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RESEARCH ARTICLE

Examine Upper Respiratory Tract Disorders in Thoroughbred 

Racing Horses by Using A Resting Videoendoscope

Suphannika Phutthachalee1*, Suvaluk Seesupa1, Ruxpon Dejkong2,Suchat Wattanachai1

Abstract
Objective - To examine upper respiratory tract disorders in Thoroughbred racing 

horses by using a resting videoendoscope.  

Material and method - Clinical history and physical examination of racing horses were 

performed. The horses were allowed to canter for exercise test about fi ve minutes.  

Upper airways of 83 horses were examined using a videoendoscope during resting 

immediately after 5 min of cantering exercise without sedation.  

Result - Seventy-two of 83 horses (86.8%) had upper respiratory disorders and 34 

horses had more than one disorder (41%). There are 129 records of disease observation 

induced in the study. The respiratory tract disorders were categorized into 47/129 

(36.4%) of recurrent laryngeal neuropathy (RLN) and 33/129 (25.6%) of pharyngeal 

lymphoid hyperplasia (PLH). Other abnormalities were included pharyngitis (9.3%), 

rhinitis (7.0%), dorsal displacement of the soft palate (5.4%), guttural pouch empyema 

(3.1%), epiglottitis (2.3%), epiglottic entrapment (1.6%), and nasal polyp (0.8%). 

Conclusion - Age of horse signifi cantly correlated with PLH lesion (p< 0.01) whilst sex, 

body weight and height did not show any correlation (p>0.05). A signifi cant variance   

(OR= 6.3, p<0.05) was found in 95.5% of horses with clinical signs and in 76.9% of 

horse without clinical signs. Upper respiratory tract disorders were common in racing 

horses with respiratory noise or poor performance. Resting videoendoscope was 

helpful in determining abnormalities of upper airway.

Keywords: Upper airway, Racing horses, Resting videoendoscope
1Department of Surgery and Theriogenology, Faculty of Veterinary Medicine , Khon Kaen University, Khon Kaen, 

Thailand 40002. 
2Large Animal Clinic, Veterinary Teaching Hospital, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, 

Khon Kaen, Thailand 40002.
* Corresponding author E-mail: suphannika@kku.ac.th
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การศึกษาปัญหาระบบทางเดินหายใจส่วนต้นในม้าแข่งโทโรเบรด 

โดยใช้กล้องวิดีโอเอนโดสโคป

สุพรรณิกา พุทธชาลี1*สุวลักษณ์ ศรีสุภา1 รักษ์พล เดชคง2 สุชาติ วัฒนชัย1

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์  เพื่อตรวจปญหาระบบทางเดินหายใจส่วนต้นในม้าแข่งโทโรเบรด โดยการส่อง

กล้องวิดีโอเอนโดสโคปในขณะพัก 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ม้าทุกตัวได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย หลังจากนั้นจึงนำาม้าไป

ออกกำาลังกายด้วยการวิ่งโขยกเป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาที ก่อนนำาม้าไปส่องกล้องวิดีโอเอนโด

สโคปทันที ด้วยการควบคุมม้าโดยไม่ใช้การวางยาซึม 

ผลการศึกษา ในม้าทั้งหมด 83 ตัว พบว่า 72 ตัว (ร้อยละ 86.8) มีปญหาของระบบทางเดิน

หายใจส่วนต้น และม้า 34 ตัว (ร้อยละ 41) ที่มีความผิดปกติมากกว่าหนึ่งอย่าง โดยความผิด

ปกติท้ังหมดนับได้เป็น 129 ความผิดปกติ ซึ่งความผิดปกติต่างๆ สามารถแยกได้เป็นปญหา

อัมพาตกล่องเสียง 47/129 (ร้อยละ 36.4) การอักเสบของเนื้อเยื่อนำ้าเหลืองบริเวณกล่องเสียง 

33/129 (ร้อยละ 25.6) และความผดิปกตอิืน่ๆ ได้แก่ การอกัเสบบรเิวณคอหอย ร้อยละ 9.3 โพรง

จมูกอักเสบ ร้อยละ 7.0 เพดานอ่อนเคลื่อนที่ผิดตำาแหน่ง ร้อยละ 5.4 การอักเสบของ guttural 

pouch  ร้อยละ 3.1 การอักเสบของฝาปิดกล่องเสียง ร้อยละ 2.3 เนื้อเยื่ออ่อนคลุมฝาปิดกล่อง

เสียงร้อยละ 1.6 และริดสีดวงจมูก ร้อยละ 0.8 

ข้อสรุป พบว่าอายุของม้ามีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อนำ้าเหลือง

บริเวณกล่องเสียง (P<0.01) ส่วนข้อมูลอื่นๆ เช่น นำ้าหนัก เพศ และความสูง ไม่มีความสัมพันธ์

ทางสถิติกับปญหาความผิดปกติใด (P>0.05) นอกจากนี้ยังพบว่าม้าที่มีความผิดปกติของทาง

เดินหายใจส่วนต้นร้อยละ 95.5 มีความสัมพันธ์กับอาการทางคลินิก (OR= 6.3, p<0.05) ส่วน

ม้าที่ไม่แสดงอาการทางคลินิกก็สามารถตรวจพบความผิดปกติของทางเดินหายใจส่วนต้นได้ 

ถึงร้อยละ 76.9  ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นพบได้มากในกลุ่มของม้าแข่งที่

แสดงอาการหายใจเสียงดังหรือไม่มีสมรรถภาพทางด้านกีฬา     การส่งกล้องวิดีโอเอนโดสโคป

สามารถช่วยในการวินิจฉัยแยกความผิดปกติได้ดี

คำาสำาคัญ: ทางเดินหายใจส่วนต้น ม้าแข่ง การใช้กล้องวิดีโอเอนโดสโคปในภาวะพัก
1 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น 40002 

2 คลินิกสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

*ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมล์: suphannika@kku.ac.th
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Introduction 

 Upper airway obstruction is a common cause of reduced performance, 

abnormal respiratory noise and exercise intolerance in all equine athletes [1-4] 

especially during horse racing as the highest requirements for air fl ow is needed. Some 

symptoms include decreased minute ventilation, induced hypoxia, hypercapnia, increased 

airway resistance and acidosis [5,6]. Frequency of upper respiratory tract  (URT) 

disorders included dorsal displacement of the soft palate (DDSP), palatal 

instability (PI), recurrent laryngeal neuropathy (RLN) or idiopathic laryngeal hemiplagia 

(ILH), pharyngeal lymphoid hyperplasia (PLH) [1,7-13], arytenoid chondritis and 

epiglottic entrapment [2,14].  The most commonly of RLN was reported in 64% 

Thoroughbred [15] and 39 % DDSP [4]. The videoendoscopic examination is important 

in evaluating the problems of the upper respiratory tract in equine practice, especially 

horse with clinical signs of respiratory diseases such as poor performance, respiratory 

noise, nasal discharge (mucus, pus, blood, food), coughing, facial swelling or 

respiratory distress [16-18,10].  Videoendoscope provides a higher quality image for 

evaluating the anatomy and function of the URT and clearer image than fi beroptic 

endoscopes [19]. Videoendoscope examination can assist veterinarians in making a 

definitive diagnosis in many conditions and therapeutic procedures.  In other 

conditions the endoscope may be used in conjunction with radiography, ultrasound, 

biopsy or cytology via the endoscope in order to diagnosis or therapeutic.  

 The purpose of this study was to observe upper respiratory tract disorders in 

Thoroughbred racehorses in Northeastern Thailand by using a resting videoendoscope 

examination and to evaluate anatomy and function of URT immediately after 

5 minutes of cantering exercise.

Materials and methods

Animals

 This study was performed in 83 Thoroughbred racehorses referred to the Khon 

Kaen University, Veterinary Teaching Hospital and the Korat horse hospital during 

2012 to 2014. Animal signalments were recorded including chief complains, history, 
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weighing (electronic weight machine), high measuring (KRUUSE, Denmark) regardless 

of genders. The horses were divided into two groups, the fi rst group induced horse 

with some clinical signs for instance, exercise intolerance, poor performance, abnormal 

respiratory noise, cough, nasal discharge and the second group incluced horse with 

no clinical signs.

 The horses were lunged to canter speed for about fi ve minutes or until the 

horses were tired in order to identify any abnormal respiratory sounds during exercise 

and also signs of induced fatigue.  Immediately after the exercise test, the horses were 

examined by using a resting videoendoscope without sedation, used only head collar, 

soft twitch and stall restraint.  

Endoscopic examination

 The fl exible endoscope (1,373 mm long, 9.8 mm diameter) (Pentex EG 290P, 

Japan) connected to the endoscope via the interface socket on the video processor 

(Pentax EPM-300P, Japan). The endoscope was directed and passed through the 

ventral meatus of the left nostril into the nasal passage, ethmoid region, guttural pouch 

opening, pharynx and larynx.  The examination was performed by the same veterinarian 

in all horses.   Morphological of respiratory tracts were then recorded.

Endoscopic evaluation

 Diagnosis data; RLN scored I-IV [20-22] grade 1 synchronous full abduction 

both arythenoid cartilages and symmetrical abduction;  grade 2 synchronous abduction 

both arythenoid cartilages but asymmetrical abduction; grade 3 Asynchronous 

abduction both arythenoid cartilages and asymmetrical abduction; grade 4 no abduction 

of arythenoid cartilages, PLH scored I-IV [23] grade 1 Lymphoid hyperplasia limited 

to less than 180° of the dorsal pharyngeal recess; grade 2 Lymphoid hyperplasia 

extending to the circumference of the dorsal pharyngeal recess; grade 3 Lymphoid 

hyperplasia making midline contract with the dorsal pharyngeal recess; grade 4 Small 

masses arising from either the dorsal pharyngeal recess or the pharyngeal walls and 

other abnormalities of upper respiratory tract were recorded.
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Statistical analysis

 Age, gender, body weight, height, chief complaint and endoscopic examination 

results were analyzed. Descriptive statistics (percentage) were used to describe the 

proportion of disorders in all horses and their clinical signs presented in the endoscopic 

examination. The proportion of disorders found between 2012 and 2014 were compared 

by Fisher’s exact test.  The association among individual factors (age, gender, body 

weight and height), clinical signs and the occurrence of disorders were tested by 

Univariable General Estimating Equation, which was expressed as odds ratio (OR). 

All procedures of statistic were performed by statistical program STATA (Version 10.1).  

The level of signifi cant was considered as P-value of less than 0.05. 

 Results

 Total of 83 racing Thoroughbred horses had average age of 5.4 ± 2.1 years.  

There were 16 mares, 21 stallions and 46 geldings. The mean ± SD of their body weight 

and height of all horses were 480 ± 41.2 Kg and 16 ± 0.6 hands, respectively. Chief 

complaints were respiratory noise (n=14), exercise intolerance (n=21), cough and 

nasal discharge (n=16), epistaxis (n=7) and pre-purchase examination (n=25). The 

presenting ailments were associated with abnormalities of upper respiratory tract 

disorders discovered by using the videoendoscopic examination (OR= 6.3, p<0.05).  

The horses exhibiting clinical signs with URT disorders and found respiratory tract 

abnormalities was 95.5% whereas those without clinical sign was 76.9% (Table 1).  In 

39 horses without any clinical signs, thirty horses (76.9%) had an upper respiratory 

tract disorders by videoendoscopic examination.  The instrument is therefore useful 

for upper airway diagnosis.  

 The analysis showed that height, body weight and gender has no signifi cant 

correlation with the occurrence of upper respiratory tract disorders (P> 0.05). Prevalence 

of PLH, which was observed more common in younger horses, had a signifi cant 

association with age of horse in this study (p < 0.01). (Table 1). 

 The resting videoendoscopic examination revealed that 86.8 % (72/83) of 

horses had upper respiratory abnormalities, in addition, 41% (34/83) of horses had 

more than one disorder.  There were only 11 (13.3%) horses had normal respiratory 
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tract (Table 2). The proportion of disease approximately 41% of cases (n=34) were 

detected more than one disorder.  The associations between risk factors and occurrence 

of disease, the multiple records per observation were used to analyse the data.   From 

total of 83 horses, 129 records of disease were observed.  In the disease observation, 

91.5% (118/129) with abnormal clinical signs had respiratory tract abnormalities for 

36.4% (47/129) of RLN, 25.6% (33/129) of PLH (Table 3).  Other abnormalities included 

pharyngitis (9.3%), rhinitis (7%), dorsal displacement of the soft palate (DDSP) (5.4%), 

guttural pouch empyema (GPE) (3.1%), epiglottitis (2.3%), epiglottic entrapment (EE) 

(1.6%), and nasal polyp (0.8%) (Figure 1).

Table 1. Relationship between clinical signs and resting endoscopic fi nding in horses

Figure 1. Abnormalities of upper respiratory in 118 disorders

Clinical signs  Number of horses % 
Clinical signs of respiratory tract 
   Clinical signs with URT disorders: 
       Respiratory noise 
       Non-exercise tolerance 
       Cough/discharge 
       Epistaxis  
No clinical signs of respiratory tract  
   No clinical signs with URT disorder 

44 
42 
14 
21 
16 
7 

39 
30 

53 
95.5 
16.9 
25.3 
19.3 
8.4 
47 

76.9 
 
 

                
Figure 1. Abnormalities of upper respiratory in 118 disorders 
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Table 2. Resting videoendoscopic fi ndings in 83 horses

PLH: pharyngeal lymphoid hyperplasia; RLN: recurrent laryngeal neuropathy; DDSP: 

dorsal displacement of the soft palate; EE: epiglottic entrapment; GPE: guttural pouch 

empyema

 
 
Table 2. Resting videoendoscopic findings in 83 horses 
 
Diagnosis Number of horse (%)  
Upper airway abnormalities 
Single abnormality observation: 
   PLH 
   RLN 
   DDSP 
   EE 
   Rhinitis 
   GPE 
   Nasal polyp  
   Epiglottitis 
   Pharyngitis 
Multiple abnormality observation: 
   PLH + RLN                                                               
   PLH + DDSP                                                            
   RLN + DDSP                                                             
   RLN + Rhinitis                                                          
   RLN + Pharyngitis                                                    
   RLN + GPE                                                                
   PLH + Nasal polyp                                                   
   PLH + EE                                                                 
   PLH + Pharyngitis                                                   
   GPE + Pharyngitis                                                   
   PLH + RLN + DDSP  
   PLH + RLN + Epiglottitis                                                  
   PLH + RLN + Rhinitis                                                
   PLH + RLN + Pharyngitis 
   PLH + DDSP + Pharyngitis                                          
   RLN + DDSP + Rhinitis      
   PLH + RLN +DDSP + Pharyngitis                                     
Normal upper airway observation                                                  

72 (86.8%) 
38 (45.8%) 
9 
20 
- 
1 
3 
1 
- 
2 
2 
34 (41%) 
9 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
11 (13.2%)      

 

 
PLH: pharyngeal lymphoid hyperplasia; RLN: recurrent laryngeal neuropathy; DDSP: 
dorsal displacement of the soft palate; EE: epiglottic entrapment; GPE: guttural pouch 
empyema 
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Table 3.  Resting videoendoscopic laryngeal function score and pharyngeal lymphoid 

hyperplasia score fi ndings in 118 multiple disorders

Discussion 

 Videoendoscope examination after exercise without sedation presents valuable 

results of URT disorders.  Various conditions diagnosed of this study were similar to 

previous reports in that horses presenting clinical signs such as poor performance or 

respiratory noise had high association with abnormalities of upper airway detected by 

endoscopic examination were common in horses and in our study found URT disorders 

in racehorses without a clinical signs [24,13,25,6,3].

 In the present study, the clinical signs associated with URT disorders were 

mostly found in exercise intolerance or poor performance horses (25.3%) and similar 

results were also found in previous reports [26,27,3].  URT disorders associated with 

poor performance was determined in 148 (256) horses [3]. This was found in 21 horses 

and occurred in RLN 15 horses and the most cases of DDSP was reported with 

respiratory noise.  Generally, horses with abnormal respiratory noise had DDSP and 

RLN were noted [28,29].

 Lane et al.[11] reported that 11% of horses having DDSP did not show detectable 

characteristics of abnormal respiratory sounds during exercise, which is similar to this 

study. Derksen et al.[30] and Franklin et al. [25] reported that the objective evaluation 

of abnormal respiratory sound using spectral analysis may be a more benefi cial methods 

to diagnosis DDSP.

Table 3.  Resting videoendoscopic laryngeal function score and pharyngeal 
lymphoid hyperplasia score findings in 118 multiple disorders 

Score  Number of horses % 

Recurrent laryngeal neuropathy (n = 47) 
Grade 1   
Grade 2   
Grade 3 
Grade 4 

Pharyngeal lymphoid hyperplasia (n = 33) 
Grade 1   
Grade 2   
Grade 3 
Grade 4 

 
13 
15 
11 
8 
 

5 
9 

13 
6 

 
10.08 
11.63 
8.53 
6.2 

 
3.88 
6.98 

10.08 
4.65 

 
Discussion  

Videoendoscope examination after exercise without sedation presents valuable 
results of URT disorders.  Various conditions diagnosed of this study were similar to 
previous reports in that horses presenting clinical signs such as poor performance or 
respiratory noise had high association with abnormalities of upper airway detected by 
endoscopic examination were common in horses and in our study found URT 
disorders in racehorses without a clinical signs [24,13,25,6,3]. 

In the present study, the clinical signs associated with URT disorders were 
mostly found in exercise intolerance or poor performance horses (25.3%) and similar 
results were also found in previous reports [26,27,3].  URT disorders associated with 
poor performance was determined in 148 (256) horses [3]. This was found in 21 
horses and occurred in RLN 15 horses and the most cases of DDSP was reported with 
respiratory noise.  Generally, horses with abnormal respiratory noise had DDSP and 
RLN were noted [28,29]. 

Lane et al.[11] reported that 11% of horses having DDSP did not show 
detectable characteristics of abnormal respiratory sounds during exercise, which is 
similar to this study. Derksen et al.[30] and Franklin et al. [25] reported that the 
objective evaluation of abnormal respiratory sound using spectral analysis may be a 
more beneficial methods to diagnosis DDSP. 

Forty-one percent of horses in our study had more than one disorder, which 
was consistent with the study of Lane et al. [10], who found upper respiratory disorder 
with more than 1 abnormality in 30% of horses.  The cause of collapse of more than 
one soft tissue structure into the upper airway during strenuous exercise is unknown 
but may be cause of unable to engagement the increased negative pressure within the 
upper airway especially if there is underlying neuromuscular dysfunction, which 
might explain the prevalence of complex exercising URT obstructions in our 
horses[31]. Janicek and Ketzner[32] reported the upper airway increased negative 
pressures within the larynx when a 25% cross-sectional area reduction is achieved by 
using a computer generated model. 
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 Forty-one percent of horses in our study had more than one disorder, which 

was consistent with the study of Lane et al. [10], who found upper respiratory disorder 

with more than 1 abnormality in 30% of horses.  The cause of collapse of more than 

one soft tissue structure into the upper airway during strenuous exercise is unknown 

but may be cause of unable to engagement the increased negative pressure within 

the upper airway especially if there is underlying neuromuscular dysfunction, which 

might explain the prevalence of complex exercising URT obstructions in our horses[31]. 

Janicek and Ketzner[32] reported the upper airway increased negative pressures 

within the larynx when a 25% cross-sectional area reduction is achieved by using a 

computer generated model.

 Form our present study, 47 (36.4%) of horses were diagnosed with grade II 

RLN (11.6%) which was higher than that of grade IV (6.2%). Aforementioned of our 

fi ndings were similar to previous study describing that less sever grade of RLN were 

commonly occurred in Thoroughbred racehorses [33,34]. The most frequently observed 

of upper airway dysfunction was RLN and all horses with RLN were affected only on 

the left side of the arythenoid cartilage (Left laryngeal hemiplagia) which was consis-

tent with Brown et al. [35] and Pothiappan et al. [36]. 

 DDSP causes an expiratory obstruction of the rima glottidis especially during 

exercise and effected horses often make a fl uttering expiratory noise and are unable 

to continue fast work [37,38,18] resulting in poor performance because of decreased 

ventilation as evidenced by reduced minute ventilation, tidal volume and oxygen con-

sumption [39]. 

 Epistaxis may cause upper airway obstruction [40,22]. EE was correlated with 

epistaxis [40].  Thickening of  aryepiglottic membrane fold are one of the predisposing 

cause of epistaxis that make suffering horse by severe airway obstruction [41] and 

RLN cause of reduction in potency of the nasopharynx and increased upper airway 

resistance during inspiration [22], reducing alveolar pressure (increased pulmonary 

negative pressure) during inhalation. This RLN was resulted in pulmonary hypertension, 

increased capillary-alveolar transmural pressure, pulmonary edema, increased cap-

illary permeability and microrupture of alveolar walls and induced exercise induce   
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pulmonary hemorrhage (EIPH) or pulmonary hemorrhage during exercise [42-45].  The 

mean age of horses with PLH ranged from 3 to 4 years. In conclusion, PLH was the 

most common in young horses. 

 The diagnosis of upper airway obstruction via resting videoendoscope in this 

study was common in Thoroughbred racehorses but some functional obstruction during 

strenuous exercise could not be ruled out in resting horses [1,26]. Some abnormal 

conditions such as intermittent DDSP, EE, pharyngeal collapse, axial deviation of the 

aryepiglottic fold, arytenoid cartilage collapse, vocal cord collapse, soft palate instability 

and epiglottic retroversion were mostly common cause of dynamic nasopharynx collapse 

during strenuous exercise but not in a resting horse [46,47,38,48,31]. Lane et al. [11] 

reported 85% of endoscopic examined cases at resting stage causing a false negative 

diagnosis when compared to endoscopic examination at high-speed treadmill exercise 

(HSTE). 

 From our study, although horses did not show clinical signs of respiratory, 

abnormalities of URT can affect performance of the horses. Therefore, the videoendoscopic 

examination is very important for diagnosis of URT disorder.  The instrument  is crucial 

for examination of sport horses.
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RESEARCH ARTICLE

The use of electro-acupuncture to reduce stiffness of longissimus 

dorsi in Thoroughbred racehorse having clinical back pain

Suphannika Phutthachalee1*, Suchart Wattanachai1, Prasarn Tangkawattana2, Pavin Saihoo3

Abstract
Objective – The study was conducted in 13 Thoroughbred racehorses in Northeast 

of Thailand. The thoracolumbar pain score (TPS) was applied to confirm the clinical 

back pain of these horses.

Material and method – The thoracolumbar pain score (TPS) was applied to 

confirm the clinical back pain of these horses.  The custom-made muscle indenter with 

ball-shaped head was used for measuring the stiffness of longissimus dorsi muscle 

at the 16th thoracic (T16), 18th thoracic (T18) and lumbar (L2) vertebrae, both before 

and after administrating electro-acupunctures at Bai-Hui, Yao-Qian, Yao-Zhong and 

Yao-Hou acupoints. The electrical stimulation was run at 80-120 mHz and 0.5-2 mA 

for 20 minutes.

Result –The results showed that the post-acupuncturing stiffness at T16, T18 and L2 

on the left side reduced 2.6, 7.7 and 10.9% and that on the right side reduced 12.7, 

9.5 and 12.2%, respectively.

Conclusion -  It was apparent that TPS of the left side was generally higher than that 

of the right side, reflecting their repeated uses in a counterclockwise manner.  These 

differences would be related to the initial stiffness of the muscle and frequencies, 

amplitude and duration of the electrical stimulation.

Keywords: Back pain, Electro-acupuncture, Muscle indenter, Muscle stiffness, 

Thoroughbred racehorse
1Department of Surgery and Theriogenology, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, 
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การใช้การฝังเข็มแบบกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อลดความตึงของ

กล้ามเน้ือ longissimus dorsi ในม้าแข่งสายพันธุ์โธโรเบรด

ที่มีอาการปวดหลัง

สุพรรณิกา พุทธชาลี1*, สุชาติ วัฒนชัย1, ประสาน  ตังควัฒนา2, ภาวิน  สายหู3

บทคัดย่อ

 อาการปวดหลังซึ่งรักษายากและมักกลับมาเป็นซำ้าได้อีก จัดว่าเป็นสาเหตุสำาคัญท่ี

ทำาให้สมรรถนะของม้ากีฬาลดลง การรักษาโดยการฝงเข็มแบบกระตุ้นด้วยไฟฟาเป็นทางเลือก

หนึ่งที่นำามาใช้เพ่ือลดความตึงของกล้ามเน้ือและบรรเทาอาการเจ็บปวดแทนการใช้ยาลดการ

อักเสบ การศึกษาครั้งน้ีทำาการทดลองในม้าแข่งสายพันธุ์โธโรเบรด (Thoroughbred) ท่ีได้รับ

การวินิจฉัยว่ามีอาการปวดหลังจำานวน 13 ตัวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

โดยการประเมินระดับความเจ็บปวดด้วย The thoracolumbar pain score (TPS) ซึ่งเห็นได้ชัด

ว่าค่า TPS ทางด้านซ้ายมักสูงกว่าทางด้านขวา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานของม้าแบบซำ้าๆ

ในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา และใช้เครื่องมือ custom-made muscle indenter calibration วัด

ความตึงของกล้ามเนื้อหลัง longissimus dorsi ที่ตำาแหน่ง T16, T18 และ L2 ก่อนและหลัง

การรักษาด้วยการฝงเข็มแบบกระตุ้นไฟฟาท่ีตำาแหน่ง Bai-Hui, Yao-qian, Yao-zhong และ 

Yao-hou  ด้วยคลื่นความถี่ 80-120 mHz และ 0.5-2 mA เป็นเวลา 20 นาที ผลการศึกษาพบ

ว่า ค่าความตึงของกล้ามเนื้อภายหลังการฝงเข็มท่ีตำาแหน่ง T16, T18 และ L2 ข้างซ้ายมีค่า

ความตึงของกล้ามเนื้อลดลง 2.6, 7.7 and 10.9% และข้างขวา ลดลง12.7, 9.5 และ 12.2% 

ตามลำาดบั ซึง่ความแตกต่างเหล่านีเ้กีย่วข้องกับ ความตงึของกล้ามเน้ือ ความถี ่ความกว้างและ

ระยะเวลาของการกระตุ้นด้วยไฟฟา

คำาสำาคัญ: ปวดหลัง การฝงเข็มแบบกระตุ้นไฟฟา muscle indenter ความตึงของกล้ามเนื้อ 

ม้าแข่งสายพันธุ์ โธโรเบรด
1ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002
2ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002
3ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

* ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมล์: suphannika@kku.ac.th
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Introduction

 Back pain has been one of the most important health problems of Thoroughbred 

racehorses in worldwide, including Thailand. The ailment is difficult to treat and 

usually relapses; thus retarding athletic performances of the horses [1]. A field study 

showed that about 74.3% of the horses with back pain also showed sign of lameness, 

but only 32.4% of the horses with lameness showed sign of back pain [2]. Swift, 

wrong or un-rhythmic and hyper-extended movements of thoracolumbar region of the 

horse, especially while having rider on its back, can produce single or multiple injuries 

of the load-bearing tissues, ligaments, thoracolumbar vertebrae and various 

muscles attaching the vertebral spines, e.g. trapezius thoracis, spinalis thoracis, 

longissimus dorsi, posterior pectoralis, latissimus dorsi, serratus ventralis thoracis 

and rhomboideus [2, 3, 4, 5]. Stiffness or injury of these load bearing tissues, 

particularly longissimus dorsi, can cause a certain degree of back pain [6, 7, 8, 9]. 

