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มาตรฐานสินคาเกษตร 
การชันสูตรโรคหัวเหลืองในกุง 

1 ขอบขาย  

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้  กําหนดรายละเอียดท่ีสําคัญเก่ียวกับการชันสูตรโรคหัวเหลืองในกุงทาง

หองปฏิบัติการ ดวยวิธียอมสีแบบรวดเร็ว (rapid staining method) วิธียอมสีเลือด (staining of 

haemolymph smear method) วิธีจุลพยาธิวิทยา (histopathological method) วิธีปฏิกิริยาโซพอลิเมอเรส

แบบผันกลับ (reverse transcription polymerase chain reaction; RT-PCR) และ วิธี in situ hybridization  

2 นิยาม  

ความหมายของคาํท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี ้มีดังตอไปนี ้

2.1 กุง (shrimp) หมายถึง สัตวไมมีกระดูกสันหลังในวงศ Penaeidae  

2.2 โรคหัวเหลือง (yellow head disease; YHD) หมายถึง โรคในกุงท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสหัวเหลือง 
(yellow head virus; YHV) กุงท่ีติดเช้ือจะพบอาการความผิดปกติ คือ สวนหัวและอก (cephalothorax)  

บริเวณตับ-ตับออน (hepatopancreas) เปล่ียนเปนสีเหลือง ในขณะท่ีสีของลําตัวจะซีดจางลง กุงจะมีอัตรา

การตายสูงอยางรวดเร็ว 

2.3 การชันสูตรโรค (diagnosis) หมายถึง การตรวจสอบเพื่อการวินจิฉัยโรค 

2.4 กุงวัยออน (larva) หมายถึง ลูกกุงท่ีเพ่ิงออกจากไข และมีการเปล่ียนรูปราง 3 ระยะ คือ นอเพลียส 

(nauplius) โซเอีย (zoea) และไมซิส (mysis) รวมใชเวลาประมาณ 8 วัน ถึง 11 วัน 

2.5 กุงหลังวัยออน (postlarva; PL) หมายถึง กุงท่ีเจริญหลังจากระยะไมซิสจนถึงระยะวัยรุน มีรยางคเหมือน 

กุงเต็มวัย นิยมเขียนยอวา PL แลวตามดวยจํานวนวนัท่ีกุงเขาสูระยะหลังวัยออน เชน PL21 หมายถึง กุงหลัง

วัยออน 21 วัน 

2.6 กุงวัยรุน (juvenile) หมายถึง กุงหลังระยะหลังวัยออน ท่ีมีลักษณะเหมือนตวัเต็มวัย แตอวยัวะ

สืบพันธุยังพัฒนาไมเต็มท่ี 

2.7 กุงตัวเต็มวัย (adult) หมายถึง กุงโตเต็มท่ี และอวยัวะสืบพันธุพัฒนาเต็มท่ีแลวและสามารถสืบพันธุได 

2.8 เลือด (haemolymph) หมายถึง องคประกอบของน้ําเลือดและเม็ดเลือดท่ีอยูในระบบไหลเวียนเลือดของกุง  
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2.9 วิธีทดสอบเบื้องตน (presumptive test) หมายถึง วิธีการตรวจทางหองปฏิบตัิการท่ีสะดวกหรือรวดเร็ว 

เชน วิธีจุลพยาธิวิทยา วิธียอมสีแบบรวดเร็ว และวิธียอมสีเลือด  

2.10 วิธีทดสอบยืนยัน (confirmatory test) หมายถึง วิธีการตรวจทางหองปฏิบตัิการท่ีใชในการยืนยนัผล

การชันสูตรโรค และเปนวิธีท่ียอมรับวามีความจําเพาะและความไวสูง 

2.11 ความจําเพาะ (specificity) หมายถึง ความสามารถของวิธีทดสอบท่ีใหผลการทดสอบเปนลบใน

กลุมตัวอยางจากตัวอยางท่ีไมติดเช้ือ  

2.12 ความไว (sensitivity) หมายถึง ความสามารถของวิธีทดสอบท่ีใหผลการทดสอบเปนบวกในกลุม

ตัวอยางจากตัวอยางท่ีติดเช้ือ 

2.13 ชุดควบคุมผลบวก (positive control) หมายถึง ชุดทดสอบท่ีประกอบดวยสารเคมีและเช้ือมาตรฐาน

ท่ีตองการศึกษา แลวนําไปผานกระบวนการชันสูตรตามขั้นตอนตางๆ เชนเดียวกับตัวอยางท่ีตองการ

ทดสอบ (unknown) เพ่ือใชดูผลเปรียบเทียบ 

2.14 ชุดควบคุมผลลบ (negative control) หมายถึง ชุดทดสอบท่ีปราศจากเชื้อมาตรฐานที่ตองการศึกษา 

ซ่ึงนําไปผานกระบวนการชันสูตรตามตามขั้นตอนตางๆ เชนเดียวกับตัวอยางท่ีตองการทดสอบ เพ่ือใชดู
ผลเปรียบเทียบ 

3 การชันสูตรโรค 

การชันสูตรโรคหัวเหลืองในกุงดวยวิธีทางหองปฏิบัติการไดแก วิธียอมสีแบบรวดเร็ว วิธียอมสีเลือด 

วิธีจุลพยาธิวิทยา วิธีปฏิกิริยาโซพอลิเมอเรสแบบผันกลับ และวิธี in situ hybridization ซ่ึงเม่ือไดผลตรวจ

ทางหองปฏิบัติการแลว  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และฉบับ

แกไขเพ่ิมเติม ควรพิจารณาวิทยาการระบาด พยาธิกําเนิด และอาการของโรคหัวเหลือง (ภาคผนวก ก)  

รวมดวย เพ่ือใหการปองกันและควบคุมโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1/ 

วัตถุประสงคของการชันสูตรโรคหัวเหลืองคือ เพ่ือยืนยันการระบาดของโรค ตรวจพิสูจนการติดเช้ือไวรัสใน 

พอแมพันธุกุงและลูกพันธุกุงกอนการปลอยลงเล้ียง และการเฝาระวังโรค ท้ังนี้วิธีการชันสูตรแตละวิธีมี

ประสิทธิภาพท่ีแตกตางกัน (ภาคผนวก ง) การชันสูตรโรคหัวเหลืองดวยวิธีจุลพยาธิวิทยารวมกับวิธียอมสีแบบ

รวดเร็ว หรือวิธียอมสีเลือด ใชสําหรับการชันสูตรโรคเบื้องตน อยางไรก็ตามจําเปนตองใชวิธี RT-PCR ทดสอบ
ยืนยันดวย นอกจากนี้การชันสูตรโรคในพอแมพันธุและลูกกุงจะตองใชวิธี RT-PCR ซ่ึงเปนวิธีท่ีมีความจําเพาะ
และความไวเพียงพอในการตรวจหาการติดเช้ือ YHV แฝง ซ่ึงมีเช้ืออยูในระดับต่ํา 
 
1/

 พบวาวิธี western-blot analysis และการตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (transmission electron 

microscopy; TEM) ก็สามารถใชในการชันสูตรยืนยันไดเชนกัน แตมีขอจํากัดเนื่องจากไมสามารถแยกความแตกตางระหวาง

เชื้อ YHV เชื้อ Gill-associated virus; GAV หรือเชื้อไวรัสท่ีมีความสัมพันธกับไวรัสหัวเหลือง (yellow head-related viruses) 

ท่ีพบไดในกุงธรรมชาติและกุงเลี้ยงท่ีมีสุขภาพปกติได  
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3.1 การชักตัวอยาง 

จํานวนตัวอยางท่ีตองชักใหเปนไปตามภาคผนวก ค ตารางท่ี ค.1 

3.2 วิธียอมสีแบบรวดเร็ว   

3.2.1 หลักการ   

วิธีนี้เปนการทดสอบโรคในระดับเนื้อเยื่อ โดยยอมเนื้อเยื่อดวยสีฮีมาทอกซิลีนและอีโอซิน (hematoxylin 

and eosin; H&E) ในระยะเวลาส้ันๆ และตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน 

วิธีนี้ใชในการชันสูตรโรคหัวเหลืองเฉพาะในกุงขนาดใหญ (ระยะมากกวา PL30 ขึ้นไป) ท่ีแสดงอาการของโรค 

ตัวอยางท่ีเหมาะสม คือ เหงือกของกุง ขนาดของตัวอยางเหงือกตองยาวไมเกิน 0.5 cm  

3.2.2 วิธีการ  
 (1) ใชสารละลายคงสภาพเดวิดสันผสมกรดเกลือ (HCl Davidson’s fixative) (ภาคผนวก ฉ 

ขอ ฉ.1.2) ปริมาตร 0.5 ml ใสในหลอดพลาสติกขนาด 1.5 ml ตัดช้ินเหงือกจากกุงปวย แชในสารละลาย

นาน 1 h ท้ังนี้ตัวอยางซ่ึงเก็บตามวิธีในขอ 3.4.2 ก็สามารถนํามาใชในการชันสูตรดวยวิธีนี้ได  

(2) เทสารละลายคงสภาพเดวิดสันผสมกรดเกลือออก นําผากอซปดท่ีปากหลอดพลาสติก 
แลวนําไปลางดวยน้ําประปาท่ีไหลผานเบาๆ นาน 15 min (ระวังช้ินตัวอยางไหลออกจากหลอด) 

(3) ยอมดวยสี H&E โดยเทน้ําออก หยดสีฮีมาทอกซิลีน 3 หยดลงในหลอด (ใหทวมช้ินเหงือก) 

แชไวนาน 10 min 
(4) เทสีออก แลวลางดวยน้ําประปาท่ีไหลผานเบาๆ นาน 15 min   

(5) เทน้ําออก หยดสีอีโอซิน จํานวน 3 หยดลงในหลอด (ใหทวมช้ินเหงือก) แชไวนาน 

2 min ท้ังนี้อาจลดระยะเวลาในการยอมลงตามความเหมาะสม แลวเทสีออก 

(6) เติมเอทานอล 50% ปริมาตร 0.5 ml แชไวนาน 1 min แลวเทออก 
(7) เติมเอทานอล 70% ปริมาตร 0.5 ml แชไวนาน 1 min แลวเทออก 

(8) เติมเอทานอล 90% ปริมาตร 0.5 ml แชไวนาน 1 min แลวเทออก ทําซํ้าอีกคร้ังหนึ่ง 

(9) เติมเอทานอลสัมบูรณ (absolute ethanol) ปริมาตร 0.5 ml แชไวนาน 1 min แลวเทออก 

ทําซํ้าอีกคร้ังหนึ่ง 
(10) เติมไซลีน (xylene) ปริมาตร 0.5 ml แชไวนาน 1 min แลวเทออก ทําซํ้าอีกคร้ังหนึ่ง 

