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RESEARCH ARTICLE

Prevalence and associated risk factors of Eimeria in dairy 

calves in Khon Kaen province

Bamphen Keomoungkhoun1*,	Weerapol	Taweenan2

Abstract
Objective - To	 investigate	the	prevalence	of	Eimeria	and	to	assess	the	risk	 factors	

associated with coccidia infection in dairy calves in Khon Kaen province.

Material and Method -	A	total	of	300	fecal	samples	were	collected	from	calves	aged	

between	3	weeks	to	6	months.		Samples	were	examined	by	fl	otation	method	and	a	

number	of	oocyst	excretion	was	detected	by	McMaster	 technique.	Characteristics	

relevant	 to	 farm	and	herd	 information	were	 recorded	using	a	questionnaire	while	

clinical signs and consistency of feces were observed during fecal samples collecting. 

Result - The	prevalence	of	coccidiosis	was	85.71%	at	farm	level	and	48.33%	at	the	

individual level. Eimeria bovis	was	 the	most	 prevalent	 species	 found	 at	 99.31%.	

Diarrhea	was	observed	in	67	calves	(22.33%)	and	younger	calves	showed	a	higher	

percentage	of	diarrhea	incidence	than	older	calves	(p<0.05).	The	higher	number	of	

oocyst	excretion	was	found	in	diarrheal	calves	(6.67	lnOPG)	compared	to	non-diarrheal	

calves	(6.10	lnOPG)	(p<0.05).	Moreover,	coccidiosis	occurrence	was	associated	with	

house	cleaning	frequency	and	watering	system	(p<0.05).	

Conclusion -	 Eimeria	was	 found	 in	 high	percentage	 in	dairy	 calves	 in	Khon	Kaen	

province and associated with the sign of diarrhea. Husbandry practice and management 

system were found to have effects on the incidence of coccidiosis in dairy calves.  

Keywords: Coccidiosis,	dairy	calves,	risk	factors,	Eimeria bovis 
1	Graduate	student,	Master	of	Science	in	Interdisciplinary	Veterinary	Science,	Faculty	of	Veterinary	Medicine,		Khon	Kaen 
University,	Khon	Kaen,	Thailand
2	Department	of	Pathobiology,	Faculty	of	Veterinary	Medicine,	Khon	Kaen	University,	Khon	Kaen,	Thailand

* Corresponding author E-mail: bamphenkmk@hotmail.com 
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บทความวิจัย

ความชุก และปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อบิดใน

ลูกโคนมในเขตจังหวัดขอนแก่น

บำาเพ็ญ	แก้วมุงคุน1*		วีรพล	ทวีนันท์2

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพ่ือหาความชุกของเชื้อบิด	 และเพ่ือหาปจจัยเสี่ยงท่ีมีความสัมพันธ์กับ

การติดเชื้อบิดในลูกโคนมในเขตจังหวัด	ขอนแก่น	

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เก็บตัวอย่างอุจจาระจำานวน	300	ตัวอย่างจากลูกโคนมช่วงอายุ	

3	 สัปดาห์	 ถึง	 6	 เดือน	ตรวจตัวอย่างอุจจาระเพ่ือหาโอโอชิสต์	 ของเชื้อบิดโดยใช้วิธีลอยตัว	

และหาความเข้มข้นโดยวิธีแมคมาสเตอร์	เก็บข้อมลูลกัษณะของฟาร์ม	และฝงูโคนม	โดยการใช้

แบบสอบถาม	รวมท้ังมกีารบนัทกึอาการของสตัว์	และลกัษณะของอจุจาระในวนัท่ีเก็บตวัอย่าง

ผลการศึกษา พบว่าความชุกของโรคบิดในระดับฟาร์มร้อยละ	 85.71	 และระดับรายตัว

ร้อยละ	 48.33	 	 ชนิดของเชื้อบิดที่พบมากท่ีสุด	 คืออัยเมอเรีย	 โบวีส	 ร้อยละ	 99.31	 ส่วนอาการ

อุจจาระร่วงพบในลูกโค	 67	 ตัว	 (22.33%)	 และ	 พบอาการอุจจาระร่วงในลูกโคอายุน้อย

มากกว่าในลูกโคอายุมาก	 (p<0.05)	ลูกโคที่มีอาการอุจจาระร่วง	จะพบปริมาณของโอโอซิสต์	

(6.67	 lnOPG)	มากกว่าลูกโคท่ีไม่มีอาการอุจจาระร่วง	 (6.10	 lnOPG)	 (p<0.05)	นอกจากนี้	

การพบโรคบิดในลูกโคมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการทำาความสะอาดคอก	และระบบการให้

นำ้าดื่มของลูกโค	(p<0.05)

สรุป	 เชื้อบิดถูกพบมากในลูกโคนม	 ในเขตจังหวัดขอนแก่น	และ	มีความสัมพันธ์กับอาการ

อุจจาระร่วงในลูกโค	สุขลักษณะ	และการจัดการฟาร์มมีผลต่อการติดเชื้อโรคบิดในลูกโคนม

คำาสำาคัญ: โรคบิด	โคนม	ปจจัยเสี่ยง	อัยเมอเรีย	โบวีส	
1	นักศึกษาปริญญาโท	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002	
2	ภาควิชาพยาธิชีววิทยา	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น		40002

* ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมล์: bamphenkmk@hotmail.com 
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Introduction

  Bovine coccidiosis is an obligate intracellular protozoan disease in cattle 

generally	 found	worldwide.	Coccidiosis	 can	 reach	 up	 to	 100%	 in	 calves	 [1]	 and	

becomes a serious problem on economic losses and animal health in beef and dairy 

industries	[2].	The	impact	of	economic	losses	is	due	to	calves	mobility	and	mortality,	

low	productivity	and	high	cost	of	treatment.	The	yearly	profi	t	losses	were	estimated	

around	$400	million	 [3].	 The	most	causative	coccidia	 found	 in	bovine	are	Eimeria 

bovis and E. zuernii	[3-6].

	 	 In	the	fi	eld	condition,	natural	infection	of	Eimeria spp. in calves is caused by 

ingesting sporulated oocysts via contaminated feed and water. The level of clinical 

signs		depends	on	species	of	Eimeria	[7],	the	age	of	animal	[1],	hygienic	management	

[6]	and	breed	of	susceptible	animals	[8].	Coccidia	oocysts	are	found	in	high	level	when	

animals of different ages are kept in overcrowded houses  and when animals are 

under	stress	such	as	weaning,	dietary	changes,	transportation,	and	cold	or	hot	weather		

[9].	Generally,	 diarrhea	 is	 the	 predominant	 sign	 especially	 in	 calves	with	 79.3%	

prevalence	[10]	and	mortality	may	reach	up	to	7-20%	[11].

	 	 In	Thailand,	the	prevalence	of	bovine	coccidiosis	in	dairy	cattle	was	reported	

in	the	Central	(5.71%)	and	the	North	(11.37%)	[12].	There	has	been	a	lack	of	information	

about	natural	coccidia	infection	in	dairy	calves	in	the	northeast	region,	particularly	in	

Khon	Kaen	province.	Moreover,	Khon	Kaen	province	has	the	suitable	environment	and	

climate	for	sporulation	and	survival	of	coccidia	oocysts.	Additionally,	the	risk	factors	

associated with bovine coccidiosis occurrence in this study area is little known. 

Therefore,	knowledge	about	the	prevalence	of	Eimeria	and	risk	factors	associated	with	

coccidiosis in dairy calves is very necessary to reduce the infection.

Materials and Methods

Location

  This study was carried out in smallholder dairy cattle farms in Amphur Muang 

and	Amphur	Numphong,	Khon	Kaen	province	in	the	northeast	of	Thailand.	The	current	

study	was	performed	in	April	to	August	2015.
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Fecal samples collection

	 	 A	total	of	300	fecal	sample	were	collected	from	the	rectum	of	individual	calves	

aged	between	3	weeks	to	6	months	in	49	farms.	The	300	samples	were	put	in	plastic	

bags,	 kept	 in	 an	 ice	box	 and	 taken	 to	 the	 laboratory	 at	 the	 faculty	 of	 Veterinary	

Medicine,	Khon	Kaen	University.

Screening test, species identifi cation, and oocyst counting

	 	 Each	sample	was	examined	for	coccidia	oocysts	by	fl	oatation	technique	using	

saturated	sodium	chloride	solution	as	fl	oatation	medium.	Samples	that	contained	at	

least	1	oocyst	were	positive	for	the	fl	oatation	test	[13].	Oocyst	identifi	cation	was	done	

by	measuring	 and	 identifying	 individual	 characteristics	 of	 each	 species	 [13].	

The positive samples were further analyzed for the number of oocysts in one gram of 

feces	(oocyst	per	gram;	OPG)	using	McMaster	technique	[14].	

Observation of clinical signs and fecal consistency

  Clinical symptoms and fecal consistency were observed and recorded for each 

calf.	The	fecal	scoring	system	was	based	on	the	scale	used	by	Jonsson	et	al.[15]	

as	 follows;	1	as	Normal	 to	pasty,	2	as	Semi-liquid	 to	 liquid,	3	as	Watery	and	4	as	

Haemorrhagic	and/or	with	tissue.	Calves	with	fecal	score	2	or	higher	were	regarded	

as having diarrhea.

Data collection and analysis

  Characteristics relevant to farm and herd information were recorded using 

a	questionnaire.	Prevalence	at	farm	level	and	individual	level	were	estimated	using	

geometric mean and variance of the natural log of oocyst count per gram of feces 

(lnOPG).	Association	of	diarrhea,	management	system,	hygiene	and	fl	oor	type	with	the	

incidence	of	 coccidiosis	was	analyzed	using	Chi-square	 test	 in	SPSS	Version	19.	

Comparison	of	the	average	lnOPG	between	diarrheal	and	non-diarrheal	calves	was	

done	by	independent	t-test.	For	all	statistical	signifi	cance,	the	P-value	less	than	0.05	

(0.05)	was	used.
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Results

1. Prevalence of coccidiosis 

	 	 Eimeria	oocysts	were	observed	in	42	out	of	49	examined	farms	(85.71%,	95%	

CI:	75.93-95.49%),	while	the	individual	infection	was	found	in	145	of	300	tested	calves	

(48.33%,	95%	CI:	42.69-53.97%)		(Table	1).	Additionally,	the	oocysts	were	found	in	all	

farm	sizes	including	small	(<50	cattle),	medium	(50-100	cattle)	and	large	(>100	cattle)	

farms.	However,	there	was	no	association	between	farm	size	and	coccidiosis	occurrence	

(p>0.05).

Table 1. Prevalence of coccidiosis in dairy calves in Khon Kaen province

	 	 In	the	present	study,	two	species	of	Eimeria	spp.	were	identifi	ed	(Figure	1).	

The most prevalent species was E. bovis	which	was	found	in	144	samples	(99.31%),	

while E. zuernii was	 found	 in	 17	 samples	 (11.72%).	 In	 addition,	mixed	 infection	

(E. bovis and E. zuernii)	was	observed	in	16	samples	(11.03%)	(Table	2).

Farm size 
(cattle)

Number of 
tested farms

Farm
prevalence (%)

Number of 
individual samples

Individual 
prevalence (%)

<	50 21 80.95	(17/21) 89 52.80	(47/89)

50-100 23 86.95	(20/23) 160 44.37	(71/160)

>	100 5 100	(5/5) 51 52.94	(27/51)

Total 49 85.71	(42/49) 300 8.33	(145/300)
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Table 2. Species of Eimeria spp. in dairy calves in Khon Kaen province

2. Incidence of diarrhea and oocyst excretion

  The median of fecal consistency score among diarrheal calves was 2. 

Sixty-seven	calves	 (22.33%)	out	of	300	examined	calves	showed	watery	diarrhea.	

In	addition,	there	was	a	signifi	cant	association	between	diarrhea	occurrence	and	age	

of	calves	(p<0.05).	The	higher	percentage	of	diarrhea	was	found	in	younger	calves	

(3	-	12	weeks	old)	at	27.84%	compared	to	those	of	older	calves	(13	-	24	weeks	old)	at	

16.19%	 (Table	 3).	However,	 coccidiosis	 occurrence	 revealed	no	association	with	

diarrhea	incidence	(p>0.05).

Table 3. Diarrhea incidence in dairy calves at different ages

	 	 The	 level	 of	 oocyst	 excretion	was	 significantly	 associated	with	 diarrhea	

occurrence	 (p<0.05).	 The	 results	 showed	 that	 shedding	more	 than	 500	OPG	of	

coccidia	oocysts	was	consistent	with	having	a	sign	of	diarrhea	(Table	4).	Furthermore,	

the average number of oocysts in diarrheal calves was greater than that of non-diarrheal 

calves	(p<0.05).	Diarrheal	calves	excreted	an	average	number	of	oocysts	at	6.67±1.32	

lnOPG,	compared	to	calves	without	diarrhea	at	6.10±1.23	lnOPG.

Age of calves
Diarrhea incidence

No diarrhea (%) Diarrhea (%)

3 - 12 weeks 114	(72.15) 44	(27.85)

13	-	24	weeks 119	(83.80) 23	(16.20)

P-value 0.016

Eimeria spp. Number of positive samples Individual prevalence (%)

E. bovis 144/145 99.31	

E. zuernii 17/145 11.72 

Mixed	infection 16/145 11.03	

(E. bovis and E. zuernii)
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Table 4.	Correlation	between	diarrhea	and	oocyst	excretion	in	dairy	calves

3. Factors affecting the occurrence of coccidiosis

  The prevalence of bovine coccidiosis in dairy calves in Khon Kaen province 

was	associated	with	house	cleaning	frequency	(p<0.05).	The	statistical	analysis	showed	

that cleaning houses less often than once a month was related to the higher chance 

of	fi	nding	coccidia	oocysts	(60.00%)	compared	to	cleaning	houses	more	often	than	

once	a	month	(37.73%).	Additionally,	the	watering	systems	had	signifi	cant	effects	on	

coccidiosis	 occurrence	 (p<0.05).	 Farms	 using	 concrete	 tanks	 for	 drinking	water	

container	were	more	 likely	 to	 fi	nd	higher	 coccidiosis	 (65.62%)	compared	 to	 farms	

using	plastic	tanks	(47.73%)	or	pipe	(32.00%).	However,	other	risk	factors	(age	group,	

farm	 size,	 housing	 system,	 fl	oor	 type,	 feeder	 and	water	 tank	 cleaning	 frequency,	

feeder	type,	de-worming	history,	de-worming	frequency,	coccidiosis	history	in	farms	

and	 other	 intestinal	 parasite	 infection	 in	 calves)	 had	 no	 infl	uence	 on	 coccidiosis	

infection	in	calves	(p>0.05)	(Table	5).		

Incidence of diarrhea
Number of oocyst excretion (OPG)

0 (%) 1-500 (%) > 500 (%)
No diarrhea 123	(52.78) 67	(28.76) 43	(18.45)
Diarrhea 32	(47.76) 14	(20.89) 21	(31.34)
P-value of comparison 
between	>	500	OPG	
group and the other
group combined

0.03
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Table 5. Association between the risk factors and occurrences of coccidiosis

Risk factors Category Number of 
tested samples

prevalence
 (%)

P-value

Age
3-12 weeks old 158 51.26

0.342
13-24	weeks	old 142 45.77

Farm size

<	50	cattle 89 52.8

0.34150-100	cattle 160 44.37

>	100	cattle 51 52.29

Housing
House 183 44.80

0.127
No house 117 53.84

Floor type
Concrete 30 36.66

0.178
Ground 270 49.62

House cleaning
>	once	a	month 53 37.73

0.048
once a month 65 60.00

Feeder and water tank 
cleaning

>	once	a	month 266 48.49
0.875

once a month 34 47.05

Feeder type
Concrete 44 50.00

0.811
Plastic 256 48.00

Watering system

Concrete 32 65.62

0.038Pipe 25 32.00

Plastic 243 47.73

De-worming history
Yes 232 50.43

0.179
No 68 41.17

Frequency	of	
de-worming

 twice per year 168 44.64
0.149

>	twice	per	day 132 53.03

Other intestinal 
parasite infection

Yes 68 55.88
0.157

No 232 46.12

Coccidiosis history 
Yes 222 48.19

0.937
No 78 48.71
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Figure 1. Oocysts of E. bovis	(blue	arrow)	and	E. zuernii (white	arrow)	under	a	light	

microscope	at	400x

Discussion

  The prevalence of bovine coccidiosis was different from country to country and 

approximately	10-100%	in	calves	[1].	In	other	studies,	bovine	coccidiosis	was	observed	

in	calves	at	52%	in	Myanmar	[16],	63%	in	Estonia	[17],	29-52%	in	South	Africa	[3],	

59%	in	Japan	[4],	and	47%	in	Pakistan	[18].	Those	reports	were	similar	to	the	present	

study	 that	was	conducted	 in	Amphur	Muang	and	Amphur	Namphong,	Khon	Kaen	

province,	Thailand.	Forty-eight	percent	of	dairy	calves	(Table	1)	were	infected	with	

coccidia	oocysts	 in	 this	study.	However,	 this	result	was	different	 from	the	report	of	

Jittapalapong	et	al.	(2011)	[12]	who	reported	that	coccidia	oocysts	were	found	in	7%	

of	 dairy	 cows	 in	 4	 regions	 of	 Thailand.	 	However,	 it	 is	 possible	 due	 to	 different	

conditions between studies. The level of coccidiosis occurrence depends on the age 

of	 animals	 [19].	 The	 sporulation	 of	 coccidia	 oocysts	 occurs	when	 the	 average	

temperature	is	between	20	-	30°C	and	humidity	is	between	70	-	80%	[13].	In	addition,	
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rainy	season	is	a	high-risk	condition	(OR=	3.34)	compared	to	dry	season	to	coccidiosis	

infection	in	calves	[9].

  There are 12 species of coccidia which have been found in other countries 

worldwide. The most pathogenic species in cattle are E. bovis and E. zuernii [14].	

In	Mexico,	the	high	pathogenic	species	were	E. bovis	(26.4%)	and	E. zuernii	(10.6%)	

[9].	That	was	similar	to	the	report	in	the	Netherlands,	in	which		E. bovis	(27.8%)	was	

more dominant in calves compared to E. zuernii (11.4%)	[1].	Naturally	infected	calves	

in	Germany	displayed	 that	 the	 higher	pathogenic	 species	was	E. bovis (58.90%)	

followed by E. zuernii	(3.1%)	[10].	These	reports	were	similar	to	the	current	study	that	

E. bovis was	found	in	higher	percentage	at	99.31%,	while	E. zuernii was observed at 

11.72%.	However,	 the	overall	prevalence	of	E. bovis was higher than the previous 

fi	nding	reports	because	of	conditions	that	were	attributed	to	the	differences	in	climate,	

management	system,	husbandry	practice	or	agroecology	of	 the	animals	 in	different	

countries. 

	 	 Interestingly,	 the	present	 survey	demonstrated	 that	 the	 higher	 numbers	 of	

oocyst	excretions	were	observed	in	diarrheal	calves.	The	geometric	mean	of	oocysts	

in	diarrheal	calves	was	6.67	 lnOPG,	while	 in	non-diarrheal	calves	was	6.1	 lnOPG.	

It	was	similar	to	the	previous	study	that	reported	by	Bangoura	et	al.	(2012)	who	found	

that	higher	OPG	values	were	associated	with	a	greater	frequency	of	diarrheal	feces	

(median	1,075	OPG	for	diarrheal	calves	and	50	OPG	for	non-diarrheal	calves)	 [6].	

In	addition,	naturally	 infected	grazing	cattle	showed	a	high	prevalence	of	diarrhea	

(79.3%)	during	the	fi	rst	2	-	3	weeks	post	turnout	[10].	Diarrhea	was	considered	to	be	

a	 common	 clinical	 sign	 in	 younger	 infected	 calves	more	 than	 older	 calves	 [17].	

This	study	was	consistent	with	the	report	of	Chibunda	et	al.	(1997)	[20]	who	found	that	

diarrhea	was	a	signifi	cant	clinical	sign	in	calves	(49%)	compared	to	weaners	(33%)	

or	adults	(16%).	These	reports	agreed	with	the	present	results	that	diarrhea	was	more	

common	in	younger	calves	(28%)	than	older	calves	(16%).	

  Coccidiosis occurrence in small dairy cattle farms in Khon Kaen province was 

considered	 to	be	associated	with	 house	cleaning	 frequency	 (p<0.05).	 The	 results	

demonstrated that cleaning house less often than once a month was a risk factor for 
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coccidial	infection	in	calves	(60%)	compared	to	cleaning	house	more	often	than	once	

a	month	(38%).	Our	results	were	in	agreement	with	the	report	of		Bangoura	et	al.	(2012)	

[6]	in	which	the	higher	level	of	oocyst	excretion	was	found	more	in	farms	with	irregular	

house	cleaning	and	disinfection	(2,044	OPG)	than	in	farms	with	house	cleaning	every		

month	(574	OPG).	There	was	a	high	signifi	cant	association	between	coccidia	oocyst	

fi	nding	in	calves	and	watering	system	in	the	present	study.	Farms	that	used	concrete	

tanks	were	more	 likely	 to	fi	nd	coccidiosis	(66%)	than	farms	that	used	plastic	 tanks	

(48%)	or	pipes	(32%).	Rehman	et	al.	 (2011)	 [18]	described	 the	strong	association	

between coccidiosis incidence and watering system  that coccidiosis prevalence was 

observed	at	a	higher	level	in	farms	that	used	pond	(56%)	than	farms	that	used	tap	

water	 (40%).	Furthermore,	management	system	and	husbandry	practices	are	very	

important	to	reduce	the	exposure	to	Eimeria	oocysts	on	farms	and	thereby	reduce	the	

economic	impact	of	coccidiosis		[9,	21].

Conclusion

	 	 Coccidia	in	dairy	calves	in	Khon	Kaen	province	was	found	very	high	(85.71%)	

at	farm	level	and	low	(48.33%)	at	the	individual	level.	The	most	prevalent	species	was	

identifi	ed	as	E. bovis (99.31%).	Diarrhea	was	observed	at	high	frequency	in	younger	

calves	with	a	high	 level	of	Eimeria	oocyst	excretion	(p<0.05).	Cleaning	house	 less	

often than once a month and watering system especially concrete tanks were considered 

to	be	associated	with	the	high	occurrence	of	coccidiosis	in	calves	(p<0.05).	
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RESEARCH ARTICLE

Salmonella in drinking water of broiler farms and theirs  

antibiotic resistant profiles compared with human Isolates 

from the Khon Kaen regional hospital

Bongkot Noppon1*, Ittipon Apirug2, Ratanatri Chaising3, Wisetkasit Singking4

Abstract

Objective - To investigate an occurrence of Salmonella in drinking water of the broiler 

farms in Khon Kaen province, northeastern Thailand, and to compare antimicrobial 

resistant patterns of Salmonella isolated from drinking water versus human fecal isolates.

Material and method - One hundred eighty drinking water samples from 10 broiler 

farms were sampling in Wang Noi district, Khon Kaen province.  Human fecal isolates 

(n = 16) were provided by the Khon Kaen Regional Hospital Laboratory.  The Isolates 

were tested for antimicrobial resistance against 5 drugs, including gentamicin (GM), 

tetracycline (TET), ampicillin (AMC), streptomycin (STR), and penicillin (PCN). The 

sensitivity test was conducted using an agar-well- diffusion technique. The minimum 

inhibitory concentration (MIC) was further assessed among the first 2 most effective 

drugs. 

Result - There was 8.8% (16/180) of Salmonella isolated from drinking water of the 

broiler farms.  The Salmonella isolates of human feces were resistant to GM (62.5%), 

TET (81.3%), AMC (93.8%), STR (100%), and PCN (100%).  The MICs of GM and TET 

among human isolates showed 60.0 and 87.5% resistance, and MICs values of GM 

and TET of the water isolates were 37.5, and 93.8% resistance.

Conclusion - Water quality at a farm must be closely monitored for food safety and 

hygienic broiler productions.  Antimicrobial resistant patterns of Salmonella in the farm 

were different from that of human.  The Salmonella isolates of human feces origin were 

most resistant to STR and those of broiler farms were most resistant to TET, which was 
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related to the frequency uses of streptomycin in the hospital, and tetracycline in the 

farm. This is a preliminary study, further antimicrobial resistant studies should be  

performed against popular drugs for treatment of food poisoning, such as fluoroquinolone.   

Keywords: antimicrobial resistance, broiler farm, drinking water, feces, Salmonella 
1 Department of Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, 
Thailand
2 Rachada  Academic, Muang Udonthani District, Udonthani province, Thailand
3 Department of Veterinary Pre-Clinic, Faculty of Veterinary Sciences, Mahasarakham University,  
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บทความวิจัย

ซัลโมเนลลาในน�้าดื่มจากฟาร์มไก่เนื้อ และรูปแบบการดื้อยา

เปรียบเทียบกับเชื้อที่แยกจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์

ขอนแก่น

บงกช นพผล1*   อิทธิพล อภิรักษ์2   รัตนตรัย ไชยสิงค์3   วิเศษกศิต สิงห์ก้ิง4

บทคัดย่อ
วตัถปุระสงค์ เพ่ือสอบสวนการปรากฏของเชือ้ซลัโมเนลลาในน�า้ดืม่ จากฟาร์มไก่เน้ือในจงัหวัด

ขอนแก่น และเปรียบเทียบรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อที่แยกได้จากน�้าดื่ม และเชื้อ 

ที่แยกได้จากอุจจาระของผู้ป่วย

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ  สุ่มตรวจตัวอย่างน�้าดื่มจ�านวน 180 ตัวอย่าง จากฟาร์ม 10 ฟาร์ม 

ในอ�าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เชื้อที่แยกได้จากอุจจาระของคน (จ�านวน = 16) ได้รับ

ความอนุเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เชื้อทั้งหมดน�ามาทดสอบ

การดื้อยาจ�านวน 5 ชนิด ซึ่งรวมถึง เจนตาไมซิน (GM) เตตร้าไซคลิน (TET) แอมพิซิลิน (AMC)  

สเตรบโตไมซิน (STR) และ เพนนิซิลิน (PCN) โดยใช้วิธีเจาะหลุมในอาหารเลี้ยงเชื้อ รวมท้ัง  

หาค่าความเข้มข้นต�่าสุด (MIC) ของยาสองชนิดที่พบว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด

ผลการศกึษา  ซลัโมเนลลาแยกได้จากน�า้ดืม่ทีใ่ช้เลีย้งไก่ในฟาร์มไก่เนือ้มค่ีาร้อยละ 8.8 (16/180)  

ซัลโมเนลลาที่แยกจากอุจจาระของคนดื้อต่อยา GM, TET, AMC, STR และ PCN ท่ีระดับ 

ร้อยละ 62.5, 81.3, 93.8, 100.0, และ 100.0 ตามล�าดับ MIC ของ GM และ TET ของเชื้อ 

ที่แยกจากผู้ป่วย  ดื้อต่อยาร้อยละ 60.0 และ 87.5 และ ค่า MIC ของเชื้อที่แยกจากน�้าดื่มของ

ไก่ดื้อต่อยา GM และ TET คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ 93.8 ตามล�าดับ

ข้อสรุป ควรตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาในน�้าที่ใช้เลี้ยงไก่ เพื่อความสะอาดใน

การผลิตไก่เนือ้และเพ่ือความปลอดภัยทางอาหารของมนษุย์ จากการศกึษาน้ีพบว่าซลัโมเนลลา

จากฟาร์มไก่และจากคนมีรูปแบบการด้ือยาท่ีแตกต่างกัน ซัลโมเนลลาที่แยกจากอุจจาระของ

คนดื้อต่อยา STR มากที่สุด ส่วนเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกจากน�้าดื่มของไก่ มีการดื้อต่อยา TET  

มากที่สุด  รูปแบบการดื้อยาสอดคล้องกับการนิยมใช้ยากลุ่ม tetracycline ในฟาร์ม และใน

คนนิยมใช้ยากลุ่ม streptomycin การใช้ยาชนิดใดๆ ซ�้าๆ ส่งผลให้เชื้อดื้อยา  การศึกษานี้เป็น
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เพียงการศึกษาเบื้องต้น ควรมีการทดสอบการดื้อยาของเชื้อต่อยากลุ่มอื่นๆ ที่นิยมใช้รักษาโรค 

อาหารเป็นพิษ เช่น fluoroquinolone ต่อไป

ค�าส�าคัญ:  ดื้อยาต้านจุลชีพ ฟาร์มไก่เนื้อ น�้าดื่ม อุจจาระ ซัลโมเนลลา 
1 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 รัชดาอคาดิมิกคลินิก อ�าเภอเมือง จ. อุดรธานี
3 ภาควิชาปรีคลินิกทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 สหกรณ์ฮินซันแดรี่ฟาร์ม จ�ากัด อ. แก่งคอย จ. สระบุรี

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

  Salmonella spp. is a gram-negative bacterium, short rod, non-spore former.  

It can grow in normal, and altered atmospheric conditions (with and without oxygen). 

It moves by means of flagella, dwell in the intestinal tract, and can be found in both  

humans and animals worldwide, and it causes diarrhea and vomiting symptoms [1]. 

Transmission to human occurs through varieties of contaminated foods such as beef, 

pork, chicken, milk, cheese, fish, shellfish, fruits, and fruit juices [2]. The route of  

Salmonella contamination in meat occurs at many stages i.e. resting pens before 

slaughter, slaughter processes, workers, fecal contamination from water, other animals, 

and sanitary practices [3]. Salmonella is frequently detected in many water sources 

such as sewage, freshwater, marine coastal water, and groundwater. Salmonella  

survived for long periods of times in natural waters [4]. Previous study showed that 

none of the water samples were positive for Salmonella [5] at 3 and 8 weeks of age 

for 2-flock cycles. Nevertheless, in another study, 8 out of 94 (8.5%) of water and feed 

samples were positive for Salmonella [6]. The fact is that the persistence of  

specific and epidemic strains is of great public health concern globally [4]. 

  Likewise, Salmonella antibiotic resistance does occur in many parts of the 

world, and affected both humans and animals [7]. In addition, the prevalence and 

antibiotic resistance study of Salmonella isolates in many provinces of Thailand such 

as Chonburi, Lopburi, and Saraburi during 2002-2007 showed that fecal samples of 

new born chick and dead chicken embryos were 16.6% (1405/8465) positive for  

Salmonella [7].  In addition, the antibiotic resistant profiles towards 13 antibiotics by 

disk diffusion technique illustrated high resistance to nalidixic acid (NA) at 62.9%, and 

low resistance to colistin (CST, 2.5%), norfloxacin (NOR, 4.5%), and gentamicin (GM, 

8.7%) [8]. Moreover, Salmonella can also be isolated and identified to specific strains 

from fecal samples among farm workers, and fecal samples from Salmonella infected 

patients. It was noted that Salmonella were resistant to NA, streptomycin (STR),  

sulphonamide (S), TET, and enrofloxacin (ERX) [9]. In 2009, Salmonella was isolated 

from chicken meat in Iran, after which the isolates were tested for antibiotic resistance 

patterns. In that study, results showed that the isolates were resistant to NA, TET,  
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trimethoprim (SXT), and streptomycin (STR) [10]. In Bangkok, Thailand, isolates from 

retail chicken meats and chicken products were studied in 2012, and found that  

salmonellae were resistant to ampicillin (AMC), TET, and GM [11]. Based on the  

assumption that drugs used on the farm in animal feeds and water may be attributable 

to the resistance of Salmonella, and possibly transmitted to humans [12], and water is 

acknowledged as a common source for the transmission of typhoidal Salmonella  

serovars. While non-typhoidal Salmonella is mainly known as foodborne pathogens. 

  Limited study has been conducted so far on chicken drinking water at the 

broiler farm in Khon Kaen province, northeastern Thailand. Therefore, the present study 

aimed at assessing the occurrence of Salmonella in chicken drinking water at the 

broiler farm, and investigating the antimicrobial susceptibility of the isolates towards 

5 drugs as mentioned earlier. The study also extends to determine the minimum  

inhibitory concentration (MICs) of GM and TET because the preliminary study showed 

that these 2 drugs worked effectively well for Salmonella. 

Materials and methods

  Water sample collection: The current research focuses only on chlorinated 

drinking water for broiler chicken. In total, 180 drinking water samples were collected 

from 10 broiler farms (out of 12 farms in the district or 83.3% coverage) from September, 

2011 to April, 2012. There were 1-3 drinking lines per chicken house, and only 1  

chicken house was accessible to the research team. Water samples were collected 

when chickens were 1-15 days and 16-35 days of age. Water quantities of 2.5 liters 

were collected from drinking water pipeline at the left end, middle and right end of the 

drinking line, 1 drinking line per farm. Water samples were kept in an ice box, and 

transport within the same day of collections to the Laboratory of Veterinary Public 

Health, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Thailand for further  

investigation. After that 25 milliliters of water were added into a bottle of 225 milliliters 

of 0.1% Buffered Peptone Water (BPW, Oxoid, UK), and incubated at 37ºC for 24 hours 

as a pre-enrichment step (further detail is provided in Salmonella isolation and  

confirmation procedure).
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Human fecal isolates: 16 Salmonella isolates were complementarily given from the 

Medical Associated Division, Khon Kaen Regional Hospital, Khon Kaen, Thailand. 

