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ค าน า 
 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทยแ์ละการเลีย้งสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร เป็น
การประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี การจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จัดเป็นครั้งท่ี ๑๑ ซึ่งจัดขึ้นในวัน
ศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี ้ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร โดยมีธมีของการประชุม ฯ คือ “กัญชาสู่การใช้ประโยชน์ทางเลือกสัตวแพทยไ์ทย” การจัดการประชุม
วิชาการฯ ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การเสวนา และ การบรรยายทางวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ ์
ตลอดจนการน าเสนอผลงานทางวิชาการโดยนักวิชาการจากภายใน และภายนอกสถาบัน รวมถึงการออกร้านแสดงผลติภณัฑ ์
จากบริษัท ห้างร้านต่างๆ คณะผู้จัดการประชุมวิชาการฯ ไดจ้ัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ ฉบับน้ีโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข้อมลูและบทความทางวิชาการที่น าเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับ
นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ ทางคณะผูจ้ัดงานประชุมวิชาการฯ ขอขอบพระคณุ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร ที่สนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการจดังาน ตลอดจน สถาน
ประกอบการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ทางคณะผู้จัดงานฯ ขอน้อมรับ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการปรับปรุงการจัดการประชุมวิชาการฯ ในครั้งต่อไปให้ดยีิ่งข้ึนอีก และขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่น้ี
ดว้ย 
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Invited Speaker 
การรักษาด้วยรังสีในสัตว์เล็ก 

Radiation treatment in small animal practices 
 

วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ 
 

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล้ียง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
โรคมะเร็งจัดเป็นโรคที่มีความส าคัญในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดค่อนข้างยากและมีหลายขั้นตอน

ในการรักษา การรักษาโรคมะเร็งนั้นมีหลายวิธีในการรักษา เช่น การผ่าตัด รังสีรักษา เคมีบ าบัด ภูมิคุ้มกันบ าบัด การรักษา
แบบมุง่เป้า ยีนบ าบัด การแพทย์ทางเลือก เช่น การใช้สมุนไพร ธรรมชาติบ าบัด วารีบ าบัด ฝังเข็ม  เป็นต้น ซึ่งการรักษามะเร็ง
นั้นจะใช้หลายวิธีร่วมกัน (combination therapy)  ในทางสัตวแพทย์ การผ่าตัดและเคมีบ าบัด เป็นวิธีมาตรฐานที่เลือกใช้กัน
มากในปัจจุบัน ส่วนรังสีรักษายังไม่แพร่หลายนักในประเทศไทย เนื่องจากยังขาดเครื่องมือซึ่งมีราคาสูงมาก ดังนั้นในอนาคต
อาจจะมีเครื่องมือเกี่ยวกับรังสีรักษา สัตวแพทย์จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้รังสีในการรักษาโรคมะเร็งเบื้องต้น เพื่อเป็น
แนวทางประกอบการรักษาโรคมะเร็งในสัตว์ต่อไปในอนาคต 

รังสีรักษา 

รังสีรักษา (radiation therapy) เป็นการรักษาเนื้องอกหรือมะเร็งโดยใช้รังสีพลังงานสูงไปท าลายเซลล์ อาจเรียกว่า 
radiotherapy หรือ radiation oncology  หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า การฉายแสงหรือฉายรังสี เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้ในการ
รักษาโรคมะเร็ง ขั้นตอนในการรักษาก่อนท่ีจะฉายรังสีมีหลายข้ันตอน จึงควรที่จะรู้จักธรรมชาติของรังสีเชิงฟิสิกส์ รังสีชีววิทยา 
และเครื่องมือในทางรังสีรักษา เพ่ือท่ีจะเป็นพ้ืนฐานในการใช้ทางคลินิกต่อไป 

รังสีฟิสิกส์เบ้ืองต้น 

ชนิดของรังสีที่ใช้ในรังสีรักษาอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic radiation)  
เช่น เอกซเรย์ (x-ray)  รังสีแกมมา (gamma ray) และรังสีอนุภาค (particle radiation) ได้แก่ อิเล็กตรอน นิวตรอน 
โปรตอน เป็นต้น 

ส าหรับรังสีที่ใช้ในรังสีรักษานั้น ส่วนใหญ่แล้วใช้รังสีเอกซ์ (x-ray) พลังงานสูง (high energy photon) ซึ่งผลิตมา
จากเครื่องเร่งอนุภาค (linear accelerator) ซึ่งสามารถให้ความต่างศักย์ไดห้ลายค่า เช่น 4, 6 หรือ 10 เมกกะโวลต์ (MV)  ท า
ให้สามารถผลิตพลังงานเอกซเรย์ (x-ray photon) ออกมาได้หลากหลาย  ส่วนรังสีแกมมา (gamma ray) ได้มาจากการสลาย
ธาตุกัมมันตรังสี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้ โคบอลต์ 60  ซึ่งให้ความต่างศักย์คงที่ 1.25 MeV นอกจากนั้นก็จะเป็น ไอริเดียมหรือ
ซีเซียม ซึ่งสลายให้รังสีแกมมาเช่นกัน มักใช้ในการใส่แร่  นอกจากน้ีรังสีอิเล็กตรอน ก็นิยมใช้ในการรักษาในระยะตื้นๆ ซึ่งผลิต
ได้จากเครื่องเร่งอนุภาคเช่นกัน ซึ่งสามารถให้ปริมาณอิเล็กตรอนได้หลายค่าตั้งแต่ 4-20 MeV 
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ปฏิกิริยาเมื่อรังสีกระทบกับเนื้อเยื่อ  (Interaction of radiation with tissues) 

เมื่อรังสีกระทบกับเนื้อเยื่อแล้วจะเกิดการสูญเสียพลังงานไป โดยปฏิกิริยาส่วนใหญ่คือ Compton effect ซึ่งจะมีผล
ท าให้อิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆ นิวเคลียสของเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานและเคลื่อนที่ไปชนอิเล็กตรอนข้างเคียง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของพลังงานเช่นกัน ซึ่งพลังงานนี้จะลดลงตามความลึกของเนื้อเยื่อและความหนาแน่นของเนื้อเยื่อ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในอะตอมของเซลล์เนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวโมเลกุลต่อไป 

 
ชนิดของรังสีรักษาที่ใช้ในทางสัตวแพทย์  (Type of veterinary radiotherapy) 

1. Brachytherapy เป็นการน าเอาแหล่งก าเนิดรังสีให้ปล่อยรังสีใกลก้ับเนื้อเยื่อมากท่ีสดุ ดังนั้นจึงใช้แหล่งก าเนิดรังสี
สอดใส่หรือฝังเข้าไปในเนื้อเยื่อ มกัใช้กับเนื้องอกหรือมะเร็งท่ีอยู่ผิวตื้น เช่น มะเร็งผิวหนัง มะเร็งโพรงจมูก เป็นต้น 
รังสีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นรังสีแกมมาที่ได้จากธาตุกัมมันตรังสี เช่น ซีเซียม ไอริเดียม 

2. Teletherapy  เป็นการใช้พลังงานจากรังสีที่มีต้นก าเนิดอยู่หา่งจากเนื้อเยื่อ โดยมีระยะประมาณ 90-100 
เซนติเมตร ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งรังสีเอกซ์และอเิล็กตรอน ซึ่งผลติจากเครื่องเร่งอนุภาคและรังสีแกมมาจากเครื่อง
โคบอลต-์60 เป็นเทคนิคท่ีใช้มากที่สุดในทางสัตวแพทย ์

3. Systemic therapy  เป็นการน ารังสีหรือแหล่งก าเนิดรังสีเขา้ไปในร่างกาย โดยทางการกินหรือฉีดเข้าไปในร่างกาย
ทางเส้นเลือด วิธีนี้นิยมใช้ในการรักษาแมวท่ีเป็นมะเร็งของไทรอยด์ โดยให้กิน iodine-131 ส่วนการฉีดเข้าไปใน
ร่างกายท าไดโ้ดยใช้ภมูิคุ้มกันของร่างกายเป็นตัวพาสารรังสีเข้าไปออกฤทธิ์ เราอาจเรียกว่า immune-
radiotherapy 

หน่วยทางรังสีรักษา  (Unit of radiotherapy) 

หน่วยท่ีใช้ดูปริมาณรังสีที่ใช้ในทางรังสีรักษานั้นเป็นปริมาณรังสีดดูซบั (absorbed dose) โดยหน่วยเก่าท่ีใช้นั้น คือ 
RAD (แรด)  ส่วนหน่วยท่ีใช้ในปัจจุบันนั้น คือ Gray (Gy)  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 จูล/กิโลกรัม โดยที่ 1 RAD มีค่าเท่ากับ 1 cGy 
(เซนติเกรย์) ดังนั้น 1 Gy จึงเท่ากับ 100 RAD 

รังสีชีววิทยา (radiobiology) 

 การใช้รังสีในทางรังสีรักษานั้น อาศัยหลักการของรังสีเข้าไปท าลาย DNA ซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยในทางตรงนั้น รังสีพลังงานสูงจะท าให้อิเล็กตรอนเข้าไปท าลายสาย DNA  โดยตรง หรือถ้าเป็นทางอ้อมนั้น
อิเล็กตรอนจะไปรวมกับน้ าภายในเซลล์หรือเนื้อเยื่อ เกิดเป็นอนุมูลอิสระแล้วเข้าไปท าลายสาย DNA เช่นกัน  เมื่อ DNA เกิด
การเสียหายแล้วมีผลท าให้เซลล์เกิดความผิดปกติน ามาซึ่งการเกิดการตายของเซลล์ (cell death) ในที่สุดซึ่งรังสีจะต้องมี
พลังงานสูงพอ มิฉะนั้นเซลล์จะไม่เกิดการตายขึ้น เมื่อเกิดการตายท าให้เซลล์ไม่สารมารถแบ่งตัวได้อีกต่อไป บางเซลล์อาจจะ
แบ่งตัวได้อีกไม่กี่ครั้ง (loss of colony forming activity)  ก็เสียหายและตายในที่สุด เรียกการตายของเซลล์แบบนี้ว่า 
reproductive cell death  เช่น เซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร เซลล์ในไขกระดูกและเซลล์สืบพันธุ์เป็นต้น  ส่วนการตายอีกแบบ
นั้น เรียกว่า non-mitotic death ซึ่งเซลล์จะเสียหน้าที่ไปและตายในที่สุด เซลล์จ าพวกนี้ได้แก่ เซลล์ตับ เซลล์ประสาทและ
เซลล์กล้ามเนื้อ เป็นต้น 
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ผลข้างเคียงของรังสีต่อสัตว์ป่วย 

1. ผลแบบเฉียบพลัน  (acute effect) ขึ้นกับบริเวณที่ฉายรังสี เช่น ผวิเยื่อบุอักเสบ (mucositis) น าลายแห้ง อาเจียน 
คลื่นไส้ ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น 

2. ผลแบบเรื้อรัง (late effect) มักเกิดจากการฉายรังสเีสร็จสิ้นแล้วนานหลายเดือนถึงเป็นปี เช่นการเกดิ fibrosis หรือ
หน้าท่ีของอวัยวะหรือส่วนท่ีอยู่ใกล้กับริเวณที่รับรังสีเสียหาย 

เคร่ืองมือในทางรังสีรักษา (radiotherapy instruments)  เครือ่งมือท่ีใช้อาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ 

1. แหล่งก าเนิดรังส ี (source of radiation)  เป็นเครื่องมือท่ีท าหน้าที่ให้รังสีออกมาตามชนิดของแหลง่ก าเนิด 

a. เครื่องเอกซเรย์ชนิดผิว (superficial x-ray) เป็นเครื่องให้รังสเีอกซ์ปริมาณต่ าซึ่งมีความตา่งศักย์ไม่เกิน 
100 kV มักใช้กับเนื้องอกชนิดผิว 

b. เครื่องเอกซเรย์ชนิดลึก (deep x-ray) หรือ orthovoltage เป็นเครื่องให้รังสีเอกซ์ปริมาณสูง ความต่าง
ศักย์ตั้งแต่ 200-500 kV มักใช้กับเนื้องอกของผิวหนังหรือเนื้องอกที่ไม่ลึก 

c. เครื่องฉายรังสีโคบอลต์ (telecobalt) เป็นเครื่องให้รังสีแกมมาพลังงานสูง มีหัวเครื่องขนาดใหญบ่รรจุธาตุ
โคบอลต์ 60 อยู่ด้านใน สามารถใช้ในเนื้องอกที่อยู่ในช้ันลึก 

d. เครื่องเร่งอนุภาค (linear accelerator : LINAC) เป็นเครื่องให้รังสีเอกซ์พลังงานสูงถึง 1 MV (megavolt)  
สามารถใช้ในเนื้องอกที่อยู่ในช้ันลึกได้ด ี

e. เครื่องใส่แร่ (brachytherapy unit)  เป็นเครื่องมือส าหรับใสแ่ร่ไปตามสายซึ่งฝังหรือสอดใสเ่ข้าไปใน
อวัยวะที่ใกล้เนื้องอกเพื่อรังสีแกมมา แบ่งได้เป็นชนิดให้รังสีปริมาณต่ า (low dose rate : LDR) และชนิด
ให้รังสีปริมาณสูง (high dose rate : HDR) ซึ่งไม่ค่อยนิยมใช้ในทางสัตวแพทย ์

2. เครื่องจ าลองการรักษา (simulator)  เป็นเครื่องมือท่ีถ่ายภาพรังสีเพื่อน าไปวางแผนการรักษา โดยต าแหน่งที่ถ่าย
รังสีนี้จะเป็นต าแหน่งเดียวกับต าแหน่งขณะฉายรังสี  โดยเครื่องท่ีมใีช้ในปัจจุบันมี 2 แบบ คือ  X-ray simulator  
เป็นเครื่องจ าลองการรักษาโดยใช้การถ่ายภาพรังสี 2 มิต ิ  และ Computed tomography simulator เป็นเครื่อง
จ าลองการรักษาโดยใช้ระบบเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-scan) ซึ่งจะไดภ้าพหลายระนาบและสามารถสร้างเป็นสาม
มิติได้ เพื่อน าไปวางแผนการรักษาแบบสามมติิได้หลายเทคนิค 

3. ระบบวางแผนการรักษา (treatment planning system)  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงซึง่มีโปรแกรมที่
ท าหน้าที่ค านวณทิศทาง ปริมาณรังสีใหเ้ข้าไปยังเนื้องอกได้อย่างถูกต้องและแม่นย า โดยมผีลกับเนื้อเยื่อปกติน้อย
ที่สุด ซึ่งใช้กับการวางแผนการรักษาแบบสามมิติเป็นส่วนใหญ ่

 

 



4 

 

จุดมุ่งหมายของการรักษาด้วยรังสี 

1. มุ่งรักษาเนื้องอกหรือมะเร็งให้หายขาด (curative treatment)  หวังผลที่จะให้หายขาดจากโรค ดังนั้นปริมาณรังสี
ต้องสูงพอที่ท าลายเซลลม์ะเร็งและบริเวณรับรังสีต้องครอบคลุมพอ ซึ่งอาจจะให้รังสีเพียงอย่างเดยีวหรือใช้วิธีอื่น
ร่วมด้วยกไ็ด ้

2. รักษาแบบประคับประคอง (palliative treatment)  เป็นการรักษาท่ีหวังผลเพียงแค่บรรเทาหรือทเุลาอาการที่เกิด
จากก้อนเนื้องอกหรือมะเร็ง ปริมาณรังสจีึงให้น้อยกว่า มุ่งหวังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดอาการเจบ็ปวด 

การใช้รังสีรักษาร่วมกับวิธีอืน่ 

1. รังสีรักษาร่วมกับการผ่าตดั  โดยอาจให้รังสีก่อนการผ่าตดั (neoadjuvant) เพื่อท่ีจะลดขนาดของก้อนเนื้องอกหรือ
มะเร็งก่อนท่ีจะผ่าตดั หรือให้รังสหีลังผ่าตดั (adjuvant) เพื่อท่ีจะก าจัดส่วนท่ีไม่สามารถตัดออกได้หมด 

2. รังสีรักษาร่วมกับเคมีบ าบัด  เพื่อท่ีจะควบคุมมะเร็งท่ีแพร่กระจายไปนอกเหนือจากการให้รังสีรักษาเฉพาะที่แล้ว 
โดยอาจให้ก่อน (neoadjuvant) หรือหลังเคมีบ าบัด (adjuvant)  นอกจากน้ันอาจจะให้เคมีบ าบัดรว่มกับรังสีรักษา
ร่วมในเวลาเดียวกัน (radio-chemotherapy) 

3. รังสีรักษาร่วมกับวิธีอ่ืนๆ เช่น ร่วมกับ immunotherapy เป็นต้น 

ขั้นตอนของการรักษาด้วยรังสี (step of radiotherapy) 

- การประเมินสัตว์ป่วย (patient evaluation) : สัตว์ป่วยจะต้องประเมินสุขภาพเบื้องต้นและความพร้อมท่ีจะวาง
ยาสลบ และควรได้รับการแก้ไขเมือ่อยู่ในสภาวะโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ภาพวินิจฉัยของก้อนเนื้องอก (tumor imaging) : อาจใช้เครื่องมือทางรังสีหลายชนิดร่วมกัน เพื่อก าหนดขอบเขตใน
การฉายรังสี ซึ่งปกติจะใช้ภาพรังสแีละภาพจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นส าคัญ  

- การประเมินก้อนเนื้องอกและเลือกวิธีรักษา (staging tumor and therapeutic selection) : ประเมินจากลักษณะ
ทางจุลพยาธิ ภาพวินิจฉัย และอืน่ๆ เพื่อก าหนดระยะของมะเร็งซึง่จ าเป็นในการเลือกวิธีรักษา แล้วเลือกวิธีรักษา
ตามหลักการเลือกเทคนิคการรักษาข้างต้น 

- การจ าลองการรักษา (simulation) : เพื่อจัดท่าสตัว์ก่อนการฉายแสงจริงและเพื่อก าหนดทิศทางของล ารังสีทีไ่ด้จาก
การค านวณ โดยท่าท่ีสตัว์นอนในเครื่องจ าลองการรักษา (simulator) จะเป็นท่าเดียวกันกับเวลาที่ฉายแสงจริง 

- การวางแผนการรักษา (radiation treatment planning) : เป็นการน าภาพจากการจ าลองการรกัษามาค านวณ
ปริมาณรังสีและทิศทางของล ารังสซีึ่งข้ึนกับการเลือกวิธีการรักษา โดยวิธีพื้นฐานท่ีสุด คือ เทคนิคการฉายแบบสอง
มิติ (2-dimension)   กล่าวคือฉายรังสีเข้าไปท่ีก้อนเนื้องอก  2 ทิศทางอีกทั้งยังมีเทคนิคการรักษาแบบสามมติิ (3 
dimension conformal radiotherapy : 3D-CRT) และสี่มติิในเทคนิคขั้นสูง 

- การให้รังสี (radiation delivery) : เป็นการให้รังสตีามเครื่องมือที่ให้รังสีตามที่เลือกเทคนิคการรักษาไว้ โดยสัตว์จะ
ถูกวางยาสลบเป็นช่วงเวลาระยะสัน้ 
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- การประเมินหลังการให้รังสี (post-radiation evaluation) : เพื่อจัดการผลแทรกซ้อน ติดตามผลการรักษา โดยควร
จะนัดตรวจทุกๆ 2 อาทิตย์ และเมื่อหลังจากนั้นอาจจะนัดมาประเมินทุกๆ 3-6 เดือน 

การใช้รังสีรักษาทางสัตวแพทย์ (clinical veterinary radiotherapy) 

การให้การรักษาด้วยรังสีในทางสัตวแพทย์มีข้อแตกต่างจากในคนหลายประเด็น เช่น การใช้หลายวิธีในการรักษา 
การวางยาสลบทุกราย อีกทั้งในกรณีที่จะท าให้คุณภาพชีวิตของสัตว์ดีขึ้นนั้น มีวิธีเมตตาฆาต (euthanasia) ซึ่งอนุญาตให้ใช้ใน
สัตว์ ส่วนในเรื่องของขนาดและปริมาณรังสีนั้น ในสัตว์จะใช้รังสีปริมาณมากต่อการฉายแต่ละครั้ง แต่จ านวนครั้งในการฉาย
และปริมาณรังสีรวมจะน้อยกว่าในคน ซึ่งสิ่งท่ียากกว่าในคนคือ ขนาดตัวสัตว์ค่อนข้างจะหลากหลาย มีรูปร่างโค้งเว้ามากกว่า
และต้องวางยาสลบแต่ก็มีข้อดีคือสามารถจัดท่าและจัดการตัวสัตว์ได้อย่างสะดวก 

มะเร็งของสุนขัและแมวท่ีใช้รังสรัีกษา 

Oral tumors, thyroid carcinoma, mast cell tumors, soft tissue sarcoma, nasal carcinoma, brain 
tumor, osteosarcoma, lymphoma, anal sac adenocarcinoma, transmissible venereal tumor (TVT) 

มะเร็งของแมวที่ใช้รังสีรักษา 

Soft tissue sarcoma : vaccine-associated, cutaneous squamous cell carcinoma, oral and nasal 
squamous cell carcinoma, lymphoma, thymoma 
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บทน า 

โรคติดเช้ือปรสิตในกระแสเลือดในโคนมที่ส าคัญซึ่งพบได้บ่อยในประเทศไทย ได้แก่ โรคอะนาพลาสโมซิส 
(Anaplasmosis) โรคบาบีซิโอซิส (Babesiosis) และโรคทริพพาโนโซโมซิส (Trypanosomosis) ซึ่งโดยมากมักมีแมลงดูด
เลือด (Blood sucking insect) เป็นพาหะน าโรค ส่งผลต่อทั้งสุขภาพโค คุณภาพ และปริมาณผลผลิตน้ านม ร่วมทั้งมี 
ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต (นันทิยา และคณะ, 2558; มานพ, 2540; ไพทูล, 2557; นารีรัตน์, 2552) จังหวัดชุมพรเป็นหนึ่ง
ใน 14 จังหวัดของภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่ตลอดทั้งปีโดยประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิ 
สูงสุดเฉลี่ย 34.8 องศาเซลเซียส ต่ าสุดเฉลี่ย 21.6 องศาเซลเซียส มีความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 97 เฉลี่ยต่ าสุดร้อยละ 
49 และเฉลี่ยทั้งปีที่ร้อยละ 81 และมีปริมาณน้ าฝนอยู่ในช่วง 1,553-2,344 มิลลิเมตร (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ 
สื่อสารส านักงานจังหวัดชุมพร, 2556) ซึ่งเป็นสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการแพร่กระจายของแมลงพาหะของเช้ือปรสิตใน
กระแสเลือด (จ านงจิต และคณะ, 2553; ไพทูล, 2557)  ในพื้นที่ใกล้เคียงเคยมีรายงานการติดเช้ือในโคเนื้อและโคนมจังหวัด 
นครศรีธรรมราชปี พ.ศ. 2541-2548 ตรวจพบการติดเช้ือปรสิตในกระแสเลือด 6 ชนิด ไดแก เช้ือ Theileria spp. คิดเป็น
ความชุกของการติดเช้ือร้อยละ 20.94 พยาธิตัวกลมในกระแสเลือด (Microfilaria) คิดเป็นความชุกของการติดเช้ือร้อยละ 
3.51 เช้ือ Trypanosoma theileri คิดเป็นความชุกของการติดเช้ือร้อยละ 2.27 เช้ือ Trypanosoma evensi คิดเป็นความ
ชุกของการติดเช้ือร้อยละ 0.48 เช้ือ Anaplasma marginale คิดเป็นความชุกของการติดเช้ือร้อยละ 0.11 และเช้ือ 
Babesia bovis คิดเป็นความชุกของการติดเช้ือร้อยละ 0.02  (รุจีรัตน และสุธี, 2550) การศึกษาในจังหวัดสตูลพบความชุก
ของการติดเช้ือ A. marginale ในแพะร้อยละ 16.9 (สถาพร และคณะ, 2548) การศึกษาครั้งน้ีเป็นการส ารวจหาความชุกของ
การติดเช้ือปรสิตในกระแสเลือดในโครีดนมและศึกษาปัจจัยเสี่ยงคือ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยน า และปัจจัยเสริม ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การแพร่กระจายเช้ือในพื้นที่แพร่โรคเพื่อใช้ส าหรับวางแผนป้องกันโรค การเฝ้าระวัง และติดตามการเกิดโรคติดเช้ือปรสิตใน
กระแสเลือดในโคนมในพื้นที่ต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงภาคตัดขวาง (cross-sectional study model) โดยหาความชุกของการเกิดโรค และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคในโครีดนม มีกลุ่มตัวอย่างคือฟาร์มโคนมที่อยู่ในความดูแลของหน่วยพัฒนาสุขภาพและ
ผลผลิตสัตว์ (Herd Health Unit; HHU) ชุมพร กรมปศุสัตว์ โดยเก็บตัวอย่างเลือดโครีดนมทั้งหมดจากฟาร์มโคนมจ านวน 21 
ฟาร์ม มีจ านวนตัวอย่างท้ังหมด 279 ตัวอย่าง แบ่งพื้นที่เป็น 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอท่าแซะ มีฟาร์มโคนม 6 ฟาร์ม ได้ตัวอย่าง
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จากโครีดนมทั้งหมด 97 ตัว อ าเภอปะทิวมีฟาร์มโคนม 13 ฟาร์ม มีตัวอย่างโครีดนมที่น ามาศึกษามีจ านวนทั้งหมด 146 ตัว 
และอ าเภอเมืองมีฟาร์มโคนม 2 ฟาร์ม มีจ านวนตัวอย่างโครีดนมในการศึกษา 27 ตัว การหาการติดเช้ือปรสิตโดยน าตัวอย่าง
เลือดมาตรวจหาเช้ือปรสิตในกระแสเลือดด้วยการส่องหาปรสิตที่เคลื่อนไหวเหนือผิวบัฟฟี่โคท (microcapillary hematocrit 
centrifuge technique) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 1000 เท่า ส่วนตัวอย่างเลือดที่เหลือท าการหยดลงบนแผ่นสไลด์
ท าฟิล์มเลือดบางและย้อมสยีิมซาความเข้มข้นร้อยละ 10 ตรวจหาเชื้อปรสิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 1000 เท่า 

ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเช้ือปรสิตในกระแสเลือด โดยใช้แบบส ารวจฟาร์มเกี่ยวข้องกับปัจจัยน า 
(predisposing factors) ได้แก่ อายุ และประวัติการใช้ยาถ่ายพยาธิในตัวสัตว์ ปัจจัยเอื้อ (enabling factors) ได้แก่ การพบ
เห็บหรือแมลงดูดเลือดบนตัวแม่โคและบริเวณคอกสัตว์ และปัจจัยเสริม (reinforcing factors) ได้แก่ การจัดการภายในฟาร์ม 
ลักษณะสิ่งแวดล้อมรอบฟาร์ม และการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆร่วมกันภายในฟาร์ม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย
เพื่อหาความชุกของการติดเช้ือ และศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเช้ือโดยเปรียบเทียบโอกาสของการแพร่เช้ือปรสิตในกลุ่ม
ประชากรที่มีความเลี่ยงโดยใช้ค่า odd ratio (OR) และหาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเช้ือโดยใช้ค่า 95% 
confidential interval of OR 

 
ผลการทดลอง 

เมื่อตรวจตัวอย่างเลือดด้วยวิธีการท าฟิล์มเลือดบาง พบว่ามีโครีดนมติดเช้ือปรสิตในกระแสเลือด 4 ชนิด ได้แก่ 
Anaplasma spp. Theileria spp. Babesia spp. และ Microfilaria พบโครีดนมติดเช้ือปรสิตในกระแสเลือดทั้งหมด 117 
ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราความชุกของการติดเช้ือปรสิตร้อยละ 41.9 ของโครีดนมในจังหวัดชุมพร โดยพบการติดเช้ือ 
Anaplasma spp. จ านวน 96 ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราความชุกของการติดเช้ือ Anaplasma spp. ร้อยละ 37.4 ติดเช้ือ 
Theileria spp. จ านวน 48 ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราความชุกของการติดเช้ือ Theileria spp. ร้อยละ 17.3 ติดเช้ือ Babesia 
spp. จ านวน 11 ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราความชุกของการติดเช้ือ Babesia spp. ร้อยละ 3.9 และติดเช้ือ Microfilaria จ านวน 
3 ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราความชุกของการติดเช้ือ Microfilaria ร้อยละ 1.1 มีการกระจายของเชื้อในพื้นที่ 3 อ าเภอ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
ตารางที ่1 ความชุกของการติดเช้ือปรสิตในกระแสเลือดในโครีดนม จังหวัดชุมพร 

 
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อปรสิตในกระแสเลือดในโครีดนม จังหวัดชุมพร พบว่าฟาร์มเลี้ยงโคขนาดกลางมี

ทั้งหมด 10-20 ตัว มีโอกาสเกิดการติดเช้ือปรสิตในกระแสเลือดมากกว่าฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีโคทั้งหมดมากกว่า 20 ตัว 3.14 
เท่า และมีโอกาสเกิดการติดเช้ือปรสิตในกระแสเลือดมากกว่าฟาร์มขนาดเล็กที่มีโคทั้งหมดน้อยกว่ า 10 ตัว 2.68 เท่า และ
ขนาดของฝูงมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อปรสิตในกระแสเลือดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (95% CI of OR =1.45-6.87) ปัจจัย
เรื่องความหนาแน่นของต้นไม้บริเวณรอบๆฟาร์ม พบว่าฟาร์มที่มีต้นไม้บริเวณรอบๆฟาร์มหนาแน่นมาก (มีมากกว่า 20 ต้น/ 5 

พื้นที่

ทา่แซะ 95 32 (33.7) 4 (4.2) 9 (9.5) 2 (2.1)

ปะทวิ 157 74 (47.1) 7 (4.5) 32 (2.0) 1 (0.6)

เมือง 27 11 (40.7) 0 (0.0) 7 0 (0.0)

รวม 279 117 (41.9) 11 (3.9) 48 (17.3) 3 (1.1)96 (34.7)

จ านวนตัวอยา่งโครีดนม 

(ตัว)

จ านวนโครีดนมติดเชือ้

ปรสิตในกระแสเลือด (%)

จ านวนโครีดนมติดเชือ้ปรสิตแต่ละชนิดในกระแสเลือด (%)

Microfilaria (%)

22 (23.2)

68 (43.3)

6 ()

อ าเภอ Anaplasma  spp. (%) Babesia  spp. (%) Theileria  spp. (%)
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m2) มีโอกาสเกิดการติดเชื้อปรสิตในกระแสเลือดมากกว่าฟาร์มที่มีต้นไม้บริเวณรอบๆ ฟาร์มหนาแน่นน้อย (1-10 ต้น/ 5 m2) 
3.75 เท่า และเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเช้ือปรสิตในกระแสเลือดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (95% CI of OR 
=1.16-13.44) และการเลี้ยงแพะอยู่ในบริเวณฟาร์มท าให้มีโอกาสเกิดการติดเช้ือปรสิตในกระแสเลือดมากกว่าในโคมากกว่า
ฟาร์มที่ไม่มีแพะเลี้ยงปนอยู่ในบริเวณฟาร์มเดียวกัน 4.51 เท่า และเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเช้ือปรสิตในกระแส
เลือดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (95% CI of OR =1.3-17.09) 

 
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง 

อัตราความชุกของการติดเช้ือ Anaplasma spp. ในโครีดนมของการศึกษาครั้งนี้สูงถึงร้อยละ 37.4 สอดคล้องกับ
การศึกษาความชุกของการติดเช้ือ Anaplasma spp. ในโคจังหวัดขอนแก่น (ร้อยละ 21.1) (วีรพล และคณะ, 2549) และใน
โคประเทศบราซิล (ร้อยละ 31.1) (Amorim et.al., 2014) แต่ค่อนข้างแตกต่างจากอัตราความชุกของการติดเช้ือ A. 
marginale ที่พบในโคจังหวัดนครศรีธรรมราช (ร้อยละ 0.11) (รุจีรัตน์ และสุธี, 2550) และอัตราความชุกของการติดเช้ือ A. 
marginale ในแพะจังหวัดสตูล (ร้อยละ 15.5) (สถาพร และคณะ, 2548) ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้พบอัตราความชุกของการ
ติดเชื้อ Theileria spp. ร้อยละ 17.3 มีความสอดคล้องกับรายงานอัตราความชุกของการติดเช้ือ Theileria spp. ในโคจังหวัด
ขอนแก่น (ร้อยละ 14.5) และการศึกษาของ กนกรัตน์ และสมภพ (2560) ที่รายงานความชุกของการติดเช้ือ Theileria spp. 
ในโคที่เลี้ยงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 12.39 เมื่อตรวจด้วยวิธีฟิล์มเลือดบาง และร้อยละ 22.53 เมื่อตรวจด้วยวิธีพีซีอาร์ 
(polymerase chain reaction) ในขณะที่การศึกษาของต่างประเทศ Sahoo et.al., (2017) รายงานอัตราความชุกของการ
ติดเชื้อ Theileria spp. ในประเทศอินเดีย ร้อยละ 8.82 เมื่อตรวจด้วยวิธีฟิล์มเลือดบาง และร้อยละ 32.35 เมื่อตรวจด้วยวิธี
พีซีอาร์ 

อัตราความชุกของการติดเช้ือ Babesia spp.  ในโครีดนมของการศึกษาครั้งน้ี ร้อยละ 3.9  แตกต่างกับผลการศึกษา
อัตราความชุกของการติดเช้ือ Babesia spp. ในโคนมจังหวัดขอนแก่น (ร้อยละ 0.9) และโคจังหวัดนครศรีธรรมราช (ร้อยละ 
3.51) (วีรพลและคณะ, 2548; รุจีรัตน์ และสุธี, 2550) ในขณะที่อัตราความชุกของการติดเช้ือ microfilaria ในโครีดนมของ
การศึกษาครั้งน้ี พบว่าใกล้เคียงกับรายงานของ รุจีรัตน์ และสุธี (2550) พบอัตราความชุกของการติดเช้ือ microfilaria ในโค
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 3.51 จากการศึกษาที่พบความชุกของเช้ือปรสิตในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันนั้นอาจ
เนื่องมาจากการแพร่กระจายของเชื้อที่แตกต่างกัน โปรแกรมการใช้ยาก าจัดพยาธิชนิดฉีดที่มีผลต่อพยาธิภายในและภายนอก
ของฟาร์ม การมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจหาเช้ือซึ่งมีความไว
และความจ าเพาะที่แตกต่างกัน 

จากผลการศึกษาพบความชุกของการติดเช้ือปรสิตในโครีดนมในจังหวัดชุมพรร้อยละ 41.9 เช้ือที่ตรวจพบได้แก่ 
Anaplasma spp. Theileria spp. Babesia spp. และ Microfilaria และพบปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการแพร่กระจายของโรค
ได้สูง ได้แก่ขนาดของฝูงโค ความหนาแน่นของต้นไม้บริเวณรอบฟาร์ม และการเลี้ยงแพะร่วมกับการเลี้ยงโคนมในฟาร์ม ดังนั้น
การจัดการระบบฟาร์มเลี้ยงโคนมและการจัดการสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นแนวทางในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
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ประสิทธิผลของน้ ามันหอมระเหยกระเทียมในการก าจัดยุงร าคาญ 
 

อภิรดี อินทรพักตร์1,* วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์1 จิตรบรรจง ทุมพงษ์2 

 
1สาขาวิชาคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 

2สาขาวิชาพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 
*อภิรดี อินทรพักตร์, อีเมล์: aintarapuk@hotmail.com 

 
บทน า 

ยุงร าคาญ (Culex spp.) เป็นพาหะน าโรคได้ทั้งในคนและสัตว์ ลักษณะชีวนิสัยของยุงร าคาญชอบกินทั้งเลือดสัตว์
และคนเป็นอาหาร และมีแหล่งเพาะพันธุ์เป็นน้ าขังสกปรกที่มีค่า BOD สูงและค่า DO ต่ า (อภิวัฏ, 2553) ด้วยลักษณะพิเศษ
ของตัวอ่อนยุงร าคาญที่มีความทนทานต่อสภาพน้ าเสียได้ดี ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้พบยุงร าคาญชุกชุมได้ทุกพื้นที่
ในประเทศไทยและพบได้ตลอดทั้งปี 

การก าจัดยุงพาหะน าโรคโดยใช้สารเคมีสังเคราะห์ แม้จะมีประสิทธิภาพดีในระยะเวลาสั้น แต่อาจก่อใหเ้กิดอันตราย
ต่อสุขภาพของผู้ใช้ และส่งผลกระทบระยะยาวท้ังทางด้านการดื้อต่อสารเคมีของยุง รวมถึงปัญหาจากการตกค้างของสารเคมี
ในสิ่งแวดล้อม การใช้สมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการก าจัดยุงที่ปลอดภัยทั้งคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม กระเทียม (Allium 
sativum) เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไป เมื่อสกัดด้วยแอลกอฮอลจ์ะได้สารส าคัญคือ allicin และ diallyl disulfide 
มีฤทธ์ิในการก าจัดแมลง โดยมีกลไกในการยับยั้งการกินอาหารของแมลง ซึ่งมีรายงานการใช้น้ ามันหอมระเหยกระเทียมในการ
ก าจัดตัวอ่อนของแมลงสายพันธุ์ Spodoptera litural, มอดแป้ง (Tribolium castaneum) และหนอนนก (Tenebrio 
molitor) ซึ่งเป็นแมลงขนาดใหญ่ได้ (รักษ์เกียรติ, 2546; Meriga et al., 2012; Ali et al., 2014; Plata-Rueda et al., 
2017) 

การศึกษาครั้งน้ีจึงได้สกัดน้ ามันหอมระเหยกระเทียมด้วยแอลกอฮอล์เอทานอล และศึกษาความไวของยุงร าคาญตัว
เต็มวัยต่อสารสกัดที่ความเข้มข้น 0.3, 0.6, 1.2 และ 2.4 µl/cm² เปรียบเทียบกับสารไซเพอร์เมทริน 0.1% และหาช่วงเวลาที่
ท าให้ยุงทดสอบสลบ (knock down time) 50% หรือค่า KDT50 เพื่อเป็นแนวทางในการน าสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ใน
การควบคุมยุงในพ้ืนท่ีต่อไป 

 
ขั้นตอนและวิธกีาร 

น้ ามันหอมระเหยกระเทียมสกดัโดยใช้สารเอทานอล 95% เป็นตัวท าละลาย และแยกตัวท าละลายออกจากสารสกัด
โดยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมนุ (rotary evaporator) ถูกน าไปทดสอบฤทธิ์ในการก าจัดยุงร าคาญตัวเต็มวัย สายพันธ์ุ 
Culex gelidus ซึ่งจับมาจากธรรมชาติบริเวณคอกพักโค ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร โดย
น ายุงที่จับได้มาพักในกรงเลี้ยงยุงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซียลเซียสและให้น้ าตาลซูโครสเป็นอาหารเป็นระยะเวลา 6 ช่ังโมง ก่อน
ท าการทดสอบ ท าการทดลองโดยใช้น้ ามันหอมระเหยกระเทียมที่ความเข้มข้น 0.3, 0.6, 1.2 และ 2.4 µl/cm² ชุบในกระดาษ
ทดสอบความเข้มข้นละ 1 แผ่น  และกระดาษทดสอบชุบสารไซเพอร์เมทริน 0.1% ส าหรบัชุดทดสอบควบคุมบวก และ
กระดาษส าหรบัชุดทดสอบควบคมุลบ (ไม่ชุบสารเคมี) และให้ยุงสัมผสัสารอยู่ในกระบอกทดสอบเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง นับ
จ านวนยุงท่ีสลบหล่น (knock down) ในกระบอกทดสอบทุกๆ 10 นาที หาช่วงเวลาที่ท าให้ยุงสลบ หรือเรียกว่า knock 

mailto:aintarapuk@hotmail.com


11 

 

down time 50% (KDT50) และนับจ านวนยุงทดสอบที่ตายในกระบอกเลี้ยงยุงทุกกระบอก ในทุกๆ ช่ัวโมงจนครบ 6 ช่ัวโมง 
และที่ 24 ช่ังโมง และค านวณหาอัตราการตายของยุงทดสอบที่ 24 ช่ัวโมง การแปลผลตามเกณฑ์การประเมินความไวของยุง
ตัวเต็มวัยต่อสารเคมีโดยองค์การอนามัยโลก (WHO, 2016) 

 
ผลการทดลอง 

การศึกษาช่วงเวลาที่ท าให้ยุงร าคาญสลบหล่น 50% (KDT50) เมื่อไดส้ัมผสัสารน้ ามันหอมระเหยกระเทยีมและสารไซ
เพอร์เมทริน 0.1% พบว่ายุงทดสอบจากชุดทดสอบที่มีค่าความเข้มข้นของสารน้ ามันหอมระเหยกระเทียม 0.3, 0.6, 1.2 และ 
2.4 µl/cm² และ สารไซเพอรเ์มทริน 0.1% มีค่า KDT50 คือ 314.2, 388.6, 150.5, 118.5 และ 42.5 นาที ตามล าดับ (ตาราง
ที่ 1)  และพบอัตราตายของยุงทดสอบเมื่อหลังสมัผสัสารน้ ามันหอมระเหยกระเทียมความเข้มข้น 0.3, 0.6 และ 1.2 µl/cm² 
อยู่ในช่วง 54-80% และความเขม้ข้น 2.4 µl/cm² พบอัตราตายของยุงทดสอบ 98% ในขณะที่การทดสอบด้วยสารไซเพอร์
เมทริน 0.1% พบอัตราตายของยงุ 100% และพบยุงในกระบอกทดสอบชุดควบคุมลบมีอตัราการตายเพียง 13% (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของยุงร าคาญทีส่ลบหล่นสะสม ตามช่วงเวลาที่ทดสอบ และค่า KDT50 เมื่อสัมผสักระดาษชุบสาร
น้ ามันหอมระเหยกระเทียมและสารไซเพอร์เมทริน 0.1% ในกระบอกทดสอบ เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 

ความเข้มขน้น้ ามนัหอม
ระเหยกระเทียม (µl /cm2) 

 
ร้อยละการสลบหลน่สะสมของยุงร าคาญตาม

ช่วงเวลาที่ทดสอบ (นาที) 
  KDT50 

(นาท)ี 

  

  10 20 30 40 50 60     

0.3  0 4 4 8 8 8  314.2  

0.6  4 5 5 6 9 10  388.6  

1.2 
 

0 0 2 4 10 20 
 

150.5 
 

2.4 
 

0 0 2 6 14 26 
 

118.5 
 

ชุดทดสอบควบคุมบวก       
(0.1% Cypermethrin)  

0 1 1 63 72 78 
 

42.5 
 

ชุดทดสอบควบคุมลบ 
(white paper) 

  0 0 0 0 2 2   0 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละการตายสะสมของยุงร าคาญหลังสัมผัสสารทดสอบ และอัตราตายของยุงท่ี 24 ช่ัวโมงเมื่อปรับค่า
อัตราตายของยุงทดสอบด้วยสูตร Abbott’s formula 

ความเข้มขน้น้ ามนัหอม
ระเหยกระเทียม  

(µl /cm2) 

  
ร้อยละการตายสะสมของยุงร าคาญตามช่วงเวลา

หลังสัมผัสสารทดสอบ (ชั่วโมง) 
    อัตราการ

ตาย 
  1 2 3 4 5 6 24     

0.3  8 12 12 16 16 16 60 
  

54.0 

0.6  10 13 19 22 25 30 71   66.0 

1.2 
 

20 27 33 41 44 48 83 
  

80.0 

2.4 
 

26 34 45 55 66 79 99 
  

98.0 

ชุดทดสอบควบคุมบวก     
(0.1% Cypermethrin)   

78 82 84 91 92 97 100 
  

100.0 

ชุดทดสอบควบคมุลบ 
(white paper) 

  2 5 6 8 9 9 13     0.0 

 
วิจารณ์การทดลอง 

ผลการทดสอบฤทธิ์ของน้ ามันหอมระเหยกระเทียมต่อยุงร าคาญทีค่วามเข้มข้น 2.4 µl/cm2  พบว่าท าให้ยุงร าคาญมี
อัตราตายหลังจากการสมัผสัสารเป็นเวลา 24 ช่ัวโมงสูงถึง 98% แสดงให้เห็นว่ายุงทดสอบมีความไวต่อสารเคมีในระดับสงู 
(susceptible) ส่วนสารทดสอบในความเข้มข้นอ่ืนๆ ที่รองลงมา (0.3, 0.6 และ 1.2 µl/cm²) พบอัตราตายของยุงอยู่ในช่วง 
54–80% นั้นคือยุงสามารถต้านทานฤทธิ์ของน้ ามันหอมระเหยกระเทียมในช่วงความเข้มข้นเหลา่นี้ได ้(WHO,  2016) อย่างไร
ก็ตามเมื่อเปรียบเทียบค่า KDT50 พบว่าค่า KDT50  ของน้ ามันหอมระเหยกระเทียมทุกความเข้มข้นสูงกว่าค่า KDT50 ของสารไซ
เพอร์เมทริน 0.1%  ถึง 2.8-7.4 เท่า ช้ีให้เห็นว่าระยะเวลาของการออกฤทธิ์ของน้ ามันหอมระเหยกระเทียมเมื่อยุงร าคาญเข้า
มาสัมผัสจะต้องใช้เวลานานกว่าการออกฤทธ์ิของสารไซเพอร์เมทรนิซึ่งเป็นสารเคมสีังเคราะห ์

ผลการศึกษาพบว่าสารสกดัน้ ามันหอมระเหยกระเทียมที่ความเข้มขน้ 2.4 µl/cm2 สามารถก าจดัยุงร าคาญได้ และ
ให้ผลความไวเทียบเท่ากับสารไซเพอร์เมทริน 0.1% ซึ่งสารสกัดน้ ามันหอมระเหยกระเทียมในความเข้มข้นดังกล่าวนั้นอยู่ใน
ระดับที่ปลอดภยัต่อคนและสตัว์ (Alnaqeeb et al., 1996; Joseph, 1989; Munday et al., 2003) จึงสามารถน าน้ ามัน
หอมระเหยกระเทียมที่ความเข้มขน้ 2.4 µl/cm2 ไปพัฒนาใช้เพื่อไล่ยุงในพ้ืนท่ีได้จริง อย่างไรกต็ามการศึกษาครั้งนี้เป็น
การศึกษาภายในห้องปฏิบตัิการซึง่มีการควบคุมตัวแปรรบกวนอ่ืนๆ ที่มีผลต่อยุงทดสอบ ดังนั้นหากมีการศึกษาเพิ่มเติมโดย
ทดสอบฤทธิ์ของน้ ามันหอมระเหยกระเทียมกับยุงในพ้ืนท่ีจริงเช่นภายในคอกพักสัตว์ ก็จะเป็นการยนืยันประสิทธิภาพของน า
น้ ามันหอมระเหยกระเทียมก่อนน าไปใช้ 
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การเปรียบเทียบความชุกของการเกิดโรค Equine odontoclastic tooth resorption and 
hypercementosis (EOTRH) ในต าแหน่งฟัน incisor และ canine ของม้าสายพันธุ์ Thoroughbred 

ช่วงอายุ 5 – 14 ปี และ 15 ปีขึน้ไป ในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุกของการเกิดโรค Equine odontoclastic tooth resorption and 
hypercementosis ( EOTRH ) ในฟันตัด และ ฟันเขี้ยว  ในม้าที่มีอายุ 5-14 ปี และม้าอายุ 15 ปีขึ้นไปและเปรียบเทียบอายุ
มีผลต่อการเกิดโรค EOTRH หรือไม่ 
 วิจัยโดยท าการถ่ายภาพทางรังสีของฟันม้าที่ต าแหน่งฟันตัด และ ฟันเขี้ยว เพื่อหาวิการของโรค EOTRH ในม้าพันธุ์ 
Thoroughbred ทั้งเพศผู้ แบ่งออกเป็น 2  กลุ่มตามช่วงอายุดังนี้ กลุ่มที่ 1  กลุ่ม ม้าที่มีอายุ 5-14 ปี เป็นจ านวนทั้งหมด 31 
ตัว (ฟันตัด180 ซี่ และฟันเขี้ยว 64 ซี่)  และกลุ่มที่ 2 ม้าที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ านวนทั้งหมด 31 ตัว (ฟันตัด 180 ซี่ และ
ฟันเขี้ยว 64 ซี่) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ท าการเก็บตัวอย่างม้าจากศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี และ ค่ายทอง
ฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม 
 จากการวิจัยพบว่า ความชุกการเกิดโรค EOTRH ในกลุ่ม ม้าอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 3.29  และกลุ่ม 
ม้าอาย ุ5-14 ปี ไม่พบวิการของโรค ดังนั้นอายุจึงมีผลต่อการเกิดโรค EOTEH ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Staszyk et al. ที่
กล่าวว่า ช่วงอายุท่ีพบการเกิดโรค EOTRH อยู่ในช่วงอายุ 19-21 ปี  ซึ่งเป็นช่วงที่ม้ามีอายุมากและใน ส่วนผลการเก็บตัวอย่าง
กลุ่มฟันเขี้ยว พบว่าไม่พบวิการของโรค EOTRH ในกลุ่มในทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง 

 
ค าส าคัญ: Equine odontoclastic tooth resorption and hypercementosis, Thoroughbred, Incisor, Canine, 
Equine 
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Abstract 

 
 This research aims to examine the prevalence of the Equine odontoclastic tooth resorption and 
hypercementosis (EOTRH) in incisor and canine in Throughbred male castrated horse aged between 5-14 
years old and over 15 years old and to compared the influenced of aged group to EOTRH. The study was 
conducted by performing radiographic image of incisor and canine to observe the disease of EOTRH The 
horses was from the Center of the cavalry, Adisorn Camp, Saraburi Province with total number of 31 (180 
incisors and 64 canines) in both groups. The results demonstrated that the prevalence of EOTRH in senior 
group was 3.29% where 5-14 years old group shown no lesion. 

