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ข้อแนะน ำส ำหรับผู้เขียน 
 
 วารสารชีวผลิตภัณฑ์ ก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ เดือนมีนาคมและกันยายน  
 
1. เรื่องท่ีจะน ำลง 

1.1  ผลงานวิจัย (Research article) เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนได้ท าขึ้นเอง มีการก าหนด
ปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
อันน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

1.2  บทความทางวิชาการ (Technical article) เป็นงานเขียนขนาดสั้น ซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่
ชัดเจนโดยผู้เขียนเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือของผู้อื่นในลักษณะที่เป็นการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการนั้นๆที่รวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นและประสบการณ์ ของผู้เขียน 

1.3 บทความปริทรรศน์ (Review article) คือบทความที่รวบรวมผลงาน หรือแนวคิดเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเคยลงตีพิมพ์มาแล้ว น ามาวิเคราะห์ วิจารณ์ เพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเรื่อง
นั้นยิ่งขึ้น  

1.4  เรื่องอ่ืน ๆที่คณะบรรณาธิการวารสารพิจารณาเห็นสมควร 
2. กำรจัดท ำต้นฉบับ 

2.1 ต้นฉบับที่จะเผยแพร่ในวารสารชีวผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่จากต้นสังกัด และ
ต้องไม่เป็นเรื่องที่เคยเผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในสื่ออ่ืน 

2.2 การพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
2.2.1 ตัวพิมพ์ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK แบบปกติ ขนาด 16 ชื่อหัวข้อใหญ่ เช่น ชื่อเรื่อง 

บทคัดย่อ บทน ำ อุปกรณ์และวิธีกำร ผล วิจำรณ์ สรุป กิตติกรรมประกำศ และ
เอกสำรอ้ำงอิง ใช้ตัวอักษรแบบหนา (Bold) ขนาด 18 ส่วนหัวข้อย่อย เช่น ค ำส ำคัญ ตำรำง 
รูปภำพ เป็นต้น พิมพ์โดยใช้ตัวอักษรแบบหนา ขนาด 16 

2.2.2  กระดำษที่ใช้พิมพ์  ใช้กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จ านวน 10-14 หน้า 
2.2.3  กำรเว้นที่ว่ำงขอบกระดำษ  ด้านบน  ด้านซ้าย  ด้านขวาและด้านล่างที ่2.54 ซม. 
2.2.4  กำรล ำดับหน้ำ   ใช้หมายเลข 1,2,3…... ที่กึ่งกลางหน้า ด้านบน และใช้ตัวอักษรปกติ

ขนาด 16 
2.2.5  ตำรำง รูปภำพ แผนภูมิ กรำฟ  จัดพิมพ์แยกหน้าเฉพาะ และจัดวางหลังเอกสารอ้างอิง 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตาราง ระบุเลขที่ของตาราง (table number) ชื่อของตาราง (table title) หัวตาราง 

(table heading) และที่มาของตาราง (ถ้ามี) ให้ท าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยทั้ง
ตาราง พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งหมด ถ้าตารางมีความยาวเกิน 1 หน้า ให้พิมพ์ส่วนที่
เหลือในหน้าถัดไปโดยพิมพ์เลขที่ตารางและตามด้วยค าว่า (ต่อ) ค าบรรยายตารางให้
เขียนไว้ด้านบนของตาราง 

 รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ควรเป็นภาพขาวด า และท าเช่นเดียวกับตาราง แต่ค าบรรยายให้
เขียนไว้ด้านล่าง 
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2.2.6  กำรพิมพ์ชื่อวิทยำศำสตร์ของสิ่งมีชีวิต ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นไปตามการตั้งชื่อระบบ 
ทวินาม (Binomial nomenclature) พิมพ์ด้วยตัวเอน เช่น Escherichia coli ในกรณี              
ไม่ระบุชื่อสปีชีส์หรือต้องการกล่าวถึงหลายสปีชีส์ เช่น Salmonella spp. 

3. ต้นฉบับเพื่อพิจำรณำเผยแพร่ในวำรสำรชีวผลิตภัณฑ์ 
3.1 จัดท าต้นฉบับผลงานทางวิชาการ (original manuscript) และส าเนา (photocopied 

manuscript) อีกจ านวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบุ
รายละเอียดชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน  และที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 

3.2  ส่งต้นฉบับทั้งหมดพร้อมเอกสารน าส่งถึง 
 กองบรรณาธิการวารสารชีวผลิตภัณฑ์ 
 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 

โทรศัพท์ 0-4431-1476  ต่อ 1123 โทรสาร 0-4431-5931 
3.3  ไม่ส่งคืนต้นฉบับ 
3.4  ต้นฉบับที่ส่งให้พิจารณาจะมีใบตอบรับให้เจ้าของผลงาน และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ

ภายใน 2 เดือน 
3.5  ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร เจ้าของผลงาน (เฉพาะชื่อแรก) จะได้รับ

วารสารชีวผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อม reprint จ านวน 5 ชุด 
 4. กำรล ำดับเรื่อง 

4.1 ชื่อเรื่อง (Title) ตั้งชื่อให้สั้นและสื่อความหมายได้ดี  
4.2 ชื่อผู้เขียนและผู้ร่วมงำน (Author and co-workers) เขียนชื่อนามสกุลเต็มทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ วางกึ่งกลางใต้ชื่อเรื่อง พร้อมทั้งสถานที่ท างานที่ติดต่อได้สะดวก พิมพ์เป็น
เชิงอรรถ  

4.3 บทคัดย่อ (Abstract) สั้นได้เนื้อความคลุมเรื่องทั้งหมด โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการ และ            
ผลการทดลองความยาวไม่ควรเกิน 15 บรรทัด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเขียนแยกหน้า  

4.4 ค ำส ำคัญ (Key words) ค าหรือข้อความสั้น ๆ ที่มีความหมายแสดงถึงความเป็นไปของ                  
การทดลองนั้น ๆ ไม่เกิน 5 ค าส าคัญ โดยพิมพ์อยู่ใต้บทคัดย่อ 

4.5  เนื้อหำ (Text) ส าหรับผลงานวิจัยประกอบด้วย 
4.5.1  บทน ำ (Introduction) บรรยายถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ รวมทั้งควรมีการทบทวน

วรรณกรรม (literature review) ประกอบ 
4.5.2 อุปกรณ์และวิธีกำร (Materials and Methods) ถ้าเป็นการคิดค้นข้ึนใหม่ควรอธิบายอย่าง

ละเอียด แต่ถ้าเป็นที่ทราบกัน ควรเขียนในลักษณะอ้างอิงถึง ถ้าเป็นชื่อการค้าให้ท าเป็น
เชิงอรรถ 

4.5.3 ผล (Results) บรรยายผลการทดลองให้เข้าใจง่าย อาจเสนอเป็นตาราง รูปภาพ หรือ
กราฟ  พร้อมค าบรรยายประกอบ  

4.5.4  วิจำรณ์ (Discussion) วิจารณ์ถึงหลักการที ่แสดงออกมาจากผลการทดลอง เพื ่อ
สนับสนุน หรือคัดค้านทฤษฎีที่มีผู้เสนอมาก่อน เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการทดลองและการ
ตีความหมายของผู้อ่ืน เน้นถึงปัญหาข้อโต้แย้งในสาระส าคัญของเรื่องที่ก าลังกล่าวถึง และ
การน าผลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
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4.5.5 สรุป (Conclusion) เขียนใจความที่ส าคัญและคุณค่าของงานเพ่ือผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
4.5.6 กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgement) ระบุแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย เครื่องมือ 

อุปกรณ์ และความช่วยเหลือจากบุคคลต่าง ๆ 
4.5.7  เอกสำรอ้ำงอิง (References)  

ก.  กำรอ้ำงอิงในเนื้อเรื่อง  
1) วารสารหรือหนังสือ เมื่ออยู่ต้นประโยค เช่น นพพร (2539), Lin and Lee (1981) 

เมื่ออยู่กลางหรือท้ายประโยค เช่น (วิไลและคณะ, 2532; Kumakai et al., 1961)  
กรณ ีอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผู้แต่งคนเดียวกันและปีที่พิมพ์ซ้ ากัน ให้ใช้ 
a b c หรือ d ตามหลังปีที่พิมพ์ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ และใช้ ก ข ค 
หรือ ง ตามหลังปีที่พิมพ์ ส าหรับเอกสารภาษาไทย เช่น  เจือ และคณะ (2516ก),  
Katz (1984a) 

2) บุคคลหรือข้อมูลที่ไม่เคยลงพิมพ์มาก่อน ให้อ้างเฉพาะในเนื้อเรื่องเท่านั้น ไม่ต้อง
น าไปรวมในรายชื่อเอกสารอ้างอิง เช่น .....similar results (Layton, R. B. and 
Weathers, C. C., unpublished data), .....for other bacteria (Jones, A. X., 
personal communication) 

3) เอกสารที่หน่วยงานเป็นผู้จัดท า ให้ระบุชื่อหน่วยงานเต็มในการอ้างถึงครั้งแรก และ
ระบุชื่อย่อที่เป็นทางการหลังเครื่องหมายจุลภาค (,) การอ้างถึงครั้งต่อไปให้ใช้ชื่อย่อ
นั้น กรณีที่ไม่มีชื่อย่อ ให้ระบุชื่อหน่วยงานเต็มทุกครั้ง เช่น (องค์การรับส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์, ร.ส.พ., 2519) 

ข. กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยเรื่อง เริ ่มจากเอกสารอ้างอิงภาษาไทยเขียนเรียง
ตามล าดับพยัญชนะของผู้เขียน เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษเขียนเรียงล าดับชื่อสกุล
ตามด้วยชื่อย่อของผู้เขียน 
1) วารสาร ระบุชื่อผู้เขียน ตามด้วยปี ชื่อเรื่อง ชื่อย่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ และหน้าที่อ้าง

ถึง  เช่น 
สายพิณ ขุมทรัพย์  สุรพล ขุมทรัพย์ และจาตุรนต์ พลราช  2544   การเจริญเติบโตของ

เซลล์ IFFA-3 ชนิดแขวนลอยในมีเดียมที่มีกรดอะมิโนและวิตามินผสม
ส าเร็จ วารสารชีวผลิตภัณฑ์ 11(1-2): 27-35 

Johnson, R. H. and Collings, D. F. 1971. Transplacental infection of 
piglets with a porcine parvovirus. Res. Vet. Sci. 12: 570-572. 

กรณีอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผู้แต่งคนเดียวกันและปีที่พิมพ์ซ้ ากัน ให้ใช้ 
a b c หรือ d ตามหลังปีที่พิมพ์ ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ และใช้ ก ข ค 
หรือ ง ตามหลังปีที่พิมพ์ ส าหรับเอกสารภาษาไทย เช่น   
Carter, G. R. 1963a. A discussion of recent developments relating to Pasteurella 

hemolytica with special reference to strains pathogenic for cattle. 
Can. Vet. J. 4(7): 170–174.  

Carter, G. R. 1963b. Immunological differentiation of type B and E 
strains of Pasteurella multocida. Can. Vet. J. 4(3): 61–63. 
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2) หนังสือ ระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง บรรณาธิการ (ถ้ามีบรรณาธิการหลายคน
ให้อ้างทุกคน) ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ เมืองที่พิมพ์ ประเทศ หน้าแรกและ
หน้าสุดท้ายที่อ้างถึง ส าหรับหนังสือภาษาอังกฤษ ถ้าอ้างเพียง 1 หน้า ใช้ p. ถ้า
อ้างอิงหลายหน้าใช้ pp. เช่น  
กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ 2543 ข้อมูลจ านวนปศุสัตว์ในประเทศไทย โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด กรุงเทพฯ หน้า 81 
ไพโรจน์ จ๋วงพานิช  2520 โรคอ้อยที่เกิดจากเชื้อรา ใน เกษม สุขสถาน และอุดม พูลเกษ 

บรรณาธิการ หลักการท าไร่อ้อย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ หน้า 
141-145 

World Organisation for Animal Health (OIE). 2017. Fowl cholera. In Manual 
of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 4th ed. OIE. Paris, 
France. p. 740. 

Dutta, S. K., Shankarappa, B. and Mattingly-Napier, B. 1991. Antigenic 
analysis of Ehrlichia risticii isolates. In Plowright, W., Rossdale, P. D., 
Wade, J. F. (ed.), Equine Infectious Diseases VI Proceedings of the Sixth 
International Conference 7-11 July 1991. R&W Publication 
(Newmarket) Limited. Suffolk, UK. pp. 61-65. 

Van Oirschot, J. T. 1986. Hog Cholera. In Leman, A. D. (ed.), Diseases 
of Swine, 6th ed. Iowa State University Press. Iowa. pp. 293-297. 

3) เว็บไซต์ ระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง ชื่อหนังสือ (ถ้ามี) แหล่งที่มาและวันที่
เข้าถึง เช่น 
จันทรา แป้นตุ้ม  จุฑาพร ศรีวิพัฒน์  วรวิทย์ แสงสิงแก้ว และพ่ึงพิศ ดุลยพัชร์ 2541

อาหารจากข้าวโพด0000คู่มือส่ ง เสริมการเกษตรที่0430000แหล่งที่มา 
http://www.ku.ac.th/agri/cornn/corn.htm  27 มีนาคม 2541 

Boscos, C. M. 2004.  Canine TVT: Clinical findings, Diagnosis and Treatment. 
The 29th World Congress of the World Small Animal Veterinary 
Association. 6-9 October 2004. Rhodes, Greece. Available from 
http://www.vin.com/proceedings/Proceedings.plx [Accessed 10 January 
2006]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ku.ac.th/agri/cornn/corn.htm
http://www.vin.com/proceedings/Proceedings.plx
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จำกกองบรรณำธิกำร 
 

วารสารชีวผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ เราได้ท าการปรับปรุงรูปเล่มวารสารใหม่ โดยเปลี่ยนรูปแบบและ                
เพ่ิมขนาดตัวอักษร ท าให้วารสารมีขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับความสะดวกและความชัดเจนในการอ่าน
มากยิ่งขึ้น ส าหรับเนื้อหาในวารสารชีวผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ประกอบด้วยผลงานวิชาการ จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่องการเตรียมวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ เพ่ือใช้ฉีดร่วมกับวัคซีนกาฬโรคเป็ด เรื่องความคุ้มโรคข้ามกันของวัคซีน
โรคปากและเท้าเปื่อยส าหรับโค กระบือ แพะ แกะ ซีโรไทป์ A สเตรนต่างๆ เรื่องการเตรียมไวรัสกาฬโรคเป็ด
ชนิดรุนแรงจากเซลล์คัพภะไก่ปลอดเชื้อ เรื่องระบาดวิทยาทางโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2554 และเรื่องการประเมินคุณภาพตัวอย่างต่อผลการ
ตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผลงานของสัตวแพทย์หญิงวิไล ลินจงสุบงกช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย และเป็นผู้ริเริ่มและจัดท าวิธีการทดสอบของศูนย์อ้างอิงโรคปาก
และเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025:2005 ปัจจุบัน              
ท่านด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ OIE และที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย และเป็นผลงานจาก
นักวิชาการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้อ่านและนักวิชาการที่สนใจและให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ             
ด้วยการส่งผลงานวิชาการและบทความวิชาการที่เป็นประโยชน์มาเผยแพร่ในวารสารชีวผลิตภัณฑ์ และ                
ขอเชิญชวนให้ส่งผลงานวิชาการเข้ามามากๆ เพ่ือให้วารสารฉบับหน้าและฉบับต่อไปได้ตีพิมพ์ให้ได้ปีละ                
2 ฉบับตามวัตถุประสงค ์
 

ขอขอบคุณ 
        กองบรรณาธิการ 
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กำรเตรียมวัคซีนอหิวำต์เป็ด-ไก่ เพื่อใช้ฉีดร่วมกับวัคซีนกำฬโรคเป็ด 
 

วีรชาย  ปู่สูงเนิน1     คณิตา ภาสะฐิติ1   
 

บทคัดย่อ 
 

ศึกษาการเตรียมวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ เพ่ือใช้ฉีดร่วมกับวัคซีนกาฬโรคเป็ด โดยใช้โซเดียมเมตาไบ
ซัลไฟต์ก าจัดฟอร์มาลินที่มีอยู่ในวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ เพ่ือใช้เป็นตัวท าละลายวัคซีนกาฬโรคเป็ดได้ พบว่า
โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ที่ความเข้มข้น 2% และ 3% สามารถก าจัดฟอร์มาลินได้ และเมื่อน าวัคซีน             
อหิวาต์เป็ด-ไก่ท่ีก าจัดฟอร์มาลินแล้วมาเป็นตัวท าละลายวัคซีนกาฬโรคเป็ดไปทดสอบความปลอดภัยและความ
คุ้มโรคในเป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลล์ พบว่าวัคซีนมีความปลอดภัย ให้ความคุ้มโรค 100% ต่อเชื้อ                 
อหิวาต์เป็ด-ไก่และเชื้อกาฬโรคเป็ด จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ที่ความเข้มข้น 2% 
เป็นความเข้มข้นต่ าที่สุดที่ใช้ก าจัดฟอร์มาลินในวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไกไ่ด้ สามารถน ามาใช้เป็นตัวท าละลายวัคซีน
กาฬโรคเป็ด มีความปลอดภัยและให้ความคุ้มโรคในเป็ดทดลองได้ตามมาตรฐาน OIE และ ASEAN  
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ: วัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่     วัคซีนกาฬโรคเป็ด     โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 30130 
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บทน ำ 
 

โรคอหิวาต์เป็ด-ไก่ (Fowl cholera) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida และโรคกาฬ
โรคเป็ด (duck plague) เกิดจากเชื้อ Herpesvirus เป็นโรคติดต่อร้ายแรงพบในไก่ เป็ด ห่าน ไก่งวง สัตว์ปีก
อ่ืนๆ ทุกอายุสัตว์ ในสัตว์ที่มีอายุมากพบว่ามีอัตราการป่วยและตายสูงกว่าสัตว์อายุน้อย ในช่วงฤดูร้อนหรือช่วง
เปลี่ยนฤดูกาลจะมีการระบาดมากที่สุด การฉีดวัคซีนให้สัตว์จึงเป็นวิธีการส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
(Zander et al., 1997)  

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์แนะน าให้ฉีดวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ เข็มแรกในเป็ดอายุ 8-12 สัปดาห์  
เข็มที่ 2 อายุ 16 สัปดาห์ และฉีดซ้ าทุก 3 เดือน ส่วนวัคซีนกาฬโรคเป็ด แนะน าให้ฉีดเข็มแรกในเป็ดอายุ 3-4 
สัปดาห์ เข็มที่ 2 อายุ 10-12 สัปดาห์ เข็มที่ 3 อายุ 24 สัปดาห์ และฉีดซ้ าทุก 6 เดือน (ส านักเทคโนโลยีชีว-
ภัณฑ์สัตว์, 2557) การฉีดวัคซีนทั้งสองชนิดให้แก่เป็ดจะต้องฉีดแยกกัน ท าให้เกษตรกรผู้ใช้สิ้นเปลืองเวลา และ
สัตว์เครียดง่าย ท าให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เป็ดกินอาหารได้น้อย ปริมาณไข่ลดลง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมี
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้วัคซีนรวมอหิวาต์เป็ด-ไก่ และกาฬโรคเป็ดส าหรับป้องกันโรคทั้งสองชนิด (นิคมและ
คณะ, 2529)  นอกจากนี้สุวรรณีและวันชัย (2537) ได้ทดลองผลิตและทดสอบวัคซีนรวมอหิวาต์เป็ด-ไก่และ
กาฬโรคเป็ดในเป็ด จากวัคซีนกาฬโรคเป็ดชนิดเชื้อเป็นที่อ่อนก าลังลงแล้ว (attenuated vaccine) รวมกับ
วัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไกช่นิดเชื้อตายที่ฆ่าเชื้อ (inactivate) โดยผ่านขบวนการพาสเจอไรส์เซชันแล้วน ามารวมกัน
ผลิตเป็นวัคซีนชนิดดูดแห้ง เพื่อสะดวกในการใช้ป้องกันทั้งโรคอหิวาต์เป็ด-ไก่ และกาฬโรคเป็ด ซึ่งวัคซีนรวมที่
ผลิตได้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน (OIE, 2012) แต่เนื่องการจากการผลิตวัคซีนรวมดังกล่าวมีขั้นตอนการ
ผลิตที่ยุ่งยากและหากจะน ามาใช้ในกระบวนการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมต้องปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์
การผลิต รวมทั้งต้องน าแอนติเจนมารวมกันก่อนการท าแห้งและหาสภาวะที่เหมาะสมในการท าแห้ง   

