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Effectiveness of 5 tuber-rhizome crude extracts in the inhibition 

of Staphylococcus aureus isolated from raw milk, 

Nam Phong dairy cooperative, Khon Kaen province

Buppachat Trakanchan1, Bongkot Noppon2

Abstract  
Objective-To investigate the inhibitory efficiency of 5 tuber-rhizome (fingerroot, garlic, 

ginger, galangal, lemon grass) crude extracts on growth of Staphylococcus aureus

isolated from raw milk samples (Nam Phong dairy cooperative, Khon Kaen province). 

Materials and methods- Five types of tuber-rhizome were extracted by 95 % ethanol, 

with 10 levels of concentrations i.e. 0.49, 0.98, 1.95, 3.91, 7.81, 15.63, 31.25, 62.5, 

125.0, and 250 mg/ml by broth microdilution method.

Results- All extracts (fingerroot, garlic, ginger, galangal, lemon grass) were able to 

inhibit growth of S. aureus with the lowest concentration (MIC) of 0.49, 0.49, 3.91, 0.49, 

15.63 mg/ml, respectively, and the minimum bactericidal concentration (MBC) was 

1.95, 7.81, 15.63, 0.49, 3.91 mg/ml, respectively. In addition crude extracts can

inhibit or disinfect with methicillin resistance S. aureus and mupirocin resistance S. 

aureus with the lowest MIC concentrations was 3.91 and 1.95 mg/ml, the lowest MBC 

concentration was 7.81 mg/ml, both of them. This galangal extract had the greatest 

inhibitory effect against Methicillin resistance S. aureus among tuber-rhizome herb, 

while Galangal and garlic had the greatest ability to inhibit mupirocin resistance

S. aureus. Furthermore, galangal had the best ability on disinfect methicillin resistant 

pathogens, while the greatest ability on disinfect mupirocin resistant pathogens was 

galangal
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Conclusion- From the overall results found that fingerroot, garlic and galangal 

possess the best MIC at the same concentration. Galangal shows the best MBC among 

the 5 herbs. Therefore, it might be used as a guideline for further study.

Keywords: Tuber-rhizome herb Staphylococcus aureus raw milk

1 Graduate student, Master of  Science program in Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Medicine, Khon 

Kaen University, Khon Kaen, Thailand 
2 Department of Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, 

Thailand

* Corresponding author E-mail: beerbuppy@hotmail.com
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สัตวแพทยศาสตร์ มข. 3

ประสิทธิภาพของสมุนไพรสกัดหยาบประเภทหัว-เหง้า 5 ชนิด 

ในการยับยั้งเชื้อ สแตปฟิโลค็อกคัส ออเรียส 

ที่แยกจากน�้านมดิบ สหกรณ์โคนมน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น

บุปผชาติ  ตระการจันทร์1 บงกช  นพผล2

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรสกัดหยาบประเภทหัว-เหง้า 5 ชนิด ในการ

ยับย้ังเชือ้สแตปฟิโลคอ็กคัส ออเรยีส ท่ีแยกจากนำา้นมดบิ สหกรณ์โคนมนำา้พอง จงัหวัดขอนแก่น

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ สมุนไพรประเภท หัว-เหง้าทั้ง 5 ชนิด (กระชาย กระเทียม ขิง ข่า 

และตะไคร้) สกัดหยาบด้วยเอทานอล 95% จากน้ันนำามาทดสอบประสิทธิภาพในการยับย้ังเชือ้

ด้วย broth microdilution method ที่ระดับความเข้มข้น 0.49, 0.98, 1.95, 3.91, 7.81, 15.63, 

31.25, 62.5, 125 และ250 mg/ml โดยการทำาวิธี 2-fold dilution ใน microtiter plate 96-well 

จากนั้นทำาการทดสอบหาค่าความเข้มข้นตำ่าสุดต่อการยับย้ังเชื้อ (Minimal Inhibitory 

Concentration, MIC) และค่าความเข้มข้นตำ่าสุดท่ีมีฤทธ์ิฆ่าเชื้อ(Minimal Bactericidal 

Concentration, MBC) สแตปฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ของสารสกัด

สมุนไพร

ผลการศึกษา พบว่าสารสกัดหยาบท้ังหมด 5 ชนิด สามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อ

S. aureus ได้ โดยมค่ีาความเข้มข้นตำา่สดุ (MIC) เท่ากับ 0.49, 0.49, 3.91, 0.49, 15.63 mg/ml 

ตามลำาดบั และมค่ีาความเข้มข้นตำา่สดุ (MBC) ในการฆ่าเชือ้ เท่ากับ 1.95, 7.81, 15.63, 0.49, 

15.63  mg/ml ตามลำาดบั นอกจากนีส้มนุไพรสกดัหยาบยังสามารถยับย้ัง และฆ่าเชือ้ S. aureus

ที่ดื้อต่อยา methicillin และmupirocin โดยมีค่าความเข้มข้นตำ่าสุด (MIC) เท่ากับ 3.91 และ 

1.95 mg/ml ส่วนค่าความเข้มข้นที่ตำ่าสุดในการฆ่าเชื้อ (MBC) เท่ากับ 7.81 mg/ml ทั้งสองเชื้อ 

ซึ่งสมุนไพรที่สามารถยับยั้งเชื้อที่ดื้อต่อยา methicillin ได้ดีที่สุด  คือ ข่า และในเชื้อที่ดื้อต่อยา 

mupirocin คือ กระเทียม และข่า ส่วนสมุนไพรที่มีความสามารถในการฆ่าเชื้อท่ีดื้อต่อยา 

methicillin และในเชื้อที่ดื้อต่อยา mupirocin ได้ดีที่สุด คือ ข่า 
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ข้อสรุป จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า กระชาย กระเทียม และข่า มีค่าความเข้มข้นตำ่าสุด

ที่สามารถยับย้ังเชื้อ S. aureus ได้ดีท่ีสุดในระดับความเข้มข้นเท่ากัน นอกจากน้ีข่ามีค่า

ความเข้มข้นตำ่าสุดท่ีสามารถฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดในกลุ่มสมุนไพร 5 ชนิด ซึ่งสามารถนำาข้อมูล

ไปเปนแนวทางในการศึกษาต่อได้

ค�าส�าคัญ สมุนไพรหัว-เหง้า สแตปฟิโลค็อกคัส ออเรียส นำ้านม

1 นักศึกษาปริญญาโท คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

2 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

* ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมล์: beerbuppy@hotmail.com
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สัตวแพทยศาสตร์ มข. 5

บทน�า
 ปจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสำาคัญกับสุขภาพ และตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการ

ของนำ้านมมากข้ึน โดยมีความต้องการบริโภคนำ้านมท่ีมีคุณภาพ ทำาให้อาชีพการเลี้ยงโคนม

แพร่หลายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ดังนั้นนำ้านมที่มีคุณภาพดีเปนสิ่งสำาคัญใน

อุตสาหกรรมการผลิตนำ้านม เพ่ือให้ได้รับการตอบสนองท่ีดีในระดับศูนย์รวบรวมนำ้านมดิบ 

สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปนำ้านม โดยมาตรฐานคุณภาพของนำ้านมดิบท่ีปกติควรมี

คุณลักษณะ คือมีสีขาวนวล ปราศจากกลิ่น รวมทั้งรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ และปราศจาก

เชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค (Department of livestock development, 1999) ซึ่งในปจจุบัน

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมยังคงประสบปญหาคุณภาพนำ้านมดิบตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจาก

โคนมเปนโรคเต้านมอักเสบ โดยเชื้อท่ีเปนสาเหตุหลักที่มักก่อให้เกิดโรคเต้านมอักเสบ 

(contagious mastitis)ได้แก่ Staphylococcus aureus (Thanasak, 2009) เปนเชื้อจุลินทรีย์

ก่อโรคท่ีมีความสำาคัญในอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์จากนำ้านมเนื่องจากเชื้อ

มักปนเปอนอยู่บ่อยครั้ง ทำาให้เกิดผลกระทบ และความสูญเสียหลายด้าน เพราะเชื้อแบคทีเรีย

นี้สามารถก่อโรคทั้งในคน และสัตว์ ซึ่งรวมถึงเปนโรคสัตว์สู่คน (zoonosis) และสามารถ

สร้างสารพิษท่ีเรียกว่า เอนเทอโรทอกซิน (enterotoxin) ส่งผลให้เกิดโรคอาหารเปนพิษ 

(staphylococcal food poisoning) (Homthong et al., 2011) อกีท้ังเชือ้มคีวามคงทนต่อระบบ

ภูมคิุม้กันของร่างกายและฤทธ์ิการทำาลายของยาปฏิชวีนะ (Siriwong and Chukeatirote, 2009)

ทั้งน้ีสถานการณ์ของ S. aureus มีปริมาณ และความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นในปจจุบัน จึงต้องมี

การใช้ยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ในการรักษาเพ่ือยับย้ัง และทำาลายเชื้อ แต่เน่ืองจากมีหลาย

สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ ทำาให้การรักษามีอาการเรื้อรังมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตัว

สัตว์หรือคนจากการรักษา นอกจากนี้อาจมีสารเคมีตกค้างเมื่อใช้ยาที่มีปริมาณมากและระยะ

เวลานาน ดังนั้นทั้งภาครัฐ และเอกชนจึงตระหนักถึงเรื่องนี้ในเบื้องต้น จึงมีการศึกษา ค้นคว้า

ข้อมูลประยุกต์รักษาด้วยผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจในเรื่อง

สมุนไพรสำาหรับใช้ทดแทนยาเคมีสังเคราะห์ ซึ่งต่อมาสมุนไพรได้รับความสนใจ และนิยมเปน

อย่างมากเนื่องจากมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยา ท้ังน้ีพิจารณาจากองค์ประกอบทางเคมี และ

สารสำาคัญที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรค โดยสามารถยับยั้งเชื้อได้หลายชนิดรวมถึง S. aureus ด้วย 

ซึ่งงานวิจัยน้ีได้ใช้สมุนไพรท่ีมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เปนกลุ่มพืชหัว-เหง้า จำานวน 5 ชนิด

ได้แก่ กระชาย กระเทียม ขิง ข่า และตะไคร้ กระชาย (fingerroot) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ 

Boesnbergia rotunda Linn. Mansf.  เปนพืชล้มลุกมส่ีวนท่ีใช้เปนยา คอื เหง้าซึง่ประกอบด้วย 

นำ้ามันหอมระเหยประมาณร้อยละ 0.1-0.4 และในนำ้ามันหอมระเหยมีสารหลายชนิด เช่น 
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1, 8- cineole, boesenbergin A, camphor, panduratin เปนต้น นอกจากน้ียงัพบสาร flavonoid 

และ chromene (Hemhongsa, 1998) โดยมีการศึกษาทางด้านเภสัช-วิทยาสารพบว่าเหง้า

ของกระชายมีประสิทธิภาพในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย และฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดี นอกจากนี้

ยังฆ่าเชื้อราท่ีทำาให้เกิดโรคผิวหนัง ขับลม และช่วยทำาให้กระเพาะรวมถึงลำาไส้เคลื่อนไหว

ได้ดขีึน้ (Temsiririrkkul, 2007)  กระเทยีม (garlic) มชีือ่วิทยาศาสตร์ คอื Allium sativum Linn. 