เก็บช้ินเหงือกไวในไซลีน ระวังอยาใหแหง  
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(11) ใชปากคบี (forceps) หักช้ินเหงือก (gills) ใหเปนช้ินเล็กๆ นําช้ินเหงือกไปวางบนสไลด

แลวใชใบมีดตัดเปนช้ินละเอียด จนซ่ีเหงือก (gill filament) แยกออกเปนช้ินเดีย่วๆ จะทําใหสามารถ

ตรวจดูก่ิงเหงือก (gill lamellae) ไดโดยสะดวก  
(12) หยดเพอรเมาต (Permount) 1 หยด ใชกระจกปดสไลดปดวางไว 3 min ถึง 5 min 

ตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย 400 เทา 

3.2.3 การแปลผล 

กุงท่ีติดเช้ือ YHV จะพบนิวเคลียสของเซลลท่ีตายเห็นเปนจุดเขม (pycnotic nucleus) หรือแตกออกเปน

จุดเล็กๆ (karyorhectic nucleus) และอาจพบอนุภาคฝงใน (inclusion body) ติดสีน้ําเงินเขมรูปรางกลม 

ภายในไซโทพลาซึม (cytoplasm) ของเซลลท่ีติดเช้ือ 

3.3 วิธียอมสีเลือด  

ตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับการชันสูตรวิธีนี้คือ เลือดของกุงท่ีแสดงอาการปวยจากบอท่ีพบกุงปวยใกลตาย

(moribund shrimp) และสงสัยวาจะเกิดการระบาดของเชื้อ YHV ขึ้นภายในบอ  

3.3.1 วิธีการ  
(1) เก็บตัวอยางเลือดจากแองเลือด (haemocoel) ท่ีใตทองบริเวณขาวายน้ําคูแรก หรือจาก

แองเลือดบริเวณขาเดินคูท่ี 3 ถึงขาเดินคูสุดทาย (ภาคผนวก ช ภาพท่ี ช.2) โดยใชเข็มและกระบอกฉีดยาท่ี

มีฟอรมาลีน 10 % ถึง 25%  ในอัตราสวนหนึ่งเทาของเลือด  

(2) ผสมเลือดในกระบอกฉีดยาใหเขากันดี หยดเลือดและสเมียร (smear) บนสไลด ปลอยใหแหง 
(3) ยอมดวยสี H&E หรือสีท่ีใชยอมเลือดชนิดอ่ืนๆ เชน Wright and Giemsa’s stain หรือ 

Dip-Quick  
(4) ตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย 400 เทา 

3.3.2 การแปลผล 

กุงท่ีติดเช้ือ YHV จะพบนิวเคลียสของเม็ดเลือดกุงมีลักษณะเปนจุดเขม หรือแตกออกเปนจุดเล็กๆ 

(ภาคผนวก ช ภาพท่ี ช.3) ท้ังนี้ตองไมพบการติดเช้ือแบคทีเรียของกุงในตัวอยางเดียวกัน เนือ่งจากการตดิเช้ือ

แบคทีเรียจะทําใหเม็ดเลือดของกุงมีการเปล่ียนแปลงเชนเดียวกับการติดเช้ือ YHV อาจทําใหวินิจฉัยผิดได 

3.4 วิธีจุลพยาธิวิทยา  

3.4.1 หลักการ 

วิธีนี้เปนการทดสอบโรคในระดับเนื้อเยื่อ โดยยอมเนื้อเยื่อท่ีผานกระบวนการรักษาใหคงสภาพดวยสี H&E 

และตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน 
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3.4.2 การเก็บและรักษาตัวอยาง 

3.4.2.1 นํากุงมีชีวิตแชในสารละลายคงสภาพเดวิดสันท่ีเย็น (ภาคผนวก ฉ ขอ ฉ.1.1) และมีปริมาตร

ประมาณ 10 เทาของปริมาตรกุง ดังนี้ 
(1) กุงวัยออนระยะนอเพลียส ถึง PL20 สามารถเก็บรักษาสภาพท้ังตัวไดในสารละลาย 

คงสภาพเดวิดสัน 
  (2) กุง PL21 จนถึงกุงท่ีมีน้ําหนักไมเกิน 3 g ใหรักษาสภาพท้ังตัวโดยแชในสารละลายคงสภาพ

เดวิดสัน โดยใชกรรไกรตัดเปดเปลือกสวนหัวตามแนวยาว เพ่ือใหสารละลายเขาไปท่ีตับ-ตับออนไดดียิ่งขึ้น 

  (3) กุงท่ีมีน้ําหนักมากกวา 3 g ถึง 12 g ใหฉีดสารละลายคงสภาพเดวิดสันเขาไปในชองปาก  

สวนหัวดานหลังใตเปลือก ตับ-ตับออน สวนทองบริเวณขาเดินคูท่ี 3 ถึงขาเดินคูสุดทาย และลําตัวท้ังดาน 

ทองและดานหลังใหท่ัว โดยใชสารละลายคงสภาพเดวิดสันประมาณ 1 ml ถึง 10 ml ขึ้นอยูกับขนาดกุง  

ตัดเปลือกกุงตามแนวยาวตั้งแตเปลือกชวงทองปลองท่ี 6 จนถึงสวนหัว เพ่ือใหสารละลายกระจายทั่วตัว 
  (4) กุงท่ีมีน้ําหนักมากกวา 12 g ใหฉีดสารละลายคงสภาพเดวิดสันเขาไปในสวนหัวและ 

สวนลําตัวดานทอง จากหัวไปหางใหท่ัวตัว หลังจากนั้นใหตัดตามขวางบริเวณสวนหัวและสวนทอง 
3.4.2.2 นําตัวอยางตามขอ 3.4.2.1 แชในสารละลายคงสภาพเดวิดสันนาน 24 h ถึง 48 h ขึ้นอยูกับ

ขนาดของกุง แลวนําตัวอยางมาแชในเอทานอล 70% เพ่ือชวยใหเก็บตัวอยางไดนานขึ้น 

3.4.3 วิธีการ 
นําตวัอยางท่ีไดจากขอ 3.4.2 ไปผานการเตรียมดวยวิธีจุลพยาธิวิทยา (ภาคผนวก จ) แลวนําสไลดเนื้อเยื่อ
ท่ีไดมายอมสี H&E ดังนี ้
 (1) ละลายพาราฟนออกจากแผนเนื้อเยื่อบนสไลดท่ีอุณหภูมิ 60 

o
C นาน 30 min แลวนําไปแช

ในไซลีน 
 (2) แชสไลดเนื้อเยื่อในเอทานอลสัมบูรณ นาน 5 min และเอทานอล 95% นาน 5 min 

ตามลําดับ 

 (3) ลางสไลดเนื้อเยื่อดวยน้ําไหลผาน นาน 5 min 
 (4) จุมสไลดเนื้อเยื่อลงในสีฮีมาทอกซิลีน นาน 5 min ถึง 7 min 

 (5) ลางสไลดเนื้อเยื่อดวยน้ําไหลผาน นาน 15 s ถึง 30 s 
 (6) จุมสไลดเนื้อเยื่อลงในสีอีโอซิน นาน 30 s ถึง 60 s 
 (7) ขจัดน้ําออกจากสไลดเนื้อเยื่อดวยเอทานอล 95% และเอทานอลสัมบูรณ ตามลําดับ 
 (8) แชในไซลีน นาน 5 min 

 (9) หยดเพอรเมาต (Permount) 1 หยด ปดสไลดดวยกระจกปดสไลด 
 (10) นําสไลดเนื้อเยื่อตรวจดดูวยกลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย 400 เทา 
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3.4.4 การแปลผล 

กุงท่ีติดเช้ือ YHV จะพบความผิดปกติของเนื้อเยื่อดังตอไปนี้ 

จากตัวอยางกุงปวยใกลตาย จะพบเซลลตายจํานวนมากในเนื้อเยื่อท่ีกําเนิดมาจากเนื้อเยื่อช้ันนอก (ectoderm) 

และช้ันกลาง (mesoderm) โดยท่ีนิวเคลียสของเซลลท่ีตายจะเห็นเปนจุดเขม หรือแตกออกเปนจุดเล็กๆ 

(ภาคผนวก ช ภาพท่ี ช.4) และอาจพบอนุภาคฝงในติดสีน้ําเงินเขมรูปรางกลม ภายในไซโทพลาซึมของ

เซลลท่ีติดเช้ือ (basophilic cytoplasmic inclusion body) โดยเฉพาะในเม็ดเลือด อวัยวะลิมฟอยด 

(lymphoid organ) อวัยวะสรางเม็ดเลือด เหงือก เนื้อเยื่อเก่ียวพันบริเวณใตเปลือก กลามเนื้อ กระเพาะอาหาร

ตอมเขียวหรือตอมแอนเทนนัล (antennal gland) อวัยวะสืบพันธุ กลุมเสนใยประสาท (nerve tracts) และ

ปมประสาท  

อยางไรก็ตามพบวาเนื้อเยื่อจากตับ-ตับออน อวัยวะลิมฟอยด เนื้อเยื่อช้ัน subcuticular ของกระเพาะ  

และเหงือก เปนตัวอยางท่ีดีในการตรวจหารอยโรค  

3.5 วิธีปฏิกิริยาโซพอลิเมอเรสแบบผันกลับ (RT-PCR)  

3.5.1 หลักการ 
วิธีนี้เปนการตรวจหาอารเอ็นเอ (ribonucleic acid; RNA) ของเช้ือไวรัส ประกอบดวยขั้นตอนการสกัด RNA 

เปล่ียน RNA เปนดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid; DNA) หรือการสราง complementary DNA; cDNA 

เพ่ิมจํานวน DNA เปาหมายแบบทวีคูณโดยใชไพรเมอรจําเพาะจนมีจํานวนมากพอท่ีจะตรวจพบได และ

แยกแถบ DNA ดวยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส (electrophoresis)  
วิธีนี้ ใชตรวจหาไวรัสหัวเหลืองสายพันธุท่ี 1 (YHV genotype 1; YHV1) แตไมสามารถตรวจหาเชื้อ 

GAV และ YHV สายพันธุอ่ืนๆ ได เนื่องจากความแตกตางของรหัสพันธุกรรมของไวรัส อยางไรก็ตามสามารถ

ใชวิธี RT - nested PCR ในการตรวจหาทั้งเช้ือ YHV และเช้ือ GAV ได โดยมีรายละเอียดดังภาคผนวก ข 