 
Keywords: Equine odontoclastic tooth resorption and hypercementosis, Thoroughbred, Incisor, Canine, 
Equine 
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บทน า 
ม้าเป็นสตัว์ที่มีการเลี้ยงเพื่อใช้งาน และเพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง การดูแลความเป็นอยู่และการกินอาหารจึง

เป็นสิ่งส าคญั รวมถึงโรคในช่องปากท่ีท าให้ม้าอยากอาหารน้อยลง หรือไมส่ามารถกินอาหารไดเ้ลย จากการรายงานของ 
Bienert และคณะ (2008) ได้ส ารวจม้ากลุ่มสายพันธ์ุ Warm Blood ที่มีอายุมากส่วนใหญม่ักพบโรคเกี่ยวกับฟันตัด (incisors 
teeth) และฟันเขี้ยว (canine teeth) ที่มีผลต่อความอยากอาหาร และหนึ่งในโรคที่พบ คือ Equine odontoclastic tooth 
resorption and hypercementosis (EOTRH) 

EOTRH เป็นความผิดปกติที่เกดิขึ้นจากการสลายของเนื้อเยื่อฟันมักพบได้ในฟันม้าที่มสีายพันธ์ุในกลุ่ม Warm 
Blood ,อายุมากกว่า 15 ปี และก่อให้เกิดความเจบ็ปวดท่ีฟันตัดและฟัน (Bienert et al., 2008) โดยมีการรายงานการเกดิ
โรคในยุโรป (Klugh et. al, 2004), อังกฤษ (Brigham and Duncanson, 2000) และออสเตรเลีย (Shannon, 2010 ) โดย
ม้าที่เป็นจะแสดงอาการ ไม่อยากอาหาร ไมต่้องการเคี้ยวหญ้า เนื่องจากช่องปากอักเสบ  เหงือกบวม เป็นหนอง รวมถึงฟันโยก
ที่มอีาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง (Baratt et al., 2015)  ในปัจจุบัน ได้มีการการศึกษา EOTRH มากขึ้นซึ่ง ยังหาสาเหตุของการ
เกิดไม่ได้ รวมถึงยังไมส่ามารถป้องกันโรคนี ้ (Baratt et al., 2015) EOTRH เป็นลักษณะของการเกิดการสูญสลายของฟัน 
(resorption) กับการสร้างช้ันเคลอืบรากฟันท่ีมากผิดปกติ (hypercementosis) ทั้ง 2 อย่างมารวมกนัท าให้เกิดการสลายของ
ฟันตัด (กันยวัชร์, 2560)  และการสะสมของการสร้างเคลือบรากฟันมากเกินไป ท าใหม้ีผลกระทบต่อฟันตัดในม้าที่มีอายมุาก 
แต่ส าหรับฟันเขี้ยวอาจจะได้รับผลกระทบด้วย หรือไมไ่ดร้ับผลกระทบของโรค EOTRH (Baratt et al., 2015) 

จากการศึกษาพบว่าส่วนมากที่เปน็โรค EOTRH เกิดขึ้นกับม้าที่มอีายุมาก ยังไมม่ีงานวิจัยใดบอกได้ว่าเกิดขึ้นจาก
สาเหตุอะไร ทางผู้วิจัยจึงได้ท าการส ารวจหาความชุกของโรคทีส่ามารถเป็นไปได้ที่จะเกิดโรค EOTRH กับม้าที่มีอายุ 5 – 14 ปี 
และม้าทีม่ีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งข้อมูลที่ไดม้าเป็นประโยชน์ต่อการเฝา้ระวัง EOTRH ในม้าเป็นอยา่งมาก 

 
อุปกรณ์ และวิธีการ 

 กลุ่มตัวอย่าง ม้าสายพันธ์ุโทโรเบด เพศผูต้อน ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบรุ ี และค่ายทอง
ฑีฆาย ุกรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม แบ่งกลุม่ตามช่วงอายุเป็น อายุ 5-14 ปี และม้าอายตุัง้แต่ 15 ปีขึ้นไป และท า
การถ่ายภาพทางรังสีในช่องปากของฟันตัด และฟันเขีย้ว โดยใช้เครื่องถ่ายภาพรังสีชนดิเคลื่อนที่ x-ray portable beam 
generator (Poskom Vet-20BT, Goyang, Korea) และ a photostimulable phosphor plate (PSP) plate scanned 
with a CR35 VETwin® scanner (iM3 Pty Ltd NSW, Australia) ตามภาพที่ 1 และใช้เทคนิค Bisecting angle (ภาพท่ี 2) 

 การแปลผลภาพถ่ายทางรังสีของฟันที่มีวิการ ตามลักษณะวิการของโรค ประกอบไปด้วย resorptive lesion และ 
Hypercementosis ที่ได้บรรยายไว้ตามการอ้างอิงของ Staszyk et. al. (2008) และ Smedley et. al. (2015) 

          

ภาพที่ 1          ภาพที่ 2 
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ผลการทดลอง 
 กลุ่มที ่1 ม้าอายุระหว่าง 5-14 ปี  
Incisor ทัง้หมด 180 ซี่ คือม้าอายุ 6 ปี 12 ซี่ (1ตัว) อายุ 7 ปี 24 ซี่ (2 ตัว) อายุ 8 ปี 24 ซี่ (2 ตัว) อายุ 9 ปี 24 ซี่ (2 ตัว) 
อาย ุ10 ปี 24 ซี่ (2 ตัว) อาย ุ11 ปี 24 ซี่ (2 ตัว) อาย ุ13 ปี 12 ซี่ (1 ตัว) อายุ 14 ปี 36 ซี่ (3 ตัว); Canine ทั้งหมด 64 ซี่ คือ
ม้าอายุ 6 ปี 4 ซี่ (1ตัว) อายุ 7 ปี 8 ซี่ (2 ตัว) อายุ 8 ปี 8 ซี่ (2 ตัว) อาย ุ9 ปี 8 ซี่ (2 ตัว) อาย ุ10 ปี 8 ซี่ (2 ตัว) อาย ุ11 ปี 8 
ซี่ (2 ตัว) อาย ุ13 ปี 4 ซี่ (1 ตัว) อายุ 14 ปี 16 ซี่ (4 ตัว) 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มม้าอาย1ุ5 ปีขึ้นไป  
Incisor ทั้งหมด 180 ซี่ คือม้าอายุ 15 ปี 48 ซี่ (4 ตัว) อายุ 16 ปี 12 ซี่ (1 ตัว) อายุ 17 ปี 24 ซี่ (2 ตัว) อายุ 18 ปี 36 ซี่ (3 
ตัว) อายุ 20 ปี 36 ซี่ (3 ตัว) อายุ 21 ปี 12 ซี่ (1 ตัว) อายุ 23 ปี 12 ซี่ (1 ตัว); Canine ทั้งหมด 64 ซี่ คือม้าอายุ 15 ปี 16 ซี่ 
(4 ตัว) อายุ 16 ปี 4 ซี่ (1 ตัว) อายุ 17 ปี 8 ซี่ (2 ตัว) อายุ 18 ปี 12 ซี่ (3 ตัว) อายุ 20 ปี 12 ซี่ (3 ตัว) อายุ 21 ปี 4 ซี่ (1 ตัว) 
อายุ 22 ปี 4 ซี่ (1 ตัว) อายุ 23 ป ี4 ซี่ (1 ตัว) 
ผลการส ารวจตามที่แสดงอยู่ในตารางที่ 1 โดยความแตกต่างการพบวิการของ EOTRH ของฟันตัด (ภาพที่3) พบว่ามีนัยยะ
ส าคัญทางสถติ ิ(P<0.05) ส่วนของฟันเขี้ยว ไม่สามารถค านวณได้เนือ่งจาก จ านวนฟันที่เกิดภาวะ EOTRH มีจ านวนน้อย
เกินไป (ตารางที่ 2) 
ตารางที่ 1  ตารางเปรยีบเทียบ อุบัติการณ์ของโรค EOTRH ฟัน incisor และ Canine ในแต่ละช่วงอายุ 

                 ช่วงอายุ 
ฟัน           

5-14 ปี (Adult)(180) 15 ปี ขึ้นไป (Senior)(180) 

Non-detected Detected Non-detected Detected 

Incisor 180 ซี ่ 0 ซี ่ 174 ซี ่ 6 ซี ่

Canine 64 ซี ่ 0 ซี ่ 64 ซี ่ 0 ซี ่

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความชุกของการเกิดโรค EOTRH ในฟัน incisor โดยการใช้ วิธี Pearson’s Chi-square test ด้วย
โปรแกรม NCSS Ver.11,USA. 

Test Type Chi-Square Value DF Prob Level Reject H0 at α = 0.05 

Pearson's  
Chi-Square† 

2-Sided 6.0952 1 0.01355 Yes 

 

ภาพที่ 3 การเกิดภาวะ hypercementosis ฟัน incisor ซี่ 102 ในม้ากลุ่ม senior (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) 
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วิจารณ์การทดลอง 
การเก็บตัวอย่างโดยการ ภาพถ่ายทางรังสีของฟันตัด และฟันเขี่ยว เป็นการระบุต าแหน่งของฟันที่มีการผดิปกติ

จากเดิมและเป็นการยืนยันต าแหน่งที่เกิดของโรค (Staszyk et al., 2008) แต่อาจเกดิความคลาดเคลื่อนได้จากประสบการณ์
ในการอ่านผลภาพถ่ายทางรังสีของสัตวแพทย์ ซึ่งจากผลถ่ายทางรังสีจะพบว่าในฟันซี่ท่ีเกิดรอยโรค EOTRH จะมลีักษณะของ
การเกิดการสญูสลายของฟัน (resorption) กับการสร้างช้ันเคลือบรากฟันท่ีมากผดิปกต ิ (hypercementosis) หรือทั้ง 2 
อย่างมารวมกัน 

ผลการเก็บตัวอย่างกลุ่มฟันตดั พบว่าความชุกการเกิดโรค EOTRH กลุ่ม อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 
3.29 ซึ่งมากกว่ากลุ่ม อาย ุ 5-14 ปี ที่พบการเกิดโรคเพยีงร้อยละ 0 (p<0.05) ดังนั้นอายุจึงมีผลต่อการเกิดโรค EOTRH ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Staszyk et al. (2008) ที่กล่าวว่า ช่วงอายุท่ีพบการเกิดโรค EOTRH อยู่ในช่วงอายุ 19-21 ปี ซึ่ง
เป็นช่วงที่ม้ามีอายุมาก 

ผลการเก็บตัวอย่างกลุ่มฟันเขี้ยว พบว่าไม่พบความชุกการเกิดโรค EOTRH ในกลุ่ม อาย ุ 5-14 ปี และกลุม่ อายุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่จากงานวิจยัของ Brigham and Duncanson ได้กล่าวไว้ว่าได้มีการเก็บตัวอยา่ง 100 ตัว และพบว่าใน
กลุ่มฟันเขี้ยว พบ EOTRH ถึง 28 ตัว จึงพอที่จะแนะน าได้ว่าหากท าการเก็บตัวอย่างในม้ามากขึ้นอาจจะพบความชุกการเกิด 
โรค EOTRH ในกลุ่มฟันเขี้ยว มากขึ้นด้วย 
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บทคัดย่อ 

 
ปัจจุบันการผสมเทียมแพะเป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งปัจจัยประการหนึ่งที่ท าให้การผสมเทียมประสบความส าเร็จคือ

คุณภาพน้ าเช้ือ ดังนั้นจึงมีการให้ความส าคัญกับสารเจือจางน้ าเช้ือ เพราะสามารถช่วยคงคุณภาพของน้ าเช้ือไว้ได้นานขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ าเช้ือแพะแช่เย็นที่ผสมในสารเจือจางน้ าเช้ือแบบผง กับที่ผสมใน
สารเจือจางน้ าเชื้อแบบสด ท าการรีดเก็บน้ าเช้ือจากแพะพ่อพันธุ์จ านวน 2 ตัวอายุ 1 และ 3 ปี น าน้ าเช้ือมารวมกัน ซึ่งต้องมี
ความเข้มข้นมากกว่า 2,000 ล้านตัว/มิลลิลิตร และอสุจิมีอัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามากกว่า 80% จากนั้นแบ่งน้ าเช้ือ
ออกเป็น 2 กลุ่ม ให้มีความเข้มข้น 50 ล้านตัว/มิลลิลิตร กลุ่มที่ 1 เติมด้วยสารเจือจางน้ าเช้ือแบบสด และกลุ่มที่ 2 เติมด้วย
สารเจือจางน้ าเชื้อแบบผง ท าการประเมินคุณภาพน้ าเชื้อได้แก่ อัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของอสุจิ อัตราการมีชีวิตของอสุจิ 
และอัตราความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มอสุจิวิธี hypo-osmotic swelling test หลังการแช่เย็นท่ีอุณหภูมิ 4 °C เป็นเวลา 0, 6, 12, 
24, 36, 48 และ 72 ช่ัวโมงตามล าดับ ท าการทดลองซ้ าอีก 2 ครั้ง พบว่าช่ัวโมงที่ 24 ค่าเฉลี่ยของ อัตราการเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าของอสุจิ อัตราการมีชีวิตของอสุจิ และอัตราความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มอสุจิ ของน้ าเช้ือที่เติมด้วยสารเจือจางแบบผง 
(60.00±5.00, 56.00±4.58 และ58.33±2.85 ตามล าดับ) และแบบสด (70.14±5.20, 67.67±6.58 และ 65.00±4.74, 
ตามล าดับ) มีค่าไม่แตกต่างกัน แต่ค่าดังกล่าวที่ช่ัวโมง 72 ในสารเจือจางแบบผงมีค่า 0, 0 และ 0 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าของ
น้ าเชื้อในสารเจือจางแบบสดมีค่า 36.67±7.64, 25.00±1.00 และ 25.67±2.31 ตามล าดับ (P<0.05) สรุปได้ว่า สารเจือจาง
น้ าเช้ือแบบผงมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการใช้สารเจือจางน้ าเช้ือแบบสด ในการเก็บรักษาคุณภาพน้ าเช้ือแพะแบบแช่เย็น
เป็นเวลาไม่เกินกว่า 24 ช่ัวโมง ดังนั้นอาจใช้สารเจือจางน้ าเช้ือแบบผงทดแทนได้เพื่อความสะดวกในการน าไปใช้ในพื้นที่
ห่างไกลกันได้ 

 
ค าส าคัญ: น้ าเชื้อแพะ น้ าเชื้อแช่เย็น สารเจือจางน้ าเชื้อแบบผง สารเจือจางน้ าเชื้อแบบสด 
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Abstract 

 
Present, the artificial insemination (AI) is well-known in goat production industry. One from many 

success factors of AI is the quality of goat semen. Then, the extender is also important for AI because it is 
able to preserve the quality of semen for longer. The objective of this study was to compare the quality 
of chilled goat semen in lyophilized extender and in fresh extender. The 2 bucks with age 1 and 3 years 
were semen collected and pooled together. In addition, the semen with sperm concentration more than 
2,000 million/milliliter and progressive sperm motility more than 80% were selected to experiment in this 
study. All semen was provided into 2 groups with 50 million/ milliliter; Group 1 the diluted semen with 
fresh extender and Group 2 the diluted semen with lyophilized. After that, each diluted goat semen was 
quality evaluated as percentage of progressive sperm motility, sperm viability (live sperm) and sperm 
membrane integrity (hypo-osmotic swelling test), at 0, 6, 12, 24, 36, 48 and 72 hours after chilling at 4 °C. 
In addition, the experiment was also repeated 2 times. The results showed, the average of percentage of 
progressive sperm motility, sperm viability and sperm membrane integrity of diluted semen with 
lyophilized extender (60.00±5.00, 56.00±4.58 and 58.33±2.85, respectively) and fresh extender 
(70.14±5.20, 67.67±6.58 and 65.00±4.74, respectively) at 24 hours after chilling were not different. While 
those parameters of sperm in lyophilized extender at 72 hours as 0, 0 and 0, respectively were lesser 
than those of sperm in fresh extender as 36.67±7.64, 25.00±1.00 and 25.67±2.31, respectively (P<0.05). It 
could be concluded, the lyophilized extender had efficiency similar to the fresh extender for preserving 
the quality of goat chilled semen for no more than 24 hours and at that time the lyophilized extender 
could be used for fresh extender instead. Thus, it also could be convenient to use the lyophilized for 
chilled goat semen in remote area. 

 
Keywords: Chilled semen, Goats semen, Fresh extender, Lyophilized extender 
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บทน า 
ปัจจุบนัแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีเกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมาก เนื่องจากเลี้ยงง่ายและทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์ จึงมีการใช้การผสมเทียมแพะกันมากขึ้น (Kajaysri and Thammakarn, 2012) ซึ่ง
สามารถใช้ได้ทั้งน้ าเช้ือแช่เย็น (chilled semen) หรือแช่แข็ง (frozen semen) โดยการท าน้ าเช้ือทั้งสองชนิดจ าเป็นต้องใช้
สารละลายเจือจางเพื่อรักษาคุณภาพน้ าเช้ือหลังผ่านการแช่เย็นหรือแช่แข็ง ซึ่งที่นิยมใช้คือสารละลายไข่แดงทริส (tris egg 
yolk extender) เนื่องจากสาร LDL (low density lipoprotein) ในไข่แดงมีหน้าที่เป็นสารป้องกันการช็อกของอสุจิจาก
ความเย็น (cooling shock protection) ได้ดี (HU et al., 2010) แต่สารเจือจางน้ าเช้ือในรูปแบบสดอาจไม่สะดวกในการใช้
เพราะต้องเตรียมขึ้นใหม่ทุกครั้ง ดังนั้นหากท าให้แห้งเป็นผง ด้วยกระบวนการ lyophilization จะสามารถจัดเก็บได้นานขึ้น 
และสะดวกในการใช้เพียงละลายน้ า การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารเจือจางน้ าเช้ือแบบสดและ
แบบผง ในการรักษาคุณภาพน้ าเชื้อแพะแช่เย็น 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1 สัตว์ทดลอง การรีดเก็บน้ าเชื้อ การเตรียมสารละลายน้ าเชื้อ และการตรวจคุณภาพน้ าเชื้อแช่เย็น 
แพะพ่อพันธุ์ซาแนนอายุ 1 และ 3 ปี จ านวน 2 ตัว มีระบบสืบพันธุ์ปกติ รีดเก็บน้ าเช้ือด้วย electo-ejaculator 

แล้วน ามารวมกัน โดยต้องมีความเข้มข้นมากกว่า 2,000 ล้านตัว/มิลลิลิตร และอสุจิมีอัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามากกว่า 
80% ท าการแบ่งน้ าเชื้อออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เติมสารเจือจางชนิดไข่แดงทริสแบบสดและผง ตามล าดับ โดย
น้ าเชื้อมีความเข้มข้น 50 ล้านตัว/มิลลิลิตร จากนั้นน าน้ าเช้ือท่ีเจือจางแล้วไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 °C เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง การ
เตรียมสารละลายเจือจางในปริมาตร 1 ลิตร ประกอบด้วย ทริส 24.2 กรัม กรดซิตริค 13.4 กรัม น้ าตาลกลูโคส 10.0 กรัม 
เพนนิซิลินขนาด 1,000,000 I.U. สเตรปโตมัยซิน 1 กรัม ไข่แดง 200 มิลลิลิตร น้ ากลั่น 800 มิลลิลิตร (Alcay et al., 2015) 
แล้วแบ่งสารละลายนี้เป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน ส่วนแรกใช้เป็นสารเจือจางแบบสด อีกส่วนท าสารเจือจางน้ าเช้ือแบบผง ด้วยเครื่อง 
lyophilizer (ilShinBioBase Freeze-Dryer, ilShin biobase Europe co., ltd.) และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
การน าไปใช้ด้วยการเติมน้ ากลั่นปริมาตร 400 มิลลิลิตรที่อุณหภูมิห้อง เพื่อท าละลายสารเจือจางน้ าเช้ือแบบผงให้กลับมาเป็น
สารละลายที่พร้อมใช้ต่อไป ตรวจคุณภาพอสุจิทั้งสองกลุ่มด้วยเกณฑ์อัตรา การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า การมีชีวิต และความ
สมบูรณ์ของเยื่อหุ้มอสุจิด้วยวิธี Hypo-osmotic swelling test (HOS test) หลังการแช่เย็นเป็นเวลา 0, 6, 12, 24, 36 และ 
72 ช่ัวโมงตามล าดับ ท าการทดลองซ้ าอีก 2 ครั้ง โดยใช้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพน้ าเชื้อคนเดียวกันตลอดการทดลองทั้ง 3 ครั้ง 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ต่างๆ ของทั้งสองกลุ่มที่ระยะเวลาเดียวกันด้วย T-test ที่ความเช่ือมั่น 95% 

 
ผลการทดลอง 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสารละลายเจือจางแบบสดและแบบผงต่อคุณภาพน้ าเชื้อแพะแช่เย็นที่เวลา
ต่างๆ แสดงดังตารางที่ 1 ถึง 3 พบว่าหลังแช่เย็น 24 ช่ัวโมง ค่าเฉลี่ยของอัตรา การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า การมีชีวิต และความ
สมบูรณ์ของเยื่อหุ้ม ของอสุจิจากน้ าเชื้อในสารเจือจางแบบผงและแบบสด มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (P>0.05) แต่ที่ 
72 ช่ัวโมง ค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ดังกล่าวของอสุจิจากน้ าเชื้อในสารเจือจางแบบผงมีค่าน้อยกว่าในสารเจือจางแบบสดอย่าง
มีนัยส าคัญ (P<0.05) 
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ตารางที ่1 อัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของอสุจิ (%) (Mean±SD) ทั้งสองกลุ่มที่อุณหภูมิ 4 ºC ในเวลาต่างๆ 
ระยะเวลาการแช่เย็น (ชั่วโมง) กลุ่มที่ 1 (สารเจือจางแบบสด) กลุ่มที่ 2 (สารเจือจางแบบผง) 

0 
6 
12 
24 
36 
48 
72 

90.32±1.54 
83.33±5.77 
81.67±2.89 
70.14±5.20 
63.33±2.89a 
55.00±5.00a 
36.67±7.64a 

89.25±1.78 
81.33±3.21 
79.33±2.52 
60.00±5.00 
45.00±0.00b 
00.00±0.00b 
00.00±0.00b 

 
ตารางที ่2 อัตราการมีชีวิตของอสุจิ (%) (Mean±SD) ทั้งสองกลุ่มที่อุณหภูมิ 4 ºC ในเวลาต่างๆ 

ระยะเวลาการแช่เย็น (ชั่วโมง) กลุ่มที่ 1 (สารเจือจางแบบสด) กลุ่มที่ 2 (สารเจือจางแบบผง) 

0 
6 
12 
24 
36 
48 
72 

88.67±1.15 
82.33±3.78 
74.33±3.21 
67.67±6.58 
58.16±3.82a  
49.33±1.15a 
25.00±1.00a 

89.33±1.15 
81.33±3.05 
68.67±2.89 
56.00±4.58 
43.33±1.15b 
00.00±0.00b 
00.00±0.00b 

 
ตารางที ่3 อัตราการความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มอสุจิ (%) (Mean±SD) ทั้งสองกลุ่มที่อุณหภูมิ 4 ºC ในเวลาต่างๆกัน 

ระยะเวลาการแช่เย็น (ชั่วโมง) กลุ่มที่ 1 (สารเจือจางแบบสด) กลุ่มที่ 2 (สารเจือจางแบบผง) 

0 
6 
12 
24 
36 
48 
72 

83.67±4.04 
77.33±2.08 
51.33±3.42 
65.00±4.74 
58.00±4.36a  
44.00±2.00a 
25.67±2.31a 

82.67±3.78 
76.00±1.00 
68.00±5.29 
58.33±2.85 
38.00±1.73b 
00.00±0.00b 
00.00±0.00b 

a, b ที่อยู่บนค่าต่างๆในแถวเดียวกันตั้งแต่ตารางที่ 1-3 หมายถึง ค่านั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 

 
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง 

ประสิทธิภาพของสารเจือจางชนิดไข่แดงทริสแบบสดกับแบบผง ไม่แตกต่างกันในการรักษาคุณภาพน้ าเช้ือแช่เย็น
ของแพะเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เพราะทั้งสองกลุ่มให้อัตรา การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า การมีชีวิต และความสมบูรณข์องเยื่อหุ้ม ของ
อสุจิไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ Alcay et al. (2015) ที่พบว่าประสิทธิภาพของสารเจือจางแบบสดและแบบผงมีค่าไม่
แตกต่างกันในการรักษาคุณภาพน้ าเชื้อแช่แข็งแกะ แต่หลังจากนั้นค่าต่างๆ เหล่านี้ในกลุ่มที่ผสมสารเจือจางแบบผง มีค่าลดลง
น้อยกว่าของกลุ่มที่ผสมสารเจือจางแบบสดในช่วงเวลาเดียวกัน เพราะว่าอาจมีอากาศและความชื้นท่ีหลงเหลือและแทรกอยู่ใน
สารเจือจางแบบผงเนื่องจากกระบวนการ lyophilization ไม่สมบูรณ์ มีผลท าให้เกิด oxidation กับสารเคมีในในสารเจือจาง
แบบผง และท าให้ประสิทธิภาพลดลงก่อนถูกน าไปใช้งาน อย่างไรก็ตามคุณภาพน้ าเช้ือของกลุ่มที่ 1 ลดลงต่ ากว่าเกณฑ์
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มาตรฐานตั้งแต่ช่ัวโมงท่ี 36 ของการแช่เย็นด้วย เพราะการศึกษานี้ ไม่ได้ล้าง seminal fluid ออกจากน้ าเชื้อก่อนผสมสารเจือ
จาง จึงอาจท าปฏิกิริยากับไข่แดงท าให้อสุจิอ่อนแอลง (Upreti et al., 1999) การศึกษานี้สรุปได้ว่า สารละลายเจือจางแบบผง
มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแบบสด โดยอาจสามารถใช้ทดแทนกันในการรักษาคุณภาพน้ าเชื้อแพะแช่เย็นได้ 24 ช่ัวโมง 
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บทคัดย่อ 
 

กิ้งก่ายักษ์ Physignathus cocincinus Cuvier, 1829 เป็นสัตว์ที่พบได้ยาก พบในถิ่นที่อยู่บริเวณป่าฝนเขตร้อน 
เขตเกาะช้าง จังหวัดตราดประเทศไทย ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 แต่เดิมยังไม่มีข้อมูลการส ารวจอย่างครอบคลุม ถึง
รูปแบบการด ารงชีวิตและพฤติกรรม โดยการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นข้อมูลที่ศึกษาด้านพฤติกรรมของกิ้งก่ายักษ์ชนิดนี้ที่ถูกบันทึก
เป็นครั้งแรกในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้พบรูปแบบพฤติกรรม สามรูปแบบ เช่น การ
อาบแดด การหลบหนีทางน้ า และการนอนหลับในน้ าตื้น แต่ไม่ได้หลับขณะอยู่ใต้น้ า โดยรูปแบบแรก คือ การอาบแดด พบว่า
กิ้งก่ายักษ์ชนิดนี้มีพฤติกรรมตามแสงอาทิตย์ในระหว่างวัน เพื่อรับรังสีความร้อน เป็นการเพิ่มอุณหภูมิรา่งกาย ก่อนท ากิจกรรม
ประจ าวัน นอกจากนี้พบรูปแบบพฤติกรรมอื่นๆ ได้แก่ การหลบหนีทางน้ า และการหลับในน้ าตื้น พบว่าสอดคล้องกับการ
หลบหนีผู้ล่า โดยพบว่าผู้ล่าของกิ้งก่ายักษ์ชนิดนี้ที่อาศัยในแหล่งน้ ามีจ านวนค่อนข้างน้อย นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้พบว่า 
กิ้งก่ายักษ์เข้าไปอาศัยและด ารงชีวิตอยู่ในแหล่งน้ า เพื่อหนีจากสัตว์ผู้ล่าทั้งจากบนบกและทางอากาศ ดังนั้นแหล่งน้ าในเขตป่า
ดิบช้ืนและป่าดงดิบอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกิ้งก่ายักษ์บริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด จึงควรได้รับการอนุรักษ์เพื่อเป็น
หลักประกันถึงความอยู่รอดและยั่งยืนของสัตว์สายพันธ์ุหายากชนิดนี้ต่อไปในอนาคต 

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม กิ้งก่ายักษ์ Physignathus cocincinus ประเทศไทย 
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Abstract 

 
The green water dragon, Physignathus cocincinus Cuvier, 1829 (Reptilia: Agamidae) was rarely 

found in the rainforest habitats of Chang Island of Trat province in Thailand during June of 2018. Although 
the lives and behaviors of P. cocincinus have not been extensively investigated, the present study 
revealed the first finding on their natural behaviors in Thailand. This study was found three types of the 
green water dragon behaviors, including sun basking, aquatic escape and aquatic sleeping in shallow water 
but did not sleep underwater.The first observation showed that the green water dragon basically 
followed the sunlight to receive solar radiation and also to increase its body temperature prior to doing 
any daily activities. It was also found that aquatic escape and the aquatic sleeping in shallow water were 
related to the escape from other predators which rarely found in aquatic areas. Moreover, this study 
revealed that the green water dragon invaded and persisted in the aquatic habitats so as to flee from 
predatory animals from either terrestrial or aerial environments. Therefore, aquatic habitats, evergreen 
lowlands and rainforests of Chang Island in Trat Province will be conserved in order to warrant a sustain 
the  P. cocincinus in the future. 

