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บทคัดยอ 
 

       ศึกษาการทําไวรัสโรคปากและเทาเป อยไทปโอ  (O189) ใหหมดฤทธิ์ในการกอโรคดวย
สวนผสมของไบนารีเอททิลีนอีมีนและฟอรมัลดีไฮด (BEI-FA) ขนาดความเขมขน 1 mM และ 0.04% 
เปรียบเทียบกับการทําใหหมดฤทธิ์ดวยไบนารีเอททิลีนอีมีน  (BEI) ขนาดความเขมขน  1 mM และ    
ฟอรมัลดีไฮด (FA) ขนาดความเขมขน 0.04% พบวา BEI และ BEI-FA สามารถทําใหไวรัสหมดฤทธิ์
ไดภายในเวลา 12 ชั่วโมง ในขณะที่ FA เพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหไวรัสหมดฤทธิ์ไดภายในเวลา   
24 ชั่วโมง สวนการสูญหายของปริมาณ 146S แอนติเจน พบวาการทําใหหมดฤทธิ์ดวย BEI, FA และ   
BEI-FA มีการสูญหายไป 52.04%, 46.61% และ 30.96% ตามลําดับ  ดังนั้น BEI-FA จึงเหมาะสมที่จะ
ใชในการทําไวรัสโรคปากและเทาเปอยใหหมดฤทธิ์ 
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บทนํา 
 

 การผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยชนิดเชื้อตาย โดยเร่ิมจากกระบวนการเพาะเลี้ยงไวรัส และเพิ่ม
ปริมาณไวรัสจากเซลล BHK21 จนไดความรุนแรงของเชื้อสูงตามเกณฑที่กําหนด จากนั้นทําลายความรุนแรงของ
เชื้อไวรัส หรือการทําใหเชื้อไวรัสหมดฤทธิ์ในการกอโรค แตยังมีคุณสมบัติกระตุนใหรางกายสรางความคุมโรค
ได (inactivate) ซึ่งมีหลายวิธีดวยกัน สวนใหญนิยมใชสารเคมี ไดแกฟอรมัลดีไฮด (FA) อะเซทิลเอททิลีนอีมีน 
(AEI) เบตา-โพรพิโอแลคโตน (β-PL) และไบนารีเอททิลีนอีมีน (BEI) (พยนต, 2547; Brown et al., 1963; 
Bahnemann, 1990) กระบวนการในการทําใหไวรัสหมดฤทธิ์ในการกอโรคนับวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เดิมมีการ
ใช FA ในการทําใหไวรัสหมดฤทธิ์ แตพบวาไวรัสหมดฤทธิ์ไดอยางไมสมบูรณ เนื่องจากคุณสมบัติของ FA 
นอกจากจับกับโปรตีนของไวรัสแลว ยังสามารถจับกับโปรตีนทุกชนิดที่อยูในมีเดียที่เพาะเลี้ยงไวรัส FA จึงไม
สามารถจับกับโปรตีนของไวรัสไดทั้งหมด (Barteling and Woortmeyer, 1984) ยังมีไวรัสที่มีชีวิตหลงเหลืออยู
ในวัคซีน เมื่อนําไปฉีดในสัตวทําใหเกิดโรคได (vaccine break) แต FA ก็มีขอดีคือ มีไวรัสสูญหายไปในระหวาง
กระบวนการทําใหไวรัสหมดฤทธิ์นอยมาก และเมื่อนํามาผลิตเปนวัคซีนจะมีความคงตัว และมีอายุการใชงานที่
ยาวนานกวาวัคซีนที่เตรียมจากไวรัสที่ทําใหหมดฤทธิ์ดวย BEI (Rowlands et al., 1972) 
 ตอมามีการใช AEI เปนตัวทําใหไวรัสหมดฤทธิ์ ซึ่งก็ใหวัคซีนที่ใหภูมิคุมโรคสูง (Brown et al., 1963) 
เนื่องจาก AEI เปนสารที่ไมเสถียรที่อุณหภูมิหอง และตองเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ -20o ซ ปจจุบันจึงพัฒนามาใช
สาร BEI ซึ่งมีคุณสมบัติคลายกับ AEI แตเสถียรกวาที่อุณหภูมิหอง และใหภูมิคุมโรคสูงเชนกัน เมื่อนํามาใชใน
การทําใหไวรัสหมดฤทธิ์ในการกอโรคจะไมเกิดการจับตัวกับโปรตีน ซึ่งจะสามารถทําใหไวรัสหมดฤทธิ์ไดเร็ว
และสมบูรณ แตจะมีการสูญหายของปริมาณไวรัสในระหวางกระบวนการทําใหไวรัสหมดฤทธิ์ นอกจากนั้น
วัคซีนที่ผลิตจากไวรัสที่ทําใหหมดฤทธิ์ดวย BEI ยังมีอายุการใชงานสั้นกวาวัคซีนที่ผลิตจากไวรัสที่ทําใหหมด
ฤทธิ์ดวย FA (Barteling and Cassim, 2004; Brown, 2002) 
 ดังนั้นเพื่อพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงไดทําการศึกษา
ทดลองใชสวนผสมของ BEI และ FA ในการทําใหไวรัสหมดฤทธิ์ในการกอโรค เพื่อลดการสูญหายของไวรัส
แอนติเจน ระหวางกระบวนการทําใหหมดฤทธิ์ และยังทําใหหมดฤทธิ์ไดเร็วและสมบูรณปลอดภัย คงคุณสมบัติ
ในการกระตุนภูมิคุมโรคที่นานมากขึ้น 
   

อุปกรณและวิธีการ 
 

การเตรียมไบนารีเอททิลีนอีมีน (BEI) 
 เติม 2-bromoethylamine hydrobromide (BEA salt; เกลือ บี อี เอ) จํานวน 10.75 กรัม ลงใน 0.14 N 
โซเดียมไฮดรอกไซด 500 มล. ในขวดขนาด 500 มล. ที่ฆาเชื้อโรคแลว จากนั้นปนดวยแทงแมเหล็ก ที่ 37o ซ 
นาน 3 ชั่วโมง แลววัด pH ใหไดที่ 7.5-7.8 ถามีการเปลี่ยนสีจากใสไมมีสีเปนสีสมหรือสีมวงตองเตรียมใหม จะ
ไดสารละลาย 0.1 M BEI และการเตรียม BEI น้ี จะตองเตรียมกอนการใชงานเทานั้น 
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การเตรียมสวนผสมของไบนารีเอททิลีนอีมีนและฟอรมัลดีไฮด (BEI-FA) 
 แบงสารละลาย 0.1 M BEI ปริมาตร 250 มล. แลวเติม 37% FA 2.5 มล. ปนดวยแทงแมเหล็กที่ 37o ซ 
นาน 10 นาที จะไดสารละลายของ BEI-FA และการเตรียมสารละลายตัวน้ีจะตองเตรียมกอนการใชงานเทานั้น 
การเตรียม 20% โซเดียมไทโอซัลเฟต 
 เติมเกลือโซเดียมไทโอซัลเฟตปริมาณ 200 กรัม ลงในน้ําบริสุทธิ์ปริมาตร 1,000 มล. แลวปนดวยแทง
แมเหล็กใหเขากัน แบงลงขวด 100 มล. จํานวน 10 ขวด น่ึงฆาเชื้อดวยไอน้ํา 121o ซ เปนเวลา 20 นาที สามารถ
เก็บไวในอุณหภูมิหองเพื่อการใชงานไดนาน 6 เดือน 
ตัวอยางน้ําไวรัส 
 เพาะไวรัสโรคปากและเทาเปอยชนิดไทปโอ (O189) ในเซลล BHK21 ชนิดแขวนลอยบมที่ 37o ซ นาน 
20-24 ชั่วโมง เมื่อเกิด cytopathic effect (CPE) อยางสมบูรณ นําน้ําไวรัสมาทําการแยกกากเซลลดวยเครื่องปน
แบบตอเนื่อง ความเร็ว 6,000 รอบ/นาที อัตราการไหล 600 ลิตรตอชั่วโมง และกรองดวยเคร่ืองกรองแบบแทง
ขนาดรูไสกรองเทากับ 0.2 ไมครอน เก็บตัวอยางน้ําไวรัสที่ไดหลังการกรองแลวใสขวดที่ผานการฆาเชื้อแลว
ขนาด 1 ลิตร  ขวดละ 400 มล. จํานวน 3 ขวด ปรับ pH ใหไดประมาณ 7.4-7.8 ดวยไกลโคคอลบัฟเฟอร โดยใส
ประมาณ 4 มล. แตละขวดนําไปทําการทดลองทําไวรัสใหหมดฤทธิ์ดวยสารเคมี 3 ชนิดคือ FA BEI และ     
BEI-FA โดยจะทําการทดลองซ้ํา จํานวน 5 คร้ัง 
การทําไวรัสใหหมดฤทธิ์  
                จากตัวอยางน้ําไวรัสจํานวน 3 ขวด ๆ ละ 400 มล. ขางตน นํามาทําใหไวรัสหมดฤทธิ์คือ  
 ขวดที่ 1 เติมสารละลาย 37% FA จํานวน 0.5 มล. ลงในตัวอยางน้ําไวรัสเพื่อใหไดความเขมขน FA 
ในน้ําไวรัสเทากับ 0.04% 
 ขวดที่ 2 เติมสารละลาย 0.1 M BEI จํานวน 4 มล. ลงในน้ําไวรัสเพื่อใหไดความเขมขนของ BEI ในน้ํา
ไวรัสเทากับ 1 mM 
 ขวดที่ 3 เติมสารละลายของ BEI-FA จํานวน 4 มล. ลงในน้ําไวรัสเพื่อใหไดความเขมขนของ BEI 
และ FA ในน้ําไวรัสเทากับ 1 mM และ 0.04% ตามลําดับ 
 นําตัวอยางทั้ง 3 ขวด ไปกวนดวยเคร่ืองกวนแมเหล็กความเร็ว 100 รอบตอนาที ที่ 37o ซ นาน 24 ชั่วโมง 
การเก็บตัวอยาง 
 ทําการเก็บตัวอยางน้ําไวรัสจากทั้ง 3 ขวด ปริมาตร 20 มล. ที่ 0, 6, 12, 18 และ 24 ชั่วโมง  หลังการทํา
ใหหมดฤทธิ์ และเพื่อกําจัดสารสวนเกินและเปนการหยุดการทํางานของ BEI ตองเติมสารละลาย 20% โซเดียม
ไทโอซัลเฟต ลงในตัวอยางที่เก็บจากขวดที่ 2 และ 3 จํานวน 0.2 มล. เพื่อใหไดความเขมขนสุดทายเทากับ 0.1% 
แลวจึงทําการแบงตัวอยางใสหลอดทดลองหลอดละ 5 มล. ทั้ง 3 ขวด โดยเก็บไวที่อุณหภูมิ -80o ซ เพื่อหา
ปริมาณไวรัสที่มีชีวิตคงเหลือและปริมาณอนุภาคไวรัสแอนติเจน 146S ตอไป 
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การทดสอบหาปริมาณของไวรัส 
 1. หาปริมาณไวรัสแอนติเจน โดยการหาปริมาณอนุภาคไวรัส 146S ดวยวิธี sucrose density gradient 
ultracentrifugation (มนตรี และเชาวฤทธิ์, 2535) เพื่อดูความคงตัวของไวรัสแอนติเจน 
 2. หาปริมาณไวรัสโดยเพาะในเซลลและอานคา CPE เพื่อศึกษาการหมดฤทธิ์ของไวรัส หนวย
เปน log 50% tissue culture infective dose (TCID50)/มล. โดยการคํานวณ (Reed and Muench, 1938) 
 

ผล 

 
ปริมาณอนุภาคไวรัส 146S แอนติเจนของไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอ (O189) 
 คาเฉลี่ยปริมาณอนุภาค 146S จากการทําใหหมดฤทธิ์ดวยสารเคมี (ตามตารางที่ 1) นาน 0, 6, 12, 18 
และ 24 ชั่วโมง ตามลําดับ มีดังนี้ 
 การทําใหหมดฤทธิ์ดวย FA มีคา 4.28  3.46  3.22  2.50 และ 2.30 ไมโครกรัม/มล. ตามลําดับ และใน
ชั่วโมงที่ 24 มีคาลดลงจากชั่วโมงที่ 0 คิดเปน 45.61% 
 การทําใหหมดฤทธิ์ดวย BEI มีคา 4.30  3.36  2.98  2.54 และ 2.06 ไมโครกรัม/มล. ตามลําดับ และใน
ชั่วโมงที่ 24 มีคาลดลงจากชั่วโมงที่ 0 คิดเปน 52.04% 
 การทําใหหมดฤทธิ์ดวยสวนผสมของ BEI-FA มีคา 4.08  3.58  3.38  3.16  และ 2.82ไมโครกรัม/มล. 
ตามลําดับ และในชั่วโมงที่ 24 มีคาลดลงจากชั่วโมงที่ 0 คิดเปน 30.96% 
ปริมาณไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอ (O189) (TCID50/มล.)  
 คาเฉลี่ยปริมาณไวรัสหลังทําใหหมดฤทธิ์ดวยสารเคมี (ตามรูปที่ 1) นาน 0, 6, 12, 18 และ 24 ชั่วโมง
ตามลําดับ  มีดังนี้ 
 การทําใหหมดฤทธิ์ดวย FA มีคา 6.22  3.98  3.50  3.30 และ 3.20 log TCID50/มล. ตามลําดับ 
 การทําใหหมดฤทธิ์ดวย BEI มีคา 6.54  0.89  0  0  และ 0 log TCID50/มล. ตามลําดับ 
 การทําใหหมดฤทธิ์ดวย BEI-FA มีคา 6.14  1.20  0  0 และ 0 log TCID50/มล. ตามลําดับ 

 
วิจารณ 

 
 ในการทดลองครั้งนี้พบวาปริมาณอนุภาค 146S ไวรัสแอนติเจนที่ตรวจสอบไดจะมีปริมาณลดลงทั้ง
การทําใหหมดฤทธิ์ดวย FA, BEI และ BEI-FA โดยจะมีปริมาณอนุภาค 146S ลดลงที่ 24 ชั่วโมง เทากับ 45.61%, 
52.04% และ 30.96% ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาทุกชนิดมีการลดลงของปริมาณอนุภาค 146S แตการทําให
หมดฤทธิ์ดวย BEI-FA จะมีการลดลงนอยกวาการทําใหหมดฤทธิ์ดวย BEI อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตจะมีการ
ลดลงใกลเคียงกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ FA โดยการคํานวณทางสถิติดวยวิธี t-test 
(p=0.05) (แอบ และสุนีจิต, 2546) 
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 สําหรับคา TCID50 จากการทดลองครั้งนี้พบวาการทําใหหมดฤทธิ์ดวย FA โดยใชความเขมขน 0.04% 
น้ัน ไมสามารถทําใหไวรัสหมดฤทธิ์ไดภายใน 24 ชั่วโมง แตจากรายงานของ Makarasen (1983) ในการผลิต
วัคซีนโรคปากและเทาเปอย ของกรมปศุสัตว ระบุวาใช 37% FA ในการทําไวรัสใหหมดฤทธิ์ในปริมาณ 0.5% 
ในวัคซีนโค-กระบือ และ 0.6% ในวัคซีนสุกรหรือความเขมขนสุดทายของ FA ในการทําใหหมดฤทธิ์เทากับ 
0.185% และ 0.22% ตามลําดับ ที่อุณหภูมิ 37o ซ ใชเวลา 24 ชั่วโมง แตในการศึกษาคร้ังนี้พบวา ที่ 0.04% ตองใช
เวลามากกวา 24 ชั่วโมง  
 สวนการทําใหไวรัสหมดฤทธิ์ดวย BEI และ BEI-FA พบวาบางตัวอยางไมพบปริมาณไวรัส ต้ังแต
ชั่วโมงที่ 6 และทุกตัวอยางไมพบไวรัสในชั่วโมงที่ 12 ใกลเคียงกับรายงานของ Barteling (2002) ที่พบวาเมื่อใช 
BEI-FA จะทําใหไวรัสหมดฤทธิ์ใน 8 ชั่วโมง 
 

สรุป 
 

 การใช BEI-FA ในการทําไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอ (O189) ใหหมดฤทธิ์ สามารถทําใหหมด
ฤทธิ์ไดที่ 12 ชั่วโมง และปริมาณ 146S แอนติเจนมีการลดลงนอยกวาการใช BEI เปนตัวทําใหหมดฤทธิ์อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ตางจากการใช  FA ที่ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.05) 
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ตารางที่ 1    คาเฉลี่ยปริมาณ 146S ของแอนติเจนไวรัสโรคปากและเทาเปอย (FMD) ไทปโอ (O189) หลังการถูก  
                   ทําใหหมดฤทธิ์ดวยฟอรมัลดีไฮด (FA), ไบนารีเอททิลีนอีมีน (BEI) และสวนผสมไบนารีเอททิลีน 
                    อีมีนและฟอรมัลดีไฮด (BEI-FA) ในเวลา 0, 6, 12, 18 และ 24 ชั่วโมง 
 

Inactivation 
by 

146S (μg/ml) of FMD type O189 (Mean ± SD) 
% virus yield % lost Inactivation time (hour)  

0 6 12 18 24 
FA 4.28±0.54 3.46±0.22 3.22±0.23 2.50±0.32 2.30±0.23 54.39±8.64 45.61±8.64 
BEI 4.30±0.44 3.36±0.42 2.98±0.58 2.54±0.62 2.06±0.62 47.96±13.09 52.04±13.09 
BEI-FA 4.08±0.61 3.58±0.48 3.38±0.65 3.16±0.47 2.82±0.69 69.04±11.01 30.96±11.01 

 FA   :   0.04% in virus fluid 
 BEI  :   1 mM in virus fluid 
     BEI-FA   :   BEI 1 mM and FA 0.04% in virus fluid 
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รูปท่ี 1   แสดงคาเฉลี่ย log TCID50 ของไวรัสโรคปากและเทาเปอย (FMD) ไทปโอ (O189) หลังการถูกทําให 
             หมดฤทธิ์ดวยฟอรมัลดีไฮด (FA), ไบนารีเอททิลีนอีมีน (BEI) และสวนผสมไบนารีเอททิลีนอีมีน 

และฟอรมัลดีไฮด  (BEI-FA) ในเวลา 0, 6, 12, 18 และ 24 ชั่วโมง 
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Study on inactivation of foot and mouth disease virus  
by a combination of binary ethyleneimine and formaldehyde 

 

Wacharee Sinsuwonkwat1    Thanarat Janukit2    Chaiya Sangaprakon3  
 

Abstract 
 

 A study on inactivation of foot and mouth disease virus by using a combination of binary 
ethyleneimine and formaldehyde (BEI-FA) at the concentration of 1 mM and 0.04%, binary ethyleneimene 
(BEI) at the concentration of 1 mM and formaldehyde (FA) 0.04%.  BEI and BEI-FA completely inactivated 
the virus in 12 hours while FA could not completely the virus in 24 hours.  The loss of 146S antigen after 
inactivation by BEI, FA and BEI-FA were 52.04%, 45.61% and 30.96%, respectively. Therefore, BEI-FA is 
the most appropriate agent for FMDV inactivation. 
 