เปนพืชล้มลุกลงหัวใต้ดิน ส่วนของกระเทียมมีนำ้ามันหอมระเหยประมาณร้อยละ 0.1-0.4 

มีองค์ประกอบหลักคือ allicin, ajoene, alliin เปนต้น (Hemhongsa, 1998) โดยมีการศึกษา

ทางด้านเภสัชวิทยา สารจากกระเทียมมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา แบคทีเรีย 

และไวรัส นอกจากน้ียังมีฤทธ์ิต้านการบีบเกร็ง ลดระดับไขมัน ต้านการออกซิเดชัน และการ

เกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดได้ (Temsiririrkkul, 2007) ขิง (ginger) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ 

Zingiber officinale Rosc. เปนพืชล้มลุกที่มีลำาต้นใต้ดินเรียกว่าเหง้า ส่วนที่ใช้เปนยา คือ เหง้า

แก่สด องค์ประกอบทางเคมีท่ีให้รสเผ็ดร้อน คือ gingerols, shogaols และสารเคมีท่ีสำาคัญ

หลายชนดิ คอื zingiberine, zingiberol, citral, zingirol  (Hemhongsa, 1998) โดยมกีารศกึษา

ทางด้านเภสชัวิทยา สารจากขงิมฤีทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรยีทีท่ำาให้เกิดหนอง และขบัลม อกีทัง้ช่วย

กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหาร และลำาไส้ (Temsiririrkkul, 2007) ข่า (galanga) 

มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Alpinia galanga (L.) Willd. เปนพืชล้มลุกท่ีมีลำาต้นสีขาวอยู่ใต้ดิน 

เรยีกว่าเหง้า ซึง่ประกอบด้วยนำา้มนัหอมระเหยประมาณร้อยละ 0.01-0.04 ซึง่ในนำา้มนัประกอบ

ด้วยสารหลายชนิด ได้แก่ methyl cinnamate, gineol, eugenol, camphor เปนต้น 

(Hemhongsa, 1998) โดยมีการศึกษาทางด้านเภสัชวิทยา สารจากเหง้าข่ามีฤทธ์ิยับยั้ง

การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และมี 1-acetoxychavicol acetate เปนสารออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา

ได้ (Buangam, 2009) ตะไคร้ (lemon grass) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Cymbopogon citratus

(DC.) Stapt. เปนพืชล้มลุก ลำาต้นอยู่ใต้ดิน และอยู่ระดับดิน ซึ่งเหง้าประกอบด้วยนำ้ามันหอม

ระเหยปริมาณสูงมาก โดยมีสารสำาคัญ คือ citral, linalool, geraniol, methyllheptenone, 

geranial, nerol, geraniol, limonene, camphor เปนต้น (Hemhongsa, 1998) โดยมกีารศกึษา

ทางด้านเภสัชวิทยา สารจากตะไคร้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา นอกจากนี้เปนยาขับลม 

แก้จุกเสียดได้ (Buangam, 2009)

 ด้วยเหตุนีก้ารใช้สรรพคุณจากสมนุไพรต่างๆ จงึมปีระโยชน์ทีห่ลากหลาย มคีวามหมาย

ต่อชีวิตมนุษย์ และสัตว์โดยเฉพาะทางด้านสุขภาพ ดังนั้นวัตถุประสงค์ในงานวิจัยครั้งนี้

จึงได้ทำาการทดลองในห้องปฏิบัติการเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรท่ีมีผล

ต่อการยับย้ังเชือ้ S. aureus ทีแ่ยกได้จากนำา้นมดบิ สหกรณ์โคนมนำา้พอง จงัหวัดขอนแก่น ท้ังน้ี
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รวมถึงการทดสอบหาระดับความเข้มข้นที่สามารถออกฤทธ์ิยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อ

แบคทีเรียได้ (Minimal Inhibitory Concentration, MIC) และทดสอบหาระดับความเข้มข้น

ที่สามารถออกฤทธิ์ในการฆ่าแบคทีเรีย (Minimal Bactericidal Concentration, MBC) โดยใช้

วิธี broth microdilution Test (CLSI, 2013)

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
1. การสกัดสมุนไพรประเภทหัว-เหง้า

 เตรียมสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด คือ กระชาย กระเทียม ขิง ข่า และตะไคร้ โดยเก็บตัวอย่าง

ของพืชล้างทำาความสะอาดด้วยนำ้า และแช่ด้วยด่างทับทิมเปนเวลา 15 นาที จากนั้นล้างด้วย

นำ้าอีกครั้ง แล้วพักทิ้งไว้ให้แห้งตามอุณหภูมิห้อง และนำาไปหั่นเปนชิ้นเล็กๆ อบในตู้อบบ่มที่ 45 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 3-4 วัน จากน้ันบดด้วย ball mill หรือนำามาปนให้ละเอียด จากน้ัน

ทำาการสกัดสมุนไพร (maceration) ด้วยเอทานอลที่ความเข้มข้น 95% เปนเวลา 7 วัน หลังจาก

นัน้กรองกากสมนุไพรออกด้วยผ้าขาวบาง และกระดาษกรอง Whatman No. 4 ตามลำาดบั และ

นำาสารละลายทีก่รองได้มาทำาการระเหยตวัทำาละลายออกด้วยเครือ่ง evaporator และทีอ่ณุหภูมิ 

40 oc จนแห้ง จะได้ผงของสารสกัดหยาบ (crude extract) นำาผงเก็บไว้ในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 

4 oc และหากนำามาใช้จะต้องกรองด้วยกระดาษกรองปลอดเชื้อ (sterilized membrane filter) 

0.45 µm อีกครั้ง

2. การเตรียมเชื้อ (inoculum)

 ทำาการแยกเชื้อ S. aureus จากตัวอย่างนำ้านมดิบ โดยวิธีการทดสอบทางชีวเคมีและ

ยืนยันเชื้อด้วยเทคนิค Quadriplex Polymerase Chain Reaction (quadriplex PCR) พบเชื้อ 

S. aureus ที่แยกได้จากนำ้านมดิบจำานวน 81 isolates และแยกเปนเชื้อสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยา

เมธิซิลลิน (methicillin) จำานวน 9 isolates และสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยามิวไพโรซิน (mupirocin) 

จำานวน 5 isolates

 จากนั้นนำาเชื้อที่ได้ รวมถึงเชื้อสายพันธุ์ เชื้อมาตรฐาน ATCC 25923 มาเพาะบนจาน

เลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้ (NA) บ่มที่อุณหภูมิ 37 oc ในตู้อบบ่ม เปนเวลา 24 ชม. จากนั้นใช้ sterile 

swap เขี่ยเชื้อใส่ใน 0.85% normal saline และปรับความขุ่นของเชื้อให้ได้ความเข้มข้น

ร้อยละ 0.5 McFarland ซึ่งจะมีเชื้อเท่ากับ 1.5×108 CFU/ml 
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3. การเตรียม microtiter plate 96-well

 เตรียมอาหารเลีย้งเชือ้ Mueller Hinton Broth (MHB) ใส่ลงหลมุ U-shaped microtiter 

plate 96-well ปริมาณ 100 µl ทุกหลุม จากนั้นนำาสารสกัดหยาบสมุนไพรมาเจือจางในระดับ

ความเข้มข้น (250, 125, 62.5, 31.25, 15.63, 7.81, 3.91, 1.95, 0.98, 0.49) mg/ml โดยการ

ทำาวิธี 2-fold dilution แล้วใส่สารสกัดหยาบ 100 µl ในหลุมที่ 2 ซึ่งเปนหลุมควบคุม และหลุม

ที ่3 ในการเริม่ทำา 2-fold dilution โดยดดูสารละลายท่ีผสมกันแล้วจากหลมุท่ี 3 ปรมิาณ 100 µl 

มาใส่ในหลุมที่ 4 จากนั้นผสมสารละลายให้เข้ากัน และดูดในปริมาณเท่าเดิมใส่หลุมที่ 5 แล้ว

ทำาซำ้าแบบเดิมจนถึงระดับความเข้มข้นท่ีต้องการ ท้ังน้ีนอกจากสมุนไพรท้ัง 5 ชนิด ยังนำา

ยาปฏิชวีนะมาใช้เพ่ือเปนตวัควบคมุด ูและเทยีบเคยีงประสทิธิภาพในการยับย้ังเชือ้ของสมนุไพร 

ซึ่งยาที่นำามาใช้ คือ เพนนิซิลิน (penicillin) จากนั้นเติม inoculum 10 µl ที่เตรียมไว้จากข้อ 2 

ใส่ทุกหลุมยกเว้น หลุมควบคุมหลุมที่ 2  โดยหลุมควบคุมหลุมที่ 1 ไม่มีสารสกัดหยาบสมุนไพร 

(positive control) และหลุมควบคุมหลุมที่ 2 ไม่มี inoculum (negative control)

4. การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต�่าสุด (MIC) ต่อการยับยั้งเชื้อ S. aureus และการ

ทดสอบหาค่าความเข้มข้นต�่าสุดที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ S. aureus (MBC)

 ทดสอบหาค่า MIC ทำาโดยใส่ inoculum ที่เตรียมไว้ ใส่ทุกหลุมยกเว้นหลุมควบคุมที่ 2 

ดูดขึ้นลงเพื่อให้สารละลายในหลุมผสมเปนเนื้อเดียวกัน แล้วนำาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 oc ที่ตู้อบ

บ่ม เปนเวลา 24 ชม. จากนั้นอ่านและบันทึกผลการทดลอง โดยดูว่ามีหรือไม่มีการเจริญเติบโต

ของเชื้อที่หลุมทดลอง และดูระดับความเข้มข้นของสารสกัดหยาบสมุนไพรในการยับย้ังเชื้อ 

ส่วนการทดสอบหาค่า MBC นำา loop จุ่มสารละลายในหลุมมา steak บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ

ที่เตรียมไว้ แล้วนำาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 oc ท่ีตู้อบบ่ม เปนเวลา 24 ชม. จากน้ันอ่านผลว่ามี

หรือไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อที่หลุมทดลอง และระดับความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ

ในการฆ่าเชื้อ จากนั้นทำาการบันทึกผลการทดลอง

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ทำาการเปรยีบเทียบประสทิธิภาพสมนุไพรท้ัง 5 ชนิดว่ามผีลต่อการยับย้ังเชือ้โดยวิธีการ

ทางสถิติแบบพรรณนา (descriptive statistic) เพื่อศึกษาลักษณะข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน 
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ผลการทดลอง
 จากการทดสอบหาความเข้มข้นตำา่ท่ีสุด (MIC) ของสมนุไพรท้ัง 5 ชนิดต่อการยับย้ังเชือ้

จะพบว่า สารสกัดกระชายสามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 0.49 ถึง 

125 mg/ml ส่วนเชื้อที่ดื้อต่อยา methicillin สามารถยับยั้งเชื้อได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 7.81 

ถึง 62.5 mg/ml และเชือ้ทีด่ือ้ต่อยา mupirocin ยับย้ังได้ท่ีระดบัความเข้มข้น 15.63 และ 31.25 

mg/ml โดยถัดมาสารสกัดจากกระเทียมสามารถยับย้ังเชื้อได้ทุกระดับยกเว้นความเข้มข้น

ระดับ 0.98 mg/ml ซึ่งเชื้อที่ดื้อต่อยา methicillin สามารถยับยั้งเชื้อได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 

7.81 ถึง 31.25 mg/ml ส่วนทางด้านเชื้อที่ดื้อต่อยา mupirocin ยับยั้งได้ที่ระดับ 1.95, 7.81, 

15.63, 31.25 และ62.5 mg/ml ลำาดบัต่อมาสารสกัดขิงผลการทดสอบพบว่าสามารถยับย้ังเชือ้

ได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 3.91 ถึง 125 mg/ml โดยเชื้อที่ดื้อต่อยา methicillin มีค่าที่ระดับ 

7.81, 15.63, 31.25 และ 125 mg/ml รวมถึงเชื้อที่ดื้อต่อยา mupirocin สามารถยับยั้งเชื้อได้

ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 7.81 ถึง 62.5 mg/ml และสมุนไพรถัดมาคือข่า สามารถยับย้ังเชื้อ

โดยมีระดับความเข้มข้นตำ่าสุดท่ี 0.49 ถึง 31.25 mg/ml นอกจากนี้ยังสามารถยับย้ังเชื้อที่ดื้อ

ต่อยา methicillin ซึ่งมีค่าความเข้มข้นตำ่าสุดอยู่ท่ี 3.91 mg/ml จนถึงสูงสุดท่ี 62.5 มิลลิกรัม

ต่อมิลลิลิตร ส่วนเชื้อที่ดื้อต่อยา mupirocin มีค่าความเข้มข้นตำ่าสุดอยู่ที่ 1.95 mg/ml ลำาดับ

สุดท้ายสมุนไพรตะไคร้มีค่าความเข้มข้นตำ่าสุดในการยับย้ังเชื้ออยู่ที่ 15.63 ถึง 125 และเชื้อ