 
Keywords: Behaviors, Green water dragon, Physignathus cocincinus, Thailand 
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Introduction 
The green water dragon, Physignathus cocincinus, was originally described by Cuvier (1829). The 

lizard commonly distributed from southern China, southeastern Asia (Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia 
and Burma) and Taiwan (Taylor, 1963; Cox et al., 1998; Nabhitabhata et al., 2000). Typical habitats of this 
species consist of undisturbed rocky streams within evergreen lowland rainforest. The green water 
dragons were rarely found along the banks of freshwater lakes and streams (Taylor, 1963; Chan-Ard et al., 
2015). Adult males have a larger head than females, and they develop larger crests on the back of the 
head and neck. The head of male lizard was more triangular shape than female. Moreover, the males are 
commonly a larger than the females. This study provided the information of P. cocincinus from an aquatic 
environment at Trat province, Thailand, which is the first published record of this lizard form this locality. 

 
Methods 

The behavior studies of P. cocincinus were conducted in field areas in Chang island of Trat 
province, Thailand during June of 2018. The investigated areas were located at latitude 12.04830 and 
longitude 102.29871 by using a GPS device. The climatic data comprising rainfall measurement and 
temperatures were measured with an electronic digital thermometer (bulb in the shade). The 
observations were using by binoculars (10x40) to investigate the behaviors. The researchers were 
observed the lizard behaviors during 07.00 am to 6.30 pm. The investigated areas were observed along 
the banks of freshwater lakes and streams in this area. 

 
Results 

The sunbath activity (basking) was observed along the stream that located in area of Khlong 
Nonsi water fall; structurally the tree (basking side) was located near the stream type habitat. The basking 
site was covered by the trees that the height was higher than 5 meters and the trunk diameter was wider 
than 58 centimeters. The P. cocincinus (total length> 1 m) often lay down on the tree branch that was 
located at a height of tree more than 2 meters. 

They moved their head out from the tree shade to wait for sunlight between from 7.00 am to 
7.30 am. When the sunlight reached the tree around 7.30 am, the lizard climbed and moved out to the 
east side of the trunk and began its basking activity. Some lizards moved very slowly and run out from 
the tree and then move straight forward direction for gain maximum sunlight for thermoregulation 
(sunbath), when the sunlight radiate to the branch around 8.00 am to 9.00 am. 

Their body was vertically oriented with the head directed upward when they basked. They 
remained motionless for a few hours (usually between 8.00 am to 10.00 am). At around 10:00 am to 
11:00 am, lizard climbed down to the ground and started other daily activities in the surrounding area. 
After that, P. cocincinus came back to the tree around 5.00 - 6.30 pm. They climbed up to the same 
height and same position of tree branch as in the morning. During the study period, there was rain in the 
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observation area. After the rain stopped, P. cocincinus came out from the shelter to bask again. The daily 
climatic data was recorded every during study period and it was shown in Table 1. 

For aquatic sleeping behaviors, this observation found that the green water dragon could sleep 
submerged underwater, partially submerged, on vegetation overhanging the water and on rocks in water. 
The other finding indicated that the aquatic behaviors expressed in a threatening state of these lizards or 
escaped from their predators. The green water dragon jumped from trees into water, and lay down with 
motionless on the bottom. They could remain submerged for a longtime and they could swim in the 
streams to safety. 

 
Discussions 

Lizard basks by taking advantage of the sun exposure as documented for other reptiles (Vitt and 

Caldwell, 2009). Its body temperature is increased to the optimum level that physiological functions 

(heart rate, cardiovascular control and body temperature regulation) can be well operated (Seebacher 

and Grigg, 2001). These researches were in accordance with other researches, in which green water dragon 

reached the sunlight to receive the solar radiation and to increase its body temperature before daily 

activities. 

The sunbathing time of this lizard most will be in the early morning before going to other 
activities. During the sunbathing period, it is often a time that is easily threatened by predators, therefore 
green water dragon must carefully select the habitat to bask. The sunbath location of this lizard was 
selected near the streams for escaping their predators. In some cases, the lizards still basked for long 
time periods instead of delaying the onset of activity. It was suggested that the long periods of bask could 
be needed for some physiological reasons including increasing body temperature for their normal activity 
(Vitt and Caldwell, 2009).  

The behaviors of using aquatic escape and aquatic sleeping in shallow water involved escaping 
the predator. The aquatic predators were rare for green water dragon. Subsequently, this study found that 
green water dragons invaded and persisted in aquatic habitats to decrease predation risks from terrestrial 
and aerial predators. Therefore, this study provides the information for the green water dragon 
conservation. Considering the steam habitat of this area, this species should be able to survive and 
multiply in this watery, humid habitat and sustain a population there. They will be managed the stream 
habitat as well as the evergreen and rainforest habitat around Chang island of Trat province, in order to 
warrant a sustainable use of this lizard species in the future. 
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Table 1.  Basking behavior of Physignatus cocincinus in Chang island of Trat Province, Thailand. 

         No Basking time Rainfull time Temperature (oC) Sex 

1 after 11.30 AM 9.00-11.30 AM 29-31 male 

2 after 12.30 PM 8.30 AM-12.30 PM 30-31 male 

3 7.30 AM -1.30 PM 1.30-3.30 PM 30-31 female 

4 after 10.00 AM 9.00-10.00 AM 29-31 male 

5 after 11.30 AM 9.30-11.30 AM 29-31 female 

6 7.30-10.00 AM 1.00-2.30 PM 26-31 male 

7 7.30-11.30 AM before sunrise 27-32 male 
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บทคัดย่อ 

 
พยาธิ Strongyle เป็นพยาธิในระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยและก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพในแพะ งานวิจัยฉบับ

นี้เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจ านวนไข่พยาธิต่อกรัมอุจจาระ (fecal egg count) หลังการใช้สารรักษาสภาพ 10% 
neutral buffered formalin (NBF) และ merthiolate iodine formalin (MIF) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรักษา
สภาพไข่พยาธิ strongyle ตัวอย่างอุจจาระจะถูกรักษาสภาพภายในสารรักษาสภาพแต่ละชนิดเป็นเวลา 15 วัน โดยจะท าการ
นับจ านวนไข่พยาธิหลังผ่านไป 0 7 และ 15 วัน ด้วยวิธี modified McMaster fecal egg count technique ผลการศึกษา
พบว่าค่าเฉลี่ยจ านวนไข่พยาธิมีแนวโน้มลดลงในสารรักษาสภาพทั้งสองชนิด สาร NBF สามารถรักษาสภาพ strongyle type 
egg ได้ดีในกรณีที่ตัวอย่างถูกแช่อยู่ในสารรักษาสภาพเป็นเวลา 7 วัน อย่างไรก็ตามเมื่อระยะเวลาผ่านไปจ านวนของไข่พยาธิมี
แนวโน้มลดลงในสารรักษาสภาพทุกชนิด จากการศึกษานี้กล่าวได้ว่า NBF สามารถหยุดการฟักและรักษาสภาพไข่พยาธิได้ 
ดังนั้น NBF เป็นสารรักษาสภาพที่เหมาะจะใช้ในการรักษาสภาพของไข่พยาธิ strongyle ในแพะช่วงระยะสั้นๆ ได้ 
 
ค าส าคัญ: การเก็บรักษาไข่พยาธิ Strongyle Neutral buffered formalin (NBF) Merthiolate iodine formalin (MIF) 
จ านวนไข่พยาธิต่อกรมัอุจจาระ แพะ 
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Comparison of two different preservatives for strongyle fecal egg counts in goat 
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Abstract 

 
Intestinal strongyles are common endoparasite problem which constitute a potential threat to 

goat health. Here, neutral buffered formalin (NBF) and merthiolate iodine formalin (MIF) were determined 
their potential as preservative for strongyle egg. To compare the efficacy of each preservative, fecal 
sample was subjected to each preservative for 15 days. Fecal egg count per gram were reported after 0, 7 
and 15 day of storage by Modified McMaster technique. Results indicated that significant decline in fecal 
egg counts following storage in both fixative solutions along the study, and this same pattern was uniform 
across triplicates. However, strongyle eggs revealed well preserved with NBF when egg was submerged in 
preserving agent for 7 days rather than in other preserved egg. Despite, the long treatment interval, a 
numerical reduction in the number of eggs preserved in each preservation was detected. In summary, 
NBF could be effective stop intra-egg development while also preserving strongyle egg. Therefore, NBF 
may be used as preserving agent for strongyle egg in goat. 

 
Keywords: Egg preservation, Strongyle, Neutral buffered formalin (NBF), Merthiolate iodine formalin (MIF), 
Fecal egg count, Goat 
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บทน า 
แพะจัดเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันพบว่ามีการเลี้ยงแพะเพิ่มมากขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตหนองจอก ดังนั้นคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตแพะถือได้ว่ามีความส าคัญยิ่งต่อเกษตรกรผู้
เลี้ยง ปัญหาโรคพยาธิในระบบทางเดินอาหารถือเป็นอุปสรรคส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ เช่น ผลผลิตลดลง (Cringoli et 
al., 2008) พยาธิที่มักพบว่ามีการก่อปัญหาทางสุขภาพในแพะรวมถึงสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คือพยาธิ strongyle 
(Zainalabidin et al., 2015; Zvinorova et al., 2016) แพะที่มีการติดพยาธิกลุ่มนี้ มักพบว่ามีรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อย
ให้หากินเองตามธรรมชาติท าให้สัตว์มีโอกาสติดเช้ือหรือได้รับตัวอ่อนพยาธิในระยะติดต่อ (L3) จากการแทะเล็มหญ้าได้ง่าย 
(Cringoli et al., 2008; Lind, 2005) ความรุนแรงของพยาธิสภาพหลังการติดพยาธิจะขึ้นอยู่กับปริมาณของพยาธิในร่างกาย
สัตว์ และส่งผลท าให้สัตว์ซึม เบื่ออาหาร และอาจเกิดภาวะขาดสารอาหาร ภาวะโลหิตจาง ท าให้สัตว์เจริญเติบโตช้าลงและเกิด
การสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยโดยการตรวจหาปริมาณของไข่พยาธิจากตัวอย่างอุจจาระเพื่อประเมินระดบั
การติดพยาธิในฝูงสัตว์ถือเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวางแผนในการจัดการสุขภาพสัตว์ในระดับฝูง (Chadrawathani et al., 
2015; Emery et al., 2016) 

วิธีที่ใช้ในการตรวจหาชนิดและจ านวนของไข่พยาธิมีด้วยกันหลายวิธี ส าหรับการตรวจด้วยวิธี McMaster counting 
technique เป็นวิธีที่สะดวก ง่าย และมีความน่าเช่ือถือ โดยใช้การตรวจนับจ านวนไข่พยาธิภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยการเติม
สารละลายอุจจาระที่ทราบปริมาณของอุจจาระและสารละลายอิ่มตัวลงใน McMaster microscopic slide เพื่อค านวณหา
จ านวนไข่พยาธิในอุจจาระต่อกรัม (egg/g, EPG) ข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญซึ่งใช้ในการประเมินระดับการติดพยาธิในสัตว์
และใช้ในการรายงานผลการทดสอบการดื้อต่อยาถ่ายพยาธิของหนอนพยาธิในแง่ของระบาดวิทยาอีกด้วย (Vadlejch et al., 
2011) ดังนั้นการรักษาสภาพอุจจาระให้คงสภาพอยู่ใกล้เคียงกับการเก็บอุจจาระในช่วงเริ่มต้นจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง มี
รายงานพบว่ามีการใช้สารรักษาสภาพไข่พยาธิหลายชนิดเช่น 10% formalin, merthiolate iodine formalin, 10% 
neutral buffered formalin, sodium acetate acetic acid formalin, Schaudinn’s fluid  และ polyvinyl alcohol  
(Truant, 2016) แต่ยังไม่พบรายงานการศึกษาสารรักษาสภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการศึกษาไข่พยาธิ strongyle ใน
แพะ ดังกล่าวข้างต้นวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่า strongyle fecal egg 
count (EPG) หลังการใช้สารรักษาสภาพ 10% neutral buffered formalin (NBF) และ merthiolate iodine formalin 
(MIF) ในตัวอย่างอุจจาระแพะ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

เก็บตัวอย่างอุจจาระจากแพะจ านวน 26 ตัว (คละเพศ) จากฟาร์มแห่งหนึ่งในเขตหนองจอก เก็บโดยตรงจากทวาร
หนักใส่หลอดทดลองพลาสติกปิดฝาแน่น เก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตัวอย่างอุจจาระทั้งหมดจะถูกบดรวมกัน 
(238.34 กรัม) และท าการตรวจนับจ านวนไข่พยาธิในวันเดียวกันด้วยวิธี modified McMaster technique เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสารรักษาสภาพไข่พยาธิ strongyle สารละลายอุจจาระจะถูกผสมกับสารรักษาสภาพแต่ละชนิดได้แก่ 10% 
NBF และ MIF โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (ใช้ normal saline; NSS และไม่เติมสารรักษาสภาพ) โดยมีสัดส่วนของการ
เติมสารรักษาสภาพในอัตราส่วน 1:3, 1:10 และ 1:3 ตามล าดับ ภายหลังการเติมสารรักษาสภาพแต่ละชนิดแต่ละกลุ่มการ
ทดลองจะมีการตรวจนับ strongyle fecal egg count (EPG) ด้วยวิธี modified McMaster ในวันท่ี 0 7 และ 15 ตามล าดับ 
โดยท าการตรวจนับภายใต้กล้องจุลทรรศน์จ านวน 3 ซ้ า และน าผลที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย 
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ผลการทดลอง 
ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยจ านวนไข่พยาธิต่อกรัมอุจจาระ ในวันที่ 0 7 และ 15 พบว่าไข่พยาธิในตัวอย่างสารละลาย

อุจจาระที่เติมสารรักษาสภาพ MIF มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับสารละลายอุจจาระที่ไม่ใส่สารรักษาสภาพ โดย
ค่าเฉลี่ยจ านวนไข่พยาธิต่อกรัมอุจจาระหลังการเติมสารรักษาสภาพในวันที่ 7 มีค่าเท่ากับ 16.67 ± 28.87, 383.33 ± 
301.39,  666.67 ± 236.29, และ 866.67 ± 125.83 ในสารละลายอุจจาระผสมสารรักษาสภาพ MIF สารละลายอุจจาระที่
ไม่ใส่สารรักษาสภาพ, สารละลายอุจจาระผสม NSS และสารละลายอุจจาระผสมสารรักษาสภาพ NBF ตามล าดับ และในวันท่ี 
15 พบว่าค่าเฉลี่ยจ านวนไข่พยาธิต่อกรัมอุจจาระในสารละลายอุจจาระที่มีการผสมสารรักษาสภาพ NBF มีแนวโน้มการลดลง
ของไข่พยาธิ strongyle โดยเฉลี่ยประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีค่า EPG สูงเมื่อเทยีบกับกลุ่มทดลองอื่นๆ 
 

ภาพที ่1 กราฟแสดงผลคา่เฉลีย่จ านวนไข่พยาธ ิstrongyle ต่อกรัมอุจจาระ (Mean±SD) หลังการเตมิสารรักษา

สภาพแตล่ะชนิดเป็นเวลา 15 วัน 

 
วิจารณ์การทดลอง 

 การเลี้ยงแพะในรูปแบบของการเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ ท าให้แพะมีโอกาสติดพยาธิมากกว่าแพะ
ที่มีการเลี้ยงแบบยืนโรง (Cringoli et al., 2008) อย่างไรก็ตามอัตราการติดพยาธิจะผันแปรตามหลายปัจจัย เช่น สายพันธุ์
ของแพะ ชนิดของพยาธิ ปริมาณของการติดพยาธิ รวมถึงการจัดการและวิธีการเลี้ยง (Silvestre et al., 2000) จากการศึกษา
นี้พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปค่า strongyle fecal egg count (egg/g) ในตัวอย่างอุจจาระมีค่าลดลงในทุกกลุ่มของการศึกษาดัง
แสดงในตารางที่ 1 การลดลงของค่านี้อาจมีได้จากหลายสาเหตุเช่น การสลายเองตามธรรมชาติของไข่พยาธิ การฟักเป็นตัวของ
หนอนพยาธิ ชนิดของสารรักษาสภาพ รวมถึงมีการสูญเสียของไข่พยาธิในระหว่างการเตรียมสารละลายอุจจาระขณะรอตรวจ
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Ashad et al., 2011; Jagla et al., 2013; Papaiakovou et al., 2018; Paras et al., 2018; 
Vavrouchova et al., 2015) อย่างไรก็ตามการลดลงของค่า strongyle fecal egg count (egg/g) ในการศึกษานี้มีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Jagla และคณะ (2013) ซึ่งท าการศึกษาการรักษาสภาพไข่พยาธิในตัวอย่างอุจจาระของม้าด้วย
วิธีการทางกายภาพและทางเคมี โดยการเก็บรักษาตัวอย่างภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิและการใช้สารรักษาสภาพตามล าดับ 
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พบว่าท้ังสองวิธีไม่สามารถหยุดการลดลงของค่า strongyle fecal egg count (egg/g) ได้ โดยกล่าวว่าการตรวจภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ควรท าหลังการเก็บตัวอย่างทันทีหรือมีการเติมสารรักษาสภาพร่วมกับการเก็บรักษาตัวอย่างอุจจาระในอุณหภูมิที่ต่ า
เพื่อคงสภาพของไข่พยาธิเพื่อให้ค่าที่ได้จากการตรวจนับไข่พยาธินั้นใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า
ปัจจัยด้าน อุณหภูมิ ความช้ืน และ ค่า pH ยังส่งผลต่อการฟักของไข่พยาธิด้วย เช่นในการศึกษาของ Ashad และคณะ 
(2011) รายงานว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดที่ท าให้ไข่ของพยาธิ strongyle สามารถฟักเป็นตัวได้คือ 26 องศาเซลเซียส และที่
อุณหภูมิสูงกว่า 37 องศาเซลเซียสพบว่าไข่ของพยาธ ิstrongyle จะฟักเป็นตัวได้ลดลงและหนอนพยาธิบางส่วนท่ีฟักเป็นตัวจะ
ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่จนพัฒนาเป็นระยะติดต่อได้ (infective stage) ในการศึกษาเดียวกันนี้ยังพบอีกว่าความช้ืนท่ีเหมาะสม
ต่อการฟักเป็นตัวของพยาธิจะอยู่ในช่วง 80-90 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ pH ที่เหมาะสมต่อการฟักตัวของพยาธิจะอยู่ในช่วง 6.5-
8.5 นอกจากนี้ยังพบว่า normal saline สามารถใช้เพาะเลี้ยงหนอนพยาธิได้โดยพยาธิจะฟักเป็นตัวภายในระยะเวลา 5 วัน 
อีกทั้งพยาธิบางส่วนสามารถด ารงชีวิตอยู่และพัฒนาเป็นระยะติดต่อ (infective stage) ได้ จากการศึกษาของ Paras และ
คณะ (2018) พบว่าการกรองสารละลายอุจจาระผ่านผ้าขาวบางจะมีผลท าให้เกิดการสูญเสียไข่พยาธิบางส่วนไปก่อนการนับ
จ านวนไข่พยาธิด้วย modified McMaster fecal egg count technique ดังนั้นค่า strongyle fecal egg count (egg/g) ที่
ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปอาจมาจากอิทธิพลของปัจจัยดังกล่าวเบื้องต้น  

การใช้สารรักษาสภาพในการรักษาสภาพของไข่พยาธิเพื่อคงสภาพของไข่พยาธิก่อนการน าไปตรวจภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ หลายครั้งพบว่าการเลือกใช้สารรักษาสภาพที่ไม่เหมาะสมส่งผลท าให้เกิดการสูญเสียของไข่พยาธิก่อให้เกิดอุปสรรค
รวมถึงเกิดความผิดพลาดในการตรวจวินิจฉัย (Papaiakovou et al., 2018) และในการศึกษานี้พบว่าไข่พยาธิ strongyle ที่
ถูกรักษาสภาพใน NBF มีแนวโน้มชะลอการลดลงของค่า strongyle fecal egg count (egg/g) ได้แต่ยังคงพบการลดลงต่อไป
ของค่านี้ได้ นอกจากน้ีการศึกษานี้ยังพบว่าสารรักษาสภาพ MIF เป็นสารรักษาสภาพที่ไม่เหมาะสมในการรักษาสภาพไข่พยาธิ 
strongyle ในแพะเนื่องจากค่า strongyle fecal egg count (egg/g) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 egg/g ตลอดช่วงเวลาที่
ท าการศึกษา แม้ว่าจะมีรายงานการใช้สาร MIF ใช้ในการตรวจพยาธิกลุ่มโปรโตซัวและ hook worm (Incani et al., 2017; 
Montoya et al., 2018) อย่างไรก็ตามสาเหตุของการลดลงของจ านวนไข่พยาธิ strongyle ในแพะหลังแช่ในสารรักษาสภาพ 
MIF อาจต้องท าการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต  

 

สรุปผลการทดลอง 

 10% NBF มีแนวโน้มที่จะหยุดการฟักและรักษาสภาพไข่พยาธิได้ ดังนั้น NBF เป็นสารรักษาสภาพที่เหมาะจะใช้ใน
การรักษาสภาพของไข่พยาธิ strongyle ในแพะในช่วงระยะสั้นๆ และสารรักษาสภาพ MIF ไม่เหมาะสมที่จะใช้รักษาสภาพไข่
พยาธิ strongyle ของแพะ 
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บทคัดย่อ 
 

ไวรัส Tembusu เป็นไวรัสที่ถูกจัดอยู่ใน genus Flavivirus กลุ่มย่อย Ntaya virus โดยมียุง Culex spp. เป็น

พาหะ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีสภาพแวดล้อมแบบร้อนช้ืนเหมาะต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของยุง Culex spp. จึงมีโอกาส

ติดเชื้อ TMUV ได้ง่าย ท าให้การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยเป็ดที่ติดเชื้อจะแสดงอาการทางระบบประสาท 

ร่วมกับการใหผ้ลผลิตไข่ลดลง ซึ่งอัตราการป่วยสูงอยู่ที่ 90% ขึ้นไป และอัตราการตาย 5-30% อีกทั้งยังสามารถก่อโรคได้ใน

สัตว์ปีกอื่นได้อีกหลายชนิด เช่น นกกระจอกบ้าน ไก่ ห่าน และนกพิราบ จากการเก็บตัวอย่างยุง Culex spp. จากฟาร์มเลี้ยง

สัตว์ปีกในเขตพื้นที่หนองจอก จ านวน 4,000 ตัว แบ่งเป็น 400 ตัวอย่าง และท าการตรวจวินิจฉัยหาเช้ือ Duck Tembusu 

virus ด้วย วิธี RT-PCR โดยใช้ primer ที่มีความจ าเพาะต่อเช้ือ Tembusu Virus ที่ต าแหน่งยีน NS5  พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่

ให้ผลบวกจ านวน 9 ตัวอย่าง จากตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราความชุกของการพบเช้ือ TMUV จากยุง Culex 

spp. ในพื้นที่หนองจอกคือ 2.25% ดังนั้นการให้ความรู้แก่เกษตรกรร่วมกับการควบคุมประชากรยุงจึงเป็นแนวทางในการ

ควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้ 

 

ค าส าคัญ : Tembusu virus, Culex spp, หนองจอก 

 



36 
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Abstract 

 

Duck Tembusu virus (TMUV) belongs to genus Flavivirus in the subgroup Ntaya virus that infected 

via Culex spp. Thailand is in the tropics and is full of Culex mosquitoes this suggests a risk factor to spread 

of TMUV infection. Infected ducks have exhibited the clinical signs as nervous signs with eggs drop 

production. The range of morbidity and mortality is 90% and 5-30%. Moreover, other avian species also 

found infected by TMUV such as house sparrows chicken geese and pigeon. The four thousand Culex spp. 

form poultry farm in Nongchok district separated into 400 groups as 400 samples. The samples tested by 

using the specific primer to the NS5 gene of TMUV in RT-PCR process. Nine of the sample showed a 

specific band for the NS5 gene. The prevalence of TMUV infection in Culex spp. in Nongchok district is 

2.25%. Dissemination of knowledge about the disease and mosquitoes control needs to apply for 

facilitates development to agriculture and disease control. 

