 

โดยจาก 32 ตั์วัอุย่างนีิ� พบว่ัามี 22 ตั์วัอุย่างที้�ต์ร่วัจยืนิยันิ

ด้วัยวิัธีี nucleotide sequencing ซ้์�งได้ผู้ลต์ร่งกับผู้ลการ่

หาซี์โร่ไท้ป์ด้วัย one-step multiplex RT-PCR อุย่างไร่

ก็ต์าม วิัธีี nucleotide sequencing แม้จะเป็นิวิัธีีท้ดสอุบ

ที้�ใช้กันิโดยทั้�วัไปแต่์ไม่ได้ใช้ในิงานิต์ร่วัจจำาแนิกชนิิดขอุง

เชื�อุไวัรั่สเป็นิปร่ะจำาเนืิ�อุงจากมีค่าใช้จ่ายสูง สำาหรั่บตั์วัอุย่าง

ในิกลุ่มที้� 4-5 เปน็ิตั์วัอุยา่งที้�ไม่สามาร่ถจำาแนิกซ์โีร่ไท้ปโ์ดย

วิัธีี one-step multiplex RT-PCR แต่์สามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์

ได้โดยวิัธีี ELISA typing เพียงอุย่างเดียวัจำานิวันิ 20 

ตั์วัอุย่าง อีุก 26 ตั์วัอุย่างสามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ได้โดยวิัธีี 

virus isolation ร่่วัมกับวิัธีี ELISA typing ดังนัิ�นิตั์วัอุย่าง

ที้�ให้ผู้ลลบโดยวิัธีี one-step multiplex RT-PCR แต่์ให้

ผู้ลบวักโดยวิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE คิดเป็นิ 5.50% (46/836)        
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ดังแสดงในิต์าร่างที้� 2 ทั้�งนีิ�อุาจเนืิ�อุงจากไวัรั่สที้�ร่ะบาด            

ในิพื�นิที้�บางสายพันิธ์ุีมีการ่เปลี�ยนิแปลงสาร่พันิธุีกร่ร่มท้ำาให้

ไพร่เมอุร์่ที้�ใช้ท้ดสอุบไม่สามาร่ถจับกับยีนิในิส่วันิ 1D           

เพื�อุเพิ�มจำานิวันิดีเอ็ุนิเอุเป้าหมายได้ โดยยีนิส่วันิ 1D เป็นิ

ส่วันิที้�มีการ่ผัู้นิแปร่มากที้�สุด และสร้่างโปร่ตี์นิชนิิด VP1  

ซ้์�งมีควัามจำาเพาะต์่อุซี์โร่ไท้ป์ (Bittle et al., 1982;              

Domingo et al., 2003) สำาหรั่บกลุ่มที้� 6 ไม่สามาร่ถ

จำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ได้ทั้�ง 2 วิัธีี ทั้�งวิัธีี one-step multiplex 

RT-PCR และวิัธีีมาต์ร่ฐานิขอุง OIE ท้างด้านิร่ะยะเวัลา

ท้ดสอุบ พบว่ัาการ่ท้ดสอุบโดยวิัธีี one-step multiplex 

RT-PCR จะท้ร่าบผู้ลในิการ่ท้ดสอุบเพียงครั่�งเดียวั และใช้

เวัลาไม่เกินิ 1 วัันิแต่์การ่ท้ดสอุบโดยวิัธีี ELISA typing              

ร่่วัมกับวิัธีี virus isolation ใช้เวัลาในิการ่ท้ดสอุบนิานิถ้ง 

3-14 วัันิ ท้ำาให้วิัธีี one-step multiplex RT-PCR สามาร่ถ

ท้ร่าบผู้ลการ่ท้ดสอุบเร็่วักว่ัาวิัธีี ELISA typing ร่่วัมกับ 

virus isolation อุย่างไร่ก็ดีเมื�อุพิจาร่ณาค่า diagnostic 

sensitivity กับ diagnostic specificity ขอุงวัธีิี one-step 

multiplex RT-PCR ที้�พัฒนิาข้�นิแล้วั พบว่ัาวิัธีีนีิ�สามาร่ถ

ใช้เป็นิวิัธีีต์ร่วัจคัดกร่อุงที้�ให้ผู้ลการ่ท้ดสอุบเร็่วัส่งผู้ลให้เจ้า

หน้ิาที้�สัต์วัแพท้ยใ์นิพื�นิที้�สามาร่ถดำาเนิินิการ่ควับคมุโร่คได้

เร็่วัข้�นิ

 เมื�อุพิจาร่ณาผู้ลการ่ท้ดสอุบจากต์าร่างที้� 3 พบว่ัา  

การ่จำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ด้วัยวิัธีี one-step multiplex RT-PCR 

กับวิัธีี ELISA typing เพียงอุย่างเดียวั (ไม่ท้ำา virus isolation) 

สามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ได้ 58.73% (491/836 ตั์วัอุย่าง) 

และ 28.71% (240/836 ตั์วัอุย่าง) ต์ามลำาดับ สอุดคล้อุง

กับผู้ลขอุง Sareyyupoglu and Burgu (2017) ที้�ให้        

ผู้ลบวักในิการ่จำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ด้วัยวิัธีี one-step multiplex          

RT-PCR กับวิัธีี ELISA typing เท่้ากับ 73.91% (153/207 

ตั์วัอุย่าง) และ 37.75% (77/207 ตั์วัอุย่าง) ต์ามลำาดับ        

จะเห็นิได้ว่ัาวิัธีี one-step multiplex RT-PCR ให้ผู้ลบวัก

สูงกว่ัากว่ัาวิัธีี ELISA typing และค่าที้�ได้จากการ่ศู้กษ์า        

ในิครั่�งนีิ�พบว่ัาทั้�งวิัธีี one-step multiplex RT-PCR และ

วิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE สามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ได้ใกล้เคียงกันิ

คือุ 58.73% (491/836 ตั์วัอุยา่ง) และ 60.41% (505/836 

ตั์วัอุยา่ง) ต์ามลำาดับ ดังนัิ�นิห้อุงปฏิิบติั์การ่ที้�ท้ำาการ่ต์ร่วัจหา

ซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยที้�ไม่สามาร่ถ

ท้ดสอุบ virus isolation สามาร่ถนิำาวิัธีี one-step               

multiplex RT-PCR มาใชใ้นิการ่ต์ร่วัจจำาแนิกซ์โีร่ไท้ปข์อุง

เชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยเป็นิการ่คัดกร่อุงเบื�อุงต้์นิ  

ซ้์�งจะได้ปร่ะสิท้ธิีผู้ลใกล้เคียงกับการ่ใช้วิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE

 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 การ่ต์ร่วัจสอุบเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยต์าม

วิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE โดยวิัธีี ELISA typing นัิ�นิในิกร่ณีที้�

ตั์วัอุย่างมีเชื�อุไวัรั่สจำานิวันิน้ิอุยจะต้์อุงผู่้านิการ่เพาะแยก

เชื�อุและเพิ�มปริ่มาณไวัรั่ส ซ้์�งท้ำาให้ผู้ลการ่ต์ร่วัจอุอุกมา

ล่าช้า จ้งได้มีการ่นิำาวิัธีี one-step multiplex RT-PCR   

มาใช้ ซ้์�งเมื�อุเปรี่ยบเที้ยบกับวิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE คือุวิัธีี ELISA 

typing อุย่างเดียวั หรื่อุ ELISA typing ร่่วัมกับ virus 

isolation พบว่ัามีค่าควัามไวัเชิงวิันิิจฉัีย (diagnostic 

sensitivity) และค่าควัามจำาเพาะเชิงวิันิิจฉัีย (diagnostic 

specificity) สูง สามาร่ถนิำาวิัธีี one-step multiplex      

RT-PCR มาใช้คัดกร่อุงเบื�อุงต้์นิในิจำาแนิกชนิิดขอุงซี์โร่ไท้ป์

เพื�อุให้ร่ายงานิผู้ลได้อุย่างร่วัดเร็่วั ท้ำาให้สามาร่ถควับคุม 

การ่ร่ะบาดขอุงโร่คปากและเท้้าเป่�อุยได้เร็่วั แต่์อุย่างไร่ก็ต์าม

ยังคงต้์อุงยืนิยันิผู้ลการ่ท้ดสอุบด้วัยวิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE ด้วัย 

