
การตรวจ
วนิิจฉัยโรคลมัปี สกนิ
ทางห้องปฏิบัติการ

นายสัตวแพทย์ฐปณัฐ สงคสุภา
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการ 

กรมปศุสัตว์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์

ห้องปฏิบัติการภูมิภาค ทั้ง 8 แห่ง ตรวจยืนยันโรค
ด้วยวิธี Real-time PCR

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตรวจยืนยันโรคด้วยวิธี 
Real-time PCR, VI, Sequencing



บังคลาเทศ (กรกฎาคม 2562)
อินเดีย (สิงหาคม 2562)

สาธารณรัฐประชาชนจีน (สิงหาคม 2562)
สาธารณรัฐจีน ไต้หวัน (กรกฎาคม 2563)

เนปาล (กรกฎาคม 2563)
เวียดนาม (ตุลาคม 2563)

ภูฏาน (ตุลาคม 2563)
ฮ่องกง (พฤศจิกายน 2563)

เมียนมาร์ (พฤศจิกายน 2563)
ศรีลังกา (มกราคม 2564)

ไทย (มีนาคม 2564)
ลาว (พฤษภาคม 2564)

กัมพูชา  (มิถุนายน 2564)
มาเลเซีย (มิถุนายน 2564)

Source: FAO, 2020



ท่ีมา: กรมปศสุตัว์



ความส าคัญและที่มาของปัญหา
• โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในประเทศไทย สร้างความ

เสียหายมหาศาลแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือ โคนม 
และกระบือ
• จากข้อมูลทางระบาดวิทยา มีรายงานการระบาด

ของโรคลัมปี สกิน ครอบคลุมพื้นท่ี 62 จังหวัด
ของประเทศไทย ป่วยสะสม 504,134 ตัว ตาย
สะสม 32,260 ตัว
• การควบคุมโรค และป้องกันโรคมีความจ าเป็นต้อง

ใช้การบูรณาการ ทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
การวัคซีน การควบคุมแมลงพาหะ และการ
ควบคุมการเคลื่อนย้าย



Lumpy skin disease

• เชือ้ไวรัส Double-stranded DNA virus

• จดัอยูใ่นวงศ์ Poxviridae สกลุ Capripox virus

• Capripox – LSDV, SPPV, GTPV

• ติดต่อผ่านแมลงพาหะดดูเลือด, ผ่านเข็มฉีดยา และการติดต่อ
ผ่านการกินท่ีปนเปือ้นเชือ้

• สตัว์ท่ีมีความไวรับ: โค กระบือ 

• เชือ้สามารถคงอยูใ่นสะเก็ดผิวหนงั นาน >3 เดือน

Source: OIE, Webinar 2020



การติดต่อ
• ยงุ (Aedes Aegypti, Culex spp.)

• แมลงวนัคอก (Stomoxys calcitrans)

• เหบ็แข็ง (Amblyomma spp., Rhipicephalus spp.)

• การติดต่อผา่นอาหารและน า้ท่ีมีการปนเปือ้นเชือ้ และการติดตอ่ผา่นการสมัผสัสตัว์ป่วยโดยตรง

Source: OIE, Webinar 2020

สัตว์ตดิเชือ้ สัตว์ตดิเชือ้สัตว์ปกติ

พาหะไปฟาร์มอื่น สัตว์ตดิเชือ้ไปฟาร์มอื่น

เคล่ือนย้ายสัตว์ตดิเชือ้



อาการป่วย • ไข้สูง
• ต่อมน า้เหลืองโต
• น า้นมลด แท้ง ผสมไม่ตดิ 
• รอยโรคที่ผิวหนัง ตุ่มนูน ตกสะเกด็ แผลหลุม

อัตราการป่วย: 2 – 40% 

อัตราการตาย: 1 – 2%

ท่ีมา: กรมปศสุตัว์



ท่ีมา: กรมปศสุตัว์

อาการรุนแรงในลกูสตัว์

แผลบริเวณจมกู

ตุม่นนูบริเวณผิวหนงั

น า้มกู น า้ตาไหล



แผลบริเวณจมกู น า้มกู น า้ตาไหลตาอกัเสบ น า้ตาไหล



ท่ีมา: กรมปศสุตัว์

อาการของโรค LSD ในโคนม

ตุม่นนู บริเวณผิวหนงั
ตุม่บริเวณเต้านม น า้นมลด

แผลเนือ้ตาย บริเวณผิวหนงั



ท่ีมา: กรมปศสุตัว์

อาการของโรค LSD ในกระบือ

ตุม่นนู บริเวณผิวหนงั แผลเนือ้ตายสีด า บริเวณผิวหนงั



ท่ีมา:กรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธุ์พืช, ข่าวไทยพีบีเอส