 

Keywords: Tembusu virus, Culex spp, Nongchok 
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บทน า 

ไวรัส Tembusu เป็นไวรัสที่ถูกจัดอยู่ใน genus Flavivirus กลุ่มย่อย Ntaya virus มี genome ชนิด positive 
single strand RNA โดยมียุง Culex spp. เป็นพาหะ จากการรายงานพบเช้ือครั้งแรกเมื่อปี 1970 ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย จนกระทั่งในปี 2010 มีรายงานการพบเช้ือ Tembusu virus (TMUV) ในเป็ดจากฟาร์มเลี้ยงในประเทศจีน 
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้อุตสาหกรรมการผลติเป็ดในประเทศจีนไดร้ับผลกระทบ (Zhang et al., 2015) ในปี 2013 มีรายงานการ
พบเชื้อ TMUV จากเป็ดในประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยเป็ดที่ติดเชื้อมักให้ผลผลิตไข่ท่ีลดลงร่วมกับมีอาการทางระบบประสาท 
เช่น ไม่สามารถยืนได้ เดินไม่สัมพันธ์กัน อัมพาต อ่อนแอ เบื่ออาหาร น้ าหนักลด และท้องเสีย  (Songserm et al., 2014; 
Zhang et al., 2015) พบอัตราการป่วยสูงอยู่ที่ 90% ขึ้นไป และอัตราการตาย 5-30% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีการติดเช้ือแทรก
ซ้อนหรือไม่ (Cao et al., 2011) นอกจากนี้เช้ือ TMUV บางครั้งมีการเรียกว่า Avian TMUV เนื่องจากสามารถก่อโรคได้ใน
สัตว์ปีกหลายชนิด เช่น นกกระจอกบ้าน ไก ่ห่าน และนกพิราบ (Liu et al., 2012) 

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเช้ือ TMUV เป็นเช้ือที่สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วและเป็นวงกว้าง อีกทั้ง

สามารถก่อโรคได้ทั้งในเป็ดและสัตว์ปีกชนิดอื่นๆ ดังนั้นการส ารวจเช้ือ TMUV จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากข้อมูลที่ได้

จากการส ารวจ จะถูกน าไปใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง ควบคุม และการป้องกันโรค เพื่อลดการแพร่กระจายของเช้ือ ซึ่งจะ

ช่วยป้องกันความสูญเสียจากการเกิดโรคได้ เขตหนองจอกเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกโดยเกษตรกรรายย่อยกระจายอยู่ทั่ว

ทุกแขวง ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นการเลี้ยงตามธรรมชาติ ท าให้มีโอกาสในการสัมผัสกับยุงพาหะได้ง่ายอีกทั้งเคยมีรายงานการพบ

เชื้อ TMUV ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ติดต่อกับเขตหนองจอก ดังนั้นเขตพื้นที่หนองจอกจึงมีความเหมาะสมต่อการ

ส ารวจเชื้อ TMUV 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ตัวอย่างยุง Culex spp. ที่ใช้ในการทดลองนั้นได้จากเครื่องดักยุงที่ท าการติดตั้งในสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกในเขตพื้นที่
หนองจอกทั้ง 8 แขวงที่มีรูปแบบการเลี้ยงแบบโรงเรือนเปิดร่วมกับสภาพแวดล้อมที่มีแหล่งน้ านิ่งซึ่งมีความเหมาะสมต่อการ
เพิ่มจ านวนยุง จ านวนตัวอย่างถูกค านวณโดยใช้สูตรของ Yamane จากผลการค านวณได้จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 400 ซึ่ง
หมายถึงจ านวนตัวอย่างยุง 400 กลุ่ม (10 ตัวต่อกลุ่ม; 50 กลุ่มต่อแขวง) ที่ถูกเก็บมาจากทั้ง 8 แขวงของเขตพื้นที่หนองจอก 
ตัวอย่างจะถูกบดละเอียดร่วมกับ RNase-free water ปริมาณ 1 มิลลิลิตร จากนั้นน าของเหลวที่ได้จากการบดไปปั่นให้
ตกตะกอนท่ีความเร็วรอบสูงสุดเป็นเวลา 2 นาทีและน าส่วนใสปริมาณ 200 ไมโครลิตรมาสกัดสารพันธุกรรมด้วยชุดสกัด RNA 
ส าเร็จรูป TIANamp Virus DNA/RNA Kit Cat.no.DP315 จากนั้นน าสารพันธุกรรมที่ได้เข้าสู่ขบวนการ RT-PCR โดยเริ่มจาก
ขั้นตอนการสังเคราะห์ cDNA โดยใช้ RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit; Thermo scientific และตามด้วย
ขั้นตอนการท า PCR ด้วยชุด DreamTaq Green PCR Master Mix (Thermo Scientific) โดยใช้ primer ที่มีความจ าเพาะ
ต่อ NS5 gene เนื่องจากเป็นต าแหน่งอนุรักษ์ที่มีความคงตัวสูงซึ่ง primer มีล าดับพันธุกรรมดังนี้ Forward BYD : 
GCCACGGAATTAGCGGTTGT และ Reward BYD : TAATCCTCCATCTCAGCGGTGTAG (Chakritbudsabong et al., 
2015) จากนั้นน าเข้าเครื่อง Thermo cycler และตั้งค่าดังนี้ Denature ที่ 94ºC นาน 30 วินาที Annealing ที่ 55ºC นาน 
30 วินาที และ Extension ที่ 72ºC นาน 40 วินาที จ านวน 30 รอบ จากนั้นท าการวิเคราะห์ผลผลิต PCR ด้วยวิธี Agarose 
gel electrophoresis และอ่านผลด้วยเครื่อง Transluminator DR-49W ซึ่งแถบเรืองแสงที่ให้ผลบวกจะมีขนาด 440 bp 
และน าจ านวนตัวอย่างท่ีให้ผลบวกไปค านวณหาความชุกของเชื้อโดยใช้สูตร 

 
จ านวนกลุ่มที่ให้ผลบวก 

จ านวนกลุ่มยุง Culex spp. ทั้งหมด 
 100 
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ผลการทดลอง 
จากการตรวจหาเช้ือ Tembusu virus ด้วยวิธี RT-PCR พบว่าจากตัวอย่างยุง Culex spp. ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง มี

จ านวน 9 ตัวอย่าง ที่ให้ผลบวกต่อเช้ือ Tembusu virus คิดเป็นอัตราความชุกของการพบเช้ือ TMUV ในยุง Culex spp. ใน
พื้นที่หนองจอกเป็น 2.25% โดยทั้ง 9 ตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่มาจากฟาร์มเดียวกันและเป็นฟาร์มที่มีรูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบ
ยืนกรง โดยที่โรงเรือนเป็นโรงเรือนเปิดและตั้งอยู่บนบ่อน้ า ซึ่งต่างจากสถานที่เลี้ยงอ่ืนท่ีเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากผลการทดลองของตัวอย่างยุงทั้ง 400 ตัวอย่าง พบว่ามีการตรวจพบเช้ือ TMUV จ านวน 9 ตัวอย่าง ซึ่งคิดเป็น
อัตราความชุกของการพบเช้ือ TMUV จากยุง Culex spp. ในพื้นที่หนองจอกเท่ากับ 2.25% ซึ่งการตรวจพบนี้สอดคล้องกับ
รายงาน ในปี 2018 ที่พบว่าประเทศไทยมีการตรวจพบเช้ือ Duck Tembusu virus ตั้งแต่ปีค.ศ. 2007 โดยท าการเก็บ
ตัวอย่างจาก รังไข่ สมอง และไขสันหลัง ของเป็ดที่ติดเช้ือ มาท าการตรวจ โดยวิธี RT-PCR และ nucleotide sequencing 
และจากรายงานของ Aunyaratana และคณะ ในปี 2015 ตรวจพบเช้ือโรค Duck Tembusu ภายในฟาร์มเลี้ยงเป็ดในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งเป็ดที่ติดเช้ือจะแสดงอาการทางระบบประสาทและผลผลิตไข่ลดลง
คิดเป็นความชุก 17.19 % จากการทดลองจะเห็นได้ว่าตัวอย่างยุงที่พบเช้ือนั้นมาจากฟาร์มที่มีการเลี้ยงแบบโรงเรือนเปิดและ
ยืนกรงตลอดเวลา ไก่กลุ่มนี้จึงไม่สามารถขยับหนีเวลาโดนยุงกัดได้ส่งผลให้โดนยุงกัดได้ซ้ าๆ ส่งผลให้มีการถ่ายเช้ือจากยุงสู่ไก่ 
เมื่อเช้ือเข้าไปแบ่งตัวเพิ่มจ านวนในไก่ ยุงก็มาดูดเลือดไก่นี้ซ้ าวนกันไปมา ส่งผลให้เช้ือคงอยู่และเพิ่มจ านวนได้ตลอดเวลา ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ท่ีมักพบการติดเชื้อในเป็ดเนื้อท่ีมักมีการเลี้ยงแบบขังคอก ดังนั้นรูปแบบการเลี้ยงประเภทนี้จึง
เป็นรูปแบบท่ีท าให้มีแนวโน้มในการพบเชื้อ TMUV ได้ 

 
สรุปผลการทดลอง 

ผลการตรวจพบเช้ือ TMUV ด้วยวิธี RT-PCR จ านวน 9 ตัวอย่างจากตัวอย่างทั้งหมดนั้นเป็นเพียงการส ารวจใน
เบื้องต้น ดังน้ันในการศึกษาครั้งถัดไปควรมีการน าตัวอย่างไวรัสไปเพาะเลี้ยงในเซลล์เพาะเลี้ยงก่อนเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้
ตรวจพบได้มากขึ้น และควรมีการตรวจล าดับสารพันธุกรรมเพื่อเป็นการยืนยันและเปรียบเทียบกับไวรัสที่ได้เคยมีรายงานไว้
ก่อนหน้านี้ นอกจากนั้นในส่วนของรูปแบบการเลี้ยงที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคเป็นเรื่องที่ควรมีการให้ข้อมูลและความรู้แก่
เกษตรกรเพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญในการควบคุมประชากรยุงในพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว์ปีกและการป้องกันสัตว์ปีกจากการโดนยุง
กัด อีกท้ังควรประสานกับสัตวแพทย์ผู้รับชอบในพื้นที่นั้นเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของเช้ือ TMUV เพื่อวางมาตรการในการ
ป้องกันโรคต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศกึษาความคงตัวของน้ ายาซีเอ็มทีทีผ่ลิตเองกับระยะเวลาการเกบ็รักษา เนื่องจากวิธี

ตรวจน้ านมด้วยน้ ายาซีเอ็มที หรอืวิธีซีเอ็มที (California mastitis Test, CMT) เป็นวิธีวินิจฉัยโรคเต้านมอักเสบในโคที่มี
ขั้นตอนการตรวจไมยุ่่งยาก ให้ผลตรวจรวดเร็ว ทั้งนี้ปัจจัยด้านวันผลิต ส่วนประกอบ หรือวันหมดอายุของน้ ายาซีเอ็มที (CMT 
reagent) ส่งผลต่อความแม่นย าของผลการตรวจ หากเก็บไว้นานประสิทธิภาพของน้ ายาซีเอ็มทีเสื่อมสภาพลงได้ ท าให้
วินิจฉัยโรคเต้านมอักเสบผิดพลาดได้ ส่วนใหญ่น้ ายาซีเอ็มทีที่จ าหนา่ยในท้องตลาดมักไมร่ะบุถึงวันผลติ ส่วนประกอบ หรือวัน
หมดอายุ  ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบความคงตัวของน้ ายาซีเอ็มที โดยมีน้ ายาซีเอ็มที 2 สูตร ได้แก่ น้ ายาซีเอ็มทีที่ผลิตขึ้นเอง 
(CMT A) และน้ ายาซีเอม็ทีท่ีจ าหน่ายในท้องตลาด ที่ระบุวันผลิต และส่วนประกอบ 1 ยี่ห้อ (CMT B) เพื่อน ามาเปรียบเทียบ
ความคงตัวของน้ ายาซีเอ็มทีทั้งทางกายภาพและทางเคมี ได้แก่ การสังเกตส ีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ (NaOH) ที่คงเหลือ ในทุกๆสัปดาห์เป็นเวลา 12 สัปดาห ์ผลการศึกษา พบว่า CMT A มีความคงตัวเพียง 1 ลักษณะ 
ได้แก่ความเข้มข้นคงเหลือของ NaOH และ CMT B มีความคงตวั 2 ลักษณะ ได้แก่ ความคงตัวของสี และความเข้มข้น
คงเหลือของ NaOH จึงกล่าวได้วา่น้ ายาซีเอ็มทีทีผ่ลิตเองสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีความคงตัว NaOH 
ซึ่งเป็นสารออกฤทธ์ิที่ส าคญัส าหรบัการใช้ตรวจโรคเต้านมอักเสบในโค 

 
ค าส าคัญ: ความคงตัว น้ ายาซีเอ็มที วิธีซีเอ็มที และโรคเต้านมอักเสบในโค 
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Abstract 
 

The objective to determine the stability of self-produced California Mastitis Test reagent in shelf 
life. Because the California Mastitis Test (CMT) is a diagnostic method for bovine mastitis that has simple 
procedures and fast results. Although the factors of production date, component or expiration date of 
CMT reagent affect the accuracy of the test results. If stored for a long time, the efficiency of CMT reagent 
can deteriorate. Causing misdiagnosis of mastitis. Most CMT reagent sold in the market do not specify the 
production date, component or expiration date. The researcher then tested the stability of CMT reagent. 
The self-produced CMT reagent (CMT A) and commercial CMT reagent (CMT B) were monitored to 

physical and chemical stability eg. color, pH  and volume of sodium hydroxide (NaOH) remaining every 
week for 12 weeks. The results showed the volume of NaOH remaining of CMT A has stability. The color 
and volume of NaOH remaining of CMT B has stability. Implied that the self-produced California Mastitis 
Test reagent can be used effectively because it has stable of NaOH, which is an important active 
ingredient for bovine mastitis detection. 

 
Keywords: The stability, CMT reagent, California Mastitis Test and Bovine mastitis 
.
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บทน า 
โรคเต้านมอักเสบ (Mastitis) เป็นโรคตดิเช้ือท่ีส าคญัในโคนม สง่ผลให้คณุภาพน้ านม และประสทิธิภาพการผลิต

น้ านมลดลง ท าให้ต้นทุนการผลิตน้ านมสูง สาเหตุของโรคเต้านมอกัเสบ มักเกิดจากการตดิเช้ือจุลินทรีย์ที่เต้านม โดยเฉพาะ
เชื้อแบคทีเรีย (Haas, 2005) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคเต้านมอักเสบมหีลายปัจจัย เช่นปัจจยัด้านตัวสัตว์ ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม และปัจจยัด้านการจัดการ เป็นต้น (Zeryehun et al., 2013) การตรวจวินิจฉัยโรคเต้านมอักเสบมหีลายวิธี แต่ละ
วิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน การตรวจน้ านมด้วยน้ ายาซีเอม็ที หรือวิธีซีเอ็มที (California Mastitis Test, CMT)  เป็นการ
ตรวจวินิจฉัยกรองโรคเบื้องต้น (Screening test) ที่นิยมใช้ เนื่องจากวิธีการตรวจไมยุ่่งยาก และทราบผลการตรวจรวดเร็ว 
อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของวิธี ซีเอ็มที ขึ้นกับความคงตัวน้ ายาซีเอ็มที (CMT reagent)  โดยน้ ายาซีเอ็มทีประกอบด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide, NaOH) น้ ายาล้างจาน น้ ากลั่น และสี (Indicator dye) ซึ่งน้ ายาซีเอ็มทีแตล่ะสูตร 
(ยี่ห้อ) มีความแตกต่างกันด้านสัดส่วนของส่วนประกอบดังกล่าว ทัง้นี้ปัจจัยด้านสดัส่วนของส่วนประกอบ และความคงตัวของ
น้ ายาซีเอ็มที แปรผันให้ผลการวินจิฉัยโรคเกิดความผิดพลาดได ้

ปัจจุบันน้ ายาซเีอ็มทีท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาดมักถูกดดัแปลงสูตรขึ้นมาใหม่ แต่มักไม่มรีายงานการทดสอบความคง
ตัวว่ามีประสิทธิภาพการใช้งาน ประกอบกับไม่ระบุวันผลติ ส่วนประกอบ และวันหมดอายุท่ีฉลากข้างขวด จึงอาจให้ผลการ
ตรวจคลาดเคลื่อน วัตถุประสงคข์องงานวิจัยเพื่อศึกษาความคงตัวของน้ ายาซีเอ็มทีที่ผลติเองกับระยะเวลาการเก็บรักษา โดย
สังเกตการเปลีย่นแปลงของสี  ความเป็นกรดด่าง (pH) และความเข้มข้นคงเหลือของ NaOH 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การทดสอบความคงตัวของน้ ายาซเีอ็มที ทั้ง 2 สูตร ได้แก่ น้ ายาซีเอ็มทีที่ผลิตขึ้นเอง (CMT A) ซึ่งเป็นสูตรดัดแปลง
ใหม่จากสูตรน้ ายาซีเอ็มทีของกรมปศุสัตว์ โดยมีส่วนประกอบ ได้แก่ Sodium hydroxide น้ ายาลา้งจาน (Teepol pure®, 
Sherwood corporation LTD., Thailand) Bromocresol purple และ น้ ากลั่น คดิเป็น 0.50, 10, 0.02 และ 89.498% 
ตามล าดับ และน้ ายาซเีอ็มทีท่ีจ าหน่ายในท้องตลาด ที่ระบุวันผลติ และส่วนประกอบ จ านวน 1 ยี่ห้อ (CMT B) โดยตรวจวดัส ี
ค่า pH และค่าความเข้มข้นคงเหลือของ NaOH โดยท าการตรวจตัวอย่างสูตรละ 3 ซ้ า (Triplicate) สัปดาห์ละครั้ง เป็น
ระยะเวลา 12 สัปดาห์ มีขั้นตอนการตรวจดังนี ้
1. การทดสอบความคงตัวทางกายภาพของน้ ายาซีเอ็มที 
1.1 การวัดสีของน ้ายาซีเอ็มที 
 วัดความเข้มของสีน้ ายาซีเอม็ที โดยการใช้เครื่อง Spectrophotometer (Libra S22, England) เพื่อหาค่าความทึบ
แสง (Optical density; OD) โดยใช้ความยาวคลื่น เท่ากับ 550 นาโนเมตร (nm) 
1.2 การวัดความเป็นกรด-ด่างของน ้ายาซีเอ็มที  
 วัดความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้เครือ่ง pH meter แบบปากกา (ADWA AD12, Hungary) โดยท าการวัดความเป็น
กรด-ด่าง ตามวิธีของศรีสมร (2550) 
2. การทดสอบความคงตัวทางเคมีของน้ ายาซีเอ็มท ี

ตรวจวัดค่าความเขม้ข้นคงเหลือของ NaOH ซึ่งอยู่ในน้ ายาซีเอ็มที ด้วยการไตเตรท (Titration) ด้วยสารละลาย 
Potassium hydrogen phthalate (KHP) ซึ่งปริมาตรของสารละลาย KHP มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นคงเหลือของ 
NaOH (ศุภชัย, 2560) 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลค่า OD  ค่า pH และคา่ความเข้มข้นคงเหลือของ NaOH มาวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) 

เพื่อดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหวา่งลักษณะที่ศึกษา (สี ค่า pH และความเข้มข้นคงเหลือของ NaOH) กับระยะเวลาการเก็บ
รักษาว่ามีความเปลี่ยนแปลง โดยใช้โปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูป 

 
ผลการทดลอง 

จากการศึกษาความคงตัวของน้ ายาซีเอ็มที 2 สูตร ได้แก่ น้ ายาซีเอม็ทีท่ีผลิตขึ้นเอง (CMT A) และน้ ายาซีเอ็มทีที่ซื้อ
จากท้องตลาด (CMT B) น ามาทดสอบความคงตัวทางด้านกายภาพและทางเคม ีได้แก ่การวัดค่าความทึบแสง (OD) การวัดคา่ 
pH (pH) และการหาความเขม้ขน้คงเหลือของ NaOH (NaOH) ภายในระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า CMT A 
และ CMT B มีความคงตัวทางกายภาพและทางเคมี ในระยะเวลา 12 สัปดาห์ ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 ตามล าดับ 

 
 

ตารางที่ 1 ความคงตัวทางกายภาพและทางเคมีของ CMT A ในระยะเวลา 12 สัปดาห ์

ลักษณะ
ที่สังเกต 

ค่าความคงตัว (สัปดาห)์ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

OD 2.707 0.760 0.642 0.566 0.490 0.472 0.457 0.420 0.402 0.403 0.397 0.372 
pH 13.21 13.08 13.07 13.13 13.04 12.93 12.99 12.88 13.06 12.99 12.96 12.98 
NaOH 0.116 0.118 0.122 0.123 0.117 0.126 0.118 0.123 0.118 0.121 0.125 0.124 

 
ตารางที่ 2 ความคงตัวทางกายภาพและทางเคมีของ CMT B ในระยะเวลา 12 สัปดาห ์

ลักษณะ 
ที่สังเกต 

ค่าความคงตัว (สัปดาห)์ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

OD 0.656 0.493 0.498 0.530 0.460 0.452 0.531 0.514 0.457 0.454 0.564 0.544 
pH 13.26 13.18 13.34 13.32 13.22 13.26 13.41 13.43 13.33 13.37 13.47 13.39 

NaOH 0.243 0.245 0.247 0.170 0.249 0.259 0.260 0.248 0.252 0.246 0.250 0.268 
 

เมื่อพิจารณาความคงตัวของสี จากการวัดค่าความทึบแสง (OD) ผลการศึกษาพบว่าค่า OD ของ CMT A มีการลดลง
ในทุกสัปดาห์หลังจากสัปดาห์ที่ 1 เป็นต้นไป (ดังภาพท่ี 1) และเมือ่ท าการวิเคราะห์แนวโน้ม พบว่ามีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง 
แบบ Quadratic อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) บ่งช้ีว่าสีของ CMT A มีความเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 12 สัปดาห ์
ส่วนความคงตัวของสีของ CMT B พบว่าค่า OD มีความเปลีย่นแปลงเล็กน้อย เมื่อวิเคราะห์แนวโน้ม พบว่าค่า OD ไมม่ี
แนวโน้มที่เปลีย่นแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ (P>0.05) บ่งช้ีว่าสีของ CMT B ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 12 
สัปดาห ์
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ภาพที่ 1 กราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงของน้ ายาซีเอ็มทีที่ผลิตเอง (CMT A) 
 

เมื่อพิจารณาค่า pH โดย ผลการศึกษาพบว่าค่า pH ของ CMT A มีความเปลี่ยนแปลงไป (ดังภาพท่ี 2) และเมื่อท า
การวิเคราะห์แนวโนม้ พบว่าค่า pH มีแนวโน้มเปลีย่นแปลง แบบ Cubic อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ (P<0.05) บ่งช้ีว่าความเป็น
กรดด่างของ CMT A มีความเปลีย่นแปลง ส่วน CMT B พบว่าค่า pH มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพบว่าค่า pH ของ  CMT B มี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลง แบบ Quadratic อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) บ่งช้ีว่าค่าความเป็นกรดด่างของ CMT B มีความ
เปลี่ยนแปลงในระเวลา 12 สัปดาห์ 