เพื�อุให้ได้ผู้ลการ่ท้ดสอุบท้ี�ถูกต์้อุงและมีปร่ะสิท้ธีิภูาพ           

ยิ�งข้�นิ

กิตติกรรมประกาศึ
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สัต์ว์ัแห่งชาติ์ และผูู้้อุำานิวัยการ่สำานัิกควับคุม ป้อุงกันิ และ

บำาบัดโร่คสัต์ว์ั ซ้์�งเป็นิผูู้้สนัิบสนุินิทั้�งด้านินิโยบายและ       

งบปร่ะมาณในิการ่ดำาเนิินิงานิ ขอุขอุบคุณผูู้้เชี�ยวัชาญ 

สพ.ญ.ปร่าณี ร่อุดเที้ยนิ และนิางสาวักัญญ์ธีนิิศู ลิ�มวิับูลพงศ์ู

ที้�เป็นิที้�ปร้่กษ์าขอุงงานิวิัจัย ขอุขอุบคุณเจ้าหน้ิาที้�ทุ้กท่้านิ

ขอุงศููนิยอ้์ุางอิุงโร่คปากและเท้้าเป่�อุยฯ และสถาบันิสุขภูาพ

สัต์ว์ัแห่งชาติ์ที้�ให้ควัามร่่วัมมือุในิการ่เต์รี่ยมและต์ร่วัจ

ตั์วัอุย่างท้างห้อุงปฏิิบัติ์การ่
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ระบาดวิท้ยาเชิงโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้้าเป่�อยซีีโรไท้ป์โอ

ที้�พบในประเท้ศึไท้ยระหว่างปี พ.ศึ. 2560-2562

Epidemiology of Foot and Mouth Disease Virus serotype O

in Thailand during 2017-2019

ร่่มพฤกษ์์ อุุดล*  สหวััชร์่ อุ้�งวันิิชบร่ร่ณ  กิ�งกานิต์์ บุญสุยา สีโย

Romphruke Udon* Sahawatchara Ungvanijban  Kingkarn Boonsuya Seeyo

Abstract

 Backgrounds: Until 2015, three lineages of foot and mouth disease virus (FMDV) serotype O had 

been found in Thailand including O/SEA/Mya-98, O/ME-SA/PanAsia and O/Cathy before O/ME-SA/         

Ind2001e was found in 2016.  Due to economic loss caused by FMD outbreak, vaccine produced by Thai 

DLD using O/TAI/189/87 as the virus seed is currently used as a main effective control measure.                 

To suggest that the vaccine can possibly protect against all the lineages, a molecular epidemiological 

study of FMDV serotype O in Thailand during 2017-2019 was performed.

 Methods: From 109 field isolates of FMDV serotype O collected during 2017-2019, the lineages 

were defined using VP1 gene nucleotide sequencing.  Then, a phylogenetic tree was constructed using 

neighbor-joining method with 1,000 bootstrap values in MEGA version 7.0. 

 Results: Based on VP1 nucleotide identity, 6, 14 and 89 isolates were identified in O/SEA/Mya-98, 

O/ME-SA/PanAsia and O/ME-SA/Ind2001e lineages, respectively.  Phylogenetic analysis showed that the 

O/SEA/Mya-98 lineage was grouped with the previously outbreak viruses in Thailand.  The O/ME-SA/

PanAsia lineage was clustered with those isolated from Cambodia in 2015. The predominant lineage, O/

ME-SA/Ind2001e, shared the group with the strains found in Myanmar and Thailand in 2016. 

 Conclusion: FMDV serotype O isolates that caused outbreaks in Thailand during 2017-2019 were 

closely related to those viruses previously caused outbreaks in Thailand and Southeast Asia region.           

Besides, the O/ME-SA/Ind2001e lineage predominantly found in this study was continuously increased 

from 2017 to 2019.

Key words: molecular epidemiology, FMD virus serotype O, Thailand
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บท้คัดย่อ

 ที้�มาของการศึึกษา: ไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุที้�พบร่ะบาดในิปร่ะเท้ศูไท้ยจนิถ้งปี พ.ศู. 2558 พบ 3 

สายพันิธ์ุีได้แก่ O/ SEA/Mya-98, O/ME-SA/PanAsia และ O/Cathy ต่์อุมาในิปี พ.ศู. 2559 พบสายพันิธ์ุี O/ME-SA/    

Ind2001e โร่คปากและเท้้าเป่�อุยเป็นิโร่คที้�มีผู้ลกร่ะท้บท้างเศูร่ษ์ฐกิจอุย่างมาก จ้งต้์อุงมีการ่ป้อุงกันิโร่ค การ่ท้ำาวััคซี์นิก็

เป็นิการ่ป้อุงกันิและควับคุมโร่คปากและเท้้าเป่�อุยที้�มีปร่ะสิท้ธิีภูาพวัิธีีหน้ิ�ง กร่มปศูุสัต์ว์ัใช้เชื�อุไวัร่ัส O/TAI/189/87 เป็นิ  

virus seed เพื�อุหาข้อุมูลว่ัาวััคซี์นิที้�ใช้สามาร่ถคุ้มโร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุได้ทุ้กสายพันิธ์ุีที้�พบการ่ร่ะบาด จ้งต้์อุงมี

การ่ศู้กษ์าท้างร่ะบาดวิัท้ยาเชิงโมเลกุลเพื�อุให้ท้ร่าบสายพันิธ์ุีขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุ ที้�พบร่ะหว่ัางปี 

พ.ศู. 2560-2562 

 วิธีีการ: ตั์วัอุย่างเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุที้�ร่ะบาดในิท้้อุงที้�ขอุงปร่ะเท้ศูไท้ยร่ะหว่ัางปี พ.ศู. 2560–

2562 จำานิวันิ 109 ตั์วัอุย่าง นิำามาถอุดร่หัสสาร่พันิธุีกร่ร่มบริ่เวัณยีนิ VP1 วิัเคร่าะห์ เปรี่ยบเที้ยบผู้ลขอุงการ่เร่ียงลำาดับ          

นิิวัคลีโอุไท้ด์ (multiple sequence alignment) และสร้่างแผู้นิภููมิต้์นิไม้แสดงควัามสัมพันิธ์ีท้างพันิธุีกร่ร่ม (phylogenetic 

analysis) โดยใช้โปร่แกร่มสำาเร็่จรู่ป MEGA version 7.0 ด้วัยวิัธีี neighbor-joining โดยท้ำาการ่ท้ดสอุบควัามน่ิาเชื�อุถือุขอุง

แผู้นิภููมิต้์นิไม้ แสดงควัามสัมพันิธ์ีท้างพันิธุีกร่ร่ม โดยวิัธีี Bootstrap เป็นิจำานิวันิ 1,000 ซ์ำ�า

 ผล: พบไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุสายพันิธ์ุี O/SEA/Mya-98, O/ME-SA/PanAsia และ O/ME-SA/         

Ind2001e จำานิวันิ 6, 14 และ 89 ตั์วัอุย่างต์ามลำาดับ ผู้ลการ่วิัเคร่าะห์ Phylogenetic analysis พบว่ัาเชื�อุไวัรั่สสายพันิธ์ุี 

O/SEA/Mya-98 มีควัามใกล้เคียงกับไวัรั่สที้�เคยร่ะบาดมาก่อุนิหน้ิานีิ�ในิปร่ะเท้ศูไท้ย ส่วันิเชื�อุไวัรั่สสายพันิธ์ุี O/ME-SA/ 

PanAsia มีควัามใกล้เคียงกับไวัรั่ส O/ME-SA/PanAsia จากปร่ะเท้ศูกัมพูชาปี พ.ศู. 2558 และเชื�อุไวัรั่สสายพันิธ์ุี O/ME-SA/

Ind2001e ซ้์�งพบมากที้�สุด มีควัามใกล้เคียงกับไวัรั่ส O/ME-SA/Ind2001e ที้�ร่ะบาดในิปร่ะเท้ศูเมียนิมาและปร่ะเท้ศูไท้ย ปี 

พ.ศู. 2559 

 สรุป: ไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุที้�ร่ะบาดในิปร่ะเท้ศูไท้ยในิช่วังปี พ.ศู. 2560–2562 ยังมีควัามใกล้เคียง

กับไวัรั่สที้�เคยร่ะบาดมาก่อุนิหน้ิานีิ�ทั้�งในิปร่ะเท้ศู และในิภููมิภูาคเอุเชียต์ะวัันิอุอุกเฉีียงใต้์ โดยพบสายพันิธ์ุี O/ME-SA/             