The pain does not only limit the dorsoventral movement and extension of T13 and T17 during 

walking and T17 and L1 during trotting [10], but also changes behaviors and responses 

to equestrian, such as retracting, swaying, biting, short striding, rear leg dragging, 

refusing to jump across the barrier, etc., if the pain areas are aggravated [3, 8, 11].

 Diagnoses of back pain can be performed by radiography, ultrasonography, 

scintigraphy, electromyography, deep palpation and measurement of muscle stiffness. 

However, each diagnostic approach has it is own limits. Thick back muscles shall 

reduce the acuity of radiographic silhouette and ultrasonography of the abnormal 

vertebrae and deep structures. Unavailability of scintigraphic and electromyographic 

equipment for the field practice is always the major complaint among the equine 

veterinarians [12, 13]. Deep palpation may be practical to trigger a painful response 

of superficial muscles, but unlikely to locate the exact painful sites. To overcome 

such obstacles, tissue indenter was designed upon the physical and electrical basis 

of tissue elasticity expressing in relationship with it is pathological changes [14, 15, 

16]. At present, this method has been widely extended to bioengineering works in 

humans, such as skin cancer [17], mammary tumor [18], mechanical properties 

of articular cartilage [19] and early detection of arthritis [20]. In the experimental 
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animals, the equipment was used in the study of heart disease, mammary tumors 

and liver pathology in mice [21], cartilage in cattle [19] and lung and kidney in lambs 

[22]. For the measurement of muscle stiffness, electrical resistance and displace-

ment against the known indentation force of the examined muscle is calculated and 

transformed to the muscle stiffness [23].In this regard, muscle indenter with 

ball-shaped head was used to measure stiffness of longissimus dorsi in horse.

 Various analgesic and anti-inflammatory drugs, including non-steroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAIDs), opioids, α
2
-adrenergic agonists and corticosteroids, 

have been the drugs of choice for the treatment of chronic back pain. However, 

adverse effects from the long-term uses of these drugs must be highly cautious. 

Incidentally, numerous alternative treatments, such as ultrasound, physiotherapy, 

shockwave, massage, heat or cold application, chiropractice and acupuncture, have 

been recruited [8, 24, 25, 26, 27]. Among these alternatives, electro-acupuncture 

using dry needles and controlled frequencies and amplitudes [28] is applied to 

trigger a train of pathophysiological responses, such as the release of endogenous 

opioids, and regulation of blood pressure through vasodilatation and re-vascularization, 

leading to the reduction of vascular congestion, replenishment of nutrients and 

oxygen and drainage of waste and toxic substances from the acupoints. Activation 

of the inflammatory inhibition, decrease of pain together with reparation and prevention 

of any complications are also expected [29, 30]. Thus far, four acupoints have been 

suggested for horses with back pain--Bai-Hui (the indentation between spinous 

process of last lumbar vertebra and first sacral vertebra), Yao-Qian (6 cm. lateral 

to the middle between the first and second lumbar vertebrae), Yao-Zhong (6 cm. 

lateral to the middle between the second and third lumbar vertebrae) and Yao-Hou 

(6 cm. lateral to the middle between the third and fourth lumbar vertebrae) [30].  Xie 

[32] claimed that the electro-acupuncture with frequency of 80-120 Hz is claimed to 

perform better than that of 20 Hz of which 82.4% of horses with back pain returned to 

normal uses after receiving electro-acupunctures for 2-4 times.

 This study was conducted in Thoroughbred racehorses being raised in three 

northeastern provinces (Nakhonratchasima, Khon Kaen and Udonthani) of Thailand. 
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Only horses being diagnosed with stiffness of longissimus dorsi in horse with clinical 

back pain were subjected to electro-acupuncture. The pre- and post-acupuncturing 

stiffness of longissimus dorsi measured by a custom-made muscle indenter was compared.

Materials and Methods

 Horses: Thirteen Thoroughbred racehorses (6 geldings, 2 stallions and 5 

mares), aging  3-10 (4.6±2.44) years old. Thoracolumbar pain score were evaluated 

before custom-made muscle indenter, having or total thoracolumbar pain score higher 

than 10 (Table 1-2), were recruited for the measurement of muscle stiffness before 

and after immediately the administration of electro-acupuncture because the effect of 

pain relief is often immediate after acupuncture [8]. Four horses (1 mare and 3 geldings), 

without having any detectable sign of back pain or thoracolumbar pain score lower 

than 10, were used for creating two calibration curves between voltage output vs force 

and voltage output vs displacement of the indenter’s head. The use of these horses was 

approved by the Ethic Committee of Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

 Thoracolumbar pain score (TPS): The scoring criteria were modified from Xie 

et al. [27] The measurement was performed by palpation and during three movement 

patterns on sand or loose deep soil, including straight (walking and trotting), circling 

(walking and trotting) and backward patterns (Table 1) by one person. Bilateral 

palpations were made from the thoracic region to the sacral region in three straight 

lines—the dorsal midline from the top of the shoulder to the base of the tail, the muscular 

groove line (groove between the longissimus dorsi and iliocostalis muscles) from the 

caudal angle of the scapula to the lumbar region and the lateral line (the depression 

at 9 cm lateral to the muscular groove line) (Figure 1). 

 Measurement of stiffness of longissimus dorsi: The horse was set in a 

square-standing position prior to measuring. Pre- and post-acupuncturing stiffness 

was measured the metal collar of the indenter was placed to the skin surface about 5 

cm lateral from the dorsal midline bilaterally and triplicately at the 16th thoractic (T16), 

18th thoracic (T18) and 2nd lumbar (L2) vertebrae (Figure 1) and repeated three times 

were recored by one person. A custom-made muscle indenter was modified from a 
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linear variable displacement transducer (LVDT; ULSC25-10, Monitran, Penn, Bucks, 

UK). Ball-shaped head of the transducer was glued with a nylon bead having a diameter 

of 14 mm.  An intervening spring was placed between the bead and LVDT. These 

components were protected by a metal collar with an outer diameter of 29 mm. The 

standard weighing machine and LVDT calibration gauges were used for calibrating 

the muscle indenter. Two calibration curves between voltage output vs forces (N, 1 N 

= 101.971 g) and voltage output vs displacements of the bead (m) were made for the 

four normal horses. Thus, linear equations for force (r2=0.99, n =12) and displacement 

of the bead (r2 = 0.99, n = 12) were obtained and stiffness was calculated using the 

following equation 1; 

Equation 1
Voltage  = 1.1217xForce + 2.118 ➔➔  Force (N) = (Voltage - 2.118)/1.1217

Voltage  = -0.450xDisplacement + 6.071  ➔➔ Displacement (m) = (6.071 - Voltage)/0.450

Stiffness = Force/Displacement

Stiffness (N m-1) = (Voltage – 2.118) x 0.450/(6.071 – Voltage)x1.1217

Stiffness (N m-1) = (0.450Voltage – 0.9531)/(6.8098 – 1.1217Voltage)

 Electro-acupuncture: The skin was prepared by 0.5% chlohexidine scrub and 

isopropyl alcohol. Sterile solid needles having size of 0.35x50 mm and diameter of 

0.25–0.75 mm were used (Kingli Medical Appliance Co. Ltd., China). Four acupoints 

following Yu (1984) were Bai-Hui (a pit between the spinous process of the last 

lumbar and first sacral vertebrae), Yao-Qian (about 6 cm lateral to the middle point 

between the first and second lumbar vertebrae), Yao-Zhong (about 6 cm lateral to 

the middle point between the second and third lumbar vertebrae), and Yao-Hou 

(about 6 cm lateral to the middle point between the third and fourth lumbar vertebrae) 

(Figure 1). Stimulating current was run at 80-120 mHz in frequency and 0.5-2 mA in 

amplitude for 20 minutes by using an electronic Acupunctoscope (WQ-6F, Electronic 

Acupunctoscope, Beijing, China) [33] (Figure 1).

 Statistical analysis: Pair t-test was used for comparing the pre- and 

post-acupuncturing stiffness of longissimus dorsi at a significant level of p<0.05.



Vo
l. 

25
 N

o.
 1

 J
AN

U
AR

Y 
- J

U
N

E 
20

15

KKU 
Veterinary Journal22

Table 1. Criteria for the thoracolumbar pain scoring

Note: Modified from Xie et al., 2005 

Figure 1. (A) The thoracolumbar pain score (TPS) was applicable to detect the clinical 

back pain of the horses.  (B) The custom-made muscle indenter with ball-shaped 

head is practical for measuring the stiffness of longissimus dorsi at the T16, T18 and 

L2 vertebrae pre- and post-acupuncturing stiffness.  (C) Electro-acupuncture at Bai-Hui, 

Yao-Qian, Yao-Zhong and Yao-Hou acupoints, running at 80-120 mHz and 0.5-2 mA-

for 20 minutes.

A

B

C

Measurement Score     Criteria

Palpation 0 no obvious aggressive or avoid responding to palpation

1 local muscle contraction, lowering or avoid responding to palpation

2 head shaking, tail wagging, and pawing the ground in response to palpation

3 kick the investigator and violent response to palpation

Straight and 0 no obvious lameness

Backward 0 Normal

Circling 1 mild lameness when walking and trotting

2 obvious lameness when walking and trotting, or reluctant to trot

3 reluctant to walk and trot indicating serious lameness

1 reluctant to move backward without difficult restraint

2 reluctant to move backward with difficult restraint

3 unable to restrain the horse to move backward
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Table 2. Thoracolumbar pain score (TPS) of thirteen horses with back pain, measured 

by palpation at three positions and during three different movement patterns. P1: the 

dorsal midline from the top of the shoulders to the base of the tail, P2: the muscular 

groove (between the longissimus dorsi and iliocostalis muscles) from the caudal 

angle of the scapula to the lumbar region bilaterally, P3: the depression 9 cm lateral 

to the second line bilaterally. L: left, R: right, LF: left front, RF: right front, LH: left hind, 

RH: right hind

 

8 

 
 
 
Horse 
No. 

Palpation= Movement patterns Total 
TPS P1 P2 P3 straight Circle Backward 

L R L R L R LF RF LH RH LF RF LH RH L R 
1 1 2 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
2 1 2 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 
3 2 1 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 
4 2 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 
5 1 2 3 2 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15 
6 2 1 3 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 
7 2 2 2 3 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15 
8 3 2 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 16 
9 3 3 3 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 18 

10 3 3 3 2 3 3 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 23 
11 3 3 3 3 3 3 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 26 
12 3 2 3 3 3 3 0 1 2 1 0 1 2 1 2 1 28 
13 3 3 3 3 3 3 0 0 1 2 0 0 2 2 2 2 29 

Mean 2.23 2.15 2.62 2.23 2.38 2.23 0.15 0.23 0.85 0.38 0.15 0.23 1.0 0.54 0.38 0.23 18 
SD 0.83 0.69 0.51 0.73 0.65 0.83 0.55 0.60 0.80 0.65 0.55 0.60 0.82 0.66 0.77 0.60 6.23 

 
Results 

Four different categories of the TPS of each horse were displayed in Table 2. All TPSs 
measured during each movement pattern were not higher than 1. The total TPSs of each horse 
ranged from 10 to 29 with an average of 18±6.23.  Nine horses were found to have TPSs of 18 or 
lower, while that of the remaining four horses were higher than 18. The mean TPSs higher than 2 
was detected only by palpation at any position. Even mean TPSs of the left sides were generally 
higher than that of the right sides with similar measuring method, pair-comparison between those 
TPSs did not show any statistical difference. The TPS was likely to have a close relationship 
with the pre-acupuncturing stiffness score (PRASS) of longissimus dorsi muscle being measured 
on the same side of the body. Apparently, the horses no. 10-13 with total TPSs higher than 20 
(Table 2) were highly expectable to have the PRASSs higher than their corresponding mean 
PRASSs (Table 3). For example, the PRASSs of the left side of the horse no. 11 with total TPS 
26 being measured at T16 (882.09 N m-1), T18 (995.28 N m-1) and L2 (882.09 N m-1) were 
higher than their corresponding mean PRASSs of T16 (730.64 N m-1), T18 (727.8 N m-1), and L2 
(671.64 N m-1), respectively (Table 3). The PRASSs on the right side of this horse at T16 
(825.54 N m-1), T18 (1,079.58 N m-1) and L2 (917.61 N m-1) were also higher than their mean 
PRASSs of T16 (711.01 N m-1), T18 (719.62 N m-1) and L2 (662.12 N m-1), respectively. In 
contrast, only the PRASS on T18 on the left side of horse no. 13 (676.92 N m-1) was lower than 
its corresponding mean PRASS (727.8 N m-1). 

Results

 Four different categories of the TPS of each horse were displayed in Table 2. 

All TPSs measured during each movement pattern were not higher than 1. The total 

TPSs of each horse ranged from 10 to 29 with an average of 18±6.23.  Nine horses 

were found to have TPSs of 18 or lower, while that of the remaining four horses were 

higher than 18. The mean TPSs higher than 2 was detected only by palpation at any 

position. Even mean TPSs of the left sides were generally higher than that of the right 

sides with similar measuring method, pair-comparison between those TPSs did not 
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9 

 
Table 3. Stiffness of longissimus dorsi muscle measured bilaterally at T16, T18 and L2 positions 
before and after receiving the electro-acupuncture 
 
 
Horse 

No. 
T16 (N m-1) T18 (N m-1) L2 (N m-1) 

Left Right Left Right Left Right 
Before  After   Before  After  Before  After   Before After Before After Before After 

1 608.29 654.04 654.04 588.15 608.29 568.02 588.15 568.02 611.03 568.02 755.55 550.15 
2 676.92 676.92 851.75 676.92 557.07 698.80 676.92 568.02 631.17 588.15 631.17 494.29 
3 816.23 917.61 825.54 816.23 846.57 917.61 882.09 1079.58 995.28 816.23 917.61 953.12 
4 608.29 654.04 654.04 588.15 608.29 568.02 588.15 568.02 631.17 568.02 703.13 550.15 
5 588.15 547.88 608.29 448.05 608.29 417.76 494.29 297.13 547.88 403.42 494.29 432.09 
6 755.55 588.15 729.34 568.02 759.68 654.04 654.04 608.29 547.88 547.88 480.24 478.34 
7 680.25 729.34 676.92 654.04 657.38 703.13 729.34 676.92 633.90 568.02 608.29 608.29 
8 755.55 588.15 729.34 568.02 759.68 654.04 654.04 608.29 547.88 547.88 480.24 478.34 
9 759.68 608.29 729.34 588.15 755.55 654.04 654.04 608.29 588.15 547.88 530.02 570.29 

10 846.57 785.89 755.55 608.29 785.89 729.34 733.47 557.07 676.92 547.88 703.13 514.06 
11 882.09 917.61 825.54 759.68 995.28 917.61 1079.58 1079.58 882.09 785.89 917.61 917.61 
12 846.57 816.23 755.55 588.15 816.23 729.34 733.47 480.24 676.92 547.88 703.13 432.09 
13 917.61 785.89 759.68 676.92 676.92 631.17 816.23 755.55 846.57 846.57 785.89 637.24 

Mean 730.64 711.92 711.03a 620.99b 727.80 672.06 710.62 642.99 671.64 598.76 662.12 581.42 
SD 128.12 124.81 114.47 97.36 123.00 139.31 150.80 220.78 149.85 134.75 164.11 170.85 

 
 
The stiffness at each measuring point on either side of the designated muscle apparently 

reduced after receiving an electro-acupuncture for 20 minutes. The mean post-acupuncturing 
stiffness scores (POASS) on the left side at the three measuring points were 711.92, 672.06 and 
598.76 N m-1 while that of the right side were 620.99, 642.99 and 581.42 N m-1, respectively 
(Table 3). The decrease percentages on the left side at the three consecutive positions were 2.6, 
7.7 and 10.9 (7.1 in average), while that on the right side were 12.7, 9.5 and 12.2 (11.5 in 
average), respectively (Fig. 1). Statistical significance was observed only on the right side of T16 
(p<0.05). 

show any statistical difference. The TPS was likely to have a close relationship with 

the pre-acupuncturing stiffness score (PRASS) of longissimus dorsi muscle being 

measured on the same side of the body. Apparently, the horses no. 10-13 with total 

TPSs higher than 20 (Table 2) were highly expectable to have the PRASSs higher 

than their corresponding mean PRASSs (Table 3). For example, the PRASSs of the 

left side of the horse no. 11 with total TPS 26 being measured at T16 (882.09 N m-1), 

T18 (995.28 N m-1) and L2 (882.09 N m-1) were higher than their corresponding mean 

PRASSs of T16 (730.64 N m-1), T18 (727.8 N m-1), and L2 (671.64 N m-1), respectively 

(Table 3). The PRASSs on the right side of this horse at T16 (825.54 N m-1), T18 

(1,079.58 N m-1) and L2 (917.61 N m-1) were also higher than their mean PRASSs of 

T16 (711.01 N m-1), T18 (719.62 N m-1) and L2 (662.12 N m-1), respectively. In contrast, 

only the PRASS on T18 on the left side of horse no. 13 (676.92 N m-1) was lower than 

its corresponding mean PRASS (727.8 N m-1).

Table 3. Stiffness of longissimus dorsi muscle measured bilaterally at T16, T18 and L2 

positions before and after receiving the electro-acupuncture
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 The stiffness at each measuring point on either side of the designated muscle 

apparently reduced after receiving an electro-acupuncture for 20 minutes. The mean 

post-acupuncturing stiffness scores (POASS) on the left side at the three measuring 

points were 711.92, 672.06 and 598.76 N m-1 while that of the right side were 620.99, 

642.99 and 581.42 N m-1, respectively (Table 3). The decrease percentages on the 

left side at the three consecutive positions were 2.6, 7.7 and 10.9 (7.1 in average), 

while that on the right side were 12.7, 9.5 and 12.2 (11.5 in average), respectively 

(Fig. 1). Statistical significance was observed only on the right side of T16 (p<0.05).

Figure 2.  Decrease percentages of stiffness of longissimus dorsi after administrating 

electro-acupuncture. The measurement was made at T16, T18 and L2 of both body 

sides. Statistical significance was observed only on the right side of T16 (p<0.05).

Discussion

 Anatomically, longissimus dorsi is the most superficial back muscle that 

receives direct impact and is convenient for the diagnostic palpation and the use of 

tissue indenter to identify its stiffness and pain. Palpation in the square-standing horses 

seems to be a more practicable diagnostic approach for back pain, rather than the 

other detections during various movements. Apparently, the TPS 3 given most likely 

by palpation contributes the major part of the total TPSs (Table 2). It is a matter of fact 

that the horse receiving a direct and ample palpating force onto the painful site or 

muscle underneath would respond by exhibiting apparent and simultaneous clinical 

signs of pain. Because the manual palpation is not applicable to the deep muscles, 
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tissue indenter is brought into uses for this particular purpose. The use of muscle 

indenter on farms or at horse stables needs appropriate restraint because application 

of twitch or sedation is not appropriate. Thus, measurement must strictly be performed 

after the horses stand still and squarely to avoid the positional and moving error during 

the measurement.

 The uses of TPS and tissue indenter could indicate that back pain on the left 

side is more severe than that on the right side. In addition, the high PRASSs (Table 3) 

were also confined in the horses with high total TPSs. The higher TPSs, PRASSs and 

mean PRASSs on the left side, rather than that on the right side, were consistent with 

the higher incidences of back pain on the left side. The uses of the horse and weight 

and position of the saddle and rider would be the primary causes of back pain in the 

Thoroughbred racehorses in Thailand. The racing competition in Thailand is generally 

set in a distance of 1-1.2 km and counterclockwise; thus, the horse has to be trained 

and restrained in a manner of moving along many counterclockwise curves of the 

racetrack. Such restraint allows more presses or bumps by the carrying weights onto 

the left side than the right side. The prolong load or repeated uses mainly on the left 

side would increase stiffness of the left back muscle, especially longissimus dorsi. 

 The direct electro-acupuncture could relax the stiffened muscle and alleviate 

the muscle pain. But the degree of relaxation is different among treatment sites. The 

lowest relaxation was detected at the left T16 where relaxation was only 2.2%. To 

relax or alleviate the muscle with high PRASS (730.64 N m-1), a repeating stimulation 

or long-term treatment may be necessary. This position is lying under the contact area 

of the saddle where weight from the saddle, rider and accessories directly presses or 

bumps onto it. Our study is quite relevant to the Xie and coworker [34] in 7 horses with 

back pain using an electro-stimulation of 80-120 Hz, 0.5-2 mA for 20 minutes. There 

were only three horses returned to normal walking, two horses on the third week and 

one horse on the fourth week, after the treatment. But a certain degree of pain was still 

detectable in the rest of the four horses. These horses would need a more vigorous 

stimulation (either in frequency, amplitude or duration) to yield a better cure rate [33]. 

Most horses with back pain (82.4%) could return to normal use after receiving 2-4 

treatments [31].
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 The appropriate stimulation at the acupoints shall trigger various physiological 

responses, including the release of endogenous opioids [28]. These substances shall 

relax the stiffened muscle; thus alleviating the pain [29]. In a biochemical reaction 

viewpoint, electro-acupuncture may be considered as a short-acting pain killer, rather 

than the long-acting pain killer [35]. This is because met-encephalin and dynorphin 

were demonstrated in horses receiving an electro-acupuncture at frequencies of 

2-100 Hz [35]. However, only encephalin increases significantly statistically. This study 

resembles the other studies in humans using different frequencies. Electro-acupuncture 

with a frequency of 2 Hz was found to trigger a release of endomorphine, enkephalin 

and ß-endorphin (together with µ and § agonists). A higher frequency at 15 Hz helps 

releasing opioid and at 100 Hz triggers dymorphin [35, 36]. The TPS in horses after 

receiving electro-acupuncture for 3 times indicated a reduction of pain more than the 

horses receiving phenylbutazone or 0.9% NaCl [27]. Algometry pain mapping in 23 

horses before and after electro-acupuncturing for 5 times indicates a lowering of pain [37].

 When the tissue and cell is injured, prostaglandins and leukotrienes were 

released to reduce the pain threshold of nociceptor (C-fiber). In response to such pain 

sensation, neural signals from the cerebrum were sent to C-fiber to release substance P 

which resulted in vasodilatation. Release of histamine from mast cell and serotonin from 

platelets were stimulated to reduce threshold of C-fiber [38]. Such pain sensation can 

be blocked by acupuncture [15].    The decrease of electrical resistance or increase 

of electrical conductivity at the acupoints by the electro-acupuncturing will stimulate 

the Aα- and A
ß
-nerve fiber to send signals to the hypothalamus of the midbrain to 

release β-endophin into cerebrospinal fluid and blood stream. Besides, descending 

pain inhibitory pathway was also stimulated to trigger peraqueductal gray matter to 

increase the release of β-endophin and nucleus raphe magnus to release serotonin 

[28]. Cortisol, a steroidal anti-inflammatory agent from adrenal gland, was also released 

to blood stream by the stimulation of adrenocorticotrophic hormone (ACTH) of the 

pituitary gland [15, 28, 34, 35].

 In conclusion, electro-acupuncture can reduce muscle stiffness of logissimus 

dorsi, thus probably reducing back pain by triggering the release of various 
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anti-infl ammatory chemicals to reduce nociception of nerve fi bers. However, effectiveness 

is dependent upon degree of initial stiffness and electrical stimulation.
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RESEARCH ARTICLE

Comparison of Subcutaneous, Percutaneous Suturing, and 

Surgical Adhesive Tapes for Skin Closure in Canine Undergoing 

Ovariohysterectomy

Thitaporn Phetkaew1, Darundr Subchanakul1, Anucha Sathanawongs2, Worapat Prachasilchai1, 

Wanna Suriyasathaporn1*

Abstract
Objective- To determine postoperative wound complications after using surgical 

adhesive tapes for skin closure of canine ovariohysterectomy compared to 

conventional wound closures.

Materials and Methods- 27 ovariohysterectomy dogs were randomly assigned into 3 

different skin closure methods including using subcutaneous suturing, percutaneous 

suturing and surgical adhesive tapes. Postoperative wounds were assessed using a 

complication wound scoring at 3 and 7 days after operation. 

Results- To compare among wound closure techniques, percutaneous suturing spent 

more times than other groups. Overall results showed that the dogs with surgical 

adhesive tapes had significantly lower complication scores than skin suturing. 

Postoperative wound using surgical adhesive tapes had signifi cantly lower swelling 

and erythema scores than skin suturing in both 3 days and 7 days after operation.

Conclusion- Skin closure with percutaneous suturing has more wound complications 

than adhesive surgical tapes.