3.5.2 การเก็บและรักษาตัวอยาง 

3.5.2.1 เก็บตัวอยางกุง 
 (1) นํากุงมีชีวิตพรอมน้ําจากบอเล้ียงใสถุงพลาสติกหรือภาชนะอื่นท่ีเหมาะสม แยกแตละบอ

ไมปะปนกัน เขียนรายละเอียดใหชัดเจน ขนสงในสภาพมีชีวิตจนถึงหองปฏิบัติการ  
 กรณีตัวอยางเปนกุงพอแมพันธุใหเก็บเฉพาะปลายปลองสุดทายของขาวายน้ําคูสุดทายขางใด

ขางหนึ่ง 
 (2) กรณีท่ีไมสามารถนํากุงมีชีวิตสงตรวจได ใหนําเฉพาะตัวกุงใสถุงพลาสติก ปดปากถุงใหสนทิ 

แชน้ําแข็งหรือน้ําแข็งแหง แลวรีบนําสงหองปฏิบัติการทันทีหรือภายใน 24 h หากไมสามารถสงตัวอยาง

ภายในวันเก็บตัวอยางได ใหแชแข็งกุงท้ังตัว ในตูแชท่ีอุณหภูมิ -20 
o
C หรือต่ํากวา จนกวาจะสงตรวจ 
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 (3) กรณีท่ีไมสามารถนํากุงมีชีวิตหรือแชแข็งสงหองปฏิบัติการตามขอ (1) หรือ ขอ (2) ได 

ใหแชตัวอยางกุงในเอทานอล 90% ถึง 95% ท่ีเย็น ปริมาตรประมาณ 10 เทาของตัวอยาง แลวสงตรวจ

ภายใน 3 วัน แตถาตองการเก็บตัวอยางใหนานขึ้น ใหแชตัวอยางในสารละลายคงสภาพเนื้อเยื่อ (ภาคผนวก ฉ 

ขอ ฉ.1.3) กุงวัยรุนขึ้นไปใหเก็บตัวอยางอวัยวะลิมฟอยด และเหงือกสงตรวจ ถากุงมีขนาดเล็กกวา 3 g 
ใหรักษาสภาพกุงท้ังตัวได แตตองนําสงหองปฏิบัติการภายใน 7 วัน เพ่ือตรวจหาเชื้อไวรัสตอไป 

3.5.2.2 เก็บตัวอยางเลือดกุง  
เก็บตัวอยางเลือดจากแองเลือดท่ีใตทอง บริเวณขาวายน้ําคูแรก หรือจากแองเลือดบริเวณขาเดินคูท่ี 3 ถึง 

ขาเดินคูสุดทาย (ภาคผนวก ช ภาพท่ี ช.2) โดยใชเข็มและกระบอกฉีดยาท่ีมีสารละลายคงสภาพเลือด 

(ภาคผนวก ฉ ขอ ฉ.1.4) ในอัตราสวนท่ีเทากันกับเลือด จากนั้นนําตัวอยางไปแชเย็นและสงหองปฏิบัติการ

ภายใน 8 h เพ่ือเปนตัวอยางสําหรับการชันสูตรดวยวิธี RT-PCR ตอไป 
  (1) การเก็บรักษาตัวอยางเลือดกุงในสารละลายรักษาสภาพ RNA มีขั้นตอน ดังนี้   
  - ดูดตัวอยางเลือดกุงท่ีผสมสารสะลายคงสภาพเลือด ใสลงในหลอดไมโครเซนตริฟวจ 

(microcentrifuge tube) ปนเหวี่ยงท่ี 500 g ท่ีอุณหภูมิ 4 
o
C นาน 10 min  

  - ดูดของเหลวสวนบนทิ้ง โดยระวังไมใหโดนสวนของเซลลเม็ดเลือด ที่กนหลอดไมโครเซนตริฟวจ 
  - หยดสารละลายรักษาสภาพ RNA เชน Trizol หรือ RNA purification reagents ชนิดอ่ืนๆ 

ใหทวมสวนของเม็ดเลือดท่ีกนหลอดไมโครเซนตริฟวจ แลวผสมเบาๆ ใหเขากัน 

 - เก็บรักษาตวัอยางเลือดที่ผสมสารละลายคงสภาพเลอืดไวทีอุ่ณหภมู ิ-20
 o
C ถึง –80 

o
C จนกวาจะ

นํามาตรวจ  
 (2) หยดเลือดปริมาตร 30 μl ลงบนกระดาษกรอง Isocode

TM
 (หรือกระดาษกรอง ชนิดอ่ืนท่ีมี

คุณสมบัติเทียบเทา) ผึ่งลมใหแหง (air dry) เก็บรักษาไวในภาชนะปด จะเก็บรักษาไดนาน 3 เดือน ถึง 6 เดือน

ท่ีอุณหภูมิหอง 

3.5.3 วิธีการ 
3.5.3.1 การสกัด RNA ใหดําเนินการที่อุณหภูมติ่ํากวา 4 

o
C 

 (1) ปริมาณตัวอยางที่ใชในการสกัด RNA ขึ้นกับชนิดของตัวอยาง ดังนี้  

- กุงขนาดใหญ เชน กุงวัยรุนหรือกุงโตเต็มวัย ใชเนื้อเยื่อกุง 10 mg ถึง 20 mg เติม Trizol 150 μl 
บดใหเขากัน จากนั้นเติม Trizol จนไดปริมาตรสุดทาย 500 μl  

- กุงหลังวัยออน (PL 10 ถึง PL 15) ใชกุงท้ังตัว จํานวนประมาณ 300 ตัว เติม Trizol 1,000 μl 
บดใหเขากัน จากนั้นแบงตัวอยางมา 150 μl แลวเติม Trizol จนไดปริมาตรสุดทาย 1,000 μl 

 - เลือดกุงใช 50 μl เติม Trizol 500 μl ลงในตัวอยางเลือด ผสมใหเขากันนานประมาณ 20 s  
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 - เลือดท่ีเก็บดวยกระดาษกรอง Isocode
TM

 ใหใชท่ีเจาะกระดาษ (paper punch) เจาะกระดาษ

กรองใหไดขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 cm ใสลงในหลอดไมโครเซนตริฟวจ แลวนําไปสกัด RNA 

โดยเติม Trizol หรือ TRI reagent
TM 750 μl  

 (2) นําตวัอยางขอ (1) มาบมท่ีอุณหภูมิ 25 
o
C นาน 5 min 

 (3) ปนเหวี่ยงท่ี 12,000 g ท่ีอุณหภูมิ 4 
o
C นาน 10 min ดูดสารละลายสวนบน (supernatant)  

ใสหลอดไมโครเซนตริฟวจใหม 

 (4) เติมคลอโรฟอรม 200 μl ในตัวอยาง ผสมใหเขากัน นาน 20 s 
 (5) บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 25 

o
C นาน 10 min 

 (6) ปนเหวี่ยงท่ี 12,000 g ท่ีอุณหภูมิ 25 
o
C นาน 10 min ดูดสารละลายใสสวนบนใสหลอด 

ไมโครเซนตริฟวจใหม 

 (7) เติมไอโซโพรพานอล (isopropanol) 670 μl ผสมใหเขากัน 
 (8) บมที่อุณหภูม ิ25 

o
C นานอยางนอย 10 min  

 (9) ปนเหวี่ยงท่ี 12,000 g ท่ีอุณหภูมิ 25 
o
C นาน 10 min ดูดสวนท่ีเปนสารละลายท้ิง 

 (10) ลางตะกอนดวยเอทานอล 70% ปริมาตร 0.5 ml นานอยางนอย 30 min ท่ีอุณหภูมิ 25 
o
C 

 (11) ปนเหวี่ยงท่ี 12,000 g ท่ีอุณหภูมิ 25 
o
C นาน 10 min ดูดสวนท่ีเปนสารละลายท้ิง 

 (12) ตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง นานประมาณ 20 min หรือจนกวาตะกอนแหง 

 (13) ละลายตะกอนใน diethylpyrocarbonate (DEPC)-treated water ปริมาตร 25 μl บมท่ี

อุณหภูมิ 56 
o
C นาน 15 min ผสมเบาๆ ใหเขากัน นําไปใชในขัน้ตอนสราง cDNA ทันทีหรือเก็บไวท่ี

อุณหภูมิ -70 
o
C จนกวาจะใช 

3.5.3.2 การสราง cDNA  

 (1) ใช RNA ท่ีสกัดจากเลือดกุงหรือเนื้อเยื่อ ท่ีมีปริมาณ RNA ประมาณ 1 μg เปน RNA ตนแบบ  
 (2) สังเคราะห cDNA สายแรก (first strand cDNA) ดวยไพรเมอรจําเพาะ 144R (ตารางท่ี 1) 

โดยสภาพท่ีเหมาะสมของปฏิกิริยาตองการสวนผสมปริมาตร 20 μl ซ่ึงมีสวนประกอบดังนี้ 
- antisense primer 144R 0.75 ไมโครโมลาร (micromolar; μM)  
- dNTPs 1 มิลลิโมลาร (millimolar; mM) (each) 

- M-MLV (Moloney murine leukemia virus reverse transcriptase) 2.5 ยูนิต (unit; U) 

- MgCl
2
 5 mM 

- PCR buffer (10 mM Tris/HCl. pH 8.3, 50 mM KCl)  
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(3) นําตัวอยางเขาเคร่ือง thermocycler ในขั้นตอนการเพิ่มอุณหภูมิ หากเคร่ือง thermocycler  
มีฝาปดท่ีไมสามารถควบคุมอุณหภูมิได ใหเติม mineral oil 50 μl ลงบนสวนผสมในหลอดไมโครเซนตริฟวจ
นั้นกอน เพ่ือปองกันการระเหยของสารละลาย 

(4) ตั้งอุณหภูมิท่ี 42 
o
C นาน 15 min ใหเกิดปฏิกิริยา reverse transcription ของ RNA 

ตนแบบ ใหเปน cDNA สายแรก จากนั้นใหเพ่ิมอุณหภูมิเปน 100 
o
C นาน 5 min เพ่ือยับยั้งปฏิกิริยาของ

เอนไซม reverse transcriptase และปรับอุณหภูมิของสารละลายลงมาท่ี 5 
o
C กอนปฏิบัติในขั้นตอไป

2/ 
  สามารถใชชุดสังเคราะห cDNA สายแรกทางการคา (commercial first strand cDNA synthesis kits)

ไดในทุกขั้นตอน 

ตารางที ่1. แสดงลําดับของนิวคลโีอไทด ของไพรเมอร 10F และ 144R 
(ขอ 3.5.3.2 และ ขอ 3.5.3.3) 

 

 