Ind2001e มากที้�สุด และมีแนิวัโน้ิมร่ะบาดเพิ�มมากข้�นิจาก พ.ศู. 2560 ถ้ง 2562

คำาสำาคัญ: ร่ะบาดวิัท้ยาเชิงโมเลกุล ไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุ ปร่ะเท้ศูไท้ย

บท้นำา

 โร่คปากและเท้้าเป่�อุย (Foot and Mouth Disease, FMD) เป็นิโร่คร่ะบาดที้�สำาคัญในิสัต์ว์ักีบคู่ เกิดจากเชื�อุไวัรั่ส  

ในิสกุล Aphthovirus วังศ์ู Picornaviridae เป็นิ RNA ไวัรั่สสายเดี�ยวั (single-stranded RNA) ท้ำาให้สามาร่ถเปลี�ยนิแปลง

ลักษ์ณะท้างพันิธุีกร่ร่มได้ง่าย (Reid et al., 2014) ทั้�วัโลกสามาร่ถพบไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยได้ถ้ง 7 ซี์โร่ไท้ป์ คือุ โอุ เอุ ซี์ 

เอุเชียวัันิ และเซ์าท์้แอุฟริ่กันิเท้อุรี่ท้อุรี่ 1, 2 และ 3 (Brito et al., 2015) จากการ่ศู้กษ์าอุงค์ปร่ะกอุบขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปาก

และเท้้าเป่�อุย พบว่ัาปร่ะกอุบไปด้วัยโปร่ตี์นิโคร่งสร้่าง (structural protein, SP) จำานิวันิ 4 ชนิิดคือุ VP1 (1D), VP2 (1B), 

VP3 (1C) และ VP4 (1A) เป็นิรู่ปแบบ icosahedral capsid  (Rueckert, 1996) โดยที้�โปร่ตี์นิชนิิด VP1 จะเป็นิส่วันิที้�มีการ่

ผัู้นิแปร่มากที้�สุดเป็นิส่วันิ immunogenic protein ที้�มีควัามจำาเพาะต่์อุซี์โร่ไท้ป์และใช้ในิการ่ศู้กษ์าวิัวััฒนิาการ่ขอุงเชื�อุ

ไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุย (Bittle  et al., 1982; Domingo et al., 2003) ดังนัิ�นิการ่ศู้กษ์าลำาดับนิิวัคลีโอุไท้ด์ส่วันิที้�สร้่าง

โปร่ตี์นิชนิิด VP1 จ้งจำาเป็นิในิการ่ศู้กษ์าท้างร่ะบาดวิัท้ยาโมเลกุลขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยเพื�อุสืบหาต้์นิต์อุขอุง

การ่ร่ะบาด (Beck and Strohmaier, 1987) โดยการ่ศู้กษ์ายีนิส่วันิที้�สร้่างโปร่ตี์นิ VP 1 ท้ำาให้สามาร่ถจัดกลุ่มขอุงเชื�อุไวัรั่ส



- 11 - ปีที่ 72 เล่มที่ 1

ปากและเท้้าเป่�อุยที้�ร่ะบาดได้ต์ามภููมิภูาคที้�เกิด (topotype) เช่นิ Middle East-South Asia (ME-SA), South East Asia 

(SEA), Cathay (Chy), West Africa (WA), Indonesia-1 (ISA-1) และ Euro-South-America (Euro-SA) เป็นิต้์นิ (Samuel 

and Knowles, 2001; Knowles et al., 2004)

 ในิปร่ะเท้ศูไท้ยเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยพบเพียง 3 ซี์โร่ไท้ป์ คือุ ซี์โร่ไท้ป์โอุ เอุ และเอุเชียวัันิ ปัจจุบันิพบเพียง 2 

ซี์โร่ไท้ป์ คือุ โอุ และเอุ ส่วันิซี์โร่ไท้ป์เอุเชียวัันิไม่พบการ่ร่ะบาดตั์�งแต่์ปี พ.ศู. 2541 (OIE, 2018) ซี์โร่ไท้ป์เอุพบเพียงสายพันิธ์ุี

เดียวัคือุ A/Asia/Sea-97 ซ้์�งพบการ่ร่ะบาดได้ทั้�วัไปในิแถบภููมิภูาคเอุเชียต์ะวัันิอุอุกเฉีียงใต์้และเอุเชียต์ะวัันิอุอุก (Paton  

et al., 2010; Abdul-Hamid et al., 2011; Seeyo et al., 2020) ต่์างกับเชื�อุไวัร่ัสโร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุ               

ซ้์�งจากการ่ต์ร่วัจวัินิิจฉัียขอุงศููนิย์อุ้างอิุงโร่คปากและเท้้าเป่�อุยภููมิภูาคเอุเชียต์ะวัันิอุอุกเฉีียงใต์้ (ศูอุอุ.) ในิช่วังหลายปีที้�           

ผู่้านิมาพบสายพันิธ์ุี O/SEA/Mya-98 มากถ้ง 95% ซ้์�งยังพบได้ในิภููมิภูาคเอุเชียต์ะวัันิอุอุกเฉีียงใต์้และเอุเชียต์ะวัันิอุอุก 

(Knowles et al., 2012; Muroga et al., 2012; Park et al., 2013) ส่วันิสายพันิธ์ุี O/ME-SA/PanAsia ที้�พบได้ทั้�วัไปในิ

แถบเอุเชีย (Gleeson, 2002; Mason et al., 2003; Brito et al., 2017) พบการ่ร่ะบาดได้ปร่ะปร่ายในิปร่ะเท้ศูไท้ย               

เช่นิเดียวักับสายพันิธ์ุี O/Cathay (Blacksell et al., 2019) นิอุกจากนีิ�มีร่ายงานิการ่ร่ะบาดขอุงโร่คปากและเท้้าเป่�อุย         

สายพันิธ์ุี O/ME-SA/Ind2001 ในิภููมิภูาคเอุเชียใต้์และเอุเชียต์ะวัันิอุอุกเฉีียงใต้์ (Subramaniam et al, 2015; Qiu et al., 

2017) การ่ป้อุงกันิและควับคุมโร่คปากและเท้้าเป่�อุย โดยใช้วััคซี์นิจ้งเป็นิสิ�งจำาเป็นิอุย่างยิ�งในิปร่ะเท้ศูไท้ย ดังนัิ�นิการ่ศู้กษ์า

ข้อุมูลการ่ร่ะบาดขอุงสายพันิธ์ุีไวัร่ัสโร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุในิท้้อุงที้�จะเป็นิปร่ะโยชนิ์ในิการ่เลือุกใช้ไวัรั่สที้�เป็นิ 

vaccine seed อุย่างเหมาะสม และให้ควัามคุ้มโร่คที้�คร่อุบคลุมทุ้กสายพันิธ์ุีที้�ร่ะบาดในิปร่ะเท้ศูเพื�อุการ่ป้อุงกันิและ

ควับคุมโร่คที้�มีปร่ะสิท้ธิีภูาพมากยิ�งข้�นิ ท้างคณะผูู้้วิัจัยจ้งได้ศู้กษ์าท้างร่ะบาดวิัท้ยาเชิงโมเลกุลขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและ          

เท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุที้�พบร่ะหว่ัางปี พ.ศู. 2560-2562 ในิครั่�งนีิ� 

อุปกรณ์์และวิธีีการ

ตัวอย่างเช้�อไวรัส

 ตั์วัอุย่างเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุที้�ได้จากการ่ต์ร่วัจจำาแนิกชนิิดไวัรั่สโดยวิัธีี ELISA typing และวิัธีี 

virus isolation (OIE, 2019) โดยสุ่มเลือุกตั์วัอุย่างจากโคเนืิ�อุ โคนิม และกร่ะบือุ ที้�เกิดการ่ร่ะบาดในิท้้อุงที้�ทั้�วัทุ้กภูาคขอุง

ปร่ะเท้ศูไท้ยร่ะหว่ัางปี พ.ศู. 2560-2562 ยกเว้ันิภูาคต์ะวัันิอุอุกที้�ไม่พบการ่ร่ะบาดขอุงโร่คปากและเท้้าเป่�อุย จำานิวันิ 109 

ตั์วัอุย่าง โดยเป็นิตั์วัอุย่างปี พ.ศู. 2560, 2561 และ 2562 จำานิวันิ 16, 39 และ 54 ตั์วัอุย่าง ต์ามลำาดับ

