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มาตรฐานสินคาเกษตร 
การชันสูตรโรคสเตรปโทคอกคัสในปลานิล 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้  กําหนดรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับการชันสูตรโรคสเตรปโทคอกคัสในปลานิล

ทางหองปฏิบัติการ ดวยการชันสูตรซากรวมกับวิธียอมสีแบบรวดเร็ว (rapid staining test) การตรวจ

ตัวอยางดวยวิธีจุลพยาธิวิทยา (histopathological method) วิธีจุลชีววิทยา (microbiological method) และ

วิธี PCR (polymerase chain reaction) 

2 นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 ปลานิล (tilapia) หมายถงึ ปลาท่ีอยูในสกลุ Oreochromis 
2.2 โรคสเตรปโทคอกคัส (streptococcosis) หมายถึง โรคระบาดในปลาที่มีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ

แบคทีเรียแกรมบวก กลุมสเตรปโทคอกคัส (streptococcal bacteria) 

2.3 การชันสูตรโรค (diagnosis) หมายถงึ การตรวจสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค 

2.4 เลือด (blood) หมายถึง ของเหลวสีแดงทีไ่หลเวียนในหลอดเลือดและหัวใจของรางกาย ประกอบดวย 

เซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด 

2.5 พาหะนําโรค (carrier) หมายถงึ ปลาท่ีมีเชื้อท่ีเปนสาเหตุของโรค โดยไมแสดงอาการปวย  

2.6 วิธีทดสอบเบือ้งตน (presumptive test) หมายถึง วิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการทีส่ะดวกหรือรวดเร็ว 

เชน วิธียอมสีแบบรวดเร็ว และวิธีจุลพยาธิวทิยา  

2.7 วิธีทดสอบยืนยัน (confirmatory test) หมายถึง วิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ใชในการยืนยันผล

การชันสูตรโรค และเปนวิธีท่ียอมรับวามีความจาํเพาะและความไวสูง 

2.8 ความจําเพาะ (specificity) หมายถึง ความสามารถของวิธีทดสอบที่ใหผลการทดสอบเปนลบในกลุม

ตัวอยางจากตัวอยางท่ีไมติดเชื้อ  

2.9 ความไว (sensitivity) หมายถึง ความสามารถของวิธีทดสอบที่ใหผลการทดสอบเปนบวกในกลุม

ตัวอยางจากตัวอยางท่ีติดเชื้อ 

2.10 ชุดควบคุมผลบวก (positive control) หมายถึง ชุดทดสอบทีป่ระกอบดวยสารเคมีและเชือ้มาตรฐาน 

ทีต่องการศึกษา แลวนําไปผานกระบวนการชันสูตรตามขั้นตอนตางๆ เชนเดียวกับตัวอยางที่ตองการ

ทดสอบ (unknown) เพื่อใชดูผลเปรียบเทียบ 
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2.11 ชุดควบคุมผลลบ (negative control) หมายถึง ชุดทดสอบทีป่ราศจากเชือ้มาตรฐานทีต่องการศึกษา 

ซึ่งนําไปผานกระบวนการชันสูตรตามขั้นตอนตางๆ เชนเดียวกับตัวอยางที่ตองการทดสอบ เพื่อใชดู

ผลเปรยีบเทียบ 
2.12 ซากสด (fresh carcass) หมายถึง ปลาที่ตายทันทีเมือ่เก็บตัวอยาง หรือปลาทีผ่านการการุณยฆาต 

(euthanasia) 

3 การชันสูตรโรค 

การชันสูตรโรคสเตรปโทคอกคัสในปลานิลดวยวิธีทางหองปฏิบัติการ ประกอบดวย การชันสูตรซากรวมกับ

วิธียอมสีแบบรวดเร็ว การตรวจตัวอยางดวยวิธีจุลพยาธิวทิยา วิธีจุลชวีวทิยา และวิธี PCR  

เมื่อไดผลตรวจทางหองปฏิบัติการแลว เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 

และฉบับแกไขเพิ่มเติม ควรพิจารณาวิทยาการระบาด พยาธิกําเนิด และอาการของโรคสเตรปโทคอกคัส 

(ภาคผนวก ก) รวมดวย เพื่อใหการปองกันและควบคุมโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

วตัถปุระสงคของการชันสูตรโรคสเตรปโทคอกคัสคือ เพื่อคัดกรองและยืนยันโรคในปลาปวยหรือปลาท่ีติดเชื้อ

โดยไมแสดงอาการหรือรอยโรค (carrier fish) และการเฝาระวังโรค ทําใหการควบคุมโรคภายในฟารม

เปนไปอยางรวดเร็ว ลดความสูญเสียในการผลิตและการแพรกระจายเชื้อสูส่ิงแวดลอม  

วิธีการชันสูตรแตละวิธีมีประสิทธิภาพท่ีแตกตางกัน (ภาคผนวก ค) การเลือกใชวิธีการชันสูตรโรคสเตรปโท

คอกคัสขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและชนิดตัวอยางที่เก็บ การชันสูตรโรคสเตรปโทคอกคัสเบื ้องตนทาง

หองปฏิบัติการที่แนะนําใหใชในมาตรฐานนี้ คือ การชันสูตรซากรวมกับวิธียอมสีแบบรวดเร็ว หรือวิธี      

จุลพยาธิวิทยา กรณีท่ีผลเปนลบตองใชวิธีทดสอบยืนยันตอดวยวิธีจุลชีววิทยา หรือวิธี PCR 
ตัวอยางเชน ปลานิลปวยท่ีแสดงรอยโรค สามารถชันสูตรโรคได โดยใชวิธีจุลชีววิทยา  
ลูกปลานิลในโรงเพาะฟก หรือปลานิลท่ีสงสัยวาติดเชื้อ สามารถชันสูตรโรคได โดยใชวิธีจุลชีววิทยา หรือวิธี PCR 
การตรวจรับรองปลานิลที่จะนําเขามาในราชอาณาจักร ใหใชวิธี PCR 

3.1 การชักตัวอยาง (sampling) 

จํานวนตัวอยางท่ีตองชักใหเปนไปตามภาคผนวก ข ตารางท่ี ข.1 

3.2 การชันสูตรซากรวมกับวิธียอมสแีบบรวดเรว็ 

3.2.1 หลักการ 

วิธีนี้เปนการทดสอบโรคเบือ้งตน โดยสํารวจรอยโรคภายนอก (gross lesion) (ภาคผนวก ก) รวมกับการ

ยอมเนือ้เยือ่สดจากรอยโรคบริเวณผิวหนังหรือเยื่อบุผิวที่มีลักษณะเปนตุมหนองหรือมีการอักเสบ ไต หรือ

สมอง ดวยวธิยีอมสี Gram’s stain แบบรวดเร็ว และตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน 
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3.2.2 การเก็บและรักษาตัวอยาง 

ตัวอยางปลาตองเปนซากสด หรือรักษาซากดวยความเย็นท่ีปองกันการยอยสลายตวัเอง (autolysis) 

3.2.3 วิธีการ 
 (1) ใชแอลกอฮอล 70% พนบริเวณผิวหนังหรือเย่ือบุผิว เนื้อเย่ือของอวัยวะภายใน  

 กรณีรอยโรคเปนตุ มหนองบริเวณผิวหนังหรือเยื่อบุผิว ใหใชมีดปลายแหลม หรือเข็มฉีดยา 

(เบอร 18 ถึงเบอร 24) ท่ีผานการฆาเชื้อแลว เข่ียตุมหนองใหเปนรอยเปด นําลวดเข่ียเชื้อ (wire loop) 

เผาไฟแลวรอใหเย็น เข่ียหนองจากรอยเปดแลวเกล่ียลงบนแผนกระจก กรณีหนองมีลักษณะแข็ง หรือหนืดมาก 

ควรหยดน้ําเกลือ (normal saline) ทีผ่านการฆาเชื้อบนแผนกระจก 1 หยด แลวจึงเกลี่ยเชื้อลงบนแผน

กระจก ท้ิงไวใหแหงท่ีอุณหภูมิหอง 

 กรณีเนื้อเย่ือจากไตหรือสมอง ใหตัดชิ้นเนื้อขนาดประมาณ 0.5 cm3

(2) นําแผนกระจกผานเปลวไฟ 2 ครั้ง ถึง 3 ครั้ง แลวจึงทําการยอมสีแกรม (ภาคผนวก ง) 

 โดยใชเทคนิคปลอดเชื้อ นําชิ้นเนื้อ

ไปแตะบนแผนกระจกใหเกิดเปนรอยบางๆ ท้ิงไวใหแหงท่ีอุณหภูมิหอง 

3.2.4 การแปลผล 

ปลาท่ีปวยเปนโรคสเตรปโทคอกคัส จะพบเซลลแบคทีเรียที่บริเวณรอยโรค เซลลแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัสเปน

แบคทีเรียแกรมบวก ติดสีมวง รูปรางกลมขนาดประมาณ 0.5 µm และการจัดเรียงของเซลลอาจจะเปน

เซลลเดี่ยว หรือเซลลคู หรือตอกันเปนสายส้ันๆ 

3.3 วิธีจุลพยาธิวิทยา 

3.3.1 หลักการ 

วิธีนีเ้ปนการทดสอบโรคในระดับเนือ้เยือ่ โดยนําเนื้อเยื่อที่ผานกระบวนการรักษาใหคงสภาพมายอมดวย

สีฮีมาทอกซิลีนและสีอีโอซิน (hematoxylin and eosin หรอื H&E) และตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน 

3.3.2 การเก็บและรักษาตัวอยาง 

(1) นําตัวอยางปลาท่ีอยูในสภาพซากสด เปดผาซากเพือ่เก็บตัวอยางอวัยวะหรือเนือ้เยื่อ แชใน

สารละลายคงสภาพบัฟเฟอรฟอรมาลิน 10% ปริมาตร 10 เทา ถงึ 20 เทาของขนาดตัวอยาง  
- ลูกปลาขนาดเล็ก ความยาวนอยกวา 1 cm สามารถเก็บรักษาใหคงสภาพทัง้ตัวไดในสารละลาย     

