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วารสารสัตวแพทยศาสตร มข.

http://vmj.kku.ac.th/

วัตถุประสงค
 1. ตพิีมพบทความวิจยัและบทความทางวิชาการรปูแบบอืน่ ๆ ในสาขาสตัวแพทยศาสตร 

 และสาขาทีเ่ก่ียวของ ทีม่ศีกัยภาพในการสงเสรมิสขุภาพ สวัสดภิาพ และสมรรถนะของสัตว

 2. สงเสริมแลกเปลี่ยนความคิด และความสัมพันธอันดีระหวางนักวิชาการที่เกี่ยวของ

 กับสุขภาพสัตว และการผลิตสัตว

 3. เผยแพรเกียรติคุณของสถาบัน และวิชาชีพ

การดัชนีบทคัดยอ
 ในฐานขอมูลระดับชาติ Thailand Citation Index (TCI)

 ในฐานขอมูลนานาชาติ  CAB Abstracts

เจาของ คณะสัตวแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยขอนแกน

สํานักงาน สํานักงานคณบดี   คณะสัตวแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยขอนแกน

  อําเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน 40002

กําหนดออก ปละ  2  ฉบับ

คาสมาชิก 1 ป  160  บาท  2 ป  320  บาท  3 ป  480  บาท

  ตลอดชีพ  1,500  บาท  (ยืนยันสถานภาพทุก 5 ป)

เปลี่ยนแปลงที่อยู สงที่อยูใหมมาที่สํานักงานวารสารสัตวแพทยศาสตร  มข.
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KKU Veterinary Journal

http://vmj.kku.ac.th/

Aim and Scope : To publish peer-reviewed articles in all aspects of veterinary

    science with the potential to enhance the health, welfare, and 

   performance of animals, to promote the science and art of 

   veterinary medicine, and to provide a forum for discussion 

   and dissemination of ideas important to the profession.

Indexing and Abstracting : National database Thailand Citation Index (TCI)

International database CAB Abstracts

Owner :  KKU Veterinary Journal is owned and published by Faculty of

   Veterinary Medicine, Khon Kaen University,  Khon Kaen, Thailand.

Office :  Dean Office, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, 

   Khon Kaen, Thailand, 40002. Tel./Fax. 043-202404

Publishing Frequency : Twice yearly: Number 1 (January - June), 

   Number 2 (July - December)

Subscriptions : For one year, 160 baht; for two years, 320 baht; 

   for three years, 480 baht; for life-time membership, 1500 baht 

   (in this case subscribers need to confi rm their membership 

   every 5 year)

Price per issue : 80 baht

Change of Address : Send new address to the Journal’s offi ce
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สารจากบรรณาธิการ

 ถึงทานผูอานและสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. ฉบับ ประจําป 

พ.ศ. 2559 ไดเปล่ียนรูปลักษณใหมท้ังปกและภายในเลม และท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับทานสมาชิก

ท่ีกําลังเตรียมตนฉบับ โปรดอานรายละเอียดคําแนะนําผูเขียนท่ีคณะกรรมการจัดทําวารสาร

ไดปรับปรุงแกไขใหม  

ตัวอักษรท่ีใชเปล่ียนเปน Cordia New  ขนาดตัวอักษร 16  หากทานจัดการเอกสาร

อางอิงดวยโปรแกรม “Endnote” โปรดเลือกรูปแบบอางอิงตามวารสาร “Veterinary Microbiology” 

 การเขียนช่ือวิทยาศาสตร หรือ อักษรตัวเอียง โปรดไฮไลตตัวเอียงดวยสีเหลือง 

เชน Streptococcus suis เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบและจัดเอกสารของโรงพิมพ

  ทานผูเขียนโปรดตรวจสอบความถูกตองของเอกสารอางอิงและรายละเอียด ท้ังน้ีทาง

วารสารไมสามารถคนหรือเพ่ิมเติมขอมูลใหแกทานได ช่ือวารสารไมควรใชอักษรยอ คณะผูจัดทํา

จะตรวจสอบไดเพียงรูปแบบการเขียน โดยเฉพาะอยางย่ิงทานผูเขียนท่ีจะใชบทความวิจัยเพ่ือ

ประเมินผลงานทางวิชาการ ทางวารสารจะไมรับผิดชอบคุณภาพของผลงานทานจากขอผิดพลาด

ของเอกสารอางอิง 

 ทางวารสารยินดีรับบทความวิจัยท่ีเตรียมตนฉบับโดยใชภาษาอังกฤษ แตตองผานการ

ตรวจสอบความถูกตองของภาษามาแลวเปนอยางดี หากตนฉบับผิดไวยากรณ ทางวารสาร

ขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการตีพิมพโดยไมตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 

 จึงหวังวาทานผูอานและสมาชิกจะพอใจกับวารสารฉบับน้ี และใหความไววางใจ

สงบทความทางวิชาการมาตีพิมพกับเราตอไป

กชกร ดิเรกศิลป



ป
ท

ี่ 2
6 

ฉ
บ

ับ
ท

ี่ 1
 ม

กร
าค

ม
 - 

ม
ิถุน

าย
น

 2
55

9

วารสารสัตวแพทยศาสตร มข.

คณะที่ปรึกษา 
รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย วท.บ., Ph.D. อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

รศ. สพ.ญ. ดร. สุณีรัตน เอี่ยมละมัย
สพ.บ., F.R.V.C.S., 
Ph.D.

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ศ. น.สพ. ดร. เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
สพ.บ. (เกียรตินิยม),  
M.S., Ph.D.

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ศ. ดร. วันชัย มาลีวงษ วท.บ., Ph.D.
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ศ. น.สพ. ดร. รุงโรจน ธนาวงษนุเวช
สพ.บ. (เกียรตินิยม), 
M.S., Ph.D.

คณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศ. น.สพ. ดร. ทวีศักดิ์ สงเสริม
สพ.บ. (เกียรตินิยม), 
Ph.D.

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บรรณาธิการ

ผศ. สพ.ญ. ดร. กชกร ดิเรกศิลป 
สพ.บ. (เกียรตินิยม), 
M.S., Ph.D.

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผูชวยบรรณาธิการ

อ. น.สพ. สุวลักษณ ศรีสุภา สพ.บ., วท.ม.
คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผศ. สพ.ญ. ดร. ราณี ซิงห สพ.บ., M.S., Ph.D.
คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กองบรรณาธิการ
Prof. Dr. Han Soo Joo DVM., M.S., Ph.D. University of Minnesota, USA

Prof. Dr. Anil Taku DVM., M.S., Ph.D.

Sher-e-Kashmir University of 
Agricultural Sciences and 
Technology of Jammu 
(SKUAST-Jammu), India

Prof. Dr. Frank F. Mallory
B.Sc. (Hons), 
M.S., Ph.D.

Laurentian University, 
Sudbury, Ontario, Canada

ผศ. น.สพ. ดร .ไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล สพ.บ., M.S., Ph.D.
คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รศ. น.สพ. ปรีณัน จิตะสมบัติ สพ.บ., วท.ม.
คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน



Vo
l. 

26
 N

o.
 1

 J
AN

U
AR

Y 
- J

U
N

E 
20

16

ผศ. น.สพ. ดร. นฤพนธ คําพา สพ.บ., M.S., Ph.D.
คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รศ. น.สพ. สุทธิศักดิ์ นพวิญูวงศ สพ.บ., วท.ม.
คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผศ. สพ.ญ. ดร. จารุวรรณ คําพา
สพ.บ. (เกียรตินิยม), 
M.S., Ph.D.

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อ. สพ.ญ. ดร. สุภัทตรา จิตติมณี สพ.บ., ปร.ด.
คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผศ. สพ.ญ. ดร. สิริขจร ตังควัฒนา สพ.บ., วท.ม., ปร.ด.
คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผศ. น.สพ. ดร. เจษฎา จิวากานนท
สพ.บ. (เกียรตินิยม), 
M.S., Ph.D.

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รศ. น.สพ. ดร. สรรเพชญ อังกิตติตระกูล สพ.บ., วท.ม., ปร.ด.
คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

อ. สพ.ญ. ดร. ทรรศิดา พลอยงาม
สพ.บ. (เกียรตินิยม), 
M.S., Ph.D.

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อ. สพ.ญ. ดร. สุชีวา จันทรหนู สพ.บ., ปร.ด.
คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อ. สพ.ญ. ดร. ศริญญา ฤกษอยูสุข สพ.บ., M.S., Ph.D.
คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผศ. น.สพ. ดร. สมโภชน วีระกุล สพ.บ., Ph.D.
คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รศ. ดร. บงกช นพผล
วท.บ., M.P.H., 
M.Phil., Ph.D. 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผศ. น.สพ. ดร. ธวัชชัย โพธิ์เฮือง
สพ.บ. (เกียรตินิยม), 
วท.ม., ปร.ด.

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อ. สพ.ญ. ดร. ชุลีพร ศักดิ์สงาวงษ สพ.บ., วท.ม., ปร.ด.
คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผศ. น.สพ. ดร. ฤทธิชัย พิลาไชย
สพ.บ. (เกียรตินิยม), 
วท.ม., ปร.ด.

คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ฝายจัดการ
นางปรียาภรณ สุระชน

นางสาวรัตนา ดาวสาวะ

นางสุดารัตน บัวทวน   



ป
ท

ี่ 2
6 

ฉ
บ

ับ
ท

ี่ 1
 ม

กร
าค

ม
 - 

ม
ิถุน

าย
น

 2
55

9

KKU Veterinary Journal
Editorial Advisory Board
Assoc. Prof. Dr. Kittichai 
Triratanasirichai

B.Sc., Ph.D. President, Khon Kaen University

Assoc. Prof. Dr. Suneerat Aiumlamai D.V.M., F.R.V.C.S.,
Ph.D.

Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Prof. Dr. Cherdchai Ratanasethakul D.V.M. (Hons), 
M.S., Ph.D.

Faculty of Veterinary Medicine
Khon Kaen University

Prof. Dr. Wanchai Maleewong B.Sc., Ph.D. Faculty of Medicine, 
Khon Kaen University

Prof. Dr. Roongroje 
Thanawongnuwech

D.V.M. (Hons), 
M.S., Ph.D.

Faculty of Veterinary Medicine, 
Chulalongkorn University

Prof. Dr. Thaweesak Songserm D.V.M. (Hons), 
Ph.D.

Faculty of Veterinary Medicine, 
Kasetsart University

Editor 
Asst. Prof. Dr. Kochakorn Direksin D.V.M.(Hons), 

M.S., Ph.D.
Faculty of Veterinary Medicine,  
Khon Kaen University

Assistant Editor
Dr. Suvaluk Seesupa D.V.M., M.S. Faculty of Veterinary Medicine,  

Khon Kaen University

Asst. Prof. Dr. Ranee Singh D.V.M., M.S., 
Ph.D.

Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Section Editor
Prof. Dr. Han Soo Joo DVM., M.S., 

Ph.D.
University of Minnesota, USA

Prof. Dr. Anil Taku DVM., M.S., 
Ph.D.

Sher-e-Kashmir University of 
Agricultural Sciences and Technology 
of Jammu (SKUAST-Jammu), India

Prof. Dr. Frank F. Mallory B.Sc. (Hons), 
M.S., Ph.D.

Laurentian University, Sudbury, 
Ontario, Canada

Asst. Prof.Dr. Chaiyapas
Thamrongyoswittayakul

D.V.M., M.S., 
Ph.D.

Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Assoc. Prof. Preenun Jitasombuti D.V.M. , M.S. Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University



Vo
l. 

26
 N

o.
 1

 J
AN

U
AR

Y 
- J

U
N

E 
20

16

Asst. Prof. Dr. Naruepon Kampa D.V.M., M.S.,
Ph.D.

Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Assoc. Prof. Suttisak  
Nopwinyoowong

D.V.M., M.S. Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Asst. Prof. Dr. Jaruwan Kampa D.V.M.(Hons), 
M.Sc., Ph.D.

Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Dr. Supatra Chittimanee D.V.M., Ph.D. Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Asst. Prof. Dr. Sirikachorn 
Tangkawattana

D.V.M., M.S., 
Ph.D.

Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Asst. Prof. Dr. Jatesada Jiwakanon D.V.M.(Hons), 
M.S., Ph.D.

Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Assoc. Prof. Dr. Sunpetch 
Angkititrakul

D.V.M., M.S., 
Ph.D.

Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Dr. Trasida Ployngam D.V.M. (Hons), 
M.S., Ph.D.

Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Dr. Sucheeva  Junnu D.V.M., Ph.D. Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Dr. Sarinya  Rerkyusuke D.V.M., M.S.,  
Ph.D.

Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Asst. Prof. Dr. Sompoth Weerakun D.V.M., Ph.D. Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Assoc. Prof. Dr. Bongkot Noppon B.Sc., M.P.H., 
M.Phil., Ph.D. 

Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Asst. Prof. Dr. Tawatchai  Pohuang D.V.M.(Hons), 
M.S., Ph.D.

Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Dr. Chuleeporn Saksangawong D.V.M., M.S., 
Ph.D.

Faculty of Veterinary Medicine, 
Khon Kaen University

Asst. Prof. Dr. Rittichai Pilachai D.V.M.(Hons), 
M.S., Ph.D.

Faculty of Technology, Udon Thani 
Rajabhat University

Journal Management
Mrs.Preeyaporn Surachon

Mrs.Rattana Daosawa

Mrs.Sudarat Buatuan   



ป
ท

ี่ 2
6 

ฉ
บ

ับ
ท

ี่ 1
 ม

กร
าค

ม
 - 

ม
ิถุน

าย
น

 2
55

9

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ (เรียงตามลําดับอักษร)

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู

1 ผศ.สพ.ญ.ดร. กชกร ดิเรกศิลป คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

2 ผศ.สพ.ญ.ดร. จารุวรรณ คําพา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

3 ผศ.ดร. ฐิติมา นุตราวงค คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

4 น.สพ. ดําเนิน สืบเสาะงาม บริษัท Food and farm assurance จํากัด

5 รศ.ดร. บงกช นพผล คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

6 ผศ.สพ.ญ.ดร. ประภาพร ตั้งธนธานิช คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

7 ผศ.น.สพ.ดร. พีระพล สุขอวน คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

8 สพ.ญ.ดร. พัชรา เผือกเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

9 ผศ.สพ.ญ.ดร. ราณี ซิงห คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

10 สพ.ญ.ดร. สุชีวา จันทรหนู คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

11 ผศ.น.สพ.ดร. สุวิทย อุปสัย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

12 รศ.น.สพ. สุทธิศักดิ์ นพวิญูวงศ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน





วารสาร 
สัตวแพทยศาสตร มข. 1

ป
ท

ี่ 2
6 

ฉ
บ

ับ
ท

ี่ 1
 ม

กร
าค

ม
 - 

ม
ิถุน

าย
น

 2
55

9

RESEARCH ARTICLE

Effi cacy of ensiled banana leaves on production 

performance of laying hens

Tharinee Yikhio, Paneeda Pumjureerat, Apinya Suyoteethanarat, Prapassorn Plapundee, 

Surat Lomthaisong, Kittikorn Suriwong,Yingluck Moonsan, Preecha Moonsan*

Abstract
Objective - To evaluate ensiled banana leaves on performance and cost of production in 

laying hens.

Materials and Methods - Experiment 1, banana leaves were subjected to a pre-treatment 

by using the effective microorganism (EM) for 7 days. The banana leaves were divided 

into 4 treatments (T), with 3 replicates and 3 samples; treatment 1 (control), T2, T3, 

and T4 with EM inclusions at 0, 20, 40, and 80 ml./500 gram of banana leaves, 

respectively. Then, all samples were evaluated for their physical characteristics and 

chemical compositions. Experiment 2, select the best formula of ensiled banana leaves 

from the experiment 1 for a performance test in laying hens with the completely randomized 

experimental design.  Thirty-six 21 weeks old of commercial breed (CP Brown) laying 

hens were used, and divided into 3 treatment groups with 6 replicates, 2 hens per 

each replicate. The hens were followed for 35 days. Group 1 (G1), TG2, and G3 

composted of ensiled banana leaves at 0% (control), 5%, and 10 % in the feed formula, 

respectively. 

Results - Experiment 1, the overall physical characteristic score of T4 was 

significantly higher than T3, T2, and T1 (P<0.05). Protein levels (%) of T4 (13.91 ± 0.12), 

T3 (13.71 ± 0.13), and T1 (13.60 ± 0.09) were significantly higher than that of T2 (12.85 

± 0.21) (P<0.01). Experiment 2, the production performances, i.e., average feed intake 

(gram/head/day) of G3 (98.74 ± 0.12) was significantly higher than G2 (90.31 ± 1.43), 

and G1 (82.57 ± 1.53) (P<0.01). Total weight of eggs and average egg production 

were not significantly different (P>0.05).  Feed to egg weight conversion ratio of G3 
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(3.98 ± 0.21) was significantly higher than G2 (3.23 ± 0.12), and G1 (3.06 ± 0.21) 

(P<0.05). Total feed cost (bahts/group) of G3 (100.02 ± 0.12) was significantly higher 

than G2 (90.72 ± 1.43), and G1 (84.90 ± 1.57) (P<0.01). Egg quality; yolk color, 

albumen height, shell thickness and Haugh unit were not different (P>0.05).  

Conclusion - Levels of protein and energy in banana leaves were improved by EM 

fermentation, but did not affect the fiber fraction.   Use of ensiled banana leaves in the 

diet could increase feed intake and egg production cost in laying hens.  However, the 

ensiled banana leaves had no effect on egg quality. Therefore, further study is 

needed to improve the quality of banana leaves.  

Keywords: ensiled banana leave, Effective microorganism, laying hen, performance, 

production cost
Faculty of Food and Agricultural Technology, Pibulsongkram Rajabhat University, Muang, Phitsanulok 65000 
Thailand

* Corresponding author E-mail: pmoonsan@yahoo.com
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บทความวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของใบกลวยหมัก

ตอสมรรถภาพการผลิตของไกไข

ธาริณี  ย่ีค้ิว   ภาณีดา ภุมจุรีรัตน   อภิญญา สุโยธีธนรัตน   ประภัสสร ปลาพันธดี   สุรัตน ลอมไธสง 

  กิตติกร สุริวงค   ย่ิงลักษณ มูลสาร   ปรีชา มูลสาร*

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื�อศกึษาผลการใช้ใบกล้วยหมกัตอ่สมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ และต้นทนุ

การผลติไข่

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ การทดลองที� 1 การใช้จุลินทรีย์ที�มีประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) 

หมกัใบกล้วยเป็นระยะเวลา 7 วนั โดยแบง่เป็น 4 กลุม่การทดลอง กลุม่ละ 3 ซํ �าๆ ละ 3 ตวัอยา่ง 

คือ กลุม่ที� 1 (กลุม่ควบคมุ), 2, 3 และ 4 ใช้อีเอม็ในการหมกัที�ระดบัความเข้มข้น 0, 20, 40 และ 

80 มิลลลิติรตอ่ใบกล้วย 500 กรัม ตามลําดบั ประเมินเพื�อเปรียบเทียบลกัษณะทางกายภาพ

และองค์ประกอบทางเคมีของแต่ละสตูร ในการทดลองที� 2 เลือกสตูรการหมกัใบกล้วยที�ดี

ที�สดุของการทดลองที� 1 เพื�อใช้เตรียมใบกล้วยเป็นวตัถดุิบอาหารไก่ไข ่ เพื�อศกึษาสมรรถภาพ

การผลติของไก่ไขส่ายพนัธุ์ลกูผสมทางการค้า (ซีพี บราวน์) อาย ุ21 สปัดาห์ เพศเมีย จํานวน 

36 ตวั วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์แบ่งเป็น 3 กลุม่ทดลองๆ ละ 6 ซํ �า ๆ ละ 2 ตวั 

เลี �ยงในกรงตบัเป็นระยะเวลา 35 วนั โดยกลุม่ทดลองที� 1, 2 และ 3 ได้รับอาหารที�มีใบกล้วย

หมกัอีเอม็ในระดบัร้อยละ 0 (กลุม่ควบคมุ), 5 และ 10 ตามลําดบั

ผลการศกึษา การทดลองที� 1 พบวา่คะแนนรวมลกัษณะทางกายภาพของสตูรที� 4 มีคา่สงูกวา่

สตูรที� 3, 2 และ 1 อยา่งมีนยัสําคญั (P<0.05) ระดบัโปรตีนสตูรที� 4 (13.91 ± 0.12), 3 (13.71 ± 

0.13) และ 1 (13.60 ± 0.09) มีคา่สงูกวา่สตูรที� 2 (12.85 ± 0.21) (P<0.01) การทดลองที� 2 พบ

วา่ สมรรถภาพการผลติ ได้แก่ ปริมาณการกินได้เฉลี�ยตอ่ตวั (กรัม/ตวั/วนั) ของกลุม่ทดลองที� 3 (98.74 

± 0.12) สงูกวา่กลุม่ทดลองที� 2 (90.31 ± 1.43) และกลุม่ทดลองที� 1 (82.57 ± 1.53) (P<0.01) 

นํ �าหนกัไขร่วมทั �งหมด และอตัราการให้ผลผลติไขเ่ฉลี�ยไมมี่ความแตกตา่งกนั (P>0.05) อตัรา

การเปลี�ยนอาหารเป็นนํ �าหนกัไขข่องกลุม่ทดลองที� 3 (3.98 ± 0.21) สงูกวา่กลุม่ทดลองที� 2 (3.23 

± 0.12) และกลุม่ทดลองที� 1 (3.06 ± 0.21) (P<0.05) ต้นทนุคา่อาหารทั �งหมด (บาท) ของกลุม่

ทดลองที� 3 (100.02 ± 0.12) สงูกวา่กลุม่ทดลองที� 2 (90.72 ± 1.43) และกลุม่ทดลองที� 1 (84.90 
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± 1.57) (P<0.01) คณุภาพของไข ่ได้แก่ สีของไขแ่ดง ความสงูไขข่าว ความหนาของเปลือกไข ่

และคณุภาพไขโ่ดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05)

ข้อสรุป การใช้อีเอม็หมกัใบกล้วยมีผลเพิ�มระดบัโปรตีนและพลงังาน แตไ่มมี่ผลตอ่องค์ประกอบ

ของเยื�อใย สว่นการใช้ใบกล้วยหมกัจลุินทรีย์ในอาหาร ทําให้ไก่กินอาหารเพิ�มขึ �นและมีต้นทนุ

การผลิตไข่สงูขึ �น แต่ไม่มีผลต่อคณุภาพไข่ จึงควรศึกษาเพิ�มเติมเพื�อให้ได้ข้อมลูสําหรับการ

ปรับปรุงคณุภาพใบกล้วย

คําสาํคัญ: ใบกลว้ยหมกั จลุนิทรย์ีท่ีมีประสทิธภิาพ ไกไ่ข ่ประสทิธิภาพการผลติ ตน้ทุน

การผลิต

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

* ผูเขียนที่ใหการติดตอ อีเมล: pmoonsan@yahoo.com
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บทนํา

 เกษตรกรผู้ เลี �ยงไก่ไข่ในพื �นที� ตําบลจอมทอง อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ประสบ

ปัญหาเรื�องต้นทนุคา่อาหารสตัว์สงู ทําให้ไมไ่ด้กําไรจากการผลติไขไ่ก่ โดยมีต้นทนุการผลติไข่

ตอ่หนึ�งฟองเฉลี�ยประมาณ 3.50 – 4.25 บาท (ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เกษตรกร) จงึต้องการ

นําใบกล้วยนํ �าว้าซึ�งเป็นผลพลอยได้จากต้นกล้วยที�มีเป็นจํานวนมากในท้องถิ�นมาใช้เป็นอาหาร

เสริมสําหรับเลี �ยงไก่ไข่เพื�อลดต้นทนุค่าอาหาร อย่างไรก็ตามใบกล้วยเป็นวตัถดุิบที�มีเยื�อใย

สงู เฉลี�ยร้อยละ 23-28 และมีสารอาหาร เช่น โปรตีนตํ�า โดยเฉลี�ยอยู่ระหว่างร้อยละ 9-12 

(Anonymous, 2008; Babatunde, 1992) จึงควรทําการศกึษาแนวทางการเพิ�มคณุค่าทาง

โภชนะให้แก่ใบกล้วยก่อน 

 วิธีการที�นา่สนใจได้แก่ การนําใบกล้วยหมกักบัจลุนิทรีย์ที�สามารถยอ่ยสลายเซลลโูลส 

หรือคาร์โบไฮเดรตส่วนที�ย่อยยากเพื�อให้สตัว์สามารถใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ �น ตลอดจนเพิ�ม

ระดบัโปรตีนในวสัดหุมกัได้ ซึ�งมีรายงานว่า จลุินทรีย์ที�มีประสิทธิภาพหรืออีเอ็ม (Effective

microorganism; EM) เป็นสว่นผสมของจลุนิทรีย์ที�มีประโยชน์ และมีอยูต่ามธรรมชาตหิลายชนิด 

(Chantsavang et al., 1998; Higa and Parr, 1994; Samarasinghe et al., 2004) จลุนิทรีย์

เหล่านี �มีคณุสมบตัิแตกต่างกนั ได้แก่ 1) จลุินทรีย์พวกเชื �อราที�มีเส้นใย ทําหน้าที�เป็นตวัเร่ง

การยอ่ยสลาย 2) จลุนิทรีย์พวกสงัเคราะห์แสง ทําหน้าที�สงัเคราะห์สารอินทรีย์ให้แก่วสัดหุมกั 

3) จลุินทรีย์ที�ใช้ในการหมกัทําหน้าที�เป็นตวักระตุ้นให้การย่อยสลายเกิดขึ �นได้ดี 4) จลุินทรีย์

พวกตรึงไนโตรเจน ทําหน้าที�ตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ เพื�อให้วสัดหุมกัผลิตสารที�เป็น

ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต เช่น โปรตีนและสารอินทรีย์อื�น ๆ และ 5) จลุินทรีย์พวกสร้าง

กรดแลคติก ซึ�งมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื �อราและแบคทีเรียที�เป็นโทษ (Chantsavang

et al., 1998; Higa and Parr, 1994) โดยจลุินทรีย์ที�รวมอยู่ส่วนใหญ่เป็นจลุินทรีย์ในกลุ่ม

แลคโตบาซิลลสัและยีสต์ และจุลินทรีย์อื�นๆ ที�รวมอยู่ในปริมาณน้อย พบว่าอีเอ็มสามารถ

นํามาหมกัสว่นตา่งๆ ของพืชและเศษเหลอืทางการเกษตรเพื�อยอ่ยสลายสารอินทรีย์ (Higa and 

Parr, 1994) ตลอดจนพบวา่เพิ�มการยอ่ยได้และการใช้ประโยชน์ของเยื�อใยได้ในสตัว์หลายชนิด 

(Higa and Parr, 1994; Samarasinghe et al., 2004) นอกจากนี �การเพิ�มกากนํ �าตาลลงไปใน

การหมกั เพื�อให้เป็นอาหารของจลุนิทรีย์ในอีเอม็ซึ�งจะทําให้กระบวนการหมกัเกิดขึ �นได้เร็วและ

มีประสทิธิภาพดีขึ �น (Higa and Parr, 1994; Lertrattanapong et al., 2012)  
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 

การทดลองที� 1 การใช้อีเอม็ปรับปรุงคุณภาพของใบกล้วยโดยวธีิการหมัก

 1. เตรียมใบกล้วยนํ �าว้าสด เลาะเส้นกลางใบออก หั�นหรือสบัด้วยมีดเป็นชิ �นเลก็ ๆ ขนาด

ประมาณ 0.5 ตารางเซนตเิมตร นํามาหมกัในสภาพไร้อากาศ เป็นระยะเวลา 7 วนั ทําการทดลอง

หมกั 4 กลุม่ๆ ละ 3 ซํ �า ๆ ละ 3 ถงุ รวมเป็น 36 ถงุ โดยแตล่ะกลุม่การทดลองมีสว่นผสมของ

อีเอ็ม 0, 20, 40 และ 80 มิลลิลิตร ร่วมกบักากนํ �าตาล 80 มิลลิลิตร ตอ่ใบกล้วย 500 กรัม 

เทา่กนัทกุกลุม่

 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ เมื�อหมกัครบระยะเวลาการหมกั 7 วนัแล้ว

เปิดถงุใบกล้วยหมกัแตล่ะกลุม่เพื�อประเมินลกัษณะทางกายภาพตามมาตรฐานพืชหมกัของกรม

ปศสุตัว์ ได้แก่ กลิ�น เนื �อพืชหมกั และสี (Anonymous, 2004)

 3. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (A.O.A.C., 1990) ได้แก่ วตัถแุห้ง โปรตีน ไขมนัเถ้า 

เยื�อใยที�ไม่ละลายในสารซกัฟอกที�เป็นกลาง (Neutral detergent fiber; NDF) และพลงังาน 

เปรียบเทียบระหวา่งกลุม่การทดลอง เพื�อหาสตูรการหมกัที�ทําให้ใบกล้วยมีคณุคา่ทางโภชนะ

สงูที�สดุ และเหมาะสาํหรับศกึษาการใช้ใบกล้วยหมกัทดแทนอาหารไก่ไขต่อ่สมรรถภาพการผลติ

และต้นทนุการผลติไขใ่นการทดลองที� 2 

การทดลองที� 2 ศกึษาการใช้ใบกล้วยหมักทดแทนอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต

และต้นทนุการผลิตไข่

 งานวิจยันี �ทดลองเลี �ยงไก่ในโรงเรือนระบบเปิด ณ ฟาร์มปศสุตัว์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

พิบลูสงคราม (สว่นทะเลแก้ว) ตําบลพลายชมุพล อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก โดยใช้ไก่ไขพ่นัธุ์

ลกูผสมทางการค้า (ซีพี บราวน์) อายุ 21 สปัดาห์ เพศเมีย จํานวน 36 ตวั ขงัในกรงตบั 

18 กรง ๆ ละ 2 ตวั ใช้เวลาในการเลี �ยง 35 วนั วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ แบง่เป็น 

3 กลุม่ทดลองๆ ละ 6 ซํ �า ๆ ละ 2 ตวั แตล่ะกลุม่ทดลองให้อาหารที�มีใบกล้วยหมกัผสมในสตูร

อาหารที�ระดับร้อยละ 0, 5 และ 10 ซึ�งอาหารทดลองมีการคํานวณและปรับสูตรอาหาร

ทั �งสามกลุ่ม ให้มีความเท่าเทียมกันของสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีน พลงังาน แคลเซียม 

และกรดอะมิโนที�จําเป็น ให้อาหารสองมื �อต่อวนั ในเวลาเช้า (07.30-08.00 น.) และเย็น 

(15.30-16.00 น.) ในปริมาณ 110 กรัมต่อตวัต่อวนั ตามค่าเฉลี�ยความต้องการของไก่ไข่

ในระยะไข ่(Simakorapint, 1999) มีนํ �าสะอาดให้กินตลอดเวลา 

 สงัเกตพฤติกรรมและสขุภาพไก่ระหว่างให้อาหาร และเก็บไข่ ทําความสะอาดกรง 

และโรงเรือนทกุวนั ไขที่�เก็บได้จากแตล่ะซํ �าจะถกูสุม่ร้อยละห้าสบิ เพื�อนําไปวิเคราะห์คณุภาพ

ไขด้่วยเครื�องตรวจวดัคณุภาพไขแ่บบอตัโนมตั ิรุ่นอีเอม็ที-5200 (Egg Multi Tester-5200)
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การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล

1) สมรรถภาพการผลติ ได้แก่ ปริมาณอาหารที�กินได้ นํ �าหนกั อตัราการเจริญเตบิโต ปริมาณ

และนํ �าหนกัไข่ที�ผลิตได้ คณุภาพไข่ การป่วย อตัราการตาย ราคาอาหารทดลอง และต้นทนุ

การผลติ

2) ทําการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของแต่ละกลุ่มการทดลอง และวิเคราะห์

ความแปรปรวนของข้อมลู (Analysis of variance) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ระยะเวลาดําเนินการวิจัย

1)  การทดลองที� 1 ระหวา่งวนัที� 20 เมษายน 2558 ถงึ วนัที� 21 พฤษภาคม 2558

2)  การทดลองที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

ผลการศึกษา

การทดลองที่ 1 

 พบว่าใบกล้วยหมกัมีลกัษณะทางกายภาพที�ดี มีกลิ�นเปรี �ยวและหอมคล้ายกบักลิ�น

ผลไม้ดอง มีสเีหลอืงอมเขียว หรือนํ �าตาลทอง และเนื �อใบกล้วยที�หมกัมีลกัษณะแนน่ ไมล่ื�น หรือ

เนา่เสยี ได้คณุลกัษณะตรงตามมาตรฐานพืชหมกัของกรมปศสุตัว์ (Anonymous, 2004) คะแนน

รวมลกัษณะทางกายภาพทางด้านกลิ�น สี เนื �อสมัผสั และคะแนนโดยรวม (Table 1) ของกลุม่

ทดลองที� 4 มีคา่สงูกวา่กลุม่ที� 3, 2 และ 1 อยา่งมีนยัสําคญั (P<0.05) 

 เมื�อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (Table 2) พบวา่วตัถแุห้งของใบกล้วยหมกัแตล่ะ

กลุม่มีคา่ใกล้เคียงกนัอยูใ่นระดบัร้อยละ 29.40-30.81 ระดบัโปรตีนของสตูรที� 4 สงูกวา่สตูรที� 

3, 1 และ 2 ได้แก่ร้อยละ 13.91, 13.71, 13.60 และ 12.85 ในฐานวตัถแุห้งตามลําดบั (P<0.01)