ไพรเมอร ลําดับของนิวคลีโอไทด

10F 5'-CCG-CTA-ATT-TCA-AAA-ACT-ACG-3' 

144R 5'-AAG-GTG-TTA-TGT-CGA-GGA-AGT-3' 

หมายเหตุ อาจใชไพรเมอร เวลา อุณหภูมิ สารเคมี และเคร่ืองมือท่ีแตกตางจากท่ีระบุได หากไดทดสอบ
แลววามีความไวและความจําเพาะเทียบเทาหรือดีกวา และไดรับการเผยแพรในวารสารทางวิชาการ  

3.5.3.3 การเพิ่มจํานวน DNA เปาหมาย 
 (1) เติม PCR cocktail (10 mM Tris/HCl. pH 8.3, 50 mM KCl) ท่ีมี 2.5 U ของ Taq DNA 

polymerase, 2 mM MgCl
2
 และ 0.75 μM ของ sense primer (10F) (ตารางท่ี 1) ใหมีปริมาตรสุดทาย

ท่ี 100 μl ในขั้นตอนการเพิ่มจํานวนชิน้ DNA เปาหมาย 
 (2) หากในขอ 3.5.3.2 ใช random primer ในการสังเคราะห cDNA สายแรก ใหเติมสารตาง ๆ 

ดังนี้ PCR cocktail (10 mM Tris/HCl. pH 8.3, 50 mM KCl) ท่ีมี 2.5 U ของ Taq DNA polymerase, 

2 mM MgCl
2
, 0.75 μM ของ antisense primer และ 0.75 μM ของ sense primer (10F) ใหมีปริมาตร

สุดทายท่ี 100 μl ในขั้นตอนการเพิ่มจํานวนชิ้น DNA เปาหมาย  
 (3) นําตวัอยางเขาเคร่ือง thermocycler ในขั้นตอนการเพิ่มอุณหภูมิ หากเคร่ือง thermocycler มี
ฝาปดท่ีไมสามารถควบคุมอุณหภูมิได ใหเติม mineral oil 50 μl ลงบนสวนผสมในหลอดไมโครเซนตริฟวจ
นั้นกอน เพ่ือปองกันการระเหยของสารละลาย 
 

2/ 
คาตางๆ (conditions) ท่ีอธิบายในท่ีนี้ เปนสภาพท่ีเหมาะสมสําหรับเคร่ือง automatic DNA thermocycler 480 (Perkin 

Elmer Cetus, Norwalk, CT) สําหรับเคร่ือง thermocycler รุนอ่ืนๆ ให optimized conditions โดยใชชุดควบคุมผลบวกกอน 
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 (4) เพ่ิมจํานวนชิน้สวน DNA เปาหมายดวยเคร่ือง thermocycler โดยตั้งสภาวะในขัน้ตอนตาง  ๆ ดงันี ้
 ขั้นท่ี 1  บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 94 

o
C นาน 30 s  

 ขั้นท่ี 2 บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 94 
o
C นาน 30 s (เพ่ือใหเกิด denaturation) 

    บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 58 
o
C นาน 30 s (เพ่ือใหเกิด annealing) 

   บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 72 
o
C นาน 30 s (เพ่ือใหเกิด extension) 

   ทําขั้นท่ี 2 ท้ังหมด 40 รอบ 

 ขั้นท่ี 3  บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 72 
o
C นาน 10 min แลวลดอุณหภูมิของเคร่ืองลงเปน 4 

o
C 

 (5) ดูดสารละลายท่ีไดจากการทําปฏิกิริยาออกจาก mineral oil ใสในหลอดไมโครเซนตริฟวจ 

ขนาด 0.5 ml   

3.5.3.4 การตรวจสอบขนาด DNA ดวยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส  

 (1) เติมสารผสมระหวาง loading dye กับสารละลาย DNA ปริมาณ 10 μl ถึง 15 μl ลงในหลุม 

agarose gel (2%)  

  (2) ใช 100 base pairs (bp) DNA ladder เปน marker 

  (3) แยกขนาด DNA ดวยกระแสไฟฟา ในสารละลาย 0.5x TBE (Tris, boric acid, EDTA)  

  (4) นําเจลไปยอมดวย ethidium bromide 0.5 μg/ ml หรือใชสารยอม DNA ชนิดอ่ืน 
 (5) นําเจลไปอานดวยเคร่ือง UV transilluminator จะเห็นช้ินสวนของ DNA ท่ียอมดวย ethidium 

bromide เรืองแสงบน agarose gel  

3.5.4 การแปลผล 

เม่ือพบแถบ DNA ท่ีตําแหนง 135 bp ใหอานผลเปนบวก เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมผลบวก 
เม่ือไมพบแถบ DNA ท่ีตําแหนง 135 bp ใหอานผลเปนลบ เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมผลลบ 

3.5.5 ขอควรระวัง  
เพ่ือปองกันการปนเปอนของ DNA และ RNase ตองแยกพ้ืนท่ี วัสดุ และอุปกรณท่ีใชในขั้นตอนการสกัด 
DNA และผสม PCR cocktail และควรใช filtered tip ในขั้นตอนการผสม PCR cocktail และการเตรียม 

RNA template  
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3.6 วิธี in situ hybridization 

3.6.1 หลักการ 
วิธีนี้เปน การตรวจหา RNA หรือ DNA ของเช้ือ YHV โดยใช probe ท่ีมีความจําเพาะเขาจับ RNA หรือ 

DNA ท่ีตองการ 

วิธีนี้สามารถตรวจไดท้ังเช้ือ YHV และเช้ือ GAV โดยใช DIG (digoxigenin)-labelled cDNA probe ท่ีผลิต

ขึ้นดวยวิธี PCR labeling ซ่ึงใชไพรเมอร ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที ่2. แสดงลําดับของนิวคลโีอไทด ของไพรเมอร YHV1051F และ YHV1051R  
(ขอ 3.6) 

 

ไพรเมอร ลําดับของนิวคลีโอไทด 

YHV1051F 5'-ACA-TCT-GTC-CAG-AAG-GCG-TC-3' 

YHV1051R 5'-GGG-GGT-GTA-GAG-GGA-GAG-AG-3' 

3.6.2 การเก็บและรักษาตัวอยาง
3/
 

เชนเดียวกับวิธีจุลพยาธิวิทยา ขอ 3.4.2  

3.6.3 วิธีการ  
เตรียมตัวอยางดวยวิธีจุลพยาธิวิทยา (ภาคผนวก จ) จากนั้นตัดเนื้อเยื่อท่ีฝงในแทงพาราฟนดวยเคร่ือง 

microtome แลววางลงบน pre-treated slides (ภาคผนวก ฉ ขอ ฉ.3.1) หรือสไลดท่ีมีประจุบวก จากนั้นนําไป

อบในตูบม ท่ีอุณหภูมิ 60 
o
C นาน 30 min เพ่ือใหพาราฟนบางสวนละลายออก จากนั้นดําเนินการดังตอไปนี้ 

3.6.3.1 การละลายพาราฟนออกจากแผนเนื้อเยื่อ (deparaffinization)  
แชเนื้อเยื่อในไซลีน จํานวน 2 คร้ัง นานคร้ังละ 5 min 
3.6.3.2 การทําใหแผนเนื้อเยื่อชุมน้ํา (rehydration) 

(1) แชเนื้อเยื่อในเอทานอลสัมบูรณ จํานวน 2 คร้ัง นานคร้ังละ 5 min  
(2) แชเนื้อเยื่อในเอทานอล 95% จํานวน 2 คร้ัง นานคร้ังละ 5 min 
(3) แชเนื้อเยื่อในเอทานอล 70% จํานวน 2 คร้ัง นานคร้ังละ 5 min 
(4) แชเนื้อเยื่อในเอทานอล 50% จํานวน 2 คร้ัง นานคร้ังละ 5 min 
(5)  แชเนื้อเยื่อในน้ํากล่ัน นาน 5 min 

 

3.6.3.3 การทําพรีไฮบริไดเซชัน (pre-hybridization)  

 

3/
 การชันสูตรโรคดวยวิธี in situ hybridization หลังจากแชเนื้อเย่ือในสารละลายคงสภาพเดวิดสัน นาน 24 h ใหดําเนินการใน

ข้ันตอนตอไปทันที หากไมสามารถดําเนินการไดใหเลือกใช RNA friendly fixative (R-F fixative) (ภาคผนวก ฉ ขอ ฉ.3.2) 

แทน โดยแชตัวอยางไวนาน 24 h ถึง 48 h หลังจากนั้นยายลงแชในเอทานอล 70% จะรักษาตัวอยางไดนาน 2 สัปดาห 
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3.6.3.3 การทําพรีไฮบริไดเซชัน (pre-hybridization) 

(1) หยด proteinase K (100 μg/ml ใน 50 mM Tris/HCl pH 7.4, 10 mM NaCl, 1mM EDTA) 

ใหทวมเนื้อเยื่อ ท้ิงไวท่ีอุณหภูมิ 37 
o
C นาน 15 min (ตองทดสอบหาความเหมาะสมของความเขมขนและ

เวลาท่ีใชในการยอยกอน) 

(2) หยดฟอรมาลดีไฮด 0.4% ใหทวมเนื้อเยื่อ นาน 5 min 

(3) แชเนื้อเยื่อใน 2x standard saline citrate (SSC) (0.3 โมลาร (molar; M) NaCl, 30 mM 

sodium citrate, pH 7.0) 2 คร้ัง นานคร้ังละ 2 min 

(4) หยด hybridization buffer (4x SSC, 50% formamide, 1x Denhardt’s, 0.25 mg/ml yeast 

RNA, 0.5 mg/ml sheared salmon sperm DNA, 5% dextran sulfate) ปริมาตร 500 μl ลงบนบริเวณท่ีมี
เนื้อเยื่อ รอให buffer กระจายท่ัวเนื้อเยื่อ นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 42 

o
C นาน 30 min 

3.6.3.4 ไฮบริไดเซชัน (hybridization) 
เจือจาง DIG-labelled cDNA probe ท่ีความเขมขน 20 ng/ml ถึง 40 ng/ml กับ hybridization buffer 

จากนั้นนําไปตมในน้ําเดือดนาน 5 min แลววางไวบนน้ําแข็งนาน 5 min เปนอยางนอย แลวหยด 

hybridization buffer ปริมาตร 250 μl ลงบนกระจกปดสไลด คอยๆ นําสไลดดานท่ีมีเนื้อเยื่อแตะลงบน

บริเวณท่ีมี buffer รอให buffer กระจายท่ัวเนื้อเยื่อ นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 42 
o
C ในกลองเก็บความชื้นนาน  