ที่ดื้อต่อยา methicillin มีค่าความเข้มข้นตำ่าสุดอยู่ที่ระดับ 15.63 ถึง 62.5 mg/ml รวมทั้งเชื้อ

ที่ดื้อต่อยา mupirocin มีค่าความเข้มข้นตำ่าสุดในการยับยั้งเช้ือที่ระดับ 31.25 และ 62.5 mg/

ml ดังแสดงในตารางที่ 1 

 นอกจากน้ี จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบหาค่าความเข้มข้นตำ่าสุด (MBCs) ต่อการ

ฆ่าเชื้อ S. aureus ของสมุนไพร 5 ชนิด พบว่า  ข่ามีค่าความเข้มข้นตำ่าสุดในการฆ่าเชื้อที่ระดับ

ความเข้มข้น 0.49 mg/ml ซึ่งลำาดับต่อมาคือ กระชาย มีค่าความเข้มข้นตำ่าสุดอยู่ที่ระดับ 1.95 

mg/ml และกระเทียม มีค่าความเข้มข้นตำ่าสุดในการฆ่าเชื้อที่ระดับ 7.81 mg/ml สมุนไพร

ถัดมา คือ ตะไคร้และขิง พบว่ามีค่าความเข้มข้นตำ่าสุดในการฆ่าเชื้อที่ระดับ 15.63 mg/ml 

นอกจากนี้ยังมีค่าความเข้มข้นตำ่าสุดต่อการฆ่าเชื้อ S. aureus ท่ีดื้อต่อยา methicillin ซึ่งข่า 

มค่ีาความเข้มข้นตำา่สดุท่ีระดบั 7.81 mg/ml ส่วนทางด้านเชือ้ S. aureus ท่ีดือ้ต่อยา mupirocin 

พบว่า ข่ามีความเข้มข้นตำ่าสุดที่ระดับ 7.81 mg/ml ในการฆ่าเชื้อ
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบหาค่าความเข้มข้นตำา่สดุ (MICs)ของสมนุไพรต่อการยับย้ัง S. aureus

a คือ ค่า MICs ของเชื้อมาตรฐาน ATCC 25923

Methicillin คือ เชื้อสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน 

Mupirocin คือ เชื้อสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยามิวไพโรซิน 

 
 

ตารางที 1 ผลการทดสอบหาค่าความเขม้ขน้ตําสุด (MICs)ของสมุนไพรต่อการยบัย ัง  
สารสกดั
สมนุไพร/เชื อ 

จํานวนเชื อ  คา่ความเข้มข้นตําสดุของสมนุไพร MICs  (mg/ml) 
. . . . . . . .   

กระชาย  a          
     S. aureus 67 2 2 1 4 6 15 24 10 3  
     Methicillin   9     1 3 2 3   
     Mupirocin 5      2 3    
กระเทียม     a       
     S. aureus 67 1  1 9 30 11 3 6 1 5 
     Methicillin   9     3 4 2    
     Mupirocin 5   1  1 1 1 1   
ขิง  a          
     S. aureus 67    2 7 17 24 11 6  
     Methicillin   9     2 3 3  1  
     Mupirocin 5     1 2 1 1   
ขา่      a      
     S. aureus 67 3 1 7 10 27 12 7    
     Methicillin   9    4 4   1   
     Mupirocin 5   1 1 3      
ตะไคร้     a       
     S. aureus 67      3 30 25 9  
     Methicillin   9      1 5 3   
     Mupirocin 5       2 3   
Penicillin 81 <  0.49          
a คือ ค่า MICs ของเชือมาตรฐาน ATCC 25923 
Methicillin คือ เชือสายพนัธ์ุทีดือต่อยาเมธิซิลลิน  
Mupirocin คือ เชือสายพนัธ์ุทีดือต่อยามิวไพโรซิน  
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบหาค่าความเข้มข้นตำา่สดุ (MBCs) ของสมนุไพรต่อการฆ่าเชือ้ S. aureus

*a คือ ค่า MBCs ของเชื้อมาตรฐาน ATCC 25923

*Methicillin คือ เชื้อสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน 

* Mupirocin คือ เชื้อสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยามิวไพโรซิน 

 
 

ตารางที  ผลการทดสอบหาค่าความเขม้ขน้ตําสุด (MBCs) ของสมุนไพรต่อการฆ่าเชือ   
สารสกดั
สมนุไพร 

จํานวน
เชื อ 

 คา่ความเข้มข้นตําสดุของสมนุไพร MBCs  (mg/ml) 
. . . . . . . .   

กระชาย    a        
    S. aureus 67   4  3 8 12 24 8 8 
    Methicillin   9      1  3 3 2 
    Mupirocin 5       5    
กระเทียม       a     
    S. aureus 67     10 27 13 8 2 7 
    Methicillin   9      2 6 1   
    Mupirocin 5      1 3  1  
ขิง           a 
    S. aureus 67      8 13 20 18 8 
    Methicillin   9       3 2 4  
    Mupirocin 5       1 2 2  
ขา่           a  
    S. aureus 67 2   4 13 20 19 9   
    Methicillin   9     4 4 1    
    Mupirocin 5     1 4     
ตะไคร้         a   
    S. aureus 67      2 8 30 22 5 
    Methicillin   9      1 4 4 1  
    Mupirocin 5       2 2 1  
Penicillin 81 <  0.49          
*a คือ ค่า MBCs ของเชือมาตรฐาน ATCC 25923 
*Methicillin คือ เชือสายพนัธ์ุทีดือต่อยาเมธิซิลลิน  
* Mupirocin คือ เชือสายพนัธ์ุทีดือต่อยามิวไพโรซิน  
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วิจารณ์และสรุปผล
 จากการศกึษาประสทิธิภาพของสารสกัดสมนุไพรพบว่า พบว่า สารทุกตวัมฤีทธ์ิในการ

ยับย้ังเชื้อ แต่ระดับค่าความเข้มข้นท่ีตำ่าสุดไม่เท่ากัน โดยจะพบว่าสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิด 

(กระชาย กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้) มีค่าความเข้มข้นตำ่าสุด (MIC) ที่สามารถยับยั้งเชื้อ เท่ากับ 

0.49, 0.49, 3.91, 0.49, 15.63  mg/ml ตามลำาดับ และมีค่าความเข้มข้นตำ่าสุด (MBC) ในการ

ฆ่าเชื้อ เท่ากับ 1.95, 7.81, 15.63, 0.49, 15.63 mg/ml ตามลำาดับ จากผลสรุปได้ว่า กระชาย 

กระเทียม และข่า มีค่าความเข้มข้นตำ่าสุดที่สามารถยับย้ังเชื้อได้ดีที่สุดในระดับความเข้มข้น

เท่ากัน ส่วนข่ามีค่าความเข้มข้นตำ่าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ดีท่ีสุดในกลุ่มสมุนไพร 5 ชนิด 

อีกทั้งส่วนของเชื้อท่ีดื้อต่อยา methicillin และ mupirocin มีค่าความเข้มข้นตำ่าสุด (MIC) 

ทีส่ามารถยับย้ังเชือ้ เท่ากับ 3.91 และ 1.95 mg/ml ตามลำาดบั ส่วนค่าความเข้มข้นตำา่สดุ (MBC) 

ในการฆ่าเชื้อ เท่ากับ 7.81 mg/ml ท้ังสองเชื้อ ซึ่งสมุนไพรท่ีสามารถยับย้ังเชื้อท่ีดื้อต่อยา 

methicillin ได้ดีที่สุด คือ ข่า และในยา mupirocin คือ กระเทียม และข่า ท่ีระดับ

ความเข้มข้นเท่ากัน ส่วนสมุนไพรที่มีความสามารถในการฆ่าเชื้อท่ีดื้อต่อยา methicillin และ

ในยา mupirocin ได้ดทีีส่ดุ คอื ข่า ซึง่จะเหน็ได้ว่าสารสกัดสมนุไพรทุกตวัล้วนมผีลการออกฤทธ์ิ

ที่ต่างกันออกไป จากงานวิจัยนี้จะเห็นว่าข่า มีความสามารถทั้งการยับยั้ง และฆ่าเชื้อได้ดีกว่า

ตัวอื่นๆ ในระดับความเข้มข้นที่เท่ากัน เช่นเดียวกับงานวิจัย (Chaiwangsri, 2012) ได้ทำาการ

ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค

อาหารเปนพิษ ซึง่รวมถึงเชือ้ S. aureus ซึง่การศกึษาครัง้น้ีได้ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด

หยาบ ขิง ข่า กระเทียม และกระชาย พบว่าสารสกัดด้วยเอทานอลร้อยละ 95 ให้ผลการ

ยับยั้งเชื้อ S. aureus ได้ดีกว่าสารสกัดที่เปนนำ้าเปนตัวทำาละลาย โดยมีค่า MIC เท่ากับ 31.25, 

250, 500, 31.25 mg/ml ตามลำาดับ สอดคล้องกับงานวิจัย (Lertsatitthanakorn et al., 2014) 

ที่มีการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดข่าต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียพบว่า มีค่า MIC เท่ากับ 

12.5 mg/ml ในการยับย้ังเชือ้ S. aureus และนอกจากน้ียังมกีารรายงาน (Hamad et al., 2016)  

ถึงประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อ S. aureus ของข่าซึ่งมีค่าความเข้มข้นตำ่าสุดในการยับย้ัง

เท่ากับ 1.0 mg/ml
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ข้อเสนอแนะ
 จากผลการศึกษาพบว่า ข่า มีประสิทธิภาพในการออกฤทธ์ิดีท่ีสุด จากสมุนไพรท้ัง 

5 ชนิดท่ีนำามาทดสอบ จึงได้คำานวณปริมาณการใช้ข่าในการแปรรูปเพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์

เบื้องต้นในการทำาความสะอาดบริเวณเต้านมของโค รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ โดยมีวิธี

การคือ ชั่งข่าสด 67.96 กรัม นำามาตากแห้งหรืออบแห้ง จากนั้นสกัดด้วยแอลกอฮอล์ที่ระดับ

ความเข้มข้นร้อยละ 95 และได้ผงข่าที่ต้องการในปริมาตร 16.99 กรัม เมื่อต้องการนำาไปใช้

ให้ทำาการละลายในนำ้าปริมาตร 1 ลิตร จากนั้นนำาผ้าสะอาดชุบลงนำ้าที่เตรียมไว้ตามวิธีข้างต้น 

และนำามาเช็ดทำาความสะอาดเต้านมรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดนมชนิดอื่นๆ

  นอกจากนีส้มนุไพรทกุตวัล้วนมกีารออกฤทธ์ิ และสรรพคณุแตกต่างกันตามภูมศิาสตร์

แหล่งที่ปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว หรือกระทั่งตามภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงเชื้อท่ีนำามา

ทดสอบมคีวามแตกต่างในการเลอืก การเก็บรกัษา อายุ สายพันธ์ุของเชือ้ และองค์ประกอบสาร

สำาคัญท่ีอยู่ภายในสมุนไพร ดังน้ันในการทดลองงานวิจัยจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียด

ในสมุนไพรแต่ละตัว สุดท้ายควรนำาไปต่อยอดศึกษาเพ่ิมเติมในเชิงลึกซึ่งจะเปนประโยชน์

ทั้งทางการรักษา และลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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Antimicrobial activity of lactic acid bacteria isolated from 

animal guts and Thai traditional fermented foods against 

Escherichia coli ATCC 25922 and Salmonella Typhi

Kattinet Sahulsawasdiphan1*, Pairat Sornplang2, Bongkot Noppon2

Abstract
Objective - Lactic acid bacteria (LAB) is a group of probiotic bacteria that can be 

isolated from animal intestines, fermented-milk, cheese and yogurt. The use of LAB in 

animal production and food industry benefits consumer’s health. Therefore, the 

objective of the present study is to select LAB from animal gastrointestinal tract and 

Thai traditional fermented foods which primarily possessed the probiotic properties 

and capable of inhibiting bacterial foodborne pathogens, in this case, E. coli ATCC 

25922 and S. Typhi.