ปัจจุบันมีการใช้วัคซีนรวมในสุนัข โดยใช้วัคซีนชนิดน้ าเป็นตัวท าละลายวัคซีนชนิดดูดแห้ง เช่น วัคซีน
รวม 5 โรค Canigen® DHPPi/L และ Vanguard® HTLP 5/L ประกอบด้วย Canine Distemper Virus,  
Canine Adenovirus type 2 , Canine Parvovirus และ Canine Parainfluenza virus เป็นวัคซีนชนิดดูด
แห้ง และมีวัคซีนชนิดน้ าประกอบด้วย Leptospira interrogans ซีโรวาร์ canicola  และ Leptospira 
interrogans ซีโรวาร์ icterohaemorrhagiae เป็นตัวท าละลาย ใช้ป้องกันโรคไข้หัดสุนัข ตับอักเสบ ล าไส้
อักเสบ พาราอินฟลูเอนซ่าและเลปโตสไปโรซิส ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ ซึ่งเป็นวัคซีน
ชนิดน้ า สามารถใช้ร่วมกับวัคซีนกาฬโรคเป็ดที่อยู่ในรูปดูดแห้งได้ โดยใช้วัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่เป็นตัวท าละลาย
วัคซีนกาฬโรคเป็ด ซึ่งวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ผลิตเป็นวัคซีนเชื้อตายที่ฆ่าเชื้อด้วย 
0.3% ฟอร์มาลิน แต่มีรายงานว่า 0.2% ฟอร์มาลิน สามารถฆ่าเชื้อไวรัสกาฬโรคเป็ดได้ (Fan et al., 2009) 
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนกาฬโรคเป็ด จึงจ าเป็นต้องลดปริมาณฟอร์มาลินในวัคซีน อหิวาต์เป็ด-
ไก่ลง เพ่ือให้สามารถใช้ร่วมกับวัคซีนกาฬโรคเป็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 
(sodium metabisulfite) เนื่องจากเป็นสารเคมีที่ใช้ในการก าจัดฟอร์มาลินได้ดี และไม่ท าให้การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในสัตว์ต่อวัคซีนเปลี่ยนไป (National Research Council, 1981) 
 วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพ่ือหาปริมาณโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ที่เหมาะสมที่สามารถ
ก าจัดหรือลดปริมาณฟอร์มาลินในวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ เพ่ือใช้เป็นตัวท าละลายวัคซีนกาฬโรคเป็ด แล้วน าไป
ทดสอบความปลอดภัยและความคุ้มโรคในเป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลล์  
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อุปกรณ์และวิธีกำร 
 

วัคซีนอหิวำต์เป็ด-ไก่ 
1. เตรียม formalinized broth bacterin ของเชื้อ Pasteurella multocida โดยเพาะเลี้ยงเชื้อ 

Pasteurella multocida serotype A:1 สายพันธุ์ท้องถิ่น ในขวดเริ่มต้น ปริมาตร 4  ลิตรด้วยอาหารเลี้ยง
เชื้อ tryptose phosphate broth ในสภาพมีออกซิเจน ที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 6 ชั่วโมง แล้วน าไปเพาะใน
ถังเฟอร์เมนเตอร์ ขนาด 400 ลิตร ที่อุณหภูมิ 37 oC ความเร็วรอบใบพัด 150 รอบต่อนาที นาน 9 ชั่วโมง เติม 
0.3% ฟอร์มาลินโดยปริมาตร เพ่ือฆ่าเชื้อ จากนั้นเก็บตัวอย่างบรอทแบคเทอรินจ านวน 5 ตัวอย่างๆละ 2 ลิตร  

2. หาปริมาณโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ที่เหมาะสม ส าหรับก าจัด (neutralization) ฟอร์มาลิน โดย
เตรียมสารละลาย 10% โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์เป็น stock solution จากการละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 
100 กรัม ในน้ า 1 ลิตร จากนั้นเตรียมสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ที่ความเข้มข้น 0.5%, 1%, 2% และ 
3% โดยผสม 10% โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ปริมาตร 25, 50, 100 และ 150 มล. ในบรอทแบคเทอรินที่เตรียม
จากข้อ 1. ปริมาตร 500 มล. ตามล าดับ ท าการทดลองในขั้นตอนนี้ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยใช้วัคซีน 3 ชุดการผลิต 

3. ทดสอบหาปริมาณฟอร์มาลินด้วยวิธี Hantzsch’s test (Nash, 1953) โดยเจือจางสารละลาย
มาตรฐานฟอร์มาลินจากความเข้มข้น 0.1% ด้วยน้ ากลั่นให้มีความเข้มข้น 0.01%, 0.02%, 0.03%, 0.04% 
และ 0.05% ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ใส่หลอดทดลอง ความเข้มข้นละ 2 หลอด เจือจางตัวอย่าง               
บรอทแบคเทอรินจากข้อ 2. ที่ความเข้มข้นต่างๆ 10 เท่า ด้วยน้ ากลั่น เพ่ือให้ปริมาณฟอร์มาลินอยู่ระหว่าง
ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน โดยดูดตัวอย่างบรอทแบคเทอรินปริมาตร 100 ไมโครลิตร ใส่หลอด
ทดลอง เติมน้ ากลั่น 900 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากัน ดูดใส่หลอดทดลองที่จะทดสอบหลอดละ 100 ไมโครลิตร 
จ านวน 2 หลอด เติมสารละลาย Ammonium acetate buffer หลอดละ 2 มล. เขย่าให้เข้ากัน น าไปบ่มใน
อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 37 oC นาน 30 นาที น าออกมาตั้งทิ้งไว้ให้เย็น วัดค่า OD ที่ความยาวคลื่น 415 นาโน
เมตร สร้างกราฟสารละลายมาตรฐานฟอร์มาลินน าค่า OD ที่วัดได้จากตัวอย่างบรอทแบคเทอรินเปรียบเทียบ
กับกราฟมาตรฐาน 

4. น าตัวอย่างบรอทแบคเทอรินจากข้อ 2. ที่ผสมกับโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ความเข้มข้นที่ก าจัด
ฟอร์มาลินได้หมดมาผลิตเป็นวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ ให้มีปริมาณเชื้อไม่น้อยกว่า 1x109 CFU/โด๊ส (0.5 มล.) 
ขนาดบรรจุขวดละ 200 โด๊ส 
วัคซีนกำฬโรคเป็ด 

ตัวอย่างวัคซีนกาฬโรคเป็ด ชุดที่ 7/58 ขนาดบรรจุขวดละ 200 โด๊ส มีปริมาณไวรัสไม่น้อยกว่า 103.5 
fifty percent tissue culture infective dose (TCID50)/โด๊ส (0.5 มล.) 
สัตว์ทดลอง 

เป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลล์ คละเพศ อายุ 8 สัปดาห์ ไม่เคยได้รับวัคซีนและไม่เคยเป็นโรคอหิวาต์เป็ด-ไก่
และกาฬโรคเป็ดมาก่อน ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี จ านวน 90 ตัว 
กำรทดสอบคุณภำพวัคซีน 

กำรทดสอบควำมปลอดภัย 
แบ่งเป็ดทดลองเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อขาตัวละ 1 มล. โดยกลุ่มที่ 1 ฉีดวัคซีน

อหิวาต์เป็ด-ไก่  กลุ่มท่ี 2  ฉีดวัคซีนกาฬโรคเป็ดที่เจือจางด้วยน้ ายาละลายวัคซีนกาฬโรคเป็ด และกลุ่มที่ 3 ฉีด
วัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ร่วมกับวัคซีนกาฬโรคเป็ด โดยวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่เป็นตัวท าละลายวัคซีนกาฬโรคเป็ด 

http://lspc-pcr.dld.go.th/
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สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน เป็ดทดลองทุกตัวต้องไม่พบการแพ้วัคซีนและไม่พบอาการและวิการของโรค ทั้ง
อหิวาต์เป็ด-ไก่และกาฬโรคเป็ด จึงถือว่าวัคซีนมีความปลอดภัย (ASEAN secretariat, 1998; OIE, 2012) 

กำรทดสอบควำมคุ้มโรค 
แบ่งเป็ดทดลองเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อขาตัวละ 0.5 มล. ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ฉีด

วัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่  กลุ่มที่ 2  ฉีดวัคซีนกาฬโรคเป็ดที่เจือจางด้วยน้ ายาละลายวัคซีนกาฬโรคเป็ด กลุ่มที่ 3  
และกลุ่มที่ 4 ฉีดวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ร่วมกับวัคซีนกาฬโรคเป็ด โดยใช้วัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่เป็นตัวท าละลาย
วัคซีนกาฬโรคเป็ด  กลุ่มท่ี 5 และกลุ่มที่ 6 เป็นกลุ่มควบคุมไม่ฉีดวัคซีน หลังจากฉีดวัคซีนเป็นเวลา 14 วัน น า
เป็ดทดลองมาฉีดเชื้อพิษทับเข้ากล้ามเนื้อขา ดังนี้ กลุ่มที่ 1  กลุ่มที่ 3  และกลุ่มที่ 5 ฉีดพิษทับด้วยเชื้อ 
Pasteurella multocida serotype A:1 ปริมาณเชื้อ ไม่ต่ ากว่า 100 fifty percent lethal dose (LD50) ตัว
ละ 1 มล. กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 4  และกลุ่มที่ 6 ฉีดพิษทับด้วยเชื้อไวรัสกาฬโรคเป็ดปริมาณ 100 LD50 ตัวละ 1 
มล. จากนั้นสังเกตอาการและนับจ านวนเป็ดตายเป็นเวลา 14 วัน  ซึ่งเป็ดที่ได้รับวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ต้องรอด
อย่างน้อย 70%  และเป็ดกลุ่มควบคุมตาย 80% จึงถือว่าวัคซีนให้ความคุ้มโรค (OIE, 2012) ในขณะที่เป็ดที่
ได้รับวัคซีนกาฬโรคเป็ดต้องรอดอย่างน้อย 90% และไม่มีอาการหรือความผิดปกติใดๆที่บ่งบอกถึงการติดเชื้อ
ไวรัสกาฬโรคเป็ด และเป็ดกลุ่มควบคุมตายทั้งหมดจึงถือว่าวัคซีนให้ความคุ้มโรค (ASEAN secretariat, 1998) 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณฟอร์มาลินหลังถูกก าจัดด้วยโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์โดยใช้ Z-value test 
(Dunn’s test) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
ผล 

 

กำรทดสอบหำปริมำณฟอร์มำลิน 
 ผลการทดสอบหาค่าเฉลี่ยปริมาณฟอร์มาลินที่เหลือในตัวอย่างบรอทแบคเทอริน พบว่าค่าเฉลี่ย
ปริมาณฟอร์มาลินหลังถูกก าจัดด้วยโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ความเข้มข้น 0.5% และ 1% แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ (p<0.05) กับกลุ่มที่ใช้โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ความเข้มข้น 2% และ 3% และกลุ่มที่ไม่ใช้โซเดียม    
เมตาไบซัลไฟต ์โดยกลุ่มที่ใช้โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ความเข้มข้น 0.5% กับ 1% ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
(p>0.05) และกลุ่มที่ใช้โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ความเข้มข้น 2% กับ 3% ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
(p>0.05) (ตารางที่ 1) 
กำรทดสอบคุณภำพวัคซีน 

กำรทดสอบควำมปลอดภัย   
วัคซีนทุกกลุ่มมีความปลอดภัยในเป็ดทดลอง โดยไม่พบการแพ้วัคซีนทั้งทางระบบ systemic และ 

local ไม่พบการบวมหรืออักเสบบริเวณจุดฉีด รวมทั้งไม่พบอาการและวิการทั้งอหิวาต์เป็ด-ไก่และกาฬโรคเป็ด 
กำรทดสอบควำมคุ้มโรค  
ผลการทดสอบความคุ้มโรค กลุ่มที่ฉีดวัคซีน ให้ความคุ้มโรค 100% ทั้ง 4 กลุ่ม (กลุ่มที่ 1-4) และไม่มี

อาการหรือความผิดปกติใดๆที่บ่งบอกถึงการเกิดโรคอหิวาต์เป็ด-ไก่และกาฬโรคเป็ด และกลุ่มควบคุม (กลุ่มที่ 
5 และ 6) เป็ดทดลองท้ังหมดตายภายใน 14 วัน (ตารางที่ 2) 
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วิจำรณ์ 
 

 วัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ผลิตในปัจจุบันเป็นวัคซีนเชื้อตายที่ฆ่าเชื้อด้วย 
0.3% ฟอร์มาลินและไม่ได้มีการก าจัดฟอร์มาลินที่เหลืออยู่ แม้ว่าปริมาณฟอร์มาลินที่เหลืออยู่มีค่าตาม
มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.5% (European Pharmacopoeia, 1997) แต่มีรายงานว่า 0.2% ฟอร์มาลินสามารถ
ฆ่าเชื้อไวรัสกาฬโรคเป็ดได้  (Fan et al., 2009) และฟอร์มาลินถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งจึงต้องมีการก าจัดให้
เหลือน้อยที่สุด ผู้วิจัยได้เลือกใช้โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ เนื่องจากเป็นสารเคมีที่นิยมใช้ในการก าจัดฟอร์มาลิน
ส่วนเกินได้ดีและไม่ท าให้ระบบภูมิคุ้มกันของวัคซีนเปลี่ยนไป (National Research Council, 1981) จากการ
ทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฟอร์มาลินในกลุ่มที่ใช้โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ความเข้มข้น 0.5% และ 1% มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) กับกลุ่มที่ไม่ใช้โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ แต่ค่าเฉลี่ยปริมาณฟอร์มาลิน
ระหว่างความเข้มข้น 0.5% กับ 1% ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05)  ดังนั้นในการผลิตวัคซีนอหิวาต์
เป็ด-ไก่ เพ่ือเป็นวัคซีนชนิดเดียว สามารถเลือกใช้ 0.5% โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์เนื่องจากเป็นความเข้มข้น
ต่ าสุดที่สามารถลดปริมาณฟอร์มาลินได้ แต่หากต้องการผลิตวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ เพ่ือเป็นวัคซีนรวมกับวัคซีน
ชนิดอื่นๆ เช่น วัคซีนกาฬโรคเป็ด หรือวัคซีนชนิดอ่ืนที่อาจได้รับผลกระทบจากฟอร์มาลิน หรือไม่ต้องการให้มี
ปริมาณฟอร์มาลินหลงเหลืออยู่ในวัคซีน อาจเลือกใช้โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ที่ความเข้มข้น 2% หรือ 3% ก็ได้ 
เนื่องจากสามารถก าจัดฟอร์มาลินได้หมดและให้ค่าเฉลี่ยปริมาณฟอร์มาลินไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
(p>0.05) แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) กับทุกกลุ่ม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sotoodehnihnia 
and Aarabi (1988) ที่ใช้ 0.5% ฟอร์มาลินฆ่าเชื้อในวัคซีนแบลคเลก แล้วใช้ 3% โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ก าจัด
ปริมาณฟอร์มาลิน จากนั้นน ามาท าเป็นวัคซีนรวมกับวัคซีนแอนแทรกซ์ชนิดสปอร์มีชีวิต พบว่าโซเดียมเมตาไบ
ซัลไฟต์สามารถก าจัดฟอร์มาลินได้หมดและไม่มีผลต่อจ านวนสปอร์มีชีวิตในวัคซีนแอนแทรกซ์ 

วัคซีนที่เตรียมขึ้นมาจากวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่เชื้อตายชนิดน้ า และวัคซีนกาฬโรคเป็ดเชื้อเป็นชนิดดูด
แห้ง เตรียมจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัส โดยใช้วัคซีนอหิวาต์เป็ด -ไก่เป็นตัวท าละลายวัคซีนกาฬโรคเป็ด 
เช่นเดียวกับงานวิจัยต่างๆ ได้แก่ Edmund and William (1991) ได้ศึกษาการท าวัคซีนชนิดมัลติวาเลนท์ใน
สุนัข โดยผลิตวัคซีนเชื้อเป็นชนิดดูดแห้งจากไวรัสชนิดต่างๆ ได้แก่ Canine distemper virus,  Infectious 
canine hepatitis virus, Canine adenovirus type 2, Canine parainfluenza virus และ Canine 
parvovirus แล้วใช้วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย Leptospira canicola และ Leptospiraictero 
haemorrhagiae เป็นตัวท าละลายพบว่าวัคซีนรวมให้ความคุ้มโรคต่อเชื้อจุลชีพทุกชนิดได้ และในคนมี
การศึกษาการใช้วัคซีนรวมที่ผลิตจากแบคทีเรียและไวรัส เช่น Poovorawan et al. (1997) ศึกษาการฉีด
วัคซีนรวมโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน  (แบคทีเรีย) ก่อน แล้วฉีดวัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบบี เปรียบเทียบ
กับการฉีดวัคซีนรวม 4 โรค คือ โรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ซึ่งผลิตเป็นวัคซีนชนิดดูดแห้งแล้วใช้วัคซีนโรค
ไวรัสตับอักเสบบีเป็นตัวท าละลาย พบว่าการฉีดวัคซีนรวม 4 โรค  ให้ภูมิคุ้มกันสูงและยาวนานกว่าการฉีดแยก
เข็มกัน ดังนั้นประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการฉีด การจัดเก็บ และการขนส่งวัคซีน 
รวมทั้งช่วยประหยัดแรงงานและงบประมาณ  
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สรุป 
 

 โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ที่ความเข้มข้น 2% เป็นความเข้มข้นต่ าที่สุดที่ใช้ก าจัดฟอร์มาลินในวัคซีน              
อหิวาต์เป็ด-ไก่ได้หมด สามารถน ามาใช้เป็นตัวท าละลายวัคซีนกาฬโรคเป็ด มีความปลอดภัยและให้ความคุ้ม
โรคในเป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลล์ได้ตามมาตรฐาน 
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ตำรำงท่ี 1 ค่าเฉลี่ยปริมาณฟอร์มาลินที่เหลือในตัวอย่างบรอทแบคเทอรินหลังการใช้โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ที่
ความเข้มข้นต่างๆ 

 

กลุ่มที่ % ควำมเข้มข้น โซเดียมเมตำไบซัลไฟต์ % ค่ำเฉลี่ยปริมำณฟอร์มำลิน 
1 0% 0.28±0.01a 

2 0.5% 0.07±0.04ab 

3 1% 0.01±0.02ab 

4 2% 0b 

5 3% 0b 

 

หมายเหตุ  ตัวอักษร a, b ที่แตกต่างกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
 
 

ตำรำงท่ี 2  ผลการทดสอบความคุ้มโรคหลังการฉีดวัคซีนชนิดต่างๆ 
 

กลุ่มที่ วัคซีน 

% ควำมคุ้มโรค 
(จ ำนวนสัตว์คุ้มโรค/ 
จ ำนวนสัตว์ท้ังหมด) 

อหิวำต์เป็ด-ไก่ กำฬโรคเป็ด 
1 วัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ 100% (10/10) - 
2 วัคซีนกาฬโรคเป็ด - 100% (10/10) 
3 วัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไกท่ี่ฉีดร่วมกับวัคซีนกาฬโรคเป็ด 100% (10/10) - 
4 วัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไกท่ี่ฉีดร่วมกับวัคซีนกาฬโรคเป็ด - 100% (10/10) 
5 ไม่ฉีดวัคซีน 0% (0/10) - 
6 ไม่ฉีดวัคซีน - 0% (0/10) 
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Preparation of fowl cholera vaccine for injection with duck plague vaccine 

 
Weerachai  Poosungnoen 1     Kanita  Bhasathiti 1 

 
Abstract 

 

 The preparation of fowl cholera vaccine for injection with duck plaque vaccine, using 
sodium metabisulfite to neutralize formalin in fowl cholera vaccine, before dissolve of duck 
plaque vaccine was studied. The results showed that concentration (w/v) of sodium 
metabisulfite at 2% and 3% were neutralized the formalin. The fowl cholera vaccine with 
2% sodium metabisulfite was used as diluent for duck plaque vaccine to evaluate safety 
and potency in Khaki Campbell ducks. The vaccine was safe and protected (100%) both 
fowl cholera and duck plaque disease. In conclusion, 2% sodium metabisulfite was the 
minimum concentration that can neutralize the formalin and can be use as diluent to duck 
plaque vaccine and be administered with safety and completely prevent the fowl cholera 
and duck plaque disease in experimental ducks met the OIE and ASEAN requirements. 