 
 
 
Key words:   foot and mouth disease virus, inactivation, BEI, FA, BEI-FA. 
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ผลการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยชนิดไตรวาเลนท 2 และ 3 คร้ัง 
ในโคและสุกรท่ีไมเคยไดรับวัคซีนมากอน 

 
วัชรี  สินสุวงศวัฒน1    ไชยา  สงาประโคน1 

 

บทคัดยอ 
 

 ผลการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยชนิดไตรวาเลนทในโคและสุกร ที่ไมเคยไดรับการฉีดวัคซีนมากอน 
เปรียบเทียบระหวางกลุมที่ฉีด 2 คร้ัง (สัปดาหที่ 0 และ 24) และการฉีด 3 คร้ัง (สัปดาหที่ 0, 4 และ 24) โดยดู
ระดับนิวทรัลไลเซชันแอนติบอดีตอโรคปากและเทาเปอยในซีรัม และความคุมโรคจากการฉีดเชื้อพิษทับ ทําการ
เก็บเลือดทุก 2 สัปดาห เพื่อตรวจหาระดับแอนติบอดี ตอไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอ เอ และเอเชียวัน 
โดยวิธี serum neutralization test พบวาในโคและสุกรที่ฉีดวัคซีน 3 คร้ัง โคและสุกรมีระดับนิวทรัลไลเซชัน
แอนติบอดีสูงขึ้นมากหลังฉีดคร้ังที่ 2 ใน 4 สัปดาหตอมา และยังคงมีแอนติบอดีในระดับสูงระหวางสัปดาหที่ 8-24  
ผลการทดสอบความคุมโรคในโคและสุกรในสัปดาหที่ 30 หลังการฉีดวัคซีนคร้ังแรก โดยการฉีดเชื้อพิษทับที่
ระดับความรุนแรง 10,000 BID50 และ 10,000 TCID50 ตามลําดับ พบวาโคและสุกรที่ฉีดวัคซีน 2 คร้ัง และ 3 คร้ัง มี
ความคุมโรคไมตางกัน แตในสัตวที่ฉีดวัคซีนเพียง 2 คร้ัง มีความเสี่ยงการเกิดโรคหากมีการระบาดของโรค 
เนื่องจากมีระดับนิวทรัลไลเซชันแอนติบอดีตํ่าในชวงสัปดาหที่ 8-24  ดังนั้นเพื่อใหโคและสุกรที่ไมเคยฉีดวัคซีน
มากอนมีระดับแอนติบอดีเพียงพอตอความคุมโรค ควรฉีดวัคซีนคร้ังที่ 2 ใหแกสัตวหลังการฉีดวัคซีนคร้ังแรก 
3-4 สัปดาห และฉีดครั้งที่ 3 เมื่อครบ 6 เดือน การฉีดวัคซีนตรงตามเวลาที่แนะนําสามารถกระตุนทําใหเกิด
ภูมิคุมโรคอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
คําสําคัญ:  วัคซีนโรคปากและเทาเปอย   โค   สุกร   การฉีดกระตุนซ้ํา 
 
 
 
 
 
 
1 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  อ.ปากชอง  จ.นครราชสีมา  30130 
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บทนํา 
 

 การฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยใหสัตวในพื้นที่เพื่อเสริมภูมิคุมกันในการปองกันโรคไดนั้น 
ในสภาวะปกติควรฉีดปละ 2 คร้ัง (ทุก 6 เดือน) อยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาสัตวมีระดับภูมิคุมกันสูงพอในการ
ปองกันโรค แตบางครั้งพบวามีการเกิดโรคปากและเทาเปอยระบาดทั้งๆ ที่ไดรับวัคซีนแลวก็ตาม ซึ่งการฉีด
วัคซีนโรคปากและเทาเปอยจะใหคานิวทรัลไลเซชันแอนติบอดี (SN titer) สูงหลังการฉีดวัคซีนครั้งแรก 
3-4 สัปดาห หลังจากนั้นก็จะเริ่มลดลง (Dannacher et al., 1972; Sutmoller and Vieira, 1980) สํานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑสัตวแนะนําการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยใหกับสัตวดังนี้ โค-กระบือฉีดเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน 
สุกรฉีดเมื่ออายุ 2 เดือน และฉีดซ้ํา (booster) ระยะ 4 สัปดาหหลังการฉีดคร้ังแรกเพื่อกระตุนใหระดับแอนติบอดี
สูงขึ้น หลังจากนั้นใหฉีดทุก 6 เดือน (กองผลิตชีวภัณฑ, 2543) 
 อยางไรก็ตามพบวาในบางพื้นที่สัตวไดรับการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยเพียงคร้ังเดียว ไมมีการ
ฉีดซ้ําตามขอแนะนําในคูมือการใชวัคซีน เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เชน เกษตรกรเจาของสัตวไมพรอม  สัตว
มีอายุนอยเกินไป หรือการเขาถึงพื้นที่ยากลําบาก ดวยเหตุนี้จึงทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการฉีดวัคซีนโรค
ปากและเทาเปอยชนิดไตรวาเลนทในโคและสุกร ที่ไมเคยไดรับวัคซีนโรคปากและเทาเปอยมากอน ระหวาง
การฉีด 2 คร้ัง (สัปดาหที่ 0 และ 24) และการฉีด 3 คร้ัง (สัปดาหที่ 0, 4 และ 24) โดยดูระดับแอนติบอดีตอโรค
ปากและเทาเปอยในซีรัมของสัตว และความคุมโรคจากการฉีดพิษทับ 
 

อุปกรณและวิธีการ 
       
1. สัตวทดลอง 
 1.1 โคลูกผสมพื้นเมืองไมจํากัดเพศ อายุ 6-8 เดือน จํานวน 18 ตัว 
 1.2  สุกรลูกผสม 3 สายพันธุ ไมจํากัดเพศ อายุ 2 เดือน จํานวน 18 ตัว  
 โดยโคและสุกรไมมีประวัติการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยมากอนและไมมีแอนติบอดีตอโรค
ปากและเทาเปอย ทั้งไทปโอ ไทปเอ และไทปเอเชียวัน 
2. วัคซีนโรคปากและเทาเปอยชนิดไตรวาเลนทสําหรับโค และสุกร 
  ผลิตโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว ซึ่งประกอบดวยแอนติเจนไทปโอ (O189), 
ไทปเอ (A118) และไทปเอเชียวัน โดยวัคซีนโคใชฉีดเขาใตผิวหนังตัวละ 2 มล. สวนวัคซีนสุกรใชฉีดเขา
กลามเนื้อตัวละ 2 มล. 
3. การฉีดวัคซีนและการเก็บตัวอยางซีรัม 
 แบงโคและสุกรออกเปน 3 กลุม ๆ ละ 6 ตัว ดังนี้ 
 กลุมที่ 1 ฉีดวัคซีน 2 คร้ัง สัปดาหที่ 0 และ 24 
 กลุมที่ 2 ฉีดวัคซีน 3 คร้ัง สัปดาหที่ 0, 4 และ 24 
 กลุมที่ 3 เปนกลุมควบคุม  ไมฉีดวัคซีน  
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 เจาะเลือดโคและสุกรกลุมที่ 1 และ 2 ทุก 2 สัปดาห จนถึง 30 สัปดาห (0, 2, 4.... 30) รวม 16 คร้ัง เพื่อ
ตรวจหาระดับแอนติบอดี โดยวิธี serum neutralization test (SNT) โดยเจือจางเปน 10 เทาตามอนุกรม  
4. การทดสอบความคุมโรคในสัปดาหท่ี 30  
 4.1 โค ฉีดเชื้อพิษทับที่มีความรุนแรง 10,000 BID50 (50% bovine infective dose)/ตัว เขาที่ลิ้น 
(Intradermolingual) ของโคแตละกลุม ดังนี้ ฉีดเชื้อพิษไทปโอจํานวน 2 ตัว ฉีดเชื้อพิษไทปเอ จํานวน 2 ตัว และ
ฉีดเชื้อพิษทับไทปเอเชียวัน จํานวน 2 ตัว สังเกตอาการและวิการที่กีบเทาทุกวันเปนเวลา 8 วัน โดยโคที่มี
ความคุมโรคตองไมแสดงอาการและไมมีวิการที่กีบเทาทั้ง 4 กีบ และโคกลุมควบคุมตองแสดงอาการและเกิด
วิการที่กีบเทาไมนอยกวา 3 กีบ (OIE, 2008)  
 4.2 สุกร ฉีดเชื้อพิษทับที่มีความรุนแรง 10,000 TCID50 (50% tissue culture infective dose)/ตัว เขาที่กีบ
เทาหนาซายบริเวณ Intracoronary band ของสุกรแตละกลุม ดังนี้ ฉีดเชื้อพิษไทปโอ จํานวน 2 ตัว ฉีดเชื้อพิษ
ไทปเอ จํานวน 2 ตัว ฉีดเชื้อพิษทับไทปเอเชียวัน จํานวน 2 ตัว สังเกตอาการและวิการที่กีบเทาทุกวันเปนเวลา 
10 วัน สุกรที่มีความคุมโรคตองไมแสดงอาการและไมมีวิการที่กีบเทาอ่ืนนอกจากกีบเทาที่ฉีดเชื้อพิษ และสุกร
กลุมควบคุมตองเกิดวิการที่กีบเทาอ่ืนอีกไมนอยกวา 1 กีบ (OIE, 2008) 
 

ผล 
 

ระดับแอนติบอดีจากการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับโค-กระบือ  
 คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดี (log SN titer) จากการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับโค-กระบือ 2 คร้ัง 
สัปดาหที่ 0 และ 24 พบวาหลังฉีดวัคซีนคร้ังแรกคาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอไทปโอ เอ และเอเชียวัน เพิ่มขึ้น
และสูงสุดในสัปดาหที่ 4 (1.87, 1.37 และ 1.95 ตามลําดับ) และลดลงอยูในเกณฑตํ่าในสัปดาหที่ 8 เปนตนไป  
เมื่อมีการฉีดวัคซีนคร้ังที่ 2 ในสัปดาหที่ 24 คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอไทป โอ เอ และเอเชียวัน เพิ่มสูงสุดใน
สัปดาหที่ 26 เทากับ 2.66, 2.52 และ 3.00 ตามลําดับ (รูปที่ 1) 
 คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดี (log SN titer) ในโคที่ฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับโค-กระบือ 
จํานวน 3 ครั้ง สัปดาหที่ 0, 4 และ 24 พบวาสัปดาหที่ 4 หลังฉีดวัคซีนครั้งแรก คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอ
ไทปโอ เอ และเอเชียวัน เพิ่มขึ้นและสูงสุดในสัปดาหที่ 4  (1.70, 1.48 และ 2.02 ตามลําดับ) เมื่อมีการฉีดวัคซีน
คร้ังที่ 2 ในสัปดาหที่ 4 หลังการฉีดวัคซีนคร้ังแรกคาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอไทปโอ เอ และเอเชียวัน เพิ่มขึ้น
อยางชัดเจนและอยูในระดับสูงจนถึงสัปดาหที่ 8 กอนจะลดลงเปนลําดับ และตํ่าสุดในสัปดาหที่ 24 (1.46, 1.14 
และ 1.54 ตามลําดับ) และเมื่อมีการฉีดวัคซีนคร้ังที่ 3 ในสัปดาหที่ 24 คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอไทปโอ เอ 
และเอเชียวัน สัปดาหที่ 26 เทากับ 2.96, 2.96 และ 3.18 ตามลําดับ (รูปที่ 2) 
ระดับแอนติบอดีจากการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับสุกร  
 คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดี (log SN titer) ในสุกรที่ฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับสุกร 2 คร้ัง 
สัปดาหที่ 0 และ 24 พบวาในสัปดาหที่ 4 หลังฉีดวัคซีนคร้ังแรก คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอไทปโอ เอ และ
เอเชียวัน เทากับ 1.74, 1.50 และ 1.62 ตามลําดับ สัปดาหที่ 24 จะมีคาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอไทปโอ เอ และ
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เอเชียวัน เทากับ 0.58, 0.68 และ 1.04 ตามลําดับ และเมื่อมีการฉีดวัคซีนซ้ําในสัปดาหที่ 24 คาเฉลี่ยระดับ
แอนติบอดีตอไทปโอ เอ และเอเชียวัน ในสัปดาหที่ 26 จะมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.86, 2.44 และ 2.98 ตามลําดับ (รูปที่ 3) 
 คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดี (log SN titer) ในสุกรที่ฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับสุกรจํานวน 3 คร้ัง 
ที่สัปดาห 0, 4 และ 24 พบวาหลังฉีดวัคซีนคร้ังแรก คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอไทปโอ เอ และเอเชียวันเพิ่ม
สูงขึ้นในสัปดาหที่ 4 (1.52, 1.40 และ 1.32 ตามลําดับ) เมื่อมีการฉีดวัคซีนคร้ังที่ 2 ในสัปดาหที่ 4 หลังการฉีด
วัคซีนคร้ังแรก คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอไทปโอ เอ และเอเชียวันเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนและคงอยูในระดับสูง
จนถึงสัปดาหที่ 8 กอนจะลดลงเปนลําดับ และตํ่าสุดในสัปดาหที่ 24 (0.92, 1.42 และ 1.66 ตามลําดับ) และเมื่อมี
การฉีดวัคซีนคร้ังที่ 3 ในสัปดาหที่ 24 คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอไทปโอ, เอ และเอเชียวัน ในสัปดาหที่ 26 จะมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.14, 2.52 และ 3.10 ตามลําดับ (รูปที่ 4)  
ความคุมโรคตอการฉีดเชื้อพิษทับ 
    เมื่อฉีดเชื้อพิษทับในโคและสุกรทั้งหมดในสัปดาหที่ 30 ดวยไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอ เอ 
และเอเชียวัน  พบวา โคและสุกรที่มีการฉีดวัคซีน 2 คร้ัง และ 3 คร้ังทุกตัว ไมแสดงอาการและไมมีวิการของ
โรคปากและเทาเปอย โคและสุกรกลุมควบคุมแสดงอาการและมีวิการของโรคปากและเทาเปอยชัดเจน 
 

วิจารณและสรุป 
 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับนิวทรัลไลเซชันแอนติบอดี และเปอรเซ็นตความคุมโรคจากการ
ฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยชนิดไตรวาเลนทในโค โดย นพพร และคณะ (2543) พบวาโคที่มีความคุมโรค 
100% ตองมีคาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอไทปโอ เอ และเอเชียวัน เทากับ 1.83, 1.79 และ 2.16 ตามลําดับ และ
ความคุมโรค 70% มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.32, 1.20 และ 1.20 ตามลําดับ ดังนั้นระดับแอนติบอดีที่เกิดจากการฉีด
วัคซีนในโคทั้ง 2 กลุม จะใหความคุมโรคประมาณ 100% ตอไวรัสไทปโอ และเอเชียวัน ขณะที่ไทปเอจะให
ความคุมโรคมากกวา 70% และเมื่อมีการฉีดวัคซีนคร้ังที่ 2 ในสัปดาหที่ 4 ในโคพบวาระดับแอนติบอดีตอไทป
โอ เอ และเอเชียวัน เพิ่มขึ้นในสัปดาหที่ 6-8 (รูปที่ 2) แลวมีแนวโนมลดลงเปนลําดับ ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
ของ Pay (1984) ที่ระบุวาระดับแอนติบอดีสูงขึ้นภายใน 1 เดือนเมื่อไดรับการฉีดกระตุน ในชวงระยะ 8-24 
สัปดาห ระดับแอนติบอดีจะคอย ๆ ลดลง แตยังสูงพอที่ใหภูมิคุมกันโรคไดทั้ง 3 ไทป ความคุมโรคตอไวรัสไทป
โอและเอเชียวันมากกวา 70% ไทปเอใหความคุมโรคประมาณ 70% (รูปที่ 2) สวนในกลุมที่ไมมีการฉีดวัคซีน
คร้ังที่ 2 ในสัปดาหที่ 4 หลังการฉีดคร้ังแรก ระหวาง 8-24 สัปดาหระดับแอนติบอดีจะลดลงมากกวาแตอยูใน
เกณฑใหความคุมโรคได  ความคุมโรคไทปโอ และไทปเอเชียวันประมาณ 70%  แตไทปเอมีความเสี่ยงที่จะเกิด
โรคได ความคุมโรคต่ํากวา 70% (รูปที่ 1) 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับนิวทรัลไลเซชันแอนติบอดี และเปอรเซ็นตความคุมโรคจากการ
ฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยในสุกร โดย นพพร และคณะ (2543) พบวาสุกรที่มีความคุมโรค 100% ตองมี
ระดับแอนติบอดีตอไทปโอ เอ และเอเชียวัน เทากับ 1.89, 1.74 และ 1.41 ตามลําดับ และความคุมโรค 60% มี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.32, 1.20 และ 1.20 ตามลําดับ ดังนั้นระดับแอนติบอดีที่เกิดจากการฉีดวัคซีนแกสุกรทั้ง 2 กลุม 
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จะใหความคุมโรคมากกวา 60% (รูปที่ 3 และ 4) แตเมื่อมีการฉีดวัคซีนคร้ังที่ 2 ในสัปดาหที่ 4 หลังการฉีดวัคซีน
คร้ังแรกในสุกร ซึ่งเปนระยะที่เหมาะสมที่ฉีดกระตุนใหสุกรมีภูมิคุมกันสูงขึ้น (Chung et al., 2002) คาเฉลี่ยระดับ
แอนติบอดีตอไทปโอ เอ และเอเชียวัน จะเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจนในสัปดาหที่ 6 มีคาเทากับ 2.68, 3.36 และ 3.40 
ตามลําดับ และใหความคุมโรค 100% (รูปที่ 4) และสัปดาหที่ 24 คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอไทปโอ เอ และ
เอเชียวัน เทากับ 0.92, 1.42 และ 1.66 ตามลําดับ ความคุมโรคตอไวรัสไทปเอ และเอเชียวัน มากกวา 60% ไทป
โอ คุมโรคต่ํากวา 60% สวนในกลุมที่ไมมีการฉีดคร้ังที่ 2 หลังฉีดคร้ังแรก ระดับแอนติบอดีในสัปดาหที่ 24 
เทากับ 0.58, 0.68 และ 1.04 ตามลําดับ ซึ่งใหความคุมโรคต่ําทุกไทป 
 ทั้งโคและสุกรที่ฉีดวัคซีนซ้ําในสัปดาหที่ 24 พบวาระดับแอนติบอดีตอทั้ง 3 ไทป จะถูกกระตุนให
สูงขึ้นอยางชัดเจนไดความคุมโรค 100% ผลจากการฉีดเชื้อพิษทับและระดับนิวทรัลไลเซชันแอนติบอดี
ใหผลสอดคลองกัน 
 จากผลการทดลอง สัตวที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนคร้ังที่ 2 ในสัปดาหที่ 4 หลังการฉีดคร้ังแรก ระดับ
แอนติบอดีอยูในระดับตํ่าเปนเวลานาน (สัปดาหที่ 8-24) ทําใหมีความเสี่ยงที่จะเปนโรคหากมีการระบาดของ
โรคปากและเทาเปอยเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อใหโคและสุกรที่ไมเคยฉีดวัคซีนมากอนมีระดับแอนติบอดีเพียงพอตอ
ความคุมโรคควรฉีดวัคซีนคร้ังที่ 2 ใหแกสัตวหลังการฉีดวัคซีนคร้ังแรก 3-4 สัปดาห และฉีดคร้ังที่ 3 เมื่อครบ 6 เดือน 
การฉีดวัคซีนตรงตามเวลาที่แนะนําสามารถกระตุนทําใหเกิดภูมิคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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                 1 (V)                                                                               2 (V)              3 (C)   
รูปท่ี 1  คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดี (log SN titer) ในโคที่ฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยชนิดไตรวาเลนท 2 คร้ัง         
 สัปดาหที่ 0 และ 24 (n=6) 
 * คาระดับแอนติบอดีที่ใหความคุมโรค 70% (นพพร และคณะ, 2543), V = Vaccination, C = Challenge 
 