12 h ถึง 16 h 
3.6.3.5 การลางและการขัดขวางการจับท่ีไมจําเพาะ (washing and non-specific blocking)  

(1) นํากระจกปดสไลดออกจากสไลด และแชเนื้อเยื่อใน 2x SSC ท่ีอุณหภูมิหอง นาน 30 min 

(2) แชเนื้อเยื่อใน 1x SSC ท่ีอุณหภูมิ 37 
o
C จํานวน 2 คร้ัง นานคร้ังละ 5 min 

(3) แชเนื้อเยื่อใน 0.5x SSC ท่ีอุณหภูมิ 37 
o
C จํานวน 2 คร้ัง นานคร้ังละ 5 min 

3.6.3.6 การตรวจ (detection) 
(1) นํา sheep anti-digoxigenin-alkaline phosphatase conjugate (Boehringer Mannheim, 

Germany) มาเจือจางดวย 3% bovine serum albumin (BSA) ใหเปน 1:300 หยดใหทวมเนื้อเยื่อ ท้ิงไว

ท่ีอุณหภูมิ 37 
o
C นาน 30 min 

(2) แชเนื้อเยื่อใน 0.1 M Tris/HCl pH 7.5, 0.15 M NaCl ท่ีอุณหภูมิหอง จํานวน 2 คร้ัง 

นานคร้ังละ 10 min  
 (3) หยด 0.1 M Tris/HCl pH 9.5, 0.15 M NaCl ผานเนื้อเยื่อ 

(4) หยด nitroblue tetrazolium; NBT/5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) 

ใหทวมเนื้อเยื่อ ท้ิงไวในท่ีมืด ท่ีอุณหภูมิหอง นาน 1 h ถึง 2 h  
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(5) หยด 0.5% Bismark brown Y ใหทวมเนื้อเยื่อ นาน 5 min  

(6) แชเนื้อเยื่อในเอทานอล 50% จํานวน 2 คร้ัง นานคร้ังละ 5 min 
(7) แชเนื้อเยื่อในเอทานอล 70% จํานวน 2 คร้ัง นานคร้ังละ 5 min 
(8) แชเนื้อเยื่อในเอทานอล 95% จํานวน 2 คร้ัง นานคร้ังละ 5 min 

(9) แชเนื้อเยื่อในเอทานอลสัมบูรณ จํานวน 2 คร้ัง นานคร้ังละ 5 min 
(10) แชเนื้อเยื่อในไซลีน จํานวน 2 คร้ัง นานคร้ังละ 5 min 
(11) ปดดวยกระจกปดสไลด แลวตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน 

3.6.4 การแปลผล 

ถาหากตัวอยางเนื้อเย่ือมีเช้ือ YHV เซลลสวนที่ติดเช้ือจะติดสีน้ําเงินเขมจนถึงสีดํา เมื่อเทียบกับเนื้อเย่ือปกติ 

ที่จะติดสีน้ําตาล 
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ภาคผนวก ก 
วิทยาการระบาด พยาธิกําเนิด และอาการของโรคหัวเหลือง 

 (ขอ 3) 

ก.1 วิทยาการระบาด 

โรคหัวเหลือง เปนโรคท่ีพบระบาดมากในกุงสกุลพีเนียส (Penaeus) มีสาเหตุจากเช้ือ YHV ซ่ึงจัดอยูใน 

อันดับ Nidovirales วงศ Roniviridae สกุล Okavirus ซ่ึงมีความสัมพันธกับไวรัสในวงศ Coronaviridae และ 

วงศ Arteriviridae มีสารพันธุกรรมเปน RNA สายเดี่ยว (single-stranded RNA) จากการศึกษาดวยกลอง

จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน พบวาไวรัสมีรูปรางเปนแทง (rod-shaped particles) มีความยาวประมาณ 

150 nm ถึง 200 nm และมีเสนผานศนูยกลางประมาณ 40 nm ถึง 60 nm มีผนังหุม (enveloped) อยูภายใน

ไซโทพลาซึมของเซลลท่ีตดิเช้ือและในชองวางระหวางเซลล  

มีรายงานการเกิดโรคหัวเหลืองคร้ังแรกในประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. 2533 โดยโรคนีไ้ดแพรกระจายและ 

ทําความเสียหายอยางรุนแรงในหลายจังหวดั การระบาดของโรคหัวเหลืองสวนใหญพบในกุงท่ีเล้ียงแถบทวีปเอเชีย 

อยางไรก็ตามสามารถพบการระบาดในทวีปอเมริกาและออสเตรเลียไดเชนกัน การตดิเช้ือตามธรรมชาตพิบใน

กุงชนดิ Penaeus monodon, Marsupenaeus japonicus, Fenneropenaeus merguiensis, Litopenaeus vannamei, 

Litopenaeus stylirostris, Farfantepenaeus aztecus และ Euphasia superba และจากการทดลองใน

หองปฏิบตัิการพบวาเช้ือ YHV สามารถทําใหกุงชนิด Litopenaeus vannamei, Litopenaeus stylirostris, 

Farfantepenaeus aztecus และ Farfantepenaeus duorarum ติดเช้ือได และมีอัตราการตายสูง ท้ังนี้พบวาเช้ือ 

YHV สามารถทําใหกุงเกือบทุกสายพนัธุท่ีมีการเล้ียงในเชิงการคาตดิเช้ือและตายได ปจจบุันตรวจพบเชื้อใน
กลุมไวรัสหัวเหลือง (yellow head complex) ท้ังหมด 6 สายพันธุ โดยสายพนัธุท่ีกอใหเกิดโรคหัวเหลืองคอื

สายพันธุท่ี 1 และยังมีสายพันธุอ่ืนๆ ซ่ึงเปนสายพันธุท่ีมีความรุนแรงต่ําและสามารถพบไดในกุงปกติโดย

ไมกอใหเกิดความเสียหาย เชน สายพันธุท่ี 3, สายพันธุท่ี 4, สายพันธุท่ี 5 จนถึงสายพันธุท่ี 6 

GAV เปนไวรัสท่ีมีโครงสรางทางพันธุกรรมคลายไวรัสหัวเหลือง พบรายงานคร้ังแรกในกุงกุลาดําท่ีประเทศ

ออสเตรเลีย กุงท่ีติดเช้ือไวรัสนี้อาจแสดงอาการติดเช้ือรุนแรงเฉียบพลัน เร้ือรัง หรือไมแสดงอาการใดๆ 

พบวาความชุกของการติดเช้ือ GAV แบบเร้ือรังสูงในกุงกุลาดําตามธรรมชาติท่ีอยูบริเวณฝงตะวันออกของ

ประเทศออสเตรเลีย และมีการถายเช้ือจากพอแมพันธุสูลูกกุง (vertical transmission) ไดในชวงการวางไข 

กุงท่ีมีการติดเช้ือ GAV อยางเฉียบพลันจะมีอัตราการตายสูง พบวาอาการภายนอกและการกระจายตัวของ

ไวรัสในเนื้อเยื่อกุงท่ีติดเช้ือ GAV มีความแตกตางจากการติดเช้ือ YHV อยางไรก็ตามจากการศึกษา 

รหัสพันธุกรรมของไวรัส GAV พบวามีความสัมพันธใกลชิดกับ YHV โดยจัดอยูในสายพันธุท่ี 2 ของไวรัส

หัวเหลือง (YHV2) 
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ดวยเหตุท่ีโรคหัวเหลืองมีความรุนแรงและกอใหเกิดความเสียหายอยางมาก รวมท้ังยังสงผลถึงการคา

ระหวางประเทศ องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ 

OIE) จึงกําหนดใหโรคนี้อยูในบัญชีโรคระบาดสัตวน้ํา ท้ังนี้ประเทศไทยไดประกาศใหโรคหัวเหลืองอยูใน

กฎกระทรวงวาดวยโรคระบาดสัตวเพ่ิมเติม พ.ศ. 2547 ภายใตพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499  

ก.2 พยาธิกําเนิด 

กุงสามารถติดเช้ือ YHV ไดตั้งแตระยะทายของระยะหลังวัยออน (late postlarvae stages) แตมักพบเร่ิม

แสดงอาการและมีอัตราการตายสูงในชวงเร่ิมตนของระยะวัยรุน (early juvenile stages) จนถึงชวงทาย
ของระยะวัยรุน (late juvenile stages) การเล้ียงในบอดินกุงจะสามารถติดเช้ือจากกุงปวยในบอเดียวกัน
ผานทางน้ํา หรือจากการกินเนื้อเยื่อท่ีปนเปอนเช้ือจากกุงท่ีปวยตาย รวมถึงการติดเช้ือจากสัตวพาหะ

จําพวกสัตวน้ําท่ีมีเปลือกแข็ง (crustacean) อ่ืนๆ หลายชนิด  

จากการศึกษาทางจุลพยาธิวิทยาพบวาไวรัสทําใหเกิดการติดเช้ือในกระแสเลือด (septicemia) และเขาทําลาย

เซลลท่ีมีตนกําเนดิมาจากเนื้อเยื่อช้ันนอก (ectoderm) และเนื้อเยื่อช้ันกลาง (mesoderm) โดยหลังจากกุง 

ติดเช้ือแลวจะพบเชื้อแพรกระจายไปตามอวัยวะตางๆ เชน อวัยวะลิมฟอยด เหงือก และเซลลเยื่อบุผิว 

ใตเปลือกแข็ง (cuticular epithelium) เนื้อเยื่อเก่ียวพันของกระเพาะอาหาร หัวใจ ตอมแอนเทนนัล อวัยวะ-

สรางเม็ดเลือด midgut cecum เซลล myoepithelial ของตับ-ตับออน และ เซลลเยื่อบุผิวช้ันในของหัวใจ และ

จะพบการตายของเซลลในอวัยวะลิมฟอยด เหงือก รวมถึงเซลลเม็ดเลือด นอกจากนี้ยังสามารถตรวจพบไวรัส

ในเลือดของกุงท่ีติดเช้ือในระยะท่ียังไมแสดงอาการรุนแรง  

ก.3 อาการ 

กุงท่ีแสดงอาการปวยมักเปนกุงวัยรุนและกอนโตเต็มวัย (subadult) โดยในระยะแรกกุงจะกินอาหารไดมากกวา

ปกติหลายวันติดตอกัน จากนั้นจะหยุดกินอาหารทันที ซ่ึงมักพบหลังจากท่ีกุงในบอเร่ิมแสดงอาการปวยหรือ

ตายแลว 2 วัน ถึง 4 วัน โดยกุงจํานวนมากจะลอยขึ้นมาเกาะท่ีขอบบอ ความผิดปกติภายนอกท่ีสังเกตไดคือ