 
   
 
 
 
Keywords: fowl cholera vaccine,     duck plague vaccine,     sodium metabisulfite 
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ควำมคุ้มโรคข้ำมกันของวัคซีนโรคปำกและเท้ำเปื่อยส ำหรับโค กระบือ แพะ แกะ  
ซีโรไทป์ A สเตรนต่ำงๆ 

 
ไชยา  สง่าประโคน1   วรพร  ปู่สูงเนิน1   วรพงษ์ ศรีวิไลฤทธิ์1  ร่มพฤกษ์  อุดล2 

 
บทคัดย่อ 

 

  วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความคุ้มโรคข้ามกันของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
ส าหรับโคกระบือ แพะ แกะ ซีโรไทป์ A สเตรน A118/87, Aสกลนคร/97 และ Aลพบุรี/2012 ที่ใช้อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เจลเป็นแอดจูแวนท์ 
น าไปทดสอบความคุ้มโรคภายหลังการฉีดวัคซีนสเตรนละ 15 ตัว  ๆละ 2 มิลลิลิตร ในวันที่ 21 หลังฉีดวัคซีน โดยแบ่ง                
โคทดลองที่ฉีดวัคซีนในแต่ละสเตรนออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 5 ตัว แล้วฉีดพิษทับด้วยเชื้อไวรัสโรคปากและ              
เท้าเปื่อยซีโรไทป์ A สเตรน A118/87 หรือ Aสกลนคร/97 หรือ Aลพบุรี/2012 ที่เป็น homologous strain และ 
heterologous strain กับไวรัสที่ใช้ผลิตวัคซีน สังเกตอาการและตรวจดูวิการ เป็นเวลา 8 วัน พบว่า วัคซีนสเตรน 
A118/87 ให้ความคุ้มโรค เท่ากับ 100%, 50% และ 0% วัคซีนสเตรน Aสกลนคร/97 ให้ความคุ้มโรค เท่ากับ 
100%, 100% และ 40% และวัคซีนสเตรน Aลพบุรี/2012 ให้ความคุ้มโรค เท่ากับ 100%, 75% และ 80%              
ต่อเชื้อพิษทับ A118/87 , Aสกลนคร/97 และ Aลพบุรี/2012 ตามล าดับ ดังนั้นไวรัสสเตรน Aลพบุรี/2012 จะสามารถให้
ความคุ้มโรคข้ามต่อสเตรน heterologous ได้ดีกว่า A118/87 และ Aสกลนคร/97  
   

 
 
 
 

ค ำส ำคัญ:  ความคุ้มโรคข้าม     วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย     ซีโรไทป์เอ 
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2 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 



 
วารสารชีวผลิตภัณฑ์   ปีท่ี 27  ฉบับที ่1-2  มีนาคม-กันยายน  2561         16       J.Vet.Biol. Vol. 27  No.1-2  March-September  2018 

 
 

บทน ำ 
 

โรคปากและเท้าเปื่อย เกิดจากเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease 
Virus, FMDV) อยู่ในสกุล (Genus) Apthovirus ตระกูล (Family) Picornaviridae ซึ่งเป็น RNA virus 
ก่อให้เกิดโรคในสัตว์กีบที่เป็นทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า  ในปัจจุบันมี 7 ซีโรไทป์ คือ O, A, C, SAT1, SAT2, 
SAT3 และ Asia1 ซึ่งในแต่ละซีโรไทป์ ยังมีชนิดย่อย (subtype) รวม 64 subtypes ดังนี้ ซีโรไทป์ O มี 11 
subtype (O1-O11), ซีโรไทป์ A มี 32 subtype (A1-A32), ซีโรไทป์ C มี 5 subtype(C1-C5), ซีโรไทป์ Asia1 มี 
3 subtype (As1/1-As1/3) และซีโรไทป์ SAT1, SAT2, SAT3 มี 6, 3 และ 4 subtype ตามล าดับ 
(Rweyemamu, 1984) โดยแต่ละซีโรไทป์จะไม่ให้ความคุ้มโรคข้ามกัน 
 ในประเทศไทยพบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นประจ าทุกปี คือ ซีโรไทป์ O และ A 
ในขณะที่ซีโรไทป์ Asia1 ไม่พบการระบาด โดยซีโรไทป์ O จากการศึกษาความสัมพันธ์ทางซีรัมวิทยา                  
(r-value) ระหว่างเชื้อไวรัสที่ใช้ผลิตวัคซีนและเชื้อที่ระบาดในพ้ืนที่ พบว่า มีความสัมพันธ์กัน (r0.4) (Udon 
and Linchongsubongkoch, 2006; Udon et al., 2008) แสดงว่าวัคซีนที่ผลิตสามารถป้องกันการระบาด
ของโรคได้โดยส่วนใหญ่ ส าหรับซีโรไทป์ A พบว่ามีการเปลี่ยนคุณสมบัติอยู่เสมอ มีหลายสเตรนที่ใช้ในการผลิต
วัคซีน เช่น  A Nakornpathom/87 หรือเรียก A132/87   เป็นสเตรนที่มีการระบาดก่อนปี พ.ศ. 2540 และเมื่อเกิด              
การระบาดในโคที่จังหวัดสกลนครในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเชื้อมีคุณสมบัติทางซีรัมวิทยาต่างออกไป ตั้งชื่อเป็น               
ASakolnakorn/97 หรือเรียก Aสกลนคร/97 ต่อมาเกิดการระบาดที่จังหวัดสระบุรีในปี พ.ศ. 2545 ได้จ าแนกเป็น                   
สเตรนใหม่คือ ASaraburi/87 หรือเรียก A118/87 ต่อมาระหว่างปลายปี พ.ศ. 2555 ถึงต้นปี พ.ศ. 2556 พบ               
การระบาดของโรคที่จังหวัดลพบุรี มีการเก็บวิการและซีรัมมาตรวจวิเคราะห์โดยศูนย์อ้างอิงโรคปากและ              
เท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศออ.) พบว่า เชื้อมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไป (Udon and 
Kamolsiripichaiporn, 2012) จึงได้ส่งตัวอย่างให้ World Reference Laboratory (WRL) ตรวจสอบเพ่ิมเติม 
พบว่า มีความใกล้เคียงกับ A22/Iraq/64  มากกว่า A132/87, Aสกลนคร/97หรือ A118/87 แต่มีล าดับ (sequence) ของ 
neucleotide อยู่ในกลุ่ม Asia topotype เดียวกันและได้ตั้งชื่อใหม่เป็น Aลพบุรี/2012 และจากการทดสอบ              
ความคุ้มโรคของวัคซีนชนิด monovalent-Aลพบุรี/2012 มีความคุ้มโรค 18.20PD50 (50%Protective dose)/dose 
ในโคต่อเชื้อ Aลพบุรี/2012 ที่ใช้เป็น homologous challenge strain (สมเกียรติ และคณะ, 2556) ซึ่งมากกว่าที่ 
OIE (2012) ก าหนด (3PD50/dose) และสามารถใช้ในการควบคุมโรคเมื่อเกิดการระบาดได้ 
(6PD50/dose) 

จากการรายงานการศึกษาของ Brehm และคณะ (2008) โดยการฉีดวัคซีนซึ่งเป็น high potency 
vaccine ที่ผลิตจาก A22 Irak/64, AIran/96 และ AIran/99 พบว่า เมื่อฉีดพิษทับโดยใช้ homologous strain จะให้
ความคุ้มโรค 32 PD50/dose ในทุกสเตรนวัคซีน ขณะที่ความคุ้มโรคของวัคซีน A22 Irak/64 โดยใช้ 
heterologous strain AIran/96 และ AIran/99 จะให้ความคุ้มโรค เท่ากับ 6.06 และ 3.84 PD50/dose ตามล าดับ 
วัคซีน AIran/96 ให้ความคุ้มโรคต่อ heterologous strain A22 Irak/64 และ AIran/99 เท่ากับ 8.0 และ 10.56 
PD50/dose ตามล าดับ ส่วนวัคซีน AIran/99 ให้ความคุ้มโรคต่อ heterologous strain A22 Irak/64 และ AIran/96 

เท่ากับ 13.93 และ 18.38 PD50/dose ตามล าดับ ส าหรับความสัมพันธ์ทางซีรัมวิทยา (r-value) จากการ
ทดสอบโดยวิธี Virus neutralization test (VNT) พบว่า A22 Irak/64 มีความแตกต่าง (r10.3; OIE, 2012; 
Rweyemamu, 1984) กับ AIran/96 และ AIran/99 โดยมีค่าเท่ากับ 0.09 และ 0.04 ตามล าดับ ถ้าเป็น AIran/96 ก็
มีความแตกต่างกับ A22 Irak/64 และ AIran/99 โดยมีค่าเท่ากับ 0.10 และ 0.12 ตามล าดับ และถ้าเป็น AIran/99 ก็มี
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ความแตกต่างกับ A22 Irak/64 และ AIran/96 โดยมีค่าเท่ากับ 0.10 และ 0.23 ตามล าดับ สอดคล้องกับรายงานของ  
Konig and Peres-Filgueia (2011) โดยใช้  AIran/96 เป็น vaccine strain และใช้ A22 Irak/64 เป็น challenge 
strain โดยทดสอบซ้ า (n=5) ในสัตว์ทดลอง (n=75) พบว่า วัคซีนดังกล่าวให้ความคุ้มโรค ระหว่าง 0.5-3.48 
PD50/dose (เฉลี่ย 1.03 PD50/dose) ซึ่งแสดงว่า ค่าความสัมพันธ์อาจไม่สอดคล้องกับผลการทดสอบ              
ความคุ้มโรคโดยการฉีดพิษทับในบางสเตรนจึงต้องทดสอบความคุ้มโรคโดยการฉีดพิษทับในสัตว์เป้าหมาย 

การสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยแต่ละซีโรไทป์จะไม่ให้ความคุ้มโรค ข้ามกัน (cross-
protection) แต่ในซีโรไทป์เดียวกันแต่ต่างสเตรนอาจให้ความคุ้มโรคข้ามกันได้บ้าง (Rweyemamu, 1978; 
Rweyemamu, 1984; Rweyemamu and Hingley, 1984; OIE, 2012; Konig and Peres-Filgueia, 2011) 
เช่น เมื่อเกิดการระบาดของ Aลพบุรี/2012 ปี 2554-2555 ที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี ที่มีคุณสมบัติต่างจาก A118/87 
และ Aสกลนคร/97 บ้าง ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวฉีดวัคซีนชนิดไตรวาเลนท์ ที่มี A118/87 ไว้ แต่ไม่สามารถป้องกันโรคได้ 
กรมปศุสัตว์จึงให้ผลิตวัคซีน monotype Aสกลนคร/97 ส าหรับฉีดเพ่ือควบคุมและหยุดยั้งการระบาดของโรค                   
ซึ่งสามารถควบคุมโรคได้ (ข้อมูลยังไม่ตีพิมพ์) ก่อนที่จะมีการผลิต monovalent Aลพบุรี ส าเร็จ แสดงว่า ถึงแม้
เชื้อไวรัสจะมีความแตกต่างกันทางซีรัมวิทยาหรือต่างสเตรนกัน ก็ยังสามารถให้ความคุ้มโรคข้ามสเตรนกันได้
บ้าง แต่จะไม่ครอบคลุมทั้งหมดถ้าจะให้วัคซีนมีความคุ้มโรคกับเชื้อที่ต่างสเตรนกันด้วยต้องใช้ high potency 
vaccine หรือถ้าใช้วัคซีนปกติที่ใช้ฉีดป้องกันโรคเป็นประจ า ก็ต้องมีการฉีดกระตุ้น (booster) หลังจาก             
ฉีดเข็มแรกเพ่ือเพ่ิมระดับภูมิคุ้มโรคให้สูงขึ้น (OIE, 2012) 
 ดังนั้น ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) จึงจะศึกษาความคุ้มโรคข้ามกันที่เกิดจากวัคซีนซีโรไทป์  
สเตรน A118/87, Aสกลนคร/97 และ Aลพบุรี/2012 โดยวิธีฉีดพิษทับ เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการใช้แอนติเจน
ไวรัสเพ่ือผลิตวัคซีน ส าหรับใช้ในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคและก าจัดโรคให้หมดไป 
 

อุปกรณ์และวิธีกำร 
 

วัคซีน 
ผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเอเควียสที่ผสมอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เจลเป็นแอดจูแวนท์ส าหรับโค 

กระบือ แพะ แกะ  ชนิดโมโนวาเลนท์  A ตามวิธีการของ สทช. ต ารับละ 20 ลิตร จ านวน 3 ต ารับ คือ  
- ต ารับที่ 1 วัคซีน สเตรน A118/87 
- ต ารับที่ 2 วัคซีน สเตรน Aสกลนคร/97 
- ต ารับที่ 3 วัคซีน สเตรน Aลพบุรี/2012 
โดยแต่ละต ารับมีปริมาณแอนติเจน (146S particles) เท่ากับ 3 µg/dose แบ่งบรรจุขวดละ 20 โด๊ส 

(40 มิลลิลิตร) เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส รอการทดสอบต่อไป 
สัตว์ทดลอง 

ใช้โคพันธุ์พ้ืนเมือง ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่เกิน 8 เดือน สุขภาพแข็งแรง จ านวน 
57 ตัว เป็นโคที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนหรือเคยติดเชื้อ ตรวจโดยวิธี Non-structural protein (NSP) test 
และตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีโดยวิธี Virus neutralization test (VNT) และ Liquid phase 
blocking ELISA (LP ELISA) 
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กำรทดสอบควำมปลอดภัย (Safety)  
ใช้โคทดลอง 2 ตัว/ต ารับ (รวม 6 ตัว) ฉีดวัคซีนแตล่ะต ารับ จ านวน 2 เท่าของโด๊สปกติ สังเกตการแพ้

วัคซีนทั้งทางระบบ (systemic) และเฉพาะที่ (local) อาการและวิการของโรค เป็นเวลา 14 วัน (ส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์, 2558ก; OIE, 2012) เจาะเลือดก่อนฉีดวัคซีน, หลังฉีดวัคซีน 4, 7, 10 และ 14 วัน เพ่ือ
ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโดยวิธี VNT และ LP ELISA และตรวจการติดเชื้อโดยวิธี NSP test ทั้งนี้โคทั้งหมดให้
เลี้ยงต่ออีก 7 วัน (รวมเป็น 21 วัน) แล้วท าการเจาะเลือดเพ่ือเก็บซีรัมเป็น homologous serum ส าหรับการ
ตรวจทางซีรัมวิทยาโดยวิธี VNT และ LP ELISA ต่อไป 
กำรทดสอบควำมคุ้มโรค (Potency) 
- แบ่งโคทดลองเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 17 ตัว (รวม 51 ตัว) แล้วฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ตัวละ 2 มิลลิลิตร เข้า          

ใต้ผิวหนัง  ต ารับละ 15 ตัว อีก 6 ตัว ไมฉ่ีดวัคซีน เป็นกลุ่มควบคุม   
- เจาะเลือดโคทดลอง จ านวน 7 ครั้ง ดังนี้ ก่อนฉีดวัคซีน หลังฉีดวัคซีน 4, 7, 10, 14, 20 วัน (ก่อนฉีด            

พิษทับ) และหลังฉีดพิษทับ 8 วัน เพ่ือตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโดยวิธี VNT และ LP ELISA และตรวจการ
ติดเชื้อโดยวิธี NSP test 

- การฉีดพิษทับ หลังฉีดวัคซีน 21 วัน ฉีดพิษทับด้วยเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไทป์เอที่เป็น 
homologous strain กับไวรัสที่ใช้ผลิตวัคซีน และเชื้อที่เป็น heterologous strain กับไวรัสที่ใช้ผลิตวัคซีน  
ที่มีความรุนแรง 10,000 CID50 (50% cattle infectious dose/ตัว)  ที่ลิ้นของโค (intradermo-lingual 
route) สังเกตอาการ วัดอุณหภูมิ และตรวจดูวิการทุกวัน เป็นเวลา 8 วัน (ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์, 
2558ข; OIE, 2012) สัตว์ที่มีความคุ้มโรคจะไม่เกิดวิการ เช่น ตุ่มน้ าใสที่กีบเท้าบริเวณ coronary band และ
พ้ืนกีบ น าจ านวนสัตว์ที่ไม่เกิดวิการไปค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความคุ้มโรค ซึ่งต้องมีความคุ้มโรคไม่น้อยกว่า 
75% เมื่อฉีดพิษทับด้วย homologous strain กับไวรัสที่ใช้ผลิตวัคซีน  

กำรตรวจทำงซีรัมวิทยำ (Serological test) 
1. Virus neutralization test (VNT)  

ตรวจระดับแอนติบอดีต่อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย (ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์, 2555ค; OIE, 2012) 
โดยน าซีรัมที่ต้องการตรวจสอบหาระดับแอนติบอดีมา inactivate ที่ 56oC เป็นเวลา 30 นาที แล้วน ามา            
เจือจางแบบ 2-fold dilution ใน flat-bottomed microplate และ neutralize ด้วยไวรัส ปริมาตรที่เท่ากับ
ซีรัม คือ 50 µl ซึ่งมีความรุนแรง 100 TCID50 ที่อุณหภูมิ 37oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ใน 5% CO2 Incubator
หลังจากนั้นเติม secondary lamb kidney cells หลุมละ 150 µl บ่มที่อุณหภูมิ 37oC อ่านผลพยาธิสภาพ
ของเซลล์ (Cytopathic effect, CPE) เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ค านวณค่า log VNT titer ตามวิธีของ Karber 
(1931) ซึ่งตามมาตรฐาน OIE (2012) ก าหนดไว้ว่า  ถ้าค่า log VNT 1.20 (ไตเตอร์ 1/16) แปลผล เป็นลบ   
ค่า log VNT  1.20  แปลผล เป็นบวก 
2. Liquid phase blocking ELISA (LP ELISA) 

ตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย โดยวิธี Indirect double antibody sandwich 
ELISA (ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , 2554ก) โดยการ coat rabbit 
anti-FMDV ลงใน flat-bottom microplate เก็บค้างคืนที่อุณหภูมิ 4oC แยกเตรียม virus-serum mixture 
ใน U-bottom microplate แยกแต่ละไทป์โดยเจือจางซีรัมแบบ 2-fold dilution แล้วเติมไวรัสที่มีความ
เข้มข้นคงที่ (เมื่ออ่านค่า 50% ของ ODmaxที่ 450nm. มีค่า = 1.5 จากการท า antigen titration) ลงในซีรัม
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ควบคุมและตัวอย่างซีรัมที่จะทดสอบซึ่งท าเป็น dilution ไว้ ด้วยปริมาตรเท่ากันคือ 50 µl น าไปเขย่าค้างคืนที่
อุณหภูมิ 4oC หลังจากนั้นถ่ายสารละลาย virus-serum mixture จาก U-bottom microplate ไปยัง flat-
bottom microplate ซึ่ง coat rabbit anti-FMDV และล้างด้วยสารละลาย Phosphate buffered saline 
(PBS) แล้ว น าไปอบที่อุณหภูมิ 37oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ล้างด้วย PBS แล้วเติม Guinea pig anti-FMDV 
serum น าไปเขย่าในตู้อบที่อุณหภูมิ 37oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ล้างด้วย PBS หลังจากนั้นเติม anti guinea pig 
IgG-HRP conjugate เขย่าในตู้อบที่อุณหภูมิ 37oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ล้างด้วย PBS แล้วเติม substrate 
หลุมละ 100 µl ปล่อยให้ท าปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้อง 20 นาที แล้วหยุดปฏิกิริยาของ substrate ด้วย                  
1M H2SO4 หลุมละ 50 µl น าไปอ่านค่า Optical density (OD) ที่ความยาวคลื่น 450 nm ด้วย ELISA 
reader น าค่า OD ที่ได้มาค านวณค่าแอนติบอดีตามวิธีของ Hamblin และคณะ (1986) ซึ่งตามมาตรฐาน OIE 
(2012) ก าหนดไว้ว่า ถ้า ค่า log ELISA 1.60 (ไตเตอร์ 1/40) แปลผล เป็นลบ  และ ค่า log ELISA  1.90 
(ไตเตอร์ 1/80) แปลผล เป็นบวก 
3. Non-structural protein test (NSP test) 

ตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อส่วน 3ABC ของ NSP  ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย โดยใช้ชุดตรวจ
ส าเร็จรูปซึ่งผลิตในเชิงพาณิชย์1 ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบด าเนินการตามคู่มือของผู้ผลิต (ศูนย์อ้างอิงโรคปาก 
และเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2554ข) โดยการเจือจางซีรัมที่ต้องการตรวจ และซีรัมควบคุม
เป็น 1:5 ใน  plate ที่ coat ด้วย 3ABC monoclonal antibody ซึ่งถูกจับด้วย 3ABC protein FMDV ที่มี
ความจ าเพาะกัน ที่มากับชุดตรวจสอบ เขย่าให้เข้ากัน วางค้างคืนที่อุณหภูมิห้อง (20-25oC) ล้างด้วย PBS เติม 
conjugate หลุมละ 100 µl วางที่อุณหภูมิห้อง นาน 1 ชั่วโมง ล้างด้วย PBS  เติม substrate หลุมละ 100 µl วางที่
อุณหภูมิห้อง นาน 20 นาที เติม stop solution หลุมละ100 µl น าไปอ่านค่า OD ที่ความยาวคลื่น 450 nm ด้วย 
ELISA reader น าค่า OD ที่ได้มาค านวณค่า percentage inhibition (PI) ซึ่งถ้า ค่า PI  50% แปลผล เป็นลบคือ 
ไม่มีแอนติบอดีต่อ 3ABC-NSP of FMDV และ ค่า PI  50% แปลผล เป็นบวกคือ มีแอนติบอดีต่อ 3ABC-
NSP of FMDV 
 

ผล 
 

วัคซีนทั้ง 3 ต ารับที่ผลิต (โมโนวาเลนท์ A118/87, Aสกลนคร/97 และ Aลพบุรี/2012) มีความปลอดภัยใน              
โคทดลอง โดยไม่พบการแพ้วัคซีนทั้งทางระบบ systemic และ local ไม่พบอาการและวิการของโรคปากและ
เท้าเปื่อย รวมทั้งไม่กระตุ้นให้สัตว์สร้างแอนติบอดีต่อ NSP และจากการทดสอบหาระดับระดับแอนติบอดีโดยวิธี 
VNT ต่อไวรัสทัง้ 3 สเตรน ได้ค่าเฉลี่ยของระดับแอนติบอดีสูงมากกว่า 1.20 logVNT ตั้งแต่วันที่ 7 หลังฉีดวัคซีน 
(รูปที่ 1A, 1C และ 1E) และการทดสอบหาระดับแอนติบอดีโดยวิธี LP ELISA ได้ค่าเฉลี่ยของระดับแอนติบอดี
สูงมากกว่า 1.90 logELISA ต่อไวรัสทั้ง 3 สเตรน ตั้งแต่วันที่ 7 หลังฉีดวัคซีน เช่นกัน (รูปที่ 1B, 1D และ 1F) 

การทดสอบความคุ้มโรคข้ามของวัคซีนโมโนวาเลนท์ A118/87 , Aสกลนคร/97 และ Aลพบุรี/2012 พบว่าสเตรน 
Aลพบุรี/2012 ให้ความคุ้มโรคข้ามสเตรน (heterologous) ได้ดีกว่าสเตรน A118/87 และ Aสกลนคร/97 (ตารางที่ 1) 
ส าหรับระดับแอนติบอดีที่เกิดจากการฉีดวัคซีนในกลุ่มสัตว์ทดสอบความคุ้มโรคทั้ง 3 สเตรน โดยวิธี VNT             
(รูปที่ 2A, 2C และ 2E) พบว่าระดับแอนติบอดีเฉลี่ย (n=15) ต่อไวรัสไทป์ A สเตรน A118/87, Aสกลนคร/97 และ  
Aลพบุรี/2012 จะต่ ากว่า 1.20 logVNT ยกเว้นการฉีดวัคซีน A118/87 จะให้ระดับแอนติบอดีต่อไวรัส A118/87  สูงกว่า  
1 PrioCHECKFMDV NS, Switzerland 
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1.20 logVNT ตั้งแต่วันที่ 7 หลังฉีดวัคซีน แต่ระดับแอนติบอดีไม่สูงมากนักเฉลี่ยประมาณ 1.30 logVNT ขณะที่
วิธี LP ELISA (รูปที่ 2B, 2D และ 2F) พบว่าวัคซีนทั้ง 3 สเตรน มีระดับแอนติบอดีต่อไวรัสทั้ง 3 สเตรนได้ดี
และมากกว่า 1.90 logELISA หรือ 1/80 ตั้งแต่วันที่ 7 หลังฉีดวัคซีน สูงสุดวันที่ 10 หลังฉีดวัคซีน แล้วลดลง 
แต่ยังสูงมากกว่า 1.90 logELISA ในวันฉีดพิษทับ 
  ผลการตรวจหาแอนติบอดีต่อ 3ABC-NSP ไม่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกตลอดการทดสอบ (ก่อนฉีด  
พิษทับ) แต่หลังฉีดพิษทับ 8 วัน  มีตัวอย่างจากโคที่ฉีดวัคซีนที่ให้ผลบวก จ านวน  10 ตัว จากโคทั้งหมด                
ที่เหลือหลังฉีดพิษทับ 41 ตัว คิดเป็น 24.39% โดย 1 ใน 10 ตัว มีความคุ้มโรค ส าหรับโคตัวควบคุม 
(control) มีโคที่ให้ผลบวก จ านวน 2 ตัว จาก 6 ตัว คิดเป็น 33.33% (ตารางที่ 2) 
 

วิจำรณ์ 
 

 จากผลการทดสอบความคุ้มโรค จะเห็นว่า วัคซีนสเตรน Aลพบุรี/2012 ให้ความคุ้มโรคครอบคลุมต่อ           
การฉีดพิษทับด้วยไวรัสสเตรนเดียวกัน (homologous strain) ได้ 80% คือคุ้มโรคในโค 4 ตัว จาก 5 ตัว ที่ฉีด
วัคซีน 1 โด๊ส และยังป้องกันโรคข้ามสเตรน (heterologous strain) คือ สเตรน A118/87 และ  Aสกลนคร/97 ด้วย 
โดยให้ความคุ้มโรคต่อ A118/87 และ Aสกลนคร/97 เท่ากับ 100% และ 75% ตามล าดับ ซึ่งให้ความสามารถในการ
ป้องกันโรคได้ 75% ตามมาตรฐานที่ OIE ก าหนด (OIE, 2012) รองลงมาเป็นวัคซีนสเตรน Aสกลนคร/97 จะ
สามารถป้องกันโรคที่เกิดจาก Aสกลนคร/97 และ A118/87 ได้ 100% แต่ป้องกันไวรัสสเตรน Aลพบุรี/2012 ได้ 40% 
ต่ ากว่ามาตรฐาน ขณะที่วัคซีนสเตรน A118/87  สามารถป้องกันเชื้อที่เป็น homologous strain เท่านั้น ป้องกัน
โรคที่เกิดจาก Aสกลนคร/97 ได้ 50% แต่ไม่สามารถปอ้งกันสเตรน Aลพบุรี/2012 ได้เลย (ตารางที่ 1) แต่เมื่อดูที่ระดับ
แอนติบอดี พบว่าการทดสอบด้วยวิธี VNT และ LP-ELISA มีความแตกต่างกัน (รูปที่ 2) โดยวิธี VNT เฉพาะ
การฉีดวัคซีนสเตรน A118/87  เท่านั้นที่ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยต่อไวรัสสเตรน A118/87  1.2 logVNT ส่วนการฉีด
วัคซีน Aสกลนคร/97 และ Aลพบุรี/2012 ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยต่อไวรัสทั้ง 3 สเตรนต่ ากว่า 1.2 logVNT จนถึงวันฉีด
พิษทับ ขณะที่การทดสอบโดยวิธี LP-ELISA ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยต่อไวรัสทั้ง 3 สเตรนสูงกว่า 1.90 logELISA 
แสดงว่าสัตว์ต้องคุ้มโรคได้คือไม่เกิดโรค แต่จากการฉีดพิษทับพบว่าไม่สามารถป้องกันโรคได้ แต่ถ้ามีการฉีดวัคซีน 
double dose (รูปที่ 1) พบว่า วัคซีนทั้ง 3 สเตรน จะกระตุ้นให้สัตว์สร้างภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าระดับที่ป้องกันโรค
ได้ทั้ง 3 สเตรน คล้ายคลึงกันทั้งจากการทดสอบโดยวิธี VNT และ LP-ELISA ซึ่งจะได้ศึกษาหาความแตกต่าง             
ที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบกันต่อไป ทั้งนี้จากการตรวจสอบหาระดับภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีจากสัตว์ป่วย            
ในพื้นที่และสัตว์ทดลองที่ใช้ในการทดสอบความปลอดภัย (safety) และความคุ้มโรค (potency) โดยวิธี VNT 
และ LP-ELISA เช่น ตัวอย่างซีรัมโคป่วยจากจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสระบุรี เมื่อน ามาตรวจวินิจฉัยแล้ว
ว่าเกิดจากซีโรไทป์ A พบว่า มีระดับแอนติบอดีต่อทั้ง A118/87, Aสกลนคร/97 และ Aลพบุรี/2012 ในระดับสูงทั้งหมด 
ทั้งสองวิธี (ข้อมูลยังไม่ตีพิมพ์) 
 ดังนั้นการใช้ระดับแอนติบอดีจากวิธี VNT และ ELISA มาใช้ในการตัดสินว่าสัตว์ที่มีระดับแอนติบอดีสูงๆ
ต้องมีความคุ้มโรคด้วยนั้น ไม่ถูกต้องเสมอไป เพราะยังมีสัตว์บางตัวที่เป็นโรคได้ หรือการหาความสัมพันธ์               
(r-value) ระหว่างเชื้อไวรัสที่ใช้ในการผลิตวัคซีนกับเชื้อที่ระบาดในพ้ืนที่ Rweyemamu (1984) ได้แนะน าให้  
ท าการรวม (pool) ซีรัมที่ใช้เป็น homologous serum มาใช้ในการหาความสัมพันธ์แทนการใช้เฉพาะตัว 
(individual serum) เพ่ือลดความผิดพลาด ทั้งนี้ยังมีการศึกษาของ Brehm และคณะ (2008) โดยการฉีด high 
potency vaccine ที่ผลิตจาก A22 Irak/64, AIran/96 และ AIran/99 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กันทางซีรัมวิทยาโดยวิธี 
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VNT (r-value0.3) แล้วฉีดพิษทับโดยใช้ homologous strain ชนิดเดียวกับที่ผลิตวัคซีนและที่ต่างจาก
วัคซีน (heterologous strain) พบว่า ถ้าค่า r มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น ความคุ้มโรค (PD50 value) ก็เพ่ิมขึ้น
ด้วย ขณะที่  Konig and Peres-Filgueia (2011) ใช้ AIran/96 เป็น vaccine strain และใช้ A22 Irak/64 เป็น 
challenge strain ซึ่งไวรัสทั้ง 2 สเตรน มี r-value0.3 โดยทดสอบซ้ า (n=5) ในสัตว์ทดลอง (n=75) พบว่า 
วัคซีนดังกล่าวให้ความคุ้มโรค ระหว่าง 0.5-3.48 PD50/dose (เฉลี่ย 1.03 PD50/dose) ซึ่งแสดงว่าค่าความสัมพันธ์
อาจไม่สอดคล้องกับผลการทดสอบความคุ้มโรคโดยการฉีดพิษทับในบางสเตรนจึงจ าเป็นต้องทดสอบความคุ้มโรค
โดยการฉีดพิษทับในสัตว์เป้าหมายเช่นเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้  ซึ่งคณะผู้วิจัยจะได้ศึกษาต่อไป 
 

สรุป 
 

 ไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์ A สเตรน Aลพบุรี/2012  ให้ความคุ้มโรคข้ามได้ดีกว่า A118/87 และ             
Aสกลนคร/97 มีความเหมาะสมที่จะใช้ผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ส าหรับโค กระบือ แพะ แกะ เพ่ือใช้ใน             
การควบคุม ป้องกัน ยับยั้งการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทย 
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ที่ได้ช่วยเหลือในการทดสอบทางห้องปฏิบัติการจนการวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
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ตำรำงท่ี 1  ผลการทดสอบความคุ้มโรคข้ามกันของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยส าหรับโค กระบือ แพะ แกะ ซีโรไทป์ A สเตรน A118/87 , Aสกลนคร/97 และ Aลพบุรี/2012 

หมายเหต ุ 1 โคตายวันท่ี 4 หลังฉีดพิษทับ อ่านผลไม่ได ้ 2 โคตายวันท่ี 5 หลังฉีดพิษทับ อ่านผลไม่ได้  3 โคตายหลังฉีดพิษทับ 1วัน อ่านผลไมไ่ด ้
 

ตำรำงท่ี 2 ผลการทดสอบหาแอนติบอดีต่อ 3ABC-NSP หลังการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยส าหรับโค กระบือ แพะแกะ ไทป์ A สเตรน A118/87, Aสกลนคร/97 และ  
Aลพบุรี/2012  และการฉีดพิษทับ 

วัคซีน กำรได้รับวัคซีน 
จ ำนวนสัตว์ที่ให้ผลบวก (positive) / จ ำนวนสัตว์ทั้งหมด 

Do D4 D7 D10 D14 D20 D29-A118/87 D29-Aสกลนคร/97 D29-Aลพบุร/ี2012 
Mono ฉีดวัคซีน 0/15 0/15 0/15 0/15 0/15 0/15 0/41 1/42 (nP) 2/5 (nP,nP) 
A118/87 ตัวควบคุม 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 - - 
Mono ฉีดวัคซีน 0/15 0/15 0/15 0/15 0/15 0/15 1/5 (P) 0/5 5/5 (nP) 

Aสกลนคร/97 ตัวควบคุม 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 - 1/2 (nP) - 
Mono ฉีดวัคซีน 0/15 0/15 0/15 0/15 0/15 0/15 0/43 0/44 1/5 (nP) 

Aลพบุร/ี2012 ตัวควบคุม 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 - - 1/2 (nP) 

รวม 
ฉีดวัคซีน 0/45 0/45 0/45 0/45 0/45 0/45 1/13 1/13 8/15 
ตัวควบคุม 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 0/2 1/2 1/2 

เปอร์เซ็นต์ 
ฉีดวัคซีน 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7.69% 7.69% 53.3% 
ตัวควบคุม 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 

หมายเหต ุ1 โคตายวันท่ี 7 หลังฉีดพิษทับ อ่านผลได้      2 โคตายวันท่ี 5 หลังฉีดพิษทับ อ่านผลไม่ได้     3 โคตายวันท่ี 4 หลังฉีดพิษทับ อ่านผลไมไ่ด้  4 โคตายวันท่ี 1 หลังฉีดพิษทับ อ่านผลไม่ได้ 

P = Protect(คุ้มโรค)         nP = non protect (ไม่คุม้โรค)

ชนิดของ 
เชื้อพิษทับ 

วัคซีน Mono A118/87 วัคซีน Mono Aสกลนคร/97 วัคซีน Mono Aลพบุร/ี2012 
จ านวนสัตว ์
ฉีดวัคซีน 

จ านวนสัตว ์
คุม้โรค 

จ านวนสัตว์
ไม่คุ้มโรค 

% 
ความคุ้มโรค 

จ านวนสัตว์
ฉีดวัคซีน 

จ านวนสัตว์
คุ้มโรค 

จ านวนสัตว์
ไม่คุ้มโรค 

% 
ความคุ้มโรค 

จ านวนสัตว์
ฉีดวัคซีน 

จ านวนสัตว์
คุ้มโรค 

จ านวนสัตว์
ไม่คุ้มโรค 

% 
ความคุ้มโรค 

A118/87   5 5 0 100 5 5 0 100 41 4 0 100 
Aสกลนคร/97 42 2 2 50 5 5 0 100 43 3 1 75 
Aลพบุร/ี2012   5 0 5 0 5 2 3 40 5 4 1 80 
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D0     D4     D7     D10     D14    D21        
        Day post vaccinated 

D0     D4     D7     D10     D14    D21        
        Day post vaccinated 

D0     D4     D7    D10    D14   D21        
        Day post vaccinated 

D0      D4     D7      D10     D14    D21        
        Day post vaccinated 

D0     D4     D7    D10    D14   D21        
        Day post vaccinated 

D0     D4     D7     D10     D14    D21        
        Day post vaccinated 

ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยหลังฉีดวัคซีน A118; 4 ml, n=2 ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยหลังฉีดวัคซีน A118; 4 ml, n=2 

  

1A 1B 
ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยหลังฉีดวัคซีน Ask; 4 ml, n=2 ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยหลังฉีดวัคซีน Ask; 4 ml, n=2 

  
1C 1D 

ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยหลังฉีดวัคซีน Alp; 4 ml, n=2 ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยหลังฉีดวัคซีน Alp; 4 ml, n=2 

  
1E 1F 

รูปที่ 1  เปรียบเทียบระดับแอนติบอดีเฉลี่ย (logVNT & log LP ELISA)  วันที่ 0, 4, 7, 10, 14, 21  หลังฉีด
วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยส าหรับโค กระบือ แพะ แกะ ไทป์ A สเตรน A118/87, Aสกลนคร/97 และ                  
Aลพบุรี/2012  โดยฉีดวัคซีน 4 มิลลิลิตรต่อตัว (จากการทดสอบ Safety test) 
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D0    D4    D7    D10   D14   D20 
      Day post vaccinated 

D0    D4    D7    D10    D14    D20 
      Day post vaccinated 

D0     D4     D7    D10    D14    D20 
      Day post vaccinated 

D0     D4    D7    D10    D14    D20 
      Day post vaccinated 

D0    D4    D7    D10    D14    D20 
      Day post vaccinated 

D0    D4     D7    D10    D14    D20 
      Day post vaccinated 

รูปที่ 2 เปรียบเทียบระดับแอนติบอดีเฉลี่ย (logVNT & log LP ELISA)  วันที่ 0, 4, 7, 10, 14, 20  หลังฉีด
วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยส าหรับโค กระบือ แพะ แกะ ไทป์ A สเตรน A118/87 , Aสกลนคร/97 และ            
Aลพบุรี/2012 โดยฉีดวัคซีน 2 มิลลิลิตรต่อตัว (จากการทดสอบ Potency test) 

 
 

ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยหลังฉีดวัคซีน A118; 2 ml, n=15 ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยหลังฉีดวัคซีน A118; 2 ml, n=15 

  
2A 2B 

ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยหลังฉีดวัคซีน Ask; 2 ml, n=15 ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยหลังฉีดวัคซีน Ask; 2 ml, n=15 

  
2C 2D 

ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยหลังฉีดวัคซีน Alp; 2 ml, n=15 ระดับแอนติบอดีเฉลี่ยหลังฉีดวัคซีน Alp; 2 ml, n=15 

  
2E 2F 
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Cross  protection of foot and mouth disease vaccine serotype A for cattle  
 

Chaiya Sangaprakhon1  Woraporn  Poosungnoen1 
Worapong  Sriwilairit1  Romphruke  Udon2 

 
Abstract 

 

