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สารจากอธิการบดี 

 

 ในปีพุทธศกัราช 2556 น้ี นบัเป็นปีท่ีกลุ่มประเทศอาเซียนอยูร่ะหวา่งการเตรียมความ
พร้อม เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอนัใกล้น้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษา 
 เป็นเร่ืองน่ายนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหา
นคร ไดจ้ดัการประชุมวิชาการสัตวแพทย ์คร้ังท่ี 7 ประจ าปี 2556 ข้ึนในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 
2556 ในหวัขอ้บทบาท สัตวแพทยเ์ฉพาะทาง : โอกาสของสัตวแพทยไ์ทยสู่สากล ซ่ึงนบัไดว้า่
เป็นส่วนหน่ึงในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เพื่อเผยแพร่ความรู้
ความกา้วหนา้ทางวชิาการสู่สังคม และเป็นการพฒันาวชิาชีพทางดา้นสัตวแพทย ์ในสาขาต่างๆ 
อีกด้วย ทั้งยงัเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ ได้ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ความ
คิดเห็น ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกัน และยงัเป็นการพบประสังสรรค์กันอีกด้วย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานครมีนโยบายชัดเจน ท่ีจะส่งเสริมให้บุคลากรท างานวิจยัและ
พฒันาอย่างต่อเน่ืองเสมอมา การจดัประชุมวิชาการต่างๆ จึงถือเป็นเวทีส าคญัในการรวบรวม
หมู่นกัวิจยั ก่อให้เกิดการต่อยอดของงานวิจยั และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างสรรค์งานวิจยั
ใหม่ๆ ไดใ้นอนาคต 
 กระผมเช่ือวา่ผลท่ีไดรั้บจากการประชุมวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในคร้ังน้ี 
จะช่วยกระตุน้ให้มีการพฒันาทางดา้นวิชาชีพสัตวแพทยม์ากข้ึน อนัจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อ
นกัวชิาการ ตวัองคก์ร สังคม และประเทศชาติในท่ีสุด และยงัสร้างความพร้อมเขา้สู่สากลของ
สัตวแพทยไ์ทย 

 

 

                                                                               รองศาสตราจารย ์ดร.สุเจตน์ จนัทรังษ ์
อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
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การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานครและการเลี้ยงสัตว์ คร้ังที่ 7 ประจ าปีพุทธศักราช 2556 วันที่ 22 พฤศจกิายน 2556 

1 

สารจากคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

 
 

ในปีพุทธศกัราช 2556 น้ี สมาชิกประชาคมของอาเซียนเตรียมความพร้อมในการกา้ว
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน ปัจจุบนัคนไทยในหลายภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม
ในดา้นท่ีจ าเป็นดงักล่าว 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร ก็เล็งเห็นถึงความส าคญัใน
การเตรียมความพร้อมของสัตวแพทยส์ าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และไดเ้คยจดัประชุม
วชิาการพร้อมทั้งการเสวนาใหญ่ในเร่ือง สัตวแพทยไ์ทยกา้วไกลสู่อาเซียน ไปแลว้คร้ังหน่ึงเม่ือ
ปีท่ีแล้ว และมาในปีน้ีคณะฯยงัคงให้ความส าคญัต่อการเตรียมความพร้อมของวิชาชีพสัตว
แพทยไ์ทยในการก้าวเขา้สู่สมาชิกประชาคมของอาเซียน จึงได้จดัประชุมวิชาการทางสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 7 ประจ าปี 2556 ข้ึนในหวัขอ้เร่ือง สัตว
แพทยเ์ฉพาะทาง: โอกาสของสัตวแพทยไ์ทยสู่สากล  เพื่อก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสัตวแพทย์
ในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และเสวนาถึงความคืบดา้นต่างๆ ต่อจากปีท่ี
แลว้ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงในการประชุมวิชาการคร้ังน้ี ทางคณะฯ ไดรั้บเกียรติจากผูท้รงคุณวุฒิหลาย
ภาคส่วนร่วมเสวนา เร่ือง  สัตวแพทยเ์ฉพาะทาง : โอกาสของสัตวแพทยไ์ทยสู่สากล  ด้วย 
นบัเป็นเกียรติกบัทางคณะฯเป็นอยา่งสูง นอกจากน้ียงัมีการบรรยายทางวิชาการ และน าเสนอ
ผลงานวจิยั ท่ีเป็นประโยชน์อีกมากต่อวชิาชีพสัตวแพทย ์ 
 สุดทา้ยขอขอบคุณ ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี และท่านผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั
เป็นอยา่งสูงท่ีใหเ้กียรติมาร่วมงาน ขอบคุณวทิยากร ผูท้รงคุณวฒิุ บริษทัเอกชนต่างๆ ท่ี
สนบัสนุนการความสุขจดังานคร้ังน้ี ขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา คณะผูจ้ดัสัมมนาทุกท่าน ขอให้
ทุกท่านจงมีแต่ความเจริญตลอดไป 

 
 

    รองศาสตราจารย ์นายสัตวแพทย ์ดร.จตุพร กระจายศรี 
       คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

II 



สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวชิาการฯ 
 

 
 

 ในปีพุทธศกัราช 2556 น้ี ประเทศสมาชิกของอาเซียนต่างเร่งเตรียมความพร้อมในการ
กา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปัจจุบนัคนไทยในหลายภาคส่วนต่ืนตวัและมีส่วน
ร่วมในการเตรียมความพร้อมในดา้นท่ีจ าเป็นดงักล่าวเช่นกนั 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัใน
การเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับวิชาชีพการสัตวแพทย์ในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และในประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเล้ียงสัตว ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 7 ประจ าปี 2556 ซ่ึงก าหนดจัดข้ึนในวนัท่ี 22 
พฤศจิกายน 2556 โดยมีวตัถุประสงค์หลกั คือ เป็นเวทีส าหรับสัตวแพทย ์นักวิชาการ นิ สิต
นกัศึกษาและผูส้นใจ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทางวิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพ
สัตวแพทยร์วมถึงดา้นการเล้ียงสัตวแ์ละเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย และในโอกาสพิเศษดงักล่าว
ขา้งตน้ จึงได้ก าหนดหัวขอ้การประชุมในช่ือเร่ือง “สัตวแพทยเ์ฉพาะทาง : โอกาสของสัตว
แพทยไ์ทยสู่สากล” ข้ึน  เพื่อให้สัตวแพทยผ์ูเ้ขา้ร่วมประชุมไดเ้ล็งเห็นถึงบทบาทหน้าท่ีของ
สัตวแพทยไ์ทยในฐานะผูน้ าในวิชาชีพสัตวแพทย ์รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้งในเชิงรับ
และเชิงรุกในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดว้ย อน่ึง ในการประชุมวิชาการฯคร้ังน้ี ทาง
คณะฯไดรั้บเกียรติจากผูท้รงคุณวุฒิหลายภาคส่วนร่วมเสวนา ในหวัขอ้ “สัตวแพทยเ์ฉพาะทาง 
: โอกาสของสัตวแพทยไ์ทยสู่สากล” ดว้ย นบัเป็นเกียรติกบัทางคณะฯเป็นอยา่งสูง นอกจากน้ี
ยงัมีการบรรยายทางวิชาการทางดา้นสัตวแพทยแ์ละการเล้ียงสัตว ์โดยวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ
และผูช้  านาญการในสัตวช์นิดต่างๆ ตลอดจนมีการน าเสนอผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการ
ท่ีเป็น ประโยชน์ต่อวิชาชีพสัตวแพทยใ์นสาขา Veterinary science และ Animal sciences 
รวมถึงการออกร้านแสดงสินคา้จากผูส้นบัสนุนการจดัประชุมวชิาการฯดว้ย  
 

III 



 ในฐานะประธานคณะกรรมการจดัประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ และการเล้ียงสัตว ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 7 ประจ าปี 2556 ขอตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมวิชาการ
ทุกท่านด้วยความยินดี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการจดัการประชุมวิชาการฯในคร้ังน้ีจะส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และยงัประโยชน์แก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมวิชาการฯทุกท่านสมดงัวตัถุประสงค์
ของการจดังานท่ีไดต้ั้งไวทุ้กประการ และทา้ยท่ีสุด ทางคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการฯ
ใคร่ขอขอบคุณ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน บริษทัห้างร้านและเจา้ของกิจการต่างๆท่ีร่วมเป็น
ผูส้นบัสนุนการจดัการประชุมวิชาการฯในคร้ังน้ีทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม ท าให้สามารถจดังานได้
อยา่งราบร่ืน และหวงัวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกท่านอีกในโอกาสต่อไป 
 
 
 
 

                            (ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายสัตวแพทย ์ดร.ทนงศกัด์ิ มะมม) 
                           ประธานคณะกรรมการจดัประชุมวชิาการทางสัตวแพทยแ์ละการเล้ียงสัตว ์ 

                              มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร คร้ังท่ี 7 ประจ าปี 2556

IV 



ค าน า 
 

ประมวลเร่ืองการประชุมวชิาการทางสัตวแพทย ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร คร้ัง

ท่ี 7 ประจ าปี 2556 ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลทางวชิาการท่ีมีการน าเสนอในการ

ประชุมวชิาการทางสัตวแพทย ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร คร้ังท่ี 7 ประจ าปี 2556 ท่ีจดั

ข้ึน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 

ในหวัขอ้     “สัตวแพทยเ์ฉพาะทาง:โอกาสของสัตวแพทยไ์ทยสู่สากล”         ขอ้มูลทางวชิาการ

ในแต่ละหวัขอ้ของวทิยากรผูบ้รรยายหรือน าเสนอผลงานเป็นการจดัเตรียม และอยูใ่นความ

รับผดิชอบของผูแ้ต่งหวัขอ้นั้นโดยตรง ทางกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายวชิาการ เป็นผู ้

ตรวจสอบรูปแบบ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และรวบรวมเพื่อจดัท าเป็นหนงัสือข้ึน หากแต่

ระยะเวลาในการจดัเตรียมมีจ ากดั จึงอาจมีขอ้บกพร่องซ่ึงตรวจพบภายหลงัได ้ทางคณะผูจ้ดัท า

ขอนอ้มรับ และขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย อยา่งไรก็ตามผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ หนงัสือ 
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บทคดัย่อ 

 
 จุดประสงคข์องการศึกษาน้ี เพ่ือเพ่ิมอตัราการตั้งทอ้งในแม่มา้โดยการใชฮ้อร์โมนพรอสตา้ 
แกรนดิน อีทู (PGE2) ร่วมกับการผสมเทียมด้วยน ้ าเช้ือแช่แข็งท่ีมีจ านวนอสุจิ 50x106 ตัว เคล่ือนท่ี  
ท าการศึกษาโดยใชแ้ม่มา้ จ านวน 20 ตวั แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดสอบ 10 ตวั และกลุ่ม
ควบคุม 10 ตวั เพ่ือเปรียบเทียบอตัราการตั้งทอ้ง โดยท าการผสมเทียมดว้ยน ้ าเช้ือแช่แข็งท่ีมีจ านวนตวัอสุจิ 
50 x 106 ตวัเคล่ือนท่ี ในสารละลายเจือจางท่ีมีส่วนประกอบของนมผง (หางนม)โดยฉีดน ้ าเช้ือเขา้สู่มดลูก
ของแม่มา้ ในกลุ่มทดสอบจะใชฮ้อร์โมน PGE2 รูปแบบเจล ในขนาด 0.5 มิลลิกรัม ฉีดเขา้สู่มดลูก ปล่อยท้ิง
ไว ้1 ชัว่โมง แลว้จึงท าการผสมเทียม และในกลุ่มควบคุมไม่ไดใ้ชฮ้อร์โมน PGE2 รูปแบบเจล ผสมเทียมดว้ย
น ้ าเช้ือแช่แข็งตามปกติ ท าการตรวจท้องด้วยอลัตราซาวนด์หลงัจากผสมทียมไปแลว้ 18 – 25 วนั  จาก
การศึกษาพบวา่ อตัราการตั้งทอ้งของแม่มา้ในกลุ่มทดสอบ และกลุ่มควบคุมคือ 20% , 10% ตามล าดบั สรุป 
อตัราการตั้งทอ้งในแม่มา้จากการใชฮ้อร์โมน PGE2 รูปแบบเจล ก่อนการผสมเทียมสามารถเพ่ิมอตัราการตั้ง
ทอ้งในแม่มา้ได ้
 
ค าส าคญั: ฮอร์โมนพรอสตา้แกรนดิน อีทู การผสมเทียม แม่มา้ น ้ าเช้ือแช่แขง็ อตัราการตั้งทอ้ง 
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Abstract 

  The purpose of this study is to increase pregnancy rate in mare by using Prostaglandin E2 
(PGE2) with a conventional artificial insemination (AI) method of using frozen thawed semen with  
50 x 106 sperm motile. Twenty mares were divided into two groups equally: the experimental group and 
the control group. The pregnancy rate in mares were compared. All mares were inseminated with frozen 
thawed semen 50 x 106 motile spermatozoa in non-fat dry skim milk extender by using conventional 
method. The experimental group was inseminated by using 0.5 mg PGE2 gel, then injected into the uterus 
and rest for one hour before artificial insemination (AI). The control group non used PGE2 gel before AI.  
Pregnancy diagnosis was conducted on 18 – 25 days post AI by transrectal ultrasonography technique. 
Pregnancy rates of mares in experimental group and control group are 20% and 10%, respectively. In 
conclusion, the usage of PGE2 gel before AI has increased the pregnancy rate in mares. 
 
Keywords:  PGE2, Artificial insemination, Mare, Frozen semen, Pregnancy rate   
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บทน า 

 การผลิตลูกมา้ไดรั้บความนิยมมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มมา้สวยงาม และมา้ข่ีเล่นเพ่ือความ
เพลิดเพลิน และการกีฬา ส่ิงท่ีส าคญัคือ การจดัหาพอ่มา้ท่ีดี และมีคุณภาพ เพื่อใชใ้นการกระจายสายพนัธ์ุ 
การใชน้ ้ าเช้ือแช่แขง็จากพอ่มา้ท่ีมีคุณภาพ และสวยงาม เป็นวธีิหน่ึงในการจดัการการผสมพนัธ์ุท่ีง่าย และมี
ราคาถูกเม่ือเทียบกบัราคาพอ่มา้ แต่อตัราการตั้งทอ้งของการใชน้ ้ าเช้ือแช่แขง็ในการผสมพนัธ์ุมีความส าเร็จ
ต ่า และแตกต่างอยา่งมาก 32 – 73% ต่อรอบการผสมพนัธ์ุ และ 56 – 89 % ต่อฤดูกาลผสมพนัธ์ุ (Loomis, 
2001) หรือ 0- 100% ต่อรอบการผสมพนัธ์ุ (Metcalf, 2007) ซ่ึงผลอตัราการตั้งทอ้งท่ีแตกต่างน้ีเกิดจากปัจจยั
ของคุณภาพน ้ าเช้ือพอ่มา้ ปริมาณตวัอสุจิท่ีใชใ้นการผสมเทียม การเลือกและจดัการแม่มา้ก่อนและหลงัผสม
พนัธ์ุ (Samper, 2001) เป็นตน้ ดงันั้นจะท าอยา่งไรจึงจะท าการเพ่ิมอตัราการตั้งทอ้งของมา้จากน ้ าเช้ือแช่แขง็  

โดยปกติแลว้จะพบตวัอสุจิไดท่ี้ท่อน าไข่หลงัจากผสมพนัธ์ุไปแลว้ 4 ชัว่โมง (Katila, 2001, 2012)  
และจ านวนตวัอสุจิท่ีมีความสามารถไปถึงต าแหน่งรอการปฏิสนธิท่ีบริเวณรอยต่อ isthmus-ampulla หรือ 
sperm reservior มีเพียงไม่ก่ีตวัเท่านั้น ในมา้พบวา่มีตวัอสุจิเพียง 5- 100 ตวัเท่านั้น (Hunter, 2003, Lyle and 
Ferrer, 2005) นัน่หมายความวา่ การสูญเสียตวัอสุจิเป็นจ านวนมากท่ีเกิดจากการเดินทางในท่อระบบสืบพนัธ์ุ
ของเพศเมีย และระบบการป้องกนัการเกิดตวัอสุจิท่ีมากเกินไปในการปฏิสนธิกบัไข่ (polyspermic 
fertilization) ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการตายของตวัอ่อนในระยะแรกดว้ย (early embryonic death) (Morris et al., 
2000) จึงไดมี้การพฒันาวธีิการผสมเทียม โดยปล่อยน ้ าเช้ือท่ีปลายปีกมดลูก (Samper and Plough, 2010), 
(Samper et al., 2008), (Rigby et al., 2001), (Morris et al., 2003) เพ่ือเพ่ิมโอกาส และจ านวนของตวัอสุจิท่ีจะ
เขา้ไปอยูใ่นท่อน าไข่ เพ่ือรอการปฏิสนธิ แต่กระนั้นก็ตาม อตัราการตั้งทอ้งก็ยงัต ่าอยูเ่ช่นเคย 

 อาจมีปัจจยับางอยา่งท่ีท าใหอ้ตัราตั้งทอ้งลดลง โดยเฉพาะท่ีบริเวณท่อน าไข่ ท่ีเป็นบริเวณส าคญัใน
การปฏิสนธิระหวา่งไข่ และตวัอสุจิ พบวา่มีปัจจยัหลกัใหญ่ๆ ท่ีท าใหต้วัอสุจิและไข่ไม่สามารถมาปฏิสนธิ
กนัไดคื้อ ถุงน ้ าท่ีบริเวณตกไข่ (ovarian fossa cyst) , การอุดตนัของท่อน าไข่ ซ่ึงเกิดจากของเหลวในฟอลลิ
เคิลจ านวนมาก (protein-rich fraction) ท่ีไหลเขา้มาในท่อน าไขห่ลงัจากเกิดการตกไข่ เรียกวา่ gelatinous 
mass ท าใหเ้กิดการอุดตนัของท่อน าไข่ (Tsutsumi et al., 1979)  และขดัขวางการเดินทางของตวัอสุจิและไข ่
ท่ีจะมาปฏิสนธิกนั (Allen et al., 2006)  หรือเกิดการอุดตนั และขดัขวางการเดินทางของไข่ จากไข่ท่ีไม่ได้
รับการปฏิสนธิ (Flood et al., 1979) และอาจเกิดจาก ไขท่ี่ไดรั้บการปฏิสนธิไปแลว้เป็นตวัคพัภะ อยูใ่นท่อน า
ไข่นานเกินกวา่เวลาท่ีเหมาะสม (ปกติแลว้ตวัคพัภะของมา้ จะใชเ้วลาในการอยูใ่นท่อน าไข่ 120 – 144 
ชัว่โมง ก่อนเขา้สู่มดลูก นานกวา่สตัวช์นิดอ่ืน (24 – 96 ชัว่โมง) (Betteridge and Mitchell, 1974) เพราะการ
อุดตนัของท่อน าไข่ จึงท าใหอ้ตัราการตั้งทอ้งลดลง  (Arnold and Love, 2013) ดงันั้น หากมีวธีิการใดก็ตามท่ี
เพ่ิมโอกาสพาตวัอสุจิ หรือไข่ท่ีตกมาแลว้ เขา้ไปถึงท่ีต าแหน่งเหมาะสมในการปฏิสนธิ และพาตวัคพัภะ
เคล่ือนตวัเขา้สู่มดลูกไดเ้ร็ว จะเป็นการเพ่ิมอตัราการตั้งทอ้งได ้

 มีการทดลองใชฮ้อร์โมน PGE2 เจล ทาป้ายลงไปท่ีต าแหน่งท่อน าไข่ (โดยการใชว้ธีิเจาะผา่ดา้นขา้ง
ล าตวั) พบวา่เพ่ิมอตัราการตั้งทอ้งใหก้บัแม่มา้ได ้85%  – 93% (Allen et al., 2006), (Ortis et al., 2013) หรือ
การใช ้ PGE2 เจล ฉีดเขา้ไปในมดลูกก่อนผสมเทียมดว้ยน ้ าเช้ือแช่เยน็ พบวา่เพ่ิมอตัราการตั้งทอ้งได ้ 59% 
ส าหรับน ้ าเช้ือพอ่พนัธ์ุท่ีมีคุณภาพดี (ประวติัการผสมติดทอ้งสูง) และ 29% ส าหรับพอ่พนัธ์ุท่ีมีคุณภาพต ่า 
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(ประวติัการผสมติดทอ้งต ่า) (Wood et al., 2000) เน่ืองจากกลไกการออกฤทธ์ิของฮอร์โมน PGE2 จะไปช่วย
กระตุน้การบีบตวัของกลา้มเน้ือมดลูก ปากมดลูกขยาย และเพ่ิมการหดตวัของกลา้มเน้ือเรียบในแนวนอน 
ช่วยการคลายตวัของกลา้มเน้ือเรียบในแนวขวาง จึงท าใหเ้ป็นการเพ่ิมจ านวนตวัอสุจิเขา้สู่ท่อน าไข่มากข้ึน 
โดยเฉพาะท่ีต าแหน่งบริเวณรอยต่อ isthmus-ampulla หรือ sperm reservior (Wood et al., 2000) แต่การท า
น ้ าเช้ือแช่แขง็ ตวัอสุจิท่ีละลายออกมา มีคุณภาพค่อนขา้งต ่า และถา้มีการใชฮ้อร์โมน PGE2 เจล ร่วมกบัการ
ผสมเทียมดว้ยน ้ าเช้ือแช่แขง็ จากพอ่พนัธ์ุคุณภาพต ่า อาจท าใหเ้พ่ิมอตัราการตั้งทอ้งมากข้ึนได ้

 ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชฮ้อร์โมน PGE2 เจล ฉีดเขา้ไปในมดลูก ก่อนการผสมเทียมดว้ย
น ้ าเช้ือแช่แขง็ เป็นวธีิการท่ีง่าย และเพ่ิมโอกาสจ านวนตวัอสุจิท่ีจะเขา้ไปสู่ท่อน าไข่ เพ่ิมโอกาสการปฏิสนธิ 
และเพ่ิมอตัราการตั้งทอ้งของแม่มา้ดว้ยน ้ าเช้ือแช่แขง็อีกดว้ย 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 กลุ่มตัวอย่างการทดลอง 

 ใชแ้ม่มา้ สายพนัธ์ุโธโรเบรด (Thoroughbred) จากแผนกสตัวบาล กองการสตัวแ์ละเกษตรกรรมท่ี 
2 กรมการสตัวท์หารบก จงัหวดัขอนแก่น อาย ุ3 - 5 ปี จ านวน 20 ตวั โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง ออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ กลุ่มละ 10 ตวั เพ่ือเปรียบเทียบอตัราการตั้ง 

 การทดลอง  

การเตรียมแม่ม้า 

 มา้ทุกตวัจะถูกท าการตรวจระบบสืบพนัธ์ุดว้ยการลว้งตรวจ และการอลัตราซาวนดร์ะบบสืบพนัธ์ุ
ผา่นทางทวารหนกั (Transrectal ultrasonography) แลว้ท าการเหน่ียวน าใหเ้ป็นสดัดว้ยการฉีดฮอร์โมน
พรอสตา้แกรนดิน (PGF2a) (Estrumate®) จ านวน 2 มิลลิลิตร เขา้กลา้มเน้ือ และท าการตรวจการเป็นสดั 
หลงัจากฉีดฮอร์โมนไปแลว้ 3 วนั โดยใชพ้อ่มา้ตรวจการเป็นสดั มา้ท่ีแสดงอาการเป็นสดัจะเขา้มาท าการ
ตรวจระบบสืบพนัธ์ุ และวดัขนาดฟอลลิเคิลทุกวนั เม่ือขนาดฟอลลิเคิลมากกวา่ 4.5 เซนติเมตร จะท าการ
เหน่ียวน าใหเ้กิดการตกไขด่ว้ยการฉีดฮอร์โมน hCG (Chorulon®) ในปริมาณ 3,000 i.u. เขา้เสน้เลือดด าท่ีคอ 
หลงัจากฉีดฮอร์โมน hCG ไปแลว้ 24-30 ชัว่โมง ท าการผสมเทียมดว้ยน ้ าเช้ือแช่แขง็ ท่ีมีอตัราการเคล่ือนท่ี
ของตวัอสุจิหลงัละลาย 40% และจ านวนตวัอสุจิท่ีใชใ้นการผสมเทียมทั้งหมด 50x106 ตวัเคล่ือนท่ีใน
สารละลายเจือจางท่ีมีส่วนประกอบของนมผง (หางนม) (Kenney's extender, KE): glucose, 4.9 g; non-fat 
dry skim milk, 2.4 g; Na penicillin, 1.5 x 105 units;  streptomycin, 150 mg; and deionized water to 100 ml 
(Padilla and Foote, 1991) ปริมาณ 30 มิลลิลิตร 

 วธีิการทดลอง   

 กลุ่มควบคุม  

 เม่ือพบลกัษณะฟอลลิเคิลท่ีเหมาะสมต่อการผสมพนัธ์ุดงักล่าวแลว้ แม่มา้จะถูกเตรียมตวัก่อนผสม
เทียมโดยการท าความบริเวณสะอาดบั้นทา้ย และอวยัวะสืบพนัธ์ุของแม่มา้ ท าการผสมเทียมโดยใชน้ ้ าเช้ือแช่
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แขง็ ท่ีมีอตัราการเคล่ือนท่ีของตวัอสุจิหลงัละลาย 40% และจ านวนตวัอสุจิท่ีใชใ้นการผสมเทียมทั้งหมด 
50x106 ตวั เคล่ือนท่ีและปล่อยน ้ าเช้ือท่ีมดลูก (Conventional method) ดว้ยท่อพลาสติกแขง็ (Uterine infusion 
catheter)  

 กลุ่มทดสอบ 

 ใชว้ธีิการเช่นเดียวกนักบัในกลุ่มควบคุม แตจ่ะเตรียมฮอร์โมน PGE2 รูปแบบเจล ในขนาด 0.5 
มิลลิกรัม (Prepidil® Gel, dinoprostone 0.5 mg/3 g (2.5 mL gel), Pharmacia and Upjohn Company/Pfizer, 
Moscow Russia) ฉีดเขา้สู่มดลูกดว้ยท่อพลาสติกแขง็ (Uterine infusion catheter) แลว้ปล่อยท้ิงไว ้1 ชัว่โมง
ก่อนการผสมเทียม  

 การอ่านผลการทดลอง  

 หลงัจากการผสมเทียม 24 ชัว่โมง ท าการลว้งตรวจระบบสืบพนัธ์ุและใชก้ารอลัตราซาวนดผ์า่นทาง
ทวารหนกัเพื่อลงประวติั และตรวจลกัษณะมดลูก และการตกไขห่ลงัจากผสมเทียม แลว้ท าการตรวจการตั้ง
ทอ้งดว้ยวธีิการอลัตราซาวนดท่ี์ 18 – 25 วนั หลงัการผสมเทียม 

 การวเิคราะห์ทางสถติ ิ

 บนัทึกผลและวเิคราะห์ขอ้มูลผลการทดลองโดยใชว้ธีิ Generalized Linear Models ท่ีมีฟังกช์นัแบบ 
Binomial logistic โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS version 19 ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของอตัราการตั้ง
ทอ้ง ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ 

 