Keywords: Sutures, Surgical adhesive tapes, Skin closure, Canine variohysterectomy
1Small Animal Clinic, Department of Companion Animal and Wildlife Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai 

University, Chiang Mai, Thailand 50002. 
2Division of Veterinary Preclinic, Department of Veterinary Biosciences and Veterinary Public Health, Faculty of

Veterinary Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 50002.
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การเปรียบเทียบการเย็บแผลโดยวิธีเย็บใต้ผิวหนัง การเย็บผิวหนัง

และการใช้เทปปิดแผลผ่าตัด จากการทำาหมันสุนัขเพศเมีย

ฐิตาภรณ์ เพ็ชรแก้ว1 ดารันดร์ ทรัพย์ชนะกุล1 อนุชา สธนวงศ์2 วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย1 

วรรณนา สุริยาสถาพร1*

บทคัดย่อ
วตัถุประสงค์ เพ่ือหาข้อแทรกซอ้นของแผลหลงัการผา่ตดัหลงั ดว้ยวิธีการใชเ้ทปปดิแผลผา่ตดั

ปิดบาดแผลที่ผิวหนังในสุนัขเพศเมียที่เข้ารับการทำาหมันเปรียบเทียบกับการเย็บวิธีปกติ

วสัดุ อุปกรณ ์และวธิกีาร สนัุขเพศเมยีทีไ่ดร้บัการทำาหมนัจำานวน 27 ตวัถกูสุม่เขา้กลุม่ทดลอง

ทีม่วิีธีการปดิผวิหนังแตกตา่งกัน 3 กลุม่ๆ ละ 9 ตวั ไดแ้ก่ การเย็บใตผ้วิหนัง การเย็บผวิหนังและ

การใช้เทปปิดแผลผ่าตัด บาดแผลหลังผ่าตัดถูกประเมินด้วยคะแนนของข้อแทรกซ้อนของ

บาดแผล ในวันที่ 3 และ 7 หลังผ่าตัด 

ผลการศึกษา ในการเปรียบเทียบเทคนิคการปิดบาดแผล การเย็บปิดผิวหนังใช้เวลามากกว่า

กลุ่มอื่น  ผลโดยรวมพบว่าการใช้เทปปิดแผลผ่าตัดมีคะแนนของข้อแทรกซ้อนต่ำากว่าการเย็บ

ผิวหนังอย่างมีนัยสำาคัญ แผลหลังผ่าตัดที่ใช้เทปปิดแผลผ่าตัดมีคะแนนการบวมและรอยแดง

น้อยกว่ากลุ่มการเย็บผิวหนังในทั้งวันที่ 3 และ 7 หลังผ่าตัดอย่างมีนัยสำาคัญ

ข้อสรุป การเย็บผิวหนังมีข้อแทรกซ้อนของแผลหลังผ่าตัดมากกว่าการใช้เทปปิดแผลผ่าตัด

คำาสำาคัญ: ไหมเย็บแผล, เทปปิดแผลผ่าตัด, การปิดบาดแผลท่ีผิวหนัง, การทำาหมันสุนัขเพศเมีย 
1 คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

* ผู้เขียนท่ีให้การติดต่อ อีเมล์: wanna.sm@hotmail.com
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บทนำา

 เทคนิคการเย็บปดิแผลผา่ตดัและการเลอืกใชวั้สดเุย็บปดิแผลท่ีผวิหนัง เปน็ปจจยัหน่ึง

ที่มีผลต่อการหายของแผลผ่าตัด เทคนิคที่นิยมใช้ในการเย็บปิดแผลที่ผิวหนังมี 2 วิธี คือ การ

เย็บผิวหนัง (percutaneous sutures) และการเย็บชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous หรือ dermal 

sutures) ให้แผลที่ผิวหนังชิดโดยไม่มีการเย็บชั้นผิวหนัง ส่วนวัสดุเย็บปิดแผลที่ผิวหนังนั้นได้มี

การพัฒนาขึ้นมาอย่างหลากหลาย เช่น ไหมเย็บแผล (sutures) เทปปิดแผล (tapes) ตัวเย็บ 

(staples) และกาวติดแผล (tissue adhesives) ซึ่งการเลือกใช้วัสดุแต่ละชนิดให้เหมาะสมนั้น

ขึ้นอยูก่บัลักษณะการใช้งาน ความสะดวก ราคา รวมถงึปฏกิิริยาตอบสนองของเนื้อเยือ่สัตวต์่อ

วัสดปุดิแผล (biologic interaction) รปูรา่งสณัฐาน (confi guration) และคณุลกัษณะทางชวีภาพ

เชิงกล (biomechanical properties) ของบาดแผลเป็นสำาคัญ [1,2] โดยไหมเย็บแผลเป็นวัสดุ

ที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปจจุบัน เน่ืองจากให้ความแข็งแรงในการพยุงเนื้อเย่ือและต้านแรงตึง

ผวิหนังท่ีบาดแผลไดด้ ีอกีทัง้ยงัสามารถใชไ้ด้กับเน้ือเย่ือแทบทุกประเภท แตอ่ย่างไรก็ตามมกีาร

ศึกษาพบว่า ไหมเย็บแผลจะไปทำาลายกลไกการปองกันการติดเชื้อตามธรรมชาติของเน้ือเย่ือ 

(local tissue defenses) เน่ืองจากการเย็บแผลซึง่ต้องใชเ้ขม็เย็บน้ันทำาใหเ้น้ือเย่ือเกิดความเสยี

หายและกอ่ให้เกดิการอักเสบตามมา การผูกมัดไหมแนน่เกนิไปทำาให้เนื้อเยือ่เสียหายและขาด

เลือด อีกทั้งไหมเย็บแผลเองก็จัดเป็นสิ่งแปลกปลอมทำาให้เน้ือเย่ือเกิดการตอบสนองโดยการ

อักเสบ ชักนำาให้เชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลได้ง่าย นอกจากนี้ในขั้นตอนการเย็บแผลจะต้องใช้เวลา

นานกว่าการปดิแผลดว้ยวิธีอืน่ๆ ทำาให้เพ่ิมระยะเวลาในการวางยาสลบ ดงันัน้ในปจจบุนัวงการ

แพทย์จึงมีการพัฒนาวัสดุชนิดอื่นขึ้นมา เพ่ือช่วยเพ่ิมทางเลือกในการปิดแผลดังท่ีได้กล่าวไป

แล้วข้างต้น [1,3,4]

 เทปปิดแผลผ่าตัด (surgical adhesive tapes) เป็นวัสดุปิดแผลอีกชนิดหนึ่งที่สามารถ

ใช้ปิดแผลผ่าตัดแทนการใช้ไหมเย็บผิวหนัง ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายในคน [5,6] เนื่องจาก

การใช้เทปทำาได้สะดวก โอกาสเกิดปฏิกิริยาตอบสนองของเนื้อเย่ือต่อสิ่งแปลกปลอมน้อยกว่า

ไหมเย็บ ทำาให้ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายของเนื้อเย่ือ และไม่จำาเป็นต้องกลับมาตัดไหม 

มีการศึกษาเปรียบเทียบการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดระหว่างการใช้เทปปิดแผลกับไหมเย็บแผลใน

ทางการแพทย์ พบว่าแผลผ่าตัดที่ใช้เทปปิดแผลที่ผิวหนังนั้นมีอัตราการติดเชื้อน้อยกว่าการใช้

ไหมเย็บแผลอย่างมีนัยสำาคัญ [1,7,8] และจากการศึกษาเปรียบเทียบเทปปิดแผลผ่าตัดชนิด

ต่างๆ 6 ชนิด พบว่าเทปปิดแผล (Steri-StripTM; 3M health care, St. Paul, Minnesota) เป็น

เทปปิดแผลผ่าตัดอันดับต้นๆที่มีประสิทธิภาพดีเมื่อเทียบกับเทปปิดแผลชนิดอื่น [9]
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 ในปจจุบัน  สัตวแพทย์ส่วนใหญ่ยังคงนิยมการเย็บปิดแผลโดยการเย็บผ่านชั้นผิวหนัง 

การศกึษาการปดิแผลผา่ตดัดว้ยการปดิผวิหนงัดว้ยเทปปดิแผลแทนการเย็บผวิหนงัในสนุขั อาจ

เป็นทางเลือกให้แก่สัตวแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสุนัขที่มีนิสัยก้าวร้าว และสุนัขจรจัด ซึ่ง

มกัมปีญหาในการตดิตามดูแลแผลหลงัผา่ตดัและการตัดไหมในกรณีทีเ่ย็บปดิผวิหนังดว้ยไหม 

ดังน้ันงานวิจัยชิ้นน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบข้อแทรกซ้อนของแผลผ่าตัดในสุนัขเพศ

เมียที่ทำาหมัน ในกลุ่มที่ปิดผิวหนังด้วยเทปปิดแผลผ่าตัด (surgical adhesive group) กลุ่มที่ใช้

ไหมเย็บผิวหนังด้วยวิธีเย็บใต้ผิวหนัง (subcutaneous suturing group) และกลุ่มที่เย็บผิวหนัง 

(percutaneous suturing group) โดยตั้งสมมติฐานว่าการหายของแผลผ่าตัดในสุนัขกลุ่มที่ใช้

เทปปิดแผลไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ใช้ไหมเย็บแผลทั้งสองแบบ 

วิธีการศึกษา

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

 การศึกษานี้คัดเลือกสุนัขเพศเมียที่มีเจ้าของ  ช่วงอายุ 6 เดือน - 6 ปี นำ้าหนักอยู่ระหว่าง 

6-20 กิโลกรัม จำานวน 27 ตวั ซึง่เข้ารบับรกิารทำาหมนัสนุขักับสำานกังานปศสุตัว์จงัหวัดเชยีงใหม่ 

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สุนัขทุกตัวผ่านการซักประวัติและตรวจร่างกายแล้วว่ามีสุขภาพดี 

ไม่ได้รบัยาปฏชิวีนะหรอืยาลดัอกัเสบมาก่อนทีจ่ะเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 7 วัน และเจ้าของสนัุข

ต้องลงชือ่ยินยอมเข้าร่วมการศกึษาวิจยั โดยการศกึษานีไ้ด้รบัการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จรรยาบรรณสัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ (เลขทีอ่นญุาต S12/2554)

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

การวางยาสลบและศัลยกรรม   

 สุนัขทุกตัวจะถูกนำาสลบด้วยไซลาซีนไฮโดรคลอไรด์ (Xylazine hydrochloride) ขนาด 1 

มก./กก. เข้ากล้ามเนื้อ และทำาการสลบด้วยไทเลทามีน/โซลาซีแพม (tiletamine/zolazepam) 

ขนาด 5 มก./กก. ทางเส้นเลือดดำา ให้ยาลดปวดทรามาดอล (Tramadol) ขนาด 4 มก./กก. เข้า

กลา้มเน้ือ และยาปฏิชวีนะเพนนิซลิลนิ/สเตรปโตมยัซนิ (Penicillin/Streptomycin) ขนาด 20,000 

ยูนิต/กก. เข้ากล้ามเนื้อก่อนการผ่าตัด [10] หลังจากเตรียมบริเวณผ่าตัดตามเทคนิคปลอดเชื้อ 

(Aseptic techniques) สุนัขจะได้รับการผ่าตัดทำาหมันเอารังไข่และมดลูกออก (Ovariohyster-

ectomy) โดยสตัวแพทย์ 1 ใน 3 ท่าน ในการผ่าตดัสุนัขทุกตวัจะไดร้บัการกรดีเปดิผิวหนังบรเิวณ

ช่องท้องส่วนท้าย (Caudal midline laparotomy) ความยาวไม่เกิน 5 ซม. [11]   เมื่อผ่าตัดเอา

รงัไข่และมดลกูออกแลว้จะทำาการเย็บเย่ือหุม้กล้ามเน้ือ (Muscle sheath) และเย็บชัน้ใตผิ้วหนัง 
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(Subcutaneous layer) ดว้ยแบบการเย็บชนิดปลอ้งธรรมดา (Simple interrupted suture) โดย

ใช้ไหมละลายชนิดโพลีแกลคติน 910 (Polyglactin 910) เบอร์ 2-0 (Ticryl 910, Sutcon, Jordan) 

การปิดบาดแผลผ่าตัดที่ผิวหนัง  

 หลังจากสุนัขผ่านการทำาศัลยกรรมทำาหมันจนถึงเสร็จส้ินข้ันตอนการเย็บปิดชั้นใต้

ผิวหนังตามรายละเอียดข้างต้น สุนัขแต่ละตัวจะถูกแบ่งเข้ากลุ่มการทดลอง ด้วยการสุ่มอย่าง

เป็นระบบ (Systematic sampling) 3 กลุ่ม ๆ ละ 9 ตัว ได้แก่ กลุ่มที่ 1 (Group 1) ได้รับการเย็บ

ใต้ผิวหนัง (Subcutaneous suturing group) แบบต่อเนื่องซ่อนปม (Buried knot continuous 

subcuticular suture) โดยใช้ไหมละลายชนิดโพลีแกลคติน 910 เบอร์ 2-0 แบบติดเข็มกลม 

กลุ่มที่ 2 (Group 2) ได้รับการเย็บผิวหนัง (percutaneous suturing group) แบบชนิดปล้อง

ธรรมดา (Simple interrupted suture) ด้วยไหมไม่ละลายชนิดโพลีเอไมด์ โมโนฟิลาเมนต์ 

(Polyamide Monofi lament) เบอร์ 2-0 แบบติดเข็มเหลี่ยม (Nylon, PolySuture ; Brazil) ไหม

แต่ละปมห่างกันประมาณ 5 มม. และกลุ่มที่ 3 (Group 3) ได้รับการปิดผิวหนังด้วยเทปปิดแผล

ผ่าตัด (surgical adhesive tapes group) ขนาดเทปแถบละ  6x100 มม. (Steri-StripTM E 4546; 

3M health care, St. Paul, Minnesota) แต่ละแถบติดห่างกัน 3 มม. สุนัขทุกกลุ่มได้รับการปิด

แผลด้วยผ้ากอซและแผ่นปิดแผล (Fixomull Stretch) อีกชั้น 

 ทำาการบันทึกเวลาทีใ่ช้ในการผ่าตดั (เริม่ลงมดี-ปิดผวิหนงัเสรจ็สิน้) และบนัทึกเวลาท่ีใช้

ในการปิดบาดแผลท่ีผวิหนัง (เริม่เย็บชัน้ใต้ผวิหนัง-ปิดผวิหนงัชัน้นอกเสรจ็สิน้) สนัุขทุกตวัได้รบั

การเฝาระวังจนกระท่ังฟนจากการสลบ เมือ่สนุขัอยู่ในท่านอนควำา่ (sternal recumbency) และ

ไม่พบการเปอนหรือการไหลซึมของเลือดบนผ้าปิดแผล จึงสามารถให้เจ้าของนำาสุนัขกลับบ้าน

ได้ โดยเจ้าของสนัุขจะได้รบัทราบข้อควรปฏบิตัใินการดแูลสุนัขหลังการทำาศลัยกรรมรวมถึงการ

ปองกันการทำาอนัตรายต่อบาดแผล ได้แก่ การใส่ปลอกคอกันเลีย การใส่เส้ือปองกัน เป็นต้น รวม

ท้ังเจ้าของสนุขัจะได้รบัการตดิต่อทางโทรศพัท์เพ่ือสอบถามความผดิปกตวัินละ 1 ครัง้ 

การให้คะแนนบาดแผล

 ในวันท่ี 3 และ 7 หลังผ่าตัด ทำาการให้คะแนนแผลผ่าตัดโดยดัดแปลงจากวิธีของ 

Sylvestre และคณะ (2002) [3] โดยประเมินจากลักษณะบาดแผลภายนอกได้แก่ รอยแดง 

(Erythema) การบวม (Swelling) การเชื่อมกันไม่สนิท (Dehiscence) และสิ่งคัดหลั่งจาก

บาดแผล (Discharge) ดังเกณฑ์การให้คะแนน (Table 1) โดยการประเมินให้คะแนนกระทำา

โดยผู้ทำาการศึกษาจำานวนสองคน 
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Table 1. Wound scoring (modifi ed from Sylvestre, Wilson and Hare, 2002 [3])

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

 ผลการประเมนิใหค้ะแนนบาดแผล จะถูกนำามาเปรยีบเทียบความแตกตา่งระหว่างกลุม่

ทดลองโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) แบบไร้

พารามเิตอรป์ระเภท Kruskal-Wallis test และเปรียบเทียบระบคุวามแตกตา่งระหว่างสองกลุ่ม

ทดลองด้วย Mann Whitney U test 

 การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้านอายุ นำา้หนัก ขนาดแผลผ่าตดั เวลาท่ีใช้ในการผ่าตดั 

และเวลาทีใ่ช้ในการปิดแผลทีผ่วิหนังระหว่างกลุ่มทดลอง  ใช้การวิเคราะห์ Univariate analysis 

โดยใช้ General Linear Model ในการคำานวณเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ดงักล่าว โดยทกุการวเิคราะห์

กำาหนดระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ p ≤ 0.05

ผลการศึกษา

 ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอายุ นำ้าหนัก ความยาวแผลผ่าตัด เวลา

ที่ใช้ในการผ่าตัด และเวลาที่ใช้การปิดผิวหนัง ของสุนัขทั้งหมด 27 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม (Table 

2) เมือ่นำาข้อมลูด้านอายุ นำา้หนกัของสนุขั ขนาดแผลผ่าตดั ระยะเวลาท่ีใช้ในการผ่าตดัของสุนัข

แต่ละกลุ่มมาเปรยีบเทยีบกัน พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถิต ิในขณะท่ีเมือ่ทำาการเปรยีบ

เทยีบระยะเวลาท่ีใช้ในการเย็บปิดบาดแผลท่ีผวิหนงัสนุขั พบว่ากลุม่ท่ีได้รบัการเย็บผวิหนงั (กลุม่

ที่ 2) ใช้เวลาในการเย็บปิดบาดแผลเฉลี่ย 472.5 วินาที มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการเย็บใต้ผิวหนัง 

(กลุ่มที่ 1) ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย 300 วินาที และกลุ่มที่ใช้เทปปิดแผลผ่าตัด (กลุ่มที่ 3) ซึ่งใช้เวลา

เฉลี่ย 275 วินาที อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

 ข้อมูลค่าเฉลี่ยของคะแนนบาดแผล ในวันที่ 3 และวันที่ 7 หลังผ่าตัดและเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ทดลองท้ัง 3 กลุม่แสดงไว้ (Table 3) พบว่าในวันที ่3 หลงัผา่ตดั สนัุข

กลุ่มที่ 2 เกิดการบวมของแผล มากกว่าสุนัขกลุ่มที่ 1 และ 3 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ในขณะ

 

และไม่พบการเปื/อนหรือการไหลซึมของเลือดบนผ้าปิดแผล 
จึงสามารถให้เจ้าของนําสุนัขกลับบ้านได้ 
โดยเจ้าของสุนัขจะได้รับทราบข้อควรปฏิบัติในการดแูลสุนัขหลังการทําศัลยก
รรมรวมถึงการป้องกันการทําอันตรายต่อบาดแผล ได้แก่ 
การใส่ปลอกคอกันเลีย การใส่เสื2อป้องกัน เป็นต้น 
รวมทั&งเจ้าของสุนัขจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เพื>อสอบถามความผิดปกติ
วันละ 1 ครั*ง  

 
การให้คะแนนบาดแผล 

ในวันที' 3 และ 7 หลังผ่าตัด 
ทําการให้คะแนนแผลผ่าตัดโดยดัดแปลงจากวิธีของ Sylvestre และคณะ 
(2002) [3] โดยประเมินจากลักษณะบาดแผลภายนอกได้แก่ รอยแดง 
(Erythema) การบวม (Swelling) การเชื)อมกนัไม่สนิท (Dehiscence) 
และสิ&งคัดหลั&งจากบาดแผล (Discharge) ดังเกณฑ์การให้คะแนน (Table 
1) โดยการประเมินให้คะแนนกระทําโดยผู้ทําการศึกษาจํานวนสองคน  
Table 1. Wound scoring (modified from Sylvestre, Wilson and 

Hare, 2002 [3]) 

1 Defined by wound edge thicker than surrounding tissue.  
2 Defined by distance of erythema from wound margin. 
3 Defined by % of suture line 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ

ผลการประเมินให้คะแนนบาดแผล 
จะถูกนํามาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติการวิเคร
าะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 
แบบไร้พารามิเตอร์ประเภท Kruskal-Wallis test 
และเปรียบเทียบระบุความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มทดลองด้วย Mann 
Whitney U test  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้านอายุ นํ6าหนกั ขนาดแผลผ่าตัด 
เวลาที'ใช้ในการผ่าตัด 
และเวลาที)ใช้ในการปิดแผลที)ผิวหนังระหว่างกลุม่ทดลอง  ใช้การวเิคราะห์ 
Univariate analysis โดยใช้ General Linear Model 

Outcome 
Score 

0 1 2 3 
Swelling1 (mm) None 0 - 2 >2- 5 > 5 

Erythema2 (mm) None 0 – 2 >2- 5 > 5 
Dehiscence3 None >0-20% >20 - 50% > 50% 
Discharge None Serosanguinous  Purulent  
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ที่การแดงของแผลสุนัขกลุ่มที่ 3 เกิดน้อยกว่ากลุ่มที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยสำาคัญ และการแดง

ของแผลสนัุขกลุม่ที ่1 และ 2 มแีตกตา่งอย่างมนียัสำาคญั การให้คะแนนบาดแผลในวันที ่7 หลงั

ผ่าตัด พบว่าสุนัขกลุ่มที่ 2 มีการบวมและแดงของแผลเกิดขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ 1 และ 3 อย่างมี

นยัสำาคญั และการบวมและแดงของแผลในกลุม่ท่ี 1 และ 3 ไมพ่บวา่มคีวามแตกตา่งกัน ไมพ่บ

ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญในสุนัขท้ังสามกลุ่มในส่วนของข้อแทรกซ้อนด้านแผล

เชือ่มกันไมส่นิทและสิง่คดัหลัง่จากแผลในวันท่ี 3 และ 7 หลังผ่าตัด ตัวอย่างของแผลแตล่ะกลุ่ม

ในแต่ละช่วงเวลาแสดงไว้ใน Figure 1

Table 2. Signalments, length of incision, surgical time, and healing time of dogs in the 

experiment in each group

Group 1 = Subcutaneous suturing, Group 2 = Percutaneous suturing, Group 3 = 
Surgical adhesive tape
a,b Different letters indicate statistical signifi cant (p≤0.05)

Table 3. Wound conditions of each group at Day 3 and Day 7 after the ovariohysterecto 

my operation

Group 1 = Subcutaneous suturing, Group 2 = Percutaneous suturing, Group 3 = 
Surgical adhesive tape
a,b Different letters indicate statistical signifi cant (p≤0.05)

 

Variables Group1 (n=9) Group2(n=9) Group3(n=9) 
Age (mo.) 49 ± 1.82 36.9 ± 2.03 27.3 ± 1.89 
Weight (kg)  11.6 ± 3.47 11.2 ± 4.28 13.1 ± 4.84 
Incisional length (mm) 44.1 ± 5.84 43.2 ± 5.19 42.4 ± 4.85 
Surgical time (min) 34 ± 4.85 33.9 ± 8.25 36.13 ± 9.64 
Skin closure time (s) 300 ± 128.29a 472.5 ± 130.03b 275 ± 55.04a 

 
Group 1 = Subcutaneous suturing, Group 2 = Percutaneous 
suturing, Group 3 = Surgical adhesive tape 
a,b Different letters indicate statistical significant (p≤0.05) 
 
Table 3. Wound conditions of each group at Day 3 and Day 7 
after the ovariohysterectomy operation 
   
Outcome Average scores 

Group 1 Group2 Group3 
Day 3 
     Swelling 

 
0.9a 

 
2b 

 
0.3 a 

     Erythema 1.1 a 2 a 0.1b 
     Dehiscence 0.1  0.1 0.1 
     Discharge 0.2  0 0.1  
Day 7 
     Swelling 

 
0.1a 

 
1.3b 

 
0 a 

      Erythema 0.1a 1.4b 0 a 
     Dehiscence 0  0.1 0.3  
     Discharge 0.2  0  0  

 
Group 1 = Subcutaneous suturing, Group 2 = Percutaneous 
suturing, Group 3 = Surgical adhesive tape 
a,b Different letters indicate statistical significant (p≤0.05) 
 

 

Variables Group1 (n=9) Group2(n=9) Group3(n=9) 
Age (mo.) 49 ± 1.82 36.9 ± 2.03 27.3 ± 1.89 
Weight (kg)  11.6 ± 3.47 11.2 ± 4.28 13.1 ± 4.84 
Incisional length (mm) 44.1 ± 5.84 43.2 ± 5.19 42.4 ± 4.85 
Surgical time (min) 34 ± 4.85 33.9 ± 8.25 36.13 ± 9.64 
Skin closure time (s) 300 ± 128.29a 472.5 ± 130.03b 275 ± 55.04a 

 
Group 1 = Subcutaneous suturing, Group 2 = Percutaneous 
suturing, Group 3 = Surgical adhesive tape 
a,b Different letters indicate statistical significant (p≤0.05) 
 
Table 3. Wound conditions of each group at Day 3 and Day 7 
after the ovariohysterectomy operation 
   
Outcome Average scores 

Group 1 Group2 Group3 
Day 3 
     Swelling 

 
0.9a 

 
2b 

 
0.3 a 

     Erythema 1.1 a 2 a 0.1b 
     Dehiscence 0.1  0.1 0.1 
     Discharge 0.2  0 0.1  
Day 7 
     Swelling 

 
0.1a 

 
1.3b 

 
0 a 

      Erythema 0.1a 1.4b 0 a 
     Dehiscence 0  0.1 0.3  
     Discharge 0.2  0  0  

 
Group 1 = Subcutaneous suturing, Group 2 = Percutaneous 
suturing, Group 3 = Surgical adhesive tape 
a,b Different letters indicate statistical significant (p≤0.05) 
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Figure 1. Surgical wounds on Day 1 (D1), 3 (D3), and 7 (D7) of the representing dogs 

of groups 1 (G1), 2 (G2), and 3 (G3); G1 = Subcutaneous suturing, G2 = Percutaneous 

suturing, G3 = Surgical adhesive tape.