ลําตัวของกุงปวยใกลตายจะมีสีซีด สวนหัวและอกกุงจะบวมและมีสีเหลืองเนื่องจากตับ-ตับออนเปล่ียนเปน 

สีเหลือง นอกจากนี้พบวาตับ-ตับออนมีลักษณะออนนุมกวาปกติ กุงจะแสดงอาการและตายจนหมดบอภายใน

ระยะเวลาเพียง 2 วัน ถึง 3 วัน  
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ภาคผนวก ข 
การชันสูตรดวยวิธี reverse transcription - nested 

polymerase chain reaction (RT-nested PCR) 

(ขอ 3.5.1) 

วิธี RT- nested PCR นี้ มีหลักการคือ การตรวจหา RNA ของเช้ือ YHV ประกอบดวยขั้นตอน 

การสกัด RNA การเปล่ียน RNA เปน DNA (การสราง cDNA) การเพิ่มจํานวน DNA เปาหมายแบบทวีคูณ

โดยใชไพรเมอรจําเพาะจนมีจํานวนมากพอท่ีจะสามารถตรวจพบได และการแยกแถบ DNA ดวยวิธีอิเล็ก-

โทรโฟรีซิส ท้ังนี้จะแตกตางจาก RT-PCR โดยท่ัวไป เนื่องจากมีขั้นตอนการเพิ่มจํานวน DNA เปาหมาย
มากกวา 1 ขั้นตอน โดยใชไพรเมอรท่ีมีความจําเพาะสูงขึ้น ในภาคผนวกนี้จะกลาวถึงวิธี RT- nested PCR 

2 วิธี ซ่ึงใชไพรเมอรท่ีมีความจําเพาะตางกัน ดังนี้ 

ข.1 วิธีท่ี 1 

วิธีนี้สามารถตรวจหาเชื้อ YHV และเช้ือ GAV ในตัวอยางไดในรอบแรกของขั้นตอนการเพิ่มจํานวน DNA 

ไวรัส และสามารถแยกความแตกตางของไวรัสท้ังสองจากกันไดในรอบท่ีสองของขั้นตอนการเพิ่มจํานวน 

DNA ของไวรัส จึงเหมาะสมตอการนําไปใชตรวจแยกเชื้อ YHV และเช้ือ GAV ในกรณีเกิดการระบาด 

หรือใชในการตรวจคัดกรองโรคในกุงปกติท่ีอาจเปนตัวนําไวรัส (carrier) นอกจากนี้ยังสามารถตรวจพบ
เช้ือไวรัสหัวเหลืองสายพันธุท่ี 3 (YHV3) ซ่ึงสามารถพบไดในกุงกุลาดําปกติในแถบทวีปเอเชีย อยางไรก็ตาม

ไมสามารถตรวจพบไวรัสหัวเหลืองสายพันธุท่ี 4 (YHV4) ซ่ึงพบในกุงกุลาดําท่ีมีสุขภาพปกติในประเทศ

อินเดียได RT - nested PCR นี้ใชไพรเมอรจําเพาะดังแสดงในตารางท่ี ข.1 

ตารางที ่ข.1 แสดงลําดับของนิวคลีโอไทดของไพรเมอร GY1, GY2, GY4, GY5, Y3 และ G6 
(ขอ ข.1) 

 

ไพรเมอร ลําดับของนิวคลีโอไทด 

GY1 5'-GAC-ATC-ACT-CCA-GAC-AAC-ATC-TG-3' 

GY2 5'-CAT-CTG-TCC-AGA-AGG-CGT-CTA-TGA-3' 

GY4 5'-GTG-AAG-TCC-ATG-TGT-GTG-AGA-CG-3' 

GY5 5'-GAG-CTG-GAA-TTC-AGT-GAG-AGA-ACA-3' 

Y3 5'-ACG-CTC-TGT-GAC-AAG-CAT-GAA-GTT-3' 

G6 5'-GTA-GTA-GAG-ACG-AGT-GAC-ACC-TAT-3' 
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ข.1.1 การสกัด RNA 

เชนเดียวกับการสกัด RNA ในวิธี RT-PCR (ขอ 3.5.3.1) 

ข.1.2 การสราง cDNA 

(1) ใช RNA ท่ีสกัดจากเลือดกุงหรือเนื้อเยื่อปริมาณ 0.1 μg ถึง 1.0 μg ผสมกับ primer GY5 

ท่ีมีความเขมขน 50 pmol/μl จํานวน 0.7 μl และปรับใหมีปริมาตร 6 μl ดวย DEPC-treated water 

บมท่ีอุณหภูมิ 70 
o
C นาน 10 min แลวนําไปแชน้ําแข็ง 

(2) สรางสาย cDNA ดวยการเติม 

- Superscript II buffer 5x (250 mM Tris/HCl pH 8.3, 375 mM KCl, 15 mM MgCl
2
) 

จํานวน 2 μl      
- 100 mM dithiothreitol (DTT) 1μl 

- 10 mM dNTP (0.5 μl)  
(3) นําไปบมที่อุณหภูมิ 42 

o
C เปนเวลา 2 min แลวเติม reverse transcriptase ที่มีความเขมขน 

200 ยูนิตตอไมโครลิตร (unit per microliter; U/ μl ) จํานวน 0.5 μl   
(4) นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 42 

o
C นาน 1 h จากนั้นอุนสารละลายใหมีอุณหภูมิ 70 

o
C นาน 10 min 

แลวนําไปแชในน้ําแข็งเพ่ือเตรียมใชงาน  

ข.1.3  การเพิ่มจํานวน DNA เปาหมาย 
 รอบแรก 
 (1) เตรียม 50 μl   PCR cocktail ในหลอด 0.5 ml มีองคประกอบดังนี้ 

 - 1x  Taq buffer (10 mM Tris/HCl pH 8.3, 50 mM KCl, 0.1% Triton X-100) 
 - 1.5 mM MgCl

2  

 
- ไพรเมอร GY1 และ GY4 (แตละไพรเมอรใช 35 pmol) 

 
-

 
dNTP (200 μM each) 

 
- 2.5 U Taq polymerase    
(2) ในขั้นตอนการเพิ่มอุณหภูมิ หากเคร่ือง thermocycler มีฝาปดท่ีไมสามารถควบคุมอุณหภูมิได 

ใหเติม mineral oil 50 μl ลงบนสวนผสมนั้น เพ่ือปองกันการระเหยของสารละลาย อุนสารละลาย PCR 

cocktail ท่ี 85 
o
C นาน 2 min ถึง 3 min จากนั้นเติม cDNA ท่ีเตรียมไดในขอ ข.1.2 จํานวน 1 μl ลงผสม

กับสารละลาย  
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(3) เพ่ิมจํานวนชิ้นสวน DNA เปาหมายดวยเคร่ือง thermocycler โดยตั้งสภาวะในขั้นตอนตางๆ  ดังนี ้

 ขั้นท่ี 1  บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 95 
o
C นาน 30 s 

 ขั้นท่ี 2 บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 95 
o
C นาน 30 s (เพ่ือใหเกิด denaturation) 

    บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 66 
o
C นาน 30 s (เพ่ือใหเกิด annealing) 

   บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 72 
o
C นาน 45 s (เพ่ือใหเกิด extension) 

   ทําขั้นท่ี 2 ท้ังหมด 35 รอบ  

 ขั้นท่ี 3         บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 72 
o
C นาน 7 min แลวเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 4 

o
C   

  รอบท่ีสอง  

 (1) เตรียม 50 μl PCR cocktail ในหลอด 0.5 ml มีองคประกอบดังนี้ 

 - 1x Taq buffer (10 mM Tris/HCl pH 8.3, 50 mM KCl, 0.1% Triton X-100) 
 - 1.5 mM MgCl

2  

 
- ไพรเมอร GY2, Y3 และ G6 (แตละไพรเมอรใช 35 pmol)

 

 
- dNTP (200 μM each)  

 
- 2.5 U Taq polymerase  

 
-

 
PCR product ท่ีไดจากการเพิ่มจํานวน DNA เปาหมายในรอบแรก จํานวน 5 μl   

 
(2) เพ่ิมจํานวนชิ้นสวน DNA เปาหมายดวยเคร่ือง thermocycler โดยตั้งสภาวะในขั้นตอนตางๆ 

ดังนี้ 

 ขั้นท่ี 1  บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 95 
o
C นาน 30 s  

 ขั้นท่ี 2 บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 95 
o
C นาน 30 s (เพ่ือใหเกิด denaturation) 

    บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 66 
o
C นาน 30 s (เพ่ือใหเกิด annealing) 

   บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 72 
o
C นาน 30 s (เพ่ือใหเกิด extension) 

   ทําขั้นท่ี 2 ท้ังหมด 35 รอบ 

 ขั้นท่ี 3  บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 72 
o
C นาน 7 min แลวเก็บไวท่ี 4 

o
C 

 (3) ดูดสารละลาย DNA ออกจาก mineral oil ใสในหลอดไมโครเซนตริฟวจขนาด 0.5 ml  

ข.1.4 ตรวจสอบขนาด DNA ดวยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส  
เชนเดียวกับการตรวจสอบขนาด DNA ในวิธี RT-PCR (ขอ 3.5.3.4) 
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ข.1.5 การแปลผล 
(1)  เม่ือพบแถบ DNA ท่ีขนาด 277 bp และพบหรือไมพบแถบ DNA ท่ีขนาด 794 bp 

ใหอานผลเปนบวกตอเช้ือ YHV เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมผลบวก 

(2)  เม่ือพบแถบ DNA ท่ีขนาด 406 bp และพบหรือไมพบแถบ DNA ท่ีขนาด 794 bp 

ใหอานผลเปนบวกตอเช้ือ GAV เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมผลบวก 
(3) เม่ือพบแถบ DNA ท่ีขนาด 277 bp และ 406 bp และพบหรือไมพบแถบ DNA ท่ีขนาด 

794 bp ใหอานผลเปนบวกตอท้ังเช้ือ YHV และเช้ือ GAV เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมผลบวก 

(4) เม่ือไมพบแถบ DNA ท่ีขนาดใดๆ เลยใหอานผลเปนลบ เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 

ผลลบ  
ข.2 วิธีท่ี 2 

วิธีนี้สามารถตรวจหาเชื้อในกลุมไวรัสหัวเหลือง ท้ังหมด 6 สายพันธุ แตไมสามารถแยกความแตกตาง

ระหวางสายพันธุได จึงอาจใชเพ่ือวัตถุประสงคในการตรวจคัดกรองโรคในกุงท่ัวไป RT-nested PCR นี้ใช