ภาพที่ 2 กราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH ของน้ ายาซีเอ็มทีที่ผลิตเอง (CMT A)  

 เมื่อพิจารณาความคงตัวของความเข้มข้นคงเหลือของ NaOH ใน CMT A พบว่าความเข้มข้นของ NaOH ทั้ง 12 
สัปดาห์ มคีวามเปลี่ยนแปลงไป (ดังภาพท่ี 3) แต่เมื่อวิเคราะห์แนวโน้ม พบว่าค่า NaOH ของ CMT A ไมม่ีแนวโน้มที่
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) บ่งช้ีว่าความเข้มขน้คงเหลือของ NaOH ใน CMT A ไม่เปลี่ยนแปลงภายใน
ระยะเวลา 12 สัปดาห์ ส่วนความเข้มข้นของ NaOH ของ CMT B ไม่มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
(P>0.05) บ่งช้ีว่าความเข้มข้นคงเหลือของ NaOH ใน CMT B ไมม่คีวามเปลีย่นแปลงในระยะเวลา 12 สัปดาห ์
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ภาพที่ 3 กราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นคงเหลือของ NaOH ของน้ ายาซีเอ็มทีที่ผลิตเอง (CMT A) 
 

วิจารณ์การทดลอง 
จากผลการศึกษาของ CMT A  พบว่า ไมม่ีความคงตัวในลักษณะของสี และความเป็นกรดดา่ง สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุขกมล และ มนกานต์ (2557) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาน้ ายาทดสอบการอักเสบของเต้านม โดยเก็บน้ ายาไว้เป็นระยะเวลา 
5 สัปดาห์ ผลพบว่าสแีละค่า pH มีการลดลงตั้งแต่สปัดาห์ของการทดลอง ส่วนลักษณะของความเขม้ข้นคงเหลือของ NaOH 
ใน CMT A  มีความคงตัว สอดคล้องกับงานวิจัยการทดสอบความคงตัวของน้ ายาซีเอ็มทีที่ใช้ตรวจโรคเต้านมอักเสบในโคของ 
Vukovi  et al. (2013) ซึ่งมีค่าปริมาณสารคงเหลือไมเ่ปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 18 เดือน จากผลการทดลองบ่งช้ีให้เห็นว่า 
น้ ายาซีเอ็มท่ีที่ผลิตเองสามารถเกบ็รักษาไว้ได้อย่างน้อย 12 สัปดาห ์ซึ่งไมส่่งผลต่อความเขม้ข้นคงเหลอืของ NaOH  ทั้งนี้น้ ายา
ซีเอ็มทีมีอายุการเก็บรักษา 3-4 เดือน (สุณีรตัน,์ 2543) โดย NaOH มีบทบาทในการท าลายผนังเซลล์โซมาติกในน้ านม ท าให้
โปรตีนในเซลล์โซมาติกแตกตัวออกเป็นสาย ต่อมาสาร Linear Alkylbenzene Sulfonate ในน้ ายาล้างจาน ท าหน้าที่เกาะ
จับโปรตีนในเซลล์โซมาติก ท าใหน้้ านมมีลักษณะเป็นเมือกหนดื ซึ่งเรียกว่า Fibrilla gel network ความหนดืจะมมีากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับจ านวนเซลล์โซมาตกิในน้ านม (ธีรพงศ์, 2559) อย่างไรก็ตาม ข้อควรค านึงในการหาความเข้มข้นของ NaOH 
ด้วยวิธีการไตเตรท มักเกดิฟองอากาศขึ้นท่ีด้านบน ของน้ ายาซีเอ็มที ส่งผลใหส้ังเกตสจีุดยตุิของสารละลายได้ไม่ชัดเจน ส่วน
ผลการศึกษาของ CMT B พบว่า ไมม่ีความคงตัวในลักษณะความเป็นกรดด่าง  แต่มีความคงตัวของสี และความคงตัวของ
ความเข้มข้นคงเหลือของ NaOH จึงกล่าวได้ว่า CMT A  มีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านมอักเสบในโคนมได้
เทียบเท่ากับ CMT B เนื่องจาก มีความคงตัวของความเข้มข้นคงเหลือของ NaOH อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 
สรุปผลการทดลอง 

การใช้น้ ายาซีเอ็มทีตรวจน้ านม เป็นวิธีการตรวจกรองของโรคเต้านมอักเสบในโค ซึ่งมีข้ันตอนการตรวจไม่ยุ่งยาก
และทราบผลการตรวจรวดเร็ว เกษตรกรจึงนิยมใช้วิธีซีเอ็มทีตรวจแม่โครดีนมก่อนสวมเครื่องรดีนม แต่เนื่องจากน้ ายาซเีอ็มทีท่ี
จ าหน่ายในท้องตลาดมักไม่ระบุวันผลิต ส่วนประกอบและวันหมดอายุ ท าให้ผลการตรวจวินิจฉัยโรคคลาดเคลื่อนได้เนื่องจาก
ไม่มีความคงตัวของสารออกฤทธ์ิในน้ ายาซีเอ็มที ผู้วิจยัจึงท าการศกึษาความคงตัวของน้ ายาซีเอ็มทีทีผ่ลิตเองกับระยะเวลาการ
เก็บรักษา โดยศึกษาถึงความคงตวัทางกายภาพ ได้แก ่ 1) การวัดสีของน้ ายาซีเอม็ที ด้วยวิธีการวัดค่า OD โดยใช้เครื่อง 
Spectrophotometer 2) การวัดค่า pH โดยใช้เครื่อง pH meter และศึกษาความคงตัวทางเคมี ได้แก่ การวัดความเข้มข้น
คงเหลือของ NaOH ด้วยวิธีการไตเตรท ทั้งนี้ได้ศึกษาในน้ ายาซีเอม็ทีท้ัง 2 สูตร ได้แก ่น้ ายาซเีอ็มทีท่ีผลิตเอง (CMT A) และ
น้ ายาซีเอ็มทีที่จ าหน่ายในท้องตลาดที่ระบุวันผลิต และส่วนประกอบ 1 ยี่ห้อ (CMT B) เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผล
การศึกษาความคงตัวของ CMT A พบว่ามีความคงตัวเพียง 1 ลักษณะ ได้แก่ความเขม้ข้นคงเหลือของ NaOH และผล
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การศึกษาความคงตัวของ CMT B พบว่ามีความคงตัว 2 ลักษณะ ได้แก่ ความคงตัวของสี และความคงตัวของความเข้มข้น
คงเหลือของ NaOH จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าน้ ายาซเีอ็มทีท่ีผลิตเอง สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพเนื่องจากมี
ความคงตัวของ NaOH ที่คงเหลืออยู่ ซึ่ง NaOH ถือเป็นสารส าคัญทีท่ าปฏิกิริยาต่อเซลล์โซมาติกในน้ านม 
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บทคัดย่อ 

 
นีโอสปอรา แคนินุ่ม เป็นโปรโตซัวท่ีเป็นสาเหตุของอาการแท้งในโคทั่วโลก ปัจจุบันมีข้อมูลเกี่ยวกับความชุกของการ

ติดเชื้อดังกล่าวในโคในประเทศไทยไม่มากนัก การทดลองนี้จึงได้ท าการส ารวจความชุกของการติดเช้ือนีโอสปอรา แคนินุ่ม ใน
โคนมโดยการตรวจหาแอนติบอดีที่จ าเพาะต่อเช้ือในตัวอย่างน้ านม 140 ตัวอย่างจากถังนมรวมที่ส่งเข้ามาที่ศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรีโดยใช้ชุดตรวจอีไลซ่า (ELISA) ส าเร็จรูป ผลการส ารวจพบว่ามีเพียง 1 ตัวอย่างน้ านมที่มีแอนติบอดีที่
จ าเพาะต่อเช้ือคิดเป็นความชุกร้อยละ 0.714 ซึ่งการใช้น้ านมจากถังนมส าหรับการตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือด้วยวิธี ELISA 
เป็นวิธีที่เป็นประโยชน์ต่อการคัดกรองการติดเช้ือของโคจ านวนมากในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่การแปลผลต้องกระท าอย่าง
ระมัดระวังเนื่องจากฝูงโคที่มีความชุกของโรคภายในฝูงต่ า อาจให้ผลลบต่อการตรวจหาแอนติบอดีจากถังน้ านม 

 
ค าส าคัญ: นีโอสปอรา แคนินุ่ม ถังนมรวม ความชุก โคนม ประเทศไทย 
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Abstract 

 
Neospora caninum is a protozoan parasite which can cause abortion in cattle worldwide.  Few 

data concerning the prevalence of N. caninum infection was available from Thailand.  This study 
investigated the prevalence of N. caninum infection in dairy herd from 140 bulk milk samples that 
collected from the milk collection center in Saraburi province, Thailand.  N. caninum specific antibodies 
detected by using a commercial competitive enzyme-linked immunoadsorbant assay (cELISA, VMRD Inc., 
Pullman, WA, USA).  The result showed that one out of 140 bulk milk samples (0.714%) had N. caninum 
antibodies.  The bulk milk ELISA could be a tool for screening of N. caninum infection in dairy herds in 
large area, however, the result interpretation should be careful because the low prevalence within herd 
can gave negative result. 

 
Keywords : Neospora caninum, Bulk milk, Prevalence, Dairy herd, Thailand 
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Introduction 

Neospora caninum infection was reported in cattle worldwide.  The major route of infection is 
transplacental transmission from infected cows to their offsprings.  Horizontal transmission by ingestion of 
the oocysts shed in the dog feces can also occur.  Demonstration of N. caninum antibody in cows can 
indicate N. caninum infection which can result to transmission of the disease to their calves.  Bulk milk 
antibody detection was a useful tool of a herd health monitoring program for N. caninum infection. 

In this study, we investigated the prevalence of N. caninum infection in dairy herds using the bulk 
milk samples collected at the milk collection center located in Saraburi Province.  Saraburi Province has 
the highest proportion of dairy cattle farming in Thailand and there were many dairy cooperatives and 
many dairy farms in Saraburi, Nakhon Ratchasima and Lopburi Province including in this milk collection 
center. 

 
Materials and Methods 

Sampling 
The bulk milk samples were collected randomly at the milk collection center, Saraburi Artificial 

Insemination and Biotechnology Research Center.  In total, 6,019 dairy cows from 20 cooperatives in 
Saraburi, Nakhon Ratchasima and Lopburi Province were included for sampling during May 2019. 

One hundred and forty bulk milk samples were collected from 20 dairy cooperatives, seven bulk 
milk samples were random collected from each 6 small sized dairy cooperatives (≤100 bulk milk per day), 
seven bulk milk samples were random collected from each 7 medium sized dairy cooperatives (101-200 
bulk milk per day) and seven bulk milk samples were random collected from each 7 large sized dairy 
cooperatives (≥200 bulk milk per day). 

The bulk milk samples were collected and transferred into sterile 15 ml tubes, kept in cool 
boxes with ice pack, and transported directly to the laboratory on the same day.  They were centrifuged 
at 1000 x g for 15 minutes, the floating fat at the top of liquid was removed and the skimmed milk was 

aliquot and stored at -20C until analysis. 

ELISA 
The skimmed milk samples were analyzed using a commercial competitive ELISA (cELISA, VMRD 

Inc., Pullman, WA, USA) according to the manufacturer’s instruction.  Briefly, the 96-well plates coated 
with N. caninum specific antigen provided in the kit were incubated with undiluted tested skimmed milk 
samples.  Samples were tested in duplicate, and positive and negative control sera were included in each 
test series.  The plates were washed after incubation and a conjugate was added.  The plates were 
washed again, and a chromogenic enzyme substrate was added.  The optical density (OD) at 620 nm was 
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read using a photometer (I&S, Italy).  The results were expressed as percentage of inhibition using the 
formula: 

% inhibition = 100 –   (sample OD / Mean negative control OD) x 100 

The milk samples were considered positive if the sample caused ≥ 30% inhibition and negative if 
the sample caused < 30% inhibition, as indicated by the manufacturer. 

 
Results 

Only 1 out of 140 bulk milk samples had N. caninum antibodies exceed the cut off.  The 
prevalence of N. caninum infection was 0.714.  This positive bulk milk sample was obtained from a farm 
member of the large dairy cooperative size. 

Discussion 
Only 1 out of 140 bulk milk samples gave 31.135% inhibition which was positive for N. caninum 

infection.  Two more bulk milk samples gave 25.858 and 20.493% inhibition which however were 
interpreted to be negative.  

The prior study showed that the prevalence of N. caninum infection collected from the bulk milk 
samples was lower than that of the prevalence from the individual milk samples and serum samples 
(Walsh et al., 2013) A probable reason for lower prevalence in bulk milk samples than in serum samples 
could be the antibody level of those infected cows, the number of cows attributing to the bulk milk, the 
lactation stage and also the milk yields (Chanlun et al., 2002; Sekiya et al., 2013; Enachescu et al., 2014).   

The bulk milk ELISA testing is nowadays considered an effective tool in tracking N. caninum 
prevalence at herd level especially in the farm with has high prevalence (Wapenaar et al., 2007). 
Generally, about 10-15% of the animals in a herd must be seropositive then this could give positive bulk 
milk sample (Wapenaar et al., 2007; Gonzaller-Warleta et al., 2011).  The pool milk samples from the herd 
with low seroprevalence can give negative result since the test failed to detect the antibody.  Hurkova et 
al., (2005) indicated that the bulk milk ELISA could be a useful and inexpensive method for rapid 
screening of N. caninum infection in dairy herds in large area and reported 5 (1.01%) out of 495 dairy 
herds in the Czech Republic were positive for N. caninum antibodies detection in bulk milk samples. 

In Thailand, Chanlun et al., (2002) reported high prevalence since 102 (46%) of 220 bulk milk 
samples in the Northeast Thailand were positive for N. caninum infection.  Jittapalapong et al., (2008) 
examined the N. caninum antibodies from cow sera and reported 11.7% of 445 dairy cows in the 
Northeast were seropositive to N. caninum.  Razmi and Barati (2017) reported 44 (35%) out of 123 bulk 
milk samples of dairy cattle in Iran had N. caninum antibodies.  Our study demonstrated quite low 
prevalence of specific antibodies to N. caninum in bulk milk samples tested.  This might be due to the 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Enachescu%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24570044
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low prevalence of N. caninum infection in those dairy cattle herds. Repeated bulk milk testing at regular 
intervals is recommended because it provided better information about N. caninum infection of the herd 
(Chanlun et al., 2006). 

 
Conclusion 

In conclusion, the positive bulk milk samples in this study represented the dairy farm in Saraburi, 

Nakhon Ratchasima and Lopburi Province with ≥ 15% within herd seroprevalence.  Further studies to 

examine the within herd prevalence was recommended for this positive farm and will contribute to the 

development of the prevention and control strategies. 
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บทคัดย่อ 

 
 โรคตับในสุนัขเป็นปัญหาสุขภาพสนุัขที่พบบ่อยในคลินิกและโรงพยาบาลสตัว์ เมื่อตับมีการบาดเจ็บ เสียหาย หรือ
การตายของเซลลม์ากผดิปกติ จะเกิดกระบวนการซ่อมแซมตัวเอง โดยจะมีการสร้างพังผืด (Fibrosis) ขึ้นมา แต่การซ่อมแซม
ตัวเองที่มากเกินไปท าใหเ้กิดการสะสมของพังผืดในตับได้ ซึ่งเซลลใ์นระบบภูมคิุ้มกันท่ีมสี่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทส าคัญกับ
กระบวนการสร้างพังผดืคือ เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์ที่มีส่วนเกีย่วข้องในการกระตุ้นให้เซลล์สร้างเส้นใยเคลื่อนที่มายัง
เนื้อเยื่อท่ีถูกท าลายเพื่อสร้างเนื้อเยื่อของแผลเป็น วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมโนไซต์และโรค
ตับในสุนัข เพื่อใช้เป็นตัวบ่งช้ีการบาดเจ็บของตับร่วมกับค่าเอนไซมข์องตับ   กลุ่มตัวอย่างคือ สุนัขที่มีค่าเอนไซม์ตับในระดับ
ปกติ จ านวน 232 ตัว และสุนัขที่ตับบาดเจ็บที่ไมไ่ดม้ีสาเหตุมาจากการติดเชื้อจุลชีพ เชื้อไวรัสและปรสิต จ านวน 83 ตัว ตรวจ
วิเคราะหเ์ลือดและนบัจ านวนเมด็เลือดขาวชนิดโมโนไซต์ด้วยเครื่องวเิคราะห์อัตโนมตัิทางโลหิตวิทยา รุ่น Hematology 
analyzer HB-7021 และะท าการประมวลผลทางสถติิด้วยโปรแกรม Graphpad prism 6 โดยเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของเมด็
เลือดขาวชนิดโมโนไซตร์ะหว่างสุนขัท้ังสองกลุ่มที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ข้อมูลจากการศึกษาเบื้องต้นครั้งนี้พบว่า จ านวนโม
โนไซต์ทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมคีวามแตกต่างอย่างกันอย่างนัยส าคญัทางสถิติ การเพิ่มขึ้นของจ านวนโมโนไซต์มีความสมัพันธ์กับ
ภาวะการบาดเจ็บทีต่ับ ดังนั้นสามารถน ามาใช้เป็นอีกหนึ่งในตัวบ่งช้ีการบาดเจ็บท่ีตับร่วมกับค่าเอนไซม์ของตับ 

 
ค าส าคัญ: สุนัข การบาดเจ็บที่ตับ เม็ดเลือดขาวโมโนไซต ์
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Abstract 

 
Liver disorder is an important disease found in veterinary clinic and hospital. Tissue injury and 

abnormal cell death trigger self-repair mechanisms which generate fibrous tissue. However, over function 
of self-repair mechanisms can lead to high accumulation of liver fibrous tissue. The immune system which 
plays a main role in generation of fibrous tissue is by monocytes, which involved in stimulating the 
myofibroblast to create fibrous tissues on tissue destruction.  Aim of this study was to evaluate the 
association a number of monocytes and dogs with liver injury, which use as liver disorder marker together 
with liver enzymes. Dog blood samples were classified into two groups. Group 1 was dogs with healthy 
liver condition (232 dogs). Group 2 was dogs confirmed with non-bacterial, non-parasitic, and non-viral 
hepatic injuries (83 dogs). Blood analysis and level of monocytes were performed with Hematology 
Analyzer HB-7021. There was statistically difference with 2-sample t-test assuming unequal variances at 95 
confident interval. The outcome from this preliminary study clearly showed that the association between 
monocytes with hepatic injuries in two groups differs significantly. Monocyte counts and liver enzyme 
profiles can be used as a marker to indicate hepatic injuries. Elevated levels of monocytes in dogs tend to 
increase with hepatic injuries. 

 
Keywords: Dogs, Liver injury, Monocytes 
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บทน า 
โรคตับในสุนัขเป็นโรคที่มีความส าคัญต่อคณุภาพชีวิตของสุนัขโดยมสีาเหตุเกิดจากปัจจัยหลายประการได้แก่ การติด

เชื้อไวรัส การไดร้ับสารพิษจากเช้ือรา ภาวะทุพโภชนาการ และเป็นสาเหตสุ าคญัที่ท าให้เซลล์ตับถูกท าลาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการจะช่วยในการวินิจฉัยโรคตับได้โดยเฉพาะค่าเอนไซมใ์นตับ เอนไซม์ที่ส าคญัที่บง่ช้ีการเกิดพยาธิสภาพคือ 
Aspartate aminotransferase (AST) และ Alanine aminotransferase (ALT) ซึ่งจะมีการปลดปลอ่ยออกมาสู่กระแสเลือด
เมื่อเซลล์ตบัถูกท าลาย นอกจากนี้ยังพบความสมัพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงค่าโลหิตวิทยาของปรมิาณโมโนไซต์กับการเกิด
พยาธิสภาพในมนุษย์ โดยพบว่า โมเลกุลของสารน้ าที่มีช่ือว่า chemokine fractalkine (CX3CR1) มีความสัมพันธ์กับการ
เพิ่มขึ้นของเดนไดรติกเซล์ที่ตอบสนองต่อการให้สาร CCl4 ที่มีผลตอ่ตับ (Lee et al., 2018) นอกจากน้ียังพบว่าการอักเสบใน

ตับจะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณ integrin β1 (ITGβ1) (Guo et al., 2019) ซึ่งจะช่วยให้มีการสะสมของเซลล์โมโนไซต์ในตับ
เพิ่มขึ้น ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปรมิาณของโมโนไซต์ในกลุม่สุนัขที่เกดิการบาดเจบ็ในตับจากโรคไมต่ิดเชื้อ
เพื่อเปรียบเทยีบปริมาณของโมโนไซต์ในเลือดของสุนัขปกติซึ่งจะเปน็ประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

สุนขักลุม่ตัวอย่าง 
สนุัขที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสตัว์ขวัญค า บางเขน กรุงเทพฯ ถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ สุนัขปกติ

จ านวน 232 ตัว สุนัขในกลุ่มนี้ทุกตัวจะไม่พบความผิดปกติ จากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจค่าโลหติวิทยา
และชีวเคมโีลหติ ผลการตรวจปัสสาวะ และไม่มสีภาพการบาดเจ็บของอวัยวะใดๆ กลุ่มที่ 2 คือ สุนัขที่มีรอยโรคท่ีโครงสร้าง
ตับ เช่น พบพังผืดที่ตับ มรีะดับค่า  alanine aminotransferase (ALT) ≥ 118 ยูนิตต่อลิตร และระดับค่า alkaline 
phosphatase (ALP) ≥ 131 ยูนิตต่อลติร (ตามเกณฑ์ของ Antech Diagnostics, Irvine, Calif) จ านวน 83 ตัว (ตามเกณฑ์
ของ Antech Diagnostics, Irvine, Calif) และไม่เป็นโรคอย่างอื่นแทรกซ้อน เช่น โรคไต หรือมีการบาดเจ็บของอวัยวะอื่นๆ 
จ านวน 83 ตัว จ านวนขนาดตัวอย่างแต่ละกลุ่มได้จากการค านวณด้วยโปรแกรม g power 3.1 โดยกลุ่มตัวอยา่งทั้งสองกลุ่ม
ไม่ได้มีการแยกอายุ เพศ และสายพันธ์ุ สุนัขทุกตัวจะถูกซักประวตัิจากเจ้าของ และบันทึกข้อมูลพืน้ฐาน จากนั้นท าการเก็บ
ตัวอย่างเลือดปริมาณ 5 มิลลลิิตร โดยแบ่งใส่หลอดผสมสารป้องกันการแข็งตัวชนิด EDTA ปริมาณ 1 มิลลิลิตร เพื่อน าไป
ตรวจค่าทางโลหิตวิทยา โดยใช้เครื่องวิเคราะห์อตัโนมตัิ Hematology Analyzer รุ่น HB-7021 และเก็บในหลอดเก็บซีรั่ม
ปริมาณ 4 มิลลิลติร แยกซีรั่มด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA-20 ด้วยความเร็ว 3,500 รอบต่อนาทีเป็นระยะเวลา 
5 นาทีเพื่อน าไปตรวจค่าเคมีโลหติ ได้แก่ เอนไซม์ ALT (alanine aminotransferase) และ ALP (alkaline phosphatase) 
ด้วยเครื่อง Auto Biochemistry Analyzer DS-161 
การวิเคราะห์ผล 

เปรียบเทยีบความแตกต่างของจ านวนโมโนไซต์ระหว่างสุนัขปกติและสุนัขที่ตับบาดเจ็บด้วย Unpaired t-test 
(unequal variance) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ด้วยโปรแกรม Graphpad prism 6 

 
ผลการทดลอง 

จากการวิเคราะหผ์ลศึกษาสุนัขทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าค่า ALT และALP ในสุนัขที่ตับบาดเจ็บ มีค่าแตกต่างจากกลุ่มสุนัข
ปกติอย่างมีนัยส าคัญ (p-value=0.000066 และ 0.000355 ตามล าดับ) ดังที่แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าต่ าสดุ-ค่าสูงสดุ) ของค่า ALT, AST ในสุนัข 2 กลุ่ม 
ค่าพารามิเตอร์ กลุ่มที่ 1 

Healthy dog 
กลุ่มที่ 2 

Dog with liver injury 
p-value 

232 ตัว 83 ตัว 

ALT (U/L) 
(median and range) 

33a 
(17–107) 

278b 
(135–575) 

0.000066 

ALP (U/L) 
(median and range) 

23a 
(8–109) 

381b 
(250–505) 

0.000355 

a,b ตัวอักษรต่างกันแสดงถึงความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05) 

 
ผลการวิเคราะห์ทางสถติิที่วิเคราะห์ด้วย Unpaired t-test (unequal variance) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วย

โปรแกรม Graphpad prism 6 พบว่า จ านวนโมโนไซต์ของสองกลุ่มตัวอย่างมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ โดยมี
ค่า P-value < 0.0001 ดังท่ีแสดงในภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 กราฟสมการความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนโมโนไซต์และกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 