Materials and Methods - Selection of LAB isolates were conducted to test a catalase 

producing, acid and alkali tolerance, bile salt tolerance, Gram stained for cell 

morphology and an antimicrobial activity of selected LAB isolates against E. coli ATCC 

25922 and S. Typhi using agar well diffusion assay

Results - LAB isolation from the 3 groups of samples were 52 from animal guts, 55 

from fermented-meat and 58 isolated from fermented-vegetable. There were 165 

isolates in total. Catalase production test showed that 140 isolates were catalase 

negative. LAB isolates were Gram stained for cell morphology, majority of them are 

gram positive coccoidal bacteria. Preliminary assessment of probiotic property by 

testing acid and alkali tolerance were conducted. Results showed that at pH 2, 4 and 

10 at time interval of 0, 3 and 6 hours, only 31 isolates passed the test. Bile salt 

tolerance tests indicated that at 4, 7, 50 and 100% concentration and at the contact 

time of 0, 3, and 6 hours, 30 isolates illustrated more than 80% growth compared to 

RESEARCH ARTICLE
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the control group. Bacterial food borne pathogen tests showed that only 14 LAB isolates 

(AP3, AP7, AP8, AP10, AK1, AK4, FA1-1, FA3-1, FA3-2, FA4-5, FA6-1, FV1-1, FV1-41 

and FV3-11) were of high inhibition on E. coli ATCC 25922 and S. Typhi. 

Conclusion - Physiological and biochemical characteristics according to Bergey’s 

manual of systematic bacteriology show that all 3 selected isolates (A3, FA1-1, and 

FV1-1) are close relation to Streptococcus spp. LAB provides an effective inhibition of 

foodborne pathogens and this may imply the further use as animal feed additives in 

animal production.

Keywords: Antimicrobial activity, Lactic acid bacteria, Fermented food, E. coli, 

Salmonella Typhi
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ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Escherichia coli ATCC 

25922 และ Salmonella Typhi ของแบคทีเรียแลคติกที่แยก

ได้จากทางเดินอาหารสัตว์และอาหารหมักพื้นบ้านของไทย

กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์1*   ไพรัตน์ ศรแผลง2   บงกช นพผล2

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ แบคทีเรียแลคติกเปนกลุ่มแบคทีเรียท่ีมีคุณสมบัติเปนโปรไบโอติกสามารถ

แยกได้จากลำาไส้สตัว์ อาหารหมกั นมเปรีย้ว ชสี และโยเกิร์ต ซึง่ใช้ในอตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว์ 

และอตุสาหกรรมอาหาร ดงัน้ันการศกึษาในครัง้น้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือคดัเลือกแบคทีเรียแลคติก

จากทางเดินอาหารสัตว์และอาหารหมักพ้ืนบ้านท่ีมีท่ีคุณสมบัติเบื้องต้นของการเปน

โปรไบโอติก ที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi

วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ทำาการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกโดยการทดสอบคะตะเลท ทดสอบ

การทนต่อกรด และด่าง ทดสอบการทนต่อนำ้าดี การดูลักษณะเซลล์ และการทดสอบฤทธ์ิ

การยับยั้งเชื้อก่อโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ด้วยวิธี agar well diffusion 

ผลการศึกษา ทำาการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ ทางเดินอาหารสัตว์ 

อาหารหมักจากสัตว์ และอาหารหมักจากพืช พบแบคทีเรียแลคติกจำานวน 52, 55 และ 58 

ไอโซเลท ตามลำาดับ มี 140 ไอโซเลท ที่ให้ผลเปนลบต่อการสร้างเอนไซม์คะตะเลท แบคทีเรีย

ส่วนใหญ่ติดสีแกรมบวก รูปร่างกลม มีแบคทีเรียจำานวน 31 ไอโซเลท มีความทนต่อกรด และ

ด่าง ที่ pH 2, pH 4 และ pH 10 เปนเวลา 0, 3 และ 6 ชั่วโมง ตามลำาดับ มี 30 ไอโซเลท 

ที่ทนต่อนำ้าดีสดความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการเจริญมากกว่าร้อยละ 80 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม การทดสอบการยับยั้งเชื้อก่อโรคด้วยวิธี agar well diffusion  

พบว่ามี 14 ไอโซเลทท่ีสามารถยับย้ังแบคทีเรียก่อโรคได้ ซึ่งแยกได้จากลำาไส้สัตว์ จำานวน 6 

ไอโซเลท ได้แก่ AP3, AP7, AP8, AP10, AK1 และ AK4 อาหารหมักพื้นบ้านของไทยที่แยก

ได้จากอาหารหมักจากสัตว์จำานวน 5 ไอโซเลท ได้แก่ FA1-1, FA3-1, FA3-2, FA4-5, 

FA6-1และอาหารหมักจากพืชจำานวน 3 ไอโวเลท ได้แก่ FV1-1, FV1-41 และ FV3-11 สามารถ

ยับยั้งเชื้อก่อโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ได้ 
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ข้อสรุป จากการวิเคราะห์ลักษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของแบคทีเรียแลคติกท่ีคัดเลือก

แล้ว 3 ไอโซเลท (A3, FA1-1 และ FV1-1) ด้วยวิธีตามคู่มือของ Bergey พบว่าทั้ง 3 ไอโซเลทนี้

มีความคล้ายคลึง Streptococcus sp. โดยสามารถยับย้ังเชื้อโรคท่ีเกิดจากอาหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถนำาไปใช้เปนสารเสริมอาหารในการเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมอาหาร 

และอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ต่อไป

ค�าส�าคัญ ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย แบคทีเรียแลคติก อาหารหมัก E. coli, Salmonella Typhi

1นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ประเทศไทย
2ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 40002 ประเทศไทย

*ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมล์: kattinet.s@gmail.com
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บทน�า 
 ในปจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป มีความใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น ต้องการ

อาหารหรือผลติภณัฑ์แปรรปูจากอาหารทีป่ลอดสารเคม ียาปฏิชวีนะหรอืการดดัแปลงพันธ์ุกรรม 

การใช้สมนุไพรหรอืโปรไบโอตกิทดแทนการใช้ยาปฏิชวีนะ การใช้พรไีบโอตกิ การใช้โปรไบโอติก

ในการเลี้ยงสัตว์ และเปนเชื้อเริ่มต้นในอุตสาหกรรมอาหารหมัก จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงของ

ผู้ประกอบการ กลุม่แบคทีเรยีแลคตกิ ถือว่าเปนกลุม่แบคทีเรียกลุม่ใหญ่กลุ่มหน่ึงท่ีนิยมคดัเลือก

เปนโปรไบโอติก ซึ่งเปนแบคทีเรียที่มีอยู่ในธรรมชาติ และคัดเลือกได้จากระบบทางเดินอาหาร

ของมนุษย์ และสัตว์ หรืออาหารหมักต่างๆ เมื่อนำาไปเสริมในอาหาร สามารถช่วยให้สัตว์

เพ่ิมความต้านทานจากการตดิเชือ้จลุนิทรย์ีก่อโรคได้ ทำาให้สตัว์มสีขุภาพดข้ึีน เพ่ิมเมตาโบลซิมึ

ของร่างกาย และปรบัสมดลุในระบบทางเดนิอาหาร ช่วยให้ระบบย่อย และดดูซมึอาหารทำางาน

ได้ดีขึ้น กระตุ้นภูมิคุ ้มกันของสัตว์ และส่งเสริมกิจกรรมของ macrophage มีหน้าท่ีช่วย

กำาจัดเชื้อโรคในร่างกาย (Tabibloghmany and Ehsandoost, 2014) การต้านเชื้อจุลลินทรีย์

ก่อโรคอืน่ๆ เปนคณุสมบตัทิีด่ขีองแบคทีเรยีแลคตกิ ซึง่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บรโิภค

ทีต้่องการลดการใช้สารเคม ีและลดการตกค้างของยาปฏิชวีนะในเนือ้สตัว์ในระบบอตุสาหกรรม 

ดังน้ันการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการทดลองนี้เพ่ือคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกจาก

ทางเดินอาหารสัตว์ และอาหารหมักพ้ืนบ้านท่ีมีท่ีคุณสมบัติเบื้องต้นของการเปนโปรไบโอติก 

และมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อก่อโรคได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การเก็บตัวอย่าง

 แบ่งกลุ่มตัวอย่างเปน 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 เก็บตัวอย่างจากอุจจาระสุกร ด้วยวิธี 

rectal swab จำานวน 15 ตัว และเก็บจากของเหลวในลำาไส้โดยตรงของซากเปด และไก่ใหม่ๆ 

แบ่งเปนไก่จำานวน 12 ตัวอย่าง และเปดจำานวน 4 ตัวอย่าง กลุ่มที่ 2 เก็บตัวอย่างจากอาหาร

หมกัทีท่ำามาจากพืชได้แก่ ผกัส้ม ผกักาดดอง หน่อไม้ดอง และกลุ่มท่ี 3 เก็บตวัอย่างจากอาหาร

หมักที่ได้จากสัตว์ ได้แก่ แหนม เอ็นวัว ปลาส้ม ปลาก้อน

การแยกแบคทีเรียแลคติก

 คัดเลือกแบคทีเรียจากทางเดินอาหารสัตว์ได้แก่ สุกร เปด และไก่ อาหารหมักพื้นบ้าน

ได้แก่ แหนม ปลาส้ม ผักส้ม หน่อไม้ดอง ปลาก้อน และผักกาดดอง ในจังหวัดขอนแก่นและ

จงัหวัดใกล้เคียง โดยนำามาเพาะเชือ้ลงบนอาหารเล้ียงเชือ้ de Man, Rogosa and Sharpe agar 
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(MRS, DifcoTM) ที่เติมแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO
3
) ปริมาณ 0.3 เปอร์เซ็นต์ (W/V) ด้วยวิธี 

pour plate บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณกาชคาร์บอนไดออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์ 

เปนเวลา 48 ชั่วโมง ตรวจสอบแบคทีเรียท่ีเจริญในบรรยากาศท่ีมีอาหารเล้ียงเชื้อ โดยสังเกต

จากการเกิดวงใสรอบโคโลนี นำาเชื้อมาทำาให้บริสุทธิ์มากขึ้นโดยการเขี่ยเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

MRS agar และบ่มเพาะในตู้บ่ม ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศที่มีปริมาณ

กาชคาร์บอนไดออกไซด์ 5 เปอร์เซน็ต์ เปนเวลา 48 ชัว่โมง เลอืกโคโลนีท่ีมวีงรอบใสเก็บในอาหาร

เลี้ยงเชื้อเหลว (skim-milk ที่มีส่วนผสมของ 20% glycerol) ในตู้แช่เยือกแข็งท่ีอุณหภูมิ 

- 80 องศาเซลเซียส เพื่อรอทำาการทดสอบในขั้นตอนต่อไป

การทดสอบการสร้างเอนไซม์คะตะเลท

 เขี่ยเชื้อแบคทีเรียแลคติกจากการคัดแยกข้างต้นลงบนกระจกสไลด์ท่ีมีสารละลาย

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H
2
O

2
) ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ (V/V)  ผลการทดสอบของแบคทีเรีย  

แลคติกจะต้องไม่เกิดฟองกาซ ซึ่งแสดงผลเปนลบ (catalase negative) ท่ีเปนคุณลักษณะ

ของแบคทีเรียกลุ่มแลคติก

การทดสอบการทนต่อกรด

            การทดสอบการทนต่อสภาพความเปนกรดและด่าง ดัดแปลงจากวิธีของ Jin et al. 