ผลการทดลอง 

 ในกลุ่มควบคุมซ่ึงใชแ้ม่มา้ในการทดลองทั้งหมด 10 ตวั (n=10) ตรวจการเป็นสดัและผสมเทียม
ตามวธีิการท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขั้นตอนการทดลอง แลว้ตรวจการตั้งทอ้งโดยการอลัตราซาวนดร์ะบบสืบพนัธ์ุ 
18 – 25 วนั หลงัการผสมเทียม พบวา่มีแม่มา้ทอ้งจ านวน 1 ตวั (10%, 1/10) ขณะท่ีกลุ่มทดสอบซ่ึงใชแ้ม่มา้
ในการทดลองทั้งหมด 10 ตวั (n=10) ตรวจการเป็นสดัและใชฮ้อร์โมน PGE2 ร่วมกบัการผสมเทียม จากนั้น
ตรวจการตั้งทอ้งดว้ยวธีิการเช่นเดียวกนักบัในกลุ่มควบคุม พบวา่มีแม่มา้ทอ้งจ านวน 2 ตวั (20%, 2/10) ซ่ึง
พบวา่อตัราการตั้งทอ้งในกลุ่มทดสอบมีโอกาสสูงกวา่กลุ่มควบคุม แต่ทั้งสองกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p > 0.05)  

 

วจิารณ์ 

 จากการทดลองท าการศึกษา พบวา่อตัราการตั้งทอ้งในแม่มา้กลุ่มทดลอง ไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ควบคุม (p > 0.05) โดยใชน้ ้ าเช้ือแช่แขง็ ท่ีมีจ านวนตวัอสุจิหลงัละลาย 50 x 106 ตวัเคล่ือนท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การทดลองของ Wood et al. (2000) ท่ีท าการผสมเทียมใหก้บัแม่มา้ดว้ยน ้ าเช้ือเหลว โดยมีจ านวนตวัอสุจิ 25 
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x 106 เคล่ือนท่ี ใหผ้ลอตัราการตั้งทอ้งเป็น 29% (ส าหรับพอ่มา้ท่ีมีคุณภาพน ้ าเช้ือต ่า) และอตัราการตั้งทอ้ง 
59% ส าหรับพอ่มา้ท่ีคุณภาพน ้ าเช้ือดี ซ่ึงอาจเป็นไปไดท่ี้คุณภาพตวัอสุจิหลงัละลายออกมาแลว้มีคุณภาพต ่า 
โดยมีการอธิบายไวว้า่  ท่ีผนงัเซลลข์องตวัอสุจิหลงัละลายออกมาแลว้ เกิดการแลกเปล่ียนอิออน ท าใหผ้นงั
เซลลเ์ปล่ียนแปลงไป จึงเกิดลกัษณะ capacitation-like ส่งผลท าใหต้วัอสุจิมีอายสุั้นลง และยงัพบอีกวา่ตวั
อสุจิท่ีผา่นกระบวนการแช่แขง็แลว้นั้น มีความสามารถในการเกาะติดกบัผนงัเยือ่บุท่อน าไข่ลดลง (Samper, 
2001) ส าหรับจ านวนตวัอสุจิท่ีนอ้ยในการผสมเทียมอาจส่งผลตอ่อตัราการตั้งทอ้งได ้ ซ่ึงมีการทดลองใช้
น ้ าเช้ือแช่แขง็ จ านวนตวัอสุจิท่ีใชใ้นการผสมเทียม 100 หรือ 800 x 106 ตวัเคล่ือนท่ี ใหผ้ลอตัราการตั้งทอ้ง
ไม่แตกต่างกนั (27% และ 31%) (Sieme et al., 2004),   (Leipold et al., 1998) และมีการแนะน าวา่ไม่ควรใช้
จ านวนตวัอสุจิในการผสมเทียมนอ้ยกวา่ 3 x 106 ตวั เพราะจะท าใหส่้งผลต่ออตัราการตั้งทอ้งได ้ (Morris et 
al., 2003) 

ในการทดลองน้ีไดใ้ชฮ้อร์โมน PGE2 ชนิดเจล ฉีดเขา้ไปในมดลูกก่อนท าการผสมเทียมดว้ยน ้ าเช้ือ
แช่แขง็ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสของตวัอสุจิเขา้สู่มดลูก และท่อน าไข่ เพ่ือรอการปฏิสนธิ แต่ผลการทดลอง
พบวา่อตัราการตั้งทอ้งยงัต ่าอยู ่ ซ่ึงอาจเป็นไปไดท่ี้ ฮอร์โมน PGE2 เพ่ิมการบีบตวัท่ีกลา้มเน้ือมดลูก และ
กลา้มเน้ือท่อน าไขใ่นแนวนอน และคลายกลา้มเน้ือท่อน าไข่ในแนวขวาง ท าใหเ้พ่ิมจ านวนตวัอสุจิทั้งปกติ 
และผิดปกติเขา้สู่ท่อน าไข่ได ้  (โดยปกติแลว้ท่อน าไข่ จะเป็นตวักรองตวัอสุจิท่ีปกติเท่านั้นเขา้มา รออยูท่ี่ท่อ
น าไข่ในบริเวณท่ีเกิดการปฏิสนธิ (ampullary isthmic junction)  (Wood et al., 2000), (Suarez, 2008) ส่งผล
ใหอ้ตัราการตั้งทอ้งต ่า   มีความพยายามท่ีจะเพ่ิมโอกาสของตวัอสุจิเขา้สู่มดลูกมากข้ึน โดยใชฮ้อร์โมน ออ๊ก
ซ่ีโตซิน ใชร่้วมกบัการผสมเทียมในมา้ (Rigby et al., 1999)  หรือ ฮอร์โมน PGF2a ในการผสมเทียมโค 
(Gabriel et al., 2011) ผลพบวา่อตัราการตั้งทอ้งไม่แตกต่างกบักลุ่มท่ีไม่ไดรั้บฮอร์โมน นอกจากน้ียงัมี
การศึกษาใช ้ ฮอร์โมน PGE2 ทาไปท่ีท่อน าไข่ เพ่ือใชแ้กปั้ญหาระบบสืบพนัธ์ุของแม่มา้กลุ่มผสมพนัธ์ุหลาย
คร้ัง พบวา่สามารถเพ่ิมอตัราการตั้งทอ้งสูงถึง 93% (Allen et al., 2006),  (Ortis et al., 2013) ซ่ึงไดอ้ธิบายไว้
วา่ ฮอร์โมน PGE2 ส่งผลโดยตรงต่อท่อน าไข่ ท าใหก้อ้นของเหลว (gelatinous mass) ท่ีอุดตนั หรือ ไข่ท่ี
ไม่ไดรั้บการปฏิสนธิท่ีอุดตนั เคล่ือนหลุดออกมา ท าใหต้วัอสุจิและไข่ สามารถเกิดการปฏิสนธิได ้หรือ เพ่ิม
การเคล่ือนท่ีของตวัอ่อนหลงัจากปฏิสนธิ เขา้สู่มดลูกไดเ้ร็วข้ึน เพ่ือหลีกเล่ียงการอยูใ่นท่อน าไข่ท่ียาว 
(Weber et al., 1991) หรือเป็นการเสริมเพ่ิมปริมาณฮอร์โมน PGE2 ท่ีผลิตไดจ้ากตวัคพัภะ ซ่ึงไม่เพียงพอท่ีจะ
เพ่ิมการเคล่ือนท่ีในท่อน าไข่ ใหล้งสู่มดลูก เพราะหากตวัคพัภะใชเ้วลานานในท่อน าไข่ อาจท าใหต้วัคพัภะ
ตายได ้ เพราะไม่ใช่เป็นต าแหน่งท่ีเหมาะสมของตวัคพัภะในอายนุั้นๆ  (Allen et al., 2006), (Webber et al., 
1991)  

 สรุป การใช ้ ฮอร์โมน PGE2 เจล ฉีดเขา้ไปในมดลูกก่อนท าการผสมเทียมดว้ยน ้ าเช้ือแช่แขง็ ท่ีมี
จ านวนตวัอสุจิปริมาณนอ้ย มีโอกาสเพ่ิมอตัราการผสมติดทอ้งข้ึน เม่ือเทียบกบัการผสมเทียมดว้ยน ้ าเช้ือแช่
แขง็แบบวธีิปกติ และในการศึกษาคร้ังต่อไปควรใชว้ธีิการกรองแยกตวัอสุจิของน ้ าเช้ือแช่แขง็ท่ีมีคุณภาพ มา
ใชใ้นการผสมเทียม ซ่ึงอาจจะท าใหเ้พ่ิมอตัราการผสมติดทอ้งได ้
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บทคดัย่อ 
 

การคดัเลือกน ้ าเช้ือจากพอ่โคท่ีใหน้ ้ าเช้ือคุณภาพต ่าถือเป็นวิธีการท่ีส าคญัก่อนท่ีจะน าไปท าการแช่
แข็งการศึกษาคร้ังน้ีท าการเปรียบเทียบวิธีการป่ันเหวี่ยงและวิธีเปอร์คอลก่อนการแช่แข็ง ในน ้ าเช้ือพ่อโค
พนัธ์ุภูพานต่อคุณภาพน ้ าเช้ือแช่แข็งภายหลงัการละลาย โดยแบ่งน ้ าเช้ือท่ีรีดไดอ้อกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1)กลุ่ม
ควบคุมเป็นน ้ าเช้ือตั้งตน้ 2) กลุ่มป่ันเหวีย่ง (600 x gต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที)และ 3) กลุ่มท่ีผา่นการป่ันเหวีย่ง
ดว้ยน ้ ายาเปอคอลล ์(ชั้นบนและชั้นล่างมีความเขม้ขน้ 45 และ 60% ตามล าดบั; 930 x g ต่อนาที เป็นเวลา 10 
นาที) ก่อนน าไปท าการแช่แขง็ดว้ยวธีิการปกติ ภายหลงัการละลายน ้ าเช้ือแช่แข็งท าการตรวจวดัความมีชีวิต 
การเคล่ือนท่ีและความแข็งแรงของเยื่อหุ้มเซลล์ของอสุจิด้วยวิ ธีทดสอบในสารละลายแรงดนัต ่า (hypo-
osmotic swelling test; HOST) พบวา่อสุจิท่ีผ่านการป่ันเหวี่ยงดว้ยสารละลายเปอคอลลมี์ค่าความมีชีวิต การ
เคล่ือนท่ีและความแขง็แรงของเยือ่หุม้เซลลข์องอสุจิสูงท่ีสุด (38.1±11.1, 29.0±2.2, 42.5±10.5%, ตามล าดบั) 
ถึงแมว้่าจะไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญักบักลุ่มท่ีท าการป่ันเหวี่ยง (P>0.05) (32.4±5.5, 25.0±10.0, 
32.5±9.8%, ตามล าดบั) แต่ก็สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05) (25.4±10.7, 10.0±3.3, 22.5±9.5%, 
ตามล าดบั)  การศึกษาคร้ังน้ีบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่การผลิตน ้ าเช้ือแช่แข็งจากพ่อโคท่ีให้น ้ าเช้ือคุณภาพต ่าสามารถท า
ไดโ้ดยใชว้ธีิป่ันเหวีย่งน ้ าเช้ือดว้ยวธีิการเปอคอลลก่์อนการแช่แขง็ 

 
ค าส าคญั: การป่ันเหวีย่ง เปอคอลล ์โค น ้ าเช้ือ แช่แขง็ 
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The efficacy of conventional and Percoll gradient centrifugation prior to freezing  
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Abstract 

 
Selection of spermatozoa from the substandard bull semen is one of the essential methods for 

cryopreservation. In this study, the efficacy of conventional and Percoll gradient centrifugation before 
freezing on sperm cryosurvival were evaluated in a Phuphan bull.  After semen collection, the sample was 
divided into 3 groups; 1) control group, 2) conventional centrifugation (600 x g for 5 min), 3) Percoll 
gradient centrifugation (upper and lower layer were 45 and 60%, respectively; 930 x g for 10 min). The 
semen samples were subsequently cryopreserved using a standard 0.5-mL straw freezing protocol. After 
thawing, the semen was evaluated for viability, motility, and plasma membrane integrity by hypo-osmotic 
swelling test (HOST). The viability, motility and plasma membrane integrity of sperm in Percoll gradient 
centrifugation group were highest in all parameters (38.1±11.1, 29.0±2.2, 42.5±10.5%, respectively). 
Although they were not significantly different from conventional centrifugation group (32.4±5.5, 
25.0±10.0, 32.5±9.8%, respectively, P>0.05), all of parameters were significantly higher than those of 
control group (25.4±10.7, 10.0±3.3, 22.5±9.5%, respectively, P<0.05). These findings support the 
conclusion that the sperm selection before freezing using the Percoll gradient centrifuge technique 
improves the freezability of substandard bull sperm.  
 
Keywords: Centrifugation, Percoll, bull, semen, frozen 

https://www.facebook.com/woraphong.kosaruk
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บทคดัย่อ 

 
[บทน า] การเพาะเล้ียงปลานิล (Oreochromis 
niloticus)  ในประเทศไทยนั้ น มีอัตราการ
ขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน โดยส่วนใหญ่เป็นการเล้ียง
เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และบางส่วน
ส่งออกตลาดต่างประเทศ  ปัจจุบนัมีการใชส้าร
ท่ีช่วยส่งเสริมสุขภาพ เช่น สไปรูลิน่า ยีสต ์ซ่ึง
ท าให้อัตรารอดและการเจริญเติบโตดีข้ึน 
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor) เป็น
สารสกัดมาจากนมน ้ าเหลืองของโค และไข่
แดง ท่ีใช้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในสัตว์หลาย
ชนิด โดยท าใหร่้างกายมีความตา้นทานต่อโรค
ต่างๆ และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์
เล้ียง วตัถุประสงค์ของงานวิจัยน้ี คือ ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการใช้ทรานสเฟอร์ แฟก
เตอร์ เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตในการเล้ียง
ปลานิล และใชเ้ป็นตน้แบบในการน าใชไ้ปใน
การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าชนิดอ่ืน 
[วิธีด าเนินการวิจัย] ใชป้ลานิลจ านวน 160 ตวั 
ท่ีมีความยาวเฉล่ีย 6 เซนติเมตร และน ้ าหนกัตวั
เฉล่ีย 4 กรัม โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มวา่ โดยแต่ละ
กลุ่มใชป้ลาจ านวน 20 ตวักลุ่มท่ี 1 ให้อาหาร
ควบคุม (ไม่มีสารทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์) 
กลุ่มท่ี 2 3 และ 4 ให้อาหารท่ีผสมสารทรานส
เฟอร์ แฟกเตอร์ขนาด 5 10 และ 100 มิลลิกรัม/
น ้ าหนักตวั 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 40 วนั 

โดยในแต่ละกลุ่มการทดลองจะมีการท าซ ้ า
กลุ่มละ 2 ซ ้ า ท าการเก็บข้อมูลส่วนของ
น ้ าหนักและความยาวล าตวั ตลอดจนเน้ือเยื่อ
ส าหรับการตรวจทางจุลพยาธิวทิยา 
[ผลการวิจัย] ปลานิลกลุ่มท่ีไดรั้บสารทรานส
เฟอร์ แฟกเตอร์ในปริมาณ 10 มิลลิกรัม/ 1 
กิโลกรัมน ้ าหนักตวั มีน ้ าหนักเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ 9.14 ± 2.79 กรัม และมีความยาวล าตัว
เท่ากบั 7.88 ± 0.89 เซนติเมตร กรัม ถดัมา คือ 
ปลานิลกลุ่มท่ีได้รับสารทรานสเฟอร์ แฟก
เตอร์ในปริมาณ 100 มิลลิกรัม และ 5 มิลลิกรัม 
ต่อกิโลกรัมน ้ าหนักตัว และกลุ่มควบคุม มี
น ้ าหนกัเฉล่ียและความยาวล าตวัเท่ากบั 8.65 ± 
3.67 กรัม และ 7.88 ± 1.05 เซนติเมตร  8.33 ± 
2.23 กรัม และ 7.6 ± 0.82 เซนติเมตร 8.03  ± 
2.57 กรัม และ 7 .9 ± 1.00 เซนติเมตร 
ตามล าดบั ส่วนผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา 
ไม่พบความผิดปกติใดๆ ทุกกลุ่มการทดลอง 
[วิจารณ์] จากผลการทดลองการเปรียบเทียบ
น ้ าหนักพบว่ามีความแตกต่างเชิงเศรษฐกิจ
อย่างชดัเจน ในส่วนทางจุลพยาธิวิทยาซ่ึงไม่
พบความผิดปกติในทุกกลุ่มการทดลอง แมแ้ต่
ในกลุ่มท่ีไดรั้บสารทรานเฟอร์ แฟคเตอร์ 100 
mg/kg BW แสดงให้เห็นวา่สารชนิดน้ีมีความ
ปลอดภยัในการน ามาใช้ค่อนขา้งสูง ซ่ึงควร

mailto:(Email%20address:%20sumrarn@mut.ac.th
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จะตอ้งท าการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปใชใ้นการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าชนิดอ่ืนๆ ต่อไป 
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Abstract 
 

[Introduction] Tilapia (Oreochromis niloticus) 
culture in Thailand expanded rapidly. Product 
from fish was served inland and exported 
market. Health promoter for better survival and 
growth rate and  such as spirulina yeast was 
implemented in cultural processing. Transfer 
Factor (TF) is an extract from colostrum and 
yolk. This substance acts as health supplement 
in livestock. Transfer factor promotes body to 
diseases resistant and growth. Study of 
application of Transfer factor in tilapia culture 
as a growth promoter was performed in this 
experiment.  
[Materials and Methods] One hundred and 
sixty tilapia fishes of about 6 centimeters 
average length and 4 grams average body 
weight (BW) were divided in 4 treatment groups 
(20 fish) with 2 replication. Each treatment 
group was fed with TF supplement diets 
containing  in 0, 5, 10 and 100 mg of TF / kg 
BW respectively for 40 days. During the 
experiment, body weight and body length (BL) 
were monitored and tissue sample form each 
group was submitted for histopathological 
examination. 

[Results] Tilapia which fed with 10 mg of 
TF/kg BW gained the best BW at 9.14 ± 2.79 g 
and 7.88 ± 0.89 cm of body length. Treatment 
groups with 100, 5 and 0 mg of TF/kg BW 
gained BW and BL at 8.65 ± 3.67 g and 7.88 ± 
1.05 cm  8.33 ± 2.23 g and 7.6 ± 0.82 cm 8.03  
± 2.57 g and 7.9 ± 1.00  cm  respectively. 
Histopathological change in each treatment 
group was not revealed. 
[Discussion] Comparison of  body weight of 
treatment with control fish revealed economical 
different. In histopathological observation in 
each treatment group, especially in high dosage 
of 100 mg TF/BW was non any changes, 
therefore safety of application of TF is 
considered. Thus study of TF application in 
others fish should be performed in future 
research.  
References  
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รายงานสัตว์ป่วย ภาวะเนือ้งอก Spindle cell tumor ในปลาทอง 
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บทคดัย่อ 
 
[บทน า] ภาวะเน้ืองอกสามารถพบในสัตวเ์ล้ียง
หลายชนิดก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
สัตว ์ความรุนแรงข้ึนอยู่กบั ชนิดของเน้ืองอก 
ในปลาทอง มีรายงานอุบัติการณ์การพบเน้ือ
งอกภายนอกล าตวั เช่น Nerve sheath tumor ซ่ึง
การตรวจวินิจฉัยเบ้ืองตน้และการให้การรักษา
มีส่วนช่วยให้สัตว์สามารถด ารงชีวิตได้ ใน
รายงานสัตวป่์วยน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการตรวจ
วินิจฉัยเน้ืองอกท่ีพบและแนวทางการรักษาใน
ปลาทอง 
[วิธีด าเนินการวิจัย] ปลาทอง (Carassius 
auratus L.) อายุ 2.5 ปี ความยาวล าตัว 12 
เซนติเมตร เข้ารับการรักษาในคลินิกสัตวน์ ้ า 
คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร ด้วยลักษณะก้อนเน้ืองอกบริเวณ
ดา้นขา้งล าตวั (flank) จึงได้วางแผนการรักษา
โดยการท าศัลยกรรมตัดเ น้ืองอก (excision 
surgery)  ท าการวางยาสลบปลาด้วยน ้ ามัน
กานพลู (clove oil) ภายหลงัการผ่าตดัเน้ืองอก 
ปลาป่วยถูกแช่ดว้ยยาปฏิชีวนะ enrofloxacin 2 
ppm เป็นระยะเวลา 14 วนั เพื่อควบคุมการติด
เช้ือบริเวณผ่าตดั สภาพผิวหนังมีการสมานตวั

ของแผลดี การตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของเน้ือ
งอกบริเวณผิวหนงั  
[ผลการวิจัย] พบลกัษณะของ spindle shaped 
neoplastic cells ในเน้ือเยื่อและมีการจดัเรียงตวั
รอบหลอดเลือด (perivascular arrangement) 
ร่วมกบัจุดเลือดออก (hemorrhage)   
[วิจารณ์] การพบเน้ืองอกในสัตวป่์วยตวัน้ีพบ
เน้ืองอกชนิด Spindle cell tumor เป็นเน้ืองอก
ชนิดท่ีไม่ร้ายแรง (benign tumor) ซ่ึงคลา้ยกบั 
Fibroma ท่ีพบรายงานก่อนหน้าน้ีในปลาทอง 
แต่ทั้ งน้ีควรมีการตรวจวินิจฉัยก็ตอ้งพิจารณา
จากต าแหน่งท่ีพบร่วมด้วย ถ้าพบว่ามีความ
เก่ียวขอ้งกบัอวยัวะภายในอาจส่งผลต่อสุขภาพ
ของตวัสัตว ์จึงจ าเป็นตอ้งมีการเฝ้าสังเกตอยา่ง
ใกล้ชิด เพื่อท าการประเมินความรุนแรงของ
เน้ืองอกดงักล่าว 
เอกสารอ้างองิ  
1. Schlumberger H. G., 1952. Cancer Res 
12:890-899. 

2. Morales P. et al, 1991. J. Fish Diseases  
14(4):499-502. 
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Case report : Spindle cell Tumor in Goldfish (Carassius auratus L.) 
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Abstract 
 

[Introduction] Tumor was found in many 
species of domestic animals and has effect to 
health. Severity of tumor depend on type. 
Incidence in aquatic animals was reported at 
external surface such as nerve sheath tumor. 
Early diagnosis and treatment can help fish to 
survive. The aim of this study was to 
diagnosis tumor and treatment which found in 
goldfish. 
[Materials and Methods] Goldfish 
(Carassius auratus L.) 2.5 years, 12 
centimeters length was submitted in aquatic 
animals clinic with tumor mass at flank. Fish 
was anesthetized with clove oil. Tumor mass 
was removed by excision surgery. After 
operation fish was bathed in antibiotic drug: 
enrofloxacin 2 ppm for 14 days. Wound 
healing was good.  
   
 

[Results] Histopathological observation 
revealed spindle shaped neoplastic cells in 
tumor tissue.  Perivascilar arrangement in 
some area with hemorrhage was found. 
[Discussion] Spindle cell tumor in fish was 
classified commonly as benign tumor which 
was similar with fibroma same as previous 
report in goldfish. However location of tumor, 
especially in internal organ, should be 
considered for fish health. Closely monitoring 
was necessary protocol for severity of tumor 
evaluation. 
References  
1. Schlumberger H. G., 1952. Cancer Res 
12:890-899. 

