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Abstract: White shrimp (Litopenaeus vannamei) is the most shrimp cultured in the world when disease
outbreaks that will affect the shrimp farming industry. White spot syndrome is an important disease due to high
morbidity rate and high mortality rates. Currently, there are methods for detecting and diagnosing white spots
syndrome. Recommended method is polymerase chain reaction (PCR) for screening and confirmation
diagnosis according to high sensitivity and high specificity and can be detected in shrimp almost every stage.
The method by using parameter including clinical sign, gross pathology, histopathology should be diagnosed
with an immunological method or molecular techniques such as Polymerase Chain Reaction (PCR), Antigenantibody detection methods, DNA sequencing, Fluorescence in-situ hybridisation (FISH) and Loop-mediated
isothermal amplification techniques (LAMP). Other the transmission electron microscope, biological analysis
method and cell culture can detecting and diagnosing for confirmation, but not recommended due to their low
susceptibility.
Keywords: White shrimp, white spot syndrome, diagnostic, molecular methods
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บทคัดย่ อ: กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) เป็ นกุ้งสายพันธุ์ที่มีการเพาะเลี ้ยงมากที่สดุ ในโลก เมื่อเกิ ดโรค
ระบาดจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี ้ยงกุ้ง โดยมีโรคจุดขาวเป็ นโรคที่สาคัญ เนื่องจากอัตราการป่ วย และ
อัตราการตายสูง ในปั จจุบนั มีวิธีการตรวจหาและวินิจฉัยโรคจุดขาวที่แนะนา คือ ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสเพื่อวินิจฉัย
เบื ้องต้ นและยืนยัน เนื่องจากมีความไวและจาเพาะต่อเชื ้อและสามารถตรวจได้ ในกุ้งเกือบทุกระยะ วิธีการสังเกตอาการทาง
คลินิก วิธีการทางมหพยาธิวิทยา จุลพยาธิวิทยา ควรได้ รับการวินิจฉัยยืนยันด้ วยวิธีทางภูมิค้ มุ กัน หรื อวิธี การทางอณูพนั ธุ
ศาสตร์ เช่น ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส (PCR) การตรวจหาแอนติเจนแอนติบอดี การหาลาดับเบสของดีเอ็นเอ การตรวจ
ด้ วยสารเรื องแสง (FISH) และเทคนิค LAMP ส่วนวิธีกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน วิธีชีววิเคราะห์ และการ
เพาะเลี ้ยงเซลล์ สามารถตรวจเพื่อยืนยันได้ แต่ไม่แนะนาเนื่องจากมีความไวต่อเชื ้อต่า
คาสาคัญ: กุ้งขาว โรคจุดขาว การวินิจฉัยโรค วิธีการทางอณูพนั ธุศาสตร์

คานา

โรคระบาดของกุ้งจัดอยู่ในบัญชีโรคสัตว์น ้าของ
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หากเกิดการตรวจ
พบในสินค้ าการเกษตร ส่งผลให้ เกิดการกีดกันทางการค้ า
ระหว่างประเทศ และหากติดจากพ่อแม่พนั ธุ์สลู่ กู กุ้ง ส่งผล
ให้ เกิ ด การแพร่ ก ระจายเชื อ้ สร้ างความเสี ย หายต่ อ
อุตสาหกรรมการเพาะเลี ย้ งกุ้ งเพิ่ ม สูงขึ น้ (Nunan and
Lightner, 2011) โดยหนึ่งในโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งชนิดอื่น คือ
โรคจุ ด ขาวเกิ ด จากการติ ด ไวรั ส white spot syndrome
virus (WSSV) กุ้งขาวแวนนาไมที่ได้ รับผลกระทบจากโรค
จุ ด ขาวในช่ วงแรกของการติ ด เชื อ้ มั ก ไม่ แ สดงอาการ
ผิ ด ปกติ หรื อรอยโรคที่ บ่ งชี ้ เกิ ดความล่ า ช้ า และ
คลาดเคลือ่ น ส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี ้ยง หากกุ้งขาวมี
การที่ติดเชื ้อระยะหนึ่งจะพบอาการป่ วยแบบเฉียบพลันซึ่ง
มีอตั ราการตายสูงถึง 80-100% ภายใน 5 วันหลังติดเชื อ้
(National Bureau of Agriculture Commodity and Food
Standards, 2007) ส่วนอาการแบบเรื อ้ รั งพบว่ากุ้งที่ ติ ด
เชื ้อจะไม่มีรอยโรคและไม่ตาย ซึ่งในกรณีนี ้ถือว่าเป็ นสิ่งที่
ต้ องระวัง เนื่ องจากจะส่งผลกระทบในอุสาหกรรมการ
ส่งออกกุ้ง และการคัดเลือกกุ้งเป็ นพ่อแม่พันธุ์เนื่องจาก
เชื อ้ สามารถติ ดผ่ า นทางไข่ ไ ด้ (National Bureau of
Agriculture Commodity and Food Standards, 2007;
OIE, 2006) มาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้
ก าหนดให้ มี การชันสูตรโรคจุดขาวในกุ้งขาว 2 วิ ธี หลัก
ได้ แ ก่ ก า รต รว จ ด้ ว ย วิ ธี ท า ง จุ ล พ ย า ธิ วิ ท ย า
(histopathology method) และการตรวจด้ วยวิธีการทาง
อณู พั น ธุ ศ าสตร์ เช่ น ปฏิ กิ ริ ยาห่ ว งโซ่ โพลิ เมอเรส