นอกจากนี �พบว่าการหมกัด้วยอีเอ็ม มีแนวโน้มทําให้ค่าพลงังานในใบกล้วยหมกัสงูขึ �น โดย

สตูรที� 4 มีคา่พลงังานสงูที�สดุ รองลงมาคือ สตูรที� 3, 2 และกลุม่ควบคมุมีคา่พลงังานตํ�าที�สดุ 

คือ 4,407.92, 4,349.74, 4,331.90 และ 4,277.90 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม ตามลําดับ 

องค์ประกอบเถ้าของสตูรที� 4 สงูกวา่สตูรที� 3, 1 และ 2 คดิเป็นร้อยละ 8.64, 7.75, 5.76 และ 

5.06 ตามลาํดบั (P<0.01) เยื�อใยที�ไมล่ะลายในสารซกัฟอกที�เป็นกลาง และไขมนัของแตล่ะกลุม่

การทดลองมีคา่ใกล้เคียงกนัและไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ
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Table 1. Physical characteristic scores of the ensiled banana leaves

Table 2. Effects of effective microorganism on nutrient compositions of ensiled 

banana leaves

*a, b, c Means with different superscripts within the same column are significantly different (P < 0.01)

** NDF: Neutral detergent fiber

การทดลองที่ 2 

 ใช้สตูรการหมกัใบกล้วยของกลุม่ที� 4 จากการทดลองที�หนึ�ง เตรียมใบกล้วยเพื�อใช้เป็น

วัตถุดิบในสูตรอาหารไก่ไข่ เพื�อศึกษาสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และต้นทุนการผลิต

Treatment T1 T2 T3 T4 P-value

Odor1 6.96 ± 0.94d 7.19 ± 1.11d 9.63 ± 1.18c 10.15 ± 0.56c 0.00**

Texture2 2.31 ± 0.41d 2.56 ± 0.36d 2.61 ± 0.33d 3.20 ± 0.24c 0.00**

Color3 2.06 ± 0.31b 2.06 ± 0.24b 2.20 ± 0.29b 2.57 ± 0.73a 0.01*

Overall4 11.33 ± 1.66e 11.79 ± 1.71e 14.44 ± 1.19d 15.92 ± 1.53c 0.00**

Quality Medium Medium Medium Good

The assessment followed the score (points) as described by the department of livestock development (Anonymous, 2004); 
1 Odor; the fragrance smells like pickled fruits or vinegar = 12, not aromatic or slightly fruity = 8, very pungent smell = 4,  rancid or 

moldy smell = 0
2 Texture; tight, leaves and stems that remain intact and undiluted = 4, tight with tender leaves and stems, slippery mucous = 2, tight 

with very tender leaves and stems, impurities = 1, very dirty and muddy slime = 0.
3 Color; yellow-green or khaki = 3, yellowish green or dark green = 2, brown = 1, dark brown or black = 0
4 Overall quality (total points);  very good = 20-25, good = 15-19, medium = 6-14, low = 0-5

*a, b Means with different superscripts within the same row are significantly different (P < 0.05)

**c, d, e Means with different superscripts within the same row are significantly different (P < 0.01)

Treatment Dry matter

(%)

Protein

(% DM)

Energy

(Kcal/kg)

Ash

(% DM)

NDF**

(% DM)

Fat

(% DM)

T1 30.59 ± 0.55 13.60 ± 0.09a 4,277.90 ± 91.91 5.76 ± 0.37c 45.72 ± 0.80 8.39 ± 1.31

T2 29.40 ± 0.41 12.85 ± 0.21b 4,331.90 ± 7.66 5.06 ± 0.17c 48.79 ± 1.71 7.55 ± 1.91

T3 30.78 ± 0.50 13.71 ± 0.13a 4,349.74 ± 15.56 7.75 ± 0.40b 47.29 ± 0.85 7.18 ± 1.77

T4 30.81 ± 0.66 13.91 ± 0.12a 4,407.92 ± 34.59 8.64 ± 0.06a 46.95 ± 0.91 8.63 ± 0.10

P-value 0.221 0.000* 0.104 0.000* 0.308 0.600
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ในการทดลองที� 2 พบวา่ สมรรถภาพการผลติ (Table 3) ได้แก่ ปริมาณการกินได้เฉลี�ยตอ่ตวั 

(กรัม/ตวั/วนั) ของกลุม่ทดลองที� 3 (98.74) สงูกวา่กลุม่ทดลองที� 2 (90.31) และกลุม่ทดลองที� 1 

(82.57) อยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.01) นํ �าหนกัไขร่วมทั �งหมด และอตัราการให้ผลผลติไขเ่ฉลี�ยไมมี่

ความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) อตัราการเปลี�ยนอาหารเป็นนํ �าหนกัไข่ของกลุม่ทดลอง

ที� 3 (3.98) สงูกวา่กลุม่ทดลองที� 2 (3.23) และกลุม่ทดลองที� 1 (3.06) อยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) 

ต้นทนุคา่อาหารทั �งหมด (บาท) ของกลุม่ทดลองที� 3 (100.02) สงูกวา่กลุม่ทดลองที� 2 (90.72) 

และกลุม่ทดลองที� 1 (84.90) อยา่งมีนยัสําคญั (P<0.01) คณุภาพของไข ่ ได้แก่ สีของไขแ่ดง 

ความสูงไข่ขาว ความหนาของเปลือกไข่ และคุณภาพไข่โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ

(P>0.05) 

Table 3. Effects of feeding ensiled banana leaves on production performance and 

the egg quality in laying hens

Haugh unit : AA level = more than 72 point, A level = between 60-71 point, and B level = less than 60 points. 

Yolk color (point): 1 through 15 according to the standard color fan

Data are means ± SD values (n=  12 per treatment group) 

* a, b  Means with different superscripts within the same row are significantly different (P < 0.05) 

** c, d, e Means with different superscripts within the same row are significantly different (P < 0.01)

Parameters
Levels of ensiled banana leaves inclusion (%)

P-value
0% 5% 10%

Feed intake (g/hen/day) 82.57 ± 1.53e 90.31 ± 1.43d 98.74 ± 0.12c 0.000**

Egg mass (g) 1,908.73 ± 116.56 1,958.51 ± 45.62  1,752.62 ± 85.09 0.272

Egg production rate (%) 63.21± 3.214 56.78 ± 1.584 58.92 ± 4.786 0.441

FCR (g/g) 3.06 ± 0.21b 3.23 ± 0.12b 3.98 ± 0.21a 0.015*

Feed cost (baht/kg.) 14.69 14.35 14.47

Total feed cost (baht) 84.90 ± 1.57e 90.72 ± 1.43d 100.02 ± 0.12c 0.000**

Egg weight (g/egg) 49.68 ±  1.06b 55.27 ± 0.72a 54.29 ± 1.70a 0.02*

Yolk color (point) 3.70 ±  0.41 5.60 ± 0.94 6.40 ± 0.63 0.06

Albumin height (mm.) 3.96 ± 0.18 4.30 ± 0.41 3.97 ± 0.42 0.75

Egg shell thickness (mm.) 0.64 ± 0.02 0.64 ± 0.01 0.61 ± 0.01 0.19

Haugh unit 61.18 ± 1.33 60.71 ± 3.72 59.21 ± 2.99 0.88
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วิจารณ์ 

1. การทดลองที่ 1 การใชอีเอ็มปรับปรุงคุณภาพของใบกลวยโดยวิธีการหมัก

 1.1 ลักษณะทางกายภาพ

 ใบกล้วยหมกัทกุกลุ่มมีลกัษณะทางกายภาพที�ดี ได้คณุลกัษณะตรงตามมาตรฐาน

พืชหมกัของกรมปศสุตัว์ (Anonymous, 2004; Lertrattanapong et al., 2012) โดยกลุม่ทดลองที� 4 

มีประสทิธิภาพการหมกั ลกัษณะทางกายภาพโดยรวมดีที�สดุ เนื �อใบกล้วยหมกัมีลกัษณะแนน่ 

มีสิ�งเจือปนหรือเชื �อราน้อยกวา่กลุม่ทดลองอื�นๆ นา่จะเนื�องมาจากการหมกัใบกล้วยด้วยอีเอม็ 

มีสว่นชว่ยสนบัสนนุให้กระบวนการหมกัเกิดขึ �นอยา่งมีประสทิธิภาพ (Higa and Parr, 1994; 

Lertrattanapong et al., 2012) 

 1.2 องค์ประกอบทางเคมี

 องค์ประกอบทางเคมีของใบกล้วยที�หมกัครบ 7 วนั พบว่า มีวตัถแุห้งร้อยละ 30.81 

ของนํ �าหนกัแห้ง โปรตีนร้อยละ 13.91 พลงังานรวม 4,407.92 กิโลแคลอรีตอ่กิโลกรัม เถ้าร้อยละ 

8.64 เยื�อใยที�ไม่ละลายในสารละลายที�เป็นกลางร้อยละ 46.95 และไขมนัร้อยละ 8.63 ของ

นํ �าหนักแห้ง มีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกับพืชหมักที�มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดอื�น 

เชน่ หญ้าเนเปียร์ยกัษ์ หญ้ากินนีสมีว่ง และต้นข้าวโพดหวาน ซึ�งมีโปรตีนเฉลี�ยอยูใ่นชว่งร้อยละ 

11.10-14.88 (Lertrattanapong et al., 2012) และเมื�อเปรียบเทียบกบัองค์ประกอบทางเคมี

ของใบกล้วยที�ไมไ่ด้หมกั ซึ�งมีวตัถแุห้งร้อยละ 28.00 โปรตีนร้อยละ 11.70 พลงังานรวม 4,335 

กิโลแคลอรี เถ้าร้อยละ 13.70 เยื�อใยที�ไมล่ะลายในสารละลายที�เป็นกลางร้อยละ 24.30 และ

ไขมนัร้อยละ 7.60 ของนํ �าหนกัแห้ง (Anonymous, 2008) จะเหน็ได้วา่ ใบกล้วยหมกัมีโภชนะ

สงูกวา่ใบกล้วยที�ไมไ่ด้หมกั แสดงให้เหน็วา่การหมกัด้วยอีเอม็ทําให้ใบกล้วยมีโปรตีน พลงังาน 

และไขมนั เพิ�มมากขึ �นกวา่ใบกล้วยที�ไมไ่ด้หมกั นา่จะเนื�องมาจากอีเอม็ประกอบด้วยจลุนิทรีย์

หลายกลุ่มรวมทั �งจลุินทรีย์ที�สามารถตรึงไนโตรเจน  และยีสต์ซึ�งมีความสามารถในการเพิ�ม

โปรตีนให้แก่วสัดหุมกั (Chantsavang et al., 1998; Higa and Parr, 1994) อยา่งไรก็ตาม

การหมกัด้วยอีเอ็มและกากนํ �าตาลในระยะเวลา 7 วนั ไม่มีผลต่อองค์ประกอบของเยื�อใย

ในใบกล้วย สอดคล้องกับ Oboh and Akindahunsi (Oboh and Akindahunsi, 2003) 

ซึ�งอธิบายวา่ ยีสต์สามารถสร้างเอนไซม์ซึ�งเป็นสารโปรตีนออกมาในระหวา่งกระบวนการหมกั

ทําให้วสัดหุมกัมีโปรตีนเพิ�มขึ �น และรายงานเพิ�มเติมว่าการหมกัยีสต์ทําให้ระดบัไขมนัในแปง้

มนัสําปะหลงัเพิ�มขึ �นจากร้อยละ 3.6 เป็น 4.5 โดยไมมี่การเปลี�ยนแปลงของระดบัเยื�อใย

 จากองค์ประกอบทางเคมีของใบกล้วยหมักอีเอ็มของทั �ง 4 กลุ่มทดลอง พบว่า 

กลุม่ทดลองที� 4 มีองค์ประกอบทางเคมีเหมาะสําหรับนําไปเป็นวตัถดุิบอาหารสตัว์ เนื�องจาก

มีระดบัโปรตีน พลงังาน และไขมนัสงูกวา่ทกุกลุม่ทดลอง 
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2. การทดลองท่ี 2 ผลการใชใบกลวยหมักอีเอ็มในอาหารตอสมรรถภาพการผลติของไกไข

 งานวิจยันี � แบง่เป็น 3 กลุม่ทดลอง โดยกลุม่ทดลองที� 1 ให้อาหารผสม (กลุม่ควบคมุ) 

กลุม่ทดลองที� 2 ให้ใบกล้วยหมกัผสมในสตูรอาหารที�ระดบัร้อยละ 5 และกลุม่ทดลองที� 3 ให้ใบ

กล้วยหมกัผสมในสตูรอาหารที�ระดบัร้อยละ 10 พบวา่

 2.1 สมรรถภาพการผลิตของไกไขที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองที่ผสมใบกลวหมัก

จุลินทรียอีเอ็มระดับตาง ๆ

 1) นํ �าหนกัไขท่ั �งหมด และอตัราการให้ผลผลติไขมี่คา่ไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิต ิสอดคล้อง

กบังานวิจยัของ มนญัญา (Boonyoung et al., 1995) ซึ�งรายงานวา่ นํ �าหนกัไขท่ั �งหมด และ

อตัราการให้ผลผลิตไข่ของไก่ไข่ที�กินนํ �าผสมอีเอ็มมีคา่ไม่แตกตา่งกนัทางสถิติกบักลุม่ควบคมุ 

(P>0.05) 

 2) ปริมาณอาหารที�กินได้เฉลี�ยตอ่ตวั ตั �งแตส่ปัดาห์ที� 1-5 ของกลุม่ทดลองที� 2 และ 3 

มีคา่สงูกวา่กลุม่ที� 1 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.01) เนื�องจากอาหารผสมใบกล้วยหมกั

อีเอ็มมีกลิ�นหอม ตลอดจนมีเยื�อใยสงูกว่ากลุม่ควบคมุ ทําให้ทางเดินอาหารมีการเคลื�อนไหว

เพิ�มขึ �น และอตัราการไหลผา่นของอาหารในทางเดนิอาหารเร็วขึ �น (Kantho, 1986) จงึอาจมีผล

ลดช่วงเวลาในการสมัผสักบัเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหาร (de Vries et al., 2012) ทําให้

การยอ่ยได้ของสารอาหารลดลง (Bach Knudsen, 2001; de Vries et al., 2012) ไก่จงึต้องกิน

อาหารเพิ�มขึ �นเพื�อให้ได้พลงังานตามความต้องการ (Kantho, 1986) 

 3) อตัราการเปลี�ยนอาหารเป็นนํ �าหนกัไข ่เฉลี�ยสปัดาห์ที� 1-5 ของกลุม่การทดลองที� 3 

มีคา่สงูกวา่กลุม่การทดลองที� 1 และ 3 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติต ิ (P<0.05) เนื�องมาจากไก่

มีปริมาณการกินที�สงูกวา่กลุม่อื�น ๆ

 4) ต้นทนุคา่อาหารทั �งหมด (บาท) รวมสปัดาห์ที� 1-5 ของกลุม่การทดลองที� 3 และ 2 

มีคา่สงูกวา่กลุม่การทดลองที� 1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตติ ิ(P<0.05) เนื�องมาจากอีเอม็มีราคา

ที�สงู ตลอดจนไก่ที�ได้รับอาหารผสมใบกล้วยหมกัมีปริมาณการกินอาหารและอตัราการเปลี�ยน

อาหารเป็นนํ �าหนกัไขที่�สงูกวา่

 2.2 คุณภาพไข่ของไก่ไข่ที�เลี �ยงด้วยอาหารผสมใบกล้วยหมักอีเอม็ระดบัต่าง ๆ

 1) การใช้ใบกล้วยหมักอีเอ็มในอาหารไก่ไข่ พบว่า ค่าความหนาของเปลือกไข่ และ

คณุภาพไขโ่ดยรวมไมม่คีวามแตกตา่งกัน สอดคลอ้งกับการทดลองใชใ้บกล้วยปน่ และใบมะขาม

เทศป่นในสูตรอาหารของไก่ไข่ ที่พบว่าปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยต่อตัวต่อวันของไก่ท่ีได้รับการ

เสริมใบพืชดังกล่าวจะสูงมากกว่าการไม่ใช้ใบพืชอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P<0.01) 

แตก็่ไมไ่ดท้าํให้สมรรถภาพการผลติดอ้ยลง โดยท่ีมวลไข ่คา่ฮอกยูนิต ความสงูไขข่าว และความ
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หนาเปลือกไข่ เปอร์เซ็นต์ไข่ขาว ไข่แดง และเปลือกไข่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

(Buakeeree, 2007) 

 2) คะแนนสีของไขแ่ดงในกลุม่ทดลองที� 2 และ 3 มีคา่สงูกวา่กลุม่ทดลองที� 1 เนื�องจาก

ใบกล้วยมีสีเขียวเข้มน่าจะเป็นแหล่งของสารสี ทําให้ไข่สีแดงเข้มขึ �น สอดคล้องกับการใช้

ใบกล้วยป่นและใบมะขามเทศป่นในสตูรอาหารซึ�งมีผลทําให้สีไข่แดงเข้มกว่าการไม่ใช้ใบพืช 

การใช้ใบมะขามป่นและใบมันสําปะหลังป่นในสูตรอาหารอย่างมีนัยสําคัญยิ�งทางสถิต ิ

(P<0.01) (Buakeeree, 2007) ในทํานองเดียวกบัการเสริมผงชาเขียวเพิ�มขึ �น ทําให้สขีองไขแ่ดง

มีความเข้มขึ �น อยา่งมีนยัสําคญัยิ�งทางสถิต ิ(P<0.01) (Pengsila and Suksupath, 2015) 

ข้อสรุป 

 การใช้อีเอ็มหมกัใบกล้วยมีผลทําให้โปรตีนและพลงังานเพิ�มขึ �น แต่ไม่มีผลต่อองค์

ประกอบของเยื�อใยในใบกล้วย การใช้ใบกล้วยหมกัจุลินทรีย์ในสตูรอาหารมีผลทําให้ไก่ไข่

มีปริมาณการกินอาหารเพิ�มขึ �นและทําให้ต้นทุนการผลิตไข่สูงขึ �นด้วย แต่ไม่มีผลกระทบ

ต่อคณุภาพไข่ ดงันั �นผลการศกึษานี �จึงเป็นการให้ข้อมลูเบื �องต้น และจําเป็นต้องมีการศกึษา

ตอ่ไป เพื�อให้ได้ข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัวิธีการที�เหมาะสมในการปรับปรุงคณุภาพใบกล้วยเพื�อ

ใช้เป็นอาหารไก่ไข่

กิตติกรรมประกาศ

 ในการทําวิจัยเรื�อง ผลการใช้ใบกล้วยหมักจุลินทรีย์ที�มีประสิทธิภาพในอาหารต่อ

สมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ ในครั �งนี � คณะผู้ วิจยัต้องขอขอบพระคณุเกษตรกรผู้ เลี �ยงไก่ไข ่

ในตําบลจอมทอง อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ที�ได้ตั �งประเดน็คําถามอนัเป็นที�มาของโจทย์

วิจยั และขอขอบพระคณุมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงครามที�ได้สนบัสนนุทนุการทํางานวิจยั 

นอกจากนี �ขอขอบพระคณุ ผศ.ดร. ณิฐิมา เฉลมิแสน และเจ้าหน้าผู้ดแูลห้องปฏิบตักิารอาหารสตัว์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณโุลก ตลอดจนเจ้าหน้าที�ผู้ดแูลห้องปฏิบตักิาร

คณะ และอาคารปฏิบตัิการแปรรูป เจ้าหน้าที�ฟาร์มปศสุตัว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม ซึ�งให้การดแูลและคําปรึกษาการใช้เครื�องมือปฏิบตัิ

การวิเคราะห์อาหารสตัว์และคณุภาพไข่ การผสมอาหารทดลอง และการเลี �ยงสตัว์ทดลอง

จนแล้วเสร็จ
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RESEARCH ARTICLE

Survey of indicator bacteria in water of broiler farms 

in Wang Noi district, Khon Kaen province, Thailand

Sirinya Weluwanarak Sampao*, Pairat Sornplang, Bongkot Noppon

Abstract
Objective -To determine the occurrence of indicator bacteria (Escherichia coli, fecal 

coliforms, and total coliforms) in water samples collected from 10 broiler farms located 

in Wang Noi district, Khon Kaen, Thailand.

Materials and methods - Water was sampled by seasons for 8 months during September, 

2011 to April, 2012 from 1) main tank, 2) drinking lines, 3) evaporative ponds, and 

4) ponds in the vicinity of the farms, giving a total of 360 samples. In each season, 

sampling was done twice, during the early stage of rearing (1-15 days), and the later 

stage of rearing (16-35 days). Isolation and identification of indicator bacteria were 

performed using 3M PetrifilmTM E. coli/ Coliform Count Plates. 

Results - Indicator bacteria were detected in all water sources. The occurrence of 

indicator bacteria was found at high levels in rainy and summer seasons.   Prevalence 

of E. coli was the most abundant in rainy season (45.00%, 54/120) while that of total 

coliforms was the highest in summer season (70.83%, 85/120).   Similar to E. coli, the 

highest prevalence of fecal coliforms was found in rainy season (45.00%, 54/120). 

Conclusion - All examined water sources were contaminated with indicator bacteria 

with varied prevalence across seasons. Indicator bacteria in the water could be the 

reservoir for bacterial transmitting cycle among chicken and human.

Keywords: broiler farm, coliform bacteria, E. coli, seasonal prevalence
Department of Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand

*Corresponding author E-mail: wanarak_si@yahoo.co.th
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บทความวิจัย

สํารวจเชื้อแบคทีเรียบงชี้ในนํ้าจากฟารมไกเนื้อ 

ในอําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ประเทศไทย

ศิริญญา เวฬุวะณารักษ สําเภา*   ไพรัตน ศรแผลง   บงกช นพผล

 

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์  เพื�อศกึษาการปรากฏของเชื �อแบคทีเรียบง่ชี � (อีโคไล ฟีคอลโคลฟิอร์ม และโคลิ

ฟอร์มทั �งหมด) ในตวัอยา่งนํ �าที�เก็บจากฟาร์มไก่เนื �อ 10 แหง่ ในตําบลแวงน้อย จงัหวดัขอนแก่น 

ประเทศไทย

วัสดุ อุปกรณ์ และวธีิการ  เก็บตวัอยา่งนํ �า ตามฤดกูาลเป็นเวลา 8 เดือน ตั �งแตเ่ดือนกนัยายน 

2554 ถงึ เมษายน 2555 จาก 1) แท้งค์นํ �าหลกั 2) ระบบให้นํ �าไก่ 3) บอ่ทําความเยน็ และ 4) แหลง่นํ �า

ธรรมชาตริอบบริเวณฟาร์ม รวมทั �งสิ �น 360 ตวัอยา่ง ในแตล่ะฤดกูาล ทําการเก็บตวัอยา่ง 2 ครั �ง คือ 

ระหวา่งเลี �ยงไก่ชว่งแรก (1-15 วนั) และระหวา่งเลี �ยงไก่ชว่งที�สอง (16-35 วนั) เพาะแยกเชื �อและ

จําแนกเอกลกัษณ์ของเชื �อแบคทีเรียบง่ชี �ด้วยวิธี 3M PetrifilmTM E. coli/ Coliform Count Plates 

ผลการทดลอง  พบแบคทีเรียบง่ชี �ในนํ �าทกุแหลง่  โดยการปรากฏพบมากในฤดฝูนและฤดรู้อน  

เชื �ออีโคไลพบมากที�สดุในฤดฝูน (45.00% 54/120) ในขณะที�เชื �อโคลฟิอร์มทั �งหมดพบมากที�สดุ

ในฤดรู้อน (70.83% 85/120)  และเชื �อฟีคอลโคลฟิอร์มพบมากที�สดุในฤดฝูนเชน่เดียวกนักบัเชื �อ

อีโคไล (45.00% 54/120)

ข้อสรุป  พบการปนเปื �อนของแบคทีเรียบง่ชี �ในนํ �าทกุแหลง่ที�ทําการศกึษา โดยมีความชกุของ

เชื �อแปรผนัตามฤดกูาล เป็นไปได้วา่นํ �า อาจเป็นแหลง่กกัเก็บเชื �อแบคทีเรียและแพร่กระจายไป

มาระหวา่งไก่ และมนษุย์ได้

คาํสาํคัญ: ฟาร์มไก่เนื �อ โคลฟิอร์มแบคทีเรีย อีโคไล ความชกุตามฤดกูาล

ภาควิชาสตัวแพทย์สาธารณสขุ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40002 ประเทศไทย

*ผู้เขียนที�ให้การตดิต่อ อีเมล์: wanarak_si@yahoo.co.th
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Introduction

  The presence of foodborne pathogens in broiler chickens has raised concerns 

about food safety all over the world and therefore, control of contamination or 

transmission of bacterial pathogens is essential. Several studies was done to identify 

routes of transmission of bacterial pathogens to broiler farms, and revealed that the 

transmission routes vary depending upon various factors, including higher age of 

broilers at slaughter, non-disinfected water systems of poultry houses, the presence of 

other animals in the vicinity of the farm, heavy rainfalls a few weeks prior to slaughter, 

and lack of hygienic measures (McDowell et al., 2008; Sparks, 2009; Cardinale et al., 

2004; Jonsson et al., 2012; Johnsen et al., 2006). The transmission routes to broiler 

flocks are not fully understood even though a number of studies have been conducted 

worldwide.  Many studies have focused on examining the occurrence of bacterial 

contamination at the slaughter level in order to lower number of bacteria in digestive 

tracts of poultry (Andrzejewska et al., 2015).  However, few studies have identified 

prevalence of bacterial pathogens at the farm level.  An earlier study (Mead et al., 

1995) elucidated that hygienic improvements at slaughter level cause little impact on 

the risk of bacterial transmission to consumers. Instead, such improvements performed 

on the farm might be cost-effective in producing bacteria-free broilers.

  A plethora of studies on the occurrence of bacterial pathogens have been 

carried out globally. However, evaluation of the prevalence of bacterial contamination 

in different water matrices on broiler farms is scarce in Thailand.  Therefore, in the 

present study the occurrence of bacterial contamination in different water sources was 

examined in broiler farms located in Wang Noi district, Khon Kaen province, Thailand. 

Escherichia coli, fecal coliforms, and total coliforms were included in this study using 

3M Petrifilm TM E. coli/ Coliform Count Plates for fecal coliforms, and E. coli. 

Materials and methods

1. Study farms and sampling

  The study was conducted in 10 broiler farms located in Wang Noi district, Khon 

Kaen province, Thailand. Water was sampled by season for 8 months (September, 
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2011- April, 2012), from the main tank, drinking lines, evaporative ponds, and ponds in 

the vicinity of the farms.  Total of 360 water samples were evaluated.   In each season, 

sampling was performed twice, during the early stage of rearing (1-15 days), and the 

later stage of rearing (16-35 days). The samples were collected in sterile containers 

and transported to the laboratory and refrigerated at 4ºC.

2. Microbiological analysis

  A 1 mL volume of each water sample was mixed with 9 mL of 0.1% (w/v) 

buffered peptone water (BPW) (BD, Heidelberg, Germany). From this initial mixture, 

E. coli, and coliform bacteria were enumerated by surface plating from 10-fold serial 

dilutions of the mixture onto 3M Petrifilm™ E. coli/ coliform count plates (3M, Minnesota, 

USA) (AOAC, 2002). The plates were incubated at 44±2ºC for 24 h and blue colonies 

with gas bubble were picked up, and streaked onto eosin methylene blue agar 

(Oxoid, Hampshire, England). Following incubation at 37ºC for 24-48 h, colonies with 

greenish-gold metallic sheen were subcultured and stored at -80ºC in 0.1% BPW and 

20.0% glycerol when not in use. The typical E. coli colonies (blue color with gas) and 

coliform colonies (red color with gas) were counted, and confirmed.

Results

  Table 1 shows the seasonal prevalence of indicator bacteria in water samples 

collected during 3 consecutive seasons (September 2011-April 2012) from 10 broiler 

farms located in Wang Noi district, Khon Kaen province, Thailand. It was observed 

that in rainy season water samples were the highest contamination with E. coli

(45%, 54/120) and fecal coliforms (45%, 54/120) whilst total coliforms were the most 

prevalent in summer season (70.83%, 85/120). By considering the stage of rearing, 

the occurrence of contamination with E. coli was likely to be at higher levels during 

the early stage of rearing (1-15 days) (55.00%, 33/60) as compared to the later period 

of rearing (16-35 days) (35.00%, 21/60). On the other hand, the prevalence of E. coli 

during the early stage of rearing and during the later stage of rearing was comparable 

both in winter and summer. The contamination of water samples with fecal coliforms 

appeared to occur at higher levels during the early stage of rearing in rainy season 
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while the contamination during the two stages of rearing was comparable in winter. 

In the case of total coliforms, the contamination was detected at higher levels during 

the early stage of rearing in rainy season and summer whilst in summer the contamination 

was comparable for both stages of rearing.

Table 1. Indicator bacteria in water samples collected during 3 consecutive seasons 

from the broiler farms

  The abundance of E. coli in different water sources collected from the broiler 

farms during the early and later stages of rearing is presented in Table 2. The amounts 

of E. coli ranges the most to the least order were water of evaporative ponds, drinking 

lines, and the ponds in the vicinity of the farms.  Water samples collected from the 

main tank showed the least abundance of E. coli. It was noted that in water samples 

from the evaporative ponds, the prevalence of E. coli was lower in the early stage of 

rearing (60.00%, 18/30) than in the later stage of rearing (66.67%, 20/30). Meanwhile, 

in drinking and environmental waters E. coli was more prevalent in the early stage of 

rearing than in the later stage of rearing. The findings obtained from the present study 

indicate that drinking lines and evaporative systems are frequently contaminated with E. coli.

 Bacterium/Rearing stage of broiler Rainy season Winter Summer
% (n/N)

E. coli

1-15 55.00 (33/60) 31.67 (19/60) 33.33 (20/60)

16-35 35.00 (21/60) 31.67 (19/60) 33.33 (20/60)

Sub-total 45.00 (54/120) 31.67 (38/120) 33.33 (40/120)

Fecal coliforms

1-15 56.67 (34/60) 28.33 (17/60) 41.66 (25/60)

16-35 33.33 (20/60) 30.00 (18/60) 30.00 (18/60)

Sub-total 45.00 (54/120) 29.17 (35/120) 35.83 (43/120)

Total coliforms 

1-15 73.30 (44/60) 61.67 (37/60) 71.67 (43/60)

16-35 53.33 (32/60) 26.67 (16/60) 70.00 (42/60)

Sub-total 63.33 (76/120) 44.16 (53/120) 70.83 (85/120)
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Table 2. E. coli in different water sources collected from the broiler farms during the 

early and later stages of rearin

  Table 3 shows the abundance of total coliforms in different water sources 

collected from the broiler farms during the early and later stages of rearing. It was 

noted that total coliforms appeared to be the most abundant in water samples collected 

from evaporative ponds, followed by those collected the ponds in the farm vicinity and 

drinking lines. However, the prevalence of total coliforms in those water sources was 

comparable. The least prevalence of total coliforms was observed for main tank water. 

Taking into account the impact of stage of rearing on the abundance of total coliforms, 

it was noted that the prevalence of total coliforms showed the same trend as seen for 

E. coli, the prevalence of total coliforms in evaporative pond water was lower in the 

early stage of rearing (76.67%, 23/30) than in the later stage of rearing (80.00%, 24/30) 

whereas in drinking and environmental waters total coliforms were more abundant in 

the early stage of rearing than in the later stage of rearing.

Table 3. Total coliforms in different water sources collected from the broiler farms 

during the early and later stages of rearing

Source of water

Rearing stage of broiler
1-15 days 16-35 days

% (n/N) E. coli positive

Drinking lines 73.33 (66/90) 66.67 (60/90)

Main tank 30.00 (9/30) 36.67 (11/30)

Ponds in the vicinity of the farms 86.67 (26/30) 66.67 (20/30)

Evaporative systems 76.67 (23/30) 80.00 (24/30)

Source of water

Rearing stage of broiler
1-15 days 16-35 days

 Total coliforms positive % (n/N)

Drinking lines 73.33 (66/90) 66.67 (60/90)

Main tank 30.00 (9/30) 36.67 (11/30)

Ponds in the vicinity of the farms 86.67 (26/30) 66.67 (20/30)

Evaporative systems 76.67 (23/30) 80.00 (24/30)
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  Table 4 presents the prevalence of fecal coliforms in different water sources 

collected from the broiler farms during the early and later stages of rearing.  It was found 

that fecal coliforms showed a similar trend as of E. coli and total coliforms.  It appears 

that fecal coliforms were the most prevalent in evaporative pond water, followed drinking 

water and environmental water, with the least prevalence of fecal coliforms observed 

for main tank water. Similar to E. coli and total coliforms, fecal coliforms in evaporative 

pond water were the least abundant in the early stage of rearing (60.00%, 18/30) than 

in the later stage of rearing (66.67%, 20/30) whereas in drinking and environmental 

waters fecal coliforms were higher prevalent in the early stage of rearing than in the 

later stage of rearing.