คงสภาพบัฟเฟอรฟอรมาลิน 
- ปลา ความยาวตั้งแต 1 cm ถึง 5 cm ใหตัดตามขวางของลําตัว ดานหนาชองทวาร แลวนํา

เฉพาะทอนหัวแชในสารละลายคงสภาพบัฟเฟอรฟอรมาลิน 
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- ปลาขนาดใหญกวา 5 cm ขึ้นไป ใหเลือกเก็บอวัยวะภายในที่มีรอยโรค อวัยวะที่มักปรากฏ

พยาธิสภาพของโรค เชน สมอง ตับ มาม ไต รังไข อัณฑะ โดยตัดชิ้นเนื้อตัวอยางดวยมีดผาตัด หนาไมเกิน 

0.3 cm เพื่อใหสารละลายคงสภาพบัฟเฟอรฟอรมาลินแทรกเขาไปในเนื้อเย่ือไดอยางท่ัวถึง  
(2) แชชิ้นเนื้อตัวอยางในสารละลายคงสภาพบัฟเฟอรฟอรมาลิน นานอยางนอย 24 h 

3.3.3 วิธีการ 

นําชิ้นเนื้อตัวอยางท่ีไดจากขอ 3.3.2 ไปผานการเตรียมดวยวิธีจุลพยาธิวิทยา (ภาคผนวก จ) 

3.3.4 การแปลผล 

ปลาที่ติดเชื ้อสเตรปโทคอกคัส แสดงการอักเสบของเนื ้อเยื่อหรืออวัยวะตางๆ แบบเฉียบพลัน (acute 

inflammatory response) ซึง่เปนผลจาก exotoxin ของเชื้อสเตรปโทคอกคัส บริเวณรอยโรคพบเซลลเม็ด

เลือดขาว เชน นิวโทรฟล (neutrophil) แมคโครฟาจ (macrophage) และพบการสะสมของเซลลแบคทีเรีย 

ลักษณะกลม ขนาดประมาณ 0.5 µm ติดสีมวงเขม อาจพบรวมกับ fibrinous exudates 

3.4 วิธีจุลชีววิทยา 

3.4.1 หลักการ 

วิธีนีเ้ปนการทดสอบโรคในระดับเนื้อเยื่อ โดยเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัส จากอวัยวะหรือ

เนื้อเยื่อของปลาทีเ่ปนโรค และพิสูจนชนิดของเชื้อ โดยการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีรวมกับลักษณะ       

ทางสัณฐานวทิยาของเชื้อ (morphology) 

3.4.2 การเก็บและรักษาตัวอยาง 

ตัวอยางที่นํามาตรวจควรเก็บจากปลาทีแ่สดงอาการปวย และปลาทีไ่มแสดงอาการในกลุมเดียวกัน เพือ่

เปรียบเทียบผลตรวจ ตัวอยางท่ีนํามาตรวจอาจเปนไขปลา หรือปลาทุกขนาด 
(1) นําตัวอยางปลามีชีวิต แยกตัวอยางแตละบอไมปะปนกัน เขียนรายละเอียดเกีย่วกับตัวอยาง

ใหชัดเจน (ภาคผนวก ฌ) และขนสงในสภาพมีชีวิตจนถึงหองปฏิบัติการ 

  (2) หากนําตัวอยางปลาในสภาพมีชีวิตสงตรวจไมได ใหนําตัวอยางปลานั้นมาทําการุณยฆาต แลว

ใสถุงพลาสติก ปดปากถุงใหสนิท ฝงถุงปลาในน้ําแข็ง ใสในภาชนะที่ปดมิดชิด แลวนําสงหองปฏิบัติการ

ทันที หรอืภายใน 6 h หากไมสามารถสงตัวอยางภายในวันที่เก็บตัวอยางได ใหแชแข็งตัวอยางปลาทั้งตัวใน

น้ําแข็งแหง หรือตูแช ท่ีอุณหภูมิ -20  ํC หรือต่ํากวา แลวนําสงหองปฏิบัติการในวันตอไป 

  (3) ตัวอยางไขปลา ปฏิบัติเชนเดียวกับขอ (2) 
3.4.3 วิธีการ 
 (1) เพาะแยกเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัส 

หากปลายังมีชีวิต ตองทําใหสลบหรอืการุณยฆาต แลวเพาะแยกเชือ้จากอวัยวะเปาหมาย ไดแก ตับ ไต มาม 

และสมอง 
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  (1.1) ลูกปลาขนาดเล็ก ความยาวนอยกวา 1 cm หรือไขปลา 

  -  ลางตัวอยางดวยแอลกอฮอล 70% แลวลางออกดวยน้ํากล่ัน 2 ครั้ง 

  -  บดตัวอยางปลา หรือตัวอยางไขปลารวมกับน้าํเกลือที่ผานการฆาเชื้อ (sterile normal 

saline, 0.9% NaCl) อัตราสวน 1:1 โดยน้ําหนักตอปริมาตร 
  -  ปนเหวีย่งตัวอยางทีบ่ดแลว ที ่100 g นาน 2 min นําสวนใส 0.1 ml มาเพาะเลีย้งเชื้อ

แบคทีเรีย โดยการเกล่ียลงบนอาหารเล้ียงเชื้อผสมเลือดแกะ 5% (blood agar) บมที่อุณหภูมิ 28  ํC ถึง 30  ํC 

เปนเวลา 24 h ถงึ 48 h 

  (1.2) ปลา ความยาวตั้งแต 1 cm ถงึ 5 cm  
  -  ลางตัวอยางดวยแอลกอฮอล 70% แลวลางออกดวยน้ํากล่ัน 2 ครั้ง 

  -  ใชเฉพาะทอนหัว หากทําไดควรผาบริเวณชองทอง และแยกทางเดินอาหารออก โดยใช

ใบมีดหรือกรรไกรสะอาด ใสตัวอยางลงในเครื่องบดตัวอยาง (hand homogenizer) ท่ีผานการฆาเชื้อ 

รวมกับน้ําเกลือท่ีผานการฆาเชื้อ อัตราสวน 1:1 โดยน้ําหนักตอปริมาตร 

  -  ปนเหวีย่งตัวอยางทีบ่ดแลว ท่ี 100 g นาน 2 min นําสวนใส 0.1 ml มาเพาะเลีย้งเชือ้

แบคทีเรีย โดยการเกลีย่ลงบนอาหารเลีย้งเชือ้ผสมเลือดแกะ 5% บมทีอุ่ณหภูมิ 28  ํC ถึง 30  ํC เปนเวลา 

24 h ถงึ 48 h 

  (1.3) ปลาขนาดใหญกวา 5 cm ข้ึนไป 
  -  ใชแอลกอฮอล 70% พนผิวหนังท่ีบริเวณตําแหนงเปดเขาสูอวัยวะเปาหมาย หลังจากนัน้

ใชกรรไกรหรือใบมีดสะอาดเปดผานผิวหนังจนสามารถนําลวดเข่ียเชื้อเขาถึงอวัยวะเปาหมาย 
  -  นําลวดเข่ียเชื้อ เผาไฟเพื่อฆาเชื้อแลวรอใหเย็น เข่ียเชื้อจากตับ ไต มาม และสมอง มาขีด 

(streak) ลงบนอาหารเล้ียงเชื้อผสมเลือดแกะ 5% บมท่ีอุณหภูมิ 28  ํC ถงึ 30  ํC เปนเวลา 24 h ถงึ 48 h 
(1.4) หากพบโคโลนีสีครีมของเชือ้แบคทีเรียทีมี่ขนาดเล็กเทาปลายเข็มหมุด (pin point) 

นูน (concave) ขอบเรียบ เสนผานศูนยกลาง 0.5 mm ถึง 1 mm อาจพบการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง 

(hemolysis) เห็นสวนใสรอบโคโลนีเชื้อ ใหสันนิษฐานวาอาจเปนเชื้อสเตรปโทคอกคัส  
 (2) การเพาะแยกเชื้อเพื่อใหไดเชื้อบริสุทธ์ิ (pure culture)  
 - ใหนําโคโลนีในขอ (1.4) ไปเพาะแยกเชื้อเพื่อใหไดเชื้อบริสุทธ์ิ โดยขีดเชื้อลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ 

TSA นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 28  ํC ถงึ 30  ํC เปนเวลา 24 h ถงึ 48 h 
 - ทดสอบความบริสุทธ์ิของเชื้อ ดวยวธิยีอมสี Gram’s stain (ภาคผนวก ง) 
 (3) การทดสอบเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัส 

 -  ลักษณะโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัส 

 สังเกตลักษณะโคโลนีของเชือ้แบคทีเรียสเตรปโทคอกคัสบนอาหารเล้ียงเชื้อที ่มีเลือดเปน

สวนผสม (blood agar)   ท่ีผานการบมท่ีอุณหภูมิ 28  ํC ถงึ 30  ํC เปนเวลา 24 h ถงึ 48 h 
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 (4) การทดสอบคุณสมบัติการสรางเอนไซมคะตะเลส 

 -  ใชลวดเขี่ยเชื้อชนิดแพลทินัมหรือแทงแกว เขี่ยเชื้อแบคทีเรียทีส่งสัยวาเปนเชื้อแบคทีเรียสเตรปโท

คอกคัส ลงบนแผนกระจกสะอาด 
 -  หยดไฮโดรเจนเปอรออกไซด 3% จํานวน 1 หยด 
 -  สังเกตการเกิดฟองอากาศ ในกรณีที่เกิดฟองอากาศ ใหอานผลเปนบวก และหากไมเกิด

ฟองอากาศ ใหอานผลเปนลบ 
(5) การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี สามารถดําเนินการตามวิธีมาตรฐาน (Bergey's manual) 