Human isolates were collected in April, 2012, and they were kept -80ºC until needed 

for the experiment.

  Salmonella isolation and confirmation procedures: Isolates were identified by 

mean of ISO 6579:2002/AMD1:2007 protocol [13]. This includes pre-enrichment of 

water sample into BPW (Oxoid).  The bottles were then incubated at 37ºC, 18-24 hours. 

The pre-enrichment broth was transferred to modified semisolid Rappaport-Vassiliadis 

Medium (MSRV, Difco, Becton Dickinson, Franklin Lakes, New Jersey), and incubated 

at 42ºC, 18-24 hours. The cultures were transferred to Xylose Lysine Deoxycholate 

Agar (XLD, Difco), and Hektoen Enteric Agar (HE, Difco), incubated at 37ºC, 18-24 

hours. Presumptive Salmonella colonies were selected and further identified by mean 

of  the biochemical assay using Triple Sugar, Iron Agar (TSI, Difco), and Motility Indole 

Lysine Medium (MIL, Difco), incubated at 37ºC, 18-24 hours. Typical characteristics 

of positive reactions on TSI slant (alkaline slant and acid butt with gas and H2S  

production), and MIL cultures (motile, indole, lysine) were identified as Salmonella 

species [13]. 

  Antimicrobial susceptibility test: Colonies on Nutrient Agar (NA, Oxoid) were 

used to prepare the inoculum to the McFarland Standard No. 0.5, and the methods 

used were agar well diffusion technique followed the CLSI guidelines [14]. Antibiotics 

used were ampicillin (AMC, 10 µg), penicillin (PCN, 10 µg), gentamycin (GM, 10 µg), 

streptomycin (STR, 10 µg), and tetracycline (TET, 10 µg). Moreover, the minimum in-

hibitory concentration (MICs, µg/ml) was assessed by broth microdilution technique 

among the most effective drugs followed the method specified by CLSI with minor 

modification from microdilution to macrodilution technique. In addition, E. coli ATCC 

25922 was used as a quality control organism.

  Statistical analysis:  Descriptive statistic was used to calculate the prevalence 

of Salmonella in chicken drinking water samples. Inhibition zones were measured in 

milliliter (mm), and tested where appropriate, and the MIC values were also analyzed. 
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Results 

  Prevalence of Salmonella in drinking water at 10 broiler farms was 8.8% (16/180). 

The antibiotic susceptibility test of the 16 human Salmonella isolates from Khon Kaen 

Regional Hospital, and 16 isolates from the water were compared among the 5 tested 

drugs. Inhibitory zone diameters of GM, TET, AMC, STR, and PCN were in the range 

of 9.0-16.0, 9.0-14.0, 8.0-15.0, 9.0-9.0, and 0.0-0.0 mm, respectively. It showed that 

salmonellae were less resistant to GM and TET i.e. 62.5% (10/16) and 81.3% (13/16), 

respectively (Table 1). Resistance to AMC, STR, and PCN were 93.8 (15/16), 100.0 

(16/16), and 100.0% (16/16), respectively. Therefore, only GM, and TET were selected 

for MIC tests by broth macrodilution technique. 

Table 1. Diameter (mm) of inhibition zones among the 16 Salmonella human isolates

   

Note: gentamycin (GM), ampicillin (AMC), streptomycin (STR), penicillin (PCN), and 

tetracycline (TET); reference breakpoints from CLSI, 2012 Standards for Antimicrobial 

Susceptibility Testing; blank space means no zone of inhibition; numbers in cell means 

inhibition zone diameter in mm

Human isolates
Diameter of inhibition zone (mm)

GM TET AMC STR PCN

1 14 - - - -
2 9 10 - - -
3 23 9 8 9
4 11 - - - -
5 11 - - - -
6 11 - - - -
7 11 - - - -
8 11 - - - -
9 14 12 - - -
10 16 14 - 9 -
11 13 - - - -
12 - - - - -
13 12 - - - -
14 16 13 15 - -
15 11 - - - -
16 12 - - - -

No. of resistance isolates 10 13 15 16 16
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Table 2. The MIC distributions of the 16 isolates of human origin against GM and TET 

Note: cut-off values of antimicrobial drug derived from EURL-AR 2012; figure in each 

cell means number of isolates that have this MIC value

Table 3. The MIC distributions of the 16 isolates of water origin against GM and TET

Note: cut-off values of antimicrobial drugs derived from EURL-AR 2012  

  

Additionally, it is shown in Table 2 and 3 that human isolates were resistant to GM and 

TET at 60.0 (9/15, one isolate was not appropriate for the calculation, therefore it was 

omitted), and 87.5% (14/16), respectively. Isolates from the water were resistant to GM 

and TET at 37.5 (6/16), and 93.8% (15/16), respectively.  It is shown in Table 2 and 3 

show the MIC distributions of the 16 isolates from both human and water towards GM, 

and TET. 

  The lowest MIC value was 0.5 µg for GM and TET for human isolates. The 

highest MIC value was 256 µg, and the majority of the human isolates felt into this 

concentration category (11/16, 68.8%).  Likewise, the lowest MIC value for GM was 

0.5 µg for water isolates. The highest MIC value was 256 µg and more than half of the 

total isolates (9/16, 56.3%) are at this MIC value. 

Antimicrobial drug Distribution of MICs (µg/ml)

256 128 64 32 16 8 4 2 1 0.5 0.25 0.12 0.06 0.03

GM 1 1 7 5 1
TET 11 1 1 1 1 1
Total 11 2 2 1 7 6 2

% 68.8 12.5 12.5 6.3 0.0 0.0 43.8 37.5 0.0 12.5

Antimicrobial drug Distribution of MICs (µg/ml)

256 128 64 32 16 8 4 2 1 0.5 0.25 0.12 0.06 0.03

GM 4 1 1 1 4 5
TET 9 1 2 1 2 1
Total 9 1 6 1 2 1 2 1 4

% 56.3 6.3 37.5 6.3 12.5 6.3 12.5 6.3 25.0
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  Salmonella isolated from drinking water were more resistant to TET (93.8%) 

than Salmonella isolated from human feces (87.5%). In contradiction, the MICs values 

of Salmonella isolated from human feces were more resistant to GM (60.0%) than 

Salmonella isolated from drinking water (37.5%). 

Discussion and conclusion

  The present study in 2012 showed that the occurrence of Salmonella in drinking 

water at the broiler farm was 4-6 times less contaminated compared with the work 

done by Patchanee et al. (2010) [15] where Salmonella prevalence was high in all four 

watersheds: residential/industrial area (58.8%), forestry (57.1%), crop agriculture 

(50.0%), and swine production (41.7%) in the US [15].  In addition, Saengthongpinit 

et al. (2015) [16] reported Salmonella prevalence of 33.3% (5/15) in water samples 

from confinement system, and 47.1% (8/17) in water samples from the free-grazing 

system for laying ducks in central Thailand. In Khon Kaen province, northeastern 

Thailand, previous work was done in 2004-2005 by Vaeteewootacharn et al. (2005) 

[17] showed that drinking waters for human consumption were 7.0% positive for Salmonella 

species. This figure is slightly lower than drinking water at the broiler farm (8.8%) in 

the current study. This implied that broiler chicken production associated isolates have 

the same level of contamination compared with drinking water for human consumption. 

However, the current study showed the similar occurrence of Salmonella with that of 

Musa et al. (2014) [6] i.e. 8.5% in water samples in organic and conventional broiler 

chicken farms in Nigeria. Therefore, farmers must be aware of the water quality at farm 

levels because contaminated water that entered live chickens may also present in 

chicken meats at slaughter. This eventually may pose health risk to consumers. 

  Furthermore, the current antibiotic susceptibility test showed that Salmonella 

isolates from human were most resistant to STR, and PCN, followed by AMC, TET, and 

GM, in that order.  Moreover, MIC results showed that isolates from humans are more 

resistant than isolates from water in case of GM.  In the contrary, isolates from the 

water were more resistant to TET than human isolates in the present study. This may 

be attributable to varieties of drugs use for human and animal are differed. In the US 
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setting, the majority of the Salmonella isolates (87.1%) were pan-susceptible [15].   

Multidrug resistance up to eight antimicrobials (R-type: AmStTeAxChCeKmGm) was 

detected in water samples that originated from swine production systems [15].  These 

authors suggested that all watersheds including natural forest remain important  

contributors of Salmonella contamination.  Moreover, swine production associated 

water samples were not found to have a high prevalence.  Nevertheless, it was the 

most important reservoir of multidrug-resistant strains in that study. 

  In industrialized countries, Salmonella was rarely reported in waterborne  

outbreaks despite it being frequently detected in surface waters including recreational 

waters, and irrigation waters or as a drinking water source [18].  Consistent contaminations 

with irrigation waters have been shown to become a common route of crop contamination 

in produces related Salmonella outbreaks [18].  Multiple drug resistant Salmonella 

strains represent an increasing hazard for human health, and that may contribute to 

the dissemination of drug resistances were also detected in surface water in developed 

countries [18].  Surface runoff plays a major role as a driver of Salmonella load in 

surface waters.  Data associating to Salmonella prevalence in surface and drinking 

water in developing countries are rare.  Nevertheless, data on waterborne outbreaks 

as well as case-control studies investigating the risk factors for endemic typhoid fever 

confirmed the relevance of water as a source for the transmission of this disease. 

  In conclusion, the overall occurrence of Salmonella from chicken drinking 

water at the broiler farms was modest at 8.8% (16/180).  The lowest MIC value was 0.5 

µg/ml for GM and TET for both water, and human isolates. Similarly, the highest MIC 

value was 256µg/ml for Salmonella from both sources.  The MIC values showed that 

Salmonella isolates from chicken drinking water were more resistant to TET, but less 

resistant to GM than human isolates. The current study added more information  

concerning the water quality at broiler chicken farms in terms of Salmonella  

contamination which had rarely been conducted before in Khon Kaen, northeastern 

Thailand.  It is therefore illustrated that water quality at farm must be closely monitored 

for the safer and better quality of the broiler chicken production as a whole.
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RESEARCH ARTICLE

Secreted Frizzled-related protein 2 expressions in canine 

cutaneous tumors and mammary gland tumors
 

 Thanakarn Nasri*,  Suttisak Nopwinyoowong,  Nusara Suwannachot,  Sutida Chanlun   

Abstract
Objective -To evaluate the expression of secreted Frizzled-related protein 2 (SFRP 2) 
in canine cutaneous tumors and mammary gland tumors. SFRP 2 is a cell signaling 
protein, associated in inhibiting Wnt signaling pathways and plays a role in cell  
proliferation, anti-apoptosis and oncogenesis.
Material and method - Sixty tissue samples consisting of normal canine skin and 
mammary gland, 2 types of canine cutaneous tumors including squamous  
cell carcinoma and  cutaneous  fibrosarcoma and 4 types of mammary gland  
tumors including mammary adenoma, mammary adenocarcinoma, mixed mammary 
gland tumor and mammary fibrosarcoma submitted to the Animal Diagnostic  
Unit, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen  
University, during 2008-2013 were selected for this study. All tissues were fixed in  
10 % neutral buffered formalin, embedded in paraffin blocks, cut 5 µm. thick, and  
immunohistochemically stained for SFRP 2.
Result - SFRP 2 expressed significantly in 3 types of mammary gland tumors  
including mammary adenoma, mammary adenocarcinoma and mixed mammary  
gland tumors (P<0.05) compared with normal  canine skin, normal mammary gland, 
squamous cell carcinoma,  cutaneous  fibrosarcoma  and mammary fibrosarcoma  
Conclusion - SFRP 2 could not be used as tumor diagnostic marker for canine  
cutaneous tumors including squamous cell carcinoma, cutaneous fibrosarcoma  
and mammary fibrosarcoma.

Keywords: immunohistochemistry, canine cutaneous tumor, mammary gland tumors, SFRP 2
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บทความวิจัย

การแสดงออกของโปรตีน Secreted Frizzled-related protein 2  

ในเนื้องอกผิวหนังและเนื้องอกเต้านมสุนัข

ธนาคาร นะศรี *   สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์   นุสรา สุวรรณโชติ   สุธิดา จันทร์ลุน

บทคัดย่อ    
วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินการแสดงออกของโปรตีน Secreted Frizzled-related protein 2 
(SFRP 2) ในเนื้องอกผิวหนังและเนื้องอกเต้านมของสุนัข โดย SFRP 2 เป็น cell signaling 
protein ชนิด Extracellular antagonist ท่ีทำาการขัดขวางสัญญาณการกระตุ้นเซลล์ผ่าน 
Wnt-Frizzled signal transduction pathways ผลของการขัดขวางจะทำาให้เซลล์เกิดการเพิ่ม
จำานวน เกิดเนื้องอก และเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการตายของเซลล์แบบ apoptosis 
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา ทำาการคัดเลือกตัวอย่างเนื้อเยื่อปกติของผิวหนังและเต้านม 
ส่วนเน้ือเย่ือของเน้ืองอกของสุนัข คัดจากเน้ืองอกผิวหนัง 2 ชนิด คือ  squamous cell carcinoma 
และ cutaneous fibrosarcoma  และเน้ืองอกเต้านม 4 ชนิด mammary adenoma,  mammary 
adenocarcinoma, mixed mammary gland tumor และ mammary fibrosarcoma ที่ส่งมา
ชันสูตรท่ีหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นในช่วง พ.ศ. 2551-2556 รวม 60 ตัวอย่าง  ทำาการตรึงชิ้นเนื้อด้วยฟอร์มาลีน 10%   
ฝังชิ้นเน้ือในบล็อกพาราฟิน ตัดชิ้นเน้ือให้มีความหนา 5 ไมโครเมตร และย้อมสีพิเศษด้วยวิธี
อิมมูโนฮีสโตเคมีสำาหรับโปรตีน SFRP 2
ผลการศึกษา พบโปรตีน SFRP 2 ในเน้ืองอกเต้านม 3 ชนิดคือ mammary adenoma, mammary 
adenocarcinoma และ mixed mammary gland tumor อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P <0.05) 
เปรยีบเทียบกับเนือ้เย่ือผวิหนงัและเตา้นมปกต ิ เนือ้งอกผวิหนงัชนดิ squamous cell carcinoma 
และ cutaneous  fibrosarcoma   และเนื้องอกเต้านมชนิด mammary fibrosarcoma  
ขอ้สรปุ  SFRP 2 ไมส่ามารถใชใ้นการวนิจิฉยัเน้ืองอกผวิหนงั squamous cell carcinoma และ 

cutaneous  fibrosarcoma   และเนื้องอก mammary fibrosarcoma ของสุนัขได้

คำาสำาคัญ:  อิมมูโนฮีสโตเคมี เนื้องอกผิวหนังสุนัข เนื้องอกเต้านมสุนัข, SFRP 2

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

* ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมล์:  tanakarn@kku.ac.th
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บทนำา

  เน้ืองอกผวิหนงัและเนือ้งอกเตา้นมเปน็เนือ้งอกทีม่คีวามสำาคญัในสนุขั จดัเปน็เน้ืองอก

ทีพ่บไดบ้อ่ยของเน้ืองอกในสนุขั[1] ซึง่เนือ้งอกผิวหนังท่ีสำาคญัเชน่ squamous cell carcinoma,  

fibrosarcoma,  mast cell tumor adenoma/carcinoma,  lipoma,  histiocytoma,  melanoma,  

basal cell tumor  และ  mammary gland tumors เนื้องอกเต้านมที่สำาคัญ เช่น spindle cell 

carcinoma, squamous cell carcinoma, mucinous carcinoma และ lipid-rich carcinoma 

[1,2] เนื้องอกผิวหนังพบว่าอัตราการเกิดจะเพ่ิมสูงขึ้นในสุนัขที่มีอายุมากขึ้น หรือในสุนัข 

พันธ์ุแทม้โีอกาสเกิดเน้ืองอกผวิหนงัมากกว่าสุนัขพันธ์ุผสม อตัราการเกิดเน้ืองอกผิวหนังในสุนัข

เพศผู้หรือเพศเมียไม่แตกต่างกัน [10] ส่วนเน้ืองอกเต้านมในสุนัขพบว่า สุนัขเพศเมียจะเกิด 

เนื้องอกเต้านมมากกว่าสุนัขเพศผู้ อัตราการเกิดเน้ืองอกเต้านมจะเพ่ิมมากข้ึน เมื่อสุนัขมีอายุ

มากขึ้น และการเกิดเน้ืองอกเต้านมจะมีความสัมพันธ์กับการทำาหมัน โดยพบว่าสุนัขเพศเมีย 

ที่ทำาหมันหลังจากผ่านการเป็นสัดครั้งที่สองจะไม่สามารถช่วยลดอัตราการเกิดเน้ืองอกเต้านม

ลงได้ [11,12,13,14]  สว่นสาเหตท่ีุทำาให้เกิดเน้ืองอกผวิหนังเชน่การไดร้บัรงัส ีการไดร้บัแสงแดด 

การติดเชื้อไวรัสบางชนิด ความผิดปกติทางพันธุกรรม หรืออิทธิพลจากฮอร์โมนในร่างกาย  

การทำาวัคซีน หรือความผิดปกติจากกลไกการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นต้น [2] ส่วนการวินิจฉัยชนิด

เน้ืองอกจะทำาการตัดชิ้นเน้ือ เพ่ือส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา โดยการย้อมสีฮีมาท็อคซิลิน 

และอีโอซีน (H&E) เพ่ือดูลักษณะของเซลล์เนื้องอก การวินิจฉัยดังกล่าวอาจทำาให้เกิด 

ความผิดพลาดไดง้า่ยท้ังนีข้ึ้นกับประสบการณ์ของนักพยาธิสตัวแพทย์ด้วย จงึมคีวามพยายาม

ค้นหาเทคนิคการย้อมชิ้นเนื้อเพ่ือช่วยการวินิจฉัย โดยอาศัยหลักการวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี  

เพ่ือมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนยืนยันผลการวินิจฉัยเน้ืองอกให้มีความแม่นยำามากข้ึน และใน

ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ทางการแพทย์มีการใช้การแสดงออกของโปรตีน SFRP 2 ในเนื้องอกมา

ช่วยวินิจฉัยมะเร็งชนิดต่าง ๆ [4,5] ในทางสัตวแพทย์ยังไม่มีการนำามาใช้ช่วยวินิจฉัยมากนัก 

เคยมีรายงานการใช้ SFRP 2 โปรตีนช่วยในการวินิจฉัยเน้ืองอกในสุนัข [4] ดังน้ันการศึกษาคร้ังน้ี

จึงจะประเมินการแสดงออกของโปรตีน SFRP 2 ในเน้ืองอกผิวหนังและเน้ืองอกเต้านมสุนัข  

ซึ่งอาจจะใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ของการเกิดเนื้องอกในสุนัขได้

 สำาหรับโปรตีน Secreted Frizzled-related proteins (SFRPs) คือกลุ่มของโปรตีน 

ที่ควบคุมการทำางานของ Wnt-Frizzle signal transduction pathway โดยแบ่งออกเป็น 5 ชนิด 

ได้แก่ SFRP 1, SFRP 2, SFRP 3, SFRP 4 และ SFRP 5 มีบทบาทสำาคัญเกี่ยวกับการแบ่งตัว

ของเซลล์ การต่อต้านการตายของเซลล์ตามธรรมชาติ(anti-apoptosis) และควบคุมการเกิด 

เนื้องอก [ 4,5]  การแสดงออกของโปรตีน SFRPs พบได้ทั้งในคนและสัตว์ พบได้ตั้งแต่ระยะตัว
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อ่อนจนถึงระยะโตเต็มวัย โดยเฉพาะในเนื้อเยื่อที่เกิดพยาธิสภาพ เช่น ความผิดปกติของระบบ

กระดูก การเสื่อมของเรติน่า ความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ และเนื้องอกชนิดต่างๆ การเกิด

พยาธิสภาพเหล่านี้เกิดจากการแสดงออกของโปรตีน SFRPs ในระดับที่แตกต่างกันออกไป [5] 

SFRP 2 เปน็โปรตนีทีส่ำาคญัในกลุม่ SFRPs มบีทบาทเก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นการตายของเซลล์

ตามธรรมชาติ โดยโปรตีน SFRP 2 แสดงออกมากมีผลให้เนื้องอกเกิดการขยายใหญ่ สามารถ

พบโปรตีน SFRP 2 ได้ในนิวเคลียสของเซลล์ ไซโตพลาสมและส่วนภายนอกของเซลล์ [4]   ใน

ระยะ 10 ปีหลัง มีการศึกษาเกี่ยวกับโปรตีน SFRP2  ในทางการแพทย์มีการนำา SFRP 2 มาช่วย

วินิจฉัยการเกิดมะเร็ง เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำาไส้ มะเร็งตับ 

มะเร็งปอด มะเร็งที่ไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งเต้านม เป็นต้น [4,6] ส่วนในทาง

สัตวแพทย์มีการใช้ยังไม่มาก และมีรายงานการใช้ SFRP 2 ในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมในสุนัข 

โดยพบว่า SFRP 2 มีการแสดงออกในมะเร็งเต้านมมากกว่าเนื้องอกเต้านมชนิดไม่รุนแรง [4]

วัตถุประสงคข์องการศกึษานี ้เพ่ือศกึษาหาความสมัพันธ์ระหว่างการแสดงออกของโปรตนี SFRP 

2 ในเนื้องอกผิวหนังและเนื้องอกเต้านมสุนัขชนิดต่าง ๆ ตลอดจนการนำาไปใช้เป็นดัชนีในการ

วินิจฉัยเนื้องอกในตำาแหน่งผิวหนังและเต้านมในสุนัข

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

 2.1 การคัดเลือกและเตรียมเนื้อเยื่อ

 คัดเลือกตัวอย่างเนื้อเยื่อเนื้องอกสุนัขที่ส่งมาชันสูตร ที่หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ภาควิชา

พยาธิชวีวิทยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ชว่งระหว่างป ีพ.ศ. 2551 - 2556  

ซึ่งผ่านขบวนการฝังชิ้นเนื้อในพาราฟีน ตัดชินเนื้อให้มีความหนา 5 ไมโครเมตร และย้อมด้วย 

สีฮีมาทอกซิลีนและอีโอซีน (H&E) และผ่านการวินิจฉัยของพยาธิสัตวแพทย์จำานวน 3 ท่าน 

เนื้อเย่ือผิวหนังและเต้านมปกติสำาหรับเป็นเน้ือเย่ือควบคุม ส่วนเน้ืองอกผิวหนังสุนัข คัดเลือก

เนื้องอกชนิด squamous cell carcinoma และ cutaneous fibrosarcoma และเนื้องอกเต้านม

คัดเลือกจากชนิด mammary adenoma, mammary adenocarcinoma, mixed mammary 

gland tumor และ mammary fibrosarcoma  ตัวอย่างละ 10 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 60 ตัวอย่าง  

 

 2.2 การย้อมด้วยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี

 นำาชิ้นเนื้อทุกชนิดที่วางฝังในพาราฟีน มาตัดให้ได้ความหนา 5 ไมโครเมตร แล้ววาง

บนกระจกสไลด์เคลือบด้วย Poly-L-lysine และนำามาย้อมด้วยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี  โดยนำา

เนือ้เยือ่มาเผยแอนติเจน (antigen retrieval) ด้วยสารละลาย 0.3 % trypsinase จากนัน้ทำาการ
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ระงับปฏิกิริยา endogenous peroxidase ด้วย 0.5 % H
2
O

2
 ใน PBS ต่อมาย้อมด้วย primary  

antibody คือ  rabbit polyclonal anti- SFRP 2  และ secondary antibody คือ biotinylated 

immunoglobulin ตามด้วย avidin-biotin peroxidase complex ตามขั้นตอนของชุดตรวจ  

สุดท้ายจงึทำาให้เกดิสทีีเ่นือ้เย่ือโดยใช้ peroxidase substrate  จากน้ันทำาการ counter staining 

ด้วย Mayers hematoxylin  เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทั้งหมด จึงนำาสไลด์มาดึงนำ้าออกและตรึง

สไลด์ด้วย mounting medium พร้อมกับปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์

 

 2.3 Scoring criteria

 การประเมินผลการทดลองจะใช้วิธี semi-quantitative method การประเมินเซลล ์

ท่ีย้อมติดสี ทำาการนับเซลล์ท่ีย้อมติดสีนำ้าตาลตัวอย่างชิ้นเนื้อสไลด์ละ 2 fields ด้วยกล้อง 

จุลทรรศน์ธรรมดากำาลังขยาย 400 เท่าโดยผู้วิจัยจำานวน 3 ท่าน และคำานวณเซลล์ติดสีออกมา

เป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับเซลล์ที่ย้อมไม่ติดสี นำาเปอร์เซ็นต์เซลล์ย้อมติดสีคูณค่าความเข้มที่ติดสี 

(staining intensity) ซึ่งจะเรียกว่าค่า Immunohistochemistry (IHC) score โดยค่าความเข้ม 

staining intensity  0 : ไม่ติดสี, 1 : ติดสีเพียงเล็กน้อย, 2 : ติดสีปานกลาง และ 3 : ติดสีเข้มมาก 

 

 2.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ

นำาเปอร์เซ็นต์จำานวนเซลล์ท่ีย้อมติดสีและไม่ติดสีมาหาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของเน้ืองอก

กับการแสดงออกของโปรตีน SFRP 2 โดยใช้ Pearson’s chi-squared test และนำาค่า IHC 

score มาหาค่าเฉลี่ยแล้วทดสอบทางสถิติโดยใช้ ANOVA กำาหนดค่านัยสำาคัญที่ 0.05  

โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติคือ SPSS for Windows version 17.0

ผลการศึกษาและการอภิปราย

 ผลจากการย้อมสไลด์ด้วยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี พบว่าเนื้องอกเต้านม ชนิด  Mammary 

adenocarcinoma,  Mixed mammary gland tumor และ  Mammary adenoma พบมีการติดสี 

คิดเป็น 100 % 60% และ 50% ตามลำาดับ ส่วนเนื้อเยื่อผิวหนังและเต้านมปกติ และเนื้องอก

ผิวหนังชนิด Squamous cell carcinoma,  Cutaneous  fibrosarcoma  และ Mammary  

fibrosarcoma ไม่พบการติดสี (Table 1 ) ส่วนค่า IHC score เนื้องอกเต้านมชนิด  Mammary 

adenocarcinoma, Mammary adenoma และ Mixed mammary gland tumor มีค่าเฉลี่ย 

IHC score เท่ากับ 42.44 38.40 และ 8.82 ตามลำาดับ (Table 2 ) เมื่อนำาผลการย้อมสีมา

หาความสัมพันธ์กับชนิดของเนื้องอกโดยการทดสอบค่า
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Table 1. Immunohistochemically staining results of SFRP 2 expressed in canine  

cutaneous and mammary gland tumors 

Type of tissue
Number Results

(sample) Positive staining (%) Negative staining (%)

Normal skin 10 0/10 (0%) 10/10 (100%)

Normal mammary gland 10 0/10 (0%) 10/10 (100%)

Mammary adenoma 10 5/10 (50%) 5/10 (50%)

Mammary adenocarcinoma 10 10/10 (100%) 0/10 (0%)

Mixed mammary gland tumor 10 6/10 (60%) 4/10 (40%)

Mammary fibrosarcoma 10 0/10 (0%) 10/10 (100%)

Squamous cell carcinoma 10 0/10 (0%) 10/10 (100%)

Cutaneous  fibrosarcoma 10 0/10 (0%) 10/10 (100%)

 ทางสถิตพิบว่า การแสดงออกของโปรตนี SFRP 2  ไมม่คีวามสัมพันธ์กับเน้ือเย่ือผิวหนัง

และเต้านมปกติ  เนื้องอกผิวหนังทั้ง 2 ชนิด และเนื้องอกเต้านมชนิด Mammary fibrosarcoma    

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P > 0.05) และเมื่อนำาค่า IHC score ไปศึกษาความสัมพันธ์ 

กับชนิดของเนื้องอกโดยการทดสอบค่าทางสถิติพบว่า ค่า IHC score ไม่มีความสัมพันธ์ 

กับเนื้อเยื่อผิวหนังและเต้านมปกติ เนื้องอกผิวหนังท้ัง 2 ชนิด และเน้ืองอกเต้านมชนิด  

Mammary fibrosarcoma อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P > 0.05) แต่พบค่า IHC score มีความ

สัมพันธ์กับเนื้องอกเต้านมชนิด Mammary adenoma, Mammary adenocarcinoma  

และ Mixed mammary gland tumor อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
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Table 2. Immunohistochemical score (IHC score) of SFRP 2 expressions in canine 

mammary tumors

Type of tissue Results

Positive cell/100

mean (range)

Staining intensity1

mean (range)

IHC score2

mean (range)

Mammary adenoma 25.44  (0-75) 0.9  (0-2) 38.40  (0-150)

Mammary 

adenocarcinoma

20.50  

(15-105)

1.5 (1-3) 42.44  

(15-105)

Mixed mammary 

gland tumor 

8.69  (0-16.5) 0.8  (0-2) 8.82 (0-18)

1 IHC score:  percent of positively stained cells X Staining intensity
2 Staining intensity:  0: No stain, 1: lightly stained, 2: moderately stained 3: markedly 

stained

 ผลจากการย้อม SFRP 2 ด้วยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมีเนื้อเยื่อที่มีการติดสี คือ Mammary 

adenocarcinoma, Mixed mammary gland tumor และ Mammary adenoma พบว่าการ 

ติดสีสามารถพบทั้งในส่วนของนิวเคลียส ไซโตพลาสม และส่วนภายนอกเซลล์ซึ่งสอดคล้อง 

กับรายงานของ Lee [4] ที่พบโปรตีน SFRP 2 ได้ทั้ง 3 บริเวณเหมือนกัน ซึ่งหน้าที่ของ SFRP 2 

จะทำาให้การส่งสัญญาณทั้งภายในและนอกเซลล์เมื่อเข้าจับกับ Wnt protein และ Fz protein 

[8] SFRP เป็นโปรตีนที่สร้างและขับออกนอกเซลล์ เป็น antagonist protein ต่อ Wnt signaling 

pathway ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับ
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Figure 1. Immunohistochemical staining for SFRP 2, A: Negative staining in normal 

canine skin tissue, B: Squamous cell carcinoma, C: Cutaneous fibrosarcoma, 

D: Positive staining in mammary adenocarcinoma  

Figure 2. Immunohistochemical staining for SFRP 2, E and F : Negative staining in 

normal canine mammary gland tissue and mammary fi brosarcoma, G and H : Positive 

staining in mammary adenocarcinoma and mixed mammary gland tumor

 ขบวนการเพิ่มจำานวนเซลล์ (cell proliferation) การตายของเซลล์ด้วยวิธี apoptosis 

และการเกิดมะเร็ง [9] จากการศึกษาในครั้งนี้ การแสดงออกของ SFRP 2 โดยเฉพาะเนื้อ

งอกเต้านมที่มีเซลล์เย่ือบุของต่อมสร้างนำ้านม (epithelial cells of mammary gland) 

เป็นเซลล์ต้นกำาเนดิของเนือ้งอกเต้านมจะพบปรมิาณโปรตนี SFRP 2 มาก และความเข้มของการ
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ย้อมติดสีอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งพบได้ในเนื้องอกชนิด Mammary adenoma, Mammary  

adenocarcinoma  และ Mixed mammary gland tumor ส่วนเนื้อเยื่อผิวหนังและเต้านมปกติ 

เนื้องอกผิวหนังท้ัง 2 ชนิด และเนื้องอกเต้านมท่ีมีเซลล์คำ้าจุนเป็นเซลล์ต้นกำาเนิดของเน้ืองอก 

เต้านม (Mammary fibrosarcoma) จะไม่พบการแสดงออกของ SFRP 2 สอดคล้องกับ 

การศึกษาของ Lee [4,7] เมื่อศึกษาเปรียบเทียบการแสดงออกของ SFRP 2 ในเนื้องอกเต้านม

ชนิดไม่รุนแรง (benign) และเนื้องอกเต้านมชนิดรุนแรง (malignant) พบว่าเนื้องอกเต้านม

ชนิดรนุแรงมแีนวโน้มพบการแสดงออกของ SFRP 2 มากกว่าเนือ้งอกเต้านมชนดิไม่รนุแรงและ

สอดคล้องกับรายงานของ Lee [4]

ข้อสรุป

 เนื้องอกเต้านมสุนัขชนิด Mammary adenoma, Mammary adenocarcinoma   

และ Mixed mammary gland tumors มีความสัมพันธ์กับการแสดงออกของโปรตีน SFRP 2 

ไม่พบ SFRP 2 แสดงออกในเนื้องอกผิวหนังชนิด Squamous cell carcinoma, Cutaneous  

fibrosarcoma และ Mammary fibrosarcoma การแสดงออกของโปรตีน SFRP 2 ไม่เหมาะ

สำาหรับใช้ช่วยวินิจฉัยเนื้องอกผิวหนังและเน้ืองอกเต้านมในสุนัข เน่ืองจากการแสดงออก 

ของ SFRP 2 ไม่สามารถตรวจพบในเนื้องอกผิวหนังและเนื้องอกเต้านมสุนัขได้ทุกชนิด  
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RESEARCH ARTICLE

Effects of Lactobacillus reuteri MD5-2, isolated from ceca of 

Muscovy ducks, on growth, blood chemistry, and cecum 

microanatomy of Muscovy ducks and broilers

Chuchat Kamollerd1*, Preeyaporn Surachon1, Punchompoo Maunglai1, 

Wilailak Siripornadulsil2, Peerapol Sukon1, Kochakorn Direksin3

Abstract

Objective - To evaluate effects of Lactobacillus reuteri MD5-2, isolated from cecum of 

Muscovy ducks, on growth, blood chemistry, and cecum microanatomy of Muscovy 

ducks and broilers

Material and method - The in vivo experiment was performed using 90 of 1-day-old 

Muscovy ducks and 90 of 1-day-old broiler chicks.  The poultry were randomly  

assigned (each species) into 3 groups; 30 animals each (group 1; control, group 2; 

received 108cfu/ml of Lactobacillus reuteri MD5-2 orally for 1 day, and group 3;  

received 108cfu/ml of Lactobacillus reuteri MD5-2 orally for 5 days). All birds were 

housed in large cages and fed ad libitum for 50 days.  At the end of the experiment, 

all birds were weighed, collected blood samples for the determination of glucose, 

cholesterol, triglyceride, and total protein levels, and then were humanely killed.  Ceca 

were removed for pH measurement and fixed in the Carnoy’s solution for histological 

examination. 