 
 

 
                                                                                                                             4(C) 
รูปท่ี 2  คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดี (log SN titer) ในโคที่ฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยชนิดไตรวาเลนท 3 คร้ัง 
 สัปดาหที่ 0, 4 และ 24 (n=6) 
 * คาระดับแอนติบอดีที่ใหความคุมโรค 70% (นพพร และคณะ, 2543), V = Vaccination, C = Challenge 
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             1 (V)                                                                                  2(V)                3(C) 
รูปท่ี 3  คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดี (log SN titer) ในสุกรที่ฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยชนิดไตรวาเลนท  2 คร้ัง   

สัปดาหที่ 0 และ 24 (n=6) 
 * คาระดับแอนติบอดีที่ใหความคุมโรค 60% (นพพร และคณะ, 2543), V = Vaccination, C = Challenge 
 
 

             
 

                                                                                                                   
รูปท่ี 4  คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดี (log SN titer) ในสุกรที่ฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยชนิดไตรวาเลนท 3 คร้ัง          
  สัปดาหที่ 0, 4 และ 24 (n=6) 
 * คาระดับแอนติบอดีที่ใหความคุมโรค 60% (นพพร และคณะ, 2543), V = Vaccination, C = Challenge 
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Results of vaccination of non-immune cattle and swine 
with trivalent FMD vaccine twice and three times 

 
Wacharee Sinsuwonkwat1    Chaiya Sangaprakhon1 

 

Abstract 
 
 The result of vaccination of non-immune cattle and swine with trivalent FMD vaccine between twice 
(weeks 0 and 24) and three-time (weeks 0, 4 and 24) vaccination was compared by measuring of serum 
neutralization antibody to FMD and protection against challenge.  Blood samples were collected every 2 
weeks to determine antibody titers to FMDV type O, A and Asia1 by serum neutralization test.  Cattle and 
swine with three-time vaccination, the antibody titer increased sharply after the second vaccination at week 4 
and the titer remained at high level during the weeks 8-24.  Protection in cattle and swine against challenge at 
week 30 after first vaccination with 10,000 BID50 and 10,000 TCID50,  respectively, was similar in both twice 
and three-time vaccinated groups.  However, twice vaccinated animals were at risk if there was an outbreak 
because their antibody titers were relatively low during the weeks 8-24.  Thus, to ensure the animals have 
sufficient immunity to FMD, it is recommended that non-immune animals have a booster vaccine at 3-4 
weeks after first vaccination followed by the third vaccination at 6 month.  Vaccination of animals on 
schedule will stimulate host immune system effectively.  
 
 
 
 
Key words:  FMD vaccine, cattle, swine, booster 
 
 
 
 
 
 

 
1Bureau of Veterinary Biologics, Pakchong, Nakhonratchasima 30130 
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โรคกาฬโรคเปด หยุดไดอยางไร? 
(Duck Plaque: How to stop the disease?) 

 

     ปรีชา  วงษวิจารณ1 
 

โรคกาฬโรคเปด (duck plague) เกิดจากเชื้อเฮอรปสไวรัส (herpesvirus) พบคร้ังแรกในโลกที่ประเทศ
เนเธอรแลนด ต้ังแตป พ.ศ. 2466  มีเปดปวยตายเปนจํานวนมาก  สําหรับประเทศไทยเกิดการระบาดครั้งแรกที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อป พ.ศ. 2519 มีเปดตายจากการระบาดครั้งนี้กวา 850,000 ตัว โรคนี้อาการที่พบ คือ เปดปวย 
ขาไมมีแรง อุจจาระไหล มีนํ้ามูก มีขี้ตาและหนังตาบวม  ตายภายใน 1-5 วัน อัตราการตาย 100%  ซึ่งรุนแรงและ
สรางความเสียหายอยางมหาศาลแกเกษตรกรผูเลี้ยงเปด  

กรมปศุสัตว โดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว (สทช.) ไดศึกษาและพัฒนาการผลิตวัคซีนกาฬโรคเปด
เพื่อปองกันโรคนี้เปนคร้ังแรกเมื่อป พ.ศ. 2519 และผลิตตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันนานกวา 30 ป ทําใหสามารถ
ลดความเสียหายจากเปดปวยตายดวยโรคกาฬโรคเปดไดเปนจํานวนมาก โดยเปนวัคซีนทําแหงบรรจุขวดละ 
200 โดส พรอมน้ํายาละลาย 100 มล. ใชฉีดเขากลามเนื้อตัวละ 0.5 มล. โปรแกรมปกติไดแนะนําใหฉีด
วัคซีนกาฬโรคเปด เมื่อเปดอายุ 3-4 สัปดาห และฉีดซ้ําเมื่ออายุ 10-12 สัปดาห พอแมพันธุฉีดซ้ําทุก 6 เดือน  

เกษตรกรผูเลี้ยงเปดในภาคกลางและภาคตะวันออกที่เลี้ยงเปดจํานวนมากเปนฝูงใหญ สวนมากหรือ
เกือบทุกรายจะตองทําวัคซีนปองกันโรคกาฬโรคเปด  แตสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงเปดในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เลี้ยงเปดนอย รายละไมกี่ตัวสวนใหญไมทําวัคซีนกาฬโรคเปด  เมื่อเปนโรคนี้ถึงแมเปด
ตายหมด ความเสียหายไมมากเพราะมีเปดจํานวนนอย ในเขตที่เลี้ยงเปดหนาแนน แมทําวัคซีนโรคกาฬโรคเปดก็
ยังพบมีเปดปวยตายดวยอาการขาไมมีแรง อุจจาระไหล หนาบวม ซึ่งเกษตรกรผูเลี้ยงคาดวานาจะเปนอาการของ
โรคกาฬโรคเปด แตไมไดสงซากเปดตรวจพิสูจน แตเคยพบวามีรายงานผลการชันสูตรซากเปดตายจากสถาบัน
สุขภาพสัตวแหงชาติวามีเปดปวยตายดวยโรคกาฬโรคเปดซึ่งเปนเปดที่มีประวัติไดรับการฉีดวัคซีนกาฬโรคเปด
ไวแลว ซึ่งเปนเร่ืองที่ควรใหความสนใจวา มีปญหาอะไรและควรไดรับการแกไขอยางไร  

สทช. เปนผูผลิตวัคซีนกาฬโรคเปดเพียงผูเดียวในประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเปนในการปองกันโรคกาฬโรคเปด ไดสงทีมงานเพื่อพบปะเกษตรกรผูเลี้ยงเปดและเจาหนาที่ปศุสัตวในพื้นที่
เลี้ยงเปดภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนลาง จํานวน 9 จังหวัด ในระหวางเดือน เมษายน-กรกฎาคม 
2553 เพื่อหาขอมูลการใชวัคซีนโรคกาฬโรคเปด พบขอมูลจากผูเลี้ยงเปดที่หลากหลายนาสนใจ เชน  

   ฉีดวัคซีนกาฬโรคเปดคร้ังแรกเมื่อเปดอายุ 14-15 วัน และฉีดซ้ําอีกเกือบทุกเดือน เพราะกลัวเปดเปน
โรคกาฬโรคเปด  

   บางรายฉีดวัคซีนกาฬโรคเปดรวมกับยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันโรค  
   บางรายผสมยาปฏิชีวนะในน้ํายาละลายวัคซีนพรอมการละลายวัคซีน 
 บางรายใชนํ้าเกลือแทนน้ํายาละลายวัคซีน  

 1 ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
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   บางรายใชวัคซีน 2 ขวดตอนํ้ายาละลาย 1 ขวดเพื่อใหวัคซีนเขมขน  
   หลายรายพบเปดมีอาการคอบิด ชัก เดินกระตุกหนากระตุกหลัง ตาสีฟา พบเมื่อเปดอายุประมาณ 

2 เดือน เปดตายประมาณ 3-5 % ฉีดยาปฏิชีวนะใหเปดไมปวยเพิ่มอีก  
   กรณีที่เลี้ยงเปดในเลา จะฉีดวัคซีนกาฬโรคเปดซ้ําอีกคร้ังกอนเขาเลาไข และฉีดซ้ําทุกๆ 3-4 เดือน 

เมื่อมีขาววาเกิดโรคระบาดก็จะฉีดวัคซีนซ้ําอีก   
   เมื่อพบเปดปวยดวยอาการขาไมมีแรง และตาย ก็ทําการน็อกวัคซีน และพบวามีเปดรอดตาย

ประมาณ 50%  

หลายเรื่องดังกลาวควรไดรับการอธิบายใหผูใชวัคซีนเขาใจ เชน โปรแกรมวัคซีนสามารถปรับเปลี่ยน
ไดตามความเหมาะสมและสภาพแวดลอม หรือการใชยาปฏิชีวนะฉีดรวมดวยก็อาจเปนประโยชนในการรักษา
อาการของโรคแทรกซอนจากเชื้อแบคทีเรียแตรักษาโรคกาฬโรคเปดโดยตรงไมได เพราะโรคนี้เกิดจากเชื้อ
ไวรัส รักษาดวยยาปฏิชีวนะไมไดผล  สวนการใชนํ้าเกลือแทนสารละลายที่ไดไปก็เปนการสิ้นเปลือง เพราะ
นํ้ายายาละลายของวัคซีนก็เปน 0.85% NaCl ซึ่งเปนน้ําเกลือเชนกัน สําหรับการมีเปดปวยภายหลังการฉีดวัคซีน
ตองเขาใจวา วัคซีนฉีดเพื่อปองกัน ถาติดเชื้อโรคอยูแลวก็ไมสามารถปองกันไดทัน และการฉีดวัคซีนทุกชนิด
จะใหไดผลดี สัตวตองมีสุขภาพดี ถาสัตวไมแข็งแรง ผอม มีพยาธิ เมื่อฉีดวัคซีนรางกายสัตวจะไมสามารถสราง
ภูมิคุมโรคไดสูงพอ และเมื่อเปดปวยตาย ตองสงซากตรวจเพื่อทราบโรคที่แทจริง เพราะมีหลายโรคที่อาการ
คลายกัน เชน การปวยเนื่องจากเชื้อรา อะฟลาทอกซิน (Aflatoxicosis) และโรคทางระบบหายใจ ซึ่งหลายเร่ือง
เหลานี้ เจาหนาที่ในทองที่ควรจะเปนผูใหความกระจางแกเกษตรกรผูเลี้ยงเปดเพื่อความเขาใจในเบื้องตน   

ดานความตองการซื้อวัคซีนของเกษตรกรไดรับคําตอบจํานวนมากวา ซื้อวัคซีนไดยาก ไมคอยมีขาย 
สวนใหญซื้อจากรานคาที่สั่งจากกรมปศุสัตวและวัคซีนบริษัท แตทุกรายก็ยังคงเลี้ยงเปดตอเพราะเปนอาชีพที่มี
รายไดเลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัวได โดยเฉพาะเปดไข เลี้ยงแบบไลทุง เนื่องจากตนทุนคาอาหารต่ํา แมเปดไขไมถึง 
50% ก็อยูได มีปญหายุงยากที่สามารถแกไขได ก็ทําการแกไข บางอยางแกไมไดแตพอทนอยูได  

ขอมูลที่ไดรับจากเจาหนาที่ปศุสัตววา เกษตรกรไมมาซื้อวัคซีน ไมจองวัคซีน จองวัคซีนแลวไมมารับ
วัคซีน มีปญหาเร่ืองสต็อกวัคซีน ที่เก็บวัคซีนไมมี การจําหนายวัคซีนเปนการเพิ่มภาระหนาที่รับผิดชอบ ยุงยาก
ในการรายงาน เพิ่มงาน เสี่ยงตอความเสียหายในเรื่องการเงิน  

ปญหาจากผูผลิตวัคซีนที่ สทช. มีวัคซีนคางในสต็อกจํานวนมาก ทางพื้นที่ไมสั่งวัคซีน ผลิตวัคซีนไดไม
เต็มกําลังการผลิตทั้งที่วัคซีนกาฬโรคเปดเปนวัคซีนที่กระบวนการผลิตไมยุงยากและซับซอนมากนัก สามารถ
ผลิตวัคซีนไดมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและปริมาณเพียงพอตอความตองการภายในประเทศได  

ขอมูลที่ไดรับจากทั้ง 3 ฝาย คือ เกษตรกรเลี้ยงเปดผูใชวัคซีน เจาหนาที่ผูกระจายวัคซีนและ สทช. ผูผลิต
วัคซีน เห็นไดวาไมคอยสอดคลองและประสานกันอยางราบรื่นนัก ดังนั้นจะยังคงเห็นเปดปวยตายดวยโรค
กาฬโรคเปดและเกษตรกรผูเลี้ยงเปดไดรับความเดือนรอนตลอดไป หากไมไดรับความรวมมือและรวมกันแกไข
ปญหาอยางจริงจัง เปนเร่ืองนาเสียดายที่ผลผลิตจากเปดควรเพิ่มมากขึ้นกวานี้ รวมทั้งวัคซีนกาฬโรคเปดสามารถ
ผลิตไดมากกวานี้เพื่อลดปริมาณการนําเขา แตยังคงไมสายเกินไป หากจะรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  
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สทช. ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาที่เปนไปไดและทําไดทันทีไมตองลงทุนหรือใชทรัพยากรอ่ืนใด
เพิ่มเติม เพียงแตขอใหใชสิ่งที่มีอยูใหเต็มที่และมีประสิทธิภาพ คือ 

1. กรมปศุสัตวตองกําหนดเปนนโยบายอยางชัดเจนใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่เลี้ยงเปดจํานวน
มากในภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนลาง ใหความสําคัญในการกําจัดโรคกาฬโรค
เปดในพื้นที่ 

2. ฝูงเปดที่ขึ้นทะเบียนทุกฝูงตองไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคกาฬโรคเปด 
3. ใหความรูที่ถูกตองในการใชวัคซีนกาฬโรคเปด และมีการติดตามในพื้นที่ 
4. มีการกระจายวัคซีนกาฬโรคเปดในพื้นที่อยางเพียงพอ 
5. กรณีโรคกาฬโรคเปดเกิดระบาดในพื้นที่ตองกําจัดใหโรคสงบโดยเร็ว 
เมื่อทั้ง 5 ขอไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง เกษตรกรผูเลี้ยงเปดของประเทศไทยจะมีความสุขและมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เจาหนาที่ของกรมปศุสัตวจะไดรับความไววางใจจากเกษตรกรผูเลี้ยงเปด ใหทําหนาที่ได
อยางสมเกียรติใหความเชื่อมั่นและเปนที่พึ่งของเกษตรกร สมกับเปนขาราชการกรมปศุสัตวของประเทศไทย 

 
 

 



วารสารชีวผลิตภัณฑ ปที่ 19 ฉบับที่ 1-2                                 25                                       J .  Vet .  Bio l .  Vol.19  No.1-2  

การปรับปรุงการผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยงสเตรน  WPE-/Th 
เพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

 
กัญญา สุวินทรากร1 วาสนา ภิญโญชนม2 
ฤทธิ์ลือชัย ปูสูงเนิน1 สุจิรา ปาจริยานนท2 

 