2. Morales P. et al, 1991. J. Fish Diseases  
14(4):499-502. 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นไดใ้นการฉีดสารแคลเซียมคลอไรด ์ (CaCl2) เขา้

อณัฑะเพียงคร้ังเดียวเพื่อท าลายเซลลท่ี์สร้างเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผู ้ และท าใหแ้มวเป็นหมนั แมวบา้นเพศผู ้
อาย ุ1-3 ปี จ านวน 12 ตวั แบ่งเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กนั กลุ่มท่ี 1 ฉีด 25% (W/V) Cacl2 เขา้อณัฑะขา้งละ 0.2 
มล กลุ่มท่ี 2 ฉีด 50% (W/V) Cacl2 เขา้อณัฑะขา้งละ 0.2 มล จากนั้นรีดน ้ าเช้ือดว้ยเคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้า
เพ่ือตรวจคุณภาพน ้ าเช้ือ และเจาะเลือดเพ่ือตรวจระดบัฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ภายหลงัจากฉีดสารเขา้
สู่อณัฑะ สปัดาห์ละหน่ึงคร้ัง เป็นเวลา 2 เดือน และเม่ือส้ินสุดการทดลองจึงผา่ตดัท าหมนัแมวดงักล่าว 
เพื่อน าอณัฑะไปตรวจทางมหกายวภิาค และจุลพยาธิวทิยา ผลการทดลองพบวา่ กลุ่มท่ี 1 และ 2 คุณภาพ
น ้ าเช้ือและระดบัฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลง อีกทั้งเน้ือเยือ่อณัฑะยงัเกิดความเสียหาย ในกลุ่มท่ี 2 
พบวา่คุณภาพน ้ าเช้ือลดลงอยา่งชดัเจนในสปัดาห์ท่ี 2 หลงัการฉีด Cacl2 ส่วนระดบัฮอร์โมนเทสโทสเตอ
โรนลดลงตั้งแต่สปัดาห์ท่ี 1 หลงัการฉีด Cacl2 และเม่ือตรวจลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาพบการเส่ือมและ
การตายของท่อสร้างตวัอสุจิ (seminiferous tubule)โดยมีเน้ือเยือ่เก่ียวพนัแทรก สรุปผลการทดลองน้ีคือ
การฉีด 50% (W/V) Cacl2 เขา้อณัฑะเพียงคร้ังเดียวท าใหแ้มวเพศผูเ้ป็นหมนัได ้
ค าส าคญั: แคลเซียมคลอไรด ์ท าหมนัแบบไม่ท าศลัยกรรม ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน แมวเพศผู ้
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Abstract 

 
The objective of this study was to find the possibility of single intratesticular injection of calcium 
chloride for damaging the cell which is the source of sperm production and sterilization. Twelve 1-3 
yr old domestic male cats were equally divided into 2 groups. Cats in group one were injected with 
0.2 ml of 25% (W/V) Cacl2 into each testicle whereas the cats in group 2 were injected with 0.2 ml 
50% (W/V) Cacl2. After injection, semen collection by electroejaculator was performed for semen 
evaluation and blood collection was also performed in order to evaluate serum testosterone level every 
week interval for 2 months. Castration was performed for anatomical and histopathological evaluation 
after the end of this study. The result showed that semen quality and serum testosterone level in both 
groups were decreased and the testicular tissues were damaged. In group 2, semen quality were 
dramatically decreased in 2 weeks after calcium chloride injection, however, serum testosterone level 
were diminished in 1 week after calcium chloride injection. Histopathological evaluation revealed 
degeneration and necrosis of seminiferous tubules with interstitial fibrosis. Conclusion of this study 
showed that single intratesticular injection of 50% (W/V) calcium chloride, could be able to use for 
sterilization in male cat. 
Keyword: Calcium chloride, nonsurgical sterilization, testosterone hormone, male cat 
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บทน า 

การควบคุมประชากรแมวจรจดัดว้ยวธีิการป้องกนัไม่ใหแ้พร่พนัธ์ุ สามารถท าไดด้ว้ยกนัหลาย
วธีิ เช่น การท าหมนัโดยการผา่ตดัเอาอณัฑะออก หรือการตดัท่อน ้ าเล้ียงอสุจิในแมวเพศผู ้ การใชย้า
คุมก าเนิด หรือการผา่ตดัเอารังไขแ่ละมดลูกออกในแมวเพศเมีย ในแมวเพศผูว้ธีิการท าหมนัท่ีนิยมท ากนั
อยา่งกวา้งขวางทัว่ไป คือการท าหมนัโดยการศลัยกรรม ซ่ึงตอ้งอาศยัการวางยาสลบทั้งตวัดว้ย ส่งผลให้
การควบคุมประชากรแมวจรจดัท่ีมีจ านวนมากในคราวเดียวกนัมีขอ้จ ากดั เพราะจ าเป็นตอ้งมีสตัวแพทย ์
และผูช่้วยในการผา่ตดัท าหมนัและวางยาสลบเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียงัใชเ้วลาในการท าหมนันาน 
มีค่าใชจ่้ายสูง และสตัวมี์โอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดแผลติดเช้ือหลงัการผา่ตดัได ้ เพราะเป็นแมวจรจดัท่ีไม่มีผู ้
คอยดูแลหลงัผา่ตดัท าหมนั ดงันั้นการท าหมนัแบบไม่ท าศลัยกรรมจึงเป็นอีกทางเลือกท่ีอาจน ามาใชก้บั
แมวจรจดัซ่ึงท าไดค้ราวละจ านวนมากๆ ในเวลาท่ีจ ากดั และมีผลแทรกซอ้นดงักล่าวนอ้ยลงไดด้ว้ย 

การฉีดสารเคมีเขา้อณัฑะเพื่อคุมก าเนิดในสตัวเ์พศผูน้ั้น มีมานานแลว้มากกวา่ 50 ปี ซ่ึงสารเคมี
ท่ีฉีดเขา้ไปนั้นจะท าใหเ้กิด Spermatogenic orchitis Severe oligospermia หรือ Azoospermia โดยไม่พบ
การสร้าง Anti-sperm antibodies ส่งผลใหผ้สมไม่ติดใน 6 สปัดาห์ ต่อมา ปีค.ศ. 2003 องคก์ารอาหารและ
ยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ไดย้อมรับใหใ้ชส้ารเคมีในการฉีดเขา้อณัฑะเพื่อท าหมนัสุนขัเพศผู ้ 

สารเคมีท่ีใชฉี้ดเขา้อณัฑะสตัวไ์ดน้ั้นมีหลายชนิด และใหผ้ลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนัดว้ย เช่น การ
ใช ้Zinc gluconate solution ในขนาดตามความกวา้งของถุงหุม้อณัฑะในลูกสุนขัอาย ุ3 – 10 เดือน จาก
การตรวจอณัฑะทางพยาธิวทิยาหลงัจากฉีดสารดงักล่าวไปแลว้ 10 สปัดาห์ พบวา่เกิด Fibrosis ใน 
Seminiferous tubules และ Leydig cells อยา่งสมบูรณ์ ( Jana and Samanta, 2011) นอกจากน้ียงัมีการใช ้
Zinc arginine ฉีดเขา้ไปในส่วนหางของ Epididymis แลว้ส่งผลใหเ้กิด Azoospermia เม่ือดูลกัษณะทางจุล
พยาธิวทิยาของอณัฑะพบวา่ Seminiferous tubules ยงัปกติ แต่เกิดการฝ่อลีบของ Rete testes หลงัฉีดไป 
60 วนั (Oliveira et al., 2007) หรือการฉีด 70% Glycerol solution ท าใหเ้กิด Azoospermia และเป็นหมนั
ในสุนขั (Jana and Samanta, 2011) นอกจากน้ียงัมีรายงานจากการศึกษาการคุมก าเนิดในสุนขัตวัผู ้ ดว้ย
การฉีดสารแคลเซียมคลอไรด ์ เขา้อณัฑะนั้น ไม่ท าใหส้ตัวเ์กิดภาวะแทรกซอ้นท่ีรุนแรงภายหลงัการฉีด
สารเคมี โดยอาจพบวา่ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของอณัฑะอาจเพ่ิมข้ึนบา้ง อาจมีแผลหลุมและการอกัเสบ
ท่ีถุงหุม้อณัฑะ แผลจากการกดัแทะของตวัสุนขัเอง Preputial swelling การอาเจียน ทอ้งเสีย เบ่ืออาหาร 
อ่อนเพลียและ Leukocytosis ในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลงัฉีด (Jana and Samanta, 2011)  

ส่วนรายงานการฉีดสารแคลเซียมคลอไรด ์ ความเขม้ขน้ 10% เขา้อณัฑะของแมว พบวา่ท าให้
เกิด Necrosis ท่ี Seminiferous tubule และเกิด Testicular atrophy ตามมา ส่วนแคลเซียมคลอไรดค์วาม
เขม้ขน้ 20% ท าใหเ้กิดการเส่ือมของ Germ cells อยา่งสมบูรณ์เน่ืองจากไม่พบขอบเขตท่ีแน่ชดัของ 
Seminiferous tubule และ Interstitial space อีกทั้งยงัพบ Fibrous tissue และ Hyaline tissue  การเส่ือม
สลายของ Leydig cells ซ่ึงส่งผลท าใหร้ะดบัฮอร์โมน Testosterone ลดลง  (Jana and Samanta, 2011) 
การแทรกตวัของ Leukocyte เขา้ไปใน Seminiferous tubule และ Interstitial space ภายหลงัการฉีด
แคลเซียมคลอไรด ์ ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อ Testicular tissue  นอกจากน้ีการฉีดแคลเซียมคลอไรดย์งั
ท าใหเ้กิดการสร้างอนุมูลอิสระจ านวนมากใน Testicular tissue โดยอนุมูลอิสระจะไปท าลายโครงสร้าง
ของเซลลท์ั้งหมดและท าลายไขมนัดว้ยกระบวนการ Lipid peroxidation ท าใหร้ะดบัฮอร์โมน 
Testosterone ลดลง (Jana and Samanta, 2011) การศึกษาน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
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ฉีดสารแคลเซียมคลอไรด ์ (CaCl2) เขา้อณัฑะเพียงคร้ังเดียวเพ่ือท าลายเซลลท่ี์สร้างเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผู ้
และท าใหแ้มวเป็นหมนั 
 
อุปกรณ์และวธีิการ 

แมวบา้นเพศผูสุ้ขภาพร่างกายแขง็แรง ไม่มีโรคทางระบบสืบพนัธ์ุ ท าวคัซีนครบตามมาตรฐานการ
ป้องกนัโรคในแมว มีอาย ุ1-3 ปี จ านวน 12 ตวั แบ่งเป็น 2 กลุ่มการทดลอง กลุ่มละเท่าๆกนั แมวใน
กลุ่มท่ี 1 ถูกฉีดดว้ย 25% (W/V) Cacl2 เขา้อณัฑะ ขา้งละ 0.2 มล เพียงคร้ังเดียว ส่วนแมวในกลุ่มท่ี 2 

ถูกฉีดดว้ย 50% (W/V) Cacl2 เขา้อณัฑะขา้งละ 0.2 มล เพียงคร้ังเดียวเช่นเดียวกนั ซ่ึงต าแหน่งท่ีฉีดคือ
บริเวณcaudal pole ของอณัฑะ แทงเขม็จนกระทัง่ปลายเขม็อยูบ่ริเวณก่ึงกลางของลูกอณัฑะจึงท าการ
ฉีดแคลเซียมคลอไรด ์ จากนั้นรีดน ้ าเช้ือแมวทุกตวั ดว้ยเคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้า (Electro-Ejectculator) 

เพ่ือน าน ้ าเช้ือมาตรวจดูคุณภาพ ในดา้นการเคล่ือนท่ีของตวัอสุจิไปขา้งหนา้ (Sperm progressive 

motility) การมีชีวติของตวัอสุจิ (Dead and live sperm) ความผิดปกติของรูปร่างตวัอสุจิ (Sperm 

morphology abnormality) ความเขม้ขน้ของตวัอสุจิ (Sperm concentration) และขณะเดียวกนั
ท าการเจาะเลือดเพื่อน าไปตรวจหาระดบัฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone hormone)  โดย
วธีิ chemiluminescenceสปัดาห์ละหน่ึงคร้ังต่อเน่ืองกนัไปเป็นเวลา 2 เดือน  ภายหลงัจากฉีดสาร 
Cacl2 เขา้สู่อณัฑะ การทดลองดงักล่าวด าเนินการภายใตห้ลกัสวสัดิภาพสตัว ์ “อิสรภาพ 5 ประการ” 

คือ ไดรั้บอาหารและน ้ าเพื่อบริโภค มีท่ีอยูอ่าศยัอยา่งสะดวกสบาย ไดรั้บการดูแลท่ีดี มีการปฏิบติัดว้ย
ความเมตตา และไดรั้บโอกาสแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ โดยใหมี้น ้ าและอาหารเมด็คุณภาพดีกิน
อยา่งเตม็ท่ี อยูใ่นกรงขนาดใหญ่ 100×150×120 เซนติเมตร มีการท าความสะอาดกรงและสถานท่ีอยู่
ทุกวนั มีการใหย้าป้องกนัการเจบ็ปวดและติดตามพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ืองระหวา่งการทดลองจนส้ินสุด
การทดลอง จากนั้นผา่ตดัท าหมนัแบบท าศลัยกรรม เพ่ือน าอณัฑะมาตรวจดูลกัษณะทางมหกายวภิาค 
และน าเน้ือเยือ่อณัฑะบางส่วนไปตรวจทางจุลพยาธิวทิยาดว้ย 
 

ผลการทดลอง 

ผลการทดลองพบวา่ เปอร์เซ็นตอ์สุจิท่ีเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ ของทั้ง 2 กลุ่มการทดลองมีจ านวน
ลดลงมากกวา่ปกติ แมว 5/6 ตวั จากกลุ่มท่ี 1 (ฉีด Cacl2 25% W/V เขา้อณัฑะ) มีเปอร์เซ็นตอ์สุจิท่ี
เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ลดลงอยา่งตอ่เน่ือง จนกระทัง่ 2 เดือนหลงัจากฉีดแคลเซียมคลอไรด ์ (กราฟท่ี 1) 
ในขณะท่ีแมว 5/6 ตวั จากกลุ่มท่ี 2 (ฉีด Cacl2 50% W/V เขา้อณัฑะ) มีเปอร์เซ็นตอ์สุจิท่ีเคล่ือนท่ีไป
ขา้งหนา้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ไม่พบตวัอสุจิท่ีเคล่ือนท่ีเลย ภายในสปัดาห์ท่ี 2 หลงัฉีดแคลเซียม
คลอไรด ์(กราฟท่ี 2)  
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กราฟท่ี 1 แสดงเปอร์เซ็นตอ์สุจิท่ีเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ จากแมวในกลุ่มท่ีฉีด Cacl2 25% (W/V) เขา้อณัฑะ ในแต่ละ
สปัดาห์ 

 
 

กราฟท่ี 2 แสดงเปอร์เซ็นตอ์สุจิท่ีเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ จากแมวในกลุ่มท่ีฉีด Cacl2 50% (W/V) เขา้อณัฑะ ในแต่ละ
สปัดาห์ 

 
ดา้นการมีชีวิตของตวัอสุจิ (Dead and live sperm) แมวทั้งสองกลุ่มพบวา่มีจ านวนตวัอสุจิท่ีมี

ชีวตินอ้ยกวา่ก่อนการฉีดแคลเซียมคลอไรด ์แมวทุกตวัในกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรด์ความเขม้ขน้ 25% 
(W/V) พบวา่มีจ านวนอสุจิท่ีตายเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนถึงสัปดาห์ท่ี 4 หลงัฉีด แต่กลบัพบ
ตวัอสุจิท่ีมีชีวิตมากข้ึนในสัปดาห์ท่ี 6 ภายหลงัการฉีดแคลเซียมคลอไรด์ ยกเวน้ แมวตวัท่ี 6 ท่ีมีจ านวน
อสุจิท่ีตายเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีแมว 5/6 ตวัในกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรด์ความเขม้ขน้ 50%(W/V) พบวา่มี
จ านวนอสุจิท่ีตายเพ่ิมมากข้ึน และรีดไม่พบตวัอสุจิเลย ตั้ งแต่สัปดาห์ท่ี 2 จนครบ 2 เดือนหลงัฉีด
แคลเซียมคลอไรด์ ยกเวน้ แมวตวัท่ี 3 ในกลุ่มท่ี 2 ท่ีพบว่ามีจ านวนอสุจิท่ีตายเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมข้ึน
จนกระทัง่ถึงสัปดาห์ท่ี 4 ภายหลงัการฉีดแคลเซียมคลอไรด์ แต่กลบัมีจ านวนอสุจิมีชีวิตเพ่ิมข้ึน ใน
สปัดาห์ท่ี 6 ภายหลงัการฉีดแคลเซียมคลอไรด ์ 

ดา้นความผิดปกติของตวัอสุจิ (Sperm abnormal morphology) แมวทั้งสองกลุ่มพบวา่มีจ านวน
ตวัอสุจิท่ีผิดปกติเพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนการฉีดแคลเซียมคลอไรด์ แมวทุกตวัในกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอ
ไรดค์วามเขม้ขน้ 25% (W/V) พบวา่มีจ านวนอสุจิท่ีผิดปกติเพ่ิมข้ึนหลงัฉีด และเพ่ิมข้ึนจนกระทัง่ 2 เดือน

week 
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หลงัฉีดแคลเซียมคลอไรด์ ซ่ึงจ านวนตัวอสุจิท่ีมีความผิดปกติท่ีหางมีมากกว่าจ านวนอสุจิท่ีมีความ
ผิดปกติท่ีหัว ในขณะท่ีแมวส่วนใหญ่ในกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรด์ความเขม้ขน้ 50%(W/V) พบว่ามี
จ านวนอสุจิท่ีผิดปกติเพ่ิมข้ึนหลงัฉีด ซ่ึงจ านวนตวัอสุจิท่ีมีความผิดปกติท่ีหางมีจ านวนมากกวา่จ านวน
อสุจิท่ีมีความผิดปกติท่ีหวั และการรีดน ้ าเช้ือไม่พบตวัอสุจิตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 2 จนกระทัง่ครบ 2 เดือนหลงั
ฉีดแคลเซียมคลอไรด ์ยกเวน้ แมวตวัท่ี 3 ในกลุ่มท่ี 2 ท่ีพบวา่มีจ านวนอสุจิท่ีผิดปกติเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมข้ึน
จนกระทัง่ 2 เดือนหลงัฉีดแคลเซียมคลอไรด์ ซ่ึงจ านวนตวัอสุจิท่ีมีความผิดปกติท่ีหางมีจ านวนมากกวา่
จ านวนอสุจิท่ีมีความผิดปกติท่ีหวั  

ดา้นความเขม้ขน้ของตวัอสุจิ (Sperm concentration) แมวทั้งสองกลุ่มพบวา่มีความเขม้ขน้ของ
น ้ าเช้ือลดลงจากก่อนท่ีจะท าการฉีดแคลเซียมคลอไรด์ แมวส่วนใหญ่ในกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรด์
ความเขม้ขน้ 25% (W/V) พบวา่มีความเขม้ขน้ของตวัอสุจิลดลงหลงัฉีด และลดลงเร่ือยๆจนถึงสัปดาห์ท่ี 
7 หลงัฉีด ยกเวน้แมวตวัท่ี 5 ในกลุ่มท่ี 1 ท่ีมีความเขม้ขน้ของน ้ าเช้ือกลบัมาเพ่ิมสูงข้ึนในสปัดาห์ท่ี 6 หลงั
ฉีด ในขณะท่ีแมว 5 ใน 6 ตวัจากกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรดด์ว้ยความเขม้ขน้ 50% พบวา่มีความเขม้ขน้
ของน ้ าเช้ือลดลงหลงัฉีด และรีดน ้ าเช้ือไม่พบตวัอสุจิตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 2-5 จนกระทัง่ 2 เดือนหลงัฉีด
แคลเซียมคลอไรด์ ยกเวน้ แมวตวัท่ี 3 ในกลุ่มท่ี 2 พบว่ามีความเขม้ขน้ของน ้ าเช้ือลดลงหลงัฉีด และ
ลดลงเร่ือยๆจนกระทัง่จบการทดลอง  

ส่วนระดบัฮอร์โมน Testosterone ท่ีพบหลงัจากการฉีดแคลเซียมคลอไรด์เขา้อณัฑะแมวท่ี
ความเขม้ขน้ 25% และ 50% ส่งผลให้ระดบัฮอร์โมน Testosterone ลดลงเม่ือเทียบจากก่อนการฉีด
แคลเซียมคลอไรด ์ดงัตารางท่ี 1 และ 2 

 

ตารางท่ี 1 แสดงระดบัฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในกระแสเลือด (ng/ml) ของแมวกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรดค์วาม

เขม้ขน้25% (W/V) ในแต่ละสปัดาห์ 
 

Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 

Week 0 9.82 8.86 5.86 3.32 6.37 6.06 

Week 1 1.41 2.19 4.2 0.5 2.92 0.76 
Week 2 3.5 0.81 4.74 2.55 2.78 3.66 
Week 3 2.02 6.96 2.8 2.69 1.41 3.97 
Week 4 4.35 4.59 1.66 2.4 4.15 2.08 
Week 5 2.26 3.82 2.56 1.37 3.42 3.24 
Week 6 1.86 1.68 1.96 1.45 3.48 2.56 
Week 7 2.43 4.47 2.26 2.77 3.26 1.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animals 
Testosterone 
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ตารางท่ี 2 แสดงระดบัฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในกระแสเลือด (ng/ml) ของแมวกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรดค์วาม

เขม้ขน้50% (W/V) ในแต่ละสปัดาห์ 
 

Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 

 

Week 0 
6.86 3.09 3.67 3.7 9.22 3.47 

Week 1 0.33 0.3 2.8 1.36 0.38 0.41 
Week 2 0.43 0.67 3.01 2.69 0.24 0.24 
Week 3 0.5 0.24 1.03 2.69 0.33 0.29 
Week 4 0.49 0.28 2.23 2.45 0.27 0.29 
Week 5 0.36 0.33 1.74 0.85 0.33 0.24 
Week 6 0.39 0.26 1.96 1.45 0.48 0.33 
Week 7 0.42 0.28 2.26 0.82 0.26 0.24 

 
 ลกัษณะทางมหกายวิภาคของอณัฑะ หลงัจากท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรด์มาแลว้ 60 วนั พบว่า 
อณัฑะของแมวกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรด์ความเขม้ขน้ 25% (W/V)  และ 50% (W/V) มีขนาดเล็กลง
เม่ือเทียบกบัก่อนท าการฉีดแคลเซียมคลอไรด ์เม่ือเปิดผา่ดูพบวา่อณัฑะของแมวกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอ
ไรดค์วามเขม้ขน้ 50% (W/V)  พบเน้ือตายและแผลเป็น  ซ่ึงไม่พบในอณัฑะของแมวกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียม
คลอไรดค์วามเขม้ขน้ 25% (W/V)  ดงัรูปท่ี 1 และ 2 

   
รูปท่ี 1 (ซา้ย) ลกัษณะทางมหกายวิภาคของอณัฑะแมวกลุ่มท่ีฉีด 25% (W/V) แคลเซียมคลอไรด ์มาแลว้ 60 วนั (bar = 0.5 
ซม.) 
รูปท่ี 2 (ขวา) ลกัษณะทางมหกายวิภาคของอณัฑะแมวกลุ่มท่ีฉีด50% (W/V) แคลเซียมคลอไรด ์มาแลว้ 60 วนั
(bar = 0.5 ซม.) 

 
ลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาของอณัฑะ หลงัฉีดแคลเซียมคลอไรด ์ 60 วนั พบวา่แมวทั้งสอง

กลุ่มมีลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาของ Epididymis แตกต่างไปจากปกติ (รูปท่ี 3) โดยแมวในกลุ่มท่ีฉีด
แคลเซียมคลอไรดค์วามเขม้ขน้ 25% (W/V) พบลกัษณะการเส่ือมของท่อน าตวัอสุจิ และยงัมีตวัอสุจิอยู่

Testosterone 

Animals 
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บา้งในท่อน าตวัอสุจิ (รูปท่ี 4) ส่วนแมวกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรดค์วามเขม้ขน้ 50% (W/V) พบความ
เสียหายท่ีรุนแรงกวา่ คือพบเซลลต์ายและมี Fibrous tissue จ านวนมากแทรกอยูร่ะหวา่งเน้ือเยือ่ของ 
Epididymis และไม่พบตวัอสุจิในท่อน าตวัอสุจิ (รูปท่ี 5) 

 
 
 

 

 

  
 
 
รูปท่ี 3 (บน) ลกัษณะทางจุลพยาธิวิทยาของ  Epididymis ในแมวปกติท่ีไม่ไดฉี้ดแคลเซียมคลอไรด ์

รูปท่ี 4 (ซา้ย) ลกัษณะทางจุลพยาธิวิทยาของ Epididymis ของแมวในกลุ่มท่ีฉีด 25% (W/V) แคลเซียมคลอไรดด์ว้ย ซ่ึง
พบวา่มีการเส่ือมของท่อ Epididymis และบางท่อ Epididymis ไม่พบตวัอสุจิ เร่ิมมี fibrous tissue แทรกระหวา่งเน้ือเยือ่  
รูปท่ี 5 (ขวา) ลกัษณะทางจุลพยาธิวิทยาของ Epididymis ของแมวในกลุ่มท่ีฉีด 50% (W/V) แคลเซียมคลอไรด ์ซ่ึงพบวา่ท่อ 
Epididymis เกิดการตายขนาดหดเล็กลง และมี Fibrous tissue จ านวนมากแทรกระหวา่งเน้ือเยื่อ และไม่พบวา่มีตวัอสุจิอยูใ่น
ท่อ Epididymis  
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 ลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาของ Seminiferous tubule ในแมวทั้งสองกลุ่ม แตกต่างจากแมวปกติ 
(รูปท่ี 6) โดยแมวในกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรดด์ว้ยความเขม้ขน้ 25% (W/V) พบวา่เซลลส์ร้างตวัอสุจิ
ใน Seminiferous tubule บางส่วนเกิดการเส่ือมสภาพไป มี Fibrous tissue แทรกเลก็นอ้ย แต่ยงัพบตวั
อสุจิอยูบ่า้งภายในท่อ Seminiferous tubule (รูปท่ี 7) ซ่ึงแตกต่างจากแมวในกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรด์
ดว้ยความเขม้ขน้ 50% (W/V) พบวา่ท่อ Seminiferous tubule เกิดเน้ือตายและมีการอกัเสบอยา่งมาก พบ 
fibrous tissue จ านวนมากแทรกอยูร่ะหวา่ง Seminiferous tubule และไม่พบการสร้างตวัอสุจิภายในท่อ 
(รูปท่ี 8) 
 
 
 
 

 
 

  
รูปท่ี 6 (บน) ลกัษณะทางจุลพยาธิวิทยาของ Seminiferous tubule ในแมวปกติท่ีไม่ไดฉี้ดแคลเซียมคลอไรด ์
รูปท่ี 7 (ซา้ย) ลกัษณะทางจุลพยาธิวิทยาของ Seminiferous tubule ในแมวในกลุ่มท่ีฉีด 25% (W/V) แคลเซียมคลอไรด ์
รูปท่ี 8 (ขวา) ลกัษณะทางจุลพยาธิวิทยาของ Seminiferous tubule ในแมวในกลุ่มท่ีฉีด 50% (W/V) แคลเซียมคลอไรด ์
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วจิารณ์ผลการทดลอง 

การฉีดแคลเซียมคลอไรดเ์ขา้อณัฑะแมวทั้งสองขา้งเพียงคร้ังเดียวเพื่อท าหมนั โดยแคลเซียม
คลอไรด ์ ส่งผลใหเ้กิดการตายแบบจบัตวักนัเป็นกอ้นของเน้ือเยือ่อณัฑะเกือบทั้งหมด สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลในรายงานก่อนหนา้น้ีท่ีพบในสุนขั หนู แพะและแมว (Jana and Samanta, 2011; Jana and 
Samanta, 2006; Jana et al., 2002; Jana et al., 2005) ท่ี 60 วนั หลงัจากท่ีฉีดแคลเซียมเขา้อณัฑะแมวทั้ง
สองขา้ง พบวา่ลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาของอณัฑะแมวในกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรดด์ว้ยความ
เขม้ขน้ 50% (W/V) ในส่วนของ Epididymis, Leydig cell และ Seminiferous tubule เกิดความเสียหายไป
มากกวา่ในแมวกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรดด์ว้ยความเขม้ขน้ 25% (W/V) เน่ืองจากความเขม้ขน้ท่ีสูงท า
ใหเ้กิดการ Necrosis และมี Fibrous tissue แทรกอยูต่ามเน้ือเยือ่ส่วนต่างๆ จึงท าใหคุ้ณภาพน ้ าเช้ือลดลง 
ส่วนแมวกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรดด์ว้ยความเขม้ขน้ 25% (W/V) พบแค่การเส่ือมของเซลลบ์างส่วน 
จึงสรุปไดว้า่ท่ีความเขม้ขน้ 25%(W/V) ยงัไม่สามารถท าใหส้ตัวเ์ป็นหมนัได ้ เน่ืองจากเซลลท่ี์เส่ือมไป
อาจมีการซ่อมแซมตวัเองกลบัมา ท าใหย้งัคงมีการสร้างตวัอสุจิและฮอร์โมน Testosterone ในขณะท่ีการ
ฉีดแคลเซียมคลอไรด์ความเขม้ขน้ 50% (W/V) สามารถสร้างความเสียหายต่อคุณภาพน ้ าเช้ือไดม้ากและ
ใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่การฉีดแคลเซียมคลอไรดค์วามเขม้ขน้ 25% (W/V) ซ่ึงตรงขา้มกบัผลจากการศึกษา
ก่อนหนา้ (Jana and Samanta, 2011) ท่ีรายงานวา่แมวในกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรดด์ว้ยความเขม้ขน้ 
20% กลบัมีส่วนของเน้ือเยือ่อณัฑะท่ีถูกท าลายอยา่งสมบูรณ์โดยท่ีไม่พบ Germ cells หรือ Leydig cells 
ร่วมกบัมี Fibrous tissue และ Hyaline tissue แทรก  