อุต สาหกรรมการเพาะเลี ย้ งสัต ว์ ก ลุ่ม ครั สเต
เชียนมีความสาคัญในหลายภูมิภาค ประกอบไปด้ วยทวีป
เอเชี ยคิดเป็ น 89% ทวีปอเมริ กา 10% โดยอีก 1% มีการ
เพาะเลี ้ยงในทวีปแอฟริ กาและในมหาสมุทร ความสาคัญ
ใน แง่ ข องการผลิ ต เชิ งพ าณิ ชย์ ขนาดใหญ่ กุ้ งมี
ความสาคัญมากที่สดุ ซึ่งการผลิตกุ้งทั่วโลกคิดเป็ น 90%
และส่วนที่เหลือคือกลุม่ ครัสเตเชียนอื่น ๆ อีก 10% และกุ้ง
ที่ มี การเพาะเลี ย้ งมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น 53% ของการ
เพาะเลี ้ยงกุ้งทัง้ หมดคือ กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus
vannamei) (FAO, 2018) ทัง้ นีเ้ นื่องจากกุ้งขาวแวนนาไม
เป็ นสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเพาะเลี ้ยงตามชายฝั่ งทั่ว
โลกมีความทนทานต่อการเพาะเลี ้ยงที่มีความหนาแน่นสูง
และมีการเจริ ญเติบโตที่รวดเร็ ว สาหรับประเทศไทยพบว่า
มีทิ ศทางเพิ่ มขึน้ จากข้ อมูลการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม ปี
พ.ศ. 2561 ประเทศไทยผลิ ตได้ 0.259 ล้ านตัน เพิ่ ม ขึ น้
จากปี พ.ศ. 2560 คิดเป็ น 5.4% การขยายตัวของการผลิต
เนื่องจากการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการผลิตและ
คุณภาพของอาหารมีการพัฒนา ส่งผลให้ ผลผลิตต่อพื ้นที่
เพาะเลี ้ยงเพิ่มสูงขึ ้น อย่างไรก็ตามการเพาะเลี ้ยงทัว่ ไปมัก
พบปั ญหา ได้ แก่ พื ้นที่เพาะเลี ้ยงที่มีจากัด พันธุ์ก้ งุ มีความ
อ่อนแอส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิตต่า ภูมิอากาศที่มีความ
แปรปรวนมากขึน้ และที่ สาคัญอย่างยิ่ง คือ ปั ญหาของ
โรคกุ้งที่ระบาดทั่วโลก และมีความรุ นแรงมากขึ ้น (FAO,
2018; Li et al., 2019; Tokrisna et al., 2015)
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(polymerase chain reaction (PCR) method) อย่ า งไรก็
ตามการวินิจฉัยที่ดีควรสามารถยืนยันการติดเชื ้อได้ อย่าง
รวดเร็ ว และต้ องมีความไวและจาเพาะต่อโรคเป็ นสาคัญ
โดยส่วนใหญ่มกั เป็ นวิธีการทางอณูพนั ธุศาสตร์ (Durand
and Lightner, 2002; Piepenburg et al., 2006; Yang et
al., 2014) ดังนั น้ ในบทความนี จ้ ึ งอธิ บ ายวิ ธี ก ารตรวจ
วินิจฉัยโรคจุดขาวในกุ้งขาวแวนนาไม ทังวิ
้ ธีแบบดัง้ เดิม
และวิ ธี ก ารทางอณู พั น ธุ ศ าสตร์ เพื่ อ ให้ เห็ น ถึ งความ
เหมาะสมในการการวินิ จฉัยโรคจุดขาวที่ มี ความไวและ
จ าเพาะต่ อ เชื อ้ เพื่ อลดความเสี ย หายจากการติ ด เชื อ้
สาหรั บการวางแผนการรั กษา และการป้ องกันโรคที่ จะ
แพร่กระจายต่อไป

จุดขาวในกุ้งขาวแวนนาไม (Wang et al., 2019) มีสาเหตุ
จากความไวต่อการติดเชือ้ ร่ วมกับปั จจัยความเครี ยดจาก
สารก่อโรคอื่น ๆ หรื อ สภาพแวดล้ อมที่ไม่เอื ้ออานวย กุ้ง
กลุ่มพีเนียดมีความไวสูงต่อการติดเชือ้ ส่งผลให้ ความชุก
ของการเกิ ด โรคมี ค วามแปรปรวนสู ง ตั ง้ แต่ 1% ใน
ประชากรตามธรรมชาติ ที่ ติ ด เชื อ้ ไปจนถึ ง 100% ของ
ประชากรในบ่อเลี ้ยง (Lo and Kou, 1998) โรคจุดขาวถูก
ตรวจพบจากกลุม่ ครัสเตเชียนในประเทศจีน ญี่ปนุ่ เกาหลี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อินเดีย เมดิเตอร์ เรเนียน
ตะวันออกกลางและอเมริ กา (Rodriguez-Anaya et al.,
2016) อาการแสดงทางคลินิ กโดยการสังเกตลักษณะที่
เปลี่ ย นแปลงไปประกอบด้ วย มี พ ฤติ ก รรมเซื่ อ งซึ ม
หลังจากนันจะกิ
้ นอาหารน้ อยลง ขนาดแตกต่างกัน กุ้งจะ
ว่ายรวมบริ เวณขอบสถานที่เลี ้ยง และภายใน 2-4 วันจาก
การปรากฏตัวจะพบการตายบริ เวณขอบสถานที่ เลี ย้ ง
อัตราการป่ วย และอัตราการตายสูง ลักษณะภายนอก
พบว่ากุ้ งมี จุดสีขาวบนเปลื อกซึ่งเป็ นอาการทางคลินิ ก
ทัว่ ไปของการติดเชื ้อไวรัสจุดขาว (OIE, 2006)