การสกัด RNA ของเช้�อไวรัสโรคปากและเท้้าเป่�อย

 นิำาตั์วัอุย่างเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุที้�ผู่้านิการ่ต์ร่วัจจำาแนิกชนิิดไวัรั่สแล้วัมาสกัด RNA โดยใช้ชุดสกัด 

E.Z.N.A.® Viral RNA Kit (OMEGA, BIO-TEX, USA) ต์ามวิัธีีการ่ที้�ผูู้้ผู้ลิต์แนิะนิำา

การตรวจสอบสารพันธุีกรรมของไวรัสโรคปากและเท้้าเป่�อยซีีโรไท้ป์โอโดยวิธีี RT-PCR (VP1 region) 

 เต์รี่ยมนิำ�ายา master-mix สำาเร็่จรู่ป LightCycler® Multiplex RNA Virus Master (Roche Diagnostic, Germany) 

13  µl ผู้สมกับชุดไพร่เมอุร์่ ต์ามต์าร่างที้� 1 ที้�ควัามเข้มข้นิ 20 µM ชนิิดละ 1 µl เติ์ม RNA จำานิวันิ 5 µl ร่วัมทั้�งสิ�นิ 20 µl 

ผู้สมให้เข้ากันิ จากนัิ�นินิำาไปเพิ�มจำานิวันิสาร่พันิธุีกร่ร่มด้วัยเครื่�อุง C1000 Touch™ Thermal Cycler (Bio-rad®, USA)          

โดยเพิ�มอุุณหภููมิในิขั�นิต์อุนิ  reverse transcription เป็นิ 50°C นิานิ 30 นิาที้ และ enzyme activation ที้� 95°C นิานิ 15 

นิาที้ต์ามด้วัย ขั�นิต์อุนิในิการ่เพิ�มปริ่มาณ DNA ดังนีิ� denaturation 95°C 1 นิาที้, annealing 60°C 1 นิาที้, extension 

72°C 2 นิาที้ ร่วัม 35 ร่อุบ และ final extension 72°C 5 นิาที้ (Knowles et al., 2016) จากนัิ�นินิำาผู้ลิต์ภัูณฑ์์ PCR ที้�ได้ 
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มาผู่้านิกร่ะบวันิการ่ electrophoresis ในิ 1.5% agarose gel ในิ TBE buffer โดยจะให้ผู้ลการ่ต์ร่วัจสอุบเป็นิบวัก                 

เมื�อุพบแถบขอุงสาร่พันิธุีกร่ร่มขอุงผู้ลิต์ภัูณฑ์์ และผู้ลลบเมื�อุไม่พบแถบขอุงสาร่พันิธุีกร่ร่มขอุงผู้ลิต์ภัูณฑ์์

ตารางที้� 1  ไพร่เมอุร์่ที้�ใช้ในิขั�นิต์อุนิ RT-PCR (VP1 region) ขอุงไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุ (Knowles et al., 2016)

ซีโรไทป์ ชื่อไพร์เมอร์ ลำาดับนิวคลีโอไทด์ไพรเมอร์  (5’ – 3’) ตำาแหน่งยีน ขนาดของ PCR (bp)

โอ
O-1C272F TBGCRGGNCTYGCCCAGTACTAC VP3 1135

EUR-2B52R GACATGTCCTCCTGCATCTGGTTGAT 2B -

การหาลำาดับเบสของสารพันธุีกรรมไวรัสโรคปากและเท้้าเป่�อยซีีโรไท้ป์โอโดยวิธีี nucleotide sequencing (VP1 region)

 นิำาตั์วัอุย่างผู้ลิต์ภัูณฑ์์ PCR ที้�ได้จาก RT-PCR มาหาลำาดับเบสขอุงสาร่พันิธุีกร่ร่มต์ามวิัธีีการ่ขอุง Knowles et al. 

(2016) โดยท้ำาให้บริ่สุท้ธิี�ด้วัย QIAquick PCR purification kit (QIAGEN, Germany) ต์ามคำาแนิะนิำาขอุงบริ่ษ์ัท้ผูู้้ผู้ลิต์          

จากนัิ�นิท้ำาการ่หาลำาดับเบสสาร่พันิธุีกร่ร่มโดยใช้นิำ�ายาสำาเร็่จรู่ป BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit           

(Applied Biosystems, USA) ต์ามคำาแนิะนิำาขอุงผูู้้ผู้ลิต์โดยใช้นิำ�ายาจำานิวันิ 9 µl ใส่ร่วัมกับไพร่เมอุร์่ NK72  (Sequence 

5’ – 3’: GAAGGGCCCAGGGTTGGACTC) ซ้์�งเป็นิ universal reverse sequencing primer ที้�ควัามเข้มข้นิ 3.2 pmol 

จำานิวันิ 1 µl ร่วัมทั้�งหมด 10 µl ผู้สมให้เข้ากันิ จากนัิ�นินิำาไปเข้าเครื่�อุง C1000 touch™ Thermal Cycler (Bio-rad®, 

USA) ตั์�งอุุณหภููมิ enzyme activation ที้� 96°C นิานิ 5 นิาที้ ต์ามด้วัย denaturation 96°C 10 วิันิาที้ annealing 50°C 

5 วิันิาที้ extension 60°C 4 นิาที้ ร่วัม 25 ร่อุบ นิำาผู้ลิต์ภัูณฑ์์ที้�ได้ไปกำาจัดนิำ�ายา BigDye ส่วันิเกินิด้วัย ZR DNA                       

Sequencing Clean-up KitTM (Zymo Research Corporation, USA) ต์ามคำาแนิะนิำาขอุงบริ่ษั์ท้ผูู้้ผู้ลิต์ จากนัิ�นินิำาไปหา

ลำาดับเบสขอุงสาร่พันิธุีกร่ร่มโดยใช้เครื่�อุง ABI 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, USA.)

การสร้างและวิเคราะห์แผนภููมิต้นไม้ (Phylogenetic analysis)

 วิัเคร่าะห์ผู้ลขอุงลำาดับนิิวัคลีโอุไท้ด์ จำานิวันิ 639 bp จากนัิ�นินิำามาเปรี่ยบเที้ยบการ่เรี่ยงลำาดับขอุงนิิวัคลีโอุไท้ด์                

(nucleotide sequence) โดยใช้โปร่แกร่มสำาเร็่จรู่ป BioEdit version 7.2.5 (Hall, 1999) วิัเคร่าะห์หาควัามเหมือุนิขอุง 

ลำาดับนิิวัคลีโอุไท้ด์ (% Identity matrix of nucleotide sequence) และสร่้างแผู้นิภููมิต้์นิไม้แสดงควัามสัมพันิธ์ีท้าง

พันิธุีกร่ร่มโดยอุาศัูยการ่เปรี่ยบเที้ยบการ่เรี่ยงลำาดับนิิวัคลีโอุไท้ด์ในิส่วันิที้�สร้่างโปร่ตี์นิ VP1 หลายๆตั์วัอุย่างพร้่อุมกันิโดยใช้

โปร่แกร่มสำาเร็่จรู่ป MEGA version 7.0 ด้วัยวิัธีี neighbor-joining โดยท้ำาการ่ท้ดสอุบควัามน่ิาเชื�อุถือุขอุงแผู้นิภููมิต้์นิไม้

แสดงควัามสัมพันิธ์ีท้างพันิธุีกร่ร่ม โดยวิัธีี Bootstrap เป็นิจำานิวันิ 1,000 ซ์ำ�า (Kumar et al., 2016)

ผลและวิจารณ์์

 ผู้ลการ่ต์ร่วัจสอุบ nucleotide sequencing (VP1 region) วิัเคร่าะห์และสร้่างแผู้นิภููมิต้์นิไม้ขอุงตั์วัอุย่างไวัรั่สโร่ค

ปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุในิช่วังปี พ.ศู. 2560–2562 ร่วัมทั้�งหมด 109 ตั์วัอุย่าง พบว่ัาเป็นิเชื�อุไวัรั่สสายพันิธ์ุี O/SEA/

Mya-98, O/ME-SA/PanAsia และ O/ME-SA/Ind2001e จำานิวันิ 6, 14 และ 89 ตั์วัอุย่าง ต์ามลำาดับ ดังต์าร่างที้� 2 โดย

เชื�อุไวัรั่สสายพันิธ์ุี O/SEA/Mya-98 ที้�พบ 6 ตั์วัอุย่าง สามาร่ถจำาแนิกเป็นิในิปี พ.ศู. 2560 พบ 1 ตั์วัอุย่าง ในิปี พ.ศู. 2561 