จากการฉีดแคลเซียมคลอไรดเ์ขา้อณัฑะ พบวา่ระดบัความเขม้ขน้ของแคลเซียมคลอไรดท่ี์
ต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพน ้ าเช้ือดว้ย  โดยในการทดลองพบวา่แมวในกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรดด์ว้ย
ความเขม้ขน้ 50% (W/V) มีการเคล่ือนไหวของตวัอสุจิท่ีลดลงมากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีฉีด
แคลเซียมคลอไรดด์ว้ยความเขม้ขน้ 25% (W/V) เน่ืองจากความเขม้ขน้ท่ีสูงกวา่ จึงส่งผลใหส่้วนของ 
Epididymis เกิดความเสียหายมากกวา่ เม่ือตรวจจ านวนตวัอสุจิท่ีมีชีวติ พบวา่มีแมว 1 ตวั (16.67%) ใน
กลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรดค์วามเขม้ขน้ 25% (W/V) มีจ านวนตวัอสุจิท่ีมีชีวติลดลงเร่ือยๆ จนจบการ
ทดลอง ซ่ึงแตกต่างจากตวัอ่ืนๆในกลุ่มท่ีมีจ านวนอสุจิมีชีวติเพ่ิมข้ึนในสปัดาห์ท่ี 6 โดยสาเหตุอาจเกิด
จาก Seminiferous tubule ท่ีเกิดการเส่ือมไปไม่มีการซ่อมแซมตวัเองกลบัมา จึงท าใหต้วัอสุจิท่ีมีชีวติ
ยงัคงลดลงต่อไปจนจบการทดลอง  ในทางตรงกนัขา้มพบวา่มีแมว 1 ตวั (16.67%) ในกลุ่มท่ีฉีด
แคลเซียมคลอไรดค์วามเขม้ขน้ 50% (W/V)  มีจ านวนตวัอสุจิท่ีมีชีวติเพ่ิมข้ึนในสปัดาห์ท่ี 6 หลงัฉีด ซ่ึง
แตกต่างจากตวัอ่ืนๆในกลุ่มท่ีมีจ านวนอสุจิมีชีวติลดลงเร่ือยๆ จนครบ 2 เดือน ซ่ึงน่าจะเกิดจากสาเหตุ
ท่ีวา่ Seminiferous tubule ท่ีเกิดการเส่ือมไปบางส่วนมีการซ่อมแซมตวัเองกลบัมา จึงท าใหมี้จ านวนตวั
อสุจิท่ีมีชีวติเพ่ิมข้ึนมา แต่ทั้งสองขอ้มูลท่ีพบเป็นเพียงส่วนนอ้ยของแมวทั้งหมดในแต่ละกลุ่ม จึงสรุปได้
วา่แมวในกลุ่มท่ีฉีดแคลเซียมคลอไรดค์วามเขม้ขน้ 25% (W/V) สามารถท าใหเ้กิดความเสียหายต่อ
คุณภาพน ้ าเช้ือและมีผลลดระดบัฮอร์โมน Testosterone ได ้ แต่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสร้างความ
เสียหายนานกวา่ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 50% (W/V) และอาจพบการซ่อมแซมตวัเองของเน้ือเยือ่อณัฑะซ่ึง
ท าใหคุ้ณภาพน ้ าเช้ือกลบัมาเพ่ิมสูงข้ึนได ้  จึงท าใหส้ตัวไ์ม่เป็นหมนั จากการศึกษาก่อนหนา้ (Jana and 
Samanta, 2011) พบวา่การฉีดแคลเซียมคลอไรดเ์ขา้อณัฑะแมว ท าใหเ้กิดการแทรกตวัของเมด็เลือดขาว
เขา้สู่ Seminiferous tubule และ interstitial spaces ซ่ึงท าใหเ้กิดความเสียหายต่อเน้ือเยือ่อณัฑะแลว้
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ปลดปล่อย Chemotactic factors ออกมาเป็นจ านวนมาก  ส่วน Factor อ่ืนๆ ท่ีถูกเรียกเขา้มาเป็นจ านวน
มากภายในเน้ือเยือ่อณัฑะเช่นเดียวกนัก็คืออนุมูลอิสระ ซ่ึงการสร้างอนุมูลอิสระภายในอณัฑะส่งผลให้
ระดบั testosterone ลดลง แคลเซียมคลอไรด ์ ถือเป็นสารเคมีส าคญัท่ีเหน่ียวน าใหเ้กิดการสร้างอนุมูล
อิสระภายในเน้ือเยือ่ของอณัฑะ โดยอนุมูลอิสระจะไปท าลายโครงสร้างของเซลลท์ั้งหมดและไขมนัดว้ย
กระบวนการ Lipid peroxidation สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอนุมูลอิสระภายในอณัฑะนั้นจึงน่าจะเกิดจากการ
แทรกตวัเขา้มาของเมด็เลือดขาว จึงสนันิษฐานไดว้า่ความเสียหายของเน้ือเยือ่อณัฑะในการทดลองน่าจะ
มาจากการเกิดอนุมูลอิสระภายในอณัฑะ ซ่ึงเป็นตวัยบัย ั้งการสร้างตวัอสุจิและการสร้างฮอร์โมน 
Testosterone ในปัจจุบนั วธีิการท าหมนัถาวรในแมวท่ีนิยมมากท่ีสุดก็คือการผา่ตดัท าหมนั แต่ปัจจุบนัมี
ทางเลือกในการท าหมนัถาวรรูปแบบอ่ืนท่ีไม่ตอ้งอาศยัการผา่ตดั ซ่ึงส่งผลใหร้ะดบั Testosterone ลดลง
ดว้ย ขอ้ดีในการท าหมนัดว้ยการฉีดแคลเซียมคลอไรดก็์คือมีราคาถูก สตัวไ์ม่ตอ้งวางยาสลบ และใชเ้วลา
ในการท าหมนัต่อตวันอ้ย ท าหมนัสตัวไ์ดจ้  านวนมากภายในคร้ังเดียว ส่วนขอ้เสียของวธีิดงักล่าวคือ ใช้
ระยะเวลาออกฤทธ์ินานประมาณ 2 สปัดาห์  และท าใหส้ตัวเ์กิดการอกัเสบท่ีอณัฑะหลงัฉีดสารเคมี การ
ฉีดแคลเซียมคลอไรดเ์ขา้อณัฑะเพียงคร้ังเดียวเพ่ือท าหมนัในแมวท่ีความเขม้ขน้ 25% (W/V) ยงัไม่
สามารถท าใหส้ตัวเ์ป็นหมนัได ้ เน่ืองจากเซลลท่ี์เส่ือมไปอาจมีการซ่อมแซมตวัเองกลบัมา  ท าใหย้งัคงมี
การสร้างตวัอสุจิและฮอร์โมน testosterone ได ้ ซ่ึงแตกต่างจากระดบัความเขม้ขน้ท่ี 50% (W/V) ท่ีสร้าง
ความเสียหายต่อเน้ือเยือ่อณัฑะและคุณภาพน ้ าเช้ือไดม้ากกวา่โดยใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่ จึงสรุปไดว้า่
แคลเซียมคลอไรดค์วามเขม้ขน้ 50% (W/V) จึงมีประสิทธิภาพในการท าหมนัมากกวา่แคลเซียมคลอไรด์
ความเขม้ขน้ 25% (W/V)  
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การศึกษาวธีิการย้อมสีพยาธิใบไม้ Prosthogonimus pellucidus ทีผ่่านการเกบ็รักษา 
ใน 10% buffer formalin เพือ่ท าสไลด์ถาวร 
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บทคดัย่อ 

 
[บทน า]  Prosthogonimus pellucidus เป็น
พยาธิใบไมท่ี้ตรวจพบไดใ้น bursa of fabricius 
oviduct และ ล าไสใ้หญ่ ของไก่ เป็ด และนกป่า 
สตัวเ์หล่าน้ีมกัพบวา่เป็นตวัอมโรคใหส้ตัว์
ชนิดอ่ืน ซ่ึงจะก่อความเสียหายใหก้บัฟาร์ม
สตัวปี์กและดา้นสาธารณะสุขอีกดว้ย ตวัพยาธิ
ท่ีตรวจพบจากส่ิงส่งตรวจมกัจะถูกน าไปใช้
เป็นตวัอยา่งในการศึกษาลกัษณะโครงสร้างให้
นกัศึกษาสตัวแพทย ์ ในการศึกษาตวัพยาธินั้น
ตอ้งศึกษาผา่นกลอ้งจุลทรรศน์ และขอ้จ าเป็น
ของการใชต้วัพยาธิสดกบั ตวัพยาธิใน 
permanent slide ก็คือระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการ
เพง่สงัเกตนั้นเอง 
[วธีิด าเนินการวจิยั] วธีิการน้ีค่อนขา้งง่าย 
สภาพพยาธิ P. pellucidus ท่ีถูก fix ไวใ้น 10 % 
buffer formalin solution ควรสะอาดและแบน  
จากนั้นตวัพยาธิจะถูกแช่ใน 70% ethanol 
ก่อนท่ีจะถูกยอ้มดว้ยสีท่ีหน่ึง Semichon’s  
acetic  acid  carmine 1 % นาน 1 ชัว่โมง 
หลงัจากนั้นตวัพยาธิจะถูกยอ้มดว้ยสีท่ีสอง  
Fast  green  FCF  0.04% นาน 5 วนิาที และ
สุดทา้ยตวัพยาธิจะถูก mount ดว้ยสารละลาย 
permount และท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา
หน่ึงสปัดาห์ 

[ผลการวจิยั]ส่ิงท่ีตอ้งการในการยอ้มสีคือ
ความแตกต่างขององคป์ระกอบภายในเน้ือเยือ่ 
จากงานวจิยัพบวา่การติดสีของตวัพยาธิ ท่ี
อวยัวะภายใน testes และ ovary ติดสีแดงอม
ม่วง intestinal caeca uterus และ vitelline 
glands ติดสีแดงอมน ้ าตาลของสี Semichon’s 
acetic acid carmine แต่ skin จะติดสีเขียวของสี 
Fast green FCF ไดอ้ยา่งชดัเจน 
[วจิารณ์] การใชพ้ยาธิในแผน่สไลดถ์าวรเพ่ือ
การศึกษาโครงสร้างภายในจึงเหมาะสม กวา่
การศึกษาจากพยาธิตวัสด เพราะสะดวก 
รวดเร็ว และชดัเจนมากกวา่ นอกจากนั้นอายุ
การใชง้านของตวัพยาธิยงัยาวนานอีกดว้ย การ
ปรับปรุงวธีิการยอ้มสีน้ีก็เพ่ือใหว้ธีิการมนัง่าย 
รวดเร็วประหยดั และไม่ตอ้งใชค้วามช านาญ
มาก ซ่ึงเหมาะส าหรับนกัปรสิตมือใหม่และ
นกัศึกษาในสายงานวทิยาศาสตร์การสตัว
แพทยท่ี์ตอ้งการยอ้มสีพยาธิชนิดน้ี 
เอกสารอ้างองิ 
1. อาคม สงัขว์รานนท.์ 2541. ปาราสิตวทิยา
ทางสตัวแพทย.์ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.กรุงเทพ.412 หนา้.
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Abstract  

 
[Introduction] Prosthogonimus pellucidus 
occurs in the bursa of fabricius, oviduct and 
posterior intestine of fowl, ducks and wild 
birds that consider as potential reservoir hosts 
for many parasitic diseases that may affect 
seriously both farmed avian and the public 
health. After the avian were identified by 
postmortem, the specimens will be suitable 
for morphological study of veterinary 
students. When using a microscope the 
difference between a fresh fluke and a 
permanent slide is the length of time it is 
going to be used. 
[Materials and Methods] This method is 
basically, the fixed P. pellucidus in the 10% 
buffer formalin solution should be clean and 
flatted. The fluke was fixed in 70% ethanol 
before staining by the first dye Semichon’s 
acetic acid carmine 1% for 1 h. After that, the 
fluke was stained again by the second dye 
Fast green FCF 0.04% for 5 sec. Finally, that 
was mounted by permount solution and left in 
room temperature for one weeks. 
 
 

[Results] Staining is needed to give a contrast 
between the different components of the 
tissues. The P. pellucidus was stained by two 
dyes. The results present that a color of the 
internal organs: testes and ovary were violet 
red but the intestinal caeca, uterus and 
vitelline glands were violet brown from 
Semichon’s acetic acid carmine. Moreover, 
the external surface such as skin was green 
from Fast green FCF. 
[Discussion] A permanent slide is one that is 
meant to be kept and used for the long time. 
The method is simple, fast, inexpensive, and 
can be used by untrained personnel. It can 
also be used by trained parasitologists who 
need to stain the fluke for veterinary science.  
Reference 
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การวดัผลของการปรับปรุงด้านสุขศาสตร์ต่อการปนเป้ือนเช้ือ Salmonella spp. 
ในโรงฆ่าไก่ขนาดเลก็ 
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บทคดัย่อ 
[บทน า]ปัจจุบนัโรคฆ่าไก่ขนาดเลก็ในประเทศ
ไทยมีจ านวนมาก ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากโรงฆ่า
เหล่าน้ีใช้เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ซ่ึง
เน้ือไก่ท่ีไดม้าจากโรงฆ่าไก่ขนาดเล็กมีโอกาส
การปนเป้ือนเช้ือ Salmonella spp. ค่อนขา้งสูง 
เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัทางดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และงบประมาณ 
กา รลดคว าม เ ส่ี ย ง ในการปน เ ป้ื อน เ ช้ื อ 
Salmonella spp. ท าได้โดยการปรับปรุงด้วย
การจดัการทางดา้นสุขศาสตร์ (1) การตรวจหา
การปรากฏของเช้ือ Salmonella spp. โดยไม่ได้
ว ัดระดับการปนเ ป้ือนมีผลท าให้การวัด
ประสิทธิผลของการปรับปรุงโรงฆ่าไก่ท าได้
ล าบาก รวมทั้ งน าผลการศึกษาไปใช้อธิบาย
ให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งได้ยากล าบาก ดงันั้นการลด
ปัญหาน้ี การวดัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบจ าลอง
ทางระบาดวิทยามาเป็นเคร่ืองมือวดั (2) น่าจะ
เป็นประโยชน์ และเป็นวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาคร้ังน้ี 
[วธีิด าเนินการวจิยั]การศึกษาน้ีท าในโรงฆ่าไก่
ขนาดเล็ก (ก าลงัการผลิต = 200-250 ตวั/วนั) 
ท าการสังเกตขั้นตอนการท างานและขั้นตอน
การผลิตตั้งแต่การน าไก่เขา้สู่กระบวนการฆ่า
จนถึงขั้นตอนสุดทา้ย การประเมินความเส่ียงท่ี
อาจมีผลท าใหเ้กิดการปนเป้ือนเช้ือ Salmonella 
spp. ท าโดยการสงัเกตและการตรวจวดัปริมาณ
เ ช้ือ  Salmonella spp. ท่ี จุ ดต่ า งๆ  ของ
กระบวนการฆ่าไก่ โดยเน้นตรวจวัดการ

ปนเป้ือนใน cloaca บนตวัไก่มีชีวิต ซากไก่ท่ี
ถอนขนแลว้ และซากไก่สุดทา้ยพร้อมจ าหน่าย 
จากนั้ นลดปัจจัยเ ส่ียงท่ีอาจก่อให้เ กิดการ
ปนเป้ือนเช้ือ Salmonella spp. ในโรงฆ่าไก่ 
โดยการปรับปรุงทางดา้นสุขศาสตร์ จากนั้นท า
การตรวจวดัการปนเป้ือนเช้ือ Salmonella spp. 
ซ ้ าในจุดเดิมเหมือนกันกับการตรวจวดัก่อน
การปรับปรุง วดัผลสัมฤทธ์ิของการปรับปรุง
โ ร ง ฆ่ า ไ ก่ ใ นก า ร ลดก า รปน เ ป้ื อน เ ช้ื อ 
Salmonella spp. ภายหลงัการปรับปรุง โดยการ
วเิคราะห์ทางสถิติหาความแตกต่างของสดัส่วน
การตรวจพบเช้ือ Salmonella spp. ในแต่ละจุด
ท่ีเก็บตัวอย่างก่อนและหลังปรับปรุงด้วยวิธี 
Chi’s square ส าหรับการวดัประสิทธิผลเชิง
ปริมาณของการปรับปรุงโรงฆ่าไก่ ท าโดยใช้
แบบจ าลอง  logistic regression โดยแยก
วิเคราะห์ในแต่ละจุดท่ีเก็บตวัอย่างจ านวน 4 
จุด (ตารางท่ี 1) โดยใชผ้ลการตรวจวดัเช้ือก่อน
การปรับปรุงเป็นค่าอา้งอิง การวิเคราะห์ทาง
สถิติทั้งหมดใชโ้ปรแกรม SPSS 
[ผลการวิจัย]ผลของการศึกษาในคร้ังน้ีแสดง
ดงัตารางท่ี 1 ภายหลงัจากการปรังปรุงโรงฆ่า
ไก่ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติโดย Chi square 
บ่งช้ีวา่ การปนเป้ือนเช้ือ Salmonella spp. ใน 
cloaca ไม่ไดล้ดลงหลงัการปรับปรุง ในขณะท่ี
การปนเป้ือนเช้ือบนตวัไก่มีชีวิต ซากไก่ท่ีถอน
ขนแล้ว และซากไก่สุดท้ายพร้อมจ าหน่าย 
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับค่า  
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Odd ratio (OR) ของการตรวจพบเช้ือ 
Salmonella spp. ก่อนการปรับปรุงเปรียบเทียบ
กบัหลงัการปรับปรุง พบวา่ไม่มีความแตกต่าง
กนัของการปนเป้ือนเช้ือใน cloaca content แต่
การปรับปรุงด้านสุขศาสตร์ในโรงฆ่าไก่
สามารถลดความเส่ียงของการปนเป้ือนเช้ือ 
Salmonella spp. บนตวัไก่มีชีวิต ซากไก่ท่ีถอน
ขนแล้ว และซากไก่สุดท้ายพร้อมจ าหน่ายท่ี
ระดบั 4.21 (1/0.238), 7.67 (1/0.130) และ 
91.00 (1/0.011) ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบ
ก่อนปรับปรุงกบัหลงัปรับปรุง 
[วิจารณ์]เช้ือ Salmonella spp. ท่ีพบใน Cloaca 
ของไก่มีการสะสมหรือตน้ก าเนิดมาจากฟาร์ม
เป็นหลกัซ่ึงยากท่ีจะลดปริมาณเช้ือ แต่การลด
การปนเป้ือนเช้ือขา้มตวัไก่โดยการปรับปรุง
ดา้นสุขศาสตร์ท าไดง่้าย ซ่ึงการปรับปรุงดา้น
สุขศาสตร์น้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือลดปริมาณเช้ือใน
ส่ิงแวดล้อมและการร่ัวไหลของเช้ือออกมา
ระบบทางเดินอาหารของไก่ ด้วยเหตุผลน้ี
สามารถอธิบายการปนเป้ือนเช้ือ Salmonella 
spp. ท่ีลดลงบนตวัไก่มีชีวิต ซากไก่ท่ีถอนขน
แล้ว  และซากไ ก่ สุดท้า ยพ ร้อมจ าห น่ าย 
ภายหลังการปรับปรุงโรงฆ่าไก่ โดยการท า
ความสะอาดพ้ืนคอกขังไก่ การล้างท าความ
สะอาดซากไก่และอุปกรณ์ท่ีใช้ และการ
ปรับเปล่ียนเส้นทางของกระบวนการผลิต
(slaughter-line) รวมทั้งการลา้งซากไก่ดว้ยน ้ า 

ซ่ึงสอดคล้องกับการรายงานก่อนหน้าน้ี (3) 
แหล่งส าคญัท่ีท าให้เกิดการปนเป้ือนในแต่ละ
จุดท่ีเก็บตวัอย่าง คือ 1) บนตวัไก่ท่ีมีชีวิตมา
จากการบนเป้ือนเช้ือท่ีคอกขงัไก่ 2) ซากไก่ท่ี
ถอนขนแลว้มาจากขนและเคร่ืองถอนขน และ 
3) ซากไก่สุดท้ายพร้อมจ าหน่าย ซ่ึงโดย
หลกัการแลว้หากเรียงล าดบัความยากในการ
ลดการปนเป้ือนเช้ือจากมากไปน้อยสามารถ
เรียงล าดบัไดจ้ากขอ้ 1) 2) และ 3) โดยมีความ
สอดคลอ้งกบัค่า OR ท่ีวดัไดจ้ากแบบจ าลอง 
ดงันั้นการวเิคราะห์ทางสถิติโดยใช ้Chi square 
และ logistic regression ให้ผลไปในทิศทาง
เ ดี ย ว กัน  แ ต่ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย  logistic 
regression ท าใหไ้ดข้อ้มูลเชิงปริมาณท่ีมากกวา่
และน าผลมาใชเ้ปรียบเทียบไดม้ากกวา่ 
กติตกิรรมประกาศ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (รหัส
โครงการ RDG5520031) 
เอกสารอ้างองิ 
1. Mitchaothai, J., et al. 2013. The 4th Proc 
Meat Sci Tech. 19 July 2013: 75-80. 
2. Berends, B.R., et al. 1996. Int J Food 
Microbiol. 30: 27-36. 
3. Tsola, E., et al. 2008. Food Control. 19: 
423 – 431.  

ตารางที ่1. ผลการวเิคราะห์โดย Chi square และlogistic regression 
**P<0.01 และ ***P<0.001 ความแตกทางสถิติของสดัส่วนการพบเช้ือ Salmonella spp. ระหวา่งก่อนและหลงัการ

ปรับปรุง ท่ีระดบั P<0.01 และ P<0.001 ตามล าดบั, OR = Exp (β) = Odd ratio

จุดที่เกบ็ตัวอย่าง ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรังปรุง β OR 95% CI P-value 
Cloaca 41% (16/39) 35% (14/40) -0.256 0.774 0.311 – 1.924 0.581 
บนตวัไก่มีชีวิต 55% (22/40) 23% (9/40)** -1.437 0.238 0.090 – 0.626 0.004 
ซากไก่หลงัถอนขน 58% (23/40) 15% (6/40)*** -2.037 0.130 0.045 – 0.381 <0.0001 
ซากไก่พร้อมจ าหน่าย 70% (28/40) 3% (1/40)*** -4.511 0.011 0.001 – 0.089 <0.0001 
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Abstract 
[Introduction]In Thailand, there are many 
small scale chicken slaughterhouses, which 
usually produced chicken meat for Thai 
consumers. These slaughterhouses were 
expected high contamination of Salmonella 
spp. as constraint of facilities, equipments and 
budget. Reducing risks of Salmonella spp. 
contamination on chicken carcasses would be 
done by improving hygiene management in 
the slaughterhouse (1). Detecting the presence 
of Salmonella spp. without quantity is hardly 
to determine efficacy of updating the 
slaughterhouse and also difficult to explain or 
communicate to involved people. To solve 
this problem, quantitative measurement by the 
use of epidemiological model would be useful 
tools (2) and was the aim of this study. 
[Materials and Methods]A small scale 
chicken slaughterhouse (capacity = 200 – 250 
chickens/day) was used for the current study. 
The regular procedure and practice involved 
all slaughtering processes were observed, 
from before entering to end of the slaughter-
line. Some possible risk factors for 
Salmonella spp. contamination were 
evaluated by observation and detection 
(bacterial culture) of Salmonella spp. in 
several points of the slaughter-line, especially 
in cloaca, on chicken body, de-feathering 

chicken carcasses and finished chicken 
carcasses. Then, the proposed risk factors 
were adopted for updating hygiene 
management to lower contamination of 
Salmonella spp. in the slaughterhouse and the 
contamination of Salmonella spp. was 
repeatedly measured at the same points of 
those prior to updating. Proportion of positive 
results of Salmonella spp. detection was 
calculated for before and after the updating. 
The Chi square used to detect the difference 
of positive proportion of Salmonella spp. 
between before and after the updating. To 
quantify the impact of the updating, the 
authors used logistic regression model. The 
model was used for four separate analyses 
(Table 1) by using the before updating as 
reference values. All statistical analyses were 
performed by the use of SPSS. 
[Results]The results of the current study have 
been shown in the Table 1. After updating the 
slaughterhouse, the results of Chi square 
analysis indicated that the contamination of 
Salmonella spp. in cloaca was not decreased, 
while that on live chicken body, de-feathering 
carcasses and finished carcasses were reduced 
significantly. Odd ratios (OR) for detecting 
Salmonella spp. before updating compared 
with after updating showed no presence of the 
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updating impact on Salmonella spp. content in 
cloaca. However, the updating hygiene 
management could reduce risk for 
contamination of Salmonella spp. on live 
chicken bodies, de-feathering carcasses and 
finished carcasses at the level of 4.21 
(1/0.238), 7.67 (1/0.130) and 91.00 (1/0.011) 
times, respectively when comparing between 
before and after updating. 
[Discussion]Salmonella spp. was found in the 
cloaca of chicken would be mainly originated 
from chicken farm and rather difficult to 
reduce it, but easier to lower cross 
contamination with other chickens by hygiene 
management. This would lead to the fact that 
updating the slaughterhouse was done by 
improving hygiene management to reduce 
bacteria load from environment and decrease 
leakage from gastrointestinal tract. These 
reasons could also explain the results found at 
live chicken body, de-feathering carcasses and 
finished carcasses, which were expected that 
there were main effect of cleaning pen, 
chicken carcass & equipment washing and 
adjusting slaughter-line & chicken carcass 
washing, respectively in accordance with the 

earlier report (3). The main sources of 
Salmonella spp. contamination would be 1. 
live chicken bodies; contaminated pen, 2. de-
feathering carcasses; feather and plucking 
machine and 3. finished carcasses; fecal 
content. Logically, the difficulty to reduce 
contamination would be ranged from high to 
low as the order of the message in 1., 2. and 3. 
as mentioned earlier. This ordering was in 
agreed with value of the OR obtained from 
the modeling. Hence, the statistical analysis 
by the use of Chi square analysis and logistic 
regression modeling had similar direction of 
the results, but logistic regression modeling 
gave more information and comparable. 
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Table 1. Results of Chi square and logistic regression analysis
Sampling point Before updating After updating β OR 95% CI P-value 

Cloaca 41% (16/39) 35% (14/40) -0.256 0.774 0.311 – 1.924 0.581 
Live chicken body 55% (22/40) 23% (9/40)** -1.437 0.238 0.090 – 0.626 0.004 
De-feathering carcass 58% (23/40) 15% (6/40)*** -2.037 0.130 0.045 – 0.381 <0.0001 
Finished chicken carcass 70% (28/40) 3% (1/40)*** -4.511 0.011 0.001 – 0.089 <0.0001 
**P<0.01 and ***P<0.001 Significant difference between before and after the updating for positive proportion of 
Salmonella spp. at P<0.01 and P<0.001, respectively. OR = Exp (β) = Odd ratio 
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บทคดัย่อ 

[บทน า]โรงฆ่าไก่ขนาดเล็กมีเป็นจ านวนมาก
ในประเทศไทย โดยผลิตเน้ือไก่เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศ โรงฆ่าไก่ขนาดเล็กมีโอกาสท่ี
จะเกิดการปนเป้ือนแบคทีเรียไดสู้ง เน่ืองจากมี
ขอ้จ ากดัของขนาดโรงฆ่าเองและความพร้อม
ของอุปกรณ์-เคร่ืองมือต่างๆ จากรายงานก่อน
หน้าน้ี (1) รายงานว่าการปรับปรุงดา้นสุข
ศาสตร์ในโรงฆ่าไก่ขนาดเล็กช่วยลดปริมาณ
การปนเป้ือนของเ ช้ือแบคทีเ รียท่ีต้องการ
อากาศ (total aerobic bacteria; TAB) ระหวา่ง
กระบวนการฆ่าได ้ แต่ไม่ไดว้ดัประสิทธิผล
ของการลดปริมาณแบคทีเรีย ดงันั้นการศึกษา
ในคร้ังน้ีจึงตอ้งการศึกษาและวดัประสิทธิผล
ของการลดลงของปริมาณแบคทีเรีย 
[วธีิด าเนินการวจิยั] การศึกษาน้ีท าในโรงฆ่าไก่
ขนาดเล็ก (ก าลงัการผลิต = 200-250 ตวั/วนั) 
โดยท าการสังเกตขั้ นตอนการท างานและ
ขั้ น ต อนก ารผ ลิตตั้ ง แ ต่ ก า รน า ไ ก่ เ ข้ า สู่
กระบวนการฆ่าจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การ
ประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีผลท าให้เกิดการ
ปนเป้ือนเช้ือ TAB ท าโดยการสังเกตและการ
ตรวจวดัปริมาณเช้ือ TAB (CFU/cm2) ท่ีจุด
ต่างๆ ของกระบวนการฆ่าไก่ โดยเนน้ตรวจวดั
การปนเป้ือนใน cloaca บนตวัไก่มีชีวิต ซากไก่
หลังถอนขน และซากไก่พร้อมจ าหน่าย 
จากนั้ นลดปัจจัยเ ส่ียงท่ีอาจก่อให้เ กิดการ
ปนเป้ือนเช้ือ TAB ในโรงฆ่าไก่ โดยการ
ปรับปรุงทางด้านสุขศาสตร์ จากนั้ นท าการ