โรค และสถานการณ์ การระบาดของโรคจุดขาวในกุ้ง
ขาวแวนนาไม
โรคในกุ้งขาวแวนนาไมที่มีความสาคัญในการ
เพาะเลี ้ยง ได้ แก่ โรคจุดขาว (white spot syndrome) โรค
ไ อ เ อ ช เ อ ช เ อ็ น (infectious hypodermal and
hematopoietic necrosis; IHHN) โ ร ค แ ค ร ะ แ ก ร็ น
(hematopoietic necrosis; RDS) โ ร ค ท อ ร่ า ( taura
syndrome) โรค ก ล้ า ม เนื ้ อ ต า ย ติ ด ต่ อ (infectious
myonecrosis; IMN) โ ร ค หั ว เห ลื อ ง ( yellow head
disease) โรคกุ้ งตายด่ ว นหรื อ กลุ่ ม อาการตายด่ ว น
(shrimp early mortality syndrome; EMS) ห รื อ ก ลุ่ ม
อ า ก ารตั บ แ ล ะ ตั บ อ่ อ น ต า ย เฉี ย บ พ ลั น (acute
hepatopancreatic necrosis syndrome; AHPNS)
(Srisuvan, 2008)
โรคจุ ด ขาวเกิ ด จากการติ ด ไวรั ส white spot
syndrome virus (WSSV) อยู่ ใ นสกุ ล Whispovirus วงศ์
Nimaviridaeโดยกุ้งติดเชื ้อจะแสดงอาการที่เนื ้อเยื่อชันเอ็
้ ก
โท เดิ ร์ ม (ectoderm) แ ล ะเม โซ เดิ ร์ ม (mesoderm)
ประกอบไปด้ วย ชั น้ หนังก าพร้ า เหงื อก ล าไส้ ส่วนต้ น
ลาไส้ ส่วนปลาย ต่อมน า้ เหลือง อวัยวะสืบพันธุ์ อวัยวะ
ขั บ ถ่ า ย (antennal gland) เซลล์ ต้ นก าเนิ ด ของเลื อ ด
(hematopoietic stem cells) และเซลล์ที่มีความเกี่ยวข้ อง
กับระบบประสาทส่วนเซลล์เยื่อบุของอวัยวะที่กาเนิดจาก
ชัน้ เอนโดเดิ ร์ม เช่ น ตับร่ วมตับอ่อน (hepatopancreas)
(Reddy et al., 2013) อัตราการตายที่ สูงจากการติ ดโรค

หลักการการตอบสนองของระบบภูมิค้ ุมกันต่ อโรค
จุดขาวในกุ้งขาวแวนนาไม
กุ้งขาวแวนนาไมเป็ นสัตว์ น า้ ที่ ไม่มี กระดูกสัน
หลัง และระบบไหลเวียนเลือดเป็ นแบบระบบเปิ ด (open
circulatory system) มี ระบบภู มิ ค้ ุ มกั น แบบไม่ จ าเพาะ
(non-specific immunoglobulin) ไ ม่ มี ร ะ บ บ ก า ร
ตอบสนองที่เป็ นแบบอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin)
แต่ พึ่ ง พาภู มิ ค้ ุ มกั น ที่ มี ตั ง้ แต่ ก าเนิ ด รวมถึ ง ระบบ
ภู มิ ค้ ุม กั น แบบสารน า้ ในน า้ เลื อ ด (humoral immunity)
เพื่ อจดจาและกาจัดผู้บุกรุ กต่าง ๆ (Li et al., 2019) โดย
สรุปแล้ วกุ้งขาวแวนนาไมมีการตอบสนองภูมิค้ มุ กันต่อเชื ้อ
ไวรัสที่เป็ นสาเหตุของโรคจุดขาว 3 ระบบ ได้ แก่ 1) ระบบ
ภู มิ ค้ ุม กั นแบบเซลล์ (cellular immunity) ประกอบด้ วย
เซลล์ ไฮยาลิ น (hyaline cells) เซลล์ เซมิ แกรนู ล (semigranular cells) และเซลล์ แกรนูล (granular cells) อาศัย
การท างานของเซลล์ เม็ ดเลื อ ดในการท าลายสิ่ ง
แปลกปลอมหรื อเชื ้อก่อโรคที่สามารถเข้ าสูร่ ่างกาย (Smith
and Soderhall, 1 9 9 3 ; Hannon, 2002) 2) ร ะ บ บ
ภูมิ ค้ ุมกันในนา้ เลือด (humoral immunity) มี การทางาน
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โดยอาศัยเซลล์เม็ดเลือดของกุ้งจะมีการผลิตสารโปรตีน
ทาหน้ าที่ช่วยในการจดจา และเข้ าจับกับโมเลกุลของสิ่ง
แปลกปลอมหรื อ เชื อ้ ก่ อ โรค ซึ่ ง มี ชื่ อ เรี ย กว่ า pattern
recognition protein (PRPs) (Wang and Wang, 2013)
3) ระบบการยับยัง้ อาร์ เอ็ นเอ (RNA interference) ซึ่ งมี
บทบาทในการต้ านเชื อ้ ไวรั สตามธรรมชาติ (Labreuche
and Warr, 2013) เป็ นการตอบสนองทางชีวภาพผ่านการ
รั บ รู้ ของอาร์ เอ็ น เอสายคู่ เป็ นการยั บ ยั ง้ กระบวนการ
แสดงออกของยีน และการสร้ างโปรตีนเป้าหมายภายใน
เซ ล ล์ (post-transcriptional gene silencing) ซึ่ ง เป็ น
ตัวกลางที่ต้านทานต่อปรสิตภายในและกรดนิวคลิอิกของ
เชื อ้ จากภายนอก และควบคุม การแสดงออกของยี น ที่
เข้ ารหัสโปรตีน (Hanon, 2002; Geley and Muller, 2004)
ในส่วนของระบบภูมิ ค้ ุมกัน RNAi ได้ ถูกนาไปใช้ สาหรั บ
การกระตุ้ นการสร้ างภู มิ ค้ ุ มกัน แบบจ าเพาะ (specific
immunity) ผ่ า นรู ป แบบของการพั ฒ นาวั ค ซี น (Syed
Musthahq and Kwang, 2014)
จากความรู้ ด้านระบบภูมิค้ มุ กันส่วนใหญ่นามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ส าหรั บ การป้ อ งกั น มากกว่ า การรั ก ษา
เนื่องจากอัตราการตายจากการเป็ นโรคจุดขาวของกุ้งขาว
แ ว น น า ไม สู ง ม า ก ก ว่ า 80% (National Bureau of
Agriculture Commodity and Food Standards, 2007)
โดย Nilsen et al. (2017) ศึกษาการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันโดย
นาเอา VP28 ซึ่งเป็ นโปรตีนบนพื ้นผิวของไวรัสโรคจุดขาว
มาท าหน้ าที่ เสมื อ นเป็ น RNAs สายคู่ (dsRNA) เพื่ อ
กระตุ้นการสังเคราะห์ siRNA เพื่อใช้ ในกระบวนการยับยัง้
อาร์ เอ็ นเอ (RNAi) น าไปสู่กระบวนการยับ ยัง้ การสร้ าง
โปรตี น ของเชื อ้ ไวรั ส ตั ง้ แต่ ก ระบวนการถอดรหั ส ของ
mRNA ซึ่ ง รู ป แบบของการใช้ VP28 เช่ น การให้ กิ น
สาหร่ ายสีเขียว Chlamydomonas reinhardtii ที่ดดั แปลง
พันธุกรรมให้ มีโปรตีนห่อหุ้มไวรัส VP28 ซึ่งส่งผลให้ อตั รา
การรอดชีวิตสูงสุด 87% (Kiataramgul et al., 2020)

ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเพาะเลี ย้ ง (National Bureau of
Agriculture Commodity and Food Standards, 2007)
จากการก าหนดมาตรฐานสิ น ค้ าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ได้ กาหนดเรื่ องของการชันสูตรโรคจุดขาวในกุ้ง
คือ การตรวจด้ วยวิธีทางจุลพยาธิวิทยา และการตรวจด้ วย
วิ ธี ปฏิ กิ ริ ยาห่ ว งโซ่ โพลิ เมอเรส (polymerase chain
reaction; PCR) อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยที่ดีควรสามารถ
ยืนยันการติดเชื อ้ ได้ อย่างรวดเร็ ว มีความไวและจาเพาะ
ต่อโรค ราคาถูก และเหมาะสมต่อการใช้ งาน
1. การตรวจด้ วยวิธีดงั ้ เดิม (Conventional method)
การตรวจมหพยาธิ วิ ท ยา (gross pathology)
เป็ นวิธีหนึ่งในการตรวจด้ วยวิธีดงเดิ
ั ้ ม โดยสังเกตลักษณะ
ภายนอก ร่ วมกับอาการทางคลินิกมีอัตราการป่ วย และ
อัตราการตายสูง หรื อใช้ การตรวจเนื อ้ เยื่อหลังจากย้ อม
ด้ วยสีย้อม แล้ วตรวจด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ทงแบบใช้
ั้
แสง
(light microscope) หรื อกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบ
ส่ อ งผ่ า น (transmission electron microscopy: TEM)
เพื่อศึกษาพยาธิสภาพของโรคด้ วยโดยใช้ เนื ้อเยื่อสดของ
ส่วนที่เป็ นรอยโรค ซึ่งเซลล์ที่ติดเชื อ้ ไวรัสจะพบลักษณะ
ของนิวเคลียสมีขนาดใหญ่ (hypertrophied) และเห็นการ
ติ ดสี แ ดงก่ อน (Cowdry A-type inclusions) (National
Bureau of Agriculture Commodity and Food
Standards, 2007) สาหรับเนื ้อเยื่อที่ผ่านกระบวนการเก็บ
รักษาด้ วยวิธีการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ตรวจพบการติด
สี น ้า เงิ น โด ย พ บ intranuclear inclusion bodies ใน
อวัย วะเป้ าหมายหลายอวัย วะ เช่ น เนื อ้ เยื่ อ กระเพาะ
อาหาร เนือ้ เยื่อฮี มาโตปอยอีติ ก (hematopoietic tissue)
เหงือก อวัยวะลิมฟอยด์ (lymphoid organ) (Badhul Haq
et al., 2015) และหากใช้ กล้ องใช้ กล้ องจุ ล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านน ามาใช้ ในสังเกตรอยโรคและ
การสร้ างภาพของไวรั ส โดย Hipolito et al. (2012)
รายงานว่า หากด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
ผ่าน พบว่าร้ อยละ 90 ของตัวอย่างที่ เป็ นโรคจ าขาว จะ
ตรวจพบรู ปร่ างของไวรัสรู ปร่ างเป็ นวงรี (avoid shape) มี
ความยาว 230-290 นาโนเมตร และมี เส้ นผ่าศูนย์ กลาง
80-160 นาโนเมตร นอกจากนั น้ ยั งประยุ ก ต์ ใช้ TEM
ร่ วมกั บ การตรวจด้ วยแอนติ เจน-แอนติ บ อดี ที่ เรี ยกว่ า

วิธีการตรวจหาและวินิจฉัยโรคจุดขาวในกุ้งขาวแวน
นาไม
กุ้งขาวแวนนาไมที่ ได้ รับผลกระทบจากโรคจุด
ขาวในช่วงแรกของการติดเชือ้ มักไม่แสดงอาการผิดปกติ
หรื อรอยโรคที่ บ่ งชี ้ เกิ ด ความล่าช้ า และคลาดเคลื่ อ น
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immunoelectron microscopy (IEM) โ ด ย อ า ศั ย
แอนติบอดีของโปรตีน VP664 โดยพบว่าร้ อยละ 90 ของ
ตัวอย่างที่เป็ นโรคจุดขาวมีอนุภาครวมที่เกิดจากปฏิกิริยา
ระหว่างแอนติบอดีและไวรัส (antibody-virus aggregate)
(Hipolito et al., 2012) เทคนิ คนี น้ ามาใช้ ในการตรวจหา
ไวรั ส ได้ หลายชนิ ด ทั ง้ paramyxovirus retrovirus และ
coronavirus (Catroxo et al., 2010) ส่วนวิธีการตรวจทาง
ระบบภู มิ ค้ ุ มกั น (Immunocytochemistry) โดยอาศั ย
หลักการการเกิ ดแอนติเจนแอนติ บอดี คอมเพล็กซ์ ซึ่งมี
หลายวิธี เช่น western blot analysis, immunodot assay,
indirect fluorescent antibody test (IFAT),
immunohistochemistry (IHC) แ ล ะ enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) ( Sithigorngul et al.,
2006; Yoganandhan et al., 2004) นอกจากนี ม้ ี วิ ธีการ
เพาะเลี ้ยงเซลล์ โดยใช้ เซลล์ จากอวัยวะน า้ เหลือง รังไข
และเม็ ด เลื อด แล้ วน ามาเลี ย้ งในอาหารเลี ย้ งเชื อ้ และ
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม สามารถวัดปริ มาณของเชื อ้
โดยวิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ (cytopathic
effect) และการตายของเซลล์ เพื่ อก าหนดจุดสิ ้นสุดการ
ติ ด เชื อ้ ของเซลล์ ที่ เพาะเลี ย้ ง (tissue culture infectivity
dose; TCID50) อย่างไรก็ตามวิธีนี ้ พบว่าความเสีย่ งสูงต่อ
การปนเปื อ้ นและองค์ประกอบของสารเลี ้ยงเชือ้ แตกต่าง
กั น ท าให้ ยากต่ อ การน ามาปฏิ บั ติ (Assavalapsakul
et al., 2003; Jiang et al., 2006)

