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โรคพีอาร์อาร์เอส หรือ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดกลุ่มอาการ
ความล้มเหลวของระบบสืบพันธุ์และปัญหาระบบทางเดินหายใจในสุกร สร้างความเสียหายต่อการเลี้ยงสุกรทั่วโลก โดยเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค
คือไวรัสพีอาร์อาร์เอส หรือ PRRS virus (PRRSV) ไวรัสเป็นสมาชิกในวงศ์ Arteriviridae ซึ่งจัดอยู่ในจีนัส Porartevirus เป็นไวรัสขนาดเล็กที่
มีเปลือกหุ้มและมีสารพันธุกรรมเป็น RNA เส้นเดี่ยว สายลบ (Adams et al., 2016) โดยจ าแนกได้เป็น 2 สายพันธุ์หลัก คือ PRRSV-1 หรือ 
European (EU) type ประกอบด้วยไวรัสที่แยกได้จากประเทศในยุโรปเป็นส่วนใหญ่ และ PRRSV-2 หรือ North  American (NA) type ที่
แยกได้จากตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่า PRRSV ทั้งสองชนิดจะก่อให้เกิดอาการทางคลินิกที่ไม่แตกต่างกัน แต่
พบว่าไวรัสสายพันธุ์ EU และ NA มีสารพันธุกรรมเหมือนกันเพียงร้อยละ 60 นอกจากนั้น EU type สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ชนิดย่อย คือ 
subtype I, II และ III โดย subtype I จ าแนกได้เป็น 12 clades ได้แก่ clade A - L ส่วน NA type สามารถจ าแนกได้เป็น 9 lineages ได้แก่ 
lineage 1 – 9 (Shi et al., 2010)  

ส าหรับประเทศไทยนั้นมีรายงานการพบแอนติบอดีต่อ PRRSV ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 และสามารถแยกเชื้อไวรัสได้ครั้งแรกในปี
2539 โดยไวรัสที่แยกได้เป็น PRRSV-NA (Damrongwatanapokin et al., 1996) นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา PRRSV ไดส้่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยเป็นอย่างสูง การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและระบาดวิทยาของ PRRSV ตามการจัดกลุ่ม
ระบบสากลพบว่า PRRSV-EU ที่ระบาดในประเทศไทยนั้นจัดอยู่ใน clade A, D และ H ในขณะที่ PRRSV-NA จัดอยู่ใน lineage 1, 5 และ 8
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง sublineage 5.1 และ 8.7 เป็นสายพันธุ์ที่พบเป็นจ านวนมาก (Jantafong et al., 2015) ในช่วงปี 2549 มีการระบาดของ
PRRSV สายพันธุ์ที่ก่อโรครุนแรง (HP-PRRSV) ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นอย่างสูงในประเทศจีน (Tian et al., 2007) และมีการระบาดไปยัง
หลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ในประเทศไทยแยก HP-PRRSV ได้ครั้งแรกในปี 2551 แต่ในครั้งนั้นพบการระบาดไม่รุนแรงนัก (Jantafong
and Lekcharoensuk, 2014) จนกระทั่งปี 2553 พบสุกรป่วยด้วย HP-PRRSV เป็นจ านวนมากและสร้างความเสียหายต่อฟาร์มสุกรเกือบทั่ว
ประเทศ (Nilubol et al., 2012) นับตั้งแต่มีการระบาดของ HP-PRRSV ในประเทศไทย จึงมีการน าวัคซีน PRRSV เชื้อเป็นชนิด NA
(modified live virus vaccine; MLV-NA) มาใช้ในการควบคุมและลดความรุนแรงของโรค ส่งผลให้ความรุนแรงของโรคลดลงเป็นอย่างมาก
จนกระทั่งปลายปี 2558 จนถึงต้นปี 2559 พบสุกรที่มีการท าวัคซีนตามโปรแกรมอย่างต่อเนื่องในฟาร์มภาคใต้และภาคตะวันออก ป่วยด้วยโรค
PRRS โดยมีอัตราการป่วยและตายประมาณร้อยละ 50-100 และต่อมาสามารถแยกเชื้อไวรัสได้เป็น PRRSV-NA สองสายพันธุ์คือ
NA/TH/S001/2015 และ NA/TH/E001/2016 ตามล าดับ และจากการศึกษาทางอณูชีววิทยาของไวรัสทั้งสองสายพันธุ์พบว่าเป็นไวรัสสาย
พันธุ์ใหม่ (novel PRRSV) ที่ก่อโรครุนแรงในสุกรและมีความสามารถในการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการท าวัคซีนได้เป็นอย่างดี
(Saenglub et al., 2020) ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลว่าอาจมีการแพร่กระจายไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวในประชากรสุกรของประเทศแล้วหรือไม่

