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บทคัดย่อ: Carp edema virus (CEV) ซึ่งเป็น poxvirus อยู่ในครอบครัวของ Chordopoxvirinae ทําให้เกิด

ปัญหาต่อสุขภาพอย่างมากโดยเฉพาะในปลาคาร์พระยะวัยรุ่น ในทวีปเอเชียมีการตรวจพบในประเทศญี่ปุ่น 

ส่วนการระบาดในทวีปยุโรปมีรายงานการตรวจพบในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สาธารณรัฐเชค 

สหพันธรัฐเยอรมันนี ตามลําดับ ปลาที่ป่วยจะแสดงอาการเฉื่อยชา ไม่เคลื่อนไหวมีลักษณะตาจม ซี่เหงือกบวม 

และเน้ือเย่ือซี่เหงือกตาย ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ปลาไม่สามารถใช้เหงือกในการหายใจ เหน่ียวนําให้

ร่างกายขาดอากาศ และเสียชีวิตในที่สุด อัตราการตายอาจสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ การตรวจหาเช้ือไวรัส CEV ใน

ปลาที่แสดงอาการด้วยวิธี PCR และ nested PCR น้ันยังไม่มีความไว (sensitivity) สูงเพียงพอ จึงมีพัฒนาการ

ตรวจหาเช้ือดังกล่าวด้วยวิธี real-time PCR ซึ่งทําให้มีความไวในการตรวจมากข้ึนและยังสามารถตรวจวัด

ปริมาณของไวรัสในตัวอย่างที่ส่งตรวจได้อีกด้วย 
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Abstract: Carp edema virus (CEV) is a poxvirus, which is classified in family Chordopoxvirinae. 

CEV causes a serious health impact on juvenile carp. In some several countries of Asia, Japan 

for instant, CEV was commonly detected in several fish farms. This is consistent with the 

epidemiological data in Europe such as in England, Netherland, Austria and Germany 

respectively. Affected fish show lethargic movement, enopthalamia, swollen and necrotic gill, 

which induced anoxia and subsequently cause death, which more than 80 % mortality rate 

was found. Detection of CEV in sickness fish with PCR and nested PCR showed low sensitivity 

of detection. Therefore, real-time PCR was developed for detection of CEV. This method has 

more sensitivity response and could detect viral load in sample. 
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บทนํา 

การติดเช้ือไวรัสเป็นสาเหตุของโรคท่ีรุนแรงที่

ทําให้อัตราป่วยและอัตราการตายท่ีสูงในปลา (Amita 

et al., 2002; Hedrick et al., 2000; Oyamatsu et 

al., 1997) ทั้ ง น้ี  Cyprinid herpesvirus 3 (CyHV–

3, KHV) เป็นเช้ือไวรัสสําคัญที่ก่อโรคในปลาคาร์พ 

(fancy carp) (Cyprinus carpio) ทําให้เกิดโรค Koi 

herpes viral disease (KHVD) นอกจ าก น้ั น เ ช้ื อ 

Spring viremia of carp virus (SVSV) ที่ ก่ อ โ ร ค 

Spring viremia of carp (SVC) จัดเป็นโรคที่สําคัญ

มากที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ 

(World organization for animal health ห รื อ 

Office International des Epizooties; OIE (OIE: 

Aquatic Animal Health Code, 2012) แ ล ะ

สหภาพ ยุ โ รป  (Council Directive 2006/88/EC, 

2006) ตลอดจนประเทศแถบเอเชียที่มีการเพาะเลี้ยง

ปลาคาร์พให้ความสําคัญ ปลาที่ติดเช้ือ KHV แสดง

อาการภายนอกบริเวณผิวหนังร่วมกับภาวะเน้ือตายที่

เหงือก (gill necrosis) ต้ังแต่การพบอุบัติการณ์ของ

โรคในราวช่วงปลายปี ค.ศ. 1990 ทําให้เกิดความ

เสียหายอย่างรุนแรงต่อวงการอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยง

ทั่วโลกอย่างมากทั้งปลาคาร์พที่มาจากธรรมชาติและ

จากการเพาะเลี้ยง 
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นอกจากน้ันการติดเช้ือจาก carp edema 

virus (CEV) ซึ่งเป็น poxvirus ที่ทราบกันดีว่าทําให้

เกิดปัญหาต่อสุขภาพอย่างมากโดยเฉพาะในปลา

คาร์พ ด้วยอุบัติการณ์ที่เด่นชัดปรากฏขึ้นในแต่ละ

พ้ืนที่ การติดเช้ือ CEV มีการตรวจพบในประเทศ

ญี่ปุ่นต้ังแต่ปี ค.ศ. 1974 โดยเฉพาะฤดูใบไม้ผลิและ

ฤดูใบไม้ร่วงที่อุณหภูมินํ้าระหว่าง 15 – 25 องศา

เซลเซียส เมื่อมีการขนย้ายปลาจากบ่อดินไปยังบ่อ
ซีเมนต์ที่บรรจุนํ้าใหม่ ในปลาระยะโตเต็มวัย จะพบ