Table 4. Fecal coliforms in different water sources collected from the broiler farms 

during the early and later stages of rearing

Discussion

  The present study has highlighted the occurrence of indicator bacteria in 

water samples collected during 3 consecutive seasons from 10 broiler farms located 

in Wang Noi district, Khon Kaen province, Thailand. The findings obtained from this 

study demonstrated that E. coli, fecal coliforms and total coliforms were detected in 

all seasons, which however does not conform to the Groundwater Quality Standards 

Regulation established by the Ministry of National Resources and Environment of 

Thailand (MNRE, 2009), stating that groundwater used for human consumption or other 

related uses must be free from E. coli.  It is interesting to note that the occurrence 

of indicator bacteria varies across seasons with the highest proportion of indicator 

Source of water

Rearing stage of broiler
1-15 days 16-35 days

Fecal coliforms  positive % (n/N)

Drinking lines                  48.88 (44/90)                  28.88 (26/90)

Main tank                  3.33 (1/30)                  10.00 (3/30)

Ponds in the vicinity of the farms                  33.33 (10/30)                  23.33 (7/30)

Evaporative systems                  60.00 (18/30)                  66.67 (20/30)
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bacteria contamination was observed in rainy season, followed by summer. The findings 

obtained in the current study are in good agreement with an earlier study (Tiefenthaler 

et al., 2009) which elucidating that prevalence of indicator bacteria varies by seasons 

due to changes in temperature but were inconsistent with one previous study (Maipa 

et al., 2001) describing that the highest prevalence of E. coli and fecal coliforms was 

observed in summer.

  The present study also demonstrated that the occurrence of indicator bacteria 

varied across water sources. It appears that water samples collected from evaporative 

ponds, drinking lines and ponds in the farm vicinity were heavily contaminated with 

indicator bacteria whereas main tank water had the least prevalence of indicator 

bacteria.  By comparing the prevalence of the three indicator bacteria, it was noted 

that total coliforms were most abundant in water samples.

Conclusion

  In summary, indicator bacteria were detected all water sources and the 

occurrence of indicator bacteria was found at high levels in rainy season and summer. 

Indicator bacteria occurred at higher levels in the early stage of rearing than in the 

later stage of rearing in drinking and environmental waters.  Whilst in evaporative pond 

water, indicator bacteria were detected at lower levels in the early stage of rearing 

than in the later stage of rearing. The occurrence of indicator bacteria can possibly 

enter broiler chickens and transfer to humans after consumption of improperly cooked 

broiler meats.
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RESEARCH ARTICLE

Seroprevalence and risk factors associated with important 

zoonotic diseases in goats and sheep in the western 

provinces of Thailand

Trakarnsak Paethaisong*, Philaiphon Chetiyawan, Rattiya Naksuwan

Abstract
Objectives - To determine seroprevalence and the risk factors associated with 

Coxiella burnetii, Toxoplasma gondii and Brucella melitensis infections which are the 

causes of Q fever, Toxoplasmosis and Brucellosis, respectively, in goats and sheep 

in western Thailand. 

Materials and Methods - A cross-sectional serological survey was conducted 

between January and March, 2015. Target populations were goats and sheep in 5 

provinces, Kanchanaburi, Nakhon Pathom, Petchaburi, Prachuap Khiri Khan, and 

Ratchaburi.  A total of 2,509 serum samples from 140 randomly selected goats 

and sheep farms were collected by stratified random sampling method.  Serology 

methods used were ELISA for Q fever and Toxoplasmosis, and mRBT and CFT 

for Brucellosis.  To investigate the risk factors associated with the seroprevalence, 

semi-structural questionnaires were distributed to farm owners to get essential 

information. Univariable analysis using chi-square test was employed to determine 

an association between seropositivity and each hypothesized risk factor on both herd 

and individual levels.  Variables that showed statistically significant (p<0.05) were then 

advanced to multivariable logistic regression model analysis.

Results - Individual and herd seroprevalences of C. burnetii infections in goats were 

27.06% (506/1,870) and 83.65% (87/104), respectively, and in sheep were 11.74% 

(75/639) and 63.89% (23/36), respectively. Individual and herd seroprevalences of T. 

gondii infections in goats were 14.01% (262/1,870) and 78.85% (82/104), respective-
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ly, and in sheep were 11.42% (73/639) and 75.00% (27/36), respectively. Individual 

and herd seroprevalences of Brucella spp. infections in goats were 1.44% (27/1,870) 

and 10.58% (11/104), respectively, and in sheep were 4.38% (28/639) and 22.22% 

(8/36), respectively.  Multivariate logistic regression analysis for Q fever showed that 

female (odds ratio [OR]=1.69, 95% confidence interval [CI]: 1.16-2.46), age > 1 year 

(OR=3.31, 95% CI: 1.98-5.53) and history of abortion (OR=1.64, 95% CI: 1.06-2.54) 

were risk factors at individual level whereas goats and sheep raised on free raising 

grass in public area (OR=6.45, 95% CI: 2.27-18.29) and presence of wildlife or vermin 

surrounding farms (OR=2.96, 95% CI: 1.01-8.87) were risk factors at herd level.  While 

risk factors of Toxoplasmosis at individual level were age > 1 year (OR=2.29, 95% CI: 

1.31-4.00) and shared rams with other farm (OR=1.52, 95% CI: 1.07-2.15) but risk factor 

at herd level was not found.  Risk factors of Brucellosis at individual level were history 

of abortion (OR=5.35, 95% CI: 1.53-18.75), raising on free raising grass in public area 

(OR=2.43, 95% CI: 1.17-5.04), mixing rearing goats and sheep (OR=3.04, 95% CI: 

1.56-5.94), raising goats and sheep with other species (OR=3.76, 95% CI: 1.61-8.80), 

no use of disinfectant in farm (OR=5.04, 95% CI: 2.33-10.87) and using water source 

with the other farms (OR=2.65, 95% CI: 1.16-6.02), and the risk factors at herd level 

were raising on free raising grass in public area (OR=3.91, 95% CI: 1.04-14.64) and 

never testing for Brucellosis in farm (OR=5.02, 95% CI: 1.33-18.89).

Conclusion - The present study showed remarkable C. burnetii and T. gondii infection 

rates both individual and herd level, and a relatively high rate of Brucella spp. infection 

at herd level in goats and sheep in western Thailand. This data is useful for establishing 

control, prevention, and eradication of the zoonotic diseases.

Keywords: Brucellosis, goats, Q fever, risk factors, seroprevalence, sheep, 

Toxoplasmosis, western Thailand

Veterinary Research and Development Center (Western region) PO. Box 18 Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand

*Corresponding author E-mail: trakarnsaktep@gmail.com
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บทความวิจัย

ความชุกทางซีรัมวิทยาและปจจัยเสี่ยง 

ของโรคติดตอจากสัตวสูคนที่สําคัญ ในแพะและแกะ 

ในจังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย

ตระการศักด์ิ แพไธสง*   พิไลพร เจติยวรรณ   รัตติยา นาคสุวรรณ

 

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื�อศกึษาความชกุทางซีรัมวิทยาและปัจจยัเสี�ยงตอ่การตดิเชื �อโรคตดิตอ่ระหวา่ง

สตัว์และคนในแพะ และแกะ ได้แก่ เชื �อ Coxiella burnetii ซึ�งเป็นสาเหตขุองโรคไข้ควิ Toxoplasma 

gondii ซึ�งเป็นสาเหตขุองโรคทอ็กโซพลาสโมสสิ และ Brucella melitensis ซึ�งเป็นสาเหตขุอง

โรคบรูเซลโลสสิในแพะ และแกะที�เลี �ยงในภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

วัสดุ อุปกรณ์ และวธีิการ ทําการศกึษาแบบภาคตดัขวาง (cross-sectional study) ในชว่งเดือน 

มกราคม - มีนาคม 2558 สุม่เก็บตวัอยา่งซีรัมแพะ และแกะที�เลี �ยงในพื �นที� 5 จงัหวดั ภาคตะวนั

ตกของประเทศไทยแบบระดบัชั �น ได้แก่ จงัหวดักาญจนบรีุ นครปฐม เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 

และราชบรีุ จากฟาร์มแพะ และแกะ จํานวน 140 ฟาร์ม รวมทั �งหมด 2,509 ตวัอยา่ง ตรวจหา

แอนตบิอดีตอ่เชื �อ C. burnetii และ T. gondii โดยวิธี ELISA และตรวจหาแอนตบิอดีตอ่เชื �อ 

Brucella spp. โดยวิธี mRBT และยืนยนัผลด้วยวิธี CFT วิเคราะห์ปัจจยัเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการ

ตดิเชื �อโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมลูที�จําเป็นจากเจ้าของฟาร์ม โดยใช้สถิต ิchi square 

test ที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% หากตวัแปรใดมีคา่ p value<0.05 จะนําไปวิเคราะห์ตอ่ด้วยสถิติ

วิเคราะห์แบบการถดถอยพหโุลจิสตกิ ทั �งระดบัรายตวั และรายฝงู

ผลการศึกษา พบอัตราความชุกของโรคไข้คิวในระดับรายตัว และรายฝูงในแพะเท่ากับ 

27.06% (506/1,870) และ 83.65% (87/104) ตามลําดบั และในแกะเทา่กบั 11.74% (75/639) 

และ 63.89% (23/36) ตามลาํดบั อตัราความชกุของโรคทอ็กโซพลาสโมสสิรายตวั และรายฝงูใน

แพะเทา่กบั 14.01% (262/1,870) และ 78.85% (82/104) ตามลาํดบั และในแกะเทา่กบั 11.42% 

(73/639) และ 75.00% (27/36) ตามลาํดบั อตัราความชกุของโรคบรูเซลโลสสิรายตวั และรายฝงู

ในแพะเทา่กบั 1.44% (27/1,870) และ 10.58% (11/104) ตามลาํดบั และในแกะเทา่กบั 4.38% 

(28/639) และ 22.22% (8/36) ตามลําดบั เมื�อวิเคราะห์ปัจจยัเสี�ยงที�สมัพนัธ์กบัการตรวจพบ
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แอนตบิอดีตอ่เชื �อ C. burnetii พบวา่สตัว์เพศเมีย (odds ratio [OR]=1.69, 95% confidence 

interval [CI]: 1.16-2.46) สตัว์ที�มีอายตุั �งแต ่1 ปีขึ �นไป (OR=3.31, 95% CI: 1.98-5.53) และสตัว์

ในฝงูเคยมีประวตักิารแท้ง (OR=1.64, 95% CI: 1.06-2.54) เป็นปัจจยัเสี�ยงในระดบัรายตวั สว่น

ฟาร์มที�มีการเลี �ยงปลอ่ยในแปลงหญ้าสาธารณะ (OR=6.45, 95% CI: 2.27-18.29) และฟาร์ม

ที�พบสตัว์ป่า และสตัว์ฟันแทะขนาดเลก็ ปรากฏอยูร่อบๆฟาร์ม (OR=2.96, 95% CI: 1.01-8.87) 

เป็นปัจจยัเสี�ยงในระดบัรายฝงู ขณะที�ปัจจยัเสี�ยงที�สมัพนัธ์กบัการตรวจพบแอนติบอดีตอ่เชื �อ

T. gondii ในระดบัรายตวั ได้แก่ สตัว์ที�มีอายตุั �งแต ่1 ปีขึ �นไป (OR=2.29, 95% CI: 1.31-4.00) 

และการใช้พอ่พนัธุ์ร่วมกบัฟาร์มอื�น (OR=1.52, 95% CI: 1.07-2.15) ทั �งนี �ไมพ่บปัจจยัเสี�ยงใน

ระดบัรายฝงู สว่นปัจจยัเสี�ยงที�สมัพนัธ์กบัการตรวจพบแอนติบอดีตอ่เชื �อ Brucella spp. ใน

ระดบัรายตวั ได้แก่ สตัว์ในฝงูเคยมีประวตักิารแท้ง (OR=5.35, 95% CI: 1.53-18.75) การเลี �ยง

ปลอ่ยในแปลงหญ้าสาธารณะ (OR=2.43, 95% CI: 1.17-5.04) การเลี �ยงแพะ และแกะรวมกนั 

(OR=3.04, 95% CI: 1.56-5.94) การเลี �ยงแพะหรือแกะรวมกบัสตัว์ชนิดอื�น (OR=3.76, 95% 

CI: 1.61-8.80) การไมใ่ช้นํ �ายาฆา่เชื �อในฟาร์ม (OR=5.04, 95% CI: 2.33-10.87) และการใช้

แหลง่นํ �าร่วมกบัฟาร์มอื�น (OR=2.65, 95% CI: 1.16-6.02) สว่นการเลี �ยงปลอ่ยในแปลงหญ้า

สาธารณะ (OR=3.91, 95% CI: 1.04-14.64) และการไมเ่คยตรวจโรคบรูเซลโลสสิในฟาร์มมา

ก่อน (OR=5.02, 95% CI: 1.33-18.89) เป็นปัจจยัเสี�ยงในระดบัรายฝงู

ข้อสรุป จากการศกึษาครั �งนี �สรุปได้วา่ฝงูแพะและแกะในภาคตะวนัตกของประเทศไทย มีความ

ชกุของโรคไข้ควิ และโรคทอ็กโซพลาสโมสสิ ในอตัราสงูทั �งระดบัรายตวั และรายฝงู และพบอตัรา

การตดิเชื �อโรคบรูเซลโลสสิคอ่นข้างสงูในระดบัรายฝงู ดงันั �นหนว่ยงานภาครัฐสามารถนําข้อมลู

ดงักลา่วไปใช้ในการกําหนดมาตรการควบคมุ กําจดัโรค และปอ้งกนัโรคที�อาจตดิตอ่มาสูค่นได้

คาํสาํคัญ: โรคบรูเซลโลสสิ แพะ โรคไข้ควิ ปัจจยัเสี�ยง ความชกุทางซีรัมวิทยา แกะ โรคทอ็กโซ

พลาสโมสสิ ภาคตะวนัตกของประเทศไทย

ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก ตู ปณ.18 อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  70150

*ผู้เขียนที�ให้การตดิต่อ อีเมล์: trakarnsaktep@gmail.com
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 ในพื �นที� 5 จงัหวดัภาคตะวนัตกของประเทศ ได้แก่ จงัหวดักาญจนบรีุ นครปฐม 

เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ และราชบรีุ เป็นพื �นที�ที�มีเกษตรกรประกอบอาชีพการเลี �ยงสตัว์อยา่ง

หนาแน่น มีประชากรแพะ และแกะ 24.67-24.72% สูงเป็นอันดับสองของประเทศไทย

รองจากภาคใต้ตอนล่าง (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร กรมปศุสตัว์, 2557) 

ในการพฒันาการผลิตแพะ และแกะรวมทั �งผลิตภณัฑ์ ให้ได้มาตรฐาน และความปลอดภยั

ต่อผู้บริโภคนั �น นอกจากการพฒันาพนัธุ์แพะและแกะ และการจดัการด้านอาหารสตัว์แล้ว 

การควบคมุ และป้องกนัโรคที�ก่อปัญหาด้านสขุภาพ และผลผลิต โดยเฉพาะโรคที�ก่อให้เกิด

การแท้งลกูก็เป็นประเด็นที�สําคญั ทั �งนี �เนื�องจากเชื �อจลุชีพที�เป็นสาเหตขุองโรค นอกจากจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่สขุภาพสตัว์โดยตรงแล้ว ยงัมีโรคติดเชื �อหลายชนิดที�เป็นโรคติดตอ่

จากสตัว์สู่คน (zoonotic diseases) ซึ�งส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสขุ ได้แก่ โรคไข้คิว 

(Q fever) โรคทอ็กโซพลาสโมสสิ (toxoplasmosis) และโรคบรูเซลโลสสิ (brucellosis) 

 โรคไข้ควิ เป็นโรคตดิตอ่ระหวา่งสตัว์และคนที�พบได้ทั�วโลกยกเว้นประเทศนิวซีแลนด์  

มีสาเหตเุกิดจากเชื �อแบคทีเรียแกรมลบ Coxiella burnetii สตัว์เคี �ยวเอื �องพวก โค แพะ และแกะ

ไวตอ่การติดเชื �อ และเป็นพาหะนําโรคไข้คิวที�สําคญั โคมกัไมแ่สดงอาการป่วย สว่นแพะ และ

แกะแสดงอาการทางระบบสืบพนัธุ์เป็นหลกั ได้แก่ แท้งลกู ลกูตายแรกคลอด รกค้าง มดลกู

อกัเสบ ผสมไมต่ดิ หรือให้ลกูออ่นแอ การแท้งจะพบในระยะท้ายของการตั �งท้องหรือระยะใกล้

คลอด ในแพะ และแกะ อาจมีอาการซมึ เบื�ออาหารเป็นเวลา 1-2 วนัก่อนการแท้ง สตัว์ที�ตดิเชื �อ

ไม่ว่าจะแสดงอาการป่วยหรือไม่ก็ตามจะแพร่เชื �อปริมาณสงูสู่สิ�งแวดล้อมในขณะคลอดลกู 

โดยขบัเชื �อออกมาพร้อมสารคดัหลั�งจากชอ่งคลอด นํ �าครํ�า รก และลกูที�แท้ง นอกจากนี �ยงัพบ

เชื �อได้ในนํ �านม ปัสสาวะ และอจุจาระ (Rodolakis et al., 2007) เชื �อที�อยูน่อกร่างกายจะสร้าง

สปอร์หอ่หุ้ม ทําให้มีความทนทานตอ่สิ�งแวดล้อม เชน่ ความร้อน ความแห้งแล้ง และยาฆา่เชื �อได้

เป็นเวลานาน และสามารถแพร่กระจายไปกบัละอองอากาศได้ไกลถงึ 11 ไมล์ (CFSPH, 2007) 

ดงันั �นแพะ และแกะที�ติดเชื �อ C. burnetii จึงเป็นแหล่งรังโรคแพร่โรคไข้คิวที�สําคญัของคน 

ส่วนใหญ่คนติดโรคไข้คิวจากการหายใจเอาฝุ่ นละอองที�ปนเปื �อนเชื �อ หรือจากการสัมผัส

โดยตรงกบัสารคดัหลั�งหรือนํ �าเมือกจากชอ่งคลอด และลกูแท้งของสตัว์ที�ตดิเชื �อโดยเฉพาะแพะ 

และแกะขณะที�ช่วยทําคลอดสตัว์ รวมทั �งบริโภคนมที�ปนเปื �อนเชื �อ คนป่วยแสดงอาการมีไข้ 

ปวดศีรษะ ออ่นแรง เจ็บหน้าอก ในรายที�รุนแรงพบปอดอกัเสบ ตบัอกัเสบ และกล้ามเนื �อหวัใจ

อกัเสบ คนป่วยสว่นใหญ่มีประวตัสิมัผสัใกล้ชิดกบัแพะ และแกะสงูกวา่สตัว์ชนิดอื�น (CFSPH, 

2007; Rodolakis et al., 2007) 
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 โรคท็อกโซพลาสโมสิส มีสาเหตเุกิดจากเชื �อโปรโตซวั Toxoplasma gondii สตัว์

เลือดอุ่นทุกชนิดรวมทั �งคนติดเชื �อนี �ได้ โรคนี �จึงเป็นโรคติดต่อระหว่างสตัว์และคนที�มีความ

สําคญัทางสาธารณสขุโรคหนึ�ง พบเชื �อนี �ได้ทั�วโลก แมวและสตัว์ในตระกลูเดียวกนัเป็นโฮสต์

ตามธรรมชาต ิ(definitive host) เชื �อมีวงจรชีวิตที�มีรูปร่างแตกตา่งกนัหลายระยะ สตัว์เลือดอุน่ 

และคนเป็นโฮสต์กึ�งกลาง (intermediate host) ติดเชื �อโดยกินเชื �อระยะโอโอซีสต์ที�อยู่ใน

สิ�งแวดล้อมหรือกินเนื �อสตัว์ และนํ �านมที�ไม่ผ่านการปรุงสกุที�มี bradyzoite เข้าไป (CFSPH, 

2005) ในจําพวกสตัว์เลี �ยง และปศสุตัว์นั �น พบอบุตัิการณ์ของซีสต์ในเนื �อแพะ แกะ และสกุร

สงูกวา่สตัว์ชนิดอื�น (Edelhofer and Prossinger, 2010) โดยแพะ และแกะไวตอ่การติดเชื �อ

สงูกวา่สตัว์ชนิดอื�น และแสดงอาการป่วยแบบเฉียบพลนั (Dubey, 2010) มกัพบอาการแท้ง

ในสตัว์ที�ตั �งท้อง เนื�องจากเชื �อสามารถตดิตอ่ผา่นรกของแมส่ตัว์ที�ตั �งท้อง และเข้าสูต่วัออ่น (fetus) 

ภายใน 2 สปัดาห์หลงัจากกินโอโอซีสต์ที�ปนเปื �อนอยูใ่นแปลงหญ้า ฟาง นํ �ากิน โดยทั�วไปหาก

ติดเชื �อในช่วงครึ�งแรกของการตั �งท้อง (ก่อน 60 วัน) ตัวอ่อนมีแนวโน้มที�จะตายมากกว่า

การตดิเชื �อในชว่งครึ�งหลงัของการตั �งท้องโดยให้ลกูเป็นมมัมี� หากตดิเชื �อในชว่งกลาง (60-120 วนั) 

จะทําให้ลกูตายในท้อง เป็นมมัมี� และเกิดการแท้งลกู นอกจากนี �พ่อแกะที�ติดเชื �อสามารถขบั

เชื �อผ่านทางนํ �าเชื �อ (semen) ทําให้แกะในฝงูติดเชื �อโดยทางผสมพนัธุ์ (West et al., 2009) 

ดงันั �นจึงกล่าวได้ว่าการติดเชื �อ T. gondii ในปศุสตัว์นอกจากก่อให้เกิดความสญูเสียทาง

เศรษฐกิจเนื�องจากการแท้งลกูแล้ว ยงัก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสขุจากการบริโภคเนื �อสตัว์

หรือนมที�ผลติจากสตัว์ที�ติดเชื �อดงักลา่ว 

 โรคบรูเซลโลสสิในแพะ และแกะ มีสาเหตเุกิดจากเชื �อ Brucella melitensis พบเชื �อนี �

ได้ทั�วโลก ทั �งนี �เชื �อ B. melitensis มีความรุนแรงในการก่อโรคในคนได้มากที�สดุเมื�อเทียบกบั

เชื �อ Brucella spp. อื�น แพะ และแกะที�ตดิเชื �อมกัไมแ่สดงอาการป่วย แตเ่ชื �อโรคจะแฝงตวัอยู่

ในร่างกายสตัว์ และเป็นพาหะนําโรคตลอดชีวิต จงึก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งยาวนาน และ

ตอ่เนื�อง ในแมแ่พะ และแกะที�ตั �งท้องจะแท้งลกู เกิดรกค้าง มกัพบในแมแ่พะ และแกะที�ตั �งท้อง

ครั �งแรก โดยพบการแท้งในเดือนที� 3 หรือ 4 ของระยะการตั �งท้อง แพะ และแกะพอ่พนัธุ์แสดง

อาการอณัฑะอกัเสบ ท่อนํานํ �าเชื �ออกัเสบ แพะ และแกะบางรายอาจพบข้ออกัเสบ สตัว์ที�ติด

เชื �อ B. melitensis จะขบัเชื �อผา่นทางรกออกมากบัสารคดัหลั�งของมดลกูผา่นทางช่องคลอด

ในระหว่างคลอดหรือแท้งลกู เชื �อจะปนเปื �อนสู่สิ�งแวดล้อมภายในฟาร์ม นอกจากนี �พ่อแพะ 

และแกะจะขบัเชื �อ B. melitensis ผา่นทางนํ �าเชื �อ คนสามารถตดิเชื �อ B. melitensis ได้ ก่อให้

เกิดโรค Malta fever โรคบรูเซลโลสสิจงึจดัเป็นโรคติดตอ่ระหวา่งสตัว์และคนที�มีความสําคญั

ทางสาธารณสขุโรคหนึ�ง สตัวแพทย์ เกษตรกรผู้ เลี �ยงแพะ และแกะ ตลอดจนคนงานในฟาร์ม 
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มีความเสี�ยงตอ่การตดิเชื �อสงู โดยการสมัผสัโดยตรงกบัรก และลกูแท้ง หรืออาจตดิเชื �อโดยการ

กินหรือทางการหายใจ ติดเชื �อผา่นทางเยื�อบตุา บคุคลทั�วไปติดเชื �อได้โดยบริโภคนํ �านมแพะที�

ไมผ่า่นขบวนการฆา่เชื �อ แมแ่พะ และแกะที�ไมต่ั �งท้องจะไวตอ่การติดเชื �อ B. melitensis โดย

เป็นโรคแบบเรื �อรัง และเป็นพาหะนําเชื �อภายในฝงู สว่นลกูแพะ และแกะที�ตดิเชื �อและหายป่วย 

จะเป็นพาหะนําโรคเป็นระยะเวลานาน (CFSPH, 2009; E.C., 2011)

 การศึกษาครั �งนี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อทราบสภาวะโรค และปัจจยัเสี�ยงของการเกิดโรค

ตดิตอ่ระหวา่งสตัว์สูค่นที�สาํคญั ได้แก่ โรคไข้ควิ โรคทอ็กโซพลาสโมสสิ และโรคบรูเซลโลสสิ ในแพะ 

และแกะในพื �นที� 5 จงัหวดัภาคตะวนัตก ซึ�งเป็นพื �นที�ที�มีการเลี �ยงแพะ และแกะอยา่งหนาแนน่ 

และนําข้อมลูที�ได้มาใช้ในการวางแผนบริหารจดัการ ปอ้งกนั และกําจดัเพื�อมิให้โรคมีการแพร่

กระจายออกไปในวงกว้าง

วัสดุ อุปกรณ์ และวธีิการ

แผนการทดลองและการเกบ็ตวัอย่าง

 ทําการศกึษาแบบภาคตดัขวาง (cross-sectional study) ในชว่งเดือนมกราคม-มีนาคม 

พ.ศ. 2558 สุม่ตวัอยา่งแบบระดบัชั �น (stratified random sampling) คํานวณขนาดตวัอยา่ง

โดยใช้ข้อมลูประชากรแพะ และแกะปี พ.ศ. 2557 ในพื �นที� 5 จงัหวดัภาคตะวนัตก ได้แก่ จงัหวดั

กาญจนบรีุ นครปฐม เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ และราชบรีุ (ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื�อสาร กรมปศสุตัว์, 2557) ใช้ estimated prevalence ที�ใช้ในการคํานวณประชากรที� 50% 

confidence interval ที�ระดบั 95% และคา่ความผิดพลาดที�ยอมรับได้ (accepted error) ที�ระดบั 

5%  และได้จํานวนตวัอยา่งแพะ 104 ฟาร์ม และแกะ 36 ฟาร์ม รวมทั �งสิ �น 2,509 ตวัอยา่ง เก็บ

ตวัอยา่งเลือดแพะ และแกะที�มีอายตุั �งแต ่6 เดือนขึ �นไป จากหลอดเลือดดําบริเวณคอ (jugular 

vein) ตวัละ 10 มิลลลิติร โดยใช้ monovette นํามาปั�นแยกและเก็บซีรัมไว้ที�อณุหภมิู -20 องศา

เซลเซียส เพื�อรอการตรวจสอบทางห้องปฏิบตัิการในครั �งเดียวกัน สมัภาษณ์เกษตรกรหรือ

ผู้ เลี �ยงแพะ และแกะทกุรายที�ทําการเก็บตวัอยา่ง โดยใช้แบบสอบถามเพื�อสํารวจข้อมลูที�อาจ

เป็นปัจจยัเสี�ยงของการเกิดโรคไข้ควิ โรคทอ็กโซพลาสโมสสิ และโรคบรูเซลโลสสิ
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การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร

การตรวจแอนตบิอดต่ีอโรคไข้ควิ: นําซีรัมมาตรวจหาแอนตบิอดีตอ่เชื �อ C. burnetii ด้วยวิธี 

ELISA โดยใช้ชดุตรวจสาํเร็จรูป Q Fever LSI ELISA kit (LSI, France) ดําเนินการตามวิธีการของ

บริษัทผู้ผลติ โดยนําผลที�ได้มาคํานวณคา่ Sample to Positive ratio (S/P ratio) โดยใช้สมการ

 S/P  =  (OD
450

sample - OD
450

mean negative control)

   (OD
450

mean positive control - OD
450

mean negative control)

หากมีคา่มากกวา่ 0.40 ถือวา่ให้ผลบวก และหากมีคา่น้อยกวา่หรือเทา่กบั 0.40 ให้อา่นเป็นผลลบ

การตรวจแอนติบอดีต่อโรคทอ็กโซพลาสโมสิส: นําซีรัมมาตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื �อ T. 

gondii ด้วยวิธี Indirect enzyme-linked immunosorbent assay (iELISA) โดยใช้ชดุทดสอบ

สาํเร็จรูป PrioCHECK® Toxoplasma Ab SR (PrionicsLelystad B.V., Netherlands) ดําเนินการ

ตามวิธีการของบริษัทผู้ผลติ นําผลที�ได้มาคํานวณคา่ Percentage Positivity (PP) โดยใช้สมการ 

 PP  = (OD
450

sample - OD
450

negative control) x 100 

   (OD
450

positive control - OD
450

negative control) 

หากมีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 20% ถือวา่ให้ผลบวกตอ่การทดสอบ และหากมีคา่น้อยกวา่ 20% 

ให้ผลเป็นลบ 

การตรวจแอนตบิอดต่ีอโรคบรูเซลโลสสิ: นําซีรัมมาตรวจหาแอนตบิอดีตอ่เชื �อ Brucella spp. 