หรอืใชชุดทดสอบ API 20 STREP (BioMerieux, France) ตามภาคผนวก ฉ 

3.4.4 การแปลผล 

(1) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัสบนอาหารเลี้ยงเชือ้ทีมี่เลือดเปนสวนผสม 5% 

หลังจากบมทีอุ่ณหภูมิ 28  ํC ถึง 30  ํC ในสภาวะทีมี่ออกซิเจน นาน 24 h ถึง 48 h มีขนาดเล็ก เสนผาน

ศูนยกลาง 0.5 mm ถึง 1 mm พื้นผิวเรียบ โคงมน สีครีมและทึบแสง พบการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง 

(hemolysis) เห็นสวนใสรอบโคโลนีเชื้อ 

(2) เซลลแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัสเปนแบคทีเรียแกรมบวก ติดสีมวง รูปรางกลม ขนาด

ประมาณ 0.5 µm และการจัดเรียงของเซลลอาจจะเปนเซลลเดี่ยว หรือเซลลคู หรือตอกันเปนสายส้ันๆ 

(3) การทดสอบคุณสมบัติการสรางเอนไซมคะตะเลส เพื ่อแยกความแตกตางระหวางเชื ้อ

แบคทีเรียแกรมบวก ลักษณะกลมของเชื ้อแบคทีเรียสแตปฟโลคอกคัส (Staphylococcus) และเชื้อ

แบคทีเรียสเตรปโทคอกคัส โดยเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัส เมื่อทดสอบกับไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

3% พบวาไมเกิดปฏิกิริยา แตเชื ้อแบคทีเรียสแตปฟโลคอกคัสและไมโครคอกคัส (Micrococcus) 

เกิดปฏิกิริยา 

3.5 วิธ ีPCR 
3.5.1 หลักการ 

วิธีนี้เปนการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัสแบบทวีคูณ จนมีจํานวนมากพอที่จะ

ตรวจพบได โดยใชไพรเมอรจําเพาะ และแยกแถบดีเอ็นเอดวยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส (electrophoresis) 

3.5.2 การเก็บและรักษาตัวอยาง 
 (1) นําตัวอยางปลามีชีวิต แยกตัวอยางแตละตัวไมปะปนกัน เขียนรายละเอียดใหชัดเจน (ภาคผนวก ฌ) 

และขนสงในสภาพมีชีวิตจนถึงหองปฏิบัติการ 
 (2) หากนําตัวอยางปลามีชีวิตสงตรวจไมได ใหนําตัวอยางปลาใสถุงพลาสติก ปดปากถุงใหสนิท ฝงถุง

ในน้ําแข็ง ใสในภาชนะที่ปดมิดชิด แลวนําสงหองปฏิบัติการทันที หรือภายใน 6 h หากไมสามารถสงตัวอยาง

ภายในเวลาดังกลาวได ใหแชแข็งตัวอยางปลาทั้งตัวในน้ําแข็งแหง หรือตูแชที่อุณหภูมิ -20  ํC หรือต่ํากวา แลว

นําสงหองปฏิบัติการในวันตอไป 

http://books.google.co.th/books?id=yviRIumE5HgC&pg=PA224&lpg=PA224&dq=Bergey+biochem&source=bl&ots=pjbFzqTSOW&sig=YzB3FHeea0vrdj5lFyjsTi2TuXw&hl=th&ei=6FpFTKWiJo-KvgOksdXFAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CBUQ6AEwAw�
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 (3) หากนําตัวอยางปลามีชีวิตหรือแชแข็งสงหองปฏิบัติการไมได ใหรกัษาสภาพตัวอยางปลาในเอทานอล 

90% ถึง 95% ที่อุณหภูมิ 4  ํC โดยตัวอยางปลาขนาดเล็กสามารถแชไดทั้งตัว สําหรับตัวอยางปลาขนาดใหญ 

พิจารณาเลือกเก็บอวัยวะเปาหมาย แชในปริมาตร 10 เทาของมวลตัวอยาง (ml/g) แลวนําสงหองปฏิบัติการ

ภายใน 7 วัน 
 (4) ตัวอยางไขปลา ปฏิบัติเชนเดียวกับตัวอยางปลาขนาดเลก็ 

 (5) ตัวอยางเลือด เก็บเลือดจากเสนเลือดสวนหาง (caudal vessel) ดวยเข็มและกระบอกฉีดยาทีไ่รเชือ้ 

ใสในสารละลายรักษาสภาพเลือดในปริมาตรเทากับตัวอยางเลือด (ภาคผนวก ช) แลวแชที่อุณหภูมิ 4  ํC 

นําสงหองปฏิบัติการ ภายใน 6 h หากสงตัวอยางภายในเวลาดังกลาวไมได ใหแชเยือกแข็งตัวอยางเลือดใน

น้าํแข็งแหง หรือตูแชที ่อุณหภูมิ -20  ํC หรือต่ํากวา นําตัวอยางที่แชแข็งใสกลองเก็บความเย็นที่มีน้ําแข็ง    

แลวนําสงหองปฏิบัติการภายใน 24 h 

3.5.3 วิธีการ 
3.5.3.1 การสกดัดีเอ็นเอเปาหมายจากตัวอยาง 

 (1) การเตรียมตัวอยาง ข้ึนอยูกับชนิดของตัวอยาง คือ 
  (1.1) เนื้อเย่ือปลา  

- ปลาขนาดใหญท่ีเก็บอวัยวะเปาหมายได ใหเก็บอวัยวะเปาหมาย ปริมาณ 100 mg ถึง 

200 mg แยกบดใหละเอียดในน้ํากล่ันปลอดเชื้อ สําหรบัตัวอยางเลือดใหเก็บปริมาตร 0.1 ml 
- ปลาขนาดเล็กท่ีเก็บอวยัวะเปาหมายไมได หรือไขปลา ใหเก็บตัวอยางปริมาณ 100 mg 

ถงึ 200 mg บดท้ังตัวอยางใหละเอยีดในน้ํากล่ันปลอดเชื้อ 

  (1.2) เชื้อแบคทีเรียบริสุทธ์ิ 
  นําเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์มาปรับความเขมขนของเชื้อ ใหไดความขุนประมาณ McFarland 
No. 0.5 (1 x 108 เซลลตอมิลลิลติร ถงึ 2 x 108

 (2) นําตัวอยางท่ีไดจากขอ (1) ปริมาณ 1 ml ใสในหลอดไมโครเซนตริฟวจขนาด 1.5 ml ปนเหวี่ยง

ท่ี 15,000 g นาน 15 min และดูดสวนใสท้ิง 

 เซลลตอมิลลิลิตร) ดวยน้ําเกลือท่ีผานการฆาเชื้อ 

 (3) เติม 50X Tris and ethylediamine tetraacetic acid (TE) buffer 150 µl ถึง 200 µl และ 

lysozyme (20 mg/ml) 30 µl บมใน incubator shaker ท่ีอุณหภูมิ 37 o

 (4) เติม sodium dodecyl sulfate (SDS) 10% ปริมาณ 20 µl บมใน incubator ทีอุ่ณหภูมิ 65 

C นาน 40 min 

oC 

นาน 10 min จากนั้นใส proteinase K (10 mg/ml) 30 µl บมใน incubator shaker ทีอุ่ณหภูมิ 37 o

 (5) เติม phenol-chloroform-isoamyl alcohol (25: 24: 1) 150 µl ถึง 200 µl แลวผสมให

เขากัน ปนเหวี่ยงท่ี 15,000 g นาน 15 min และดูดสวนใส 200 µl ใสหลอดไมโครเซนตริฟวจใหม 

C นาน 

24 h 
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 (6) เติม 3M ammonium acetate ปริมาณ 20 µl และเอทานอลสัมบูรณ ปริมาณ 1 ml ลงในหลอด

ไมโครเซนตริฟวจท่ีมีสวนใส แลวเก็บท่ีอุณหภูมิ -20 o

 (7) ปนเหวี่ยงท่ี 15,000 g นาน 15 min ดูดสวนใสท้ิง และท้ิงสวนท่ีเปนตะกอนไวที่อุณหภูมิหอง 

เพือ่ใหเอทานอลระเหยจนหมด 

C นาน 24 h 

 (8) ละลายตะกอนดวย 1X TE buffer หรือน้าํกลัน่ปลอดเชือ้ท่ีผานการกลัน่อยางนอย 2 ครั้ง 

ปริมาตร 100 µl ซ่ึงจะไดสารละลายดีเอ็นเอ เพื่อนําไปทดสอบในข้ันตอนตอไป โดยสามารถเก็บรักษาไดนาน 

ท่ีอุณหภูมิ -20 o

3.5.3.2 การเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอเปาหมาย 

C 

 (1) เตรียมสารละลาย PCR cocktail ซ่ึงประกอบดวย  

 - 10X PCR buffer (100 mmol Tris-HCl (pH 8.3), 500 mmol KCl, 20 mmol MgCl2

 - 10 mmol dNTPs (dATP, dTTP, dGTP, dCTP) ปริมาตร 2 µl 

, 

enhancer solution) ปริมาตร 2 µl 

 -  2.5 Unit Taq polymerase ปริมาตร 0.5 µl 

 - 10 µmol Forward primer ปริมาตร 1 µl 

 - 10 µmol Reverse primer ปริมาตร 1 µl  

 ไพรเมอร รหัส C1 และ C2 หรือ ไพรเมอร รหัส F1 และ IMOD หรือ ไพรเมอร รหัส Sin-1 

และ Sin-2 โดยเลือกใชไพรเมอรท่ีใชในการชันสูตรโรคตามชนิดเชื้อแบคทีเรียท่ีตองการตรวจระบุ 

 และเติมน้ํากล่ันใหไดปริมาตรสุดทายเทากับ 15 µl ตอ 1 ตัวอยางทดสอบ 
 (2) เติมตัวอยางดีเอ็นเอ ปริมาตร 5 µl ลงในหลอดที่มีสารผสมอยู ในการชันสูตรทุกครั้งตองมี