บทคัดยอ 
  

ผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยงสเตรน WPE-/Th ในระดับอุตสาหกรรมจํานวน 3 ชุด 
โดยการเพาะเลี้ยงเซลล FS-L3 ดวย growth medium (GM) ที่ประกอบดวย Eagle’s minimum essential medium 
0.94%, tryptose phosphate broth 0.295%, bacto peptone 0.5% และ N, N-Bis (2-hydroxyethyl) -2- aminoethane 
sulfonic acid 10 mM ที่อุณหภูมิ 370 ซ เมื่อเซลลอายุ 7 วัน และเจริญเต็มพื้นที่เพาะเลี้ยง ใส working seed ไวรัส   
WPE-/Th ขนาด 0.1 MOI และเพาะเลี้ยงดวย GM ที่มี calf serum 1% ที่อุณหภูมิ 300 ซ (ตัดขั้นตอน absorb ไวรัส
ที่ 370ซ นาน 2 ชั่วโมง)  เก็บสตอคไวรัสวัคซีนหลังเพาะเลี้ยงนาน 7 วัน และนําไปหาปริมาณไวรัส ในการ
เตรียมวัคซีนเพื่อบรรจุและทําแหง ใชสตอคไวรัสวัคซีนผสมกับ stabilizer ในปริมาณเทากันโดยคํานวณใหมี
ปริมาณไวรัสวัคซีนไมนอยกวา 4 log TCID50/โดส และทําการทดสอบคุณภาพวัคซีนทางหองปฏิบัติการทั้ง 
3 ชุด พบวาวัคซีนผานตามมาตรฐานการทดสอบโดยมีปริมาณไวรัสวัคซีน 3.7 4.2 และ 3.5 log TCID50/โดส 
ตามลําดับ และผลในสุกรทดลองพบวามีความปลอดภัยและใหความคุมโรคดี  
 การปรับปรุงการผลิตโดยใชอาหารเลี้ยงเซลลที่มี calf serum 1% ในขั้นตอนเพาะเลี้ยงไวรัสและตัด
ขั้นตอนการ absorbไวรัส สามารถนํามาใชผลิตในระดับอุตสาหกรรมได ชวยลดตนทุนการผลิต  ลดระยะเวลา 
ความยุงยาก และความเสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อ 

 
 
 

คําสําคัญ:   CSFV   สเตรน WPE-/Th    การปรับปรุง    อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
1 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130 
2 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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บทนํา 
 

 กรมปศุสัตวไดผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดผานกระตายสเตรนไชนาต้ังแต พ.ศ.2518 จนถึง 2553 ใน
ปจจุบัน วัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงมีความปลอดภัยและใหความคุมโรคไดดี แตมีขอจํากัดคือมีความเสี่ยง
ตอการปนเปอนจากกระตาย มีขีดจํากัดในการผลิตไมสามารถผลิตไดมากกวา 20 ลานโดสตอป เนื่องจากปญหา
ทางเทคนิคและจํานวนกระตายรวมทั้งดานจริยธรรมและจรรยาบรรณการใชสัตวทดลองซึ่งควรหาสิ่งทดแทน
การใชสัตว นอกจากนี้การหาปริมาณไวรัสวัคซีนตองใชสุกรหรือเซลลตามวิธี FACCT-2 step (กัญญาและ
อนุทิน, 2534) ซึ่งมีขั้นตอนยุงยากไมสามารถทําไดทุกชุดทําใหยากตอการควบคุมมาตรฐาน 
 วาสนาและคณะ (2545) ไดพัฒนาการผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยงสเตรน WPE-/Th 
(วัคซีน WPE-/Th) ในเซลลไลน FS-L3 (Sakoda and Fukusho, 1996) โดยใชอาหารเลี้ยงไวรัสที่มีซีรัมลูกวัว (calf 
serum, CS) 5% ไดวัคซีนมีคุณภาพตามมาตรฐานใหความปลอดภัยและความคุมโรคในสุกรทดลอง (วาสนา
และคณะ, 2546) แตในระดับฟารมมีสุกรแพวัคซีน 4.7-20% (สุดารัตนและคณะ, 2546) จึงไดแกปญหาการแพ
วัคซีนโดยใชอาหารสําเร็จรูปปราศจากซีรัม (serum free medium, SFM) เปนอาหารเลี้ยงไวรัสวัคซีน เมื่อผลิต
วัคซีนไดวัคซีนที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยในสุกรทั้งสุกรทดลองและสุกรระดับฟารม (วาสนาและคณะ, 2548) 
และในโครงการเดียวกันมีโครงการยอยที่ตองนําวิธีการผลิตวัคซีนที่แกไขการแพน้ี ไปทดลองผลิตวัคซีน WPE-/Th 
ในระดับอุตสาหกรรมซึ่งสามารถผลิตเปนวัคซีนสําเร็จรูปที่ผานตามมาตรฐานมีความปลอดภัยและใหความคุม
โรคในสุกรทดลอง (กัญญาและคณะ, 2548)  
 ในการผลิตเพื่อจําหนายในระดับอุตสาหกรรมตองคํานึงถึงตนทุนการผลิตและกระบวนการผลิตซึ่ง
สมควรไดรับการปรับปรุงคือการใช SFM และขั้นตอนการผลิตที่การ absorb ไวรัสวัคซีน เนื่องจาก SFM ที่
นํามาใชเพื่อแกปญหาเร่ืองแพวัคซีนจากเดิมที่ใช CS 5% ในอาหารเพาะเลี้ยงเซลล growth medium (GM) SFM 
เปนมีเดียมสําเร็จรูปที่มีคุณภาพดีแตไมระบุสวนประกอบและตองใชปริมาณมากรวมทั้งราคาสูงกวามีเดียมที่
เตรียมขึ้นเองกวา 5 เทา จึงเปนตนทุนสูงและผูกขาด จากการศึกษาเบื้องตนของกัญญา (2550) พบวาเมื่อใช 1% CS 
ใน GM  เพาะเลี้ยงไวรัสวัคซีน ไดปริมาณไวรัสสูง 7.05-7.40 log ของ 50% tissue culture infective dose/มล. 
(TCID50/มล.) ซึ่งเปนขนาดที่นํามาผลิตวัคซีนไดเนื่องจากมากกวา  6 log TCID50/มล. (กัญญาและคณะ, 2548)
ดังนั้นการเพาะเลี้ยงไวรัส WPE-/Th ดวย GM ที่มี CS 1% สําหรับผลิตวัคซีน WPE-/Th ควรเปนทางเลือกเพื่อ
ศึกษาถึงความเปนไปไดเนื่องจากเปนอาหารที่ใชเพาะเลี้ยงเซลล FS-L3 อยูแลวเพิ่มเพียง CS 1% สวนขั้นตอน
การ absorb ไวรัสวัคซีนไมเหมาะตอการผลิตจํานวนมากเพราะตองเปด-ปดจุกขวดเพาะเลี้ยงเซลลแตละขวด
หลายคร้ัง ทําใหเสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา รวมทั้งเมื่อใสไวรัสวัคซีนที่เขมขนแลวนําเขาตูอบ
ที่ 370 ซ นาน 2 ชั่วโมง ระหวางนั้นตองเกลี่ยทุก 15 นาที ซึ่งทําใหยุงยากและเสียเวลาและจากรายงานการศึกษา
เบื้องตน (กัญญา, 2550) พบวาปริมาณไวรัสวัคซีนจากการ absorb และไม absorb ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) ดังนั้นขั้นตอนการ absorb จึงไมจําเปน 
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 การศึกษาคร้ังนี้เพื่อปรับปรุงจากวิธีการเดิมซึ่งกัญญาและคณะ(2548) ไดศึกษาไวโดยเปลี่ยนมีเดียม
สําหรับเพาะเลี้ยงไวรัสวัคซีนสเตรน WPE-/Th จากเดิม SFM เปน GM ที่มี CS 1% และตัดขั้นตอนการ absorb 
ไวรัสวัคซีน แลวดําเนินการผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมจํานวน 3 ชุดๆ ละ 100,000 โดส เปนวัคซีนสําเร็จรูป 
ทําการทดสอบในหองปฏิบัติการ และในสุกรทดลองเพื่อไดวิธีที่เหมาะสมสําหรับการผลิตวัคซีน WPE-/Th ใน
ระดับอุตสาหกรรมตอไป 
  

อุปกรณและวิธีการ 
 

 ไวรัสวัคซีนอหิวาตสุกรสเตรน WPE-/Th: ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จาก master seed ชุดผลิต
วันที่ 4 มิถุนายน 2547 มีปริมาณไวรัส 7.3 log TCID50/มล. 
 เชื้อพิษอหิวาตสุกร: ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เปนเชื้อ Bangkok/1950 มีปริมาณไวรัส มล. ละ 8 log 
ของ 50% pig lethal dose (PLD 50)  
 เซลลไลน FS-L3:  เปนเซลลไตสุกรซึ่งไมตองการซีรัมในการเจริญเติบโตของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ
สัตว passage ที่ 31 เก็บสตอควันที่ 7 มิถุนายน  2547  
 อาหารเพาะเลี้ยง FS-L3 : มีสวนประกอบตาม Sakoda and Fukusho (1996) ใชเปนGM ประกอบดวย 
Eagle’s minimum essential medium (MEM) 0.94%, tryptose phosphate broth (TPB) 0.295%, bacto peptone 
0.5%, 10 mM N,N-bis (2-hydroxyethyl) 2-aminoethane sulfonic acid (BES), L-glutamine 0.292 มก/มล. และ 
sodium bicarbonate 2.25 มก/มล.  
 อาหารเพาะเลี้ยงไวรัส  WPE-/Th:  GM ที่มี CS 1% 
 Stabilizer:  Lactose 10%  Polyvinyl pyrolidone 0.3% ในน้ํากลั่น 
 ยาปฏิชีวนะ:  ประกอบดวย Penicillin 20,000 ยูนิต/มล. และ Streptomycin 0.1 มก./มล.  
 สุกร:  ปลอดภูมิคุมโรคอหิวาตสุกรอายุ 8 สัปดาห จํานวน 45 ตัว 
 ขวดเพาะเลี้ยงเซลลพลาสติก: flask  ขนาด 225 ซม2 จํานวน 20 ขวด/ชุด 
 ขวดบรรจุวัคซีน: ขวดแกวทําแหงขนาด 6 มล. จํานวน 30,000 ขวด พรอมจุกยางและฝาแคป 
 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร: ตูอบอุณหภูมิ 370 ซ และ 300 ซ ตูอุณหภูมิ -800 ซ และถัง liquid nitrogen 
 

 วิธีการ 
เพาะเลี้ยงเซลล FS-L3:  ใน flask ขนาด 225 ซม2 โดยเร่ิมจากนําเซลลที่เก็บใน liquid nitrogen มาเพาะเลี้ยงใน 
flask ขนาด 25 ซม2 และขยายอัตรา 1:4 ซึ่งไมตํ่ากวา 2.0 x 105 เซลล/มล. (กัญญา, 2551) passage เมื่อเซลลอายุ   
7 วัน ซึ่งเจริญเต็มพื้นที่ ใส GM 100  มล. สําหรับ flask ขนาด 225 ซม2 passage ตอเนื่องสําหรับผลิตวัคซีน 
WPE-/Th ระดับอุตสาหกรรม ขนาด 100,000 โดส จํานวน 3 ชุด (รูปที่1) 
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การเตรียม Working seed virus:  เพื่อสตอคไวรัสสเตรน  WPE-/Th  สําหรับผลิตวัคซีนจํานวน 3 ชุด จากการนํา 
master seed ไวรัสสเตรน WPE-/Th มาเพาะเลี้ยงในเซลล FS-L3 จํานวน 2 ขวด ขนาด 225 ซม2 ตาม
กัญญา (2551) เมื่อไดเปน working seed virus บรรจุลงขวดละ 20 มล. เก็บรักษาที่ -800 ซ 
การเตรียมวัคซีน WPE-/Th:  ตามวิธีของวาสนาและคณะ (2548) แตตางกันที่การเพาะไวรัสใช GM ที่มี CS 1% 
แทน SFM และตัดขั้นตอนการ absorb ไวรัส คือการเพาะเลี้ยง FS-L3 ดวย GM และใชไวรัสวัคซีน WPE-/Th 
ขนาด 0.1 multiplication of infection (MOI) ใน GM ที่มี CS 1% ตามรูปที่ 2 โดยผลิตแบบ stationary จํานวน 3 ชุด 
การผสมวัคซีน (vaccine formulation): นํา vaccine virus stock แตละชุดที่ละลายแลวเจือจางดวย GM ที่มี CS 1% 
(แทน SFM) และผสมกับ stabilizer อีก 1 สวน ไดเปนวัคซีนพรอมบรรจุ (bulk vaccine) สวนผสมตองมีปริมาณ
ไวรัสวัคซีนไมนอยกวา 105 TCID50/มล. ทําการบรรจุลงขวดทําแหงขวดละ 1 มล. จํานวนชุดๆละประมาณ 
10,000 ขวด เขาทําแหงนาน 25 ชม. วัคซีนสําเร็จรูปเก็บรักษาที่ 40 ซ ผลิตทั้งหมด 3 ชุด คือ 1/08  2/08  และ 3/08 
การทดสอบคุณภาพของวัคซีนสําเร็จรูปทางหองปฏิบัติการ  
 ทดสอบคุณลักษณะ (property test): เปนวัคซีนชนิดแหง สีขาวนวล ละลายงาย และไมมีสิ่งแปลกปลอม 
 ทดสอบความเปนสุญญากาศ (vacuum test): ทดสอบดวย vacuum tester ตองมีแสงสีมวงภายในขวด 

ทดสอบความชื้น (moisture test): โดยวิธี Karl Fisher (Council of Europe, 2005) ปริมาณความชื้น
ไมเกิน 4% 

ทดสอบความปนเปอน (sterility test): ทดสอบใน Thioglycollate broth และ Sabouroud broth ตองไมพบ
เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา 
 ทดสอบหาปริมาณไวรัสวัคซีน (virus content test): เจือจางตัวอยางวัคซีน 10 เทา โดยลําดับอนุกรม และ
หาปริมาณไวรัสโดยวิธี immunoperoxidase (สุจิราและคณะ, 2540) วัคซีนตองมีปริมาณไวรัสไมนอยกวา 2.3 
log TCID50/โดส (ASEAN,1998) 
การทดสอบวัคซีนสําเร็จรูปในสุกรทดลอง (OIE, 2008) 
 ทดสอบความปลอดภัย (safety test): ใชสุกรทดลอง จํานวน 3 ตัว ฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อขนาด 10 เทาของ
โดสปกติ (วัคซีน 1 ขวดมี 10 โดส และโดสปกติคือ 1 มล.) หลังฉีดวัคซีนสังเกตอาการและบันทึกอุณหภูมิ
รางกายเชาและเย็นนาน 14 วัน สุกรทุกตัวตองไมแสดงอาการผิดปกติใดๆ 
 ทดสอบความคุมโรคของวัคซีน (potency test): ใชสุกร 2 กลุม ๆ ละ 5 ตัว ฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อขนาด 
1/40 และ1/160 ของโดสปกติ ตามลําดับ หลังจากนั้นอีก 14 วัน ฉีดพิษทับดวยเชื้อพิษไวรัสอหิวาตสุกรขนาด
ตัวละ 105 ของ 50% pig infective dose (PID50) พรอมสุกรควบคุมจํานวน 2 ตัว สังเกตอาการและบันทึกอุณหภูมิ
รางกายเชาและเย็นนาน 14 วันสุกรที่คุมโรคตองรอดชีวิตโดยไมแสดงอาการของโรคและคํานวณคา 50% 
protective dose (PD50) ตองไมนอยกวา 100 PD50/โดส 
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ผล 
 

การเพาะเลี้ยงเซลล FS-L3: นําเซลลที่เก็บรักษาใน liquid nitrogen มาเพาะเลี้ยงเซลลเจริญเติบโตไดดี เร่ิมเพาะ 
4.7 X 105 เซลล/มล. เมื่ออายุ 7 วันไดเซลล 1.6 X 106 เซลล/มล. ไดทําการเพิ่มขยายสําหรับผลิต working seed 
และสําหรับผลิตวัคซีนจํานวน 3 ชุดๆ ละ 20 ขวด flask ขนาด 225 ซม2  

การเตรียม working seed virus: จาก master seed ซึ่งมีปริมาณไวรัส 7.3 log TCID50/มล. ได working seed virus 
ที่มีปริมาณไวรัส 7.8 log TCID50/มล. บรรจุขวดละ 20 จํานวน 6 ขวด สามารถนําสตอคมาใชในการผลิตวัคซีน
คร้ังนี้ได  
การผลิตวัคซีน WPE-/Th 

 ผลการเพาะเลี้ยงไวรัสดวย working seed virus ขนาด 7.8 log TCID50/มล. เพาะลงเซลล FS-L3 ดวย
ขนาด 0.1 MOI โดยไม absorb และใชอาหารเพาะเลี้ยงไวรัสดวย GM ที่มี CS 1% จํานวน 3 ชุด เพื่อผลิตวัคซีน
ได vaccine virus stock เปน 1,850 มล. 1,950 มล. และ 1,600 มล. ตามลําดับ ผลการทดสอบ sterility ไมพบการ
ปนเปอนและมีปริมาณไวรัส 6.5  6.6 และ 6.3 log TCID50/มล. ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
การเตรียม bulk vaccine จาก vaccine virus stock และผลิตวัคซีนสําเร็จรูป 
 เนื่องจาก vaccine virus stock มีบางสวนสูญเสียระหวางดําเนินการ สวนที่นํามาใชจริงคือ  1,730 มล.  
1,930 มล. และ 1,530 มล. ตามลําดับ 
 สวนประกอบใน bulk vaccine แตละชุดเพื่อบรรจุขวดทําแหงชุดละประมาณ 10,000 ขวด โดยคํานวณ
ใหมีปริมาณไวรัสไมนอยกวา 4 log TCID50/โดส หรือ 5 log TCID50/มล. การผสมประกอบดวย vaccine virus 
stock และ GM ที่มี CS 1% 1 สวนและ stabilizer 1 สวน ทั้งมียาปฏิชีวนะ 1% ทําการผสมแตละชุด (ตารางที่ 2) 
จากนั้นทําการบรรจุ และผลิตเปนวัคซีนสําเร็จรูป จํานวน 3 ชุด คือ ชุด 1/08  2/08 และ3/08 
ผลการทดสอบวัคซีนสําเร็จรูปทางหองปฏิบัติการ 
 ไดผลิตวัคซีน WPE-/Th สําเร็จรูปชนิดเชื้อเปนแบบทําแหง จํานวน 3 ชุดคือ 1/08  2/08 และ 3/08 ได 
103,050  103,000 และ  103,740 โดส  ตามลําดับ ทั้ง 3 ชุดผานการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานทาง
หองปฏิบัติการ โดยเปนวัคซีนแหงสีขาวนวลละลายงาย ไมมีสิ่งแปลกปลอม มีความเปนสุญญากาศ ไมพบเชื้อ
แบคทีเรียและเชื้อรา ตรวจหาความชื้นพบวาเปน 3.55%  3.71% และ 3.13% ตามลําดับ และมีปริมาณไวรัส
วัคซีนเปน 3.7  4.2 และ 3.5 log TCID50/โดส ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 
ผลการทดสอบวัคซีนสําเร็จรูปในสุกรทดลอง 
 การทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน: สุกร 3 กลุมที่ไดรับการฉีดวัคซีนขนาด 10 เทาของโดสปกติ ของ
วัคซีนชุด 1/08  2/08  และ 3/08 ตามลําดับ ไมพบอาการแพวัคซีน ไมมีไขและไมแสดงอาการผิดปกติใดๆ 
 การทดสอบความคุมโรคของวัคซีน: สุกรทดสอบวัคซีนแตละชุดที่ฉีดวัคซีนนอยขนาด 1/40 และ 1/160 
ของโดสปกติ ใหความคุมโรคตอการฉีดพิษทับดวยเชื้อไวรัสชนิดรุนแรง มีคามากกวา 100 PD50/โดส (ตารางที่ 3)  
  
