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บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสร่ วมกับการ
ตรวจวินิจฉัยทางกล้องจุลทรรศน์ชนิดแสงสว่างในการวินิจฉัยพยาธิเม็ดเลือดในสุนขั ชนิ ดเออริ เชีย
เคนิ ส และบาบี เซี ย สปี ชี่ ส์ ส าหรั บ ศู น ย์ชัน สู ต รโรคสั ต ว์ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล
ตะวันออก ผลจากการศึกษาตัวอย่างจากสุ นัขจานวน 52 ตัวที่ มีสงสัยการติดพยาธิ เม็ดเลือดพบว่า
เทคนิ ค การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงสว่างให้ผลการตรวจเป็ นบวก (ร้ อยละ 61.54 สาหรั บ
พยาธิ เม็ ด เลื อ ดชนิ ด เออริ เชี ย เคนิ สและร้ อ ยละ 11.54 ส าหรั บ พยาธิ เม็ ด เลื อ ดบาบี เซี ย สปี ชี่ ส์ )
มากกว่าเทคนิ คปฏิ กิริยาลูก โซ่ โพลิ เมอเรส (ร้อ ยละ 51.92 สาหรับ พยาธิ เม็ดเลื อดชนิ ดเออริ เชี ย
เคนิ ส และร้ อ ยละ 19.23 ส าหรั บ พยาธิ เม็ด เลื อ ดบาบี เซี ย สปี ชี่ ส์ ) อย่างไรก็ ต ามปฏิ กิ ริย าลู ก โซ่
โพลิเมอเรสสามารถตรวจพบสารพันธุ กรรมของพยาธิ เม็ดเลือดชนิ ดเออริ เชีย เคนิ สและบาบี เซี ย
สปี ชี่ส์ในตัวอย่างที่ตรวจไม่พบพยาธิเม็ดเลือดด้วยเทคนิ คกล้องจุลทรรศน์ถึงร้อยละ 30 และร้อยละ
8.70 ตามลาดับ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการตรวจวินิจฉัยพยาธิเม็ดเลือดในสุนขั ด้วยเทคนิค