โดยตรวจคดักรองโรคบรูเซลโลสสิด้วยวิธี modified Rose Bengal Test (mRBT) และตรวจยืนยนั

ด้วยวิธี Complement Fixation Test (CFT) ดําเนินการตามวิธีการมาตรฐานของ OIE (2009)

การวเิคราะห์ข้อมูล

 นําผลการตรวจหาระดบัแอนติบอดีต่อโรคไข้คิว โรคท็อกโซพลาสโมสิส และโรคบรู

เซลโลสสิ มาวิเคราะห์หาความชกุของแตล่ะโรคทั �งในระดบัรายตวั และรายฝงู โดยหากฟาร์ม

ใดที�มีสตัว์ให้ผลบวกตอ่การตรวจโรคตั �งแต ่ 1 ตวัขึ �นไป ถือวา่ฟาร์มนั �นให้ผลบวกในระดบัราย

ฝงู วิเคราะห์ปัจจยัเสี�ยงของการเกิดโรคไข้ควิ โรคทอ็กโซพลาสโมสสิ และโรคบรูเซลโลสสิ โดย

ใช้สถิต ิchi square test ที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% หากตวัแปรใดมีคา่ p value<0.05 นําไป
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วิเคราะห์ตอ่ด้วยสถิตวิิเคราะห์แบบการถดถอยพหโุลจิสติก (multivariate logistic regression 

analysis) โดยใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชนั 17.0

ผลการศกึษา

ความชุกทางซีรัมวทิยาของการตดิเชื �อโรคไข้ควิ โรคทอ็กโซพลาสโมสสิ และโรคบรูเซล

โลสิส 

ผลการตรวจหาระดบัแอนตบิอดต่ีอเชื �อ C. burnetii ในซีรัมแพะและแกะที�เลี �ยงใน

พื �นที� 5 จงัหวดัภาคตะวนัตก ระหวา่งเดือนมกราคมถงึมีนาคม พ.ศ. 2558 มีอตัราความชกุใน

ระดบัรายตวั และรายฝงูในแพะเทา่กบั 27.06 (506/1,870) และ 83.65% (87/104) ตามลําดบั 

และพบอตัราความชกุรายตวั และรายฝงูในแกะเทา่กบั 11.74 (75/639) และ 63.89% (23/36) 

ตามลําดบั  โดยมีอตัราความชกุในระดบัรายตวัรวม และรายฝงูรวมในแพะ และแกะเท่ากบั 

23.16 (581/2,509) และ 78.57% (110/140) ตามลําดบั 

Table 1. Prevalence of antibodies against C. burnetii in goats and sheep in 5 western 

provinces, Thailand

 อตัราการตรวจพบแอนตบิอดีตอ่เชื �อ C. burnetii ในแพะ และแกะ ในระดบัรายตวั พบ

อตัราสงูสดุที�จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์คิดเป็น 26.13% (116/444) รองลงมาคือ จงัหวดัราชบรีุ 

กาญจนบรีุ นครปฐม และเพชรบรีุ พบในอตัรา 24.56 (155/631), 23.90 (152/636), 21.44 

(98/457) และ 17.60% (60/341) ตามลําดบั สว่นในระดบัรายฝงู พบอตัราสงูที�สดุที�จงัหวดั

Province

Prevalence

Goats Sheep Total

Individual Herd Individual Herd Individual Herd

Kanchanaburi 27.78(120/432) 96.00(24/25) 15.69(32/204) 100.00(12/12) 23.90(152/636) 97.30(36/37)

Nakhon 

Pathom
22.92(80/349) 66.67(12/18) 16.67(18/108) 80.00(4/5) 21.44(98/457) 69.57(16/23)

Petchaburi 21.74(60/276) 82.35(14/17) 0(0/65) 0(0/4) 17.60(60/341) 66.67(14/21)

Prachuap 

Khiri- Khan
27.20(102/375) 83.33(20/24) 20.29(14/69) 80.00(4/5) 26.13(116/444) 82.76(24/29)

Ratchaburi 32.88(144/438) 85.00(17/20) 5.70(11/193) 30.00(3/10) 24.56(155/631) 66.67(20/30)

Total 27.06(506/1,870) 83.65(87/104) 11.74(75/639) 63.89(23/36) 23.16(581/2,509) 78.57(110/140)
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กาญจนบรีุเทา่กบั 97.30% (36/37) รองลงมาคือ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นครปฐม ราชบรีุ และ

เพชรบรีุ โดยพบในอตัรา 82.76 (24/29), 69.57 (16/23), 66.67 (20/30) และ 66.67% (14/21) 

ตามลําดบั (Table 1)

 ผลการตรวจแอนตบิอดีต่อเชื �อ T. gondii พบความชกุของการติดเชื �อ T. gondii 

ในแพะระดบัรายตวั และรายฝงูคดิเป็น 14.01 (262/1,870) และ 78.85% (82/104) ตามลําดบั 

ความชกุในแกะระดบัรายตวั และรายฝงูคิดเป็น 11.42 (73/639) และ 75.00% (27/36) ตาม

ลําดบั โดยมีอตัราความชกุในระดบัรายตวัรวม และรายฝงูรวมในแพะ และแกะเทา่กบั 13.35 

(335/2,509) และ 77.86% (109/140) ตามลาํดบั โดยพบความชกุรายตวัสงูสดุในจงัหวดัราชบรีุ 

เทา่กบั 15.85% (100/631) รองลงมาคือ จงัหวดันครปฐม กาญจนบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ และ

เพชรบรีุ เทา่กบั 15.75 (72/457), 12.11 (77/636), 11.49 (51/444) และ 10.26% (35/341) 

ตามลําดบั พบความชกุรายฝงูสงูสดุในจงัหวดันครปฐม เทา่กบั 91.30% (21/23) รองลงมาที�

จงัหวดัราชบรีุ กาญจนบรีุ เพชรบรีุ และประจวบคีรีขนัธ์ เทา่กบั 83.33 (25/30), 78.38 (29/37), 

76.19 (16/21) และ 62.07% (18/29) ตามลําดบั (Table 2) 

Table 2. Prevalence of antibodies against T. gondii in goats and sheep in 5 western 

provinces, Thailand

 ผลการตรวจหาระดับแอนตบิอดีต่อเชื �อ Brucella spp. มีอตัราความชกุในระดบั

รายตวั และรายฝงูในแพะเทา่กบั 1.44 (27/1,870) และ 10.58% (11/104) ตามลําดบั และพบ

อตัราความชกุรายตวั และรายฝงูในแกะเทา่กบั 4.38 (28/639) และ 22.22% (8/36) ตามลําดบั 

Province

Prevalence

Goats Sheep Total

Individual Herd Individual Herd Individual Herd

Kanchanaburi 14.35(62/432) 80.00(20/25) 7.35(15/204) 75.00(9/12) 12.11(77/636) 78.38(29/37)

Nakhon 

Pathom
14.04(49/349) 94.44(17/18) 21.30(23/108) 80.00(4/5) 15.75(72/457) 91.30(21/23)

Petchaburi 10.51(29/276) 70.59(12/17) 9.23(6/65) 100.00(4/4) 10.26(35/341) 76.19(16/21)

Prachuap 

Khiri- Khan
11.20(42/375) 62.50(15/24) 13.04(6/69) 60.00(3/5) 11.49(51/444) 62.07(18/29)

Ratchaburi 18.26(80/438) 90.00(18/20) 10.36(20/193) 70.00(7/10) 15.85(100/631) 83.33(25/30)

Total 14.01(262/1,870) 78.85(82/104) 11.42(73/639) 75.00(27/36) 13.35(335/2,509) 77.86(109/140)



วารสาร 
สัตวแพทยศาสตร มข. 35

ป
ท

ี่ 2
6 

ฉ
บ

ับ
ท

ี่ 1
 ม

กร
าค

ม
 - 

ม
ิถุน

าย
น

 2
55

9

โดยมีอตัราความชกุในระดบัรายตวัรวม และรายฝงูรวมในแพะ และแกะเทา่กบั 2.19 (55/2,509) 

และ 13.57% (19/140) ตามลําดบั อตัราการตรวจพบแอนตบิอดีตอ่เชื �อ Brucella spp. ในแพะ 

และแกะ ในระดบัรายตวัสงูสดุในจงัหวดันครปฐมเทา่กบั 3.28% (15/457) รองลงมาที�จงัหวดั

กาญจนบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ ราชบรีุ และเพชรบรีุ เทา่กบั 2.99 (19/636), 2.03 (9/444), 1.74 

(11/631) และ 0.29% (1/341) ตามลาํดบั สว่นในระดบัรายฝงูพบอตัราสงูสดุที�จงัหวดันครปฐม

เทา่กบั 30.43% (7/23) รองลงมาในจงัหวดักาญจนบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบรีุ และราชบรีุ 

เทา่กบั 16.22 (6/37), 13.79 (4/29), 4.76 (1/21) และ 3.33% (1/30) ตามลําดบั (Table 3)

Table 3. Prevalence of antibodies against Brucella spp. in goats and sheep in 5 west-

ern provinces, Thailand

การวเิคราะห์ปัจจยัเสี�ยง

 การวเิคราะห์ปัจจยัเสี�ยงโรคไข้ควิ จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการตรวจ

พบแอนติบอดีตอ่การติดเชื �อ C. burnetii กบัตวัแปรที�ตั �งเป็นสมมติฐานในระดบัรายตวั โดย

ใช้สถิต ิchi square test วิเคราะห์ทีละตวัแปรที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% พบวา่ เพศ อาย ุขนาด

ของฝงูสตัว์ การเลี �ยงปลอ่ยในแปลงหญ้าสาธารณะ เคยมีแพะหรือแกะของเกษตรกรรายอื�น

ปนในฝูง สัตว์ในฝูงเคยมีประวัติการแท้ง เคยมีปัญหาระบบสืบพันธุ์  และการพบสัตว์ป่า 

และสตัว์ฟันแทะขนาดเลก็ ปรากฏอยู่รอบๆฟาร์ม มีความสมัพนัธ์กบัการตรวจพบแอนติบอดี

ตอ่เชื �อ C. burnetii โดยมีคา่ p value<0.05 (Table 4) และจากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหว่างการตรวจพบแอนติบอดีต่อการติดเชื �อ C. burnetii กับตวัแปรที�ตั �งเป็นสมมติฐาน

ในระดบัรายฝงูพบว่า การเลี �ยงปล่อยในแปลงหญ้าสาธารณะ และการพบสตัว์ป่า และสตัว์

Province

Prevalence

Goats Sheep Total

Individual Herd Individual Herd Individual Herd

Kanchanaburi 2.31(10/432) 12.00(3/25) 4.41(9/204) 25.00(3/12) 2.99(19/636) 16.22(6/37)

Nakhon 

Pathom
2.29(8/349) 22.22(4/18) 6.48(7/108) 60.00(3/5) 3.28(15/457) 30.43(7/23)

Petchaburi 0.36(1/276) 5.88(1/17) 0(0/65) 0(0/4) 0.29(1/341) 4.76(1/21)

Prachuap 

Khiri- Khan
2.13(8/375) 12.50(3/24) 1.45(1/69) 20.00(1/5) 2.03(9/444) 13.79(4/29)

Ratchaburi 0(0/438) 0(0/20) 5.70(11/193) 10.00(1/10) 1.74(11/631) 3.33(1/30)

Total 1.44(27/1,870) 10.58(11/104) 4.38(28/639) 22.22(8/36) 2.19(55/2,509) 13.57(19/140)
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ฟันแทะขนาดเล็ก ปรากฏอยู่รอบๆฟาร์ม มีความสมัพนัธ์กบัการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื �อ 

C. burnetii โดยมีคา่ p value<0.05 (Table 5)

 เมื�อทําการวิเคราะห์หาปัจจยัเสี�ยงที�มีความสมัพนัธ์กบัการตรวจพบแอนติบอดีตอ่การ

ติดเชื �อ C. burnetii ด้วยการวิเคราะห์แบบการถดถอยพหโุลจิสติก ในระดบัรายตวัพบปัจจยั

เสี�ยงที�มีความสมัพนัธ์กบั 

Table 4. Results of Univariable analysis of risk factors for the presence of antibodies 

against C. burnetii in goats and sheep at individual level

*p-value significant (p<0.05)

Variable Category
Serological results

p-value
+ve -ve

Sex
Male

Female

36

545

235

1,693 <0.001*

Age
<1y

>1y

17

564

207

1,721 <0.001*

Herd size
<60

>60

234

347

1005

923 <0.001*

Free raising grass (public area)
Yes

No

325

256

874

1054
<0.001*

Mixed rearing goats and sheep
Yes

No

105

476

299

1629
0.140

Contact with other goats/sheep from other herds 
Yes

No

75

506

130

1,798
<0.001*

History of abortion
Yes

No

236

345

525

1403
<0.001*

History of reproductive problem
Yes

No

267

314

644

1284
<0.001*

Use water source with the other farms 
Yes

No 

76

505 

210

1,718 
0.146 

Presence of  wildlife and vermin surrounding farms 
Yes

No 

358

223 

1308

620 
0.005* 

Use of disinfectants 
Yes

No 

335

246 

1155

773 
0.334 
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Table 5. Univariable analysis of risk factors for the presence of antibodies against C. 

burnetii in goats and sheep at herd level

 การตรวจพบแอนตบิอดีตอ่การตดิเชื �อ C. burnetii ได้แก่ สตัว์เพศเมียมีความเสี�ยง

มากเป็น 1.69 เทา่ของเพศผู้  (OR: 1.69; 95% CI: 1.16-2.46; p=0.006) สตัว์ที�มีอายตุั �งแต ่1 

ปีขึ �นไป มีความเสี�ยงมากเป็น 3.31 เทา่ของสตัว์ที�มีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี (OR: 3.31; 95% CI: 1.

98-5.53; p<0.001) และสตัว์ในฝงูเคยมีประวตักิารแท้งมีความเสี�ยงมากเป็น 1.64 เทา่ของสตัว์

ในฝงูที�ไมเ่คยมีประวตักิารแท้ง (OR: 1.64; 95% CI: 1.06-2.54; p=0.025) และการวิเคราะห์

หาปัจจัยเสี�ยงในระดับรายฝูงพบว่าในฟาร์มที�มีการเลี �ยงปล่อยในแปลงหญ้าสาธารณะ

มีความเสี�ยงมากเป็น 6.45 เทา่ ของฟาร์มที�ไมไ่ด้เลี �ยงปลอ่ยในแปลงหญ้าสาธารณะ (OR: 

6.45; 95% CI: 2.27-18.29; p<0.001) และในฟาร์มที�พบสตัว์ป่า และสตัว์ฟันแทะขนาดเลก็ 

ปรากฏอยูร่อบๆ ฟาร์ม มีความเสี�ยงมากเป็น 2.96 เทา่ของฟาร์มที�ไมพ่บสตัว์ป่า และสตัว์ฟันแทะ

ขนาดเลก็ ปรากฏอยูร่อบๆฟาร์ม (OR: 2.96; 95% CI: 1.01-8.87; p=0.048) (Table 6)

Variable Category
Serological results

p-value
+ve -ve

Herd size
<60

>60

58

52

19

11
0.301

Free raising grass (public area)
Yes

No

62

48

5

25
<0.001*

History of abortion
Yes

No

33

77

8

22
0.722

History of reproductive problem 
Yes

No

39

71

10

20
0.829

Use of disinfectants 
Yes

No

66

44

16

14
0.511

Use water source with the other farms 
Yes

No

16

94

1

29 0.090

Presence of wildlife and vermin surrounding farms 
Yes

No

69

41

25

5
0.033*

*p-value significant (p<0.05)
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Table 6. Final logistic regression model for positive risk factors associated with C. 

burnetii infection in goats and sheep at individual and herd level

B: Regression coefficient, SE: standard errer, CI: confidence interval at 95%

 การวเิคราะห์ปัจจยัเสี�ยงโรคทอ็กโซพลาสโมสิส ในระดบัรายตวั พบวา่ เพศ อาย ุ

การใช้พอ่พนัธุ์ร่วมกบัฟาร์มอื�น และการไมใ่ช้นํ �ายาฆา่เชื �อในฟาร์ม มีความสมัพนัธ์กบัการตรวจ

พบแอนตบิอดีตอ่เชื �อ T. gondii โดยมีคา่ p value<0.05 (Table 7) สว่นในระดบัรายฝงูไมพ่บ

ปัจจยัใดๆที�มีความสมัพนัธ์กบัการตรวจพบแอนติบอดีตอ่เชื �อ T. gondii (Table 8) และเมื�อ

ทําการวิเคราะห์หาปัจจยัเสี�ยงโดยใช้การถดถอยพหโุลจิสตกิ ในระดบัรายตวัพบวา่สตัว์ที�มีอายุ

มากกวา่ 1 ปีขึ �นไป (OR: 2.29; 95% CI: 1.31-4.00; p=0.004) และการใช้พอ่พนัธุ์ร่วมกบัฟาร์ม

อื�น (OR: 1.52; 95% CI: 1.07-2.15; p=0.020) เป็นปัจจยัเสี�ยงของการติดเชื �อ T. gondii ใน

แพะ และแกะ ขณะที�การวิเคราะห์ในระดบัรายฝงู ไมพ่บปัจจยัเสี�ยงตอ่การตรวจพบแอนตบิอดี

ตอ่เชื �อ T. gondii ในแพะ และแกะ (Table 9)

Level Risk factor B SE CI Odds p-value

Individual - Sex (female)

- Age (>1 year)

- History of abortion 

0.525

1.197

0.497

0.192

0.262

0.222

1.161-2.462

1.981-5.529

1.064-2.539

1.690

3.309

1.644

0.006

<0.001

0.025

Herd - Free raising grass (pub-

lic area)

- Presence of 

wildlife and vermin

surrounding farms 

1.864

1.086

0.532

0.549

2.273-18.291

1.009-8.869

6.447

2.961

<0.001

0.048
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Table 7. Univariable analysis of risk factors for presence of antibodies against T. 

gondii in goats and sheep at individual level

Variable Category
Serological results

p-value
+ve -ve

Sex Male

Female

24

311

247

1,927
0.021*

Age <1y

>1y

14

321

210

1,964
<0.001*

Herd size <60

>60

149

186

1,090

1,084
0.054

Free raising grass (public area) Yes

No

151

184

1,048

1,126
0.286

Mixed rearing goats and sheep Yes

No

48

287

356

1,818
0.342

Raised goats/sheep with other species Yes

No

22

313

129

2,045
0.650

Contact with other goats/sheep from other herds Yes

No

25

310

180

1,994
0.611

Shared rams with other farms Yes

No

45

290

192

1,982
0.007*

History of abortion Yes

No

104

231

657

1,517
0.760

History of reproductive problem Yes

No

119

216

792

1,382
0.747

Use water source with the other farms Yes

No

28

307

258

1,916
0.060

Presence of wildlife and vermin surrounding farms Yes

No

226

109

1,440

734
0.659

Use of disinfectants Yes

No

182

153

1,308

866
0.043*

Raised cat in farm Yes

No

94

180

662

1,026
0.121

Raised dog in farm Yes

No

214

60

1,288

400
0.659

*p-value significant (p<0.05)
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Table 8.  Univariable analysis of risk factors for presence of antibodies against T. 

gondii in goats and sheep at herd level

Variable Category
Serological results

p-value
+ve -ve

Herd size
<60

>60

56

53

21

10
0.106

Free raising grass (public area)
Yes

No

55

54

12

19
0.248

Mixed rearing goats and sheep
Yes

No

17

92

6

25
0.618

Contact with other goats/sheep from other herds
Yes

No

10

99

2

29
0.633

Shared rams with other farms
Yes

No

10

99

4

27
0.541

History of abortion
Yes

No

31

78

10

21
0.680

History of reproductive problem 
Yes

No

38

71

11

20
0.949

Use water source with the other farms 
Yes

No

13

96

4

27
0.883

Presence of wildlife and vermin surrounding farms
Yes

No

73

36

21

10
0.936

Use of disinfectants 
Yes

No

65

44

17

14
0.633

Raised cat in farm
Yes

No

37

55

7

13
0.665

Raised dog in farm Yes

No

69

23

15

5
1.000

*p-value significant (p<0.05)
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Table 9. Final logistic regression model for positive risk factors associated with 

T.gondii infection in goats and sheep at individual level

B: Regression coefficient, SE: standard errer, CI: confidence interval at 95%

Table 10. Univariable analysis of risk factors for presence of antibodies against 

Brucella spp. in goats and sheep at individual level

Risk factor B SE Odds CI p-value

Age (>1 year)
Shared rams 
with other farms

0.827
0.416

0.285
0.179

2.286
1.516

1.307-4.000
1.066-2.154

0.004
0.020

Variable Category
Serological results

p-value
positive negative

Sex
Male

Female
4
51

267
2,187

0.394

Herd size
<60
>60

30
25

1,209
1,245

0.439

Free raising grass (public area)
Yes
No

41
14

1,158
1,296

<0.001*

Mixed rearing goats and sheep
Yes
No

30
25

374
2,080

<0.001*

Raised goats/sheep with other species
Yes
No

15
40

136
2,318

<0.001*

Contact with other goats/sheep from other herds 
Yes
No

9
46

196
2,258

0.030*

Shared rams with other farms
Yes
No

8
47

229
2,225

1.191

History of abortion
Yes
No

37
18

724
1,730

<0.001*

History of reproductive problem
Yes
No

41
14

870
1,584

<0.001*

Ever tested Brucellosis in farm 
Yes
No

15
39

1,597
809

<0.001*

Use water source with the other farms 
Yes
No

15
40

271
2,183

<0.001*

Use of disinfectants 
Yes
No

9
46

1,481
973

<0.001*

*p-value significant (p<0.05)
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Variable Category
Serological results

p-value
positive negative

Herd size
<60

>60

10

9

67

54
0.823

Free raising grass (public area)
Yes

No

15

4

52

69
0.004*

Mixed rearing goats and sheep
Yes

No

7

12

16

105
0.010*

Raised goats/sheep with other species
Yes

No

3

16

5

116
0.042*

Contact with other goats/sheep from other herds 
Yes

No

4

15

8

113
0.036*

Shared rams with other farms
Yes

No

4

15

10

111
0.084

History of abortion
Yes

No

9

10

32

89
0.063

History of reproductive problem 
Yes

No

11

8

38

83
0.024*

Ever tested Brucellosis in farm 
Yes

No

4

14

82

37
<0.001*

Use water source with the other farms 
Yes

No

4

15

13

108
0.201

Use of disinfectants 
Yes

No

4

15

78

43
<0.001*

Table 11. Univariable analysis of risk factors for presence of antibodies against 

Brucella spp. in goats and sheep at herd level

*p-value significant (p<0.05)
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 การวเิคราะห์ปัจจยัเสี�ยงโรคบรูเซลโลสิส ในระดบัรายตวั พบวา่ การเลี �ยงปลอ่ยใน

แปลงหญ้าสาธารณะ การเลี �ยงแพะ และแกะรวมกนั การเลี �ยงแพะหรือแกะรวมกบัสตัว์ชนิดอื�น 

เคยมีแพะหรือแกะของเกษตรกรรายอื�นปนในฝงู สตัว์ในฝงูเคยมีประวตัิการแท้ง เคยมีปัญหา

ระบบสืบพันธุ์  การไม่เคยตรวจโรคบรูเซลโลสิสมาก่อน การใช้แหล่งนํ �าร่วมกับฟาร์มอื�น 

และการไมใ่ช้นํ �ายาฆา่เชื �อในฟาร์ม เป็นปัจจยัที�มีความสมัพนัธ์กบัการตรวจพบแอนตบิอดีตอ่เชื �อ

Brucella spp. โดยมีคา่ p value<0.05 (Table 10) สว่นในระดบัรายฝงูพบวา่ การเลี �ยงปลอ่ย

ในแปลงหญ้าสาธารณะ การเลี �ยงแพะ และแกะรวมกนั การเลี �ยงแพะหรือแกะรวมกบัสตัว์

ชนิดอื�น เคยมีแพะหรือแกะของเกษตรกรรายอื�นปนในฝงู เคยมีปัญหาระบบสบืพนัธุ์ การไมเ่คย

ตรวจโรคบรูเซลโลสิสมาก่อน และการไม่ใช้นํ �ายาฆ่าเชื �อในฟาร์ม เป็นปัจจยัที�มีความสมัพนัธ์

กบัการตรวจพบแอนตบิอดีตอ่เชื �อ Brucella spp. โดยมีคา่ p value<0.05 (Table 11)

 เมื�อนําปัจจยัที�ได้มาวิเคราะห์แบบการถดถอยพหโุลจิสตกิ ในระดบัรายตวัพบวา่ สตัว์

ในฝงูเคยมีประวตักิารแท้ง (OR: 5.35; 95% CI: 1.53-18.75; p=0.009) การเลี �ยงปลอ่ยในแปลง

หญ้าสาธารณะ (OR: 2.43; 95% CI: 1.17-5.04; p=0.018) การเลี �ยงแพะ และแกะรวมกนั 

(OR: 3.04; 95% CI: 1.56-5.94; p=0.001) การเลี �ยงแพะหรือแกะรวมกบัสตัว์ชนิดอื�น (OR: 3.76; 

95% CI: 1.61-8.80; p=0.002) การไมใ่ช้นํ �ายาฆา่เชื �อในฟาร์ม (OR: 5.04; 95% CI: 2.33-10.87; 

p<0.001) และการใช้แหลง่นํ �าร่วมกบัฟาร์มอื�น (OR: 2.65; 95% CI: 1.16-6.02; p=0.020) 

เป็นปัจจยัเสี�ยงของการติดเชื �อ Brucella spp. ในแพะ และแกะ ส่วนการวิเคราะห์ในระดบั

รายฝงูพบวา่การเลี �ยงปลอ่ยในแปลงหญ้าสาธารณะ (OR: 3.91; 95% CI: 1.04-14.64; p=0.043) 

และการไม่เคยตรวจโรคบรูเซลโลสิสมาก่อน (OR: 5.02; 95% CI: 1.33-18.89; p=0.017) 

เป็นปัจจยัเสี�ยงของการตดิเชื �อ Brucella spp. ในแพะ และแกะ (Table 12)
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Table 12. Final logistic regression model for positive risk factors associated with 

Brucella spp. infection in goats and sheep at individual and herd level

B: Regression coefficient, SE: standard errer, CI: confidence interval at 95% 

วจิารณ์

โรคไข้ควิ

 จากผลการตรวจหาแอนตบิอดีตอ่เชื �อ C. burnetii ในแพะ และแกะที�เลี �ยงในพื �นที�ภาค

ตะวนัตกในครั �งนี � พบความชกุรายตวั 23.16% (581/2,509) และรายฝงู 78.57% (110/140) 

โดยในแพะรายตวั และรายฝงูคดิเป็น 27.06 (506/1,870) และ 83.65% (87/104) ตามลําดบั 

และในแกะรายตวั และรายฝงูคิดเป็น 11.74 (75/639) และ 63.89% (23/36) ตามลําดบั 

การศึกษาครั �งนี �มีอตัราความชกุสงูกว่าการศึกษาในประเทศไทย โดย Sangkasuwan and 

Pongpradit (1968) รายงานพบความชกุของโรคไข้ควิในแพะ แกะ และโคสงู 2.30-6.10% และ

สงูกวา่ในหลายประเทศ เชน่ Schimmer et al. (2011) ศกึษาความชกุของโรคไข้ควิในแพะนมที�

ประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 2009-2010 ตรวจโดยวิธี ELISA พบความชกุรายตวั และรายฝงู

เทา่กบั 21.40 และ 43.10% ตามลําดบั Hunninghaus et al. (2012) ตรวจหาแอนตบิอดีตอ่เชื �อ

C. burnetii โดยวิธี ELISA ในแพะ และแกะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พบความชกุของโรคไข้ควิ

ในแพะระดบัรายตวั และรายฝงูเทา่กบั 3.43 (11/321) และ 11.11% (8/72) ตามลําดบั และ

ความชกุในแกะระดบัรายตวั และรายฝงูเทา่กบั 1.80 (9/500) และ 5.00% (5/100) ตามลําดบั 

Jung et al. (2014) ศกึษาแอนตบิอดีตอ่เชื �อ C. burnetii ในแพะพื �นเมืองที�ประเทศเกาหลีใต้ 

ตรวจด้วยวิธี ELISA พบมีอตัราความชกุรายตวัเทา่กบั 19.10% (114/597) สว่น Ruiz-Fons et al. (2010) 

Level Risk factor B SE Odds CI p-value

Individual - History of abortion

- Free raising grass (public area)

- Mixed rearing goats and sheep

- Raised goats/sheep with other 

species

- Not use of disinfectants in farm

- Use water source with the other 

farms

1.677

0.886

1.113

1.325

1.617

0.974

0.641

0.373

0.341

0.434

0.392

0.419

5.351

2.425

3.042

3.760

5.036

2.648

1.527 - 18.752

1.167 - 5.037

1.558 - 5.939

1.607 - 8.801

2.334 - 10.868

1.164 - 6.021

0.009

0.018

0.001

0.002

<0.001

0.020

Herd - Free raising grass (public area)

- Never  tested  Brucellosis in farm 

1.364

1.613

0.674

0.676

3.911

5.016

1.044-14.644

1.332-18.889

0.043

0.017
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ตรวจซีรัมแพะ และแกะในประเทศสเปนโดยวิธี ELISA พบความชกุของโรคไข้ควิในแพะระดบั

รายตวั และรายฝงูเท่ากบั 8.70 และ 45.00% ตามลําดบั แตมี่ความชกุของโรคไข้คิวในแกะ

ระดบัรายตวั และรายฝงูเทา่กบั 11.80 และ 74.00% ตามลําดบั ซึ�งมีอตัราความชกุใกล้เคียง

กบัการศกึษาครั �งนี � 

 การศกึษาครั �งนี �พบอตัราการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื �อ C. burnetii กระจายทั �งใน

แพะ และแกะที�เลี �ยงในพื �นที� 5 จงัหวดัภาคตะวนัตก โดยมีอตัราความชกุรายฝงูในแพะ และแกะ

ในแตล่ะจงัหวดัสงูถงึ 66.67-97.30% และอตัราความชกุรายตวัอยูใ่นชว่ง 17.60-26.13% ทั �งนี �

ในปี พ.ศ. 2555 Yingst et al. (2013) ได้ทําการสํารวจโรคไข้ควิจากตวัอยา่งซีรัม นํ �านม และ

รก ในโคนม และแพะที�จงัหวดันครปฐม ประจวบคีรีขนัธ์ และราชบรีุ ด้วยวิธี PCR พบให้ผลบวก 

10.00 (1/10), 30.00 (3/10) และ 10.00% (1/10) ตามลาํดบั แสดงให้เหน็วา่เชื �อไข้ควิมีการแพร่

กระจายทั�วไปในปศสุตัว์ในภาคตะวนัตก โดยประชากรแพะ และแกะในฟาร์มที�ทําการศกึษา

จํานวนมากเคยมีการสมัผสัเชื �อ C. burnetii มาก่อน และอาจเป็นตวัอมโรคที�สําคญัที�อาจแพร่

กระจายเชื �อไปยงัสตัว์อื�นๆรวมถงึมนษุย์ด้วย ดงันั �นในพื �นที�ที�มีการเลี �ยงแพะ และแกะดงักลา่ว 

ควรให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ เลี �ยงแพะ และแกะ รวมทั �งเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องให้ทราบถงึวิธีในการ

ปอ้งกนัตวัเองจากการตดิเชื �อจากสตัว์และสิ�งแวดล้อมที�อาจมีการปนเปื �อนเชื �อนี � 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี�ยงที�มีความสัมพันธ์กับการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื �อ

C. burnetii ในระดบัรายตวัพบวา่ สตัว์เพศเมียเป็นปัจจยัเสี�ยงตอ่การตรวจพบแอนติบอดีตอ่

การติดเชื �อ C. burnetii (OR=1.69) อาจเนื�องจากแพะ และแกะรวมถงึโคนมเป็นสตัว์อมโรค

ที�สําคญัของเชื �อ C. burnetii  (Rahimi et al., 2010) โดยสตัว์เพศเมียที�ติดเชื �อนอกจากจะขบั

เชื �อออกมากบัอจุจาระ ปัสสาวะ และนํ �านมแล้ว เชื �อยงัถกูขบัออกมาปริมาณสงูในรก และสิ�งคดั

หลั�งหลงัคลอด (Guatteo et al., 2006; Rahimi et al., 2010) ดงันั �นจงึทําให้เชื �อมีการปนเปื �อน 

และแพร่กระจายในฝงู และในแพะ และแกะที�มีอายตุั �งแต ่1 ปีขึ �นไป เป็นปัจจยัเสี�ยงตอ่การตรวจ

พบแอนตบิอดีตอ่การตดิเชื �อ C. burnetii มากเป็น 3.31 เทา่ของแพะ และแกะที�มีอายนุ้อยกวา่ 

1 ปี (OR=3.31) ซึ�งสอดคล้องกบัการศกึษาของ Jung et al. (2014) ในประเทศเกาหลีใต้

ที�พบวา่ แพะที�โตเตม็วยัอายตุั �งแต ่1 ปีขึ �นไป มีความสมัพนัธ์กบัการตรวจพบแอนตบิอดีตอ่โรค

ไข้ควิในแพะอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิทั �งนี �อาจเนื�องมาจากในสตัว์ที�มีอายมุากขึ �นจะมีโอกาส

ในการสมัผสักบัสตัว์ที�ตดิเชื �อหรือมีโอกาสสมัผสักบัเชื �อที�ปนเปื �อนในสภาพแวดล้อมได้มาก และ

นานกวา่สตัว์ที�มีอายนุ้อยกวา่ สาํหรับสตัว์ในฝงูเคยมีประวตักิารแท้ง เป็นปัจจยัเสี�ยงตอ่การตรวจ

พบแอนตบิอดีตอ่การตดิเชื �อ C. burnetii (OR=1.64) นั �น อาจเนื�องมาจากโดยธรรมชาตแิพะ

หรือแกะที�ติดเชื �อ C. burnetii อาจแสดงอาการทางระบบสืบพนัธุ์  ได้แก่ แท้งลกู ลกูตาย
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แรกคลอด รกค้าง มดลกูอกัเสบ ผสมไมต่ดิ หรือให้ลกูออ่นแอ และการแท้งจะพบในระยะท้าย

ของการตั �งท้องหรือระยะใกล้คลอด (Rodolakis et al., 2007) อยา่งไรก็ตามการพบวา่สตัว์แสดง

อาการแท้งอาจต้องพิจารณาคํานงึถงึสาเหตอืุ�นๆ ที�ทําให้สตัว์แสดงอาการแท้งได้ เชน่ โรคบรูเซล

โลสสิ โรคทอ็กโซพลาสโมสสิ การตดิเชื �ออื�นๆ ปัญหาการจดัการในฟาร์ม ในสตัว์ที�ตั �งท้องแล้ว

ได้รับการกระทบกระเทือนด้านกายภาพ ปัจจยัด้านความสมดุลของอาหาร รวมถึงประวตัิ

การให้ยาบางชนิดในขณะสตัว์ตั �งท้อง ก็เป็นสาเหตทีุ�ทําให้สตัว์แสดงอาการแท้งได้เชน่กนั

 การเลี �ยงแพะหรือแกะแบบปล่อยในแปลงหญ้าสาธารณะเป็นปัจจัยเสี�ยงที�สําคญั

ในการศกึษาครั �งนี �ในระดบัรายฝงู (OR=6.45) อาจเนื�องจากวา่การเลี �ยงสตัว์แบบปลอ่ยในแปลง

หญ้าสาธารณะจะเป็นการเพิ�มโอกาสในการสมัผสัเชื �อจากสตัว์ฝงูอื�นๆ ที�มีการติดเชื �อหรืออาจ

เพิ�มโอกาสในการสมัผสัเชื �อที�ปนเปื �อนในสิ�งแวดล้อมได้ ทั �งนี �เชื �อที�อยูน่อกร่างกายสตัว์จะสร้าง

สปอร์หอ่หุ้ม ทําให้มีความทนทานตอ่สิ�งแวดล้อม เชน่ ความร้อน ความแห้งแล้ง และยาฆา่เชื �อได้

เป็นเวลานาน (CFSPH, 2007) สว่นปัจจยัที�พบวา่มีสตัว์ป่า และสตัว์ฟันแทะขนาดเลก็ ปรากฏ

อยูร่อบๆ ฟาร์ม มีความเสี�ยงตอ่การตรวจพบแอนตบิอดีตอ่การตดิเชื �อ C. burnetii (OR=2.96) 

นั �น จากการศกึษาของ Reusken et al. (2011) พบวา่หนเูป็นสตัว์ที�สามารถเป็นตวัเก็บกกัเชื �อ

C. burnetii และนําเชื �อเข้ามาแพร่ในฝงูปศสุตัว์ได้ ดงันั �นสตัว์ป่า และสตัว์ฟันแทะขนาดเล็ก

ดงักลา่วอาจเป็นสตัว์นําเชื �อที�สําคญั และแพร่กระจายเชื �อไปยงัสตัว์ที�เลี �ยงในฟาร์มได้

 แนวทางในการควบคมุและปอ้งกนัโรคไข้ควิ สามารถดําเนินการได้หลายแนวทาง เชน่ 

ในฝงูที�มีการตดิเชื �อสามารถลดการตดิตอ่ของโรคโดยการแยกสตัว์ที�ตั �งท้องออกจากฝงู กําจดัรก 

ซากสตัว์ที�แท้งหรือสารคดัหลั�งจากการคลอดด้วยการเผาหรือฝัง และเนื�องจากเชื �อ C. burnetii

อยูใ่นสิ�งแวดล้อมจํานวนมาก จงึควรหมั�นทําความสะอาดโรงเรือน เครื�องมือเครื�องใช้ด้วยนํ �ายา

ฆา่เชื �อโรค และผู้ ที�ทํางานเกี�ยวข้องกบัสตัว์เคี �ยวเอื �อง โค กระบือ แพะ และแกะ ต้องปอ้งกนั

การสมัผสัโดยตรงกบัเชื �อ ได้แก่ การสวมถงุมือยาง การใช้นํ �ายาฆ่าเชื �อบริเวณที�ปนเปื �อนรก 

และสารคดัหลั�ง (CFSPH, 2007) รวมทั �งจดัระบบการเลี �ยงแพะ และแกะเพื�อลดปัจจยัเสี�ยง

ที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ การปรับระบบการเลี �ยงแพะหรือแกะจากแบบปลอ่ยให้หากินในแปลงหญ้า