 
 



วารสารชีวผลิตภัณฑ ปที่ 19 ฉบับที่ 1-2                                 30                                       J .  Vet .  Bio l .  Vol.19  No.1-2  

วิจารณและสรุป  

 

 การพัฒนาวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยงสเตรน WPE-/Th ในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งกัญญาและ
คณะ (2548) ที่ศึกษานํารองไดประสบความสําเร็จสามารถเลี้ยงเซลล FS-L3 และเพาะเลี้ยงไวรัสสเตรน WPE-/Th 
ในปริมาณมากเพื่อผลิตวัคซีนและไดวัคซีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน แตมีความไมเหมาะสมสําหรับการผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรม คือการใช SFM ซึ่งไมรูสวนประกอบสําหรับเพาะเลี้ยงไวรัสวัคซีน และขั้นตอนการ absorb 
ไวรัสวัคซีนนาน 2 ชม. ซึ่งเปนขั้นตอนที่เสี่ยงตอการปนเปอนเชื้ออ่ืนเนื่องจากตองเปด-ปดจุกขวดเพาะเซลล
หลายคร้ังและเปนขั้นตอนที่เสียเวลา  
 ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงไดปรับปรุงวิธีผลิตเพื่อใหเหมาะสมสําหรับระดับอุตสาหกรรมโดยใช GM 
ที่มี CS 1% เพาะเลี้ยงไวรัสวัคซีนแทน SFM และตัดขั้นตอนการ absorb ไวรัสวัคซีน วิธีการปฏิบัติคือ ใสไวรัส
วัคซีนสเตรน WPE-/Th ขนาด  0.1 MOI ใน GM ที่มี CS 1% ในเซลล  FS-L3 อายุ 7 วัน และเพาะเลี้ยงในตูอบ  
300ซ  สวนขั้นตอนอ่ืนทําเชนเดียวกับกัญญาและคณะ (2548) ผลิตทั้งหมดจํานวน 3 ชุด เมื่อ harvestได vaccine 
virus stock ที่มีปริมาณไวรัสวัคซีน 6.5 6.6 และ6.3 log TCID50/มล. ตามลําดับ ซึ่งตํ่ากวาของกัญญาและคณะ
(2548) ที่ได 6.8 log TCID50/มล. แตกัญญา (2550) พบวาวิธี absorb จะมีคาสูงกวาเล็กนอยและไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ปริมาณไวรัสวัคซีนของ vaccine virus stock ที่สูงกวา 6 log TCID50/มล. สามารถนําไป formulation 
เปน bulk vaccine เพื่อผลิตเปนวัคซีนสําเร็จรูปได เนื่องจากตามมาตรฐานวัคซีนสําเร็จรูปกําหนดใหมีปริมาณ
ไวรัสวัคซีนไมนอยกวา 2.3 log TCID50/โดส (ASEAN,1998) หรือไมนอยกวา 100 PD50/โดส (OIE,2008) วัคซีน
สําเร็จรูปเปนวัคซีนทําแหง ไดจากการบรรจุ bulk vaccine จํานวน 1 มล. นําไปใชสําหรับสุกร 10 โดส 
(1 มล. = 10 โดส) และการคํานวณคาดการณปริมาณไวรัสวัคซีนของวัคซีนสําเร็จรูปคิดจากปริมาณไวรัสวัคซีน
ของ vaccine virus stock เผื่อสําหรับเจือจางอยางนอย 10 เทา และเผื่อการสูญเสียระหวางทําแหงไมเกิน 1 log 
(กัญญาและคณะ, 2548) คํานวณใหไดปริมาณเชื้อไวรัสวัคซีนไมตํ่ากวา 3 log TCID50/โดส ดังนั้นปริมาณไวรัส
วัคซีนของ vaccine virus stock ทั้ง 3 ชุด สามารถนําไปผลิตเปนวัคซีนสําเร็จรูปได 
 ผลการทดสอบวัคซีนสําเร็จรูปทั้ง 3 ชุดคือ 1/08 2/08 และ 3/08 ทางหองปฏิบัติการจะไดวัคซีนที่มี
คุณลักษณะเนื้อนวลฟู มีความเปนสุญญากาศ ความชื้นไมเกิน 4% ไมพบการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา มี
ปริมาณไวรัสวัคซีน 3.7  4.2  และ 3.5  log TCID50/โดส ตามลําดับ สูงกวามาตรฐาน (ASEAN,1998; OIE,2008) 
อน่ึงกอนเขาทําแหงไดเก็บตัวอยางเพื่อหาปริมาณไวรัสวัคซีนทั้ง 3 ชุด พบวา เปน 4.1 4.5 และ 3.6 log TCID50/โดส 
ตามลําดับ ดังนั้นความสูญเสียไวรัสวัคซีนระหวางทําแหงเพียง 0.1-0.4 log TCID50/โดส ซึ่งเปนขอมูลที่เปน
ประโยชนสําหรับการผลิตตอไป 
 สําหรับการทดสอบในสุกรทดลองของวัคซีนทั้ง 3 ชุดไดแก การทดสอบความปลอดภัยโดยใชวัคซีน
ขนาด 10 เทา ของโดสปกติ พบวามีความปลอดภัย สุกรไมแสดงอาการปวยหรือผิดปกติใด สวนการทดสอบ
ความคุมโรคของวัคซีน (OIE, 2008) ที่ใชขนาด 1:40 โดสและ 1:160 โดส พบวาใหความคุมโรคมากกวา 
100 PD50/โดส ซึ่งผานตามมาตรฐาน 
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 ดังนั้นการปรับปรุงการผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรสเตรน WPE-/Th ชนิดเซลลเพาะเลี้ยงสเตรน FS-L3 ใน
ระดับอุตสาหกรรม โดยการใช GM ที่มี CS 1% ในขั้นตอนเพาะเลี้ยงไวรัสวัคซีนสเตรน WPE-/Th แทนการใช 
SFM ซึ่งไมรูสวนประกอบ มีราคาแพงกวา และเปนการผูกขาด ซึ่ง GM น้ีปกติใชเพาะเลี้ยงเซลล FS-L3 เพื่อเพิ่ม
จํานวนอยูแลว และปรับปรุงในการตัดขั้นตอน absorb ไวรัสวัคซีน เพื่อลดโอกาสในการปลอมปนจากเชื้ออ่ืน 
เมื่อนําไปผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมแลวนําการทดสอบทางหองปฏิบัติการและในสุกรทดลองพบวาเปน
วัคซีนที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน ยังขาดเพียงการทดลองนําวัคซีนที่ผลิตนี้ไปใชกับสุกรในทองที่เพื่อ
ศึกษาดานความปลอดภัยและความคุมโรคของวัคซีนในระดับฟารมซึ่งมีจํานวนสุกรมากและสภาพตามที่นํา
วัคซีนไปใชจริงซึ่งจะไดทําการศึกษาตอไป 
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และสุรพงษ อุดมพันท 2546 การทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนอหิวาหสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยง สเตรน 
WPE-/Th ในลูกสุกรทดลอง: รายงานการวิจัย ของสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
หนา 59-77 

วาสนา ภิญโญชนม สุดารัตน ดํารงวัฒนโภคิน  สุจิรา ปาจริยานนท  กัญญา สุวินทรากร  สมโภชน ทับเจริญ 
 บัณฑูรย ตระการวีระเดช  วิวัฒน ชุณรักษา  อภิเษก กองแกว และสมปรียา กองแกว 2548 การ
 ปรับปรุงคุณภาพของวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยงสเตรน WPE-/Th หนังสือรายงานการวิจัย
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 การปรับปรุงคุณภาพวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยงสเตรนWPE-/Th และการพัฒนาวัคซีนใน
 ระดับอุตสาหกรรม  สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว กษ. หนา 6-30 
สุจิรา ปาจริยานนท  สุดารัตน ดํารงควัฒนโภคิน และวาสนา ภิญโญชนม 2540 การใชโมโนโคนอลแอนติบอดี
 ตรวจระดับแอนติบอดีโรคอหิวาตสุกรโดยวิธีนิวทราลไลซิงเปอรออกซิเดสลิงค แอสเซ สัตวแพทยสาร 
 48(2): 27-33 
สุดารัตน ดํารงควัฒนโภคิน  วาสนา  ภิญโญชนม  สันนิภา สุรทัตต  กัญญา สุวินทรากร  ตวงทอง ปจฉิมะศิริ  

สุจิรา ปาจริยานนท   สุรพงษ อุดมพันท  อังสนา ฮอเจริญ  บัณฑูรย ตระการวีรเดช  พิทักษพงศ คุมศิริ  
ไชยา กฤษณะเกรียงไกร  และสมชาติ เขียวคลี่ 2546 การประเมินคุณภาพของวัคซีนอหิวาตสุกรชนิด
เซลลเพาะเลี้ยงสเตรน WPE-/Th ในระดับฟารม จัดพิมพโดย สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว  
กษ. หนา 11-57 

ASEAN. 1998. ASEAN standard requirement for swine fever vaccine (cell culture origin). In Manual of 
 ASEAN standards for animal vaccines, Livestock publication series No. 2A. Jakarta, Indonesia.      
 pp. 66-67. 
Council of Europe. 2005. Water: Semimicro determination. In European pharmacopaeia, 5th ed. Aubin 
 Liguge, France. pp. 130-131.  
Office International des Epizooties. 2008. Classical swine fever (hog cholera). In Manual of standards for 
 diagnostic test and vaccines. 4 th ed. Paris, France. Chapter 2.8.3. pp. 1092-1104. 
Sakoda, Y. and Fukusho, A. 1996. Establishment and characterization of porcine kidney cell line FS-L3  
 which forms unique multicellular domes in serum free culture. In Vitro Cell. Dev. Biol. Anim.  
 34: 53-57. 
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  รูปท่ี 1  การเพาะเลี้ยงเซลล FS-L3 เพื่อผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยงสเตรน WPE-/Th   
      จํานวน 3 ชุด  
 
 
 

           Working seed virus, WPE-/Th      Working seed virus, WPE-/Th  
   0.1 MOI+SFM* 20 มล.     0.1 MOI ใน GM** + CS 1% : 100 มล. 

  FS-L3 อายุ 7 วัน                 ( flask: 225 ซม2 x20)            FS-L3 อายุ 7 วัน 
   absorb: 370 ซ   2 ชม. 

     SFM + 80 มล.                                                                       300 ซ   7 วัน 
   300 ซ   7  วัน 

           สตอคเชื้อไวรัสวัคซีน           สตอคเชื้อไวรัสวัคซีน 
           (vaccine virus stock)                                             (vaccine virus stock) 
                           (sterility test และ virus content)     
                          

                           เก็บแชแข็งที่ -800 ซ                    เก็บแชแข็งที่ -800 ซ    
 

 รูปท่ี 2  ก. วิธีผลิตไวรัสวัคซีนโดยใช          รูปท่ี 2  ข. วิธีการผลิตไวรัสวัคซีนโดยใช  
         SFM และมี absorb                GM + CS 1% และไม absorb 

  

  *   SFM: serum free medium เปนอาหารสําเร็จรูปไมมีซีรัม 
  ** GM + CS 1% : growth medium ที่ผสม  calf serum 1% 

25 ซม2 225 ซม2 + 75 ซม2 

 

(2*+2)x225 ซม2   75 ซม2+25 ซม2 

 

7 วัน 7 วัน 7 วัน 7 วัน 

8x225 ซม2 

7 วัน 7 วัน 

(20+4)x225 ซม2 

7 วัน 

(20+6*+2)x225 ซม2 (20+7*+3)x225 ซม2 

ชุดที่ 3 ชุดที่ 2 ชุดที่ 1 
* จํานวนขวดที่ passage 
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ตารางที่ 1   ปริมาตร vaccine virus stock จํานวน 3 ชุด และผลการทดสอบจากการเพาะเลี้ยงไวรัสวัคซีน
      อหิวาตสุกรสเตรน WPE-/Th ขนาด 0.1 MOI ในเซลล FS-L3 โดยไม absorb และใช growth 

     medium ที่มี calf serum 1% 
 
 

 
 
 
 
 
-ve :  ไมพบการปนเปอนเชื้อ 
 
 

ตารางที่ 2   การผสมเปน bulk vaccine เพื่อเตรียมบรรจุเปนวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยงสเตรน 
      WPE-/Th ชุด 1/08  2/08 และ 3/08 
 

ชุด virus titer vaccine virus  growth medium stabilizer bulk  vaccine 
 (log TCID50/มล.) stock 

(มล.) 
+ calf serum 1% 

(มล.) 
+ ยาปฏิชีวนะ 

1% (มล.) 
ปริมาตร 

(มล.) 
virus titer 

(log* TCID50/มล.) 
1/08 6.5 1,730 3,770 5,500 11,000 5.7 
2/08 6.6 1,930 3,570 5,500 11,000 5.8 
3/08 6.3 1,530 3,970 5,500 11,000 5.4 

 
        *  เปนคาที่ไดจากการคํานวณปริมาณไวรัสวัคซีนใน bulk vaccine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vaccine virus 
stock   (ชุดที่) 

ปริมาณสตอค 
(มล.) 

ผลการทดสอบ 
sterility test virus content 

1/08 1,850 -ve 6.5 log TCID50/มล. 
2/08 1,950 -ve 6.6 log TCID50/มล. 
3/08 1,600 -ve 6.3 log TCID50/มล. 
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        ตารางที่ 3    ผลการทดสอบคุณภาพวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยงสเตรน WPE-/Th ใน 
  หองปฏิบัติการและในสุกรทดลอง 
 

รายการทดสอบ การตัดสิน ชุด 
   1/08 2/08 3/08 

1 คุณลักษณะทั่วไป ตามมาตรฐาน1    
2 ความเปนสุญญากาศ เปนสุญญากาศ    
3 ปริมาณความชื้น (%) ไมเกิน 4% 3.55 3.71 3.13 
4 ไมปนเปอนจากเชื้ออ่ืน ไมพบแบคทีเรียและเชื้อรา    
5 ปริมาณไวรัส  (log TCID50/โดส)2     
 5.1 กอนทําแหง ไมตํ่ากวา 4.0 4.1 4.5 3.6 
 5.2 วัคซีนสําเร็จรูป ไมตํ่ากวา 2.5 3.7 4.2 3.5 
6 ความปลอดภัย ไมแสดงอาการผิดปกติ    
7 ความคุมโรค (PD50/โดส)3 ≥ 100    
 สรุป  ผาน ผาน ผาน 
        จํานวนวัคซีนสําเร็จรูป (โดส)  103,050 103,900 103,740 

 
    :    วัคซีนผานมาตรฐานตามเกณฑตัดสิน 
  1      :    เปนเคก เมื่อละลายเปนเนื้อเดียวกันและไมมีสิ่งปลอมปน 
  2     :    วัคซีน 1 มล. มี 10 โดส 
                                              3      :       50%  pig protective dose 
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Improvement of large scale production of classical swine fever 
tissue culture vaccine, WPE-/Th strain 

 
Kunya Suvintarakorn1      Wasana Pinyochon2 

Ritluachai Poosungnoen1         Sujira Parchariyanon2 
 

Abstract 
     

Three batches of large scale classical swine fever tissue culture vaccine WPE-/Th strain were 
produced by growing FS-L3 cells in growth media (GM) consisting of 0.94% Eagle’s minimum essential 
medium, 0.295% tryptose phosphate broth, 0.5% bacto peptone and 10 mM of N, N-Bis (2-hydroxyethyl) -2-
aminoethane sulfonic acid at 370 C for 7 days. After confluent monolayer was observed, 0.1 MOI of WPE-/Th 
in GM containing 1% calf serum was inoculated onto FS-L3 cells and incubated at 300 C (without absorption 
step). The vaccine stock was harvested after 7-day incubation and determined for virus titer. The vaccine 
stock was mixed with an equal volume of stabilizer, bottled and freeze dried. The virus content in the vaccine 
must not less than 4 log TCID50/dose. Laboratory testing of vaccine quality showed the vaccine passed 
standard requirements and the virus content in the vaccines was 3.7 4.2 and 3.5 log TCID50/dose respectively. 
The vaccines were safe and protected against virus challenge in experimental pigs. 

The improvement of vaccine production by propagation of the vaccine virus in the medium 
supplemented with 1% calf serum and no absorption step can be applied for large scale production which will 
reduce production cost, time and contamination. 
 