 The objective of  this study is testing of cross protection of foot and mouth (FMD) 
vaccine serotype A for cattle. We were produced three formulation of monovalent vaccine 
serotype A strain A118/87, Asakon nakorn/97, Alopburi/2012 with the aluminum hydroxide gel adjuvant. 
Each vaccine formulation were vaccinated 2 ml of vaccine per cattle (15 cattle) and 2 
control not vaccinated (3 strain used 51 cattle; 45 cattle for vaccinated and 6 cattle for 
control). After 20 days of vaccinated, the cattle in each vaccine formulation were separated 
to 3 group (5 cattle per group) and were taken them into 3 negative pressure control room 
(each room had 17 cattle were 3 group of 5 vaccinated cattle from A118/87, Asakon nakorn/97, 
Alopburi/2012 and 2 control). In the morning, the cattle were injected with the challenged virus 
(homologous vaccine strain) strain A118/87 or Asakon nakorn/97 or Alopburi/2012 and observed sign and 
lesions of disease for 8 days. Found that the vaccine strain A118/87 had protected  100%, 50% 
and 0%, vaccine strain Asakon nakorn/97 had protected 100%, 100% and 40% and the vaccine 
strain Alopburi/2012 had protected 100%, 75% and 80% for A118/87, Asakon nakorn/97 and Alopburi/2012  
respectively. Therefore, the virus strain Alopburi/2012 was appropriated  for vaccine formulation 
for control the FMD serotype A outbreak in Thailand. 
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ระบำดวิทยำทำงโมเลกุลของไวรัสโรคปำกและเท้ำเปื่อย 
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2547-2554 

 
วิไล ลินจงสุบงกช1     โรเนลโล อะบีลา2      ปณิธาน ทองทา3 

 
บทคัดย่อ 

 

การตรวจสอบทางระบาดวิทยาไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยจากตัวอย่างพ้ืนที่ที่ระบาดในกลุ่มภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเเฉียงใต้ โดยวิธี sequencing ที่ส่วนของยีน VP1 เพ่ือหาความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ของไวรัสที่ระบาดในภูมิภาคในช่วง 8 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2547-2554) รวมทั้งสิ้นจ านวน 289 ตัวอย่าง  ซึ่งเป็น
ไวรัสไทป์ โอ เอ และเอเชียวันจากประเทศไทย กัมพูชา  ลาว พม่าและเวียดนาม  ผลการวิเคราะห์ซึ่งแสดงเป็น 
phylogentic tree  พบว่าไวรัสไทป์โอที่ระบาดในปี พ.ศ. 2547 จัดอยู่ในกลุ่ม SEA/Mya-98 และ PanAsia  
ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2549 พบว่าไวรัสแบ่งได้ 3 กลุ่มได้แก่ SEA/Mya-98, PanAsia และ Cathay ส่วนในปี 
พ.ศ. 2550-2552 พบไวรัสจัดอยู่ในกลุ่ม SEA/Mya-98 และในปี พ.ศ. 2553-2554 พบไวรัสจัดอยู่ในกลุ่ม 
SEA/Mya-98 และ PanAsia  ส าหรับไวรัสไทป์เอ ที่ระบาดในประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม พบว่า
จัดอยู่เพียงกลุ่มเดียวคือ ASIA/Sea-97 นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาไวรัสไทป์เอเชียวันที่ระบาดในประเทศพม่า 
ปี พ.ศ. 2548 และเวียดนาม ปี พ.ศ. 2549 พบว่าจัดอยู่ในกลุ่มเดียวคือ SEA/Group IV การตรวจสอบครั้งนี้
สรุปได้ว่าไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไทป์เอและเอเชียวัน  ในขณะที่
ไทป์โอ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมดังนี้ ตรวจพบสายพันธุ์ Cathay ในประเทศไทยและเวียดนาม
ในปี พ.ศ. 2548 ตรวจพบสายพันธุ์ PanAsia และ SEA/Mya-98 ในเวียดนามปี พ.ศ. 2550 และไทยในปี พ.ศ. 
2550-2552 การตรวจสอบทางระบาดวิทยาโมเลกุลไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์ใน
การสอบกลับถึงไวรัสต้นก าเนิดที่ท าให้เกิดโรคระบาดในพ้ืนที่ได้และใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการควบคุม
และป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ปัจจุบัน และยังเป็นการช่วยแนะน าการเลือกใช้วัคซีนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การควบคุมและก าจัดโรคปากและเท้าเปื่อยในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ให้ดียิ่งขึ้น 
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Introduction 
 

Foot and mouth disease, a highly contagious disease of cloven-hoofed animals, is 
important in Southeast Asia region. Serotypes O, A and Asia1 are considered endemic in 
Thailand and neighboring countries, causing significant economic losses primarily due to 
lower production of affected animals and subsequent constraints upon international trading. 
Rapid diagnosis and epidemiological surveillance of FMD plays an important role in the 
prevention of disease spread and detection of emergence new strains (Knowles et al., 2005) 
and to ensure that appropriate vaccines are selected for use against circulating field viruses 
in the region. Standard ELISA typing tests for type identification of field samples (Roeder and 
Le Blance Smith, 1987) and other serological assays including virus neutralization (VN) 
(Rweyemamu, 1978), liquid phase blocking ELISA (LP ELISA) (Hamblin et al.,1986) in parallel 
with non structural protein ELISA (NSP ELISA) (Linchongsubongkoch et al., 2004) can be used 
to support disease surveillance and sero-monitoring of vaccinated and infected animals. In 
addition, the antigenic relationship between FMD field viruses and reference virus vaccine 
strains has been investigated. The VN (Doughy et al., 1995) and LP ELISA 
(Linchongsubongkoch et al., 2008) were used to investigate the antigenic variation. The tests 
can give basic information on serological relationship (r-value) between viruses causing an 
outbreak and the reference vaccine strain and that will useful for selecting the appropriate 
virus strain for vaccine production. Simultaneously, a nucleotide sequencing was used to 
study genetic relationships by comparing field viruses isolates and vaccine strains. This 
investigation can provide basic molecular epidemiological information on the disease that 
can be very useful for tracing to the origin of virus causing outbreak (Linchongsubongkoch et 
al., 2003). FMD serotype O, A and Asia1 have been found and endermic in the Southeast 
Asia region, serotype O and A were dominant in most countries in this region, (Gleeson, 
2002). FMD serotype Asia1 has not been found in Thailand since 1998, but it became 
outbreak in Myanmar in 2005 and Vietnam in 2005-2006 (RRL report, data not published). 
The most important factors that contribute to these disease outbreaks and spread of FMDV 
were animal movements, either inside the countries or across international borders.  
Therefore, cooperation among the international agencies and laboratories is essential and 
provides valuable information regarding the disease situation and epidemiological 
information in order to support the control and eradicate of FMD in this region. The recently 
recognized foot and mouth disease (FMD) OIE Reference Laboratory for FMD (RRL) in 
Pakchong, Thailand, performs FMD diagnosis for countries in Southeast Asia (SEA) and OIE 
member countries. During the past 8 years (2004-2011), totally 818 samples consist of 
epithelium tissue and virus isolation fluid were submitted to RRL annually, the diagnostic 
results were type O = 363, A = 242, Asia1 = 7 and no virus detected (NVD) = 206 (RRL 
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reported, data not published). Those samples were from Cambodia, Lao PDR, Myanmar, 
Vietnam and Thailand and then samples were selected for further investigation and strain 
characterisation by antigenic variation for vaccine matching and sequencing for molecular 
epidemiology information. Therefore, aim of this study was to investigate the strain 
characterization focusing on genetic variation of FMD field isolates virus causing outbreak in 
the SEA region in order to enhance the effectiveness of FMD control and eradication 
programme to meet the achieve FMD freedom with vaccination by 2020 and maintain 
freedom in free countries and zones.   
 

 Materials and methods 
 

FMD viruses 
Epithelium samples from FMD infected animals (cattle, buffaloes and pigs) submitted 

to the Regional Reference Laboratory (RRL) for serotype identification using standard antigen 
detection ELISA typing and the virus isolation test by inoculating onto primary lamb kidney 
cell for 2-3 passages and then  in BHK-21 cell lines for 4 or 5 passages. After virus isolation, 
then cell culture supernatant fluid was again confirmed by antigen typing test as described 
by Roeder and Le Blanc Smith (1987).  Totally 273 FMD isolate viruses serotype O, A and 
Asia1 from Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam and Thailand causing outbreaks in the 
region during 2004-2011 were used in this study. 
Reverse transcription (RT) and PCR  

RNA extraction was under taken from culture fluid by using TRIzol® LS reagent 
(InvitrogenTM, USA) according to manufacturer’s protocol. Subsequently cDNA synthesis and 
RT-PCR amplification was carried out as described by Knowles and Samuel (1994) and 
Linchongsubongkoch et al. (2000).  Oligonucleotide primers for RT-PCR and sequencing used 
in this study were for type O, O-1D-ROD1/ NK61, for type A, 1C-612/NK61 and for type 
Asia1,1C-505/NK61 (WRLFMD, UK). The VP1-RT-PCR product bands of serotype O, A and Asia1 
at 720 bp, 813 bp and 914 bp respectively, were identified by 1.2% agarose gel 
electrophoresis compared with 100 bp DNA standard marker (Promega, USA).  
Oligonucleotide primer was listed in table 1. 
Sequencing analysis and Phylogenetic tree analysis  

The amplified cDNA fragments were purified by using QIA quick PCR purification kit 
(QIAGEN, Germany) as recommended by the manufacturer. Cycle sequencing reactions were 
performed using Big-Dye® terminator cycle kit version 3.1 (Applied Biosystems, USA).  
Samples were sequenced using reverse sequencing primer NK72 and forward primer used 
according to type O, A and Asia1 as described above. Sequencing reactions were performed 
using ABI 310 Genetic Analyzer V.3.1 (Applied Biosystems, USA). Sequences from those 
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isolate viruses were compared to complete VP1 gene segment being 639, 636 and 633 
nucleotide in length for type O, A and Asia1 respectively as described by Knowles and 
Samuel (2003). Complete VP1 sequence alignment were generated using GENETYX-WIN 
software (Software developed, Japan) and phylogenetic neighboring-joining trees were 
constructed using MEGA 3.1 (Kumer et al., 2004)   
 

Results 
 

Diagnostic result of sample submission to the Regional Reference Laboratory from 
Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam and Thailand during 2004-2011 was shown figure 1. 
The seuencing results were summaried in table 2. The phylogenetic tree analysis of type O, 
A and Asia1 were shown in figure 2, 3, 4, 5 and 6 respectively. 
1. Phylogenetic tree analysis of serotype O viruses  

The sequence of 639 bp VP1 segment of viruses serotype O during 2004-2011 were 
clustered into three topotypes, namely SEA/Mya-98 strain, ME-SA/PanAsia strain and Cathay. 
Tracing back to the history outbreak in each year, it was demonstrated that viruses in 2004 
was clustered into two topotypes, SEA/Mya-98 strain in samples submitted from Thailand, 
Myanmar and ME-SA/PanAsia strain was found in sample from Cambodia by the same year. 
While the viruses causing outbreak in Thailand, Lao PDR and Vietnam in 2005-2006 was 
grouped into three topotypes, SEA/Mya-98, ME-SA/PanAsia and Cathay (figure 2). During 
2007-2011, the phylogenetic tree of viruses from those countries were found only one 
topotype of SEA/Mya-98 in that period of study (Figure 3).     
2.  Phylogenetic tree analysis of serotype A viruses 

The sequence of 636 bp VP1 segment of viruses type A from Thailand, Lao PDR and 
Vietnam was shown in figure 4 and 5. A large number of viruses from Thailand in 2004-2011, 
Cambodia 2008, Lao PDR 2007 and Vietnam 2008-2010 were analyzed, the phylogenetic tree 
of those viruses were clustered into one topotype of ASIA/Sea-97 strain, this results 
indicated that no any genetic variation was found in this study.  
3.  Phylogenetic tree analysis of serotype Asia1 viruses 

The complete sequence of 633 bp VP1 genome of viruses serotype Asia1 from 
Myanmar 2005 and Vietnam 2006 were shown in figure 6. Phylogenetic tree of viruses were 
clustered in SEA topotype Group IV as described by Valarcher at al. (2009).  Asia1 virus, MYA 
1/2006 from Myanmar was outbreak in Loikaw district in July 2005, an outbreak was under 
control and no virus spreading. Furthermore, Asia1 virus was outbreak in Vietnam in 2006-
2007, but there was four samples submitted to OIE Reference Laboratory, Thailand only in 
2006, VIT 1/2006, VIT2/2006, VIT 3/2006 and VIT4/2006 which collected from Khanh Hao and 
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Lao Cai in 2005 and 2006. However, Thailand has not been found Asia1 virus since 1998, and 
recently since 2011, no any Asia1 virus has been found in this region (data not published). 
 

Conclusion and discussion 
 

Molecular epidemiology of FMDV at the VP1 segment of type O, A and Asia1 in SEA 
region were investigated, mainly those samples were from Thailand, Cambodia, Lao PDR and 
Vietnam during 2004-2011. It was found that phylogenetic tree of type O in figure 2 indicated 
viruses from Thailand in 2004 was defined as SEA/Mya-98 strain (Knowles et al., 2005), while 
viruses from Vietnam in 2005-2006 was grouped into three topotype of SEA/Mya-98 strain, 
ME-SA/PanAsia and Cathay. This result was corresponding to Abdul-Hamid et al. (2011) and 
Huang et al. (2001). Interestingly, Cathay topotype was also found in Thailand by end of 
2005 and it was disappear since then. Pattern of Cathay topotype spread into country due 
to imported of piglet from neighboring country, therefore, a rapid strengthening of animal 
movement and increase herd immunity became an importance for control measure to stop 
disease outbreak. A continuing studying of VP1 sequence has been carried out year by year 
in order to updating the molecular epidemiological information of virus causing outbreak in 
SEA region. FMD type O viruses in 2010-2011 showed a genetic relationship and grouped into 
two topotype of SEA/Mya-98 strain and ME-SA/PanAsia as shown in Figure 3, and also the 
similarly sequence results was confirmed by WRL, UK. Unfortunately, no viruses from 
Malaysia involved in this study, due to no sample submission to RRL at that period. 
According to report described by Abdul-Hamid et al. (2011) and Khounsy et al. (2008), 
O/PanAsia 2 was found in viruses from Malaysia in 2003-2006 which was different from 
O/PanAsia from Thailand, Cambodia, Vietnam and Lao PDR in Figure 2. Although, a genetic 
variation has been found in type O viruses in this region year by year, this would be an 
indicator of pattern of FMD viral spread or movement in country and internationally. 
Simultaneously, an antigenic variation of FMD type O by determining the r-value or vaccine 
matching has been carried out, Linchongsubongkoch et al. (2008) reported that virus type O 
causing outbreak in SEA region during 2004 up to 2011 indicated the serological relationship 
was close related to virus vaccine strain. Hence, vaccine could be protect and effective for 
controlling FMD in this region. However, phylogenetic tree of type A from Thailand, Lao PDR, 
Cambodia and Vietnam was carried out during 2004-2008 as shown in figure 4 and in 2010-
2011 in figure 5 respectively. A large number of viruses from those countries were clustered 
into one topotype of ASIA/Sea-97 strain (Thongtha and Linchongsubongkoch, 2006). This 
study indicated that no genetic variation occurred in type A. In contrast, an highly antigenic 
variation of FMD type A was found,  resulting from the r-value demonstrated poor matching 
to virus vaccine strain (Linchongsubongkoch et al., 2008), therefore, selection of new seed 
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virus vaccine strain has been made in several time during the past 8 years, such as A118/87, 
A/Sakolnakorn/97. Furthermore, phylogenetic tree of type Asia1 causing outbreak in 
Myanmar 2005 and Vietnam 2006 was clustered as SEA topotype Group IV (Valarcher et al., 
2009) as shown in figure 6, this lineage appear to be restricted to Southeast Asia and might 
have persisted in some area in this region. There has been reported that no Asia 1 outbreak 
in Thailand since 1998 and no report of Asia1 in SEA region since 2007 up to the period of 
study (OIE-SRR report, data not published). By mean time, an antigenic relationship type 
Asia1 was also investigated, r-value result indicated the serology relationship was close 
related to virus vaccine strain of Thai/Asia1/85 which was classified as Asia1/Shamir (WRL, 
Pirbright Institute, data not published). Hence, this antigenic characterization would be useful 
and need to regularly investigate parallel with genomic characterization to ensure that virus 
vaccine strain has shared antigenic similarly with field virus. In conclusion, a genetic variation 
study provides an important molecular epidemiological information of FMD causing outbreak 
in SEA region in the past 8 years, this information would be help in disease control measure, 
strategic planning and enhancing the effectiveness of FMD control and eradication 
programme to meet the achieve FMD freedom with vaccination by 2020 and maintain 
freedom in free countries and zones.   
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Table 1.  List of Oligonucleotide primers and product bands for RT-PCR and sequencing. 
 

Primer designation Primer sequence 5’-3’ Location Product length(bp) 
O 1C-ROD1 GTTGAAAACTACGGTGGTGA 1C 700-720 
A 1C-612 AGCGCCGGCAAAGACTTTGA 1C 813-816 

Asia1 1C-505 TACACTGCTTCTGACGTGGC 1C 908-914 
NK72 GAAGGGCCCAGGGTTGGACTC 2A Universal primer 
NK61 GACATGTCCTCCTGCATCTG 2B Universal primer 

 
 

 
Figure 1. Diagnostic results of sample submission to Regional Reference Laboratory during 

2004-2011. 
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Table 2.  Summary of FMDV isolate viruses used for sequencing analysis during 2004-2011. 
 

Year Serotype Topotype 
Country 

Thailand Cambodia 
Lao 
PDR 

Myanmar Vietnam 

2004 O SEA- Mya98 
ME-SA 

2 - 
1  

 - 
- 

5 
- 

- 
- 

 A  9 - - - - 
2005 O SEA- Mya98 

ME-SA 
Cathay 

- 
- 
5 

 - 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
- 
- 

4 
3 
3 

  A Asia 5 - - - - 
  Asia1  Gr. IV - - -  1 - 

2006 O SEA 
ME-SA 
Cathay 

3  
- 
- 

- 
2 
- 

- 
3 
- 

3 
1 
- 

4 
- 
1 

 A Asia 28       
 Asia1 Gr. IV - - - - 4 

2007 O  SEA 11 -  9 1 - 
 A Asia 7  16  - 

2008 O SEA 9 - 5 2 - 
 A Asia 19 1 - - 17 

2009 O SEA 23 - 1 1 - 
 A Asia 5    15 

2010 O SEA 2 - 2 - 5 
 A Asia 10 - - - - 

2011  O SEA 3 - - - - 
 A Asia  37 - - - - 

         Total   =  289 178 4 36 15 56 
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Figure 2. Phylogenetic tree showing serotype O, sample from Thailand, Cambodia, Lao PDR, 

Myanmar and Vietnam during 2004-2008. Phylogenetic tree was clustered into 
three topotype of SEA/Mya-98 strain, Pan-Asia strain and Cathay/Hkn-94 strain. 
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Figure 3.  Phylogenetic tree showing serotype O sample from Thailand, Lao PDR and 

Vietnam during 2009-2011. Phylogenetic tree was clustered into one topotype of 
SEA/Mya-98 strain. 
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Figure 4. Phylogenetic tree showing serotype A, sample from Thailand, Cambodia, Lao PDR 

and Vietnam during 2004-2009. Phylogenetic tree was clustered into one topotype 
of ASIA/Sea-97 strain.  
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Figure 5. Phylogenetic tree showing serotype A, sample from Thailand and Vietnam during 

2010-2011. Phylogenetic tree was clustered into one topotype of ASIA/Sea-97 
strain.  
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Figure 6.  Phylogenetic tree showing serotype Asia1, sample from Myanmar and Vietnam in 

2005 and 2006. Phylogenetic tree was clustered into one topotype of ASIA/Group 
IV 
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Molecular epidemiology of foot and mouth disease virus in Southeast Asia 
during 2004-2011 

 
 Wilai Linchongsubongkoch1     Ronello  Abila2     Panithan Thongtha3 

  
Abstract 

 

                The molecular epidemiology of foot and mouth disease viruses  (FMDV) causing 
field outbreaks in Southeast Asia (SEA) were investigated by nucleotide sequencing of the 
VP1 encoding region in order to determine the extent of genetic variation of viruses in the 
region. During the past 8 year (2004-2011), totally 289 samples of filed isolates encompassing 
virus types O, A and Asia1 from Thailand, Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam have 
been studied.  Phylogenetic analysis demonstrated that type O field isolates which caused 
outbreaks in 2004 was SEA/Mya-98 strain and the PanAsia, while the viruses causing 
outbreaks in 2005-2006 was grouped into three topotypes, SEA/Mya-98, PanAsia and Cathay. 
During 2007-2009 only one topotype of SEA/Mya-98 was found, as well as the PanAsia and 
SEA/Mya-98 was found again in 2010-2011. Serotype A field isolates in Thailand, Cambodia, 
Lao PDR and Vietnam clustered as only one topotype of Asia/Sea-97. Furthermore, type 
Asia1 field isolate from Myanmar in 2005 and Vietnam in 2006 were defined as SEA/group IV. 
In conclusion, the field outbreak viruses indicated that no significant genomic variation has 
occurred in type A and Asia1. Whereas genomic variation of type O was found as Cathay 
topotype in Thailand and Vietnam in 2005. However, PanAsia and SEA/Mya-98 from Vietnam 
were found in 2010 and Thailand in 2010-2011. This molecular epidemiological investigation 
provides an useful information for tracing the origin and pattern of viruses causing outbreaks 
in the field. In addition, this study could be used to support the epidemiological information 
of recent field outbreak in helping the recommendation of using an appropriate vaccine for 
the control and prevention and also to enhance the efficacy of the strategic planning for 
FMD control and eradication in SEA region.  
 