สาธารณะเป็นการเลี �ยงในพื �นที�ที�มีรั �วล้อมรอบไม่ปนกับสตัว์ฝูงอื�น และกําจัดสตัว์ฟันแทะ

ขนาดเลก็จําพวกกระรอก กระแต และหน ูซึ�งเป็นพาหะของโรคไข้ควิ

โรคทอ็กโซพลาสโมสิส 

 จากผลการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื �อ T. gondii ในซีรัมแพะ และแกะในพื �นที� 5 

จงัหวดัของภาคตะวนัตกในครั �งนี � พบแพะ และแกะที�ให้ผลบวกตอ่การทดสอบโรคทกุจงัหวดัที�ทํา
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การศึกษา โดยพบความชกุรายตวั 13.35% (335/2,509) และรายฝงู 77.86% (109/140) 

ซึ�งตํ�ากว่าการศกึษาที�ผ่านมาของ พิไลพรและคณะ (2557) ศกึษาความชกุ และปัจจยัเสี�ยง

ในแพะ และแกะในพื �นที� 5 จงัหวดัภาคตะวนัตกด้วยวิธี iELISA พบความชกุรายตวั 16.27% 

และรายฝงู 81.03% สว่นความชกุของการติดเชื �อ T. gondii ในระดบัรายตวัของแพะคิดเป็น 

14.01% (262/1,870) และแกะคิดเป็น 11.42% (73/639) ในระดบัรายฝงูของแพะคิดเป็น 

78.85% (82/104) และแกะคิดเป็น 75.00% (27/36) ผลการศึกษาครั �งนี �สงูกว่าการศึกษา

ในเขตภาคเหนือตอนบนที�พบความชกุในแพะระดบัรายตวัเท่ากบั 6.20% และรายฝงูเท่ากบั 

25.35% (ชยัวธัน์ และพชัรา, 2552) สว่นในภาคใต้ การศกึษาครั �งนี �ตํ�ากวา่การศกึษาในจงัหวดั

สตลูที�พบความชกุรายตวัในแพะเท่ากบั 27.90% (Jittapalapong et al., 2005) ซึ�งทั �งสอง

การศกึษานี �ตรวจด้วยวิธี Latex agglutination test

 เมื�อเปรียบเทียบกบัการศกึษาในตา่งประเทศพบวา่อตัราการตรวจพบแอนตบิอดีตอ่เชื �อ

T. gondii ในพื �นที�ภาคตะวนัตกตํ�ากวา่หลายๆ ประเทศ ได้แก่ ในประเทศบราซลิ พบความชกุ

รายตวัในแพะเทา่กบั 18.40% ตรวจโดยวิธี IHA, IFA และ ELISA (Figueiredo et al., 2001) 

ในประเทศซิมบบัเว พบความชกุรายตวัในแพะ และแกะเท่ากบั 67.90% ตรวจโดยวิธี IFA 

(Hove et al., 2005) ในประเทศกรีซ พบความชกุรายตวัในแพะเทา่กบั 30.70% และแกะเทา่กบั 

48.60% ตรวจโดยวิธี ELISA (Tzanidakis et al., 2012) ในประเทศนอร์เวย์ พบความชกุในแพะ

รายตวัเทา่กบั 17.00% ตรวจโดยวิธี DAT (Stormoen et al., 2012) ในประเทศสเปน พบความชกุ

รายตัวในแพะเท่ากับ 25.10% และแกะเท่ากับ 49.30% ตรวจโดยวิธี iELISA (Garcia-

Bocanegra et al., 2013) ในประเทศโปรตเุกส พบความชกุรายตวัในแพะเท่ากบั 18.50% 

และแกะเทา่กบั 33.60% ตรวจโดยวิธี MAT (Lopes et al., 2013) และในประเทศอิตาลี พบ

ความชกุรายตวัของแพะคิดเป็น 41.70% และแกะคิดเป็น 59.30% รายฝงูของแพะคิดเป็น 

96.60% และแกะคิดเป็น 87.50% ตรวจโดยวิธี IFA (Gazzonis et al., 2015) 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี�ยงที�มีความสัมพันธ์กับการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื �อ 

T. gondii ในแพะ และแกะในระดบัรายตวั พบวา่สตัว์ที�มีอายตุั �งแต ่ 1 ปีขึ �นไป มีความเสี�ยง

ต่อการติดเชื �อ T. gondii มากกว่าสตัว์ที�มีอายนุ้อยกว่า 1 ปี (OR=2.29) ซึ�งสอดคล้องกบั

การศึกษาของ Jittapalapong et al. (2005) ศึกษาความชุกของการติดเชื �อ T. gondii 

ในแพะเลี �ยงที�จงัหวดัสตลู พบวา่ในแพะอายตุั �งแต ่1 ถงึ 2 ปี (OR=19.60) และตั �งแต ่2 ปีขึ �นไป 

(OR=2.70) มีความเสี�ยงตอ่การตดิเชื �อ T. gondii มากกวา่แพะอายนุ้อยกวา่ 1 ปี และรายงาน

ของ Gebremedhin and Gizaw (2014) ที�พบว่าแกะที�มีอายตุั �งแต่ 1 ปีขึ �นไป (OR=8.55) 

มีความเสี�ยงตอ่การติดเชื �อ T. gondii มากกวา่แกะอายนุ้อยกวา่ 1 ปี ทั �งนี �อาจเนื�องจากแพะ 
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และแกะมีโอกาสได้รับเชื �อที�อยู่ในระยะโอโอซีสต์ซึ�งปนเปื �อนในสิ�งแวดล้อมมากขึ �นตามอาย ุ

(Katzer et al., 2011; Gebremedhin and Gizaw, 2014) และการใช้พอ่พนัธุ์ร่วมกบัฟาร์มอื�น

ก็เป็นอีกหนึ�งปัจจยัเสี�ยงที�สําคญัตอ่การการตดิเชื �อ T. gondii (OR=1.52) เนื�องจากแพะ และ

แกะเพศผู้ ที�ตดิเชื �อสามารถขบัเชื �อผา่นทางนํ �าเชื �อได้ (West et al., 2009) ดงันั �นการนําพอ่พนัธุ์

จากฟาร์มอื�นมาผสมกบัแมพ่นัธุ์ในฟาร์มตวัเองจงึเป็นการเพิ�มโอกาสในการได้รับเชื �อ T. gondii

จากฟาร์มอื�น สว่นการวิเคราะห์ในระดบัรายฝงูของแพะ และแกะ ผลการศกึษาครั �งนี � ไม่พบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเสี�ยงตา่งๆ กบัการตรวจพบแอนติบอดีตอ่เชื �อ T. gondii ในแพะ 

และแกะ 

 ข้อมลูการระบาดของโรคทอ็กโซพลาสโมสสิในปศสุตัว์ที�เลี �ยงในภาคตะวนัตกยงัไมเ่ป็น

ที�ทราบกนัมากนกั การสํารวจครั �งนี �เป็นการยืนยนัว่ายงัคงพบแอนติบอดีต่อเชื �อ T. gondii

ในแพะ และแกะที�เลี �ยงเพื�อการบริโภค และการท่องเที�ยวภายในพื �นที�ภาคตะวนัตก ซึ�งหาก

เกษตรกรขาดการดูแล และควบคุมโรคที�ดีย่อมเป็นปัญหากับอุตสาหกรรมการเลี �ยงแพะ 

และแกะในอนาคต เกษตรกรควรหมั�นดูแลจัดการด้านสุขาภิบาลภายในฟาร์มให้มากขึ �น 

เพื�อชว่ยลดการปนเปื �อนเชื �อภายในฟาร์ม รวมถงึการไมใ่ช้พอ่พนัธุ์ร่วมกบัฟาร์มอื�นเพื�อลดปัจจยั

เสี�ยงตอ่การติดเชื �อ และข้อมลูจากการศกึษานี �ยงัใช้เป็นแนวทางในการสร้างสถานภาพฟาร์ม

ปลอดโรคทอ็กโซพลาสโมสสิตอ่ไป

โรคบรูเซลโลสิส

 ผลการตรวจหาแอนตบิอดีตอ่เชื �อ Brucella spp. ในแพะ และแกะในพื �นที�ภาคตะวนัตก

ในครั �งนี � พบความชกุรายตวั 2.19% (55/2,509) และรายฝงู 13.57% (19/140) โดยมีความชกุ

ในแพะรายตวั และรายฝงูคิดเป็น 1.44 (27/1,870) และ 10.58% (11/104) ตามลําดบั และ

มีความชกุในแกะรายตวั และรายฝงูคิดเป็น 4.38 (28/639) และ 22.22% (8/36) ตามลําดบั 

การศกึษาครั �งนี �มีความชกุรายตวัสงูกว่ารายงานผลการตรวจโรคบรูเซลโลสิสในภาคตะวนัตก

ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 (ศนูย์วิจยัและพฒันาการสตัวแพทย์ภาคตะวนัตก, 2557) 

โดยมีความชุกในแพะรายตวั 1.01% (827/81,963) และแกะรายตวั 1.08% (48/4,431) 

แต่ตํ�ากว่าการศึกษาของช้องมาศและคณะ (2556) ที�รายงานผลการตรวจโรคบรูเซลโลสิส

ในแพะในพื �นที� 5 จงัหวดัภาคตะวนัตกโดยวิธี iELISA และ CFT ในปี พ.ศ. 2555 พบความชกุ

รายตวั 5.08% (70/1,379) และรายฝงู 18.39% (16/87) สว่นการศกึษาของตระการศกัดิ�และ

พิไลพร (2550) ที�รายงานผลการตรวจโรคบรูเซลโลสสิในแพะในพื �นที� 5 จงัหวดัภาคตะวนัตก

โดยวิธี RBT พบความชุกของโรคนี �ในปี พ.ศ. 2547 รายตวั 1.52% และรายฝูง 10.74% 
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ซึ�งใกล้เคียงกบัการศกึษานี � แตใ่นปี พ.ศ. 2548 พบความชกุของโรคนี �รายตวั 5.14% และรายฝงู 

42.47% และปี พ.ศ. 2549 พบความชกุของโรคนี �รายตวั 3.68% และรายฝงู 35.18% ซึ�งสงูกวา่

การศกึษานี � เมื�อเปรียบเทียบกบัการศกึษาโรคบรูเซลโลสิสในแพะในพื �นที�ภาคอื�นของประเทศ 

พบวา่การศกึษาครั �งนี �สงูกวา่ที�นพวรรณ (2552) ศกึษาโรคนี �ในแพะนมที�จงัหวดันนทบรีุ ปทมุธานี 

และพระนครศรีอยธุยา ซึ�งทดสอบโรคโดยวิธี RBT และ CFT พบความชกุรายตวั 0.25% และ

รายฝงู 6.30% โดยพบโรคบรูเซลโลสิสที�จงัหวดันนทบุรีเพียงจงัหวดัเดียว และพรทิพย์และ

อรรถพร (2555) สํารวจความชุกของโรคบรูเซลโลสิสในแพะ 8 จงัหวดัภาคใต้โดยวิธี RBT 

และ cELISA พบความชกุรายตวั และรายฝงูเท่ากบั 1.02 และ 5.71% ตามลําดบั ขณะที�

พิเชษฐและวิเชียร (2550) ศึกษาโรคบรูเซลโลสิสในแพะแกะทางซีรัมวิทยาที�จงัหวดัชยันาท

ในปี พ.ศ. 2548 พบความชกุของโรคบรูเซลโลสสิในแพะรายตวั 1.59% ใกล้เคียงกบัการศกึษา

ครั �งนี � แตค่วามชกุของโรคบรูเซลโลสสิในแกะรายตวั 0.33% ตํ�ากวา่การศกึษานี � และวชัรพงษ์

และคณะ (2554) ศึกษาความชุกของโรคบรูเซลโลสิสในแพะเนื �อในจังหวดัชัยนาทโดยวิธี 

RBT และ CFT พบความชกุรายตวั 1.33% ใกล้เคียงกบัการศกึษานี � แตค่วามชกุรายฝงู 14.08% 

ซึ�งสงูกวา่การศกึษานี �

 เมื�อพิจารณาผลการตรวจครั �งนี �ในรายจงัหวดั พบวา่จงัหวดันครปฐมมีความชกุของโรคนี �

ในแพะ และแกะสงูทั �งระดบัรายตวั และรายฝงูเท่ากบั 3.28 (15/457) และ 30.43% (7/23) 

ตามลําดับ โดยความชุกรายตัวในแพะสูงสุดที�จังหวัดกาญจนบุรี 2.31% (10/432) แต่

ความชุกรายฝูงในแพะสงูสดุที�จงัหวดันครปฐม 22.22% (4/18) ส่วนความชุกรายตวั และ

รายฝงูในแกะสงูสดุที�จงัหวดันครปฐมเท่ากบั 6.48 (7/108) และ 60.00% (3/5) ตามลําดบั 

เทียบกับการศึกษาความชุกของการติดเชื �อ Brucella spp. ในแพะนมในจงัหวดันครปฐม

ตรวจโดยวิธี RBT, ELISA และ CFT ของสวุิมลและคณะ (2557) พบความชกุรายตวั 4.66% 

สงูกว่าการศึกษานี � ส่วนความชุกรายฝูง 20.00% ใกล้เคียงกับการศึกษานี � และการศึกษา

ของ Kaewket (2008) ที�ศกึษาความชกุของโรคบรูเซลโลสิสในแพะที�จงัหวดักาญจนบรีุในปี 

พ.ศ. 2550 ตรวจโดยวิธี RBT, iELISA และ CFT พบความชกุรายตวั และรายฝงูสงูถงึ 11.51 

และ 45.80% ตามลําดบั ซึ�งสงูกวา่การศกึษานี �เชน่กนั ผลการศกึษาครั �งนี �ตรวจพบแอนตบิอดี

ต่อเชื �อ Brucella spp. ในทกุจงัหวดัที�ทําการสํารวจ โดยมีความชกุระดบัรายฝงูสงูกว่าราย

ตวั แสดงถงึการแพร่กระจายของเชื �อ Brucella spp. อยา่งกว้างขวางในแพะ และแกะที�เลี �ยง

ในภมิูภาคนี � ดงันั �นการตรวจแอนติบอดีตอ่เชื �อ Brucella spp. เพื�อเฝา้ระวงัโรคจงึควรที�จะต้อง

ดําเนินการอยา่งตอ่เนื�อง สว่นแพะ และแกะที�ตดิเชื �อ Brucella spp. ควรมีการทําลายให้หมด

เนื�องจากแพะ และแกะที�ให้ผลบวกต่อการทดสอบจะเป็นพาหะนําเชื �อ Brucella spp. สูค่น
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ที�ทํางานใกล้ชิดกบัสตัว์ที�ติดเชื �อ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ เลี �ยงแพะ และแกะตลอดจนคนงาน

ในฟาร์มเลี �ยงสตัว์ มีความเสี�ยงต่อการติดเชื �อสูงจากการสมัผัสโดยตรงกับรก และลูกแท้ง 

ซึ�งอาจติดเชื �อโดยการกินหรือทางการหายใจ ติดเชื �อผ่านทางเยื�อบตุา รวมทั �งผู้บริโภคนํ �านม 

และผลติภณัฑ์จากนมที�ไมผ่า่นกระบวนการฆา่เชื �อ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสขุ 

 เมื�อเปรียบเทียบกบัการศกึษาความชกุของโรคบรูเซลโลสสิในประเทศที�เลี �ยงแพะ และ

แกะเป็นอุตสาหกรรม พบว่าความชุกของโรคบรูเซลโลสิสในภาคตะวนัตกของประเทศไทย

ทั �งระดบัรายตวั และรายฝงู ตํ�ากว่าการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื �อ B. melitensis ในแพะ

ที�ประเทศเม็กซิโก ซึ�งพบความชุกรายตวั และรายฝูงสงูถึง 9.80 และ 70.89% ตามลําดบั 

ตรวจโดยวิธี RBT และ CFT (Solorio-Rivera et al., 2007) ในแกะที�ประเทศเมก็ซโิก ซึ�งพบความ

ชกุรายตวั 7.26% ตรวจโดยวิธี standard agglutination card test (Marin et al., 2015) ขณะที� 

Kaoud et al. (2010) รายงานความชกุของโรคบรูเซลโลสสิในแพะ แกะ และโคที�ประเทศอียิปต์

เทา่กบั 14.50, 21.20 และ 2.16% ตามลําดบั ซึ�งตรวจโดยวิธี RBT และ iELISA สว่น Negash 

et al. (2012) รายงานความชกุของโรคบรูเซลโลสสิในสตัว์เคี �ยวเอื �องขนาดเลก็ในภาคตะวนัออก

ของประเทศเอธิโอเปีย พบแอนตบิอดีตอ่เชื �อ B. melitensis ในแพะ และแกะระดบัรายตวั เทา่กบั 

9.39 และ 8.77% ตามลาํดบั ซึ�งตรวจโดยวิธี RBT และ CFT การศกึษาของ Sharifi et al. (2014) 

รายงานความชุกของโรคบรูเซลโลสิสในแพะ และแกะที�ภาคตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศ

อิหร่านพบความชกุรายตวั และรายฝงู 3.10 และ 21.00% ตามลําดบั ซึ�งตรวจโดยวิธี RBT 

และ Wright and 2-mercaptoethanol Brucella agglutination test ขณะที� Hawari (2012) 

รายงานความชกุของโรคบรูเซลโลสสิในแพะ และแกะที�ประทศจอร์แดนระดบัรายตวัเทา่กบั 24.6 

และ 21.1% ตามลาํดบั ซึ�งตรวจโดยวิธี RBT และ CFT การศกึษาของ Kabagambe et al. (2001) 

ที�รายงานความชุกของโรคบรูเซลโลสิสในแพะในภาคตะวนัออก และตะวนัตกของประเทศ

อกูนัดา พบความชกุรายตวั และรายฝงูสงู 2.00 และ 13.00% ตามลําดบั ซึ�งตรวจโดยวิธี 

card test และ tube agglutination test ขณะที� Islam et al. (2010) ตรวจโรคนี �ในแพะนม

ที�ประเทศบงัคลาเทศในปี ศ.ศ. 2008-2009 โดยวิธี RBT และ microagglutination test 

พบความชกุระดบัรายตวัของโรคนี � 3.37% และ Lone et al. (2013) ตรวจโรคบรูเซลโลสสิใน

แกะที�หบุเขาแคชเมียร์ประเทศอินเดียในปี ค.ศ. 2010-2012 โดยวิธี RBPT และ STAT พบความชกุ

ระดบัรายตวั 6.50% แตก่ารศกึษาครั �งนี �พบความชกุของโรคสงูกวา่การศกึษาของ Ferede et al. 

(2011) รายงานความชกุของโรคบรูเซลโลสิสในสตัว์เคี �ยวเอื �องขนาดเล็กทั �งในและรอบเมือง 

Bahir Dar ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศเอธิโอเปีย พบความชุกรายตวัในแพะ 

และแกะเทา่กบั 0.80 และ 0.00% ตามลําดบั ซึ�งตรวจโดยวิธี RBPT และ CFT และ Coelho 
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et al. (2013) รายงานความชกุของโรคบรูเซลโลสสิในแพะ และแกะที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของประเทศโปรตเุกส พบความชกุรายตวั และรายฝงู 0.44 และ 8.90% ตามลําดบั ซึ�งตรวจ

โดยวิธี RBT และ CFT จากการศึกษาครั �งนี �แสดงให้เห็นว่าความชุกของโรคบรูเซลโลสิส

ในภาคตะวนัตกของประเทศไทยคอ่นข้างตํ�ากวา่หลายๆ ประเทศอาจเนื�องมาจากกรมปศสุตัว์

มีมาตรการในการตรวจโรคบรูเซลโลสสิอยา่งเข็มงวด และกําจดัโรคดงักลา่วจากฟาร์มแพะ และ

แกะอยา่งตอ่เนื�องเป็นประจําทกุปี

 การศึกษาปัจจยัเสี�ยงที�มีความสมัพนัธ์กบัการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื �อ Brucella 

spp. ในแพะ และแกะครั �งนี �ในระดบัรายตวัพบว่า การที�สตัว์ในฝงูเคยมีประวตัิการแท้งเป็น

ปัจจยัเสี�ยงของการตดิเชื �อ Brucella spp. (OR=5.35) ซึ�งสอดคล้องกบั รายงานของช้องมาศ

และคณะ (2556) ที�ศึกษาปัจจยัเสี�ยงต่อการติดเชื �อ B. melitensis ในแพะที�เลี �ยงในพื �นที�

ภาคตะวันตก พบว่าการที�แพะในฟาร์มมีประวัติการแท้งเป็นปัจจัยเสี�ยงที�มีความสมัพันธ์

กบัการติดเชื �อ B. melitensis ในระดบัรายตวัอย่างมีนยัสําคญั (OR=3.80) ส่วนการศกึษา

ของวชัรพงษ์และคณะ (2554) ศกึษาโรคนี �ที�จงัหวดัชยันาท พบวา่ฟาร์มแพะที�เคยมีประวตัพิบ

การแท้งมีโอกาสพบผลบวกทางซีรัมวิทยาตอ่เชื �อ B. melitensis สงูเป็น 12.50 เทา่ของฟาร์ม

ที�ไมเ่คยพบประวตัิการแท้ง และเป็นไปในแนวทางเดียวกบัการศกึษาของ Islam et al. (2010) 

ที�บงัคลาเทศ และ Ashagrie et al. (2011) ที�ประเทศเอธิโอเปีย พบวา่แพะที�แสดงอาการแท้ง

เพียงครั �งเดียวมีความสมัพนัธ์กบัการตรวจพบแอนตบิอดีตอ่เชื �อ B. melitensis ทั �งนี �เนื�องจาก

แพะ และแกะที�ติดเชื �อ B. melitensis เชื �อจะยงัคงอยู่ในร่างกายสตัว์ได้เป็นเวลานานและ

ขบัเชื �อออกมาทางสิ�งคดัหลั�งอยา่งตอ่เนื�อง ทําให้เชื �อแพร่กระจายอยูใ่นสิ�งแวดล้อมเป็นเวลานาน 

และตดิตอ่สูส่ตัว์ที�เลี �ยงภายในฝงูเดียวกนั (E.C., 2011)

ปัจจยัเสี�ยงที�สําคญัอีกปัจจยัคือ การเลี �ยงแพะ และแกะรวมกนั (OR=3.04) หรือ

การเลี �ยงแพะหรือแกะรวมกบัสตัว์ชนิดอื�น (OR=3.76) สอดคล้องกบัการศกึษาของช้องมาศ

และคณะ (2556) พบวา่การเลี �ยงแพะ และแกะรวมกนัเป็นปัจจยัเสี�ยงที�มีความสมัพนัธ์กบัการ

ตดิเชื �อ B. melitensis ในระดบัรายตวัอยา่งมีนยัสําคญั (OR=6.25) สว่น Kabagambe et al. 

(2001) ศกึษาที�ประเทศอกูนัดา กลา่ววา่แพะที�เลี �ยงรวมกบัแกะมีโอกาสตดิเชื �อ B. melitensis

สูงกว่าฟาร์มที�เลี �ยงแพะอย่างเดียว 6.00 เท่า ส่วนการศึกษาที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศโปรตเุกส พบวา่การเลี �ยงแพะ และแกะรวมกนัเป็นปัจจยัเสี�ยงตอ่การตดิโรคบรูเซลโล

สสิ (p<0.001) (Coelho et al., 2007) และที�ประเทศอียิปต์พบวา่แพะที�เลี �ยงรวมกบัแกะหรือโค

จะมีความเสี�ยงเป็นโรคบรูเซลโลสสิสงูถงึ 28.80 เทา่ (Kaoud et al., 2010) ที�เป็นเชน่นี �เนื�องจาก

เชื �อ Brucella spp. ก่อโรคในสตัว์ได้หลายชนิด แพะ และแกะเป็นสตัว์เคี �ยวเอื �องขนาดเลก็ที�ไว
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ต่อการติดเชื �อ B. melitensis สงู ดงันั �นการเลี �ยงสตัว์ต่างชนิดรวมกันอย่างใกล้ชิดจะเพิ�ม

โอกาสของการแพร่กระจายของเชื �อ และการติดเชื �อระหวา่งสตัว์ตา่งชนิดกนั (CFSPH, 2009) 

แต่ต่างกบัการศกึษาของวชัรพงษ์และคณะ (2554) ที�ไม่พบว่าการเลี �ยงแพะรวมกบัแกะเป็น

ปัจจยัเสี�ยงที�มีความสมัพนัธ์กบัการตรวจพบแอนตบิอดีตอ่เชื �อ B. melitensis ในแพะ (p=0.333)

 การไมใ่ช้นํ �ายาฆา่เชื �อในฟาร์ม (OR=5.04) เป็นอีกหนึ�งปัจจยัเสี�ยงที�สําคญั สอดคล้อง

กบัการศกึษาของ Al-Talafhah et al. (2003) ที�ศกึษาปัจจยัเสี�ยงต่อการติดโรคบรูเซลโลสิส

ในแกะทางภาคเหนือของประเทศจอร์แดน ซึ�งพบว่าการใช้นํ �ายาฆ่าเชื �อเป็นปัจจัยป้องกัน

การตดิโรคบรูเซลโลสสิในแกะ เมื�อเทียบกบัการไมใ่ช้นํ �ายาฆา่เชื �อ เนื�องจากการใช้นํ �ายาฆา่เชื �อ

ช่วยลดจํานวนเชื �อที�ปนเปื �อนกับอุปกรณ์ที�ใช้เลี �ยงสัตว์โรงเรือน และสิ�งแวดล้อมในฟาร์ม 

จงึทําให้ลดโอกาสที�สตัว์ในฝงูจะติดเชื �อดงักลา่วได้ สว่นปัจจยัเสี�ยงจากการใช้แหลง่นํ �าร่วมกบั

ฟาร์มอื�นนั �น (OR=2.65) สอดคล้องกบัการศกึษาของสวิุมลและคณะ (2557) ซึ�งพบว่าการ

ใช้แหลง่นํ �าธรรมชาตเิป็นปัจจยัเสี�ยงตอ่การตรวจพบแอนตบิอดีตอ่เชื �อ Brucella spp. เมื�อเทียบ

กบัการใช้นํ �าประปา (p=0.008) และการศกึษาปัจจยัเสี�ยงต่อการติดโรคบรูเซลโลสิสในแกะ

ทางภาคเหนือของประเทศจอร์แดน พบวา่การใช้นํ �าประปาเป็นปัจจยัปอ้งกนัการตดิโรคบรูเซล

โลสสิในแกะ เมื�อเทียบการใช้นํ �าจากแหลง่นํ �าธรรมชาต ิ(Al-Talafhah et al., 2003) เนื�องจาก

การใช้แหลง่นํ �าธรรมชาตร่ิวมกนักบัสตัว์จากฝงูอื�นมีโอกาสที�แพะ และแกะจะได้รับเชื �อ Brucella

spp. จากนํ �าที�ปนเปื �อนเชื �อดงักลา่วได้ 

 ส่วนการเลี �ยงแพะหรือแกะปล่อยในแปลงหญ้าสาธารณะเป็นปัจจัยเสี�ยงที�สําคัญ

ทั �งระดบัรายตวั (OR=2.43) และรายฝงู (OR=3.91) สอดคล้องกบัการศกึษาของสวิุมลและ

คณะ (2557) พบว่าการใช้แปลงหญ้าสาธารณะเป็นปัจจยัเสี�ยงที�ทําให้เกิดโรคบรูเซลโลสิส 

(p=0.018) ในประเทศจอร์แดนพบว่าการเลี �ยงแพะ และแกะในทุ่งหญ้าสาธารณะเป็น

ปัจจยัเสี�ยงที�สําคญัของการติดเชื �อ B. melitensis (OR=2.78) (Samadi et al., 2010) และ

การศกึษาในแกะทางภาคเหนือของประเทศจอร์แดน พบวา่การเลี �ยงแกะในทุง่หญ้าสาธารณะ

เป็นปัจจยัเสี�ยงต่อการติดโรคบรูเซลโลสิสในแกะ (Al-Talafhah et al., 2003) เนื�องจากการ

ใช้แปลงหญ้าสาธารณะมีโอกาสที�แพะ และแกะจะสมัผสักบัสตัว์ฝงูอื�นที�อาจเป็นพาหะของ

โรคบรูเซลโลสิส รวมทั �งอาจสมัผัสกับเชื �อที�ปนเปื �อนในสิ�งแวดล้อม ทําให้มีความเสี�ยงต่อ

การติดเชื �อดังกล่าวได้ ปัจจัยเสี�ยงที�สําคัญระดับรายฝูงอีกปัจจัย คือการไม่เคยตรวจโรค

บรูเซลโลสสิมาก่อน (OR=5.02) ซึ�งสอดคล้องกบัการศกึษาของสวุิมลและคณะ (2557) พบวา่

ประวตัิการตรวจโรคบรูเซลโลสิสมีความสมัพนัธ์ตอ่การพบแอนติบอดีตอ่เชื �อ Brucella spp. 

(p<0.001) เนื�องจากการไมเ่คยตรวจคดักรองโรคบรูเซลโลสสิมาก่อนทําให้ไมท่ราบสภาวะโรค
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ในฟาร์ม ซึ�งหากกรณีที�มีสตัว์ตดิเชื �อ Brucella spp. ในฝงู และไมถ่กูคดัทิ �ง สตัว์ที�ตดิเชื �อดงักลา่ว

จะเป็นพาหะแพร่เชื �อไปยงัสตัว์ตวัอื�นๆ ในฝงู

 ส่วนตวัแปรอื�นๆ ได้แก่ เพศ ขนาดฝูง รวมทั �งการใช้พ่อพนัธุ์ ร่วมกับฟาร์มอื�น ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื �อ B. melitensis จากการศึกษาในครั �งนี � 

ซึ�งสอดคล้องกบัการศกึษาในภาคตะวนัออกของประเทศเอธิโอเปีย พบวา่เพศไมเ่ป็นปัจจยัเสี�ยง

ตอ่การเกิดโรคบรูเซลโลสสิในสตัว์เคี �ยวเอื �องขนาดเลก็ (p=0.959) (Negash et al., 2012) และ

ในภาคใต้ของประเทศเอธิโอเปียพบวา่เพศและขนาดฝงูไมเ่ป็นปัจจยัเสี�ยงตอ่การเกิดโรคบรูเซล

โลสสิในแพะ (p>0.100) (Ashagrie et al., 2011) ตา่งกบัรายงานการศกึษาของ Raksakul 

(2009) ที�ศึกษาปัจจัยเสี�ยงที�มีความสมัพนัธ์กับการตรวจพบผลบวกต่อโรคบรูเซลโลสิสใน

แพะ และแกะ ที�จงัหวดัราชบรีุในปี พ.ศ. 2549 พบวา่ฟาร์มขนาดใหญ่ (เลี �ยงแพะ 69-394 ตวั) 

มีความเสี�ยงต่อการเป็นโรคบรูเซลโลสิส มากกว่าฟาร์มขนาดเล็ก 8.29 เท่า ส่วนในประเทศ

เม็กซิโก พบว่าแพะที�เลี �ยงในฝูงขนาดใหญ่ (มากกว่า 34 ตัว) และมีความหนาแน่นสูง 

มีความเสี�ยงต่อการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื �อ B. melitensis โดยมีค่า OR เท่ากับ 2.00 

และ 1.70 ตามลําดบั (Solorio-Rivera et al., 2007) ขณะที�ในประเทศโปรตเุกส ที�พบวา่ฟาร์ม

ที�มีแพะมากกว่า 116 ตวัขึ �นไป เป็นปัจจยัเสี�ยงที�สําคญัของการติดเชื �อ B. melitensis โดย

มีคา่ OR เทา่กบั 2.99 (p<0.001) (Coelho et al., 2007) และการศกึษาปัจจยัเสี�ยงของการเป็น

โรคบรูเซลโลสสิในแกะในภาคใต้ของประเทศจอร์แดน พบวา่การยืมแกะในชว่งฤดผูสมพนัธุ์เป็น

ปัจจยัเสี�ยงตอ่การตดิโรคดงักลา่ว (OR=1.9) (Al-Majali et al., 2007)   

 จากการศึกษาครั �งนี �สรุปได้ว่าฝูงแพะ และแกะในภาคตะวันตกของประเทศไทย

มีความชกุของโรคไข้ควิ และโรคทอ็กโซพลาสโมสสิ ในอตัราสงูทั �งระดบัรายตวั และรายฝงู และ

พบอตัราการติดเชื �อโรคบรูเซลโลสิสค่อนข้างสงูในระดบัรายฝงู รวมถึงยงัพบปัจจยัเสี�ยงร่วม

ที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจพบแอนตบิอดีตอ่การตดิเชื �อในระดบัรายตวั ได้แก่ สตัว์ที�มีอายตุั �งแต ่1 ปี

ขึ �นไป และสตัว์ในฝงูเคยมีประวตักิารแท้ง สว่นในระดบัรายฝงู ได้แก่ การเลี �ยงปลอ่ยในแปลงหญ้า

สาธารณะ ดงันั �นหนว่ยงานภาครัฐสามารถนําข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในการกําหนดมาตรการควบคมุและ

กําจดัโรคมิให้แพร่กระจายออกไปสูพื่ �นที�อื�นของประเทศไทย และเป็นข้อมลูให้เกษตรกรผู้ เลี �ยง

แพะและแกะรวมถงึเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องได้ระมดัระวงัในการปอ้งกนัโรคที�อาจตดิตอ่มาสูค่นได้

กติตกิรรมประกาศ

 คณะผู้ วิจยัขอขอบคณุสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติที�สนบัสนนุงบประมาณ

แผน่ดินปีงบประมาณ 2558 คณุเพชรรัตน์ ศกัดนินัท์ ที�ชว่ยตรวจทานผลงานวิชาการ เจ้าหน้าที�
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ปศสุตัว์อําเภอ ปศสุตัว์จงัหวดัในพื �นที�ภาคตะวนัตกที�อํานวยความสะดวก ตดิตอ่ และประสาน

งานในการเข้าไปเก็บตวัอยา่ง เจ้าหน้าที� ศนูย์วิจยัและพฒันาการสตัวแพทย์ภาคตะวนัตก ที�ชว่ย

ในการเก็บ และจดัการตวัอยา่ง และการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร ทําให้งานวิจยันี �สาํเร็จลงด้วยดี
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RESEARCH ARTICLE

Molecular epidemiology of bovine tuberculosis in swamp 

buffalos in lower northeastern Thailand using Spoligotyping

Udom Chuachan1*, Kwankate Kanistanon2, Jaruwan Kampa2, Ankana Chaiprasert3

Abstract
Objective - To study molecular epidemiology of bovine tuberculosis in swamp buffalos 
by using spoligotyping.
Matarials and Methods - Four swamp buffalo farms in Surin, Srisaket, Buriram and 
Nakhonratchasima provinces were included in the study during years 2007 - 2012. 
Necropsy was performed in buffalos if positive either single intradermal skin test (SID) 
or γ- interferon (γ-IFN) Enzyme immunoassay (EIA), and their lung and mediastinal 
lymph node were collected. Forty-seven tuberculous samples were diagnosis as the 
Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) by PCR, and the genetic relationship 
was investigated by spoligotyping method. 
Results - Spoligotyping revealed 4 patterns. The majority of samples (93.7 %; 44/47) 
were M. bovis SB1622 pattern, of which the spacer 1 - 16, 28 and 39 - 43 were absent. 
The analysis using SITVITWEB and TBinsight database found that all samples (47/47) 
were M. bovis clade BOV_4 - Caprae or M. bovis subsp. caprae and M. caprae by 
phylogenetic analysis. The SB1622 was the most frequent detected spoligotype in 
these farms due to regular movement of buffalos between these farms.
Conclusion - Tuberculosis transmission in 4 swamp buffalo farms was caused by 
M. caprae and the most prevalent spoligotype was SB1622. This is the first report of 
molecular characterization bovine tuberculosis in buffalos in Thailand.