ไพรเมอรจําเพาะดังแสดงในตารางท่ี ข.2 
ตารางที ่ข.2 แสดงลําดับของนิวคลีโอไทดของไพรเมอร 

YC-F1a, YC-F1b, YC-R1a, YC-R1b, YC-F2a, YC-F2b, YC-R2a และ YC-R2b 
(ขอ ข.2) 

 

ไพรเมอร ลําดับของนิวคลีโอไทด 

YC-F1a 

YC-F1b 

5'-ATC-GTC-GTC-AGC-TAC-CGC-AAT-ACT-GC-3' 

5'-ATC-GTC-GTC-AGY-TAY-CGT-AAC-ACC-GC-3' 

YC-R1a 

YC-R1b  

5'-TCT-TCR-CGT-GTG-AAC-ACY-TTC-TTR-GC-3' 

5'-TCT-GCG-TGG-GTG-AAC-ACC-TTC-TTG-GC-3' 

YC-F2a 

YC-F2b 

5'-CGC-TTC-CAA-TGT-ATC-TGY-ATG-CAC-CA-3' 

5'-CGC-TTY-CAR-TGT-ATC-TGC-ATG-CAC-CA-3' 

YC-R2a 

YC-R2b 

5'-RTC-DGT-GTA-CAT-GTT-TGA-GAG-TTT-GTT-3' 

5'-GTC-AGT-GTA-CAT-ATT-GGA-GAG-TTT-RTT-3' 

หมายเหตุ Mixed base codes: R=A/G, Y=C/T, D=A/G/T 

ข.2.1 การสกัด RNA 
เชนเดียวกับการสกัด RNA ในวิธี RT-PCR (ขอ 3.5.3.1) 
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ข.2.2 การสราง cDNA 

(1) ใช RNA ท่ีสกัดจากเลือดกุงหรือเนื้อเยื่อ ปริมาณ 2 μg ผสมกับ 50 ng random hexamer 

primers และ 10 mM dNTP 1 μl และปรับใหมีปริมาตร 14 μl ดวย DEPC-treated water บมท่ีอุณหภูมิ 

65 
o
C นาน 5 min แลวนําไปแชน้ําแข็ง 

(2) สรางสาย cDNA ดวยการเติม 

- 5x Superscript III buffer จํานวน 4 μl      

- 100 mM dithiothreitol (DTT) 1μl 

- RNaseOUT
TM 

 (40 U/μl) 1 μl 
- reverse transcriptase (200 U/μl) 1 μl 
(3) นําไปบมที่อุณหภูมิ 25 

o
C เปนเวลา 5 min แลวเพ่ิมเปนอุณหภูมิ 42 

o
C เปนเวลา 55 min  

(4) อุนสารละลายใหมีอุณหภูมิ  70 
o
C นาน 15 min เพ่ือระงับปฏิกิริยาของเอนไซม reverse 

transcriptase แลวนําไปแชในน้ําแข็งเพ่ือเตรียมใชงาน  

ข.2.3  การเพิ่มจํานวน DNA เปาหมาย 
 รอบแรก 
 (1) เตรียม 25 μl   PCR cocktail ในหลอด 0.5 ml มีองคประกอบดังนี้ 

 - 1x Taq buffer (10 mM Tris/HCl pH 9.0, 50 mM KCl, 0.1% Triton X-100) 

 - 25 mM MgCl
2 
(1.5 μl) 

 
- ไพรเมอร YC-F1a, YC-F1b, YC-R1a และ YC-R1b 0.35 μl (แตละไพรเมอรใช 25 μM) 

 
-

 
10 mM

 
dNTP (0.5 μl) 

 

 
- Taq polymerase (5 U/μl) 0.25 μl   

 

(2) เติม cDNA ท่ีเตรียมไดในขอ ข.2.2 จํานวน 1 μl  ลงผสมกับสารละลาย ในขั้นตอนการ

เพ่ิมอุณหภูมิ หากเคร่ือง thermocycler มีฝาปดท่ีไมสามารถควบคุมอุณหภูมิได ใหเติม mineral oil 50 μl 

ลงบนสวนผสมนั้น 
 (3) เพ่ิมจํานวนชิ้นสวน DNA เปาหมายดวยเคร่ือง thermocycler โดยตั้งสภาวะในขั้นตอนตางๆ  ดังนี ้

 ขั้นท่ี 1  บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 95 
o
C นาน 1 min   

 ขั้นท่ี 2 บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 95 
o
C นาน 30 s (เพ่ือใหเกิด denaturation) 

    บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 60 
o
C นาน 30 s (เพ่ือใหเกิด annealing) 

   บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 72 
o
C นาน 40 s (เพ่ือใหเกิด extension) 

   ทําขั้นท่ี 2 ท้ังหมด 35 รอบ 

 ขั้นท่ี 3  บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 72 
o
C นาน 7 min แลวลดอุณหภูมิของเคร่ืองลงเปน 4 

o
C 
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   รอบท่ีสอง  

 (1) เตรียม 25 μl PCR cocktail ในหลอด 0.5 ml มีองคประกอบดังนี้ 

 - 1x Taq buffer (10 mM Tris/HCl pH 9.0, 50 mM KCl, 0.1% Triton X-100) 

 - 25 mM MgCl
2 
1.5 μl 

 
- ไพรเมอร YC-F2a, YC-F2b, YC-R2a และ YC-R2b 0.35 μl (แตละไพรเมอรใช 25 μM) 

 
-

 
10 mM

 
dNTP 0.5 μl 

 

 
- Taq polymerase (5 U/μl) 0.25 μl  

 

 
-

 
PCR product ท่ีไดจากการเพิ่มจํานวน DNA เปาหมายในรอบแรก จํานวน 1 μl  

 

 
(2) เพ่ิมจํานวนชิ้นสวน DNA เปาหมายดวยเคร่ือง thermocycler โดยตั้งสภาวะในขั้นตอนตางๆ  ดังนี ้

 ขั้นท่ี 1  บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 95 
o
C นาน 1 min   

 ขั้นท่ี 2 บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 95 
o
C นาน 30 s (เพ่ือใหเกิด denaturation) 

    บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 60 
o
C นาน 30 s (เพ่ือใหเกิด annealing) 

   บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 72 
o
C นาน 30 s (เพ่ือใหเกิด extension) 

   ทําขั้นท่ี 2 ท้ังหมด 35 รอบ 

 ขั้นท่ี 3  บมตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 72 
o
C นาน 7 min แลวลดอุณหภูมิของเคร่ืองลงเปน 4 

o
C 

 (3) ดูดสารละลาย DNA ออกจาก mineral oil ใสในหลอดไมโครเซนตริฟวจขนาด 0.5 ml  

ข.2.4 ตรวจสอบขนาด DNA ดวยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส   

เชนเดียวกับการตรวจสอบขนาด DNA ในวิธี RT-PCR (ขอ 3.5.3.4) 

ข.2.5 การแปลผล 
(1) เม่ือพบแถบ DNA ท่ีขนาด 147 bp และพบหรือไมพบแถบ DNA ท่ีขนาด 359 bp  

ใหอานผลเปนบวกตอเช้ือในกลุมไวรัสหัวเหลือง เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมผลบวก 
(2) เม่ือไมพบแถบ DNA ท่ีขนาดใดๆ เลยใหอานผลเปนลบ เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมผลลบ 
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ภาคผนวก ค 
การชักตัวอยาง  

(ขอ 3.1) 

ตารางที ่ค.1  แผนการชักตัวอยาง 

 

จํานวนกุงท่ีมีในบอ   

     (ตัว) 

จํานวนตัวอยางที่ตองชักเมื่อคาดวามีความชุกโรคที่ % ตางๆ กัน (ตัว) 

1% 2% 5% 10% 

50 50 50 35 20 

100 96 75 45 23 

250 194 110 50 25 

500 225 130 55 26 

1,000 258 140 55 27 

1,500 271 140 55 27 

2,000 277 145 60 27 

4,000 288 145 60 27 

10,000 299 145 60 27 

100,000 หรือ

มากกวา 

299 150 60 30 

ท่ีมา: โครงการจัดทํามาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงกุงทะเลในเขตควบคุมและเฝาระวังโรคระบาด สําหรับการดําเนิน

กิจกรรมโรงเพาะฟกและฟารมเล้ียงกุงทะเลจากปญหาโรคติดเช้ือไวรัสจุดขาว หัวเหลือง และทอราซินโดรม, 2550 
หมายเหตุ  
จํานวนตัวอยางกุงท่ีตองชัก (size of sample) ขึ้นอยูกับความชุกของโรคหัวเหลืองท่ีคาดวามี (maximum 

expected prevalence) ท่ีความเชื่อม่ัน 95% และจํานวนกุงท่ีมีในบอ  
(1) ในการตรวจลูกกุงระยะหลังวัยออน ตองใชจํานวนตัวอยางท่ีระดับความชุกของโรค 1% ถึง 2% โดย

สุมกุงมีชีวิตมาจาก 5 ตําแหนงใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังบอ หากเปนกุงพอแมพันธุใหตรวจทุกตัวหรือท่ีระดับ

ความชุกของโรค 5% ในกรณีกุงวัยรุนใหใชจํานวนตัวอยางท่ีระดับความชุกของโรค 2% ถึง 10% 
(2) วิธีการอานผล 
- ถาผลการตรวจที่ความชุกของโรค 2% เปนบวก หมายความวา มีอัตราการติดเช้ือเทากับ 2% หรือ

มากกวา ในกลุมประชากรตัวอยาง  
- ถาผลการตรวจเปนลบ หมายความวา มีอัตราการติดเช้ือนอยกวา 2% หรือไมติดเช้ือ ในกลุมประชากร

ตัวอยาง 
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ภาคผนวก ง 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการชันสูตรโรค 

(ขอ 3) 

ตารางที ่ง.1 เปรียบเทยีบประสิทธิภาพการชนัสูตรโรคหัวเหลืองดวยวิธีตางๆ 

 
 

วิธีชันสูตร 

ตรวจเฝาระวัง (Surveillance) เบื้องตน 

(Presumptive) 

ยืนยันผล 

(Confirmatory) กุงวัยออน 

(Larvae) 

กุงหลังวัย

ออน 

(PL) 

กุงวัยรุน

(Juveniles) 

กุงโตเต็มวัย 

(Adults) 

ดวยตาเปลา  

(Gross signs) - - + + + - 

จุลพยาธิวิทยา - - + + +++ - 

in situ hybridization - - + + ++ +++ 

ปฏิกิริยาโซพอลิเมอเรส 

(PCR) +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals ของ OIE, 2009 
หมายเหตุ 