 
Keywords:  FMDV,     phylogenetic tree,     Southeast Asia 
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บทคัดย่อ 
 

ศึกษาการประเมินคุณภาพตัวอย่างที่เก็บจากสัตว์ป่วยในพ้ืนที่มีผลต่อการตรวจวินิจฉัยโรคปากและ
เท้าเปื่อยทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี Initial ELISA typing, virus isolation และ RT-PCR ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ส่ง
ตรวจในช่วงปี 2006-2008 และช่วงปี 2013-2016 รวมทั้งสิ้น 1,104 ตัวอย่าง  การประเมินและวิเคราะห์ผล
โดยแบ่งกลุ่มคุณภาพตัวอย่างเป็น 3 ระดับ คือ ปริมาณมาก (Good)  ปริมาณปานกลาง (Fair) และปริมาณ
น้อย (Poor)  ผลสรุปโดยภาพรวมพบว่าคุณภาพตัวอย่างระดับ Good  ให้ผลบวกเฉลี่ยโดยวิธี initial ELISA 
typing, virus isolation และ RT-PCR เท่ากับ 61.75%,  94.7% และ 97.1% ตามล าดับ คุณภาพตัวอย่าง
ระดับ Fair ให้ผลบวกเฉลี่ยด้วยการทดสอบทั้ง 3 วิธีเท่ากับ 47%, 73.5% และ90.9% ตามล าดับ คุณภาพ
ตัวอย่างระดับ Poor ให้ผลบวกเฉลี่ยด้วยการทดสอบทั้ง 3 วิธี เท่ากับ 24.3%, 53.3% และ 74.8% ตามล าดับ 
เป็นที่น่าสังเกตว่าการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อที่มีคุณภาพระดับ Good คือเก็บเนื้อเยื่อขนาดมากกว่า 1 กรัม จะ
ส่งผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคได้ผลสูงกว่าตัวอย่างที่มีคุณภาพระดับ Fair คือขนาดเนื้อเยื่อ 
0.4-1.0 กรัม  ในทางตรงกันข้ามคุณภาพตัวอย่างระดับ Poor คือขนาดเนื้อเยื่อน้อยกว่า 0.4 กรัม จะมี
ผลกระทบต่อการตรวจวินิจฉัยท าให้ได้ผลค่อนข้างต่ า จ าเป็นต้องเพ่ิมปริมาณไวรัสในเซลล์ด้วย virus 
isolation ซึ่งต้องใช้เวลานาน  ส่งผลกระทบต่อการควบคุมโรคและการเลือกใช้วัคซีนที่เหมาะสมซึ่งต้องกับ
ชนิดไวรัสที่ระบาดในพ้ืนที่นั้นๆ  แสดงว่าคุณภาพตัวอย่างมีผลกระทบต่อการตรวจวินิจฉัยโดยตรง  การศึกษา
ครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่และหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ท าให้ได้ข้อมูลวิทยาศาสตร์และ
องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนการเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่และจัดส่งไปยังห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลัก biosafety and biosecurity  เพ่ือป้องกันการรั่วไหลและแพร่กระจาย
ไวรัสไปสู่สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
ค ำส ำคัญ:       คุณภาพตัวอย่าง     โรคปากและเท้าเปื่อย     ELISA typing     virus isolation     RT-PCR 

      
 
 
 
 
1 ผู้เชี่ยวชาญ OIE และท่ีปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  กรุงเทพฯ 
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บทน ำ 
 

โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคระบาดที่รุนแรง ติดต่อง่ายและรวดเร็วในสัตว์กีบคู่ ได้แก่ โค กระบือ 
แพะ แกะ สุกรและสัตว์ป่าบางชนิด เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรม              
ปศุสัตว์อย่างมหาศาล สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Aphthovirus มีทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ โอ (O) เอ (A)  ซี (C)  
เอเซียวัน (Asia1)  แซทวัน (SAT1) แซททู (SAT2) และแซททรี (SAT3) ประเทศไทยพบระบาดในปัจจุบันมี 2 
ชนิดคือ โอและเอ ไวรัสแต่ละชนิดไม่ท าให้เกิดความคุ้มข้ามซึ่งกันและกัน (cross immunity) สัตว์ป่วยจะมี
อาการซึม มีไข้ ในรายที่เป็นอย่างเฉียบพลันอาจมีไข้สูง เบื่ออาหาร มีน้ าลายไหล เกิดเม็ดตุ่มใสบนเยื่อลิ้นและ
ภายในช่องปาก กระพุ้งแก้มและอุ้งเท้า หลังเกิดตุ่มใสภายใน 24 ชั่วโมง เม็ดตุ่มจะแตกและเกิดการลอกของ
เนื้อเยื่อที่ลิ้นและเยื่อบุภายในช่องปาก หลังจากนั้น 2-5 วันเชื้อไวรัสจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย จะพบตุ่มใส
และแผลบริเวณอุ้งเท้าและไรกีบ ระยะนี้สัตว์จะเริ่มเดินขากระเผลก (วิไล ลินจงสุบงกช, 2551) ในรายที่มี
อาการรุนแรงจะพบรอยโรคที่บริเวณเต้านมและหัวนม ในโคนมจะหยุดการสร้างน้ านม (Burrows et al., 
1981)  ส่วนในสุกรนอกจากพบตุ่มใสในบริเวณเยื่อลิ้น ไรกีบหรือรอบบริเวณ coronary band แล้ว ยังอาจพบ
รอยโรคบริเวณเหนือจมูก หรือ snout (Terpstra, 1972)  อัตราการเกิดโรคสูงในสัตว์ที่มีความไวต่อการติด
เชื้อ แต่อัตราการตายจะต่ า พบว่าสัตว์อายุน้อยจะมีอัตราการตายสูง ในรายที่ตายอย่างเฉียบพลันจะพบ
กล้ามเนื้อหัวใจเกิด necrosis จะเห็นลักษณะเป็นลายสีขาวบนกล้ามเนื้อหัวใจเรียกลักษณะเช่นนี้ว่า tiger 
heart (Alexandersen et al., 2003) ในแพะและแกะจะไม่แสดงอาการให้เห็นรอยโรคอย่างชัดเจน แต่อาจ
พบตุ่มแผลภายในลิ้นหรือบริเวณภายในช่องปากและที่อุ้งกีบแต่ไม่รุนแรง การตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้า
เปื่อยโดยสังเกตจากอาการอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เพราะไม่สามารถบ่งบอกหรือจ าแนกชนิดไวรัสได้ 
จ าเป็นต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นวิธีที่สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ปัจจุบันการ
ตรวจหาไวรัสและจ าแนกชนิดไวรัสด้วยวิธี ELISA typing (Roeder and Le Blanc Smith, 1987) การเพ่ิม
ปริมาณไวรัสบนเชลล์เพาะเลี้ยง (virus isplation) และการเพิ่มปริมาณ cDNA ด้วยวิธี RT-PCR (Callahan et 
al., 2002) และการตรวจหาแอนติบอดีต่อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยวิธี liquid phase blocking ELISA 
(LP ELISA) (Linchongsubongkoch and Janukit, 1994) ควบคู่กับการตรวจหาแอนติบอดีต่อ non 
structure protein (Mackay et al., 1998) ซึ่งเป็นวิธีตรวจสอบที่ให้ผลถูกต้อง รวดเร็ว มีความจ าเพาะและ
ความไวสูง ดังนั้นการเก็บตัวอย่างที่ดีและมีคุณภาพ ได้แก่ การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อหรือตุ่มน้ าใส (vesicular 
fluid) ในต าแหน่งหรือบริเวณรอยโรคที่มีไวรัสอยู่และเก็บในช่วงที่สัตว์เริ่มแสดงอาการใหม่ๆ เริ่มมีตุ่มใสหรือ
แผลที่ลิ้น (fresh lesion) รวมถึงการบรรจุหีบห่อเพ่ือจัดส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยตาม
หลัก biosafety and biosecurity ส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจวินิฉัยโรคทาง
ห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วในการตอบผล บางครั้งการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ป่วยในพ้ืนที่พบว่า
เก็บตัวอย่างจากรอยโรคได้ในปริมาณน้อยมากหรือการเก็บล่าช้า เนื่องจากแผลหรือรอยโรคก าลังหายสนิท
ส่งผลกระทบต่อการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธี ELISA typing ซึ่งอ่านผลเบื้องต้นโดยตรงไม่ได้ จ าเป็นต้องเพ่ิม
วิธีการทดสอบโดยการผ่านเชื้อลงบนเซลล์เพาะเลี้ยงหรือ virus isolation และตรวจยืนยันด้วย ELISA typing 
อีกครั้ง ซึ่งต้องใช้เวลานานมากขึ้นในการตอบผล  ท าให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมและก าจัด
โรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่   นอกจากนี้การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ป่วย  การบรรจุหีบห่อและการจัดส่ง
ตัวอย่างยังต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ไม่ให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนไวรัสในขณะ
เก็บตัวอย่างหรือสัมผัสสัตว์ป่วยและยังต้องค านึงถึงมาตรการณ์การป้องกันไม่ให้เกิดโอกาสเสี่ยงต่อการรั่วไหล
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ของไวรัสไปสู่สิ่งแวดล้อมในขณะขนส่งหีบห่อตัวอย่างจากต้นทางไปสู่ปลายทางเช่นกัน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพตัวอย่างที่เก็บจากสัตว์ป่วย โดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ ได้ 3 ระดับ ได้แก่ 
ปริมาณมาก (Good)  ปริมาณปานกลาง ( Fair) และ ปริมาณน้อย (Poor) จะมีผลกระทบต่อการตรวจ
วินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยทางห้องปฏิบัติการมากน้อยเพียงใด    
 

อุปกรณ์และวิธีกำร 
 

วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงและจัดส่งตัวอย่ำง 
 การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากสัตว์ป่วยด้วยโรคปากและเท้าเปื่อย เพ่ือจัดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
ต าแหน่งหรือบริเวณที่สามารถเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อได้คือในโค-กระบือ ควรเก็บที่ ตุ่มใส (vesicle fluid) หรือ
แผลที่เยื่อลิ้น (tongue epithelium) เยื่อบุภายในช่องปาก แผลที่กีบและซอกกีบ  ในสุกรบริเวณที่เก็บได้คือ 
ตุ่มใสหรือแผลที่ลิ้น แผลบริเวณดั้งจมูก (snout) บริเวณไรกีบ (coronary band) และซอกกีบ ตัวอย่างเหล่านี้
ควรเก็บเนื้อเยื่อในลักษณะเป็นชิ้นปริมาณไม่ควรต่ ากว่า 1 กรัม ถ้าเห็นว่าเก็บเนื้อเยื่อจากตัวหนึ่งๆ ได้น้อย 
ควรเก็บจากตัวอ่ืนเพ่ิมด้วยและแยกขวดเป็นตัวๆไป  เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อลงในขวดที่มี 50% กลีเซอร์รีน
บัพเฟอร์ (50% glycerine buffer) ใส่น้ ายาให้ท่วมเนื้อเยื่อให้มากที่สุด ปิดจุกให้แน่นและปิดทับด้วยเทปกัน
น้ ายารั่วไหล ท าเครื่องหมายขวดให้ชัดเจน ห่อทับด้วยกระดาษหลายๆ ชั้น ใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทอีก
ชั้นหนึ่งเพ่ือป้องกันการรั่วไหลหรือแตกช ารุด จากนั้นน าใส่กระติกน้ าแข็ง รีบน าส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด 
กรณีที่ต้องน าส่งทางไปรษณีย์ให้ห่อทับด้วยกระดาษหลายๆ ชั้น เพ่ือป้องกันการแตกและการรั่วไหลระหว่าง
การขนส่ง บรรจุลงกล่องหรือภาชนะที่แข็งแรงไม่แตกง่าย (Kitching and Donaldson, 1987) พร้อมบันทึก
ประวัติสัตว์ป่วยบรรจุลงในหีบห่อ หลังจากนั้นใช้น้ ายาฆ่าเชื้อไวรัสที่มีประสิทธิภาพ เช่น 0.25% speedyne 
หรือ 0.5% glutaraldehyde (พยนต์ และคณะ, 2543)  เช็ดบริเวณรอบๆกล่องหรือหีบห่อเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปสู่สิ่งแวดล้อมขณะขนส่ง ดังแสดงในรูปที่ 1 
กำรแบ่งระดับคุณภำพตัวอย่ำงเนื้อเยื่อ 
 การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ป่วยด้วยโรคปากและเท้าเปื่อย ที่จัดส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจวินิจฉัย
และจ าแนกชนิดไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างเนื้อเยื่อที่เก็บจากรอยโรคบริเวณเยื่อ
ลิ้น ไรกีบและอุ้งกีบ  ในบางครั้งพบว่าตัวอย่างที่ส่งจากต่างประเทศจะส่งในรูปน้ าสกัดจากเนื้อเยื่อ (tissue 
extraction fluid) หรือน้ ายาไวรัส (virus isolation fluid) เป็นต้น ส่วนตัวอย่างจากประเทศไทยที่น ามา
วิเคราะห์ทั้งหมดเป็นตัวอย่างจากเนื้อเยื่อทั้งสิ้น ในการศึกษาครั้งนี้ท าการแบ่งลักษณะคุณภาพตัวอย่างได้เป็น 
3 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 2 
กำรตรวจวินิจฉัยไวรัสโรคปำกและเท้ำเปื่อย 

ตัวอย่างเนื้อเยื่อที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะท าการชั่งน้ าหนักเนื้อเยื่อก่อนเพ่ือแยกสกัดไวรัสออก
จากเนื้อเยื่อและเตรียมเป็นสารละลายแขวนลอย 10% suspension โดยใช้ 0.04 M Phospate buffer 
saline (PBS) จากนั้นแบ่งตัวอย่างสารละลายเป็น 3 ส่วน ดังนี้    

ส่วนที่ 1 น าตัวอย่างสารละลายไปตรวจหาและจ าแนกชนิดไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย โดยวิธี  Initial 
ELISA typing ตามวิธีการของ Roeder and Le Blanc Smith (1987)    

ส่วนที่ 2 น าตัวอย่างสารละลายไปเพ่ิมปริมาณไวรัสโดยผ่านบนเซลล์เพาะเลี้ยง ด้วยวิธี virus 
isolation (House and Yedloutschnig, 1982) และท าการตรวจยืนยันอีกครั้งด้วยวิธี ELISA typing    
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ส่วนที่ 3 น าตัวอย่างสารละลาย ไปตรวจหาไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ในส่วนของ 3D gene ด้วยวิธี 
real time RT-PCR ตามวิธีการของ Callahan et al.  (2002) 
กำรประเมินคุณภำพตัวอย่ำง  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการรวบรวมตัวอย่างเนื้อเยื่อและน้ ายาไวรัส ที่ส่งจากต่างประเทศ และประเทศไทย
ไปยังห้องปฏิบัติการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรค
ปากและเท้าเปื่อย ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้หลังผ่านการตรวจจ าแนกชนิดไวรัสเบื้องต้น (initial ELISA typing) และ
เพ่ิมปริมาณไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยง (virus isolation) และ RT-PCR เป็นที่เรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลทั้งหมดท า
การประมวลผลและวิเคราะห์คิดเป็นร้อยละของผลบวก (% positive) ของการทดสอบด้วย 3 วิธี ดังกล่าว  
น ามาเปรียบเทียบกับคุณภาพตัวอย่างที่ระดับต่างๆ ได้แก่ ปริมาณมาก (Good) ปริมาณปานกลาง (Fair) และ
ปริมาณน้อย (Poor) ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการรวบรวมตัวอย่างท้ังสิ้นจ านวน 1,104 ตัวอย่าง ซึ่งคิดเป็นกลุ่ม
ระดับ good = 434 ตัวอย่างหรือ 39.3% ระดับ Fair = 438 ตัวอย่าง หรือ 39.7%   และระดับ Poor = 232 
ตัวอย่าง หรือ 21%รายละเอียดตัวอย่างที่น ามาศึกษามีดังนี้  

- ตัวอย่างจากประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม  
ช่วงระหว่างปี 2006-2008  ซึ่งเป็นตัวอย่างเนี้อเยื่อและน้ ายาไวรัส จ านวน 183 ตัวอย่าง  

- ตัวอย่างเนื้อเยื่อจากประเทศไทย ช่วงปี 2013-2016 จ านวน 921 ตัวอย่าง 
       

ผล 
 

การประเมินคุณภาพตัวอย่างที่เก็บจากพ้ืนที่ทั้งในและต่างประเทศ และจัดส่งไปยังห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย เพ่ือจุดประสงค์ในการตรวจหาและจ าแนกชนิดไวรัส ด้วยวิธี Initial ELISA 
typing, virus isolation และ RT-PCR ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างเนื้อเยื่อที่เก็บจากรอยโรคสัตว์ป่วย มีส่วน
น้อยมากที่เป็นตัวอย่างในลักษณะของเหลว คือ น้ าสกัดจากเนื้อเยื่อหรือน้ ายาไวรัส ท าการวิเคราะห์หา                
% positive ของทั้ง 3 วิธี เมื่อเทียบคุณภาพตัวอย่างที่ระดับปริมาณมาก (Good) ปริมาณปานกลาง (Fair) 
และปริมาณน้อย (Poor) ดังแสดงในรูปที่ 3-8 และตารางที่ 2 ตามล าดับ    

 
สรุปและวิจำรณ์ 

 

การประเมินคุณภาพตัวอย่างที่เก็บจากรอยโรคสัตว์ป่วยในพ้ืนที่ด้วยโรคปากและเท้าเปื่อย เพ่ือส่ง
ตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยทางห้องปฏิบัติการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ โดยวิธี Initial ELISA 
typing, virus isolation และ RT-PCR ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ส่งตรวจในช่วงปี 2006-2008 และช่วงปี 2013-2016 
รวมทั้งสิ้น 1,104 ตัวอย่าง การประเมินและวิเคราะห์ผลโดยแบ่งกลุ่มคุณภาพตัวอย่างเป็น 3 ระดับ คือ 
ปริมาณมาก (Good) ปริมาณปานกลาง (Fair) และปริมาณน้อย (Poor) ดังแสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 2   
สรุปผลได้ดังนี้ ตัวอย่างในช่วงปี 2006-2008 เป็นตัวอย่างจากต่างประเทศและประเทศไทย พบว่าตัวอย่างจาก
ต่างประเทศในกลุ่มคุณภาพระดับ good, fair และ poor ให้ผลบวกโดย initial ELISA typing เท่ากับ 
87.5%, 78.57%, 64.7% และ virus isolation เท่ากับ 75%, 75.5%, 76.5% ตามล าดับ ส่วนตัวอย่างจาก
ประเทศไทยให้ผลบวกต่อทั้ง 3 ระดับโดย initial ELISA typing เท่ากับ 75%, 67.4%, 44.44% และ virus 
isolation เท่ากับ 80%, 70%, 55.56% ตามล าดับ (รูปที่ 3)  ในช่วงนี้ไม่มีการน าวิธี RT-PCR มาทดสอบ
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ตัวอย่างดังกล่าว เนื่องจากอยู่ ในขั้นตอนการทดลองวิจัยและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (method 
validation) 