Result - Glucose and cholesterol levels were not different among groups of both  

species. Triglyceride and total protein levels were varied among groups of both  

species. Cecum pH of the Muscovy ducks was lower in the treatment groups.   

However, cecum pH of the broilers was not changed. The length of cecal crypt was 

significantly longer in the treatment groups than in the control group of both Muscovy 

ducks and broilers.  There was no significant difference in body weight among groups 

of Muscovy ducks and groups of broilers.  
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Conclusion - Feeding Lactobacillus reuteri MD5-2 did not affect blood chemistry of 

Muscovy ducks and broilers.  Inconsistent levels of triglyceride and protein did not 

seem to correlate to Lactobacillus reuteri MD5-2 treatment.  Further studies are  

needed to evaluate the benefit of longer cecal crypts in Muscovy ducks and broilers.

Keywords: Lactobacillus reuteri MD5-2, Muscovy duck, broiler, lactic acid bacteria, 

probiotics 
1 Department of Veterinary Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand 
2 Department of Microbiology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
3 Department of  Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

* Corresponding author E-mail: chukam@kku.ac.th
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บทความวิจัย

ผลของแบคทีเรีย Lactobacillus reuteri MD5-2 ที่แยกได้จาก

กระพุ้งไส้ใหญ่ของเป็ดเทศต่อการเจริญเติบโต ค่าเคมีเลือด 

และลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของกระพุ้งไส้ใหญ่ของ

เป็ดเทศ และไก่เนื้อ

   
ชูชาติ กมลเลิศ1* ปรียาภรณ์ สุระชน1 พรรณชมพู ม่วงลาย1  วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลย์ศิลป์2 

พีระพล สุขอ้วน1 กชกร ดิเรกศิลป์3

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของแบคทีเรีย  Lactobacillus reuteri MD5-2 ที่แยกได้จากกระพุ้ง

ไส้ใหญ่ของเป็ดเทศต่อการเจรญิเตบิโต ค่าเคมเีลอืด และลกัษณะทางจลุกายวิภาคศาสตร์กระพุ้ง

ไส้ใหญ่ของเป็ดเทศ และไก่เนื้อ   

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ในการศึกษาแบบ in vivo โดยใช้เป็ดเทศและไก่เนื้อ อายุ 1 วัน  

ชนิดละ 90 ตัว สัตว์แต่ละชนิดถูกแบ่งโดยวิธีการสุ่มออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 30 ตัว กลุ่มท่ี 1  

เป็นกลุ ่มควบคุม กลุ ่มท่ี 2 ได้รับ Lactobacillus reuteri MD5-2 ขนาด 108 CFU/ml   

ป้อนวันแรกครัง้เดยีว และกลุม่ท่ี 3 ได้รบั Lactobacillus reuteri MD5-2  ขนาด  108 CFU /ml  

ป้อน 5 วนัตดิต่อกัน สตัว์ทุกตวัถูกเลีย้งในกรงขนาดใหญ่ ได้รบัอาหารแบบไม่จ�ากัด เป็นระยะ

เวลา 50 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองท�าการชั่งน�้าหนักและเก็บเลือดตรวจหาระดับกลูโคส คอเลส

เทอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และโปรตีนรวม จากนั้นท�าปราณีฆาต ผ่าเปิดช่องท้องวัดความเป็นกรด

ด่างของกระพุ้งไส้ใหญ่ และแช่ล�าไส้ใน Carnoy’s solution เพื่อตรวจทางจุลกายวิภาคศาสตร์

ผลการศึกษา ระดับกลูโคสและคอเลสเทอรอลระหว่างกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน ในสัตว์ทั้ง 2 ชนิด 

ส่วนระดับไตรกลีเซอไรด์ และโปรตีนรวมมีความแปรปรวนไม่สัมพันธ์กับการได้รับแบคทีเรีย 

กรดแลกตกิ โดยไตรกลเีซอไรด์ลดลงในเป็ดกลุม่ทีป้่อน Lactobacillus reuteri MD5-2  ในขณะที่

ระดบัโปรตนีในเป็ดมค่ีาขึน้ๆ ลง ไม่สมัพันธ์กับการได้รับเชือ้ ส่วนในไก่ ไม่พบผลการเปล่ียนแปลง

ของค่าเคมีเลือดเลย ผลการศึกษาพบว่า Lactobacillus reuteri MD5-2 ท�าให้ค่าความเป็น 

กรดในล�าไส้เป็ดลดลง แต่ในไก่กลับไม่มีผล ท้ังในเป็ดและไก่ท่ีได้รับแบคทีเรียกรดแลคติก  
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มีความยาวเฉลี่ยของคริปต์กระพุ้งไส้ใหญ่ยาวกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ (p<0.05)  

ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญของน�้าหนักตัวระหว่างกลุ่มของสัตว์ทั้งสองชนิด

ข้อสรุป  Lactobacillus reuteri MD5-2 ท�าให้ความยาวของคริปต์กระพุ้งไส้ใหญ่เพ่ิมข้ึน  

แต่กลับไม่พบว่าส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของเป็ดและไก่  ผลเบื้องต้นนี้ จ�าเป็นต้องมีการ

ศึกษาขั้นต่อไปเพื่อใช้ประโยชน์ของแบคทีเรียชนิดนี้ 

ค�าส�าคัญ: Lactobacillus reuteri  MD5-2  เป็ดเทศ  ไก่เนือ้  แบคทเีรยีกรดแลกตกิ  โพรไบโอตกิ
1 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประเทศไทย
2 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประเทศไทย
3 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประเทศไทย 

* ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมล์: chukam@kku.ac.th
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บทน�า 

 ปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันท�าให้เกิดความตื่นตัวในการท่ีจะหาทาง

ป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดข้ึน สาเหตุประการหน่ึงเชื่อว่าเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะ

ในการเลี้ยงสัตว์เป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก ประกอบกับ 

มกีลุม่ประเทศผูน้�าเข้าเนือ้ไก่หลายประเทศได้ออกกฎหมายห้ามการน�าเข้าสัตว์ปีกทีเ่ลีย้งโดยใช้

ยาปฏิชีวนะ ท�าให้ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกต้องค้นหาทางเลือกใหม่ในการเลี้ยงเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ 

ในการเลี้ยงสัตว์ปีกลง อาทิ เช่น การใช้สมุนไพร กรดอินทรีย์ วัคซีน โพรไบโอติก (probiotic) 

พรีไบโอติก (prebiotic) หรือการผสมผสานเข้าด้วยกัน เช่น ซินไบโอติก (synbiotic) ซึ่งเกิดจาก

การใช้โพรไบโอตกิกับพรไีบโอตกิร่วมกัน [1] หรอืมกีารใช้กรดอนิทรย์ีร่วมกับโพรไบโอตกิ เป็นต้น    

โดยในส่วนของโพรไบโอติกน้ัน ได้มีการทดลองน�ามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ปีกเป็นจ�านวนมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แบคทีเรียกลุ่มท่ีมีการสร้างกรดแลกติก (lactic acid bacteria)  

เป็นโพรไบโอติก กลไกการท�างานของโพรไบโอติก ประกอบด้วย การสร้างความแข็งแรง 

ให้กับเย่ือบุล�าไส้ การผลิตสารต่อต้านจุลชีพ การแย่งยึดเกาะท่ีเย่ือบุผิวล�าไส้ (competitive  

exclusion หรอื colonization resistance) การสร้างไฮโดเจน เปอออกไซต์ (H
2
O

2
) ทีม่คีณุสมบตัิ

ในการยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogenic bacteria) [2] การกระตุ้นการสร้าง

ภูมิคุ้มกัน (immune modulation) ให้แก่ปศุสัตว์ [2,3] การเพิ่มความแข็งแรงและฟื้นฟูสภาพ

ของจุลินทรีย์ประจ�าถ่ิน (normal flora) ภายในล�าไส้ [4] กระตุ้นความอยากอาหาร และช่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพของการท�างานของระบบย่อยอาหาร [5] ลดการสร้างหรือยับย้ังการท�างาน

ของเอนไซม์จากเชื้อแบคทีเรียก่อโรค และช่วยท�าลายสารพิษที่เกิดขึ้น [6]  

 จุลินทรีย์ที่นิยมน�ามาเป็นโพรไบโอติก ได้แก่ แบคทีเรียกลุ ่มท่ีสร้างกรดแลกติก  

(lactic acid bacteria) [7] โดยแบคทีเรียกรดแลกติกหลายชนิดถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในการ

เป็นโพรไบโอติกทั้งในคนและในสัตว์ โดยเฉพาะแบคทีเรียกรดแลกติกกลุ่ม Lactobacillus 

และ Bifidobacterium [8] ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการศึกษาวิจัยจ�านวนมากท่ีแสดง 

ให้เห็นถึงประโยชน์ของโพรไบโอติกต่อการเล้ียงสัตว์ปีก โดยพบว่าโพรไบโอติกมีคุณสมบัติ 

ที่ส�าคัญ 3 ประการ ต่อสัตว์ปีก ประกอบด้วย 1). ความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโต 

ของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค อาทิ เช่น เชื้อท่ีเป็นสาเหตุของโรคซัลโมเนลโลซีส (Salmonellosis) 

และแคมไพโลแบคเทอริโอซีส (Campylobacteriosis) [9] นอกจากนั้นยังมีรายงานถึง 

ความสามารถของแบคทีเรียกรดแลกติกในการยับยั้งเชื้ออื่นๆ ด้วย [15,16,17] โดยมีรายงาน

ยืนยันว่าแบคทีเรียกรดแลกติกหลายชนิดสามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อ Salmonella  

Enteritidis ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของโรคซัลโมเนลโลซีส [10,11,12,13,14] แบคทีเรีย 
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กรดแลกตกิสามารถยับย้ังการเจรญิของเชือ้ Campylobacter spp.ได้ [14,18,19]   และแบคทีเรยี

กรดแลกติก สามารถยับย้ังการเจรญิของเชือ้ Salmonella Typhimurium และ Escherichia coli  ได้     

2). ความสามารถในการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตในสัตว์ปีก  มีรายงานการใช้แบคทีเรีย 

กรดแลกติกเป็นโพรไบโอติกผสมในอาหารเลี้ยงไก่ ผลการศึกษาพบว่าการผสมเชื้อดังกล่าว 

เหล่านั้นท�าให้ไก่มีอัตราการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อดีกว่ากลุ ่มควบคุมที่ไม่ได้รับ 

โพรไบโอติก [20,21]  3). การใช้โพรไบโอติกเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในไก่ โดย [22]  ได้รายงานผล

การศกึษาว่าเชือ้แบคทเีรยีโพรไบโอตกิ Lactobacilli ทีป่ระกอบด้วย Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus reuteri และ Lactobacillus salivarius  สามารถกระตุน้การสร้างสาร interleukin 

(IL) ท้ังในม้ามและในกลุม่เซลล์น�า้เหลอืงของกระพุ้งไส้ใหญ่ (cecal tonsil) ได้ โดย Lactobacillus 

acidophilus จะมีผลในการกระตุ้น T-helper cells ได้ดีกว่า ส่วน Lactobacillus reuteri และ 

Lactobacillus salivarius  จะกระตุน้กระบวนการอกัเสบ (inflammatory process) ได้ดกีว่า และ

นอกจากนั้น  [23]  ยังรายงานว่าไก่ที่ได้รับเชื้อ Lactobacillus salivarius และ Lactobacillus 

acidophilus สามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันชนิดน�้าเหลือง (serum immunity) เพ่ิมมากขึ้น

กว่าไก่ท่ีไม่ได้รบัเชือ้ท้ังสองชนิด ผลน้ีสอดคล้องกับ [24] ทีไ่ด้รายงานถึงการเพ่ิมขึน้ของเซลล์ใน

ระบบภูมคิุน้กันในไก่โดยการใช้เชือ้แบคทีเรยีกรดแลกตกิ 3 ชนิด คือ Lactobacillus salivarius, 

Lactobacillus reuteri และ Lactobacillus acidophilus  

 จากท่ีกล่าวมา การใช้แบคทีเรียกรดแลกติกเป็นโพรไบโอติกในสัตว์ปีกจึงนับเป็น 

อีกทางเลือกหนึ่งท่ีได้มีการศึกษาวิจัยค้นคว้ากันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างย่ิง

การใช้แบคทีเรียกรดแลกติกที่คัดแยกได้จากสัตว์ชนิดเดียวกันเป็นโพรไบโอติกน�ากลับไปใช ้

ในสัตว์ชนิดน้ันๆ อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันท�าในไก่เนื้อ ยังไม่มีรายงาน 

การศกึษาในเป็ดเทศซึง่เป็นสัตว์ปีกอกีชนิดหน่ึงท่ีมกีารเล้ียงและการบริโภคกันอย่างแพร่หลาย

ในประเทศไทย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีเป้าหมายที่จะศึกษาผลของแบคทีเรียกรดแลกติก

ท่ีคัดแยกได้จากทางเดินอาหารของเป็ดเทศท่ีโตเต็มวัยแล้วต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต  

ค่าเคมีเลือด และลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์กระพุ้งไส้ใหญ่ของเป็ดเทศ และไก่เนื้อ   

 

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ 

การเตรียมเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก

        น�าแบคทีเรีย Lactobacillus reuteri MD5-2 ท่ีแยกได้จากกระพุ้งไส้ใหญ่เป็ดเทศ 

โตเตม็วัยโดยอาศยัคณุสมบตัใินการยับย้ังการเจริญของเชือ้ Salmonella Enteritidis และตรวจ

ยืนยัน สปีชีส์โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทคโดยวิธีการหาล�าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 
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16S rDNA sequencing ที่เก็บไว้ในกลีเซอรอล 15 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส 

เพาะเลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้ MRS broth บ่มทีอ่ณุหภมู ิ37 องศาเซลเซยีส ในสภาวะออกซเิจนน้อย 

เป็นเวลา 24 ชัว่โมง น�ามาขดีบนอาหารเลีย้งเชือ้ Rogosa agar บ่มทีอ่ณุหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส 

ในสภาวะมีออกซิเจนน้อย เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากน้ันเตรียมเชื้อให้ได้ความขุ่นเท่ากับหรือ 

ใกล้เคียงกับ McFarland nephalometer No. 0.5 (108 colony forming unit (CFU)/ml)  

ในสารละลายโซเดยีมคลอไรด์ (NaCl)  ความเข้มข้น 0.85% ปรับความเข้มข้นให้ได้ 1010 CFU/ml 

ประเมินความเข้มข้นด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ที่ 600 นาโนเมตร และค�านวณหาความ

เข้มข้นของเชือ้เป็น CFU/ml  โดยการเปรยีบเทียบกับความขุน่ McFarland nephalometer No. 0.5

เตรียมความเข้มข้นของเชื้อเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง

        น�าเช้ือ Lactobacillus reuteri MD5-2  ความเข้มข้น 1010 CFU/ml เจือจางแบบ  

10-fold dilution ให้ได้ความเข้มข้นที ่108 CFU/ml โดยน�าเชือ้ความเข้มข้น1010 CFU/ml จ�านวน  

10 มิลลิลิตร ผสมในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ จ�านวน  

90 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันซึ่งจะท�าให้ได้เชื้อความเข้มข้น 109 CFU/ml เจือจางต่อไปอีกครั้ง 

จนได้เชื้อความเข้มข้น 108 CFU/ml น�าไปป้อนให้แก่เป็ดเทศ และไก่เนื้อ อายุ 1 วัน

การให้เชื้อแบคทีเรีย

 ป้อนเชื้อ Lactobacillus reuteri MD5-2 ทางปากให้แก่เป็ดเทศและไก่เน้ือ ที่ระดับ 

ความเข้มข้นที่ 108 CFU/ml ตัวละ 80 µl โดยแบ่งสัตว์ทดลองแต่ละชนิดออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มแรก เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มท่ี 2 ป้อนเชื้อในวันแรกครั้งเดียว และกลุ่มที่ 3 ป้อนเชื้อทุก

วันเป็นระยะเวลา 5 วัน โดยส�าหรับกลุ่มที่ 2 และ 3 ต้องการศึกษาเปรียบเทียบว่าจ�านวนเชื้อ 

ที่ได้รับมากขึ้นจะมีผลต่อการเจริญของสัตว์ทดลองหรือไม่ 

การเลี้ยงและการให้อาหาร

         เป็ดเทศและไก่เน้ือ แต่ละกลุ่มถูกแยกเลี้ยงในกรงยกพ้ืนสูง อยู่ในบริเวณเดียวกัน  

ให้แสงสว่างตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ให้น�า้และอาหารกินเตม็ท่ีตลอดเวลา ใช้อาหารส�าหรบัเป็ดเทศ

และไก่เนื้อ ระยะแรกซึ่งมีโปรตีน อยู่ที่ระดับ 19 เปอร์เซ็นต์ และไม่มียากันบิดและยาปฏิชีวนะ 

ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 50 วัน
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สัตว์ทดลองและการแบ่งกลุ่มทดลอง

         ใช้เป็ดเทศพันธ์ุท่าพระ 2 เพศผู ้และไก่เน้ือ พันธ์ุผสม เพศผู้ อย่างละ 90 ตวั วางแผนการ

ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD; completely randomized design) โดยแบ่งกลุ่มสัตว์ทดลอง

ออกเป็นชนิดละ 3 กลุ่มๆละ 30 ตัว โดยสัตว์ทดลองแต่ละกลุ่มจะถูกแยกเลี้ยงเป็นอิสระต่อกัน 

สัตว์ทดลองกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม สัตว์ทดลองกลุ่มที่ 2 ได้รับการป้อนเชื้อ เมื่ออายุ 1 วัน  

ครั้งเดียว สัตว์ทดลองกลุ่มท่ี 3 ได้รับการป้อนเชื้อติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วัน ในวันท่ี 50 

ท�าการสุ่มสัตว์ทดลองในแต่ละกลุ่มมาท�าการตรวจโดยการชั่งน�้าหนัก เจาะเลือด แล้วท�าการ

ผ่าเปิดช่องท้องเก็บกระพุ้งไส้ใหญ่ท้ังสองข้าง และเก็บตัวอย่างเพ่ือศึกษาลักษณะทาง 

จุลกายวิภาคศาสตร์ของกระพุ้งไส้ใหญ่ต่อไป

การตรวจค่าเคมีเลือด 

 เก็บเลือดจากสัตว์ทดลองทุกกลุ่ม ตัวอย่างละ 1 มิลลิลิตร โดยเจาะเลือดจากหลอด

เลือดด�าใหญ่บริเวณคอ ส่งตรวจวัดค่าทางเคมีเลือด (blood chemistry) ได้แก่ ระดับกลูโคส  

คลอเลสเทอรอล ไตรกลเีซอไรด์ และโปรตนีรวม เพ่ือเปรยีบเทียบค่าเลอืดในสตัว์ทดลองแต่ละกลุม่

การตรวจลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์

 สุ่มเก็บชิ้นเนื้อกระพุ้งไส้ใหญ่ ความหนาไม่เกิน 1 เซนติเมตร ล้างด้วยนอร์มอลซาไลน์ 

(0.9% NaCl) แช่ใน Carnoy’s solution (ethanol 6: acetic acid 3: chloroform 1; (v/v/v))  

น�าไปผ่านกระบวนการเตรียมเน้ือเย่ือทางมิญชวิทยาตามปกติ ท�าการเตรียมสไลด์ถาวร 

โดยผ่านข้ันตอนต่างๆ ได้แก่ การดึงน�้าออกจากเน้ือเย่ือ ตัดให้มีความหนา 4-6 ไมโครเมตร  

แล้วน�าไปย้อมสีเน้ือเย่ือด้วยสี Periodic Acid Shift (PAS) ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน ์

แสงสว่างธรรมดาเพ่ือศึกษาการเจริญของครปิต์ (crypt) และท�าการประเมนิโดยการวัดความลกึ

ของคริปต์ จ�านวน 2 คริปต์ต่อสไลด์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาที่ก�าลังขยาย 400 เท่า

การวิเคราะห์ข้อมูล    

 เปรียบเทียบน�้าหนักตัวชั่ง ณ วันสิ้นสุดการทดลอง ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าทางเคม ี

เลือด และค่าความลึกของคริปต์ ระหว่างกลุ่มทดลองโดยการใช้ความแปรปรวน (Analysis 

of variance; ANOVA) ถ้าพบมีนัยส�าคัญทางสถิติจะใช้วิธี Tukey HSD เพ่ือเปรียบเทียบว่า 

มีค่าของกลุ่มทดลองใดท่ีแตกต่างกันบ้าง ก�าหนดระดับนัยส�าคัญท่ี P< 0.05 ใช้โปรแกรม

วิเคราะห์ข้อมูลส�าเร็จรูป SPSS for window version 17
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ผลการทดลอง 

ผลต่อการเจริญเติบโต

 ในเป็ดเทศพบว่ากลุ ่มที่ได้รับเชื้อ 5 วันแรกจะมีค่าเฉลี่ยของน�้าหนักมากท่ีสุด 

รองลงมาคือกลุ่มที่ได้รับเชื้อเพียงวันแรก และกลุ่มควบคุมมีน�้าหนักเฉลี่ยต�่าที่สุด  แต่ทุกกลุ่ม

มีน�้าหนักใกล้เคียงกัน (P> 0.05) (ตารางที่  1) และในไก่เนื้อพบว่าในกลุ่มควบคุมจะมีค่าเฉลี่ย 

ของน�้าหนักมากที่สุด  รองลงมาคือกลุ่มที่ได้รับเชื้อ 5 วันแรก และกลุ่มที่ได้รับเชื้อเพียงวันแรก

จะมีน�้าหนักเฉลี่ยต�่าที่สุด ทุกกลุ่มมีค่าใกล้เคียงกัน (P> 0.05) (ตารางที่ 2)

Table 1.  Average weight of Muscovy ducks at the end of experiment (day 50) 

Group Number of Muscovy ducks Weight ± standard deviation (kg)

1. Control 31 0.69±0.08

2. Received bacteria on the 1st day 33 0.70±0.11

3. Received bacteria for first 5 days 34 0.71±0.15

Table 2.  Average weight of broiler chickens at the end of experiment (day 50)

Group Number of Broilers Weight ± standard deviation (kg)

1. Control 26 1.15±0.21

2. Received bacteria on the 1st day 27 1.08±0.15

3. Received bacteria for first 5 days 30 1.12±0.19

ผลต่อค่าพีเอชภายในกระพุ้งไส้ใหญ่

 ในเป็ดเทศพบว่าค่าความเป็นกรดด่างภายในกระพุ้งไส้ใหญ่ของสัตว์ทดลองท่ีได้รับ

เชื้อทั้งกลุ่มที่ได้รับในวันแรก และกลุ่มที่ได้รับใน 5 วันแรก มีค่าความเป็นกรดมากกว่ากว่ากลุ่ม

ควบคมุ อย่างมนียัส�าคญั (p < 0.05) (ตารางที ่3)   ในไก่เน้ือค่าความเป็นกรดด่างภายในกระพุ้ง

ไส้ใหญ่ของสัตว์ทดลองที่ได้รับเชื้อทั้งกลุ่มที่ได้รับวันแรก และกลุ่มที่ได้รับ 5 วันแรก มีแนวโน้ม

ค่าความเป็นกรดด่างสงูกว่ากลุม่ควบคมุ (P>0.05) แต่กลุ่มท่ีได้รบัเชือ้ใน 5 วันแรกกลับไม่แตก

ต่างจากกลุ่มควบคุม  (ตารางที่ 4)
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Table 3.  Average pH in ceca of Muscovy ducks

Group Number of Muscovy ducks Average pH ± standard deviation

1. Control 10 6.94±0.27a

2. Received bacteria on the 1st day 10 6.60±0.34b

3. Received bacteria for first 5 days 10 6.61±0.27b

a,b  Indicate significant difference (P<0.05) 

 

Table 4.  Average pH in ceca of broiler chickens

Group Number of Broilers Average pH ± standard deviation

1. Control 10 6.14±0.66a

2. Received bacteria on the 1st day 10 6.70±0.31b

3. Received bacteria for first 5 days 10 6.41±0.22a,b

a,b  Indicate significant difference (P<0.05)  

ผลต่อค่าเคมีเลือด

 ผลการทดลองพบว่าในเป็ดเทศกลูโคสสูงที่สุดในกลุ่มที่ได้รับเชื้อ 5 วันแรก รองลงมา 

จะเป็นกลุ่มท่ีได้รับเชื้อที่วันแรกครั้งเดียว ส่วนกลุ่มควบคุมพบระดับกลูโคสต�า่สุด (P>0.05)   

ผลของการตรวจคอเลสเทอรอลพบว่ากลุ่มที่ได้รับเชื้อ 5 วันแรกมีค่าสูงที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่ม

ควบคมุ และกลุม่ท่ีได้รบัเชือ้วันแรกครัง้เดยีวมค่ีาคลอเรสเทอรอลต�า่ท่ีสดุ (P>0.05)   ผลของการ

ตรวจวดัค่าไตรกลเีซอไรด์พบว่าสตัว์ทดลองกลุ่มควบคมุมรีะดบัไตรกลเีซอไรด์สูงท่ีสุด รองลงมา

คือกลุ่มที่ได้รับเชื้อเพียงวันแรกและกลุ่มที่ได้รับเชื้อ 5 วันแรกตามล�าดับ (P<0.05)  ส�าหรับการ

ตรวจวัดระดบัโปรตนีรวมพบว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัเชือ้ 5 วันแรกจะมค่ีาสงูสดุรองลงมาคอืกลุม่ควบคมุ

และกลุ่มที่ได้รับเชื้อเพียงวันแรกครั้งเดียวมีระดับโปรตีนรวมต�่าที่สุด (P<0.05) (ตารางที่ 5)
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Table 5. Levels of Glucose, Cholesterol, Triglyceride, and Total protein in Muscovy ducks 

Group 

Average standard deviation

Glucose (mg/dl)

(n=10)

Cholesterol (mg/dl) 

    (n=10)        

Triglyceride (mg/dl)

(n=10)

Total protein (g/dl)

(n=10)

1. Control 209.40±17.86a                156.90±46.07a 174.90±21.74a 3.72±0.28a

2. Received bacteria  

on the 1st day

226.40±28.06a 140.20±40.24a 152.80±37.52a 3.44±0.32b

3. Received bacteria  

for first 5 days

213.70±20.59a 165.30±38.27a 110.00±29.09b 4.00±0.33a

a,b  Indicate significant difference (P<0.05)  

 

 ในไก่เนื้อ พบว่าระดับกลูโคสสูงที่สุดในกลุ่มที่ได้รับเชื้อเพียงวันแรกครั้งเดียว ถัดมาจะ

เป็นกลุม่ควบคมุ ส่วนกลุม่ทีไ่ด้รบัเชือ้ 5 วันแรกพบระดบักลโูคสต�า่สดุ (P>0.05)  ผลของการตรวจ

หาระดับคลอเรสเทอรอลพบว่ากลุม่ทีไ่ด้รับเชือ้เพียงวนัแรกครั้งเดียวมีค่าสูงทีสุ่ด รองลงมาเปน็ 

กลุ่มที่ได้รับเชื้อ 5 วันแรก และกลุ่มควบคุมมีค่าคลอเรสเทอรอลต�่าที่สุด (P>0.05) (ตารางที่ 6)  

ผลของการตรวจวัดระดบัไตรกลเีซอไรด์พบว่ากลุม่ท่ีได้รับเชือ้เพยีงวันแรกมรีะดบัไตรกลีเซอไรด์

สูงที่สุดรองลงมาคือกลุ่มที่ได้รับเชื้อ 5 วันแรกและกลุ่มควบคุมตามล�าดับ (P<0.05)   การตรวจ

วัดระดับโปรตีนรวมพบว่ากลุ่มท่ีได้รับเชื้อเพียงวันแรกคร้ังเดียวจะมีค่าสูงสุดรองลงมาคือกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มที่ได้รับเชื้อ 5 วันแรกมีระดับโปรตีนรวมต�่าที่สุด แต่อย่างไรก็ตามพบว่าตัวเลข

ของสองกลุ่มหลังมีค่าใกล้เคียงกันมาก (P>0.05)

   

Table 6.  Levels of glucose, cholesterol, triglyceride and total protein in broiler chickens  

Group 

Average ±standard deviation

Glucose (mg/dl)

(n=10)

Cholesterol (mg/dl) 

    (n=10)        

Triglyceride (mg/dl)

(n=10)

Total protein (g/dl)

(n=10)

1. Control 239.70±26.07a                124.30±24.30a 80.90±21.24.45a 3.47±0.51a

2. Received bacteria  

on the 1st day

276.40±46.56a 143.10±13.11a 151.70±41.86b 3.89±0.46a

3. Received bacteria  

for first 5 days

211.25±11.23a 132.30±34.75a 82.00±35.46a 3.40±0.41a

a,b  Indicate significant difference (P<0.05)  
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ผลของการตรวจลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของกระพุ้งไส้ใหญ่

 ในเป็ดเทศ ความลึกเฉลี่ยของคริปต์ของท้ังสามกลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

โดยกลุ่มที่ได้รับแบคทีเรียกรดแลกติก 5 วันแรกจะมีค่าเฉลี่ยความลึกของคริปต์มากที่สุด  รอง

ลงมาคอืกลุ่มทดลองท่ีได้รบัเชือ้เพียงวันแรก ส่วนกลุม่ควบคมุจะมคีวามลกึของครปิต์น้อยทีส่ดุ 

(P<0.05) (ตารางที่ 7) ในไก่เน้ือ พบว่าความลึกเฉลี่ยของคริปต์ของทั้งสามกลุ่มมีลักษณะที่

คล้ายคลึงกับในเป็ดเทศ นั่นคือในสัตว์ทดลองทั้ง 3 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดย

กลุ่มที่ได้รับแบคทีเรียกรดแลกติก 5 วันแรกจะมีค่าเฉลี่ยความลึกของคริปต์มากท่ีสุด รองลง

มาคือกลุ่มทดลองท่ีได้รับเชื้อเพียงวันแรก ส่วนกลุ่มควบคุมจะมีความลึกของคริปต์น้อยท่ีสุด 

(P<0.05) (ตารางที่ 8)

  

Table 7.  Average length of cecal crypt in Muscovy ducks 

Group Number of Muscovy ducks
Average length 

± standard deviation (µm)

1. Control 6 86.89±34.31a

2. Received bacteria on the 1st day 6 105.55±9.47 a,b

3. Received bacteria for first 5 days 5 137.43±24.54b

a,b  Indicate significant difference (P<0.05)

  

Table 8. Average length of cecal crypt in broiler chickens

Group Number of Broilers
Average length 

± standard deviation (µm)

1. Control 6 111.26±28.05a

2. Received bacteria on the 1st day 5 172.81±49.93 a,b

3. Received bacteria for first 5 days 5 189.32±46.55b

a,b  Indicate significant difference (P<0.05)
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Group 1. 
Control group

Group 2. 
Received bacteria on the 1st day

      Group 3. 
Received bacteria for first 5 days

Figure 1. Cecal crypts of Muscovy duck stained with Periodic Acid Shift (PAS) under 

a light microscope with 400X powers

Group 1. 
Control group

Group 2. 
Received bacteria on the 1st  day

      Group 3. 
Received bacteria for first 5 days

Figure 2. Ceal crypts of broiler chickens stained with Periodic Acid Shift (PAS) under 

a light microscope with 400X powers

วิจารณ์และสรุปผล

 จากผลการทดลองพบว่าค่าเคมเีลอืด ท่ีวัด คอืระดบักลโูคส คอเลสเทอรอล ไตรกลเีซอไรด์ 

และโปรตีนรวมมีความแปรปรวน ซึ่งไม่สัมพันธ์กับการได้รับแบคทีเรียกรดแลกติก โดย

ไตรกลเีซอไรด์ลดลงในเป็ดกลุม่ท่ีป้อน Lactobacillus reuteri MD5-2 ในขณะท่ีระดับโปรตนีในเป็ด