ตรวจวดัการปนเป้ือนเช้ือ TAB ซ ้ าในจุดเดิม
เหมือนกันกับการตรวจวดัก่อนการปรับปรุง 
วดัผลสัมฤทธ์ิของการปรับปรุงโรงฆ่าไก่ใน
การลดการปนเป้ือนเช้ือ TAB ภายหลงัการ
ปรับปรุง โดยการวิ เคราะห์ทางสถิติ ด้วย 
independent student’s t-test และวัด
ประสิทธิผลเชิงปริมาณของการปรับปรุงโรง
ฆ่าไก่โดยใช้แบบ linear regression ซ่ึงแยก
วิเคราะห์ในแต่ละจุดท่ีเก็บตวัอย่างจ านวน 4 
จุด (ตารางท่ี 1) โดยใชผ้ลการตรวจวดัเช้ือก่อน
การปรับปรุงเป็นค่าอา้งอิง การวิเคราะห์ทาง
สถิติทั้งหมดใชโ้ปรแกรม SPSS 
[ผลการวิจัย] ผลการศึกษาแสดงดงัตารางท่ี 1 
หลงัการปรับปรุงโรงฆ่าไก่ พบวา่เช้ือ TAB ท่ี
พบบริเวณตัวไก่มีชีวิต ซากไก่หลังถอนขน 
และซากไก่พร้อมจ าหน่าย มีปริมาณลดลงอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05, P≤0.001 และ 
P≤0.001 ตามล าดับ ยกเวน้ปริมาณเช้ือใน 
cloaca ผลจากการวิเคราะห์ด้วย  linear 
regression ให้ผลไปในทิศทางเดียวกับการ
วิเคราะห์ดว้ย independent student’s t-test โดย
ให้ผลออกมาวา่ปริมาณ TAB ท่ีบริเวณจุดเก็บ
ตั ว อ ย่ า ง เ ดี ย ว กั น  จ า ก ค่ า  standardized 
coefficients (ตารางท่ี 1) บ่งช้ีถึงระดบัของ
ผลกระทบจากการปรับปรุงโรงฆ่าไก่ต่อ
ปริมาณเช้ือ TAB ท่ีแต่ละจุดเก็บตวัอย่าง จะ
เห็นว่าในแต่ละจุดท่ีมีการเก็บตัวอย่าง โดย
ปริมาณของเช้ือ TAB ลดลงอย่างมีนัยส าคญั
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ทางสถิติในระดบัของผลกระทบร้อยละ 25.2 (-
0.252), 46.4 (-0.464) และ 49.3 (-0.493) ท่ี
บริเวณบนตัวไก่มีชีวิต ซากไก่หลังถอนขน 
และซากไก่พร้อมจ าหน่าย ตามล าดบั ในขณะท่ี
ปริมาณเช้ือ TAB ภายหลงัการปรับปรุงโรงฆ่า
ไก่มีการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ย ท่ีระดบัของ
ผลกระทบร้อยละ 5.9 (0.059) ซ่ึงไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ 
[วิจารณ์] การปรับปรุงทางด้านสุขศาสตร์
ภายในโรงฆ่า ตลอดกระบวนการฆ่า ไม่
สามารถลดปริมาณเช้ือ TAB ภายใน cloaca ได ้
เน่ืองจากการปรับปรุงดา้นสุขศาสตร์เป็นเพียง
การลดปริมาณเ ช้ือแบคที เ รีย ท่ีสะสมใน
สภาพแวดล้อม และลดการร่ัวไหลของเช้ือ
ออกมาจากระบบทางเดินอาหาร ด้วยเหตุผล
ข้างต้น น้ีสามารถน ามาอธิบายการลดลง
ภายหลงัการปรับปรุงโรงฆ่าไก่ของปริมาณเช้ือ
TAB (ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานก่อนหนา้น้ี (2)) 
บนตวัไก่มีชีวิต ซากไก่หลงัถอนขน และซาก
ไก่พร้อมจ าหน่าย ระดับการลดลงของเช้ือ 
TAB สามารถเรียงจากนอ้ยไปมากไดเ้ป็น บน
ตวัไก่ ซากไก่หลงัถอนขน และซากไก่พร้อม
จ าหน่าย ระดบัของผลกระทบท่ีแตกต่างกนัน้ี 
น่าจะเป็นผลมาจากการปรับปรุงทางด้านสุข
ศาสตร์ในโรงฆ่าไก่โดย 1) การท าความสะอาด
คอกขงัไก่ 2) การลา้งท าความสะอาดซากไก่

และเคร่ืองมือท่ีใช้ และ 3) การปรับเปล่ียน
เส้นทางของกระบวนการผลิต(slaughter-line) 
รวมทั้ งการลา้งซากไก่ด้วยน ้ า ซ่ึงเป็นล าดับท่ี
เรียงจากยากไปง่ายในการลดการปนเป้ือนเช้ือ 
จากมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.) 6700-2548 (3) ซ่ึงได้ก าหนด
มาตรฐานปริมาณเช้ือ TAB ในเน้ือไก่ท่ียอมรับ
ได ้คือ ไม่เกิน 5.7 log10 CFU/g ในการศึกษา
คร้ังน้ีพบวา่ปริมาณเช้ือ TAB โดยส่วนใหญ่
พบวา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ 
จึงประเมินระดับของผลกระทบของการ
ปรับปรุงโรงฆ่าไก่ได้ล าบาก ดังนั้ นการ
วิเคราะห์ด้วย linear regression จึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยวดัประสิทธิผลเชิงปริมาณของ
การปรังปรุงดา้นสุขศาสตร์ในโรงฆ่าไก่ได ้
กติตกิรรมประกาศ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (รหัส
โครงการ RDG5520031) 
เอกสารอ้างองิ 
1. Srieang K., et al. 2013. The 4th Proc Meat 
Sci Tech. 19 July 2013: 67-74. 
2. Tsola, E., et al. 2008. Food Control. 19: 
423 – 431. 
3. มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
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ตารางที ่1. ผลการวเิคราะห์โดย independent student’s t-test และlinear regression

จุดท่ีเก็บตวัอยา่ง 
ก่อนการปรับปรุง 
(log10  CFU/cm2) 

หลงัการปรับปรุง 
(log10  CFU/cm2) 

Standardized 
coefficients (beta) 

95% Confidence 
interval 

Adjusted 
R2 p-value 

Cloaca 4.79 ± 0.52 4.86 ± 0.63   0.059 - 0.191 to   0.325 - 0.009 0.605 
บนตวัไก่ 5.12 ± 0.45 4.70 ± 1.06* - 0.252 - 0.783 to - 0.057   0.052 0.024 
ซากไก่หลงัถอนขน 4.02 ± 0.38 3.63 ± 0.37*** - 0.464 - 0.556 to - 0.221   0.205 <0.0001 
ซากไก่พร้อมจ าหน่าย 3.91 ± 0.42 3.39 ± 0.51*** - 0.493 - 0.728 to - 0.314   0.234 <0.0001 
*P<0.05 and ***P<0.001 ความแตกทางสถิติของระดบัความเขม้ขน้ของเช้ือแบคทีเรียท่ีตอ้งการอากาศระหว่างก่อนและ
หลงัการปรับปรุง ท่ีระดบั P<0.05 และ P<0.001 ตามล าดบั 



การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานครและการเลี้ยงสัตว์ คร้ังที่ 7 ประจ าปีพุทธศักราช 2556 วันที่ 22 พฤศจกิายน 2556 

37 

Measuring effectiveness of hygiene decontamination for total aerobic bacteria in a small scale 
chicken slaughterhouse 

Kamonchanok Srieang1, *, Jamlong Mitchaothai1, Pattarapong Chancharoen2, 
Rachakris Lertpatarakomol1, Tassanee Trairatapiwan1 and Doungjit Kanungpean1 

* Corresponding author: Kamonchanok Srieang (e-mail address: mameaw_miss_u@hotmail.com) 
1 Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology, Nong Chok, 

Bangkok, 10530 Thailand 
2Office of Veterinary Public Health, Department of Health, Bangkok, Thailand 

Abstract 
[Introduction] There are many small scale 
chicken slaughterhouses in Thailand, 
providing chicken meat for Thai consumers. 
These slaughterhouses have rather high 
chance of getting bacterial contamination due 
to the limitation of slaughterhouse capacities 
and facilities. The earlier study (1) has been 
reported that hygiene improving in a small 
scale can lower total aerobic bacterial 
contamination in slaughtering processes, but 
there was no measurement for the size of 
influence of the bacterial reduction. Thus, this 
study tries to measure the effect size. 
[Materials and Methods] A small scale 
chicken slaughterhouse (capacity = 200 – 250 
chickens/day) was used for this study. The 
regular procedure and practice involved all 
slaughtering processes were observed, from 
before entering to end of the slaughter-line. 
Some possible risk factors for total aerobic 
bacterial contamination were evaluated by 
observation and quantification (bacterial 
culture as CFU/cm2) of total aerobic bacteria 
at several points of the slaughter-line, mainly 
in cloaca, on live chicken body (LCB), de-
feathering chicken carcasses (DCC) and 
finished chicken carcasses (FCC). Then, the 
proposed risk factors were adopted for 

improving hygiene management to lower 
contamination of total aerobic bacteria in the 
slaughterhouse and the contamination of total 
aerobic bacteria was repeatedly measured at 
the same points of those prior to improving. 
Concentration of total aerobic bacteria 
(CFU/cm2) was compared between before and 
after the improving by the use of independent 
student’s t-test. To quantify the influence of 
the improving, linear regression was applied. 
The linear regression was used for four 
separate analyses (Table 1) by using the 
before improving as reference values. All 
statistical analyses were performed by the use 
of SPSS. 
[Results] The results of the present study 
have been demonstrated in the Table 1. After 
improving the slaughterhouse, the total 
aerobic bacteria concentration found at the 
LCB, DCC and FCC was significantly 
reduced (P≤0.05, P≤0.001 and P≤0.001, 
respectively), except for the concentration in 
cloaca. The results of linear regression 
analysis showed the same direction of 
statistical difference when compared with the 
test by independent student’s t-test at the 
same sampling points. Value of standardized 
coefficients (Table 1) indicated the effect size 
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of the improving on the concentration of total 
aerobic bacteria at each sample point. Thus, 
there were significantly 25.2% (-0.252), 
46.4% (-0.464) and 49.3% (-0.493) reduction 
of total aerobic bacteria concentration at the 
LCB, DCC and FCC, respectively; whereas 
the effect size for the improving on total 
aerobic bacteria concentration was very small 
(5.9% or 0.059) with no statistical difference. 
[Discussion] Hygiene improving in the 
slaughterhouse throughout all slaughtering 
processes would not affect the concentration 
of total aerobic bacteria in cloaca because the 
hygiene improvement would reduced bacteria 
load from environment and lowered leakage 
of bacteria from gastrointestinal tract. These 
reasons would be used to explain lowering of 
total aerobic bacteria (in agreement with 
earlier report (2)) at the LCB, DCC and FCC 
after the improving. The effect size of the 
improving on total aerobic bacteria 
concentration could be ranged from small to 
large as at the LCB, DCC and FCC. The 
explanation for the different effect size would 
be the fact that the hygiene improving as 1) 

cleaning pen, 2) chicken carcass & equipment 
washing, and 3) adjusting slaughter-line & 
chicken carcass washing would be range in 
the order of difficulty to reduce bacterial 
contamination. From the recommendation of 
ACFS 6700-2548 (3), the total aerobic 
concentration in chicken meat will be 
accepted at less than 5.7 log10 CFU/g. The 
concentrations of total aerobic bacteria in this 
study were mainly lower than the acceptable 
level as mentioned earlier, resulting in 
difficulty for measuring impact size of the 
improving. Thus, linear regression analysis 
performed in the present study is a useful tool 
to quantify effectiveness of the hygiene 
improvement in the slaughterhouse. 
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Table 1. Results of independent student’s t-test and linear regression analysis

Sampling point 
Before improving 
(log10  CFU/cm2) 

After improving 
(log10  CFU/cm2) 

Standardized 
coefficients (beta) 

95% Confidence 
interval 

Adjusted 
R2 p-value 

Cloaca 4.79 ± 0.52 4.86 ± 0.63   0.059 - 0.191 to  0.325 - 0.009 0.605 
Live chicken body 5.12 ± 0.45 4.70 ± 1.06* - 0.252 - 0.783 to - 0.057   0.052 0.024 
De-feathering carcass 4.02 ± 0.38 3.63 ± 0.37*** - 0.464 - 0.556 to - 0.221   0.205 <0.0001 
Finished carcass 3.91 ± 0.42 3.39 ± 0.51*** - 0.493 - 0.728 to - 0.314   0.234 <0.0001 
*P<0.05 and ***P<0.001 Significant difference between before and after the improving for log10 concentration of total 
aerobic bacteria at P<0.05 and P<0.001, respectively 
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บทคดัย่อ
[บทน า] ไวรัสโรคนิวคาสเซิลเป็นไวรัสท่ีมี
ความส าคญัมากและก่อความเสียหายรุนแรงใน
สตัวปี์กโดยเฉพาะในสตัวปี์กท่ีเล้ียงเป็นอาหาร 
เช่น ไก่ อยา่งไรก็ตาม ไวรัสนิวคาสเซิลถูก
ท าลายไดง่้ายดว้ย น ้ายาเคมีฆ่าเช้ือ หรือน ้ ายาท า
ความสะอาด ซ่ึงมีขอ้บกพร่องบางประการ เช่น 
ไม่สามารถคงประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือไดเ้ม่ือ
ค่า pH หรืออุณหภูมิเปล่ียน อีกทั้งยงัมีฤทธ์ิกดั
กร่อน ระคายเคืองต่อสตัวแ์ละผูป้ฏิบติังาน 
ทั้งน้ีประสิทธิภาพการฆ่าเช้ืออาจลดลงเม่ือมี
สารอินทรียซ่ึ์งพบไดเ้สมอในฟาร์มปศุสตัว์
โดยไปแยง่จบัรบกวนการออกฤทธ์ิของยาฆ่า-
เช้ือ ปูนขาว เป็นสารฆ่าเช้ือจากธรรมชาติท่ีดี
และใชก้นัอยา่งแพร่หลาย แต่ก็สูญเสีย
ประสิทธิภาพไดง่้ายเม่ือผสมกบัน ้ าหรือมี
ความช้ืนท าใหจ้บัเป็นกอ้น ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้
มากในช่วงฤดูฝน โดยวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาทดลองในคร้ังน้ีคือ เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของสารฆ่าเช้ือชีวภาพ 4 ชนิด 
ต่อเช้ือไวรัสโรคนิวคาสเซิลในสภาวะต่างๆกนั 
3 สภาวะ 
[วธีิด าเนินการวจิยั] น าไวรัสโรคนิวคาสเซิล
ชนิดรุนแรง มาทดสอบกบัสารฆ่าเช้ือจาก
ธรรมชาติ 4 ชนิดประกอบดว้ย 1) ผงไบโอ
เซรามิก ไดจ้ากการเผามูลไก่ 2) ผงจากเปลือก
หอยเชล 3) ปูนขาว และ 4) ข้ีเถา้ การทดลอง
แบ่งออกเป็น 3 สภาวะตามวธีิของ[4] ไดแ้ก่ 
สภาวะท่ี 1: สารฆ่าเชือ้อยู่ในสภาวะแขวนลอย 
ท าสารทั้ง 4 ชนิดใหมี้ความเขม้ขน้ 1% และ 
10% ในน ้ ากลัน่ โดยท าการทดสอบใน 

microtube  จากนั้นใส่เช้ือไวรัสลงไป 100 
ไมโครลิตร ต่อสารแขวนลอย 900 ไมโครลิตร 
ตั้งท้ิงไวใ้หท้ าปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 
20 ชัว่โมง และ 3 นาที จากนั้นน า microtubes 
ไปป่ันเหวีย่งท่ี 15,000 รอบต่อนาที นาน 3 
นาที สภาวะท่ี 2: สารฆ่าเชือ้อยู่ในสภาวะผง ชัง่
สารฆ่าเช้ือ 200 มิลลิกรัม ใส่ลงใน microtube 
จากนั้นใส่เช้ือไวรัสลงไป 100 ไมโครลิตร 
เขยา่ใหเ้ช้ือกระจายทัว่หลอดทดลอง ตั้งท้ิงไว้
ใหท้ าปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 20 
ชัว่โมง และ 3 นาที จากนั้นเติม maintenance 
medium 900 ไมโครลิตร แลว้น าไปป่ันเหวีย่ง
ท่ี 15,000 รอบต่อนาที นาน 3 นาที สภาวะท่ี 3: 
สารฆ่าเชือ้อยู่ในสภาวะผงผสมสารอินทรีย์  ชัง่
สารฆ่าเช้ือ 300 มิลลิกรัม ใส่พร้อมกบั fetal 
bovine serum (FBS) ท าหนา้ท่ีเสมือน
สารอินทรียท่ี์พบในฟาร์มซ่ึงอาจเป็นสาเหตใุห้
ประสิทธิภาพของยาฆ่าเช้ือลดต ่าลง โดยใส่ 
FBS ลงไปหลอดละ 50 ไมโครลิตร ลงใน 
microtube จากนั้นใส่เช้ือไวรัสลงไป 100 
ไมโครลิตร เขยา่ใหเ้ช้ือกระจายทัว่หลอด
ทดลอง ตั้งท้ิงไวใ้หท้ าปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิหอ้ง
เป็นเวลา 20 ชัว่โมง และ 3 นาที จากนั้นเติม 
maintenance medium 850 ไมโครลิตร แลว้
น าไปป่ันเหวีย่งท่ี 15,000 รอบตอ่นาที นาน 3 
นาที หลงัจากขั้นตอนการป่ันเหวีย่งแลว้ น า
ของเหลวจากทุกการทดลองไปไตเตรทหา
ความเขม้ขน้ของเช้ือไวรัส โดยการน าไปใส่ลง
เซลลต์วัอ่อนลูกไก่ บ่มไว ้3 วนั แลว้ค านวณหา
ค่า TCID50 ต่อมิลลิลิตร ไดค้วามเขม้ขน้ของ
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ไวรัสท่ีเหลือจากการท าปฏิกิริยากบัสารฆ่าเช้ือ
เปรียบเทียบกบัค่าความเขม้ขน้ของไวรัส
ควบคุมบวก(positive control) ค  านวณเป็นค่า 
neutralizing index (NI) ซ่ึงบ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพของสารฆ่าเช้ือ[2] วธีิน้ีดดัแปลง
มาจาก virus neutralization test ซ่ึงเป็นวธีิ
พ้ืนฐานส าหรับทดสอบทางซีรัมในสตัวปี์ก[3]  
โดยท าการทดสอบเพียงคร้ังเดียว 
[ผลการวจิยั] รายงานดว้ยค่า neutralizing 
index (NI) ดงัแสดงในตารางท่ี 1, 2 และ 3 
ประเมินผลวา่สารฆ่าเช้ือมีประสิทธิภาพเม่ือค่า 
NI ≥ 2.8 log10 [1] 
ตารางท่ี 1. สภาวะแขวนลอย 

สารฆ่าเช้ือใน
น ้ากลัน่ 

Neutralizing Index (log10) 
20 ชัว่โมง 3 นาที 
1% 10% 1% 10% 

ไบโอเซรามิก 0 0.25 0 0 
เปลือกหอยเชล > 6.5 > 6.5 > 6.0 > 6.0 
ปูนขาว 0 >5.75 0 1 
ข้ีเถา้ > 6.5 > 6.5 0 > 6.0 

ตารางท่ี 2. สภาวะผง  

สารฆ่าเช้ือ 
Neutralizing Index (log10) 
20 ชัว่โมง 3 นาที 

ไบโอเซรามิก 1.5 1.0 
เปลือกหอยเชล >5.75 > 5.75 
ปูนขาว >5.25 > 6.5 
ข้ีเถา้ > 5.75 > 5.75 

ตารางท่ี 3. สภาวะผงผสมสารอินทรีย ์
สารฆ่าเช้ือผสม
สารอินทรีย ์

Neutralizing Index (log10) 
20 ชัว่โมง 3 นาที 

ไบโอเซรามิก 1.5 1.0 
เปลือกหอยเชล >5.75 > 5.75 
ปูนขาว >5.25 > 6.5 
ข้ีเถา้ > 5.75 > 5.75 

 [วจิารณ์] การศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่เปลือก
หอยเชล ปูนขาว และข้ีเถา้ ท่ีสภาวะเป็นผง แม้
จะมีหรือไม่มีสารอินทรียร์บกวนก็ตาม 

สามารถลดปริมาณเช้ือไวรัสโรคนิวคาสเซิลท่ี
จะเขา้สู่เซลลไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีเวลา 3 
นาทีเป็นตน้ไป นอกจากน้ีแลว้ สภาวะท่ีเป็น
สารแขวนลอยในน ้ ากลัน่ มีแคผ่งจากเปลือก
หอย-เชลเท่านั้นท่ียงัคงประสิทธิภาพดีในทุก
ความเขม้ขน้และช่วงเวลา ส่วนข้ีเถา้และปูน
ขาวนั้นมีประสิทธิภาพต ่าลงตามล าดบั 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาก่อนหนา้ท่ีวา่พ้ืนท่ีผิว
ของสารฆ่าเช้ือชีวภาพท่ีใชจ้บักบัไวรัสเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของสารฆ่าเช้ือ
[4] แสดงใหเ้ห็นวา่หากน าไปใชใ้นบริเวณท่ีมี
ฝนหรือท่ีช้ืนอาจมีประสิทธิภาพต ่ากวา่ในท่ี
แหง้ ทั้งน้ีผลการวจิยัยงับ่งช้ีวา่เปลือกหอยเชล
และข้ีเถา้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะน ามาใช้
เป็นสารฆ่าเช้ือไวรัสโรคนิวคาสเซิลได ้ โดย
เป็นสารท่ีมาจากธรรมชาติไม่มีฤทธ์ิกดักร่อน 
หรือระคายเคืองต่อสตัวแ์ละผูป้ฏิบติังานใน
ฟาร์มสตัวปี์ก ส าหรับการศึกษาในอนาคตควร
จะมีการท าซ ้ าและเปรียบเทียบกบัไวรัสชนิด
อ่ืนๆท่ีมีความคงทนต่อสารฆ่าเช้ือมากกวา่
ไวรัสโรคนิวคาส-เซิล และท าการทดสอบใน
สภาวะแวดลอ้มจริง นอกจากน้ีอาจมี
โครงการวจิยัร่วมกบัทางวศิวกรรมเพ่ือพฒันา
แผน่กรองอากาศท่ีมีสารจากธรรมชาติใชด้กั
จบัเช้ือไวรัสในอากาศของโรงเรือนเล้ียงสตัว์
แบบระบบปิดไดเ้ป็นนวตักรรมต่อไปใน
อนาคต  
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Abstract
[Introduction] Newcastle disease virus is a 
virus that causes deadly infection and 
significantly damage in poultry farm, mainly 
chicken. Fortunately, the virus is easily 
inactivated by organic solvents, detergents 
and chemicals. However, there are several 
drawbacks including the difficulties of 
maintaining the disinfection efficacy, 
particularly at high temperatures, variation pH 
or with organic materials. Slaked lime has 
been used widely for enhancing the bio-
security in poultry farms, but slaked lime 
loses it anti-microorganisms activity when 
mix with rainfall and most disinfectants lose 
their activities when mix with organic 
materials as well. The objective of this study 
is to evaluate the efficacy of four bio-
disinfectants within three conditions against 
Newcastle disease virus.  
[Material and methods] Virulent Newcastle 
disease virus (vNDV) was treated by four 
types of bio-disinfectants including 1) 
Bioceramic powders from Japan; were 
prepared by sintering of chicken feces 2) 
Scallop-shell powder 3) Slaked lime and 4) 
Charcoal ash. The experiments were designed 
into three conditions [4]. Condition 1: 
Reaction in liquid; each bio-disinfectant 

powder was made into 1% and 10% 
suspensions in a microtube then vNDV 100 µl 
was added into 900 µl of suspensions. The 
incubation periods for making vNDV 
inactivation were 20 hr and 3 min at room 
temperature. After that we centrifuged the 
microtubes at 15,000 rpm for 3 minutes. 
Condition 2: Reaction in powder; vNDV 100 
µl was added into 200 mg of each bio-
disinfectant powder and then mixed in a 
microtube. Tested tubes were incubated 20 hr 
and 3 min at room temperature. After 
incubation, 900 µl of maintenance medium 
(MM) was added into the tubes and 
centrifuged 15,000 rpm for 3 min. Condition 
3: Reaction in powder with organic material; 
vNDV 100 µl and fetal bovine serum (FBS) 
50 µl were added into 300 mg of each bio-
disinfectants and mixed in a microtube. In this 
condition, we used FBS as an organic material 
which were normally found in the field 
environment. Tested tubes were incubated 20 
hr and 3 min at room temperature. After 
incubation, 850 µl of MM was added into the 
microtubes and subsequently centrifuged. 
After centrifugation, the remaining viruses in 
supernatant from all conditions were titrated 
by inoculated into chicken embryo fibroblast 
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cell. Virus titer was calculated by TCID50 /ml 
and took it to find the neutralizing index (NI) 
[2] that expresses the inactivated ability of 
four bio-disinfectants. This method was a 
modification of the classical avian serologic 
virus neutralization test [3]. All the studies 
were done once 
[Results] The results were reported as 
neutralizing index (NI) showed in the Table 1, 
2 and 3. Inactivation of viruses was 
considered effective when NI ≥ 2.8 log10 [1] 
Table 1. Condition 1: Reaction in liquid.  

Bio-
disinfectants 
suspension 

Neutralizing Index (log10) 
20 hr. 3 min. 

1% 10% 1% 10% 
Bioceramic 0 0.25 0 0 
Scallop-shell > 6.5 > 6.5 > 6.0 > 6.0 
Slaked lime 0 >5.75 0 1 
Charcoal ash > 6.5 > 6.5 0 > 6.0 

Table 2. Condition 2: Reaction in powder.  

Bio-disinfectants 
Neutralizing Index (log10) 
20 hr. 3 min. 