ปฏิ กิ ริย าลู ก โซ่ โพลิ เมอเรสนั้น มี ค วามไวและความน่ าเชื่ อถื อ มากกว่าการส่ อ งตรวจด้ว ยกล้อ ง
จุลทรรศน์ เนื่ องจากเทคนิ คดังกล่าวมีความจาเพาะต่อชนิ ดของเชื้ อและไม่ส่งผลให้เกิ ดปฏิ กิริยา
ลู ก โซ่ ข ้ามชนิ ด ของเชื้ อ (Cross reaction) ด้ว ยเหตุ น้ ี เทคนิ ค ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ โ พลิ เมอเรสจึ ง ควร
นามาใช้เป็ นเทคนิ คการตรวจเพื่อยืนยันการพบพยาธิ เม็ดเลือดในสุ นัขเพื่อให้ได้ผลการวินิจฉัยที่
ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
คาสาคัญ : ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส เออริ เชีย เคนิ ส บาบีเซี ย สปี ชี่ส์ สุ นขั ศูนย์ชนั สู ตรโรคสัตว์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Abstract
This study aimed to determine and compare the efficiency of polymerase chain reaction
(PCR) and the light microscopic examination techniques for detection of two important canine
blood parasites—Ehrlichia canis and Babesia spp.—in routine veterinary diagnosis of
Rajamangala University of Technology Tawan-OK. Blood samples of fifty-two dogs suspected
of blood parasite infection were collected. Microscopic examination technique gave larger
numbers of positive samples (61.54% for Ehrlichia canis and 11.54% for Babesia spp.) when
compared to those acquired from PCR reaction (51.92% for Ehrlichia canis and 19.23% for
Babesia spp.). However, PCR techniques could successfully detect DNA of blood parasites in
negative samples acquired from microscopic examination (30% for Ehrlichia canis and 8.70%
for Babesia spp.). Since the detection of blood parasites by PCR technique was outstanding for
its high specificity and sensitivity, the study’s results thus indicated the superiority of PCR
technique in detection of blood parasites. To acquire the most accurate and reliable results, such
technique thus should be applied as the definitive diagnostic technique for canine blood parasite
detection.
Keywords : Polymerase chain reaction, Ehrlichia canis, Babesia spp., Canine, Veterinary
Diagnostic Center, Rajamangala University of Technology Tawan-OK
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1. บทนา
พยาธิ เม็ดเลือดชนิ ดเออริ เชี ย เคนิ ส (Ehrlichia canis) และบาบี เซี ย สปี ชี่ส์ (Babesia spp.) เป็ น
แบคที เรี ยในกลุ่มริ เก็ตเซี ยก่ อโรคส าคัญ ในสุ นัขและมี พาหะสาคัญ ร่ วมกัน คื อเห็ บ (Shaw et al.,
2001) พยาธิ เม็ดเลือดเออริ เชีย เคนิ สจะอาศัยอยูใ่ นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิ ดโมโนไซต์และแกรนู โล
ไซต์ สุ นขั ที่ติดเชื้อจะพบอาการไข้สูงร่ วมกับมีภาวะซี ดจางของเยือ่ เมือก การติดเชื้อในระยะเรื้ อรัง
จะพบการทาลายของไขกระดูกทาให้เกิดภาวะเกร็ ดเลือดลดต่าลง ซึ่งเป็ นสาเหตุให้เกิดจุดเลือดออก
ตามร่ างกายและภาวะเลื อ ดไหลไม่ ห ยุด ในสุ นั ข (Skotarczak, 2003) ส่ ว นพยาธิ เม็ ด เลื อ ดชนิ ด
บาบีเซีย สปี ชีส์จะเพิ่มจานวนในเม็ดเลือดแดงของสุ นขั และทาให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดงใน
ที่สุด สุนขั ที่ติดเชื้อจะพบภาวะโลหิ ตจางและตับโต ม้ามโต และอาจพบภาวะตัวเหลืองจากการแตก
ของเม็ดเลือดแดงร่ วมด้วย (Boozer and Macintire, 2003)
ปั จ จุ บั น เทคนิ ค การวิ นิ จ ฉั ย พยาธิ เม็ ด เลื อ ดที่ ใ ช้ ใ นศู น ย์ชัน สู ต รโรคสั ต ว์ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคือการย้อมสี ตวั อย่างเลือดและส่ องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่ งมี
ประโยชน์กรณี การติดเชื้อในระยะเริ่ มแรกแต่ไม่สามารถใช้ได้กรณี การติดเชื้อระยะเรื้ อรังหรื อระยะ
ที่สัตว์ไม่แสดงอาการ เนื่ องจากเป็ นระยะที่สามารถพบพยาธิ เม็ดเลือดในเลือดได้ในปริ มาณต่ามาก
(Shaw et al., 2001) นอกจากนี้ความไวของเทคนิคดังกล่าวขึ้นกับความชานาญของผูต้ รวจเป็ นหลัก
ทาให้มีโอกาสตรวจไม่พบเชื้อได้หากผูต้ รวจไม่มีความชานาญในเทคนิค การวินิจฉัยทางซีรั่มวิทยา
เป็ นอีกเทคนิ คหนึ่งในการวินิจฉัยโรคโดยการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่มีความไวสู ง
แต่มีขอ้ จากัดสาคัญคือการติดเชื้อในระยะแรกอาจตรวจไม่พบแอนติบอดีตอ่ เชื้อได้ ในขณะเดียวกัน
ภูมิคุม้ กันที่ สร้างขึ้นนั้นอาจเป็ นภูมิคุม้ กันข้ามสายพันธุ์ของเชื้ อทาให้เทคนิ คนี้ มีความจาเพาะต่ า
นอกจากนี้ ในสุ นขั ที่ ได้รับการรักษาจนไม่พบเชื้อในร่ างกายแล้วยังอาจสามารถพบแอนติบอดีต่อ
พยาธิเม็ดเลือดได้นานถึง 6 เดือน (Mylonakis et al, 2003; Waner et al, 2001)
เทคนิ คในการวินิ จฉัยโรคด้ว ยปฏิ กิ ริยาลู กโซ่ โพลิ เมอเรสได้ถูก พัฒ นามากขึ้ น ในปั จจุ บัน
เนื่องจากเป็ นเทคนิ คที่มีความจาเพาะและมีความไวสู ง หลักการคือการตรวจหาสารพันธุกรรมของ
เชื้อโดยตรงในกระแสเลือดของสุนขั ซึ่งนอกจากจะมีความจาเพาะและความไวในการตรวจสู งแล้ว
ยังสามารถแยกสุ นัขที่ กาลังติดเชื้ อออกจากสุ นัขที่ รักษาหายแล้วได้อีกด้วย ทั้งนี้ ทางศูนย์ชนั สู ตร
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โรคสัตว์ยงั ไม่มีการนาเทคนิ คดังกล่าวมาใช้ในการวินิจฉัยโรค งานวิจยั ครั้งนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาเทคนิ คการตรวจวินิจฉัยพยาธิเม็ดเลือดในสุนขั ด้วยการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสสาหรับ
ศูนย์ชนั สูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2. วิธีการศึกษา
2.1 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ทาการเก็บตัวอย่างเลือดสุ นัขจานวน 52 ตัวอย่าง จากสุ นัขที่ สงสัยว่ามีการติดพยาธิ เม็ดเลือด
ชนิ ดเออริ เชี ย เคนิ สและ/หรื อ บาบี เซี ย สปี ชี่ ส์ โดยสุ นัขจะมี ประวัติและอาการไข้สูง และ/หรื อ
โลหิ ตจางและมีเกล็ดเลือดต่ า และ/หรื อมีจุดเลือดออกตามเยื่อเมือก และ/หรื อต่อมน้ าเหลืองบวม
จากโรงพยาบาลสัตว์มทร.ตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ในเขตภาคตะวันออก โดยเก็บตัวอย่าง
เลือดปริ มาณ 3 มิลลิลิตรใส่ ในหลอดที่มีสารป้ องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด EDTA ส่ วนหนึ่ งจะ
นาไปตรวจวิเคราะห์หาพยาธิ เม็ดเลือดด้วยการส่ องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ส่ วนที่เหลือจะนาไป
ตรวจวิเคราะห์ ด้วยการท าปฏิ กิริยาลูกโซ่ โพลิ เมอเรสโดยเก็บ ตัวอย่างแช่ เย็น ที่ อุณ หภูมิ 4 องศา
เซลเซียสไม่เกิน 3 วันก่อนนาไปสกัดดีเอ็นเอ หากนานกว่า 3 วันจะเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส

2.2 การวิเคราะห์ หาพยาธิเม็ดเลือดจากตัวอย่ างด้ วยการส่ องกล้ องจุลทรรศน์
การตรวจหาพยาธิ เม็ ด เลื อ ดชนิ ด เออริ เชี ย เคนิ ส และบาบี เซี ย สปี ชี่ ส์ จ ะท าการตรวจจาก
แผ่นฟิ ล์มเลือดบางของเม็ดเลือดขาว (Buffy coat) และเลือดทั้งหมด (Whole blood) ตามลาดับ โดย
น ามาสเมี ยร์ เป็ นแผ่น ฟิ ล์ม บาง ๆ บนกระจกสไลด์แ ละย้อ มด้ว ยสี Wright-Giemsa นาน 3 นาที
จากนั้นย้อมด้วยสารละลาย Wright Buffer Solution : Wright Giemsa Stain (1 : 1) นาน 8 นาที จน
เห็นคราบเงาบนผิวหน้าของสารละลายที่ ยอ้ ม ทาการล้างออกด้วยน้ าเปล่า รอจนแห้งแล้วจึงนาไป
ส่ อ งดู ภ ายใต้ก ล้อ งจุ ล ทรรศน์ ช นิ ด แสงสว่างที่ ก าลังขยาย x 1000 เท่ า เชื้ อ เออริ เชี ย สปี ชี่ ส์ จ ะมี
ลักษณะของการอาศัยอยูเ่ ป็ นกลุ่มก้อน (morulae) ในไซโตพลาสมของเม็ดเลือดขาวชนิ ดโมโนไซต์
นิ วโทรฟิ ลล์ อีโอซิ โนฟิ ลล์ และลิมโฟไซต์ ส่ วนเชื้อบาบีเซี ย สปี ชี่ส์จะอยูใ่ นไซโตพลาสมของเม็ด
เลือดแดง ในระยะที่เป็ นเมอโรซอยต์มกั พบอยูก่ นั เป็ นคู่รูปร่ างคล้ายหยดน้ า (pyriform shape)
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2.3 การวิเคราะห์ หาพยาธิเม็ดเลือดจากตัวอย่ างด้ วยปฏิกริ ิยาลูกโซ่ โพลิเมอเรส
2.3.1 การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่ างเลือดสุ นัข
ท าการสกัด ดี เอ็น เอจากตัวอย่างเลื อ ดด้วยชุ ด สกัด Perfect Pure DNA Blood Kit (5 PRIME
GmbH, PicoGreen®) จากนั้นนาตัวอย่างดีเอ็นเอที่สกัดได้ไปวิเคราะห์คุณภาพด้วยเครื่ องสเปกโทร
มิเตอร์ (NanoDropTM 2000c, MA, USA) โดยกาหนดให้ความเข้มข้นของดีเอ็นเอที่จะนาไปใช้ใน
การทาปฏิ กิริยาลูกโซ่ โพลิ เมอเรสมีสัดส่ วนของค่าการดูดกลืนแสง A260/A280 ratio อยู่ระหว่าง
1.5 - 2.0 และมีปริ มาณดีเอ็นเอที่สกัดได้มากกว่า 1,000 นาโนกรัมขึ้นไป
2.3.2 การเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอของพยาธิเม็ดเลือด
นาตัวอย่างดีเอ็นเอที่สกัดได้มาทาการเพิ่มจานวนดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่ โพลิเมอเรสด้วย
เครื่ อ งเพิ่ ม ปริ ม าณดี เอ็น เอ (NyxTechnix, USA) ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ โพลิ เมอเรสจ านวน 1 ตัว อย่า ง
(ปริ มาตรทั้งหมด 25 มิลลิลิตร) ประกอบด้วยสารละลายดีเอ็นเอจานวน 5 ไมโครลิตร สารละลาย
Gotaq ® Green master mix (Promega, WI, USA) จานวน 12.5 ไมโครลิ ต ร forward primer และ
reverse primer (10 µM) ที่ จ าเพาะต่ อ พยาธิ เม็ ด เลื อ ดแต่ ล ะชนิ ด (ตารางที่ 1) จ านวนอย่างละ 2
ไมโครลิตร และน้ ากลัน่ จานวน 3.5 ไมโครลิตร อุณหภูมิและเวลาในการทาปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอ
เรสสาหรับการตรวจพยาธิ เม็ดเลือดชนิ ดเออริ เชี ย เคนิ ส ได้แก่ การเตรี ยมการทางานของเอนไซม์
Taq DNA polymerase (Initial denaturation) ที่ 95 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 5 นาที ตามด้วยขั้นตอน
การเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเออันประกอบด้วย 1). การแยกสายดีเอ็นเอเกลียวคู่ออกจากกัน (Denaturation)
ที่ 95 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 30 วินาที 2). การจับของไพรเมอร์ กบั สายดีเอ็นเอ (Annealing) ที่ 6062 องศาเซลเซี ย สเป็ นเวลา 30 วิ น าที 3). การสั ง เคราะห์ ดี เอ็ น เอสายใหม่ ต่ อ จากไพรเมอร์
(Extension) ที่ 72 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 1.3 นาที โดยทาทั้งหมด 40 รอบ และขั้นตอนสุ ดท้าย
(Final extension) ที่ 72 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 5 นาที เพื่อให้การสังเคราะห์สายดีเอ็นเอเกิ ดอย่าง
สมบูรณ์ (Nazari et al., 2013) ส่ วนอุณหภูมิและเวลาในการทาปฏิ กิริยาลูกโซ่ โพลิเมอเรสสาหรับ
การตรวจพยาธิ เม็ดเลือดชนิ ด บาบี เซี ย สปี ชี่ ส์ได้แก่ การเตรี ยมการทางานของเอนไซม์ Taq DNA
polymerase (Initial denaturation) ที่ 95 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 15 นาที ตามด้วยขั้นตอนการเพิ่ม
ปริ มาณดี เอ็นเออันประกอบด้วย 1). การแยกสายดีเอ็นเอเกลียวคู่ออกจากกัน (Denaturation) ที่ 94
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องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 45 วินาที 2). การจับของไพรเมอร์ กบั สายดีเอ็นเอ (Annealing) ที่ 65 องศา
เซลเซี ยสเป็ นเวลา 45 วินาที 3). การสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจากไพรเมอร์ (Extension) ที่ 72
องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 90 วินาที โดยทาทั้งหมด 30 รอบ และขั้นตอนสุ ดท้าย (Final extension) ที่
72 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 10 นาที เพื่อให้การสังเคราะห์สายดีเอ็นเอเกิดอย่างสมบูรณ์ (Kledmanee
et al., 2009)
2.3.3 การวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ ดเี อ็นเอทีไ่ ด้ จากปฏิกริ ิยาลูกโซ่ โพลิเมอเรส
นาผลิตภัณฑ์ดีเอ็นเอที่ ได้จากการทาปฏิ กิริยาลูกโซ่ โพลิเมอเรสมาตรวจวิเคราะห์ดว้ ยวิธี gel
electrophoresis โดยใส่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ดี เอ็ น เอจ านวน 20 ไมโครลิ ต ร ใน 2% (wt/vol) agarose gel
(Invitrogen, CA, USA) ที่ เตรี ยมใน 1 × TBE buffer (90 mM Tris, 90 mM boric acid and 2 mM
EDTA, pH 8) แล้วนาไปผ่านกระแสไฟฟ้ าที่ 100 โวลต์เป็ นเวลา 50 นาที จากนั้นนาเจลไปแช่ใน
สารละลาย 5% (vol/vol) เอที เดี ยมโบรไมด์ (Promega, WI, USA) นาน 15 นาที แล้วแช่ ต่อ ในน้ า
กลั่น สะอาดนาน 10 นาที ท าการอ่ า นผลด้ ว ย Gel Documentation System (Witeg, Wertheim,
Germany) และนาข้อมูลที่ ได้ไปวิเคราะห์ผล ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดีเอ็นเอที่ วิเคราะห์ ได้จะถูกส่ งตรวจ
ลาดับคู่เบส (sequencing) เพื่อยืนยันชนิ ดของพยาธิ เม็ดเลือดที่ ตรวจได้จากการทาปฏิ กิริยาลูกโซ่
โพลิเมอเรสกับฐานข้อมูลของ National Center for Biotechnology Information (NCBI)