วิจารณ์และสรุปผล

 การศึกษาในต่างประเทศพบว่า การทำาหมันในสุนัขเพศเมียสามารถเกิดข้อแทรกซ้อน

ได้ประมาณ 1-24% โดยข้อแทรกซ้อนที่พบคือ เกิดจากการกัดแทะของสุนัขเองโดยพบได้ถึง 

74% การติดเชื้อของแผลหลังผ่าตัด 2.2-5.7% ในขณะที่พบแผลแตก 1% [12, 13] ซึ่งยังไม่มี

รายงานดงักล่าวในประเทศไทย ข้อแทรกซ้อนและการหายของแผลหลงัผ่าตดัน้ันมปีจจยัหลาย

ประการซึ่งส่งผลต่อกลไกดังกล่าว เช่น ปจจัยจากตัวสัตว์เอง (อายุ นำ้าหนัก เพศ พันธุ์ สุขภาพ

ร่างกาย เป็นต้น) และปจจัยภายนอกตัวสัตว์ (เช่น วิธีและขั้นตอนการผ่าตัด เวลาที่ใช้ในการ

ผา่ตัดและวางยา สิ่งแวดล้อมภายนอก ยาทีส่ัตว์ได้รบั) [14, 15]   ในการศึกษานี้เจ้าของสุนขัได้

รบัทราบข้อมลูการดแูลสนุขั เพ่ือปองกันการทำาอนัตรายต่อบาดแผล ซึง่พบการหลุดบางส่วนของ

แผ่นปิดแผลในวันที่ 3 ในสุนัขกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 กลุ่มละ 1 ตัว โดยที่ไม่มีผลต่อแผลผ่าตัด 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน อายุ นำ้าหนัก ความยาวแผลผ่าตัด และเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด 

พบว่าตัวแปรดังกล่าวของสุนัขท้ังสามกลุ่มเมื่อนำามาเปรียบเทียบกันแล้วไม่พบว่ามีความแตก

ต่างอย่างมีนัยสำาคัญ เนื่องจากการศึกษาน้ีไม่ได้เป็นการศึกษาแบบทดลอง จึงใช้วิธีการสุ่ม

อย่างเป็นระบบในการจัดสุนัขเข้าทำาการศึกษาในแต่ละกลุ่มทดลอง รวมทั้งผลการศึกษาที่ไม่



Vo
l. 

25
 N

o.
 1

 J
AN

U
AR

Y 
- J

U
N

E 
20

15

KKU 
Veterinary Journal40

พบความแตกต่างของเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดทำาหมันในแต่ละกลุ่มทดลองอาจสามารถยืนยัน

ประสบการณ์ของสัตวแพทย์ที่ทำาการผ่าตัด เมื่อทำาการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการปิด

แผลผ่าตดัทีผ่วิหนังพบว่า สนุขักลุม่ทีเ่ย็บแบบผ่านผิวหนังใช้เวลามากกว่ากลุ่มท่ีเย็บใต้ผิวหนัง

และใช้เทปปิดแผลอย่างมีนัยสำาคัญ โดยไม่พบความแตกต่างเวลาที่ใช้ปิดแผลผ่าตัดในกลุ่มที่

เย็บใต้ผิวหนังและใช้เทปปิดแผล ซึ่งต่างจากรายงานของ Smeak (1992)  ที่พบว่าการเย็บใต้

ผิวหนังแบบซ่อนปมต่อเน่ืองจะสิ้นเปลืองเวลากว่าการเย็บแบบผ่านผิวหนัง เพราะต้องอาศัย

ความชำานาญของศัลยแพทย์มากกว่า [16] 

 จากผลการศึกษานี้พบว่ากลุ่มสุนัขที่เย็บแผลผ่าตัดแบบผ่านผิวหนัง ในวันที่ 3 และ 7 

หลังผ่าตัด คะแนนเฉลี่ยการบวมและแดงของสุนัขกลุ่มน้ีมีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น มี

รายงานถึงข้อเสียของวิธีการเย็บแบบผ่านผิวหนังระบุว่า ช่องผ่านของไหมผ่าตัด (suture tract) 

เปน็ทางผา่นของเชือ้โรคจากภายนอกเข้าสูผ่วิหนังได ้รา่งกายมโีอกาสตอบสนองดว้ยการอกัเสบ

สูงเนื่องจากจำานวนสิ่งแปลกปลอม (foreign bodies) ท่ีบาดแผลมาก อีกท้ังทำาให้เกิดการรัด

ของเส้นเลือดและเนื้อเยื่อข้างเคียงตามแนวของไหมผ่าตัด (stitch bite) ส่งผลให้แผลบวมตาม

รอยแนวรัดและพบว่าแผลหายช้า [1,3,14]  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษานี้และการศึกษาของ 

Sylvastre และคณะ (2002) ที่ทำาการศึกษาเปรียบเทียบการเย็บแบบผ่านผิวหนังและการเย็บ

ใต้ผิวหนัง ในการผ่าตัดทำาหมันสุนัขเพศเมียจำานวน 120 ตัว  พบว่าเทคนิคการเย็บแบบชั้นใต้

ผิวหนังก่อให้เกิดปฏิกิริยาของเนื้อเย่ือและข้อแทรกซ้อนของแผลน้อยกว่าการเย็บแบบผ่าน

ผิวหนังในวันที่ 10-14 หลังผ่าตัด [3]

 ในสุนัขกลุม่ทีใ่ช้เทปปิดแผลผ่าตดัและกลุ่มท่ีเย็บใต้ผิวหนัง พบว่าในวนัท่ี 3 หลังผ่าตดั 

กลุ่มทีใ่ช้เทปปิดแผลผ่าตดัมคีะแนนการบวมไม่ต่างจากกลุม่เย็บใต้ผวิหนัง แต่คะแนนการแดง

ของแผลกลุ่มที่ใช้เทปปิดแผลผ่าตัดน้อยกว่ากลุ่มเย็บใต้ผิวหนังอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ การ

บวมของสุนัขในสองกลุ่มนี้เกิดข้ึนน้อยและไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ อาจ

เนือ่งมาจากการปิดแผลท้ังสองแบบนีจ้ะก่อให้เกิดการรัดของเส้นเลอืดและเน้ือเย่ือข้างเคยีงน้อย

กว่าการเย็บแบบผ่านผิวหนังซึ่งมักพบการบวมรอบๆ ผิวหนังที่ถูกไหมรัด [1,7,14,17]   ในขณะ

ทีก่ารแดงของแผลซึง่พบมากกว่าในกลุม่ทีเ่ย็บใต้ผิวหนังมแีนวโน้มจะสัมพันธ์กับการตอบสนอง

ต่อการอกัเสบของร่างกาย เน่ืองจากการเย็บใต้ผิวหนังจะส่งผลให้เน้ือเย่ือเกิดความเสียหายจาก

การแทงเข็มได้มากกว่า จำานวนไหมซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมในผิวหนังมีมากกว่า [1]  อีกทั้งมีการ

ศกึษาพบว่าการปิดแผลด้วยเทปปิดแผลผ่าตดัจะพบอตัราการตดิเชือ้ตำา่กว่าการใช้ไหมเย็บแผล 

[1,8,9,18] อย่างไรก็ตามในวันที่ 7 หลังผ่าตัด พบว่าข้อแทรกซ้อนและการหายของแผลในสุนัข

ทั้งสองกลุ่มนี้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
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 จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า การใช้เทปปิดแผลผ่าตัด พบปฏิกิริยาตอบสนองของ

เน้ือเย่ือต่อสิ่งแปลกปลอมและความเสียหายของเน้ือเย่ือน้อย มีต้นทุนตำ่ากว่าการใช้ไหมเย็บ 

การติดเชื้อที่แผลเกิดขึ้นในอัตราที่ตำ่า โดยข้อจำากัดของเทปปิดแผล ได้แก่ ตัวเทปปิดแผลผ่าตัด

เพียงลำาพังมีความสามารถในการพยุงบาดแผลตำ่า ไม่สามารถยึดติดกับแผลท่ีเปียกชื้นหรือมี

สิ่งคัดหลั่งมาก ลักษณะแผลท่ีสามารถใช้เทปปิดแผลได้ผลดีคือแผลที่มีลักษณะตรง (linear 

wound) มีแรงตึงศักย์ (static tension) และแรงตึงจลน์ (dynamic tension) ของผิวหนังรอบ

แผลตำ่า และนอกจากนี้เทปปิดแผลอาจก่อให้เกิดรอยแดง (epidermal stripping) หรือตุ่ม

นำ้า (blister) ขึ้นบริเวณผิวหนังที่สัมผัสเทปได้ด้วย [1,14,19]  โดยในการศึกษานี้พบว่ามีสุนัข

จำานวน 2 ใน 9 ตัว (22%) เกิดรอยแดง (1 ตัว) และเกิดรอยแดงและตุ่มนำ้าขนาดเล็ก (1ตัว) 

ในวันที่ 3 และไม่พบอาการดังกล่าวในวันที่ 7 หากเปรียบเทียบการใช้เทปปิดแผลกับการเย็บ 

การเย็บจะสามารถพยุงบาดแผลได้แข็งแรงกว่า และทำาให้ขอบแผลสบกันได้ดีกว่า ซึ่งการเย็บ

ชั้นใต้ผิวหนังนั้นอาจจะต้องอาศัยความชำานาญและเทคนิคมากกว่า จากผลการศึกษาพบว่า

วิธีการปิดผิวหนังมีส่วนทำาให้แผลผ่าตัดเกิดข้อแทรกซ้อนในช่วงแรกหลังผ่าตัด อย่างไรก็ตาม

ปจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลต่อการเกิดข้อแทรกซ้อนของแผลหลังผ่าตัดคือการดูแลหลังผ่าตัด เช่น การ

ดูแลไม่ให้สุนัขกัดแทะแผล การกักบริเวณสุนัขในช่วงแรกหลังผ่าตัด การดูแลไม่ให้สุนัขอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมทีส่กปรกซึ่งจะโน้มนำาให้แผลติดเชื้อ รวมทั้งการได้รับยาปฏิชีวนะและยาลดอักเสบ

หลังผ่าตดั [20] ซึง่ในการศกึษาน้ีคณะผูวิ้จยัได้มกีารทำาความเข้าใจและแนะนำาเจ้าของสนุขัเรือ่ง

การดูแลแผลหลังผ่าตดัอย่างถูกวิธี จงึลดปจจยัดงักล่าวออกไปได้ และในวนัที ่7 หลงัการผ่าตดัไม่

พบปญหาแผลแตกในสุนัขทั้ง 27 ตัว

 โดยสรุปแล้วการเย็บผิวหนังเป็นวิธีการเย็บปิดบาดแผลท่ีใช้เวลาและมีแนวโน้มก่อให้

เกิดข้อแทรกซ้อนของแผลหลังผ่าตัดในการทำาหมันสุนัขเพศเมีย ได้มากกว่าการปิดบาดแผล

ด้วยการเย็บใต้ผิวหนังและการใช้เทปปิดแผล ในขณะที่การเย็บใต้ผิวหนังและการใช้เทปปิด

แผลผา่ตดัก่อใหเ้กิดขอ้แทรกซอ้นท่ีไมแ่ตกตา่งกันมากนัก การลดลงของเวลาและการลดโอกาส

ของการเกิดข้อแทรกซ้อนของแผลผ่าตัดจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการลงได้ แต่

อย่างไรก็ตามเทคนิคและวัสดปุดิแผลผา่ตดัแตล่ะแบบก็มข้ีอดแีละขอ้จำากัดแตกต่างกันไป การ

จะเลือกใช้เทคนิคและวัสดุปิดแผลให้เหมาะสมน้ันต้องคำานึงถึงปจจัยหลายประการ อาทิเช่น 

ลักษณะบาดแผล แรงตงึของบาดแผล ความสะดวกตอ่การใชง้าน และความถนดัของสตัวแพทย์ 

เป็นสำาคัญ
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RESEARCH ARTICLE

Comparison of Antibacterial Activities of Clausena lansium

Skeels and Clausena wallichii Oliv Crude Extracts against 

Staphylococcus aureus Causing Bovine Mastitis

Arinee Chatchawanchontheera1 , Kochakorn Direksin2, Noppadol Sompol3,

Jinda Wangboonskul4, Chaviwan Yenjai4  Nisa Mututanont2, 

Wanida Kiatcharoenseree2 , Khannamthong Phunnoi2

Abstract
Objective - To compare antibacterial activity of Clausena lansium Skeels and 

Clausena walichii Oliv crude extracts against Staphylococcus aureus causing 

bovine mastitis.

Material and Method - Crude extracts (by using 95% ethanol) from leaf stalks, 

trunk, and roots of Clausena lansium Skeels and leaf stalks and roots of 

Clausena wallichii Oliv were used to test against Staphylococcus aureus. Ten 

isolates of S. aureus cultured from milk of cows with clinical mastitis were used.  

The inhibitory (MIC) and bactericidal (MBC) effects of the extracts were 

measured in triplications by Microdilution Broth Method.  The median values of 

MIC and MBC were calculated and statistically compared by Kruskal - Wallis 

Test and Mann-Whitney U Test.

Result – Ethanol alone could not, while crude extracts from Clausena lansium 

Skeels and Clausena wallichii Olive could inhibit growth of S. aureus. The crude 

extracts of Skeels and Oliv had MIC of 1.67 (n = 90), 0.27 (n = 60), and MBC 

of 1.97 and 0.36 milligrams per milliliter, respectively.  Oliv extract inhibited and 

killed S. aureus better than Skeels extract (p<0.05).  The crude extracts from 

leaf stalk, root, and trunk of Skeels had MIC 1.97, 1.74, 0.83, and had MBC of 

2.96, 3.48, 1.67  milligrams per milliliter, respectively.  The extract from trunk of 
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Skeels had the best inhibition of S. aureus than other parts (p<0.05) whereas 

there was no difference on MBC of each part.    The extracts from leaf stalk and 

root of Oliv had MIC of 2.92, 0.90, and had MBC of 2.92, 0.18 milligrams per 

milliliter, respectively.  The root of Oliv had better antibacterial activity than leaf 

stalk (p<0.05).  

Conclusion - Crude extracts from Skeels and Oliv can inhibit growth of S. aureus.  

Oliv extract had better bacterial inhibiting activity than Skeels. The varied levels 

of antibacterial activity may be due to dissolving ability of ethanol into the plant 

structures.

Keywords: Mastitis, Clausena wallichii Oliv, Clausena lansium Skeels, S.aureus, MIC, MBC
1Department of Veterinary Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand 40002. 
2Department of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand 40002.
3Faculty of Pharmacology, Thammasat University, Bangkok, Thailand 12120.
4 Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand 40002.
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การเปรียบเทียบฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดหยาบ 

Clausena lansium Skeels (มะไฟจีน) และ Clausena wallichii Oliv 

(เพี้ยฟาน) ในการต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ท่ีก่อโรค

เต้านมอักเสบในโค

อารินี  ชัชวาลชลธีระ1  กชกร ดิเรกศิลป์2  นภดล สมผล3  จินดา หวังบุญสกุล4  ฉวี เย็นใจ4

นิสา มุทุตานนท์2   วนิดา เกียรติเจริญเสรี2   ขันนำ้าทอง  พูลน้อย2

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ ศึกษาเปรียบเทียบฤทธ์ิในการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจาก

ต้นมะไฟจีน และเพ้ียฟาน ต่อเชื้อ Staphylococcus aureus ท่ีแยกได้จากนำ้านมโคท่ี

เป็นโรคเต้านมอักเสบ

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ใช้สารสกัดหยาบจากส่วนส่วนก้านใบ ลำาต้น และราก 

ของมะไฟจนี (Clausena lansium Skeels) และก้านใบ และราก ของเพ้ียฟาน (Clausena 

wallichii Oliv)  สกัดด้วยเอทานอล ทำาการทดสอบฤทธ์ิในการยับย้ังและฆ่าเชื้อ 

Staphylococcus aureus จำานวน 10 ไอโซเลตซึ่งแยกได้จากนำ้านมโคท่ีเป็นโรคเต้านม

อกัเสบ หาค่าความเข้มข้นตำา่สดุในการยับย้ังเชือ้ (MIC) และค่าความเข้มข้นตำา่สดุทีฆ่่าเชือ้ 

(MBC) โดยวิธี Microdilution Broth Method ทำาการทดสอบในแต่ละตัวอย่าง 3 ซำ้า แล้ว

หาค่ามัธยฐานเพ่ือนำาไปเปรียบเทียบกันทางสถิติ โดยวิธี Kruskal – Wallis Test และ 

Mann-Whitney U Test

ผลการศึกษา เอทานอลเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ในขณะที่สาร

สกัดหยาบจากต้นมะไฟจีนและเพี้ยฟาน ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ และมีค่า MIC เท่ากับ 

1.67 (n = 90) และ 0.27 (n = 60) มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่า MBC ของมะไฟจีน

และเพี้ยฟาน เท่ากับ 1.97 และ 0.36 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำาดับ  สารสกัดหยาบ

จากเพี้ยฟานมีฤทธิ์ในการยับยั้งและฆ่าเชื้อ S. aureus ได้ดีกว่าจากมะไฟจีน (p<0.05)   

เมื่อเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากส่วนก้านใบ ราก และลำาต้น ของมะไฟจีน มีค่า MIC 

เท่ากับ 1.97, 1.74, 0.83 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดจากลำาต้นมะไฟจีนยับยั้งเชื้อ S. 

aureus ได้ดีกว่าส่วนอื่นๆ (p<0.05) ส่วนค่า MBC ใกล้เคียงกันทั้งสามส่วน คือ 2.96, 
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3.48, 1.67 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำาดับ สารสกัดหยาบจากก้านใบ และรากของ

เพี้ยฟาน มีค่า MIC เท่ากับ 2.92, 0.90 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ MBC เท่ากับ 2.92, 

0.18 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำาดับ สารสกัดหยาบจากส่วนรากของเพี้ยฟานมีฤทธิ์ใน

การยับยั้งและฆ่าเชื้อ S. aureus ได้ดีกว่าจากส่วนก้านใบ (p<0.05)

ข้อสรุป สารสกัดหยาบจากเพ้ียฟานและมะไฟจีนมีฤทธ์ิในการต้านเชื้อ S. aureus ท่ีแยก

ได้จากนำ้านมโคท่ีเป็นโรคเต้านมอักเสบ โดยสารสกัดหยาบจากเพ้ียฟานมีความสามารถ

ในการยับย้ังและฆ่าเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวได้ดีกว่ามะไฟจีน ความแตกต่างของฤทธ์ิยับย้ัง

แบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากแต่ละส่วนพืช อาจเป็นเพราะเอทานอลเข้าไปละลาย

สารออกฤทธ์ิได้ไม่เท่ากัน

คำาสำาคัญ: โรคเต้านมอักเสบ เพี้ยฟาน มะไฟจีน S. aureus MIC MBC
1ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
2ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
3คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ
4คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

* ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมล์: arinee@kk.ac.th
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บทนำา

 เต้านมอกัเสบ (Mastitis) เป็นโรคทีเ่กิดการอกัเสบของต่อมนำา้นมซึง่อาจเกิดจากสาเหตุ

ทางกายภาพหรอืทางเคม ีหรอืการตดิเชือ้ราและแบคทีเรยี ในโคพบว่าสาเหตสุ่วนใหญ่เกิดจาก

การติดเชื้อแบคทีเรีย จากการศึกษา พบเชื้อก่อโรคมากกว่า 130 ชนิดถูกแยกพบจากตัวอย่าง

นำ้านมโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ โดยเชื้อ Staphylococcus aureus, Streptococci และ กลุ่ม

เชื้อ Enterobacteriaceae นับว่าเป็นเชื้อที่พบบ่อยที่สุดในโครวมทั้งในสัตว์ชนิดอื่น [1]

 โรคเต้านมอักเสบอาจทำาให้แม่โคตายได้ถ้าเป็นการติดเชื้อแบบรุนแรงหรืออาจส่งผล

ต่อการผลตินำา้นมโค นอกจากน้ีเมือ่เกิดโรค การรกัษาต้องใช้เวลานานและต้องเสยีค่าใช้จ่ายสงู

เมือ่ใช้ยาปฏิชีวนะ  จงึเป็นโรคทีน่ำาความสญูเสยีทางเศรษฐกิจมาสูอ่ตุสาหกรรมการเลีย้งโคนม

เป็นอย่างมาก  การใช้ยาปฏชิวีนะอาจมปีญหาเรือ่งการตกค้างของยา และการเกิดพิษจากยา 

นอกจากน้ีการใช้ยาร่วมกันหลายชนดิอาจเกดิปญหายาต่อต้านฤทธ์ิกัน เช่น Chloramphenicol, 

Clindamycin และ Lincomycin และยาลดการอักเสบบางชนิดออกฤทธ์ิรุนแรง เช่น 

Corticosteroid อาจทำาให้แม่โคท้องแก่แท้งลูกได้ [2]

 ปจจุบันการสาธารณสุขให้ความสำาคัญต่อการดื้อยาและการตกค้างของยาต้านจุลชีพ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปศุสัตว์ การศึกษานี้จึงมีความพยายามที่จะศึกษาผลในการยับย้ังเชื้อ

แบคทีเรียที่ก่อโรคในสัตว์ของสมุนไพรไทยท่ีพบในท้องถ่ินเพ่ือนำามาใช้แทนยาปฏิชีวนะ จาก

การศกึษาพบว่าพืชในวงศ ์Rutaceae ตระกูล Clausena มคีวามสามารถในการยับย้ังการเจรญิ

ของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดได้ เช่น สารสกัดจากต้นส่องฟา (Clausena wallichii Oliv. var. 

guillauminii (Tanaka) J.P.Molino) มชีือ่ตามแตล่ะทอ้งถ่ินคอื สมดัใหญ่ (จงัหวัดเลย) หรอื สอ่ง

ฟาดง (ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื) [3] สามารถยับยัง้เชือ้แบคทเีรยีท่ีก่อโรคชอ่งหูสว่นนอกอกัเสบ

ในสุนัข ซึ่งได้แก่เชื้อ S. aureus ,  α-hemolytic Streptococcus, β-hemolytic 

Streptococcus, E. coli, Proteus mirabilis, P. aeruginosa, Klebsiella spp. และ 

Enterobacter spp. แบคทเีรยีทีก่่อโรคตดิเชือ้ในปลา ไดแ้ก่ S. agalactiae, A. hydrophila และ

แบคทีเรียที่ก่อโรคในสุกร ได้แก่ S. hyicus [4-7] นอกจากนี้มีพืชอีกชนิดหนึ่งในวงศ์เดียวกันนี้

คือมะไฟจีน (Clausena lansium (Lour.) Skeels)  ซึ่งพบว่าสารสกัดจากเมล็ดของมะไฟจีน

มีฤทธ์ิยับย้ังเชื้อรา และสารสกัดจากก้านใบของมะไฟจีนมีฤทธ์ิต้านเชื้อ Trichomonas spp.