มค่ีาขึน้ๆ ลง ไม่สมัพันธ์กับการได้รบัเชือ้ ส่วนในไก่ ไม่พบผลการเปลีย่นแปลงของค่าเคมเีลอืด

เลย ผลการทดลองท่ีได้สอดคล้องกับการรายงานการวจิยัท่ีระบวุ่าแบคทีเรยีกรดแลกตกิไม่ได้มี

ผลต่อระดับน�้าตาลกลูโคสในเลือดของสัตว์ปีก [25,28,29] ซึ่งรายงานดังกล่าวขัดแย้งกับ [30] 

ท่ีรายงานว่าระดับกลูโคสในสัตว์ปีกที่ได้รับแบคทีเรียกรดแลกติกมีระดับกลูโคสในเลือดสูงขึ้น 

และผลการศึกษาระดับคอเลสเทอรอลพบว่าแบคทีเรียกรดแลกติกไม่ได้มีผลต่อระดับ

คอเลสเทอรอลในสัตว์ทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานอื่นๆ [29] แต่ขัดแย้งกับ [31]  ที่รายงาน
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ว่าจุลินทรีย์โพรไบโอติกไปเพ่ิมระดับคอเลสเทอรอลในกระแสเลือดของไก่เนื้อ จากการศึกษา

ระดบัไตรกลเีซอไรด์ก็มรีายงานการวิจยัถึงประสทิธิภาพของเชือ้แบคทีเรยีกรดแลกตกิในสตัว์ปีก  

ว่าโพรไบโอติกสามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดของสัตว์ปีกได้ [25,26,32]  

โดยกลไกอย่างหน่ึงท่ีเกิดขึ้น เชื่อว่าเกิดจากการท่ีมีการหลั่งกรดจากถุงน�้าดีลดน้อยลงท�าให ้

ลดการย่อยไขมัน จึงท�าให้ระดับไขมันในเลือดต�่าลง [33] อย่างไรก็ตามมีบางรายงานวิจัย 

ที่สรุปว่าการใช้ยีสต์หรือแบคทีเรียกรดแลกติกเป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่ ไม่มีผล 

ต่อระดับไตรกลีเซอไรด์ในไก่แต่อย่างใด [29,30,34] การศึกษานี้ พบว่าระดับโปรตีนรวม 

ในกระแสเลือดเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยทางสถิติ  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ [35] ที่ใช้ยีสต์

เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกและพบว่าระดับโปรตีนรวมในเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ตรงกันข้ามกับ [36]  

ที่ได้ทดลองใช้ซินไบโอติกท่ีประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก Enterococcus faecium  

รวมอยู่ด้วยในลูกนกกระจอกเทศพบว่าท�าให้ค่าโปรตีนรวมในสัตว์ลดลง อย่างไรก็ตาม [29]  

และ [30]  รายงานว่าจลุนิทรย์ีโพรไบโอตกิไม่ได้มผีลกระทบต่อระดบัโปรตีนรวมในกระแสเลอืด

ของสัตว์ปีกแต่อย่างใด    

 ผลการศึกษาน้ีพบว่า Lactobacillus reuteri MD5-2 ท�าให้ค่าความเป็นกรด 

ในล�าไส้เป็ดลดลง ซึ่งสมเหตุสมผล แต่ในไก่กลับพบว่าไม่มีผลต่อค่าความเป็นกรด 

ในล�าไส้ ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ [6] ท่ีใช้โพรไบโอติกและกรดอะซิติกในไก่เนื้อ  

พบว่าโพรไบโอติกที่ให้ไม่ได้ท�าให้ค่าความเป็นกรดด่างในระบบทางเดินอาหารของไก่แตก

ต่างกันในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แต่การทดลองนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับรายงาน 

การศึกษาของ [27] ท่ีรายงานว่าจลุนิทรย์ีโพรไบโอตกิสามารถลดระดบั pH ของระบบย่อยอาหาร 

ในแม่ไก่ไข่ได้  โดยเชื่อว่าแบคทีเรียกรดแลกติกไปมีผลท�าให้จ�านวนแบคทีเรียก่อโรคลด 

จ�านวนลง ดังนั้นจึงน่าจะอธิบายได้ว่า เชือ้แบคทเีรียอ่ืนๆ ท่ีร่วมปรากฏภายในล�าไส้ อาจมผีลต่อ

ระดบั pH ของล�าไส้ได้ ซึ่งการทดลองดังกล่าวไม่ได้ตรวจสอบ

 การเสริม Lactobacillus reuteri MD5-2 ในสัตว์ท้ังสองชนิดสรุปได้ว่าเชื้อแบคทีเรีย 

มีผลต่อการเจริญของชั้นเย่ือบุผิวของกระพุ้งไส้ใหญ่ โดยพบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

ความลึกของคริปต์ของทั้งในเป็ดเทศและไก่เนื้อ ที่อายุ 50 วัน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานที่พบว่า

แบคทีเรียโพรไบโอติกท�าให้ความลึกของคริปต์เพิ่มมากขึ้น [37,38]  แต่ขัดแย้งกับรายงานของ  

[39] ที่ว่าแบคทีเรียกรดแลกติกมีผลท�าให้ความลึกของคริปต์ลดลง นอกจากน้ันยังมีการ

รายงานว่าแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ให้กับสัตว์ทดลองไม่ได้มีผลกระทบต่อการเจริญของ 

คริปต์แต่อย่างใด [40,41]  จากการทดลองปัจจุบันเป็นข้อสังเกตว่าความลึกของคริปต  ์

เพ่ิมมากขึ้น แต่กลับไม่มีผลต่อน�้าหนักตัวระหว่างกลุ ่มของสัตว์ท้ังสองชนิด จากการทดลองน้ี 
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สรุปได้ว่า Lactobacillus reuteri MD5-2 ท�าให้ความยาวของคริปต์กระพุ้งไส้ใหญ่เพ่ิมข้ึน  

แต่กลับไม่พบว่าส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของเป็ดและไก่ ผลเบื้องต้นนี้ จ�าเป็นต้องมีการ

ศกึษาขัน้ต่อไปเพ่ือใช้ประโยชน์ของแบคทเีรยีชนิดน้ี  ท้ังน้ีเพราะผลการทดลองท่ีได้ไม่สอดคล้อง

กับรายงานวิจัยจ�านวนมากก่อนหน้าน้ีท่ียืนยันว่าแบคทีเรียกรดแลกติกสามารถเพ่ิมน�า้หนักใน

สัตว์ปีกได้ [20,25] อย่างไรก็ตาม มีบางรายงานที่ยืนยันว่าแบคทีเรียกรดแลกติกไม่ได้มีผลต่อ

อัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกแต่อย่างใด [26] ดังนั้น ยังมีความจ�าเป็นในการค้นหาสาเหตุ

ในเชิงลึกถึงผลการวิจัยที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนี้ต่อไปในอนาคต
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REVIEW ARTICLE

Rubber seed kernel: An alternative feedstuff to improve  

reproductive performance in dairy cattle

Nawarat Pha-obnga1*, Suneerat Aiumlamai2

Abstract
  Rubber seed kernel is an agricultural by-product, which contains 17.2 to 38.7% 

of protein and 1.0 to 68.5% of fat. It is rich in polyunsaturated fatty acid (79.5-81.6%), 

especially linoleic and linolenic acid (34.9-41.4% and 15.6-21.7%, respectively).  

Rubber seed kernel contains hydrocyanic acid, which is toxic to animals. However,  

it could be reduced by heat treatment and/or storage at room temperature. Rubber 

seed kernel can be used as animal diets after reducing this toxicity. Several studies 

have used rubber seed kernel on productive performance in many species such as 

broilers, pigs and goats, however, there is no report in dairy cattle. Previous studies 

on polyunsaturated fatty acids oilseeds from sunflower seed, soybean and flaxseed 

showed positive influence on reproductive performance by acting as a precursor for 

biosynthesis of the prostaglandins and steroid hormone. The rubber seed kernel also 

has a high content of polyunsaturated fatty acids. From nutritional characteristics  

of rubber seed kernel, it could be used as the alternative feedstuff and might improve 

reproductive performance in dairy cattle.   

Keywords: rubber seed kernel, dairy feed, reproductive performance, dairy cattle 
1 Ph.D student in Interdisciplinary Veterinary Science Program, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen 
University, Khon Kaen, Thailand
2 Department of Surgery and Theriogenology, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, 
Thailand
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บทความทบทวนวรรณกรรม

เนื้อในเมล็ดยางพารา: วัตถุดิบทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การสืบพันธุ์ในโคนม

นวรัตน์  ผอบงา1*  สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย2

บทคัดย่อ 
  เน้ือในเมล็ดยางพาราเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตร ประกอบด้วยโปรตีน 17.2-

38.7% และไขมัน 1-68.5% ซึ่งไขมันในเนื้อในเมล็ดยางพารานี้อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว

เชงิซ้อนสูง (79.5-81.6%) โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรดลโินเลอกิ และกรดลิโนเลนิก (34.9-41.4 และ  

15.6-21.7% ตามล�าดับ) แต่อย่างไรก็ตามเน้ือในเมล็ดยางพารายังพบสารพิษคือกรดไฮโดร 

ไซยานกิ ซึง่การใช้ความร้อน และ/หรอืการเก็บรักษาท่ีอณุหภูมห้ิองสามารถลดความเป็นพิษได้  

จึงมีการน�าไปใช้เป็นอาหารในสัตว์หลายชนิดเพื่อศึกษาสมรรถนะการผลิต เช่น ไก่กระทง สุกร 

และแพะ ทัง้น้ียังไม่มรีายงานการใช้ในอาหารโคนม อย่างไรก็ตามมรีายงานการศกึษาเมล็ดพืช

น�า้มนัอืน่ๆ ซึง่มกีรดไขมนัไม่อิม่ตวัเชงิซ้อนสงู เช่น เมลด็ทานตะวนั ถ่ัวเหลอืง และแฟลก็ซดี บ่งชีว่้า

มีผลดีต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนม เน่ืองจากเป็นสารต้ังต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมน

ทางการสืบพันธุ์ เช่น พรอสตาแกลนดิน และสเตียรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งเน้ือในเมล็ดยางพารา 

มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนในปริมาณสูงเช่นเดียวกัน จากคุณค่าทางโภชนะของเน้ือในเมล็ด

ยางพาราเห็นว่าน่าจะเป็นวัตถุดบิอาหารสตัว์ทางเลอืกส�าหรบัใช้เป็นอาหารโคนม และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมได้ 

คำาสำาคัญ: เนื้อในเมล็ดยางพารา อาหารโคนม ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ โคนม
1 นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชา สหวิทยาการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ประเทศไทย

2 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประเทศไทย

* ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมล์: nawarat@npu.ac.th
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บทนำา

  ปัญหาด้านความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ถือว่าเป็นปัญหาส�าคัญของผู้เลี้ยงโคนม  

เกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ คือ พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม อาหารและการจัดการ  ซึ่งอาหารเป็นปัจจัย 

ทีม่ผีลโดยตรงต่อระบบสบืพันธ์ุ หากอาหารไม่เหมาะสมท้ังในแง่ของการขาด หรอือาหารไม่สมดลุ

ตามความต้องการโภชนะของโคนม ส่งผลต่อความสมบรูณ์พันธ์ุโดยท�าให้โคสาวถึงวัยเจริญพันธ์ุ

ช้า การตกไข่ลดลง อตัราการผสมติดต�า่ มตีวัอ่อนตายสูง โคนมกลบัสัดช้า ไม่แสดงอาการเป็นสัด 

หรอืมรีะยะเวลาท้องว่างยาว [1]  ซึง่จากรายงานสถานภาพทางการสืบพันธ์ุของโคนมลูกผสมโฮ

สไตน์ ฟรเีชยีนในเขตภาคเหนอื [2, 3] และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย [4, 5] พบ

ว่ามค่ีาต�า่กว่าค่าเป้าหมายความสมบรูณ์พันธ์ุโคนม [6] ท้ังนีอ้าจเนือ่งจากการขาดแคลนอาหาร

สัตว์ อาหารสัตว์มคีณุภาพต�า่ และการจดัการด้านอาหารท่ีไม่ด ี[3, 7] แนวทางหน่ึงในการแก้ปัญหา

ความสมบรูณ์พันธ์ุในโคนมคอืการเสรมิกรดไขมนั ซึง่มรีายงานวิจยัสนับสนุนว่าการใช้กรดไขมนั

ไม่อิม่ตวัในอาหารโคนมสามารถท�าให้ประสทิธิภาพการสบืพันธ์ุดข้ึีน [8, 9, 10] โดยมรีายงานการ

ศกึษาการใช้กรดไขมนัไม่อิม่ตวัจากเมลด็พืชน�า้มนัชนิดอืน่ เช่น เมล็ดทานตะวัน ถ่ัวเหลือง และ

แฟล็กซีด บ่งชี้ว่ามีผลดีต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนม 

  ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน รายงานในปี 

พ.ศ. 2557 พบว่าพื้นที่ปลูกยางทั่วโลกมีประมาณ 86.81 ล้านไร่ ซึ่ง 92.11% เป็นพื้นที่ปลูกใน

ประเทศกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางมากท่ีสุดในโลก รองลงมาคืออินโดนีเซีย  

และจีน โดยมีพื้นที่ปลูก 23.04, 21.83 และ 7.25 ล้านไร่ ตามล�าดับ [11] ภูมิภาคที่มีพื้นที่ปลูก

ยางมากที่สุดในประเทศไทยคือภาคใต้ รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  

และภาคเหนือ จังหวัดท่ีมีพ้ืนที่ปลูกยางมากที่สุดคือสุราษฎร์ธานี มีจ�านวน 2,540,337 ไร่  

ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บึงกาฬ 

เลย และอุดรธานี  โดยมีพ้ืนท่ีปลูกยางจ�านวน 778,478,  583,215 และ 466,351 ไร่ ตามล�าดับ [12]

  ยางพาราเริม่ให้เมลด็เมือ่อายุ 6 ปี เมล็ดสดมนี�า้หนักประมาณ 3.1-6.3 กรมั [13] ในพ้ืนท่ี 

1 ไร่ สามารถผลิตเมล็ดยางพาราเฉลี่ยประมาณ 45 กิโลกรัมต่อปี และเมื่อค�านวณปริมาณ

เมล็ดยางพาราจากต้นยางพาราท่ีกรีดยางได้ ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีเมล็ดยางพารา

เฉลีย่ประมาณ 784,000 ตนั [14] เมล็ดยางพาราจ�านวนมากน้ีไม่มกีารน�าไปใช้ประโยชน์มากนัก 

นอกจากใช้เพ่ือการสกัดน�้ามัน และการขยายพันธุ์ โดยในปี พ.ศ.2547 กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานส�ารวจพบว่า มีการใช้เมล็ดยางพาราเพื่อสกัดน�้ามัน และผลิตยาง

พันธ์ุดปีระมาณ 14% ของเมลด็ยางพาราทัง้หมด เมลด็ยางพาราทีเ่หลอื 86% [15] หรอืประมาณ 

674,000 ตัน ถูกปล่อยให้เน่าเปื่อย ซึ่งหากน�ามากะเทาะเปลือก จะมีเน้ือในท่ีสามารถน�าไป 
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ใช้ประโยชน์ได้ถึง 57% [16] หรือประมาณ 384,000 ตันต่อปี ซึ่งเนื้อในเมล็ดยางพารานี้อาจ

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการน�าไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้ 

  การใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรท่ีมีศักยภาพในท้องถ่ินภายในประเทศจึงเป็นสิ่งที่

จ�าเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะเนือ้ในเมลด็ยางพารา ซึง่ไขมนัในเนือ้ในเมลด็ยางพาราน้ีมกีรดไขมนั

ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนสูง (79.5-81.6%) โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรดลิโนเลอิกและกรดลิโนเลนิก  

(34.9-41.4 และ 15.6-21.7% ตามล�าดับ) [16-20] ซึ่งกรดไขมันท้ังสองชนิดนี้มีผลดีต่อ

ประสิทธิภาพการสบืพันธ์ุในโคนม และเนือ้ในเมล็ดยางพารายังมคีณุคา่ทางโภชนะในส่วนของ

โปรตีน และพลังงานท่ีสามารถน�ามาใช้เลี้ยงสัตว์ได้ โดยมีโปรตีนรวมประมาณ 17-33%  

และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 4,280-6,500 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม [13, 15, 21, 22] 

นอกจากน้ีเน้ือในเมลด็ยางพารายังเปน็วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีมอียู่มากในท้องถ่ินของภาคใตแ้ละ

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือทีม่ศีกัยภาพสงูในการน�าไปใชป้ระโยชน์ และหาไดง้า่ย จงึเหมาะท่ีจะ

น�าไปใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารโคนม ดังน้ัน บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอคุณค่า 

ทางโภชนะ ข้อควรพิจารณาการใช้เป็นอาหารสัตว์ และการใช้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนต่อ

ประสทิธิภาพการสบืพันธ์ุในโคนม อนัจะน�าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติและการสบืพันธ์ุ

ในโคนมตอ่ไป และเพ่ือเปน็ประโยชน์ตอ่การตดัสนิใจเลอืกใชเ้น้ือในเมลด็ยางพาราในสตูรอาหาร

โคนมต่อไปในอนาคต 

คุณค่าทางโภชนะของเนื้อในเมล็ดยางพารา

  เมล็ดยางพาราสดท่ีมีความชื้น 28.9% เมื่อกะเทาะเปลือกออกประกอบด้วยเปลือก           

42-51% และเนื้อใน 49-58% [13] โดยเนื้อในเมล็ดยางพารามีโปรตีนอยู่ในช่วง 17.2-38.7%, 

ไขมัน 1-68.5%, เยื่อใย 3.8-16.7%, เถ้า 3.1-8.4%  และพลังงาน 4,280-6,500 กิโลแคลอรี 

ต่อกิโลกรมั (ตารางท่ี 1) [13, 15-16, 21-26] มเีย่ือใยท่ีไม่ละลายในสารฟอกทีเ่ป็นกลาง (neutral 

detergent fiber; NDF)  เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (acid detergent fiber; ADF) 

และลิกนิน (acid detergent lignin; ADL) 11.8-18.0, 6.4 และ 5.2% ตามล�าดับ [13, 23]  

ซึง่ความผนัแปรขององค์ประกอบทางเคมขีองเน้ือในเมลด็ยางพารา อาจเกิดจากความแตกต่าง

ของสายพันธุ์  ภูมิอากาศ และดิน [16] การสกัดน�้ามันเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีมีผลให้องค์ประกอบ 

ทางเคมีหลายชนิดของเนื้อในเมล็ดยางพาราเพิ่มขึ้น เช่น โปรตีน และเยื่อใย [24] ขณะที่การ 

อบด้วยลมร้อนทีอ่ณุหภูม ิ70 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 36 ชัว่โมงและการผ่ึงแดด 12 วัน ไม่ท�าให้

องค์ประกอบทางเคมี เช่น โปรตีน ไขมัน และเยื่อใย แตกต่างกัน [21] 
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Table 1. Chemical composition of rubber seed kernel  

References Moisture

(%) 

Crude 

protein 

(%)  

Fat

(%)

Crude 

fiber (%)  

Ash 

(%)

ME1 

(kcal/kg)

Ravindran and Ravindran 

(1998) [13]

3.9 18.3 43.4 3.8 3.1 6,500

Boonkeaw (2009) [15] 3.4 18.0 45.9 8.7 3.4 5,035

Orok and Bowland (1974) [16] 28.9 21.5 50.2 6.5 3.6 NA

Siriwathananukul, Thontikapong 

(2002) [21]

3.5 17.2 42.6 16.7 3.4 NA

Madubuike et al. (2006) [22] 5.8 33.0 10.1 4.2 6.2 4,280

Chanjula et al. (2011) [23] 5.7 23.6 40.8 NA 3.5 NA

Nwokolo (1996) [24] 

     Whole seed 

     Mechanically pressed

     Solvent-extracted   

5.8

9.6

8.8

19.3

28.8

38.7

48.3

18.6

1.0

10.3

12.2

13.9

7.9

8.4

8.4

NA

NA

NA

Eka et al. (2010) [25] 4.0 17.4 68.5 NA 3.1 NA

Oyewusi et al. (2007) [26] 2.6 21.9 15.8 NA NA NA

NA = not available
1ME=metabolizable energy 

  เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อในเมล็ดยางพารากับกากถ่ัวเหลือง  

พบว่า   เนื้อในเมล็ดยางพารามีโปรตีนต่�ากว่ากากถั่วเหลือง แต่ระดับของไขมันและพลังงานสูง

กว่ากากถั่วเหลือง โดยกากถั่วเหลืองมีโปรตีน ไขมัน เถ้า และพลังงาน 49.9, 1.6, 6.6% และ 

3,310 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม ตามล�าดับ [27] 

  เนือ้ในเมลด็ยางพารามกีรดอะมโินจ�าเป็น เช่น ไลซนี เฟนิลอะลานีน แวลีน และลิวซนี 

พบในปริมาณต�่า ส่วนเมไทโอนีนพบในปริมาณต�่ามาก เช่นเดียวกับที่พบในเมล็ดพืชน�้ามัน 
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ชนิดอื่นๆ [24] แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกรดอะมิโนของพืชชนิดอื่นเช่น เมล็ดดอกทานตะวัน  

เมล็ดฝ้าย และเมลด็เรป (rapeseed) ถือได้ว่าเนือ้ในเมลด็ยางพาราเป็นแหล่งของกรดอะมโิน

ที่ดี [24] โดยมีกรดอะมิโนไลซีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนจ�าเป็นอยู่ในช่วง 2.5-5.0 กรัมต่อ 100 กรัม

โปรตีน จึงเหมาะส�าหรับใช้เป็นแหล่งของกรดอะมิโนไลซีนในอาหารสัตว์ [26] สอดคล้องกับ

รายงานการใช้เนื้อในเมล็ดยางพาราในสุกร พบว่าสามารถใช้ทดแทนโปรตีนจากถ่ัวเหลือง 

ไขมันสูงในสุกรระยะน�้าหนัก 15-35 กิโลกรัมที่ระดับ 40 และ 80% โดยเสริมและไม่เสริมไลซีน 

หรือใช้ทดแทนกากถ่ัวเหลืองได้มากถึง 30% โดยไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการผลิต ได้แก่ 

อัตราการเจริญเตบิโต ปรมิาณอาหารทีกิ่นต่อวนั และประสทิธิภาพการใช้อาหาร (p>0.05) [28, 

29] อย่างไรก็ตามสมรรถนะการผลิตมีแนวโน้มลดลง (p<0.12) เมื่อใช้เน้ือในเมล็ดยางพารา

มากกว่า 10% [29]  

  แร่ธาตุหลักที่พบในเน้ือในเมล็ดยางพาราได้แก่ ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม 

โพแทสเซียม และโซเดียม อยู่ในช่วง 0.24-0.67, 0.07-0.27, 0.24-0.92, 0.93- 1.38 และ  

0.05-0.76 % ตามล�าดับ และมีแร่ธาตุรองได้แก่ ทองแดง แมงกานีส สังกะสี และเหล็ก  

อยู่ในช่วง 16-50, 16-90, 36-150 และ 10-225 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล�าดับ [13, 24, 25]   

ซึง่ปรมิาณแรธ่าตขุองเน้ือในเมลด็ยางพาราใกลเ้คยีงกับกากถ่ัวเหลอืง และเมลด็พืชชนิดอ่ืน เชน่ 

ข้าวโพด และเมล็ดฝ้าย [27]   

  ไขมันของเนื้อในเมล็ดยางพาราประกอบด้วยกรดไขมันไม่อ่ิมตัวในปริมาณสูง โดย

อยู่ในช่วง 79.5-81.6% (ตารางท่ี 2) [16-20] และอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน  

(polyunsaturated fatty acids, PUFA) ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จ�าเป็นส�าหรับสัตว์คือ กรดลิโนเลอิก 

(C18:2, n-6) และกรด   ลิโนเลนิก (C18:3, n-3) และอัตราส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายยาว 

ต่อกรดไขมันอิ่มตัวของเน้ือในเมล็ดยางพารามีประมาณ 2.25 ซึ่งใกล้เคียงกับน�้ามันข้าวโพด 

น�้ามันถั่วเหลือง น�้ามันทานตะวัน [24] และน�้ามันดอกค�าฝอย [27]  เมื่อเปรียบเทียบกรด 

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนระหว่างเน้ือในเมล็ดยางพารากับน�้ามันจากถ่ัวเหลือง [27] พบว่ากรด 

ลิโนเลนิกของเน้ือในเมล็ดยางพาราสูงกว่า แต่กรดลิโนเลอิกต่กว่า และเมื่อเปรียบเทียบกับ 

กากถ่ัวเหลืองซึ่งมีกรดลิโนเลอิก 0.4% [30] พบว่าเน้ือในเมล็ดยางพารามีกรดลิโนเลอิก 

มากกว่าประมาณ 80 เท่า 
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Table 2. Fatty acid profiles of rubber seed kernel and soybean oil (% of total fatty acids) 

Fatty 

acid

References

Thaiyasuit 

et al. 

(2007)  

[17]

Satyanarayana 

and 

Muraleedharan 

(2011) [18]

Abdullah 

and 

Salimon  

(2009) 

[19] 

Aigbodion 

and 

Bakare  

(2005) 

[20]

NRC (2001)

 [27]

Cunnanea 

et al. 

(1993) 

[45]

Rubber seed kernel
soybean 

oil

Sun

flower  

oil

Flax

seed

 Saturated fatty acids

C14:0

C16:0

C18:0

Total

0.1

9.9

8.0

18.0

NA

5.4

3.5

8.9

NA

8.6

10.6

19.2

0.1

9.6

10.6

20.3

0.1

10.3

3.8

14.2

NA

5.3

4.1

9.4

NA

4.8

2.4

7.2

 Unsaturated fatty acids

C16:1

C18:1

C18:2

C18:3

Total

0.2

24.4

41.4

15.6

81.6

0.2

45.3

39.8

0.2

85.5

NA

23.0

37.3

19.2

79.5

0.1

27.3

34.9

17.3

79.6

0.2

22.8

51.0

6.8

80.8

NA

20.2

12.7

53.3

86.2

NA

19.2

15.0

58.2

92.4
NA = not available

ข้อควรพิจารณาในการใช้เนื้อในเมล็ดยางพาราเป็นอาหารสัตว์

  สารพิษในเนื้อในเมล็ดยางพารา

  ขอ้ควรพิจารณาในการน�าเน้ือในเมลด็ยางพาราไปใชเ้ปน็อาหารสตัวค์อื สารพิษในเนือ้

ในเมล็ดยางพารา ที่พบคือกรดไฮโดรไซยานิก ซึ่งปริมาณของกรดไฮโดรไซยานิกในเมล็ด

ยางพารามีค่าแปรผันมากคือ 1,640 [13], 638-749 [31], 391.6  [32] และ 306 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม [21] ซึ่งความแปรผันนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากความแตกต่างของตัวอย่างเอง เช่น  

สายพันธ์ุท่ีหลากหลาย ผลจากอายุเมื่อผลแก่ ระยะเวลาท่ีเก็บหลังจากท่ีเมล็ดร่วง และความ

แปรปรวนของการทดลอง [33]   
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  กรดไฮโดรไซยานิกเปน็สารพษิทีม่ีผลต่อการหายใจระดบัเซลล์ พษิเฉียบพลนัคอืยบัยัง้

การท�างานของเอนไซม์ไซโตโครมออกซิเดส อาการท่ีเกิดข้ึนคือ หายใจแรง กระวนกระวาย 

หายใจล�าบาก ทรงตัวยาก ชักกระตุก อัมพาต และเสียชีวิต ในกรณีที่เป็นพิษเรื้อรังจากการ 

ได้รับสารพิษจากอาหาร จะพบปริมาณของไทโอไซยาเนต (thiocyanate) ในเลือดเพ่ิมขึ้น  

เกิดโรคคอพอก และไปรบกวนการท�างานของระบบประสาท โดยอาการท่ีพบคอืทรงตวัผดิปกติ 

และมีวิการของระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งพบได้ทั้งในโคและม้า [34]  อย่างไรก็ตามร่างกาย

สัตว์สามารถขจัดสารพิษนี้ได้โดยเปลี่ยนไทโอซัลเฟต (thiosulfate) เป็นไทโอไซยาเนต ท�าให้ไม่

เป็นพิษและจะถูกขับออกทางปัสสาวะ น�้านม และน�้าลาย [35] โดยไทโอไซยาเนตที่ถูกขับออก

ทางน�้านมนี้จะท�าปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H
2
O

2
) ในน�้านมได้เป็นไฮโปไทโอไซยา

เนต เรียกว่า ระบบแลคโตเพอร์ออก ซิเดส หรือระบบแอลพี (lactoperoxidase system, LP)  

ซึง่เป็นระบบต้านจลุชพีตามธรรมชาตทิีม่ใีนน�า้นม ระบบแอลพีนีส้ามารถยับย้ังแบคทีเรียแกรม

บวกกลุ่มสเตรปโตคอคไค และแบคทีเรียแกรมลบ เช่น Pseudomonas spp., Campyobacter 

jejuni และ Escherichai coli ได้ ซึง่แบคทีเรยีเหล่านีเ้ป็นสาเหตใุห้เกิดเต้านมอกัเสบในโค และ

น�า้นมเสยี ดังนั้นจึงมีการแนะน�าให้ใช้ระบบแอลพีในอุตสาหกรรมการผลิตน�้านม [36] อย่างไร

ก็ตามยังไม่มีรายงานการใช้เนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อเป็นสารต้านจุลชีพตามธรรมชาติ

  

  วิธีการลดสารพิษในเนื้อในเมล็ดยางพารา

  กรดไฮโดรไซยานิกที่อยู่ในเนื้อในเมล็ดยางพาราน้ีเป็นสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อ

สัตว์ การน�ามาใช้เป็นอาหารสัตว์จึงควรลดปริมาณสารพิษลง ซึ่งสามารถท�าได้หลายวิธี เช่น  

การเก็บเมลด็ยางพาราในอณุหภมูห้ิอง 4 สปัดาห์ วธีิผ่ึงแดด 12 วัน วิธีอบด้วยลมร้อนท่ี 70 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และวิธีผึ่งแดด 6 วันร่วมกับอบด้วยลมร้อนที่ 70 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะท�าให้กรดไฮโดรไซยานิกลดลง 97.23, 84.71, 45.68 และ 89.77%  

ตามล�าดบั [21] การใช้ความร้อนอบแห้งท่ี 60 องศาเซลเซยีส ด้วยเวลาทีต่่างกันจาก 30 ถึง 180 นาที  

ลดลง 36.89 ถึง 81.27% [32] วิธีการแช่น�า้จากน้ันน�าไปต้มแล้วท�าให้แห้ง และวิธีการอัดน�า้มนั

แล้วท�าให้แห้ง ลดลง 97 และ 99% ตามล�าดบั [37] และวิธีใช้เชือ้ราไมซเีรียมจากเห็ด Pleurotus 

tuberregium หมัก ท�าให้กรดไฮโดร ไซยานิกลดลง 99% [38]  

การนำาเมล็ดยางพาราไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์

  จากคุณค่าทางโภชนะของเนื้อในเมล็ดยางพารา และการท่ีสามารถลดความเป็นพิษ

ของกรดไฮโดรไซยานิกได้ จงึมกีารน�าเมลด็ยางพาราไปใช้เป็นวัตถุดบิอาหารในสัตว์หลายชนิด
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ในรูปแบบต่างๆ เพื่อศึกษาทางด้านสมรรถนะการผลิต (ตารางที่ 3) [15, 23, 22, 39-41] เช่น 

ในรูปของน�้ามันในอาหารหนูทดลอง [39] ในรูปของเน้ือในเมล็ดยางพาราในอาหารไก่กระทง 

สุกร และแพะ พบว่าสามารถใช้ได้ในระดับ 10-20% ในสูตรอาหาร [15, 23, 22] และในรูปของ

กากเมล็ดยางพาราในอาหารสุกรและโคนม [40, 41] โดยรายงานการใช้กากเมล็ดยางพารา 

ในโคนมนั้นไม่ควรใช้เกิน 25% ในสูตรอาหารข้น หากสูงกว่านี้จะท�าให้ปริมาณโปรตีนในน�้านม 

และน�้าหนักตัวลดลง [41]  

  เหน็ไดว้า่เนือ้ในเมลด็ยางพารามคีณุคา่ทางโภชนะท่ีมปีระโยชน์ และสามารถน�ามาใช้

ในการเลีย้งสตัว์ได ้แต่ยงัไมม่รีายงานการใชใ้นโคนม และศกึษาผลตอ่ประสิทธิภาพการสบืพันธ์ุ 

อย่างไรก็ตาม Pha-obnga และคณะ [42] ได้ใช้วิธี in vitro gas production technique 

เพ่ือศกึษาผลของการใชเ้นือ้ในเมลด็ยางพาราทีร่ะดบัตา่งกันในอาหารผสมส�าเร็จ (total mixed 

ration, TMR) ของโคนมทีม่สีดัสว่นของอาหารหยาบตอ่อาหารขน้เท่ากับ 40:60 ตอ่ความสามารถ