การยืนยันการตรวจพบ PRRSV-NA ด้วยวิธี RT-PCR ต่อยีน ORF5

การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ต่อยีน ORF5 แบบเต็มสาย 

ตัวอย่างที่ให้ผลบวกจากการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของ PRRSV-ORF5 ด้วยวิธี RT-PCR ถูกท าการคัดเลือกและท าการวิเคราะห์ล าดับ

นิวคลีโอไทด์ โดยพบว่าตัวอย่างที่เป็นตัวแทนส าหรับการศึกษาในครั้งนี้มีจ านวน 6 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 รายละเอียดเชื้อ PRRSV-NA ที่เป็นตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้ 

ส่วนผลการเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์แบบทีละคู่ของ PRRSV-NA จ านวน 6 strains พบว่ายีน ORF5 มี % identity กระจายอยู่
ในช่วง 85-100% เมื่อพิจารณาตัดสินว่าเป็น strain เดียวกันจากความเหมือนของนิวคลีโอไทด์ส่วนยีน ORF5 ทีร่ะดับ 97% ขึ้นไป พบว่า
PRRSV-NA ทั้ง 6 strains สามารถจ าแนกเป็น 2 สายพันธุ์หลัก ดังนี้ strain NA/TH/SKW182/2015 และ NA/TH/SKW183/2015 จัดอยู่ใน
สายพันธุ์หลักที่ 1 และ NA/TH/SKW251/2015, NA/TH/SKW023/2016, NA/TH/SKW026/2016 และ NA/TH/SKW030/2016 จัดอยู่ใน
สายพันธุ์หลักที่ 2 (ตารางที่ 1) เมื่อท าการเปรียบเทียบความเหมือนของนิวคลีโอไทด์ในส่วน ORF5 ของสายพันธุ์หลักที่ 1 กับสายพันธุ์อ้างอิงใน
ฐานข้อมูล GeneBank พบว่ามี % identity กับ strain NA/TH/SKW144/2010 (KF698697) ซึ่งเป็น PRRSV-NA lineage8.7/NA ที่เคย
ระบาดในจังหวัดสระแก้วเมื่อ ปี 2553 สูงถึง 97% (แสดงว่าเป็น strain เดียวกัน) แต่มีความเหมือนกับไวรัสวัคซีน MLV PRRSV-NA ที่ใช้ใน
ฟาร์มเพียง 86.9 - 87.1% ในขณะที่สายพันธุ์หลักที่ 2 นั้นมี % identity กับ strain NA/TH/RNG019/2010 (KF698694) ซึ่งเป็นชนิด
PRRSV-NA lineage8.7/NA ที่เคยระบาดในจังหวัดระยองเมือ่ ปี 2553 เพียง 93% และเหมือนกับไวรัสวัคซีน MLV PRRSV-NA ที่ใช้ในฟาร์ม
เพียง 86.6% - 88.2%

ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของยีน ORF5 (Phylogenetic tree)

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถแยกเชื้อไวรัส PRRSV ได้เป็น PRRSV-NA จ านวน 6 strains ผลการเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ พบว่า
PRRSV-NA ทั้ง 6 strains สามารถแบ่งเป็น 2 สายพันธุ์หลัก ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของยีน ORF5 พบว่าไวรัสสายพันธุ์
หลักที่ 1 และ 2 ถูกจัดอยู่ใน lineage 8/sublineage 8.7/NA ในขณะที่ ไวรัสวัคซีน MLV PRRSV-NA ที่ใช้ในฟาร์ม จัดอยู่ใน lineage 5 และ
ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือไวรัส PRRSV-NA สายพันธุ์หลักที่ 2 เป็นสายพันธุ์ที่ก่อโรครุนแรง โดยมีนิวคลีโอไทด์ส่วน ORF5 เหมือนกับไวรัส
วัคซีน MLV PRRSV-NA ไมเ่กินร้อยละ 87 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าไวรัส PRRSV- NA มีกลไกในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของสุกรและมีความแตกต่างจาก
วัคซีนที่ใช้ภายในฟาร์มเป็นอย่างสูง