(1996) โดยนำาเชื้อแบคทีเรียแลคติกปริมาณ 100 ไมโครลิตร ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS broth 

ปริมาณ 3 มิลลิลิตร บ่มเชื้อท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง จากน้ัน

นำาสารละลายเชือ้ทีต้่องการทดสอบมาทำาการปรบัความขุ่นของเชือ้ด้วย normal saline solution 

(NSS) จนมีความขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland standard (1.5x108 CFU/ml) แล้วจึงนำามา

เพาะลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS broth ที่ปรับ พีเอช เปน 2, 4 และ10 ด้วยกรดไฮโดรคลอริค 

(HCl) ความเข้มข้น 2 นอร์มอล และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 2 นอร์มอล 

บ่มทีอ่ณุหภมู ิ37 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 3 และ 6 ชัว่โมง โดยมกีลุม่ควบคมุเปนเชือ้แบคทีเรีย

ที่บ่มในสภาวะเดียวกัน ใส่ใน MRS broth ที่ไม่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริค และโซเดียม

ไฮดรอกไซด์ จากน้ันใช้ไมโครปิเปตดูดสารละลายเชื้อท่ีผ่านการบ่มในความเข้มข้นท่ีมีพีเอช

แตกต่างกันปริมาณ 1 มิลลิลิตร มาเพาะเชื้อลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS agar ที่เติมแคลเซียม

คาร์บอเนต ปริมาณ 0.3 เปอร์เซ็นต์ (W/V) ด้วยวิธี pour plate บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

ในบรรยากาศที่กล่าวข้างต้น เปนเวลา 48 ชั่วโมง สังเกตวงรอบใสของโคโลนี



ป
ท

ี่ 2
7 

ฉ
บ

ับ
ท

ี่ 1
-2

 ม
กร

าค
ม

 - 
ธัน

วา
คม

 2
56

0

วารสาร 
สัตวแพทยศาสตร์ มข. 21

การทดสอบการทนต่อน�้าดี 

 การทดสอบความสามารถในการทนต่อนำา้ดขีองแบคทีเรยีกรดแลคตกิดดัแปลงตามวิธี

การของ Gilliland et al. (1984) โดยนำาเชื้อแบคทีเรียแลคติกปริมาณ 100 ไมโครลิตร 

เพาะลงในอาหารเลีย้งเชือ้ MRS broth ปรมิาณ 3 มลิลิลิตร บ่มเชือ้ท่ีอณุหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส 

เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง จากนั้นนำาสารละลายเชื้อท่ีต้องการทดสอบมาทำาการปรับความขุ่น

ของเชื้อด้วย 0.85 เปอร์เซ็นต์ NSS จนมีความขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland standard แล้วจึง

นำามาลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS broth ท่ีเติมนำ้าดีวัวสด ความเข้มข้น 4, 7, 50 และ100 

เปอร์เซ็นต์ (V/V) นำาไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง โดยมี

กลุ่มควบคุมเปนเชื้อแบคทีเรียที่บ่มในสภาวะเดียวกันใน MRS broth ที่ไม่มีส่วนผสมของนำ้าดี

วัวสด จากน้ันใช้ไมโครปิเปตดูดสารละลายเชื้อจากการบ่มในนำ้าดีมาปริมาณ 1 มิลลิลิตร 

เพาะเชื้อลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS agar ที่เติมแคลเซียมคาร์บอเนต ปริมาณ 0.3 เปอร์เซ็นต์ 

ด้วยวิธี pour plate บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณกาชคาร์บอนไดออกไซด์ 

5 เปอร์เซ็นต์ เปนเวลา 48 ชั่วโมง สังเกตวงรอบใสของโคโลนี

การย้อมสีแกรมเพื่อดูลักษณะโคโลนี

          นำาเชื้อแบคทีเรียมาเกลี่ยลงบนกระจกสไลด์สะอาด ปล่อยให้แห้งในอากาศ นำาสไลด์

ผ่านเปลวไฟ 2 – 3 ครัง้ เพ่ือตรงึเซลล์ให้ตดิกับสไลด์ หยดสาร crystal violet ลงบนกระจกสไลด์

บรเิวณทีม่กีารเกลีย่เชือ้ไว้แล้วทิง้ไว้ 1 นาทีแล้วจงึล้างออกด้วยนำา้กลัน่ จากน้ันหยดด้วย Gram’s 

iodine ทิ้งไว้ 1 นาที ล้างออกด้วยนำ้ากลั่น ล้างสี crystal violet ด้วย acetone alcohol จากนั้น

ล้างด้วยนำ้ากลั่นอีกครั้ง ย้อมทับด้วย safanin นาน 1 นาที ล้างออกด้วยนำ้ากลั่น ซับให้แห้ง

แล้วจึงนำาไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

การทดสอบความสามารถการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค

 การทดสอบความสามารถการยับย้ังเชือ้แบคทีเรียก่อโรค โดยใช้วธีิ agar well diffusion 

ดัดแปลงจาก Yolmeh et al. (2017) โดยเตรียมเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบได้แก่ E. coli ATCC 

25922 และ S. Typhi โดยเพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient broth ทำาการปรับความขุ่นของเชื้อ 

ด้วย 0.85 เปอร์เซน็ต์ NSS จนมคีวามขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland standard หยดสารละลายเชือ้

ปริมาณ 100 ไมโครลิตร ลงบน nutrient agar ใช้ไม้พันสำาลีท่ีผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เกล่ียเชื้อ

ให้ทั่วผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทำาการเจาะหลุมให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

6 มิลลิเมตร เตรียมเชื้อแบคทีเรียแลคติกปริมาณ 100 ไมโครลิตร ลงใน MRS broth ปริมาณ 
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3 มิลลิลิตร บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง ทำาการปรับความขุ่น

ของเชื้อ ด้วย 0.85 เปอร์เซ็นต์ NSS จนมีความขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland standard หยดเชื้อ

แบคทีเรียแลคติกที่ต้องการทดสอบปริมาณ 40 ไมโครลิตร ลงในหลุมอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อ

ก่อโรคท่ีต้องการทดสอบบนผวิหน้าอาหาร รอให้แห้งแล้วนำาไปบ่มท่ีอณุหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส 

เปนเวลา 24 ชั่วโมง ดูผลการทดลองโดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณท่ีมีวงรอบใส

บนอาหารเลี้ยงเชื้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาในการแสดงผลการทดลอง ข้อมูล

การตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจรวมท้ังความทนกรดและด่าง การทนต่อนำ้าดี รูปร่าง

ของเชื้อด้วยการแจงนับ ส่วนผลการทดสอบความสามารถในการยับย้ังเชื้อก่อโรคได้แสดงผล

โดย ช่วงตำา่สดุและสงูสดุของข้อมลู (range) ค่าเฉลีย่ (mean) ค่าฐานนยิม (mode) ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน (Standard deviation)

ผลการทดลอง

 จากการคัดแยกแบคทีเรียแลคติก การเก็บตัวอย่างจากทางเดินอาหารสุกรโดยวิธี 

rectal swab สุกร เก็บตัวอย่างจากทางเดินอาหารไก่ และเปดจากโรงฆ่าสัตว์ ผลการทดลอง

พบว่าแบคทีเรียที่มีการสร้างกรดแลคติก แล้วทำาปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนตทำาให้เกิดวง

รอบใส สามารถแยกแบคทีเรียแลคติกจากทางเดินอาหารสุกร ไก่ และเปด ได้จำานวน 25, 22 

และ 5 ไอโซเลท ตามลำาดับ รวมแบคทีเรียที่ได้จากสัตว์ทั้งหมดเปน 52 ไอโซเลท ดังตารางที่ 1 

การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมักดองที่ได้จากพืชและสัตว์ ผลการทดลอง

พบว่า สามารถแยกแบคทีเรียแลคติก จากเอ็นข้อวัว ปลาส้ม ปลาก้อน แหนมหมู แหนมเนื้อ 

และส้มหมู จำานวน 5, 14, 15, 9, 2 และ 10 ไอโซเลท ตามลำาดับ รวมแบคทีเรียที่ได้จากอาหาร

หมักจากสัตว์ท้ังหมด 55 ไอโซเลท และอาหารจากพืชได้แก่ ผักรวมดองจากจังหวัดขอนแก่น 

ผักรวมดองจากจังหวัดเลย ผักกาดดอง หน่อไม้ดองจากจังหวัดขอนแก่น และหน่อไม้ดอง

จากจังหวัดเลย จำานวน 27, 14, 5, 7 และ 5 ไอโซเลท ตามลำาดับ รวมแบคทีเรียที่ได้จากอาหาร

หมักจากพืชทั้งหมด 58 ไอโซเลท โดยแบคทีเรียแลคติกท่ีแยกได้จากกลุ่มอาหารหมัก แสดง

ดังตารางที่ 2 พบว่าสามารถคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจาก ท้ัง 3 กลุ่มรวมท้ังหมดจำานวน 

165 ไอโซเลท
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Table 1. Number of lactic acid bacteria (LAB) isolated from gastrointestinal tracts of 

              animals at slaughter house in Khon Kaen Province

Table 2. Number of LAB isolated from Thai traditional fermented foods

 

              animals at slaughter house in Khon Kaen Province 
 

Animal species Number of Samples Number of LAB isolates 
Pigs  25 
Broilers  22 
Ducks 4 5 

Total   
 
Table 2. Number of LAB isolated from Thai traditional fermented foods 
 

Source of 
Fermented foods Local names Area 

Number of 
Samples 

Number of 
LAB isolates 

Cattle En-kor-wua 
Sakon 
Nakhon 1  

Nham-wua Khon Kaen 1  

Fish Pla-som Khon Kaen 5  
Pla-gon Khon Kaen 8  

Pigs Nham-moo Khon Kaen 3  
 Som-moo Khon Kaen 5  
Mixed vegetables Som-phak-ruam Khon Kaen 20 27 

Mixed vegetables  Som-phak-ruam 
Loei 
 

5 14 

Cabbage Som-kahlam Khon Kaen 2 5 
Bamboo shoot Som-nho-mai Khon Kaen 4 7 

Bamboo shoot Som-nho-mai Loei 2 5 

 
ผลทดสอบการสร้างเอนไซม์คะตะเลท 

 

              animals at slaughter house in Khon Kaen Province 
 

Animal species Number of Samples Number of LAB isolates 
Pigs  25 
Broilers  22 
Ducks 4 5 

Total   
 
Table 2. Number of LAB isolated from Thai traditional fermented foods 
 

Source of 
Fermented foods Local names Area 

Number of 
Samples 

Number of 
LAB isolates 

Cattle En-kor-wua 
Sakon 
Nakhon 1  

Nham-wua Khon Kaen 1  

Fish Pla-som Khon Kaen 5  
Pla-gon Khon Kaen 8  

Pigs Nham-moo Khon Kaen 3  
 Som-moo Khon Kaen 5  
Mixed vegetables Som-phak-ruam Khon Kaen 20 27 

Mixed vegetables  Som-phak-ruam 
Loei 
 

5 14 

Cabbage Som-kahlam Khon Kaen 2 5 
Bamboo shoot Som-nho-mai Khon Kaen 4 7 

Bamboo shoot Som-nho-mai Loei 2 5 

 
ผลทดสอบการสร้างเอนไซม์คะตะเลท 
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ผลทดสอบการสร้างเอนไซม์คะตะเลท

 นำาแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้ท้ังหมด จำานวน 165 ไอโซเลท มาทดสอบการสร้างเอนไซม์      

คะตะเลทโดยใช้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H
2
O

2
) ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ (V/V) 

สังเกตการทำาปฏิกิริยาระหว่างสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับเชื้อแบคทีเรียพบว่า

แบคทีเรียที่ให้ผลคะตะเลทเปนลบ (catalase negative) มีจำานวน 140 ไอโซเลท คิดเปน

ร้อยละ 85.88 ของแบคทีเรียแลคติกที่นำามาทดสอบทั้งหมด

ผลการทดสอบความสามารถในการทนกรด และด่าง

 พบว่าแบคทีเรียแลคติกท่ีสามารถทนต่อระดับพีเอช 2 ท่ีระยะเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง 

มี 31 ไอโซเลท ที่สามารถมีชีวิตรอดได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ แบคทีเรียแลคติกที่สามารถ

ทนต่อระดบั  พีเอช 4 ท่ีระยะเวลา 3 และ 6 ชัว่โมง ม ี58 ไอโซเลท ท่ีสามารถมชีวิีตรอดได้มากกว่า 