and Lightner, 1997) โดยกุ้ งขาวที่ มี ก ารติ ด เชื อ้ ไวรั ส
WSSV จะปรากฏตะกอนเป็ นสีนา้ เงิ นเข้ มถึงดา หากผล
เป็ นลบตะกอนมีสีเหลืองถึงนา้ ตาล นอกจากการวินิจฉัย
เชือ้ ไวรัสแล้ ว FISH ยังใช้ ในการศึกษาชนิดของแบคทีเรี ย
ในเนือ้ เยื่อตับ ลาไส้ และน ้าที่ใช้ เลี ้ยงกุ้ง (Jirattiwarutkul,
2007) ซึง่ FISH เป็ นวิธีที่มีความไวและจาเพาะสูง อย่างไร
ก็ ตามไม่ เหมาะสาหรั บการตรวจวิ นิ จฉัยโรคหรื อความ
ผิดปกติของลาดับนิวคลีโอไทด์สนกว่
ั ้ า 20 กิโลเบส ดังนัน้
จึงมีการพัฒนาวิธี PCR ที่สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติ
ในระดับพันธุกรรมได้ อย่างจาเพาะเจาะจงและมีความไว
สูงมาก (Siriboonpiputtana et al. 2017)
ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ โพลิ เมอเรสแบบเนสเต็ ด
(Nested PCR)
เป็ นวิ ธี การตรวจสอบที่ เป็ นมาตรฐานที่ เป็ นที่
ยอมรั บ (gold standard) ที่ OIE (2006) แนะนาให้ ใช้ ใน
การตรวจ WSSV ในกุ้ง โดยการตรวจขันแรกท
้
าการสกัดดี
เอ็ นเอ หลังจากนัน้ ท าตามขัน้ ตอน first-step PCR และ
second step of the (nested) PCR ตามล าดับ ซึ่งอาศัย
ไพรเมอร์ จานวน 2 คู่ ดังแสดงใน Table 1 การอ่านผลโดย
วิธีการเจลอิเลคโตรโฟลิซิส แล้ วนาไปอ่านผลภายใต้ แสงยู
วี โดยเทียบกับแถบตัวบ่งชี ้ แถบควบคุม และแถบตัวอย่าง
ผลลัพธ์ ที่เป็ นบวกในขันตอนแรกของเกณฑ์
้
วิธีมาตรฐาน
หมายถึง การติดเชือ้ ไวรัสโรคจุดขาวรุ นแรง ในขณะที่เมื่อ
ได้ รับผลลัพธ์ เป็ นบวกในขัน้ ตอนที่ สองเท่านัน้ แสดงว่า
เป็ นการติ ด เชื อ้ แฝงหรื อ พาหะ (Nunan and Lightner,
2011) นอกจากการอ่ านผลภายใต้ แสงยูวี หรื ออ่ านผล
ด้ วยแถบดีเอ็นเอแล้ ว ผลผลิต PCR ยังสามารถประเมิ น
ด้ วยเทคนิ ค loop-mediated isothermal amplification
(LAMP) ทาให้ การอ่านผลง่ายและสะดวกขึ ้นโดยเฉพาะใน
กรณี การวิ เคราะห์ น อกห้ องปฏิ บัติ การ โดยใช้ เวลาใน
กระบวนการประมาณ 60 นาที (Kono et al., 2004) โดย
หลังจากได้ ผลผลิต PCR จากขันตอนปกติ
้
แล้ ว ให้ นาเข้ าสู่
เทคนิค LAMP ซึ่งการแปลผลสามารถพิจารณาจากความ
ขุ่น จากตะกอนสี ขาวของ magnesium pyrophosphate
โดยนาหลอดทดสอบไปปั่ นให้ ตกตะกอน ถ้ าเกิดการเพิ่ม
ขยายยีน จะพบตะกอนสีขาว นอกจากนันยั
้ งพิจารณาจาก
สีเรื องแสง โดยใช้ สารฟลูออเรสเซนต์ เช่น SYBR Green I
เติมหลังจากผ่านเทคนิค LAMP แล้ ว ถ้ ามีผลิตภัณฑ์

2. การตรวจด้ วยวิ ธี การทางอณู พั นธุ ศาสตร์
(Molecular diagnostics)
การตรวจด้ วยสารเรื องแสง (Fluorescence
in-situ hybridization; FISH)
เป็ นวิธีการตรวจหาดีเอ็ นเอที่ มี ลาดับนิ วคลีโอ
ไทด์ที่จาเพาะในเซลล์ที่แสดงอาการหรื อสงสัยการติดเชือ้
โดยอาศัยดีเอ็นเอโพรบ (DNA-probe) ที่มีขนาดประมาณ
50-100 นิ วคลีโอไทด์ และติ ดสารเรื องแสงที่ จาเพาะต่ อ
เชือ้ ไวรัสที่เป็ นสาเหตุเอาไว้ ที่โพรบ ซึ่งโพรบจะเข้ าไปจับ
กับกรดนิวคลิอิกเป้าหมายที่มีลาดับนิวคลีโอไทด์ค่สู มกับ
ดีเอ็นเอโพรบภายในเซลล์ ในการแปลผลนันให้
้ พิจารณา
จากการปรากฏของสีที่ติดฉลากไว้ บนโพรบซึ่งต้ องอาศัย
กล้ องจุ ลทรรศน์ แบบ fluorescent microscope (Nunan
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Table 1. The primers for molecular methods of white spot syndrome virus detection
Methods

RPA

NestedPCR
Duplex
qPCR

PCR
qPCR

1/

Sequence 5’-3’