ชุดควบคุม ท้ังชุดควบคุมผลบวก (ดีเอ็นเอของเชื้อสเตรปโทคอกคัสมาตรฐาน) ชุดควบคุมผลลบ และ 

non-template control 

 (3) นําตัวอยางเขาเครื่อง thermocycler โดยต้ังสภาวะในข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1  บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 94 o

 ข้ันท่ี 2 บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 94 

C นาน 2 min  

o

    บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 56 

C นาน 20 s (เพื่อใหเกิด denaturation) 

o

   บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 72 

C นาน 10 s (เพื่อใหเกิด annealing) 

o

   ทําข้ันท่ี 2 ท้ังหมด 29 รอบ 

C นาน 30 s (เพื่อใหเกิด extension) 

 ข้ันท่ี 3  บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 72 o

 

C นาน 2 min 
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ตารางที่ 2 ลําดับนิวคลีโอไทด (nucleotide) ของไพรเมอร สําหรับตรวจระบุชนิดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโท

คอกคัส 
 

เชื้อแบคทีเรียเปาหมาย ไพรเมอร                    ลําดับของนวิคลีโอไทด เอกสารอางอิง 

Streptococcus spp. C1 5´-GCG TGC CTA ATA CAT GCA A-3´ Meiri-Bendex  
 C2 5´-TAC AAC GCA GGT CCA TCT-3´ et al., 2002 
    

Streptococcus agalactiae F1 5´-GAG TTT GAT CAT GGC TCA G-3´ Martinez et  
 IMOD 5´-ACC AAC ATG TGT TAA TTA CTC-3´ al., 2001 
    

Streptococcus iniae Sin-1 5´-CTA GAG TAC ACA TGT ACT AAG-3´ Zlotkin et  
 Sin-2 5´-GGA TTT TCC ACT CCC ATT AC-3´ al., 1998 

3.5.3.3 แยกแถบดีเอ็นเอดวยวิธี agarose gel electrophoresis ดังนี้  
 (1) ผสมสียอม (6X loading dye) ปริมาณ 2 µl กับ PCR product ปริมาณ 5 µl ใหเขากันดี

แลวนาํไปหยอดลงในหลุมของ agarose gel ท่ีความเขมขน 2% 

  (2) ใช DNA ladder ขนาด 100 bp เปน marker 

 (3) แยกดีเอ็นเอดวยกระแสไฟฟาในสารละลาย 1X TBE (Tris, boric acid, EDTA) ท่ี 100 โวลต 

นาน 40 min 
  (4) นําไปยอมดวย ethidium bromide (0.5 µg/ml) หรือใชสารยอมดีเอ็นเอชนิดอื่น 

3.5.4 การแปลผล 

 (1) แบคทีเรีย Streptococcus spp. 

 - เม่ือพบแถบดีเอ็นเอ ขนาด 207 bp ใหอานผลเปนบวก เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมผลบวก 

 - เม่ือไมพบแถบดีเอ็นเอ ขนาด 207 bp ใหอานผลเปนลบ เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมผลลบ 

 (2) แบคทีเรีย Streptococcus agalactiae 

 -  เม่ือพบแถบดีเอ็นเอ ขนาด 220 bp ใหอานผลเปนบวก เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมผลบวก 

 - เม่ือไมพบแถบดีเอ็นเอ ขนาด 220 bp ใหอานผลเปนลบ เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมผลลบ 

 (3) แบคทีเรีย Streptococcus iniae 
 -  เม่ือพบแถบดีเอ็นเอ ขนาด 300 bp ใหอานผลเปนบวก เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมผลบวก 

 - เม่ือไมพบแถบดีเอ็นเอ ขนาด 300 bp ใหอานผลเปนลบ เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมผลลบ 
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(4) ความไวของวิธีทดสอบนี้ คือ สามารถพบ PCR product ได เมื่อมีปริมาณเชื้อแบคทีเรีย 

ตั้งแต 1 x 102

หมายเหตุ อาจใชวิธีการทดสอบ PCR อื่นแทน หากมีความไวและความจําเพาะทีเ่ทียบเทาหรือดีกวา 

รวมทั้งไดรับการเผยแพรในวารสารทางวิชาการ 

 เซลลตอปฏิกิริยา 
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ภาคผนวก ก 
วิทยาการระบาด พยาธิกาํเนิด และอาการของโรคสเตรปโทคอกคัส 

 (ขอ 3) 

ก.1 วิทยาการระบาด 

โรคสเตรปโทคอกคัส (streptococcosis) ในปลา เปนโรคติดเชือ้แบคทีเรียที่สรางความสูญเสียตอการผลิต

ปลาน้ ําจืดและปลาน้ ําเค็ม ซึ ่งสวนใหญเปนปลาที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศ รวมถึง

อุตสาหกรรมการผลิตปลานิลของประเทศไทย การระบาดของโรคสเตรปโทคอกคัสอาจเกิดข้ึนซ้าํในบริเวณ 

ที่เคยเกิดโรค หรือเกิดข้ึนในบริเวณทีไ่มเคยมีโรค หากขาดการจัดการฟารมและระบบความมัน่คงทาง

ชีวภาพ (biosecurity system) แบคทีเรียกลุ มสเตรปโทคอกคัสทีส่ามารถกอโรคในปลา ไดแก 

Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae, S. equi, S. equisimilis, S. faecium, S. pyogenes,           
S. zooepidemicus และ S. iniae จากรายงานการเกิดโรคในปลาชนิดตางๆ พบเชือ้สเตรปโทคอกคัสทีเ่ปน

สาเหตุหลักของการเกิดโรคในปลานิล คือ S. agalactiae และ S. iniae นอกจากนีอ้งคการโรคระบาดสัตว

ระหวางประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ OIE) ระบุวาเชื้อ S. iniae สามารถ

กอใหเกิดโรคสัตวสูคน (zoonosis) ได 

มีการรายงานการระบาดของโรคสเตรปโทคอกคัสในปลานิลของประเทศตางๆ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

แอฟริกาใต ญี่ปุน อิสราเอล และอิตาลี รวมท้ังประเทศไทย ซ่ึงสามารถพบไดในปลานิลทุกขนาด ท้ังปลานิลดํา

และปลานิลแดง การระบาดของโรคเกิดข้ึนในทุกภูมิภาคของประเทศท่ีมีการเพาะเล้ียงปลานิล 

การเกิดโรคและความรุนแรงของโรคจะแตกตางกันข้ึนกับสายพันธุของเชื้อและรูปแบบการจัดการฟารม โดย

ฟารมท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจัดการอยางรวดเร็ว ความหนาแนนในการเล้ียงสูง การจับปลาหรือการขนยายปลา

ทีไ่มเหมาะสมทําใหเกิดบาดแผลตามตัว รวมท้ังคุณภาพน้าํท่ีไมเหมาะสม เชน ปริมาณออกซิเจนละลายใน

น้ําต่ํา ปริมาณแอมโมเนียหรือไนไตรตสูง ทําใหปลาเกิดความเครียด สงผลกระทบตอระบบภูมิคุมกันโรค

ของปลา 

ก.2 พยาธิกําเนิด 

การติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัสในปลา สวนใหญมีสาเหตุโนมนํามาจากวิธีการจัดการเล้ียงท่ี          

ไมเหมาะสม และ/หรอืการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมอยางรุนแรง เชน อุณหภูมิของน้าํในชวงฤดูรอน

สูงกวา 30 oC ชักนําใหปลาเกิดความเครียด รวมทัง้เปนอุณหภูมิทีเ่หมาะสมตอการคงอยูและเพิ่มจํานวน

ของเชื้อแบคทีเรียในส่ิงแวดลอม มีผลโนมนําใหปลารับเชือ้แบคทีเรียไดงาย  อาจพบปลาปวยหรือปลาติดเชื้อ

ท่ีไมแสดงอาการหรือรอยโรค รวมท้ังปลาปกติ ในแหลงน้ําเดียวกัน การติดเชือ้เขาสูรางกายปลาเกิดจากการ

กินปลาปวยหรือปลาตายที่มีสาเหตุจากเชือ้แบคทีเรียนีเ้ปนอาหาร หรือติดเชือ้ผานทางบาดแผลบริเวณ
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ผิวหนัง และเยื่อบุของอวัยวะตางๆ การตอบสนองของปลาตอการติดเชื้อเกิดขึน้โดยขบวนการอักเสบที่มี

เซลลเม็ดเลือดขาว เชน macrophage และ polymorphonuclear leukocyte เขามาทําลายเชื้อโรค รวมท้ัง

ระบบภูมิคุมกันท้ังสวนท่ีเปนเซลลและสารน้ํา ทําหนาท่ีปองกันการแทรกผานของเชื้อโรค  เขาสูกระแสเลือด

และอวยัวะภายใน อยางไรก็ตามเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัสบางสวนสามารถหลบเล่ียงจากการถูกทําลาย

ของระบบภูมิคุมกันในรางกาย โดยอาศัยคุณสมบัติบางประการของเชื้อสเตรปโทคอกคัสท่ีสามารถกอใหเกิด

การติดเชื้อในระบบ (systemic infection) ได เชน 

 (1) แอนติเจนที่ผิวเซลล (surface antigens) ชวยใหเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัสเกาะพื้นผิว

เซลลของปลา ชวยปกปองการถูกทําลายจากเอนไซมไลโซไซมของปลา ชวยใหเชื้อสามารถเพิม่จํานวนและ

กระจายผานทางน้ําเหลือง เลือด (septicemia) ไปยังอวัยวะเปาหมายของปลา ไดแก ตับ ไต มาม และสมอง 

เปนตน 

 (2) การสรางสารพิษ สารพิษหลักของเชื ้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัส ไดแก ฮีโมไลซิน หรือ 

สเตรปโทไลซิน (streptolysin) แบงออกได 2 ชนิด คือ streptolysin S และ streptolysin O สารพิษทั้งสอง

ชนิด ทําใหเกิดการแตกตัวของเซลลเม็ดเลือดแดงทีส่มบูรณบน blood agar โดย streptolysin S ทําใหเกิด