80 เปอร์เซ็นต์ แบคทีเรียแลคติกที่สามารถทนต่อระดับพีเอช 10 ที่ระยะเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง 

มี 35 ไอโซเลทที่สามารถมีชีวิตรอดได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทำาการคัดเลือกแบคทีเรีย

แลคติกที่มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ที่พีเอช 2, 4 และ 10 ทีเปนเวลาเวลา 

6 ชั่วโมง พบว่ามี 31 ไอโซเลท ดังตารางที่ 3 คิดเปน 22.14 เปอร์เซ็นต์ จากแบคทีเรียแลคติก

ที่นำามาทดสอบการทนต่อกรดและด่างทั้งหมด

Table 3. Acid-and alkali tolerance test of LAB isolates at various pH

 

นําแบคทีเรียทีคดัแยกได้ทั งหมด จํานวน 165 ไอโซเลท มาทดสอบการสร้างเอนไซม์      
คะตะเลทโดยใช้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ (V/V) 
สงัเกตการทําปฏิกิริยาระหวา่งสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กบัเชื อแบคทีเรียพบว่าแบคทีเรีย
ทีให้ผลคะตะเลทเป็นลบ (catalase negative) มีจํานวน 140 ไอโซเลท คิดเป็นร้อยละ . ของ
แบคทีเรียแลคตกิทีนํามาทดสอบทั งหมด 

 
ผลการทดสอบความสามารถในการทนกรด และด่าง 

พบว่าแบคทีเรียแลคติกทีสามารถทนตอ่ระดบัพีเอช 2 ทีระยะเวลา 3 และ 6 ชัวโมง มี    
ไอโซเลท ทีสามารถมีชีวิตรอดได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ แบคทีเรียแลคติกทีสามารถทนตอ่ระดบั  
พีเอช 4 ทีระยะเวลา 3 และ 6 ชัวโมง มี  ไอโซเลท ทีสามารถมีชีวิตรอดได้มากกว่า 80 
เปอร์เซ็นต์ แบคทีเรียแลคตกิทีสามารถทนตอ่ระดบัพีเอช 10 ทีระยะเวลา 3 และ 6 ชัวโมง มี 35 ไอ
โซเลททีสามารถมีชีวิตรอดได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เมือทําการคดัเลือกแบคทีเรียแลคติกทีมี
อตัราการเจริญเตบิโตมากกวา่  เปอร์เซ็นต์ ทีพีเอช ,  และ  ทีเป็นเวลาเวลา  ชัวโมง พบว่า
มี  ไอโซเลท ดงัตารางที 3 คิดเป็น . เปอร์เซ็นต์ จากแบคทีเรียแลคติกทีนํามาทดสอบการ
ทนตอ่กรดและดา่งทั งหมด 

 

Table 3. Acid-and alkali tolerance test of LAB isolates at various pH 
 

Sources 

No. of acid-and alkali –tolerance LAB isolates at various pH 
pH2 pH4 pH10 

Hours 
3 6 3 6 3 6 

Animal guts 23 14 23 23 19 15 

Fermented food 
from animal origin 22 10 22 18 13 11 

Fermented food 
from vegetables 23 7 17 17 10 9 

Total 68 31 62 58 42 35 
 
ผลการทดสอบการทนต่อนํ าดี 
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ผลการทดสอบการทนต่อน�้าดี

 พบว่าแบคทีเรียแลคติกที่สามารถทนต่อระดับความเข้มข้นของนำ้าดี 4, 7, 50 และ 

100 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง มีจำานวน 31 ไอโซเลท ที่สามารถมีชีวิตรอดได้

มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม แบคทีเรียแลคติกท่ีสามารถทนต่อ

ระดับความเข้มข้นของนำ้าดี 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลา 3 ชั่วโมง มีจำานวน 31 ไอโซเลท 

ที่สามารถมีชีวิตรอดได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และแบคทีเรีย

แลคติกท่ีสามารถทนต่อระดับความเข้มข้นของนำ้าดี 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 

มีจำานวน 30 ไอโซเลท ท่ีสามารถมีชีวิตรอดได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุ่มควบคมุ ไอโซเลททีส่ามารถทนต่อนำา้ดสีดทีค่วามเข้มข้น 4, 7, 50 และ 100 ทีเ่วลา 6 ชัว่โมง 

มี 30 ไอโซเลท ในตารางที่ 4 คิดเปน 96.77 เปอร์เซ็นต์ ของแบคทีเรียแลคติกที่นำามาทดสอบ

การทนต่อนำ้าดีทั้งหมด

Table 4. Bile salt tolerant test of selected LAB isolates

 

พบว่าแบคทีเรียแลคติกทีสามารถทนต่อระดบัความเข้มข้นของนํ าดี 4, 7, 50 และ  
เปอร์เซ็นต์ ทีระยะเวลา 3 และ 6 ชัวโมง มีจํานวน 31 ไอโซเลท ทีสามารถมีชีวิตรอดได้มากกว่า 80 
เปอร์เซ็นต์ เมือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคมุ แบคทีเรียแลคติกทีสามารถทนต่อระดบัความเข้มข้น
ของนํ าดี 100 เปอร์เซ็นต์ ทีระยะเวลา 3 ชัวโมง มีจํานวน  ไอโซเลท ทีสามารถมีชีวิตรอดได้
มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เมือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคมุ และแบคทีเรียแลคติกทีสามารถทนต่อ
ระดบัความเข้มข้นของนํ าดี 100 เปอร์เซ็นต์ ทีระยะเวลา 6 ชัวโมง มีจํานวน  ไอโซเลท ที
สามารถมีชีวิตรอดได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เมือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคมุ ไอโซเลททีสามารถ
ทนตอ่นํ าดีสดทีความเข้มข้น , 7, 50 และ  ทีเวลา  ชัวโมง มี  ไอโซเลท ในตารางที 4 คิด
เป็น . เปอร์เซ็นต์ ของแบคทีเรียแลคตกิทีนํามาทดสอบการทนตอ่นํ าดีทั งหมด 
 
Table 4. Bile salt tolerant test of selected LAB isolates 

 

Sources 

No. of bile salt tolerance isolates at various concentration (%, V/V) 

4 7 50 100 

Hours 
3 6 3 6 3 6 3 6 

Animal guts 14 14 14 14 14 14 14 13 

Fermented 
food from 
animal origin 

10 10 10 10 10 10 10 10 

Fermented 
food from 
vegetables 

7 7 7 7 7 7 7 7 

Total 31 31 31 31 31 31 31 30 
 
 
 
การย้อมสีแกรมเพือดูลักษณะโคโลนี 
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การย้อมสีแกรมเพื่อดูลักษณะโคโลนี

 เมื่อนำาไอโซเลทท่ีผ่านการทดสอบการทนกรด และด่าง การทนต่อนำ้าดีสด จำานวน 

30 ไอโซเลท ย้อมสีเพื่อดูลักษณะโคโลนีพบว่าแบคทีเรียที่แยกได้ติดสีแกรมบวก รูปร่างเปนทั้ง

รูปกลมจำานวน 25 ไอโซเลท และรูปท่อนจำานวน 5 ไอโซเลท ดังในตารางที่ 5

Table 5. Cell morphologies of selected LAB using Gram stain 

ผลการทดสอบความสามรถในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียก่อโรค E. coli ATCC 25922 

และ S. Typhi 

 แบคทเีรยีท่ีผ่านการทดสอบจำานวน 30 ไอโซเลท พบว่า แบคทีเรียแลคตกิ 30 ไอโซเลท 

สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ได้ มีความสามารถยับยั้งเชื้อ

ก่อโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ได้ โดยมีขนาดเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของ

การยับย้ังเชื้อก่อโรค ราว 13 มิลลิเมตร และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 8.7 และ 3.7 

ตามลำาดับ (Halder et al., 2017) ดังตารางที่ 6

 

เมือนําไอโซเลททีผา่นการทดสอบการทนกรด และดา่ง การทนตอ่นํ าดีสด จํานวน  ไอโซ
เลท ย้อมสีเพือดูลักษณะโคโลนีพบว่าแบคทีเรียทีแยกได้ติดสีแกรมบวก รูปร่างเป็นทั งรูปกลม
จํานวน  ไอโซเลท และรูปทอ่นจํานวน  ไอโซเลท ดงัในตารางที 5 

 
Table 5. Cell morphologies of selected LAB using Gram stain  
 

Sources 
No. of shapes 

cocci rods 

Animal guts 10 3 
Fermented food from 
animal origin 8 2 

Fermented food from 
vegetables 7 0 

Total 25 5 
 
ผลการทดสอบความสามรถในการยับยั งเชื อแบคทีเรียก่อโรค E. coli ATCC 25922 และ 
S. Typhi  

แบคทีเรียทีผ่านการทดสอบจํานวน  ไอโซเลท พบว่า แบคทีเรียแลคติก  ไอโซเลท 
สามารถยบัยั งเชื อก่อโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ได้ มีความสามารถยบัยั งเชื อก่อโรค 
E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ได้ โดยมีขนาดเฉลียเส้นผ่านศนูย์กลางของการยบัยั งเชื อก่อ
โรค ราว  มิลลิเมตร และคา่เบียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 8.7 และ 3.7 ตามลําดบั (Halder et al., 
2017) ดงัตารางที 6 

 
 
 
 
 
 
Total 6. Inhibition zone diameter (mm) of selected LAB isolates against pathogenic  
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Total 6. Inhibition zone diameter (mm) of selected LAB isolates against pathogenic 

bacteria using agar well diffusion assay

บทวิจารณ์ (Discussion) 

 จากการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากลำาไส้สัตว์ และอาหารหมักพ้ืนบ้านของไทย 

สามารถคดัแยกได้จำานวน 165 ไอโซเลท ซึง่อาหารหมกักลุ่มต่างๆ ทีน่ำามาตรวจสอบ เปนอาหาร

หมักพ้ืนบ้านที่มีรสชาติเปรี้ยว เปนกิจกรรมการหมักของแบคทีเรียแลคติก และมีรายงาน

การตรวจพบเชือ้ทีเ่ก่ียวข้องในกิจกรรมการหมกัอาหารกลุม่น้ี เช่นในกลุม่ของเชือ้ Lactobacillus 

plantarum ในผักดอง (Kuasuwan, 2014) เชื้อ Lactobacillus plantarum ในไส้กรอกอีสาน 

(Swetwiwathana et al., 2016) ยังมีรายงานอีกว่าเชื้อท่ีแยกได้บางสายพันธุ์มีคุณสมบัติ

ในการผลิตแบคเทอริโอซินกลุ่มต่างๆ ได้ เช่น Pediococus PA-1 จาก Pediococcus 

pentosaceus TISTR536 ที่แยกได้จากแหนม และ Nisin Z จาก Lactococcus lactis ที่แยก

ได้จากแหนม (Jaedwanna et al., 2011; Jeerakittisophon et al., 2016) เปนต้น นอกจากนี้

เชื้อบางสายพันธุ์ที่ผลิตแบคเทอริโอซินได้ ยังมีแนวโน้มที่จะเปนกล้าเชื้อในการหมักผลิตภัณฑ์

ให้มีความปลอดภัยและยังได้คุณประโยชน์จากคุณสมบัติการเปนโปรไบโอติก การใช้เชื้อ

กลุ ่มนี้เปนกล้าเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑ์หมัก อาหารหมักพ้ืนบ้านของไทยท่ีสามารถ

แยกแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการผลิตแบคเทอริโอซิน นำามาประยุกต์ใช้ในอาหารได้ 

(Swetwiwathana and Visessangnan, 2015) ด้วยเหตุน้ี การศึกษาในคร้ังน้ีจึงคัดเลือก

แบคทีเรียแลคติกเพื่อทดสอบในขั้นตอนต่อไป

 

 bacteria using agar well diffusion assay 
 

30 isolates of LAB 
Inhibition zone diameter (mm)1 

E. coli ATCC 25922 S. Typhi 

Range 
Mode 
Mean 
S.D. 