Bioceramic powder 1.5 1.0 
Scallop-shell powder >5.75 > 5.75 
Slaked lime >5.25 > 6.5 
Charcoal ash > 5.75 > 5.75 

Table 3. Condition 3: Reaction in powder 
with organic material. 

Bio-disinfectants with 
FBS 

Neutralizing Index (log10) 
20 hr. 3 min. 

Bioceramic powder 1.5 1.0 
Scallop-shell powder >5.75 > 5.75 
Slaked lime >5.25 > 6.5 
Charcoal ash > 5.75 > 5.75 

[Discussion] This study suggests that Scallop-
shell powder, Slaked lime and Charcoal ash 

have an efficacy to inactivate virulent NDV in 
powder condition with or without organic 
material within 3 min. In liquid condition, 
only Scallop-shell powder is still effective but 
Slaked lime and Charcoal ash may be reduced 
antiviral activity by rainfall. These results 
correspond with previous study which 
indicates that the bio-disinfectants surfaces 
encounters with virus are important to express 
antiviral activity [4]. Thus, Scallop-shell 
powder and Charcoal ash are byproduct from 
natural substance which may be alternative 
disinfectants to use in the poultry farm. For 
further study, it should be repeated and 
compared with others non-enveloped viruses 
which are more resistant to disinfectant than 
NDV. In addition, each bio-disinfectants 
should be kept out door for evaluate the 
toleration in Thailand environment. 
Moreover, in the future, we may establish 
engineering coordination to develop bioanti-
viral powder in evaporating filter as an 
innovation.  
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บทคดัย่อ 

 
[บทน า]ปัจจุบนัการใชป้ระโยชนจ์ากผลิตภณัฑ์
จากธรรมชาติในการลดพิษจากส่ิงแวดลอ้ม
ไดรั้บความสนใจเพ่ิมข้ึน มะรุมสมุนไพรหน่ึง
ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูง จากการรายงานพบวา่
มะรุมมีประโยชนต่์อสุขภาพมากมาย ทั้งฤทธ์ิ
ต่อตา้นการอกัเสบ ป้องกนัสารพิษท่ีท า
อนัตรายต่อตบัและมีฤทธ์ิในการตา้นมะเร็ง 
ศึกษาน้ีพบวา่ปลาตะเพียนท่ีไดรั้บอาหารเสริม
ใบมะรุมก่อนไดรั้บสารตะกัว่เกิดพบวา่มีการ
บาดเจ็บของเน้ือเยือ่เหงือกและเน้ือเยือ่ตบั
ลดลง ประสิทธิภาพในการป้องกนัพิษจากสาร
ตะกัว่ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิด oxidative 
stress อาจเก่ียวขอ้งกบัสารตา้นอนุมูลอิสระใน
ใบมะรุม     
[วธีิด าเนินการวจิยั]การศึกษาไดแ้บ่งปลาเป็น 3 
กลุ่ม แต่ละกลุ่มไดรั้บอาหารเสริมใบมะรุมใน
ปริมาณท่ีแตกต่างกนัคือ 0, 20 และ 60 มก/ก 
เป็นเวลา 28 วนั จากนั้นปลาทั้งหมดไดรั้บ
ตะกัว่ปริมาณ 93.8 มก/ล เป็นเวลา 24 ชม (50% 
ของ LC50 ท่ี 24 ชม) ท าการศึกษาปริมาณ
เอนไซมต์า้นอนุมูลอิสระและการกระจายตวั
ของ PCNA โปรตีนในเน้ือเยือ่เหงือกและ
เน้ือเยือ่ตบั 
[ผลการวิจัย]การศึกษาพบว่าปลาตะเพียนท่ี
ได้รับตะกั่วมีการลดลงของเอนไซม์ catalase 

(CAT), reduced glutathione (GSH), 
glutathione reductase (GR), และ glutathione 
peroxidase (GPx) อยา่งมีนยัส าคญั ขณะท่ีปลา
ตะเพียนท่ีได้รับอาหารเสริมใบมะรุมก่อน
ได้รับสารตะกั่วสามารถป้องกันการ สูญเสีย
เอนไซมเ์หล่าน้ีในเซลลต์บั นอกจากน้ียงัพบวา่ 
PCNA โปรตีนในเน้ือเยือ่เหงือกและเน้ือเยือ่ตบั
มีการแสดงออกลดลง ผลการศึกษาน้ีแสดงให้
เห็นว่าการให้อาหารเสริมใบมะรุมมีส่วนช่วย
ในการป้องกันพิษของสารตะกั่วในเน้ือเยื่อ
เหงือกและเน้ือเยื่อตับในปลา ผลการศึกษา
แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า อ า ห า ร เ ส ริ ม ม ะ รุ ม มี
ประสิทธิภาพในการป้องกนัเน้ือเยือ่เหงือกและ
เน้ือเยื่อตบัจากพิษจากสารตะกั่ว อีกทั้ งยงัลด
การเพ่ิมจ านวนของเซลลห์ลงัไดรั้บสารตะกัว่ 
[วิจารณ์]การศึกษาน้ีพบว่าการให้อาหารเสริม
ใบมะรุมก่อนไดรั้บสารตะกัว่สามารถลดความ
บาดเจ็บของเน้ือเยื่อเหงือกและเน้ือเยื่อตับ 
ขณะเดียวกันก็ช่วยเพ่ิมปริมาณเอนไซม์ต้าน
อนุมูลอิสระในเน้ือเยื่อตบัทั้ง CAT, GSH, GR, 
and GPx การเพ่ิมข้ึนของปริมาณเอนไซมต์า้น
อนุมูลอิสระภายในเน้ือเยื่อตับอาจเป็นผล
เน่ืองจากส่วนประกอบของสารน้ีในใบมะรุม 
นอกจากน้ียงัพบวา่ปลาท่ีไดรั้บอาหารเสริมใบ
มะรุมก่อนไดรั้บสารตะกั่วมีประสิทธิภาพใน
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การลดการแสดงออกของ PCNA โปรตีนทั้งใน
เน้ือเยื่อเหงือกและเน้ือเยื่อตบั ผลการศึกษาน้ี
แสดงให้เห็นว่าการให้อาหารเสริมใบมะรุม
สามารถป้องกนัความเสียหายแก่ปลาเน่ืองจาก
สารตะกัว่ 
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Abstract 

 

[Introduction] Utilizing natural materials 
from plants for reducing toxicity of 
environmental metal contaminants has gained 
increasing attention. Among all the plant 
materials that have been tested, Moringa 
oleifera has been shown to be one of the most 
effective [1]. It has been shown that M. 
oleifera displays various health benefits 
including anti-inflammation, anti-hepatotoxic, 
and antitumor.  Herein, we demonstrated that 
pre-treatment with M. oliefera diet to the fish 
reduced the damages in the gill and liver. 
These protective effects of M. oleifera are 
most likely mediated through antioxidant 
properties of the extracts that are able to 
protect the cells from oxidative stress induced 
by lead. 
[Materials and methods] Fishes were treated 
for 28 days with and without M. oleifera 
supplement diets; 0, 20 and 60 mg g-1 of fish 
food, respectively. Then, all fish were 
exposed to 93.8 mg L-1of Pb(NO3)2 for 
another 24 hr. Gills and liver were determined 

antioxidant enzymes activities and 
proliferating cell nuclear antigen (PCNA, 
marker for cell proliferation) distributions. 
[Results] Exposure of fish to lead 
significantly decreases catalase (CAT), 
reduced glutathione (GSH), glutathione 
reductase (GR), and glutathione peroxidase 
(GPx) activities. Noticeably, pre-treatment 
with M. oleifera-supplemented diets before 
lead exposure can prevent the fish from losing 
hepatic antioxidant enzyme activities due to 
lead toxicity. In addition, decreased of PCNA 
expression induced by lead was detected in 
pre-treated M. oleifera diets. These results 
suggested that pre-treated M. oleifera diets 
could protect gill and liver damages as well as 
decreased proliferative cells upon lead 
exposure. 
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[Discussion] In this study we found that pre-
treatment of P. altus with M. oliefera before 
lead exposure was able to reduce the severity 
of hepatic injuries and increases in antioxidant 
activities such as the activities of CAT, GSH, 
GR, and GPx. This finding suggests that the 
activities of these endogenous antioxidant 
enzymes are enhanced due to the role of 
exogenous antioxidant constituents that 
contain in  
M. oleifera supplementation. In addition, we 
found that pre-treatment with M. oleifera diets 
effectively decrease numbers of cell 
proliferation of gills and liver cells in fish 
exposed to lead possibly by protecting the 
cells from oxidative stress that can lead to 
increase cell proliferation. Overall, these 
results suggest that pre-treatment with  
M. oleifera supplemented diet is able to 
protect the fish against damages from lead 
exposure [2,3]. 
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บทคดัย่อ 

 
[บทน า] : Ketosis เป็นภาวะท่ีสามารถโน้ม
น าไปสู่ความเสียหายทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของวัวได้  การตรวจหา คีโตนบอดี ส์ ใน
ปัสสาวะจะช่วยใหส้ามารถท าการแกไ้ขภาวะน้ี
ได้ง่ายและรวดเร็ว มีอุปกรณ์ทางการคา้ท่ีใช้
ต ร ว จห า ได้หล า ย อ ย่ า ง  ท่ี นิ ยม ใช้  เ ช่ น 
Ketostix®, Wancheng URS-1®, 
AccuBiotech® จุดประสงค์ของการทดลองน้ี
เพ่ือน าปฏิกิริยา Rothera’s reaction มาใช้
ทดสอบหาคีโตนบอดีส์ในปัสสาวะและน ามา
ประยกุตใ์ชท้ดแทนอุปกรณ์ท่ีราคาแพง เพื่อให้
ไดผ้ลท่ีใกลเ้คียงกนั  
[อุปกรณ์และวธีิการ] น าผง Disodium 
hydrogen phosphate 2 กรัม, Glycine 2.5 กรัม, 
Lactose 1 กรัม และ Sodium nitroprusside 0.4 
กรัม มาผสมใหเ้ขา้กนัในโกร่งบดยาแลว้น า
ส่วนผสมท่ีไดม้าทดสอบกบั Acetoacetic acid 
ท่ีความเขม้ขน้ 0 mg/dl, 5 mg/dl, 15 mg/dl, 40 
mg/dl, 80 mg/dl, 160 mg/dl โดยใชผ้งท่ีผสม
กนัเรียบร้อยแลว้ 0.2 กรัมและ Acetoacetic 
acid 0.2 ml ท าปฏิกิริยากนับนกระจกสไลด ์
สงัเกตสีและบนัทึกผลท่ีเกิดข้ึนภายใน 15 
วนิาที และน าสีท่ีไดม้าสร้างเป็นแผน่เทียบสี
โดยถ่ายภาพจากสไลดแ์ลว้น ามาพิมพเ์ป็นแผน่
เทียบสีส าหรับอ่านผล จากนั้นน าไปใชเ้ทียบสี
ในตรวจปัสสาวะโค 47 ตวัอยา่ง โดยใชชุ้ด
ทดสอบน้ี 
 
 

[ผลการทดลอง] 
1 .Acetoacetic acid ท าปฏิกิริยากบั sodium 
nitroprusside ให้ สีชมพู  ถึ ง  ม่วง  บน
กระจกสไลดแ์ละความเขม้ของสีจะมีแนวโนม้
เพ่ิมข้ึนตามความเขม้ขน้ acetoacetic acid 
2. ผลการตรวจปัสสาวะโค จ านวน 47 ตวัอยา่ง
พบปัสสาวะโคท่ีมีปริมาณ acetoacetic acid 0, 
5, 15, 40, 80 และ ≥ 160 mg มีจ านวน 2, 41, 0, 
0, 2, 2 ตวัอยา่งตามล าดบั 
สรุปผลการทดลอง  : วิ ธีการตรวจโดยใช้
ปฏิกริยา Rothera’s reaction น้ีสามารถใช้
ตรวจหาปริมาณของ Acetoacetic acid ในน ้ า
ปัสสาวะโดยประมาณได ้
[วจิารณ์ผลการทดลอง] วธีิการน้ีสามารถ
ตรวจหา Acetoacetic acid ซ่ึงเป็นคีโตนบอดีส์
ไดโ้ดยประมาณเท่านั้น มีขอ้ดีคือสามารถช่วย
ใหก้ารวนิิจฉยัโรคไดเ้ร็วข้ึน, สามารถเตรียม
สารเคมีไดง่้าย และราคาถูกกวา่ test kit ท่ีมีขาย
ในทอ้งตลาด ขอ้จ ากดัของวธีิการน้ีคือผูอ่้านผล 
และระยะเวลาท่ีอ่านจะตอ้งท าอยา่งรวดเร็ว
ภายใน 15 วนิาที 
เอกสารอ้างองิ 
1.Palandurkar, K. and Basak, A. 2010. 
Development of a solid phase reagent for the 
detection of ketone bodies. J Clin Digan Res. 
4 : 2139-2143 
ค าส าคญั: โค, คีโตนบอดีส์, ปฏิกิริยาโรเทร่า  
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Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology 
 

Abstract 
[Introduction] Ketosis is an economic loss 
and causes unhealthy in dairy cow. The early 
detection of ketone body leads to successful 
treatment and increases product. There are 
many methods to detect ketone bodies such as 
Ketostix®, Wancheng URS-1®, 
AccuBiotech®. The aim of this study was to 
develop the ketone body’s detection kit of 
ketone body based on Rothera’s reaction use 
in conjunction with or replaced the expensive 
test kits.  
[Materials and Methods] Prepared test 
powder by mixed and ground 2 grams of 
disodium hydrogen phosphate, 2.5 grams of 
glycine, 1 gram of lactose and 0.4 grams of 
sodium nitroprusside together. Each 0.2 
grams of test powder was reacted with 0.2 ml 
of acetoacetic acid in concentration 5 mg/dl, 
10 mg/dl, 40mg/dl, 80 mg/dl and 160 mg/dl 
on glass slide. The end color reaction was 
recorded within 15 seconds. A color 
interpretation chart was made from the 
recorded color reaction of each concentration 
of acetoacetic acid. This ketone body 
detection method based on rothera’s reaction 
was the applied on forty seven cow urine 
samples.  
 
 

 [Results] 
1. The color reaction of acetoacetic acid and 
sodium nitroprusside is pink to deep purple, 
depends on the concentration of acetoacetic 
acid. 
2. Two, 41, 0, 0, 2, and 2 urine samples were 
acetoacetic acid in concentration 0, 5, 15, 40, 
80 and ≥ 160 mg/dl, respectively. 
Conclusion: : This applied Rothera’s reaction 
method could be used to detect the 
approximated concentration of acetoacetic 
acid in cow’s urine. 
 [Discussion] This method was applied for 
detection approximately concentration of 
acetoacetic acid in urine. The tester has to 
read the result color in 15 seconds. The 
advantage of this method was simple and 
cheaper than the commercial method. 
Reference 
1. Palandurkar, K. and Basak, A. 2010. 
Development of a solid phase reagent for the 
detection of ketone bodies. J Clin Digan Res. 
4 : 2139-2143 
Key words: Cow, Ketone body, Rothera’s 
reaction 
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โรค Ovine pulmonary adenomatosis ในแกะ: รายงานทางคลนิิกและพยาธิวทิยา  
 

ทนงศักดิ์ มะมม1* และ มงคล ชวณิช2 
 

*ผู้รับผดิชอบบทความ: ทนงศักดิ ์มะมม (e-mail address: thanonsa@mut.ac.th) 
1หน่วยพยาธิวิทยา ศูนยบ์ริการชนัสูตรโรคสตัว ์คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

2คลินิกสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง โรงพยาบาลเพ่ือการสอนดา้นสตัวใ์หญ่ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร  
 

บทคดัย่อ 
 

[บทน า] โรค Ovine pulmonary adenomatosis 
(OPA) หรือ Jaagsiekte เกิดจากการติดเช้ือ 
Jaagsiekte sheep retrovirus (JSRV) โรคน้ีเป็น
โรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจท่ีส าคญัของ
แกะ มีระยะฟักตวัของโรคนานถึง 7 เดือน โรค
น้ีมีรายงานคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1969 ท่ีประเทศ
แอฟริกาใต ้ส าหรับในประเทศไทยพบรายงาน
โรคน้ีน้อย วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ี เพ่ือ
รายงานลกัษณะทางคลินิกและทางพยาธิวิทยา
ของก าร เ กิ ด โ รค  Ovine pulmonary 
adenomatosis ในแกะ ณ ฟาร์มแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัสระบุรี 
[วธีิด าเนินการวจิยั] ประวัติสัตว์ แกะเพศผูอ้ายุ
ประมาณ 2 ปี พนัธ์ุ ดอร์เปอร์ น าเขา้มาจาก
แอฟริกาใตต้ั้งแต่เดือน มีนาคม 2556 โดยมีการ
กกัโรค 1 เดือน ก่อนน าเขา้ฟาร์มในจงัหวดั
สระบุรีในเดือน เมษายน 2556 ขณะอยูท่ี่ฟาร์ม 
ไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆเป็นเวลา 4 เดือน 
ต่อมาจึง เ ร่ิมแสดงอาการป่วยประมาณ 2 
สัปดาห์ โดยพบอาการหอบหายใจ และเร่ิม
ผ อมล ง เ ร่ื อ ยๆ  จึ ง น า ตั ว ม า รั บ รั กษ า ท่ี
โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนด้าน
สตัวใ์หญ่ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีมหานคร ในเดือนสิงหาคม 2556 
การตรวจสัตว์ทางคลินิกและรังสีวิทยา ไดท้ า
การตรวจสัตวท์างคลินิก รวมถึงการตรวจทาง

รังสีวิทยาบริเวณช่องอกเพ่ือหาสาเหตุของ
อาการระบบทางเดินหายใจ รวมถึงไดใ้ห้การ
รักษาเบ้ืองต้น แต่สัตว์ไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาและเสียชีวิตในเวลาต่อมา การชันสูตร
ซาก ได้ท าการชันสูตรซากเพื่อตรวจหารอย
โรค และท าการเก็บตวัอย่างเพ่ือส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการจุลพยาธิวิทยา การตรวจทางจุล
พยาธิวิทยา ตวัอยา่งอวยัวะจากการชนัสูตรซาก
ท่ีส าคญั ได้แก่ หัวใจ ปอด ตบั ม้าม ไต และ
ต่อมน ้ าเหลือง ถูกเก็บโดยการแช่ใน 10% 
buffered formalin และส่งห้องปฏิบติัการจุล
พยาธิวิทยาเพื่อท าสไลด์เน้ือเยื่อส าหรับตรวจดู
ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 
[ผลการวิจัย] ผลการตรวจทางคลินิกและรังสี
วิทยา พบอาการซึมเล็กนอ้ย ความอยากอาหาร
ลดลง หายใจเร็ว ต้ืน บางคร้ังอา้ปากหายใจ  ไม่
มีไข ้พบอาการไอแบบมีเสมหะเป็นคร้ังคราว 
เสียงปอดเป็น crackle sound และเม่ือเคาะช่อง
อกบริเวณ craniovental จะเป็นเสียง dull sound 
เ ม่ื อยกส่วนท้ายล าตัว ให้ สูง ข้ึน  พบของ
เหลวไหลออกทางรูจมูก ผลการตรวจทางรังสี
วินิจฉัย พบเน้ือปอดหนาตวัข้ึนบริเวณ cranial 
lobes วินิจฉัยว่า เ กิดภาวะปอดบวมน ้ า 
(pulmonary edema) ผลการชันสูตรซาก พบ
ปอดมีขนาดใหญ่ และน ้ าหนักมากข้ึน พบ
ของเหลวท่ีมีลกัษณะเป็นฟองพร้อมเมือกปน

mailto:thanonsa@mut.ac.th
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หนองไหลออกมาจากหลอดลม  ส่วนอวยัวะ
ภายในอ่ืนๆไม่พบรอยโรคท่ีเด่นชัด ผลการ
ตรวจทางจุลพยาธิวิทยา  พบการเพ่ิมจ านวน
ของ bronchiolar และ alveolar epithelium  
เป็นหย่อม ขนาดแตกต่างกัน กระจายทั่วเน้ือ
ปอด ร่วมกบัการเกิด pulmonary edema และ 
พบ activated alveolar macrophages และ 
neutrophils  จ านวนมากใน alveoli  สรุปผล
การวินิจฉัย จากประวติั การตรวจทางคลินิก
และรังสีวิทยา การชันสูตรซาก และผลการ
ตรวจทางจุลพยาธิวิทยา สรุปได้ว่าแกะป่วย
ด้วยโรค Ovine pulmonary adenomatosis 
(OPA) 
[วจิารณ์] โรค Ovine pulmonary adenomatosis 
หรือ OPA เป็นโรคติดต่อท่ีส าคญัในแกะ โดย
หากรอยโรคเกิดรุนแรง แกะป่วย มกัตายใน 2 
สัปดาห์  แต่หากรอยโรคไม่ รุนแรง  แกะ
สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายเดือน ลกัษณะ
ทางคลินิกท่ีบ่งช้ีโรคส าหรับแกะในรายงานน้ี
ไดแ้ก่ อาการหายใจล าบาก ยืดคอหายใจ  และ
มีของเหลวไหลออกทางรูจมูก การวินิจฉัย
ยืนยนัโรคท าไดโ้ดยการตรวจเน้ือเยื่อปอดทาง
จุลพยาธิวิทยา ในประเทศไทย จิรา คงครอง 
และคณะรายงานโรคน้ีเป็นคร้ังแรกในปี 2537 
ต่อมา พบการรายงานท่ีจังหวดัราชบุรี ในปี 
2554  ส าหรับคร้ังน้ีพบการเกิดโรคท่ีจงัหวดั
สระบุรี  การติดต่อของโรคสันนิษฐานว่าเกิด
จากการสัมผสักบัส่ิงคดัหลัง่ในระบบทางเดิน

หายใจ เป็นส าคญั แมว้่าจะน าแกะตวัน้ี เขา้มา
จากประเทศ ท่ี มีการ เ กิดโรค น้ี  แต่ ก็ผ่ าน
มาตรการกกักนัโรค มาก่อนเขา้ฟาร์มนานถึง 1 
เดือน และไม่พบวา่มีอาการผิดปกติ จากนั้นจึง
มีโอกาสสัมผสักับสัตว์ในฟาร์มประมาณ 4 
เดือน ก่อนแสดงอาการป่วย จากขอ้มูลขา้งตน้ 
อาจสันนิษฐานท่ีมาของโรคได้ 2 กรณี คือ 
สัตว์อาจป่วยแบบไม่แสดงอาการมาตั้ งแต่
น าเขา้จากต่างประเทศ หรือ อาจเกิดการติดเช้ือ
ขา้มจากสัตวท่ี์เล้ียงอยู่เดิมในฟาร์ม อย่างไรก็
ตามต้องท าการเก็บข้อมูลและส ารวจปัญหา
เพ่ิมเติมว่าท่ีมาของโรคเกิดจากแหล่งใด เพ่ือ
วางแผนการป้องกันโรคได้ ถูกต้องและ
เหมาะสมต่อไป ในรายงานน้ีได้แสดงถึง
ลักษณะทางคลินิกและพยาธิวิทยาของโรค 
Ovine pulmonary adenomatosis ในแกะ ใน
เขตพ้ืน ท่ีภาคกลางของประเทศไทย ซ่ึ ง
สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลทางระบาดวทิยาไดต้่อไป 
เอกสารอ้างองิ 
1. OIE.2008.OIE Terrestrial Manual. 

Chapter 2.7.10 . pp. 1031-1035. 
2. Thongkamkoon P. et al. 2011.Thai-

NIAH eJournal 6(3): 62-72 
 
ค าส าคัญ ovine pulmonary adenomatosis แกะ 
พยาธิวทิยา 
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Abstract 
 

[Introduction] Ovine pulmonary 
adenomatosis (OPA) or Jaagsiekte is one of 
the important respiratory diseases in sheep 
caused by Jaagsiekte sheep retrovirus (JSRV). 
It was firstly reported in South Africa in 1969. 
The incubation period of this disease is about 
seven months. The occurrence of this disease 
in Thailand is rarely reported. The aim of this 
study is to report the clinico-pathological 
characteristic of Ovine pulmonary 
adenomatosis in sheep from a farm in 
Saraburi province, Thailand 
[Materials and Methods] Animal history: A 
two-year-old male Dorper sheep was 
imported from South Africa in March 2013. 
The sheep was quarantined for one month 
before entering the farm in Saraburi province 
in April 2013. The animal did not reveal any 
detectable clinical signs as long as four 
months. The clinical sign of tachypnea and 
progressive emaciation developed just two 
weeks before transferring the animal to Large 
Animal Veterinary Teaching Hospital, 
Mahanakorn University of Technology in 
August 2013. Clinical and radiological 

examination: Clinical and radiological 
examination was performed to find out the 
cause of respiratory signs. Symptomatic 
treatments were given but did not succeed and 
finally, the animal died.  Necropsy: Necropsy 
was performed to find out the cause of clinical 
signs. Tissue samples from main organs such 
as heart, lung, liver, spleen, kidney and lymph 
nodes were collected and fixed in 10% 
buffered formalin for histopathological 
evaluation.  
[Results] Clinical and Radiological 
examination results: The animal showed no 
fever. The main clinical signs were 
depression, decrease appetite, tachypnea and 
occasional productive cough. Pulmonary 
auscultation generally revealed crackle sound 
and dull sound at cranioventral part after 
percussion. A certain amount of fluid came 
out from the nostrils when lifting distal body 
part of the sheep. Diagnostic radiological 
imaging showed parenchymal thickening of 
cranial lung lobes interpreted as pulmonary 
edema. Necropsy findings: Necropsy 
examination revealed moderately increased in 

mailto:thanonsa@mut.ac.th
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lung size and weight with oozing of frothy 
exudate occasionally mixed with mucous and 
pus from bronchial lumen. Other organs 
showed non remarkable macroscopic lesion. 
Histopathological findings: Various degrees 
of multifocal proliferation of bronchiolar and 
alveolar epithelium mixed with accumulation 
of a large number of activated alveolar 
macrophages and neutrophils were 
microscopically detected throughout the lung. 
Conclusive diagnosis: Ovine pulmonary 
adenomatosis (OPA) was diagnosed 
according to animal history, clinical and 
radiological results, necropsy findings and the 
characteristic histopathological lesions of the 
lung. 
[Discussion] Ovine pulmonary adenomatosis 
(OPA) is one of the important infectious 
diseases in sheep.  In severe cases, the 
affected animals usually died within two 
weeks, but may extend to months in mild 
cases. The characteristic clinical signs of OPA 
in sheep are dyspnea and head-tilted breathing 
with watery fluid from nostrils. Confirmative 
diagnosis is easily done by lung 
histopathology. OPA was firstly reported in 
Thailand by Jira Kongkrong and colleagues in 
1994. There was another report in sheep in 
Ratchaburi province in 2011. In this study, the 
affected animal was from a sheep farm in 
Saraburi province. Generally, the disease is 
transmitted via contact with secretion from 
respiratory system of affected animals. 