Keywords: Tuberculosis, swamp buffalo, molecular epidemiology, spoligotyping 
1 Veterinary Research and Development Center (Lower Northeastern region), Department of Livestock Development, 
Surin, Thailand            
2 Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand    
3 Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Siriraj hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand 
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บทความวิจัย

อณูระบาดวิทยาของเชื้อวัณโรคในฟารมกระบือปลัก

ในภูมิภาคอีสานใตของประเทศไทย ดวยเทคนิค Spoligotyping

อุดม เจือจันทร1*  ขวัญเกศ กนิษฐานนท2  จารุวรรณ คําพา2  อังคณา ฉายประเสริฐ3

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ เพื�อศกึษาอณรูะบาดวิทยาโดยการแยกชนิดและดคูวามสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรม
ของเชื �อวณัโรคในกระบือปลกัด้วยวิธี spacer oligonucleotide typing (spoligotyping) 
วัสดุ อุปกรณ์ และวธีิการ เก็บตวัอยา่งทเูบอร์เคลิจากการผา่ซากกระบือที�ให้ผลบวกโดยวิธี
ทดสอบทางผิวหนงั และวิธีการตรวจหาสาร γ-interferon ด้วยวิธี Enzyme immunoassay 
(EIA) ระหวา่งปี 2550-2555 ในฟาร์มกระบือ จํานวน 47 ตวัอยา่ง จาก 4 ฟาร์มในจงัหวดัสริุนทร์ 
ศรีสะเกษ บรีุรัมย์ และ นครราชสมีา และตรวจยืนยนัทางห้องปฏิบตักิารด้วยวิธี PCR วา่เป็นเชื �อ 
Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) แล้วนํามาตรวจวิเคราะห์ทางอณรูะบาด
วิทยาด้วยวิธี spoligotyping 
ผลการศึกษา พบวา่ spoligotype pattern ที�ได้มี 4 รูปแบบ นํามายืนยนัในฐานข้อมลูของ 
Mbovis.org แล้วโดยสว่นใหญ่เป็น M. bovis ถงึร้อยละ 93.7 (44/47) เป็นเชื �อ M. bovis ชนิด 
SB1622 ซึ�งไมพ่บ spacer ที� 1-16, 28 และ 39- 43 สว่นอีก 3 pattern พบรูปแบบละ 1 ตวัอยา่ง
และไมเ่คยพบมีรายงานมาก่อน เมื�อวิเคราะห์ในฐานข้อมลู SITVITWEB และ TB insight แล้วพบ
วา่ทกุตวัอยา่ง (47/47) เป็นเชื �อ M. bovis clade BOV_4-Caprae หรือ M. bovis subsp. caprae 
การทํา phylogenetic analysis พบวา่อยูใ่นกลุม่ M. caprae เมื�อเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ทาง
พนัธกุรรมของเชื �อระหวา่ง 4 ฟาร์มนั �นพบวา่สว่นใหญ่พบเป็นชนิดเดียวกนัคือ SB1622 เนื�องจาก
ที�ผา่นมาทั �ง 4 ฟาร์มมีการเคลื�อนย้ายสตัว์ไปมาระหวา่งกนัอยา่งตอ่เนื�อง 
ข้อสรุป การกระจายตวัของเชื �อวณัโรคในกระบือปลกัทั �ง 4 ฟาร์มมีสาเหตจุากเชื �อ M. caprae 
สว่นใหญ่เป็นชนิด SB1622 นบัเป็นรายงานลกัษณะทางพนัธุกรรมของเชื �อวณัโรคในกระบือ
เป็นครั �งแรกในประเทศไทย

คําสําคัญ : วัณโรค กระบือปลัก อณูระบาดวิทยา spoligotyping
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ กรมปศุสัตว์
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

*ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมล์: udomchuachan@gmail.com
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บทนํา
วณัโรคเป็นปัญหาสําคญัทางด้านสาธารณสขุของประเทศไทยและของโลก จากข้อมลู

ขององค์การอนามยัโลก (WHO) พบวา่ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยเป็นประเทศที�มีผู้ ป่วยวณัโรค
จํานวนมาก และผู้ เสียชีวิตปีละ 12,000 ราย  คิดเป็น 18 คนตอ่ประชากร 100,000 คน มีผู้ ป่วย
วณัโรคทกุชนิดประมาณ 120,000 คน รวมถงึผู้ ป่วย HIV ร่วมด้วย จํานวน 50,670 คน  และ
ผู้ ป่วยที�ตดิเชื �อรายใหม ่72,000 คน (WHO, 2015)  สาํหรับโรควณัโรคโค (bovine tuberculosis) 
เป็นโรคสาํคญัในสตัว์ที�สามารถตดิตอ่ถงึคนได้ (zoonosis) โดยเฉพาะคนที�ทํางานเกี�ยวข้องกบั
ปศสุตัว์ เชน่ เกษตรกรผู้ เลี �ยง สตัวแพทย์ ผู้ปฏิบตังิานในโรงฆา่สตัว์ และเป็นโรคที�สร้างความ
สญูเสียทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก (Miller and Olea-Popelkab, 2013) วณัโรคโคมีสาเหตุ
หลกัจากเชื �อแบคทีเรีย Mycobacterium bovis (M. bovis) และพบการตดิเชื �อได้ในสตัว์เลี �ยงอื�นด้วย
เชน่ กระบือ กระทิง แพะ แกะ ม้า อฐู สกุร กวาง สนุขั แมว หน ูรวมถงึสตัว์ป่า เชน่ ลงิ ช้าง พงัพอน เสอื 
(de Lisle et al., 2002) ซึ�งในประเทศไทย Chuachan et al. (2010) ได้รายงานการตรวจพบ
โรควณัโรคในกระบือปลกัโดยพบรอยโรคจากกระบือที�ให้ผลบวกด้วยวิธีการทดสอบที�ผิวหนงั
ถึงร้อยละ 40.3 โดยพบตุม่ทเูบอร์เคิลมากที�ปอด ตบั ตอ่มนํ �าเหลืองที�ช่องอก ตอ่มนํ �าเหลือง
ที�ชอ่งท้องและไต ตามลาํดบั การศกึษาด้านระบาดวิทยาของโรคนี �มกัใช้วิธีการที�อิงจากการตอบ
สนองด้านภมิูคุ้มกนัวิทยาของร่างกาย ที�เป็นชนิด delayed type hypersensitivity ได้แก่ วิธีการ
ทดสอบ tuberculin ทางผิวหนงั (intradermal test) และการตรวจ γ- interferon EIA (OIE, 
2008) ซึ�งไมส่ามารถจําแนกแหลง่ที�มาของเชื �อได้ อีกทั �งการทดสอบบางอยา่งขาดความจําเพาะ
ในการจําแนกเชื �อ M. bovis ที�เป็นเชื �อสาํคญัในโคกระบือ ออกจาก mycobacteria อื�นที�ไมก่่อโรค 
(Sirimalaisuwan, 2006)  ซึ�งเทคนิค spoligotyping เป็นการตรวจวิเคราะห์ความแตกตา่งของ
สายพนัธุ์เชื �อ Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) รวมถงึ M. bovis โดยใช้หลกัการ
ของการพบหรือไมพ่บ spacer ของหนว่ยซํ �า(direct repeat: DR) ในจีโนมของเชื �อ โดยใช้ 43 
DR จากสว่นของ M. tuberculosis (1-37) และ M. bovis (38-43) ตามวิธีของ Kamerbeek et al. 
(1997) การตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค spoligotyping นี �จะชว่ยเพิ�มข้อมลูที�ขาดหายด้านระบาด
วิทยาของเชื �อได้ชดัเจนมากยิ�งขึ �น และมีข้อดีคือไม่ซบัซ้อน  การอ่านและแปลผลไม่ยุ่งยาก 
ใช้เวลาน้อยเพียง 1-2 วนั และค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่แพงเมื�อเทียบกบัวิธีทางอณูวิทยาอื�นๆ 
(Zumarraga et al., 1999) นอกจากนี �ยงัเป็นวิธีมาตรฐานเป็นที�ยอมรับทั�วโลก ใช้ตวัอยา่งปริมาณน้อย 
เชื �อตายหรือ DNA เสียหายหรือคณุภาพตํ�าก็สามารถใช้ทดสอบได้ ผลที�ได้สามารถใช้ศกึษา
ความสมัพนัธ์ของเชื �อวณัโรคระหวา่งสตัว์แตล่ะชนิดรวมถงึคนด้วย รวมถงึศกึษาความคงตวัหรือ
การเปลี�ยนแปลงของเชื �อ (Haddad et al., 2004) และชว่ยแก้ไขปัญหาความขดัแย้งหรือการ
กีดกันทางการค้าได้ด้วย (Milian-Suazo et al., 2008) นอกจากนี �ยังใช้แยกระหว่างเชื �อ
M. tuberculosis ซึ�งพบมากในคน และ primate ออกจากเชื �อ M. bovis ได้ด้วย (Kamerbeek 
et al., 1997)
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การศกึษาในครั �งนี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อศกึษาอณรูะบาดวิทยาของชนิดและความสมัพนัธ์
ทางพันธุกรรมของเชื �อวัณโรคในกระบือปลักด้วยวิธี spacer oligonucleotide typing 
(spoligotyping)

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
ชนิดและการเตรียมตัวอย่าง
 ใช้ตวัอยา่ง DNA extraction ที�สกดัได้จากตุม่ทเูบอร์เคลิที�ตรวจชนัสตูรโดยห้องปฏิบตัิ
การศนูย์วิจยัและพฒันาการสตัวแพทย์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง จงัหวดัสริุนทร์ ระหวา่ง
ปี พ.ศ. 2550-2555 แล้วตรวจยืนยนัด้วยวิธี PCR พบเชื �อ MTBC จากกลุม่ตวัอยา่งฟาร์มกระบือ 
4 ฟาร์ม ได้แก่ สริุนทร์ 32 ตวัอยา่ง ศรีสะเกษ 3 ตวัอยา่ง บรีุรัมย์ 2 ตวัอยา่ง และนครราชสีมา 
10 ตวัอยา่ง รวมทั �งสิ �น 47 ตวัอยา่ง 

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี spoligotyping
 นําตวัอย่างมาตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี spoligotyping ที�ห้องปฏิบตัิการทนุวิจยัวณัโรค
ดื �อยา ศริิราชมลูนิธิ ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
โดยมีขั �นตอน ดงันี �
 1. เพิ�มจํานวน DNA ในสว่น spacer โดยการเจือจางตวัอย่าง DNA ของตวัอย่างที�
ทดสอบ รวมถงึ M. tuberculosis strain H37Rv และ M. bovis BCGP3 ซึ�งเป็นตวัควบคมุบวก 
ให้มีความเข้มข้น 50 ng/µl และใช้นํ �ากลั�นเป็นตวัควบคมุลบ จากนั �นนําหลอดตวัอยา่งที�ได้มาใส่
ในชอ่ง PCR apparatus เพื�อเพิ�มจํานวน ตรวจสอบดวูา่มี PCR product หรือไมโ่ดยใช้วิธี gel 
electrophoresis (2.5% agarose, 100V, 35 นาที)
 2. นํา PCR product ที�ได้ มา hybridize ลงบนแผน่ membrane ซึ�งมีสว่นประกอบของ 
oligonucleotides 43 สว่น ที�เราทราบ spacer sequences แล้ว โดยเริ�มจากการเติม PCR 
product ปริมาตร 20 µl ลงในสารละลาย 2xSSPE / 0.1% SDS ปริมาตร 150 µl นํามาเข้า
กระบวนการเสียสภาพ ทําให้สาย DNA แยกเป็นสายเดี�ยว โดยใช้ความร้อน 99oC นาน 10 min 
จากนั �นนําออกมาแชใ่นถงันํ �าแขง็ทนัที แล้วนําแผน่ membrane และแผน่รอง (support cushion) 
มาวางลงในเครื�องมือ miniblotter แล้วหมนุปิดเกลยีวให้แนน่เทา่ๆ กนัทั �งหกจดุ โดยจะมีหมายเลข
ชอ่งเรียงลาํดบักนั 45 ชอ่ง ดดูตวัอยา่งมาตวัอยา่งละ 140 ไมโครลติรใสล่งไปในแตล่ะชอ่งโดยระวงั
ไม่ให้เกิดฟองอากาศ เสร็จแล้วปิดด้วยเทปกาวไม่ให้ระเหยออกมา แล้วนําไป hybridize 
ที�อณุหภมิู 60oC เป็นเวลานาน 60 นาที (ไมต้่องเขยา่) จากนั �นยก miniblotter ออกมาวางแล้ว
ใช้ไมโครปิเปตดดูเอาของเหลวออกทีละหลมุจนหมด แล้วเปิดฝา miniblotter ออก ใช้ forceps 
ปากแบนคีบเอาแผน่ membrane ออกมาช้าๆ ล้างแผน่ membrane ด้วย 250 ml 2xSSPE / 
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0.5% SDS  2 ครั �งๆ ละ 10 นาที ที�อณุหภูมิ 60oC จากนั �นนําแผ่น membrane มาม้วน
เป็นท่อกลวงขนาดพอเหมาะแล้วใส่ลงในขวด rolling bottle ทิ �งไว้ให้เย็น เตรียม 2.5 µl 
streptavidin-peroxidase conjugate (500 units/ml) ผสมลงใน 10 ml 2xSSPE/0.5%SDS 
แล้วนํามาเทลงในขวด rolling bottle นําไปบม่ใน incubator ที�มีแกนหมนุ อณุหภมิู 42oC นาน 
45-60 นาที เปิดให้แกนหมนุช้าๆ เพื�อให้นํ �ายากระจายทั�วถงึแผน่ membrane เสร็จแล้วคีบแผน่ 
membrane ออกมาจากขวดด้วยความระมดัระวงั ล้างด้วย 250 ml 2xSSPE / 0.5% SDS 2 
ครั �งๆ ละ 10 นาที ที� 42oC  นํา membrane มาล้างด้วย 250 ml 2xSSPE / 0.5% SDS 2 ครั �งๆ ละ 
5 นาที ที�อณุหภมิูห้อง จากนั �นนํา membrane มาวางบนถาดที�ปดู้วยแผน่พลาสตกิใส เทนํ �ายา 
ECL ลงไปแล้วใช้มือเขยา่ตามหรือทวนเขม็นาฬิกาอยา่งใดอยา่งหนึ�ง สงัเกตดใูห้นํ �ายาชุม่ทั�วแผน่ 
membrane ใช้เวลา 5 นาที แล้วนํา membrane มาวางบนแผน่พลาสตกิใสแล้วใช้พลาสตกิใส
อีกแผน่มาวางทบั ซีลขอบให้ปิดสนิททั �งสี�ด้าน เอาแผน่ membrane มาถ่ายภาพลงบนแผน่ฟิล์ม 
X-ray ประมาณ 30-60 วินาที ในห้องที�มืดสนิท จุม่ในนํ �ายา developer ตากให้แห้ง จากนั �น
นําข้อมลูที�อา่นได้แตล่ะตวัอยา่งมาแปลงเป็น binary code คือ ถ้าพบ spacer ให้มีคา่เป็น 1 
ถ้าไม่พบ spacer ให้มีค่าเป็น 0 ดงันั �น ในแต่ละแถวของแต่ละตวัอย่างจะปรากฏตวัเลข 0 
และ 1 เรียงกนัครบ 43 ตวั
 
  

 

 Figure 1. Spoligotype patterns on X-ray film

 1. เชื �อ M. tuberculosis H37Rv spoligotype     pattern 
 ������������������������������������������� 

    binary       code
 1111111111111111111001111111111100001111111
 2. เชื �อ M. bovis BCGP3  spoligotype     pattern 
 ������������������������������������������� 

    binary       code
 1101111101111110111111111111111111111100000
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 3. นําแผน่ฟิล์มมาอา่นผลจะเหน็การพบและไมพ่บ spacer เป็นรูปแบบ (spoligotype 
pattern) ให้เห็น ซึ�งต้องเปรียบเทียบกับตัวควบคุมบวกและลบ โดยตัวควบคุมบวก M. 
tuberculosis H37Rv จะไมพ่บ spacers ที� 20,  21 และ 33-36 สว่น M. bovis BCGP3 จะไมพ่บ 
spacers ที� 3, 9, 16 และ 39-43 สําหรับตวัควบคมุลบ จะไมป่รากฏ spacers ทั �ง 43 ตําแหนง่ 
ดงัภาพที� 1 (Figure 1)
 นําตวัเลข binary code ไปสบืค้นในฐานข้อมลู TBinsight และ SITVITWEB เพื�อสบืค้นใน
ฐานข้อมลูวา่เป็นเชื �อ MTBC ชนิดใด และสบืค้นข้อมลูการกระจายตวัของเชื �อได้ด้วย (Shabbeer 
et al., 2012) ในกรณีที�เป็นเชื �อในกลุม่ M. bovis ให้นําไปสืบค้นข้อมลูในฐานข้อมลูของ www.
mbovis.org  จะได้หมายเลข SB number หากเป็น spoligotype pattern ที�ยงัไมเ่คยมีรายงาน
ก็สามารถลงทะเบียนรับหมายเลข SB number ใหมไ่ด้  

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1.วิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) ในรูปแบบการแจกแจงความถี� 
(frequency distribution) คา่ร้อยละ (percentage) และการหาคา่เฉลี�ย (mean) เพื�อวิเคราะห์
ข้อมลูระบาดวิทยาทั�วไปของกระบือในฟาร์ม ความชกุของลกัษณะ spoligotyping pattern และ
ความสมัพนัธ์ของ spoligotyping pattern ระหวา่งฟาร์ม
 2.วิเคราะห์โดยการทํา phylogenetic analysis โดยการนํา spoligotype pattern ที�ได้
จากตวัอยา่งกระบือ 47 ตวั มาจดัหมวดหมูว่า่พบรูปแบบที�ไมซํ่ �ากนักี�รูปแบบแล้วนํามาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรม MIRU-VNTRPLUS ใน www.miru-vntrplus.org (Katale et al., 2015)  ได้
ลกัษณะ NJ-Tree dendrogram 

ผลการทดลอง
ผลการตรวจวเิคราะห์โดยวธีิ spoligotyping 
 พบ spoligotype pattern ที�แตกตา่งกนั 4 รูปแบบ โดย pattern 1 เป็นรูปแบบที�ไมพ่บ 
spacer ที� 1-16, 28 และ 39-43 pattern 2 เป็นรูปแบบที�ไมพ่บ spacer ที� 1-16, 28 และ 35-43 
pattern 3 เป็นรูปแบบที�ไมพ่บ spacer ที� 1-16, 19, 28 และ 39-43 และ pattern 4 เป็นรูปแบบ
ที�ไมพ่บ spacer ที� 1-16, 21, 28 และ 39-43 ดงัภาพที� 2 (Figure 2)
 เมื�อนํา binary code ของตวัอยา่งจํานวน 47 ตวัอยา่งมาสบืค้นในฐานข้อมลู spoligotype 
database ของ Mbovis.org เพื�อหา SB number พบดงันี �
 1) ตัวอย่างหมายเลข 1 - 14, 16 - 28, 30 - 39 และ 41 - 47 รวม 44 ตัวอย่าง เป็น M. 
bovis SB 1622  
 2) ตัวอย่างหมายเลข 15, 29 และ 40 รวม 3 ตัวอย่าง เป็นเชื้อ M. bovis มี spoligotype 
pattern แต่ไม่เคยมีการลงทะเบียนในฐานข้อมูลมาก่อน 
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Figure 2. Four patterns of spoligotype detected in swamp buffalos as compare to 
positive and negative control

 จากนั �นนํา binary code ทั �ง 4 รูปแบบ มาสบืค้นรูปแบบใน TBinsight และ SITVITWEB 
พบทกุตวัอย่างเป็นเชื �อ M. bovis subsp. caprae หรือ M. bovis BOV_4 - caprae หรือ 
M. caprae โดยทุกตัวอย่างจะไม่มี spacer ที� 39-43 ซึ�งบ่งบอกความแตกต่างว่าไม่ใช ่
M. tuberculosis เมื�อนํามาแยกเป็นรายฟาร์มพบความถี�ของรูปแบบ spoligotype pattern 
เป็นดงัตารางที� 1 (Table 1) 

Table 1. Total number of spoligotype pattern of each farm 
Farm Number

tested
Number of samples detected in each spoligotype pattern (%)

Pattern1 (%) Pattern2 (%) Pattern3 (%) Pattern4 (%)

1 32 31 (96.9) 1 (3.1) 0 (0) 0 (0)

2 3 3 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

3 2 2 (100) 0(0) 0 (0) 0 (0)

4 10 8 (80) 0 (0) 1 (10) 1 (10)
Total 47 44 (96.7) 1 (2.1) 1 (2.1) 1 (2.1)

 ฟาร์ม 1 มีรูปแบบเป็น SB1622 จํานวน 31 ตวัอยา่ง สว่นอีก 1 ตวัอยา่ง (15.SRS91/53) 
พบวา่เป็นรูปแบบที�ไมเ่คยมีรายงานมาก่อน (Figure 3)  ฟาร์ม 2 กระบือจํานวน 3 ตวัอยา่ง พบ
เป็นชนิด SB1622 (Figure 4) ฟาร์ม 3 กระบือจํานวน 2 ตวัอยา่ง พบวา่ทั �งหมดเป็นแบบ SB1622 
ดงัภาพที� 5 (Figure 5) ฟาร์ม 4 กระบือจํานวน 10 ตวัที�เป็นวณัโรค พบวา่เป็นรูปแบบ SB1622 
จํานวน 8 ตวัอยา่ง สว่นอีก 2 ตวัอยา่ง พบมีลกัษณะ spoligotype pattern ที�แตกตา่งจากสาย
พนัธุ์ SB1622 เลก็น้อย (Figure 6)

	

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□■■■■■■■■■■■□□□□■■■■■■■   M. tuberculosis H37Rv 

 ■■□■■■■■□■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□   M. bovis BCG 

 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  Negative control  

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ pattern1 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■□□□□□□□□□ pattern2 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ pattern3 
 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■□■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ pattern4 
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Figure 3. Result of spoligotype patterns found in farm 1 (Total of 32 samples tested) 
	

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 1.LPS32/49 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 2.SRS62/52 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 5.SRS95/41 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 6.SRS14/55 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 7.LPS48/47 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 8.SSS91/43 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 9.SRS62/47 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 10.SRS2/55 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 11.SRS22/48 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 12.SRS164/49 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 13.GBA33/44 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 14.SSS26/47 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■□□□□□□□□□ 15.SRS91/53 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 16.LPS14/49 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 18.SRS74/45 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 19.SRS65/53 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 21.SRS99/53 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 23.SRS1/47 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 24.LPS187/43 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 25.SRS25/43 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 26.SRS8/53 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 27.SSS31/52 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 28.LPS77/47 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 41.SRS9/55 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 42.SRS17/55 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 43.SRS44/46 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 44.LPS21/45 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 45.SSS5/45 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 46.LPS37/43 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 47.SRS18/45 



วารสาร 
สัตวแพทยศาสตร มข. 69

ป
ท

ี่ 2
6 

ฉ
บ

ับ
ท

ี่ 1
 ม

กร
าค

ม
 - 

ม
ิถุน

าย
น

 2
55

9

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 3.SRS107/50 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 4.SSS40/52 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 22.SRS122/47 

Figure 4. Result of spoligotype patterns found in farm 2 (Total of 3 samples tested)

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 17.SRS46/48 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 20.XSS4/38 

Figure 5. Result of spoligotype patterns found in farm 3 (Total of 2 samples tested)

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 29.SSS26/49 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 30.SSS62/48 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 31.LPS84/48 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 32.SSS18/41 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 33.LPS106/47 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 34.SSS20/52 
 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 35.NAS5/46 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 38.LPS31/45 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 39.LPS78/44 

 □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■□■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 40.LPS86/48 

Figure 6. Result of spoligotype patterns found in farm 4 (Total of 10 samples tested)

 นํามาวิเคราะห์ด้วยการทํา phylogenetic analysis โดยใช้โปรแกรม MIRU-VNTRPLUS 
ใน www.miru-vntrplus.org จะได้รูปภาพลกัษณะ NJ-Tree dendrogram (Figure 7) ดงันี � จาก
ภาพ phylogenetic tree แบบ NJ-Tree dendrogram พบวา่ เชื �อทั �ง 4 รูปแบบ อยูใ่นกลุม่ของ 
M. caprae และยงัมีความใกล้ชิดกนัของสายพนัธุ์เชื �อมาก
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Figure 7. NJ-Tree dendrogram of 4 types found in this study (Buffalos (Kanlaya1,2,3,4))

วิจารณ์
จากการศกึษาพบทกุตวัอยา่งเป็นเชื �อ M. caprae ซึ�งในอดีตจดัอยูใ่นกลุม่ M. bovis 

และเป็น subsp. caprae หรือ ใน clade BOV_4-CAPRAE ซึ�งนอกจากจะไม่พบ spacer 
ลําดบัที� 39-43 แล้ว ยงัไมพ่บ spacer ที� 1, 3-16 และ 28 ด้วย ซึ�งเป็นจดุที�แตกตา่งระหวา่ง 
M. bovis caprae ออกจาก  M. bovis bovis (Rodriguez et al., 2011) เมื�อนํามาวิเคราะห์ 
phylogenetic tree แล้ว จากแผนภาพ NJ-Tree Dendrogram จะพบวา่เชื �อทั �ง 4 รูปแบบ อยูใ่น
กลุม่เดียวกนั คือ M. caprae และแตกตา่งจาก M. bovis โดย pattern 1 ที�ตรวจพบเป็น SB1622 
มีความใกล้ชิดกบั pattern 3 มากที�สดุ รองลงมาคือ pattern 4 สว่น pattern 2 มีความแตกตา่ง
ของ spoligotype pattern จาก pattern 1 (SB1622) มากที�สดุ จงึเป็นไปได้สงูวา่ pattern 2, 
3 และ 4 มีการเปลี�ยนแปลงของสารพนัธุกรรมตา่งไปจาก SB1622 ที�ตรวจพบเป็นสว่นใหญ่ 
นบัเป็นรายงานครั �งแรกในประเทศไทยที�พบเชื �อสายพนัธุ์นี � ซึ�ง de la Fuente et al. (2015) ได้
ศกึษาเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ทางพนัธกุรรมระหวา่งเชื �อ M. bovis และ M. caprae โดยใช้ 
M. caprae SB0157 ที�พบรายงานโรคในโค แพะ แกะ กวาง หมปู่าและสุกร พบว่า M. 
caprae มีระดบัของรอยโรคที�รุนแรง และการกระจายของโรคอยูใ่นระดบัปานกลาง แตย่งัคงมี
ความใกล้ชิดทางพนัธกุรรมกบั M. bovis มากกวา่ M. tuberculosis (de la Fuente et al., 2015) 
สว่น Rodriguez et al. (2011) รายงานการเกิดตดิเชื �อ M. caprae ที�ระบาดในปศสุตัว์ในประเทศ
สเปน โดยระหวา่งปี ค.ศ. 1992-2009 พบรายงานในโค แพะ แกะ สกุร กวางป่า หมปู่า กวาง
แดง และสนุขัจิ �งจอก โดยพบในโคมากที�สดุ รองลงมาคือแพะ พบ spoligotype pattern จํานวน
ทั �งสิ �น 15 รูปแบบ สว่นใหญ่พบ SB0157 และ SB0416 ถึงร้อยละ 60 และ 22 ตามลําดบั 
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แตไ่มพ่บมีรายงานของ SB1622 แตอ่ยา่งใด สาํหรับ SB0157 ที�พบในประเทศสเปนนั �นมีรายงาน
ในคนที�พบเป็นวณัโรค ร้อยละ 0.3 ด้วย (Rodriguez et al., 2011)  สอดคล้องกบั Duarte et al.
(2008) ได้ศกึษาได้ศกึษาความสมัพนัธ์ของลกัษณะ spoligotype pattern ของวณัโรคที�มีสาเหตุ
จาก M. caprae และ M. bovis สว่นใหญ่เป็น spoligotype ในกลุม่ของ M. bovis  สว่นเชื �อที�เป็น 
M. caprae พบเฉพาะ SB0157 ซึ�งตรวจพบได้ทั �งในแพะ โค และสตัว์ป่า (Duarte et al., 2008)

สําหรับ SB1622 นั �นพบมีรายงานการตรวจพบในคนที�ประเทศเยอรมนี จากรายงาน
ของ Kubica et al. (2003) พบวา่ระหวา่งปี ค.ศ. 1999 - 2001 ได้ศกึษาเชื �อวณัโรคจากผู้ ป่วย
ที�ติดเชื �อ M. bovis จํานวน 166 ราย พบมีสาเหตจุาก M. bovis subsp. bovis ร้อยละ 61 
และ M. bovis subsp. caprae ร้อยละ 31 และมีการรายงาน SB1622 รวมอยูด้่วย แสดงวา่
เชื �อ SB1622 สามารถเกิดโรคในคนได้ ซึ�ง M. caprae ที�พบรายงานในคนส่วนใหญ่
อยูท่างตอนใต้ของประเทศเยอรมนีที�มีชายแดนติดกบัประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที�พบการระบาด
ของ M. caprae จํานวนมากด้วย (Kubica et al., 2003) สว่นที�ประเทศสเปน โดย Rodriguez 
et al. (2009) รายงานถึงคนไข้ชาวสเปนที�โรควณัโรคจากเชื �อ M. bovis และ M. caprae
จํานวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.9 และ 0.3 ของโรควณัโรคในคนที�พบทั �งหมดตามลําดบั 
โดยร้อยละ 73 พบวา่มีปัจจยัเสี�ยงจากสว่นใหญ่เป็นเกษตรกรได้รับเชื �อจากการทําฟาร์มปศสุตัว์ 
และคนไข้ที�เกิดในประเทศที�มีความชกุของโรควณัโรคโคในระดบัสงู เช่น ประเทศที�อยูใ่นทวีป
ยโุรปตอนกลาง ซึ�งในรายคนไข้ที�ตรวจพบเชื �อ M. caprae สว่นใหญ่เป็นแบบ SB0157 ที�พบมาก
ในยโุรปนั�นเองและไม่พบเชื �อที�มีรูปแบบ SB1622 (Rodriguez et al, 2009) สอดคล้องกบั
รายงานของ Predinger et al. (2014) ที�รายงานว่าส่วนใหญ่ M. caprae จะพบในคนไข้
วณัโรคแถบยโุรป และพบในจํานวนน้อยเมื�อเทียบกบัวณัโรคในคนที�พบทั �งหมด เมื�อสืบค้น
ใน SITWIT WEB  พบวา่รูปแบบเป็น SIT 1599 ซึ�งเป็นเชื �อที�อยูใ่น clade BOV_4 - CAPRAE 
โดยพบวา่ เชื �อ SIT 1599 นี �พบมีรายงานในคนที�สหรัฐอเมริกา 2 สายพนัธุ์ในปี 2001 และพบรายงาน
ในคนป่วยที�เยอรมนี 1 สายพนัธุ์ แสดงวา่เชื �อที�พบนี �สามารถเกิดโรคได้ในคนจงึต้องมีการเฝา้ระวงั
กลุม่เสี�ยงด้วย สว่นเชื �อใน clade BOV_4 - CAPRAE นั �นพบมีรายงานในระบบ SITVIT WEB 
ทั�วโลกจํานวน 304 สายพนัธุ์ สว่นใหญ่พบในทวีปยโุรป โดยพบรายงานมากที�สดุในประเทศ
เยอรมนี รองลงมาได้แก่ สเปน อิตาลี ออสเตรีย และฝรั�งเศส โดยพบร้อยละ 36.8, 15.8, 10.9, 
8.6 และ 7.9 ตามลาํดบั นอกจากนี �ยงัพบรายงานในประเทศโครเอเทีย กรีซ ตนีูเซีย เนเธอร์แลนด์ 
ฮังการี สหรัฐอเมริกา สวีเดน สาธารณรัฐเชค เม็กซิโก ยูเครน เบลเยี�ยม ฮอนดูรัส และ
สหราชอาณาจกัร สว่นในทวีปเอเชียพบรายงานที�ประเทศบงัคลาเทศ 2 ราย ไต้หวนั 1 ราย 
และยงัพบในประเทศมาเลเซีย 1 ราย อีกด้วย สําหรับในประเทศไทยยงัไม่เคยพบมีรายงาน
คนป่วยวณัโรคจากเชื �อ clade BOV_4 - CAPRAE มาก่อน โดยพบรายงานเชื �อวณัโรคใน
ระบบ SITVIT WEB จํานวน 285 สายพนัธุ์ พบเป็น M. tuberculosis จํานวน 8 สายพนัธุ์ โดย
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สายพนัธุ์ Beijing พบมากที�สดุถึงร้อยละ 42.0 รองลงมาได้แก่ EAI5, EAI2 - nonthaburi, 
T1, EAI2-Manilla, T2, H3 และ EAI1-SOM  พบร้อยละ 16.9, 11.7, 3.9, 2.9, 2.3, 2.3 และ 1.3 
ตามลําดบั และไมส่ามารถระบสุายพนัธุ์ได้ถงึร้อยละ 9.5 (SITVIT WEB, 2016) 