F: CATGGATGAAAACCTCCGCATTCCTGTGAC
R: CATCAGACTTTCCATTGCGGATCTTGATTTTG
Prob: TGCTGAGGTTGGATCAGGCTACTTCAAGA(BHQ1-dT)
G(THF)C(FAM-dT)GATGTGTCCTTTGAC (phosphate)
F1: ACTACTAACTTCAGCCTATCTAG
R1: TAATGCGGGTGTAATGTTCTTACGA
F2: GTAACTGCCCCTTCCATCTCCA
R2: TACGGCAGCTGCTGGACCTTGT
WSSV-F: ’GCTGCCTTGCCGGAAATTA
WSSV-R; AGCCATGAAGAATGCCGTCTATCACACA
Prob-r: 6-carboxyfluorescein (FAM) at the 5'
Prob-q: BHQ1 at the 3'
IHHNV-F: TAC TCC GGA CAC CCA ACC A
IHHNV-R: GGC TCT GGC AGC AAA GGT AA
1/
Prob-q: N,N,N’,N’-tetramethyl-6-carboxyrhodamine (TAMRA)
1/
Prob-r: 6-carboxyfluorescein (FAM) at the 5'
F: AATGGTCCCGTCCTCATCTCA
R: GCTGCCTTGCCGGAAATT
F: ’GCTGCCTTGCCGGAAATTA
R; AGCCATGAAGAATGCCGTCTATCACACA
Prob-r: 6-carboxyfluorescein (FAM) at the 5'
Prob-q: BHQ1 at the 3'

Product
size (bp)
124

1441

References
Yang et al. (2014)

Durand and
Lightner (2002)

941
-

Leal et al. (2014),
Durand and
Lightner (2002)

71

Tsai et al. (2012)

-

Durand and
Lightner (2002)

BHQ1-dT: thymidine nucleotide carrying Blackhole quencher, THF: tetrahydrofuran spacer, FAM-dT: thymidine nucleotide
carrying Fluorescein, phosphate: block elongation

เท่า ให้ มีจานวน copies ในช่วง 2 - 2x105 copies ในการ
สร้ าง standard curves และมั ก ใช้ โพรบ TaqMan และ
FAM-BHQ1 (Durand and Lightner, 2002) ซึ่ ง เค รื่ อ ง
real time PCR มีตัววัดการเรื องแสงของสีฟลูออเรสเซนต์
อิสระ ระหว่างปฏิกิริยา DNA polymerase เป็ นตัวที่ย่อย
ฉลากเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์ ให้ หลุดออกจากไพรเมอร์
กลายเป็ นฟลูออเรสเซนต์อิสระ ซึง่ จานวนสีฟลูออเรสเซนต์
อิ สระที่ ต รวจวัด นัน้ แปรผัน กั บ ปริ ม าณสารพั น ธุ ก รรม
(Chou et al., 2011; Jang et al., 2009; Leal, 2013) ใน
การวินิจฉัยโรค WSSV ได้ นาเทคนิค qPCR มาประยุกต์ใช้
โดยอาศัยเอนไซม์ reverse transcriptase เรี ยกเทคนิ คนี ้

เกิดขึ ้นจะเปลี่ยนสีตงต้
ั ้ น (สีส้ม) ให้ กลายเป็ นสีเขียวเมื่อดู
ภายใต้ แสง UV (302 nm) (Mori et al., 2001)
Quantitative-PCR (qPCR)
เป็ นเทคนิ คในการเพิ่ มปริ มาณสารพันธุกรรม
พร้ อมทังสามารถวั
้
ดปริ มาณของสารพันธุกรรมโดยอาศัย
การเรื อ งแสงของสี ฟ ลู อ อเรสเซ็ น ต์ โดยมี ห ลัก การคื อ
เริ่ มต้ นด้ วย mRNA แล้ วเปลี่ยนให้ เป็ น cDNA โดยอาศัย
เอนไซม์ reverse transcriptase จากนันน
้ าเข้ าขันตอนการ
้
เพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอ การศึกษาในกุ้งมักใช้ พลาสมิดที่ มี
ชิ น้ ส่ ว นจี โนมของ WSSV (U50923) ส าหรั บ การเป็ น
positive control และทดสอบความไวโดยเจือจางลง 10
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ว่ า recombinase polymerase amplification (RPA) ซึ่ ง
ปฏิกิริยานี ้สามารถทาในขันตอนเดี
้
ยวโดยลดขันตอนของ
้
การเตรี ยม cDNA นอกจากนัน้ วิ ธี RPA ยังใช้ อุณ หภูมิ
(32-42 °C) ซึ่ งต่ ากว่าปฏิ กิ ริ ยา PCR ทั่วไป ในการเพิ่ ม
จานวนหรื อสังเคราะห์ DNA นันแสดงถึ
้
งการเกิดปฏิกิริยา
สามารถเกิดขึ ้นได้ แม้ อยู่ที่อณ
ุ หภูมิปกติ ดังนันวิ
้ ธีนี ้จึงเป็ น
วิธีที่รวดเร็ วในการวินิจฉัยโรค (Piepenburg, 2006; Yang
et al., 2014) การใช้ เทคนิค qPCR ยังถูกพัฒนามาใช้ ใน
การตรวจวินิจฉัยโรคที่มีสาเหตุจากไวรัสในกุ้งได้ พร้ อมกัน
สองเชื อ้ ด้ วยเทคนิ ค duplex qPCR ซึ่งสามารถจ าแนก
การติ ด เชื ้อ WSSV และ infectious hypodermal and
hematopoietic necrosis virus (IHHNV) ใน กุ้ งข าวได้
โดยใช้ ความเข้ มข้ นของดีเอ็นเอในพลาสมิ ด เพี ยง 2-20
copies/ปฏิ กิ ริยา และ 2x105 copies/ปฏิ กิ ริยา สาหรั บ
การวิ นิ จ ฉั ย WSSV และ IHHNV ตามล าดั บ ซึ่ งถื อ ว่ า
ความไวและจาเพาะในการตรวจวินิจฉัยในระดับสูง (Lael
et al., 2014)
การหาลาดับเบสของดีเอ็นเอ
เป็ นการตรวจวินิจฉัยในระดับพันธุกรรมของเชื ้อ
ไวรัส โดยนาชิ ้นส่วนดีเอ็นเอ (amplicon) จากขันตอนของ
้
nested PCR มาจัดลาดับ โดยเริ่ มจากทาให้ ชิ ้นส่วนดีเอ็น
เอที่เลือกจากอกาโรสเจลบริ สทุ ธิ์ หลังจากนันน
้ าชิ ้นส่วนดี
เอ็นเอ ที่ สามารถจาลองเข้ าไปในพลาสมิ ดของเวคเตอร์
ก่อนการจัดลาดับหลังจากนันขยายพลาสมิ
้
ดลูกผสม และ
ท าให้ บริ สุท ธิ์ เพื่ อ จัด ล าดับ ดี เอ็ น เอ โดยใช้ ไพรเมอร์ ที่
เหมาะสมเพื่อจัดลาดับชิ ้นส่วนดีเอ็นเอเปรี ยบเทียบลาดับ
กั บ ฐ า น ข้ อ มู ล basic local alignment search tool
(BLAST) โดย OIE แนะนาการหาลาดับและการวิเคราะห์
แอมพลิคอน จากวิธีการเจลอิ เลคโตรโฟลิซิ ส แล้ วน าไป
อ่านผลภายใต้ แสงยูวี (Claydon et al., 2004)