 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การวินิจฉัยโรคสตัว์จ าเป็นต้องอาศัยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยใช้การตรวจความสมบูรณ์ของเลือดร่วมกับ
ค่าเคมีคลินิกในการวินิจฉัย ซึ่งจะน าไปสู่การบ่งบอกพยาธิสภาพของร่างกายได้ จากการศึกษานี้พบว่าเม็ดเลือดขาวชนิดโมโน
ไซต์มคีวามสัมพันธ์ต่อการบาดเจบ็ท่ีตับที่ไมไ่ด้เกดิจากการติดเชื้อ โดยพบว่าจ านวนโมโนไซต์ทีเ่พิ่มสูงขึ้นในเลือดมี
ความสัมพันธ์กับค่าเอนไซม์ของตบัท่ีสูงขึ้น จึงมีความเป็นไปได้วา่การพบปริมาณโมโนไซต์ทีสู่งขึ้นจะมีความสัมพันธ์กับพยาธิ
สภาพที่เกิดขึ้นในตบั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Craig et al. (2002) ที่พบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะตบัอักเสบรุนแรงจากแอลกอ
ฮอลล์จะมีปริมาณของเม็ดเลือดแมโครฟาจเพิ่มมากข้ึนในตับส่งผลให้เกิดการอักเสบในตับ การท างานของระบบภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายจะมีการท างานร่วมกันโดยพบว่าเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลิจะมีการปล่อยอนุมูลอสิระและสารน้ า Ly6CloCX3CR1hi 

ออกมาเพื่อท าลายเช้ือจลุชีพ ซึ่งมผีลท าให้มีการส่งเสรมิการเข้ามาของแมคโครฟาจยังบริเวณทีเ่กิดการบาดเจ็บมากขึ้น (Yang 
et al., 2019) แมคโครฟาจจะท าหน้าท่ีที่ส าคัญในการจับกินเชื้อจลุชีพและเป็นตัวกลางท่ีส าคัญในการกระตุ้นระบบภูมิคุม้กัน
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และซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ (Williams et al., 2010 and Guillot et al., 2019) จากการศึกษาการเหนี่ยวน าใหเ้กิดพยาธิ
สภาพในหนูเม้าสด์้วยแอลกอฮอลล์ พบว่าแมคโครฟาจท าหน้าท่ีส าคัญในการซ่อมแซมส่วนท่ีไดร้ับภยันตรายโดยการสร้างสาร
น้ าท่ีเกี่ยวข้องกับการสรา้งหลอดเลือด (angiogenic factors) ซึ่งจะท าให้เกิดการสร้างหลอดเลือดขนาดเล็ก (sinusoid) 
จากนั้นจึงเกิดการเคลื่อนท่ีของเนือ้เยื่อเกี่ยวพันเข้ามาเพื่อท าการซ่อมแซมโดยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (You et al., 2013) ดังนั้น 
สุนัขที่มีการเพิม่ขึ้นของจ านวนโมโนไซต์ในสุนัขท่ีได้รบับาดเจ็บที่ตับมากกว่ากลุ่มสุนัขสุขภาพดีจึงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ว่าตับมี
การบาดเจ็บแบบเรื้อรังและเกิดการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อจึงพบปริมาณโมโนไซต์ที่เพิ่มขึ้น  
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาการติดหนอนพยาธิในทางเดินอาหารในฟาร์มนกสวยงามโดยเป็นการศึกษา
เบื้องต้น ซึ่งท าการศึกษาในฟาร์มนกสวยงามแห่งหนึ่งในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ท าการสุ่มเลือกเก็บตัวอย่างจ านวน 
22 ตัวอย่าง เพื่อน ามาตรวจหาการติดหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร โดยชนิดนกสวยงามที่ใช้ศึกษาเป็นนกขนาดเล็กจ านวน 5 
ชนิด คือ Psephotus dissimilis (Hooded), Neophema splendida (Splendid), Platycercus eximius (Rosella), 
Neopsephotus bourkii (Bourke) และ Neophema pulchella (Turqouisine) เก็บตัวอย่างมูลโดยการตักขูดจากสิ่งปู
รองพื้น และ/หรือ พื้นกรง จากนั้นน าไปตรวจหาการติดหนอนพยาธิในทางเดินอาหารโดยวิธี direct fecal smear และ 
simple test tube floatation ผลการตรวจพบว่า ไม่พบการติดหนอนพยาธิจากการตรวจโดยวิธี direct fecal smear 
ในขณะที่การตรวจโดยวิธี  simple test tube floatation พบการติดหนอนพยาธิตัวกลม 27.3% (6 จาก 22 ตัวอย่าง) โดย
พบชนิดของไข่พยาธิ คือ Ascaridia/Heterakis sp., strongyle type และ Syngamus sp. ในระดับไม่รุนแรง ดังนั้น
การศึกษาครั้งน้ีสรุปได้ว่าพบความชุกของการติดเช้ือหนอนพยาธิตัวกลมร้อยละ 27.3 ในฟาร์มนกสวยงาม 

 
ค าส าคัญ: การติดพยาธิในทางเดนิอาหาร  ความชุก  นกสวยงาม 
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Abstract 

 
The current study aimed to investigate gastrointestinal parasite infections in a commercial pet 

bird farm as a preliminary study. A pet bird farm located in Ladkrabang district, Bangkok was selected for 
the current study. A total of 22 fecal samples were randomly collected to examine for gastrointestinal 
helminth infection. There were 5 types of small-sized pet birds; Psephotus dissimilis (Hooded), Neophema 
splendida (Splendid), Platycercus eximius (Rosella), Neopsephotus bourkii (Bourke) and Neophema 
pulchella (Turqouisine) included in the present study. All samples were collected by scooping it directly 
from the bedding and/or the cage floor, and then were examined for gastrointestinal infection by the use 
of direct fecal smear and simple test tube floatation techniques. All the direct fecal smear were tested 
negative for gastrointestinal parasites while the simple test tube floatation test has shown that the 
prevalent rate for nematode infection in birds is 27.3% (6 from 22 samples). The prevalent species 
included Ascaridia/Heterakis sp., strongyle type and Syngamus sp. at mild level of infection. Therefore, 
the conclusion from the present study would be that nematode infection prevalence of 27.3% via simple 
test tube floatation technique found in a pet bird farm. 

 
Keywords: Gastrointestinal parasite infection, Prevalence, Pet bird 
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Introduction 
Gastrointestinal infection is a serious health issue in farms, including small pet bird farms. Infected 

birds may have reduced growth rate and higher mortality rates which eventually leads to poor 
productivity and economic loss. Helminthiasis is a prevalent infection in birds. It is more commonly 
observed in outdoor raised birds than indoors. Roundworms (nematodes) and flatworms (cestodes and 
trematodes) are the two major classes of helminth species found in birds (Poultry Hub, n. d.). Nematodes, 
especially Ascaridia galli, are the most significant in number of species and in economic impact 
(Macklin, n. d.). Nematodes are cylindrical in shape and have unsegmented, smooth skin. They are 
transmitted either directly or indirectly. Flatworms are segmented and are transmitted indirectly. The 
intensity of helminth infection mainly depends on climatic conditions such as temperature and 
humidity. Clinical signs observed are inactivity, depression, loss of appetite and in worst case, death 
may occur. This would lead to lower production, resulting in economic loss. The purpose of farming 
Psittaciformes sp. is mainly for profiting. Commercial bird farming is one of the most profitable farming 
systems as less capital and space is required and also it is of low maintenance. Thus, by simply just following 
hygiene procedures, diseases are not easily spread. There are no reports for helminth infection in pet birds 
in Thailand and only a few epidemiological studies concerning endoparasite infections in pet birds in 
Japan (Tsai et al., 1992) and Italy (Papini et al., 2012) have been reported. A commercial pet  bird farm 
located in Ladkrabang district, Bangkok was selected for this study as a preliminary study for 
gastrointestinal helminth infection in pet birds. Thus, this study aimed to survey the prevalence of 
gastrointestinal helminth infection in pet bird farm. 

 
Materials and Methods 

Animals 
 A commercial pet bird farm located in Ladkrabang district, Bangkok was selected for this study. 
The main reasons to choose this farm as the model of the study are that pet birds in the selected farm 
have not been treated with any anthelminthic for at least a year and the pet bird farm management in 
the selected farm is similar to other pet bird farms located in Nong Chok and Ladkrabang district, 
Bangkok. In addition, the birds in the studied farm have never been examined for helminth infection, 
thus the farm owner is willing to find out the status of gastrointestinal helminth infection. The birds 
were housed in cages in a room. In the farm, there were 40 small cages for breeder birds with their 
offspring in some cages and 4-6 big cages for their grower offspring. 19 small cages and 3 big cages were 
randomly selected for fecal collection. There were 5 types of small-sized pet birds; Psephotus dissimilis 
(Hooded), Neophema splendida (Splendid), Platycercus eximius (Rosella), Neopsephotus bourkii (Bourke) 
and Neophema pulchella (Turqouisine) included in the present study. 
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Collection of fecal samples 
The feces were directly scooped from the newspaper bedding and/or the cage floor and then 

transferred into a test tube containing 3 ml of 10% buffer formalin. All fecal samples were collected 
within the same day. 
Laboratory for gastrointestinal helminth infection 
Direct fecal smear 

The test tubes containing the samples in 10% formalin buffer were shaken to break up the feces. 
Half a teaspoon of feces was placed onto a glass slide and a cover slip was placed flat on top. A 
microscope was then used to examine the slide in a zigzag manner. It was viewed under low power (10x) 
for eggs and 40x for protozoa.  
Simple test tube floatation 

A teaspoon of feces was mixed with 20 ml of saturated sodium chloride solution. The fecal 
suspension was poured through a strainer into a test tube, filling it to the brim. The remaining fecal debris 
was discarded. The test tube was covered with a cover slip, ensuring no bubbles formed at the surface 
and was left to stand for 30-45 minutes. This enabled the helminth eggs to float and accumulate on the 
surface, adhering onto the coverslip. The coverslip was then removed and placed on a glass slide. The 
glass slide was examined by a microscope. 

 
Results and Discussion 

There was no positive sample for gastrointestinal helminth when they were examined by direct 
fecal smear. This might be due to the low sensitivity of the method, along with the samples having low 
levels of gastrointestinal helminth infection and clinical signs of diarrhea in birds were also not observed. 
When the simple floatation method was performed, there were 27.3% (6 from 22 samples) positive 
results for nematodes (Table 1) at mild level of infection. All 6 positive samples were found in small 
cages. 

The first species found was Ascaridia or Heterakis sp. in a small cage of Bourke birds. Due to the 
species eggs being similar, it was difficult to differentiate if the egg belonged to Ascaridia or Heterakis sp. 
Ascaridia sp. are the largest nematodes infecting birds and generally inhabit the small intestine (Fedynich 
and Thomas, 2009). Birds become infected as they consume infective eggs in contaminated water or food 
or indirectly via insects. They then molt and migrate into the lumen where the mature female can 
produce eggs. They can produce overt clinical disease and even death if their number is sufficiently large 
to cause anaemia, severe inflammatory response, and starvation (Fagerholm and Overstreet, 2009). The 
egg of Heterakis sp. is highly similar to the Ascaridia sp. but smaller. They also have a direct life cycle, 
similar to Ascaridia sp.. It is not very pathogenic, but it is a vehicle for the blackhead disease. 

Secondly, strongyle types were found in 3 small cages of Turqouisine birds and 1 small cage of 
Splendid birds, making it the most prevalent gastrointestinal helminths found in this study. Strongyles are 
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small, fine worms that occur in caeca (Trichostrongylus) and gizzard (Amidostomum, Epomidiostomum) 
but also in the respiratory tract (Cyathostoma, Syngamus) of pet and zoo birds (Papini et al., 2012). The 
clinical signs of strongyle infection are unspecific, including anemia, appetite loss, diarrhea, dullness of the 
plumage, emaciation, general weakness, malnutrition, and unthriftiness while respiratory strongyles are 
usually few in number and not pathogenic but can occasionally cause dyspnea, emaciation, and open 
mouth breathing, mostly in young- and smaller- sized birds (Papini et al., 2012) 

Lastly, Syngamus sp. was found in 1 small cage of Turqouisine birds. The eggs of Syngamus sp. 
are ellipsoid in shape and have thick shells with a thick plug at each pole. It has a direct life cycle but 
requires a paratenic host and a definitive host. They are usually more harmful to young birds in free 
ranging farms. Clinical signs include respiratory disturbance which will cause them to eventually lose 
appetite and death may occur. 
 
Table 1 Scientific names, common names, numbers examined, positive numbers and gastrointestinal 
parasites found in studied pet birds, including overall prevalence and 95% confidence interval (95% CI). 

Scientific name 
Common 
name 

No. 
examined 

No. 
positive 

Parasites 

Order: Psittaiformes     
   Psephotus dissimilis Hooded  1 0  
   Neophema splendida Splendid  2 1 Strongyle type 
   Platycercus eximius Rosella  1 0  
   Neopsephotus bourkii Bourke  9 2 Syngamus sp., Ascaridia/Heterakis sp. 
   Neophema pulchella Turqouisine  9 3 Strongyle type 

Total 22 6 Prevalence 27.3% (95% CI: 8.7-45.9%) 

 
It is observed that the most common route of transmission is via fecal-oral where the definitive 

host (bird) consumes infected intermediate host or contaminated feces containing infective eggs. 
However, the clinical signs are usually nonspecific or usually, they display little to no clinical signs at all. 
Thus, the birds were not on any anthelmintic program as they were not suspected of helminthiasis. 
Besides not having any anthelmintic, the farming management was generally average. One good practice 
was that birds in the same cage are approximately of the same age, preventing inter-group spread of 
parasites (Farm Health Online, n. d.).  However, it was noted that the feces were only disposed of every 
2-4 weeks. Helminths are able to proliferate and accumulate in the feces overtime, thus it is 
recommended that the cage liners should be changed daily (Wyld’s Wingdom, 2012). In addition, 
commercialized grains were used for feeding the birds. It is possible that such grains may harbor infective 
helminth larvae stages, thus infecting the birds when they consume it. It is recommended that feeds such 
as Mucuna pruriens containing anthelmintic properties should be used. A study has reported that 
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compared to normal feed, numerical reductions of 7.4% and 18.1%, respectively were evident when 
using Mucuna pruriens (Huisden, et al., 2010). For this study, only direct fecal smear and simple test tube 
floatation was carried out due to little fecal voiding available for collection. As simple sedimentation was 
not carried out, eggs of trematodes and cestodes could have be missed as these eggs are usually of 
heavier density and would require simple sedimentation test to be observed. Polymerase chain reaction 
(PCR) technique would have been beneficial in confirming the types of eggs, especially in the case of low 
quantities of fecal samples. Thus, for further studies, other methodology such as PCR should be applied. 
It should be ensured that fecal samples are of sufficient quantities so that simple sedimentation and 
McMaster egg count, along with direct fecal smear and simple test tube floatation can be done for further 
studies. Implementation from the current study is that an appropriate anthelminthic program should be 
applied in this pet bird farm and also other pet farms. 

 
Conclusion 

 The preliminary study of gastrointestinal helminth infection in a pet bird farm has found only 
nematode as the prevalent helminth group (27.3%) via simple test tube floatation technique. 
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ความชุกของการติดหนอนพยาธิในทางเดินอาหารในฟาร์มโคเนื้อคุณภาพที่ใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดใน
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของการติดหนอนพยาธิในทางเดินอาหารในฟาร์มโคเนื้อคุณภาพที่

ใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดในการเลี้ยงเปน็หลัก ท าการศึกษาในฟาร์มโคเนื้อคุณภาพโดยใช้โคเนื้อลูกผสมเพศผู้ตอนจ านวน 30 
ตัว ซึ่งโคเนื้อทดลองได้รับอาหารข้นทีม่ีแป้งที่เป็นผลิตผลร่วมของสับปะรดเป็นส่วนประกอบ และอาหารหยาบเป็นอาหารหมัก
ที่ท าจากผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูปสบัปะรด ด าเนินการเก็บตัวอย่างมูลโคทดลองแบบรายตัว จ านวน 3 ครั้ง คือ ท่ีน้ าหนัก
ตัวประมาณ 400, 500 และ 600 กิโลกรัม (ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ก่อนครบก าหนดการถ่ายพยาธิในแต่ละช่วงน้ าหนักตัว) 
จากนั้นด าเนินการตรวจหาไข่พยาธิ โดยวิธีการละเลงมูลตรวจโดยตรง (Direct fecal smear)  วิธีลอยตัวธรรมดา (Simple 
floatation) และวิธีการตกตะกอนนอนก้นธรรมดา (Simple sedimentation) และตรวจนับจ านวนไข่หนอนพยาธิโดยวิธี 
McMaster ส าหรับตัวอย่างที่พบไข่หนอนพยาธิ ผลการตรวจพบว่า ไม่พบไข่หนอนพยาธิจากการตรวจโดยวิธีการละเลงมูล
ตรวจโดยตรง และวิธีการตกตะกอนนอนก้นธรรมดา ในขณะที่การตรวจโดยวิธีการลอยตัวธรรมดา พบไข่หนอนพยาธิชนิด 
strongyle type เพียงชนิดเดียว จ านวน 8 ตัวอย่าง ในโคทดลองที่น้ าหนักตัว 400 (2 ตัวอย่าง), 500 (3 ตัวอย่าง) และ 600 
กิโลกรัม (3 ตัวอย่าง) คิดเป็นความชุกร้อยละ 6.7, 10.0 และ 10.0 ตามล าดับ ส่วนผลการตรวจนับจ านวนไข่พยาธิด้วยวิธี 
McMaster ที่พบเพียงตัวอย่างเดียวที่มีปริมาณไข่หนอนพยาธิ 200 eggs per gram ที่น้ าหนักตัว 500 กิโลกรัม ดังนั้น
การศึกษาครั้งน้ีสรุปว่า ความชุกของการติดหนอนพยาธใินทางเดินอาหารในฟาร์มโคเนื้อคุณภาพที่ใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรด
ในการเลี้ยงเป็นหลัก พบร้อยละ 6.7 - 10.0 

 
ค าส าคัญ: ความชุก  การติดหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร  ฟาร์มโคเนื้อคุณภาพ  ผลติผลร่วมของสบัปะรด 
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Abstract 
 

The current study aimed to investigate the prevalence of intestinal helminth infection in a quality 
beef cattle farm based mainly on pineapple co-product feeding. A total of 30 crossbred beef steers were 
used for the current study. All studied beef steers were offered concentrate diet by adding starch from 
pineapple co-products and silage made from fermentation of pineapple by-products from the pineapple 
processing factory. Fecal samples of the beef steers were individually collected 3 times at average body 
weights (BW) of animals closed to 400, 500 and 600 kg (approximately 1 – 2 weeks before the date for 
anthelmintic administration for each BW). Subsequently, all fecal samples were examined for 
gastrointestinal helminths using direct fecal smear, simple floatation and simple sedimentation. All 
positive samples from those tests were quantified for concentration of helminth eggs using McMaster 
technique. For the results of direct fecal smear and simple sedimentation, there were no helminth eggs 
whereas only strongyle type was found by using simple floatation technique for 8 samples; at 400 kg BW 
(2 samples), 500 kg BW (3 samples) and 600 kg BW (3 samples), which shows a prevalence of 6.7%, 10.0% 
and 10.0%, respectively. For the McMaster technique, there was only 1 sample of the beef steer at 500 kg 
BW which was positive for helminth egg examination with a concentration of 200 eggs per gram. 
Therefore, the conclusion from the present study is that the prevalence of intestinal helminth infection in 
a quality beef cattle farm based on main pineapple co-product feeding ranges from 6.7% - 10.0%. 

 
Keywords: Prevalence, Gastrointestinal helminth infection, Quality beef cattle farm, Pineapple co-product 
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บทน า 
ในปี 2564 ประเทศไทยจะเปิดการค้าเสรีโคเนื้อกับประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อของไทยในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะศักยภาพในการแข่งขันด้านราคา เกษตกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจึงควร
จัดเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดการค้าเสรีดังกล่าว โดยการผลิตโคเนื้อท่ีมีคุณภาพ และสามารถแข่งขันได้ ในปัจจุบันฟาร์ม
โคเนื้อคุณภาพขนาดใหญ่ที่เลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรมมีการปรับตัวโดยใช้การจัดการฟาร์มที่ดีตามหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร 
(Good Agricultural Practice) ส่งผลให้มาตรฐานการผลิตโคเนื้อยกระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะการจัดการด้านอาหารที่ดีขึ้น เช่น 
ใช้อาหารหยาบทั้งในรูปแบบอาหารสดและอาหารหมักที่ผลิตเองภายในฟาร์ม การเลี้ยงขังคอกหรือผูกยืนโรงโดยไม่ปล่อยแทะ
เล็มหญ้าตามธรรมชาติ เป็นต้น (นภาพร และคณะ, 2560) โคเนื้อสามารถติดพยาธิได้หลายชนิด โดยพยาธิที่มีความส าคัญใน
โคเนื้อ คือ พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร  พยาธิปอด (lungworms) และพยาธิใบไม้ในตับ (liver fluke) (Charlier et al., 
2016) การติดหนอนพยาธิของโคเนื้อส่งผลให้ผลผลิตลดลง โดยเฉพาะการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภาวะการติดพยาธิแบบไม่
แสดงอาการ (sub-clinical infections) โดยส่งผลให้การเจริญเติบโต ปริมาณน้ านม และความสมบูรณ์พันธุ์ลดลง (Morgan 
et al., 2013) รวมทั้งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของโคในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การติดปรสิตพยาธิใบไม้ตับอาจส่งผลให้เกิดการอุด
ตันของทางเดินอาหาร (Yoonuan et al., 2008) เป็นต้น 

ดังนั้นการเลี้ยงโคเนื้อในเชิงอุตสาหกรรมจึงน่าจะช่วยให้การติดหนอนพยาธิของโคลดลง แต่อย่างไรก็ตามลักษณะ
การเลี้ยงโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรมที่มีความหนาแน่นสูงมีโอกาสท าให้เกิดการติดพยาธิในทางเดินอาหารของโคมากขึ้น 
(Vercruysse and Dorny, 1999) นอกจากน้ีการใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดเป็นอาหารหลักในการเลี้ยงโคเนื้อในฟาร์มโคเนื้อ
คุณภาพขนาดใหญ่ น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดการติดหนอนพยาธิ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการปลูกสับปะรดมักปลูก
ในเขตร้อนและความช้ืนต่ า และภาวะความเป็นกรดที่สูงของผลิตผลร่วมสับปะรด ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการติดต่อ
แพร่กระจายของพยาธิ (Katakam, 2014) รวมถึงที่ผ่านมายังมีข้อมูลและการศึกษาการติดหนอนพยาธิหรือปรสิตในทางเดิน
อาหารของโคที่เลี้ยงในฟาร์มคุณภาพน้อยมาก ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความชุกของการติด
หนอนพยาธใินทางเดินอาหารในฟาร์มโคเนื้อคุณภาพท่ีใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดในการเลี้ยงเป็นหลัก 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

สัตว์ทดลอง 
โคเนื้อลูกผสมเพศผู้ตอน จ านวน 30 ตัว โดยเป็นโคลูกผสมชาโรเลส์จ านวน 15 ตัว และโคลูกผสมวากิวจ านวน 15 

ตัว น้ าหนักเริ่มทดลองประมาณ 400 กิโลกรัม หรือช่วงเริ่มลงขุน จนถึงน้ าหนักตัวประมาณ 600 กิโลกรัม เลี้ยงโคทดลองแบบ
ผูกยืนโรงในโรงเรือนเปิดที่มีการระบายอากาศดี โคเนื้อทดลองได้รับอาหารตอนเช้าและเย็น โดยได้รับอาหารแบบเต็มที่ (ad 
libitum) แบ่งเป็นอาหารข้นทีม่ีระดับโปรตีนรวมร้อยละ 14 ซึ่งมีแป้งที่เป็นผลิตผลร่วมของสับปะรดจากโรงงานผลิตโบรมีเลน
เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหาร ส่วนอาหารหยาบเป็นอาหารหมักท่ีท าจากผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูปสับปะรด ได้แก่ กาก
เยื่อใยที่ได้จากการผลิตโบรมีเลนและเปลือกสับปะรดจากโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋อง โดยปกติโคในฟาร์มที่ทดลองได้รับการ
ถ่ายพยาธิโดยการฉีดยา Ivermec-F® (1% w/v ivermectin and 10% w/v clorsulon in a sterile solution) เข้า
กล้ามเนื้อ ที่น้ าหนักตัวประมาณ 400, 500 และ 600 กิโลกรัม ซึ่งโคที่ทดลองทั้ง 30 ตัว ได้รับการฉีดยา Ivermec-F® 
เช่นเดียวกันทั้งสามช่วงน้ าหนักตัว 
การเก็บตัวอย่างมูล 
 เก็บตัวอย่างมูลโคทดลองแบบรายตัว โดยเก็บมูลโคที่ถ่ายออกมาใหม่ๆ หรือล้วงเก็บมูลทางทวารหนัก จากนั้นสุ่ม
ตัวอย่างมูลประมาณ 20 กรัม ใส่ลงในหลอดเก็บตัวอย่างที่มีสารละลายฟอร์มาลีนเข้มข้นร้อยละ 10 ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ท า
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การเก็บตัวอย่างมูลจากโคทดลองแต่ละตัวจ านวน 3 ครั้ง คือ ที่น้ าหนักตัวประมาณ 400, 500 และ 600 กิโลกรัม (ประมาณ 
1-2 สัปดาห์ ก่อนครบก าหนดการถ่ายพยาธิ) 
การตรวจหาไข่พยาธิ 
  การตรวจหาไข่พยาธิ โดยวิธีการละเลงมูลตรวจโดยตรง (Direct fecal smear)  วิธีลอยตัวธรรมดา (Simple 
floatation) และวิธีการตกตะกอนนอนก้นธรรมดา (Simple sedimentation) ตามวิธีของ อาคม (2551) จากนั้นน าตัวอย่าง
ที่ให้ผลบวกหรือตรวจพบไข่พยาธิจากการตรวจโดย 3 วิธีดังกล่าวข้างต้นมาตรวจนับจ านวนไข่พยาธิโดยวิธี McMaster (อาคม, 
2551) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค านวณหาความชุกของการตรวจพบไข่พยาธิในแต่ละช่วงน้ าหนักตัวที่ท าการทดลอง และแสดงปริมาณไข่พยาธิที่พบ
ในมูล (egg per gram; epg) 