การย่อยได้ พบว่าเมื่อระดับของเนื้อในเมล็ดยางพารามากกว่า 13.6% มีผลท�าให้ผลผลิตแก๊ส 

การย่อยไดข้องวัตถุแห้ง การย่อยไดข้องอนิทรยีวัตถุ และพลงังานใชป้ระโยชน์ไดล้ดลง จงึแนะน�า

การใช้เน้ือในเมล็ดยางพาราในอาหารโคนมที่ระดับ 13.6% ในอาหารผสมส�าเร็จ หรือ 20%  

ในสูตรอาหารข้น 

Table 3. Level of rubber seed using in animal feed

Type of rubber seed Type of 

animal

Best 

level

References

Rubber seed oil Rats 5 % Nwokolo et al. (1988) [39]

Rubber seed kernel

(sun 12 d and 70 °C 24 h)

Broilers 20 % Boonkeaw (2009) [15]

Rubber seed kernel (toasting 

10 min  at 100-105 °C and  oil 

extraction)

Growing pigs 10 % Madubuike et al. (2006) [22]

Rubber seed meal Growing pigs 10 % Rajaguru and Ravindran (1979) 

[40]

Rubber seed kernel Goats 20 % Chanjula et al. (2011) [23]

Rubber seed meal Redane cattle 25 % Kiewkamjan et al. (1993) [41]
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การใช้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนม

  โดยทั่วไปแหล่งของกรดไขมันในสัตว์เคี้ยวเอื้องคือ พืชอาหารสัตว์และอาหารข้น  

ที่มีทั้งกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัว โดยอาหารข้นที่ไม่ได้เสริมไขมันจะมีกรดไขมัน 

ไม่อิม่ตวัสายยาวประมาณ 2% ซึง่กรดไขมนัลโินเลอกิมกัพบในเมลด็พืชน�า้มนั เช่น กากถ่ัวเหลอืง  

เมล็ดทานตะวัน และข้าวโพด ขณะที่กรดไขมันลิโนเลนิกพบได้มากในพืชอาหารสัตว์ (forage) 

และลินซีด (linseed) หรือแฟล็กซีด [27]   

  รายงานวิจัยหลายงานสนับสนุนว่า การเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนสามารถท�าให้

ประสทิธิภาพการสบืพันธ์ุของโคนมดีข้ึน ซึง่กรดไขมนัไมอ่ิม่ตวัเชงิซอ้นนีม้อีทิธิพลตอ่กระบวนการ

สืบพันธ์ุผ่านหลายกลไก เช่น เป็นสารต้ังต้นของการสังเคราะห์พรอสตาแกลนดิน (prostaglandin)  

และควบคุมเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับพรอสตาแกลนดิน การเมตาโบลิซึมของสเตียรอยด์ฮอร์โมน

โดยผ่านทางคอเลสเตอรอลท�าใหช้ว่ยความสมบรูณ์พันธ์ุได ้และการกระตุน้หรือยบัยัง้การผลิต          

พรอสตาแกลนดิน ซึ่งมีผลต่อการด�ารงอยู่ของคอร์ปัสลูเทียม (corpus luteum)

  

  ผลของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนต่อพรอสตาแกลนดิน  

  กรดลิโนเลอิกและกรดลิโนเลนิกเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนท่ีเก่ียวข้องกับระบบ

สบืพันธ์ุของโคนม โดยกรดลโินเลอกิเก่ียวข้องกับวถีิการสร้างกรดอะราชโิดนกิ และกรดลโินเลนิ

กเป็นสาร ตั้งต้นของกรดไอโคสะเพนตะอิโนอิกหรืออีพีเอ (eicosapentaenoic acid, EPA)  

ซึ่งท้ังกรดอะราชิโดนิกและอีพีเอเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์พรอสตาแกลนดิน (ภาพท่ี 1) 

[43] แต่กรดอะราชโิดนกิเท่าน้ันท่ีสามารถสร้างพรอสตาแกลนดนิเอฟทูอลัฟา (prostaglandin-

F
2α, PGF

2α) ได้เพ่ือท�าหน้าท่ีในการสลายคอร์ปัสลูเทียมและการบีบตัวของมดลูกขณะคลอด 

[10] พรอสตาแกลนดินสูงในระยะหลังคลอดสัมพันธ์กับการเข้าอู่ของมดลูกที่เร็วขึ้น [44]  ซึ่งมี

รายงานการใช้กรดไขมนักรด ลโินเลอกิและกรดลโินเลนิกจากเมลด็พืชน�า้มนั เช่น ทานตะวัน (n-6= 

53.3%, n-3=12.7%) [27] ถ่ัวเหลอืง (n-6=51.0%, n-3=6.8%) [27] และแฟลก็ซดี (n-6=15.0%,  

n-3= 58.2%) [45] ต่อการสังเคราะห์พรอสตาแกลนดิน ดังรายงานของ Petit  และคณะ [46] 

พบว่าโคนมท่ีได้รับอาหารที่มีเมล็ดทานตะวันมีความเข้มข้นของพรอสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟา 

ในช่วงเวลา 30-40 นาทีหลังจากฉีดออกซิโตซินสูงกว่ากลุ่มที่ให้แฟล็กซ์ซีดและกลุ่มควบคุม  

และมีอัตราส่วนของกรดลิโนเลอิกและลิโนเลนิก (n-6:n-3) เพิ่มขึ้นในน�้านมและเลือดมากกว่า

กลุ่มอื่น สอดคล้องกับ Robinson และคณะ [9] รายงานว่าโคกลุ่มที่ให้อาหารท่ีมี n-6 สูง  

หลังจากฉีดออกซิโตซิน 45-75 นาที ในวันที่ 17 หลังจากเป็นสัดรอบที่ 2 มีพรอสตาแกลนดิน
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เอฟเอ็มสูงกว่ากลุ่มควบคุม และกลุ่มท่ีมี n-3 สูง ขณะท่ี Coyne และคณะ [47] รายงานว่า 

การให้อาหารที่มี  n-3 สูง ในโคสาวเป็นเวลา 45 วัน และเหน่ียวน�าการเป็นสัดด้วยพรอสตา

แกลนดินเอฟทูอัลฟา 2 ครั้งห่างกัน 11 วัน พบว่าเซลล์เยื่อบุของมดลูกมีอัตราส่วนของ n-6:n-3 

และปริมาณของตัวรับออกซิโตซิน (oxytocin receptor) ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งตัวรับ

ออกซิโตซินในเซลล์เย่ือบุมดลูกมีหน้าที่ในการจับกับออกซิโตซินจากเซลล์ลูเทียล ท�าให้เกิด 

การเปลีย่นกรดไขมนัอะราชโิดนิกไปเป็นพรอสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟาในชัน้ของเซลล์เย่ือบขุอง

มดลูก [6] ดังนั้นเมื่อปริมาณของตัวรับออกซิโตซินลดลง มีผลท�าให้ปริมาณของพรอสตาแกลน

ดินเอฟทูอัลฟา ลดลงด้วย [47]     

                                

     

           

           

      

        

           

             

                                                                                                                                

Figure 1. Schematic model of effect of a diet rich in n-3 and n-6 fatty acids on the 

synthesis of 1-, 2- and 3- series prostaglandins (PGs) [43]
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  ผลของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนต่อสเตียรอยด์ฮอร์โมน  

  บทบาทหน่ึงของกรดไขมนัไม่อิม่ตวัเชงิซ้อนท่ีมต่ีอระบบสบืพันธ์ุคอื ด้านการสงัเคราะห์  

สเตียรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งคอเลสเตอรอลที่ใช้ประโยชน์ได้ในการสังเคราะห์สารสเตียรอยด์อาจได้

มาจากการสังเคราะห์ข้ึนมาใหม่จากกรดอะซิเตท หรือได้รับมาจากคอเลสเตอรอลของไลโป

โปรตีน (lipoprotein cholesterol) ในพลาสมา และคอเลสเตอรอลจะเพ่ิมขึ้นเมื่อโคนมได้รับ

อาหารที่มีไขมัน [8, 48] โดย Ryan และคณะ [49] รายงานว่าการเสริมน�้ามันถั่วเหลือง 5.4% 

ในสตูรอาหารโคนมสาว ท�าให้คอเลสเตอรอลในเลอืดและในของเหลวภายในฟอลลิเคิลเพ่ิมข้ึน 

และฮอร์โมน โปรเจสเตอโรนในฟอลลิเคิลเพ่ิมข้ึนด้วย Robinson และคณะ [9] รายงานว่า 

โครดีนมระยะแรกทีไ่ด้รบั n-6 สงู มรีะดบัคอเลสเตอรอล  เส้นผ่าศนูย์กลางของโดมแินนท์ฟอลลเิคิล 

และระดับของอินซูลินไลท์โกรท แฟคเตอร์ วัน (insulin-like growth factor I, IGF-I) เมื่อเป็น

สัดสูงกว่าโคที่ได้รับอาหารที่ไม่มีกรดไขมัน Fouladi-Nashta และคณะ [50] รายงานว่าโคนม

ที่ได้รับไขมันสูงสามารถพัฒนาโอโอไซต์ได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับไขมันต�่า โดยศึกษาโอโอไซต์ 

ของโคนมที่ให้อาหารหมักเสริมด้วยไขมันที่ไม่ย่อยในรูเมนที่ระดับ 800 กรัม/วัน และเหนี่ยวน�า

การเป็นสัดในวันที่ 40-60 หลังคลอด มีจ�านวนของฟอลลิเคิลเล็กและปานกลางลดลง ซึ่งไม่มี

ผลกระทบต่อคุณภาพของโอโอไซต์หรือการเจริญระยะคลีเวจ และสามารถพัฒนาเข้าสู่ระยะ 

บลาสโตซีสต์ได้ โดยบลาสโตซีสต์ที่มีอินเนอร์ เซลล์ แมสส์ (inner cell mass) และเซลล์โทรเฟค

โตเดอม (trophectoderm cell) มากกว่ากลุ่มได้รับไขมันต�่า (200 กรัม/วัน) (p<0.05) 

  นอกจากนี้ Dirandeh และคณะ [51] รายงานว่าโคนมกลุ่มที่ได้รับถั่วเหลืองอบ (n-6) 

และกลุ่มลินซีด (n-3) ต้ังแต่คลอดถึง 40 วันหลังคลอด มีโปรเจสเตอโรน จ�านวนวันจากหลัง 

คลอดถึงเป็นสดัครัง้แรก และจ�านวนวนัจากหลงัคลอดถึงผสมเทียมครัง้แรกสูงกว่ากลุ่มควบคมุ 

(p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุม่ทีไ่ด้รบัถ่ัวเหลืองอบและกลุ่มลนิซดี สอดคล้องกับ Reis 

และคณะ [52] รายงานว่าโคระยะให้นม 170 วัน ท่ีได้รับเกลือแคลเซียมของกรดไขมันไม่อิ่ม

ตัวเชิงซ้อนมีอัตราการสูญเสียการตั้งท้องจากการผสมครั้งแรกเมื่อตรวจการตั้งท้องที่ 30 วัน 

ต�า่กว่ากลุม่ควบคมุ (p<0.03) Hutchinson และคณะ [53] รายงานว่าโคนมกลุม่ท่ีได้รบัแฟลก็ซดี 

มีโปรเจสเตอโรนในเลือด และขนาดของคอร์ปัสลูเทียมน้อยกว่ากลุ่มท่ีได้รับ n-6 และกลุ่ม

ควบคุม ขณะที่ Zachut และคณะ [54] ศึกษาการให้แฟล็กซ์ซีดอัดน�้ามันในโคตั้งท้อง 256 วัน

และหลังคลอด พบว่าสัดส่วนของกรดไขมัน n-3 ในเลือดเพิ่มขึ้น และสัดส่วนของกรดไขมันใน

ของเหลวภายในฟอลลิเคิลสูงกว่ากลุ่มควบคุมถึง 7 เท่า แต่ไม่พบความแตกต่างของฮอร์โมน

โปรเจสเตอโรน  แอนโดรสเตเนไดโอน (androstenedione) และเอสตราไดออล (estradiol)  
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ในของเหลวภายในฟอลลิเคิลระหว่างทั้งสองกลุ่ม และความเข้มข้นของพรอสตาแกลนดินเอฟ

ทูอัลฟาในกลุ่มให้ n-3 มีแนวโน้มลดต�่ากว่ากลุ่มควบคุม (p<0.06)

  เห็นได้ว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนท�าให้การสังเคราะห์พรอสตาแกลนดิน และ

ปรมิาณคอเลสเตอรอลซึง่เป็นสารตัง้ต้นของการสงัเคราะห์สเตียรอยด์ฮอร์โมนเพ่ิมขึน้ และท�าให้

ประสทิธิภาพการสบืพันธ์ุของโคนมดีขึน้ ซึง่สรุปประมวลในตารางท่ี 4 และจากการท่ีเน้ือในเมลด็

ยางพารามีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนในปริมาณสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดลิโนเลอิก และกรด 

ลิโนเลนิก จึงเป็นความน่าสนใจอย่างย่ิงในการน�าเน้ือในเมล็ดยางพารามาใช้ในอาหารโคนม 

และน่าจะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมได้  

Table 4. Effects of dietary polyunsaturated fatty acids on reproductive performance  

in dairy cows

References Oilseed source Response

Robinson et al. 

(2002) [9]

Linpreme and 

soypreme 

(derived from 

linseed and 

soybeans, 

respectively)

1. Plasma contents of 13,14,dihydro-15 keto 

PGF
2α after administration of 50 iu oxytocin 

showed a greater response on day 17 in 

the soypreme group.

2. The diameter of the first dominant

follicle, insulin-like growth factor I (IGF-I) 

contents at estrus and cholesterol contents 

were higher in cows fed soypreme.

Petit et al. 

(2004) [46]

Sunflower seeds 

and flaxseed

1. Levels of 13,14-dihydro-15-keto- PGF2α 

in plasma were greater 30 and 45 min 

after the oxytocin challenge for cows that 

were fed sunflower seed compared with 

those fed either flaxseed or control.

2. n-6:n-3 fatty acids ratio in milk and 

plasma were the highest for cows fed 

sunflower seeds
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References Oilseed source Response

Coyne et al., 

(2008) [47]

Rumen protected 

n-3 PUFA enriched 

supplement 

(High PUFA)

Endometrial concentrations of n-6:n-3 

PUFA ratio was decreased in the High 

PUFA compared to the control groups

Ryan et al. 

(1992) [48]

Soybean oil Soybean oil increased total cholesterol 

andprogesterone concentrations in 

follicular fluid

Dirandeh et al. 

(20130 [50]

soybean whole 

roast, linseed and 

palm oil

1. Serum progesterone contents were

greater in cows fed soybean whole roast  

or linseed than in cows fed palm oil

2. Day to first estrus and day to the first 

insemination were earlier in the linseed 

group compared to palm oil group, 

but no differences between linseed and 

soybean whole roast

Reis et al. 

(2012) [51]

Ca salts of PUFA 

(Megalac-E).

Calcium salts of PUFA group had reduced 

pregnancy losses per service compared

with control

Hutchinson 

et al. (2012) 

[52]

flaxseed Flaxseed group had lesser plasma 

progesterone and smaller corpora luteal 

than cows receiving n-6 or control 

supplements
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References Oilseed source Response

Zachut et al. 

(2011) [53]

flaxseed 1. The proportions of n-3 fatty acid were 

increased in plasma in flaxseed group

2. The percentage of n-3 was more than 

seven times higher in flaxseed group than 

in the controls

                                

สรุป

  เนื้อในเมล็ดยางพารามีคุณค่าทางโภชนะท่ีดี และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนคือ 

กรดลิโนเลอิกและกรดลิโนเลนิกเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญซึ่งส่งผลดีต่อระบบสืบพันธ์ุ โดย 

ในการใช้เนื้อในเมล็ดยางพาราเป็นอาหารสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ควรค�านึงถึงปริมาณ 

ที่เหมาะสมในแต่ละชนิดสัตว์ และควรลดความเป็นพิษจากกรดไฮโดรไซยานิกในเน้ือในเมล็ด

ยางพาราก่อนน�ามาใช้ เนื้อในเมล็ดยางพาราจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจส�าหรับการ 

ใช้เป็นอาหารโคนม  อีกท้ังยังเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีมีอยู่มากในท้องถ่ินท่ีมีศักยภาพสูง 

ในการน�าไปใช้ประโยชน์ และหาได้ง่าย จึงเหมาะที่จะน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารโคนม

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมในประเทศไทย 
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REVIEW ARTICLE

Laminitis caused by Ruminal acidosis: Effect on milk  

production and reproduction in dairy cows

Suvaluk Seesupa*, Suneerat Aiumlamai

Abstract 
  The objective of this review was to focus on a current understanding of  

laminitis which is linked to ruminal acidosis caused by unsuitable feeding.  Laminitis is 

generally accepted as the most serious hoof problem in dairy cows, and there have 

been numerous reports of laminitis prevalence both in Thailand and worldwide.  

The main causative factor of laminitis was the subacute form of ruminal acidosis caused 

by improper feeding. Subacute ruminal acidosis results in releasing of endotoxin,  

histamine and activation of inflammatory responses of the body.  Pain, stress, cortisol, 

endotoxin, and inflammatory responses in laminitis state were used to explain how 

laminitis affects performances of dairy cows such as decreasing in milk production, 

lowering in milk fat, and having a negative impact on reproduction. Therefore, prevention 

of ruminal acidosis by feeding appropriate rations and monitoring of the disease were 

the most effective practical prevention strategies for laminitis.

Keywords: dairy cows, Laminitis, ruminal acidosis, milk production, reproduction 
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บทความทบทวนวรรณกรรม

ภาวะกีบอักเสบจากความเป็นกรดในกระเพาะหมัก: ผลกระทบ

ต่อผลผลิตน�้านมและระบบสืบพันธุ์ในโคนม

สุวลักษณ์ ศรีสุภา*   สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย

บทคัดย่อ
  วัตถุประสงค์ของบทความเพ่ืออธิบายมุ่งเน้นความเข้าใจของภาวะกีบอักเสบท่ีเกิดขึ้น

ในโคนม ซึง่มสีาเหตจุากภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมกัจากการให้อาหารและผลกระทบ

ต่อการให้ผลผลิตของโคนม ภาวะกีบอักเสบถูกยอมรับว่าเป็นปัญหาส�าคัญของสุขภาพกีบ 

ในโคนม ซึ่งมีการรายงานความชุกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ภาวะกีบอักเสบมีสาเหตุ

ส�าคัญมาจากภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักแบบก่ึงเฉียบพลันเน่ืองจากการให้อาหาร

ที่ไม่เหมาะสม โดยภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักแบบก่ึงเฉียบพลันมีผลต่อการเพ่ิมข้ึน

ของเอนโดทอกซิน ฮีสตามีน และการตอบสนองของกระบวนการอักเสบของร่างกาย ซึ่งภาวะ 

ความเจ็บปวด ความเครียด การหลั่งคอร์ติซอล การพบเอนโดทอกซินและการตอบสนองของ

กระบวนการอักเสบท่ีเกิดข้ึนจากภาวะกีบอักเสบท่ีเกิดจากความเป็นกรดในกระเพาะหมัก 

อธิบายว่ามีผลต่อการให้ผลผลิตของโคนม คือ ปริมาณการให้น�้านมลดลง ไขมันในน�้านม 

ลดลง และมผีลกระทบทางลบต่อการสบืพันธ์ุของโค ดงัน้ันการป้องกันภาวะกีบอกัเสบทีใ่ห้ผลดี

คือการจัดการอาหารที่เหมาะสมและการเฝ้าระวังการเกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมัก

ค�าส�าคัญ: โคนม กีบอักเสบ ความเป็นกรดในกระเพาะหมัก ผลผลิตน�้านม การสืบพันธุ์ 

ภาควิชาศลัยศาสตรแ์ละวิทยาการสบืพันธ์ุ คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 40002

* ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมล์: suvalukse@kku.ac.th
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บทน�า

  ภาวะกีบอักเสบ (laminitis, Pododermatitis aseptica diffusa) ได้รับการยอมรับว่า

เป็นปัญหาส�าคัญของสุขภาพกีบในโคนม [1] ซึ่งความชุกของภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดง

อาการมรีายงานทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึง่ความชกุแตกต่างกันอยู่ในช่วงประมาณ

ร้อยละ 10 ถึง 40 (ตารางที่ 1) และเป็นที่น่าสังเกตว่าความชุกในประเทศไทยจากการศึกษา

ล่าสุดในบางพ้ืนที่พบสูงกว่าต่างประเทศ โดยพบว่าการจัดการอาหารที่แยกให้อาหารข้น

และอาหารหยาบ (separate feeding) และปริมาณเยื่อใย (neutral detergent fiber, NDF)  

ในอาหารที่ต�่า มีความสัมพันธ์กับการพบภาวะกีบอักเสบ [8]

  จากรายงานการศกึษาทีผ่า่นมา [9-11] พบว่าอาหารและการจดัการเปน็ปจัจยัท่ีส�าคญั

ในการเกิดภาวะกีบอักเสบในโคนม โดยพบว่าโคท่ีกินอาหารข้นท่ีมีส่วนประกอบจ�าพวกแป้ง 

(starch)  หรือธัญพืช (grain) ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ย่อยได้ง่ายในกระเพาะหมัก (rapidly 

rumen degradable carbohydrate) ร่วมกับการให้อาหารข้นปริมาณมากหรือในสัดส่วนที่สูง 

มีผลต่อการเกิดภาวะกีบอักเสบและเกิดอาการเจ็บกีบ โดยที่ลักษณะของอาหารข้นหรือวิธีการ

ให้อาหารข้นดังกล่าว ส่งผลให้โคเกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมัก (ruminal acidosis) 

โดยส่วนมากเกิดในลักษณะความเป็นกรดในกระเพาะหมักแบบก่ึงเฉียบพลัน (subacute  

ruminal acidosis, SARA) [12-13] ซึ่งภาวะน้ีมีความสัมพันธ์กับพยาธิวิทยาของการเกิดกีบ

อักเสบ [14, 13, 15] 

  ภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักแบบก่ึงเฉียบพลันมีการรายงานในต่างประเทศ 

พบความชุกในช่วง ร้อยละ 10 ถึง 20 [16-18] ส่วนในประเทศไทยจากการส�ารวจค่าความเป็น 

กรด-ด่างของตัวอย่างของเหลวในกระเพาะหมักของโคนมก่อนและหลังคลอดลูกพบว่า 

มีความชุกในช่วง ร้อยละ 25 ถึง 42 [19, 20] ความชุกที่สูงดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับลักษณะ

การให้อาหารโคนมในประเทศไทย ซึ่งโดยส่วนมากใช้อาหารข้นท่ีมีส่วนประกอบของแป้งและ

คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ไว เช่น มันส�าปะหลัง ข้าวโพดบด (corn meal)  ร�าข้าว [21] ในสัดส่วน

และปริมาณการให้ที่สูง ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยส�าคัญของการเกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะ

หมัก และสอดคล้องกับความชุกที่สูงของภาวะกีบอักเสบที่พบในประเทศไทย

  ภาวะกีบอกัเสบถูกให้สมมตุฐิานว่าเป็นสาเหตปุฐมภมูท่ีิส�าคญัในการเกิดรอยโรคต่างๆ 

ที่กีบ เช่น การตกเลือดที่พ้ืนกีบ (sole hemorrhage) การเกิดแผลหลุมที่พ้ืนกีบ (sole ulcer)  

การเกิดแผลที่รอยต่อระหว่างพื้นกีบกับผนังกีบ (white line disease) และการกร่อนของส้นกีบ 

(heel erosion) [14, 22] ซึง่รอยโรคดงักล่าวส่งผลให้โคเกิดความเจบ็ปวดท่ีกีบและแสดงอาการ

ขากะเผลก (lameness) ตามมา ปัญหาสุขภาพกีบในโคนมนอกจากมีผลกระทบต่อสุขภาพโค
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โดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผลผลิตน�้านมของโคที่ลดลง [23, 24] และความสมบูรณ์พันธุ์

ที่ลดลง [25-28] 

  ถึงแม้ว่าภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักถูกอธิบายในหลายรายงานท่ีผ่านมา 

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของการเกิดภาวะกีบอักเสบ ภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมัก

และผลกระทบต่อการให้ผลผลิตของโคนม ยังไม่ได้ถูกอธิบายอย่างชัดเจน ดังนั้นวัตถุประสงค์

ของบทความนี้ เพ่ืออธิบายถึงภาวะกีบอักเสบท่ีเกิดขึ้นในโคนม ซึ่งมีสาเหตุจากความเป็นกรด

ในกระเพาะหมกัทีเ่กิดจากการให้อาหาร การตอบสนองของกระบวนการอกัเสบของร่างกาย และ

ผลกระทบจากความสัมพันธ์ดังกล่าวต่อการให้ผลผลิตน้�านมและการสืบพันธุ์ของโคนม 

Table 1. Studies on prevalence of subclinical laminitis identified by hemorrhagic lesion 

of the sole in dairy cows

Reference Region Herd (n) Animal(n) Prevalence (%)

Smilie et al. (1996) [2] USA, Ohio 13 203 26.7

Manske et al. (2002) [3] Sweden 101 4899 30.0

Kujala et al. (2004) [4] Finland 425 13292 25.9

Sogstad et al. (2005) [5] Norway (Tie stalls)

             (Free stalls)

55

57

1118

1547

11.7

20.4

Wongsanit et al., (2002) 

[6]

Thailand, 

Western area

27 216* 6.5

Srisomrun et al., (2010) 

[7]

Thailand,

 Western area

66 253* 11.5

Pilachai et al. (2013) [8] Thailand, Central 

and Northeastern 

areas

25 119 39.0

*Number of lame cows
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ลักษณะการเกิดภาวะกีบอักเสบ

  ภาวะกีบอักเสบ คือการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในกีบท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับการติดเชื้อ  

แพร่กระจายทั่วท้ังบริเวณเน้ือเย่ือกีบ (corium) [15] ซึ่งเป็นโครงสร้างหน่ึงภายในกีบของโค  

โดยปกติโครงสร้างของกีบโคประกอบไปด้วย ภายนอก เช่น ผนังกีบ ไรกีบ (coronary band) 

พ้ืนกีบด้านล่าง (sole) ส้นกีบ (heel, bulb) ปลายกีบ (toe) และรอยต่อระหว่างพ้ืนกีบกับ 

ผนังกีบ (white line) ภายในกีบประกอบด้วยกระดูกนิ้วเท้า (distal phalanx, pedal bone) 

เนื้อเยื่อกีบ และชั้นเนื้อกีบแข็ง (claw horn) [29] เนื้อเยื่อกีบประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลัก 3 ชนิด 

ได้แก่ ชั้นเดอร์มิส (dermis) ชั้นอิพิเดอร์มิส (epidermis) และชั้นเคอราทิน (keratin)  

ชั้นเดอร์มิสเป็นชั้นที่อยู่ด้านในสุดติดกับกระดูกนิ้วเท้า [30] โดยทั่วไปภาวะกีบอักเสบสามารถ

เกิดขึ้นได้ในหลายกีบพร้อมกัน 

  ลักษณะการเกิดของภาวะกีบอักเสบแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ [14] ดังนี้ 

  1) แบบเฉียบพลัน (acute laminitis) เป็นการเกิดการอักเสบท่ีเน้ือเยื่อกีบร่วมกับ 

การคั่งเลือดในหลอดเลือดด�าท่ีกีบและมีการขยายตัวของหลอดเลือดฝอยภายในเนื้อเย่ือกีบ  

มีอาการของความเป็นกรดในกระเพาะหมักและภาวะร่างกายเป็นกรด (metabolic acidosis) 

เกิดขึ้นร่วม ไม่พบรอยโรคที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าจากภายนอกของกีบ ระยะเวลาใน

การเกิดข้ึนรวดเร็ว โดยจากการศึกษาพบว่าแสดงอาการเจ็บกีบหลังจากมีภาวะความเป็นกรด

ในกระเพาะหมักประมาณ 30 ชั่วโมง [10] สามารถพบอาการทางคลินิกที่ผิดปกติเก่ียวกับ 

การการเดิน (stiffness) การยืนที่มีการยกและวางขาสลับไปมา (weight shifting) และอาการ

บวมแดงบริเวณไรกีบ (coronary band) 

  2) แบบไม่แสดงอาการ (subclinical laminitis) เป็นการอักเสบที่มีการเกิดขึ้นช้าและ

ต่อเนือ่งเป็นเวลานานโดยไม่พบอาการขากะเผลก การสร้างเคอราทิน (keratin) ท่ีกีบมคีวามแขง็

แรงลดลง กีบมีสีเหลืองเน่ืองจากการรั่วซึมของซีรั่มออกจากหลอดเลือด และมีการเคลื่อนตัว 

ของกระดกูน้ิวเท้ามากดเน้ือเย่ือกบี ส่งผลให้เกิดรอยโรคต่างๆ ท่ีกีบ [22] ซึง่รอยโรคการตกเลอืด

ต�าแหน่งที่รับน�้าหนักของพื้นกีบ เช่น ปลายกีบ รอยต่อระหว่างพื้นกีบกับผนังกีบ (white line)  

และบริเวณพ้ืนกีบต่อเน่ืองกับส้นกีบ (sole–bulb junction) เป็นรอยโรคท่ีถูกพบเป็นส่วนมาก 

ในภาวะกีบอกัเสบแบบไม่แสดงอาการ [31, 32] ส่งผลให้การศกึษาภาวะกีบอกัเสบในโคนมส่วน

มากท�าการศึกษาในภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการ เน่ืองจากรอยโรคดังท่ีกล่าวสามารถ

ตรวจพบได้ชัดเจน โดยรอยโรคพบในขาหลังมากกว่าขาหน้าและพบในกีบนอก (lateral claw)  

มากกว่ากีบใน (median claw) เนื่องจากกายวิภาคของขาท่ีมีการรับน�้าหนักท่ีต่างกัน [31] 

นอกจากนี้ยังมีการประเมินระดับความรุนแรงของรอยโรคดังกล่าว เพ่ือความสามารถในการ
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จ�าแนกรอยโรคที่มีสาเหตุระหว่างการชอกช�้าที่พ้ืนกีบ (trauma) และภาวะกีบอักเสบ [32]  

โดยรอยโรคของการตกเลอืดจากภาวะกีบอักเสบจะมคีวามรุนแรงและการแพร่กระจายท่ีมากกว่า 

การชอกช�้าที่พื้นกีบ

  3) แบบเรือ้รงั (chronic laminitis) การเกิดกีบอกัเสบแบบเฉียบพลัน หรอืแบบไมแ่สดง

อาการตอ่เนือ่งเปน็เวลานานจนเรือ้รงั การสรา้งเคอราทนิท่ีผดิปกตเิปน็ระยะเวลานานกอ่ให้เกิด

ลักษณะโครงสรา้งของกีบผดิรปูรา่ง (slipper foot) มกีารแบนของผนังกีบ ปลายกีบมรีปูรา่งยาว 

ผนังกีบเกิดสันนูน ความแข็งแรงลดลง ส่งผลให้โคมีโอกาสเจ็บกีบหรือเกิดอาการขากะเผลก 

ในขณะยืนหรือเดิน [14]

ภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักแบบกึ่งเฉียบพลัน (subacute ruminal acidosis)

  การกินอาหารข้นและการย่อยคาร์โบไฮเดรตโดยจุลชีพในกระเพาะหมักได้ผลผลิต 

เป็นกรดไขมนัระเหยได้ (volatile fatty acids, VFAs) และกรดแลคติค (lactic acid) ในภาวะปกติ

ความเข้มข้นของ VFAs ถูกควบคุมโดยหลายปัจจัย ได้แก่ การไหลผ่านออกจากกระเพาะหมัก 

ระบบบัฟเฟอร์สมดุลกรดด่าง (acid-base buffer) การดูดซึมท่ีกระเพาะหมัก แต่ในบางกรณี 

เช่น หลงัคลอดมกีารปรบัเพ่ิมปรมิาณอาหารข้น หรอืปรบัใช้อาหารพลงังานสงู ส่งผลให้โคได้รบั

คาร์โบไฮเดรตปริมาณมาก ท�าให้มีการผลิตกรดมาก [12] และการดูดซึมกรดลดลงเน่ืองจาก

เย่ือบุผิวกระเพาะหมัก (epithelium) เพ่ิมจ�านวนไม่ทันกับปริมาณกรดที่มากข้ึน [33] ร่วมกับ

เยื่อบุเกิดความเสียหายจากกรดที่เกิดขึ้น (parakeratosis) [34] รวมทั้งการได้รับอาหารหยาบ 

(roughage) หรือปริมาณเยื่อใยในอาหารไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อการเคี้ยวเอื้อง (rumination) 

และปริมาณการหลั่งน�้าลายที่เป็นบัฟเฟอร์ (ไบคาร์บอเนต, -HCO3) ลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่

ส�าคัญของการลดลงของค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะหมัก [35] จากภาวะดังกล่าวส่งผล