จัด เป็ นวิ ธีการวินิ จ ฉัย ที่ ต้ องการความสะดวก รวดเร็ ว
และราคาถูก แต่การวินิจฉัยไม่มีความแม่นยาหากการ
ติด เชื อ้ ระดับต่ า ได้ แก่ วิธีก ารย้ อ มสีแบบรวดเร็ วซึ่งใช้
เนื ้อเยื่อสดของส่วนที่แสดงรอยโรค ต่างกับการตรวจทาง
จุลพยาธิ วิ ท ยาที่ เนื อ้ เยื่ อจะต้ อ งผ่านกระบวนการเก็ บ
รั ก ษาให้ ค งสภาพมาก่ อ น จึ งท าให้ ค วามสะดวกและ
ความรวดเร็ ว น้ อยกว่ า การใช้ เนื อ้ เยื่ อ สด (National
Bureau of Agriculture Commodity and Food
Standards, 2007) ในขณะที่วิธีการตรวจหาแอนติเจน–
แอนติบอดี เป็ นวิธีที่มีราคาสูงขึ ้นหากใช้ ชดุ ทดสอบ (test
kit) อี ก ทัง้ มี ค วามแม่ น ย าน้ อ ยลงหากการติ ด เชื อ้ มี ใน
ระดับต่ า จึงเหมาะสมสาหรับการตรวจวินิจฉัยโรคจุด
ขาวแบบเฉียบพลันเท่านัน้ (OIE, 2018) นอกจากนันผล
้
การตรวจยัง ให้ บวกคล้ า ยกับ เชื อ้ ไวรั ส อี ก หลายชนิ ด
(Catroxo et al., 2010) ส่ ว นการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ยื น ยั น
(confirmative test) ส่ว นใหญ่ มัก เป็ นวิ ธี ท างอณู พัน ธุ
ศาสตร์ ซึง่ เหมาะสมกับการตรวจวินิจฉัยที่ต้องการความ
ไวและจ าเพาะต่ อ เชื อ้ สูง ขึ น้ ตรงกัน ข้ า มท าให้ ค วาม
สะดวกและความรวดเร็ วในการวินิจ ฉัยลดลง แต่วิธีการ
ดังกล่าวมีขนตอนยุ
ั้
ง่ ยากและใช้ ระยะเวลานาน (Figure 1)
ส าหรั บ การเปรี ย บเที ย บระหว่า งวิ ธี nested
PCR ถึงแม้ จะมีความไวและความจาเพาะในการตรวจ
เชือ้ WSSV แต่เนื่องจากต้ องใช้ PCR สองครัง้ เพื่อให้ ได้
ปริ มาณดีเอ็นเอตามที่ต้องการ จึงใช้ เวลาในการวินิจฉัย
มากขึ น้ และมี โ อกาสให้ ผลบวกที่ ผิ ด พลาด (false
positive) ได้ เมื่ อ เที ย บ กั บ วิ ธี qPCR (Nunan and
Lightner, 2011; Leal et al., 2014) หากเปรี ย บเที ย บ
ความไวและความจาเพาะต่อโรคของวิธี qPCR พบว่า มี
มากกว่า โดยพบว่าวิธี nested PCR จะมีความไว 100%
เมื่อตัวอย่างมีความเข้ มข้ นของดีเอ็นเอมากกว่า 150 ng
ในขณะที่ qPCR ต้ องการความเข้ มข้ นของดีเอ็นเอน้ อย
กว่า 50 ng ซึ่งเหมาะสมมากในการตรวจวินิจฉัยโรคจุด
ขาวในลูกกุ้งขาวตังแต่
้ ลาวา ถึง ระยะโพสต์ลาวา ซึ่งเป็ น
ระยะที่มีการขนย้ ายระหว่างฟาร์ ม (Jang et al., 2009;
Leal et al., 2014)
จะเห็ น ว่ า ความแม่ นย าของวิ ธี การตรวจ
วินิจฉัยโรคจะขึ ้นอยู่กับระดับของเชื ้อที่ก้ ุงได้ รับแล้ ว ยังมี
ปั จจัยเนื่องจากระยะต่าง ๆ ของกุ้งที่ติดเชื ้อด้ วย โดย OIE

การเปรี ยบเทียบการตรวจและวินิจฉั ยโรคจุดขาว
ในกุ้งขาวแวนนาไม
วิธีการวินิจฉัยโรคจุดขาวในกุ้งขาวแวนนาไม มี
ข้ อดีและข้ อเสียที่เกี่ยวข้ องกับการทดสอบที่แตกต่างกัน
รวมถึงความเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยที่แตกต่างกัน
ตามสถานการณ์ ประกอบด้ วย การตรวจวิ นิ จ ฉั ย
เบื ้องต้ น (Presumptive test) ใช้ สาหรับงานภาคสนาม
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Figure 1. The summary of WSSV diagnostic methods in shrimp. Conventional diagnostic methods are
usually for presumptive test, which emphasizes rapid results. Molecular methods are
appropriate for confirmation test