 
ผลและวิจารณ์การทดลอง 

ผลของการตรวจหาไข่ของหนอนพยาธิ พบว่าการใช้การตรวจโดยวิธีการละเลงมูลตรวจโดยตรง และวิธีการ
ตกตะกอนนอนก้นธรรมดา ตรวจไม่พบไข่ของหนอนพยาธิ ในขณะที่การตรวจโดยวิธีการลอยตัวธรรมดา พบไข่หนอนพยาธิ
ชนิด strongyle type เพียงชนิดเดียว จ านวน 8 ตัวอย่าง ในโคทดลองที่น้ าหนักตัว 400 (2 ตัวอย่าง), 500 (3 ตัวอย่าง) และ 
600 กิโลกรัม (3 ตัวอย่าง) คิดเป็นความชุกร้อยละ 6.7, 10.0 และ 10.0 ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) โดยพบการติดหนอนพยาธิใน
ระดับที่ไม่รุนแรง ซึ่งระดับการติดหนอนพยาธิท่ีไม่รุนแรงน้ีสอดคล้องกับผลการตรวจนับจ านวนไข่พยาธิด้วยวิธี McMaster ที่
พบเพียงตัวอย่างเดียวท่ีมีปริมาณไข่หนอนพยาธิ 200 epg ในขณะที่ไม่พบไข่หนอนพยาธิจาก 7 ตัวอย่างที่ให้ผลบวกจากการ
ตรวจโดยวิธีการลอยตัวธรรมดา ซึ่งแปลผลได้ว่าจ านวนไข่หนอนพยาธิมีน้อยกว่า 200 epg 
 
ตารางที่ 1 ผลของการตรวจหาไข่พยาธิด้วยวิธีการละเลงมูลตรวจโดยตรง  วิธีการลอยตัวธรรมดา และวิธีการตกตะกอนนอน
ก้นธรรมดา ของตัวอย่างมูลจากโคทดลองจ านวน 30 ตัว 
น้ าหนักโค จ านวนตัวอย่างท่ีพบไข่พยาธิ ชนิดของไข่หนอนพยาธิ ความชุก (%) 
วิธกีารละเลงมูลตรวจโดยตรง     
400 กิโลกรัม 0 0 0 
500 กิโลกรัม 0 0 0 
600 กิโลกรัม 0 0 0 
วิธกีารลอยตัวธรรมดา    
400 กิโลกรัม 2 Strongyle type 6.7 
500 กิโลกรัม 3 Strongyle type 10.0 
600 กิโลกรัม 3 Strongyle type 10.0 
วิธกีารตกตะกอนนอนกน้ธรรมดา   
400 กิโลกรัม 0 0 0 
500 กิโลกรัม 0 0 0 
600 กิโลกรัม 0 0 0 
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จากการศึกษาของ เกษศิรินทร์ (2558) ได้ศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดพยาธิในทางเดินอาหารของโคที่พบในโรง
ฆ่าสัตว์ จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้สุ่มเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ใหญ่ๆ จ านวน 6  แห่งและเขียงสะอาด การเลี้ยงโคมีทั้งแบบ
ปล่อยในแปลงหญ้า ปล่อยในลานหรือในคอก (ตัดหญ้ามาให้กิน) พื้นที่ละ 30 ตัว ทั้งหมด 240 ตัวอย่าง พบว่าโคมีการติด
พยาธิค่อนข้างสูง คือ ร้อยละ 93 และพบพยาธิในทุกโรงฆ่าสัตว์ โดยพบการติดพยาธิพบมากที่สุดเมื่อเลี้ยงโคใกล้กับแหล่งน้ า
ธรรมชาติ (ร้อยละ 57.5) ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจของ Wongsawang et al. (2014) โดยรายงานว่าพบความชุกของการ
ติดพยาธิในทางเดินอาหารของโคเนื้อ ท่ีอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 86.4 (จากโคจ านวน 309 ตัว) และความชุก
รายฟาร์มร้อยละ 100 (จากฟาร์มจ านวน 28 ฟาร์ม) โดยจากทั้งสองรายงานนี้โคเนื้อมีการติดหนอนพยาธิตัวกลมในสัดส่วนที่
สูงกว่าหนอนพยาธิชนิดอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบเพียงไข่ของหนอนพยาธิตัวกลม ในขณะที่ความชุกของ
การติดหนอนพยาธิในฟาร์มโคเนื้อคุณภาพที่ใช้ในการศึกษานี้ (ร้อยละ 6.7 – 10.0) มีระดับที่ต่ ากว่ารายงานทั้งสองข้างต้นนี้
มาก การจัดฟาร์มที่ดี ระบบการเลี้ยงแบบผูกยืนโรง และโปรแกรมการถ่ายพยาธิในฟาร์มโคเนื้อคุณภาพ น่าจะเป็นปัจจัยส าคญั
ที่ช่วยลดความชุกในการติดหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร กล่าวคือ การใช้แหล่งน้ าจากบ่อบาดาล และการเลี้ยงแบบผูกยืนโรง 
ช่วยลดโอกาสการได้รับระยะติดต่อของหนอนพยาธิได้ เมื่อเทียบกับการใช้แหล่งน้ าตามธรรมชาติ และการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง
แทะเล็ม ตามล าดับ (Takeuchi-Storm et al., 2017) ทั้งนี้การตรวจไม่พบกลุ่มพยาธิใบไม้ในการศึกษาครั้งนี้ น่าจะเป็นผลมา
จากการเลี้ยงโคแบบไม่ได้ปล่อยแทะเล็มหญ้าในพื้นที่เปียก และไม่ได้ใช้แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดโอกาสการเจริญและ
การแพร่กระจายของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ผ่านโฮสต์กึ่งกลางที่อาศัยในน้ า (Takeuchi-Storm et al., 2017) ส่วนการพบไข่พยาธิ
ชนิด strongyle type ซึ่งครอบคลุมพยาธิตัวกลม Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Oesophagostomum 
spp., Ostertagia spp., Cooperia spp. and Mecistocirrus spp. เป็นส่วนใหญ่ โดยตรวจพบไข่พยาธิชนิด strongyle 
type เพียงชนิดเดียว บ่งบอกได้ว่ามีการติดพยาธิตัวกลมในสัดส่วนสูงที่สุดในการศึกษาครั้งนี้  ทั้งที่มีการถ่ายพยาธิอย่าง
ต่อเนื่อง น่าจะเป็นผลมาจากโคที่น าเข้ามาเลี้ยงก่อนเข้าขุน (น้ าหนักตัวประมาณ 150-200 กิโลกรัม) จากหลายแหล่งและ
น าเข้ามาเลี้ยงอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการถ่ายพยาธิในช่วงแรกๆ ของการน าเข้าฟาร์ม เป็นแหล่งต้นตอส าคัญของพยาธิตัวกลม
ชนิด strongyle type ซึ่งตัวอ่อนของพยาธิเหล่านี้สามารถแพร่กระจายผ่านพื้นที่เปียกช้ืนภายในฟาร์มโคเนื้อคุณภาพนี้ โดย
การจัดการฟาร์มที่เน้นเรื่องความสะอาดของพื้นคอกในฟาร์มโคเนื้อคุณภาพ น่าจะช่วยลดการแพร่กระจายและการเจริญของ
หนอนพยาธิในระยะติดต่อได้ นอกจากน้ีการที่ฟาร์มโคเนื้อคุณภาพสูงใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดในการเลี้ยงโคเป็นหลัก น่าจะ
มีส่วนช่วยลดระยะติดต่อของพยาธิท่ีติดมากับแหล่งอาหารหยาบ เมื่อเทียบกับการใช้อาหารหยาบประเภทหญ้าสด เนื่องจาก
สับปะรดเป็นพืชที่ชอบอุณหภูมิสูงและความช้ืนต่ า ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการแพร่ขยายระยะติดต่อของพยาธิ (จินดา 
และคณะ, 2554) ประกอบกับสับปะรดมีสารประกอบที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งตัวอ่อนของพยาธิตัวกลม (Amin et al., 
2009) โดยสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญ คือ cysteine proteinases (Behnke et al., 2009) นอกจากนี้การใช้อาหารหยาบเป็น
อาหารหมักที่ท าจากผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูปสับปะรดเป็นแหล่งอาหารหยาบของโคเนื้อคุณภาพ จึงน่าจะมีผลช่วยลด
การแพร่กระจายของระยะติดต่อของพยาธิ เนื่องจากกระบวนการหมัก (Vickers, 2016) แต่อย่างไรก็ตามหากมีการศึกษา
ทางด้านระบาดวิทยาของการติดพยาธิในฟาร์มโคเนื้อคุณภาพ จะท าให้ทราบว่าปัจจัยเสี่ยงใดเป็นปัจจัยที่ส าคัญและควรแก้ไข 
แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ ตรวจพบไข่พยาธิปริมาณน้อย ซึ่งน่าจะเป็นผลส่วนหน่ึงมาจากฟาร์มที่ใช้ศึกษานีไม่ได้อยู่ใน
พื้นที่ท่ีมีการระบาดของพยาธิ จึงควรพิจารณาตรวจตัวอย่างเพิ่มเติมด้วยวิธี formalin-ethyl acetate sedimentation เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการตรวจพบไข่พยาธิ เนื่องจากเป็นวิธีที่มีผลกระทบต่อรูปร่างของสิ่งต้องการตรวจน้อยและช่วยเพิ่มการฟื้นตัว 
(recovery) ของไข่พยาธิจ าพวก Schistosoma และไข่พยาธิปประเภทที่มีฝาปิด (operculated eggs) (Truant et al., 
1981) 
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 การวางโปรแกรมการถ่ายพยาธิในฟาร์มโคเนื้อคุณภาพที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ น่าจะเป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลให้ความชุก
ของการติดหนอนพยาธิในทางเดินอาหารลดลงมาก แต่อย่างไรก็ตามหากมีการปรับปรุงโปรแกรมการถ่ายพยาธิให้ดีขึ้น เช่น 
เพิ่มการให้ยาถ่ายพยาธิตั้งแต่เริ่มน าเข้าลูกโคมาเลี้ยงในฟาร์ม (น้ าหนักตัวประมาณ 150-200 กิโลกรัม) เป็นต้น หรือ ปรับปรุง
การท างานเพื่อให้โคได้รับยาถ่ายพยาธิในปริมาณที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ก็น่าจะส่งผลดีต่อการผลิตโคเนื้อ 

 
สรุปผลการทดลอง 

ความชุกของการติดหนอนพยาธใินทางเดินอาหารในฟาร์มโคเนื้อคุณภาพ (โคลูกผสมชาโรเลสแ์ละโคลูกผสมวากิว) ที่
ใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดในการเลี้ยงเป็นหลัก พบร้อยละ 6.7 - 10.0 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณฟาร์มโคเนื้อที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ โค และสิ่งสนับสนุนต่างๆ ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 
และขอขอบคุณส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในการสนับสนุนงบประมาณส าหรับโครงการ “การศึกษาอัตลักษณ์ของ
เนื้อโคขุนคุณภาพที่ใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดในสูตรอาหาร: กรณีศึกษาสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด” (สัญญาเลขที่ 
RDG6120002) 
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บทคัดย่อ 

 
วิธีการตรวจความเป็นกรดเบสและอิเล็กโตรไลท์วิธีการที่พบได้ไม่บ่อยนักในการประเมินค่าความปกติจากการเกิด

ปัญหาทางสุขภาพในไก่ไข่ งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นในการหาหาค่าเฉลี่ย blood gas และอิเล็กโตรไลท์ ปกติ ใน
ไก่ไข่พันธุ์สีน้ าตาลสุขภาพดี เพื่อเป็นค่าอ้างอิงในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของระบบเลือดในการรักษา
สุขภาพไก่ไข่ป่วย โดยการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างเลือดด าจากไก่โดยเลือดจะถูกตรวจทันทีหลังเจาะจากเส้นเลือด ไม่ได้ใช้
สารรักษาสภาพใดๆ ได้ท าการช่ังน้ าหนักของไก่ทุกตัวก่อนการเจาะเลือดซึ่งช่วงน้ าหนักจะก าหนดให้ใกล้เคียงกันที่ 1 ,500-
1,800 กรัม โดยการเก็บเลือดจากเสน้เลอืดด าจะเจาะที่ปีกและท าการตรวจท่ีละตัว โดยได้ท าการตรวจโดยเครื่องตรวจ blood 
gas, Osmetech OPTItm critical care analyzer ใช้ single use cassete ที่สามารถตรวจได้ทั้งค่า blood gas และค่าอิเล็ก
โตไลท์พร้อมกันทันทีตรวจเสร็จภายใน 5 วินาที หลังจากท าการเจาะเลือดจากตัวไก่ ผลการศึกษาครั้งนี้ได้พบข้อสังเกตว่ามีค่า
ผลการตรวจเลือดที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยมีการกระจายตัวน้อยที่สุดสามค่าคือค่า pH มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.42 
รองลงมาคือค่า Electrolytes คือ K+ มีค่าเท่ากับ 4.7 และค่า Hb มีค่าเท่ากับ 7.21 ส่วนค่าผลการตรวจเลือดที่มีค่าใกล้เคียง
กันน้อยโดยมีค่ากระจายตัวที่มากที่สุดสามค่าคือค่า partial pressure oxygen (PO2 mmHg) มีค่าเท่ากับ 47.67 รองลงมา
คือค่า PCO2 มีค่าเท่ากับ 38.78 และค่า Ht  มีค่าเท่ากับ 21.67 จากการศึกษานี้สามารถกล่าวได้ว่าตรวจพบช่วงค่าเฉลี่ยปกติ 
(Normal value ) ของไก่ไข่สุขภาพดีเบื้องต้น เพื่อน ามาใช้อ้างอิงเทียบเคียงค่าเลือดไก่ไข่ป่วย และนอกจากนั้นยังได้พบอีกว่า
ค่าผลของการตรวจ blood gas ของเลือดไก่ไข่สุขภาพดี ที่มีค่าท่ีแตกต่างกันน้อยสุดคือค่า pH  ของเลือดซึ่งเป็นค่าที่ดีที่สุดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นจึงสามารถน าช่วงค่าเลือดปกติของผลงานวิจัยนี้ ไปเป็นค่าอ้างอิงเบื้องต้นในการรักษาไก่ไข่ป่วยและเป็น
ข้อมูลเพื่อท าการวิจัยต่อไปในอนาคต 

 
ค าส าคัญ: Blood gas, Electrolyte, Normal value, Poultry 
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Abstract 

 
Venous blood gas and chemistry components are not common routine tests for healthy hens. 

This study, hen fresh blood gases were evaluated by using Osmetech OPTItm critical care analyzer with 
single use cassette to determine their average as reference for normal values. To evaluate the values of 
each parameter, fresh wing blood was tested by each cassette of Osmetech OPTItm in 5 seconds. Brown 
egg-laying hens were weighted in range 1500-1800 gm. Results showed the average closest blood test 
results with the least distribution was 7.42 pH value, next was  4.7  K+ Electrolytes and the average Hb 
was 7.21, respectively. On the other site, the blood test PO2 (47.67) was less closely related distributed 
values. 
Next was PCO2 which is equal to 38.78 and finally the average Ht was 21.67. From this study showed that 
the normal range of healthy laying hens. Moreover, this finding demonstrated that the blood gas test of 
healthy hen's blood with the smallest difference was pH. Therefore, it is possible to use the normal 
blood values range of this research. To be the reference value in the treatment of sick laying hens and as 
a data for further research in the future. 

 
Keywords: Blood gas, Electrolyte, Normal value, Poultry 
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บทน า 
ในปัจจุบัน การเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์สีน้ าตาลในประเทศไทย มีแนวโน้มการเลี้ยงไก่ไข่ในจ านวนที่เพิ่มมากขึ้น ในโรงเรือน

ขนาดใหญ่ขึ้น ลักษณะการเลี้ยงไก่ไข่จึงเป็นธุรกิจที่แตกต่างไปจากอดีตค่อนข้างมากการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือน ไก่ถูกเลี้ยงให้อยู่
ในกรงตับ เพ่ือลดพื้นที่และเพิ่มจ านวนไก่ไข่ในการเลี้ยง หากการจัดการด้านโรงเรือนไม่ดีพอ อาจส่งผลต่อการระบายอากาศใน
โรงเรือนที่ไม่ดีด้วย และสุดท้ายส่งผลกระทบต่อสุขภาพไก่ไข่ในโรงเรือนได้ อากาศภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ มีอากาศที่เป็นผล
มาจากการเลี้ยงไก่ไข่ด้วย ได้แก่ ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ (N2O) เป็นต้น โดยก๊าซแอมโมเนียมีแหล่งก าเนิดมาจากปัสสาวะของไก่ไข่  ก๊าซมีเทนเป็นผลมาจากการย่อยสลาย
อุจจาระของไก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกสร้างมาจากกระบวนการหายใจของไก่ และก๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นผลมาจาก
แบคทีเรียเปลี่ยนไนเตรทในอุจาระ ดังนั้นอากาศที่ไก่ใช้หายใจในโรงเรือนจึงเป็นอากาศที่มีคุณภาพแตกต่างไปจากอากาศ
ภายนอกโรงเรือนค่อนข้างมาก (Tamura et al., 2015) หากอากาศในโรงเรือนมีอากาศเสียอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติ อาจเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่จะส่งผลท าให้ไก่ไข่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจได้ (Kilic and Yaslioglu, 2014) 
ไก่ไข่ที่ไม่แข็งแรง หรือป่วยในระบบทางเดินหายใจ ส่งผลต่อค่าความเป็นกรดเบสในเลือดได้โดยตรง ซึ่งอาจมีค่าที่แตกต่างไป
จากเลือดที่ได้จากไก่ไข่ที่ปกติในงานวิจัยนี้มีการเก็บเลือดไก่ไข่เพื่อตรวจหาค่าความเป็นกรดเบส (blood gas) และอิเล็กโตร
ไลท์ในกระแสเลือดของไก่ไข่ เพื่อเสนอเป็นค่ามาตรฐาน (reference data) ของไก่ไข่ค่าที่ได้สามารถน าไปใช้เปรียบเทียบเพื่อ
วินิจฉัยถึงการจัดการโรงเรือนที่ดี การระบายอากาศในโรงเรือน รวมทั้งวินิจฉัยความเป็นกรดเบสและอิเล็กโตรไลท์สุขภาพของ
ไก่ไข่ด้วย 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

เก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดด าปีก (wing vein) จากไก่ไข่พันธุ์สีน้ าตาล (ISA Brown Chickens) ให้ไข่ต่อเนื่อง 
กินอาหารดี ดวงตาสดใส สุขภาพดี อายุประมาณ 6 เดือน ที่มีน้ าหนักช่วง 1,500-1,800 กรัม จ านวน 10 ตัว จากโรงเลี้ยงสัตว์
ปีกเพื่อการเรียนการสอนคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ท าการเก็บเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยาขนาด 1 
มิลลิลิตร เข็มเจาะเลือดเบอร์ 22 ปริมาณเลือดที่เก็บประมาณ 0.2 มิลลิลิตร ตรวจทันทีโดยไม่ผสมสารป้องกันการแข็งตัวของ
เลือด (Anticoagulant หรือ Anti-clotted) โดยเครื่องตรวจ Osmetech OPTItm critical care analyzer with single use 
cassette เพื่อท าการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบ ค่าความเป็นกรดเบสในกระแสเลือด และค่าอิเล็กโตรไลท์ (Na+ (mmol/L), 
K+ (mmol/L), Cl- (mmol/L) and Anion gap (mmol/L)) ในเลือดไก่ไข่ และน าผลที่ได้ไปค านวนวิเคราะห์โดยโปรแกรม
เอ็กเชลหาค่าเฉลี่ยและค่าการกระจายตัวหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 
ผลการทดลอง 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยน้ าหนัก ค่าความเป็นกรดเบสในกระแสเลือด และค่าอิเล็กโตรไลท์ของไก่ไข่ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าค่าผลการตรวจเลือดที่ใกลเ้คียงกันมากท่ีสุด โดยมีการกระจายตัวของผลการตรวจน้อยที่สุดมสีามค่า คือค่า pH 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.42  (SD=0.03) รองลงมาคือค่า Electrolytes คือ K+ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 (SD=0.41) และค่า Hb (g/dL) 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.21  (SD=0.82) ตามล าดับ ส่วนค่าผลการตรวจเลือดที่มีค่าใกลเ้คียงกันน้อยโดยมีค่าการกระจายตัวของค่า
ผลการตรวจที่มากที่สุดสามค่าคือค่า PO2  (mmHg) มีค่าเท่ากับ 47.67 (SD=8.65)  รองลงมาคือค่า PCO2 (mmHg) มีค่า
เท่ากับ 38.78 (SD=4.27) และค่า Ht (%) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.67 (SD=2.55)  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1. แสดงค่าเฉลี่ยน้้าหนัก ค่าความเป็นกรดเบสในกระแสเลือด และค่าอิเล็กโตรไลท์ของไก่ไข่พันธุ์สนี้้าตาล 
 

ค่าพารามิเตอร ์ Mean ± SD Min-Max 
Weight (kg) 1.69 ±0.11 1.5-1.8 

Blood gas 
pH 7.42±0.03 7.38-7.47 

PCO2 (mmHg) 38.78±4.27 34-45 

PO2 (mmHg) 47.67±8.25 31-56 

CO2(mmol/L) 25.57±1.68 23-27.5 

HCO3 (mmol/L) 24.39±1.58 22-26.1 

B.E. (mmol/L) -0.12±1.38 -2.2-2.1 

Ht (%) 21.67±2.55 18-25 

Hb (g/dL) 7.21±0.82 6-8.3 

Electrolytes 
Na+ (mmol/L) 151.33±1.41 149-153 

K+ (mmol/L) 4.7±0.41 4.2-5.4 

Cl- (mmol/L) 116.89±0.78 116-118 

Anion gap (mmol/L) 14.83±1.97 11.8-16.7 

(PCO2: partial pressure of carbon dioxide; PO2: partial pressure of oxygen; HCO3: bicarbonate concentration; B.E.: base 
excess; Ht: hematocrite; Hb: hemoglobin) 

 
วิจารณ์การทดลอง 

ปัจจุบันในการตรวจหาค่าความเป็นกรดเบสในกระแสเลือดสามารถท าได้ง่ายในคลินิก และเป็นประโยชน์ในการช่วย
วินิจฉัยประกอบหาสาเหตุการเกิดโรค หรือความรุนแรงของโรคที่พบในสัตว์โดยเฉพาะสตัว์ป่วยวิกฤต และฉุกเฉินโดยเป้าหมาย
หลักของการวิเคราะห์ผลของ blood gas คือระบุประเภท และความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงกรดเบสในกระแสเลือด 
(รุ่งโรจน์, 2556) ซึ่งในการศึกษานี้พบว่าค่า pH ปกติในเลือดไก่ไข่สีน าตาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.42 โดยไก่ไข่ทั้ง 10 ตัว มีค่าผล
เลือดใกล้เคียงกันมาก และถึงแม้ว่าในการศึกษาครั้งนี้พบว่าค่าผลการตรวจพารามิเตอร์อื่นๆ จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่ง
อาจเกิดจากสภาพความเครียดของไก่ ในขณะท าการควบคุมเพื่อมาท าการเจาะเลือด (Rowland et al., 2019) ของแต่ละตัว
ได้ แต่ถึงกระนั้นในการท าวิจัยเบื้องต้น ในการหาค่าเลือดปกติในไก่ไข่นี้ ผู้วิจัยคาดหมายว่าถ้ามีจ านวนตัวอย่างเลือดมากกว่านี้
จะท าให้ช่วงความแตกต่างของข้อมูลลดลง ซึ่งอาจต้องท าการศึกษาปรับปรุงงานวิจัยต่อไปในอนาคต 

 
สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาน้ีกล่าวได้ว่าสามารถตรวจพบช่วงค่าเฉลี่ย blood gas ของเลือดไก่ไข่พันธุ์สีน้ าตาลสุขภาพดีที่ได้จาก
การตรวจด้วยเครื่องตรวจ blood gas ทั้ง 10 ตัว อาจจะพิจารณาน าช่วงค่าเลือดปกตินี้ ไปเป็นค่าเลือดอ้างอิงกับผลการตรวจ
เลือดไก่ไข่ป่วยเพื่อรักษาต่อไป และนอกจากนั้นยังได้พบอีกว่าผลการตรวจ blood gas กับเครื่องตรวจ Osmetech OPTItm 
critical care analyzer ใช้ single use cassete ของเลือดไก่ไข่สุขภาพดีครั้งนี้ มีผลค่าเลือดที่แตกต่างกันน้อยสุดจากไก่ไข่ทั้ง 
10 ตัว คือค่า pH  ที่มีความแตกต่างกันน้อยที่สุด 
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