ตารางที่ 1 แสดงลาดับเบสของไพรเมอร์ ที่ใช้ในการทาปฏิกิริยาลูกโซ่ โพลิเมอเรสและ
ขนาดผลิตภัณฑ์ดีเอ็นเอที่ได้จากการทาปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส (คู่เบส)
พยาธิเม็ด
ไพรเมอร์
ลาดับเบส (5’ – 3’)
เลือด
EHR16SD GGTACCYACAGAAGAAGTCC
เออริ เชีย
สปี ชี่ส์
EHR16SR TAGCACTCATCGTTTACAGC
CANIS
CAATTATTTATAGCCTCTGGCTATAGGA
เออริ เชีย
เคนิส
GA1UR GAGTTTGCCGGGACTTCTTCT
Ba103F CCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACA
บาบีเซีย
สปี ชี่ส์
Ba721R CCCCAGAACCCAAAGACTTTGATTTCTCTCAAG
NE = ไม่ได้ทาการตรวจวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้
6

จานวน
เบส
20
20
28
21
28
33

ผลิตภัณฑ์
ดีเอ็นเอ
NE
409
619

2.4 การวิเคราะห์ ทางสถิติ
การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิ คการวินิจฉัยด้วยการย้อมสี ส่องตรวจด้วยกล้อง
จุลทรรศน์และการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส ใช้วิธี McNemar’s Chi-square test โดยหากได้ค่า
p-value < 0.05 แสดงว่าการตรวจวินิจฉัยด้วยการส่ องกล้องจุ ลทรรศน์และการใช้ปฏิ กิริยาลูกโซ่
โพลิเมอเรสให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการวิเคราะห์ หาพยาธิเม็ดเลือดจากตัวอย่ างด้ วยการส่ องกล้ องจุลทรรศน์
จากตัวอย่างเลือดสุ นขั ที่มีประวัติและ/หรื อแสดงอาการที่บ่งชี้ถึงการติดพยาธิเม็ดเลือดทั้งหมด
52 ตัวอย่างพบเชื้ อเออริ เชี ย เคนิ ส จานวน 32 ตัวอย่าง คิ ดเป็ นร้ อยละ 61.54 และบาบี เซี ย สปี ชี่ ส์
จานวน 6 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 11.54 ด้วยการย้อมสี และส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิ ดแสง
สว่าง (รู ปที่ 1)

รู ปที่ 1 แสดงเชื้อเออริ เชีย สปี ชี่ส์ลกั ษณะเป็ นกลุ่มก้อนอยูภ่ ายในไซโตพลาสมของ
เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์ (A, เข็มชี้สีดา) และเชื้อบาบีเซี ย สปี ชี่ส์ลกั ษณะคล้าย
หยดน้ าอยูใ่ นไซโตพลาสมของเม็ดเลือดแดง (B, เข็มชี้สีดา) จากการย้อมสี WrightGiemsa และส่ องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิ ดแสงสว่างที่กาลังขยาย x 1000 เท่า
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3.2 ผลการวิเคราะห์ หาพยาธิเม็ดเลือดจากตัวอย่ างด้ วยปฏิกริ ิยาลูกโซ่ โพลิเมอเรส
ไพรเมอร์ ที่เลือกนามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีความจาเพาะต่อพยาธิ เม็ดเลือดทั้งสองชนิ ด และ
ไม่ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ขา้ มชนิ ดของพยาธิ เม็ดเลือด (Cross reaction) นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดี
เอ็นเอที่ได้จากการทาปฏิกิริยาลูกโซ่ในครั้งนี้ยงั มีความเหมือนกันกับลาดับเบสของเชื้อทั้งสองชนิ ด
ในฐานข้อ มู ล ของ National Center for Biotechnology Information (NCBI) มากถึ งร้ อ ยละ 98-99
จากผลการวิเคราะห์หาพยาธิ เม็ดเลือดจากตัวอย่างด้วยปฏิ กิริยาลูกโซ่ โพลิเมอเรสพบว่าตัวอย่าง
เลือดสุ นขั ที่มีประวัติและ/หรื อแสดงอาการที่บ่งชี้ถึงการติดพยาธิ เม็ดเลือดทั้งหมด 52 ตัวอย่าง พบ
เชื้ อเออริ เชี ย เคนิ ส จานวน 27 ตัวอย่าง คิ ดเป็ นร้อยละ 51.92 และเชื้ อบาบี เซี ย สปี ชี่ ส์จานวน 10
ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 19.23 จากการทาปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส

3.3 ผลวิเคราะห์ เปรียบเทียบการส่ องกล้ องจุลทรรศน์ และปฏิกิริยาลูกโซ่ โพลิเมอเรส
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบผลการตรวจวินิจฉัยพยาธิเม็ดเลือดชนิดเออริ เชีย เคนิส ระหว่างการส่อง
ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์และการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสพบว่า จากตัวอย่างที่ พบพยาธิ เม็ด
เลือดจานวน 32 ตัวอย่างจากการส่ องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ มีเพียง 21 ตัวอย่างเท่านั้นที่ตรวจ
พบพยาธิ เม็ด เลื อ ดด้ว ยการใช้ป ฏิ กิริ ยาลู ก โซ่ โพลิ เมอเรส (ร้ อ ยละ 65.62) ในขณะเดี ย วกัน จาก
ตัวอย่างที่ส่องกล้องจุลทรรศน์ตรวจไม่พบพยาธิเม็ดเลือดจานวน 20 ตัวอย่าง มีตวั อย่างที่ตรวจพบ
เชื้ อด้วยการใช้ปฏิ กิริยาลูกโซ่ โพลิเมอเรสมากถึง 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 30) ซึ่ งผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติพบว่าการตรวจวินิจฉัยด้วยการส่ องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์และการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่ โพลิ
เมอเรสให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (ตารางที่ 2)
เมื่อทาการเปรี ยบเที ยบผลการตรวจวินิจฉัยพยาธิ เม็ดเลือดชนิ ดบาบี เซี ย สปี ชี่ ส์ ระหว่างการ
ส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์และการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสพบว่า ตัวอย่างทั้งหมดที่ตรวจ
พบพยาธิเม็ดเลือดด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์สามารถตรวจพบพยาธิเม็ดเลือดด้วยการใช้ปฏิกิริยา
ลูกโซ่โพลิเมอเรส (ร้อยละ 100) ในทางตรงกันข้ามตัวอย่างที่ส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ไม่พบ
พยาธิเม็ดเลือดจานวน 46 ตัวอย่าง มีตวั อย่างที่ตรวจพบพยาธิเม็ดเลือดด้วยการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพ
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ลิเมอเรสมากถึง 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.7) อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์จากวินิจฉัยทั้งสองไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเที ยบผลการตรวจวิเคราะห์ พ ยาธิ เม็ดเลื อดชนิ ดเออริ เชี ย
เคนิส (morulae) ด้วยการส่ องกล้องจุลทรรศน์ (Buffy coat smear) และการทาปฏิกิริยา
ลูกโซ่โพลิเมอเรส (Nested PCR)
Nested PCR

Buffy coat smear

(+) morulae, n = 32

(-) morulae, n = 20

21 *
6*
(65.62%)
(30%)
11 *
14 *
(-) เออริเชีย เคนิส
(34.38%)
(70%)
* แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p<0.05) ระหว่างการตรวจพบพยาธิ เม็ดเลือดจากการส่ องตรวจ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์และการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส
(+) เออริเชีย เคนิส

ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเที ยบผลการตรวจวิเคราะห์ พ ยาธิ เม็ดเลื อดชนิ ดบาบี เซี ย
สปี ชี่ ส์ (merozoite) ด้วยการส่ องกล้องจุลทรรศน์ (Blood smear) และการทาปฏิ กิริยา
ลูกโซ่โพลิเมอเรส (PCR)
Blood smear
(+) merozoite, n = 6
(-) merozoite, n = 46
PCR

(+) Babesia spp.
(-) Babesia spp.