ในช่วงปี 2013-2016 จะเป็นการศึกษาตัวอย่างเนื้อเยื่อสัตว์ป่วยที่เก็บจากพ้ืนที่ในประเทศไทยทั้งหมด 
ให้ผลดังนี้  ตัวอย่างในปี 2013 ให้ผลบวกต่อคุณภาพตัวอย่างทั้ง 3 ระดับ โดย initial ELISA typing เท่ากับ 
55.3%, 47.4%, 5.3% virus isolation เท่ากับ 89.5%, 82.2%, 26.7% และ RT-PCR เท่ากับ 97.4%, 
94.7%, 83.3% ตามล าดับ (รูปที่ 4)     

ตัวอย่างในปี 2014 ให้ผลบวกต่อคุณภาพตัวอย่างทั้ง 3 ระดับ โดย initial ELISA typing เท่ากับ 
46.8%, 36.8%, 17.8% virus isolation เท่ากับ 82.3%, 78.9%, 64.4% และ RT-PCR เท่ากับ 96.8%, 
93.4%, 84.4% ตามล าดับ (รูปที่ 5)     

ตัวอย่างในปี 2015 ให้ผลบวกต่อคุณภาพตัวอย่างทั้ง 3 ระดับ โดย initial ELISA typing เท่ากับ 
51.1%, 26.5%, 5.6%  virus isolation เท่ากับ 85.4%, 66.7%, 46.3% และ RT-PCR เท่ากับ 95.6%, 
86.3%, 61.1% ตามล าดับ (รูปที่ 6)     

ตัวอย่างในปี 2016 ให้ผลบวกต่อคุณภาพตัวอย่างทั้ง 3 ระดับ โดย initial ELISA typing เท่ากับ 
54.8%, 25.3%, 7.7% virus isolation เท่ากับ 97%,  67.4%, 50% และ RT-PCR เท่ากับ 98.5%, 89.5%, 
70.5% ตามล าดับ (รูปที่ 7)      

สรุปโดยภาพรวมเม่ือน าผลการศึกษาคุณภาพตัวอย่างทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย พบว่าค่าเฉลี่ยของผลบวก
ต่อคุณภาพตัวอย่างระดับ Good, Fair และ Poor ในช่วงปี 2006-2008 และ 2013-2016 ดังแสดงในตารางที่
2 และรูปที่ 8 ดังนี้ คุณภาพตัวอย่างระดับ Good ให้ผลบวกเฉลี่ยโดย initial ELISA typing, virus isolation 
และ RT-PCR เท่ากับ 61.75%,  84.7% และ 97.1% หรือ 61-97% ตามล าดับ  คุณภาพตัวอย่างระดับ Fair 
ให้ผลบวกเฉลี่ยด้วยการทดสอบทั้ง 3 วิธีเท่ากับ 47%, 73.5% และ 90.9% หรือ 47-91% ตามล าดับ  
คุณภาพตัวอย่างระดับ Poor ให้ผลบวกเฉลี่ยด้วยการทดสอบทั้ง 3 วิธี เท่ากับ 24.3%, 53.3% และ 74.8% 
หรือ 24-75% ตามล าดับ เป็นที่น่าสังเกตว่ากรณีการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อที่มีคุณภาพและมีปริมาณมาก 
(Good) คือเก็บเนื้อเยื่อมีขนาดมากกว่า 1 กรัม จะส่งผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคได้ผลสูงกว่า
ตัวอย่างที่มีคุณภาพระดับปานกลาง (Fair) คือขนาดเนื้อเยื่อ 0.4-1.0 กรัม ในทางตรงกันข้ามคุณภาพตัวอย่าง
ระดับปริมาณน้อย (Poor) คือขนาดเนื้อเยื่อน้อยกว่า 0.4 กรัม จะมีผลกระทบต่อการตรวจวินิจฉัยท าให้ได้ผล
ค่อนข้างต่ า การศึกษาครั้งนี้พบว่าคุณภาพตัวอย่างมีผลกระทบต่อการตรวจวินิจฉัยโดยตรงโดยเฉพาะวิธี 
initial ELISA typing ซ่ึงปกติจะใช้เวลาในการทดสอบและอ่านผลได้ภายใน 6 ชั่วโมงเท่านั้น โดยไม่จ าเป็นต้อง
ท าการเพิ่มปริมาณไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยง (virus isolation) และตรวจยืนยันอีกครั้งด้วย ELISA typing ซึ่งวิธี
นี้อาจต้องใช้เวลานานถึง 1-2 สัปดาห์ ท าให้การรายงานผลการทดสอบล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถควบคุมโรคให้สงบได้อย่างรวดเร็ว ส่วนวิธีทดสอบ RT-PCR เป็นวิธีที่ให้ผลรวดเร็วแต่ไม่
สามารถบ่งบอกหรือจ าแนกชนิดไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยได้ วิธีนี้ใช้ประกอบการสนับสนุนการทดสอบ
เท่านั้น  ในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องใช้วิธี ELISA typing  เป็นหลักที่สามารถบ่งบอกและจ าแนกชนิดไวรัสได้อย่าง
ถูกต้องซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานหรือ gold standard (OIE, 2012)  ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยโรคที่ให้ความไว ความ
ถูกต้องและได้ผลรวดเร็ว เป็นสิ่งส าคัญต่อการเลือกใช้วัคซีนที่เหมาะสมและถูกต้องตรงกับชนิดไวรัสที่ระบาดใน
พ้ืนที่ในขณะนั้น  เพ่ือให้การใช้วัคซีนส าหรับฉีดป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพตัวอย่างต่อผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการใน
ครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่และหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ เพราะได้ข้อมูลวิทยาศาสตร์และ
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องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนการเก็บตัวอย่าง การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งตัวอย่างไป
ยังห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลัก biosafety and biosecurity (วิไล ลินจงสุบงกช, 
2557)  หากมีการน าไปใช้ปฏิบัติในพ้ืนที่ได้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการเก็บตัวอย่างที่ไม่มีคุณภาพหรือล่าช้า 
และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องและปลอดภัย เพ่ือป้องกันการรั่วไหลและแพร่กระจาย
ไวรัสไปสู่สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาและประเมินคุณภาพตัวอย่างครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากรอยโรคสัตวป่วยหรือสงสัยว่าป่วยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย คือ ควรเก็บ
ตัวอย่างในลักษณะเพ่ิงเริ่มแสดงอาการป่วยใหม่ๆ ในขณะมีตุ่มใสหรือแผลที่เยื่อลิ้นระยะนี้จะพบปริมาณไวรัส
จ านวนมากหรือคุณภาพระดับ Good ซึ่งจะได้ผลการทดสอบตั้งแต่ 62- 97% positive (ตารางที่ 2 และรูปที่ 
8) หากรอให้สัตว์เดินขากระเผลก อาจจะล่าช้าไป การเก็บเนื้อเยื่อจากอุ้งกีบค่อนข้างยาก ได้ปริมาณน้อย 
(คุณภาพระดับ Poor) และมีปริมาณไวรัสน้อย ย่อมส่งผลกระทบต่อการตรวจวินิจฉัยได้ คือได้ผลเพียง 24-
75% positive เท่านั้น จ าเป็นต้องเพ่ิมวิธีการทดสอบด้วยวิธี virus isolation จะใช้เวลานานถึง 1-2 สัปดาห์  
อีกประการหนึ่งที่ควรพึงระวังคือการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาแผลที่รอยโรคด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน หรือน้ ายา
เจนเชี่ยน ไวโอเล็ต ก่อนการเก็บตัวอย่างนั้น  วิธีนี้จะมีผลกระทบต่อการตรวจวินิจฉัยโรคโดยตรง เนื่องจาก
น้ ายาดังกล่าวจะไปฆ่าหรือท าลายไวรัส (live virus) ที่อยู่ในเนื้อเยื่อเหล่านั้นท าให้มีปริมาณ live virus 
หลงเหลืออยู่น้อยมาก ส่งผลโดยตรงต่อการท า virus isolation และกระทบต่อการทดสอบอาจไม่ได้ผลหรือ
ต้องใช้ระยะเวลาในการทดสอบนานกว่าปกติ   
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ตำรำงท่ี 1 การแบ่งระดับคุณภาพตัวอย่างเนื้อเยื่อ และน้ ายาไวรัส (virus isolation fluid) โดยแบ่งแยก  
 เป็น 3 ระดับได้แก่ ปริมาณมาก (Good)  ปริมาณปานกลาง (Fair) และปริมาณน้อย (Poor) 
 

คุณภำพตัวอย่ำงเนื้อเยื่อ คุณภำพตัวอย่ำงน้ ำยำไวรัส 
ปริมาณมาก 

(Good) 
ปริมาณปานกลาง  

(Fair) 
ปริมาณน้อย 

(Poor) 
ปริมาณมาก 

(Good) 
ปริมาณปานกลาง   

(Fair) 
ปริมาณน้อย 

(Poor) 
น้ าหนักเนื้อเยื่อ
มากกว่า 1 กรัม 

น้ าหนักเนื้อเยื่อ 
0.40-1 กรัม 

น้ าหนักเนื้อเยื่อ  
น้อยกว่า 0.40 กรัม 

ปริมาตรน้ ายาไวรสั 
มากกว่า 1 ซีซ ี

ปริมาตรน้ ายาไวรสั  
0.40-1 ซีซ ี

ปริมาตรน้ ายาไวรสั 
น้อยกว่า  0.40 ซีซ ี

  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากสัตว์ป่วยและภาชนะการบรรจุหีบห่อท่ีแข็งแรงสามารถป้องกัน 
  การแตกหรือการรั่วไหลขณะขนส่ง 
 
   
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 

รูปที่ 2 ภาพปริมาณตัวอย่างเนื้อเยื่อ ปริมาณมาก (Good)  ปริมาณปานกลาง (Fair) และปริมาณน้อย (Poor)      
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รูปที ่3 ผลร้อยละของผลบวกจากการทดสอบด้วยวิธี Initial ELISA typing และ virus isolation ของ
ตัวอย่างที่มีคุณภาพต่างๆกัน 3 ระดับ คือปริมาณมาก ปริมาณปานกลางและปริมาณน้อย ซึ่งเป็น
ตัวอย่างที่จัดส่งจากประเทศไทยและต่างประเทศ (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ช่วงระหว่างปี 
2006-2008 (ตัวอย่างในช่วงนี้ไม่ได้ท าการทดสอบ RT-PCR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4 และ 5 ผลร้อยละของผลบวกจากการทดสอบด้วยวิธี Initial ELISA typing , virus isolation และ 
RT-PCR ของตัวอย่างที่มีคุณภาพต่างๆ กัน 3 ระดับ คือ ปริมาณมาก (Good)  ปริมาณปาน
กลาง (Fair) และปริมาณน้อย (Poor)  ซึ่งเป็นตัวอย่างจากประเทศไทย ช่วงปี 2013 และ 
2014   
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รูปที่ 6 และ 7 ผลร้อยละของผลบวกจากการทดสอบด้วยวิธี Initial ELISA typing , virus isolation และ
RT-PCR ของตัวอย่างที่มีคุณภาพต่างๆ กัน 3 ระดับ คือปริมาณมาก (Good) ปริมาณปาน
กลาง (Fair) และปริมาณน้อย (Poor)  ซึ่งเป็นตัวอย่างจากประเทศไทย ช่วงปี 2015 และ 
2016   

  
  
 

 
 

ตำรำงท่ี 2 และรูปท่ี 8 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลบวกจากการทดสอบด้วยวิธี Initial ELISA typing, virus 
isolation และ RT-PCR ของตัวอย่างที่มีคุณภาพต่างๆกัน 3 ระดับ คือปริมาณมาก 
(Good)  ปริมาณปานกลาง (Fair) และปริมาณน้อย (Poor)  ซึ่งเป็นตัวอย่างที่จัดส่ง
จากประเทศไทย ช่วงปี 2006-2008 และ 2013-2016    
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Evaluation of sample quality effecting to the foot and mouth disease 
laboratory diagnostic results 

 
Wilai Linchongsubongkoch1   Kingkarn Boonsuya Seeyo2  Amornrat  Choonnasard2 

Sahawatchara Ungvanijban2 Arongkorn Panthumart2  Janya Samanit 2   Chalinee Deepang 2 
 

Abstract 
             

Collection of field samples from infected animals effecting to the foot and mouth 
disease laboratory diagnotic results were studied and evaluated by initial ELISA typing, virus 
isolation and RT-PCR methods. Total 1,104 samples which colletected during the year 2006-
2008 and 2013-2016 were used for this study. The samples were divided into 3 level of 
quality; good, fair and poor, all samples were diagnosed by those 3 methods. The results 
were demonstrated as percentage positive (% positive) in each quality level. In overall 
summary results found that the sample quality at good level gave the mean positive results 
by initial ELISA typing, virus isolation and RT-PCR were 61.75%, 84.7% and 97.1%, 
respectively. Sample quality at fair level gave the mean positive results by 3 methods were 
47%, 73.5% and 90.9%, respectively.  Sample quality at poor level gave the mean positive 
results by 3 methods were 24.3%, 53.3% and 74.8%, respectively. Interestingly, collecting of 
tissue samples in good quality and quantity, exproximately more that 1.0 gram would be 
enhanced the efficacy of diagnostic results than the sample quality at fair level 
(approximately, 0.4-1.0 gram). In contrast, sample quality at poor level (approximately less 
than 0.4 gram) would be effected to the diagnostic result in low % positive, hence it was 
nescessary to perform the virus isolation that would be delayed in reporting. In this study 
demostrated that poor quality of sample would be direct effected to the diagnostic result, 
disease control and vaccine selection which would be used the right serotype as current 
outbreak in the field.  In conclusion, this evaluation study would be useful to the field 
veterinarians and the Department of Livestock Development Offices in supporting the 
scientific information and knowledge about the sample collection in good quality as well as 
the packing, shipping of sample to the laboratory under the biosafety and biosecurity 
principle in preventing the viral leaking or distributing to the environment.  
 
Keywords: sample quality,     foot and mouth disease,     ELISA typing,     virus isolation, 

RT-PCR 
1 OIE Expert and FMD consultant of Department of Livestock Development, National Institute 
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กำรเตรียมไวรัสกำฬโรคเป็ดชนิดรุนแรงจำกเซลล์คัพภะไก่ปลอดเช้ือ 
 

ดิถี  ประเสริฐสุวรรณ1  กังวาน  จึงธีระพานิช1 

 
บทคัดย่อ 

 

 ศึกษาการเตรียมไวรัสกาฬโรคเป็ดชนิดรุนแรงส าหรับใช้เป็นเชื้อพิษทับในการทดสอบความคุ้มโรคของ
วัคซีนกาฬโรคเป็ดจากเซลล์คัพภะไก่ปลอดเชื้อโดยการฉีดเชื้อไวรัสกาฬโรคเป็ดในเป็ดทดลอง พันธุ์กากี-             
แคมป์เบล เก็บซีรัมในวันที่ 4 และ 5 มาเพาะเลี้ยงในเซลล์คัพภะไก่ปลอดเชื้อ หาปริมาณไวรัสในเซลล์ทุกวัน
เป็นเวลา 10 วัน และน าไวรัสในวันที่ให้ปริมาณไวรัสสูงสุดมาเพาะเลี้ยงต่อเนื่อง 2 ครั้ง เช่นเดียวกับ passage 
แรก แล้วน าไวรัสแต่ละ passage ในวันที่ ได้ปริมาณไวรัสสู งสุด ไปหาความรุนแรงในเป็ดทดลอง                        
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณไวรัสที่ได้ พบว่าไวรัสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงใน passage ที่ 1 และ 2 จะมีปริมาณ
ไวรัสสูงสุดที่ 105.5 TCID50/มล. ขณะที่ passage ที่ 3 อยู่ที่ 104.71 TCID50/มล. ในวันที่ 5-6 และความรุนแรง
ของไวรัสในเป็ดทดลอง เท่ากับ 105.17, 105.80 และ 104.50 LD50/มล. ตามล าดับ สรุปได้ว่า ไวรัสกาฬโรคเป็ด               
ชนิดรุนแรงที่เตรียมจากเซลล์คัพภะไก่ปลอดเชื้อ passage ที่ 1-3 มีปริมาณไวรัสในเซลล์ (TCID50) และมี      
ความรุนแรง (LD50) ในเป็ดทดลองใกล้เคียงกัน สามารถใช้เป็นเชื้อพิษทับในการทดสอบความคุ้มโรคของวัคซีน            
กาฬโรคเป็ด ซึ่งช่วยลดจ านวนการใช้สัตว์ทดลองในการเตรียมเชื้อพิษทับได้ 
  
  
 
ค ำส ำคัญ: ไวรัสกาฬโรคเป็ดชนิดรุนแรง เซลล์คัพภะไก่ปลอดเชื้อ ปริมาณไวรัส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 
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บทน ำ 
 

 โรคกาฬโรคเป็ด (duck plague หรือ duck virus enteritis) เกิดจากเชื้อ Herpesvirus เป็นโรค             
ติดเชื้อเฉียบพลันและสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว (Sandhu and Leibovitz, 1997) ท าให้เกิดการสูญเสีย
อย่างมากต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกจ าพวกเป็ดห่านและหงส์เมื่อเกิดการระบาดของโรคแล้วจะท าให้สัตว์
มีอัตราการป่วยและอัตราการตายสูงได้ถึง 100% (อุราศรี, 2542) ในฝูงเป็ดไข่ที่ติดเชื้อพบอัตราการผลิตไข่
ลดลง 20-100% และการฟักไข่เป็นตัวอ่อนลดลง (Burgess and Yuill, 1981; Jansen, 1964) ดังนั้นการฉีด
วัคซีนให้สัตว์จึงเป็นวิธีการส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันโรค (Zander et al., 1997)  
 ปัจจุบันการผลิตวัคซีนกาฬโรคเป็ดเชื้อเป็นของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สั ตว์มีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของวัคซีนตามมาตรฐาน ASEAN (1998) โดยฉีดวัคซีนในเป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลและหลังจากนั้น 
14 วัน ท าการฉีดเชื้อพิษทับไวรัสกาฬโรคเป็ดปริมาณไวรัส 102 fifty percent lethal dose (LD50)/มล. ตัวละ 
1 มล. โดยเป็ดทดลองที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 90% ต้องไม่แสดงอาการป่วยหรือความผิดปกติที่บ่งบอกถึง             
การติดเชื้อไวรัสกาฬโรคเป็ดและเป็ดในกลุ่มควบคุมต้องตายภายใน 7 วัน จึงจะถือว่าวัคซีนผ่านการทดสอบ 