พบ 5 ตั์วัอุย่าง และในิปี พ.ศู. 2562 ไม่พบตั์วัอุย่าง ส่วันิเชื�อุไวัรั่สสายพันิธ์ุี O/ME-SA/PanAsia พบ 14 ตั์วัอุย่างโดยในิปี 

พ.ศู. 2560, 2561 และ 2562 พบ 2, 8 และ 4 ตั์วัอุย่าง ต์ามลำาดับ ส่วันิเชื�อุไวัรั่สสายพันิธ์ุี O/ME-SA/Ind2001e พบมาก

ที้�สุด 89 ตั์วัอุย่าง โดยปี พ.ศู. 2560, 2561, 2562 พบ 13, 26 และ 50 ตั์วัอุย่าง ต์ามลำาดับ
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 เมื�อุวิัเคร่าะห์การ่ร่ะบาดขอุงไวัรั่สสายพันิธ์ุี O/SEA/Mya-98 พบเพียง 6 ตั์วัอุย่าง ในิปี พ.ศู. 2560 และ 2561 และ

ไม่มีร่ายงานิในิปี พ.ศู. 2562 ทั้�งนีิ�อุาจเนืิ�อุงจากจำานิวันิตั์วัอุย่างที้�ส่งต์ร่วัจไม่มากพอุ หรื่อุเชื�อุมีการ่ร่ะบาดลดลงเนืิ�อุงจากการ่

ฉีีดวััคซี์นิได้ผู้ลดีเนืิ�อุงจากเชื�อุไวัรั่สในิวััคซี์นิปัจจุบันิมีควัามเหมือุนิขอุงลำาดับนิิวัคลีโอุไท้ด์มากกว่ัาสายพันิธ์ุีอืุ�นิ ซ้์�งแต์กต่์างจาก

ร่ายงานิขอุง Linchongsubongkoch et al. (2018) พบว่ัาสายพันิธ์ุี O/SEA/Mya-98 เกิดการ่ร่ะบาดมากที้�สุดในิปร่ะเท้ศู

ในิช่วังปี พ.ศู. 2547-2554 เมื�อุวิัเคร่าะห์ควัามเหมือุนิขอุงลำาดับนิิวัคลีโอุไท้ด์ (% Identity matrix of nucleotide               

sequence) ขอุงไวัรั่สสายพันิธ์ุี O/SEA/Mya-98 ที้�ร่ะบาดในิช่วังปี พ.ศู. 2560-2561 พบว่ัาไวัรั่สสายพันิธ์ุี O/SEA/Mya-98 

มีควัามใกล้เคียงกับไวัรั่สในิปร่ะเท้ศูไท้ยที้�เคยร่ะบาดในิปี พ.ศู. 2559 (O/TAI/328/2016 และ O/TAI/293/2016R2) โดยมี

ควัามเหมือุนิคิดเป็นิ 89.6– 97.6% ซ้์�งแสดงให้เห็นิว่ัาไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุ สายพันิธ์ุี O/SEA/Mya-98 ในิ

ปร่ะเท้ศูไท้ย มีควัามเป็นิไปได้ที้�จะเกิดจากการ่ร่ะบาดขอุงสายพันิธ์ุีเดิม และมีควัามใกล้เคียงกับไวัรั่ส O/TAI/189/87          

reference strain ซ้์�งใช้เป็นิ virus seed ในิวััคซี์นิขอุงกร่มปศุูสัต์ว์ัมากกว่ัา 87%

ตารางที้� 2  ผู้ลการ่ต์ร่วัจไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุ โดยวิัธีี nucleotide sequencing (VP1 region)

ปี พ.ศ. 
สายพันธุ์ของซีโรไทป์โอ

จำานวนตัวอย่างรวม
O/SEA/ Mya-98 O/ME-SA/PanAsia O/ME-SA/Ind2001e

2560 1 2 13 16

2561 5 8 26 39

2562 - 4 50 54

รวม 6 14 89 109

รูปที้� 1 ตั์วัอุย่างเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยชนิิด O/SEA/Mya-98 ปี พ.ศู. 2560–2561 จำานิวันิ 6 ตั์วัอุย่าง

 O/TAI/1/2011 (*RRL)

 O/TAI/43/2012 (*RRL)

 O/TAI/45/2015 (*RRL)

 O/TAI/14-1/2014 (*RRL)

 O/TAI/20-1/2014 (*RRL)

 O/TAI/328/2016 (*RRL)

 O/TAI/127-1/2017 (*RRL)

 O/TAI/192/2018 (*RRL)

 O/TAI/156/2018 (*RRL)

 O/TAI/170-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/174/2018 (*RRL)

 O/TAI/139/2018 (*RRL)

 O/MYA/4/2017 (*RRL)

 O/TAI/293/2016R2 (*RRL)

 O/TAI/131-4/2015 (*RRL)

 O/TAI/118/2016 (*RRL)

 O/TAI/229/2015 (*RRL)

 O/TAI/15-1/2013 (*RRL)

 O/MYA/7/98 (DQ164925)

 O/TAI/189/87reference strain (*RRL)

Mya-98

 O/CAM/12/94 (AJ294907)

 O/CAM/11/94 (AJ294906)
Cam-94

SEA

 O/IND/53/79 (AF292107)

 O/IND/R2/75* (AF204276)

 O1/Manisa/TUR/69 (AY593823)

 O/TAI/49/2018 (*RRL)

 O/TAI/1/18R3 (*RRL)

 O/TAI/139/2017 (*RRL)

 O/TAI/81/17 (*RRL)

 O/TAI/42-2/2018R2 (*RRL)

 O/TAI/36/2018 (*RRL)

 O/TAI/54/2018R2 (*RRL)

 O/LAO/4/2018 (*RRL)

 O/TAI/33-3/2018 (*RRL)

 O/LAO/9/2018 (*RRL)

 O/TAI/53-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/35-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/101-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/104/2019 (*RRL)

 O/TAI/162-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/100-1/2019 (*RRL)

 O/CAM/13/2015 (*RRL)

 O/CAM/4/2015 (*RRL)

 O/CAM/6/2013 (*RRL)

 O/VIT/47/2013 (KY492072)

PanAsia

Ind-2001a O/KUW/3/1997 (DQ164904)

Ind-2001b O/OMN/7/2001 (DQ164941)

Ind-2001c O/UAE/4/2008 (KM921876)

 O/BHU/3/2009 (KM921814)

 O/LAO/11/2015 (*RRL)

 O/LAO/15/2015 (*RRL)

Ind-2001d

 O/TAI/181/2019 (*RRL)

 O/TAI/133/2019 (*RRL)

 O/TAI/149/2019 (*RRL)

 O/TAI/132-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/138/2019 (*RRL)

 O/TAI/292/2019 (*RRL)

 O/TAI/238-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/145-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/105-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/129/2019 (*RRL)

 O/TAI/113/2019 (*RRL)

 O/TAI/240/2019 (*RRL)

 O/TAI/195-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/153/2019 (*RRL)

 O/TAI/110/2019 (*RRL)

 O/TAI/287/2019 (*RRL)

 O/TAI/109-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/143/2019 (*RRL)

 O/TAI/222-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/221-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/225/2019 (*RRL)

 O/TAI/269-3/2019 (*RRL)

 O/TAI/106-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/148/2019 (*RRL)

 O/TAI/268-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/196/2019 (*RRL)

 O/TAI/242/2019 (*RRL)

 O/TAI/154/2019 (*RRL)

 O/TAI/243-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/198/2019 (*RRL)

 O/TAI/128-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/205/2019 (*RRL)

 O/TAI/184-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/197/2019 (*RRL)

 O/TAI/227/2019 (*RRL)

 O/TAI/179-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/131-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/229/2019 (*RRL)

 O/TAI/213/2019 (*RRL)

 O/TAI/232/2019 (*RRL)

 O/TAI/187/2019 (*RRL)

 O/TAI/159-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/107/2019 (*RRL)

 O/TAI/236/2019 (*RRL)

 O/TAI/146-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/175-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/86/2019 (*RRL)

 O/TAI/93-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/58/2018 (*RRL)

 O/TAI/65/2018 (*RRL)

 O/TAI/50/2018 (*RRL)

 O/TAI/193-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/182-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/181/2018 (*RRL)

 O/TAI/200/2018 (*RRL)