มีฤทธ์ิต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และส่งผลต่อการปกปองตับจากการได้รับพิษ 

(hepatoprotective) รวมทั้งใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน [8-9]

 ดังน้ันจึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าสารสกัดจากเพ้ียฟาน (Clausena wallichii Oliv) และมะไฟจีน 

ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับส่องฟาดง มีความสามารถในการยับย้ังการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์
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จากโคท่ีเป็นโรคเต้านมอักเสบได้หรือไม่  เน่ืองจากเป็นสมุนไพรท่ีมีสารประกอบ จำาพวก 

Coumarin, Carbazole และ Alkaloids หลายชนิดท่ีมีฤทธ์ิในต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส 

รวมไปถึงลดการอักเสบ [10-13]    ดังนั้นการทดลองนี้จึงนำาสารสกัดจากเพี้ยฟานและมะไฟจีน

ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรท่ีหาได้ง่ายในประเทศไทยมาทำาการทดลองศึกษาฤทธ์ิในการยับย้ังเชื้อ

แบคทเีรยีก่อโรคเตา้นมอกัเสบในโค โดยเริม่จากเชือ้ S. aureus เปน็เบือ้งตน้  และเน่ืองจากการ

เลือกใชส้มนุไพรท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน มรีาคาถูก และมคีวามปลอดภัยในการปองกันหรอืรกัษาโรค

เตา้นมอกัเสบ  จะชว่ยทำาใหล้ดตน้ทนุการผลิตได ้ และยังสามารถลดปรมิาณการใชย้าปฏิชวีนะ  

ลดปญหาการดือ้ยาและการตกคา้งของยา จงึเปน็อกีทางเลอืกหนึง่ท่ีน่าสนใจในการปองกันและ

การรักษาโรคเต้านมอักเสบ ดังน้ันวัตถุประสงค์ของการศึกษาน้ีเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบฤทธ์ิใน

การต้านเชื้อของสารสกัดจากเพี้ยฟานและมะไฟจีนต่อเชื้อ S. aureus ที่แยกได้จากน้ำานมโคที่

เป็นโรคเต้านมอักเสบ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาไปเป็นยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเต้า

นมอักเสบในโคต่อไป

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

การเตรียมสารสกัด

 นำาตัวอย่างก้านใบ และ ราก ของ เพี้ยฟาน  และ ก้านใบ ราก และ ลำาต้นของ มะไฟจีน 

มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  แล้วบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบด  จากนั้นทำาการสกัด

ดว้ยเอทานอล (95% Ethyl alcohol) แลว้ตัง้ท้ิงไว้ท่ีอณุหภูมห้ิองเปน็เวลา 1 สัปดาห์ นำามากรอง

ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1  แล้วนำาไปทำาการระเหยให้แห้ง ด้วยเคร่ือง Rotary evaporator 

ตัง้สารท่ีไดทิ้ง้ไว้ทีอ่ณุหภูมห้ิองเปน็เวลา 48 ชัว่โมง  จะได้เปน็สารสกัดหยาบเก็บไว้ในตูเ้ย็น 5-8 

องศาเซลเซียส จนกว่าจะใช้

การเก็บตัวอย่างและการเพาะแยกเชื้อ

 เก็บตวัอย่างนำา้นมโคท่ีเป็นโรคเต้านมอกัเสบจากเชือ้แบคทเีรยี   แล้วนำาตวัอย่างนำา้นม

ที่ได้ไปเพาะแยกเชื้อใน blood agar และ MacConky agar จากนั้นทำาการแยกเชื้อและพิสูจน์

ชนิดเชื้อ S. aureus โดยวิธี Conventional method  เลือกเชื้อที่เป็นแบคทีเรียแกรมบวก  รูปร่าง

กลมเกาะกันเป็นกลุ่มคล้ายพวงองุ่น  มีโคโลนี (colony) ขนาดใหญ่ ให้ผล Catalase เป็นบวก   

Oxidase เป็นลบ   ให้ผล Mannitol เป็นบวก   และให้ผล Coagulase เป็นบวก [1]    โดยมี 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ Escherichia coli ATCC 25922 เป็นตัวเปรียบ

เทียบลักษณะโคโลนีและผลทดสอบทางชีวเคมีมาตรฐาน
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การเตรียมสารละลายจากสารสกัดหยาบ

 สารสกัดจากพืชที่ได้บางส่วนมีปริมาณน้อยกว่า 1.0 กรัม จึงจำาเป็นต้องชั่งมาใช้ใน

ปริมาณเท่าที่มี ดังนี้ นำาสารสกัดหยาบที่ได้จากก้านใบ และ รากของเพี้ยฟาน  จำานวน 1.401 

และ 0.697 กรมั ตามลำาดบั มาเตมิ 95% ethyl alcohol ปรมิาตร 3 มลิลลิติร สว่นสารสกัดหยาบ

จากก้านใบ ราก และ ลำาต้นของมะไฟจีน สกัดได้จำานวน 1.0 และ 1.0 และ 0.640 กรัม ตาม

ลำาดับ  นำามาเติม 95% ethyl alcohol จำานวน 3 มิลลิลิตร จากนั้นนำาไปไว้ในตู้อบ อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5-10 นาที นำาไปปนด้วยเคร่ือง Vortex แล้วนำามากรองด้วยวิธีปลอดเช้ือ 

การเตรียมแบคทีเรีย

 นำาเชื้อ S. aureus อายุ 24 ชั่วโมง ที่เลี้ยงไว้ในอาหารเลี้ยงเชื้อ (nutrient agar) เขี่ยโค

โลนีของเชื้อแบคทีเรียลงใน Mueller-Hinton Broth (Difco TM ,Becton Dickinson and 

company, USA) แล้วนำาไปอบที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง  จากนั้นเจือ

จางเชื้อด้วยน้ำาเกลือปลอดเชื้อ (normal saline) แล้วนำาไปวัดความขุ่นให้ได้ค่าดูดกลืนแสงท่ี

ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร เท่ากับ 5 (0.5 Mc Farland) จะได้สารละลายแบคทีเรียเข้มข้น

ประมาณ 1 x 106CFU/ml

การหาค่าความเข้มข้นตำา่สดุในการยับยัง้เชือ้แบคทเีรยี (Minimal Inhibition Concentration; MIC)

 ทำาการทดสอบหาความเข้มข้นตำ่าสุดในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย ตามวิธี Broth 

Microdilution MIC Testing โดยมีวิธีพอสังเขปดังต่อไปน้ี นำา Mueller-Hinton Broth ใส่ลง

ในไมโครเพลทชนิด 96 หลุม ตามแถวในแนวขวาง ในหลุมที่ 1-11 หลุมละ 50 ไมโครลิตร 

ส่วนหลุมท่ี 12 เติม 100 ไมโครลิตร จากน้ันนำาสารสกัดจากก้าน ใบ และรากของเพ้ียฟาน  

และก้าน ใบ ราก และลำาต้นของมะไฟจีน และ 95% ethyl alcohol เติมลงในแต่ละหลุมตาม

แนวตั้งหรือคอลัมน์ ในหลุมแรกของแต่ละแถว จำานวน 50 ไมโครลิตร จากนั้นทำาการเจือจาง 

2 เท่า (2-fold dilution) จนถึงหลุมที่ 10 ดังนั้นหลุมที่ 11 เป็นหลุมควบคุมบวก และหลุมที่ 

12 เป็นหลุมควบคุมลบ จากนั้นนำาเชื้อแบคทีเรียท่ีเตรียมไว้เติมลงในแต่ละหลุม หลุมละ 50 

ไมโครลิตร จนถึงหลุมที่ 11 จากนั้นนำาไปอบที่ 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง สังเกตการเจริญ

เติบโตของเชื้อจากความขุ่น โดยหลุมท่ีใสจะไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ความเข้ม

ข้นของสารสกัดในหลุมที่มีความเข้มข้นตำ่าสุดที่มีสีใสจะถูกบันทึกเป็นค่าความเข้มข้นตำ่าสุดใน

การยับยั้งเชื้อ (MIC)   ในแต่ละตัวอย่างทำาการทดสอบ 3 ซำ้า และทดสอบกับเชื้อ S. aureus 

จำานวน 10 ไอโซเลต (Isolate)
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การหาค่าความเข้มข้นตำา่สดุในการฆ่าแบคทีเรยี (Minimal Bactericidal Concentration; MBC)

 ใช้ loop จุ่มลงในหลุมที่ใสของแต่ละแถว รวมถึงหลุมควบคุมบวกและลบ ได้ปริมาตร 

0.01 มลิลิลติร มาเพาะลง Standard plate count agar นำาไปอบท่ี 37 องศาเซลเซยีส 24 ชัว่โมง 

เมือ่มาดผูล หลมุท่ีไม่มเีชือ้แบคทีเรยีเจรญิขึน้เลยหรอืขึน้น้อยมาก เมือ่เทียบกับหลมุควบคมุบวก

และลบ บันทึกเป็นหลุมค่าความเข้มข้นตำ่าสุดที่ฆ่าเชื้อได้ (MBC)  

การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ

 การวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นตำ่าสุดในการยับย้ังเชื้อ (MIC) 

และค่าความเข้มข้นตำ่าสุดท่ีฆ่าเชื้อได้ (MBC)  โดยใช้ค่ามัธยฐาน (Median) และใช้สถิติ 

Kruskal – Wallis Test และ Mann-Whitney U Test ในการวิเคราะห์

ผลการศึกษา

 จากการศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ที่ทำาให้เกิดโรคเต้านมอักเสบ

ในโค ด้วยสารสกัดหยาบจากส่วนใบ และรากของเพี้ยฟาน  และส่วนใบ ราก และลำาต้นของ

มะไฟจีน  ผลการทดลองแสดงเป็นค่าเฉลี่ยความเข้มข้นตำ่าสุดในการยับยั้งเชื้อ (MIC) และค่า

เฉลี่ยความเข้มข้นตำ่าสุดท่ีฆ่าเชื้อได้ (MBC) โดยแสดงเป็นค่ามัธยฐาน (Median) ดังแสดงใน 

Table 1 และ Table 2

Table 1.  Minimal Inhibition Concentration (MIC) and Minimal Bactericidal Concentration 

(MBC) of Clausena lansium Skeels and Clausen awallichii Oliv against Staphylococcus 

aureus

 

 
 
Table 2. Minimal Inhibition Concentration (MIC) and Minimal 
Bactericidal Concentration (MBC) of different parts of 
Clausena lansium Skeels and Clausena wallichii Oliv against 
Staphylococcus aureus.  
 
Plants Extracts Median Values (mg/ml) 

(N = 30) 
        MIC                  MBC 

Clausena lansium Skeels: Leaf stalk  1.97a 2.96a, b 

Clausena lansium Skeels: Trunk  0.83b 1.67a 

Clausena lansium Skeels: Root  1.74a 3.48b 

Clausena wallichii Oliv: Leaf stalk  2.92a 2.92a 
Clausena wallichii Oliv: Root  0.09b 0.18b 

a,b Superscript letters indicate the statistical difference in the same column ( P < 0.05 ). 

 
 

ไม่พบการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในหลุมควบคุมลบ 
แต่พบการเจริญเติบโตและมีความขุ่นในหลุมควบคุมบวกและหลุมที:มีเอทานอ
ล  สารสกัดหยาบจากต้นมะไฟจีนและเพี7ยฟาน มีค่า MIC เท่ากับ 1.67 (n = 
90) และ 0.27 (n = 60) มิลลิกรมัต่อมิลลิลิตร และค่า MBC 
ของมะไฟจีนและเพี/ยฟาน เท่ากับ 1.97 และ 0.36 มิลลิกรมัต่อมิลลิลิตร 
ตามลํ าดับ  สา รสกั ดห ยา บจากเพี3 ยฟานมี ฤทธิ :ในการยั บยั3 งและฆ่าเ ชื 3อ S. 
aureus ได้ดีกว่าจากมะไฟจีนอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)   
เมื$อเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากส่วน ก้านใบ ราก และลําต้น ของมะไฟจีน 
มีค่า MIC เท่ากับ 1.97, 1.74, 0.83  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

 
Plants Extract Median Values (mg/ml)               

MIC                         MBC 

Clausena lansium Skeels (leaf, leaf stalk, root) 1.6667a (n=90) 1.9740a (n=90) 
Clausena wallichii Oliv (leaf stalk, root) 0.2723b (n=60) 0.3630b (n=60) 

a,b Superscript letters indicate the statistical difference in the same column ( P < 0.05 ). 
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Table 2. Minimal Inhibition Concentration (MIC) and Minimal Bactericidal 

Concentration (MBC) of different parts of Clausena lansium Skeels and Clausena 

wallichii Oliv against Staphylococcus aureus

 ไม่พบการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในหลุมควบคุมลบ แต่พบการเจริญเติบโตและมี

ความขุ่นในหลุมควบคุมบวกและหลุมท่ีมีเอทานอล สารสกัดหยาบจากต้นมะไฟจีนและเพ้ียฟาน 

มีค่า MIC เท่ากับ 1.67 (n = 90) และ 0.27 (n = 60) มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่า MBC ของ

มะไฟจีนและเพี้ยฟาน เท่ากับ 1.97 และ 0.36 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำาดับ  สารสกัดหยาบ

จากเพี้ยฟานมีฤทธิ์ในการยับยั้งและฆ่าเชื้อ S. aureus ได้ดีกว่าจากมะไฟจีนอย่างมีนัยสำาคัญ 

(p<0.05)   เมื่อเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากส่วน ก้านใบ ราก และลำาต้น ของมะไฟจีน มีค่า 

MIC เท่ากับ 1.97, 1.74, 0.83  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดจากลำาต้นมะไฟจีนยับยั้งเชื้อ S. 

aureus ได้ดีกว่าส่วนอื่นๆอย่างมีนัยสำาคัญ (p<0.05) ส่วน MBC มีค่าใกล้เคียงกันทั้งสามส่วน 

คือ 2.96, 3.48, 1.67 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำาดับ สารสกัดหยาบจากส่วนลำาต้นมะไฟจีน 

ยับย้ังเชือ้ไดด้กีว่าสว่นอืน่ (p<0.05) สารสกัดหยาบจากก้านใบ และราก ของเพ้ียฟาน มคีา่ MIC 

เท่ากับ 2.92, 0.90 และ MBC เท่ากับ 2.92, 0.18 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำาดับ สารสกัด

หยาบจากส่วนรากของเพ้ียฟานมฤีทธ์ิในการยบัย้ังและฆา่เชือ้ S. aureus ไดด้กีว่าจากสว่นกา้น

ใบ (p<0.05)
 

 
 
Table 2. Minimal Inhibition Concentration (MIC) and Minimal 
Bactericidal Concentration (MBC) of different parts of 
Clausena lansium Skeels and Clausena wallichii Oliv against 
Staphylococcus aureus.  
 
Plants Extracts Median Values (mg/ml) 

(N = 30) 
        MIC                  MBC 

Clausena lansium Skeels: Leaf stalk  1.97a 2.96a, b 

Clausena lansium Skeels: Trunk  0.83b 1.67a 

Clausena lansium Skeels: Root  1.74a 3.48b 

Clausena wallichii Oliv: Leaf stalk  2.92a 2.92a 
Clausena wallichii Oliv: Root  0.09b 0.18b 

a,b Superscript letters indicate the statistical difference in the same column ( P < 0.05 ). 

 
 

ไม่พบการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในหลุมควบคุมลบ 
แต่พบการเจริญเติบโตและมีความขุ่นในหลุมควบคุมบวกและหลุมที:มีเอทานอ
ล  สารสกัดหยาบจากต้นมะไฟจีนและเพี7ยฟาน มีค่า MIC เท่ากับ 1.67 (n = 
90) และ 0.27 (n = 60) มิลลิกรมัต่อมิลลิลิตร และค่า MBC 
ของมะไฟจีนและเพี/ยฟาน เท่ากับ 1.97 และ 0.36 มิลลิกรมัต่อมิลลิลิตร 
ตามลํ าดับ  สา รสกั ดห ยา บจากเพี3 ยฟานมี ฤทธิ :ในการยั บยั3 งและฆ่าเ ชื 3อ S. 
aureus ได้ดีกว่าจากมะไฟจีนอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)   
เมื$อเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากส่วน ก้านใบ ราก และลําต้น ของมะไฟจีน 
มีค่า MIC เท่ากับ 1.97, 1.74, 0.83  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

 
Plants Extract Median Values (mg/ml)               

MIC                         MBC 

Clausena lansium Skeels (leaf, leaf stalk, root) 1.6667a (n=90) 1.9740a (n=90) 
Clausena wallichii Oliv (leaf stalk, root) 0.2723b (n=60) 0.3630b (n=60) 

a,b Superscript letters indicate the statistical difference in the same column ( P < 0.05 ). 
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สรุปและวิจารณ์

 จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าสารสกัดหยาบจากส่วนของก้านใบ และรากของ

เพี้ยฟาน และส่วนของก้านใบ ราก และลำาต้นของมะไฟจีน มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ S. 

aureus ที่เป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโค ซึ่งให้ผลคล้ายคลึงกับฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรีย

ของต้นส่องฟาดงซึ่งเป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกัน [3-6]

 จากการวิเคราะหค์า่ทางสถิตพิบว่า สารสกัดหยาบจากเพ้ียฟานมฤีทธ์ิในการยับย้ังและ

ฆา่เชือ้ S. aureus ไดด้กีว่าจากมะไฟจนีอยา่งมนียัสำาคญั (p<0.05)  โดยท่ีสว่นรากของเพ้ียฟาน

มคีวามสามารถยับย้ังและฆ่าเชือ้ไดดี้กว่าสว่นก้านใบ ในขณะท่ีสว่นลำาตน้ของมะไฟจนีมคีวาม

สามารถยับย้ังและฆา่เชือ้ไดด้กีว่าสว่นก้านใบและราก อาจเปน็ไปไดว่้าการสกัดอย่างหยาบใน

แต่ละส่วนของต้นพืช โดยใช้วิธีเหมือนกัน ทำาให้ได้สารออกฤทธิ์ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ควรจะได้มีการ

ศึกษาวัดระดับสารเหล่านี้เปรียบเทียบกันในการศึกษาขั้นต่อไป

 ความสามารถในการฆา่เชือ้ S. aureus มคีวามแตกตา่งกันระหว่างสารสกัดหยาบจาก

เพ้ียฟานและมะไฟจนี ถึงแมว้า่สารประกอบหลักจากพืชท้ังสองชนิดจะเหมอืนกนัคอื Carbazole 

alkaloids แตอ่าจมคีวามแตกตา่งสว่นของสารประกอบอืน่ เชน่ ไดม้รีายงานการสกดัสารบรสิทุธ์ิ

ของเพี้ยฟานแยกได้เป็นสารประกอบ Carbazole alkaloids รวม 22 ชนิด และมีรายงานว่าเพี้ย

ฟานสามารถต้านเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), E.coli, 

Salmonella typhimurium รวมทั้ง ยังมีผลในการทำาลายเซลล์มะเร็งในช่องปาก ในเต้านม และ

ในปอดได้ด้วย [9]

 ส่วนมะไฟจนีมรีายงานการแยกสารบริสุทธ์ิไดส้ารประกอบเพ่ิมขึน้อกีหลายชนิด ไดแ้ก่ 

Carbazole alkaloids 8 ชนิด และ Coumarins 4 ชนิด และยังมีสารประกอบอื่นๆอีก 43 ชนิด 

นอกจากนี้มีรายงานผลต้านการอักเสบของรากมะไฟจีนนอกเหนือจากผลการต้านเชื้อ รวมท้ัง

ผลในการยับย้ังการสร้างอนุมูลอิสระ (superoxide anion) และ การหล่ังเอนไซม์ Elastase [11-13]

 กล่าวโดยสรุปสารสกัดหยาบจากทั้งเพ้ียฟานและมะไฟจีน มีฤทธ์ิในการต้านเชื้อ

แบคทีเรีย S. aureus ที่ก่อให้เกิดโรคเต้านมอักเสบในโค นับว่าเป็นงานวิจัยที่ศึกษาฤทธิ์ในการ

ต้านเชื้อแบคทีเรียท่ีก่อโรคในสัตว์ในเบื้องต้นในระดับห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามการศึกษา

โดยใชร้กัษาโรคเตา้นมอกัเสบในโค ยังตอ้งมกีารศกึษาในขัน้ตอ่ไป ท้ังน้ีขอ้ไดเ้ปรียบของการใช้

สมุนไพรในโคคือสามารถนำามาให้กินได้โดยตรง และยังมีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบ แต่ทั้งนี้ควร

ตอ้งมกีารศกึษาเพ่ิมเตมิถึงความปลอดภยัและประสิทธิภาพในการตา้นเชือ้แบคทีเรียและการก

ระจายตัวของสารออกฤทธิ์หากให้โคกินสมุนไพรนี้โดยตรง
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RESEARCH ARTICLE

Occurrence of Campylobacter and Correlation between 

Campylobacter Concentration in Broiler Cecal Contents and 

Chicken at Broiler Farms from Roi-Et province, Thailand

Montira Yossapol1*, Pimsuree Ussawingowit1, Taradon Luangtongkum2, 

Pravate Tuitemwong3, Nipa Chokesajjawatee4, Bongkot Noppon1, Prapansak Chaveerach1

Abstract
Objective - The present study was conducted to determine the prevalence, 

concentration of Campylobacter, and to identify the correlation between Campylobacter 

concentration in cecal contents and chicken at slaughter–age in Roi–Et province, Thailand. 

Material and Method - Campylobacter colonization status in chicken was evaluated 

by culturing of pooled both sides of caecal excrement from 510 commercial broiler 

chickens. Genus and species of Campylobacter was confi rmed using PCR. Correlation 

was calculated using Spearman’s rank. 

Result - The prevalence of Campylobacter – positive chickens was 36.00% (182/510; 

lower and upper limits of 95% confi dence interval (95% CI: 5.75, 6.27).  Mean concentration 

of Campylobacter was 6.02±1.87 log
10

CFU/g (concentration range: 2.00-9.27 log
10

CFU/g). The concentration of Campylobacter was signifi cantly weak and negatively 

correlated (r=0.29, p<0.001) on slaughter day. 

Conclusion – The fi nding indicates that commercial broiler chickens are sources of 

Campylobacter colonization. Thus, the slaughterhouses and farms may endorse the 

importance of hygienic practices at slaughter process, especially in the chickens at 

22-32 days of age.

Keywords: Campylobacter load, Correlation, Poultry, Prevalence, Thailand
1Department of Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Khon Kean, Thailand 40002.
2Department of Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok,Thailand 10330.
3Department of Microbiology, Faculty of Sciences, King Mongkut’s University of Technology Thonburi,Bangkok,Thailand 10520.
4National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Pathum Thani, Thailand 12120.
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การปรากฏของแคมไพโลแบคเตอร์ และความสัมพันธ์ระหว่าง

ความเข้มข้นของแคมไพโลแบคเตอร์ในกระพุ้งลำาไส้ใหญ่ และไก่ 

ท่ีฟาร์มไก่เน้ือ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

มณทิรา ยศพล1*, พิมสุรีย์ อัศวินโกวิท1, ธราดล เหลืองทองคำา2, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์3, 

นิภา โชคสัจจะวาที4, บงกช นพผล1, ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความชุก ความเข้มข้น ของแคมไพโล

แบคเตอร์ และเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแคมไพโลแบคเตอร์ในกระพุ้ง

ลำาไส้ใหญ่ และอายุไก่ ณ วันเข้าเชือด ในจังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ พิจารณาการเพิ่มจำานวนของแคมไพโลแบคเตอร์ในไก่ด้วยวิธีเพาะ

เชือ้แคมไพโลแบคเตอรจ์ากตวัอย่างรวมของกระพุ้งลำาไส้ใหญ่ท้ังสองขา้งของไก่รายตวั โดยเก็บ

ตัวอย่างจากไก่เนื้อที่เลี้ยงเพ่ือการพาณิชย์จำานวน 510 ตัว และใช้วิธีการตรวจทาง PCR 

เพื่อยืนยันจีนัสของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ ส่วนความสัมพันธ์คำานวณจาก Spearman’s rank. 

ผลการศกึษา ความชกุของแคมไพโลแบคเตอรใ์นไก่เท่ากับรอ้ยละ 36.00 (182/510; ชว่งความ

เชื่อมั่นที่ 95% เท่ากับ 5.75-6.27) ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของแคมไพโลแบคเตอร์เท่ากับ 

6.02±1.87 log
10

CFU/g (ช่วงความเข้มข้นเท่ากับ 2.00-9.27 log
10

CFU/g) ความเข้มข้นของ

แคมไพโลแบคเตอร์ในกระพุ้งลำาไส้ใหญ่กับอายุไก่ ณ วันเข้าเชือด มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (r=0.29, p<0.001)

ข้อสรุป การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าไก่เนื้อเชิงพาณิชย์เป็นแหล่งท่ีมาของเชื้อแคมไพโลแบค

เตอร์ ดังนั้นโรงฆ่าสัตว์และฟาร์มควรให้ความสำาคัญในการรับรองการปฏิบัติที่ถกูสุขอนามัยใน

ขั้นตอนการฆ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไก่ที่มีอายุเข้าเชือด 22-32 วัน

คำาสำาคัญ: ความเข้มข้นของแคมไพโลแบคเตอร,์ ความสมัพันธ์, สตัวป์กี, ความชกุ, ประเทศไทย
1ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002 ประเทศไทย
2ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
3ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10520 ประเทศไทย
4หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

*ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมล์: montira.y@msu.ac.th
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Introduction 

 Campylobacter spp. is the one of the most important foodborne gastroenteritis 

pathogens worldwide. It is the cause of diarrhea, and developed into septicemia, 

meningitis, arthritis and Guillain-Barré syndrome. Campylobacteriosis in human was 

originated from Campylobacter contaminated food for example raw or under-cooked 

poultry meat is regarded as a risk factor for infection. Receiving the low dose of 

Campylobacter is adequate for illness [1, 2]. 

 In terms of Campylobacter in broiler farm, this pathogen can spread rapidly in 

fl ock and persist in farm environment [3]. Birds carrying Campylobacter are asymptomatic 

without any clinical symptoms. However, Campylobacter can harm commercial 

broiler breed which is the faster-growing poultry [4]. Prevention of Campylobacter

colonization at farms is a critical infl uencing variable to decrease the prevalence, and 

concentration of Campylobacter in broiler meat. Risk factors of Campylobacter

proliferation at farm were thoroughly investigated. If birds of a particular growth were 

more susceptible to Campylobacter colonization, this would present an increased risk 

to consumers [5, 6, 7].

 The aim of this study was to clarify the prevalence of Campylobacter in Roi – Et 

province and to identify the association of Campylobacter concentration in broiler 

cecal contents with chicken age at slaughter. 

Materials and Methods

Sample collection 

 The sample size based on an expected prevalence of 50% with a confi dence 

interval (CI) of 95% and a 5% accepted error. Location of the study farm was from 5 

small-scale commercial broiler farms controlled by the same company in Roi – Et, 

Thailand. The age at slaughter of birds varied between 22-42 days. Birds were 

processed in their company’s slaughterhouse located in the province. Samples were 

collected from 5 commercial farms started from February, 2012 through July, 2014 at 

the aforementioned slaughterhouse. Samples of intact ceca were collected at slaughter, 

during evisceration by systemic randomization.  Ten intact ceca from 10 broilers per 
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fl ock were individually taken, and kept in an ice box. All samples were transferred to 

laboratory at the Department of Veterinary Public Health, Khon Kaen University, 

within the same day.

Sample processing 

 Samples were processed on the same day at the laboratory on arrival. 

Campylobacter was recovered from ceca using plating and enumeration. Briefl y, the 

contents of 2 sides of cacum were collected and mixed together. One gram of mixed 

content was serially diluted by of 1:9 in Buffer Peptone Water (BPW, 212367, DifcoTM, 

Le Pont de Claix, France). Then a 10-fold serial dilution in 0.1% (v/v) PBS was prepared, 

ranging from 101-106. Each dilution was spread onto Campylobacter blood-free 

selective agar, mCCDA (Modifi ed CCDA-Preston, CM0739, Oxoid Ltd, Hampshire, 

UK). The mCCDA plates were incubated under microaerophilic conditions generated 

by Campygen (Oxoid) and incubated at 41.5±1°C for 48±2 h. [4, 8]. Typical colony 

was record and counted. Campylobacter-like colonies were counted and determined 

by typical spiral morphology, and gram staining. The genus and species of Campylobacter

was confi rmed by multiplex PCR [9]. The number of Campylobacter was expressed 

as CFU/g and transferred to log
10

CFU/g before statistical analysis. The detection 

lower limit was 10 CFU/g cecal contents. 

Statistics analysis 

All data of Campylobacter prevalence and concentration from 5 commercial 

farms were compiled, and analyzed using SPSS software, version 19 (SPSS Inc., 

Chicago, IL). Prevalence of Campylobacter of 5 farms were compared using Chi-square 

test. The comparing of mean values of 4 age categories was analyzed using ANOVA. 