Although the sheep in this study was imported 
from the country where OPA is prevalence, 
the animal was able to pass one-month 
quarantine measure without any detectable 
clinical sign. The first characteristic 
respiratory sign was observed after four 
months of contact with other sheep in the 
farm. These information leads to speculation 
about disease transmission that, there might 
be at least two possible sources of disease 
transmission, either the sheep was 
subclinically infected before importing or the 
disease was horizontally transmitted from 
infected sheep in the farm. More investigation 
should be performed for further suitable 
measure of disease control and prevention in 
the future. In this study, we reported the 
clinico-pathological characteristic of Ovine 
pulmonary adenomatosis in sheep from a farm 
from central region of Thailand. This 
information might benefit the epidemiological 
investigation of this disease in this country in 
the future. 
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บทน า 
แกะเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจท่ีนิยมเล้ียงกนัมากข้ึนในประเทศไทย จากสถิติในปี 2554 มีจ านวนแกะ

ทั้งหมด 51,735 ตวั มีการเล้ียงเพ่ิมมากข้ึนจากปี 2553 มี 8,596 ตวั คิดเป็น 19.93% ซ่ึงพบการเล้ียงใน
ทุกๆ ภาค แต่พบวา่มีการเล้ียงกนัมากท่ีสุดในภาคใต ้ (สรุปขอ้มลูและสถิติจ านวนแกะและเกษตรกรผู ้
เล้ียง ปี 2554 กรมปศุสตัว)์ ขอ้จ ากดัในการเล้ียงแกะของเกษตรกรคือ จ านวนพอ่พนัธ์ุคุณภาพดีมีจ านวน
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ปัญหาโรคติดต่อทางระบบสืบพนัธ์ุ เลือดชิด และการกลบัสดัหลงัคลอด
นานกวา่ปกติ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวสามารถท าใหล้ดลงไดด้ว้ยการเหน่ียวน าการเป็นสดั ร่วมกบัการผสม
เทียม (Kusina et al., 2000; Hashemi et al., 2006) อุปกรณ์ชนิด controlled internal drug release หรือ 
CIDR คือ แท่งชิลิโคนท่ีถูกเคลือบดว้ย ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน นิยมใชส้อดเขา้ไวใ้นช่องคลอดของ โค 
หรือแพะ เพื่อเหน่ียวน าการเป็นสดัและท าการผสมเทียมแบบก าหนดเวลาท่ีแน่นอนได ้ (fixed time 
artificial insemination) (จตุพร, 2549) ส่วนฮอร์โมน Medroxyprogesterone acetate (MAP) ใชเ้หน่ียวน า
การเป็นสดัในรูปแท่งฟองน ้ า (sponge) สอดช่องคลอดให ้ แพะ และแกะ (Wildeus, 2000; Romano et 
al., 2000; Romano, 2002) ทั้งฮอร์โมน progesterone ในรูปแบบ CIDR และ MAP ในรูปแบบ sponge 
อาจเรียกอีกช่ือวา่ฮอร์โมนโปรเจสตาเจน (progestagen hormone) ถูกสอดไวใ้นช่องคลอดเพ่ือยดืระยะ 
luteal phase ใหย้าวข้ึน ท าใหต้อ่มใตส้มองหยดุการหลัง่หรือสร้าง gonadotropin hormone และรังไข่
หยดุการท างานชัว่คราว เม่ือน าฮอร์โมนดงักล่าวออก ท าใหต้่อมใตส้มองเร่งผลิต gonadotropin hormone 
ทนัที เป็นผลใหฟ้อลลิเคิลมีการพฒันาเตม็ท่ีและผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมามาก ท าใหแ้กะแสดง
อาการเป็นสดั (บุญเสริม, 2547; จตุพร, 2549) ส่วนระยะเวลาในการสอดฮอร์โมน progestagen เขา้ใน
ช่องคลอดสามารถท าไดต้ั้งแต่ 9-19 วนั โดยมกัใชร่้วมกบัฮอร์โมน pregnant mare serum gonadotropin 
(PMSG) (Wildeus, 2000) ซ่ึง PMSG จะไปช่วยกระตุน้ให ้ follicle เจริญข้ึนมาไดดี้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตกไข่อีกดว้ย (Greyling and Van der Nest, 2000; Motlomelo et al., 2002) 
นอกจากน้ีพบวา่ ถา้มีการสอด CIDR หรือ sponge ไวใ้นช่องคลอดในระยะเวลานาน ความเขม้ขน้ของ 
progesterone ในกระแสเลือดจะสูงข้ึนในสองวนัแรกท่ีสอด หลงัจากนั้นจะค่อยๆ ลดลงตลอดระยะเวลา
ท่ีสอด (Husein et al,. 1998; Husein and Kridli, 2002; Yavuzer, 2005; Amer and Hazzaa, 2009) และ
พบวา่หากสอดฮอร์โมน progestagen ไวน้านเกินไป ระดบัปริมาณฮอร์โมน progesterone ในกระแส
เลือดจะลดลงจนไม่เพียงพอท่ีรักษาระดบัจนท าใหต้่อมใตส้มองหยดุการหลัง่หรือสร้าง gonadotropin 
hormone ไดห้ลงัจากถอดฮอร์โมนแลว้แกะจึงไม่แสดงอาการเป็นสดัพร้อมๆ กนั (Gordon, 1975; Amer 
and Hazzaa, 2009) การใชฮ้อร์โมนพรอสตา้แกลนดิน เอฟทูอลัฟ่า (PGF2α) ฉีดร่วมดว้ยในวนัท่ีถอด
ฮอร์โมน จะสามารถช่วยท าใหร้ะยะเวลาการสอดฮอร์โมน progestagen ลดลงไดเ้หลือ 5-11 วนั 
เน่ืองจากฮอร์โมน PGF2α สามารถสลาย Corpus luteum ท่ีคา้งอยูบ่นรังไข่ ท าใหไ้ม่มีฮอร์โมน 
progesterone มารบกวนการเหน่ียวน าการเป็นสดัได ้(Wildeus, 2000; Pierson et al.,2001, 2003) 

จุดประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเหน่ียวน าการเป็นสดั และ
การตั้งทอ้งหลงัจากผสมเทียมระหวา่ง CIDR กบั Medroxyprogesterone acetate ในแกะหลงัคลอดลกู 
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อุปกรณ์และวธีิการ 
คดัเลือกแม่แกะ18 ตวั หลงัคลอดลูกมาแลว้ 30-50 วนั ดว้ยวธีิการสุ่ม (simple randomization) 

จากฟาร์มใน ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นแกะสายพนัธ์ุผสมระหวา่งพนัธ์ุซานตาอิน
เนสและพนัธ์ุดอร์เปอร์ อาย ุ 2-5 ปี เคยคลอดลูกมาแลว้ 1-5 คร้ัง มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อทาง
ระบบสืบพนัธ์ุ ถูกจดัการเล้ียงดู และใหอ้าหารท่ีเหมือนกนั ในฟาร์มเดียวกนั บนโรงเรือนยกสูง มีการ
ระบายอากาศไดดี้ เล้ียงอาหารขน้สูตร 16% โปรตีน และตน้กระถินสบั กบักากเอททานอล เชา้-เยน็ ให้
น ้ าและแร่ธาตุกอ้นกินตลอดเวลา โดยมีการถ่ายพยาธิและตดัแต่งกีบทุกๆ 3-4 เดือน  

แบ่งแม่แกะออกเป็น 2 กลุ่ม จ านวนเท่ากนัคือกลุ่มละ 9 ตวั กลุ่มท่ี 1 สอดฮอร์โมน 
progesterone 0.3 g (CIDR-G, EAZI-BREEDTM, CIDR Sheep and Goat Device, Pharmacia & Upjohn, 
NSW) ไวใ้นช่องคลอดเป็นเวลา  7 วนั กลุ่มท่ี 2 สอดฮอร์โมน Medroxyprogesterone acetate (MAP) 60 
mg (Sincrogest Esponjas™, Laboratorios Ovejero, Spain) ในรูปแบบ sponge ไวใ้นช่องคลอดเป็นเวลา 
7 วนั จากนั้นแกะทั้ง 2 กลุ่ม ถูกฉีดฮอร์โมน PMSG ขนาด 250 IU (FolligonTM, Intervet, Netherlands) 
และ PGF2α ขนาด 125 µg (Cloprostenol, EstrumateTM, Intervet, Netherlands) เขา้กลา้มเน้ือทนัที
หลงัจากถอดฮอร์โมน progestagen 

ท าการตรวจหาระดบัฮอร์โมน progesterone ในกระแสเลือด โดยสุ่มเก็บตวัอยา่งมาจากกลุ่มท่ี 
1 จ านวน 6 ตวัอยา่ง และกลุ่มท่ี 2 จ านวน 5 ตวัอยา่ง ซ่ึงเจาะเก็บเลือด 10 มล/ตวั ใส่ในหลอดป้องกนัการ
แขง็ตวัของเลือดท่ีมีส่วนประกอบของ heparin โดยการเจาะเก็บตวัอยา่งเลือดจากแกะทั้ง 2 กลุ่ม ท าการ
เจาะเก็บทั้งหมด 11 คร้ัง/ตวั คือ 15 นาที ก่อนสอดฮอร์โมน ต่อดว้ย 15 นาที หลงัสอดฮอร์โมน และ 1, 
3, 5 และ 7 วนั หลงัจากสอดฮอร์โมน ตามดว้ย 15 นาทีหลงัถอดฮอร์โมน และ 1, 2, 3 และ 4 วนั หลงั
ถอดฮอร์โมน ตวัอยา่งเลือดท่ีเก็บมาไดน้ ามาป่ันแยกพลาสม่าทนัทีและน ามาเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ -20 oC รอ
จนกวา่จะมีการน าส่งตรวจระดบัฮอร์โมน progesterone ดว้ยวิธี Radioimmunoassay (RIA) ใน
หอ้งปฏิบติัการของคณะสตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยถา้พบวา่ระดบัฮอร์โมน 
progesterone อยูใ่นช่วงท่ีแกะเป็นสดัจะมีระดบัท่ีต ่ากวา่ 0.5 ng/ml (Cunningham et al., 1975; Thibier et 
al., 1981; Husein and Kridli, 2002) 

ท าการสงัเกตอาการเป็นสดัของแม่แกะ โดยใชแ้กะเพศผู ้ (Teaser) ท่ีมีความก าหนดั (libido) 
แต่ไม่สามารถผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติไดเ้พราะห่อหุม้องคชาติไว ้ ช่วยในการตรวจการเป็นสดัทุกๆ 6 
ชัว่โมง หลงัจากถอดฮอร์โมน และตรวจการเป็นสดัไปจนกวา่แกะจะไม่แสดงอาการเป็นสดั โดยอาการ
เป็นสดัถูกจ ากดัความจากการทดลองในคร้ังน้ีคือ แม่แกะยนืน่ิงและยอมใหต้วัผูข้ึ้นข่ี (standing heat) ท า
การจดบนัทึกเวลาท่ีแสดงอาการเป็นสดัคร้ังแรกหลงัจากถอดฮอร์โมน (estrous onset) และระยะเวลา
การเป็นสดั (estrus duration) แม่แกะท่ีถูกตรวจพบอาการเป็นสดั จะถูกคดัออกมาและถูกท าการผสม
เทียมดว้ยน ้ าเช้ือแช่แขง็ ท่ีมีจ านวนอสุจิประมาณ 150-200 ลา้นตวั ในหลอดบรรจุขนาด 0.25 มล และมี
อสุจิท่ีมีชีวติหลงัจากการละลาย ไม่ต ่ากวา่ 40% โดยผสมเทียมแม่แกะท่ีเป็นสดัทุกตวั ตวัละจ านวน 2 
คร้ัง คือท่ี 12 และ 24 ชัว่โมง หลงัจากแม่แกะเร่ิมแสดงอาการเป็นสดัคร้ังแรก (12 and 24 hrs. after 
estrus onset) และท าการตรวจการตั้งทอ้งโดยใชเ้คร่ืองอลัตราซาวน์ (Mindray; Version DP-6600 Vet, 
Mindray Medical International Limited, Shenzhen, China) ท่ี 40 วนัหลงัผสมเทียมคร้ังท่ี 2 
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การวเิคราะห์ค่าทางสถิติ 
 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของอตัราการเป็นสดั อตัราการตั้งทอ้ง ดว้ยวธีิ Chi-square test ส่วนระดบั
ฮอร์โมน progesterone ในกระแสเลือดท่ีคร้ังท่ี 8=24 ชัว่โมง คร้ังท่ี 9=48 ชัว่โมง หลงัถอดฮอร์โมน เวลา
ท่ีแสดงอาการเป็นสดัคร้ังแรก และระยะเวลาการเป็นสดั ระหวา่งทั้ง 2 กลุ่ม หลงัจากการเหน่ียวน าการ
เป็นสดั วเิคราะห์โดยใช ้Independent student t-test ซ่ึงในการวเิคาะห์ค่าทางสถิติทั้ง 2 วธีิ ใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% (P-value≤0.05) ดว้ยโปรแกรมจาก SPSS software (SPSS version 10.0 for Windows, 
SPSS Inc., Chicago, USA) 
 

ผลการทดลอง 
ผลการเหน่ียวน าการเป็นสดัดว้ย CIDR-G ร่วมกบัฮอร์โมน PMSG และ PGF2α เปรียบเทียบ

กบักลุ่มท่ีเหน่ียวน าการเป็นสดัดว้ยฮอร์โมน Medroxyprogesterone acetate (MAP) ร่วมกบั PMSG และ 
PGF2α พบวา่ระยะเวลาในการเร่ิมเป็นสดัหลงัจากถอดฮอร์โมน มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P 
<0.05) โดยกลุ่มท่ี 1 และ 2 พบอาการเร่ิมเป็นสดัเฉล่ียท่ี 44±6.00 ชัว่โมง และ 54±5.5 ชัว่โมง ตามล าดบั 
ส่วนระยะเวลาการเป็นสดัพบวา่มีค่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยกลุ่มท่ี 1 และ 2 พบระยะการ
เป็นสดัเฉล่ีย 22±5.20 ชัว่โมง และ 19.5±5.32 ชัว่โมง ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) ส่วนอตัราการเป็นสดั และ
อตัราการตั้งทอ้งของแกะทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 2)  
ตารางท่ี 1 แสดงเวลาในการเร่ิมเป็นสดั และระยะเวลาในการเป็นสดั หลงัจากถอดฮอร์โมนโปรเจสตาเจน  

 
กลุ่มการทดลอง 

eEstrus onset (ชัว่โมง) eEstrus duration (ชัว่โมง) 

เฉล่ีย SD ต ่าสุด สูงสุด เฉล่ีย SD ต ่าสุด สูงสุด 

1. CIDR-G+PMSG+PGF2α 44a 6.00 30 48 22c 5.20 12 30 

2. MAP+PMSG+PGF2α 54b 5.55 48 60 19.5c 5.32 12 24 

เฉล่ีย 49 5.76 39 54 20.75 5.26 12 27 

สญัลกัษณ์ a, b, c ท่ีต่างกนัอยูใ่นคอลมัน์เดียวกนัมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P <0.05) 

 
ตารางท่ี 2 แสดงอตัราการเป็นสดั และอตัราการตั้งทอ้ง ของแกะทั้ง 2 กลุ่มหลงัถูกเหน่ียวน าการเป็นสดั และผสมเทียม 
 

กลุ่มการทดลอง อตัราการเป็นสดั อตัราการตั้งทอ้ง ท่ี 40 วนั 

1. CIDR-G+PMSG+PGF2α 100 % (9/9)a 11.11% (1/9)b 

2. MAP+PMSG+PGF2α 88.89% (8/9)a 0% (0/9)b 

ค่าเฉล่ีย 94.45% (17/18) 5.56(1/18) 

สญัลกัษณ์ a, b, ท่ีต่างกนัอยูใ่นคอลมัน์เดียวกนัมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P <0.05) 
 

ระดบัฮอร์โมน progesterone ในกระแสเลือดของแกะแต่ละตวัและค่าเฉล่ียจากกลุ่มท่ี 1 (CIDR-

G treatment) และ 2 (MAP treatment) จ านวน 11 คร้ัง/กลุ่ม แสดงในภาพท่ี 1, 2 และ 3 ตามล าดบั ส่วน
ค่าเฉล่ียระดบัฮอร์โมน progesterone ในกระแสเลือดท่ีคร้ังท่ี 8=24 ชัว่โมง คร้ังท่ี 9=48 ชัว่โมง หลงัถอด
ฮอร์โมน ของแกะจากทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าต ่ามาก (<0.5 ng/ml) และไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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ภาพท่ี 1 แสดงระดบัฮอร์โมน progesterone ในกระแสเลือดก่อนสอด และหลงัถอด CIDR-G ในช่องคลอดแกะ 

 
ภาพท่ี 2 แสดงระดบัฮอร์โมน progesterone ในกระแสเลือดก่อนสอด และหลงัถอด MAP (sponge) ในช่องคลอดแกะ 

 
ภาพท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียระดบัฮอร์โมน progesterone ในกระแสเลือดก่อนสอด และหลงัถอด CIDR-G และ MAP (sponge)  
*คร้ังที่เจาะเลอืด คร้ังท่ี 1=15 นาที ก่อนสอดฮอร์โมน คร้ังท่ี 2=15 นาที หลงัสอดฮอร์โมน คร้ังท่ี 3=24 คร้ังท่ี 4=72 คร้ังท่ี 
5=120 คร้ังท่ี 6=168 ชัว่โมง หลงัจากสอดฮอร์โมน คร้ังท่ี 7=15 นาทีหลงัถอดฮอร์โมน คร้ังท่ี 8=24 คร้ังท่ี 9=48 คร้ังท่ี 
10=72 คร้ังท่ี 11=96 ชัว่โมง หลงัถอดฮอร์โมน 

 
 

CIDR-G 
sponge 
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วจิารณ์ผลการทดลอง 
ผลการเหน่ียวน าการเป็นสดัดว้ย CIDR-G ร่วมกบัฮอร์โมน PMSG และ PGF2α เปรียบเทียบ

กบักลุ่มท่ีเหน่ียวน าการเป็นสดัดว้ยฮอร์โมน MAP ร่วมกบั PMSG และ PGF2α พบวา่ ทั้ง 2 กลุ่มมี
ประสิทธิภาพการเหน่ียวน าการเป็นสดัไดดี้มากไม่ต่างกนั และระยะเวลาการเป็นสดั กบัอตัราการผสม
ติดตั้งทอ้ง ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรายงานของ Romano (2004) ส่วนระยะเวลาในการเร่ิม
เป็นสดัหลงัจากถอดฮอร์โมน มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P <0.05) โดยแกะกลุ่มท่ี 1 เร่ิมแสดง
อาการเป็นสดัไดเ้ร็วกวา่กลุ่มท่ี 2 อาจเน่ืองมาจาก CIDR จะค่อยๆ ปล่อยฮอร์โมนออกมา และพบวา่คร้ัง
ท่ี 6 ของการเจาะเลือด ก่อนท่ีจะท าการถอดฮอร์โมน (ภาพท่ี 3) ระดบั progesteroneในกลุ่มท่ีเหน่ียวน า
การเป็นสดัดว้ย CIDR มีแนวโนม้ในระดบัท่ีต ่ากวา่ กลุ่มท่ีสอดฮอร์โมน MAP ดงันั้นเวลาถอดฮอร์โมน
ออกจากตวัสตัวร์ะดบั progesterone ในกระแสเลือดของแกะกลุ่มท่ี 1 จึงลดต ่าลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้
ต่อมใตส้มองสร้าง gonadotropin hormone และกระตุน้ให ้ follicle บนรังไข่มีการเจริญไดเ้ร็วกวา่ แม่
แกะจึงแสดงอาการเป็นเป็นสดัไดเ้ร็วกวา่กลุ่มท่ี 2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานในแพะของ (Kajaysri and 
Thammakarn, 2012) แต่ถึงอยา่งไรก็ตามระยะเวลาในการเร่ิมเป็นสดัก็ไม่ไดมี้ผลต่อ ระยะเวลาการเป็น
สดั และอตัราการผสมติดตั้งทอ้ง ของแกะทั้ง 2 กลุ่ม จากการทดลองน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่แม่แกะในกลุ่มท่ี 
1 และ 2 ตอบสนองต่อการเหน่ียวน า และแสดงพฤติกรรมการเป็นสดัท่ีชดัเจนภายใน 48 ชัว่โมง หลงั
ถอดออร์โมน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคา่เฉล่ียระดบัฮอร์โมน progesterone ในกระแสเลือดของทั้ง 2 กลุ่มการ
ทดลอง ท่ีเวลา 24 (เจาะเก็บเลือดคร้ังท่ี 8) และ 48 (เจาะเก็บเลือดคร้ังท่ี 9) ชัว่โมง หลงัถอดฮอร์โมน 
CIDR และ sponge ท่ีลดลงจนมีค่า <0.5 ng/ml (ภาพท่ี 3) แสดงวา่แม่แกะเหล่านั้นอยูใ่นช่วงเวลาท่ีเป็น
สดั (estrus period) (Cunningham et al., 1975; Thibier et al., 1981; Husein and Kridli, 2002) ซ่ึงการท่ี
ฮอร์โมน progestagen ในรูป CIDR หรือ sponge มีประสิทธิภาพสามารถเหน่ียวน าใหเ้กิดการเป็นสดัใน
แม่แกะหลงัคลอดไดดี้เพราะวา่ ฮอร์โมนท่ีใชส้อดช่องคลอดแม่แกะน้ี ท าใหร้ะดบั progesterone ใน
กระแสเลือดเร่ิมเพ่ิมมากข้ึน ท าใหต้่อมใตส้มองหยดุการหลัง่หรือสร้าง gonadotropin hormone เป็นผล
ใหรั้งไข่หยดุการท างานชัว่คราว และเม่ือน าฮอร์โมนดงักล่าวออกจึงท าใหร้ะดบัฮอร์โมน progesterone 
ในกระแสเลือดลดลงอยา่งรวดเร็ว ต่อมใตส้มองจึงกลบัมาท างานและเร่งการผลิต gonadotropin 
hormone ทนัที เป็นผลใหรั้งไข่มีการท างาน และผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน ออกมามาก ท าใหแ้กะแสดง
อาการเป็นสดั (บุญเสริม, 2547; จตุพร, 2549)  

ส่วนระยะเวลาการสอดฮอร์โมนท่ี 7 วนัในการทดลองน้ี จากผลการทดลองสามารถท าใหแ้ม่
แกะจากทั้ง 2 กลุ่มแสดงอาการเป็นสดัไดดี้หลงัจากถอดฮอร์โมน อาจเป็นเพราะมีการใชฮ้อร์โมน 
PMSG และ PGF2α ร่วมดว้ยโดยฮอร์โมนทั้ง 2 น้ีช่วยเสริมและท าใหแ้กะเป็นสดัไดพ้ร้อมๆกนัจ านวน
มาก และแสดงอาการเป็นสดัท่ีชดัเจน (Greyling and Van der Nest, 2000; Motlomelo et al., 2002) ซ่ึง
การสอดฮอร์โมน progestagen ไวใ้นช่องคลอดแพะเป็นเวลาสั้นๆ แต่ยงัสามารถมีประสิทธิภาพในการ
เหน่ียวน าการเป็นสดัไดดี้กวา่หรือเท่าๆ กบัการสอดฮอร์โมนไวน้าน ยอ่มท าใหเ้กิดผลท่ีดีกวา่ เพราะวา่
เกษตรกรไม่ตอ้งใชเ้วลารอนานในการจดัการระบบสืบพนัธ์ุเพ่ือการผสมเทียมไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
อาจสามารถลดค่าใชจ่้ายในการจดัการโปรแกรมการผสมเทียมแบบก าหนดเวลาในแม่แกะหลงัคลอดได ้
อีกทั้งสามารถลดความเส่ียงการติดเช้ือภายในช่องคลอด อนัเน่ืองมาจากการปนเป้ือน ปริมาณเมือก 
(vaginal discharge) ท่ีมีสาเหตมุาจากผลของการสอดฮอร์โมนในช่องคลอดไวเ้ป็นเวลานานได ้ (Amer 
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and Hazzaa, 2009; Kajaysri and Thammakarn, 2012) ส าหรับอตัราการผสมติดตั้งทอ้งในแม่แกะทั้ง 2 
กลุ่ม ท่ีถูกทดลองในคร้ังน้ี ท่ีพบวา่มีอตัราค่อนขา้งต ่ามากนั้น ผูว้จิยัไม่ทราบเหตุผลท่ีแน่ชดั แต่อตัราการ
ผสมติดหลงัการผสมเทียม มีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คุณภาพน ้ าเช้ือ เทคนิคการผสมเทียม การตกไข่ 
การจดัการเล้ียง สภาพแวดลอ้ม อุณหภูมิภายในโรงเรือน และสภาวะการเล้ียงลูก หรือใหน้มของแม่สตัว์
ขณะนั้น จตุพร (2549) ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้า่มีปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเขา้มาเก่ียวขอ้งท าใหอ้ตัราการผสมติดตั้ง
ทอ้งในแม่แกะทั้ง 2 กลุ่ม น้ีต ่า แต่ดว้ยขอ้จ ากดัในการหาตวัอยา่งสตัวท์ดลองในคร้ังน้ี เน่ืองจากยงัไม่
ค่อยมีการเล้ียงแกะกนัอยา่งกวา้งขวางในประเทศไทย จึงท าใหผู้ว้จิยัไม่สามารถหาตวัอยา่งสตัวท์ดลอง
ไดม้ากพอ และไม่สามารถก าจดัปัจจยัท่ีอาจเป็นปัญาส่งผลต่อการวจิยัไดท้ั้งหมด ดงันั้นถา้มีจ านวน
สตัวท์ดลองเพ่ิมข้ึน และมีการคดัเลือกสตัวท์ดลองไดอ้ยา่งเหมาะสม ผูว้จิยัคิดวา่ อตัราการผสมติดตั้ง
ทอ้งน้ีน่าจะมีค่าสูงข้ึนได ้ โดยสรุปการเหน่ียวน าการเป็นสดัดว้ยฮอร์โมน progesterone ในรูป CIDR 
หรือดว้ย MAP ในรูป sponge ร่วมกบัฮอร์โมน PMSG และ PGF2α มีประสิทธิภาพในการเหน่ียวน าการ
เป็นสดัไดดี้มากไม่ต่างกนัทั้ง 2 วธีิ ซ่ึงทั้ง 2 วธีิ สามารถน ามาใชร่้วมกบัการผสมเทียม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผสมพนัธ์ุ ในแม่แกะหลงัคลอดลูกได ้
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การตรวจความมชีีวติของเซลล์เยือ่บุผวิในระบบทางเดนิหายใจของสุกรทีเ่ตรียมจาก   
Precision cut lung slice (PCLS) ด้วยวธีิ Live-dead staining 
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บทคดัย่อ 

 