การแตกตัวของเซลลเม็ดเลือดแดงที่สวนพืน้ผิวของ blood agar (surface hemolysis) สวน streptolysin O 

ทําใหเกิดการแตกตัวของเซลลเม็ดเลือดแดงท่ีสวนลึกของ blood agar (deep hemolysis) ซึง่เปนสภาวะท่ี 

ไมมีออกซิเจน สารพิษชนิดนี้กอใหเกิดความเสียหายตอเซลลและเนือ้เยือ่อยางรวดเร็ว รวมทัง้เซลลเม็ด

เลือดขาว ตับและหัวใจ 

 (3) การผลิตเอนไซม เอนไซมที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัส สวนใหญสามารถยอย

โมเลกุลขนาดใหญ เชน กอนไฟบริน เนื้อเย่ือเกี่ยวพัน เปนตน ทําใหเชื้อโรคสามารถแทรกผานเนื้อเย่ือตางๆ 

ของรางกายไดงาย โดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดบาดแผลบริเวณผิวหนัง หรือเย่ือบุของอวัยวะตางๆ 

ก.3 อาการ 

ปลาท่ีติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัสมักพบอาการในปลาขนาดใหญมากกวา 300 g อาการปวยท่ีเดนชัด

มี 2 รูปแบบ คือ 

ก.3.1 อาการปวยแบบเฉียบพลัน 

อาการทีสํ่าคัญของปลาปวยแบบเฉียบพลัน คือ วายน้าํผิดปกติ ไมมีทิศทาง สูญเสียการทรงตัว บางตัวอาจ

แสดงอาการควงสวาน ลักษณะภายนอกที่เดนชัด คือ ทองขยายใหญ ตาโปน กระจกตาขุน หรืออาจมี

เลือดออกบริเวณลูกตา ซ่ึงอาจเกิดข้ึนกับลูกตาขางเดียว หรือท้ังสองขางก็ได มีเลือดค่ังบริเวณโคนครีบ แผน

ปดเหงือก ผิวหนัง และรอบรูทวาร ลักษณะภายในท่ีเดนชัด คือ มีของเหลวลักษณะใส หนืด หรือปนเลือดใน

ชองทอง ตับขยายใหญมีสีซีดลง มามขยายใหญมีสีเขมข้ึน ผนังลําไสดานนอกมีเลือดคั่ง ซึง่ลักษณะผิดปกติ

เหลานี ้จะเห็นไดชัดในปลาปวยขนาดใหญ แตลูกปลาอาจไมพบลักษณะผิดปกติดังกลาว ปลาท่ีติดเชื้อจะ

แสดงอาการปวยและมีอัตราการตายไดมากถึง 50% ภายใน 3 วัน ถึง 7 วัน หลังจากการติดเชือ้และแสดง

อาการ หากเกิดการระบาดของโรคอยางรุนแรง อาจพบอัตราการตายสูง 80% ถงึ 100% 
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ก.3.2 อาการปวยแบบเรื้อรัง 

ปลาท่ีติดเชื้อแบบเรื้อรังอาจพบลอยตัวอยูบริเวณผิวน้าํ มีสีลําตัวเขมขึน้ในปลานิลดํา หรือซีดลงในปลานิลแดง  

อาจพบรอยโรคภายนอก เชน ตุมหนองบริเวณคอดหาง (caudal peduncle) หรือใตคาง และรอยโรคภายใน 

เชน การอักเสบของเย่ือบุชองทองแบบมีไฟบริน เกิดการเชื่อมติดของอวัยวะภายในชองทอง การอักเสบของ

เย่ือหุมหัวใจ และ/หรอืไมพบรอยโรคใดๆ มีอัตราการตายตํ่า หรือไมพบการตายเลย กินอาหารลดลง อัตรา

การเจริญเติบโตต่ํา ทําใหระยะเวลาในการเลี้ยงนานข้ึน สภาพซากไมสมบูรณ มีตําหนิ สงผลใหเนื้อปลานิล

ไมไดมาตรฐาน   
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ภาคผนวก ข 

การชักตัวอยาง 
(ขอ 3.1) 

ตารางที่ ข.1  การชักตัวอยาง 
 

จํานวนปลาทีม่ ี

ในบอ (ตัว) 

จํานวนตัวอยางที่ตองชัก เม่ือคาดวามีความชุกโรคที่ % ตางๆ กัน (ตัว) 

2% 5% 10% 

50 50 35 20 

100 75 45 23 

250 110 50 25 

500 130 55 26 

1,000 140 55 27 

1,500 140 55 27 

2,000 145 60 27 

4,000 145 60 27 

10,000 145 60 27 

100,000 หรอื

มากกวา 

150 60 30 

ท่ีมา: Chapter 1.1 part B: Sampling procedures, OIE Manual of Diagnostic Test for Aquatic Animal, 2009 
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ภาคผนวก ค 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการชันสูตรโรค 
(ขอ 3) 

ตารางที่ ค.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการชันสูตรโรคสเตรปโทคอกคัสดวยวิธตีางๆ 

 

 

วิธีชันสูตร 

เบ้ืองตน 

(Presumptive) 

ยืนยันผล 

(Confirmatory) 

การชันสูตรซากรวมกับวิธียอมสีแบบรวดเร็ว + - 

วธิีจลุพยาธิวทิยา ++ + 

วิธีจุลชีววิทยา 

- ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื ้อดวยกลอง

จุลทรรศน (light microscope morphology) 

++ + 

- คุณสมบัติทางชีวเคมี (biochemical property) +++ +++ 

วิธี PCR +++ +++ 

ท่ีมา: ผลการศึกษาของโครงการการศึกษาการจัดทําคูมือมาตรฐานการชันสูตรโรคสเตรปโทคอกคัสในปลานิล

เพาะเล้ียง 

หมายเหตุ 

- = ไมมีวิธีการทดสอบหรือเปนวิธีท่ีไมเหมาะสม 

            + = วิธีท่ีใชไดในบางกรณี เนื่องจากมีขอจํากัดบางประการ  

           ++ = วิธีมาตรฐาน ใชกันท่ัวไป มีประสิทธิภาพดีและมีความจําเพาะ 

  +++ = วิธีท่ีแนะนําใหใช เนื่องจากมีความจําเพาะและความไวสูง 



มกษ. 10453-2553 

 

16 

ภาคผนวก ง 

การยอมสีแกรม 
(ขอ 3.2.3 และ ขอ 3.4.3) 

 

ง.1 วธิยีอมสี Gram’s stain มีข้ันตอนดังนี้ 

(1) หยดสี crystal violet ใหทวมบริเวณรอยตัวอยาง วางทิ้งไว นาน 1 min และลางออกดวย  

น้ําสะอาด 

(2) หยดสี Gram’s iodine (Lugol’s solution) ใหทวมบริเวณรอยตัวอยาง วางทิง้ไว นาน 1 min 

และลางออกดวยน้ําสะอาด 
(3) ลางสีสวนเกินออกดวย decolorizer (ethanol 95% หรือ ethanol/acetone 95%) นาน 2 s 

ถงึ 5 s และลางออกดวยน้ําสะอาด 

(4) หยดสี safranin ใหทวมบริเวณรอยตัวอยาง วางท้ิงไว นาน 1 min และลางออกดวย         

น้ําสะอาด 

(5) รอจนแผนกระจกแหง และนําไปสองดูดวยกลองจุลทรรศน กําลังขยาย 1,000 เทา เพื่อดู

การติดสีแกรม รูปรางและการจัดเรียงตัวของเซลลแบคทีเรียท่ีสงสัย 
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ภาคผนวก จ 

การเตรียมตัวอยางดวยวิธีจุลพยาธิวิทยา 
(ขอ 3.3.3) 

 
จ.1 การเตรียมตัวอยางดวยวิธีจุลพยาธิวิทยา โดยการฝงเนื้อเย่ือในพาราฟน (embedding) มีข้ันตอนดังนี้ 

 (1) นําชิ้นเนื้อในขอ 3.3.2 แชในสารละลายเรียงตามลําดับ ดังนี้ 
  -  แชในเอทานอล 70% ไวนาน 1 h  
  -  แชในเอทานอล 85% ไวนาน 1 h 
  - แชในเอทานอล 95% ขวดท่ีหนึ่ง ไวนาน 1 h 
  -  แชในเอทานอล 95% ขวดท่ีสอง ไวนาน 1 h 
  - แชในเอทานอล 95% ขวดท่ีสาม ไวนาน 1 h 
  - แชในเอทานอล 100% ขวดท่ีหนึ่ง ไวนาน 1 h 
  - แชในเอทานอล 100% ขวดท่ีสอง ไวนาน 1 h 
  - แชในเอทานอล 100% ขวดท่ีสาม ไวนาน 1 h 
  - แชในไซลีนหรอืสารทดแทนไซลีน ขวดท่ีหนึ่ง ไวนาน 1.5 h 
  - แชในไซลีนหรือสารทดแทนไซลีน ขวดท่ีสอง ไวนาน 1.5 h 

 (2) นําชิ้นเนื้อในขอ (1) แชในพาราฟนเหลวที่อุ น ขวดที่หนึ่งเปนเวลา 2 h แลวแชตอใน

พาราฟนเหลว ขวดท่ีสองอกี 2 h 
 (3) นําชิ้นเนื้อวางลงใน embedding mold ที่มีพาราฟนเหลว วางบล็อคบนชิน้เนื้อแลวเท

พาราฟนเหลวใหเต็มบล็อค วางบนถาดท่ีเย็น (cool tray) จนพาราฟนแข็งตัว แลวเก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง 

(4) ตัดเนื้อเย่ือท่ีฝงในแทงพาราฟนดวยเครื่อง microtome ใหมีความหนา 4 µm ถึง 5 µm 

แลวจัดวางบนสไลด 
จ.2  การเตรียมตัวอยางดวยวิธีจลุพยาธิวทิยา โดยนําสไลดเนื้อเย่ือท่ีไดมายอมสี H&E มีข้ันตอนดังนี้ 
 (1) ละลายพาราฟนออกจากแผนเนื้อเย่ือบนสไลด โดยแชในไซลีนหรือสารทดแทนไซลีน 2 ครั้ง 