การเตรียมเชื้อพิษทับไวรัสกาฬโรคเป็ดของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ท าโดยฉีดเชื้อไวรัสกาฬโรค
เป็ด สเตรนท้องถิ่นที่มีปริมาณไวรัส 103 LD50/มล. ในเป็ดทดลองจ านวน 10 ตัวๆ ละ 1 มล.สังเกตอาการ             
ทุกวัน หลังการฉีดเชื้อ 4-5 วัน เก็บตับจากเป็ดที่แสดงอาการของโรคอย่างชัดเจน น าตับไปบดและท าเป็น 
20% ในสารละลาย 0.85% NaCl แล้วท าการไตเตรทหาความรุนแรงของเชื้อพิษทับไวรัสกาฬโรคเป็ดที่เตรียม
ได้ โดยท า 10 fold dilution จาก 10-1-10-9 น าเชื้อที่ความเจือจาง 10-5-10-9 ฉีดในเป็ดทดลองความเจือจาง
ละ 5 ตัวๆ ละ 1 มล.บันทึกการตายของเป็ดเป็นเวลา 7 วัน แล้วค านวณค่า LD50 โดยวิธี Reed and 
Muench (Reed and Muench, 1938) ซึ่งการหาความรุนแรงในเป็ดต้องท าอย่างน้อย 2 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย
จึงต้องใช้เป็ดอย่างน้อย 60 ตัว ในการเตรียมไวรัสเชื้อพิษทับ 1 ครั้ง ตามวิธีของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
และเชื้อที่เตรียมสามารถใช้ได้ประมาณ 1-2 ปี มีความรุนแรงมากกว่าหรือเท่ากับ 102 LD50/มล. โดยไวรัสที่
เตรียมได้ต้องปลอดจากการปนเปื้อนเชื้ออ่ืน จึงจะเก็บไว้ใช้งานได้ซึ่งการเตรียมเชื้อพิษทับไวรัสกาฬโรคเป็ด
ด้วยวิธีนี้ให้มีคุณภาพดีต้องคัดเลือกเป็ดท่ีมีสุขภาพดี ปลอดจากโรค เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของเชื้ออ่ืนในเชื้อ
พิษทับ และการเก็บตับจากเป็ดทดลองต้องท าด้วยความระมัดระวัง เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์             
อีกท้ังต้องใช้เป็ดจ านวนมากในการหาความรุนแรงของเชื้อ 

ไวรัสกาฬโรคเป็ดสามารถเพาะเลี้ยงในเซลล์หลายชนิด เช่น เพาะเลี้ยงในเซลล์คัพภะไก่  (chicken 
embryo fibroblast; CEF) (จารุภา, 2559; ทวีศักดิ์, 2546; Kalaimathi, 1989; OIE, 2014; Sinthiaet al., 
2017) เพาะเลี้ยงในเซลล์ตับของคัพภะเป็ด (Duck embryo liver cell; DEL) (Kalaimathi, 1989) หรือจาก
เซลล์คัพภะเป็ด (Duck embryo fibroblast; DEF)  (ทวีศักดิ์, 2546) หรือในเซลล์ชนิดเลี้ยงต่อเนื่อง (Baby 
Hamster kidney cell line; BHK-21) (Sinthiaet al., 2017) ซึ่งใช้ในการตรวจหรือวินิจฉัยโรคกาฬโรคเป็ด 
แต่ยังไม่มีการใช้เพื่อเตรียมเป็นเชื้อพิษทับ ดังนั้นเพ่ือลดปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อและการใช้สัตว์จ านวนมาก
ให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง จึงมีแนวคิดในการเตรียมเชื้อไวรัสกาฬโรคเป็ด ส าหรับเป็น
เชื้อพิษทับโดยการเพาะเลี้ยงในเซลล์คัพภะไก่ปฐมภูมิ (primary chicken embryo fibroblast; 1°CEF                
ซึ่งเป็นผลผลิตจากไข่ไก่ปลอดเชื้อเฉพาะของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และใช้ในการผลิตวัคซีนกาฬโรคเป็ด 
เพ่ือใช้ทดแทนการเตรียมไวรัสกาฬโรคเป็ดชนิดรุนแรงจากสัตว์ทดลอง  
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อุปกรณ์และวิธีกำร 
 

1. สัตว์ทดลอง 
 เป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลคละเพศอายุ 3 สัปดาห์ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนจ านวน 100 ตัว 

2. อาหารส าหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์และไวรัส 
อาหารส าหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ (CEF) หรือ growth medium (GM) ซึ่งมีส่วนประกอบของ 9% 

Medium 199 Eagle solution, 3.6% calf serum, 2.6% NaHCO3 solution, 1% penicillin 
streptomycin solution, 0.1% MEM Vitamin solution และ 0.1% amphotericin B solution และ
อาหารส าหรับเพาะเลี้ยงไวรัส (maintenance medium; MM) ซึ่งมีส่วนประกอบของ 4.7% Medium 199 
Eagle solution, 3.6% calf serum, 2.5% NaHCO3 solution, 1% penicillin streptomycin solution, 
0.1% MEM Vitamin solution และ 0.1% amphotericin B solution, 4% Ham F10 solution และ 4% 
tryptose phosphate broth solution ตามข้ันตอนและวิธีการเตรียมของศูนย์ผลิตชีวภัณฑ์ (2530) 
3. การเตรียมเซลล์ 1°CEF 
 ใช้ตัวอ่อนไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเฉพาะ (specific pathogen free, SPF)  อายุ 11 วัน จ านวน 50 ฟอง/ครั้ง (ท าการ
เพาะเลี้ยงไวรัส 3 passage จะใช้ไข่ไก่ฟัก จ านวน 150 ฟอง) เก็บตัวอ่อนใส่จานแก้วที่สะอาด ตัดส่วนหัวทิ้ง บดผ่านไซริงค์
แก้วขนาด 20 มล. ล้างเนื้อเยื่อโดยเติม phosphate buffered saline (PBS) pH 6.8-7.2 และกวนด้วย 
เครื่องกวนแม่เหล็กนาน 5 นาที ตั้งให้เนื้อเยื่อตกตะกอน เทส่วนใสทิ้ง ล้างเนื้อเยื่อด้วย PBS จ านวน 3 ครั้ง  
จากนั้นย่อยเนื้อเยื่อให้เป็นเซลล์เดี่ยวโดยการเติมสารละลาย 0.25% trypsin นาน 30 นาที (ศูนย์ผลิตชีว- 
ภัณฑ์, 2530) เก็บส่วนที่เป็นของเหลวหรือเซลล์แขวนลอยโดยกรองผ่านตะแกรงลวดสแตนเลส ขนาดรู 0.25 
มม. ผสมสารละลาย lactalbuminhydrolysate 50% โดยปริมาตร ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 1,000 รอบ/นาที 
ด้วยเครื่องเซนตริฟิวจ์1 นาน 10 นาที  ละลายตะกอนเซลล์ด้วยซีรัมลูกโค 1.5 เท่า โดยปริมาตร  ปั่นอีกครั้งที่
ความเร็วและเวลาเท่าเดิม เก็บส่วนตะกอนมาเติม GM  และเก็บเซลล์แขวนลอยบางส่วนน ามาย้อมด้วย 
trypan blue  เพ่ือนับจ านวนเซลล์ แล้วปรับจ านวนเซลล์ด้วย GM ให้มีปริมาณเซลล์ 1.0×106 เซลล์/มล. 
 เพาะเซลล์ 1°CEF  ในขวดพลาสติกเพาะเซลล์ ขนาด 75 ซม2  โดยใส่เซลล์เริ่มต้นที่เตรียมไว้ ปริมาตร               
1 มล. จากนั้นเติม GM จ านวน 20  มล. (เซลล์เริ่มต้น เท่ากับ 1.0×10 6 เซลล์/ขวด หรือ 5.0×10 4 เซลล์/มล.) 
จ านวน 22 ขวด น าไปบ่ม ที่ตู้บ่ม  37°C ,  5%  CO2 นาน  48-72 ชั่วโมงส าหรับเซลล์ 1°CEF ที่เหลือเก็บใส่ตู้เย็น 
4°C ส าหรับการเพ่ิมปริมาณไวรัสกาฬโรคเป็ด 
4. การเพ่ิมปริมาณไวรัสกาฬโรคเป็ด 

4.1 การเพ่ิมปริมาณไวรัสในเป็ดทดลอง 
   น าเชื้อไวรัสกาฬโรคเป็ดที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -80°C  มาเจือจางด้วยPBS ให้ได้ไวรัสที่มีความ
รุนแรง 103 LD50/มล. ฉีดในเป็ดทดลองจ านวน 10 ตัวๆ ละ 1 มล. หลังฉีดเชื้อไวรัสกาฬโรคเป็ด 4-5 วัน 
เจาะเลือดเป็ด ตัวละ 3 มล. เพ่ือเก็บซีรัมน ามารวมกัน และแบ่งใส่หลอดแช่แข็งหลอดละ 1 มล. เก็บที่
อุณหภูมิ -80°C เพ่ือน าไปหาปริมาณไวรัสและเพาะเลี้ยงไวรัสในเซลล์ 1°CEF ต่อไป 

 
 
 

1Beckman model J-6B centrifuge, USA 
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4.2 การเตรียมไวรัสกาฬโรคเป็ดในเซลล์ 1°CEF 
   น าเซลล์1°CEF จากข้อ 3. เทมีเดียมเก่าทิ้งล้างด้วย PBS 2 ครั้ง น าไวรัสกาฬโรคเป็ดชนิดรุนแรงที่
เก็บจากซีรัม  ซึ่งทราบปริมาณไวรัสแล้ว  มาเจือจางด้วย PBS ให้มีปริมาณไวรัส 104  TCID50/มล. ใส่เชื้อไวรัส
กาฬโรคเป็ดลงเซลล์ 1°CEF ที่เตรียมไว้ จ านวน 10 ขวดๆ ละ 5 มล. โดยค่า MOI  เท่ากับ  0.05 (ธวัชชัยและ 
ฤทธิ์ลือชัย, 2555) จากนั้น เติม  MM   จ านวน 15 มล. บ่มที่ 37°C 5% CO2 แล้วท าการเก็บขวดไวรัส            
ทุกวันๆละ 1 ขวด นาน 10 วัน น ามาแช่แข็งที่ตู้ -20°C ประมาณ 4 ชั่วโมง จากนั้นละลายน้ าไวรัส (thaw) 
น าไป ปั่นด้วยความเร็ว 1,000 รอบต่อนาที นาน  10 นาที ด้วยเครื่องเซนตริฟิวจ์1 เก็บส่วน น้ าใส แบ่งใส่                 
หลอดแช่แข็งหลอดละ 1 มล. เก็บทีอุ่ณหภูมิ -80°C และน าไปหาปริมาณไวรัสโดยใช้เซลล์ 1°CEF 

4.3 การเพาะเลี้ยงไวรัสต่อ (Passage) 
   น าไวรัสที่มีปริมาณสูงสุดใน passage ที่ 1 มาเพาะเลี้ยงในเซลล์ 1°CEF  เป็น passage ที่ 2  และ
น าไวรัสที่มีปริมาณสูงสุดใน passage ที่ 2 มาเพาะเลี้ยงต่อใน passage ที ่3  โดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับข้อ 4.2 

5. การหาปริมาณไวรัสในเซลล์ 1° CEF 
 การทดสอบหาปริมาณไวรัสกาฬโรคเป็ด ท าโดยเตรียมเซลล์ 1°CEF เพาะเซลล์ลงใน 96 well-plate 
จ านวนเซลล์ประมาณ 4×104 เซลล์ต่อหลุม บ่มที่ 370C 5% CO2เป็นเวลา 48 ชั่วโมงน าไวรัสกาฬโรคเป็ดที่
ต้องการหาปริมาณเจือจางไวรัสแบบ  10-fold  dilution เลือกความเจือจาง ที่ 10-1–10-10 ด้วย PBS pH 6.8-7.2 
ถ่ายมีเดียมเก่าท้ิง แล้วเติมน้ าไวรัสลงใน well-plate ความเจือจางละ 10 หลุมๆ ละ 50 ไมโครลิตรและเติมมีเดียม
ใหม่อีก 100 ไมโครลิตรต่อหลุม โดยอ่านผลการเกิด cytopathic effect (CPE) เป็นเวลา 5 วัน และค านวณหา
ปริมาณไวรัส ได้ค่าเป็น TCID50/มล. (ศูนย์ผลิตชีวภัณฑ์, 2530) 
6. การหาความรุนแรงของไวรัสในเป็ดทดลอง 
 น าไวรัสที่ได้ใน  passage  ที่ 1,  2 และ 3 มาหาปริมาณไวรัสโดยใช้สัตว์ทดลอง  (LD50/มล.) เพ่ือยืนยัน
ความรุนแรงของเชื้อ โดยเจือจางไวรัสแบบ 10-fold dilution ด้วย PBS แล้วเลือกความเจือจางที่ 10-2-10-7                
ฉีดในเป็ดทดลองความเจือจางละ 5 ตัวๆ ละ 1 มล. เข้ากล้ามเนื้อขา บันทึกอาการป่วยหรือตาย 7 วันและ
ค านวณหาปริมาณไวรัส ได้ค่าเป็น LD50/มล. (Reed and Muench, 1938) 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล    
 เปรียบเทียบปริมาณไวรัสกาฬโรคเป็ดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในเซลล์ 1°CEF กับความรุนแรงของไวรัส
ในเป็ดทดลอง  ระหว่าง passage ที่ 1, 2 และ 3 
 

ผล 
 

 จากการเพาะเลี้ยงไวรัสกาฬโรคเป็ดในเซลล์ 1°CEF พบว่าปริมาณไวรัส passage ที่ 1 ในวันที่ 5-6 
และ passage ที่ 2 ในวันที่ 6 จะให้ปริมาณไวรัสสูงสุด คือ  105.50 TCID50/มล. แต่ passage ที่ 3 จะให้
ปริมาณไวรัสสูงสุดในวันที่ 5 คือ 104.71 TCID50/มล. (ตารางที่ 1) และเมื่อหาความรุนแรงของไวรัส passage ที่ 
1,  2 และ 3 ในเป็ดทดลอง (LD50/มล.) มีค่า 105.17, 105.80 และ 104.50 LD50/มล. ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
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วิจำรณ์ 
 

 จากการศึกษาครั้งนี้ ขั้นตอนการเตรียมไวรัสตั้งต้นได้ใช้ไวรัสที่มีอยู่ในซีรั่มเป็ดในช่วงที่มีการติดเชื้อใน
กระแสเลือดแทนการใช้ไวรัสที่ได้จากวิการ (lesion) นั้น เนื่องมาจากวิการโรคกาฬโรคเป็ดส่วนใหญ่ที่พบ 
เกิดขึ้นที่หลอดอาหารและล าไส้ ซึ่งการเก็บวิการจากต าแหน่งดังกล่าวพบว่ามีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อ
แบคทีเรียอื่นๆ (ทวีศักดิ,์ 2546) จากการทดลองปริมาณไวรัสที่ได้จาก passage ที่ 1 และ 2 ที่มีปริมาณเท่ากัน 
คือ 105.5 TCID50/มล. แต่ให้ค่า LD50 ที่ต่างกันเมือ่ฉีดในเป็ดทดลอง อาจเนื่องมาจากคุณภาพของสัตว์ทดลองที่
ทดสอบในช่วงเวลานั้นๆ ส าหรับปริมาณไวรัสที่ใช้ในการทดสอบความคุ้มโรคของวัคซีน (ส าหรับการฉีดพิษทับ)
ใช้เพียง 102 TCID50/มล. ซึ่งไวรัสที่เตรียมได้มีปริมาณ 105.5 TCID50/มล. ซึ่งเพียงพอส าหรับการเตรียมเป็นเชื้อ
พิษทับ โดยให้ผลเช่นเดียวกับไวรัสที่เตรียมได้จากเป็ดโดยเป็ดทดลองจะเสียชีวิตภายใน 7 วันหลังการฉีดเชื้อ 
(ตารางที่ 2) ส าหรับไวรัสที่เตรียมจาก passage ที่ 3 จะมีปริมาณน้อยกว่า passage ที่ 1 และ 2 ในวันที่ 5-6 
แต่ความรุนแรงของไวรัสกาฬโรคเป็ด เมื่อน ามาเตรียมเป็นเชื้อพิษทับปริมาณ 102 TCID50/มล. ยังคงมีความ
รุนแรงเทียบเท่ากับ passage ที่ 1 และ 2 ซึ่งแม้ว่าการเลี้ยงใน 1°CEF เป็นระบบหนึ่งในการลดความรุนแรง 
(attenuate) เพ่ือเป็นวัคซีนเชื้อเป็นเช่นเดียวกับวัคซีนในปัจจุบัน แต่ต้องมีการ passage ต่อเนื่องหลายครั้ง 
เช่น 25-80 passage (Yang et al., 2015) อาจเป็นไปได้ว่าพันธุกรรมหรือโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง
ของไวรัสกาฬโรคเป็ดในการศึกษาครั้งนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และเพ่ือให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมถึงจ านวน passage สูงสุดที่สามารถให้ความรุนแรงในการเป็นเชื้อพิษทับได้และศึกษาอายุ
การเก็บรักษาไวรัส (keeping quality) รวมไปถึงการศึกษาความแตกต่างของการใช้ไวรัสที่เตรียมจากสัตว์และ
จากเซลล์ในกระบวนการฉีดพิษทับ เพื่อยืนยันและปรับปรุงกระบวนการทดสอบวัคซีนกาฬโรคเป็ดต่อไป 
  

สรุป 
 

ไวรัสกาฬโรคเป็ดชนิดรุนแรงที่เตรียมจากเซลล์คัพภะไก่ปลอดเชื้อ passage ที่ 1-3 มีปริมาณไวรัสใน
เซลล์ (TCID50) และมีความรุนแรงในเป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบล (LD50) ใกล้เคียงกัน สามารถใช้เป็นเชื้อพิษทับใน
การทดสอบความคุ้มโรคของวัคซีนกาฬโรคเป็ด ซึ่งช่วยลดจ านวนการใช้สัตว์ทดลองในการเตรียมเชื้อพิษทับได้ 
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ตำรำงท่ี 1  ปริมาณไวรัสกาฬโรคเป็ดที่เพาะเลี้ยงในเซลล์คัพภะไก่ปลอดเชื้อ (1°CEF) passage ที่ 1, 2 และ 3 
 

วันที่ (เก็บ) 
ปริมำณไวรัส (TCID50 /มล.) 

Passage 1 Passage 2 Passage 3 
1 104.00 105.50 105.50 
2 103.89 105.00 105.00 
3 103.89 104.71 104.58 
4 104.09 104.71 104.58 
5 105.50 105.43 104.71 
6 105.50 105.50 104.58 
7 104.71 103.60 104.09 
8 104.58 103.60 102.09 
9 103.60 103.60 102.09 
10 102.09 101.80 อ่านค่าไม่ได้ 

 *อ่านค่าไม่ได้เนื่องจากปริมาณไวรัสน้อยกว่า 101 TCID50 /มล.  
 
 
ตำรำงท่ี 2 ปริมาณไวรัสหรือความรุนแรงของเชื้อไวรัสกาฬโรคเป็ดที่เพาะจากเซลล์คัพภะไก่ปลอดเชื้อทดสอบ

ในเป็ดทดลอง 
 

Dilution 
  จ ำนวนเป็ด (ตำย/รอด) 

Passage 1 Passage 2 Passage 3 
10-2 5/0 5/0 5/0 
10-3 4/1 5/0 4/1 
10-4 4/1 4/1 3/2 
10-5 3/2 4/1 2/3 
10-6 2/3 3/2 1/4 
10-7 0/5 0/5 0/5 

ความรุนแรง (LD50/มล) 105.17 105.80 104.50 
หมายเหตุ เป็ดทดลองตายภายใน 7 วัน 
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The preparation of virulent duck plaque virus  
from SPF chicken embryo fibroblast 

 
Ditee Prasertsuwan1   Kungwan Jungtheerapanich1 

 
Abstract 

 

Study on the preparation of virulent duck plague virus using for vaccine potency test 
by propagating in specific pathogen free chicken embryo fibroblast cell (SPF-CEF) was 
conducted. The virus was injected intramuscularly into Khaki Campbell duck. After 4-5 day, 
sera were collected and cultured in SPF-CEF. The virulent virus was harvested every day for 
10 days in order to determine virus titer in SPF-CEF whereas the level of virulent virus was 
done in duck. The process of growing virus, serial passages, was performed in SPF-CEF. Then 
the virus cultivation in the passage 2 and 3 were then compared in terms of virus titer. The 
study found that at day 5 and 6, the harvested virus obtained maximum titer about 105.5 
TCID50/ml in passage 1and 2 while passage 3 was 104.7 TCID50/ml. The virulent level of virus 
in challenged duck from the first to the third passage were 105.17 LD50/ml, 105.8 LD50 and 
104.5LD50/ml, respectively. In summary, the virulent duck plague virus, prepared in SPF-CEF 
from passage 1, 2 and 3, still had nearly the same virus content and virulent in ducks which 
can be used for potency test of duck plague vaccine. As a result, the number of 
experimental ducks can be reduced for the preparation of virulent virus.  
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