 O/TAI/171-2/2018 (*RRL)

 O/TAI/169/2018 (*RRL)

 O/TAI/145/2018R1 (*RRL)

 O/TAI/119-2/2018R2 (*RRL)

 O/TAI/109/2017 (*RRL)

 O/TAI/11-2/2017 (*RRL)

 O/TAI/47/2017R2 (*RRL)

 O/TAI/45/2017 (*RRL)

 O/TAI/44/2017 (*RRL)

 O/TAI/25-2/2017 (*RRL)

 O/TAI/224/2018 (*RRL)

 O/TAI/19/2019 (*RRL)

 O/TAI/62-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/94-2/2018 (*RRL)

 O/TAI/1/2019 (*RRL)

 O/TAI/104/2018 (*RRL)

 O/TAI/91-1/2018R1 (*RRL)

 O/TAI/83/2018 (*RRL)

 O/TAI/81-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/113/2018 (*RRL)

 O/TAI/98-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/110/2018R2 (*RRL)

 O/TAI/101-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/225/2016R3 (*RRL)

 O/TAI/126/2017 (*RRL)

 O/TAI/142-1/2017R3 (*RRL)

 O/TAI/160/2017 (*RRL)

 O/TAI/140/2017 (*RRL)

 O/TAI/135/2017 (*RRL)

 O/TAI/10/2018 (*RRL)

 O/TAI/95/2017 (*RRL)

 O/TAI/24/2018R1 (*RRL)

 O/TAI/30/2018 (*RRL)

 O/TAI/7/2018 (*RRL)

 O/TAI/4/2017 (*RRL)

 O/TAI/315/2016 (*RRL)

 O/MYA/6/2017 (*RRL)

 O/MYA/32/2017 (*RRL)

 O/MUR/19/2016 (MG972510)

 O/MYA/12/2016 (*RRL)

 O/MYA/13/2016 (*RRL)

Ind-2001e

ME-SA

                          O/HKN/21/70 (AJ294911)

 O/HKN/6/83 (AJ294919)

 O/PHI/7/96 (AJ294926)

CATHAY

77

73

78

92

100

100

99

77

100

86

99

9196

99

97

99

100

99

100

99

81
98

98

100

85

77

85

99

100

86

96

74

77

99

98

94

96
77

81

77

100

100

0.02

2560

  2561
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 ส่วันิเชื�อุไวัรั่สสายพันิธ์ุี O/ME-SA/PanAsia ซ้์�งเคยพบร่ะบาดในิปร่ะเท้ศูปร่ะปร่าย จากการ่ต์ร่วัจวิันิิจฉัียขอุง ศูอุอุ.   

(ข้อุมูลไม่ได้ตี์พิมพ์) ก่อุนิที้�จะกลับมาร่ะบาดอีุกครั่�งในิช่วังปี พ.ศู. 2560-2562 มีแนิวัโน้ิมการ่ร่ะบาดไม่มากนัิกถ้าเที้ยบกับ

เชื�อุไวัรั่สสายพันิธ์ุี O/ME-SA/Ind2001e โดยไวัรั่สสายพันิธ์ุี O/ME-SA/PanAsia ที้�ร่ะบาดในิครั่�งนีิ�มีควัามเหมือุนิกับ

ตั์วัอุย่างเชื�อุไวัร่ัสสายพันิธ์ุี O/ME-SA/PanAsia จากปร่ะเท้ศูกัมพูชาปี พ.ศู. 2558 (O/CAM/13/2015 และO/

CAM/4/2015) ดังรู่ปที้� 2 โดยมีควัามเหมือุนิขอุงลำาดับนิิวัคลีโอุไท้ด์คิดเป็นิ 96.2–97.6% แสดงให้เห็นิว่ัาไวัรั่สสายพันิธ์ุี O/

ME-SA/PanAsia ที้�ร่ะบาดในิปร่ะเท้ศูไท้ยเป็นิสายพันิธ์ุีเดียวักับสายพันิธ์ุีที้�ร่ะบาดในิภููมิภูาคนีิ�เช่นิกันิซ้์�งไวัรั่ส O/ME-SA/

PanAsia อุาจจะเกิดการ่ร่ะบาดภูายในิปร่ะเท้ศูจากการ่ลักลอุบเคลี�อุนิย้ายสัต์ว์ัต์ามแนิวัชายแดนิที้�ติ์ดกับปร่ะเท้ศูกัมพูชา

 O/TAI/1/2011 (*RRL)

 O/TAI/43/2012 (*RRL)

 O/TAI/45/2015 (*RRL)

 O/TAI/14-1/2014 (*RRL)

 O/TAI/20-1/2014 (*RRL)

 O/TAI/328/2016 (*RRL)

 O/TAI/127-1/2017 (*RRL)

 O/TAI/192/2018 (*RRL)

 O/TAI/156/2018 (*RRL)

 O/TAI/170-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/174/2018 (*RRL)

 O/TAI/139/2018 (*RRL)

 O/MYA/4/2017 (*RRL)

 O/TAI/293/2016R2 (*RRL)

 O/TAI/131-4/2015 (*RRL)

 O/TAI/118/2016 (*RRL)

 O/TAI/229/2015 (*RRL)

 O/TAI/15-1/2013 (*RRL)

 O/MYA/7/98 (DQ164925)

 O/TAI/189/87reference strain (*RRL)

Mya-98

 O/CAM/12/94 (AJ294907)

 O/CAM/11/94 (AJ294906)
Cam-94

SEA

 O/IND/53/79 (AF292107)

 O/IND/R2/75* (AF204276)

 O1/Manisa/TUR/69 (AY593823)

 O/TAI/49/2018 (*RRL)

 O/TAI/1/18R3 (*RRL)

 O/TAI/139/2017 (*RRL)

 O/TAI/81/17 (*RRL)

 O/TAI/42-2/2018R2 (*RRL)

 O/TAI/36/2018 (*RRL)

 O/TAI/54/2018R2 (*RRL)

 O/LAO/4/2018 (*RRL)

 O/TAI/33-3/2018 (*RRL)

 O/LAO/9/2018 (*RRL)

 O/TAI/53-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/35-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/101-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/104/2019 (*RRL)

 O/TAI/162-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/100-1/2019 (*RRL)

 O/CAM/13/2015 (*RRL)

 O/CAM/4/2015 (*RRL)

 O/CAM/6/2013 (*RRL)

 O/VIT/47/2013 (KY492072)

PanAsia

Ind-2001a O/KUW/3/1997 (DQ164904)

Ind-2001b O/OMN/7/2001 (DQ164941)

Ind-2001c O/UAE/4/2008 (KM921876)

 O/BHU/3/2009 (KM921814)

 O/LAO/11/2015 (*RRL)

 O/LAO/15/2015 (*RRL)

Ind-2001d

 O/TAI/181/2019 (*RRL)

 O/TAI/133/2019 (*RRL)

 O/TAI/149/2019 (*RRL)

 O/TAI/132-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/138/2019 (*RRL)

 O/TAI/292/2019 (*RRL)

 O/TAI/238-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/145-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/105-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/129/2019 (*RRL)

 O/TAI/113/2019 (*RRL)

 O/TAI/240/2019 (*RRL)

 O/TAI/195-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/153/2019 (*RRL)

 O/TAI/110/2019 (*RRL)

 O/TAI/287/2019 (*RRL)

 O/TAI/109-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/143/2019 (*RRL)

 O/TAI/222-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/221-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/225/2019 (*RRL)

 O/TAI/269-3/2019 (*RRL)

 O/TAI/106-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/148/2019 (*RRL)

 O/TAI/268-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/196/2019 (*RRL)

 O/TAI/242/2019 (*RRL)

 O/TAI/154/2019 (*RRL)

 O/TAI/243-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/198/2019 (*RRL)

 O/TAI/128-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/205/2019 (*RRL)

 O/TAI/184-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/197/2019 (*RRL)

 O/TAI/227/2019 (*RRL)

 O/TAI/179-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/131-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/229/2019 (*RRL)

 O/TAI/213/2019 (*RRL)

 O/TAI/232/2019 (*RRL)

 O/TAI/187/2019 (*RRL)

 O/TAI/159-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/107/2019 (*RRL)

 O/TAI/236/2019 (*RRL)

 O/TAI/146-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/175-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/86/2019 (*RRL)

 O/TAI/93-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/58/2018 (*RRL)

 O/TAI/65/2018 (*RRL)

 O/TAI/50/2018 (*RRL)