จากผลการศึกษาในครั้งท าให้ทราบถึงกลไกการปรับตัวของไวรัสพอีาร์อาร์เอสในฟาร์มที่มีการใช้วัคซีน MLV PRRSV-NA เป็นประจ าและ
ต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งเป็นข้อมูลช่วยในการปรับเปลี่ยนหรือพิจารณาการใช้วัคซีน ตลอดจนสามารถตั้งรับกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัคซีน
ต่อไปในอนาคต
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ภาพที่ 1 ผล Gel Electrophoresis จากการตรวจหา PRRSV โดยใช้ไพร์เมอร์ที่จ าเพาะต่อยีน ORF5 PRRSV-NA โดย
ผลผลิต PCR มีขนาด 915 bp Lane M คือ DNA marker และ Lane 1-4 คือตัวอย่างที่ให้ผลบวก 

ตัวอย่างซีรัมสุกรที่ให้ผลบวกด้วยวิธี RT-PCR โดยใช้ไพร์เมอร์ที่มีความจ าเพาะต่อยีน ORF7 จะ
ถูกน าไปเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมต่อยีน ORF5 โดยผลผลิต PCR มีขนาด 915 bp ซึ่งผลการ
ทดลองแสดงในภาพที่ 1

ผลการวิเคราะห์การรวมตัวใหม่ (recombination) ของนิวคลีโอไทด์ส่วน ORF5 ของ PRRSV-NA

เพื่อพิจารณาการสร้างวงศ์วานวิวัฒนาการขึ้นใหม่ (Phylogenetic reconstruction) จ านวน 178

sequences ที่ประกอบด้วย ไวรัสจากการศึกษาในครั้งนี้จ านวน 6 strains และ PRRSV-NA สายพันธุ์

อื่นๆที่ระบาดในประเทศไทย อเมริกา ยุโรปและเอเชีย พบว่าไม่มกีารรวมตัวใหม่ในนิวคลีโอไทด์

ORF5 ระหว่าง 178 sequences ตามเกณฑ์การยอมรับดังกล่าว จากนั้นจึงสร้างวงศ์วานวิวัฒนาการ

ของตัวอย่างทั้งหมดตามเกณฑ์การจัดกลุ่มของ Shi et al. (2010) พบว่าไวรัส PRRSV-NA ที่ระบาดใน

ประเทศไทย จัดอยู่ใน lineage 1, 5 และ 8 โดยไวรัสสายพันธุ์หลักที่ 1 และ 2 (6 strains) ถูกจัดอยู่

ใน lineage 8/sublineage 8.7/NA ในขณะที่ ไวรัสวัคซีน MLV PRRSV-NA ที่ใช้ในฟาร์ม จัดอยู่ใน

lineage 5 (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 Phylogenetic tree ของไวรัส PRRSV-NA ยีน ORF5 ประกอบด้วย PRRSV-NA ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จ านวน 6 strains

และสายพันธุ์อ้างองิ รวมจ านวน 178 sequences สี่เหลี่ยมสีเขียว คือ ไวรัสทั้ง 6 strains ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจัดอยู่ใน lineage

8/sublineage 8.7/NA ตัวอักษรสีแดงคือ ไวรัสวัคซีน MLV PRRSV-NA ซึ่งจัดอยู่ใน lineage 5 และไวรัส PRRSV-NA ที่เคยระบาดใน

ประเทศไทยแทนด้วยสี่เหลี่ยมสีด า

เพื่อท าการศึกษาย้อนหลัง (retrospective study) เกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุกรรมของ PRRSV-NA ที่แยกได้จากสุกรขุนในปี พ.ศ.
2558-2559 ในฟาร์มสุกรจากภาคตะวันออกที่มีการใช้วัคซีนอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการระบาดของ novel PRRSV ทั้งสองสาย
พันธุ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุงและวางแผนการใช้วัคซีนในอนาคต