In terms of association between individual chicken at slaughter age (day) and 

Campylobacter load (log
10

CFU/g) were calculated by Spearman rank correlation. 95% 

CI and p-value <0.05 were considered statistically signifi cant. 
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Results 

 Flock prevalence of Campylobacter-positive batch based on ceca was 47.06% 

(24 out of 51 fl ocks) (Table 1). A total of 510 cecal samples were analyzed, and 

Campylobacter was detected in 182 samples. Thus, overall prevalence of 

Campylobacter-positive status was 36.00% (182/510). The mean value of positive 

samples was 6.02±1.87 log
10

CFU/g. The highest number of Campylobacter spp. found 

in a cecum sample was 9.27 log
10

CFU/g, and the lowest was 2.00 log
10

CFU/g (Table 

2). Table 1 shows percentages of Campylobacter in broiler fl ock, and chicken of 5 

farms, i.e. A, B, C, D, and E. At farm B, not only Campylobacter positive fl ock (88.89%, 

8/9) showed the highest prevalence but also did the prevalence of Campylobacter in 

chicken (72.22%, 65/90). On the other hand, Farm E presented the lowest prevalence 

of Campylobacter both in fl ock (22.22%, 2/9), and chicken (13.33%, 12/90). However, 

Percentages of positive Campylobacter-positive fl ock in 5 farms were signifi cantly 

different, and there was also signifi cant difference in Campylobacter-positive for 

individual chicken of 5 farms.  

 The broiler’s age at slaughtered was between 22 and 42 days. The mean 

number of chicken age was 29.31±4.64 days. Broilers with Campylobacter–positive 

caeca were divided into 4 categories, i.e. (i) 22-25, (ii) 26-28, (iii) 29-32, and (iv) 33-40 

days of slaughter age. Campylobacter means concentration at slaughtered age 

between 33 and 42 showed signifi cant difference from other groups at p-value less 

than 0.01 (Table 3). Table 3 shows that older age chicken had signifi cantly lower 

Campylobacter concentration than other 3 younger- age groups. A weak, and negative 

correlation (r=0.29) was signifi cantly observed between the average number of 

Campylobacter recovered in caeca and chicken at slaughter age. The correlation 

study included only positive caeca. Figure 1 shows the relationship between 

Campylobacter load, and chicken age. Each point represents the average of 

Campylobacter concentration, and chicken age in each positive fl ock. 
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Table 1. Percentages of Campylobacter in broiler fl ock from 5 chicken farms

Percentages of positive Campylobacter in the same column (fl ock and chicken column) 

are signifi cantly different.  

Table 2. Range, mean, and standard deviation of Campylobacter concentration from 

182 positive Campylobacter in caecal content samples

* Includes only samples with positive results for enumeration purposes

Table 3. Mean of Campylobacter concentration in chicken caecal of 4 age groups of 

broilers at slaughter 

 

Prevalence of Campylobacter of 5 farms were compared using Chi-square test. The 
comparing of mean values of 4 age categories was analyzed using ANOVA. In terms of 
association between individual chicken at slaughter age (day) and Campylobacter load 
(log10CFU/g) were calculated by Spearman rank correlation. 95% CI and p-value <0.05 were 
considered statistically significant.  
 
Results  
 Flock prevalence of Campylobacter-positive batch based on ceca was 47.06% (24 out 
of 51 flocks) (Table 1). A total of 510 cecal samples were analyzed, and Campylobacter was 
detected in 182 samples. Thus, overall prevalence of Campylobacter-positive status was 
36.00% (182/510). The mean value of positive samples was 6.02±1.87 log10CFU/g. The 
highest number of Campylobacter spp. found in a cecum sample was 9.27 log10CFU/g, and 
the lowest was 2.00 log10CFU/g (Table 2). Table 1 shows percentages of Campylobacter in 
broiler flock, and chicken of 5 farms, i.e. A, B, C, D, and E. At farm B, not only 
Campylobacter positive flock (88.89%, 8/9) showed the highest prevalence but also did the 
prevalence of Campylobacter in chicken (72.22%, 65/90). On the other hand, Farm E 
presented the lowest prevalence of Campylobacter both in flock (22.22%, 2/9), and chicken 
(13.33%, 12/90). However, Percentages of positive Campylobacter-positive flock in 5 farms 
were significantly different, and there was also significant difference in Campylobacter-
positive for individual chicken of 5 farms.   
 
 

The broiler’s age at slaughtered was between 22 and 42 days. The mean number of 
chicken age was 29.31±4.64 days. Broilers with Campylobacter–positive caeca were divided 
into 4 categories, i.e. (i) 22-25, (ii) 26-28, (iii) 29-32, and (iv) 33-40 days of slaughter age. 
Campylobacter means concentration at slaughtered age between 33 and 42 showed 
significant difference from other groups at p-value less than 0.01 (Table 3). Table 3 shows 
that older age chicken had significantly lower Campylobacter concentration than other 3 
younger- age groups. A weak, and negative correlation (r=0.29) was significantly observed 
between the average number of Campylobacter recovered in caeca and chicken at slaughter 
age. The correlation study included only positive caeca. Figure 1 shows the relationship 
between Campylobacter load, and chicken age. Each point represents the average of 
Campylobacter concentration, and chicken age in each positive flock.  

 
Table 1. Percentages of Campylobacter in broiler flock from 5 chicken farms 
 

Farm 
% positive Campylobacter (n/N) 
Flock Chicken 

A 50.00 (8/16) 36.88 (59/160) 
B 88.89 (8/9) 72.22 (65/90) 
C 33.33 (3/9) 21.11 (19/90) 
D 37.50 (3/8) 33.75 (27/80) 
E 22.22 (2/9) 13.33 (12/90) 
Total 47.06 (24/51) 36.00 (182/510) 

Percentages of positive Campylobacter in the same column (flock and chicken column) are 
significantly different.   
  

Table 2. Range, mean, and standard deviation of Campylobacter concentration from 182 
positive Campylobacter in caecal content samples 
 
Sample Positive 

Campylobacter 
Campylobacter 
concentration range 
(log10CFU/g) 

Mean* 
(log10CFU/g) 

Standard* 
deviation  

95% 
Confidence 
Interval 

Caeca  182/510 
(36.00%) 

2.00 – 9.27  6.02 1.87 5.75 – 6.27 

* Includes only samples with positive results for enumeration purposes 
 
Table 3. Mean of Campylobacter concentration in chicken caecal of 4 age groups of broilers 
at slaughter  
Age  
(days) 

Prevalence  
(n/N) 

Mean±SD of 
Campylobacter 
concentration* 

95% CI for 
mean 

Mean±SD of 
chicken age 

22 – 25  43.33, (52/120) 6.58±1.86b 6.07 – 7.10  24.25±1.06 
26 – 28  38.24, (65/170) 6.29±1.85b 5.80 – 6.71  27.00±0.61 
29 – 32 30.91, (34/110) 5.93±1.85b 5.28 – 6.57  30.36±1.12 
33 – 42 28.18, (31/110) 4.70±1.30a 4.22 – 5.17  36.00±2.93 

Total  36.00, (182/510) 6.02±1.87 5.75 – 6.27  29.02±4.51 
SD = Standard deviation; n = the number of positive-Campylobactor in cecal contents;  
N = the total numbers of samples    
Mean with different superscripts (a, b) are significantly different (p<0.05) 
* Includes only samples with positive results for enumeration purposes 
 
 

 

 

Table 2. Range, mean, and standard deviation of Campylobacter concentration from 182 
positive Campylobacter in caecal content samples 
 
Sample Positive 

Campylobacter 
Campylobacter 
concentration range 
(log10CFU/g) 

Mean* 
(log10CFU/g) 

Standard* 
deviation  

95% 
Confidence 
Interval 

Caeca  182/510 
(36.00%) 

2.00 – 9.27  6.02 1.87 5.75 – 6.27 

* Includes only samples with positive results for enumeration purposes 
 
Table 3. Mean of Campylobacter concentration in chicken caecal of 4 age groups of broilers 
at slaughter  
Age  
(days) 

Prevalence  
(n/N) 

Mean±SD of 
Campylobacter 
concentration* 

95% CI for 
mean 

Mean±SD of 
chicken age 

22 – 25  43.33, (52/120) 6.58±1.86b 6.07 – 7.10  24.25±1.06 
26 – 28  38.24, (65/170) 6.29±1.85b 5.80 – 6.71  27.00±0.61 
29 – 32 30.91, (34/110) 5.93±1.85b 5.28 – 6.57  30.36±1.12 
33 – 42 28.18, (31/110) 4.70±1.30a 4.22 – 5.17  36.00±2.93 

Total  36.00, (182/510) 6.02±1.87 5.75 – 6.27  29.02±4.51 
SD = Standard deviation; n = the number of positive-Campylobactor in cecal contents;  
N = the total numbers of samples    
Mean with different superscripts (a, b) are significantly different (p<0.05) 
* Includes only samples with positive results for enumeration purposes 
 
 

 

SD = Standard deviation; n = the number of positive-Campylobactor in cecal contents; 
N = the total numbers of samples   
Mean with different superscripts (a, b) are signifi cantly different (p<0.05)

* Includes only samples with positive results for enumeration purposes
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Table 2. Range, mean, and standard deviation of Campylobacter concentration from 182 
positive Campylobacter in caecal content samples 
 
Sample Positive 

Campylobacter 
Campylobacter 
concentration range 
(log10CFU/g) 

Mean* 
(log10CFU/g) 

Standard* 
deviation  

95% 
Confidence 
Interval 

Caeca  182/510 
(36.00%) 

2.00 – 9.27  6.02 1.87 5.75 – 6.27 

* Includes only samples with positive results for enumeration purposes 
 
Table 3. Mean of Campylobacter concentration in chicken caecal of 4 age groups of broilers 
at slaughter  
Age  
(days) 

Prevalence  
(n/N) 

Mean±SD of 
Campylobacter 
concentration* 

95% CI for 
mean 

Mean±SD of 
chicken age 

22 – 25  43.33, (52/120) 6.58±1.86b 6.07 – 7.10  24.25±1.06 
26 – 28  38.24, (65/170) 6.29±1.85b 5.80 – 6.71  27.00±0.61 
29 – 32 30.91, (34/110) 5.93±1.85b 5.28 – 6.57  30.36±1.12 
33 – 42 28.18, (31/110) 4.70±1.30a 4.22 – 5.17  36.00±2.93 

Total  36.00, (182/510) 6.02±1.87 5.75 – 6.27  29.02±4.51 
SD = Standard deviation; n = the number of positive-Campylobactor in cecal contents;  
N = the total numbers of samples    
Mean with different superscripts (a, b) are significantly different (p<0.05) 
* Includes only samples with positive results for enumeration purposes 
 
 

 
Figure 1. Scatter plot demonstrates the correlation between Campylobacter load in 

caecal contents (log10 CFU/g) and chicken age at slaughter (days) using R program 

version 3.2.2. Each point represents Campylobacter concentration from positive chicken.  

Discussion and Conclusion

 Campylobacter species were isolated in the present study from 47.06% (24/51) 

of the fl ocks, and 36.00% (182/510) of individual birds, representing lower prevalence 

of individual birds than that reported previously in Mahasarakham, and Khon Kaen 

provinces adjacent to Roi – Et (62.92%, 151/240) [10] and in Chiang Mai province, 

northern Thailand (59.09%, 156/264) [11]. Note that this previous result [10] was 

obtained from older narrow age range (40-45 days) rather than wide age range (22-42 

days) as performed in the present investigation. Furthermore, many reports [5, 6] 

identifi ed that broiler old age is a risk factor of Campylobacter infection in broilers. It 

can be argued that maternal immunity protects young chickens; however, Campylobacter

can harm the commercial chickens stimulated to grow rapidly [4]. The present result 

of positive – Campylobacter in caecal contents (36.00%) is consistent with a previous 

report by the nearby country, Vietnam (31.90%) [12], whereas a lower level of infection 

was detected in the northern part of Thailand (11.20%, 11/98 fl ocks) [13].

 During the sampling period, the average concentration was found at 6.02±1.87 

log
10

CFU/g, a value within the same range as obtained in previous studies [14]. It is 

indicated that, when Campylobacter infected chicken, higher numbers of pathogens 



ป
ท

ี่ 2
5 

ฉ
บ

ับ
ท

ี่ 1
 ม

กร
าค

ม
 - 

ม
ิถุน

าย
น

 2
55

8

วารสาร 
สัตวแพทยศาสตร์ มข. 63

existed in the caecum. A signifi cant difference of Campylobacter load in ceca between 

2 age sets indicates that older birds had Campylobacter concentration less than 

younger. The present study found the negative correlation between age of poultry at 

slaughter, and Campylobacter concentration while the France study indicated that the 

concentration of caeca increased with the slaughter age [15]. It is possible that report 

[15] studied various kinds of chicken batches such as the batches of conventional 

reared broiler, free-range chicken and organic chickens which are slaughtered after 

40 days, and up to 81 days. While, our study samples were commercial chickens with 

22-42 days at slaughter. Moreover, Habib et al. [16] reported a correlation between 1 

of 9 slaughterhouses, and older age birds were either from organic or free-range fl ocks. 

Humphrey et al. [4] presented that faster-growing breeds of broiler chicken have a 

functional innate response to Campylobacter infection but do not have an effective T 

regulatory cell which is important in maintaining healthy gut and reducing colonization 

of C. jejuni. Thus, we presume that the weak and negative correlation between 

Campylobacter load in cecum and slaughter age from the present study may be 

associated with the commercial broiler chicken breed induced to grow rapidly.   

 In conclusion, results from this study indicated that: (i) prevalence of 

Campylobacter may present differently in term of farm, and should perhaps be 

considered separately in terms of monitoring and in the design of on-farm biosecurity, 

and (ii) that there was a weak negative correlation between Campylobacter load and 

chicken at slaughter age, assuming that commercial broiler chickens are a source of 

Campylobacter colonization. Therefore, the slaughterhouses and farms may implement 

a strict sanitary slaughter process especially in the chickens aged between 22 – 32 

days. Add to that, the association between Campylobacter concentration and chicken 

at slaughter age needs to be further explored at a larger scale.  
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RESEARCH ARTICLE

Expenditure of students in Faculty of Veterinary Medicine, 

Khon Kaen University 

Chuleeporn Saksangawong

Abstract
Objective – To  study the expenditure of students in Faculty of Veterinary medicine, 

Khon Kaen university during the academic year of 2014

Method - This study  used the questionnaire to examine the expenditure of 504 students 

between  November 2014-January 2015.

Result - The median revenue from the parents, the relative income, and the unearned 

income were  8,250, 6,000 and  1,000  baht  per month, respectively. The median 

students’ expenditures were for education, living expenses, moral and social, and 

recreational activities which totaled 500, 8,900, 500 and 300 baht per month, respectively. 

Most of the revenue of student family was more than  40,000 bath. The grade point 

average had a negative correlation at a low degree with the amount of revenue of their 

parents, the cost of communication (telephone), alcohol drinking expenses and monthly 

expenses. 

Conclution – The mean of monthly expenses of student was 9,034.29±5,677.33 bath.  

Only 2% of students had a problem of expenditure. The students usually solved the 

expenditure problem by request more money from  parents or guardians and   

expenditure reduction.

Keywords: Expenditure,  student,  Faculty of veterinary medicine, Khon Kaen university

Department  of  Veterinary Public  Health, Faculty of Veterinary Medicine, 

Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand 40002.
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การใช้จ่ายเงินของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์

บทคัดย่อ

วตัถปุระสงค ์ ศกึษาการใชจ้า่ยเงนิของนกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ประจำาปี 2557 

วิธีการดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จำานวน 504 คน ตอบแบบสอบถามการใช้จ่ายเงิน 

ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2557 ถึงมกราคม 2558

ผลการศึกษา นักศึกษามีรายรับและค่าใช้จ่ายมัธยฐานต่อเดือน คือ รายรับจากบิดามารดา  

8,250 บาท รายรบัจากญาต ิ6,000 บาท  และมรีายไดพิ้เศษ 1,000 บาท  รายจา่ยเพ่ือการศกึษา 

500 บาท รายจ่ายเพื่อการดำารงชีพ 8,900 บาท รายจ่ายเพื่อคุณธรรมและสังคม 500  บาท และ

รายจา่ยเพ่ือการนนัทนาการ  300  บาท รายไดข้องครอบครวันักศกึษาสว่นใหญ่มากกว่า 40,000 

บาท ส่วนปจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับน้อยในทิศทางตรงข้ามคือ 

รายรับจากบิดามารดา ค่าใช้จ่ายเพ่ือติดต่อส่ือสาร (โทรศัพท์) ค่าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

และค่าใช้จ่ายต่อเดือน  

ข้อสรุป นักศึกษามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 9,034.29±5,677.33 บาท พบว่า นักศึกษา 2 %

ที่มีปญหาการเงิน และส่วนใหญ่แก้ปญหาโดยการขอเงินเพ่ิมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

และลดค่าใช้จ่าย

คำาสำาคัญ: การใช้จ่ายเงิน  นักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  40002

ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ  อีเมล์ :  chuleesa@kku.ac.th
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บทนำา

 การศึกษาเป็นรากฐานที่สำาคัญต่อการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณค่า ให้มนุษย์มีชีวิต

และดำารงอยู่ได้อย่างมีความสุข การท่ีประเทศจะเจริญก้าวหน้าได้น้ันจำาเป็นต้องมีบุคคล

ที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพ เปาหมายของทุกประเทศมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

โดยใช้กระบวนการทางการศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญ การลงทุนทางการศึกษาจึงเป็นเรื่องท่ี

รัฐบาลในทุกประเทศให้ความสำาคัญ [1] ขณะเดียวกันการศึกษามีบทบาทสำาคัญในการช่วย

พัฒนาเยาวชนทั้งทางด้านปญญา บุคลิกภาพและช่วยให้เยาวชนมีความสำาเร็จในชีวิต 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) [2] จึงได้

เห็นถึงความจำาเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มี

คุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย สติปญญา อารมณ์ 

และศลีธรรม สามารถก้าวทนัการเปลีย่นแปลง เพ่ือนำาไปสูส่งัคมฐานความรูไ้ดอ้ย่างมัน่คง แนว

การพัฒนามนุษย์ดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ 

พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และความรู้พ้ืนฐานท่ีจำาเป็นในการดำารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการ

พัฒนาประเทศแบบย่ังยืน ชว่ยใหเ้ยาวชนมคีวามสำาเร็จในชวิีต ดงัน้ันจงึส่งผลให้ผู้ปกครองก็เล็ง

เห็นความสำาคัญของการศึกษาเช่นกัน จึงสนับสนุนให้บุตรมาศึกษาระดับอุดมศึกษา นักศึกษา

หลากหลายคนมาอยู่ต่างถ่ิน ประกอบกับท่ีนักศึกษาแต่ละบุคคลมีพ้ืนฐานทางครอบครัว พ้ืน

ฐานทางจิตใจ พื้นฐานด้านความรู้ต่างกัน รวมทั้งผู้ปกครองบางท่านไม่ได้อาศัยใกล้ชิดบุตรตน

เนื่องจากเหตุผลทางภูมิลำาเนาหรือเหตุผลด้านเศรษฐกิจ  จึงไม่สามารถทราบถึงการดำารงชีวิต

ของบุตรอย่างแท้จรงิ เมือ่นกัศกึษาดำารงชวิีตในมหาวิทยาลยั การใชช้วิีตแตล่ะวันของนักศกึษา

แตล่ะคนจำาเปน็ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยสำาหรบัครองชพี รวมท้ังการท่ีผู้ปกครองอาจไมส่ามารถสนับสนุน

ค่าครองชีพหรือค่าเล่าเรียนได้ครบ  ทำาให้นักศึกษาต้องกู้ยืมกองทุนเพ่ือการศึกษาของรัฐบาล 

หรือหารายได้พิเศษ ดังน้ันนักศึกษาแต่ละคนจึงต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายให้สมดุลกับราย

ได้ รวมทั้งอาจมีนักศึกษาใช้จ่ายเงินไม่เหมาะสมทำาให้เกิดปญหาต่าง ๆ ตามมาอันอาจส่งผลก

ระทบต่อการศึกษา ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา คณะ

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในแต่ละเดือนทั้งในระหว่างเรียนและการดำารงชีวิต

ประจำาวันและความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ในการเรียนกับต่อการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา

วิธีการศึกษา

1. ประชากร

 ประชากรได้แก่ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ลงทะเบียน

เรียนในปีการศึกษา 2557 โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จำานวน 504 คน
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2. ตัวแปรที่ศึกษา

ปจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปี ภูมิลำาเนา ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ค่าใช้

จ่ายต่อเดือน อาชีพบิดามารดา หรือผู้ปกครอง สถานภาพครอบครัว รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย

ต่อเดือน ลักษณะครอบครัว รายได้พิเศษระหว่างศึกษา การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาของ

รัฐบาล การเดินทางมาสถาบันการศึกษา    

 คา่ใชจ้า่ยของนกัศกึษา หมายถึง คา่ใชจ้า่ยเพ่ือการศกึษา ไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการ

ศึกษา ค่าใช้จ่ายตามความต้องการพ้ืนฐาน (ค่าใช้จ่ายเพ่ือการดำารงชีพ) ได้แก่ ค่าอาหาร ค่า

หอพัก/บ้านเช่า ค่าเสื้อผ้า (ไม่รวมชุดนักศึกษา) ค่าตกแต่งร่างกาย ค่าของใช้ส่วนตัวประจำาวัน 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ารักษาพยาบาล 

 ค่าใช้จ่ายด้านคุณธรรมและสังคม  ได้แก่ ค่าบริจาค   ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมของคณะ

และชมรม รวมทั้งค่าใช้จ่ายติดต่อสื่อสาร

 ค่าใช้จ่ายด้านนันทนาการ ได้แก่ ภาพยนตร์ งานสังสรรค์ เที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน 

ออกกำาลังกาย ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถทางการเรียนของผู้

เรียนทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติ ซึ่งสามารถวัดออกมาเป็นเกรดเฉลี่ยสะสม  

3. เครื่องมือที่วิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้

จ่ายและแนวทางการแก้ปญหาเรื่องการใช้จ่ายของนักศึกษา

 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม  3 ท่าน 

เพ่ือหาคา่ความตรงเชงิเนือ้หา  หลงัจากนัน้นำาแบบสอบถามมาปรบัแก้ไขเพ่ิมเตมิตามความคดิ

เห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และนำาไปทดสอบกับนักศึกษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

กับนกัศึกษาท่ีจะทำาการวจิยัจำานวน 30 ทา่น  แลว้ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาไดเ้ท่ากับ 

0.8 จึงนำาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล 

4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล

  การเก็บข้อมูล โดยได้แนะนำาชี้แจงการตอบแบบสอบถามและรอรับแบบสอบถามเมื่อ

นักศึกษาทำาเสร็จเรียบร้อย แจกแบบสอบถาม 509 ชุด ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2557 ถึง

เดือนมกราคม 2558 และจากการตรวจแบบสอบถามพบว่า มีความสมบูรณ์จำานวน 504 ชุด 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

  การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นโดยใช้สถิติพรรณาคำานวณหาสถิติเบ้ืองต้น

ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล  ปญหาของนักศึกษา การใช้จ่ายของนักศึกษาด้วยการแจกแจงความถ่ี 
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(เปอร์เซนต์)  ค่าเฉล่ีย ค่ามัธยฐาน  ค่าฐานนิยม ค่าพิสัยและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สถานภาพส่วนบุคคล รวมท้ังการใช้เวลาว่างของนักศึกษากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใช้สถิติ

ประเภทนอนพาราเมตริก ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย Kendall's tau-c  หรือ Cramer's 

V ท่ีระดับนัยสำาคัญ 0.05      

ผลการศึกษาและวิจารณ์

 การศกึษาครัง้นี ้มจีำานวนประชากรนักศกึษา 504 คน เปน็เพศหญิง  342 คน (67.86%) 

เพศชาย 162 คน (32.14%)  คดิเปน็สดัสว่นนกัศกึษาเพศหญิงตอ่เพศชาย  2.11 ตอ่ 1  นักศกึษา

มีอายุในช่วง 18-45 ปี นักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำาเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (55.36%) รอง

ลงมาภาคกลาง (13.29%) และกรงุเทพฯและปรมิณฑล (8.93%) ตามลำาดบั นักศกึษาส่วนใหญ่

เดินทางมาสถาบันการศึกษาโดยรถจักรยานยนต์ (69.25%) รองลงมาโดยรถยนต์ (24.40%) 

และโดยสารรถสวัสดกิารขนสง่ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น หรอืใชท้ั้งรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ 

(3.18%) ตามลำาดับ นักศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่พักอาศัยนอกมหาวิทยาลัย

(54.56%) รองลงมาพักอาศัยหอในมหาวิทยาลัย (32.15%) และพักอาศัยบ้านผู้ปกครอง (13.29%)

อาชพีบดิามารดาหรอืผูป้กครองของนกัศกึษาส่วนใหญ่รบัราชการ รองลงมา คอื อาชพี คา้ขาย/

ธุรกิจส่วนตัว รายได้ของครอบครัวนักศึกษาต่อเดือน พบว่ามีรายได้ส่วนใหญ่มากกว่า 40,000 

บาท (59.36%) รองลงมามรีายได ้30,001-40,000 บาท (18.92%) และมรีายได ้20,001-30,000

บาท (11.75%) สถานภาพครอบครัวนักศึกษาส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน (79.76%) รองลงมา

บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม (7.34%) และบิดามารดาหย่าร้าง (6.55%) โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีจำานวน

พ่ีหรือน้อง 1 คน (55.75%) รองลงมามีจำานวนพี่หรือน้อง 2 คน (21.23%) โดยลักษณะครอบครัว

ของนักศึกษามีความอบอุ่น สมาชิกสนิทสนมกัน รักใคร่ปรองดอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ

บิดามารดามีเวลาให้บุตรซึ่งปจจัยดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ย (p> 0.05)

 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปีการศึกษา 2557 จำานวน 504 

คน มีค่ามัธยฐานของเกรดเฉลี่ยสะสม คือ 3.14  มีค่าพิสัย 1.81-4.00

รายรับและพฤติกรรมการใช้จ่าย 

 นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายรับประจำาจากบิดามารดา (92.85%)  เฉลี่ยเดือนละ 9,055  

บาท และมีนักศึกษา (6.94%)  มีรายรับจากผู้ปกครอง/ญาติพี่น้อง  เฉลี่ยเดือนละ 6,736  บาท 

สอดคล้องกับการศกึษาในนกัศกึษาคณะเศรษฐศาสตร ์(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่[3] 

ท่ีรายงานว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีรายรับประจำาจากบิดามารดา 94% เช่นกัน และมีนักศึกษา