ครั้งละ 2 min 
 (2) แชสไลดเนื้อเย่ือในเอทานอลสัมบูรณ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 min 
 (3) ลางสไลดเนื้อเย่ือดวยน้ําไหลผาน นาน 2 min ถงึ 5 min 
 (4) จุมสไลดเนื้อเย่ือลงในสีฮีมาทอกซิลีน นาน 3 min 
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 (5) ลางสไลดเนื้อเย่ือดวยน้ําไหลผาน นาน 5 min ถงึ 10 min 

 (6) จุมสไลดเนื้อเย่ือลงในสีอีโอซิน นาน 3 min 
 (7) ลางสไลดเนื้อเย่ือดวยน้ําไหลผาน 

 (8) ขจัดน้ําออกจากสไลดเนื้อเย่ือดวยเอทานอล 70% 
 (9) ขจัดน้ําออกจากสไลดเนื้อเย่ือดวยเอทานอลสัมบรูณ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 min ถงึ 2 min 
 (10) แชใน alcohol/clearance 50/50 นาน 1 min ถงึ 2 min 
 (11) แชในไซลีนหรอืสารทดแทนไซลีน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 min 
 (12) หยดเพอรเมาต (permount) 1 หยด ปดสไลดดวยกระจกปดสไลด 
 (13) นําสไลดเนื้อเย่ือตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน ท่ีกําลังขยาย 400 เทา 
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ภาคผนวก ฉ 

วิธีจุลชีววิทยา 
(ขอ 3.4.3) 

 
ฉ.1 ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี โดยใชชุดทดสอบ API 20 STREP มีข้ันตอนดังนี้ 
 (1) เตรียมแผนชุดทดสอบ โดยใสน้ําใน incubation box เล็กนอย เพือ่ใหเกิดความชื้น ใสแผน

ชุดทดสอบ API และเขียนเบอรตัวอยางเชื้อท่ีตองการทดสอบ 

 (2) ปรับความเขมขนเชื้อใหไดความขุนประมาณ McFarland No.4 (8 x 108 เซลลตอมิลลิลิตร 

ถงึ 16 x 108

 (3) นําสารละลายเชื้อ ในขอ (2) ปริมาณ 0.5 ml ใสลงใน GP Medium ผสมใหเขากัน 

 เซลลตอมิลลิลิตร) ดวยน้ําเกลือท่ีผานการฆาเชื้อ 

 (4) ใช sterile pipette ดูดสารละลายเชื้อ ในขอ (2) ปริมาตร 100 µl ใสในชุดทดสอบ API 20 

STREP 9 หลุมแรก (VP, HIP, ESC, PYRA, αGAL, ßGUR, ßGAL, PAL และ LAP) 

 (5) หลุมท่ี 10 (ADH

 (6) ดูดสารละลายเชื้อในขอ (3) ใสในชุดทดสอบ 

) ใช sterile pipette ดูดสารละลายเชื้อ ในขอ (2) จนถึงคอหลุมแลวปดดวย

พาราฟนเหลว เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาในสภาวะท่ีไมมีออกซิเจน 
RIB จนถึง GLYG

 ข้ันตอนในขอ 4 ถึงขอ 6 ขณะใสควรระวังการเกิดฟองอากาศในชุดทดสอบ 

 จนถึงคอหลุมแลวปดดวย

พาราฟนเหลว เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาในสภาวะท่ีไมมีออกซิเจน 

 (7) ปดฝา incubation box นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 35  ํC ถงึ 37  ํC นาน 4 h จากนั้นเติมสารเคมี 

  - VP1 (Potassium hydroxide) และ VP2 อยางละ 1 หยด ลงในหลุมท่ี 1 (VP) 

  -  NIN 2 หยด ลงในหลุมท่ี 2 (HIP) 

  -  ZYME A และ ZYME B อยางละ 1 หยด ลงในหลุมที ่4 ถึง 9 (PYRA, αGAL, 

ßGUR, ßGAL, PAL และ LAP)  

  ทิง้ไวประมาณ 10 min แลวอานปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทุกหลุมและบันทึกผลตามตาราง 

(positive และ negative) ครั้งท่ี 1 

 (8) จากนั้นบมตอจนครบ 24 h และอานผลปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในหลุม ESC, ADH และ RIB 

จนถงึ GLYG

 (9) ปอนผลขอมูล บันทึกลงโปรแกรมและประมวลผล เพื่อวิเคราะหและจําแนกชนิดของเชื้อ 

สเตรปโทคอกคัส 

 ซํ้า และบันทึกผลครั้งท่ี 2 
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แผนภาพชุดทดสอบ API 20 STREP 

 

 
 

 VP 3

 

      HIP      ESC 

 

 PYRA   αGAL   βGUR 

 
 

 

βGAL      PAL      LAP 

 
 

 ADH       RIB      

 

ARA 

 

MAN      SOR      LAC

 

    

 

  TRE       INU      

 

RAF 

 

 AMD    GLYG  

 
(10) การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี โดยแผนชุดทดสอบ API 20 STREP สามารถแปลผล     

โดยใชโปรแกรมหรือตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ ฉ.1   ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัสดวยชุดทดสอบ 

API 20 STREP (BioMerieux, France) 
 

ชนิดของเช้ือ 
สเตรปโทคอกคสั 

คุณสมบัติทางชีวเคมี 

V
P 

H
IP
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C
 

PY
R
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A
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C
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E 
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F 
A

M
D
 

G
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G
 

ßH
EM

 

S. agalactiae ATCC13813 + + - - + - + + + + + - - - + + - - - - + 
S. dys.equi. ATCC35666 - - - - - + - + + - + - - - - + - - + - + 

S. porcinus ATCC43138 + - + + - + - + + + + - + + + + - - - - + 
S. constellatus ATCC27823 + - - - - - - + + + - - - - - + - - - - + 

S.iniae ATCC29178 + - - - - + - - - - + - + - - + - - + + + 
 

Tests Substrates Reactions/enzymes Results 

Negative Positive 

VP Pyruvate Acetoin Production ไมเปล่ียนสี ชมพูแดง 

HIP Hippurate Hydrolysis ไมเปล่ียนสี / นํ้าเงินออน นํ้าเงินเขม / มวง 

ESC Esculin ß-glucosidase 4 h 24 h 4 h 24 h 

ไมเปล่ียนสี/ 

เหลืองออน 

ไมเปล่ียนสี/ 

เหลืองออน/ 

เทาออน 

ดํา/เทา ดํา 

PYRA Pyrrolidonyl-2-

naphthylamide 

Pyrrolidonyl 

arylamidase 

ไมเปล่ียนสี / สมออน สม 

αGAL 6-Bromo-2-

naphthyl-α-D-

galactopyranoside 

α-galactosidase ไมเปล่ียนสี มวง 

ßGUR Naphthol AS-BI-ß 

-D-glucuronate 

ß-glucuronidase ไมเปล่ียนสี นํ้าเงิน 

ßGAL 2-naphthyl-ß-D-

galactopyranoside 
ß-galactosidase ไมเปล่ียนสี / มวงออน มวง 

PAL 2-naphthyl 

phosphate 
Alkaline phosphatase ไมเปล่ียนสี / มวงออน มวง 

LAP L-leucine-2-

naphthylamide 

Leucine arylamidase ไมเปล่ียนสี สม 
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Tests Substrates Reactions/enzymes Results 

Negative Positive 

Arginine ADH Arginine dihydrolase เหลือง แดง 

  4 h 24 h 4 h 24 h 

RIB 

ARA 

MAN 

SOR 

LAC 

TRE 

INU 

RAF 

Ribose 

AMD 

L-Arabinose 

Mannitol 

Sorbital 
Lactose 

Trehalose 

Inulin 

Raffinose 

Amygdalin  

Acidification 

Acidification 

Acidification 

Acidification 

Acidification 

Acidification 

Acidification 

Acidification 

Acidification 

แดง 

แดง 

แดง 

แดง 

แดง 

แดง 

แดง 

แดง 

แดง 

สม / แดง 

สม / แดง 

สม / แดง 

สม / แดง 

สม / แดง 

สม / แดง 

สม / แดง 

สม / แดง 

สม / แดง 

สม / เหลือง 

สม / เหลือง 

สม / เหลือง 

สม / เหลือง 

สม / เหลือง 

สม / เหลือง 

สม / เหลือง 

สม / เหลือง 

สม / เหลือง 

เหลือง 

เหลือง 

เหลือง 

เหลือง 

เหลือง 

เหลือง 

เหลือง 

เหลือง 

เหลือง 

Glycogen GLYG Acidification แดง / สม เหลืองออน 

ßHEM  ดูลักษณะสวนใสรอบโคโลนีเชื้อ จาก blood agar  
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ภาคผนวก ช 

การเตรียมสารเคมี 
(ขอ 3) 

ช.1 tryptic soy agar (TSA, pH 7.3 ± 0.2) ปริมาตร 1,000 ml 
tryptone 15.0 g 
soya peptone 5.0 g 

sodium chloride 5.0 g 

agar 15.0 g 

วิธีการเตรียม 

(1) ชั่งสวนประกอบตางๆ ใหครบ เติมน้ํากล่ันจนไดปริมาตรเทากับ 1,000 ml 
(2) ละลายสวนประกอบใหเขากัน แลวนําไปตม  

(3) นําไปทําใหปราศจากเชือ้ดวยหมอนึง่ความดันไอน้าํสูง (autoclave) ท่ีแรงดัน 15 ปอนดตอ

ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 o

(4) เทลงในจานเล้ียงเชื้อ (petri dish) ท่ีฆาเชื้อแลว ประมาณ จานละ 20 ml รอจนอาหารเล้ียงเชื้อ