- = ไมมีวิธีการทดสอบหรือเปนวิธีท่ีไมเหมาะสม 

             + = วิธีท่ีใชไดในบางกรณ ีเนื่องจากมีขอจาํกัดบางประการ  
           ++ = วิธีมาตรฐาน ใชกันท่ัวไป มีประสิทธิภาพดีและมีความจาํเพาะ 

  +++ = วิธีท่ีแนะนําใหใช เนื่องจากมีความจําเพาะและความไวสงู 
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ภาคผนวก จ 

การเตรียมตัวอยางดวยวิธีจุลพยาธิวิทยา 

(ขอ 3.4.3 และ ขอ 3.6.3) 

จ.1 การเตรียมตัวอยางดวยวิธีจุลพยาธิวิทยา โดยการฝงเนื้อเยื่อในพาราฟน (embedding) 

มีขั้นตอนดังนี้ 
 (1) นําช้ินเนื้อในขอ 3.4.2 แชในสารละลายเรียงตามลําดับ ดงันี ้
  - แชในเอทานอล 70% ขวดท่ีหนึ่ง ไวนาน 1 h  
  - แชในเอทานอล 70% ขวดท่ีสอง ไวนาน 1 h 
  - แชในเอทานอล 80% ขวดท่ีหนึ่ง ไวนาน 1 h 
  - แชในเอทานอล 80% ขวดท่ีสอง ไวนาน 1 h 
  - แชในเอทานอล 95% ขวดท่ีหนึ่ง ไวนาน 1 h 
  - แชในเอทานอล 95% ขวดท่ีสอง ไวนาน 1 h 
  - แชในเอทานอล 100% ขวดท่ีหนึ่ง ไวนาน 1 h 
  - แชในเอทานอล 100% ขวดท่ีสอง ไวนาน 1 h 
  - แชในไซลีน ขวดท่ีหนึง่ ไวนาน 1.5 h 
  - แชในไซลีน ขวดท่ีสอง ไวนาน 1.5 h 

 (2) นําช้ินเนื้อในขอ (1) แชในพาราฟนเหลวท่ีอุนขวดท่ีหนึ่งเปนเวลา 2 h แลวแชตอใน

พาราฟนเหลวท่ีอุนขวดท่ีสองอีก 2 h   
 (3) นําช้ินเนื้อวางลงใน embedding mold ท่ีมีพาราฟนเหลว วางบล็อคบนชิ้นเนื้อแลวเทพาราฟน
เหลวใหเต็มบล็อค วางบนถาดท่ีเย็น (cool tray) จนพาราฟนแข็งตัว แลวเก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง 

(4) ตัดเนื้อเยื่อท่ีฝงในแทงพาราฟนดวยเคร่ือง microtome ใหมีความหนา 4 μm ถึง 6 μm 

แลวจัดวางบนสไลด   
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ภาคผนวก ฉ 
การเตรียมอุปกรณและสารเคม ี

(ขอ 3) 

ฉ.1 การเตรียมสารเคมีท่ีใชในการเก็บตัวอยาง 
ฉ.1.1 สารละลายคงสภาพเดวิดสัน (Davidson’s fixative) ปริมาตร 1,000 ml  

เอทานอล 95% 330 ml 

ฟอรมาลีน 100% (ฟอรมาลดีไฮด 37-39%) 220 ml 
กรดแอซีติกเขมขน (glacial acetic acid) 115 ml 
น้ํากล่ัน 335 ml   

ฉ.1.2 สารละลายคงสภาพเดวิดสันผสมกรดเกลือ (HCl Davidson’s fixative) ปริมาตร 1,000 ml  

เอทานอล 95% 330 ml 

ฟอรมาลีน 100% (ฟอรมาลดีไฮด 37-39%) 220 ml 
กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) 115 ml 
น้ํากล่ัน 335 ml   

ฉ.1.3 สารละลายคงสภาพเนื้อเยื่อ ปริมาตร 1,000 ml  
เอทานอล 95% 797.5 ml 
กลีเซอรอล (glycerol) 200 ml 
β-mercaptoethanol 2.5 ml 

ฉ.1.4 สารละลายคงสภาพเลือด ปริมาตร 1,000 ml 
โซเดียมคลอไรด (sodium chloride) 26.3 g 

ไทรโซเดียมซิเทรต (trisodium citrate) 8.8 g 
กรดซิทริก (citric acid) 5.5 g 
EDTA 3.7 g 

(1) เติมน้ํา 700 ml แลวปรับ pH ใหได 7.0  

(2) นําไปฆาเช้ือดวยเคร่ืองฆาเช้ือ (autoclave)  

(3) ท้ิงไวใหเย็น เติมกลูโคสความเขมขน 1 M 100 ml  

     (โดยชั่งกลูโคส 36 g ละลายในน้ํากล่ัน 200 ml)  
(4) เติมน้ําใหครบ 1,000 ml  
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ฉ.2 การเตรียมสารเคมีท่ีใชในวิธี RT-PCR 

ฉ.2.1  5x EZ buffer, pH 8.2 

25 mM bicine  

57.5 mM potassium acetate  

กลีเซอรอล 40% (w/v)  

ฉ.2.2 5x TBE 
tris base 54  g 

กรดบอริก (boric acid) 27.5  g 

0.5 M EDTA (pH 8) 20  ml 

ฉ.3 การเตรียมอุปกรณและสารเคมีท่ีใชในวิธี in situ hybridization 
ฉ.3.1 pre-treated slides  

(1) ลางกระจกสไลดดวย 1 M HCl นาน 20 min และลางตอดวยน้ําประปานาน 30 min 

(2) จุมสไลดในน้ํากล่ัน และปลอยใหแหง 

(3) จุมสไลดใน 2% organosilane (gamma-aminopropyltriethoxy silane) ในแอซีโทน    

      (acetone) ท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง นาน 30 min 

(4) ลางสไลดดวยน้ําประปานาน 30 min แลวจุมลงในน้ํากล่ันโดยเปล่ียนน้ํากล่ัน 3 คร้ัง 

(5) นําสไลดไปบมท่ีอุณหภูมิ 100 
o
C นาน 1 h 

(6) เก็บสไลดท่ีอุณหภูมิหองในท่ีปราศจากฝุน 

ฉ.3.2 RNA friendly fixative (R-F fixative) ปริมาตร 1,000 ml 
ฟอรมาลีน 100% (ฟอรมาลดีไฮด 37-39%) 349 ml 

เอทานอล 95% 407 ml  
น้ํากล่ัน 222 ml 

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (ammonium hydroxide)    22 ml 

(28-30% as NH
3
)  
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ภาคผนวก ช 

ภาพประกอบการชนัสูตรโรคหัวเหลือง 
(ขอ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    ช.1.1         ช.1.2 

ภาพที่ ช.1 แสดงรอยโรคของโรคหัวเหลือง สีลําตวัของกุงปวยใกลตายจะซีดจางลง 

สวนหัวและอกจะมีสีเหลืองเนื่องจากตบั-ตับออนเปล่ียนเปนสีเหลือง 
ท่ีมา: หนวยวิจัยเพ่ือความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุง มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพท่ี ช.1.1) 

       ศูนยคนควาวจิัยการเล้ียงกุง บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จาํกัด (มหาชน) (ภาพท่ี ช.1.2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ ช.2 แสดงการเก็บตัวอยางเลือดจากแองเลือด (haemocoel) ท่ีใตทองบริเวณขาวายน้ําคูแรก 

ท่ีมา: ศูนยคนควาวิจัยการเล้ียงกุง บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)  
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ช.3.1 เซลลเม็ดเลือดปกต ิ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ช.3 แสดงลักษณะเม็ดเลือดของกุงท่ีติดเช้ือ YHV จากการชันสูตรดวยวิธียอมสีเลือดจะพบ

เม็ดเลือดมีนิวเคลียสท่ีเห็นเปนจุดเขม (pycnotic nuclei) หรือแตกออกเปนจุดเล็กๆ (karyorhectic 

nuclei)  
ท่ีมา: ศูนยคนควาวิจยัการเล้ียงกุง บริษัท เจริญโภคภณัฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (ภาพท่ี ช.3.1)    

        หนวยวิจยัเพ่ือความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุง มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพท่ี ช.3.2) 

 
 

 

 
 

ช.3.2 เซลลเม็ดเลือดท่ีติดเช้ือ YHV

 



มกษ. 10452-2552 

 

29

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ช.4.1 ตับ-ตับออนท่ีติดเช้ือ YHV                          ช.4.2 ตับ-ตับออนปกติ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

        ช.4.3 อวัยวะลิมฟอยดท่ีติดเช้ือ YHV      ช.4.4 อวัยวะลิมฟอยดปกติ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
               ช.4.5 เหงือกท่ีติดเช้ือ YHV       ช.4.6 เหงือกปกติ            

ภาพที่ ช.4 แสดงลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของโรคหัวเหลืองในอวัยวะตางๆ โดยจะพบนิวเคลียสของเซลลท่ี

ตายเห็นเปนจุดเขม (pycnotic nuclei) หรือแตกออกเปนจุดเล็กๆ (karyorhectic nuclei)   
ท่ีมา: ศูนยคนควาวิจัยการเล้ียงกุง บริษัท เจริญโภคภณัฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
      (ภาพท่ี ช.4.1, ช.4.2, ช.4.3 และ ช.4.4) 
       หนวยวิจยัเพ่ือความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุง มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพท่ี ช.4.5 และ ช.4.6) 
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ภาคผนวก ซ 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานนี ้ และหนวยท่ี SI (International System of Units หรือ  

Le Système International d’ Unités) ยอมรับใหใชได มีดังนี ้
 

 รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

มวล 

กรัม (gram) g 

มิลลิกรัม (milligram) mg 

ไมโครกรัม (microgram)  μg 

พิโคกรัม (picogram) pg 

ปริมาตร 
มิลลิลิตร (milliliter) ml 

ไมโครลิตร (microliter) μl 

ความยาว 

เซนตเิมตร (centimeter) cm 

มิลลิเมตร (millimeter) mm 

ไมโครเมตร (micrometer) μm 

เวลา 

ช่ัวโมง (hour) h 

นาที (minute) min 

วินาที (second) s 

ปริมาณสาร โมล (mole) mol 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) 
o
C 

ความเขมขน 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร  

(milligram per milliliter) 
mg/ml 

ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  

(microgram per milliliter) 
μg/ml 

นาโนกรัมตอมิลลิลิตร 

(nanogram per milliliter) 
ng/ml 

พิโคโมลตอไมโครลิตร 

 (picomole per microliter) 
pmol/μl

 

คาแรงเหวี่ยง แกรวิตี (gravity) g 

 