10 - 15 12 - 15 
12 13 
13 13.3 
8.7 3.7 

1 Inhibition zone diameters included a well diameter (6 mm) 
 
บทวิจารณ์ (Discussion)  

จากการคดัแยกแบคทีเรียแลคตกิจากลําไส้สตัว์ และอาหารหมกัพื นบ้านของไทย สามารถ
คัดแยกได้จํานวน  ไอโซเลท ซึงอาหารหมักกลุ่มต่างๆทีนํามาตรวจสอบ เป็นอาหารหมัก
พื นบ้านทีมีรสชาติเปรี ยว เป็นกิจกรรมการหมกัของแบคทีเรียแลคติก และมีรายงานการตรวจพบ
เชื อทีเกียวข้องในกิจกรรมการหมกัอาหารกลุม่นี  เช่นในกลุ่มของเชื อ Lactobacillus plantarum ใน
ผกัดอง (Kuasuwan, 2014) เชื อ Lactobacillus plantarum ในไส้กรอกอีสาน (Swetwiwathana 
et al., 2016) ยงัมีรายงานอีกวา่เชื อทีแยกได้บางสายพนัธุ์มีคณุสมบตัิในการผลิตแบคเทอริโอซินก
ลุ่มตา่งๆได้ เช่น Pediococus PA-1 จาก Pediococcus pentosaceus TISTR536 ทีแยกได้จาก
แหนม และ Nisin Z จาก Lactococcus lactis ทีแยกได้จากแหนม (Jaedwanna et al., 2011; 
Jeerakittisophon et al., 2016) เป็นต้น นอกจากนี เชื อบางสายพนัธุ์ทีผลิตแบคเทอริโอซินได้ ยงัมี
แนวโน้มทีจะเป็นกล้าเชื อในการหมกัผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยและยังได้คุณประโยชน์จาก
คณุสมบตัิการเป็นโปรไบโอติก การใช้เชื อกลุ่มนี เป็นกล้าเชื อในการผลิตผลิตภัณฑ์หมัก อาหาร
หมกัพื นบ้านของไทยทีสามารถแยกแบคทีเรียทีมีความสามารถในการผลิตแบคเทอริโอซิน นํามา
ประยกุต์ใช้ในอาหารได้ (Swetwiwathana and Visessangnan, 2015) ด้วยเหตนีุ  การศึกษาใน
ครั งนี จงึคดัเลือกแบคทีเรียแลคติกเพือทดสอบในขั นตอนตอ่ไป 

จากแบคทีเรียทีคัดแยกได้  ไอโซเลท พบ  ไอโซเลททีให้ผลทดสอบการผลิต
เอนไซม์คะตะเลทเป็นลบ ซึงแบคทีเรียแลคติกมีความสามารถในการสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ได้เนืองจากแบคทีเรียแลคตกิมีการสร้างเอนไซม์ฟลาโวโปรตีน แตข่าดคะตะเลท แบคทีเรียแลคติก
จะสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในสภาวะทีมีออกซิเจน (O2) เท่านั น ทําให้แบคทีเรียทนต่อสารนี 
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 จากแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้ 165 ไอโซเลท พบ 140 ไอโซเลทท่ีให้ผลทดสอบการผลิต

เอนไซม์คะตะเลทเปนลบ ซึ่งแบคทีเรียแลคติกมีความสามารถในการสร้างไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ได้เนื่องจากแบคทีเรียแลคติกมีการสร้างเอนไซม์ฟลาโวโปรตีน แต่ขาดคะตะเลท 

แบคทีเรียแลคติกจะสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในสภาวะที่มีออกซิเจน (O
2
) เท่าน้ัน ทำาให้

แบคทีเรียทนต่อสารนี้มากกว่าแบคทีเรียตัวอื่น และการสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ของแบคทีเรียแลคติกเพียงเล็กน้อยนี้ทำาให้เกิดผลดีต่อขบวนการหมัก เพราะหลังจาก

กระบวนการหมักดำาเนินไปแล้วจะไม่เกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขึ้นอีก ซึ่งการเกิดไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์มากเกินไปจะไปยับย้ังแบคทีเรยีแลคตกิท่ีเปนเชือ้เริม่ต้นของการหมกัได้ แบคทีเรีย

ทีใ่ห้ผลเอนไซม์คะตะเลทเปนลบจงึมคีวามเหมาะสมในการนำาไปใช้ในการทำาผลติภณัฑ์อาหาร

หมัก การย้อมติดสีแกรมบวก รูปร่างเปนรูปกลม และรูปท่อน แบคทีเรียแลคติกจะให้ผล

การทดสอบปฏิกิริยาคะตะเลทเปนลบ และส่วนใหญ่ติดสีแกรมบวก รูปร่างเปนท่อนได้แก่ 

Lactobacillus spp. และ Weisella spp. (Ketsawasdiwong et al., 2016) และรูปกลม ได้แก่ 

Pediococcus pentosaceus ที่สามารถพบได้ในนำ้านม (Tserovska et al., 2002; Jang et al., 

2014)

 การทดสอบความสามารถการทนต่อกรดในระดบัพีเอช 2 และพีเอช 4 และด่างในระดบั

พีเอช 10 ซึ่งเลียนแบบสภาวะภายในช่องปาก และกระเพาะอาหารของสัตว์ ซึ่งอาหารจะอยู่ใน

กระเพราะประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง หากแบคทีเรียแลคติกท่ีนำามาทดสอบไม่สามารถทนต่อ

ความเปนกรดได้ก็จะตายก่อนถึงลำาไส้สัตว์ ดังนั้นจึงเลือกแบคทีเรียแลคติกเพียง 31 ไอโซเลท 

เน่ืองจากสามารถทนต่อความเปนกรด และด่างได้ มอีตัราการเจรญิเตบิโตมากว่า 80 เปอร์เซน็ต์

เมือ่เปรยีบเทยีบกับกลุม่ควบคมุ คดิเปน 22.14 เปอร์เซน็ต์ จากแบคทีเรยีแลคตกิท่ีนำามาทดสอบ

ทั้งหมด แบคทีเรีย แลคติกจะมีความสามารถทนกรดได้สูง เน่ืองจากแบคทีเรียแลคติกมีการ

สร้าง กรดแลคติกออกมาทำาให้บริเวณที่มีแบคทีเรียแลคติกอาศัยอยู่จะมีค่าพีเอชตำ่า ทำาให้

แบคทีเรียแลคติกสามารถทนต่อความเปนกรดได้สูงกว่าแบคทีเรียชนิดอื่นๆ (Phromthep and 

Yotakhot, 2012; Darasaen and Ratanachai, 2016)

         แบคทีเรียแลคติกที่สามารถทนต่อนำ้าดีท่ีความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ และสามารถ

มีชีวิตรอดได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ในการบ่มท่ีเวลา 6 ชั่วโมง คิดเปน 96.77 เปอร์เซ็นต์ 

ของแบคทีเรียแลคติกที่นำามาทดสอบนำ้าดีท้ังหมด ซึ่ง Phromthep and Yotakhot (2012) 

ได้กล่าวว่าแบคทเีรยีแลคตกิจะมอีตัราการรอดลดลงเมือ่ผ่านลำาไส้ส่วนต้น เนือ่งจากนำา้ดมีฤีทธ์ิ

ในการย่อยไขมัน จึงสามารถย่อยผนังเซลล์ของแบคทีเรียได้ 
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 จากการทดสอบการย้ังย้ังเชื้อก่อโรค พบว่ามีแบคทีเรียแลคติก 14 ไอโซเลทท่ีมี

ความสามารถยับยั้งเชื้อก่อโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ได้สูง แบคทีเรียแลคติก

สามารถยับยั้ง E. coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis และ Salmonella spp. ได้ 

(Phutubtim and Saejung, 2016; Chaleoisap et al., 2011)  จากการทดลองนี้พบว่าไอโซเลท

ทีค่ดัแยกได้จากกลุม่อาหารหมกัจากพืชเปนกลุม่ท่ีมปีระสิทธิภาพในการยับยัง้เชือ้ก่อโรคได้สูง

ที่สุด อาจเนื่องจากกระบวนการสร้างกรดแลคติกมีการใช้นำ้าตาลชนิดต่างๆ เช่น นำ้าตาลกลูโคส 

นำ้าตาลซูโครส นำ้าแลคโตรส มาใช้ในกระบวนการหมักทำาให้เกิดกรดแลคติก และสารอื่นๆ 

จากการสงัเคราะห์แสงของพืชทำาให้ได้นำา้ตาลกลโูคส นำา้ และกาซออกซเิจน (Nikolaeva et al., 

2017) เมื่อได้ศึกษาเพ่ิมเติมจึงพบว่าการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียก่อโรคเกิดจากกรดแลคติก

ที่แบคทีเรียกลุ่มแลคติกสร้างขึ้น ซึ่งมีความเปนกรดไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรียก่อโรคอื่นๆ (Musikasang, 2008) หากเปนแบคทีเรียแลคติกท่ีมีคุณสมบัติในการ

สร้างแบคเทอริโอซิน และการสร้างสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วนั้น จะช่วยส่งเสริม

ให้ประสิทธิภาพการยับย้ังแบคทีเรียก่อโรคดีย่ิงข้ึน นอกจากน้ีพืชยังมีการสะสมนำ้าตาลไว้ใน

ส่วนต่างๆ ของต้น แต่ในสัตว์นั้นนำ้าตาลมักพบได้จากกระบวนการย่อยแปง หากเหลือใช้มัก

กำาจัดออกหรือเก็บไว้ในรูปของไขมัน ทำาให้พืชสามารถผลิตนำ้าตาล และมีนำ้าตาลในส่วนต่างๆ

ของต้น ซึ่งใช้ในกระบวนการหมักได้มากกว่าสัตว์ การนำาแบคทีเรียแลคติกที่แยกได้จากกลุ่มนี้

ไปใช้พัฒนาต่อจึงน่าจะเปนประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

จากการวิเคราะห์ลักษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของแบคทีเรียแลคติกที่คัดเลือกแล้ว 

3 ไอโซเลท (A3, FA1-1 และ FV1-1) ด้วยวิธีตามคู่มือของ Bergey (Bergey’s manual of 

systematic bacteriology) พบว่าทั้ง 3 ไอโซเลทน้ีมีความคล้ายคลึง Streptococcus spp. 

ซึ่งควรได้ยืนยันในระดับชนิด (specie) ของไอโซเลทเหล่านี้ด้วยวิธีการหาลำาดับนิวคลีโอไทด์

บริเวณยีน 16S rRNA ต่อไป

ข้อสรุป
 แบคทเีรยีแลคตกิทีแ่ยกได้จากท้ัง 3 กลุม่ ได้แก่ ทางเดนิอาหารสตัว์จำานวน 6 ไอโซเลท 

อาหารหมักจากสัตว์จำานวน 5 ไอโซเลท และอาหารหมักจากพืช จำานวน 3 ไอโซเลท ตามลำาดับ 

ท่ีมีคุณสมบัติเบื้องต้นของการเปนโปรไบโอติก คือให้ผลการผลิตเอนไซม์คะตะเลทเปนลบ 

มีความสามารถในการทนกรด และด่าง และทนต่อนำ้าดีได้สูง โดยพบ 3 ไอโซเลท (A3, FA1-1 

และ FV1-1) มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค E. coli ATCC 25922 และ S. 

Typhi ได้ดท่ีีสดุและจากการวิเคราะห์ลกัษณะทางสรีรวิทยาและชวีเคมขีองไอโซเลทเหล่าน้ีด้วย
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วิธีตามคู่มือของ Bergey พบว่าทั้ง 3 ไอโซเลท มีความคล้ายคลึง Streptococcus spp. ดังนั้น

ผลการศึกษาครั้งน้ีเหมาะแก่การนำาไปเปนข้อมูลเบื้องต้นของการนำาไปผลิตกล้าเชื้อของ

การเปนโปรไบโอติก ท้ังน้ีอาจจะต้องมีการศึกษาต่อในคุณสมบัติ และความปลอดภัยของ

การนำาแบคทีเรียแลคติกไปใช้ในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
 ในการทำาวิจัยครั้ง น้ี  ผู ้ วิจัยขอขอบพระคุณ บริษัทเบทาโกร ขอนแก่น ท่ีให ้

ความอนุเคราะห์ในการเก็บตัวอย่างการทดลอง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คุณอภิรดี โสภา 

ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีอำานวย

ความสะดวกและทำาให้การศึกษาครั้งนี้เปนไปได้ด้วยดี
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The effects of subclinical laminitis on milk production in 

lactating cows

Suvaluk Seesupa1*, Suneerat Aiumlamai1

Abstract
Objective – To investigate the test-day milk yield of lactating cows diagnosed with 

subclinical laminitis lesions during hoof trimming compared with cows without such 

lesions.