แข็งตัว เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 

C เปนเวลา 15 min ถงึ 20 min 

o

ช.2 blood agar 

C ควรใชภายใน 14 วัน 

วิธีการเตรียม 
(1) เตรียม TSA ตามข้ันตอน ช.1 ขอ (1) ถงึ (3) ท้ิงไวใหเย็น ประมาณ 55 ± 5 o

(2) เติมเลือดแกะอัตราสวน 5% ผสมใหเขากัน 

C 

(3) เทลงจานเลีย้งเชือ้ (petri dish) ท่ีฆาเชื้อแลว ประมาณ จานละ 20 ml รอจนอาหารเล้ียงเชื้อ

แข็งตัว เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 o

ช.3 สารละลายรักษาสภาพเลือด ปริมาตร 1,000 ml 

C ควรใชภายใน 14 วัน 

sodium chloride 26.3 g 

trisodium citrate 8.8 g 

citric acid 5.5 g 

EDTA 3.7 g 

วิธีการเตรียม 

(1) ชั่งสวนประกอบตางๆ ใหครบ เติมน้ํากล่ันจนไดปริมาตรเทากับ 700 ml แลวปรับ pH ใหได 

7.0 ดวย sodium hydroxide จากนั้นนําไปทําใหปราศจากเชือ้ดวยหมอนึง่ความดันไอน้าํสูง ท่ีแรงดัน 15 

ปอนดตอตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 oC เปนเวลา 15 min  
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(2) ท้ิงไวใหเย็น เติมกลูโคสความเขมขน 1 mol ปริมาตร 100 ml โดยชั่งกลูโคส 39.6 g ละลาย

ในน้ํากล่ัน 200 ml 
  (3) เติมน้ําใหครบ 1,000 ml 

ช.4 สารเคมีสําหรับการสกัดดีเอ็นเอในตัวอยางทดสอบ 

ช.4.1 lysis solution มีความเขมขนของสารเคมีตางๆ ดังนี้ 

- 50X TE buffer (50 mmol Tris/HCl pH 8.0, 5 mmol EDTA) 
วิธีการเตรียม 

(1) เติมสารละลาย Tris/HCl pH 8.0 ความเขมขน 0.5 mol ปริมาตร 20 ml ลงในขวดทีผ่าน

การฆาเชื้อ ขนาด 250 ml 
(2) เติมสารละลาย EDTA ความเขมขน 1 mol ปริมาตร 1 ml และเติมน้ํากล่ันปลอดเชื้อจนได

ปริมาตรเทากับ 200 ml 

- 20% SDS (sodium dodecyl sulfate) 

วิธีการเตรียม 

(1) ชั่ง SDS ปริมาณ 200 g ละลายในน้ํากล่ันปลอดเชื้อจนไดปริมาตรเทากับ 900 ml 

(2) ละลายสาร SDS โดยตมในอางน้ํารอน อุณหภูมิ 68 o

(3) ปรับ pH 7.2 ดวย conc. HCl และเติมน้ํากล่ันจนไดปริมาตรเทากับ 1,000 ml 

C ผสมใหเขากัน 

(4) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง 

หมายเหตุ ขณะชั่งสารใหใสหนากาก เนื่องจากสารเคมีมีฤทธ์ิทําใหเกิดความระคายเคือง โดยเฉพาะตอเย่ือบุ

ทางเดนิหายใจ 

- 20 mg/ml lysozyme 

วิธีการเตรียม 

(1) ชั่ง lysozyme ปริมาณ 400 mg ละลายในน้ํากล่ันปลอดเชื้อจนไดปริมาตรเทากับ 20 ml 

(2) แบงบรรจุใส microtube ขนาด 1.5 ml ถงึ 2 ml จํานวน 20 หลอดๆ ละ 1 ml 

(3) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -20 o

หมายเหตุ เพื่อปองกันการเส่ือมสภาพของ lysozyme ท่ีเตรียม จึงควรแบงใสในหลอด microtube 

C 

- 10 mg/ml proteinase K 

วิธีการเตรียม 

(1) ชั่ง proteinase K ปริมาณ 100 mg ละลายในน้าํกล่ันปลอดเชื้อจนไดปริมาตรเทากับ 10 ml 

(2) บรรจุใส microtube ขนาด 1.5 ml ถงึ 2 ml ในปริมาตร 1 ml จํานวน 20 หลอด 

(3) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -20 oC 
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หมายเหตุ เพือ่ปองกนัการเส่ือมสภาพของ proteinase K ท่ีเตรียม จึงควรแบงใสในหลอด microtube 

ช.4.2 storage solution สําหรบัเก็บรักษาดีเอ็นเอ มีความเขมขนของสารตางๆ ดังนี้ 

1X TE buffer (5 mmol Tris/HCl pH 8.0, 0.5 mmol EDTA) 

วิธีการเตรียม 

(1) เติมสารละลาย 50X TE buffer ปริมาตร 1 ml ลงในขวดท่ีผานการฆาเชื้อ ขนาด 100 ml 

(2) เติมน้ํากล่ันจนไดปริมาตรเทากับ 50 ml 
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ภาคผนวก ซ 

ภาพประกอบการชันสูตรโรคสเตรปโทคอกคสัในปลานิล  
(ขอ 3) 

 
 

ภาพที่ ซ.1 แสดงลักษณะภายนอกของปลานิลที่เปนโรคสเตรปโทคอกคัส พบเลือดคั่งทั่วไปตาม

ลําตัว โดยเฉพาะบริเวณครีบ เย่ือบุผิวบริเวณปาก และเย่ือบุตาขาว 
ท่ีมา: รองศาสตราจารยเจนนุช วองธวัชชัย คณะสัตวแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

 
ภาพที ่ซ.2 แสดงปลานิลทีเ่ปนโรคสเตรปโทคอกคัสมักแสดงอาการทีเ่ดนชัด คือ ลักษณะตาโปน  

ทีเ่กิดจากการอักเสบของเยื่อบุตาและกระจกตา กระจกตาขุน อาจมีของเหลวในชองระหวางกระจกตา

และเย่ือบุตาท่ีอักเสบ ทําใหตามีลักษณะโปนออก อาจพบไดท้ังสองขาง (bilateral) 
ท่ีมา: รองศาสตราจารยเจนนุช วองธวัชชัย คณะสัตวแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
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ภาพที่ ซ.3 แสดงวิการภายนอกของปลาท่ีปวยแบบเรื ้อรัง อาจพบตุมหนองตามบริเวณลําตัว 

โดยเฉพาะบริเวณคอดหาง ตุมหนองมีลักษณะเปนกอนแข็ง ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ      

1 mm ถึง 2 mm เมื่อเจาะตุมหนองแตกออกสามารถตรวจพบเชือ้แบคทีเรียในหนองดวยกลอง

จุลทรรศน หรือนําหนองมาเพาะเชื้อแบคทีเรียบนอาหารเล้ียงเชื้อ 
ท่ีมา: รองศาสตราจารยเจนนุช วองธวัชชัย คณะสัตวแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

 

 
 

ภาพที่ ซ.4 แสดงการยอมสี Gram’s stain พบเชื้อสเตรปโทคอกคัส ติดสีแกรมบวก (สีน้ําเงิน)    

มีลักษณะรูปรางของเซลลกลม และการจัดเรียงของเซลลอาจจะเปนเซลลเดี่ยว หรือเซลลคู หรือตอกัน

เปนสายส้ันๆ 

ท่ีมา: รองศาสตราจารยเจนนุช วองธวัชชัย คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ ซ.5 ลักษณะทางจุลพยาธิสภาพของการอักเสบแบบเฉียบพลันของลําไสปลาปวย (acute 

enteritis) บริเวณชัน้ submucosa มีการเพิม่จํานวนของเซลลอักเสบ (inflammatory cells) มากข้ึน 

(ลูกศรสีดํา) มีกลุมแบคทีเรียขนาดเล็ก (small bacterial clumps) ในเสนเลือดฝอย (ลูกศรสีขาว) 

เกิดการบวมน้ํา (edema) ของชั้น submucosa และชั้น lamina propria ของผนังลําไส 

ท่ีมา: รองศาสตราจารยเจนนุช วองธวัชชัย คณะสัตวแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 

 
ภาพที่ ซ.6 ลักษณะทางจุลพยาธิสภาพของการเสือ่มของเซลลตับและหยอมเนื้อตายกระจายทัว่ตับ 

(diffuse degeneration and necrosis of hepatic cells) เซลลตับบวมน้าํ (swelling and ballooning 

degeneration) (ลูกศรสีขาว) พบกลุมแบคทีเรียทีส่ะสมอยูในแขนงของเสนเลือดดําที่นําเลือดจาก

ลําไสมายังตับ (bacterial emboli in branch of hepatic vein) บริเวณภายใน lumen ของ hepatic 

portal vein ซ่ึงมีเซลลอักเสบและเซลลเม็ดเลือดแดงอยูเปนจํานวนมาก (congestion) (ลูกศรสีดํา) 

ท่ีมา: รองศาสตราจารยเจนนุช วองธวัชชัย คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 



มกษ. 10453-2553 

 

28 

 

 
ภาพที ่ ซ.7 ลักษณะทางจุลพยาธิสภาพของการอักเสบของเนื ้อเยือ่ไตสวนตนในปลาปวย 

(Nephritis) พบการเพิ่มจํานวนของเซลลอักเสบ (inflammatory cells) มากข้ึน (ลูกศรสีดํา)       

มีกลุมแบคทีเรียขนาดเล็ก (small bacterial clumps) ในเสนเลือดฝอยของเนื้อเยื่อไตสวนตน 

(ลูกศรสีขาว) ขนาดกําลังขยาย 100 เทา 

ท่ีมา: รองศาสตราจารยเจนนุช วองธวัชชัย คณะสัตวแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

 

 
ภาพที่ ซ.8 ลักษณะทางจุลพยาธิสภาพของการอักเสบของเนื้อเยื่อสมองในปลาปวย (Exudative 

meningitis) พบการเพิม่จาํนวนของเซลลอกัเสบ (inflammatory cells) เม็ดเลือดแดง และไฟโบรบลาสต 