 O/TAI/193-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/182-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/181/2018 (*RRL)

 O/TAI/200/2018 (*RRL)

 O/TAI/171-2/2018 (*RRL)

 O/TAI/169/2018 (*RRL)

 O/TAI/145/2018R1 (*RRL)

 O/TAI/119-2/2018R2 (*RRL)

 O/TAI/109/2017 (*RRL)

 O/TAI/11-2/2017 (*RRL)

 O/TAI/47/2017R2 (*RRL)

 O/TAI/45/2017 (*RRL)

 O/TAI/44/2017 (*RRL)

 O/TAI/25-2/2017 (*RRL)

 O/TAI/224/2018 (*RRL)

 O/TAI/19/2019 (*RRL)

 O/TAI/62-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/94-2/2018 (*RRL)

 O/TAI/1/2019 (*RRL)

 O/TAI/104/2018 (*RRL)

 O/TAI/91-1/2018R1 (*RRL)

 O/TAI/83/2018 (*RRL)

 O/TAI/81-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/113/2018 (*RRL)

 O/TAI/98-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/110/2018R2 (*RRL)

 O/TAI/101-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/225/2016R3 (*RRL)

 O/TAI/126/2017 (*RRL)

 O/TAI/142-1/2017R3 (*RRL)

 O/TAI/160/2017 (*RRL)

 O/TAI/140/2017 (*RRL)

 O/TAI/135/2017 (*RRL)

 O/TAI/10/2018 (*RRL)

 O/TAI/95/2017 (*RRL)

 O/TAI/24/2018R1 (*RRL)

 O/TAI/30/2018 (*RRL)

 O/TAI/7/2018 (*RRL)

 O/TAI/4/2017 (*RRL)

 O/TAI/315/2016 (*RRL)

 O/MYA/6/2017 (*RRL)

 O/MYA/32/2017 (*RRL)

 O/MUR/19/2016 (MG972510)

 O/MYA/12/2016 (*RRL)

 O/MYA/13/2016 (*RRL)

Ind-2001e

ME-SA

                          O/HKN/21/70 (AJ294911)

 O/HKN/6/83 (AJ294919)

 O/PHI/7/96 (AJ294926)

CATHAY

77

73

78

92

100

100

99

77

100

86

99

9196

99

97

99

100

99

100

99

81
98

98

100

85

77

85

99

100

86

96

74

77

99

98

94

96
77

81

77

100

100

0.02

2560
   2561

  2562

ME-SA

รูปที้� 2 ตั์วัอุย่างไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุย ชนิิด O/ME-SA/PanAsia ปี พ.ศู. 2560-2562 จำานิวันิ 14 ตั์วัอุย่าง

 เชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยสายพันิธ์ุี O/ME-SA/Ind2001e มีแนิวัโน้ิมที้�จะพบการ่ร่ะบาดเพิ�มข้�นิ โดยในิปี พ.ศู. 

2560, 2561 และ 2562 พบการ่ร่ะบาดเพิ�มข้�นิจาก 13, 26 และ 50 ตั์วัอุย่าง ต์ามลำาดับ ซ้์�งมีแนิวัโน้ิมเป็นิสายพันิธ์ุีขอุงไวัรั่ส

โร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุที้�จะพบการ่ร่ะบาดในิปีต่์อุ ๆ ไป ส่วันิควัามเหมือุนิขอุงลำาดับนิิวัคลีโอุไท้ด์ขอุงเชื�อุไวัรั่ส 

สายพันิธ์ุี O/ME-SA/Ind2001e ที้�ร่ะบาดในิช่วังปี พ.ศู. 2560-2562 มีควัามเหมือุนิกับตั์วัอุย่างเชื�อุไวัรั่สสายพันิธ์ุี              

O/ME-SA/Ind2001e ที้�พบในิปร่ะเท้ศูเมียนิมาและไท้ยเมื�อุปี พ.ศู. 2559 (Bachanek-Bankowska et al., 2018)                 

ดังรู่ปที้� 3 โดยมีควัามเหมือุนิขอุงลำาดับนิิวัคลีโอุไท้ด์คิดเป็นิ 94.3-98.9% ซ้์�งเป็นิตั์วัอุย่างขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและ          

เท้้าเป่�อุยที้�เก็บจากปร่ะเท้ศูเมียนิมาที้�มีการ่ร่ะบาดในิช่วังปลายปี พ.ศู. 2558 (Qiu et al., 2017) นัิบเป็นิการ่ร่ะบาดขอุง

เชื�อุไวัรั่สสายพันิธ์ุีนีิ�เป็นิครั่�งแร่กในิปร่ะเท้ศูเมียนิมาที้�มีพร่มแดนิต์ิดกับปร่ะเท้ศูในิเอุเชียใต้์ เช่นิ อิุนิเดีย บังกลาเท้ศู ที้�พบ

การ่ร่ะบาดขอุงเชื�อุไวัรั่สชนิิดนีิ�อุยู่ก่อุนิแล้วั (Subramaniam et al., 2015) ซ้์�งการ่ร่ะบาดขอุงเชื�อุไวัรั่สสายพันิธ์ุีนีิ�ในิ

ปร่ะเท้ศูไท้ยอุาจเกิดจากการ่ค้าปศุูสัต์ว์ัหรื่อุสินิค้าปศุูสัต์ว์ัจำานิวันิมากที้�นิำาเข้ามาจากปร่ะเท้ศูเมียนิมา (กร่มปศุูสัต์ว์ั, 2562) 

หรื่อุการ่ลักลอุบเคลื�อุนิย้ายต์ามแนิวัชายแดนิ จากแนิวัโน้ิมการ่เพิ�มข้�นิขอุงการ่พบเชื�อุไวัรั่ส O/ME-SA/Ind2001e ท้ำาให้

คาดว่ัาจะพบการ่ร่ะบาดมากข้�นิในิอุนิาคต์
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 O/TAI/1/2011 (*RRL)

 O/TAI/43/2012 (*RRL)

 O/TAI/45/2015 (*RRL)

 O/TAI/14-1/2014 (*RRL)

 O/TAI/20-1/2014 (*RRL)

 O/TAI/328/2016 (*RRL)

 O/TAI/127-1/2017 (*RRL)

 O/TAI/192/2018 (*RRL)

 O/TAI/156/2018 (*RRL)

 O/TAI/170-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/174/2018 (*RRL)

 O/TAI/139/2018 (*RRL)

 O/MYA/4/2017 (*RRL)

 O/TAI/293/2016R2 (*RRL)

 O/TAI/131-4/2015 (*RRL)

 O/TAI/118/2016 (*RRL)

 O/TAI/229/2015 (*RRL)

 O/TAI/15-1/2013 (*RRL)

 O/MYA/7/98 (DQ164925)

 O/TAI/189/87reference strain (*RRL)

Mya-98

 O/CAM/12/94 (AJ294907)

 O/CAM/11/94 (AJ294906)
Cam-94

SEA

 O/IND/53/79 (AF292107)

 O/IND/R2/75* (AF204276)

 O1/Manisa/TUR/69 (AY593823)

 O/TAI/49/2018 (*RRL)

 O/TAI/1/18R3 (*RRL)

 O/TAI/139/2017 (*RRL)

 O/TAI/81/17 (*RRL)

 O/TAI/42-2/2018R2 (*RRL)

 O/TAI/36/2018 (*RRL)

 O/TAI/54/2018R2 (*RRL)

 O/LAO/4/2018 (*RRL)

 O/TAI/33-3/2018 (*RRL)

 O/LAO/9/2018 (*RRL)

 O/TAI/53-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/35-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/101-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/104/2019 (*RRL)

 O/TAI/162-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/100-1/2019 (*RRL)

 O/CAM/13/2015 (*RRL)

 O/CAM/4/2015 (*RRL)

 O/CAM/6/2013 (*RRL)

 O/VIT/47/2013 (KY492072)

PanAsia

Ind-2001a O/KUW/3/1997 (DQ164904)

Ind-2001b O/OMN/7/2001 (DQ164941)

Ind-2001c O/UAE/4/2008 (KM921876)

 O/BHU/3/2009 (KM921814)

 O/LAO/11/2015 (*RRL)

 O/LAO/15/2015 (*RRL)

Ind-2001d

 O/TAI/181/2019 (*RRL)

 O/TAI/133/2019 (*RRL)

 O/TAI/149/2019 (*RRL)

 O/TAI/132-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/138/2019 (*RRL)