สรุป

(2018) ระบุ ว่ า ในกุ้ งระยะลาวา(larvae) ไม่ มี วิ ธี ที่
เหมาะสมต่อการวินิจฉัยเนื่องจากไม่มีความจาเพาะและ
ไวต่อการติ ดเชื อ้ ส่วนในระยะโพสต์ ลาวา (Post larvae)
การวิ นิ จฉัยเบื อ้ งต้ นแนะน าวิ ธี ทางจุ ลพยาธิ วิ ทยาส่วน
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสสามารถใช้ วินิจฉัยเบื ้องต้ นและ
ยืนยันได้ เนื่องจากเป็ นวิธีที่มีความไวและความจาเพาะใน
การวินิจฉัยที่ดี สะดวกและรวดเร็ วในขณะที่ก้ งุ ในระยะรุ่ น
และระยะตัวเต็มวัยเป็ นระยะที่มีการพบอาการมากกว่า
ระยะอื่ น (National Bureau of Agriculture Commodity
and Food Standards, 2007) การวินิจฉัยเบื ้องต้ นแนะนา
การสังเกตอาการทางคลิ นิ ก โดยหากป็ นอาการแบบ
เฉี ยบพลัน พบอัตราการตาย 80-100% ในช่ วง 1-5 วัน
หลังแสดงอาการ การตรวจมหพยาธิ วิทยา พบลักษณะ
ของจุ ด ขาวที่ เปลื อกและการตรวจจุ ลพยาธิ วิ ท ยาพบ
inclusion body ภายในนิวเคลียสหากเป็ นวิธีการตรวจหา
แอนติเจนแอนติบอดี ปฏิ กิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสเทคนิ ค
LAMP และ FISH สามารถใช้ วินิจฉัยเบือ้ งต้ นและยืนยัน
ได้ เนื่ องจากเป็ นวิธีที่ มี ความจ าเพาะในการวินิ จฉัยที่ ดี
สะดวกและรวดเร็ ว ส่วนการใช้ กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องผ่าน วิธีชีววิเคราะห์การเพาะเลี ้ยงเซลล์ ไม่เหมาะ
ในกุ้งทุกระยะเนื่องจากไม่สะดวกและมีความไวต่อเชื ้อต่า

แนวทางการตรวจวินิจฉัยโรคจุดขาวในกุ้งขาว
แวนนาไม ควรมีความจาเพาะและไวต่อเชื ้อ สะดวก และ
ราคาถูก เหมาะสาหรับการตรวจเพื่อยืนยันได้ เพื่อป้องกัน
การแพร่ กระจายเชือ้ ในกลุ่มกุ้งพ่อแม่พนั ธุ์ และลดความ
เสียหายจากการกี ดกันทางการค้ าระหว่างประเทศ วิธีที่
เหมาะสมในการตรวจเมื่อสงสัยและต้ องการวินิจฉัยการ
ติดเชื ้อโรคจุดขาวควรใช้ วิธีมาตรฐานที่ยอมรับและแนะนา
จาก OIE คือ วิธี nested PCR ในการวินิจฉัยเบื ้องต้ นและ
เป็ นการยื นยัน เนื่ องจากมี ความไวและจ าเพาะต่ อเชื อ้
สาหรั บการตรวจวิ นิ จฉัยโรคในระยะลูกกุ้ ง ตัง้ แต่ ระยะ
ลาวาถึ งระยะโพสต์ ลาวา ซึ่ งเป็ นระยะที่ มี ก ารขนย้ าย
ระหว่างฟาร์ ม วิธีที่เหมาะสมคือต้ องมีวิธี qPCR เนื่องจาก
สามารถตรวจจากดีเอ็นเอที่มีความเข้ มข้ นเพียง 50 ng ใน
ระดับฟาร์ มเกษตรกรตรวจเมื่อสงสัยการเกิ ดโรคจุดขาว
ควรเริ่ ม ที่ ก ารสังเกตอาการทางคลิ นิ ก และการตรวจ
วินิจฉัยเบื ้องต้ นใช้ สาหรับงานภาคสนามที่ต้องการความ
สะดวก รวดเร็ ว เช่น ใช้ ชุดตรวจสาเร็ จรู ปของการตรวจหา
แอนติเจนแอนติบอดี จากนันจึ
้ งส่งตรวจในห้ องปฏิบตั ิการ
ด้ วยวิธีทางมหพยาธิวิทยา จุลพยาธิวิทยา และควรยืนยัน
การวินิจฉัยอีกครัง้ ด้ วยวิธีการทางอณูพนั ธุศาสตร์ อื่น ๆ ที่
ง่าย เช่น เทคนิ ค LAMP และ FISH ส่วนวิธีชี ววิเคราะห์
และการเพาะเลี ้ยงเซลล์ เป็ นวิธีที่ไม่แนะนาเนื่องจากการ
ป้องกันการปนเปื อ้ นและการกระจายของโรคค่อนข้ างยาก
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ในการตรวจวินิจฉัยโรคจุดขาวในกุ้งขาวแวนนา
ไม ควรมีการตรวจตัวชี ้วัดทางชีวภาพที่จาเพาะและไวต่อ
เชื ้อสูง อีกทังคงอยู
้
่ได้ นานพอที่จะสามารถตรวจได้ เพื่อใช้
ในการประเมินความรุนแรง และความเสียหายที่จะเกิดขึ ้น
ร่วมกับวิธีการทางอณูพนั ธุศาสตร์ อื่น ๆ มีการตรวจความ
ต้ านทานของกุ้งเพื่อนาไปใช้ เป็ นพ่อแม่พนั ธุ์และในอนาคต
อาจมีการพัฒนาวัคซีนสาหรับการป้องกันโรคจุดขาวที่ใช้
เชิงพาณิชย์ ทังในรู
้ ปแบบการฉีดและการกินเพื่อลดความ
สูญเสียหากเกิดการระบาดของโรค
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