จากการศกึษาข้อมลูพื �นฐานของฟาร์มพบวา่ทั �ง 4 ฟาร์มมีการเคลื�อนย้ายกระบือไปมา
ระหว่างกนัอยู่เป็นระยะ การเกิดโรควณัโรคส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มเดียวกนั คือ  M. caprae
ชนิด SB 1622 ถงึร้อยละ 93.6 (44/47) และเป็น SB number ใหมอี่ก 3 รูปแบบ รวม 3 ตวั 
โดยพบอยูใ่นฟาร์ม 1 จํานวน 1 ตวั และ ฟาร์ม 4 จํานวน 2 ตวั แตจ่ากการทํา phylogenetic
analysis พบวา่ยงัอยูใ่นกลุม่เดียวกนั คือ M. caprae และมีความใกล้ชิดทางสายพนัธุ์เชื �ออยูม่าก
ซึ�งการเคลื�อนย้ายสตัว์ไปมาระหว่างฟาร์มเป็นเหตสุําคญัให้เชื �อหมนุเวียนอยู่ในฟาร์มที�เป็น
เชื �อสายพนัธุ์เดียวกนั ซึ�ง Rodriguez et al. (2011) รายงานวา่เชื �อนี �สามารถตดิตอ่แพร่กระจาย
กันได้ง่ายจากการเคลื�อนย้ายสตัว์เมื�อทําการซื �อขายเพื�อเป็นสตัว์ทดแทนในฝูงหรือพัฒนา
สายพนัธุ์สตัว์ในฟาร์ม และพบวา่ถงึแม้การระบาดในโคที�พบจะเกิดขึ �นในพื �นที�ที�มีการเลี �ยงแพะ
หนาแน่น แต่พบว่าฟาร์มร้อยละ 86.7 ที�ติดเชื �อ M. caprae ไม่มีประวตัิการสมัผสักบัสตัว์
สี�กระเพาะขนาดเล็กเลย แสดงว่าส่วนใหญ่การติดเชื �อมาจากสัตว์เกิดการติดเชื �อกันเอง
ภายในฟาร์มและจากการเคลื�อนย้ายสตัว์ระหวา่งฟาร์ม สว่น Duarte et al. (2008) ได้ศกึษา
อณรูะบาดวิทยาของวณัโรคในประเทศโปรตเุกสโดยใช้เทคนิค spoligotyping ของเชื �อ M. bovis
และ M. caprae ที�ได้จากโค แพะ กวางแดงและสกุรป่า จํานวน 293 ตวัอย่าง พบลกัษณะ 
spoligotype pattern แตกตา่งกนัถงึ 29 รูปแบบ โดยพบเชื �อ M. bovis SB0121 มากที�สดุร้อยละ
26.3 สว่น M. caprae SB0157 นั �นเคยมีรายงานตรวจพบในสเปนมาก่อนแล้วด้วยตรวจพบ
ร้อยละ 2.4 ในแพะ โคและสกุรป่าตามลําดบัแสดงวา่เชื �อดงักลา่วสามารถทําให้เกิดโรคได้ใน
หลายชนิดสตัว์ไมเ่ฉพาะสตัว์ในตระกลูแพะเทา่นั �น แตอ่ยา่งไรก็ตามรายงานของ Duarte et al.
(2008) ตรวจไมพ่บ M. caprae SB1622 เลย 
 สําหรับประโยชน์และข้อดีของวิธี spoligotyping นั �นมีหลายอย่าง ได้แก่ สามารถ
ตรวจได้โดยไมจํ่าเป็นต้องเพาะเชื �อ เพียงสกดัสารพนัธกุรรมจากตวัอยา่งทเูบอร์เคลิหรืออวยัวะ
ที�ให้ผลบวกด้วยวิธี PCR มาตรวจก็สามารถใช้ได้ ใช้เวลาน้อยในการตรวจเพียง 1 - 2 วนั ราคา
ตอ่หนว่ยตํ�า (Smith, 2013)  การสืบค้นในฐานข้อมลูทั �ง TBinsight, SITVITWEB และ Mbovis.
org ไม่ยุ่งยาก ส่วนข้อจํากัดของวิธีนี �มีอยู่บ้าง ได้แก่ การเตรียมสารทดสอบและขั �นตอน
การทดสอบที�ต้องใช้เครื�องมือที�เฉพาะ เช่น miniblotter และที�สําคญัเมมเบรนสามารถตรวจ
ได้ถงึครั �งละ 41 ตวัอยา่ง เนื�องจาก miniblotter มี 45 ชอ่ง จงึเหลือไว้สําหรับขอบทั �งสองข้าง 
เป็น negative control และ 2 ช่องสําหรับ positive control ดงันั �นการทดสอบแต่ละครั �ง
ควรจะมีจํานวนตวัอย่างที�มากพอสมควรถึงจะมีราคาตอ่ตวัอย่างที�ตํ�าและประหยดันํ �ายาหรือ
สารทดสอบ นอกจากนี �ผู้ตรวจต้องมีความชํานาญอยา่งมากในทกุขั �นตอน



วารสาร 
สัตวแพทยศาสตร มข. 73

ป
ท

ี่ 2
6 

ฉ
บ

ับ
ท

ี่ 1
 ม

กร
าค

ม
 - 

ม
ิถุน

าย
น

 2
55

9

 จากการศึกษาวณัโรคในกระบือปลกัในครั �งนี �จะพบว่าเชื �อ M. caprae ที�พบไม่เคย
มีรายงานในคนในประเทศไทยมาก่อนแตเ่คยมีรายงานในคนด้วย ถึงแม้อบุตัิการณ์จะตํ�าและ
น้อยกว่า M. bovis แต่ก็ควรเฝา้ระวงัโรคในกลุม่เสี�ยง ได้แก่ คนเลี �ยง สตัวแพทย์ สตัวบาล 
โดยให้มีแผนการตรวจสขุภาพเจ้าหน้าที�เป็นประจําตามโปรแกรม การตรวจพบเชื �อทั �งหมด
เป็นเชื �อ M. caprae ไมพ่บเชื �อ MTBC ชนิดอื�นๆ เลย และ spoligotyping pattern เป็นรูปแบบ
เดียวกนัเกือบทั �งหมด ทําให้การวางแผนควบคมุ ปอ้งกนัโรคสามารถทําได้งา่ยยิ�งขึ �น อยา่งไรก็ดี
การพบลกัษณะ spoligotyping pattern ในบางตวัมีความแตกต่างบ้างแสดงว่าเชื �อเกิดการ
เปลี�ยนแปลงตัวเองไปตลอดเวลา จึงควรใช้วิธี spoligotyping นี �ตรวจเฝ้าระวังไปด้วย
อย่างต่อเนื�อง และควรมีการศึกษาวิจัยควบคู่ไปด้วยเพื�อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ
เกี�ยวกบัโรควณัโรคในกระบือปลกัให้สามารถตอบโจทย์และนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ�งงานวิจยั
ที�ควรศึกษาเพิ�มเติม ได้แก่ การพัฒนาเทคนิคการทดสอบโรคอย่างง่ายสําหรับใช้ในพื �นที�
ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา มีราคาถกู เพื�อให้ทดสอบโรคได้ครอบคลมุมากยิ�งขึ �น การศกึษา
อณรูะบาดวิทยาในภาพรวมเพิ�มเติม เนื�องการศกึษาในครั �งนี �ศกึษาเฉพาะฟาร์มที�เกิดโรคใน
พื �นที� 4 จงัหวดัที�มีความเชื�อมโยงกนัในการเคลื�อนย้ายสตัว์ไปมาระหวา่งฟาร์ม ทําให้ลกัษณะ 
spoligotype pattern มีลกัษณะที�เหมือนกนัเกือบทั �งหมด มีการเปลี�ยนแปลงบ้างเล็กน้อย 
จงึควรตรวจตวัอยา่งสตัว์ที�ตายจากวณัโรคในพื �นที�อื�น ๆ และสตัว์ชนิดอื�นเพิ�มเตมิ เชน่ โคเนื �อ 
โคนมและช้าง รวมถงึการศกึษาความรุนแรงของเชื �อ M. caprae อีกด้วย การศกึษาตวัเชื �อด้วย 
whole genome sequencing (de la Fuente et al., 2015) การศกึษาวคัซีนปอ้งกนัโรควณัโรค
ในโค - กระบือ (Vordermeier et al., 2014) เพื�อให้ทราบข้อมลูชนิดของเชื �อที�เป็นสาเหตทุั �งหมด
รวมถงึได้องค์ความรู้และนวตักรรมที�เกี�ยวข้องกบัโรคนี �อยา่งสมบรูณ์ทกุด้านเพื�อนํามาวางแผน
แก้ไขปัญหาตอ่ไป

สรุป
จากการศกึษาอณรูะบาดวิทยาของเชื �อวณัโรคในกระบือปลกัด้วยวิธี spoligotyping 

พบเป็นเชื �อ M. caprae ซึ�งในอดีตจดัอยูใ่นกลุม่ M. bovis และเป็น subspecies caprae หรือ 
ใน clade BOV_4 - CAPRAE  สว่นใหญ่ spoligotype pattern เป็น SB 1622 สว่นอีก 3 
pattern ไมเ่คยพบมีรายงานมาก่อน และพบวา่การกระจายตวัของเชื �อวณัโรคในกระบือทั �ง 4 
ฟาร์มนั �น เป็นเชื �อชนิดเดียวกนัและสว่นใหญ่ถงึร้อยละ 93.6 เป็นรูปแบบ spoligotype pattern 
ชนิด SB1622 นบัเป็นรายงานครั �งแรกในประเทศไทย 
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RESEARCH ARTICLE

Correlation between academic achievement (GPA)

 and emotional quotient of preclinical students 

of the Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, 

in the academic year 2015

Chuleeporn Saksangawong1*, Tugsaporn Talalug2 , Jintana Singkhornard3

Abstract 
Objective - To study the correlation between academic achievement (GPA) and emotional 

quotient of  preclinical students  of the Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University.

Materials and methods - A total of  229 preclinical students in the academic year 2015, 

answered a questionnaire, asking about their personal information,  and the emotional 

intelligence questionnaire designed by Department of Mental Health.  The answer was retrieved 

during January to March 2016. 

Results – The students  were 160 females,  65  males, and 4  transgenders, age between 

18-30 years. The majority of the students were Buddhists,  domicile in the northeast region,  

live in private residences, and had  family monthly income of more than 50,000 bahts. 

Students had an average grade points of 3.24 ± 0.58.  Most students were happy with their 

life at a medium level.  Mean scores of emotional intelligence in the goodness field, 

intelligence field and happiness field were (57.38 ± 5.04),  (53.75 ± 5.84), and (53.75 ± 5.84), 

respectively. The emotional intelligence of the students in all three years was not different.  

Female students had higher emotional intelligence in the goodness field and overall 

emotional intelligence than male students. Factors affecting academic achievement of 

the students were sex, grade, age, family income, and the effort and dedication to learning.
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Conclusion - Emotional intelligence of the students was in the normal standard and 

did not correlate with the students’ academic achievement. 

Keywords: emotional intelligence, student, academic achievement
1 Department of Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, 
Thailand 40002.
2 Division of Education Service, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University
3 Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Khon Kaen University

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

ความสัมพันธระหวางผลการเรียน (GPA) 

และความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา ระดับพรีคลีนิก 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปการศึกษา 2558

ชุลีพร ศักดิ์สงาวงษ 1*   ทักษศภรณ ตาละลักษณ 2   จินตนา  สิงขรอาจ 3

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน (GPA) และความฉลาดทางอารมณ์

ของนักศึกษาระดับพรีคลีนิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการดําเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับพรีคลินิก  จํานวน 229 คน ประจําปี 2558 

ตอบแบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคลของนกัศกึษา และแบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ของ

กรมสุขภาพจิต ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2559  

ผลการศกึษา นกัศกึษาเป็นเพศหญิง 160 คน เพศชาย 65 คน เพศที�สาม 4 คน อายใุนชว่ง 

18-30 ปี สว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ ภมิูลําเนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พกัอาศยัที�หอพกั

เอกชน รายได้ของครอบครัวนกัศกึษามากกวา่ 50,000 บาทตอ่เดือน นกัศกึษามีเกรดเฉลี�ยสะสม 

3.24±0.58 นกัศกึษามีความพอใจปานกลางในการดํารงชีวิตของตนเอง คะแนนเฉลี�ยความฉลาด

ทางอารมณ์ด้านดี (57.38±5.04) คะแนนด้านเก่ง (53.75±5.84) และด้านสขุ (53.75±5.84) 

ความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษาทั �ง 3 ชั �นปีไมแ่ตกตา่งกนัแตน่กัศกึษาเพศหญิงมีความฉลาด

ทางอารมณ์ด้านดีและความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกวา่นกัศกึษาชาย ปัจจยัที�มีตอ่ผล

สมัฤทธิ�ทางการเรียน คือ เพศ ชั �นปี อาย ุรายได้ของครอบครัวและความพยายามและทุม่เทกบัการเรียน

ขอ้สรปุ ความฉลาดทางอารมณ์ไมม่คีวามสมัพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความฉลาดทาง

อารมณ์ของนักศึกษาอยู่ในระดับปกติ 

คําสําคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์  นักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
2 งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
3 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

*ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมล์: chuleesa@kku.ac.th
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บทนํา

  การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื�อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 

โดยเฉพาะการศึกษาระดับปริญญา กําหนดว่าการศึกษาระดับปริญญาตรี มุ่งส่งเสริมให้

ผู้ เรียนได้พฒันาความรู้และความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ในระดบัสงู โดยเฉพาะการประ

ยกุต์ทฤษฏีไปสู่การปฏิบตัิ การริเริ�ม การพฒันาทั �งวิชาการและวิชาชีพ (Office of National 

Education, Ministry of Education, 2003) การศกึษาระดบัอดุมศกึษา จงึเป็นแหลง่สร้างองค์ความรู้

และทรัพยากรมนุษย์ที�สําคญัของสงัคม แม้สิ�งที�นบัเป็นปัจจยัสําคญัในการได้มาซึ�งบณัฑิต

ที�มีคุณภาพประการหนึ�ง คือ กระบวนการคัดเลือก แต่เมื�อนักศึกษาเข้ามาศึกษาแล้ว 

การสั�งสอนจากอาจารย์ การใฝ่เรียนรู้ รวมทั �งปัจจยัสภาพแวดล้อม ปัจจยัส่วนตวั เช่น เพศ 

ศาสนา ภูมิลําเนา สภาพครอบครัว การจัดการชีวิต และความฉลาดทางอารมณ์ โดยที�

กรมสขุภาพจิตได้พฒันาแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ให้สอดคล้องกบับริบทของคนไทย 

แบง่เป็น 3 ด้านหลกั คือ ด้านดี หมายถงึ ความสามารถในการควบคมุอารมณ์และความต้องการ

ของตนเอง รู้จกัเหน็ใจผู้ อื�น และมีความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม ด้านเก่ง หมายถงึ ความสามารถ

ในการรู้จกัตนเอง มีแรงจงูใจ สามารถตดัสนิในแก้ปัญหา และแสดงออกได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ตลอดจนมีสมัพนัธภาพที�ดีกบัผู้ อื�น และด้านสขุ หมายถงึ ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยา่ง

เป็นสขุ มีความภมิูใจในตนเอง พอใจในชีวิต และมีสขุทางใจ (Department of Mental Health, 

2000) ซึ�งสิ�งที�กลา่วมาข้างต้นสามารถสง่ผลตอ่ผลการเรียนระดบัมหาวิทยาลยัได้ ประกอบกบั

ที�คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีพนัธกิจผลติบณัฑิตสตัวแพทย์ ที�กอปรด้วย 

วิทยา จริยา และปัญญาโดยที�เนื �อหาความรู้ ในชั �นพรีคลนิิกศกึษาในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์การ

สตัวแพทย์พื �นฐานเป็นนกัศกึษาชั �นปีที� 1-3 เรียนรู้ก่อนเข้าสูเ่นื �อหาทกัษะวิชาชีพการสตัวแพทย์ 

ในชว่งดงักลา่วนกัศกึษาทั �งสามชั �นปีสว่นใหญ่มีทั �งการศกึษารายวิชาทั �งจากภายนอกและภายใน

คณะสตัวแพทยศาสตร์ ซึ�งเป็นชว่งพฒันาและสร้างทศันคตคิวามเข้าใจเกี�ยวกบัวิชาชีพสตัวแพทย์ 

นกัศึกษาในมหาวิทยาลยั และเป็นช่วงอายุที�คาบเกี�ยวกับเยาวชนและผู้ ใหญ่ การแสวงหา

ความรู้ การปรับตวัเพื�อดําเนินชีวิตในสงัคม การเรียนรู้และความฉลาดทางอารมณ์เป็นการใช้

ศกัยภาพตนเองให้อยูก่บัตนเอง และผู้อื�นได้อยา่งมีความสขุและประสบความสาํเร็จ ดงันั �นผู้ วิจยั

จงึมีความสนใจความสมัพนัธ์ของผลการเรียน (GPA) กบัความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษา

ระดบัพรีคลนิีก คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น
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วิธีการศึกษา

1.ประชากร

  ประชากรเป็นนกัศกึษาชั �นปีที� 1-3 คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการ

ศกึษา 2558 จากทั �งหลกัสตูรภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวน 229 คน

2. ตวัแปรที�ศกึษา

  ข้อมลูสว่นบคุคลของนกัศกึษา ได้แก่ เพศ อาย ุศาสนา ระดบัชั �นปี ภมิูลําเนา ที�พกัอาศยั 

ผู้ปกครองนกัศกึษา อาชีพผู้ปกครอง สถานภาพครอบครัว ผู้ มีอิทธิพลตอ่การกําหนดแนวทาง

ชีวิต รายได้ของครอบครัวเฉลี�ยตอ่เดือน จํานวนพี�น้อง ลกัษณะของครอบครัว ปัญหาสว่นบคุคล  

ความพอใจในพฤตกิรรมภาพรวมตน และความพยายามและทุม่เทกบัการเรียน

  ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถทางการเรียนของผู้ เรียนทั �งในด้าน

การศกึษาเลา่เรียนและการปฏิบตั ิซึ�งสามารถวดัออกมาเป็นเกรดเฉลี�ยสะสม 

  ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดําเนินชีวิตอยา่งสร้างสรรค์

และมีความสขุ การรู้จกัความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื�อการพฒันาและการใช้ศกัยภาพ

ตนเองในการดําเนินชีวิตครอบครัว การทํางานและการอยู่ร่วมกบัผู้ อื�นได้อย่างมีความสขุและ

ประสบความสําเร็จ

3. เครื�องมือวจิยั  

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั มี 2 สว่น คือ

  1. แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคลของนกัศกึษา การตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถาม

ให้ผู้ เชี�ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 3 ทา่น เพื�อหาคา่ความตรงเชิงเนื �อหา หลงัจากนั �นนํา

แบบสอบถามมาปรับแก้ไขเพิ�มเติมตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ เชี�ยวชาญ และ

นําไปทดสอบกบันกัศกึษาที�มีลกัษณะคล้ายคลงึกนักบันกัศกึษาที�จะทําการวิจยัจํานวน 30 คน 

แล้วตรวจสอบความเที�ยงตรงของเนื �อหาได้เทา่กบั 0.85 จงึนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมลู

  2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสขุภาพจิต มีการให้คะแนน รวมคะแนน

และแปลผลแตล่ะด้านและโดยรวมตามที�กรมสขุภาพจิตกําหนดจํานวน 52 ข้อ แบง่เป็น 3 ด้าน 

   1).ด้านดี จํานวน 18 ข้อ แยกเป็นตวัชี �วดั ควบคมุตนเอง จํานวน 6 ข้อ เหน็ใจผู้ อื�น 

จํานวน 6 ข้อ รับผิดชอบ จํานวน 6 ข้อ

   2). ด้านเก่ง จํานวน 18 ข้อ แยกเป็นตวัชี �วดั มีแรงจงูใจ จํานวน 6 ข้อ ตดัสนิใจและ

แก้ปัญหา จํานวน 6 ข้อ สมัพนัธภาพ จํานวน 6 ข้อ

   3). ด้านสขุ จํานวน 16 ข้อ แยกเป็นตวัชี �วดั ภมิูใจตนเอง จํานวน 4 ข้อ พอใจชีวิต 

จํานวน 6 ข้อ สขุสงบทางใจ จํานวน 6 ข้อ
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ก่อนการเก็บข้อมลู ผู้ วิจยัแนะนําชี �แจงการตอบแบบสอบถามเพื�อให้เห็นความสําคญั

ของการตอบแบบสอบถามและรอรับแบบสอบถาม 229 ชดุ เมื�อนกัศึกษาทําเสร็จเรียบร้อย  

ระหวา่งเดือน มกราคมถงึเดือนมีนาคม 2559 หลงัจากนั �นค้นหาฐานข้อมลูทตุยิภมิู คือ ผลการ

เรียนเฉลี�ย (GPA) ปี พ.ศ. 2558 ของนกัศกึษา จากสาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ มหาวิทยาลยั

ขอนแก่น

5. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS version 19

  1. การรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคล เบื �องต้นโดยใช้สถิตพิรรณาคํานวณ

หาสถิตเิบื �องต้นข้อมลูสว่นบคุคลของนกัศกึษา ด้วยการแจกแจงความถี� ร้อยละ คา่เฉลี�ย 

  2. วิเคราะห์ความสมัพันธ์ข้อมูลส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์แต่ละด้านและ

ผลสมัฤทธิ�ในการเรียน แล้วนําความฉลาดทางอารมณ์แตล่ะด้านและโดยรวมมาแจกแจงคะแนน 

คา่เฉลี�ย คา่สงูสดุ คา่ตํ�าสดุ และสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน พร้อมทั �งแปลผลเกณฑ์การให้คะแนน 

ตามองค์ประกอบหลกั 3 ด้าน โดยคะแนนเกณฑ์ปกตขิองความฉลาดทางอารมณ์ด้านความดี 

คือ 48 - 58 ความฉลาดทางอารมณ์ด้านความเก่ง คือ 45-59 และความฉลาดทางอารมณ์

ความสขุ คือ 42-56 ความฉลาดทางอารมณ์แตล่ะด้านแปลความหมายคะแนนเป็น 3 ระดบั 

คือ ระดบัตํ�ากวา่ปกต ิระดบัปกต ิและระดบัสงูกวา่ปกต ิสว่นความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมี

คะแนนเกณฑ์ปกต ิคือ 138 - 170 (Department of Mental Health, 2000)

ผลการศึกษาและวิจารณ์

1. ข้อมูลทั�วไปสถานภาพส่วนบุคคล

  นกัศกึษาระดบัพรีคลีนิก จํานวน 229 คน แยกเป็นชั �นปีที� 1 จํานวน 85 คน ชั �นปีที� 2 

จํานวน 71 คน ชั �นปีที� 3 จํานวน 73 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นสดัสว่นนกัศกึษาเพศ

หญิงตอ่เพศชาย 2.46 ตอ่ 1 และมีเพศที�สาม 4 คน ซึ�งสดัสว่นนกัศกึษาหญิงตอ่นกัศกึษาชาย

สอดคล้องกบัการศกึษาของ Lerd-Nuntakorn (2000)

  นกัศกึษาสว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 18 – 20 ปี และมีอายรุะหวา่ง 25-30 ปี จํานวน 4 คน  

มีภมิูลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีพี�หรือน้องจํานวน 1 คน มีผู้ปกครองซึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบ

คา่ใช้จา่ยหลกัคือ บดิามารดา สว่นใหญ่บดิามารดาอยูด้่วยกนั รับราชการ รายได้ของครอบครัว

มากกวา่ 50,000 บาทตอ่เดือน มีเกรดเฉลี�ยสะสม 3.24±0.58 คา่พิสยั 1.72 - 3.94 นกัศกึษา

สว่นใหญ่มีเกรดเฉลี�ยสะสมดี
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  นักศึกษาส่วนใหญ่พักอาศัยที�หอพักเอกชนจํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 48.47 

รองลงมานักศึกษาพักอาศัยที�หอพักมหาวิทยาลยัจํานวน 92  คน คิดเป็นร้อยละ 40.17 

ซึ�งสอดคล้องกับการศึกษาของ Lerd-Nuntakorn (2000) ว่านักศึกษาส่วนใหญ่พักอาศยั

ที�หอพกัเอกชน นกัศกึษาสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ มีจํานวน 220 คน คดิเป็นร้อยละ 96.07   

รองมาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และลทัธิชินโต ตามลาํดบั ครอบครัวของนกัศกึษาสว่นใหญ่

มีลกัษณะอบอุน่มากที�สดุ คิดเป็น ร้อยละ 64.63 มีลกัษณะรักใคร่ปรองดองมากที�สดุ คดิเป็น

ร้อยละ 58.52  มีสมาชิกครอบครัวสนิทสนมมากที�สดุ คดิเป็นร้อยละ 55.90 มีลกัษณะชว่ยเหลอื

กนัมากที�สดุ คดิเป็นร้อยละ 66.81 มีลกัษณะมีเวลาให้บตุรมากที�สดุ คดิเป็นร้อยละ 51.09

  ผู้ ที�มีอิทธิพลตอ่การกําหนดแนวทางชีวิตพฤติกรรมสว่นใหญ่คือ มารดา คิดเป็นร้อยละ 

39.74 รองลงมาคือ บดิา คดิเป็นร้อยละ 18.78 และด้วยตนเอง (นกัศกึษา) คดิเป็นร้อยละ 11.35 

ตามลําดบั

นกัศกึษาสว่นใหญ่ มีการวางแผนการเรียนเพื�อให้จบการศกึษาภายใน 6 ปี คดิเป็นร้อยละ 

72.05 และทราบความคาดหวงัของผู้ปกครองเพื�อให้จบการศกึษาภายใน 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 

82.10

  ปัญหาสว่นตวัของนกัศกึษาในปัจจบุนัสว่นใหญ่ คือ ปัญหาการจดัการด้านเวลา คดิเป็น

ร้อยละ 35.37 รองลงมา คือ ปัญหาการเรียน คดิเป็นร้อยละ 16.15 ตามลาํดบั และมีปัญหาอื�นๆ 

ของนกัศกึษาได้แก่ สขุภาพ การเงิน เพื�อน แฟน ครอบครัว แตท่ั �งนี �นกัศกึษาสว่นใหญ่พอใจ

ปานกลางในการดํารงชีวิตของตนเองจํานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 66.81 รองลงมา คือ 

พอใจมากในการดํารงชีวิตของตนเองจํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 22.27 พอใจน้อยในการ

ดํารงชีวิตของตนเองจํานวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 9.61 และมีนกัศกึษา 3 คน คดิเป็นร้อยละ 

1.31 ที�ไมพ่อใจในการดํารงชีวิตของตนเอง

2. การวิเคราะห์ข้อมูลความพยายามและทุ่มเทกับการเรียน

  คา่เฉลี�ยความพยายามและทุม่เทกบัการเรียน นกัศกึษาชั �นปีที� 1 เพศที�สาม คดิเป็นร้อยละ

80.00 สําหรับเพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ 68.95 ซึ�งใกล้เคียงกบัเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.35    

นกัศกึษาชั �นปีที� 2 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 73.08 มีคา่เฉลี�ยความพยายามและทุม่เทกบัการ

เรียนมากที�สดุ รองลงมาคือนกัศกึษาเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 69.58 และเพศที�สาม คดิเป็นร้อยละ 

50.00 และนกัศึกษา ชั �นปีที� 3 เพศหญิง มีความพยายามและทุ่มเทกับการเรียนมากที�สดุ 

คิดเป็นร้อยละ 71.37 รองลงมาคือ นกัศกึษาเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63.00 ส่วนนกัศกึษา

เพศที�สาม คดิเป็นร้อยละ 60.00
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3. การวเิคราะห์ข้อมูลความฉลาดทางอารมณ์

  นักศึกษาชั �นปีที� 1 ถึงชั �นปีที� 3 มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน โดยเฉลี�ย

ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปกติทั �งด้านดี ด้านเก่ง ด้านสขุ และความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

ดงัตารางที� 1 (Table 1) แสดงถึงนกัศกึษาสว่นใหญ่เป็นผู้ มีความสามารถในการปรับตนเอง

ให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข ควบคุมอารมณ์ได้ดีสามารถทํางานหรืออยู่ในสังคม

ถกูกาละเทศะ สอดคล้องกบัการศกึษา Chanabun and Milun (2009), Moopayak et al., 

(2015) และ Naorungroj et al., (2016) ที�ระบแุม้วา่นกัศกึษาจะอยูใ่นสภาพแวดล้อมการศกึษา

ที�แตกต่างกนัทกุชั �นปี นกัศึกษาต่างพยายามปรับเปลี�ยนพฤติกรรมจากที�ไม่พึงประสงค์ไปสู่

พฤตกิรรมพงึประสงค์ นกัศกึษาสามารถปรับและบงัคบัตนเองให้แสดงออกอยา่งเหมาะสมเพื�อ

ให้ตนเกิดความรู้สึกมั�นคงพอใจ ซึ�งผลนี � ต่างจากการศึกษาของ Pattayanant (1999), 

Punnitamai (1999), Chitchutvong (2003) และ Jalearnwutwitaya (2009) ที�พบวา่นกัศกึษา

ที�อยู่ในชั �นปีการศึกษาสูง มีวุฒิภาวะมากขึ �น มีการปรับตัวในการเรียนรู้ผู้ อื�นและสังคม

สง่ผลให้มีความฉลาดทางอารมณ์แตกตา่งในชว่งวยัที�ตา่งกนั โดยทกุคนมีภาวะอารมณ์พื �นฐาน

เหมือนกนัแต่มีระดบัที�แตกต่างกนั ความฉลาดทางอารมณ์ของบคุคลในช่วงวยัที�แตกต่างกนั

อาจมีระดบัความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันในบุคคลเดียวกันเนื�องจากการศึกษาอบรม 

อายแุละประสบการณ์ที�เพิ�มขึ �นตามระดบัอายุ

  นักศึกษาเพศที�สามชั �นปีที� 1จํานวน 1 คน ชั �นปีที� 2 จํานวน 1 คนและชั �นปีที� 3 

จํานวน 2 คน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยเฉลี�ยอยูใ่นระดบัสงู สงูปานกลาง และปกติ ตาม

ลาํดบั ประกอบกบัจากการศกึษานกัศกึษาระดบัพรีคลนิีก จํานวน 229 คน พบวา่มีนกัศกึษา 10 คน 

(ร้อยละ 4.37) มีความฉลาดทางอารมณ์ในด้านต่างๆ ตํ�ากว่าค่าปกติ  ซึ�งสอดคล้องกับ 

Moopayak et al., (2015) ที�พบวา่มีนกัศกึษาร้อยละ 5.3 ซึ�งกระจายอยูใ่นทกุชั �นปี มีความฉลาด

ทางอารมณ์ตํ�ากว่าค่าปกติเช่นกัน ทั �งนี �อาจเนื�องจากความฉลาดทางอารมณ์ส่วนหนึ�ง

มีการพฒันามาตั �งแต่วยัเดก็และวยัรุ่นก่อนเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั และการเผชิญกบัปัญหา

ในชีวิตทั �งด้านครอบครัว สงัคมและเศรษฐกิจปัจจบุนัที�แตกตา่งกนั แต่ผลที�ได้เป็นการประเมิน

โดยสงัเขปตอ่พฒันาในแตล่ะด้านของความฉลาดทางอารมณ์ ซึ�งสามารถปรับเปลี�ยนดีขึ �นได้ 

ถ้านกัศกึษาปรับตนเองเพื�อดํารงชีวิตให้สามารถควบคมุตนเอง เหน็ใจผู้ อื�น มีความรับผิดชอบ 

มีแรงจงูใจ สามารถตดัสนิใจแก้ไขปัญหา มีสมัพนัธภาพกบัทกุคน ร่วมทั �งมีความภมิูใจตนเอง 

พอใจในการดําเนินชีวิต และสขุสงบทางใจ (Department of Mental Health, 2000)
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Table 1. The score of emotional intelligence of the students of all three years 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัย ต่างๆ กับความฉลาดทางอารมณ์ 