ท่ีมา: กรมปศสุตัว์แผลชอนทะล ุfistula tractตุม่นนูในช่องปาก

ลกูแท้ง มีตุม่นนูและแผลหลมุท่ีผิวหนงั

แผลหลมุ มีหนอนแมลง



ท่ีมา: กรมปศสุตัว์แผลแตก บริเวณหลอดลม แผลท่ีบริเวณมดลกู



การตรวจวนิิจฉัยโรคทาง
ห้องปฏิบัติการ



Source: OIE, 2021



ตัวอย่างส่งตรวจ:
สะเกด็ผวิหนงั เลือดในหลอด EDTA

Source: กรมปศสุตัว์; OIE, Webinar 2020



ซีรัม เลือด ผิวหนัง
ตวัอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ

(หลอดที่มีสารกนัแข็งตัวของเลือด EDTA)

Ab detection Ag detection

สวอบ
(สวอปจมูก สวอปปาก)

(ตุ่ม หรือ สะเก็ดผิวหนัง)





การตรวจวนิิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจหาแอนตบิอดีต่อเชือ้ไวรัส

การตรวจหาแอนตเิจนของเชือ้ไวรัส

Detection of antibodies
• ELISA
• SNT/VNTT

Detection of viral antigen
• qPCR techniques
• Virus isolation



Negative

LSD
Clinical 

surveillance 
algorithm

Suspected animals

Test for 
• Lumpy skin disease

Differential Diagnosis

Test for PPRV 

Test for 
• Poxvirus
• Pseudocowpox virus
• Bovine papular stomatitis virus
• Bacterial infection



[Primers] (Ireland & Binepal, 1998) – OIE chapter 3.4.12

LSD-F: 5’-TCC-GAG-CTC-TTT-CCT-GAT-TTT-TCT-TAC-TAT-3’
LSD-R: 5’-TAT-GGT-ACC-TAA-ATT-ATA-TAC-GTA-AAT-AAC-3’

[Primers] (Bowden et al., 2008) – OIE chapter 3.4.12

CaPV-074F1 5′-AAA ACG GTA TAT GGA ATA GAG TTG GAA-3′ 
CaPV-074R1 5′-AAA TGA AAC CAA TGG ATG GGA TA-3′
CaPV-074P1 5′-6FAM-TGG CTC ATA GAT TTC CT-MGBNFQ-3′
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จ านวนเคสส่งตรวจสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ท่ีมา: กรมปศสุตัว์



ท่ีมา: กรมปศสุตัว์

เจอตัวอย่างเชือ้ในสะเก็ด
ผิวหนัง มากกว่าในเลือด



การเพาะแยกเช้ือไวรัส



Sequencing & Next generation sequencing

NIAH: Whole genome sequencing 150,728 bp

Case ID 107987/64 จ. ยโสธร Credit: ดร.ทววีฒัน์ ดีมะการ



• Phylogenetic relationship of Thai LSDV 
based on the F gene constructed using the 
neighbor-joining method in Geneious 
V2021 software. The sample in this study 
is marked with Red highlight. 

Source: National Institute of Animal Health, unpublished
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• Phylogenetic relationship of Thai LSDV 
based on the RPO30 gene constructed using 
the neighbor-joining method in MEGA V7.0 
software. The sample in this study is marked 
with Red highlight. 
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Source: National Institute of Animal Health, unpublished



ขอ้สรุป

การตรวจทางห้องปฏบิัตกิารเป็น
หน่ึงในเคร่ืองมือที่ใช้ใน
มาตรการควบคุมโรค

“Early detection, 
Fast response”

ผลการตรวจโรคทางห้องปฏบิัตกิาร
ขึน้กับ ชนิดตัวอย่าง คุณภาพตัวอย่าง 
ระยะเวลาในการเกบ็ตัวอย่าง และ
วธีิการตรวจ



Thank you 
Q&A