 
 
 
 
 

Key words: classical swine fever, tissue culture vaccine, WPE-/Th, improvement, industry 
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โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียและการควบคุมปองกันโรค 

(Haemorrhagic Septicaemia and control measures) 
 

สพ.ญ.รัชนี อัตถิ1 
 

บทนํา 
 

โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียหรือโรคคอบวมเปนโรคที่มีความสําคัญตอการเลี้ยงโค กระบือ ในประเทศไทย 
เมื่อเกิดโรคในสัตวที่ไมเคยมีภูมิคุมกันโรคมากอนสัตวจะแสดงอาการปวยรุนแรง การแพรโรคเปนไปอยาง
รวดเร็ว และการใชยาปฏิชีวนะในการรักษาไมไดผลดีทําใหจํานวนสัตวปวยและตายสูง ระดับความสูญเสียจาก
การเกิดโรคขึ้นกับสภาพของสัตว พื้นที่การเลี้ยงและการปองกันโรค ดังนั้นการควบคุมปองกันโรคจึงมี
ความสําคัญ ปจจุบันยังคงพบการระบาดของโรคซึ่งมักเปนในสัตวที่ไมเคยไดรับวัคซีนมากอน นักวิชาการ 
เกษตรกรผู เลี้ยงและผู เกี่ยวของจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของโรคนี้ การเรียบเรียงบทความนี้ จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียสําหรับผูที่สนใจ ประกอบดวยขอมูล
พื้นฐาน สถานการณโรคและมาตรการควบคุมปองกันโรคที่เปนปจจุบัน 
ความรูเร่ืองโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย 
 โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียเปนโรคระบาดสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 เปนโรค
ระบาดชนิดรุนแรงทั้งในระยะเฉียบพลัน และระยะเรื้อรัง ของโคและกระบือ พบการระบาดสวนใหญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  เอเชียใต อัฟริกา และพบบางในยุโรปตอนใตและตะวันออกกลาง ลักษณะเฉพาะของโรค 
คือ สัตวมีไขสูง เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด หายใจหอบ คอบวมและตายภายในเวลาไมถึง 24 ชั่วโมง 
หลังจากแสดงอาการ กระบือมีความไวรับตอโรคมากกวาโค สัตวชนิดอ่ืน ไดแก สุกร แพะ แกะ ชาง มา ลา อูฐ 
กวาง ฯลฯ ติดเชื้อไดเชนกัน แตพบนอยและอาการของโรคไมรุนแรงเทาในโคและกระบือ  

สาเหตุ 
เกิดจากเชื้อ Pasteurella multocida  ซีโรไทป B:2 และ E:2 เปนแบคทีเรียกลุม facultative anaerobe ติดสี

แกรมลบ รูปรางแทงสั้น หรือแทงสั้นคอนขางกลม ขนาด 0.2-0.4 x 0.6-2.5 μm  ไมเคลื่อนที่ ไมสรางสปอร เชื้อ
ที่อยูในรางกายสัตว เชน ในเนื้อเยื่อ สารคัดหลั่ง หรือเชื้อจากการเพาะเลี้ยงใหมๆมักจะอยูเปนเซลเดี่ยว หรือเปนคู 
มีรูปรางเปน coccobacilli มีแคปซูล ซึ่งยอมดูไดดวยสี ยอมแคปซูลทั่วไป เชน India ink หรือ Maneval staining  
และเชื้อติดสีเขมที่หัวและทาย เมื่อยอมดวยสีแกรม หรือ methylene blue (รูปที่ 1) 
การจําแนกซีโรไทปของเชื้อ Pasteurella multocida มี 3 วิธี ดังนี้ 

1) Indirect hemagglutination test แบง capsular antigen เปน 5 ชนิด คือ A, B, D, E และ F   
2) Agglutination test แบง somatic antigen เปน 11 ชนิด คือ 1-11  
 

1 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130 
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3) Agar gel precipitation test แบง somatic antigen เปน 16 ชนิด คือ 1-16 
ปจจุบันนิยมใชวิธีที่ 3) Agar gel precipitation test ในการจําแนกชนิดของ somatic antigen และการ

เรียกชื่อซีโรไทป จะเรียกชนิดของ capsular antigen กอนตามดวยชนิดของ somatic antigen   
ในทวีปเอเชียเชื้อกอโรคเปนซีโรไทป B:2 เทานั้นสวนในทวีปอัฟริกาพบทั้งซีโรไทป B:2 และ E:2 

บางครั้งจึงเรียกซีโรไทป B:2 เปน Asian type และเรียก ซีโรไทป E:2 เปน African type นอกจากนี้ต้ังแตป ค.ศ. 1987 
มีรายงานในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลียพบวา ซีโรไทป B:3, B:4 และ B:3,4 สามารถกอโรค
เฮโมรายิกเซพติซีเมียไดในโค และในสัตวปา เชน กวาง (elk และ fallow) และวัวกระทิง โดยแสดงอาการ
เหมือนโค และกระบือที่ติดเชื้อในซีโรไทป B:2 และ E:2  

 

 
 

รูปท่ี 1  lung impression smear จากกระบือตายดวยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ยอมสี methylene blue 
               พบเชื้อ Pasteurella multocida ติดสีเขมที่หัวและทาย  

 

การติดตอ 
โรคนี้ติดตอไดจากการสัมผัสโดยตรงระหวางสัตวสุขภาพดี และสัตวปวย หรือสัตวที่เปนพาหะของโรค 

การรับเชื้อโดยการกินหรือการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอมของสัตว   
1. แหลงกอโรค 

1.1 เชื้อที่อยูนอกรางกายสัตว  
เชื้อ Pasteurella spp. มีชีวิตอยูนอกรางกายสัตวไดไมนาน ยกเวนในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูง 

เชื้อจึงจะมีชีวิตอยูไดนานขึ้น มีการทดลองใสเชื้อในดินที่ผานการฆาเชื้อแลวพบวา เชื้อสามารถมีชีวิตอยูนาน 
2-3 สัปดาห และมีการทดลองในทํานองเดียวกันแตใสเชื้อในดินโคลนจากนาขาวแลวใหดินโคลนนั้นถูก
แสงแดด พบวาเชื้อมีชีวิตอยูไดเพียง 2-3 ชั่วโมง และอีกการทดลองหนึ่งใสเชื้อในโคลนจากปลักควาย หลังจาก
น้ัน 24 ชั่วโมง เพาะเลี้ยงไมพบเชื้อมีชีวิต สําหรับสิ่งรองนอน หรือหญาในแปลงที่ไดรับเชื้อใหมๆอาจเปนแหลง
กอโรคได แตยังไมมีรายงานการยืนยันการพบเชื้อ 

1.2   เชื้อที่อยูในรางกายสัตว   
ซากสัตวที่ตกลงในแมนํ้าหรือทางน้ําไหลจะพาเอาเชื้อไปเปนแหลงแพรระบาดอยางดี เชื่อกันวา 
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เชื้อสามารถมีชีวิตอยูไดในเนื้อเยื่อสัตว และพบเชื้อมีชีวิตอยูในซากสัตวที่ตายไดนาน 2-3 วัน ดังนั้นถาไมมีการ
กําจัดซากสัตวอยางถูกตอง ซากสัตวเหลานั้นก็เปนแหลงกอโรคได 

1.3 สัตวที่เปนพาหะ 
การระบาดของโรคอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการนําสัตวที่เปนพาหะโรคหรือสัตวที่ติดเชื้อแอบแฝงโดยไม

แสดงอาการเขามาอยูในฝูง เมื่อสัตวมีความตานทานลดลงดวยสาเหตุตางๆ เชน ความเครียดจากการขนสงหรือ
การเปลี่ยนแปลงของอากาศอยางกะทันหัน  เชื้อซึ่งสวนใหญจะอยูในบริเวณ nasopharynx และตอมทอนซิล ก็
จะมีความรุนแรงขึ้นและถูกขับออกมาทางสารคัดหลั่งจากจมูกและปากทําใหสัตวปกติติดเชื้อได  

2. ทางติดเชื้อในสัตว  
สัตวมีการติดเชื้อทางธรรมชาติโดยการหายใจหรือการกิน  ซึ่งตองใชเชื้อจํานวน 107-1012 CFU จึงจะทํา

ใหสัตวเปนโรคได แตจากการทดลองสเปรยเชื้อเขาทางจมูกและการใหกินไมสามารถระบุจํานวนเชื้อที่ทําให
สัตวแสดงอาการของโรคในระดับความรุนแรงตางๆได การทดลองใหสัตวเปนโรคดวยการฉีดเชื้อเขาใตผิวหนัง
ดวยปริมาณเชื้อระหวาง 104-107 CFU จะใหผลคงที่กวา และพบวาการติดเชื้อทางการหายใจและทางปากทําให
ระยะเวลาของการเปนโรคยาวนานกวาการติดเชื้อโดยการฉีดเขาใตผิวหนัง ซึ่งกอใหเกิดโรคอยางรวดเร็ว 
ระยะเวลาเปนโรคสั้นและไมคอยพบวิการหรือพยาธิสภาพ 

  อาการในโค และกระบือ  
ซึม มีไขสูง ไมกินอาหาร มีนํ้ามูกน้ําลายไหล เมื่อมีอาการหนักขึ้น สัตวจะลมลงนอน เคลื่อนไหวรางกาย

ลําบาก หายใจลําบาก แสดงอาการหอบ คอบวมซึ่งเปนอาการเฉพาะของโรคนี้ เนื่องจากมีการบวมน้ําจากใต
คางปไปถึงหนาอก (รูปที่ 2) บางคร้ังลามไปถึงบริเวณไหลและขาหนาทั้งสองขาง โดยเฉพาะกระบือซึ่งมีความ
ไวตอโรคมากกวาโค มักพบการบวมที่ลามเปนบริเวณกวาง นอกจากนี้อาจพบบางที่มีการบวมน้ําทุกสวนของ
รางกาย สวนใหญสัตวตายอยางรวดเร็วภายใน 1-2 วัน หลังแสดงอาการ โรคมักเกิดในพื้นที่ที่การลี้ยงสัตวเปน
ลักษณะปลอยตามธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อสัตวเปนโรคมักจะไมทันเห็นอาการปวย แตจะพบหรือไดรับรายงานการ
ตายอยางกะทันหัน   

       

        
รูปท่ี 2  กระบือเปนโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียมีอาการหายใจลําบาก คอบวม และตาย 

ระยะฟกตัวของโรค  
ประมาณ 2-3 วัน ทั้งนี้อาจเร็วกวานี้ขึ้นกับทางติดเชื้อเขาสูรางกายสัตว  
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ระยะเวลาของการเปนโรค 
ชวงเวลาที่สัตวแสดงอาการของโรคมีความแตกตางกันขึ้นกับทางติดเชื้อ   
มีการทดลองศึกษาระยะฟกตัวและระยะเวลาการเปนโรคในลูกโค อายุ 4-10 เดือน  และกระบือ อายุ 7-12 

เดือน โดยใหติดเชื้อดวยการฉีดเขาใตผิวหนังและใหทางธรรมชาติ พบมีความแตกตางดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ระยะฟกตัวและระยะเวลาของการเปนโรคในสัตวที่ไดรับเชื้อโดยทางตางๆ 
 

 

 

 

 

 
 

การดําเนินของโรค 

อาจแบงตามลักษณะอาการที่แสดงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1:   
สัตวเร่ิมมีไข ซึม ไมกินอาหาร อุณหภูมิรางกายสูง 40-41 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะสูงอยูตลอด

ระยะเวลาเปนโรค ยกเวนในชวงสุดทาย หรือ 2-3 ชั่วโมง กอนตาย อุณหภูมิรางกายจะลดลงต่ํากวาระดับปกติ 
ระยะที่ 2:  
เปนอาการทางระบบหายใจ สัตวปวยเร่ิมหายใจเร็ว 40-50 คร้ังตอนาที หายใจลําบาก มีนํ้ามูก นํ้าลายไหล 

คอบวมบริเวณใตขากรรไกร ในชวงแรก นํ้ามูกใส และระยะทายน้ํามูกจะขุนขึ้นและเปนหนองไหลออกมา 
ระยะที่ 3: 
สัตวจะนอนหมอบ หายใจหอบแรงขึ้น เร่ิมลมตัวลงนอน และแสดงอาการตางๆในระยะสุดทายของ

อาการ septicemia สวนใหญสัตวตาย 100 %  

ความรุนแรงของโรค แบงเปน 4 ชนิด ดังนี้ 
1. ชนิดเฉียบพลันมาก (Peracute)   
การดําเนินของโรคทั้ง 3 ระยะ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยสัตวปวยมีอาการ นํ้ามูก นํ้าตาไหล หายใจขัด มีไขสูง 

ไมกินอาหาร เยื่อเมือกสีแดงเขมและอาจมีเลือดออก มีการบวมน้ําบริเวณคอ หัว ทรวงอก อวัยวะสืบพันธุ และ
บริเวณทวารหนัก ลมลงนอนและตายภายใน 12-24 ชั่วโมง หลังแสดงอาการ 

2. ชนิดเฉียบพลัน (Acute) 
สัตวปวยมีอาการทางปอด คือหายใจขัดและแสดงอาการปอดบวม บางตัวอาจแสดงอาการทองรวง มีเลือด

ปน นอกจากนี้มีไขสูง ไมกินอาหาร สัตวจะตายภายใน 2-3 วัน 

ทางติดเชื้อ ระยะฟกตัว ระยะเวลาเปนโรค 

การฉีดเขาใตผิวหนัง 1-14 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมง 

การกิน 24-30 ชั่วโมง 14-19 ชั่วโมง 

ทางเดินหายใจ ไมมีขอมูล 25-110 ชั่วโมง 

การสัมผัสทางธรรมชาติ 46-80 ชั่วโมง 19-70 ชั่วโมง 
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3. ชนิดเร้ือรัง (Chronic) 
สัตวปวยชนิดเร้ือรังพบไดในสัตวที่เคยไดรับวัคซีนแตความตานทานโรคไมสูงพอ สัตวปวยจะมีฝที่ปอด 

และอาจมีชีวิตอยูไดนาน 3-4 เดือน จึงตาย ไมคอยพบวากระบือเปนโรคชนิดเร้ือรัง 
อาการในชาง 
ชางติดโรคเฮโมรายิก เซพติซีมียได  เคยมีรายงานการพบชางปาในประเทศศรีลังกาปวยและตายดวย

โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียคร้ังแรกในป พ.ศ. 2508 และตอมาในป พ.ศ. 2525 ซึ่งการเกิดโรคทั้งสองครั้งพบเมื่อมี
อุบัติการเกิดโรคในโคและกระบือ โดยเชื้อที่ตรวจพบเปนซีโรไทปเดียวกัน ชางเลี้ยงจึงมีความเสี่ยงตอการติด
โรคนี้จากโค กระบือไดเชนกัน  โดยเฉพาะชางเลี้ยง ที่อยูในแหลงที่มีโค และกระบือเปนโรค การติดเชื้ออาจมา
จากแหลงน้ําซึ่งโค และกระบือเปนโรคแพรเชื้อสูแหลงน้ํา  

ชางที่ติดเชื้อจะมีอาการปวยกะทันหัน เชน มีไขสูง บวมบริเวณลําคอ ลิ้นและปากบวม หายใจลําบาก 
นํ้าลายไหลยืด บางครั้งมีอาการทองผูก อุจจาระมีมูกเลือด ลูกชางที่เปนโรคมีอัตราการตายสูงกวาชางที่โตเต็มที่  

อาการในคน 
การติดเชื้อในคนพบนอยมากสวนใหญคนติดเชื้อ Pasteurella multocida ซีโรไทปอ่ืนจากการถูกสัตวเลี้ยง 

เชน แมว ขวนหรือกัด ซึ่งสวนใหญพบการติดเชื้อในตางประเทศ 
สําหรับประเทศไทย มีรายงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบผูปวยที่ติดเชื้อกอโรคชนิด

เดียวกับโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย คือซีโรไทป B:2 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 ผูปวยมีอาการไข ไอ ปวดศีรษะ 
ปสสาวะนอย เหนื่อยหอบ ซึม ปวดตามตัว ตอมาเหนื่อยหอบมากขึ้น อาเจียน กระสับกระสาย เหงื่อออกมาก มีจํ้า
เลือดตามตัว และเสียชีวิตหลังจากเขารับการรักษา 4 วัน  

การวินิจฉัยโรค 

การตรวจวินิจฉัยเบื้องตนเมื่อมีรายงานการระบาดของโรคที่สงสัยวาเปนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย สามารถ
ประเมินไดจากอาการของสัตว พยาธิสภาพหรือรอยโรคจากการผาซากรวมถึงขอมูลทางระบาดวิทยา เชน อัตรา
การปวยและอัตราการตาย เพราะการวินิจฉัยโรคอยางรวดเร็วมีความสําคัญและจําเปนตอการควบคุมการแพร
ระบาดของโรคในระยะแรก อยางไรก็ตามจะตองมีการเก็บตัวอยางตามชนิดและวิธีการที่เหมาะสม นําสง
หองปฏิบัติการที่ใกลและรวดเร็วที่สุดเพื่อการเพาะแยกเชื้อกอโรคเปนการยืนยันการวินิจฉัยโรคอยางถูกตอง 

การตรวจวินิจฉัยโรค แบงเปน 2 ชนิด ดังนี้ 
1. การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก  
การวินิจฉัยโดยอาศัยจากอาการเฉพาะของโรค ประกอบกับพยาธิสภาพหรือรอยโรคจากอวัยวะตางๆ 