(fibroblast) มากขึ้นในสวนเยือ่หุมสมอง (ลูกศรสีดํา) มีกลุมแบคทีเรียขนาดเล็ก (small bacterial 

clumps) ในเสนเลือดฝอยของเนื้อเย่ือสมอง (ลูกศรสีขาว) ขนาดกําลังขยาย 40 เทา 

ท่ีมา: รองศาสตราจารยเจนนุช วองธวัชชัย คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ภาพที ่ซ.9 ลักษณะทางจุลพยาธิสภาพของการอักเสบของเนื้อเยื่อสมองในปลาปวย (meningitis) 

พบเซลลอักเสบ (inflammatory cells) และกลุมแบคทีเรียขนาดเล็ก (small bacterial clumps) 

จํานวนมากในเสนเลือดของเนื้อเยื่อสมอง (ลูกศรสีดํา) นอกจากนีแ้บคทีเรียแทรกกระจายทัว่ใน

เนื้อเย่ือสมองโดยผานทางเสนเลือดฝอย (ลูกศรสีขาว) ขนาดกําลังขยาย 100 เทา 

ท่ีมา: รองศาสตราจารยเจนนุช วองธวัชชัย คณะสัตวแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ ซ.10 ภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิตของปลาปวย พบเชื้อสเตรปโทคอกคัสเกาะพืน้ผิว

เซลลเม็ดเลือดแดง (thin smear) ขนาดกําลังขยาย 1,000 เทา   
ท่ีมา: รองศาสตราจารยเจนนุช วองธวัชชัย คณะสัตวแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
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ภาพที ่ซ.11 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อ S. agalactiae ATCC 13813 ดวยชุด

ทดสอบ API 20 STREP 
ท่ีมา: รองศาสตราจารยเจนนุช วองธวัชชัย คณะสัตวแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ซ.12 แสดงผลการชันสูตรยืนยันชนิดของเชื ้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัสดวยวิธี PCR        

พบดีเอ็นเอ ขนาด 207 bp โดยใชไพรเมอร C1/C2 ซึง่ขนาดดีเอ็นเอมีความจําเพาะและตรงกับ

เชื้อ Streptococcus spp. 
ท่ีมา: รองศาสตราจารยเจนนุช วองธวัชชัย คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 M  = 100 bp molecular marker 
1-5  = Streptococcal isolation 1, 2, 3, 4, 5 
P1 = positive control (S.agalactiae ATCC13813) 
P2 = positive control (S.iniae ATCC29178) 
N1 = negative control (distilled water) 
N2 = negative control (Aeromonas hydrophila ATCC 35654) 
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ภาพที่ ซ.13 แสดงผลการชันสูตรยืนยันชนิดของเชื ้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัสดวยวิธี PCR    

พบดีเอ็นเอ ขนาด 220 bp โดยใชไพรเมอร F1/IMOD ซึง่ขนาดดีเอ็นเอมีความจําเพาะและตรงกับ

เชื้อ Streptococcus agalactiae 
ท่ีมา: รองศาสตราจารยเจนนุช วองธวัชชัย คณะสัตวแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ซ.14 แสดงผลการชันสูตรยืนยันชนิดของเชื ้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัสดวยวิธี PCR    

พบดีเอ็นเอ ขนาด 300 bp โดยใชไพรเมอร Sin-1/ Sin-2 ซ่ึงขนาดดีเอ็นเอมีความจําเพาะและตรงกับ

เชื้อ Streptococcus iniae 
ท่ีมา: รองศาสตราจารยเจนนุช วองธวัชชัย คณะสัตวแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 M  = 100 bp molecular marker  
1-6  = Streptococcal isolation 1, 2, 3, 4, 5, 6 
P = positive control (S.agalactiae ATCC13813) 
N1 = negative control (distilled water) 
N2 = negative control (S.iniae ATCC29178) 
N3 = negative control (Aeromonas hydrophila ATCC 35654) 

 M  = 100 bp molecular marker 
1-2  = Streptococcal isolation 1, 2  
P = positive control (S.iniae ATCC29178)  
N1 = negative control (distilled water) 
N2 = negative control (S.agalactiae ATCC13813) 
N3 = negative control (Aeromonas hydrophila ATCC 35654) 
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ภาคผนวก ฌ 

ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลเพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรค 
หมายเลขตัวอยาง.....................       วันที่........................... 
1. ขอมูลทั่วไป       เลขที่บัตรประชาชน............................ 

1.1 ชื่อสกุล/ท่ีอยูของผูเล้ียงสัตวน้ํา............................เลขท่ี........หมู.............ตําบล/แขวง............. 

อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................โทร................................ 
1.2 ชนิดของสัตวน้ํา..................................................................จํานวน.......................ตัวตอถุง 
1.3 แหลงท่ีมาของสัตวน้ํา 

    นําเขาจากตางประเทศ      เพาะเล้ียงเอง       รวบรวมจากธรรมชาต ิ      ซ้ือมาจาก............... 
1.4 ชนดิและขนาดของบอ                           

    บอซีเมนต ขนาด..................       บอดิน ขนาด...................      ตูกระจก ขนาด.............. 
             ถังไฟเบอร ขนาด..................       อื่นๆ........................... ขนาด...................       

1.5 อัตราความหนาแนน (ตัวตอตารางเมตร)............................................................................ 
2. การจัดการอาหารสัตวนํ้า 

2.1 ชนิดอาหาร 
    อาหารสําเร็จรูป         อาหารมีชีวิต..........       อาหารสมทบ..........     อื่นๆ ..................... 

2.2 อัตราการใหอาหาร (%) และความถี่ (ครั้งตอวัน)................................................................. 
3. การจัดการคุณภาพนํ้า 

3.1 แหลงน้ําท่ีใชเล้ียงสัตวน้ํา 
    น้าํประปา         น้าํบาดาล        แหลงน้าํธรรมชาติ      น้าํฝน          อื่นๆ .......................... 

3.2 อัตราการเปล่ียนถายน้ํา (ครั้งตอวัน).................................................................................. 
3.3 การจัดการในการชวยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ํา        มี          ไมมี 
3.4 คุณสมบัติน้ํา 

 สีน้ํา (color).........................................ความเปนกรด-เบส (pH).......................................                                         

 ความกระดาง (hardness)........................ความเปนดาง (alkalinity)......................................                                         

 แอมโมเนีย (NH3)..................................ไนไตรต 

(NO2

4. ขอมูลเก่ียวกับสัตวนํ้าที่เปนโรค 
)................................................... 

4.1 อาการท่ัวไปท่ีสามารถสังเกตเห็น 
     ตา........................................................     เหงือก......................................................      

     ผิวหนัง..................................................     ตุมฝหนอง................................................      

     สี..........................................................     เนื้องอก...................................................      

     ครบี......................................................     การหายใจ................................................      
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     การวายน้ําหรือการทรงตัว.........................     อื่นๆ........................................................ 
4.2 ขนาดตออายุ     1-15 วนั      15-30 วนั       1-6 เดอืน     6-12 เดอืน     1-3 ป 
    3-5 ป          5 ปข้ึนไป 
4.3 ปริมาณของสัตวน้ําท่ีปวย (%)........................................................................................... 

4.4 การจัดการเบื้องตน เชน การเปล่ียนถายน้ํา การใชยา และสารเคมี............................................                                                                        

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

5. ผลการวินิจฉัย 
    ปรสิตวิทยา.....................................................................................................................  
   แบคทีเรียวิทยา หมายเลขตัวอยาง........................................................................................  
ผลการตรวจพบแบคทีเรียชนิด................................................................................................. 

ผลการทํา sensitivity test 
    oxytetracycline                                 sulfamethoxazole + trimethroprime 

   เชื้อรา หมายเลขตัวอยาง....................................................................................................  
ผลการตรวจพบเชื้อรา............................................................................................................ 

   พยาธิวทิยา หมายเลขตวัอยาง.............................................................................................  
ผลการตรวจพบพยาธิวทิยา..................................................................................................... 

   ไวรสัวทิยา หมายเลขตวัอยาง..............................................................................................  
ผลการตรวจพบไวรัสชนิด....................................................................................................... 

   PCR หมายเลขตัวอยาง......................................................................................................  
ผลการตรวจ PCR.................................................................................................................. 

6. คาํแนะนํา............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

7. การติดตามผลการรักษา 

    ไดผลด ี                                 ไดผลเล็กนอย                       ไดผลปานกลาง 

             ไมไดผลเลย                            อื่นๆ .......................................................................  
8. สรุปผลการตรวจวินิจฉัยโรค.................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

ชื่อผูวินิจฉัยและใหคําแนะนาํ............................................. 

(...............................) 
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วันท่ี...............เดือน......................พ.ศ............. 
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ภาคผนวก ญ 

หนวย 
หน วยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานนี ้ และหนวยท่ี SI (International System of Units หรอื  

Le Système International d’ Unités) ยอมรบัใหใชได มีดังนี้ 
 

 รายการ ชื่อหนวย สัญลักษณหนวย 

มวล 
กรมั (gram) g 

มิลลิกรมั (milligram) mg 

ปริมาตร 

มิลลิลิตร (milliliter) ml 

ไมโครลิตร (microliter) µl 

ลูกบาศกเซนติเมตร  

(cubic centimeter) 
cm3 

ความยาว 

เซนติเมตร (centimeter) cm 

มิลลิเมตร (millimeter) mm 

ไมโครเมตร (micrometer) µm 

เวลา 

ชั่วโมง (hour) h 

นาที (minute) min 

วินาที (second) s 
ปริมาณสาร โมล (mole) mol 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) oC 

ความเขมขน 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร  

(milligram per milliliter) 
mg/ml 

ไมโครกรมัตอมิลลิลิตร 

(microgram per milliliter) 
µg/ml 

คาแรงเหวี่ยง แกรวิตี (gravity) g 
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