  ปัจจยัที�มีความสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมที�ระดบันยัสําคญั (p<0.05) 

(Table 2) ได้แก่ เพศ โดยที�นกัศกึษาเพศหญิงมีความฉลาดทางอารมณ์สงูกวา่เพศชาย สอดคล้อง

กบัการศกึษา Punnitamai (1999), Choochom (2007),  Jalearnwutwitaya (2009) และ 

Tepwarachai et al., (2010) เนื�องจากเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตา่งในด้านสรีรวิทยา 

จากผู้หญิงมีพฒันาการสมองซีกซ้ายได้ดีกว่า ซึ�งควบคมุในด้านความคิดวิเคราะห์ ตลอดจน

บทบาททางสงัคมที�ผู้หญิง ได้รับการเอาใจใสอ่บรมเลี �ยงดจูากผู้ปกครอง ความเห็นอกเห็นใจ

ผู้ อื�น การชว่ยเหลือจากผู้ อื�นมากกวา่เพศชาย

  ปัจจยัที�มีความสมัพนัธ์กบัทั �งความฉลาดทางอารมณ์แตล่ะด้านและความฉลาดทางอารมณ์

โดยรวม (Table 2) ที�ระดบันยัสําคญั 0.01 ได้แก่ ความพยายามและทุม่เทในการเรียน แสดงวา่

นกัศกึษาที�มีความพยายามและทุม่เทสงูจะมีความฉลาดทางอารมณ์ที�สงูด้วย แตพ่บวา่ผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนกบัความฉลาดทางอารมณ์ไมมี่ความสมัพนัธ์กนัสอดคล้องกบัการศกึษา (Treepun, 

2009; Uojalearnsuk  and Maneepun, 2010) 

  ปัจจยัที�มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน (Table 2) ที�ระดบันยัสําคญั 0.05   

ได้แก่ เพศ รายได้ของครอบครัว นั �นคือนกัศกึษาเพศหญิงมีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนดีกวา่นกัศกึษา

ชาย โดยนกัศกึษาหญิงมีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนสงูกวา่นกัศกึษาชาย (r = -0.155) ซึ�งสอดคล้อง

กบังานวิจยัของ Ussaha and Phuackchantuck (2009) ที�ศกึษาเกี�ยวกบัความตั �งใจเรียน

ของนกัศกึษาซึ�งพบวา่ นกัศกึษาหญิงมีความตั �งใจ ตดิตามงานที�ได้รับมอบหมายและสอบถาม

ผู้สอนอยา่งตอ่เนื�องมากกวา่นกัศกึษาชาย และนกัศกึษาที�มีครอบครัวมีรายได้น้อย มีผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนดีกวา่นกัศกึษาที�ครอบครัวมีรายได้มากกวา่ (r = -0.138) จากการศกึษานี � มีจํานวน

เพียง 7 และ 14 ครอบครัว ที�มีรายได้น้อยกวา่ 10,000 บาท และมีรายได้ 10,000-20,000 บาท 

ตอ่เดือน ตามลาํดบั ซึ�งสว่นใหญ่ได้รับทนุการศกึษา และกู้ ยืมเงินเพื�อการศกึษาจงึให้นกัศกึษา

มีความมุง่มั�นประสบความสาํเร็จในการเรียนคอ่นข้างสงู 

Emotional 

intelligence

No.of 

Students
Mean High Low

Standard 

deviation
Normal Score

Goodness 229 57.38 72.00 42.00 5.04 48-58

Intelligence 229 53.75 70.00 39.00 5.84 45-59

Happiness 229 53.75 70.00 39.00 5.84 42-56

Overall 229 164.87 206.00 132.00 14.73 138-170
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  ปัจจยัที�มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน (Table 2) ที�ระดบันยัสาํคญั 0.01 ได้แก่ 

ชั �นปี อาย ุและความพยายามและทุม่เทกบัการเรียน แสดงวา่นกัศกึษาที�มีอายนุ้อยหรือชั �นปีที�

ตํ�ามีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนดีกว่ารุ่นพี� (ชั �นปีที�สงูกว่า) มีความสมัพนัธ์กนัค่อนข้างน้อย คือ 

r = -0.338 และ r = -0.365 ตามลาํดบั โดยทั�วไปนกัศกึษาชั �นปีที� 1 มีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนสงู

เนื�องจากตามหลกัสตูรจะเรียนในรายวิชาศกึษาทั�วไปซึ�งไม่ใช่วิชาเรียนของคณะฯ ซึ�งตา่งจาก

ชั �นปีการศกึษาที�สงูขึ �นจะมีการเรียนในรายวิชาคณะเพิ�มตามลาํดบั ทําให้ต้องปรับตวัตามบทบาท

นกัศึกษาสตัวแพทย์ทั �งในภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ ทําให้เคร่งเครียด ประกอบกบัเวลาในการ

ผอ่นคลายน้อยอาจทําให้เกิดความท้อถอยได้และนกัศกึษาที�มีความพยายามและทุม่เทสงูจะมีผล

การเรียนที�ดี (r = 0.216) สอดคล้องกบังานวิจยัของ Wongjun (2011) การที�นกัศกึษาเข้าชั้นเรียน

อยา่งสมํ�าเสมอ การซกัถามและตอบคําถามในชั้นเรียน รวมทั �งหากนกัศกึษาไมเ่ข้าใจในขณะ

ที�อาจารย์สอนจะรีบซกัถามทนัทีจะมีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนที�สงู 

Table 2. Correlation of personal information and academic achievement with the emotional 

quotient  

* p-value ≤ 0.05,  ** p-value ≤ 0.01

Correlation (r) Emotional quotient Academic 

achievementTotal 229 students Goodness Intelligence Happiness Total

Year of student -0.007 -0.046 -0.046 -0.027 -0.365**

Sex -0.118 -0.113 -0.113 -0.145* -0.155*

Age 0.008 0.066 0.066 0.055 -0.338**

Domicile  0.024 0.071 0.071 0.058  0.092

Family status 0.139 0.140 0.140 0.146 -0.006

Family income -0.049 0.033 0.033 0.003 -0.138*

No.of Brother and sister -0.081 -0.052 -0.052 -0.069  0.000

Effort and dedication

to learning

0.216** 0.216** 0.184 ** 0.143**  0.216**

Emotional quotient  

Goodness 1.000 0.061

Intelligence 0.471** 1.000 0.006

Happiness 0.471** 1.000 1.000 0.006

Overall 0.716** 0.953** 0.953** 1.000 0.026
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สรุปและวิจารณ์

  นกัศกึษาระดบัพรีคลินิกจํานวน 229 คน ที�ศกึษาคณะสตัวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยั

ขอนแก่น ประจําปี 2558 เป็นนกัศกึษามาจากหลากหลายวฒันธรรม หลากหลายสถานภาพ

ทางสงัคม ทกุภมิูภาคของประเทศไทย นกัศกึษาทั �ง 3 ชั �นปี มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม

ไมแ่ตกตา่งกนั แตน่กัศกึษาเพศหญิงมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีและความฉลาดทางอารมณ์

โดยรวมมากกว่านกัศึกษาชาย นอกจากนี �ปัจจยัคือ นกัศึกษาเพศหญิง ชั �นปีที�ตํ�า อายนุ้อย 

รายได้ของครอบครัวที�ตํ�า และความพยายามและทุ่มเทกบัการเรียนที�สงูมีผลต่อผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนที�สงูกว่านกัศึกษาเพศชาย ชั �นปีที�สงู อายมุาก รายได้ของครอบครัวที�สงู และ

ความพยายามและทุม่เทกบัการเรียนที�ตํ�ากวา่

  ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาส่วนใหญ่โดยเฉลี�ยอยู่ในระดับปกติ นั �นคือ

นักศึกษามีความสามารถทางอารมณ์ในการดําเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 

การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื�อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเอง

ในการดําเนินชีวิต การทํางานและการอยูร่่วมกบัผู้ อื�น ได้อยา่งมีความสขุและประสบผลสําเร็จ   

อาจเป็นเพราะครอบครัวของนกัศกึษาสว่นใหญ่มีลกัษณะอบอุ่น  มีลกัษณะรักใคร่ปรองดอง

มีสมาชิกสนิทสนม มีลักษณะช่วยเหลือกัน มีลักษณะมีเวลาให้บุตร เป็นสิ�งช่วยส่งเสริม

ให้นกัศกึษามีความดี ความเก่งและความสขุในชีวิตในระดบัปกต ิ

ข้อเสนอแนะ

  1. กรณีนกัศกึษาที�มีปัญหาด้านตา่ง ๆ ควรพิจารณาเป็นเฉพาะรายบคุคลและควรร่วม

มือกบัมารดาหรือบิดาของนกัศกึษาช่วยแก้ไขปัญหา เนื�องจากการศกึษาพบว่าผู้ มีอิทธิพลตอ่

ชีวิตและพฤตกิรรมของนกัศกึษาสว่นใหญ่ คือ มารดา รองลงมา คือ บดิา บดิาและมารดา ตาม

ลําดบั 

  2. ควรมีการศึกษาปัญหาการเรียนและการจัดการด้านเวลา ของนักศึกษาเพิ�มเติม

เพราะพบว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของนักศึกษาซึ�งอาจเป็นปัจจัยที�ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนเป็นรายวิชาเพื�อนําผลการศกึษามาแก้ไขหรือพฒันานกัศกึษาเป็นรายบคุคล

  3. ควรมีกิจกรรมพบปะหรือให้คําปรึกษานกัศกึษาที�มีความฉลาดทางอารมณ์ตํ�าบางด้าน
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วารสารสัตวแพทยศาสตร มข.

KKU Veterinary Journal
คําแนะนําสําหรับผูเขียน สําหรับเลม พศ.2559 เปนตนไป (New)

นโยบายบรรณาธิการ (Editorial policies)

วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. หรือ KKU Veterinary Journal จัดทําโดยคณะ

สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพ่ือเปนสื่อในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

การคนควาวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร  และสาขาวิชาท่ีเ ก่ียวของ เชน สัตวศาสตร

และชีวเวชศาสตร โดยใชระบบผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาผลงานเพ่ือตีพิมพเผยแพร

 (peer review) สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ไดรบัรองใหเปนวารสารวิชาการ

ระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ผูเขียนสามารถสงตนฉบับ (Manuscript) 

ของผลงานทางวิชาการทีต่องการตีพิมพ มายังกองบรรณาธิการ  โดยตองปฏิบตัติามคาํแนะนํา

การเตรียมตนฉบบัอยางเครงครดั เพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ในกระบวนการพิจารณาผลงาน 

ดังน้ันผูเขียนควรอานคําแนะนําสําหรับผูเขียนอยางละเอียด หรือถามีขอสงสัยประการใด

ใหติดตอบรรณาธิการของวารสารโดยตรง เกณฑการพิจารณาตนฉบับเพ่ือตีพิมพจะใชเกณฑ

มาตรฐานวารสารระดบัชาต ิสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ สกอ. เชน ผลงานทางวิชาการ

ของบุคคลากรภายในคณะฯ จะมีคณะกรรมการพิจารณาเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด  

 นอกจากนี้ เพ่ือใหการตีพิมพผลงานทางวิชาการ เปนไปตามมาตรฐานของคณะ

กรรมการนานาชาติของบรรณาธิการวารสารดานการแพทย (International Committee of 

Medical Journal Editors) วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. จึงใหผูเขียนเตรียมตนฉบับเปนไป

ตามคูมือ Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: 

Writing and Editing for Biomedical Publication ตนฉบบัท่ีสงมาใหพิจารณาลงพิมพในวารสาร 

ตองไดรับการรบัรองจากผูเขียนรวมทกุทาน ตนฉบบัหรอืบางสวนของตนฉบบัตองไมเคยตพิีมพ
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มากอน หรือกําลังอยูระหวางการพิจารณาเพ่ือลงตีพิมพในวารสารหรือหนังสืออื่น 

ยกเวนการตีพิมพบทคัดยอที่มีความยาวไมเกิน 250 คํา ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสาร

สัตวแพทยศาสตร มข. แลวถือวาเปนลิขสิทธิ์ของวารสารสัตวแพทยศาสตร มข.

คุณสมบัติการเปนผูเขียน (Authorship) 

 บุคคลที่จะมีชื่อในฐานะเปนผูเขียนในผลงานทางวิชาการท่ีตองการตีพิมพ ควรจะมี

คุณสมบัติครบทั้ง 3 ขอ ดังนี้        

1) มสีวนรวมอยางเดนชดัในผลงานนัน้ ไดแก การกําหนดกรอบแนวคดิและออกแบบ การคนควา

หรือ เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปน  การวิเคราะหและการแปรผลขอมูลการศึกษาหรือวิจัย 

2) มีสวนสําคัญในการรางและแกไขตนฉบับในเนื้อหาสําคัญที่ตองใชความรู   

3) มีโอกาสที่จะรับทราบและมีสวนรวมในกระบวนการแกไขตนฉบับในขั้นตอนตาง ๆ และให

การรับรองตนฉบับกอนการตีพิมพ         

 บคุคลท่ีมสีวนรบัผดิชอบเก่ียวกับการหาทุนวิจยั การเก็บรวบรวมขอมลู หรือใหคาํปรึกษา

ทั่วไปเพียงอยางเดียว ไมถือวามีคุณสมบัติเปนผูเขียน

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)

 เปนสวนท่ีใหระบุชื่อบุคคลที่มีสวนรวมในงานวิจัยแตมีคุณสมบัติการเปนผูเขียน

ไมครบถวน สามารถระบุเปนผูใหการสนับสนุน (contributors) และอาจระบุหนาที่ในการให

การสนับสนุน ตัวอยางเชน ผูใหความชวยเหลือเฉพาะงานดานเทคนิค ผูใหความชวยเหลือ

ในการเขียน และหัวหนางานท่ีใหการสนับสนุนโดยทั่วไป นอกจากนี้ผูเขียนตองระบุแหลงทุน

ทั้งหมดที่ใหการสนับสนุนไวในสวนนี้ดวย

การใชสัตวในการศึกษาหรือทดลอง

 ในกรณีมีการใชสัตวมีชีวิตในการศึกษาหรือการทดลอง ตองไดรับอนุญาตจาก

คณะกรรมการจรรยาบรรณการใชสัตวทดลองของสถาบันท่ีผูเขียนสังกัด และผูวิจัยตองมี

ใบอนุญาตใชสัตวเพ่ืองานทางดานวิทยาศาสตร ออกโดย สถาบันพัฒนาการดําเนินการ

ตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (สพสว.วช.) ถาสัตว

ถูกเมตตาฆาต (euthanasia) ผูเขียนตองระบุวิธีท่ีใชในการทําเมตตาฆาตไวในสวนของวัสดุ

อุปกรณและวิธีการศึกษาใหชัดเจน
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สไตลการเขียนโดยทั่วไป

 ตนฉบับภาษาไทย ควรใชถอยคําและศัพทภาษาไทยใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดย

ใชตามพจนานุกรมศัพทแพทยศาสตรอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานเปนบรรทัดฐาน 

และศัพทบัญญัติวิชาการในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อความสะดวกผูเขียนอาจตรวจสอบศัพท

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

php  คาํศพัทภาษาองักฤษทีบ่ญัญัตเิปนภาษาไทยแลว แตยังไมเปนท่ีทราบกันแพรหลาย หรือ

แปลแลวเขาใจยาก ใหใสภาษาเดิมกํากับไวในวงเล็บหรือถายังไมเปนศัพทบัญญัติ อนุโลมให

ใชภาษาองักฤษได โดยการเขียนทบัศพัทภาษาองักฤษตามหลักของราชบณัฑิตยสถาน  ยาและ

สารเคมีใหตรวจสอบการสะกดที่ถูกตองจาก USP Dictionary of USAN และ International 

Drug Name ช่ือการพิมพชือ่วิทยาศาสตรของจลุชพี พืชหรอืสตัว ใหใชตามประมวลนามศาสตร

สากล (International code of nomenclature) ทําใหเดนชัดแตกตางจากการพิมพขอความ

อื่นๆ โดยพิมพดวยตัวเอน ผลิตภัณฑ เครื่องมือ และยา ควรใชชื่อสามัญ หรือใหคําจํากัดความ 

ชือ่การคาอาจใชในกรณีท่ีเปนผลติภัณฑ เครือ่งมอื หรอืยาทีเ่ฉพาะ และมผีลสาํคญัตอการศกึษา 

 ควรใชตัวยอใหนอยที่สุด ยกเวนเปนตัวยอมาตรฐานและหนวยของการวัด ตัวยอที่

ปรากฏเฉพาะในรปูภาพ หรอืตาราง ใหระบขุยายความในคาํอธิบายประกอบรปูภาพหรอืตาราง 

ในการเขียนตนฉบับภาษาอังกฤษ ไมควรใชตัวยอขึ้นตนประโยค ยกเวนบางคํา เชน ELISA, 

ACTH, EDTA, DNA, RNA ตัวยอไมควรใชในชื่อเร่ือง ตัวยอท่ีใชครั้งแรกในบทคัดยอหรือใน

เน้ือหาตองใหชื่อเต็มกอน แลววงเล็บตัวยอ คร้ังตอไปสามารถใชตัวยอไดเลย หนวยการวัด

ตางๆ เชน ความยาว ความสูง นํ้าหนัก ปริมาตร ใหใชระบบ SI Unit อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียส 

ความดันเลือดเปนมิลลิเมตรปรอท

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ         

งานวิจัย (Research article) เปนผลงานจากการคนควาทดลองหรือวิจัยทางวิชาการ

ที่ผูเขียนหรือกลุมผูเขียนไดคนควาวิจัยดวยตัวเอง       

รายงานทางคลินิก (Clinical report) เปนรายงานสัตวปวย (Case report) ทางคลินิก 

อาจรวมถึงรายงานผลทางพยาธิวิทยา (Pathological report) สัตวปวยที่รายงานอาจมีจํานวน

เทาใดก็ได แตตองไมเคยตีพิมพมากอนหรือทางคณะบรรณาธิการพิจารณาเห็นประโยชนตอ

วิชาการสัตวแพทย          

บทความทบทวนวรรณกรรม (Review article) เปนบทความทบทวนวิชาการ หรือ

บทความเทคนิค (Technical article) ที่เขียนอยางกระชับในเนื้อหาและแสดงถึงความกาวหนา
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อยางสาํคญั ซึง่เกิดขึน้ในรอบ 5 ปทีผ่านมา และมขีอมลูทีส่ามารถนาํมาประยุกตใชในทางคลนิกิ 

โดยเรียบเรียงจากการตรวจเอกสารวิชาการในสาขานั้น ๆ      

 การศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย (Veterinary continuing education) เปนคอลัมน

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพสัตวแพทย อาจมีไดหลายรูปแบบ

และในวารสารแตละฉบับอาจมีไมครบทุกรูปแบบ เชน การตอบคําถามจากแบบฝกหัด การ

อภิปรายกรณีตัวอยางสัตวปวย การปรับใหเปนปจจุบัน (update) ในหัวขอเรื่องทางคลินิก หรือ

ประเด็นพิเศษ ที่คณะผูจัดทําเห็นสมควร 

การเตรียมตนฉบับผลงานการวิจัย

 ตนฉบับจะเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได พิมพบนกระดาษขาวเอ 4 โดยพิมพ

หนาเดยีว เวนขอบกระดาษดานซาย-บน 1  นิว้ ดานขวา-ลาง 1 น้ิว โดยความยาวของเรือ่งพรอม

ตารางและภาพประกอบรวมแลวไมเกิน 10 หนา และใสหมายเลขหนาและหมายเลขบรรทัด

กํากับไว            

 เพ่ือใหการดําเนินการจัดพิมพวารสารเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดจัด

เตรียมไฟลตนฉบับอิเลคโทรนิค บนแผน CD ขอมูล ตนฉบับพิมพดวยตัวอักษร Cordia New 

ขนาดตัวอักษร 16 โดยการบันทึกเอกสารสวนท่ีเปนเน้ือเรื่อง ดวยโปรแกรม Microsoft word 

(รุน 2007 หรอืสงูกวา) พรอมดวยตาราง และรูปภาพ (ถาม)ี การสรางรูปภาพหรอืกราฟ ท่ีมสีวน

ประกอบยอยภายใน เชน ลูกศร กลองคํา และเสนตางๆ จะตองทําการบันทึกมาใหทุก

องคประกอบรวมเปนภาพเดยีวกัน และองคประกอบของภาพไมเคลือ่นท่ีเมือ่ขยับภาพ รปูภาพ 

และตารางแทรกอยูในเนือ้เรือ่ง (ไมตองแยกไวทายเรือ่ง) หากเปนภาพสทีีต่องการความละเอยีด 

แยกไฟลรูปภาพออกมาจาก Microsoft Word และสงมาพรอมกับตนเรื่อง

การลําดับเรื่องควรเรียงดังนี้

หนาที่ 1 (หนานํา หรือ Title page) ประกอบดวย     

ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด สื่อความหมายได

ชัดเจนและสอดคลองกับเน้ือหาในเรื่อง  ไมควรใชคํายอ ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร 

ถาชื่อเรื่องยาวมากอาจตัดเปนชื่อเรื่องรอง (Subtitle) ควรหลีกเลี่ยงการใสวลีที่ไมจําเปน 

เชน “การศึกษา...” หรือ “การสังเกต...” หรือ “การทดลอง...”     

ชือ่ผูเขยีน (Authors)  ระบชุือ่ของผูเขียนใหครบทกุทานทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ  พรอม

สถานที่ทํางาน  และผูเขียนที่ใหการติดตอ (Corresponding author) ใหกํากับดวยเครื่องหมาย
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ดอกจนั และใหแยกรายละเอยีดของสถานท่ีตดิตอ  หมายเลขโทรศพัท โทรสาร และ/หรอื e-mail 

address ใหชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการติดตอ

หนาที่ 2 ประกอบดวย         

บทคัดยอ (Abstract) บทความที่เปนงานวิจัย ปริทัศน และรายงานทางคลินิก ใหเขียนในรูป

บทคัดยอเชิงโครงสราง (Structured abstract) ประกอบดวย: วัตถุประสงค วัสดุและวิธีการ 

ผลการศึกษา และขอสรุป ควรเขียนสั้น ๆ  ใหครอบคลุมสาระสําคัญของเรื่องทั้งหมด มีทั้งภาษา

ไทยและภาษาองักฤษ ไมควรเกิน 250 คาํ และไมควรใชคาํยอในบทคดัยอ ตนฉบบัท่ีเปนภาษา

อังกฤษ ตองสงบทคัดยอภาษาไทยดวย        

คําสําคัญ (Keywords) คําหรือขอความสั้นๆ ใสไวทายบทคัดยอ เปนหัวขอเรื่องสําหรับทําดัชนี

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

Library of Medicine เปนแนวทางในการใหคําสําคัญ รวมกันแลวไมควรเกิน 5 คํา มีทั้งภาษา

ไทย และภาษาอังกฤษ

 หนาที่ 3 และ หนาตอๆ ไป ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ โดยพิมพติดตอกันตามลําดับ    

ยกเวนผลการศึกษาในสวนที่เปนรูปภาพ กราฟ ตาราง และคําอธิบายประกอบ ซึ่งใหแยกและ

แนบไวในสวนทายสดุของตนฉบบั (ตอจากเอกสารอางองิ) ใหใสหมายเลขบรรทัดและหมายเลข

หนาในเอกสารสวนนี้ดวย         

บทนํา (Introduction) อธิบายถึงพ้ืนฐานท่ีมาและความสําคัญของปญหาโดยมีขอมูลท่ีเพียง

พอสําหรับใหผูอานเขาใจและแปรผลการศึกษาได และตองทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

เฉพาะสวนที่มีความสําคัญเทานั้น นอกจากนี้ตองระบุเหตุผล สมมุติฐานและวัตถุประสงคของ

การศึกษาใหชัดเจน          

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ (Materials and methods) แยกเปน 2 หัวขอใหญ 1) วัสดุ

อุปกรณ ใหบอกรายละเอยีดและลกัษณะเฉพาะ สิง่ท่ีนํามาศึกษา เชน ชนิดสตัว จาํนวนสตัว เพศ 

น้ําหนกั อายุ เปนตน ถาใชสัตวในการศึกษา ตองระบุการไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ

จรรยาบรรณการใชสตัวเพ่ือการทดลองของสถาบนัท่ีผูเขยีนสงักัด 2) วิธีการ เริม่จากการอธิบาย

การออกแบบการศึกษาหรือการทดลอง (study or experimental design) มีรายละเอียด

เพียงพอที่ผู อื่นสามารถทําตามได ถาเปนวิธีการท่ีคิดคนขึ้นใหมควรอธิบายโดยละเอียด 

แตถาเปนวิธีการท่ีทราบกันอยูแลวและมีผูเคยตีพิมพมากอน ไมตองอธิบายซํ้าแตควรเขียน

แบบอางอิงและอธิบายเฉพาะสวนท่ีดัดแปลงหรือเพ่ิมเติม พรอมท้ังระบุแหลงที่มาของยา 

หรือสารเคมี และวิธีวิเคราะหผลการศึกษาทางสถิติ ซึ่งรวมถึงการสรุปขอมูล วิธีการทดสอบ

สมมุติฐาน และระดับนัยสําคัญทางสถิติ
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ผลการศึกษา (Results)  ควรรายงานผลการศึกษาตามลําดับหัวขอท่ีอยูในการออกแบบ

การศึกษา อยางชัดเจน ดูไดงาย ถาผลไมซับซอน ไมมีตัวเลขมาก ใหบรรยายเปนรอย

แกว ถามีตัวเลขและตัวแปรมาก ควรใชตาราง กราฟ หรือแผนภูมิโดยไมตองอธิบาย

ตัวเลขซํ้าอีกในเน้ือเรื่อง ยกเวนขอมูลสําคัญๆ นอกจากน้ี ถามีชื่อรูปภาพ ปายในรูปภาพ 

ชื่อตาราง หมายเหตุทายตาราง และเน้ือหาในตารางตองทําเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด

วิจารณ (Discussion) เนนในประเด็นหรือมุมมองท่ีใหมและสําคัญของการศึกษา ไมตอง

อธิบายขอมูลในรายละเอียดซํ้าในสวนบทนํา วัสดุอุปกรณและวิธีการ สําหรับการศึกษา

ที่เปนการทดลอง การอภิปรายอาจเริ่มที่การสรุปสั้นๆ ในประเด็นหลักที่คนพบ ใหอธิบายกลไก 

เหตุผล หรือตรรกะสําหรับสิ่งที่คนพบ เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกตางกับการศึกษา

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ระบุขอจํากัดของการศึกษา วิจารณผลที่ไมตรงตามที่คาดหวังอยางไมปดบัง 

และระบุความสําคัญของสิ่งที่คนพบกับการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคตและตอคลินิกปฏิบัติ  

ขอสรปุ (Conclusion) ผลท่ีไดตรงตามวตัถุประสงคของการศกึษาหรอืไม หลกีเลีย่งการใชขอความ

สรปุท่ีไมมคีณุภาพ เพราะขอมลูทีม่อียูไมเพียงพอท่ีจะสรปุไดแบบน้ัน ควรเขยีนอยางยอๆ โดย

กลาวถงึผลสรปุทีไ่ดจากการศึกษาทดลอง  และคณุคาของงาน  เพ่ือผูอานจะไดเขาใจงายขึน้  

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ดูหลักเกณฑจากที่กลาวถึงแลวขางตน  

เอกสารอางอิง (References) กรุณาดูหมายเหตุ (1) ใชภาษาอังกฤษทั้งหมด  

คําบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง กรุณาดูหมายเหตุ (2) ใชภาษาอังกฤษทั้งหมด  

การเตรียมรูปภาพ และตาราง กรุณาดูหมายเหตุ (3) ใชภาษาอังกฤษทั้งหมด

หมายเหตุ (1): การอางอิงเอกสาร (Citations)      

เอกสารอางอิงควรเปนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการประเภทมีผูทรงคุณวุฒิ

ในการพิจารณา (peer-reviewed journals) การอางอิงเอกสารทางวิชาการในรูปแบบอื่นควร

หลีกเลี่ยงยกเวนในกรณีท่ีมีความจําเปนย่ิง การเขียนอางอิงเอกสารในบทความทางวิชาการ

ทุกประเภท จําเปนตองมีการอางอิงไวทั้ง 2 สวน คือ สวนเนื้อเรื่อง และสวนทายเรื่อง วารสาร

สัตวแพทยศาสตร มข. กําหนดใหการเขียนอางอิงเอกสารเปนไปตามหลักเกณฑตามวารสาร 

“Veterinary Microbiology”  รูปแบบในโปรแกรม “Endnote”    

การอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง (In-text citations)                   

 การอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง เปนการบอกแหลงที่มาของขอมูลโดยการอางอิงคละไปใน

สวนเน้ือเรือ่ง ทาํใหทราบวาขอความในสวนน้ันนาํมาจากแหลงใด โดยวารสารสตัวแพทยศาสตร 

มข. กาํหนดใหใช การอางองิแบบชือ่ผูแตงและปพิมพ (Author year) เขยีนการอางองิในเน้ือหา

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

old piglet (Suradhat and Damrongwatanapokin, 2003).  

 บทความทีบ่รรณาธิการรบัตพิีมพแลวแตยังไมเผยแพร ใหระบ ุ“กําลงัพิมพ” (in press) 

หลีกเลี่ยง “ติดตอสวนตัว” มาใชอางอิง เวนแตมีขอมูลสําคัญมากที่หาไมไดทั่วๆ ไปใหระบุชื่อ 

และวันที่ติดตอในวงเล็บทายชื่อเรื่องที่อางอิง 

 การอางอิงสวนทายเรื่อง (Reference citations)      

การอางองิสวนทายเรือ่งใหเรยีงลาํดบัอกัษร  ผูเขยีนสามารถดตูวัอยางไดจากบทความ

ที่ตีพิมพในวารสารสัตวแพทยศาสตร มข. ฉบับลาสุด การเขียนอางอิงทายเร่ืองตองเขียนเปน

ภาษาองักฤษทัง้หมด เพ่ือความสะดวกในการทําอางองิโยงเปนฐานขอมลู ในกรณีบทความท่ีตี

พิมพเปนภาษาไทยนั้น ใหแปลเปนภาษาอังกฤษ ตัวอยางการเขียนรายการอางอิงอางอิง  

บทความจากวารสาร (Articles in journals)

ชือ่ผูแตง.  ปพิมพ. ชือ่บทความ.  ชือ่วารสาร   เลมท่ีของวารสาร (ฉบบัท่ี), หนาแรก-หนาสุดทาย.

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.
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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.

อางอิงหนังสือ 

ชื่อผูแตง.  ปพิมพ. บทที่, In: ชื่อบรรณาธิการ (Ed.) ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สํานักพิมพ, เมืองที่

พิมพ, หนาแรก-หนาสุดทาย.         

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.

อางอิงหนังสอืประกอบการประชมุ เอกสารการประชมุวชิาการ (Conference proceedings)

ชื่อบรรณาธิการ, editor(s). ปพิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม; วัน เดือน ปที่ประชุม. สถานที่จัด

ประชุม. เมืองที่พิมพ,  สํานักพิมพ. หนาแรก-หนาสุดทาย.       

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: 
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หมายเหตุ (2): การเขียนคําบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง      

 คําอธิบายประกอบรูปภาพและตารางใหใชเปนภาษาอังกฤษ แมตนฉบับจะเขียนภาษาไทย

ก็ตาม ควรระบุความหมายของสัญลักษณท่ีใช ในกรณีท่ีกําหนดเครื่องหมายแสดงความแตก

ตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใหกํากับ P-value และจํานวนสัตว (n) ที่ใชในการวิเคราะหผล

การทดลองในแตละกลุม

หมายเหตุ (3): การเตรียมรูปภาพ  และตาราง  

 รูปภาพ (Figures) ภาพประกอบท่ีเปนภาพถายขาว-ดํา ควรมีความชัดเจน พิมพบน

กระดาษมันผิวหนาเรียบ ขนาดประมาณ 3.5 x 5 นิ้ว (โปสการด) หากตองการใหตีพิมพภาพสี 

คณะผูจัดทําวารสารฯ ขอใหผูเขียนเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี แตไฟลบทความท่ีเผย

แพรบนเว็บไซดสามารถตีพิมพเปนภาพสีไดโดยไมเสียคาใชจาย ถามีรูปภาพที่สแกนประกอบ

ในเอกสารตองสงภาพตนฉบับมาดวย รูปภาพท่ีถายจากกลองดิจิตัล ใหสงไฟลรูปภาพพรอม

ภาพที่พิมพในกระดาษไฟลภาพจากการสแกนหรือถายจากกลองดิจิตัลความมีความละเอียด 

300 dpi  ภาพประกอบที่เปนลายเสน รูปวาดหรือกราฟ ควรเขียนดวยหมึกอินเดียสีดํา (Indian 

ink) บนกระดาษอารตสีขาว ขนาดพอเหมาะกับหนากระดาษของวารสาร ทางดานหลังของ

รูปภาพทุกภาพ ใหกํากับหมายเลขภาพ ลูกศรบอกดานหัวของรูปภาพ พรอมทั้งใหชื่อเรื่องยอ 

และชื่อผูเขียนบทความคนแรกเอาไวดวย         

 ตาราง (Tables) ตองไมมีเสนแนวตั้ง บรรจุขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด และสรุป

จากผล อยางชดัเจนใหพอเหมาะกับหนากระดาษในแนวต้ัง ถามมีากกวา 1 ตาราง ใหพิมพแยก

แผนและเรียงตามลําดับ หมายเลขของตารางใหพิมพเหนือตารางนั้นๆ  
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