ให้มกีารสะสมกรดเพ่ิมข้ึนและเกิดการลดลงของค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความเป็นกรดท่ีเกิด

ต่อเนือ่งและไม่สามารถกลบัสูภ่าวะปกตไิด้ ถูกนิยามว่าเกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมกั 

แบบกึ่งเฉียบพลัน [12, 13] วิธีการระบุภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักแบบกึ่งเฉียบพลัน

ที่ถูกยอมรับ คือการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของตัวอย่างของเหลวจากกระเพาะหมัก  

(Ruminal fluid) ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอย่างและการก�าหนดค่าขีดเริ่มเปล่ียน (threshold value)  

ของค่าความเป็นกรด-ด่าง ในการระบุภาวะเป็นกรดแบบก่ึงเฉียบพลันท่ีแตกต่างกัน เช่น  

ค่าความเป็นกรด-ด่างของของเหลวในกระเพาะหมักท่ีเก็บโดยการเจาะกระเพาะหมักผ่านทาง

ผนังช่องท้องบริเวณสวาป (rumenocentesis) ท่ี 5.5 [36] 5.8 ในวิธีการเก็บจากถุงส่วนล่าง 

(ventral sac) ของกระเพาะหมักโดยตรง [13] และ 6.0 ในวิธีการเก็บด้วยการใช้ท่อสอดกระเพาะ
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อาหาร (stomach tube) [13] นอกจากนี้ได้มีการก�าหนดช่วงระยะเวลาที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

ต�า่กว่าค่าขดีเริม่เปลีย่นต่อเน่ืองกันอย่างน้อย 3 ชัว่โมงต่อวัน เพ่ือให้การนิยามภาวะความเป็นกรด

ในกระเพาะหมักแบบก่ึงเฉียบพลันชัดเจนมากขึ้น [37] ภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมัก

แบบก่ึงเฉียบพลันมีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพโคนมเป็นอย่างมาก เช่น การกินได้ลดลง 

การย่อยเยื่อใยของอาหารลดลง ถ่ายเหลวท้องเสีย การเกิดฝีที่ตับ รวมทั้งภาวะกีบอักเสบ [13]

พยาธิก�าเนิดของกีบอักเสบท่ีเกิดจากภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักแบบก่ึง

เฉียบพลัน

  กระบวนการเกิดกีบอกัเสบเริม่จากระบบไหลเวียนเลอืดในกีบผิดปกต ิหลอดเลือดขนาด

เล็กภายในกีบเกิดการหดตัว ความดันเลือดเพิ่มขึ้น [38] ส่งผลให้ของเหลวภายในหลอดเลือด

ซึมออกมาแทรกในเนื้อเยื่อ และเกิดก้อนเลือดอุดตันหลอดเลือด ส่งผลให้เน้ือเย่ือกีบขาดสาร

อาหารและออกซิเจน เกิดการตายของเน้ือเย่ือกีบและกระบวนการอักเสบขึ้น จากนั้นเกิดการ

เคลื่อนของกระดูกนิ้วเท้าลงมากดทับเนื้อเยื่อกีบและเกิดรอยโรคที่กีบ [14, 22] จากการศึกษา

ภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักพบว่าสารท่ีเกิดข้ึน เช่น ฮีสตามีน (histamine) เอนโดทอกซิน 

(endotoxin) หรือกระบวนอักเสบท่ีตอบสนองต่อสารเหล่านี้ มีความเป็นไปได้ท่ีมีผลต่อการ

ท�างานของหลอดเลอืด (vasoactive substances) ซึง่สารดงักลา่วถูกอธิบายความเก่ียวขอ้งกับ

การเกิดภาวะกีบอักเสบ ดังนี้

  ฮสีตามนีมคีวามเก่ียวขอ้งกับภาวะกีบอกัเสบ โดยมกีารศกึษาพบว่าระดบัของฮสีตามนี

ในเลือดของโคท่ีเกิดกีบอักเสบมีค่าสูงกว่าโคปกติ [39] มีการศึกษาเช้ือ Allisonella histaminiformans 

ที่พบในกระเพาะหมักของโคเก่ียวข้องกับการสร้างฮีสตามีน ซึ่งท�าให้เกิดการสร้างฮีสตามีนใน

กระเพาะหมักของโค [40] และพบว่าความเป็นกรดในกระเพาะหมักมีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของฮีสตามีน

ในกระเพาะหมกัของโคแตไ่ม่พบการเพ่ิมขึน้ในกระแสเลอืด [41] นอกจากน้ีฮสีตามนียังสามารถ

ถูกสร้างได้จากร่างกาย (endogenous histamine) เช่น การตอบสนองจากการแพ้ (hypersensitivity) 

หรือตอบสนองต่อเอนโดทอกซิน ซึ่งฮีสตามีนมีความเป็นไปได้ที่มีผลต่อการท�างานของหลอด

เลือดท่ีกีบ โดยมีการศึกษาการฉีดฮีสตามีนเข้าหลอดเลือดแดงท่ีกีบโค พบว่าความดันของ 

หลอดเลือดทีกี่บเพ่ิมขึน้ กีบมอีาการบวมรว่มกับแสดงอาการเจบ็กีบ และมกีารแสดงอาการเจบ็

กีบเมื่อให้ร่วมกับการให้อาหารข้นปริมาณมาก แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวไม่ได้วัดค่า

ความเป็นกรด-ด่างของของเหลวในกระเพาะหมักเพ่ือระบุการเกิดภาวะกระเพาะหมักเป็นกรด 

[42] จากการศกึษาท่ีผา่นมาพบวา่ฮสีตามนีมเีพียงแคค่วามสมัพันธ์กับการเกิดภาวะกีบอกัเสบ 

แต่ไม่มีหลักฐานที่สรุปชัดเจนว่าเป็นสาเหตุหลักในการเกิดกีบอักเสบ
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  เอนโดทอกซินคือส่วนประกอบของผนังเซลล์แบคทีเรียแกรมลบท่ีเรียกว่า ไลโพโพลี 

แซคคาไรด์ (lipopolysaccharide) ซึ่งภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักแบบก่ึงเฉียบพลัน 

มีผลต่อการเพิ่มจ�านวนของแบคทีเรียแกรมลบ [43]  และในขณะที่แบคทีเรียมีการเพิ่มจ�านวน

หรือเกิดการตายส่งผลให้มีการปล่อยเอนโดทอกซินออกมาในกระเพาะหมัก ซึ่งมีการศึกษาพบ

เอนโดทอกซนิในของเหลวกระเพาะหมกัสงูขึน้ในกลุม่ทีถ่กูเหน่ียวน�าให้เกิดภาวะความเปน็กรด

ในกระเพาะหมักแบบก่ึงเฉียบพลันดังตารางท่ี 2 ในขณะท่ีเกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมัก 

ชั้นเย่ือบุผิวมีการเสียหายท�าให้ความสามารถในการซึมผ่าน (permeability) ของเย่ือบุผิวเพ่ิม

ขึ้น [33] ส่งผลให้เอนโดทอกซินสามารถซึมผ่านเข้าสู่หลอดเลือดได้ เมื่อเอนโดทอกซินเข้าสู่

ร่างกายโคมีผลให้เกิดความผิดปกติต่างๆ เช่น มีไข้ เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่�า สมดุลกรด-ด่าง

และแคลเซียมผิดปกติ ระบบทางเดินอาหารบีบตัวลดลง [48] นอกจากน้ียังมีการศึกษาพบ 

การตอบสนองของกระบวนการอักเสบของรา่งกาย โดยโปรตนีท่ีเกีย่วขอ้งกับการอกัเสบ (acute 

phase protein) เช่น ซีรั่มอะมัยลอยด์เอ (serum amyloid A)  แฮปโทโกลบิน (haptoglobin) 

และ โปรตีนท่ีจับกับไลโพโพลีแซคคาไรด์ (lipopolysaccharide binding protein, LBP)  

ถูกตรวจพบในซีรั่มของโคกลุ่มที่ถูกเหนี่ยวน�าให้เกิดความเป็นกรดในกระเพาะหมักแบบก่ึง

เฉยีบพลนัมคีา่สงูกว่ากลุม่ควบคมุดังตารางท่ี 3 นอกจากน้ียังมกีารศกึษาพบว่าโปรตนีท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการอกัเสบ ซรีัม่อะมยัลอยดเ์อ และแฮปโทโกลบนิ มคีา่เพ่ิมสูงขึน้ในโคท่ีมอีาการขากะเผลก

หรือโคท่ีมรีอยโรคทีกี่บท่ีเก่ียวข้องกับภาวะกบีอกัเสบเมือ่เปรยีบเทยีบกับโคท่ีปกต ิ[51, 52] เชน่

เดียวกันกับโคที่ถูกทดลองให้เกิดความเป็นกรดในกระเพาะหมักแบบกึ่งเฉียบพลัน (ตาราง 3)

  ผลจากการทดลองฉดีเอนโดทอกซนิเข้าเส้นเลอืดท่ีขาของโค ถึงแม้ว่าไม่พบอาการทาง

คลินิกของกีบอักเสบ แต่พบการเพิ่มขึ้นของปริมาณไฟบริน (fibrin) ในกระแสเลือด เกล็ดเลือด 

ลดต�่าลง และผลทางจุลพยาธิพบการอักเสบของเนื้อเย่ือกีบ มีการแทรกตัวของเม็ดเลือดขาว

ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) ที่เน้ือเยื่อกีบ และพบก้อนเลือดอุดตันหลอดเลือด [53] การตอบ

สนองของกระบวนการอักเสบต่อเอนโดทอกซินในภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักแบบ 

กึ่งเฉียบพลัน ที่ท�าให้ตรวจพบโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ ถูกอธิบายว่า LBP ที่จับกับเอน

โดทอกซินมีผลกระตุ้นเซลล์มาโครเฟส (macrophage) ให้สร้างสารไซโตไคน์ (cytokines) เช่น 

อนิเตอร์ลวิคิน (interleukin, IL)-1 IL-6 IL-8 และ ทูเมอร์เนโครซสิแฟคเตอร์-อลัฟ่า (tumor necrosis 

factor, TNF-alpha) [54] สารเหล่านีถู้กอธิบายว่ามผีลต่อสมดลุของระบบไหลเวียนในหลอดเลือด

ขนาดเล็กที่กีบ ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการเกิดกีบอักเสบ [14, 38] นอกจากนี้ยังพบว่า

เอนโดทอกซนิและสารไซโตไคน์ สามารถกระตุน้การท�างานของเอนไซม์แมทรกิซ์เมทลัโลโปรทิอนิเนส 

(matrix metalloproteinases) ซึง่มผีลต่อการท�างานทีผ่ดิปกตขิองหลอดเลอืด [55] ซึง่เป็นกลไก
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หนึง่ในระยะเริม่ต้นของการเกิดกีบอกัเสบ และมกีารศกึษาการตอบสนองต่อเอนโดทอกซนิท่ีพบ

ว่าเกิดการกระตุ้นเกล็ดเลือดให้สร้างสารทรอมบอกเซนบีทู (thromboxane B2) ที่มีผลต่อการ

ท�างานของหลอดเลือด ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกีบอักเสบ [56]

Table 2. Studies on concentrations of free endotoxin in subacute ruminal acidosis (SARA)

Reference
Diets

Concentrations of  

endotoxin in rumen 

fluid (Eu/mL)

Control Treatment Control Treatment

Andersen et al. 

(1994) [44]

Hay 6 kg/d of concentrate 

(58% barley)

118 1,599

Gozho et al. 

(2007) [37]

TMR 25% of TMR replaced 

with grain 

24,547 128,825

Emmanuel et al.  

(2008) [45]

TMR 

(0% barley grain)

TMR 

(45% barley grain)

654 8,870

Khafipour et al. 

(2009) [46]

TMR 21% of TMR replaced 

with grain 

28,184 107,152

Li et al. 

(2012) [47]

TMR 1) 34% of TMR  

replaced with grain 

2) 37% of TMR 

replaced with 

alfalfa pellets

10,405 168,391

30,715

TMR = Total mixed ratio diet

Grain = 50% wheat : 50% barley
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Table 3. Studies on concentrations of serum or plasma acute phase proteins in  

subacute ruminal acidosis (SARA) and cases of lameness or hoof lesion

Reference Acute phase proteins (µg/ml)

Serum Amyloid A Haptoglobin LBP

Control SARA Control SARA Control SARA

SARA

Gozho et al. (2007) 

[37]

286.8 498.8 244.0 265.0 - -

Emmanuel et al. (2008) 

[45]

9.3 32.8 - - 5.7 10.1

Khafipour et al. (2009) 

[46]

167.4 438.5 < 50.0 475.6 18.2 53.1

Zebeli, Ametaj (2009) 

[49]

10.4 32.8 530.0 597.0 5.2 10.1

Danscher, et al. (2011) 

[50]

3.6 325.0 <31.3 4226.0

Li et al. (2012) [47] - - - - 8.9 12.1

Lameness/ hoof lesion Normal Affected* Normal Affected*

Kujala et al. (2010) [51] < 50.0 > 300.0 < 150 > 200.0 - -

ToThova et al. (2011) 

[52]

12.7 113.9 94.0 450.0 - -

LBP = Lipopolysaccharide binding protein

Affected* = Lameness or hoof lesion related with laminitis
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ผลกระทบของกีบอักเสบจากภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักต่อการให้ผลผลิตของโคนม 

  ผลกระทบต่อผลผลิตน�้านม

  มีรายงานว่าปัญหาสุขภาพกีบมีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตน�้านม โดยพบว่าโค 

ที่มีอาการขากะเผลกมีผลผลิตน�้านมลดลงประมาณ 0.5 ถึง 1.5 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ในระยะ

เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังตรวจพบอาการขากะเผลก [23] หรือเมื่อท�าการประเมินในช่วง

ระยะเวลาการให้นม 305 วัน พบว่าโคทีม่อีาการขากะเผลกมผีลผลติน�า้นมลดลงเมือ่เปรยีบเทียบ

กับโคปกติประมาณ 360 กิโลกรัม [24] แต่รายงานที่ผ่านมานี้ไม่ได้จ�าแนกสาเหตุหรือรอยโรค

ของอาการขากะเผลกที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตน�้านมของโค ต่อมามีรายงานที่จ�าแนกรอยโรค

ของภาวะกีบอกัเสบซึง่ส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตน�า้นมเช่นเดยีวกัน โดยพบว่าโคท่ีเกิดรอยโรค

มีผลผลิตน�้านมลดลงประมาณ  370 ถึง 570 กิโลกรัม ต่อระยะการให้นม 300 วัน [57] และเป็น

ที่น่าสังเกตว่าโคท่ีพบรอยโรคมีผลผลิตน�้านมก่อนการเกิดรอยโรคสูงกว่าโคท่ีปกติ ผลดังกล่าว 

มคีวามเป็นไปได้ว่าการเกิดรอยโรคจากภาวะกีบอกัเสบเน่ืองมาจากโคท่ีมกีารให้ผลผลิตน�า้นม

สูงได้รับอาหารข้นปริมาณมาก และส่งผลให้เกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักและเกิด

กีบอักเสบตามมา นอกจากน้ีมีรายงานการศึกษาในภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการต่อ

การให้ผลผลิตน�้านมของโคในประเทศไทย พบว่าโคท่ีมีภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการ 

มีค่าเฉลี่ยการให้ผลผลิตน�้านมต่อวัน ต�่ากว่าโคที่ปกติในช่วงระยะต้นของการให้นม (19.13 

และ 21.02 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ตามล�าดับ) และประเมินว่าการให้ผลผลิตน�้านมของโคกลุ่มที่ 

เกิดภาวะกีบอกัเสบแบบไม่แสดงอาการเริม่ลดลงประมาณ 40 วัน ก่อนการได้รบัการประเมนิว่า

เกิดภาวะกีบอกัเสบแบบไม่แสดงอาการในขณะท�าการปาดแต่งกีบ [58] อย่างไรก็ตามนอกจาก

ภาวะกีบอักเสบส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตน�้านมแล้ว ยังมีการศึกษาพบว่ามีผลกระทบ 

ต่อคุณภาพน�้านมของโค พบว่าโคท่ีมีรอยโรคของภาวะกีบอักเสบมีค่าเฉลี่ยไขมันในน�้านมต�่า

กว่าโคที่ปกติในเดือนที่ 2 และ 5 (ค่าไขมันต�่ากว่าโคปกติร้อยละ 0.17 และ 0.22 ตามล�าดับ) 

ก่อนได้รบัการประเมนิการเกิดรอยโรคของกีบอกัเสบในขณะท�าการปาดแต่งกีบ [59] จากข้อมลู

การศกึษาท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่าภาวะกบีอกัเสบมผีลกระทบท่ีส�าคญัต่อการให้ผลผลติน�า้นม

และคุณภาพของน�้านมโค
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 ภาวะกีบอกัเสบท่ีส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลติน�า้นมของโค สามารถอธิบายตามผลท่ีเกิด

ขึ้นกับตัวโคดังต่อไปนี้

  1. การลดลงของปริมาณการกินได้  (feed intake)

  เน่ืองจากภาวะกีบอักเสบส่งผลให้เกิดรอยโรคท่ีกีบและท�าให้โคมีอาการเจ็บกีบ  

หรือแม้แต่ในภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการที่เกิดอาการเจ็บกีบในระดับที่สังเกตได้ยาก 

(low grade) [10] อาการดังกล่าวก่อให้เกิดความเจบ็ปวดและความเครยีดแก่ตวัโค ซึง่ส่งผลต่อ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของโค เช่น มีพฤติกรรมการนอนเป็นระยะเวลามากขึ้น มีพฤติกรรม

การเดินไปกินอาหารหรือยืนกินอาหารลดลง ส่งผลให้ปริมาณการกินได้ลดลง [60] และมีผล

ต่อการสร้างและปรมิาณการให้ผลผลิตน�า้นมลดลง นอกจากน้ีภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมกั

แบบก่ึงเฉยีบพลนัซึง่มคีวามสมัพันธ์กับการเกิดภาวะกีบอกัเสบ มผีลต่อการลดอตัราการกินได้

ของโคและส่งผลต่อการให้ผลผลิตน�้านมของโคเช่นเดียวกัน [12] โดยสามารถอธิบายได้ว่า 

ปริมาณ VFAs ท่ีสะสมในกระเพาะหมัก ค่าความเข้มข้นของสารละลายในกระเพาะหมักที่ 

เพ่ิมขึน้ ฮสีตามนีและเอนโดทอกซนิทีเ่กิดขึน้ในกระเพาะหมกัล้วนมผีลในการลดการเคลือ่นไหว 

(motility) ของกระเพาะหมัก [48, 12] ซึ่งส่งผลต่ออัตราการกินได้ของโค รวมทั้งการตอบสนอง

ของกระบวนการอักเสบต่อเอนโดทอกซนิท่ีเกิดขึน้จากภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมกัแบบ

ก่ึงเฉียบพลันถูกพบว่ามีความสัมพันธ์ต่ออัตราการกินได้ของโคท่ีลดลง [46] โดยอัตราการกิน

ได้ที่ลดลงเป็นเวลานานนอกจากส่งผลต่อปริมารการให้ผลผลิตน�้านมของโคแล้ว ยังมีผลท�าให้

โคมกีารสูญเสยีค่าคะแนนร่างกาย (body condition score) และมคีวามเสีย่งในการเข้าสูภ่าวะ

ขาดสมดุลของพลังงานต่อไป 

  2. การลดการสังเคราะห์ไขมันในน�้านม

  ผลกระทบของภาวะกีบอักเสบต่อปริมาณไขมันในน�้านมยังไม่ได้ถูกอธิบายกลไก 

ในการเกิดอย่างชัดเจน แต่มีความเป็นไปได้ว่า ความเจ็บปวด ความเครียดและอัตราการกินได ้

ทีล่ดลงมผีลต่อปรมิาณไขมนัในน�า้นมเช่นเดยีวกับผลต่อการให้ผลผลติน�า้นม แต่อย่างไรก็ตาม

ภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักแบบกึ่งเฉียบพลัน ถูกพบว่ามีผลต่อไขมันในน�้านมของโค 

[46] กลไกในเบือ้งต้นเนือ่งจากสาเหตขุองความเป็นกรดในกระเพาะหมกัเกิดจากโคได้รบัอาหาร

ข้นในปริมาณที่สูง ส่งผลให้สัดส่วนการกินอาหารหยาบลดลง ซึ่งอาหารหยาบเป็นแหล่งสร้าง

กรดไขมันระเหยได้ชนิดอะซิติค (acetic acid, C2) จากกระบวนการหมักในกระเพาะหมัก 

ทีม่ผีลทีส่�าคญัต่อการสร้างปรมิาณไขมนัในน�า้นม [12] ร่วมกันกบัผลจากการท่ีแบคทีเรยีทีย่่อย

เย่ือใยของอาหารในกระเพาะหมัก (fibrolytic rumen bacteria) มีจ�านวนลดลง เน่ืองจาก 

ผลของการลดลงของค่าความเป็นกรด-ด่างจากภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมัก [13]  
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ส่วนกลไกในเชิงลึกอธิบายว่า การได้รับอาหารข้นปริมาณมากส่งผลให้มีการสร้างกรดไขมัน

ระเหยได้ชนิดโพรพิออนิก (propionic acid, C3) จากกระบวนการหมักในกระเพาะหมักเป็น

ปรมิาณทีส่งูขึน้ และเมือ่ถูกดดูซมึเข้ากระแสเลอืดท�าให้ถูกเปลีย่นเป็นกลโูคสถูกมากขึน้ ร่างกาย

โคมกีารหลัง่ฮอร์โมนอนิซลูนิมากข้ึนซึง่มผีลลดการสลายไขมนั (lipolysis) เพ่ือไปสร้างไขมนัในนม 

และมผีลกระทบต่อกระบวนการชวีสงัเคราะห์ (biosynthesis)  ของกรดไขมนัในการสร้างไขมนั

ที่เต้านม [13] นอกจากน้ีเอนโดทอกซินท่ีเกิดจากภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักแบบก่ึง

เฉียบพลัน มีผลกระทบต่อกระบวนการสร้างไขมัน (lipogenesis) ในเต้านม [49] และสารไซโต

ไคน์ที่เกิดจากการตอบสนองต่อเอนโดทอกซินของร่างกาย เช่น TNF-alpha และ IL-1 มีผลกด

การท�างานของเอนไซม์ไลโปโปรตนีไลเปส (lipoprotein lipase) ท่ีมหีน้าท่ีสร้างไขมนัในเต้านม [61]

ผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์

  ปัญหาสุขภาพกีบท่ีเก่ียวข้องกับภาวะกีบอักเสบถูกรายงานว่ามีผลกระทบต่อความ

สมบูรณ์พันธุ์ของโคในหลายลักษณะ ดังนี้ มีผลให้โอกาสการกลับมาท�างานของระบบสืบพันธุ์

หลังคลอด (postpartum  cyclicity) ภายใน 60 วัน โดยประเมินจากระดับของฮอร์โมนโปรเจส

เตอโรน (progesterone) ในเลือดที่มากกว่า 1 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร น้อยกว่าโคที่ปกติ (Odds 

ratio, OR=0.28) รวมทัง้มรีะยะเวลาตัง้แตห่ลังคลอดจนถึงระยะลเูทยีลเฟส (luteal phase) ครัง้

แรกยาวนานกว่าโคที่ปกติ (36 และ 29 วัน ตามล�าดับ) [27] มีผลให้อัตรา (มากกว่าประมาณ

ร้อยละ 15) และโอกาสในการเกิดถุงน้�าในรังไข่ (ovarian cysts) มากกว่าโคที่ปกติ (OR=2.63) 

และมีผลต่ออัตรา (น้อยกว่าประมาณร้อยละ 25) และโอกาสในการผสมติดครั้งแรก (concep-

tion rate at first service) น้อยกว่าโคปกติ (OR=0.23) รวมทั้งมีอัตราการตั้งท้องต่�ากว่าโคปกติ

ประมาณร้อยละ 7 [26] มีผลให้ค่าดัชนีทางการสืบพันธ์ุระยะห่างวันคลอดลูกถึงวันผสมติด 

(calving to conception interval) ระยะห่างวันคลอดลูก (calving interval) มากกว่าโคที่ปกติ 

[25, 28] และมีโอกาสการได้รับการผสมติดต่�ากว่าโคที่ปกติ (Hazards ration, HR=0.52) [25] 

รายงานดังท่ีกล่าวมาพบว่ารอยโรคที่กีบโดยส่วนมากเกิดจากภาวะกีบอักเสบ ซึ่งเป็นหลักฐาน

ที่สามารถแสดงให้เห็นว่าภาวะกีบอักเสบเป็นส่วนหนึ่งของการส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์

พันธุ์ของโค แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาเหล่านี้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ท�าการรวม

ทุกรอยโรคทั้งที่เกิดและไม่ได้เกิดจากภาวะกีบอักเสบเข้าด้วยกันเพ่ือวิเคราะห์ถึงผลกระทบ 

ต่อความสมบูรณ์พันธุ์   ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถอธิบายผลที่ชัดเจนของภาวะกีบอักเสบกับระบบ

สืบพันธ์ุได ้ส่วนการศกึษาทีเ่นน้ในภาวะกีบอกัเสบและแยกวิเคราะห์ผลกระทบตอ่ความสมบรูณ์

พันธุ์มีเพียงเล็กน้อย โดยมีรายงานพบว่าในภาพรวมของการเกิดภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดง
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อาการ มผีลต่อการเพ่ิมข้ึนของโอกาสการใชฮ้อรโ์มนเพ่ือการรกัษาดา้นระบบสืบพันธ์ุ (OR=2.3) 

[62] และมีการศึกษาที่เน้นในภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการท่ีกระทบต่อความสมบูรณ์

พันธ์ุของโคนมในฟารม์รายย่อยและฟารม์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย พบว่าโคท่ีมภีาวะกีบอักเสบ

แบบไม่แสดงอาการมีค่าระยะห่างวันคลอดลูกถึงวันผสมติดมากกว่าโคท่ีปกติประมาณ 35 วัน [63]  

  

 ผลของภาวะกีบอักเสบต่อระบบสืบพันธ์ุของโค สามารถอธิบายกลไกที่มีความเป็นไปได้ 

ในการส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ โดยจ�าแนกตามผลที่เกิดขึ้นกับตัวโคดังนี้

  1. ความเครียดจากความเจ็บปวด

  ภาวะกีบอกัเสบสง่ผลใหโ้คมคีวามเจบ็ปวดและความเครยีด ภาวะความเครยีดมผีลให้

เกิดการกระตุ้นให้มีการสร้างและหล่ังฮอร์โมนอะดรีโนคอร์ติโคโทรฟิกฮอร์โมน (adrenocorticotrophic 

hormone, ACTH) จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitary gland) เพิ่มขึ้น ซึ่งฮอร์โมน 

ACTH กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอร์ติซอล (cortisol) จากต่อมหมวกไต (adrenal gland)  

และปล่อยออกมาในกระแสเลอืด สง่ผลใหใ้นภาวะท่ีโคมคีวามเครียดมกีารเพ่ิมขึน้ของฮอรโ์มน 

ACTH และตามมาด้วยการเพ่ิมของคอร์ติซอลในกระแสเลือดเมื่อเทียบกับภาวะปกติ [64]  

มีการศึกษาพบว่าคอร์ติซอลมีผลต่อการหลั่งของฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกับระบบสืบพันธ์ุ 

ในหลายระดับ เช่น ที่ระดับของสมองส่วนไฮโปทาลามัส (hypothalamus) พบว่ามีผลกระทบ

ต่อจังหวะของการหลั่ง (pulsatile) ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินรีลีสซิ่งฮอร์โมน (gonadotropin  

releasing hormone, GnRH) [65] ที่ระดับของต่อมใต้สมองส่วนหน้าพบว่าคอร์ติซอลมีผลท่ี

ส�าคัญในการลดปริมาณตัวรับ (receptor) ของฮอร์โมน GnRH ท่ีเซลล์โกนาโดโทรป (gonadotroph) 

ของต่อมใต้สมองส่วนหน้า ท�าให้การตอบสนองต่อฮอร์โมน GnRH ลดลง [66] ส่งผลให้ลด 

การสร้างและหล่ังโกนาโดโทรฟิกฮอร์โมน (gonadotrophic hormones) จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาท่ีพบว่าการกระตุ้นให้คอร์ติซอลหลั่งออกมาอย่างต่อเนื่อง มีผล 

ต่อการลดปริมาณของฮอร์โมนลูทิไนซิงฮอร์โมน (luteinizing hormone, LH) ในกระแสเลือด  

ซึ่งมีผลกระทบต่อการเพ่ิมระดับของฮอร์โมน LH ข้ึนสูงสุดก่อนการตกไข่ (LH surge) [67] 

นอกจากฮอร์โมน ACTH กระตุ้นการสร้างคอร์ติซอลจากต่อมหมวกไตแล้ว ยังสามารถกระตุ้น

ให้เกิดการสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจากต่อมหมวกไตได้ [68] ซ่ึงระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

ในเลือดท่ีสูงขึ้นจากการกระตุ้นของฮอร์โมน ACTH มีความเป็นไปได้ท่ีส่งผลรบกวนต่อการ 

เป็นสัดของโค [67] 
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  2. เอนโดทอกซินและการตอบสนองของกระบวนการอักเสบ

  การเกิดภาวะกีบอักเสบท่ีมีสาเหตุมาจากความเป็นกรดในกระเพาะหมัก ซึ่งมีการพบ

เอนโดทอกซิน และกระบวนการอักเสบเกิดขึ้น ดังน้ันมีความเป็นไปได้ท่ีภาวะดังกล่าวนี้ส่งผล 

กระทบต่อระบบสืบพันธ์ุของโค ซึ่งมีการศึกษาการให้เอนโดทอกซินในสัตว์ทดลอง (In vivo 

studies) พบว่าเอนโดทอกซนิมผีลกระทบต่อกระบวนการท�างานของระบบสืบพันธ์ุและการหลัง่

ฮอร์โมนทางการสืบพันธ์ุ ดังนี้ การให้เอนโดทอกซินในช่วงระยะเวลาเข้าสู่การเป็นสัดมีผลให้

ปริมาณของฮอร์โมนเอสตร้าไดออล (estradiol) ในกระแสเลือดช่วงหลังจากเริ่มแสดงอาการ

เปน็สัดลดลง และระยะเวลาในการเพ่ิมขึน้ของฮอรโ์มนเอสตรา้ไดออลในชว่งหลงัจากเริม่แสดง

อาการเปน็สดัยาวนานข้ึน ซึง่สง่ผลตอ่เนือ่งให้ระยะเวลาตัง้แตเ่ริม่แสดงอาการเปน็สัดจนถึงการ

เพ่ิมระดับของฮอร์โมน LH ข้ึนสูงสุดก่อนการตกไข่ยาวนานข้ึน [69] ผลดังกล่าวส่งผลให้การตกไข่ 

(ovulation) ช้าออกไป ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาท่ีพบว่าการให้เอนโดทอกซินในระยะเวลา 30 นาที

ก่อนการแสดงอาการเปน็สดัยืนน่ิง (standing heat) มผีลให้ระยะเวลาในการตกไขภ่ายหลงัจาก

การเป็นสัดยืนนิ่งยาวนานออกไป (ประมาณ 75 ชั่วโมง) หรือไม่เกิดการตกไข่เมื่อเปรียบเทียบ

กับกลุ่มควบคุม (ประมาณ 30 ชั่วโมงหลังการเป็นสัดยืนนิ่ง) [70] การให้เอนโดทอกซินส่งผลให้

มีการสร้างสารพรอสตาแกลนดิน (prostaglandin, PG) E และ F เพิ่มขึ้น [48] ซึ่งมีการศึกษา

พบว่านอกจากการเพ่ิมข้ึนของพรอสตาแกลนดนิภายหลังจากให้เอนโดทอกซนิแล้ว ยังพบว่าสง่

ผลให้มีการลดลงของขนาดคอร์ปัสลูเทียม (corpus luteum) มีการลดลงของการไหลเวียนของเลือด 

(blood flow) ท่ีคอร์ปัสลูเทียม และมีการลดระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือด [71]  

  นอกจากน้ียังพบว่าการให้สารเอนโดทอกซินมีผลให้เกิดการเพ่ิมระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล 

[69] ซึ่งส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ดังการอธิบายที่ผ่านมา 

  นอกจากนียั้งมผีลการศกึษาของเอนโดทอกซนิ ท่ีมคีวามเปน็ไปไดต้อ่การสง่ผลกระทบ

การท�างานของฮอรโ์มนระบบสบืพันธ์ุในทางห้องปฏบิตักิาร (In vitro studies) ในหลายลกัษณะ 

ดังน้ี เอนโดทอกซินกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ไนตริกออกไซด์ซินเทสวัน (nitric oxide synthase I) 

และสารไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) ท่ีเซลล์สมองต�าแหน่งพาราเวนทริคิวลาร์นิวเคลียส 

(paraventricular nucleus) ของสมองส่วนไฮโปทาลามัสเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลต่อมาให้ต่อมใต้สมอง