6
(100%)
0
(0%)

4
(8.70%)
42
(91.30%)

4. สรุ ปผล
การศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าสุ นขั ที่มีประวัติหรื ออาการไข้สูง และ/หรื อโลหิ ตจางและ
มีเกล็ดเลือดต่า และ/หรื อมีจุดเลือดออกตามเยื่อเมือก และ/หรื อต่อมน้ าเหลืองบวม สามารถพบการ
ติ ดเชื้ อพยาธิ เม็ด เลื อดชนิ ดเออริ เชี ย เคนิ ส มากถึ งร้ อยละ 61.54 และชนิ ดบาบี เซี ย สปี ชี่ ส์ร้อ ยละ
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11.54 จากการส่ องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ อย่างไรก็ตามเมื่อทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการ
ตรวจด้วยการส่ องกล้องจุลทรรศน์และการใช้ปฏิ กิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสพบว่ามีความแตกต่างกัน
โดยเฉพาะการตรวจวินิ จฉัยพยาธิ เม็ดเลื อ ดชนิ ดเออริ เชี ย เคนิ ส ที่ การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิ ค
ปฏิ กิริยาลูกโซ่ โพลิเมอเรสให้ผลการตรวจที่ เป็ นบวกน้อยกว่าเทคนิ คกล้องจุลทรรศน์ แต่สามารถ
ตรวจพบสารพันธุ กรรมในตัวอย่างจานวน 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 30) จากตัวอย่างที่ไม่สามารถตรวจ
พบเชื้ อด้ว ยเทคนิ ค กล้อ งจุ ล ทรรศน์ จ านวน 20 ตัว อย่าง ผลการศึ กษาดังกล่ าวสอดคล้อ งกับ ผล
การศึ กษาของ Ariyawutthiphan และคณะ (2008) ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าการตรวจวินิจฉัยด้วยการใช้
ปฏิ กิริยาลูกโซ่ โพลิเมอเรสนั้นมี ความไวกว่าการส่ องตรวจด้วยกล้องจุ ลทรรศน์และสามารถลด
ปริ ม าณผลบวกเที ยม (false positive) จากเทคนิ คกล้องจุ ลทรรศน์ อนั เกิ ดจากข้อจากัดด้านความ
ชานาญและความพร้อมของผูต้ รวจวินิจฉัยเป็ นหลัก เช่นเดี ยวกันกับผลการเปรี ยบเที ยบการตรวจ
วินิจฉัยพยาธิเม็ดเลือดชนิ ดบาบีเซี ย สปี ชี่ส์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเทคนิ คปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิ
เมอเรสสามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของพยาธิ เม็ดเลือดบาร์บิเซีย สปี ชี่ส์จานวน 4 ตัวอย่าง (ร้อย
ละ 8.7) จากตัว อย่างที่ ไม่ ส ามารถตรวจพบเชื้ อ โดยตรงได้ด้ว ยเทคนิ ค การส่ อ งตรวจด้วยกล้อ ง
จุลทรรศน์ จานวน 46 ตัวอย่าง ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าเทคนิ คการใช้ปฏิ กิริยาลูกโซ่ โพลิ เมอเรสนั้น มี
ความไวในการตรวจหาพยาธิ เม็ดเลือดบาร์ บิเซี ย สปี ชี่ ส์มากกว่าเทคนิ คการส่ องตรวจด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ ดังนั้นเทคนิ คการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสจึงควรนามาใช้เป็ นเทคนิคสาหรับยืนยัน
ผลการตรวจวินิจฉัยพยาธิ เม็ดเลือดควบคู่ไปกับการการส่ องตรวจทางกล้องจุลทรรศน์สาหรับศูนย์
ชันสู ตรโรคสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก เพื่อให้ผลการตรวจวินิจฉัยมีค วามถูกต้องและ
น่าเชื่อถือมากที่สุด

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโรงพยาบาลสัตว์มทร.ตะวันออกที่ ให้ความอนุ เคราะห์ตวั อย่างเลือดสุ นัขสาหรับ
การวิจยั ครั้งนี้ และขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สาหรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจยั งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
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