ไดแก คอบวม นํ้ามูกน้ําลายไหล หายใจลําบาก มีไขสูง เมื่อผาซากสัตวตายจะพบรอยโรคที่ชัดเจน คือ บวมน้ําใต
ผิวหนัง มีจุดเลือดออก หัวใจหองลาง ที่ปอดมีเลือดคั่งและถาสัตวปวยนานจะพบเนื้อปอดแข็งตัว เห็นปอดแยก
เปนกลีบชัดเจน ผนังกั้นระหวางกลีบปอดหนาตัว นอกจากนี้ในการวินิจฉัยโรคมีความจําเปนตองใช ขอมูลดาน
ระบาดวิทยา ไดแก อัตราการเกิดโรค อัตราการตาย ชนิดและ อายุสัตว ทองที่เกิดโรค ฤดูกาล ประวัติการฉีด
วัคซีน รวมทั้งขอมูลที่อาจเปนสาเหตุโนมนําการเกิดโรค เชน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนยายสัตว เปนตน 
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นอกจากนี้ตองวินิจฉัยแยกแยะจากโรคอื่นที่มีอาการคลายกัน โดยเฉพาะโรคที่สัตวมีอาการเฉียบพลัน 
รุนแรง ตายกะทันหัน ไดแก แอนแทรกซ รินเดอรเปสต และแบลคเลก เปนตน หรือกรณีที่สัตวตายจากสาเหตุ
อ่ืนไมใชการติดเชื้อ เชน ถูกงูกัด หรือรับสารพิษ เปนตน ในกรณีที่มีอาการทางระบบหายใจตองวินิจฉัยแยกจาก
การติดเชื้อ Pasteurella spp. สายพันธุอ่ืนที่ไมกอโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย เชน เชื้อ Pasteurella hemolytica ซึ่ง
จะตองตระหนักเสมอวาสัตวที่ติดเชื้อที่กอโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียที่มีอาการ subacute pneumonic form ใน
ระยะสุดทายจะมีอาการ septicemia ซึ่งในซีโรไทปอ่ืนไมคอยพบอาการนี้ 

2. การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ 
การวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการโดยทั่วไป ใชการเพาะเลี้ยงเชื้อจากเนื้อเยื่อสัตวและจําแนกชนิดดวยวิธี

ทางชีวเคมีและการตรวจทางซีรัมวิทยา สําหรับวิธี ที่ไมใชวิธีทางซีรัมวิทยาและวิธีทางชีวโมเลกุลน้ัน ใชในกรณี
ที่มีการรายงานโรคลาชา ขาดตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อ  นอกจากนี้ขอมูลการตรวจระดับ
แอนติบอดีในซีรัมสัตวที่รอดชีวิตจากการเปนโรคก็อาจใชในการวินิจฉัยโรคไดเชนกัน 

สิ่งสําคัญในการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการที่ใหผลถูกตองคือ การเก็บและสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการ  
การเก็บตัวอยาง : 
เนื้อเยื่อ อวัยวะหรือเลือด จากการผาซากสัตวตายควรเก็บทันทีที่ผาซากหรือเก็บจากสัตวตายใหมๆเพื่อ

ปองกันหรือลดการปนเปอนจากจุลินทรียใหมีนอยที่สุด โดยเฉพาะเลือด ควรเจาะจากหัวใจหรืออาจเจาะจากเสน
เลือดดําที่คอ (jugular vein) ก็ได 

กรณีที่ไมสามารถผาซากหรือเก็บตัวอยางเลือดทันทีที่สัตวตาย  สามารถวินิจฉัยจากตัวอยางเลือดไดแมวา
จะเก็บเลือดจากสัตวที่ตายแลวนาน 24 ชั่วโมง โดยสามารถลดจุลินทรียปนเปอนดวยการนําเลือดไปฉีดในหนู
ขาวกอน และอีกวิธีหน่ึงคือ การเก็บตัวอยางกระดูกสวนที่เปนทอน หรือ long bone ซึ่งนํามาเพาะหาเชื้อได 
แมวาสัตวตายแลว 2-3 วัน หรือแมแตเมื่อสัตวถูกฝงแลวก็ตาม 

การนําสงตัวอยาง : 
การเก็บและการนําสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการควรใหอยูในที่เย็น ใน Transport medium ที่เหมาะสม     

แตถาไมสามารถหาไดในทองที่ ตองรีบนําสงตัวอยางมายังหองปฏิบัติการเร็วที่สุด เพราะเชื้อ Pasteurella multocida 
อยูนอกรางกายสัตวไดไมนาน และเชื้อที่ปนเปอนมากับตัวอยางซึ่งไดแก Bacillus subtilis และ Pseudomonas 
aeruginosa มักเจริญไดเร็วกวาทําใหกลบหรือลดการเจริญของเชื้อ Pasteurella multocida  

มีรายงานวาการเก็บตัวอยางจากการทําสวอปจากเลือด  ถาเก็บภายใน 6 ชั่วโมง หลังสัตวตายสามารถ เก็บ
ที่อุณหภูมิหองไดนาน 4 วัน และเก็บในตูเย็นไดนาน 1 สัปดาห นํามาเพาะเชื้อได แตถาเก็บนานกวา 24 ชั่วโมง
จะมีการปนเปอนของเชื้ออ่ืน ตัวอยาง long bone ตองลาง ทําความสะอาดเอาสวนของเนื้อเยื่อตางๆออกใหหมด 

การปองกันและควบคุมโรค 

1. การปองกันในประเทศหรือพื้นที่ที่เกิดโรคเปนประจํา (endemic area)  
โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียเปนโรคที่สามารถควบคุมและปองกันไดโดยการใชวัคซีน แตคุณสมบัติของเชื้อ

กอโรคที่มีความสามารถในการมีชีวิตรอดนอกตัวสัตวและมีความตานทานตอสารเคมีบางชนิด การปองกันโรค
ใน endemic area  จึงควรดําเนินการ ดังนี้ 
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1.1 ฉีดวัคซีนเพื่อปองกันการเกิดโรคเปนประจํา ควรฉีดวัคซีนในชวงเวลา กอนถึงฤดูกาลที่มีการระบาด
ของโรคเพื่อใหสัตวมีระดับภูมิคุมกันโรคสูงในชวงที่เสี่ยงตอการติดเชื้อมากที่สุด สําหรับประเทศไทย  
กําหนดใหฉีดวัคซีนเปนประจําทุกปในชวงฤดูฝน 

1.2 จัดระบบการรายงานโรค ตองรายงานโรคแกผูเกี่ยวของและรับผิดชอบโดยเร็วที่สุด เพื่อดําเนินการ
ควบคุมโรคอยางรวดเร็ว 

1.3 ใหการประชาสัมพันธและความรูแกเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการดานสุขภาพพื้นฐานและ การปองกัน
โรคดวยการฉีดวัคซีนสัตวเปนประจํา เพื่อใหเกิดความรวมมือที่ดี และเปนการระวังโรค 

1.4 มีมาตรการปองกันการเคลื่อนยายสัตว  
ในพื้นที่ที่เปน endemic area  สัตวเปนจํานวนมากเปนตัวอมโรค  และมักเปนสาเหตุของการ แพรเชื้อให

สัตวตัวอ่ืน  ขณะที่สัตวในพื้นที่ที่ไมเคยเกิดโรค หรือสัมผัสกับเชื้อกอโรค (non-endemic area) และอาจไมเคย
ไดรับการฉีดวัคซีนมากอนจะไมมีภูมิคุมกันตอโรคเลย  สัตวพวกนี้จะมีความไวตอเชื้อสูง  หากไดรับการสัมผัส
เชื้อก็มักจะทําใหเกิดเปนโรค มีอาการรุนแรงและแพรระบาดอยางรวดเร็ว  ดังนั้นควรฉีดวัคซีนสัตวที่มาจากพื้นที่ 
non-endemic area อยางนอย 2 สัปดาหกอนนําสัตวเขามารวมกับสัตวใน endemic area   

2. การควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาด 
เมื่อเกิดการระบาดขึ้นมีความจําเปนตองควบคุมไมใหการแพรกระจายของโรคโดย ดําเนินการฉีดวัคซีน

ตามโปรแกรม 
ควรฉีดวัคซีนสัตวที่เสี่ยงตอการติดโรค  โดยสวนใหญเพื่อใหการสรางภูมิคุมโรคเกิดเร็วทันการ สามารถ

ควบคุมโรคไมใหแพรกระจายตอไป ควรใชวัคซีนชนิดบรอทแบคเทอรินหรือวัคซีนชนิดอะลัม ไมวาจะเปน
ชนิดตกตะกอนหรือ ผสมอะลัมเจล Dr. M.C.L. De Alwis ผูเชี่ยวชาญโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียไดแนะนําให
ฉีดบรอทแบคเทอรินและวัคซีนชนิดน้ํามันพรอมกันแตคนละขาง อยางไรก็ตามควรระวังการเกิดแพวัคซีนจาก
เอ็นโดทอกซินของเชื้อโดยเฉพาะจากบรอทแบคเทอริน จึงควรอยูในวิจารณญาณของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

3.  การแยกและรักษาสัตวที่สัมผัสเชื้อและแสดงอาการปวยแลว 
รักษาดวยยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กวางโดยเร็วที่สุดเมื่อพบสัตวเร่ิมแสดงอาการ  ซึ่งจะเห็นไดเร็วในฟารมที่มี

การจัดการและควบคุมดี เมื่อสัตวปวยไดรับการรักษาหายแลว มักจะสรางภูมิคุมโรคตามธรรมชาติซึ่งจะคงอยู
เปนเวลานาน จึงไมจําเปนตองฉีดวัคซีนซ้ําใหกับสัตวปวยดังกลาว 

4.  การแยกและรักษาสัตวที่สัมผัสเชื้อหรือคาดวาสัมผัสเชื้อแลวแตยังไมแสดงอาการปวย 
สัตวกลุมนี้ไดแกสัตวที่อยูรวมฝูงหรือสัมผัสกับสัตวปวยหรือใชแหลงน้ําแหลงอาหารรวมกับสัตวปวย 

โดยเชื่อวาสัตวติดเชื้อแตไมแสดงอาการ ซึ่งอาจเปนเพราะรางกายสามารถกําจัดการติดเชื้อได การใหวัคซีนใน
สัตวกลุมนี้อาจทําใหเกิดการระบาดของโรคตามมาได  จึงยังไมควรฉีดวัคซีนใหกับสัตวกลุมนี้ทันที แตควร
รักษาดวยยาปฏิชีวนะอยางนอย 1 คร้ังและเฝาระวังการพบสัตวปวยเพิ่ม หากเลยชวงระยะเวลาฟกตัวของโรค คือ
ประมาณ 24-48 ชั่วโมงแลว จึงคอยดําเนินการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสรางภูมิคุมโรค  

5.  ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายทันทีในสัตวฝูงที่มีการสัมผัสกับสัตวติดเชื้อ หากเปนไปไดควรวัดทุกเชา  และ
รักษาทันทีที่พบสัตวมีไข 
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6.  สังเกตหรือจับตามองหาสัตวที่เจ็บปวยทุกวัน 
7.  งดการเคลื่อนยายสัตว 
8.  ผาพิสูจนซากและวินิจฉัยโรคเบื้องตนเมื่อพบสัตวตาย 
9.  สงตัวอยางตรวจในหองปฏิบัติการที่อยูใกลที่สุดโดยเก็บและสงอยางที่เหมาะสมถูกตอง   

10. จัดการกับซากสัตวโดยการเผาหรือฝงลึกๆ ไมใหสัตวอ่ืน เชน สุนัข นําซากสัตวซึ่งเปนแหลงเชื้อ
กระจายไปยังพื้นที่อ่ืนๆ  

11. จัดการกับอาหาร  สิ่งปูนอน  หรือวัสดุตางๆ ที่คาดวาถูกปนเปอนเชื้อโดยการแยกหรือฝงเชนเดียวกับ
การกําจัดซากสัตว 

วัคซีนปองกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย 
วัคซีนเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ใชในการปองกันโรค วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียมีทั้งที่เปนวัคซีนเชื้อตาย 

และเชื้อเปน และยังแบงเปนชนิดตางๆ ตามรูปแบบของวัคซีน สารแอดจูแวนท และเทคโนโลยีการผลิต 
ในปจจุบันวัคซีนที่ใชสวนใหญเปนวัคซีนเชื้อตาย สวนวัคซีนเชื้อเปนนั้นมีการศึกษาวิจัย แตยังไมมีการใช
แพรหลาย ยกเวนในประเทศเมียนมารที่เปนตนแบบของการวิจัยวัคซีนเชื้อเปน  

วัคซีนเชื้อตาย  แบงเปน 4 ชนิด ไดแก 
1. วัคซีนชนิดบรอทแบคเทอริน 
เปนวัคซีนไมผสมสารแอดจูแวนท ซึ่งประกอบดวยสารแขวนลอยของแบคทีเรียที่ถูกฆาเชื้อแลว สวน

ใหญการผลิตวัคซีนโดยเพาะเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว ฆาดวยฟอรมาลินแลวนํามาใชเปนวัคซีนเลย จึง
เรียกชื่อวัคซีนชนิดนี้วา บรอทแบคเทอริน วัคซีนนี้มีขอดีที่สามารถกระตุนใหสัตวสรางภูมิคุมโรคไดเร็วมี
ประโยชนในกรณีที่มีการระบาดและตองการควบคุมโรคอยางรวดเร็ว แตมีขอเสียคือระยะของภูมิคุมโรคสั้น 
ประมาณ 6 สัปดาห เทานั้น นอกจากนี้วัคซีนอาจทําใหเกิดการแพรุนแรงจนมีอาการช็อคและตายไดเนื่องจากพิษ
ของเอ็นโดท็อกซินในวัคซีน หากโค กระบือไดรับวัคซีนที่มีเชื้อปริมาณมาก  

2. วัคซีนชนิดผสมอะลัม  
ประกอบดวยแบคเทอรินผสมกับโปแตชอะลัม หรือผสมกับอลูมิเนียมไฮดรอกไซดเจล  วัคซีนนี้ใหความ

คุมโรคไมเกิน 6 เดือน และวัคซีนยังมีโอกาสทําใหเกิดการแพได  

3. วัคซีนชนิดน้ํามัน 
เปนวัคซีนประกอบดวยบรอทแบคเทอรินผสมสารแอดจูแวนทชนิดน้ํามันอยูในรูปของอิมัลชัน ซึ่งให

ความคุมโรคสูงกวาวัคซีนชนิดอ่ืน โดยใหความคุมโรคไดนานถึง 1 ป  การเตรียมวัคซีนชนิดน้ํามันในปจจุบันมี
การพัฒนาที่ไมซับซอน นอกจากนี้มีการพัฒนาแอดจูแวนทชนิดสําเร็จรูปพรอมผสมและนํามาใชในการผลิต
วัคซีนอิมัลชันชนิดตางๆซึ่งการเตรียมงายและทําใหวัคซีนมีความหนืดลดลง ฉีดงายขึ้น  

วัคซีนเชื้อเปน  
วัคซีนประกอบดวยเชื้อมีชีวิตมักจะใหภูมิคุมกันโรคยาวนานกวาวัคซีนเชื้อตาย เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียใน

วัคซีนเชื้อเปนสามารถแบงตัวเพิ่มจํานวนอยูในรางกายสัตวได จึงมีการกระตุนระบบภูมิคุมกันไดนานกวา มี
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ความพยายามในการศึกษาเพื่อพัฒนาวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดเชื้อเปนดวยเทคนิคและรูปแบบวัคซีนที่
แตกตางกันหลายชนิดเปนเวลานานแลวจนถึงปจจุบัน แตก็ยังไมมีการนํามาใชเพื่อการปองกันโรคหรือผลิตเปน
การคาเหมือนวัคซีนเชื้อตาย วัคซีนเชื้อเปนเหลานี้ ไดแก 

1. วัคซีนผลิตจากเชื้อสเตรนที่แตกตางจากสเตรนกอโรค หรือเปน Heterotypic live vaccine   
เชื้อพันธุเปน Pasteurella multocida ซีโรไทป B: 3,4 ซึ่งมีความรุนแรงและกอโรคในกวาง แตไมรุนแรง

ในโคและกระบือ  วัคซีนชนิดนี้ยังอยูระหวางการทดลองเกี่ยวกับการความปลอดภัยของการใชวัคซีนในพื้นที่ 
โดยมีการใชวัคซีนชนิดนี้ในประทศเมียนมารเทานั้น  

2. วัคซีนผลิตจากเชื้อกลายพันธุชนิด Streptomycin-dependent mutant  
เชื้อพันธุเปน Pasteurella multocida ซีโรไทป B ที่กอโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในโคและกระบือซึ่งทําให

กลายพันธุดวยสารเคมี N-methyl-N’-nitro-N -nitrosoguanidine ทําใหความรุนแรง เชื้อลดลง เพาะเลี้ยงและเจริญ
ไดเฉพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมยาปฏิชีวนะสเตรปโตมัยซินเทานั้น โดยมีความปลอดภัยและใหความคุมโรค
เมื่อทดลองในหนูขาวและกระตาย จากการทดลองในโคและกระบือในประเทศศรีลังกา พบวาการผลการให
ความคุมโรคดีเฉพาะในกระบือ สวนโคใหผลไมแนนอน จะตองฉีดดวยปริมาณเชื้อสูงและยังไมมีรายงานการ
ใหความคุมโรคในระยะยาว จึงยังไมเปนที่นิยมใช 

3. วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อกลายพันธุชนิด aroA mutant  
เชื้อพันธุเปน Pasteurella multocida ซีโรไทป B ซึ่งทําใหกลายพันธุโดยตัดชิ้นสวน ยีน aroA ซึ่งเปนยีนที่

ถอดรหัสเอนไซม 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase ที่จําเปนตอขบวนการสังเคราะหกรดอะมิโน
ของแบคทีเรีย มีการทดลองวัคซีนเชื้อเปนชนิดนี้พบวามีความปลอดภัย ใหความคุมโรคจากการฉีดเชื้อพิษทับใน
ลูกโค ที่ฉีดวัคซีน 2 คร้ังเมื่ออายุ 4 สัปดาห และ 8 และในโคอายุ 6-9 เดือน และมีคุณสมบัติในการใหความคุม
โรคขามกันได  
การรักษา 

การรักษาดวยยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะยาที่ออกฤทธิ์กวางใหผลดีในการรักษาโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย  แต
การรักษาจะไดผลเฉพาะในสัตวที่ติดเชื้อระยะแรกเทานั้น  โคและกระบือที่เปนโรคสวนใหญเกิดจากการเลี้ยงที่
ขาดการจัดการดานสุขาภิบาลที่ดีหรือการเลี้ยงแบบปลอยตามธรรมชาติ การตรวจพบโรคจึงมักพบในสภาวะที่
สัตวมีแสดงอาการของโรคผานระยะแรกไปแลว  จึงทําใหดูเหมือนการรักษาจะไมคอยไดผลแมวาจะใชยา
ปฏิชีวนะที่เหมาะสมก็ตาม ดังนั้นการรักษาสัตวปวยเปนโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียที่มีประสิทธิภาพ สัตวปวย
ควรไดรับการรักษาโดยเร็วที่สุด กอนที่จะแสดงอาการเฉพาะของโรค จะทําใหสัตวปวยมีโอกาสรอดชีวิตมาก
ขึ้นและลดการแพรเชื้อของสัตวปวยดวย  

1. การรักษาดวยยา 
มีการแนะนําใหใช ยาปฏิชีวนะกลุมเพนนิซิลิน แอมพิซิลิน เอนโรฟลอกซาซิน  นีโอมัยซิน ออกซีเตตรา

ซัยคลิน นอกจากนี้ยาประเภทซัลโมนาไมด เชน ซัลฟาไดมิดีน ก็ใหผลการรักษาที่ดีเชนกัน แตเนื่องจากตองให
ยาในปริมาณสูงและใหทางเสนเลือดไมสะดวกสําหรับสัตวใหญ  ดังนั้น การใชยาปฏิชีวนะจึงเปนทางเลือกแรก
ในการรักษา  
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การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Pasteurella multocida  กอโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในประเทศแถบเอเชียมัก
ไมคอยพบยกเวนสเตรนของประเทศไทยมีการดื้อยาสเตรปโตมัยซินบาง อาจสรุปไดวายาปฏิชีวนะที่เหมาะสม
ทั้งในแงคุณภาพและราคา ที่ควรใชในการรักษาโรคในโคและกระบือ ไดแก  เพนนิซิลิน  แอมพิซิลิน  และออกซี
เตตราซัยคลิน ความไวของยาตอเชื้ออาจแตกตางกันในแตละประเทศขึ้นกับสภาวะการใชยาปฏิชีวนะ ของแตละ
ประเทศ  ควรที่จะมีการศึกษาความไวของยาตอเชื้อในทองที่เพื่อเปนขอมูลการเลือกใชยาปฏิชีวนะในการรักษา 
และการใหยาปฏิชีวนะไมสามารถกําจัดเชื้อออกจากรางกายสัตวที่ เปน  carrier ได เพราะเชื้ออยูในสวนของ   
crypt ของทอนซิลซึ่งการออกฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะเขาไมถึง                                                                                                         

2. การรักษาดวยแอนติซีรัม 
ยังไมเคยมีรายงานการรักษาที่ไดผล ถึงแมจะเคยมีการทดลองใชไฮเปอรอิมมูนซีรัมปริมาณ 60-200 มล. 