ส่วนหน้าสร้างฮอร์โมน ACTH ออกมามากขึ้น [72] และกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตสร้างคอร์ติซอล

เพ่ิมขึน้ และมผีลตอ่ตอ่มใตส้มองสว่นหนา้ในการหลัง่โกนาโดโทรฟิกฮอรโ์มน ดงัท่ีถูกอธิบายใน

ขอ้ 1. การใหเ้อนโดทอกซนิมผีลใหเ้ซลลส์มองท่ีต�าแหนง่พาราเวนทรคิวิลารน์วิเคลยีสของสมอง

ส่วนไฮโปทาลามัส มีการแสดงออกของยีน (gene expression) ที่ควบคุมการสร้าง IL-1  
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เพ่ิมมากขึ้น [73] ซึ่งส่งผลให้สมองส่วนดังกล่าวมีการสร้าง IL-1 เพ่ิมข้ึน ซึ่งมีการศึกษาท่ีพบ

ว่าการให้ IL-1 เข้าไปท่ีสมองมีผลลดการแสดงออกของยีนท่ีควบคุมการสร้างฮอร์โมน GnRH 

ซึ่งส่งผลให้มีการสร้างฮอร์โมน GnRH ลดลง [74] และมีการศึกษาพบว่าเอนโดทอกซินมีผล 

ลดการแสดงออกของตวัรบัของฮอรโ์มน GnRH ท่ีเซลลต์อ่มใตส้มองสว่นหนา้ สง่ผลให้การตอบ

สนองต่อฮอร์โมน GnRH ลดลง และลดการหลั่งโกนาโดโทรฟิกฮอร์โมน [75]

  3. ภาวะขาดสมดุลของพลังงาน

  การศึกษาของ Collard และคณะ [76] พบว่าภาวะกีบอักเสบมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจน

ต่อการเกิดภาวะขาดสมดุลของพลังงาน โดยโคที่มีภาวะกีบอักเสบมีค่าดัชนีประเมินสมดุล 

ของพลังงาน (energy balance index) ในช่วง 50 ถึง 100 วันหลังคลอด ต่�ากว่าโคที่มีไม่ภาวะ

กีบอักเสบ สาเหตุเนื่องจากโคเกิดความเจ็บปวดที่กีบและกระทบต่อพฤติกรรมของโค โดยโคมี

ปริมาณการกินได้ที่ลดลง [76] ส่งผลให้โคมีการสูญเสียของน้�าหนักร่างกายและเกิดภาวะขาด

สมดลุของพลงังานหรอืสมดลุพลงังานตดิลบ (negative energy balance) ซึง่ภาวะดงักลา่วถูก

ศึกษาพบว่ามีผลต่อระบบสืบพันธ์ุของโคดังนี้ โคท่ีเกิดภาวะขาดสมดุลของพลังงานในช่วงท่ีมี

การพัฒนาของฟอลลิเคิลขนาดใหญ่ (dominant follicle)  ก่อนการตกไข่ พบว่ามีความยาวเส้น

ผา่ศนูย์กลาง (diameter) ของฟอลลเิคลินอ้ยกวา่ และระดบัของฮอรโ์มนเอสตรา้ไดออลในกระแส

เลือดต่�ากว่าโคทีไ่มไ่ดเ้กิดภาวะขาดสมดลุของพลงังาน [77] มกีารศกึษาพบว่าภาวะขาดสมดุล

ของพลงังานมคีวามสมัพันธ์กับการเพ่ิมข้ึนของระยะเวลาหลังคลอดจนถึงระยะท่ีมกีารเริม่ท�างาน

ของคอร์ปัสลูเทียม (start of luteal activity) ซึ่งพิจารณาจากระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

ในกระแสเลอืดทีส่งูกว่า 3 นาโนกรมัตอ่มลิลลิิตร [78] นอกจากน้ีขณะท่ีเกิดภาวะขาดสมดลุของ

พลังงาน มีการสลายไขมันในร่างกายมาใช้ ท�าให้ตรวจพบกรดไขมันอิสระ (non-esterified 

fatty acids, NEFA) ในเลือดสูง ซึ่งมีการศึกษาพบว่ากรดไขมันอิสระดังกล่าวมีผลลดอัตราการ

เจริญ (maturation) การปฏิสนธิ (fertilization) และการแบ่งตัว (cleavage) ของตัวอ่อนของโค

ในการศึกษาทางห้องปฏิบัติการ [79]

การป้องกันภาวะกีบอักเสบ

  จากการอธิบายสาเหตุส�าคัญในการเกิดภาวะกีบอักเสบในโคมีความเกี่ยวข้องกับ 

ภาวะความเปน็กรดในกระเพาะหมกั ดงัน้ันการปอ้งการภาวะกีบอกัเสบทีด่ท่ีีสดุ คอืการปอ้งกัน

การเกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักโดยจัดการด้านอาหารให้สมดุลควบคู่กับ 

การเฝ้าระวังการเกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมัก 
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  1. การจัดการด้านอาหาร

  การจัดการด้านอาหารเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมัก 

มีการอธิบายดังนี้ การควบคุมสัดส่วนคาร์โบไฮเดรตท่ีย่อยได้ไวในอาหาร โดยมีการระบุว่า 

การใช้สัดส่วนคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ไวเกินร้อยละ 45 ของวัตถุแห้ง (dry matter) ในอาหาร 

มีผลต่อการเพ่ิมความเสี่ยงของการเกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักแบบก่ึงเฉียบพลัน  

และในขณะทีก่ารใช้สดัส่วนเย่ือใยในอาหาร (NDF) มากกว่าร้อยละ 35 หรือการเลือกใช้อาหาร

หยาบที่มีปริมาณร้อยละของ NDF สูง เช่น หญ้าเนเปียร์ หญ้ากินนี ซึ่งมีผลเพิ่มการเคี้ยวเอื้อง

และการหลั่งน�้าลาย และลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักแบบ 

ก่ึงเฉียบพลัน [80] รวมทัง้การเสรมิสารท่ีมคีณุสมบตัเิป็นปัฟเฟอร์ให้แก่โคหรอืผสมลงในอาหาร 

เช่น การใช้โซเดยีมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) ผสมลงในอาหารอตัราส่วนไม่เกนิ 1% ของอาหาร

ทั้งหมด [80] สามารถช่วยลดการเกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมัก

  2. การเฝ้าระวังการเกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมัก

  การเฝ้าระวงัการเกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมกัโดยเฉพาะแบบก่ึงเฉยีบพลนั

ถูกอธิบายว่ามีหลายวิธีท่ีมีประสิทธิภาพดี เช่น การประเมินสัดส่วนคาร์โบไฮเดรตในอาหาร

และการวิเคราะห์สัดส่วนเย่ือใยในอาหาร ทีไ่ม่ควรเกินค่าท่ีระบวุ่ามคีวามเสีย่งต่อการเกิดภาวะ 

ความเป็นกรดในกระเพาะหมกั [1] การเก็บตวัอย่างของเหลวจากกระเพาะหมกัในช่วงหลงัจาก

ให้อาหารประมาณ 2 ถึง 4 ชั่วโมง เพื่อวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ประเมินเปรียบเทียบกับค่าขีด

เริ่มเปลี่ยนในการระบุภาวะเป็นกรดแบบก่ึงเฉียบพลัน [13] การประเมินการลดลงของไขมัน 

ในน�้านมหรือค่าเฉลี่ยสัดส่วนของไขมันในน�้านมต่อโปรตีนในน�้านม (fat-to-protein ratios)  

ที่ต�่ากว่า 1.0 ในการระบุภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมัก อ้างถึงโดย Nordlund และคณะ 

[1] และการประเมนิคะแนนการเดนิ (locomotion score) [81] เพ่ือประเมนิอตัราการเกิดอาการ 

ขากะเผลก ซึ่งอัตราการเกิดที่สูงกว่าร้อยละ 20 มีความเป็นไปได้ท่ีบ่งชี้ถึงสาเหตุว่าเกิดการ

จัดการด้านอาหาร [1] นอกจากนี้ การจัดการด้านสุขภาพกีบอื่นๆ เช่น จัดการสภาพแวดล้อม

โรงเรอืนพ้ืนคอกให้เหมาะสม โปรแกรมปาดแต่งกีบเป็นประจ�า [82] การใช้บ่อจุม่กบีท่ีผสมสารเคมี  

(ร้อยละ 5 ของคอปเปอร์ซัลเฟต) เพื่อเสริมความแข็งแรงของกีบ [83]  และการเสริมแร่ธาตุหรือ

วิตามนิจ�าพวก สงักะส ี(zinc) ไบโอตนิ (biotin) เพ่ือช่วยในการสร้างของเคอราทินทีกี่บ [15] เป็น

อีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการป้องกันกีบอักเสบในโคนม
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บทสรุป

  ภาวะกีบอกัเสบมคีวามส�าคัญต่อการผลติโคนม ท้ังด้านผลผลติน�า้นมและระบบสบืพันธ์ุ 

สาเหตุหลักจากภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมัก โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาวะความเป็นกรด

ในกระเพาะหมักแบบกึ่งเฉียบพลัน  การพบเอนโดทอกซินและการตอบสนองของกระบวนการ

อักเสบของร่างกาย มีความสัมพันธ์กับพยาธิก�าเนิดของภาวะกีบอักเสบ ภาวะกีบอักเสบที่เกิด

จากภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักมีผลกระทบต่อการลดลงของผลผลิตน�้านมและไขมัน

ในน�้านม และยังมีผลกระทบทางลบต่อระบบสืบพันธุ์ของโค ดังนั้นการป้องกันภาวะความเป็น 

กรดในกระเพาะหมกัโดยการจดัการอาหารทีเ่หมาะสม จงึเป็นแนวทางหน่ึงในการป้องกันภาวะ

กีบอักเสบและสามารถเพิ่มการให้ผลผลิตของโคนมได้
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REVIEW ARTICLE

Is Sabin-Feldman Dye test appropriate as a gold standard 

for diagnosis of Toxoplasma gondii infection 

in livestock animals?

Jitbanjong  Toompong

Abstract
 Sabin-Feldman Dye test (SFDT) is available to diagnose of Toxoplasma gondii 

infection in human for a long time. It is highly sensitive and specific and considered 

as the gold standard serological test for T. gondii antibody detection in humans. There 

were several studies used the SFDT for diagnosis of T. gondii infection in animals.   

The results varied widely and it is still unclear whether the SFDT could be the gold 

standard as in human. This review focuses on reports which showed results of using 

the SFDT for detecting the T. gondii infection in livestock animals; cattle, pig, sheep 

and chicken to analyse if the SFDT was appropriate as a gold standard in animals.  

Since these animals are important food animals, thus they can be the source of  

T. gondii infection in humans. The test used for detecting the infection should be  

accurate and reflect the real situation of T. gondii infection in various types of animals.

The SFDT was not suitable as a gold standard in cattle and chicken.  Serologic  

diagnostic methods for cattle and chicken should be MAT or IFAT.

Keywords: Sabin-Feldman Dye test, Toxoplasma gondii, livestock, serological test
Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University, Nong Chok, Bangkok, 10530

* Corresponding author E-mail: jitbanjo@yahoo.com, wjitbanj@mut.ac.th
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บทความทบทวนวรรณกรรม

Sabin-Feldman Dye test มีความเหมาะสมที่จะเป็นวิธี

มาตรฐานของการวินิจฉัยการติดเชื้อ Toxoplasma gondii  

ในปศุสัตว์ได้หรือไม่?

จิตรบรรจง  ทุมพงษ์

บทคัดย่อ
 Sabin-Feldman Dye test (SFDT) เป็นวิธีทางซีรั่มวิทยาที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยการ

ตดิเชือ้ Toxoplasma gondii ในคนมายาวนาน วิธีน้ีมคีวามไวสูงและมคีวามจำาเพาะสูง และได้

รับการยอมรับว่าเป็น วิธีมาตรฐาน (gold standard) สำาหรับการตรวจหาแอนติบอดีที่จำาเพาะ

ต่อ T. gondii ในคน ต่อมามีหลายรายงานที่ได้นำาวิธี SFDT มาใช้ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ  

T. gondii ในสัตว์แต่ผลที่ได้ค่อนข้างแปรผันมากและยังไม่เป็นท่ีแน่ชัดว่าเมื่อนำามาใช้ในสัตว์

แล้ววธีิ SFDT ยังมคีวามไวและความจำาเพาะสงูเหมอืนกับเมือ่ใชใ้นคนหรอืไม ่บทความน้ีจงึได้

รวบรวมรายงานที่ได้ใช้วิธี SFDT ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ T. gondii ในปศุสัตว์ได้แก่  

โค สุกร แกะและไก่ เพ่ือจะวิเคราะห์ว่าวิธี SFDT มีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นวิธีมาตรฐาน  

ในการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือ T. gondii ในสัตว์เหมือนกับในคนหรือไม่ ท้ังน้ีเน่ืองจากสัตว์เหล่าน้ี

เป็นอาหารที่สำาคัญของคนและสามารถท่ีจะเป็นแหล่งนำาโรคมาสู่คนได้ ดังน้ันวิธีท่ีจะใช้ 

ในการตรวจวินิจฉัยควรท่ีจะให้ผลท่ีถูกต้องแม่นยำาเชื่อถือได้และสามารถสะท้อนสถานการณ์

การติดเชื้อในสัตว์ชนิดต่างๆได้จริง วิธี SFDT ไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เป็น gold standard  

ของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อในโคและไก่ การตรวจวินิจฉัยทางซีรั่มวิทยาสำาหรับโคและไก่

จึงควรใช้วิธี MAT หรือ IFAT

คำาสำาคัญ: Sabin-Feldman Dye test, Toxoplasma gondii ปศุสัตว์ วิธีทางซีรั่มวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530

* ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมล์: jitbanjo@yahoo.com, wjitbanj@mut.ac.th
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 Toxoplasma gondii เป็นเชื้อโปรโตซัวที่สามารถติดต่อไปสู่คนและสัตว์ได้หลายชนิด 

คนปกติทั่วไปที่ติดเชื้อ T. gondii ส่วนมากมักไม่แสดงอาการป่วย แต่ก็อาจพบได้บ้างว่าผู้ติด

เชื้อบางคนมีอาการผิดปกติของต่อมนำ้าเหลืองหรือมีอาการผิดปกติเก่ียวกับดวงตา อาการของ

โรคท่ีรุนแรงอาจพบได้ในแม่ท่ีติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ เช่น เกิดการแท้งหรือเกิดความผิดปกติ

ของทารก หรือในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส HIV พบอาการสมองอักเสบได้ เป็นต้น [1, 2, 3] สำาหรับ

ในสัตว์อาการรุนแรงของโรค เช่น การแท้งหรือการตายแรกคลอดอาจพบได้ในแกะและแพะ 

ที่ติดเชื้อขณะตั้งท้อง [4] อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการติดเชื้อ T. gondii ท้ังในคนและสัตว ์

ส่วนมากมักไม่แสดงอาการป่วยหรือแสดงอาการของโรคแต่อาการก็แปรผันได้มาก 

ขึ้นอยู่กับสภาวะภูมิคุ ้มกันของโฮสต์ในขณะที่ได้รับเชื้อ ทำาให้การวินิจฉัยที่แน่นอนทำาได ้

ค่อนข้างยาก สำาหรับในคนน้ันการวินิจฉัยท่ีเหมาะสมจะแตกต่างกันออกไปในผู ้ติดเชื้อ 

แต่ละกลุ่ม เช่น ในทารกแรกเกิดในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันตำ่าลง ในสตรีที่ตั้งครรภ์ และในคนทั่วไป 

ทีม่ภูีมคิุม้กันในระดับปกตโิดยในกลุม่คนทัว่ไปทีไ่ม่แสดงอาการและมภูีมคิุม้กันอยู่ในระดบัปกติ

นัน้ การตรวจหาเชื้อ (parasite detection or isolation) หรือแม้แต่ตรวจหา DNA ของเชื้อด้วย

วิธี Polymerase Chain Reaction จะทำาได้ยากและมักไม่ประสบความสำาเร็จ เนื่องจากเชื้อ 

สามารถกระจายไปได้ทั่วร่างกาย นอกจากน้ันเชื้อมักจะมีปริมาณความหนาแน่นในเนื้อเย่ือ

อวัยวะต่าง ๆ ไม่มากนัก [5] ดังนั้นวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อในกลุ่มคนดังกล่าว จึงมัก 

ใช้วิธีตรวจวินิจฉัยทางซีรั่มวิทยา เช่น Modified Agglutination Test (MAT), Indirect  

Fluorescent Antibody Test (IFAT), Latex Agglutination test (LAT), Indirect  

haemagglutination test (IHAT), Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA),  

Sabin-Feldman Dye test (SFDT) ซึ่งวิธี SFDT จัดว่าเป็น วิธีมาตรฐาน ของการวินิจฉัย

โรคหรือใช้ตรวจยืนยันการติดเชื้อในคนเน่ืองจากมีความไวและมีความจำาเพาะสูงมาก  

[6] Chemoh et al. (2013) รายงานสถานการณ์การติดเชื้อในคนไทยที่ติดเชื้อ HIV 300 คน 

และตั้งท้อง 450 คนด้วยวิธี SFDT ผลปรากฏว่าพบจำานวนผู้ติดเชื้อ 13% ซึ่งตำ่ากว่าใน 

รายงานก่อนหน้าซึ่งใช้วิธีอื่นอย่างมีนัยสำาคัญ ท้ังน้ีเน่ืองจาก SFDT มีความจำาเพาะสูงกว่า 

วิธีการตรวจแบบอืน่มาก [7] สำาหรบัการตรวจวินิจฉัยการตดิเชือ้ในสัตว์ปกตทัิว่ไปก็เช่นเดยีวกัน

กับในคนทีก่ารตรวจหาเชือ้หรอื DNA ของเชือ้จะทำาได้ยาก ดงัน้ันวธีิตรวจวนิิจฉัยทางซรีัม่วทิยา

จึงน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสม เพียงแต่ยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่าผลของ SFDT ในสัตว์มีความถูกต้อง

แม่นยำามากน้อยเพียงใด [8]
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 SFDT เป็นวิธีทางซรีัม่วิทยาทีม่คีวามไว (sensitivity) และความจำาเพาะ (specificity) สงู 

ซึ่งจะสามารถตรวจหา total immunoglobulin ได้แก่ IgM, IgG และ IgA ที่จำาเพาะต่อเชื้อ 

T. gondii [9] โดยนำาหลักการทำางานของ complement-mediated cytolysis มาช่วยใน

การตรวจ คือ นำาเอาเชื้อ T. gondii ท่ียังมีชีวิตอยู่มาบ่มท่ีอุณหภูมิ 37°C นาน 1 ชั่วโมง กับ

ซีรั่มท่ีต้องการทดสอบ และ accessory factor ซึ่งจะทำาหน้าท่ีเหมือนกับเป็น complement  

factor แล้วเติม สี methylene blue ลงไป ถ้าในซีรั่มที่ต้องการทดสอบมีแอนติบอดีที่จำาเพาะต่อ  

T. gondii อยู่แล้วแอนติบอดีจะไปทำาลายเชื้อโดยเพิ่ม membrane permeability ของเชื้อทำาให้

ไซโตพลาสมอาจรั่วซึมออกมาและสีก็จะไม่ถูกดึงเข้าไปภายในเซลล์ ทำาให้เราเห็นเชื้อท่ีตาย 

มีลักษณะไม่ติดสี ในทางตรงกันข้ามถ้าในซีรั่มท่ีต้องการทดสอบไม่มีแอนติบอดีท่ีจำาเพาะต่อ  

T. gondii อยู่ เชื้อก็จะยังมีชีวิตอยู่ และสามารถดึงสีเข้าไปภายในเซลล์ทำาให้เราเห็นเชื้อ 

ย้อมติดสีนำ้าเงินของ methylene blue สำาหรับวิธีการตรวจในปัจจุบันในแต่ละห้องปฏิบัติการ 

จะดัดแปลงไปจากรายงานครั้งแรกโดย Sabin and Feldman (1948) บ้างเล็กน้อย [10, 11, 

12, 13] กล่าวโดยย่อคือ เริ่มจากนำาเชื้อ T. gondii สายพันธุ์ RH ระยะ tachyzoites  

จากช่องท้องของหนูทดลอง Swiss mice ท่ีถูกฉีดเชื้อไว้ก่อนหน้าแล้ว 2-3 วัน มานับจำานวน 

เพ่ือปรับความเข้มข้นให้เป็น 1.5-2.5 x 106 ตัว/มิลลิลิตร และตรวจสอบว่ามีเชื้อท่ียังมีชีวิต

อยู่มากกว่า 90% หลังจากนั้นนำาซีรั่มท่ีต้องการทดสอบไป inactivated ที่อุณหภูมิ 56°C  

นาน 30 นาที ก่อนเพ่ือทำาลาย anti-Toxoplasma factor ซึ่งเป็น heat-labile ท่ีพบในซีร่ัม 

ของคน [14] แล้วจงึนำาซรีัม่มาทำา two-fold dilution ใน microplates  โดยเริม่ต้ังแต่ทีค่วามเข้มข้น 

1:4 หลังจากนั้นเติมเชื้อ T. gondii ที่เตรียมไว้แล้วลงไปในแต่ละหลุมหลุมละ 50 µl แล้วเติม 

accessory factor หรือ complement suspension จากซีรั่มของคนที่ทดสอบแล้วว่าไม่มี

แอนติบอดีท่ีจำาเพาะต่อเชื้อ T.gondii ลงไปหลุมละ 50 µl จากน้ันนำา plate ไปบ่ม ท่ี 37°C  

นาน 1 ชั่วโมง แล้วนำาออกมาเติมสี methylene blue อ่านผลด้วยกล้อง phase contrast  

หรือกล้อง inverted การอ่านผลจะอ่านเป็นบวกถ้าพบว่าในหลุมนั้นๆ มี tachyzoites ท่ีตาย 

ซึ่งจะไม่ติดสีเป็นจำานวนมากกว่า 50%  ซีรั่มท่ีอ่านผลเป็นบวกที่ระดับไตเตอร์ 1:16 ขึ้นไป 

ถือว่าเป็นซีรั่มที่ให้ผลบวก คือเป็นซีรั่มที่มีแอนติบอดีที่จำาเพาะต่อเชื้อ

 Reiter-Owona et al.(1999) ได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธี SFDT จาก 19 ห้องปฏิบัติการ 

ใน 8 ประเทศ ซึ่งแต่ละห้องปฏิบัติการจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันไปในบางขั้นตอนว่า 

จะส่งผลต่อผลการตรวจหรือไม่ เช่น การใช้เชื้อ T. gondii ต่างสายพันธ์ุกัน (สายพันธ์ุ RH,  

สายพันธุ์ BK, สายพันธุ์ C-56) การใช้เชื้อที่ได้มาจากการเลี้ยงในหนูทดลองหรือใช้เชื้อที่ได้มา

จากการเล้ียงในเซลลเ์พาะเลีย้ง การใชค้า่ความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของซร่ัีมทีท่ำาการทดสอบเปน็ 1: 4 
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หรืออื่นๆ การใช้ค่า cut off ที่จะอ่านผลเป็นบวกเป็นระดับไตเตอร์ 1:16 หรือระดับไตเตอร์อื่นๆ 

หรือใช้เป็นค่า IU การใช้ค่าความเข้มข้นสุดท้ายของจำานวน tachyzoites ท่ีจะบ่ม กับซีรั่ม 

ที่ต้องการทดสอบเท่าไรซึ่งพบว่าในแต่ละห้องปฏิบัติการน้ัน มีการใช้ค่าความเข้มข้นสุดท้าย

หลากหลายตั้งแต่ 1-3x107 ถึง 1-6.8x104tachyzoites / มิลลิลิตร เป็นต้น [9]

 Ashburn et al. (2001) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลที่ได้จากวิธี SFDT เช่นกันว่ามีความ

แตกต่างกันหรือไม่เมื่อใช้ accessory factor จากแหล่งที่มาต่างๆ 25 แห่ง และใช้เชื้อ  

T. gondii ที่ได้มาจากการเลี้ยงในหนูทดลองหรือได้มาจากการเลี้ยงในเซลล์เพาะเลี้ยง [15]  

จากการศึกษาเปรียบเทียบวิธี SFDT ท่ีดัดแปลงไปท้ังหมดทำาให้พอจะสรุปข้อจำากัดและ 

ความยุ่งยากของวิธี SFDT ได้ดังนี้

 

1) เชื้อที่ใช้ในการทำา SFDT ต้องเป็นเชื้อเป็นเท่าน้ัน ซึ่งส่วนมากมักใช้เชื้อท่ีได้มาจากการ 

ฉีดเชื้อเข้าไปในหนูทดลองก่อนหน้านั้น 2-3 วัน แต่ก็มีบางรายงานท่ีใช้เชื้อเป็นท่ีได้มาจาก 

เซลล์เพาะเลี้ยงแทนหนูทดลอง [16, 17] นอกจากนั้นเชื้อท่ีได้มาจะต้องถูกนำามาล้างและ 

นับจำานวนเพ่ือปรับความเข้มข้นก่อน ท้ังน้ีเน่ืองจากจำานวนของเชื้อท่ีใช้ทดสอบในแต่ละหลุม 

มีความสำาคัญมาก

2) ซีรั่มของคนท่ีจะนำามาใช้เป็น accessory factor ต้องถูกนำามาทดสอบก่อนว่าซีรั่มน้ัน 

มีความเหมาะสมหรือไม่ โดยซีรั่มนั้นจะต้องให้ผลการทดสอบเป็นลบและเชื้อที่ใส่ลงไปในหลุม

เดียวกันกับซีรั่มดังกล่าวจะต้องยังเหลือมีชีวิตอยู่มากกว่า 90% ในกรณีท่ีซีร่ัมดังกล่าวทำาให้ 

เช้ือตายมากกว่า 10% ควรจะต้องเติมสารละลายโซเดียมซิเตรต 1-3% ลงไปเพ่ือให้ไปจับกับ

แคลเซียมและแมกนีเซียม แต่การเติมโซเดียมซิเตรตมากไปก็จะไปมีผลลดความไวของการทดสอบ 

3) ซีร่ัมของคนท่ีจะใช้เป็น positive control จะต้องให้ผลบวกท่ี dilution เดิมทุกคร้ังท่ีทำาการทดสอบ

4) microplate ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็นชนิดก้นหลุมแบน

5) การอ่านผลควรใช้กล้อง inverted microscope ที่เลนส์วัตถุ 40X และเลนส์ตา 10X  

เพื่อแยกตัวที่ติดสีกับตัวที่ไม่ติดสีออกจากกันได้ง่ายขึ้น
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 แม้ว่าวิธี SFDT จะมีความยุ่งยากหลายประการดังได้กล่าวไปแล้ว แต่จากข้อดีของวิธี 

SFDT ในคนที่มีทั้งความไวและความจำาเพาะสูงจึงได้มีการนำา SFDT มาใช้เพ่ือตรวจวินิจฉัย 

การติดเชื้อในสัตว์ด้วย สำาหรับผลการตรวจวินิจฉัยโดยใช้ SFDT ในสัตว์เช่น สัตว์ปีก สุกร โค

และแกะ ซึ่งเป็นสัตว์ท่ีมีความไวต่อการติดเชื้อ T. gondii ต่างกันและแสดงความรุนแรงของ 

การติดเช้ือต่างกันด้วยน้ัน [18] พบว่า SFDT ให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจแตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์ 

 ในแกะซึ่งมักพบได้บ่อย ๆ ว่าเกิดการแท้งเนื่องจากติดเชื้อ T. gondii ในขณะที่ตั้งท้อง

และยังถือว่าเปน็โฮสต์ท่ีมคีวามไวตอ่การตดิเชือ้ปานกลางเหมอืนกันกับคนน้ัน พบวา่ วธีิ SFDT 

ให้ผลที่สอดคล้องกับวิธีการตรวจทางซีรั่มวิทยาอื่นๆ [19] Dubey et al.(1987) ทดลองป้อน 

oocyst ของ T. gondii ให้แกะที่กำาลังตั้งท้องและตรวจพบแอนติบอดีที่จำาเพาะต่อ T. gondii  

ได้ด้วยวิธี SFDT ทั้งในแม่แกะและในลูกแกะที่อยู่ในท้อง [20] Oncel et al. (2005) รายงาน 

ผลการตรวจที่สอดคล้องกันของวิธี SFDT และ LAT เมื่อใช้วินิจฉัยการติดเชื้อในแกะ [21]

 ส ่วนในสุกรน้ันแม้จะมีรายงานจำานวนน้อยท่ีแสดงผลเปรียบเทียบวิธี SFDT  

กับวิธีทางซีรั่มวิทยาอื่นๆ แต่ผลจาก dye test ก็ค่อนข้างท่ีจะสอดคล้องกับวิธีอื่น [22, 23,  

24, 25] Dubey et al.(1996) ได้ทดลองป้อน oocyst ของ T. gondii ในขนาดที่ตำ่าให้กับสุกร  

42 ตัว จากนั้นตรวจหาแอนติบอดีที่จำาเพาะต่อเชื้อด้วยวิธีต่างๆ พบว่าวิธี SFDT ให้ผล 

เป็นที่น่าพอใจและมีความไวมากเท่ากับวิธี MAT และ ELISA [26] Dubey et al. (1997) 

 ได้ทดลองป้อน oocyst ของ T. gondii ให้สุกร 16 ตัว แล้วตรวจหาแอนติบอดีที่จำาเพาะ 

ต่อเชื้อ T. gondii ด้วยวิธี MAT, LAT, IHA, ELISA, SFDT พบว่าทุกวิธีดังกล่าวให้ผลสอดคล้อง

กันดีโดยวิธี SFDT จะตรวจพบระดับไตเตอร์สูงสุดได้เร็วที่สุด [27]

 ในสัตว์ปีกโดยเฉพาะไก่ซึ่งเป็นโฮสต์ที่สามารถกำาจัด T. gondii ให้หมดไปจากร่างกาย

ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ระยะเวลาเพียง 1-2 เดือนหลังจากได้รับเชื้อน้ัน [28] พบว่า วิธี SFDT  

มักจะให้ผลท่ีเชื่อถือไม่ค่อยได้เน่ืองจากมีหลายการทดลองท่ีแสดงให้เห็นว่าเมื่อไก่ถูกทำาให้ 

ติดเชื้อ T. gondii แล้วตรวจสอบหาแอนติบอดีที่จำาเพาะต่อเชื้อด้วยวิธี SFDT มักพบว่า 

ไก่เหล่านัน้มกัจะมรีะดบัของแอนตบิอดทีีค่่อนข้างตำา่หรอืในบางครัง้ตรวจไม่พบแอนตบิอดเีลย 

Kinjo (1961) ได้ทดลองฉีดเชื้อ T. gondii ให้ไก่ช่วงอายุต่าง ๆ กันแล้วตรวจหาแอนติบอด ี

ด้วยวิธี SFDT พบว่าไก่หลายๆ ตัวมีระดับแอนติบอดีตำ่ากว่าค่าความเข้มข้นท่ีใช้เป็นค่า  

cut off ในการที่จะอ่านผลเป็นบวก [28] Dubey et al. (1993) ได้ทดลองป้อน 1,000 หรือ 

100,000 oocysts ของ T. gondii ให้ไก่กินแล้วปรากฏว่าตรวจไม่พบแอนติบอดีที่จำาเพาะต่อ 

T. gondii ด้วยวิธี SFDT แต่กลับตรวจพบแอนติบอดีได้ด้วยวิธี MAT และ ELISA ตั้งแต ่ 

2 สัปดาห์หลังจากไก่ได้รับเชื้อไปจนกระทั่ง 68 วันหลังจากได้รับเชื้อ [29] Chumpolbanchorn 
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et al.(2009) ได้ทดลองฉีดเชื้อ T. gondii ระยะ tachyzoites เข้ากล้ามเน้ือไก่และตรวจหา

แอนติบอดีด้วยวิธี IFAT แล้วได้รายงานว่าวิธี IFAT เป็นวิธีท่ีมีความไว และให้ผลการตรวจ

หาแอนติบอดีที่จำาเพาะต่อ T. gondii ในไก่ได้ดีเป็นที่น่าพอใจ [30] Dubey (2010) บ่งชี้ว่าวิธี  

MAT เป็นวิธีที่มีความไวและความจำาเพาะสูง เหมาะสำาหรับที่จะใช้ในการตรวจวินิจฉัยการติด

เชื้อ T. gondii ในไก่ [31]

 สำาหรับในโคซึ่งเป็นโฮสต์ท่ีสามารถกำาจัด T. gondii ให้หมดไปจากร่างกายได้อย่าง

รวดเรว็เชน่กันนัน้ พบว่าผลของการทดสอบซรัีม่ของโคดว้ยวิธี SFDT ให้ผลไมเ่ปน็ทีน่่าพอใจนัก 

Beverley et al. (1977) ทดลองฉีด tissue cyst ของ T. gondii เข้าใต้ผิวหนังให้แก่ลูกโค 

แล้วตรวจหาแอนติบอดีท่ีจำาเพาะต่อเชื้อด้วยวิธี SFDT พบว่าโดยเฉลี่ยลูกโคจะมีระดับ 

แอนติบอดีสูงสุดท่ีสัปดาห์ท่ี 4 หลังจากได้รับเชื้อแล้วหลังจากนั้นระดับแอนติบอดีจะลดลงไป

เรื่อย ๆ จนสิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 10 หลังจากได้รับเชื้อ [32] Munday (1978) ทดลอง

ป้อน oocysts ของ T. gondii ให้ลูกวัวกินแล้วตรวจหาแอนติบอดีที่จำาเพาะต่อเชื้อด้วยวิธี IFAT  

และ SFDT พบว่าลูกโคจะมีระดับแอนติบอดีสูงสุดในช่วงสัปดาห์ท่ี 4-7 หลังจากได้รับเชื้อ  

แต่แอนติบอดีที่ตรวจด้วยวิธี SFDT จะลดลงเร็วกว่า โดยจะเริ่มลดระดับลงตั้งแต่สัปดาห์ท่ี  

7 - 8 และลดลงไปเรื่อย ๆ ในขณะที่ระดับแอนติบอดีที่ตรวจด้วยวิธี IFAT จะยังคงอยู่ที่ระดับ 

เกือบจะคงที่ไปจนถึงสิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 14 หลังจากได้รับเชื้อ [33] Dubey et al.  