อาการเฉื่อยชา ไม่เคลื่อนไหว ซึ่งจัดเป็นอาการทาง

คลินิกที่สําคัญในโรคดังกล่าว และเป็นที่มาของช่ือ 

“Koi sleepy disease” (KSD) (Ono et al., 1986) 

 

สาเหตุ 

Carp edema virus (CEV) จัดเป็น poxvirus 

ที่อยู่ในครอบครัวของ Chordopoxvirinae ซึ่งเป็น

ไวรัสกลุ่มใหญ่และมีความซับซ้อน ประกอบด้วยส่วน

ของจีโนมแบบดีเอ็นเอสายคู่ ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง 

แบ่งตัวได้ใน cytoplasm และก่อโรคในพวกที่มี

กระดูกสันหลังหลายชนิดรวมถึงสัตว์เลื้อยคลาน นก 

และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นอกจากน้ัน poxvirus-like 

particles ตรวจพบในปลาคาร์พ koi carp จากฟาร์ม
ที่ป่วย นอกจากน้ันพบในปลา ayu (Plecoglossus 

altivelis) และปลา Atlantic salmon (Gjessing et 

al., 2015) 

 

ระบาดวทิยา 

การระบาดในแถบเอเชียซึ่งเป็นจุดกําเนิดของ

โรค KSD มีรายงานการพบคร้ังแรกในประเทศญี่ปุ่น 

ในช่วงปี ค.ศ. 1970 ในปลาคาร์พวัยรุ่น จัดเป็นโรค

ระบาดร้ายแรง (epizootic disease) ในช่วงเวลา

ดังกล่าว ซึ่งก่อความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการ

เพาะเล้ียงปลาของญี่ปุ่นอย่างมาก (Oyamatsu et 

al., 1997a; Miyazaki et al., 2005) ส่วนการระบาด

ในทวีปยุโรปมีรายงานการตรวจพบต้ังแต่ปี ค.ศ.2013 

ใ น ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤษ  (Way and Stone, 2013) 

หลังจากนั้นไม่นานพบการระบาดของไวรัสน้ีใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Haenen et al., 2014) และ

ประเทศออสเตรีย  (Lewisch et al., 2015) ส่วน

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี ค.ศ. 2014 พบการระบาด 
KSD ในฝู งปลา  koi ของสห พันธ รั ฐ เ ยอรมั น นี

ตามลําดับ (Jung-Schroers et al., 2015) จนกระทั่ง

มีการระดมความคิดเห็นจากผู้ เ ช่ียวชาญ เพ่ือหา

มาตรการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามควบคุมโรค 

KSD ให้เกิดขึ้นอย่างรัดกุม (Haenen et al., 2016) 

 

อาการทางคลนิิก 

การระบาดของโรคคร้ังแรกในประเทศญี่ปุ่น 

พบปลาคาร์พระยะรุ่นแสดงอาการขาดอากาศหายใจ 

ว่ายบริเวณผิวนํ้าหรือบริเวณทางนํ้าเข้าส่วนการ

ระบาดในทวีปยุโรปพบในช่วงปลาที่มีอายุ ทั้งในปลา

คาร์พทั่วไป และปลาคาร์พสวยงาม โดยปลาที่ป่วยจะ

นอนน่ิงบริเวณพ้ืนบ่อ เคลื่อนไหวช้าลงคล้ายอาการ

ง่วงนอน เป็นที่มาของชื่อโรค Koi sleepy disease 
(KSD) จากการศึกษาที่ผ่านมา (Ono et al., 1986; 

Oyamatsu et al., 1997a; Miyazaki et al., 2005) 

ส่วนมากพบ CEV จากเน้ือเย่ือของเหงือกปลาที่ป่วย 

อาจพบได้บ้างในส่วนของผิวหนัง ตับ หรือม้าม 

(Amita et al., 2002) 

ปลาที่ป่วยมีลักษณะตาจม (enophthamalia) 

ซี่เหงือกบวม (gill edema) และเน้ือเย่ือซี่เหงือกตาย 

(necrotic lamellae) ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้

ปลาไม่สามารถใช้เหงือกในการหายใจ เหน่ียวนําให้

ร่างกายขาดอากาศ และเสียชีวิตในที่สุดส่วนพยาธิ
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สภาพอ่ืนที่เด่นชัดที่ผิวหนังที่พบบ่อยบริเวณรอบปาก

และส่วนฐานครีบ  อัตราการตายอาจสูงถึ ง  80 

เปอร์เซ็นต์ โดยไม่พบการติดเช้ือร่วมจากปรสิต เช้ือ

รา รวมถึงแบคทีเรียที่ก่อโรครุนแรงปริมาณจํานวน

มากในปลาชนิดน้ี (Jung-Schroers et al., 2015) 

 

การตรวจวินิจฉัย 

การตรวจคัดกรองโรคใช้การซักประวัติ อาการ
ทางคลินิก ร่วมกับการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของ

ปลาที่มีอาการ พบการเพ่ิมขึ้นและรวมตัวกันของซี่

เหงือก มีการหนาตัวและบวมนํ้าของเซลล์บุผิวของซี่

เหงือกย่อย รวมทั้งมีการลอกหลุดของเซลล์บุผิว 

(Miyazaki et al., 2005; Oyamatsu et al., 1997a; 

Jung-Schroers et al., 2015) ทั้งน้ีการยืนยันการ

ติดเช้ือในฝูงปลาที่ยังไม่แสดงอาการน้ันมีความจําเป็น

อย่างย่ิง เพ่ือทําการควบคุมไม่ให้แพร่ระบาดในวง

กว้างขึ้น  

การแยก virus จากตัวอย่างเน้ือเย่ือปลาป่วย 

สามารถทําได้ใน Common Carp Brain (CCB) cells 

รวม ท้ั ง  EPC, BF-2, RTG-2 และ  CHSE cells แ ต่

ตรวจไม่พบ Cytopathic effect (Lewisch et al., 

2015) 
การตรวจทางชีวโมเลกุลเพ่ือพิสูจน์ทราบ viral 

genome ด้วยขบวนการทางชีวโมเลกุลได้ถูกนํามาใช้

ยืนยันการพบ CEV ในตัวอย่างที่สงสัยว่าป่วยด้วยโรค

น้ี การเก็บตัวอย่างสําหรับการส่งตรวจมีความสําคัญ

อย่างย่ิง พบว่าการเก็บตัวอย่างจากเมือกของผิวหนัง 

ซี่เงือก และเลือด สามารถตรวจพบ CEV ได้ดี ส่วน

ตัวอย่างที่ได้มาจากอวัยวะภายใน เช่น ไต ม้าม ถุงลม 

ให้ผลบวกที่ไม่ชัดเจน 

ปัจจุ บันการตรวจหา CEV ในปลาที่แสดง

อาการด้วย PCR และ nested PCR น้ันอาจจะยังไม่

พบ CEV ในปลาทุกตัวที่สงสัยได้ทั้งที่ผลการตรวจหา 

carp herpesvirus แบคทีเรียหรือปรสิตอ่ืนๆให้ผล

เป็นลบ อาจจะเป็นเพราะปริมาณของไวรัสในปริมาณ

ที่ ตํ่ า  (Jung-Schroers et al., 2015) ดั ง น้ั น จึ ง มี

พัฒนาการตรวจหาเช้ือดังกล่าวด้วย real-time PCR 

ซึ่งช่วยให้ทราบสภาวะของ viral load เชิงคุณภาพ

ในตัวอย่างที่ส่งตรวจได้ดีย่ิงขึ้น และสามารถประเมิน

ถึงความสําคัญของไวรัสต่อสาเหตุการเกิดโรคทําให้
สามารถสืบสวนถึงการเปลี่ยนแปลงของการติดเช้ือ

ของไวรัสในฝูงปลาที่แสดงอาการป่วย (Adamek et 

al., 2016) 

 

การควบคุมปอ้งกัน 

โรค KSD สามารถก่อความสูญเสียได้สูงถึง 80 

% ในฝูงปลา koi พ้ืนเมืองที่มีการเลี้ยงในญี่ ปุ่นจึง

จัดเป็นโรคที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการเลี้ยงปลา 

koi จากการสังเกตพบปลาป่วยที่แช่ด้วยเกลือความ

เข้มข้น 0.5 % จะช่วยทําให้ซี่ เหงือกสะอาดและ

สามารถแลกเปลี่ยนอากาศได้มากขึ้น สามารถลดการ

สูญเสียของเจ้าของฟาร์มปลาในญี่ ปุ่นได้อย่างดี 

(Miyazaki et al.,  2005; Seno et al., 2003) และ

ช่วยให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาสามารถวางแผน
ควบคุมป้องกันโรค KSD เป็นไปได้ดี ในส่วนสหภาพ

ยุโรปหลังจากอุบัติการณ์ที่พบในหลายประเทศ เช่น 

อังกฤษ ออสเตรีย และสหพันธรัฐเยอรมันนีหน่วยงาน

ที่ดูแลสุขภาพปลาได้วางมาตรการเฝ้าระวังโรคน้ีอย่าง

เข้มข้น ตามระเบียบของ EU directive 2006/88/EG 

ในการวางมาตรการจํากัดการแพร่กระจายของเช้ือ

ไว รัส  CEV ในฝู งปลาคาร์พที่ มี ก าร เลี้ ย งอ ย่า ง

แพร่หลายหลายประเทศในยุโรปตระหนักถึงการ

แพร่กระจายของโรคไวรัสที่สําคัญในปลา เช่น โรค 

KHVD ซึ่งจัดเป็นโรคอันตรายท่ีเคยพบอุบัติการณ์มา
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ก่อน ดังน้ันการตรวจคัดกรองโรค KSD จึงถูกจัดเป็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคสําหรับการตรวจสุขภาพ

ปลาทั้งในห้องปฏิบัติการตรวจโรคปลาระดับชาติและ

ภูมิภาค (Jung-Schroers et al., 2015) 
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