ในการรักษากระบือต้ังแตกอนติดเชื้อ  6  ชั่วโมง ไปถึงหลังติดเชื้อ  18  ชั่วโมง  
สถานการณโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียและมาตรการปองกันโรคในประเทศไทย 
สถานการณโรค 

การระบาดของโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในประเทศไทยระยะแรกๆกอน พ.ศ. 2506 มีสัตวตายปละนับ
พันตัว  Dr. R.V.S. Bain ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเคยเปนผูเชี่ยวชาญที่สอนการ
ผลิตวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียใหแกขาราชการไทยที่ อ. ปากชอง ระบุวาแตละปมีโคและ กระบือตายดวยโรค
เฮโมรายิกเซพติซีเมียมากกวา 10,000 ตัว  และเมื่อใชวัคซีนในการควบคุมปองกันโรคทําใหการระบาดของโรค
และจํานวนสัตวที่ตายในแตละปลดลงอยางมาก อยางไรก็ตามในปจจุบันยังพบการเกิดโรคระบาดอยูทุกป การ
ระบาดสวนใหญมักเกิดในฝูงสัตวที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนเพื่อสรางภูมิคุมกันแกสัตวเปนประจํา เมื่อสัตวเกิด
ความเครียดจากปจจัยตางๆ จึงทําใหเชื้อโรคที่เดิมมีอยูในรางกายสัตวที่เปนพาหะโรคมีการแพรออกมาสูภายนอก
ตัวสัตวทางน้ํามูกน้ําลาย จึงทําใหเกิดการติดเชื้อไปยังตัวอ่ืนรวมทั้งตัวที่เปนพาหะเองก็แสดงอาการปวยเชนกัน  

แมวาขอมูลทางระบาดวิทยาของโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในประเทศไทยเกี่ยวกับการระบาดของโรค
แตละปไมเพียงพอที่จะระบุมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคนี้ได แตจากรายงานผลการตรวจยืนยันเชื้อ
กอโรคจากตัวอยางที่สงมายังหองปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ระหวางป พ.ศ. 2546-2552 พบโค 
กระบือ ปวยตายจากการติดเชื้อ Pasteurella  multocida ซีโรไทป B:2 ทุกป และเกิดโรคในจังหวัดของภาคตางๆ
ยกเวนภาคกลาง (ตารางที่ 2) 

การระบาดในป พ.ศ. 2551 ชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เปนการระบาดใหญคร้ังลาสุด เกิดโรคระบาด
ในจังหวัดนราธิวาส ทําใหโคและกระบือ ในพื้นที่ 6 หมูบาน ใน ตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด

นราธิวาส ที่เจาของเลี้ยงแบบปลอยทุงในปาพรุโตะแดง ที่มีพื้นที่กวางกวา 1 แสนไร เกิดอาการปวยและลมตาย
ลงอยางตอเนื่องจํานวน 127 ตัว  กรมปศุสัตวดําเนินการโดยประกาศใหพื้นที่ อําเภอสุไหงโก-ลก เปนเขตภัย
พิบัติของโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียของโคและกระบือ และฉีดวัคซีนใหแกสัตวในพื้นที่ใกลเคียง และดําเนินการ
ตามมาตรการที่ระบุในระเบียบเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2547 ในหมวด 2 ภาวะเกิดโรค
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ระบาด จึงทําใหสามารถหยุดการแพรกระจายโรคในวงกวางไดอยางรวดเร็ว และจนถึงปจจุบัน (เดือนกรกฎาคม 
2553) ยังไมพบการระบาดใหญอีกเลย  

การเปนโรคในสัตวอ่ืน พบวา เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ชางในจังหวัดเชียงใหม 1 เชือก ปวยตายดวย
อาการเปนไข ซึม กินอาหารนอย คอบวม แตไมมีผลการตรวจวินิจฉัยยืนยันโดยการเพาะเชื้อทางหองปฏิบัติการ 
อยางไรก็ตามผูที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาชางมีคําเตือนใหเจาของและผูเลี้ยงชางเฝาระวังโรคโดยสังเกตอาการ
ปวยของชางโดยเฉพาะในชวงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง เพราะมีชางเลี้ยงที่ตายดวยอาการคลายกับโรคเฮโมรายิก
เซพติซีเมียไมนอยกวาปละ 5 เชือก เพื่อจะไดรักษาทันทวงทีหรือบางครั้งอาจฉีดวัคซีนปองกันก็ได  

 

ตารางที่ 2   การตรวจพบเชื้อกอโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในตัวอยางสงตรวจจากจังหวัดตางๆ ระหวาง 
                    พ.ศ. 2546-2552  
 

จังหวัด 
 ป พ.ศ. 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
ภาคเหนือ เชียงใหม / /  /   / 

เชียงราย /       
นาน   / /    
พะเยา /       
แมฮองสอน  /   /   
ลําพูน   /     

ภาคใต นครศรีธรรมราช   /     
นราธิวาส      /  
สงขลา /       
ฉะเชิงเทรา      /  
ชลบุรี   /     
ปราจีนบุรี       / 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม      /  
อุบลราชธานี      /  

ภาคตะวันตก กาญจนบุรี   /     
ราชบุรี /       
สระแกว      /  

(แหลงขอมูล: สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ) 
มาตรการปองกันโรค 
 มาตรการปองกันและควบคุมโรคของกรมปศุสัตวเมื่อพบสัตวที่สงสัยวาเปนโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย 
จะดําเนินการตามระเบียบเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2547 ในหมวด 2 ภาวะเกิดโรค



วารสารชีวผลิตภัณฑ ปที่ 19 ฉบับที่ 1-2                                  48                                      J .  Vet .  Bio l .  Vol.19  No.1-2  

0
100
200
300
400
500
600
700
800

0 5 10 15 20 25 30 35

วันหลังฉีดวัคซีน

อิไ
ลซ
าไ
ตเ
ตอ
ร

ระดับที่คุมโรค

ระบาด ซึ่งมีมาตรการเพิ่มเติมที่สําคัญนอกจากการควบคุมการเคลื่อนยายสัตว การเก็บตัวอยางสงหองปฏิบัติการ
เพื่อการวินิจฉัยยืนยันแลวประกอบดวย  การควบคุมโรคในฝูงสัตวปวย การควบคุมโรคในสัตวที่อยูในรัศมี 1 
กิโลเมตร และระหวาง 1 ถึง 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคระบาด ดวยการฉีดวัคซีน ดังนี้ 

1.  การควบคุมโรคในฝูงสัตวปวย  
สัตวที่แสดงอาการปวย ใหฉีดยาปฏิชีวนะและรักษาตามอาการ เปนเวลาอยางนอย 1 สัปดาห เลือกใชยา

ปฏิชีวนะที่มีความไวตอเชื้อ หากเปนไปไดควรเปนยาที่มีความไวตอเชื้อที่เพาะแยกไดจากการระบาด  ซึ่งขณะนี้
ยาที่ใชไดผลดี ไดแก ดอกซีซัยคลิน  ซัลฟาไตรเมโทรพริม และเซฟาโลสปอริน สําหรับสัตวรวมฝูงที่ไมแสดง
อาการ ฉีดยาปฏิชีวนะใหสัตวรวมฝูงสัตวปวยโดยใหปริมาณยาอยูในระดับรักษาเปนเวลาอยางนอย 1 สัปดาห 
และฉีดวัคซีนหลังจากฉีดยาปฏิชีวนะคร้ังแรก 3 วัน 

2.  การควบคุมโรคในสัตวที่อยูในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคระบาด 

ฉีดยาปฏิชีวนะและวัคซีนพรอมกันในวันแรกโดยเริ่มดําเนินการจากพื้นที่รอบนอกเขาหาจุดเกิดโรค 
3. การควบคุมโรคในสัตวที่อยูในรัศมีระหวาง 1-5 กิโลเมตร 
ฉีดวัคซีนสัตวในพื้นที่โดยเร่ิมดําเนินการจากพื้นที่รอบนอกเขาหาจุดเกิดโรค 

วัคซีนปองกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียที่ใชในประเทศไทย 
วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียที่ใชในประเทศทั้งหมดเปนวัคซีนที่ผลิตโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

เปนวัคซีนเชื้อตายรูปแบบอิมัลชันชนิดน้ําในน้ํามัน ผลิตจากเชื้อ Pasteurella  multocida ซีโรไทป B:2,5 สเตรน
ทองถิ่น ใชสําหรับฉีดโค และกระบือ อายุ 4 เดือนขึ้นไป โดยฉีดเขากลามเนื้อตัวละ 1 มล. สัตวจะมีความคุมโรค
หลังจากฉีดวัคซีน 3 สัปดาหและมีความคุมโรคนานไมนอยกวา 12 เดือน จากการทดลองใหวัคซีนเพียงคร้ังเดียว 
(รูปที่ 3) การปองกันโรคจึงกําหนดใหฉีดวัคซีนโคและกระบือปละคร้ัง 

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จและขอควรระวังในการใชวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ดังนี้ 
1. การเก็บรักษาวัคซีน 

วัคซีนชนิดน้ํามันตองเก็บในตูเย็น ที่อุณหภูมิ 2-8oซ เทานั้น เพราะจะทําใหสภาพที่เปนอิมัลชันเสียโดยเกิด
การแยกชั้นระหวางสวนของเชื้อกับสวนของน้ํามัน ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงและที่สําคัญจะทําให
สัตวเกิดการแพวัคซีนรุนแรงได ควรนําออกจากตูเย็นเพื่อใหอุณหภูมิวัคซีนเทากับอุณหภูมิหองเมื่อจะฉีดวัคซีนเทานั้น 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3  ความคุมโรคตอการฉีดเชื้อพิษทับในโคที่ไดรับวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดน้ํามันเพียงคร้ังเดียว  
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2. การฉีดวัคซีน  
วัคซีนอิมัลชันชนิดน้ําในน้ํามันอาจทําใหบริเวณที่ฉีดบวม การฉีดวัคซีนตองฉีดเขากลามเนื้อลึก โดยใชเข็ม

ที่มีขนาดและความยาวเหมาะสมกับขนาดของสัตว สวนใหญใชเข็มเบอร 18 หรือ 16 ความยาว 1-1 ½ น้ิว 
ตําแหนงฉีดที่เหมาะสมคือบริเวณสามเหลี่ยมที่กลามเนื้อคอ (รูปที่ 4) ควรหลีกเลี่ยงการฉีดที่สวนทายของโค 
กระบือ และไมควรฉีดวัคซีนใหกับสัตวภายใน 45 วันกอนสงโรงฆา 

  
 

รูปท่ี 4  ตําแหนงฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อในโคบริเวณสามเหลี่ยมที่คอ 
 
3. กําหนดการฉีดวัคซีน 

ควรฉีดวัคซีนพรอมกันทั่วประเทศในชวงเวลากอนฤดูฝน ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีอัตราเสี่ยงการเปนโรคสูง  
หรือในชวงปลายฤดูฝนกอนเขาฤดูหนาว เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงทําใหสัตวเกิดความเครียดและมีความไวตอ
เชื้อ สําหรับจํานวนครั้งของการฉีดวัคซีนในแตละปขึ้นกับระยะความคุมโรคของวัคซีนที่ใช ซึ่งวัคซีนชนิดน้ํามัน 
ปจจุบันใหความคุมโรคนาน 1 ป จึงกําหนดการฉีดวัคซีนปละคร้ัง แตถาใชวัคซีนชนิดอะลัมซึ่งมีระยะคุมโรคไม
เกิน 6 เดือน ตองฉีดวัคซีนปละ 2 คร้ัง 

4. จํานวนสัตวที่ฉีดวัคซีน 
การฉีดวัคซีนใหแกสัตวมากที่สุดเทาที่จะทําไดจะชวยใหการควบคุมและปองกันโรคประสบความสําเร็จ 

โดยทั่วไปควรฉีดวัคซีนใหไดอยางนอย 70% ของจํานวนสัตวในประเทศหรือมากกวา สําหรับประเทศไทย 
กรมปศุสัตวกําหนดใหฉีดวัคซีนกระบือ 100% ทั่วประเทศ และฉีดวัคซีนโค 100% ในพื้นที่เสี่ยงที่เคยพบโรคใน
ระยะเวลา 3 ป นับจากปจจุบัน   

การผลิตวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวในแตละปจึงผลิตตามจํานวน
สัตวที่อยูในเกณฑตองฉีดวัคซีนดังกลาว เชนใน พ.ศ. 2550 ประมาณการใชวัคซีนจากจํานวนกระบือ 1.7 ลานตัว  
โค 0.17 ลานตัว  และเตรียมไวเปนวัคซีนสํารองกรณีฉุกเฉิน ประมาณ 0.6 ลานโดส รวมทั้งสิ้น 2.5 ลานโดส 
และโดยเฉลี่ย มีการเบิกใชวัคซีนปละ 3.1 ลานโดส ระหวาง พ.ศ. 2548 ถึง 2552 (ตารางที่ 3) 

 

 

ตําแหนงฉีดเขา
กลามเนื้อที่แนะนํา 
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อยางไรก็ตามการเลี้ยงโค กระบือในบางพื้นที่เปนการเลี้ยงแบบปลอยทุง ไมมีคอก โค กระบือหากิน
ตามปา โดยเฉพาะในภาคใต ทําใหการฉีดวัคซีนไมสามารถครอบคลุมจํานวนสัตวตามที่กําหนด จึงยังคงพบการ
ระบาดของโรคทุกป  
ตารางที่ 3  จํานวนวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียที่จําหนายเพื่อใชในประเทศ ระหวาง พ.ศ. 2548-2552 
 

พ.ศ. จํานวนวคัซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย 
ที่จําหนาย (โดส) 

2548 3,983,850 
2549 2,378,100 
2550 2,405,100 
2551 2,420,100 
2552 4,461,360 

เฉลี่ย 3,129,702 
(แหลงขอมูล: ฝายการตลาด สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว) 

การกําจัดโรค 

การกําจัดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียใหหมดไปจากประเทศนั้นทําไดยากและยังไมมีประเทศใน endemic 
area ประสบความสําเร็จในการกําจัดโรค เนื่องจากมีสัตวที่อมโรคอยูเปนจํานวนมาก สัตวเหลานี้มีการติดเชื้อ
แบบแอบแฝง พรอมที่จะแพรโรคไดเมื่อมีปจจัยเสี่ยงเชน การเปลี่ยนแปลงอากาศความเครียดจากการเคลื่อนยาย
สัตวหรือการทํางานหนักรวมทั้งสภาพการเลี้ยงที่ไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ในประเทศอินโดนีเชียซึ่งเคย
พยายามกําจัดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในเกาะลอมบอก ซึ่งมีจํานวนโค กระบือประมาณ 300,000 ตัว ดวยการ
ฉีดวัคซีนใหครอบคลุมจํานวนสัตวมากที่สุด และประเมินผลดวยการตรวจหาเชื้อดวยวิธีการเพาะเลี้ยงและวิธี
ทางซีรัมวิทยา แตก็ไมสามารถกําจัดโรคใหหมดไปจากเกาะได  

 
สรุป 

 
โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในประเทศไทยยังคงเปนโรคระบาดรายแรงที่สําคัญ เพราะทําใหสัตวที่เปน

โรคแสดงอาการรุนแรงและตาย โดยเฉพาะเมื่อสัตวติดเชื้อไมเคยไดรับการฉีดวัคซีนมากอน จะแสดงอาการปวย
แบบเฉียบพลัน จํานวนสัตวปวยและตายในฝูงจะสูง  การรักษาโรคดวยยาปฏิชีวนะจะใหผลดีในสัตวติดเชื้อที่ยัง
ไมแสดงอาการ ดังนั้นการปองกันโรคที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนเพื่อสรางความตานทานโรคแกสัตวตามกําหนด 
และการดําเนินการตามมาตรการควบคุมปองกันโรคอยางเครงครัดกรณีเกิดโรคระบาด  
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