(1985) แสดงให้เห็นว่าเมื่อทดลองฉีดเชื้อ T. gondii ให้กับโคแล้วนำาซีรั่มของโคมาทดสอบ 

หาแอนติบอดีท่ีจำาเพาะต่อเชื้อด้วยวิธีต่าง ๆ แล้วพบว่าวิธี SFDT จะตรวจพบแอนติบอดีได้ 

เพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 1 เดือน หลังจากโคถูกฉีดเชื้อเท่านั้น ในขณะที่วิธีอื่นๆ จะยัง

คงตรวจพบแอนติบอดีได้นานหลายเดือน [34] Esteban-Redondo and Innes (1997) บ่งชี้ว่า 

SFDT อาจจะไม่เหมาะสำาหรับใช้วินิจฉัยการติดเชื้อ T. gondii ในโคเน่ืองจากมีโอกาสท่ีผล 

จะเป็น false positive จากโปรตีน globulin ในเลือดโค แต่การลดโอกาสที่จะเกิดผล false 

positive สามารถทำาได้โดยนำาซีรั่มที่ต้องการจะทดสอบไป inactivated ที่ 60°C นาน 60 นาที

ก่อนนำามาทดสอบด้วยวิธี SFDT [35]

 โดยรวมจึงอาจกล่าวได้ว่า สำาหรับการตรวจหาแอนติบอดีท่ีจำาเพาะในโคท่ีติดเชื้อ  

T. gondii ด้วยวิธี SFDT นั้นอาจให้ผลเป็น false positive ได้ในกรณีที่ไม่ได้ inactivated ซีรั่ม

ของโคก่อนที่จะทดสอบ หรือ อาจให้ผลเป็น false negative ก็ได้ในกรณีที่โคตัวน้ันติดเชื้อ 

มานานเกิน 1 เดือนแล้ว ดังนั้น SFDT จึงไม่เหมาะสมสำาหรับใช้เป็น gold standard สำาหรับ

ยืนยันการติดเชื้อ T. gondii ในโค
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 Opsteegh et al. (2011) รายงานว่าการตรวจวินิจฉัยทางซีรั่มวิทยาไม่เหมาะสม 

ที่จะนำาไปใช้ตรวจสอบการติดเชื้อ T. gondii ในโคเน่ืองจากเชื่อว่าโคสามารถท่ีจะกำาจัดเชื้อ  

T. gondii ออกไปจากรา่งกายไดค้อ่นข้างเรว็ จงึสง่ผลใหก้ารตรวจวัดระดบัแอนตบิอดทีีจ่ำาเพาะ

ต่อเชื้อทำาได้ยาก เน่ืองจากหากการตรวจหาแอนติบอดีทำาในช่วงเวลาหลังจากที่โคติดเชื้อ 

นานแล้วและรา่งกายโคกำาจดัเชือ้ออกไปหมดแลว้ ก็จะให้ผลเปน็ลบ แตห่ากตรวจหาแอนติบอดี

ที่จำาเพาะหลังจากที่โคเพิ่งติดเชื้อไม่นาน ก็อาจได้ผลลบเช่นกันเนื่องจากขณะนั้น โคยังไม่สร้าง

แอนติบอดี [36] นอกจากน้ันยังมีหลายรายงานท่ีตรวจพบ DNA ของ T. gondii ในตัวอย่าง

เนือ้เย่ือของโคดว้ยวิธี PCR ทัง้ทีโ่คเหลา่นัน้เปน็บวก จากการตรวจซรีัม่ดว้ยวธีิ MAT และ ELISA 

[37, 38] อย่างไรก็ตาม Esteban-Redondo and Innes(1997) บ่งชี้ว่าวิธี IFAT น่าจะเหมาะสม

ที่จะใช้ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ T. gondii ในโคมากกว่าวิธี SFDT [35] Dubey and Jones 

(2008) รายงานว่าวิธี MAT น่าจะเป็นวิธีที่ให้ผลที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการที่จะใช้ตรวจวินิจฉัย

การติดเชื้อ T. gondii ในโค [39]

 กล่าวโดยสรุป วิธี SFDT ให้ผลการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ T. gondii เป็นที่น่าเชื่อถือ

ในแกะและสกุรแต่ให้ผลทีไ่ม่น่าเชือ่ถอืในโคและในไก่ซึง่เป็นโฮสต์ทีก่ำาจดัเชือ้ออกจากร่างกาย

ได้รวดเร็วและสัตว์มักไม่แสดงอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อ [8, 40] การสำารวจความชุกของโรค 

หรือแปลผลทางระบาดวิทยาของการติดเชื้อ T. gondii ในสัตว์ชนิดดังกล่าวจึงควรกระทำา

อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีใช้วิธี SFDT เพียงวิธีเดียวในการตรวจวินิจฉัย 

เนื่องจากความชุกของโรคที่ได้อาจสูงกว่าความเป็นจริงเช่นในกรณีของโคที่ไม่ได้นำาซีรั่ม 

ที่ต้องการทดสอบไป inactivated ก่อน หรือความชุกของโรคท่ีได้อาจตำ่ากว่าความเป็นจริงได้

ทั้งในกรณีของไก่และโคเนื่องจากระดับแอนติบอดีท่ีจำาเพาะต่อ T. gondii ที่ตรวจพบได้ด้วย

วิธี SFDT ในสัตว์ทั้ง 2 ชนิดนี้มักตำ่ามากและลดระดับลงอย่างรวดเร็วกว่าแอนติบอดีที่ตรวจพบ 

ด้วยวิธีทางซีรั่มวิทยาอื่นๆ ผลการทดสอบท่ีไม่น่าเชื่อถือในโคและในไก่น้ันเป็นไปได้ว่า 

อาจเก่ียวข้องกับการทำางานของระบบภูมิคุ้มกันด้วยเนื่องจากในข้ันตอนการอบเชื้อ T. gondii 

กับ accessory factor ซึ่งจะทำาหน้าที่เหมือนกับเป็น complement factor น้ัน accessory 

factor ที่ใช้จะนำามาจากซีรั่มของคนและเมื่อนำามาอบร่วมกับซีรั่มของสัตว์ที่ต้องการตรวจสอบ

หาแอนติบอดีแล้ว แอนติบอดีของโคหรือไก่และ complement factor ของคนอาจจะทำางาน

ร่วมกันได้อย่างไม่มปีระสทิธิภาพมากพอทีจ่ะทำาให้เชือ้ T. gondii ถกูทำาลายจนเสีย membrane 

permeability ทำาให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อนไป [41] ข้อสันนิษฐานนี้ยังต้องการการศึกษา

เปรียบเทียบโดยใช้ accessory factor ที่ได้มาจากซีรั่มของคนกับ accessory factor ที่ได้มา

จากซีรั่มของสัตว์เพื่อยืนยันผลต่อไป 
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 จากรายงานจึงกล่าวได้ว่าการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ T. gondii ด้วยวิธี SFDT  

ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็น gold standard ของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อในโคและไก่  

การตรวจวินิจฉัยทางซีรั่มวิทยาสำาหรับโคและไก่จึงควรใช้วิธี MAT หรือ IFAT เนื่องจาก 

มีหลายรายงานยืนยันว่าทั้ง 2 วิธีนี้มีความไวและความจำาเพาะเป็นที่น่าพอใจและให้ผล 

การตรวจที่เชื่อถือได้ในสัตว์ทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว นอกจากน้ันวิธี MAT และ IFAT ยังมี 

ข้อได้เปรียบ SFDT ตรงที่ไม่ต้องใช้เชื้อเป็นในขั้นตอนการตรวจ จึงมีสะดวกและปลอดภัย 
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การรับรองต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์		 	 	 	 	 	 	 	

	 บคุคลท่ีมสีว่นรบัผดิชอบเก่ียวกับการหาทุนวิจยั	การเก็บรวบรวมขอ้มลู	หรือให้คำาปรึกษา

ทั่วไปเพียงอย่างเดียว	ไม่ถือว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้เขียน

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)

	 เป็นส่วนท่ีให้ระบุชื่อบุคคลที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยแต่มีคุณสมบัติการเป็นผู้เขียน

ไม่ครบถ้วน	สามารถระบุเป็นผู้ให้การสนับสนุน	 (contributors)	และอาจระบุหน้าที่ในการให้

การสนับสนุน	 ตัวอย่างเช่น	 ผู้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะงานด้านเทคนิค	 ผู้ให้ความช่วยเหลือ

ในการเขียน	และหัวหน้างานท่ีให้การสนับสนุนโดยทั่วไป	นอกจากนี้ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุน

ทั้งหมดที่ให้การสนับสนุนไว้ในส่วนนี้ด้วย

การใช้สัตว์ในการศึกษาหรือทดลอง

	 ในกรณีมีการใช้สัตว์มีชีวิตในการศึกษาหรือการทดลอง	 ต้องได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของสถาบันท่ีผู้เขียนสังกัด	 และผู้วิจัยต้องมี

ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางด้านวิทยาศาสตร์	 ออกโดย	 สถาบันพัฒนาการดำาเนินการ

ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (สพสว.วช.)	 ถ้าสัตว์

ถูกเมตตาฆาต	 (euthanasia)	 ผู้เขียนต้องระบุวิธีท่ีใช้ในการทำาเมตตาฆาตไว้ในส่วนของวัสดุ

อุปกรณ์และวิธีการศึกษาให้ชัดเจน
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สไตล์การเขียนโดยทั่วไป

	 ต้นฉบับภาษาไทย	ควรใช้ถ้อยคำาและศัพท์ภาษาไทยให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้	 โดย

ใช้ตามพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ-ไทย	 ฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นบรรทัดฐาน	

และศัพท์บัญญัติวิชาการในสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อความสะดวกผู้เขียนอาจตรวจสอบศัพท์

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

php		คำาศพัท์ภาษาองักฤษทีบ่ญัญัตเิป็นภาษาไทยแล้ว	แต่ยังไม่เป็นท่ีทราบกันแพร่หลาย	หรือ

แปลแล้วเข้าใจยาก	ให้ใส่ภาษาเดิมกำากับไว้ในวงเล็บหรือถ้ายังไม่เป็นศัพท์บัญญัติ	อนุโลมให้

ใช้ภาษาองักฤษได้	โดยการเขียนทบัศพัท์ภาษาองักฤษตามหลักของราชบณัฑิตยสถาน		ยาและ

สารเคมีให้ตรวจสอบการสะกดที่ถูกต้องจาก	USP	Dictionary	 of	USAN	และ	 International	

Drug	Name	ช่ือการพิมพ์ชือ่วิทยาศาสตร์ของจลุชพี	พืชหรอืสตัว์	ให้ใช้ตามประมวลนามศาสตร์

สากล	 (International	 code	of	 nomenclature)	ทำาให้เด่นชัดแตกต่างจากการพิมพ์ข้อความ

อื่นๆ	โดยพิมพ์ด้วยตัวเอน	ผลิตภัณฑ์	เครื่องมือ	และยา	ควรใช้ชื่อสามัญ	หรือให้คำาจำากัดความ	

ชือ่การค้าอาจใช้ในกรณีท่ีเป็นผลติภัณฑ์	เครือ่งมอื	หรอืยาทีเ่ฉพาะ	และมผีลสำาคญัต่อการศกึษา	

	 ควรใช้ตัวย่อให้น้อยที่สุด	 ยกเว้นเป็นตัวย่อมาตรฐานและหน่วยของการวัด	 ตัวย่อที่

ปรากฏเฉพาะในรปูภาพ	หรอืตาราง	ให้ระบขุยายความในคำาอธิบายประกอบรปูภาพหรอืตาราง	

ในการเขียนต้นฉบับภาษาอังกฤษ	 ไม่ควรใช้ตัวย่อขึ้นต้นประโยค	ยกเว้นบางคำา	 เช่น	ELISA,	

ACTH,	EDTA,	DNA,	RNA	ตัวย่อไม่ควรใช้ในชื่อเร่ือง	ตัวย่อท่ีใช้ครั้งแรกในบทคัดย่อหรือใน

เน้ือหาต้องให้ชื่อเต็มก่อน	แล้ววงเล็บตัวย่อ	 คร้ังต่อไปสามารถใช้ตัวย่อได้เลย	หน่วยการวัด

ต่างๆ	เช่น	ความยาว	ความสูง	นำ้าหนัก	ปริมาตร	ให้ใช้ระบบ	SI	Unit	อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส	

ความดันเลือดเป็นมิลลิเมตรปรอท

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์         

งานวิจัย (Research article)	เป็นผลงานจากการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางวิชาการ

ที่ผู้เขียนหรือกลุ่มผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเอง	 	 	 	 	 	 	

รายงานทางคลินิก (Clinical report) เป็นรายงานสัตว์ปวย	(Case	report)	ทางคลินิก	

อาจรวมถึงรายงานผลทางพยาธิวิทยา	(Pathological	report)	สัตว์ปวยที่รายงานอาจมีจำานวน

เท่าใดก็ได้	 แต่ต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนหรือทางคณะบรรณาธิการพิจารณาเห็นประโยชน์ต่อ

วิชาการสัตวแพทย์	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

บทความทบทวนวรรณกรรม (Review article) เป็นบทความทบทวนวิชาการ	หรือ

บทความเทคนิค	(Technical	article)	ที่เขียนอย่างกระชับในเนื้อหาและแสดงถึงความก้าวหน้า
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อย่างสำาคญั	ซึง่เกิดขึน้ในรอบ	5	ปทีีผ่า่นมา	และมข้ีอมลูทีส่ามารถนำามาประยุกตใ์ชใ้นทางคลนิกิ	

โดยเรียบเรียงจากการตรวจเอกสารวิชาการในสาขานั้น	ๆ	 	 	 	 	 	

	 การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์	 (Veterinary	 continuing	education)	 เป็นคอลัมน์

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์	อาจมีได้หลายรูปแบบ

และในวารสารแต่ละฉบับอาจมีไม่ครบทุกรูปแบบ	 เช่น	 การตอบคำาถามจากแบบฝกหัด	การ

อภิปรายกรณีตัวอย่างสัตว์ปวย	การปรับให้เป็นปจจุบัน	(update)	ในหัวข้อเรื่องทางคลินิก	หรือ

ประเด็นพิเศษ	ที่คณะผู้จัดทำาเห็นสมควร	

การเตรียมต้นฉบับผลงานการวิจัย

	 ต้นฉบับจะเป็นภาษาไทย	หรือภาษาอังกฤษก็ได้	พิมพ์บนกระดาษขาวเอ	4	โดยพิมพ์

หนา้เดยีว	เว้นขอบกระดาษด้านซา้ย-บน	1		นิว้	ดา้นขวา-ลา่ง	1	น้ิว	โดยความยาวของเรือ่งพรอ้ม

ตารางและภาพประกอบรวมแล้วไม่เกิน	 10	หน้า	และใส่หมายเลขหน้าและหมายเลขบรรทัด

กำากับไว ้           

	 เพ่ือให้การดำาเนินการจัดพิมพ์วารสารเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	 โปรดจัด

เตรียมไฟล์ต้นฉบับอิเลคโทรนิค	บนแผ่น	CD	ข้อมูล	ต้นฉบับพิมพ์ด้วยตัวอักษร	Cordia	New	

ขนาดตัวอักษร	16	 โดยการบันทึกเอกสารส่วนท่ีเป็นเน้ือเรื่อง	ด้วยโปรแกรม	Microsoft	word	

(รุน่	2007	หรอืสงูกว่า)	พรอ้มดว้ยตาราง	และรูปภาพ	(ถ้าม)ี	การสร้างรูปภาพหรอืกราฟ	ท่ีมสีว่น

ประกอบย่อยภายใน	 เช่น	 ลูกศร	 กล่องคำา	 และเส้นต่างๆ	 จะต้องทำาการบันทึกมาให้ทุก

องคป์ระกอบรวมเปน็ภาพเดยีวกัน	และองคป์ระกอบของภาพไมเ่คลือ่นท่ีเมือ่ขยับภาพ	รปูภาพ	

และตารางแทรกอยู่ในเนือ้เรือ่ง	(ไมต่อ้งแยกไว้ท้ายเรือ่ง)	หากเปน็ภาพสทีีต่อ้งการความละเอยีด	

แยกไฟล์รูปภาพออกมาจาก	Microsoft	Word	และส่งมาพร้อมกับต้นเรื่อง

การลำาดับเรื่องควรเรียงดังนี้

หน้าที่ 1 (หน้านำา หรือ Title page) ประกอบด้วย	 	 	 	 	

ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ		ชื่อเรื่อง	ควรสั้น	กะทัดรัด	สื่อความหมายได้

ชัดเจนและสอดคล้องกับเน้ือหาในเรื่อง	 	 ไม่ควรใช้คำาย่อ	ความยาวไม่ควรเกิน	 100	ตัวอักษร	

ถ้าชื่อเรื่องยาวมากอาจตัดเป็นชื่อเรื่องรอง	 (Subtitle)	 ควรหลีกเลี่ยงการใส่วลีที่ไม่จำาเป็น	

เช่น	“การศึกษา...”	หรือ	“การสังเกต...”	หรือ	“การทดลอง...”	 	 	 	 	

ชือ่ผู้เขยีน (Authors)		ระบชุือ่ของผูเ้ขียนให้ครบทกุทา่นทัง้ภาษาไทย	และภาษาองักฤษ		พรอ้ม

สถานที่ทำางาน		และผู้เขียนที่ให้การติดต่อ	(Corresponding	author)	ให้กำากับด้วยเครื่องหมาย
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ดอกจนั	และให้แยกรายละเอยีดของสถานท่ีตดิตอ่		หมายเลขโทรศพัท์	โทรสาร	และ/หรอื	e-mail	

address	ให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ

หน้าที่ 2 ประกอบด้วย         

บทคัดย่อ (Abstract)	บทความที่เป็นงานวิจัย	ปริทัศน์	และรายงานทางคลินิก	ให้เขียนในรูป

บทคัดย่อเชิงโครงสร้าง	 (Structured	abstract)	ประกอบด้วย:	 วัตถุประสงค์	 วัสดุและวิธีการ	

ผลการศึกษา	และข้อสรุป	ควรเขียนสั้น	ๆ 	ให้ครอบคลุมสาระสำาคัญของเรื่องทั้งหมด	มีทั้งภาษา

ไทยและภาษาองักฤษ	ไม่ควรเกิน	250	คำา	และไม่ควรใช้คำาย่อในบทคดัย่อ	ต้นฉบบัท่ีเป็นภาษา

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

แนบไว้ในส่วนท้ายสดุของต้นฉบบั	(ต่อจากเอกสารอ้างองิ)	ให้ใส่หมายเลขบรรทัดและหมายเลข

หน้าในเอกสารส่วนนี้ด้วย		 	 	 	 	 	 	 	

บทนำา (Introduction) อธิบายถึงพ้ืนฐานท่ีมาและความสำาคัญของปญหาโดยมีข้อมูลท่ีเพียง

พอสำาหรับให้ผู้อ่านเข้าใจและแปรผลการศึกษาได้	 และต้องทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

เฉพาะส่วนที่มีความสำาคัญเท่านั้น	นอกจากนี้ต้องระบุเหตุผล	สมมุติฐานและวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาให้ชัดเจน		 	 	 	 	 	 	 	 	

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

อุปกรณ์	ให้บอกรายละเอยีดและลกัษณะเฉพาะ	สิง่ท่ีนำามาศึกษา	เช่น	ชนิดสตัว์	จำานวนสตัว์	เพศ	

นำา้หนกั	อายุ	 เป็นต้น	ถ้าใช้สัตว์ในการศึกษา	ต้องระบุการได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จรรยาบรรณการใช้สตัว์เพ่ือการทดลองของสถาบนัท่ีผูเ้ขยีนสงักัด	2)	วิธีการ	เริม่จากการอธิบาย

การออกแบบการศึกษาหรือการทดลอง	 (study	 or	 experimental	 design)	 มีรายละเอียด

เพียงพอที่ผู ้อื่นสามารถทำาตามได้	 ถ้าเป็นวิธีการท่ีคิดค้นขึ้นใหม่ควรอธิบายโดยละเอียด	

แต่ถ้าเป็นวิธีการท่ีทราบกันอยู่แล้วและมีผู้เคยตีพิมพ์มาก่อน	 ไม่ต้องอธิบายซำ้าแต่ควรเขียน

แบบอ้างอิงและอธิบายเฉพาะส่วนท่ีดัดแปลงหรือเพ่ิมเติม	 พร้อมท้ังระบุแหล่งที่มาของยา	

หรือสารเคมี	 และวิธีวิเคราะห์ผลการศึกษาทางสถิติ	 ซึ่งรวมถึงการสรุปข้อมูล	 วิธีการทดสอบ

สมมุติฐาน	และระดับนัยสำาคัญทางสถิติ
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ผลการศึกษา (Results) 	 ควรรายงานผลการศึกษาตามลำาดับหัวข้อท่ีอยู่ในการออกแบบ

การศึกษา	 อย่างชัดเจน	 ดูได้ง่าย	 ถ้าผลไม่ซับซ้อน	 ไม่มีตัวเลขมาก	 ให้บรรยายเป็นร้อย

แก้ว	 ถ้ามีตัวเลขและตัวแปรมาก	 ควรใช้ตาราง	 กราฟ	 หรือแผนภูมิโดยไม่ต้องอธิบาย

ตัวเลขซำ้าอีกในเน้ือเรื่อง	 ยกเว้นข้อมูลสำาคัญๆ	 นอกจากน้ี	 ถ้ามีชื่อรูปภาพ	ปายในรูปภาพ	

ชื่อตาราง	 หมายเหตุท้ายตาราง	 และเน้ือหาในตารางต้องทำาเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด

วิจารณ์ (Discussion) เน้นในประเด็นหรือมุมมองท่ีใหม่และสำาคัญของการศึกษา	 ไม่ต้อง

อธิบายข้อมูลในรายละเอียดซำ้าในส่วนบทนำา	 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ	 สำาหรับการศึกษา

ที่เป็นการทดลอง	การอภิปรายอาจเริ่มที่การสรุปสั้นๆ	ในประเด็นหลักที่ค้นพบ	ให้อธิบายกลไก	

เหตุผล	 หรือตรรกะสำาหรับสิ่งที่ค้นพบ	 เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกับการศึกษา

อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ระบุข้อจำากัดของการศึกษา	วิจารณ์ผลที่ไม่ตรงตามที่คาดหวังอย่างไม่ปิดบัง	

และระบุความสำาคัญของสิ่งที่ค้นพบกับการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตและต่อคลินิกปฏิบัติ		

ข้อสรปุ (Conclusion)	ผลท่ีได้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการศกึษาหรอืไม่	หลกีเลีย่งการใช้ข้อความ

สรปุท่ีไม่มคีณุภาพ	 เพราะข้อมลูทีม่อียู่ไม่เพียงพอท่ีจะสรปุได้แบบน้ัน	ควรเขยีนอย่างย่อๆ	 โดย

กล่าวถงึผลสรปุทีไ่ด้จากการศึกษาทดลอง		และคณุค่าของงาน		เพ่ือผูอ่้านจะได้เข้าใจง่ายขึน้		

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)	ดูหลักเกณฑ์จากที่กล่าวถึงแล้วข้างต้น	 	

เอกสารอ้างอิง (References) กรุณาดูหมายเหตุ	(1)	ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด	 	

คำาบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง	กรุณาดูหมายเหตุ	(2)	ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด		

การเตรียมรูปภาพ และตาราง กรุณาดูหมายเหตุ	(3)	ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด

หมายเหตุ (1): การอ้างอิงเอกสาร (Citations)      

เอกสารอ้างอิงควรเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการประเภทมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการพิจารณา	 (peer-reviewed	 journals)	การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการในรูปแบบอื่นควร

หลีกเลี่ยงยกเว้นในกรณีท่ีมีความจำาเป็นย่ิง	 การเขียนอ้างอิงเอกสารในบทความทางวิชาการ

ทุกประเภท	จำาเป็นต้องมีการอ้างอิงไว้ทั้ง	2	ส่วน	คือ	ส่วนเนื้อเรื่อง	และส่วนท้ายเรื่อง	วารสาร

สัตวแพทยศาสตร์	 มข.	 กำาหนดให้การเขียนอ้างอิงเอกสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวารสาร	

“Veterinary	Microbiology”		รูปแบบในโปรแกรม	“Endnote”	 	 	 	

การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง (In-text citations)                   

	 การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง	เป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการอ้างอิงคละไปใน

ส่วนเน้ือเรือ่ง	ทำาให้ทราบว่าข้อความในส่วนน้ันนำามาจากแหล่งใด	โดยวารสารสตัวแพทยศาสตร์	

มข.	กำาหนดให้ใช้	การอ้างองิแบบชือ่ผูแ้ต่งและปีพิมพ์	(Author	year)	เขยีนการอ้างองิในเน้ือหา

ได้ดังนี้	
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 . ….The mentioned programs provided good protective levels of antibody in 1-3 weeks 

old	piglet	(Suradhat	and	Damrongwatanapokin,	2003).		

	 บทความทีบ่รรณาธิการรบัตพิีมพ์แลว้แตยั่งไมเ่ผยแพร	่ใหร้ะบ	ุ“กำาลงัพิมพ์”	(in	press)	

หลีกเลี่ยง	“ติดต่อส่วนตัว”	มาใช้อ้างอิง	 เว้นแต่มีข้อมูลสำาคัญมากที่หาไม่ได้ทั่วๆ	ไปให้ระบุชื่อ	

และวันที่ติดต่อในวงเล็บท้ายชื่อเรื่องที่อ้างอิง	

 การอ้างอิงส่วนท้ายเรื่อง (Reference citations)      

การอา้งองิสว่นทา้ยเรือ่งให้เรยีงลำาดบัอกัษร		ผูเ้ขยีนสามารถดตูวัอย่างไดจ้ากบทความ

ที่ตีพิมพ์ในวารสารสัตวแพทยศาสตร์	 มข.	ฉบับล่าสุด	การเขียนอ้างอิงท้ายเร่ืองต้องเขียนเป็น

ภาษาองักฤษทัง้หมด	เพ่ือความสะดวกในการทำาอา้งองิโยงเปน็ฐานข้อมลู	ในกรณีบทความท่ีตี

พิมพ์เป็นภาษาไทยนั้น	ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิงอ้างอิง	 	

บทความจากวารสาร (Articles in journals)

ชือ่ผูแ้ตง่.		ปพิีมพ์.	ชือ่บทความ.		ชือ่วารสาร			เล่มท่ีของวารสาร	(ฉบบัท่ี),	หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

Blome,	S.,	Grotha,	I.,	Moennig,	V.,	Greiser-Wilke,	I.,	2010.	Classical	swine	fever	virus	

in	South-Eastern	Europe—Retrospective	analysis	of	the	disease	situation	and	

molecular	epidemiology.	Veterinary	Microbiology	146,	276-284.

Boklund,	A.,	Toft,	N.,	Alban,	L.,	Uttenthal,	Å.,	2009.	Comparing	the	epidemiological	

and economic effects of control strategies against classical swine fever in 

Denmark.	Preventive	Veterinary	Medicine	90,	180-193.

Dürr,	S.,	zu	Dohna,	H.,	Di	Labio,	E.,	Carpenter,	T.E.,	Doherr,	M.G.,	2013.	Evaluation	of	

control and surveillance strategies for classical swine fever using a simulation 

model.	Preventive	Veterinary	Medicine	108,	73-84.

Kamakawa,	A.,	Thu,	H.T.V.,	Yamada,	S.,	2006.	Epidemiological	survey	of	viral	diseases	

of	pigs	in	the	Mekong	delta	of	Vietnam	between	1999	and	2003.	Veterinary	

Microbiology	118,	47-56.

Kortekaas,	J.,	Ketelaar,	J.,	Vloet,	R.P.M.,	Loeffen,	W.L.,	2011.	Protective	effi	cacy	of	a	

Classical swine fever virus C-strain deletion mutant and ability to differentiate 

infected	from	vaccinated	animals.	Veterinary	Microbiology	147,	11-18.
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Martínez-López,	B.,	Ivorra,	B.,	Ramos,	A.M.,	Fernández-Carrión,	E.,	Alexandrov,	T.,	

Sánchez-Vizcaíno,	J.M.,	2013.	Evaluation	of	the	risk	of	classical	swine	fever	

(CSF)	spread	from	backyard	pigs	to	other	domestic	pigs	by	using	the	spatial	

stochastic	disease	spread	model	Be-FAST:	The	example	of	Bulgaria.	

Veterinary	Microbiology	165,	79-85.

อ้างอิงหนังสือ 

ชื่อผู้แต่ง.		ปีพิมพ์.	บทที่,	In:	ชื่อบรรณาธิการ	(Ed.)	ชื่อหนังสือ.	ครั้งที่พิมพ์.	สำานักพิมพ์,	เมืองที่

พิมพ์,	หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.	 	 	 	 	 	 	 	 	

Jackson,	 P.G.G.,	Cockcroft,	 P.D.	 2007.	Chapter	 14	 -	 Antimicrobial	 therapeutics,	

	 In:			Handbook	of	Pig	Medicine.	W.B.	Saunders,	Edinburgh,	220-229.

2007.	Index	A2	-	Jackson,	Peter	GG,	In:		Cockcroft,	P.D.	(Ed.)	Handbook	of	Pig	

Medicine.	W.B.	Saunders,	Edinburgh,	290-296.

อ้างอิงหนังสอืประกอบการประชมุ เอกสารการประชมุวชิาการ (Conference proceedings)

ชื่อบรรณาธิการ,	editor(s).	ปีพิมพ์.	ชื่อเรื่อง.	ชื่อการประชุม;	วัน	เดือน	ปีที่ประชุม.	สถานที่จัด

ประชุม.	เมืองที่พิมพ์,		สำานักพิมพ์.	หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.	      

Harnden	P,	Joffe	JK,	Jones	WG,		editors.		2001.	Germ	cell	tumours	V.	Proceedings	of	

	 the	5th	Germ	Cell	Tumour	Conference;	Sep	13-15,	2001.		Leeds,	UK.	New	York:	

 Springer.  221-232.

อ้างอิงที่เปนวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation)       

ชื่อผู้นิพนธ์.	ปีพิมพ์.	ชื่อเรื่อง	[ประเภท/ระดับปริญญา].	เมืองที่พิมพ์,		มหาวิทยาลัย.	 	

Lemov	RM.	 2000.	 	 The	 laboratory	 imagination:	 experiments	 in	 human	and	 social	

	 engineering	[dissertation].	Berkeley	(CA),	University	of	California.	

อ้างอิงเอกสาร/บทความที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต     

ชื่อผู้แต่ง.	ชื่อบทความ	[ประเภทของสื่อ].	ชื่อหน่วยงานที่เผยแพร่/เจ้าของเว็บไซต์;	ปีพิมพ์	

[cited	ปี	เดือน	วันที่].	Available	from:	http://………….	 	 	 	 	 	
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Richardson ML. Approaches to differential diagnosis in musculoskeletal imaging  

	 [Internet].	Version	2.0.	Seattle	(WA):	University	of	Washington	School	of	

	 Medicine;	2000	[cited	2006	Nov	1].	Available	from:	http://www.rad.

	 washington.edu/mskbook/index.html

หมายเหตุ (2): การเขียนคำาบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง      

	 คำาอธิบายประกอบรูปภาพและตารางให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ	แม้ต้นฉบับจะเขียนภาษาไทย

ก็ตาม	ควรระบุความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้	 ในกรณีท่ีกำาหนดเครื่องหมายแสดงความแตก

ต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ให้กำากับ	P-value	และจำานวนสัตว์	 (n)	ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล

การทดลองในแต่ละกลุ่ม

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	และสรุป

จากผล	อยา่งชดัเจนให้พอเหมาะกับหน้ากระดาษในแนวต้ัง	ถ้ามมีากกว่า	1	ตาราง	ให้พิมพ์แยก

แผ่นและเรียงตามลำาดับ	หมายเลขของตารางให้พิมพ์เหนือตารางนั้นๆ		
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การส่งต้นฉบับ

	 การส่งต้นฉบับสามารถทำาได้	2	วิธ ี       

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	