[บทน า] Precision cut lung slice (PCLS) ใน

สุกรเป็นระบบเซลลเ์พาะเล้ียงปฐมภูมิ 

(Primary cell culture) ท่ีสามารถน ามาใชใ้น

การศึกษาทางไวรัสวทิยา1, พิษวิทยา2, เภสชั

วทิยา2 และสรีรวทิยา3 โดยเป็นการใชร้ะบบ Ex 

vivo ท่ีมีความใกลเ้คียงกบัระบบ In vivo มาก

ท่ีสุดวธีิหน่ึง            วธีิตรวจหาความมีชีวติ

ของเซลล ์ (cell viability) PCLS มีความส าคญั

ต่อผลของการศึกษาในดา้นต่างๆ เช่น 

การศึกษาทางไวรัสวทิยาซ่ึงเช้ือไวรัส

จ าเป็นตอ้งอาศยัเซลลท่ี์มีชีวติเท่านั้นในการ

เพ่ิมจ านวน การศึกษาในคร้ังน้ีใชว้ธีิการยอ้มสี 

Live-dead staining ซ่ึงสามารถแสดงถึงเซลลมี์

ชีวติและเซลลต์ายของเซลลเ์ยือ่บุผิวทางเดิน

หายใจของสุกร และเม่ือน ามาหาค่าความมีชีวติ

ของ PCLS ในช่วงอายหุลงัการเตรียมท่ีต่างกนั

ท าใหส้ามารถทราบระยะเวลาท่ีเหมาะสมใน

การใช ้PCLS ในการทดลอง 

[วธีิด าเนินการวจิยั] PCLS ความหนา 250 µm 

เตรียมจากปอดสุกรพนัธ์ผสมอาย ุ 3 เดือน

จ านวน 4 ตวั โดยหาความมีชีวติของเซลลด์ว้ย

การยอ้มดว้ยสี  LIVE/ DEAD® Viability/ 

Cytotoxicity assay ท่ีประกอบดว้ย Calcein 

AM (Calcein acetoxymethyl ester) และ EthD-

1 (Ethidium homodimer) เพื่อหาเซลลมี์ชีวติ

และเซลลต์าย จากนั้นสงัเกตการเปล่ียนแปลง

หลงัการเตรียมเน้ือเยือ่ PCLS เป็นเวลา 21 วนั 

ซ่ึงวธีิน้ีท าใหท้ราบความสมบูรณ์ของเซลลเ์ยือ่

บุผิวทางเดินหายใจในส่วน bronchus และ 

bronchiole และน ามาตรวจสอบการติดสีดว้ย

กลอ้ง confocal microscope โดยเซลลท่ี์มีชีวติ

จะยอ้มติดสีเขียว และเซลลท่ี์ตายจะยอ้มติดสี

แดง 

[ผลการวจิยั] เซลลท่ี์มีชีวติจะยอ้มติดสีเขียว

ของ Calcein AM ใน cytoplasm และเซลลท่ี์

ตายแลว้จะยอ้มติดสีแดงของ EthD-1ใน

นิวเคลียส PCLSในวนัแรกหลงัจากเตรียมพบ

การกระจายตวัของสียอ้มสีเขียวมากกวา่สีแดง

ในเซลลเ์ยือ่บุผิว และภายใน21วนัหลงัการ

เตรียมพบการกระจายตวัของสียอ้มสีแดงใน

สดัส่วนท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามล าดบั 

[วจิารณ์] ในวนัแรกของการเตรียมเซลลพ์บ

เซลลมี์ชีวติมีจ านวนมากท่ีสุดและค่อยๆลด

จ านวนลง ในขณะท่ีเซลลต์ายค่อยๆเพ่ิมจ านวน
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มากข้ึน โดยวนัท่ี 14 หลงัการเตรียมยงัสามารถ

พบเซลลมี์ชีวติเป็นจ านวนมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ 

PCLS ยงัอยูใ่นสภาพเหมาะสมท่ีสามารถน าไป

ด าเนินการทดลองต่างๆ ได ้ แต่ตอ้งจ ากดั

ระยะเวลาการทดลองไม่ใหน้านเกินกวา่ 21 วนั 

เน่ืองจากในวนัท่ี 21 พบวา่เซลลท่ี์มีชีวติลด

จ านวนลงอยา่งมาก ในอนาคตควรศึกษา ความ

มีชีวติของเซลลช่์วงอาย ุ วนัท่ี 14 ถึงวนัท่ี 21 

หลงัการเตรียมPCLS เพื่อหาระยะเวลานาน

ท่ีสุดท่ี PCLS สามารถมีชีวติอยูไ่ด ้ ควบคู่ไป

กบัการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั apoptosis 

และ necrosis ของเซลลเ์ยือ่บุผิวของ  PCLS 
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Abstract 

[Introduction]The porcine precision-cut lung 
slices (PCLS) is a primary cell culture system 
which is proved to be an efficient method to 
do an experiment for virological1, 
toxicological2, pharmacological2 and 
physiological3 approaches. PCLS are an 
efficient ex vivo maintaining functions one of 
the most similar to in vivo. To determine the 
viability of the PCLS, the results of the study 
are important in various fields such as the 
viruses which require only living cells to 
proliferate. The live/dead staining assay 
represents cell viability and cell death of 
respiratory epithelial cells.  
Determination of the viability of cells in 
different ages, leads to know the appropriate 
time to use the PCLS in the experiment. 
[Materials and Methods] PCLS of about 250 
µm thickness were prepared from the lungs of 
four 3 months old crossbred pigs. The 
viability of the cells was determined by using 
a Live/Dead® viability/cytotoxicity assay 
consist of Calcein AM (Calcein 
acetoxymethyl ester) and EthD-1 (Ethidium 
homodimer). PCLS were applied a staining to 
examined live and dead cells. This method 
indicated the integrity of epithelial cells lining 

the bronchus and bronchiole. The staining 
was observed under a confocal microscope. 
[Results] The live cells were stained with 
green color in the cytoplasm. The dead cells 
were stained with red color in the cell nuclei. 
The distribution of the live cells of PCLS on 
the first day after preparation was higher than 
the dead cells. Within 21 days the distribution 
of dead cells proportion was increased. 
[Discussion] The vitality of PCLS on the first 
day after cell preparation found the most 
living cells and gradually decreased. The 
numbers of dead cells were gradually 
increased.  At the day 14 after the preparation 
the large number of living cells was found 
thus PCLS is still in appropriate condition and 
the PCLS can be performed in various 
experiments but the duration of the 
experiment should be limited within 21 days 
post preparation because of the living cells 
will decreased dramatically in the day 21 after 
preparation. In the future, the further study of 
cell viability in the age range between days 14 
to 21 after preparation should be conducted to 
find the maximum period of cell viability 
after the PCLS preparation. It would be 
interesting to investigate together with other 
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parameters such as the detection of apoptosis 
and necrosis factors. 
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การพฒันาวธีิจ าแนก Staphylococcal casstette chromosome mec ชนิดที ่1-10  

โดยตรวจหากลุ่มยนี mec และกลุ่มยนี ccr โดยวธีิ multiplex PCR และ simple PCR 
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Abstract 

[บทน า] 
แบคทีเรีย Staphylocoocus ท่ี ด้ือต่อยาเมธิซิล 
ลินพบในคนและสัตว์มาก ข้ึน เ ร่ือยๆ ซ่ึง
การศึกษาการระบาดของแบคทีเรียกลุ่มน้ีควร
ตรวจหาชนิดของ Staphylococcal cassette 
chromosome (SCC) mec ในปัจจุบนั SCC mec 
มีทั้งหมด 11 ชนิด โดยจ าแนกจากกลุ่มยีน mec
และก ลุ่มยีนccr อย่ างไร ก็ตามวิ ธี ท่ี มีการ
พฒันาข้ึนส่วนใหญ่สามารถจ าแนกได้เพียง
ชนิดท่ี 1-5 เท่านั้น วตัถุประสงคข์องการศึกษา
น้ี เพ่ือพฒันาการจ าแนกชนิดของ SCC mecให้
ครอบคลุมไดห้ลายชนิดมากข้ึน 
[อุปกรณ์และวธีิการ] 
Staphylococcus aureus สายพนัธ์ุมาตรฐานท่ีมี 
SCC mec ชนิดท่ี 1-10 ไดแ้ก่สายพนัธ์ุ 
NCTC10442, N315, 85/2082, 81/108, WIS, 
HDE288, JCSC6082, C10682, JCSC6943 
และ JCSC6945 ตามล าดบั ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิ
เมอร์เรสแบบ multiplex ปฏิกิริยาท่ี 1 ส าหรับ
ตรวจหากลุ่มยนี ccr ประกอบดว้ยไพรเมอร์ 
α1 ความเขม้ขน้ 0.2 µM และไพรเมอร์ mA1, 
mA2, α2,α3, βc, α4.2, β4.2, γR และ γF 
ดงัมีรายละเอียดของล าดบันิวคลิโอไทดใ์น 
Kondo et al.(2007) รวมทั้ง ccrB6F (5’-
TGTTTTGGGAGCACTTTGTTGTTGC-3’) 
อยา่งละ 0.1 µM ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรส
แบบ multiplex ปฏิกิริยาท่ี 2 ส าหรับตรวจหา

กลุ่มยนี mec นั้นมีส่วนประกอบดงัรายละเอียด
ในรายงานของ Kondo et al. (2007) ปฏิกิริยา
ลูกโซ่โพลิเมอร์เรสแบบง่ายเพ่ือตรวจหา mec 
classC1 ประกอบดว้ย MgCl2 ท่ีความเขม้ขน้ 
1.5 mMdNTPs ท่ีความเขม้ขน้ 0.2 mM ไพร
เมอร์mecC1-F (5’-TGGCCAATTCCACATT 
GTTTCGGT-3’) และ mecC1-R (5’-CGTGC 
CATTGATGCAGAGGGACA-3’) ความ
เขม้ขน้อยา่งละ 0.5 µM โดยมีขั้นตอนของการ
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรสดงัน้ี ขั้นตอน 
initial denaturation ท่ี 94C 2 นาที ขั้นตอน
การเพ่ิมจ านวนดีเอน็เอจ านวน 30 รอบ โดยมี
ขั้นตอน denaturation ท่ี 94C นาน 2 นาที
ขั้นตอน annealing ท่ี 57C นาน 1 นาที และ
ขั้นตอน extension ท่ี 72C นาน 2 นาที และ
ขั้นตอนสุดทา้ย final elongation ท่ี 72C นาน 
2 นาที 
[ผลการทดลอง] 
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรส  multiplex 
ปฏิกิริยาท่ี 1 ส าหรับตรวจหากลุ่มยีน ccr นั้น
สามารถตรวจพบยีน ccrA1B1, ccrA2B2, 
ccrA3B3, ccrA4B4, ccrC1, ccrA1B6 และยีน 
mecA ท่ีมีขนาดของนิวคลิโอไทด์ 695, 937, 
1791, 1287, 518, 1573 และ 286 คู่เบส 
ตามล าดับ ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรสแบบ
multiplex ปฏิกิริยาท่ี 2 ส าหรับตรวจหากลุ่มยีน 
mec ตรวจพบยีน mec classA มีนิวคลิโอไทด์
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ขนาด 1797 และ 1963 คู่เบส ส าหรับ mec 
classB และ mec classC2 มีขนาดนิวคลิโอไทด์
ท่ี 2872 และ 804 คู่เบส ตามล าดับ ส าหรับ
ปฏิกิริยา PCR แบบง่ายท่ีใช้ในการตรวจหา 
mec classC1 นั้น พบว่าให้ผลผลิตนิวคลิโอ
ไทด์ขนาด 2020 คู่เบสใน SCC mecTypeVII
และ 1069 คู่เบสใน SCC mecTypeX ดงัแสดง
ในตารางท่ี 1 
[วจิารณ์ผลการทดลอง] 
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรสท่ีพฒันาข้ึนในการ
ทดลองน้ีสามารถจ าแนกชนิด SCCmecได้
ตั้ งแต่ชนิดท่ี 1-10 ซ่ึงครอบคลุมได้มากกว่า
รายงาน อ่ืนๆ ท่ี มีอยู่  แม้ว่าจ า เ ป็นต้องใช้
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรสทั้งส้ิน 3 ปฏิกิริยา
ร่วมกัน แต่จะมีประโยชน์มากในการจ าแนก
ชนิดของ SCCmec ท่ีอาจพบไดไ้ม่บ่อย และใน
ประเทศท่ียงัมีการรายงานชนิดของ SCCmec
นอ้ยเพื่อศึกษาการระบาดของ Staphyloccus ท่ี
ด้ือต่อยาเมธิซิลลิน 
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ตารางที ่1 แสดงผลผลติจากปฏิกริิยาลูกโซ่โพลเิมอร์เรสของ SCCmec ชนิดต่างๆ 

SCCmec Type Strain Multiplex PCR 1 
(bps) 

Multiplex PCR 2 
(bps) 

Simple PCR 
(bps) 

I NCTC10422 695, 286 2872 - 
II N315 937, 286 1963 - 
III 85/2082 1791, 518, 286 1797 - 
IV 81/108 937, 286 2827 - 
V WIS 518, 286 804 - 
VI HDE288 1287, 286 2827 - 
VII JCSC6082 518, 286 - 2020 
VIII C10682 1287, 286 1968 - 
IX JCSC6943 695, 286 804 - 
X JCSC6945 1573, 286 - 1069 
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Abstract 
 

[Introduction] 
Methicillin resistant Staphylococci have 
increased in humans and animals medicine. 
Epidemiology of methicillin resistant 
staphylococcal could be investigated by 
identification of Staphylococcal cassette 
chromosome (SCC) mec Type. Up-to-date 
SCCmec types have been classified as Type I 
to XI based on the mec- and the ccr-gene 
complexes. However, almost developed 
methods could identify only Type I to V. The 
aim of this study was to develop the SCC mec 
typing by PCR method, which covers the 
most SCCmec type reported in the present. 
[Materials and Methods] 
The Staphylococcus aureus references strains 
of SCCmec Type I to X used in this study are 
NCTC10442, N315, 85/2082, 81/108, WIS, 
HDE288, JCSC6082, C10682, JCSC6943 and 
JCSC6945, respectively. Multiplex PCR-1 for 
identification of the ccr gene complexes and 
the mecA gene containing 0.2 µM of primers 
α1 and 0.1 µM of each primer mA1, mA2, 
α2, α3, βc, α4.2, β4.2, γR and γFas 
described in Kondo et al. (2007) including 
ccrB6F (5’-TGTTTTGGGAGCAC 

TTTGTTGTTGC-3’) were performed. 
Multiplex PCR-2 as described by Kondo et al. 
(2007) was performed to identify the mec 
gene complexes. The one simple PCR 
containing 1.5 mM MgCl2, 0.2 mMdNTPs, 
0.5 µM of each primer mecC1-F (5’-
TGGCCAATTCCACATTGTTTCGGT-3’) 
and mecC1-R (5’-CGTGCCATTGATG 
CAGAGGGACA-3’) was used to identify the 
mec classC1. The PCR condition was initial 
denaturation step at 94C 2 min, 30 cycles of 
denaturation (94C 2 min), annealing (57C 1 
min), extension (72C 2 min) and final 
elongation step at 72C 2 min. 
[Results] 
The amplifications of the ccr gene complexes 
in multiplex PCR-1 were 695, 937, 1791, 
1287, 518, 1573 and 286 bps for the ccrA1B1, 
ccrA2B2, ccrA3B3, ccrA4B4, ccrC1, ccrA1B6 and 
the mecA gene respectively. The 
amplifications of multiplex PCR-2 were 1797 
and 1963 for the mec classA, 2872 and 804 
bps for the mec classB and C2, respectively. 
The amplifications of the mec classC1 in 
simple PCR were 2020 and 1069 bps for SCC 
mecTypeVII and TypeX, respectively (Table 
1). 
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[Discussion] 
The PCR method developed in this study, 
could be classified the SCCmec Type I to X 
and covered almost SCCmec type reported in 
the present. Although this method had to be 
performed in 3 PCRs, but it was useful for the 
study of epidemiology of methicillin resistant 
Staphylococci and also identification of 
unusual SCCmec type in the country, which 
has not many reports about the SCCmec type. 
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Table 1.  The expected PCR products of SCCmec Type I to X from each PCR 

SCCmec Type Strain Multiplex PCR-1 
(bps) 

Multiplex PCR-2 
(bps) 

Simple PCR 
(bps) 

I NCTC10422 695, 286 2872 - 
II N315 937, 286 1963 - 
III 85/2082 1791, 518, 286 1797 - 
IV MRSA108 937, 286 2827 - 
V WIS 518, 286 804 - 
VI HDE288 1287, 286 2827 - 
VII JCSC6082 518, 286 - 2020 
VIII C10682 1287, 286 1968 - 
IX JCSC6943 695, 286 804 - 
X JCSC6945 1573, 286 - 1069 
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บทคดัย่อ 

 
การจ าแนกชนิดของปูทะเล (genus Scylla)ใน

ธรรมชาติและผลิตภณัฑท่ี์ท าจากปูนั้นมีส่วน

ช่วยในการจดัการดา้นชีววทิยาของปูทะเล

รวมถึงในเร่ืองความปลอดภยัของผูบ้ริโภคใน

กรณีท่ีมีการปนเป้ือนของเน้ือปูทะเลในอาหาร

หรือการติดฉลากสินคา้ไม่ถูกตอ้ง ในการศึกษา

คร้ังน้ีมีการพฒันาไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะส าหรับปู

ในวงศ ์ Portunidae และไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะกบัปู

ทะเลในสกลุ Scylla ซ่ึงไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะ

ส าหรับปูทะเลในสกลุ Scylla นั้นสามารถใช้

จ าแนกปูในสกลุ Scylla ทั้ง 4 ชนิดออกจากปู

ชนิดอ่ืนๆ ในวงศ ์ Portunidae ได ้ โดยผลผลิต

ของปฏิกิริยาพีซีอาร์ท่ีไดจ้ากการเพ่ิมปริมาณ

ดว้ยไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะส าหรับปูในวงศ ์

Portunidae จะแสดงแถบดีเอน็เอขนาด 731 คู่

เบสและผลผลิตของปฏิกิริยาพีซีอาร์ท่ีไดจ้าก

การเพ่ิมปริมาณดว้ยไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะส าหรับ

ทะเลในสกลุ Scylla จะแสดงแถบดีเอน็เอขนาด 

241 คู่เบส ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี

สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการจ าแนกชนิด

ของปูทะเลศึกษาชีววทิยาของปูทะเลและความ

ปลอดภยัทางดา้นอาหารของผูบ้ริโภค 

[บทน า] ปูทะเลในสกลุ Scylla หรือ Mud crab 

(Keenan and Blackshaw, 1999; Shelley, C. and 

Lovatelli, A. 2011) จดัอยูใ่นวงศ ์  Portunidae 

ประกอบไปดว้ย 4 ชนิด คือ S. serrata (Forskal, 

1775) S. olivacea (Herbst, 1976) S. 

tranquebarica (Fabricius, 1798) และ S. 

paramammosian (Estampador, 1949) (Keenan, 

et al., 1998) (Shelley, C. and Lovatelli, A. 

2011) โดยปูทั้ง 4 ชนิดมีความส าคญัทาง

เศรษฐกิจในตลาดการคา้สตัวน์ ้ าเป็นอยา่งมาก 

(FAO, 2012) ในการท่ีจะควบคุมการใชปู้ทะเล

ในธรรมชาติโดยตอ้งท าความเขา้ใจในดา้น

พลศาสตร์ประชากร และการจดัการลูกปูรวมทั้ง

การจดัการดา้นผลิตภณัฑท่ี์ท าจากปูทะเลซ่ึงมีผล

ต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรณีท่ีแพอ้าหารจาก

ผลิตภณัฑปู์ทะเลหรือจากผลิตภณัฑข์องปูชนิด

อ่ืนในวงศ ์ Portunidae  โดยการจ าแนกชนิดของ

ปูทะเลออกจากปูชนิดอ่ืนๆ ในวงศ ์ Portunidae 

ไดน้ั้นก็จะสามารถช่วยแกปั้ญหาดงักล่าวได ้ ใน

การท่ีจะจ าแนกชนิดของปูทะเลใหไ้ดผ้ลท่ี

ถูกตอ้งและแม่นย  านั้น สามารถท่ีจะน าเทคนิค

ทางดา้นพนัธุศาสตร์โมเลกลุมาใชไ้ดโ้ดยเฉพาะ

การตรวจสอบโดยใชป้ฏิกิริยาพีซีอาร์ ซ่ึงใน
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การศึกษาคร้ังน้ีไดอ้อกแบบไพรเมอร์จ านวน 2 

คู่ จากยนีในไมโตคอนเดรียเพ่ือใชป้ฏิกิริยาพีซี

อาร์ โดยไพรเมอร์คูท่ี่ 1 จ าเพาะส าหรับปูในวงศ ์

Portunidae และคู่ท่ี 2 จ าเพาะส าหรับปูในสกลุ 

Scylla ซ่ึงผลจากการทดลองจะสามารถแยกปูใน

สกลุ Scylla ออกจากปูชนิดอ่ืนๆ ในวงศ ์

Portunidae ได ้

[วธีิด าเนินการวจิยั] สกดัดีเอน็เอของปูในวงศ ์

Portunidae จากกลา้มเน้ือขาเดินคู่ท่ี 1 และคู่ท่ี 2 

โดยใชชุ้ดสกดั Genomic DNA Mini Kit 

(Favorgen, Taiwan) เพื่อน ามาใชเ้ป็นตน้แบบใน

การเพ่ิมปริมาณดว้ยปฏิกิริยาพีซีอาร์ 2 คร้ัง โดย

ในคร้ังแรกจะใชไ้พรเมอร์ท่ีจ าเพาะกบัปูในวงศ ์

Portunidae (Port_SLF1/Port_SLR1) ดว้ย

ปฏิกิริยาพีซีอาร์ 1 รอบท่ี 94 องศาเซลเซียส นาน 

2 นาที ตามดว้ย 35 รอบของ 94 องศาเซลเซียส 

นาน 30 วนิาที 52 องศาเซลเซียส นาน 30 วนิาที 

72 องศาเซลเซียส นาน 30 วนิาที และตามดว้ย 1 

รอบท่ี 72 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที การเพ่ิม

ปริมาณดว้ยปฏิกิริยาพีซีอาร์คร้ังท่ี 2 จะใชไ้พร

เมอร์ท่ีจ าเพาะกบัปูในสกลุ Scylla 

(ScySpec_H1/ 

PortSLR_uL1) ดว้ยปฏิกิริยาพีซีอาร์ 1 รอบท่ี 94 

องศาเซลเซียส นาน 2 นาที ตามดว้ย 35 รอบของ 

94 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที 46 องศา

เซลเซียส นาน 30 วนิาที 72 องศาเซลเซียส นาน 

30 วนิาที และตามดว้ย 1 รอบท่ี 72 องศา

เซลเซียส นาน 1 นาที จากนั้นน าผลิตภณัฑจ์าก

ปฏิกิริยาพีซีอาร์ทั้ง 2 คร้ังมาท าการตรวจสอบ

ขนาด 

[ผลการวจิยั] แถบดีเอน็เอท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑ์

จากปฏิกิริยาพีซีอาร์ท่ีถูกเพ่ิมปริมาณดว้ยไพร

เมอร์ท่ีจ าเพาะกบัปูในวงศ ์ Portunidae มีขนาด 

731 คู่เบส และแถบดีเอน็เอท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑ์

จากปฏิกิริยาพีซีอาร์ท่ีถูกเพ่ิมปริมาณดว้ยไพร

เมอร์ท่ีจ าเพาะกบัปูในสกลุ Scylla มีขนาด 241 คู่

เบส 

[วจิารณ์] ผลการทดลองพบวา่ไพรเมอร์ท่ี

จ าเพาะกบัปูในสกลุ Scylla ออกจากปูในวงศ ์

Portunidae ได ้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสามารถ

น าไปใชใ้นการจดัการประชากรของปูทะเลใน

สกลุ Scylla ทั้งในดา้นการจดัการปูในธรรมชาติ

และในเร่ืองความปลอดภยัของอาหาร 
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Abstract 

 
There is an eager desire for verification of 
crabs and crab products, both for regulatory of 
Mud crabs utilization in natural and for 
consumer protection. Understanding of Mud 
crab seed stock population and identification 
is a serious problem in world fishery. 
Molecular markers are used for the 
identification of species and population in 
crabs biology and can also used to support 
investigations and deter food deception. This 
study examines the development and 
application of specific primers for 
identification Portunidae and Scylla spp. The 
results showed that a portunid-specific primer 
is 731 base pairs and Scylla-specific primer 
with 241 base pair. Therefore, the uses of 
molecular marker used in this study were able 
to identify Scylla species which can be used 
as basic information in the study of crab 
biology and food safety.  
[Introduction] The genus Scylla, which 
belongs to the family Portunidae, is 
comprised of four species that are commonly 
known as mud crab (Keenan and Blackshaw, 
1999; Shelley, C. and Lovatelli, A. 2011) 
including the S. serrata (Forskal, 1775), S. 

olivacea (Herbst, 1976), S. tranquebarica 
(Fabricius, 1798), and S. paramammosian 
(Estampador, 1949) (Keenan, et al., 1998) 
(Shelley, C. and Lovatelli, A. 2011). Of these, 
several species are widely traded at the 
international level across its range from the 
FAO database (The state of world fisheries 
and aquaculture, 2012). Management of 
Scylla spp. ideally aims to balance the 
optimization of yield with the natural 
resources. To understand the nature of the 
Mud crabs in population dynamic and stock 
structure eventually provide to setting catch 
quotas in world fishery. In fishery industry, to 
identify of crab products is important for 
human health, it can represent health risks to 
consumers through substitution of species. 
Molecular technique is a very good tool for 
the identification of crab species. The 
methodology is usually based on Polymerase 
Chain Reaction (PCR), which targets a 
specific genetic marker that is able to 
discriminate species. Now there is limit 
information about Scylla spp. in Thailand to 
estimate identification, population dynamic 
and stock structure. In this study, we used 
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Scylla-specific primer from mitochondrial 
DNA (mtDNA) to establish the genetic 
differentiation between the potunidae and to 
help resolve fraud food to consumers.  
[Materials and Methods] Total genomic 
DNA from portunid crabs were extracted 
from muscle tissues of the first or the second 
walking legs using Genomic DNA Mini Kit 
(Favorgen, Taiwan). The PCR reaction was 
prepared in 0.5 ml PCR tube; portunid-
specific marker (Port_SLF1/Port_SLR1) and 
Scylla-specific primer 
 (ScySpec_H1/PortSLR_uL1) were used. The 
PCR cycling profile for identify portunidae 
started with an initial denaturation at 94oC for 
2 min, followed by 35 cycles of 94oC for 30 
sec, 52oC for 30 sec, 72oC for 30 sec and then 
finalized an extension at 72oC for 1 min. The 
PCR cycling profile for identify Scylla spp. 
started with an initial denaturation at 94oC for 
2 min, followed by 35 cycles of 94oC for 30 
sec, 46oC for 30 sec, 72oC for 30 sec and then 
finalized an extension at 72oC for 1 min. The 
resulting PCR amplicons are then analyzed to 
reveal the characteristic of portunid and Scylla 
spp.           
[Results] Partial sequences of the mtDNA, 
731 and 241 bp in size from portunid-specific 
primer and Scylla-specific primer, 
respectively, of the 9 portunidae and 4 Scylla 
spp. were studied. The results showed that, 
portunid universal primer was amplified all of 
portunidae and Scylla-specific primer was 
amplified only Scylla spp.                        
[Discussion] Our results indicated that the 
portunid-specific primer and Scylla-specific 

primer were identified crabs from this family 
and were seperated Scylla spp. out of other 
crabs. This information is necessary for 
developing an efficient sustainable 
management plan to reduce the exploitation of 
this species living in this area and to maintain 
genetic variations of this species in the long 
run. In addition, the need for accurate product 
labeling to generate consumer confidence in 
any initiative designed to promote good 
fisheries management is obvious. 
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