 O/TAI/292/2019 (*RRL)

 O/TAI/238-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/145-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/105-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/129/2019 (*RRL)

 O/TAI/113/2019 (*RRL)

 O/TAI/240/2019 (*RRL)

 O/TAI/195-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/153/2019 (*RRL)

 O/TAI/110/2019 (*RRL)

 O/TAI/287/2019 (*RRL)

 O/TAI/109-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/143/2019 (*RRL)

 O/TAI/222-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/221-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/225/2019 (*RRL)

 O/TAI/269-3/2019 (*RRL)

 O/TAI/106-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/148/2019 (*RRL)

 O/TAI/268-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/196/2019 (*RRL)

 O/TAI/242/2019 (*RRL)

 O/TAI/154/2019 (*RRL)

 O/TAI/243-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/198/2019 (*RRL)

 O/TAI/128-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/205/2019 (*RRL)

 O/TAI/184-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/197/2019 (*RRL)

 O/TAI/227/2019 (*RRL)

 O/TAI/179-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/131-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/229/2019 (*RRL)

 O/TAI/213/2019 (*RRL)

 O/TAI/232/2019 (*RRL)

 O/TAI/187/2019 (*RRL)

 O/TAI/159-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/107/2019 (*RRL)

 O/TAI/236/2019 (*RRL)

 O/TAI/146-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/175-1/2019 (*RRL)

 O/TAI/86/2019 (*RRL)

 O/TAI/93-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/58/2018 (*RRL)

 O/TAI/65/2018 (*RRL)

 O/TAI/50/2018 (*RRL)

 O/TAI/193-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/182-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/181/2018 (*RRL)

 O/TAI/200/2018 (*RRL)

 O/TAI/171-2/2018 (*RRL)

 O/TAI/169/2018 (*RRL)

 O/TAI/145/2018R1 (*RRL)

 O/TAI/119-2/2018R2 (*RRL)

 O/TAI/109/2017 (*RRL)

 O/TAI/11-2/2017 (*RRL)

 O/TAI/47/2017R2 (*RRL)

 O/TAI/45/2017 (*RRL)

 O/TAI/44/2017 (*RRL)

 O/TAI/25-2/2017 (*RRL)

 O/TAI/224/2018 (*RRL)

 O/TAI/19/2019 (*RRL)

 O/TAI/62-2/2019 (*RRL)

 O/TAI/94-2/2018 (*RRL)

 O/TAI/1/2019 (*RRL)

 O/TAI/104/2018 (*RRL)

 O/TAI/91-1/2018R1 (*RRL)

 O/TAI/83/2018 (*RRL)

 O/TAI/81-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/113/2018 (*RRL)

 O/TAI/98-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/110/2018R2 (*RRL)

 O/TAI/101-1/2018 (*RRL)

 O/TAI/225/2016R3 (*RRL)

 O/TAI/126/2017 (*RRL)

 O/TAI/142-1/2017R3 (*RRL)

 O/TAI/160/2017 (*RRL)

 O/TAI/140/2017 (*RRL)

 O/TAI/135/2017 (*RRL)

 O/TAI/10/2018 (*RRL)

 O/TAI/95/2017 (*RRL)

 O/TAI/24/2018R1 (*RRL)

 O/TAI/30/2018 (*RRL)

 O/TAI/7/2018 (*RRL)

 O/TAI/4/2017 (*RRL)

 O/TAI/315/2016 (*RRL)

 O/MYA/6/2017 (*RRL)

 O/MYA/32/2017 (*RRL)

 O/MUR/19/2016 (MG972510)

 O/MYA/12/2016 (*RRL)

 O/MYA/13/2016 (*RRL)

Ind-2001e

ME-SA

                          O/HKN/21/70 (AJ294911)

 O/HKN/6/83 (AJ294919)

 O/PHI/7/96 (AJ294926)
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รูปที้� 3 ตั์วัอุย่างไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยชนิิด O/ME-SA/Ind2001e ปี พ.ศู. 2560 –2562 จำานิวันิ 89 ตั์วัอุย่าง

 รู่ปที้� 4 เมื�อุพิจาร่ณา Phylogenetic tree และเปรี่ยบเที้ยบควัามเหมือุนิขอุงลำาดับนิิวัคลีโอุไท้ด์ขอุงไวัรั่ส O/

TAI/189/87 reference strain ซ้์�งใช้เป็นิ virus seed ในิวััคซี์นิกร่มปศุูสัต์ว์ัปัจจุบันิ กับไวัรั่ส O/TAI/139/2018 (สายพันิธ์ุี 

SEA/Mya-98), ไวัรั่ส O/TAI/36/2018 (สายพันิธ์ุี ME-SA/PanAsia) และ ไวัรั่ส O/TAI/30/2018 (สายพันิธ์ุี ME-SA/          

Ind2001e) พบว่ัามีควัามเหมือุนิคิดเป็นิ 88.8%, 87.1% และ 83.4% ต์ามลำาดับ ซ้์�งพบว่ัาสายพันิธ์ุี ME-SA topotype 

แยกกิ�งจากสายพันิธ์ุี SEA/Mya-98 อุย่างชัดเจนิ 
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 O/TAI/189/87reference strain (*RRL)

O/SEA/Mya-98 O/TAI/139/2018 (*RRL)

O/ME-SA/PanAsia O/TAI/36/2018 (*RRL)

O/ME-SA/Ind2001e O/TAI/30/2018 (*RRL)

100

0.02

รูปที้� 4   แสดง Phylogenetic tree O/TAI/189/87 reference strain seed vaccine เปรี่ยบเที้ยบกับไวัรั่ส สายพันิธ์ุี O/SEA/Mya-98,
           O/ME-SA/PanAsia และ O/ME-SA/Ind2001e

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 ผู้ลการ่ศู้กษ์าพบวั่าเชื�อุไวัร่ัสโร่คปากและเท้้าเป่�อุยซี์โร่ไท้ป์โอุที้�ร่ะบาดในิปร่ะเท้ศูไท้ยในิช่วังปี พ.ศู. 2560–2562        

มีควัามใกล้เคียงกับไวัรั่สที้�เคยร่ะบาดมาก่อุนิหนิ้านีิ�ทั้�งในิปร่ะเท้ศู และในิภููมิภูาคเอุเชียต์ะวัันิอุอุกเฉีียงใต์้ โดยพบการ่

ร่ะบาดขอุงสายพันิธ์ุี O/ME-SA/Ind2001e มากที้�สุด จากข้อุมูลการ่ศู้กษ์านีิ�กร่มปศูุสัต์ว์ัควัร่มีการ่คัดเลือุกสายพันิธ์ุีเชื�อุ         

O/ME-SA/Ind2001e มาใช้เป็นิ virus seed ในิวััคซี์นิเพิ�มเติ์ม เนืิ�อุงจากมีอุุบัติ์การ่ณ์ขอุงโร่คมากข้�นิในิปร่ะเท้ศูไท้ย และ

เป็นิสายพันิธ์ุีที้�ต์ร่งกับการ่ร่ะบาดในิปัจจุบันิ เพื�อุให้สัต์ว์ัมีภููมิคุ้มโร่คที้�สูงเพียงพอุ ร่วัมทั้�งควัร่จะมีการ่ท้ดสอุบควัามคุ้มโร่ค

ขอุงวััคซี์นิที้�ผู้ลิต์อุยู่กับเชื�อุไวัรั่สทุ้กสายพันิธ์ุี เพื�อุพิจาร่ณาควัามเหมาะสมขอุงการ่ผู้ลิต์ virus seed ในิวััคซี์นิที้�ให้ควัาม          

คุ้มโร่คที้�คร่อุบคลุมสายพันิธ์ุีที้�พบในิปร่ะเท้ศู
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การศึกษาทางพยาธิวิทยาจากรอยโรคท่ีผิิวหนังของแพะเนื�อ

ท่ีติดเชื�อโรคปากเป่�อยพุพองตามธรรมชาติ

Pathological study of contagious ecthyma from skin lesion

in naturally infected meat goats

ภููริิดา ศรีิพิิพัิฒนกุุล*  วริา วริงค์์  เจษฎา รัิตโณภูาส  สมจิตริ รุิจิขวัญ

Phurida Sripipattanakul*  Vara Varong  Jedsada Ratthanophart  Somjit Rujikwan

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. 

Keywords:  Orf virus, contagious ecthyma, meat goat, pathological study
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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 



- 25 - ปีที่ 72 เล่มที่ 1

 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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