จำานวน 96 คน (19.04%) มีรายได้พิเศษระหว่างเรียนจากการทำางานล่วงเวลา ทำาธุรกิจการ
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จำาหน่ายสัตว์  ทำางานที่โรงพยาบาลสัตว์ ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และสอนพิเศษ โดยที่รายรับ

ประจำาจากบดิามารดามคีวามสมัพันธ์กันในระดบัน้อย (r= - 0.072) ทิศทางตรงกันขา้ม กับเกรด

เฉลี่ยสะสม  (p = 0.0325) น้ันคือ นักศึกษาที่มีรายรับประจำาจากบิดามารดามากจะมีเกรดเฉลี่ย

สะสมลดลง

 นกัศกึษาจำานวน 53 คน (10.52%) ไดร้บัทนุการศกึษาระหวา่งชว่ง 1,000-92,000 บาท

ต่อคน คิดเป็นค่ามัธยฐาน และฐานนิยม จำานวน 10,000 บาท ซึ่งทุนการศึกษาได้รับจากบริษัท

เอกชน หน่วยงานราชการ  คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมต่างๆ

 นักศึกษาได้กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาของรัฐบาล จำานวน 58 คน (11.51%) คิดเป็น

ค่ามัธยฐาน และฐานนิยม จำานวน 80,000 บาท นอกจากนี้มีนักศึกษา 1 คน (0.20%) กู้ยืมเงิน

จากเอกชน จำานวนเงิน 26,400 บาท

 นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาต่อเดือนน้อยกว่า 500 บาท รองลงมา 

500-1,000 บาท  และ 1,501 - 2,000 บาทตามลำาดับ 

 คา่ใชจ้า่ยเพ่ือการดำารงชพีตอ่เดอืนประกอบดว้ยคา่อาหาร คา่หอพัก/บา้นเชา่ คา่เส้ือผ้า

และค่าตกแต่งร่างกาย ค่าของใช้ส่วนตัวประจำาวัน ค่าการเดินทาง ค่าซักรีดเส้ือผ้า และค่ารักษา

พยาบาล  ซ่ึงนักศึกษาส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการดำารงชีพ 5,000 - 10,000 บาท  รองลงมา 

10,001-15,000 บาท โดยแยกเปน็คา่มธัยฐานของคา่อาหาร 3,600 บาท และคา่หอพัก/บา้นเชา่ 

3,500 บาท รองลงมานักศกึษามคีา่ใชจ้า่ยคา่เสือ้ผา้และคา่ตกแตง่ร่างกาย 500 บาท คา่ของใช้

ส่วนตัวประจำาวัน 500 บาท ค่าการเดินทาง 500 บาท ค่าซักรีดเสื้อผ้า และค่ารักษาพยาบาล 

200 บาท 

 ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาด้านคุณธรรมและสังคมประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรม

ของคณะชมรมและชมุนมุ ค่าบรจิาคและคา่ใชจ้า่ยตดิตอ่ส่ือสาร (โทรศพัท์) โดยพบว่านักศกึษา

ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนด้านคุณธรรมและสังคม 100-500 บาท รองลงมาคือ 501-1,000 

บาทและน้อยกว่า 100 บาท ตามลำาดับ  โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือกิจกรรมของคณะ ชมรมและ

ชุมนุมตอ่เดอืน นอ้ยกว่า 100 บาท รองลงมา 100-500 บาท บาทและ 501-1,000 บาทตามลำาดบั  

ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริจาคต่อเดือน น้อยกว่า 100 บาท รองลงมา 201-500  บาท บาท และ 100-200  

บาท  ตามลำาดับ  และค่าใช้จ่ายเพ่ือติดต่อสื่อสาร (โทรศัพท์) ต่อเดือน น้อยกว่า 100 บาท รอง

ลงมา 201-500  บาท บาท และ 100-200  บาท  ตามลำาดับ  โดยค่าใช้จ่ายเพ่ือติดต่อสื่อสาร 

(โทรศัพท์) ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กันน้อยในทิศทางตรงกันข้าม (r = - 0.075) กับเกรดเฉลี่ย

สะสม  (p = 0.0368)  นัน้คอื นกัศกึษาจา่ยคา่ตดิตอ่สือ่สาร (โทรศพัท)์ มากจะมเีกรดเฉลีย่สะสม

ลดลง 
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 คา่ใชจ้า่ยดา้นนนัทนาการตอ่เดอืนประกอบดว้ย คา่เขา้ชมภาพยนตร ์คา่สงัสรรค์ ค่าใช้

จ่ายในสถานบันเทิงกลางคืน ค่าออกกำาลังกาย ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

นกัศกึษาส่วนใหญ่มคีา่ใชจ้า่ยดา้นนันทนาการตอ่เดอืน นอ้ยกว่า 500 บาท รองลงมา 500-1,000 

บาท และ 1,001–1,500  บาท  ตามลำาดับ  โดยที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้จ่ายด้านนันทนาการ

ต่อเดือนไปกับการสังสรรค์ รองลงมาเป็นค่าเข้าชมภาพยนตร ์

 นกัศกึษาไปสถานบนัเทงิกลางคนื (17.72%) จำาแนกเปน็นักศกึษาหญิง จำานวน 43 คน 

นักศึกษาชาย จำานวน  38 คน ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเพ่ือการเท่ียวสถานบันเทิงกลางคืนต่อเดือน

ในช่วง 200-600 บาท รองลงมา ในช่วง  1,000-2,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายการเที่ยวสถานบันเทิง

กลางคืนต่อเดือนมีค่ามัธยฐาน จำานวน 400 บาท ค่าฐานนิยม จำานวน 500 บาท โดยค่าใช้จ่าย

เพ่ือการเท่ียวสถานบันเทิงกลางคืนต่อเดือนและเพศไม่มีความสัมพันธ์กันกับเกรดเฉลี่ยสะสม  

(p > 0.05) แต่พบว่านักศึกษาชั้นปีที่สูงขึ้นจะเท่ียวสถานบันเทิงกลางคืนเพ่ิมขึ้นซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย [4] ที่พบว่านักศึกษาชอบ

เที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนจำานวน 24 คน (16.44%) 

 นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้จ่ายค่าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต่อเดือน ในช่วง 401-600 บาท 

รองลงมา ในช่วง 201-400 บาท และน้อยกว่า 201 บาท ตามลำาดับซึ่งค่าใช้จ่ายค่าเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ต่อเดือนมีค่ามัธยฐาน จำานวน 500 บาท ค่าฐานนิยม จำานวน 500 บาท  คิดเป็น

ค่าเฉลี่ย 474.94 บาท โดยค่าใช้จ่ายค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ในระดับ

น้อย (r= - 0.050) ทิศทางตรงกันข้ามกับเกรดเฉลี่ยสะสม (p= 0.018) น้ันคือ นักศึกษา

จ่ายค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเดือนมากจะมีเกรดเฉลี่ยสะสมลดลง 

 นกัศึกษามคีา่ใชจ้า่ยสว่นใหญ่ตอ่เดอืน จำานวน 5,000-10,000 บาท รองลงมา 10,001-

15,000 บาท โดยนักศึกษามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนระหว่าง 500-30,000 บาทต่อคน คิดเป็นค่า

มัธยฐาน จำานวน 8,500 บาท และฐานนิยม จำานวน 10,000 บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ย 

9034.29±5677.33 บาท โดยค่าใช้จ่ายต่อเดือนมีความสัมพันธ์ในระดับน้อย (r= - 0.084) 

ทิศทางตรงกันข้ามกับเกรดเฉลี่ยสะสม (p= 0.0046) นั้นคือ นักศึกษาที่มีค่าจ่ายต่อเดือนมาก

จะมีเกรดเฉลี่ยสะสมลดลง 

 นักศึกษามีปญหาด้านการเงิน 2% และนักศึกษาส่วนใหญ่จำานวน 302 คน (59.92%)  

มีเงินออมระหว่างช่วง 200-10,000 บาทต่อคน ซึ่งถ้ามีปญหาด้านการเงิน นักศึกษาส่วนใหญ่

จะขอค่าใช้จ่ายบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และลดค่าใช้จ่าย
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สรุปและวิจารณ์

 คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น เปน็สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา

ในส่วนภูมิภาค ที่เปิดช่องทางการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลากหลายช่องทาง คือ การเข้าศึกษา

ในระบบกลาง  ระบบโครงการพิเศษ และระบบโควตา ต่างๆ จึงมีนักศึกษาจากหลากหลาย

วัฒนธรรม หลากหลายสถานภาพทางสังคม ทุกภูมิภาคของประเทศไทย จึงส่งผลให้นักศึกษา

แต่ละคนมีฐานะทางเศรษฐกิจและมีงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือนแตกต่างกัน  จึงส่งผลต่อ

การใช้จ่ายเงินแตกต่างกัน  และข้อมูลที่ศึกษากล่าวได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปญหา

ด้านการเงิน และนักศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมดี (มากกว่า 3.00) และจากการศึกษา

พบว่านักศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อติดต่อสื่อสาร (โทรศัพท์) ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายรับจาก

บิดามารดา และค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากจะมีเกรดเฉลี่ยสะสมลดลงและอาจเป็นไปได้ว่าเกรด

เฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละบุคคลอาจส่งผลมาจากความสำานึกคิดเก่ียวกับตนเองต่อการ

ศกึษา เจตคตกิารปรบัตวักับสิง่แวดลอ้ม เจตคตติอ่วชิาชพี ความมุง่หวังแรงจงูใจใฝสัมฤทธ์ิส่วน

บุคคล และเชาว์ปญญาแต่ละบุคคลตามหลักของ Bloom [5] 

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีกิจกรรมพบปะหรือให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเกรดเฉลี่ย

 สะสมต่ำากว่า 2.50 เพื่อเข้าใจปญหานักศึกษาได้ถูกต้อง      

2. การสอนดา้นคณุธรรมจรยิธรรมควรมกีารกระตุน้การลดการดืม่แอลกอฮอล์เน่ืองจากพบว่า

 นกัศกึษาทีไ่ปสถานบนัเทงิกลางคนืสว่นใหญ่มกีารใชจ้า่ยคา่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์วมดว้ย 

 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำาเวลาว่างที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

3. การสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมควรมีการชี้แจงการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสม เน่ืองจากการ

 ศึกษาพบว่ารายรับจากบิดามารดา ค่าใช้จ่ายเพื่อติดต่อสื่อสาร (โทรศัพท์) และค่าใช้จ่าย

 ต่อเดือน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา

4. การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเท่าน้ัน ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือจะได้ผลการวิจัย

 ที่ลึกและสามารถนำาไปปรับปรุงและการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

 รายบคุคลไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพโดยเฉพาะนกัศกึษาทีม่คีะแนนเฉลีย่สะสมนอ้ยกว่า 2.50

กิตติกรรมประกาศ

 รายงานการวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดีด้วยความช่วยเหลือและการให้คำาปรึกษา

จากอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้แก่  รศ. สำาเริง จันทรสุวรรณ และ รศ.ดร. ดุษฏี อายุวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และ
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สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมท้ังผศ.นิคม ถนอมเสียง ภาควิชาชีวสถิติ

และประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีให้คำาแนะนำา

แบบสอบถาม และนางทักษ์ศภรณ์ ตาละลักษณ์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการ

นักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้คำาแนะนำาการจัดทำารายงาน 

ขอขอบคุณทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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CASE REPORT

Therapeutic applications of allogeneic puppy deciduous teeth stem 

cells in dogs with corneal ulceration

Nakrob Pattanapon1, Soontaree Petchdee2

Abstract
Objective –to demonstrate the fi rst therapeutic application of allogeneic puppy 
deciduous teeth stem cells (pDSCs) for corneal wound repairing in dogs.
Material and method – Ten client-owned dogs with deep corneal ulceration were 
administered 1.5x105 of pDSCs suspension into sub-conjunctival space. Therapeutic 
effects were observed at 7, 14, 21 and 30 days after pDSCs transplantation. 
Administration of pDSCs enhanced corneal healing and mediated corneal transparency.
Result – All patients exhibited immediate recovery with no complications. The clarity of 
cornea recovered within 14 days after pDSCs administration and the transparency of 
the eyes that underwent pDSCs administration was improved throughout the follow-up.
Conclusion – Our study suggests that sub-conjunctival administration of pDScs is safe 
and effective for corneal repairing. Puppy deciduous teeth stem cells offer an alternative 
application for treatment the corneal ulceration in dogs.

Keywords: Stem cells, Cornea, Dogs
1 Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, 
Kamphaeng Saen, Nakorn Pathom, Thailand 73140.
2 Department of Large Animal and Wildlife Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart 
University, Kamphaeng Saen Nakorn Pathom, Thailand 73140.
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การใช้เซลล์ต้นกำาเนิดจากเนื้อเยื่อฟันนำ้านมของลูกสุนัข ในการ

รักษาแผลที่กระจกตาของสุนัข

นักรบ พัฒนพล1  สุนทรี เพชรดี2

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการใช้เซลล์ต้นกำาเนิดจากเน้ือเย่ือฟนนำ้านมของลูกสุนัข สำาหรับการ

ซ่อมแซมบาดแผลที่กระจกตา เป็นครั้งแรก

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ สุนัขที่มีแผลที่กระจกตาลึก จำานวน 10 ตัว  ได้รับการรักษา โดย

การฉีดเซลล์ต้นกำาเนิดจากเน้ือเย่ือฟนนำ้านมของลูกสุนัข (pDSCs) ปริมาณ 1.5x105 เข้าไปที่

บริเวณชั้นใต้เยื่อบุตา การติดตามผลการรักษาที่ 7, 14, 21 และ 30 วันหลังปลูกถ่าย pDSCs 

ผลการศึกษา สุนัขทุกตัวที่เข้ารับการรักษามีการฟนตัวในทันทีหลังการรักษา โดยไม่พบภาวะ

แทรกซ้อนจากการรักษา ติดตามผลการรักษาเป็นระยะเวลา 14 วัน หลังทำาการรักษา พบการ

หายของบาดแผลทีก่ระจกตา และพบความโปรง่ใสของกระจกตาท่ีมลีกัษณะดขีึน้จากการรกัษา

ด้วย pDSCs 

ข้อสรปุ จากการศกึษาแสดงให้เหน็ว่า การรกัษาด้วย pDScs โดยการฉดีเข้าบรเิวณชัน้ใต้เย่ือบุ

ตา มคีวามปลอดภัยและมปีระสทิธิภาพในการซ่อมแซมแผลท่ีกระจกตา การใช้เซลล์ต้นกำาเนดิ

จากฟนนำ้านมลูกสุนัข จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ท่ีสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการรักษาแผลท่ี

กระจกตาในสุนัข

คำาสำาคัญ: สเต็มเซลล์ กระจกตา สุนัข

1 โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำาแพงแสน นครปฐม

2 ภาควิชาคลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ปา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำาแพงแสน นครปฐม 

ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมล์: fvetstr@ku.ac.th
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Introduction

 Corneal ulceration and keratitis in dogs and cats can cause infl ammation of the 
eye and may cause a vision loss. Although the treatment and management strategies 
for corneal injury have been studied, the effective treatment is in limited success due 
to many factors, including the severity of a wound. Deep and progressive ulcers might 
be required the surgical intervention such as conjunctival graft [1-3]. Dental pulp stem 
cell (DPSC) was fi rst isolated from human pulp tissue by Gronthos and colleagues, 
2000 [4-7]. The dental pulp stem cells (DPSCs) have revealed potential for their use 
as a novel alternative resource in regenerative medicine and dentistry. In veterinary 
medicine, stem cells therapies have been applied for tendon, ligament and joint injuries 
in horses and dogs [8-11]. However, there are very few studies have been performed 
for the application of DPSCs in veterinary patients. The purpose of this study was to 
investigate therapeutic effect of allogeneic dental stem cells for corneal wound healing 
in dogs with deep corneal ulceration.

Case Description

 Ten dogs with deep corneal ulcers were evaluated at ophthalmology clinic, 
Kasetsart Veterinary Teaching Hospital, Kasetsart University, Kamphaeng-Saen, 
Thailand prior to receive the allogeneic puppy deciduous teeth stem cells (pDSCs) 
treatment. The complete ophthalmic examinations such as Schirmer tear test, slit 
lamp biomicroscopy, fl uorescein staining and intraocular pressure measurement were 
performed in all patients.  All dogs had normal intraocular pressure ranging between 
13-25 mmHg. Only dogs with corneal ulcer deeper than 50% were included in this 
study. 

Preparation of deciduous teeth stem cells

 To produce pDSCs, the puppy deciduous teeth from dogs were collected, teeth 
surfaces were cleaned and the root was cut to reveal the pulp chamber. Dental pulp 
tissue was separated using 18G needle and was digested in a collagenase. The cells 
were removed and resuspended in 5 ml Dulbecco’s PBS (Gibco, Invitrogen). Cells were 
centrifuged and placed onto T25 culture fl ask and incubated for 4-5 days in a carbon 
dioxide incubator maintained at 37 oC and 5% CO

2
 or until cell adhesion overcome. 

Cells were replaced with fresh DMEM media and carried until 80% confl uency. Puppy 
deciduous teeth stem cells at passages 1, 2 and 3 were characterized by intracellular 
fl ow cytometry (Santa Cruze Biotechnology, CA, USA.) as illustrated by previous study [12]. 
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Administration of deciduous teeth stem cells

 Deciduous teeth stem cells of different donors from passage 2 and 3 were freshly 
prepared and 1.5x105 of pDSCs were administered into sub-conjunctival space of 10 
dogs with deep corneal wounds. The characteristics of patients are listed in Table 1. 
The clarifi cation of the cornea and the corneal edema in all dogs was much improved 
at day 7 after pDSCs injection (Figure 1) and the healing process was improved 
throughout the follow-up (Figure 2).

Follow-up

 Dogs were evaluated for the therapeutic effects at 7, 14, 21 and 30 days after 
pDSCs administration. Photographs of the eyes were taken before and after pDSCs 
injection at every follows-up. 

Table 1. Patients characteristics

 

Dogs were evaluated for the therapeutic effects at 7, 14, 21 and 30 days after pDSCs 
administration. Photographs of the eyes were taken before and after pDSCs injection 
at every follows-up.  
 
Table 1. Patients characteristics 

Patient Signalment Eye 
affected 

Depth of lesion Schirmer 
test 
(mm/min) 

Duration prior to 
pDSCs Treatment 
(Days) 

1 4-year-old Female 
Shih-Tzu  

Right Descemet’s 
membrane 

17 30 

2 7-year-old Female 
Shih-Tzu 

Right Descemet’s 
membrane 

22 30 

3 11-year-old Female 
Poodle 

Right Deep Stroma 19 30 

4 6-year-old Male 
Shih-Tzu 

Right Deep Stroma 17 30 

5 3-month-old 
Female Chihuahua 

Left Deep Stroma 15 26 

6 1-year-old Male 
Chihuahua 

Right Descemet’s 
membrane 

28 7 

7 13-year-old Female 
Terrier 

Right Descemet’s 
membrane 

15 19 

8 21-year-old Female 
Crossbred 

Right Deep Stroma 13 14 

9 10-year-old Female 
Pekingese 

Left Deep Stroma 8 14 

10 7-year-old Male 
Shih-Tzu  

Right Deep Stroma 7 7 
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Figure 1. Images of corneal wounds from dogs sustained a non-healing corneal ulcer 
Day0 (D0) represents the day prior to treatment, and day7 (D7) following treatment 
with allogenic pDSCs respectively.

 

 

 
Figure 1. Images of corneal wounds from dogs sustained a non-healing corneal ulcer 
Day0 (D0) represents the day prior to treatment, and day7 (D7) following treatment 
with allogenic pDSCs respectively. 
 
 
 

 
 
Figure 2. Images of corneal wounds from dogs had an ulcer extending to descimet’s 
membrane which large and did not heal after 30 days of conventional therapy, 
including topical antibacterial therapy. Eye before treatment at Day 0 (D0) and at day 
21 (D21) and day 28 (D28) post-treated with allogeneic puppy deciduous teeth stem 
cells (pDSCs). 

 
 

Discussion 
In this study, we presented a novel method by which allogeneic pDSCs were 
harvested from dog’s teeth. Dogs having ulceration of the cornea were administered a 
single injection of 1.5x105 allogeneic pDSCs suspension into sub-conjunctival space. 
Our previous studies supported that deciduous teeth stem cells showed a recovery of 
the infarcted myocardium and provided cell renewal in corneal wound healing of the 
rabbit model [13-14]. All eyes that were treated with pDSCs displayed improvement 
of corneal transparency. Our observations were similar to results in rabbit which 
transparency improve with adipose derived stem cells in the treatment of chemical eye 
burn [15]. Deep corneal ulcers in all patients showed the progression of wound 

Figure 2. Images of corneal wounds from dogs had an ulcer extending to descimet’s 
membrane which large and did not heal after 30 days of conventional therapy, including 
topical antibacterial therapy. Eye before treatment at Day 0 (D0) and at day 21 (D21) and 
day 28 (D28) post-treated with allogeneic puppy deciduous teeth stem cells (pDSCs).
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Discussion

In this study, we presented a novel method by which allogeneic pDSCs were 
harvested from dog’s teeth. Dogs having ulceration of the cornea were administered a 
single injection of 1.5x105 allogeneic pDSCs suspension into sub-conjunctival space. 
Our previous studies supported that deciduous teeth stem cells showed a recovery of 
the infarcted myocardium and provided cell renewal in corneal wound healing of the 
rabbit model [13-14]. All eyes that were treated with pDSCs displayed improvement 
of corneal transparency. Our observations were similar to results in rabbit which 
transparency improve with adipose derived stem cells in the treatment of chemical 
eye burn [15]. Deep corneal ulcers in all patients showed the progression of wound 
healing at 7 days and corneal wound healing was completed within 21 days after pDSCs 
administration. Previous studies have reported that complete corneal wound healing 
using conjunctival graft can be observed within approximately 40 days [16-17]. The 
fast healing times after pDSCs injection might be achieved by transplanting cells that 
provided excellent factors for healing capacity of the wound bed [18-19]. Using stem 
cells to treat deep and complicated ulceration may help wound healing by restoring and 
preventing the breakdown of extracellular matrix and adding inadequate components 
such as growth factors and collagens to the wound as previously reported in rabbit 
model. [14].  Level of connexin 43 (Cx43) which plays a major role in the wound healing 
process is more strongly expressed in the pDSCs treatment group  The advantage of 
stem cell treatment in the deep corneal ulcer might also correlate with improvement 
of hemodynamic by neovascularization [20]. However, treatment with pDSCs requires 
further investigation in depth to understand the underlying mechanisms of cytokine, 
growth factors and progenitors elements that contributed to the corneal wound healing. 
Our study provided evidence that allogeneic pDSCs administered to dogs with corneal 
ulcer through sub-conjunctival route exert effective therapeutics. This is the fi rst clinical 
report of allogeneic pDSCs administration to treat corneal ulceration in dogs. Our results 
suggested that allogeneic pDSCs might help to alleviate the poor prognosis for many 
deep and severe corneal wounds and could be a novel source of stem cells based 
therapy in veterinary patients. However, further investigation of standardized model 
and appropriate controls should allow the procedure to confi rm the results of clinical 
studies. Further studies of the important points in stem cells biology, such as homing, 
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immune-regulation and long-term follow up are still required to support the application 
of stem cells as a standard treatment in the future. Our study is encouraging but not 
yet conclusive, for inspiring possible therapeutic procedure in the future.
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สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพ่ือเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

การค้นคว้าวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น สัตวศาสตร์และ

ชีวเวชศาสตร์ โดยใช้ระบบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาผลงานเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ (peer review) 
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สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ. เช่น  ผลงานทางวิชาการของบุคคลากรภายใน

คณะฯ จะมีคณะกรรมการพิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด
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Writing and Editing for Biomedical Publication ตน้ฉบบัท่ีส่งมาให้พิจารณาลงพิมพ์ในวารสาร 

ตอ้งไดรั้บการรบัรองจากผูเ้ขียนรว่มทุกทา่น ตน้ฉบบัหรอืบางสว่นของตน้ฉบบัตอ้งไมเ่คยตพิีมพ์
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การใช้สัตว์ในการศึกษาหรือทดลอง

 ในกรณีมีการใช้สัตว์มีชีวิตในการศึกษาหรือการทดลอง ต้องได้รับอนุญาตจากคณะ

กรรมการจรรยาบรรณการใชส้ตัวท์ดลองของสถาบนัทีผู่เ้ขยีนสงักัด และผูวิ้จยัตอ้งมใีบอนญุาต

ใช้สัตว์เพ่ืองานทางด้านวิทยาศาสตร์ ออกโดย สถาบันพัฒนาการดำาเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร์ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สพสว.วช.)     ถ้าสัตว์ถูกเมตตาฆาต 

(euthanasia) ผูเ้ขยีนตอ้งระบวิุธีทีใ่ชใ้นการทำาเมตตาฆาตไว้ในส่วนของวัสดอุปุกรณ์และวิธีการ

ศึกษาให้ชัดเจน
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สไตล์การเขียนโดยทั่วไป

 ต้นฉบับภาษาไทย ควรใช้ถ้อยคำาและศัพท์ภาษาไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ โดยใช้

ตามพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นบรรทัดฐาน และ

ศัพท์บัญญัติวิชาการในสาขาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือความสะดวกผู้เขียนอาจตรวจสอบศัพท์

บญัญัตอิอนไลน์ของราชบณัฑติยสถานไดท่ี้ http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.

php  คำาศพัท์ภาษาองักฤษทีบ่ญัญัตเิปน็ภาษาไทยแลว้ แตยั่งไมเ่ปน็ท่ีทราบกันแพร่หลาย หรอื

แปลแล้วเข้าใจยาก ให้ใส่ภาษาเดิมกำากับไว้ในวงเล็บหรือถ้ายังไม่เป็นศัพท์บัญญัติ อนุโลมให้

ใชภ้าษาองักฤษได ้โดยการเขียนทับศพัทภ์าษาองักฤษตามหลกัของราชบณัฑติยสถาน  ยาและ

สารเคมีให้ตรวจสอบการสะกดที่ถูกต้องจาก USP Dictionary of USAN และ International 

Drug Name ชือ่การพิมพ์ชือ่วิทยาศาสตรข์องจลุชพี พืชหรอืสตัว์ ใหใ้ชต้ามประมวลนามศาสตร์

สากล (International code of nomenclature) ทำาใหเ้ดน่ชดัแตกต่างจากการพิมพ์ขอ้ความอืน่ๆ 

โดยพิมพ์ด้วยตัวเอน ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และยา ควรใช้ชื่อสามัญ หรือให้คำาจำากัดความ ชื่อ

การค้าอาจใช้ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรือยาที่เฉพาะ และมีผลสำาคัญต่อการศึกษา

 ควรใช้ตัวย่อให้น้อยที่สุด ยกเว้นเป็นตัวย่อมาตรฐานและหน่วยของการวัด ตัวย่อที่

ปรากฏเฉพาะในรปูภาพ หรอืตาราง ให้ระบขุยายความในคำาอธิบายประกอบรปูภาพหรอืตาราง 

ในการเขียนต้นฉบับภาษาอังกฤษ ไม่ควรใช้ตัวย่อขึ้นต้นประโยค ยกเว้นบางคำา เช่น ELISA, 

ACTH, EDTA, DNA, RNA ตัวย่อไม่ควรใช้ในชื่อเร่ือง ตัวย่อท่ีใช้ครั้งแรกในบทคัดย่อหรือใน

เนือ้หาต้องให้ชือ่เตม็ก่อน แล้ววงเลบ็ตวัย่อ ครัง้ต่อไปสามารถใช้ตวัย่อได้เลย หน่วยการวดัต่างๆ 

เช่น ความยาว ความสูง นำ้าหนัก ปริมาตร ให้ใช้ระบบ SI Unit อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส 

ความดันเลือดเป็นมิลลิเมตรปรอท

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์

 งานวจัิย (Original research) เปน็ผลงานจากการคน้ควา้ทดลองหรอืวิจยัทางวิชาการ

ที่ผู้เขียนหรือกลุ่มผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเอง

 รายงานทางคลินิก (Clinical report) เป็นรายงานสัตว์ปวยทางคลินิก อาจรวมถึง

รายงานผลทางพยาธิวิทยา (Pathological report) สัตว์ปวยที่รายงานอาจมีจำานวนเท่าใดก็ได้ 

แต่ต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน หรือทางคณะบรรณาธิการพิจารณาเห็นประโยชน์ต่อวิชาการสัตวแพทย์

 บทความปรทัิศน์ (Review article) เปน็บทความทบทวนวิชาการ หรอืบทความเทคนคิ 

(Technical article) ที่เขียนอย่างกระชับในเนื้อหาและแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างสำาคัญ ซึ่ง

เกิดขึน้ในรอบ 5 ปท่ีีผา่นมา และมข้ีอมลูท่ีสามารถนำามาประยุกตใ์ชใ้นทางคลนิกิ โดยเรยีบเรยีง

จากการตรวจเอกสารวิชาการในสาขานั้น ๆ
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 การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ (Veterinary continuing education) เป็นคอลัมน์

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ อาจมีได้หลายรูปแบบ

และในวารสารแต่ละฉบับอาจมีไม่ครบทุกรูปแบบ เช่น การตอบคำาถามจากแบบฝกหัด การ

อภิปรายกรณีตัวอย่างสัตว์ปวย การปรับให้เป็นปจจุบัน (update) ในหัวข้อเรื่องทางคลินิก หรือ

ประเด็นพิเศษ ที่คณะผู้จัดทำาเห็นสมควร

การเตรียมต้นฉบับผลงานการวิจัย

 ต้นฉบับจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ พิมพ์บนกระดาษขาวเอ 4 โดยพิมพ์

หน้าเดียว เว้นขอบกระดาษด้านซ้าย-บน 1.5 นิ้ว ด้านขวา-ล่าง 1 นิ้ว โดยความยาวของเรื่อง

พร้อมตารางและภาพประกอบรวมแล้วไม่เกิน 10 หน้า และใส่หมายเลขหน้าและหมายเลข

บรรทัดกำากับไว้ 

 เพ่ือให้การดำาเนินการจัดพิมพ์วารสารเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดจัด

เตรียมไฟล์ต้นฉบับอิเลคโทรนิค บนแผ่น CD ข้อมูล ต้นฉบับภาษาไทยพิมพ์ด้วยตัวอักษร 

Cordia new ขนาดตัวอักษร 16 ต้นฉบับภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia new ขนาด

ตวัอักษร 16 โดยการบนัทึกเอกสารสว่นท่ีเปน็เนือ้เรือ่ง ดว้ยโปรแกรม Microsoft word (รุน่ 2003 

หรือสูงกว่า) พร้อมด้วยตาราง และรูปภาพ (ถ้ามี) การสร้างรูปภาพหรือกราฟ ที่มีส่วนประกอบ

ย่อยภายใน เช่น ลูกศร กล่องคำา และเส้นต่างๆ จะต้องทำาการบันทึกมาให้ทุกองค์ประกอบรวม

เป็นภาพเดียวกัน และองค์ประกอบของภาพไม่เคลื่อนที่เมื่อขยับภาพ

การลำาดับเรื่องควรเรียงดังนี้

หน้าที่ 1 (หน้านำา หรือ Title page) ประกอบด้วย

ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด สื่อความหมายได้

ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาในเรื่อง  ไม่ควรใช้คำาย่อ ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ถ้า

ชือ่เรือ่งยาวมากอาจตดัเปน็ชือ่เรือ่งรอง (Subtitle) ควรหลีกเลีย่งการใส่วลีท่ีไมจ่ำาเปน็ เชน่ “การ

ศึกษา...” หรือ “การสังเกต...” หรือ “การทดลอง...”

ชือ่ผู้เขยีน (Authors)  ระบชุือ่ของผูเ้ขียนให้ครบทกุทา่นทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ  พรอ้ม

สถานที่ทำางาน  และผู้เขียนที่ให้การติดต่อ (Corresponding author) ให้กำากับด้วยเครื่องหมาย

ดอกจนั และให้แยกรายละเอยีดของสถานท่ีตดิตอ่  หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร และ/หรอื e-mail 

address ให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ
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หน้าที่ 2 ประกอบด้วย 

บทคัดย่อ (Abstract) บทความที่เป็นงานวิจัย ปริทัศน์ และรายงานทางคลินิก ให้เขียนในรูป

บทคัดย่อเชิงโครงสร้าง (Structured abstract) ประกอบด้วย: วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการ ผล

การศึกษา และข้อสรุป ควรเขียนสั้น ๆ ให้ครอบคลุมสาระสำาคัญของเร่ืองท้ังหมด มีท้ังภาษา

ไทยและภาษาองักฤษ ไมค่วรเกนิ 250 คำา และไมค่วรใชค้ำายอ่ในบทคดัย่อ ตน้ฉบบัท่ีเปน็ภาษา

อังกฤษ ต้องส่งบทคัดย่อภาษาไทยด้วย 

คำาสำาคัญ (Keywords) คำาหรือข้อความสั้นๆ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อ เป็นหัวข้อเรื่องสำาหรับทำาดัชนี

เรื่อง (Subject index) อาจใช้ Medical Subject Headings (MeSH) ของ U.S.A. National 

Library of Medicine เป็นแนวทางในการให้คำาสำาคัญ รวมกันแล้วไม่ควรเกิน 5 คำา มีทั้งภาษา

ไทย และภาษาอังกฤษ 

 หน้าที่ 3 และ หน้าต่อๆ ไป ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ โดยพิมพ์ติดต่อกันตามลำาดับ    

ยกเว้นผลการศึกษาในส่วนที่เป็นรูปภาพ กราฟ ตาราง และคำาอธิบายประกอบ ซึ่งให้แยกและ

แนบไว้ในสว่นทา้ยสดุของตน้ฉบบั (ตอ่จากเอกสารอา้งองิ) ให้ใสห่มายเลขบรรทดัและหมายเลข

หน้าในเอกสารส่วนนี้ด้วย 

บทนำา (Introduction)  อธิบายถึงพื้นฐานที่มาและความสำาคัญของปญหาโดยมีข้อมูลที่เพียง

พอสำาหรบัให้ผูอ้า่นเข้าใจและแปรผลการศกึษาได ้และตอ้งทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะ

ส่วนท่ีมีความสำาคัญเท่านั้น นอกจากนี้ต้องระบุเหตุผล สมมุติฐานและวัตถุประสงค์ของการ

ศึกษาให้ชัดเจน 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ (Materials and methods) แยกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ 1) วัสดุอุปกรณ์ 

ให้บอกรายละเอียดและลักษณะเฉพาะ สิ่งท่ีนำามาศึกษา เช่น ชนิดสัตว์ จำานวนสัตว์ เพศ 

นำ้าหนัก อายุ เป็นต้น ถ้าใช้สัตว์ในการศึกษา ต้องระบุการได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จรรยาบรรณการใช้สตัว์เพ่ือการทดลองของสถาบนัทีผู่เ้ขยีนสงักัด 2) วิธีการ เริม่จากการอธิบาย

การออกแบบการศึกษาหรือการทดลอง (study or experimental design) มีรายละเอียดเพียง

พอทีผู้่อืน่สามารถทำาตามได้ ถ้าเป็นวิธีการทีค่ดิค้นข้ึนใหม่ควรอธิบายโดยละเอยีด แต่ถ้าเป็นวิธี

การท่ีทราบกันอยู่แล้วและมผีูเ้คยตพิีมพ์มาก่อน ไม่ต้องอธิบายซำา้แต่ควรเขยีนแบบอ้างองิและ

อธิบายเฉพาะส่วนที่ดัดแปลงหรือเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มาของยา หรือสารเคมี  และวิธี

วิเคราะห์ผลการศึกษาทางสถิติ ซึ่งรวมถึงการสรุปข้อมูล วิธีการทดสอบสมมุติฐาน และระดับ

นัยสำาคัญทางสถิติ

ผลการศึกษา (Results) ควรรายงานผลการศึกษาตามลำาดับหัวข้อท่ีอยู่ในการออกแบบการ

ศึกษา อย่างชัดเจน ดูได้ง่าย ถ้าผลไม่ซับซ้อน ไม่มีตัวเลขมาก ให้บรรยายเป็นร้อยแก้ว ถ้ามี
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ตัวเลขและตัวแปรมาก ควรใช้ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิโดยไม่ต้องอธิบายตัวเลขซำ้าอีกในเนื้อ

เรื่อง ยกเว้นข้อมูลสำาคัญๆ นอกจากนี้ ถ้ามีชื่อรูปภาพ ปายในรูปภาพ ชื่อตาราง หมายเหตุท้าย

ตาราง และเนื้อหาในตารางต้องทำาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  

วจิารณ์ (Discussion) เน้นในประเดน็หรอืมมุมองท่ีใหม่และสำาคัญของการศกึษา ไม่ต้องอธิบาย

ข้อมลูในรายละเอยีดซำา้ในส่วนบทนำา วัสดุอปุกรณ์และวิธีการ สำาหรบัการศกึษาทีเ่ป็นการทดลอง 

การอภิปรายอาจเริม่ทีก่ารสรปุสัน้ๆ ในประเดน็หลกัทีค้่นพบ ให้อธิบายกลไก เหตผุล หรอืตรรกะ

สำาหรบัสิง่ทีค้่นพบ เปรยีบเทียบความเหมอืนหรือแตกต่างกับการศกึษาอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ระบขุ้อ

จำากัดของการศกึษา วิจารณ์ผลทีไ่ม่ตรงตามท่ีคาดหวงัอย่างไม่ปิดบงั และระบคุวามสำาคัญของ

สิ่งที่ค้นพบกับการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตและต่อคลินิกปฏิบัติ 

ข้อสรุป (Conclusion)  ผลที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่ หลีกเลี่ยงการใช้

ข้อความสรุปที่ไม่มีคุณภาพ เพราะข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะสรุปได้แบบนั้น ควรเขียนอย่าง

ย่อๆ โดยกล่าวถึงผลสรุปท่ีได้จากการศึกษาทดลอง  และคุณค่าของงาน  เพ่ือผู้อ่านจะได้เข้าใจง่ายข้ึน

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)  ดูหลักเกณฑ์จากที่กล่าวถึงแล้วข้างต้น

เอกสารอ้างอิง (References)  กรุณาดูหมายเหตุ (1)

คำาบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง   กรุณาดูหมายเหตุ (2)

การเตรียมรูปภาพ  และตาราง   กรุณาดูหมายเหตุ (3)

หมายเหตุ (1): การอ้างอิงเอกสาร (Citations)

  เอกสารอ้างอิงควรเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการประเภทมีผู้ทรงคุณวุฒิใน

การพิจารณา (peer-reviewed journals) การอา้งองิเอกสารทางวชิาการในรปูแบบอืน่ควรหลกี

เลี่ยงยกเว้นในกรณีที่มีความจำาเป็นย่ิง การเขียนอ้างอิงเอกสารในบทความทางวิชาการทุก

ประเภท จำาเป็นต้องมีการอ้างอิงไว้ทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนท้ายเรื่อง วารสารสัตว

แพทยศาสตร ์มข. กำาหนดให้การเขียนอา้งองิเอกสารเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ของระบบแวนคเูวอร ์

(Vancouver style) โดยได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการนำามาใช้ในวารสารฯ 

การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง (In-text citations)

 การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง เป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการอ้างอิงคละไปใน

ส่วนเนือ้เรือ่ง ทำาใหท้ราบว่าข้อความในสว่นน้ันนำามาจากแหลง่ใด โดยวารสารสัตวแพทยศาสตร์ 

มข. กำาหนดให้ใช้ การอ้างอิงแบบตัวเลข (Number style) โดยระบุหมายเลขของเอกสารท่ี

ต้องการอ้างไว้ท้ายข้อความ เพ่ือบอกแหล่งท่ีมาของข้อความน้ัน โดยการใส่หมายเลขไว้ใน

เครื่องหมาย [ ] เช่น [1] ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงเอกสารหลายๆ ชิ้นสำาหรับข้อมูลเดียวกัน ให้

ใส่หมายเลขของเอกสารท่ีอ้างนั้นตามลำาดับ โดยคั่นแต่ละหมายเลขด้วยเครื่องหมาย , เช่น 
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[3,5,7,9] ในกรณีทีต้่องการอา้งองิเอกสารหลาย ๆ  ชิน้สำาหรบัขอ้มลูเดยีวกัน และเอกสารอา้งองิ

เหล่านั้นมีหมายเลขทั้งที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องกัน เช่น 1, 2, 3, 4, 5, 9 ให้ใช้เครื่องหมาย - คั่น

ระหว่างเอกสารหมายเลขเริ่มต้นและหมายเลขสุดท้ายในส่วนที่ต่อเนื่องกัน เขียนการอ้างอิงใน

เนื้อหาได้ดังนี้ [1-5, 9] 

 การอ้างอิงแบบตัวเลขน้ี ให้อ้างอิงโดยใส่ตัวเลขตามลำาดับในเนื้อเรื่อง (Cited-order 

number) โดยเริ่มจากหมายเลข 1  2  3  4  ... ไปตามลำาดับจนจบเรื่อง หากมีการอ้างซำ้าก็ให้ใส่

หมายเลขเดิมซำ้าได้อีก รายการเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มก็ให้จัดเรียงตามลำาดับการอ้างอิงในเนื้อ

เร่ืองเช่นเดยีวกัน โดยไม่จำาเป็นต้องจดัเรยีงตามลำาดบัอกัษรของชือ่ผูแ้ต่ง บทความท่ีบรรณาธิการ

รับตีพิมพ์แล้วแต่ยังไม่เผยแพร่ ให้ระบุ “กำาลังพิมพ์” (in press) หลีกเลี่ยง “ติดต่อส่วนตัว” มา

ใช้อ้างอิง เว้นแต่มีข้อมูลสำาคัญมากที่หาไม่ได้ทั่วๆ ไปให้ระบุชื่อ และวันที่ติดต่อในวงเล็บท้าย

ชื่อเรื่องที่อ้างอิง 

การอ้างอิงส่วนท้ายเรื่อง (Reference citations)

 การอ้างอิงส่วนท้ายเรื่อง ผู้เขียนสามารถดูตัวอย่างได้จากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร

สัตวแพทยศาสตร ์มข. ฉบบัลา่สดุ การเขยีนอา้งองิท้ายเร่ืองตอ้งเขยีนเปน็ภาษาองักฤษท้ังหมด 

เพ่ือความสะดวกในการทำาอา้งองิโยงเปน็ฐานขอ้มลู ในกรณีบทความท่ีตพิีมพ์เปน็ภาษาไทยน้ัน 

ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

อารินี ชัชวาลชลธีระ, จีระศักดิ์ ถิระธนบูรณ์, เรืองทอง กิจเจริญปญญา, พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ, ธนิ

กุล ศรีธัญรัตน์, พรพลอย ทองจุไร, และคณะ. การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Candida spp. ของ

กรดนำ้าส้ม  นำ้าส้มสายชู  และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์. วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 2551; 

17(3): 23-31.

แปลเปน็ Chatchawanchonteera A, Thiratanaboon J, Kitcharoenpunya R, Suwannachot 

P, Srithunyarat T, Thongjurai P, et al. The study of inhibitory effect of acetic acid, vin-

egar and hydrogen peroxide against Candida spp. KKU Vet J. 2007; 17(3): 23-31.

หลักทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง 

- ให้ใส่ชื่อสกุลตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลาง  เช่น Anamnart C  Bluemke DA

- ผู้แต่ง 2-6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 2 

คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามลำาดับ แต่ไม่เกิน 6 คน 

- ผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึ้นไป ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 คั่นด้วยเครื่องหมาย , ตามด้วยชื่อผู้แต่งคน



Vo
l. 

25
 N

o.
 1

 J
AN

U
AR

Y 
- J

U
N

E 
20

15

KKU 
Veterinary Journal90

ที่ 2 คั่นด้วยเครื่องหมาย , ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามลำาดับจนถึงคนที่ 6 แล้วตาม

ด้วย คำาว่า et al.

- ผู้แต่งเป็นหน่วยงานหรือสถาบัน ให้ใส่ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันตามที่ปรากฏในเอกสาร โดย

เริ่มจากหน่วยงานย่อยไปหาหน่วยงานใหญ่ ตามลำาดับ เช่น World Health Organization.  

Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives.

ชื่อเรื่อง ชื่อบทความ

- ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของคำาแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital letter) ส่วนคำาอื่นๆ ให้ขึ้นต้น

ด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นกรณีที่เป็นชื่อเฉพาะ 

- กรณีที่มีชื่อเรื่องย่อยให้ใส่เครื่องหมาย: คั่นระหว่างชื่อเรื่องและชื่อเรื่องย่อยนั้น

ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือประกอบการประชุม/สัมมนา (Conference proceeding)

- ชือ่วารสารใชช้ือ่ย่อตามมาตรฐานสากลท่ีกำาหนดไว้ในระบบของ National Library of Medicine 

(NLM) ซึ่งยึดตามกฎการเขียนคำาย่อของ American National Standard for Information 

Sciences-Abbreviation of Titles of Publications.

- สำาหรับวารสารภาษาไทยที่ยังไม่มีชื่อย่ออย่างเป็นทางการ ให้ใช้ชื่อเต็มที่ปรากฏที่หน้าปก

- ชื่อหนังสือให้ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือและชื่อเฉพาะ นอกนั้นใช้

ตัวเล็กทั้งหมด

- ชื่อหนังสือประกอบการการประชุม/สัมมนาที่ใช้ชื่อตามการประชุม/สัมมนา ให้ใส่ชื่อเต็มตาม

ที่ปรากฏในเอกสารและพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของคำาสำาคัญทุกคำาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

- ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือประกอบการประชุม/สัมมนา พิมพ์เน้นโดยการพิมพ์เป็นตัว

เอน (italic)

ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของวารสาร

- ให้ใส่ข้อมูลปีพิมพ์ (ค.ศ.) เล่มท่ี(volume) ฉบับท่ี (number) และเลขหน้า ตามลำาดับดังน้ี  

ปีพิมพ์; เล่มที่ของวารสาร (ฉบับที่): เลขหน้า. 

- กรณีวารสารมีเล่มผนวกหรือเล่มพิเศษ (Volume with supplement) ให้พิมพ์ Suppl ต่อจาก

ปีที่โดยไม่ต้องอยู่ในวงเล็บ เช่น 2004; 87 Suppl 1: s27–35

- เลขหน้าให้ใส่เลขหน้าแรก-เลขหน้าสุดท้าย โดยใช้ตัวเลขเต็มทั้งหน้าแรกและหน้าสุดท้าย
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ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของหนังสือ

- คร้ังท่ีพิมพ์ (Edition) ถ้าเปน็การพิมพ์ครัง้ 1 ไมต่อ้งใสใ่นรายการอา้งองิ ให้ใสเ่มือ่เปน็การพิมพ์

ครั้งที่ 2 ขึ้นไป เช่น 2nd ed. 3rd ed. 4th ed.

- สถานที่พิมพ์ ให้ใส่ชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่พิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ หากใน

หนังสือบอกชื่อเมืองไว้หลายชื่อ ให้ใส่ชื่อแรกเท่านั้น ในกรณีท่ีต้องการระบุชื่อรัฐหรือเขตหรือ

แคว้นต่อจากชื่อเมือง ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมาย ( ) โดยอาจใส่เป็นชื่อย่อหรือชื่อเต็มก็ได้ ถ้าหาก

ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ให้ใช้คำาว่า n.p. ซึ่งย่อมาจาก no place of publication 

- สำานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใส่ชื่อสำานักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ กรณีท่ีสำานักพิมพ์เป็น

หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ให้ใส่ชื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้นเป็นสำานักพิมพ์

ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง

อ้างอิงบทความจากวารสาร (Articles in journals)

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีพิมพ์; เล่มที่ของวารสาร (ฉบับที่): หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 

ผู้แต่ง 2-6 คน

1. Lalu MM, Cena J, Chowdhury R, Lam A, Schulz R. Matrix metalloproteinases 

 contribute to endotoxin and interleukin-1β induced vascular dysfunction. Br J 

 Pharmacol. 2006; 149(1): 31-42.

ผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึ้นไป

2.  Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ,

 et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately detects common

 bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005; 200(6):

 869-875.

ผู้แต่งเปนหน่วยงานหรือสถาบัน

3. Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and 

 proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;

 40(5): 679-686.

อ้างอิงหนังสือทั้งเล่ม

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์; ปีพิมพ์.

4. Iverson C, Flanagin A, Fontanarosa PB, Glass RM, Glitman P, Lantz JC, et al. 

American medical association manual of style. 9th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1998. 
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อ้างอิงบทหน่ึงของหนังสือท่ีมีผู้เขียนเฉพาะบทและมีบรรณาธิการของหนังสือ (Chapter in a book)

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบท. In: ชื่อบรรณาธิการ, editor(s). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สำานัก

พิมพ์; ปีพิมพ์. p. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

5. Rojko JL, Hardy WD Jr. Feline leukemia virus and other retroviruses. In: Sherding
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หมายเหตุ (2):   การเขียนคำาบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง 

  คำาอธิบายประกอบรปูภาพและตารางให้ใชเ้ปน็ภาษาองักฤษ ควรระบคุวามหมายของ

สัญลักษณ์ท่ีใช ้ในกรณีท่ีกำาหนดเครือ่งหมายแสดงความแตกตา่งอย่างมนัียสำาคญัทางสถิต ิให้

กำากับ P-value และจำานวนสัตว์ (n) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองในแต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ (3): การเตรียมรูปภาพ  และตาราง  

  รูปภาพ (Figures) ภาพประกอบท่ีเป็นภาพถ่ายขาว-ดำา ควรมีความชัดเจน พิมพ์บน

กระดาษมันผิวหน้าเรียบ ขนาดประมาณ 3.5 x 5 นิ้ว (โปสการ์ด) หากต้องการให้ตีพิมพ์ภาพสี 

คณะผู้จัดทำาวารสารฯ ขอให้ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี แต่ไฟล์บทความท่ีเผย

แพร่บนเว็บไซด์สามารถตีพิมพ์เป็นภาพสีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถ้ามีรูปภาพที่สแกนประกอบ

ในเอกสารต้องส่งภาพต้นฉบับมาด้วย รูปภาพท่ีถ่ายจากกล้องดิจิตัล ให้ส่งไฟล์รูปภาพพร้อม

ภาพที่พิมพ์ในกระดาษไฟล์ภาพจากการสแกนหรือถ่ายจากกล้องดิจิตัลความมีความละเอียด 

300 dpi  ภาพประกอบที่เป็นลายเส้น รูปวาดหรือกราฟ ควรเขียนด้วยหมึกอินเดียสีดำา (Indian 

ink) บนกระดาษอาร์ตสีขาว ขนาดพอเหมาะกับหน้ากระดาษของวารสาร ทางด้านหลังของ

รูปภาพทุกภาพ ให้กำากับหมายเลขภาพ ลูกศรบอกด้านหัวของรูปภาพ พร้อมทั้งให้ชื่อเรื่องย่อ 

และชื่อผู้เขียนบทความคนแรกเอาไว้ด้วย 

 ตาราง (Tables) ต้องไม่มีเส้นแนวตั้ง บรรจุข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และสรุปจาก

ผล อย่างชัดเจนให้พอเหมาะกับหน้ากระดาษในแนวตั้ง ถ้ามีมากกว่า 1 ตาราง ให้พิมพ์แยก

แผ่นและเรียงตามลำาดับ หมายเลขของตารางให้พิมพ์เหนือตารางนั้นๆ

การส่งต้นฉบับ

 การส่งต้นฉบับสามารถทำาได้ 2 วิธี

1. ส่งผ่านระบบออนไลน์ (Online submission) ได้ที่อีเมล์ kochakrn@kku.ac.th 

2. ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง

 ส่งถึง บรรณาธิการวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.

  สำานักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

  โทรศัพท์ 0-4320-2404 โทรสาร 0-4320-2404

 เอกสารมีดังนี้

1. ต้นฉบับจริง  จำานวน   1   ชุด

2. รูปภาพตัวจริง (ถ้ามี) จำานวน  1 ชุด

3. แผ่น CD ข้อมูล 