Material and Method – The data set consisted of 2,700 test-day records from 135 

cows in one large scale dairy farm. They were used to estimate the difference in milk 

production between laminitis and non-laminitis cows. Cows were diagnosed with 

subclinical laminitis by evaluation of hemorrhagic lesions on their soles and white line 

of their hooves during routine hoof trimming. Their milk production data was collected 

from automated milk weight measurements every 15 days during the 305 days of 

lactation (20 records per cow) for analysis with a repeated measurement linear mixed 

model. Fixed effects included the occurrence of subclinical laminitis, parity, stage of 

lactation (days in milk) and season of calving. A random effect was assigned at the 

cow level with repeated measurements for test-day data.    

Results – The analysis throughout the lactation period found that the effects of 

subclinical laminitis, adjusted for other covariate factors, on milk production were not 

significant. The average milk production during the 305 days of lactation of laminitis 

and non-laminitis cows was 17.42±4.92 and 17.07±5.32 kg/day, respectively. Analysis 

around the period of hoof trimming (laminitis diagnosis) showed that milk production 

of laminitis cows trended to be lower than that of non-laminitis cows. The estimated 

milk production loss of laminitis cows at one and two months before hoof trimming, 

RESEARCH ARTICLE
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at the time of hoof trimming, and one and two months after hoof trimming were  

-0.71, -0.92, -0.63, -0.54 and -0.31 kg/day, respectively. 

Conclusion – Subclinical laminitis had a tendency to decrease milk production in 

lactating cows. The estimated cumulative milk loss of laminitis cows during the 

laminitis period was 83.93 kg/cow. 

Keywords: dairy cows, hemorrhagic lesions, hoof trimming, milk production, subclinical 

laminitis

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

Khon Kaen 40002, Thailand

*Corresponding author E-mail: suvalukse@kku.ac.th 
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ผลกระทบของภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการ

ต่อการให้ผลผลิตน�้านมในโคนม

สุวลักษณ์ ศรีสุภา*   สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลการให้ผลผลิตนำ้านมของโคนม

ที่พบภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการเปรียบเทียบกับโคปกติที่ไม่พบภาวะกีบอักเสบ 

ซึ่งวินิจฉัยในช่วงที่ทำาการปาดแต่งกีบ

วสัด ุอปุกรณ์ และวธิกีาร ทำาการศกึษาข้อมลูการให้ผลผลิตนำา้นมท้ังหมด 2,700 บนัทึกข้อมลู 

จากโครีดนมจำานวน 135 ตวั ในฟาร์มโคนมขนาดใหญ่จำานวน 1 ฟาร์ม เพ่ือเปรยีบเทยีบผลผลติ

นำ้านมระหว่างโคที่พบและไม่พบภาวะกีบอักเสบ โดยโคที่ศึกษาทั้งหมดได้รับการวินิจฉัยภาวะ

กีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการ ด้วยการประเมินรอยโรคการตกเลือดท่ีพ้ืนกีบและรอยต่อ

ระหว่างพ้ืนกีบกับผนังกีบภายหลังจากการปาดแต่งกีบ และบันทึกข้อมูลการให้ผลผลิตนำ้านม

จากระบบเก็บข้อมูลปริมาณนำ้านมอัตโนมัติทุก 15 วัน ตลอดระยะเวลา 305 วันของการให้นม 

(จำานวน 20 ข้อมลู ต่อตวั) เพ่ือทำาการวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โมเดลเชงิเส้นแบบผสมท่ีมกีารวัดซำา้ 

ซึ่งปจจัยหลักประกอบด้วย การเกิดภาวะกีบอักเสบ ลำาดับการตั้งท้อง ระยะการให้นม (จำานวน

วันรีดนม) และฤดูกาลคลอดลูก กำาหนดปจจัยสุ่ม คือ ตัวโค และข้อมูลการให้ผลผลิตนำ้านม

เปนการวัดซำ้า

ผลการศึกษา ผลการวเิคราะห์ข้อมลูผลผลตินำา้นมตลอดระยะการให้นม พบว่าภาวะกีบอกัเสบ

แบบไม่แสดงอาการไม่มผีลกระทบท่ีมนียัสำาคญัต่อการให้ผลผลตินำา้นมของโค ค่าเฉล่ียผลผลติ

นำ้านมตลอดระยะเวลา 305 วัน ระหว่างโคที่พบและไม่พบภาวะกีบอักเสบ มีค่าเท่ากับ 

17.42±4.92 และ 17.07±5.32 กิโลกรัมต่อวัน แต่เมื่อทำาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแยกแต่ละจุด

เวลาในช่วงทีท่ำาการปาดแต่งกีบและประเมนิรอยโรคกบีอกัเสบ พบว่าผลผลิตนำา้นมของโคทีพ่บ

ภาวะกีบอักเสบมีแนวโน้มที่ตำ่ากว่าของโคท่ีไม่พบภาวะกีบอักเสบ โดยผลการประเมินผลผลิต

นำ้านมของโคที่พบภาวะกีบอักเสบที่ตำ่ากว่าของโคท่ีไม่พบภาวะกีบอักเสบ ในระยะเวลา 

1, 2 เดือน ก่อนปาดแต่งกีบ, ช่วงที่ปาดแต่งกีบ, 1 และ 2 เดือน หลังปาดแต่งกีบ มีค่าเท่ากับ 

-0.71, -0.92, -0.63, -0.54 และ -0.31 กิโลกรัมต่อวัน ตามลำาดับ
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ข้อสรุป ภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการมีแนวโน้มทำาให้ผลผลิตนำ้านมของโคนมลดลง

ค่าประเมนิผลผลตินำา้นมทีล่ดลงรวมสะสมในช่วงท่ีประเมนิว่าเกดิภาวะกีบอกัเสบแบบไม่แสดง

อาการ เท่ากับ  83.93 กิโลกรัมต่อตัว

ค�าส�าคัญ: โคนม, รอยโรคการตกเลือด, การปาดแต่งกีบ, ผลผลิตนำ้านม, กีบอักเสบแบบ

ไม่แสดงอาการ

1ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธ์ุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 40002
*ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ อีเมลล์: suvalukse@kku.ac.th
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บทน�า
ปญหาสุขภาพกีบในโคนมท่ีส่งผลให้โคมีอาการเจ็บกีบหรือมีอาการขากะเผลก

เปนปญหาสำาคัญอย่างหน่ึงในการเลี้ยงโคนม โดยปญหาสุขภาพกีบในโคนมของประเทศไทย

ได้มรีายงานการศกึษาทีผ่่านมาอย่างต่อเนือ่ง (Arunvipas et al., 2011; Srisomrun et al., 2010; 

Wonngsanit et al., 2002) ปญหาสุขภาพกีบในโคนมนอกจากมีผลกระทบต่อสุขภาพโค

โดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผลผลิตนำ้านมของโค โดยมีรายงานการศึกษาในต่างประเทศ

พบว่าโคนมท่ีมีปญหาสุขภาพกีบหรือเกิดอาการขากะเผลก มีผลทำาให้ปริมาณนำ้านมรวม

ตลอดระยะการให้นม 305 วัน (fat-corrected  milk yield) มค่ีาลดลง (Hernandez et al., 2002) 

และมีผลต่อการให้ผลผลิตนำ้านม (milk production) ในช่วงขณะที่มีอาการขากะเผลกมีค่าตำ่า

กว่าโคที่ปกติ (Warnick et al., 2001) และมีผลต่อปริมาณไขมันในนำ้านม (% milk fat) ที่ลดลง 

(van Straten et al., 2011) แต่เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีการเก็บข้อมูลการให้ผลผลิต

นำา้นมรายตวัของโครดีนมท่ีมปีระสทิธิภาพ ทำาให้ยังไม่มรีายงานการศกึษาผลกระทบของปญหา

สุขภาพกีบต่อการให้ผลผลิตนำ้านมของโคนมในประเทศไทย 

ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามีรายงานปญหาสุขภาพกีบลักษณะต่างๆ ของโคนมในประเทศไทย 

เช่น แผลทีร่อยต่อระหว่างพ้ืนกีบกับผนงักีบ (white line disease) แผลหลมุท่ีพ้ืนกีบ (sole ulcer) 

(Arunvipas et al., 2011) แต่พบว่าปญหาภาวะกีบอกัเสบ (laminitis) เปนปญหาหน่ึงของโคนม

ที่มีความสำาคัญ จากรายงานการศึกษาของ Pilachai et al., 2013 พบความชุกสูงถึงร้อยละ 39 

และพบว่าการจัดการให้อาหารเปนปจจัยสำาคัญทีเปนสาเหตุของการเกิดภาวะกีบอักเสบ 

โดยการให้อาหารโคนมในประเทศไทย ส่วนมากใช้อาหารข้นที่มีส่วนประกอบของแปงและ

คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ไว เช่น มันสำาปะหลัง ข้าวโพดบด รำาข้าว (Aiumlamai, 2009; 

Wanapat, 2003) ในสัดส่วนและปริมาณการให้ที่สูงร่วมกับการมีปริมาณเย่ือใยในอาหารตำ่า 

หรือการให้อาหารหยาบไม่พอเพียง ซึ่งลักษณะของอาหารข้นหรือวิธีการให้อาหารข้นดังกล่าว 

ส่งผลให้โคเกิดภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมักแบบก่ึงเฉียบพลัน (subacute ruminal 

acidosis) (Plaizier et al., 2009) ซึง่ภาวะนีม้คีวามสมัพันธ์กับพยาธิวิทยาของการเกิดกีบอกัเสบ 

(Nocek, 1997) มีรายงานการศึกษาพบว่าภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการส่งผลกระทบ

ต่อการสืบพันธ์ุ โดยพบว่ามผีลต่อการเพ่ิมขึน้ของการใช้ฮอร์โมนเพ่ือการรกัษาด้านระบบสบืพันธ์ุ 

(Sogstad et al., 2006) และมีผลให้ค่าระยะห่างวันคลอดลูกถึงวันผสมติดยาวนานขึ้น 

(Seesupa et al., 2016) อย่างไรก็ตามยังไม่มรีายงานการศกึษาผลกระทบของภาวะกีบอกัเสบ

ต่อการให้ผลผลิตนำ้านมของโคในประเทศไทย
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 ดังนั้นการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาข้อมูลการให้ผลผลิตนำ้านมของโคนม

ที่เกิดภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการ เปรียบเทียบกับโคปกติท่ีไม่เกิดภาวะกีบอักเสบ

แบบไม่แสดงอาการ ซึ่งได้รับการวินิจฉัยในช่วงที่ทำาการปาดแต่งกีบ ในฟาร์มโคนมที่มี

ระบบการเก็บข้อมูลผลผลิตนำ้านมที่มีประสิทธิภาพดี

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ประชากรโคนมที่ศึกษาและการออกแบบการศึกษา

 ทำาการศึกษาในฟาร์มโคนมขนาดใหญ่เน่ืองจากมีระบบรีดนมและการจัดเก็บข้อมูล

ปริมาณผลผลิตนำ้านมที่มีประสิทธิภาพดี และเปนท่ีทราบดีว่าปจจัยจากการจัดการในฟาร์ม

มีผลสำาคัญต่อการให้ผลผลิตนำ้านมของโค ดังนั้นเพื่อขจัดปจจัยการจัดการฟาร์มที่แตกต่างกัน 

จึงทำาการศึกษาในฟาร์มโคนมขนาดใหญ่จำานวน 1 ฟาร์ม ตั้งอยู่ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย ในช่วงระหว่าง ป พ.ศ. 2552 ถึงป พ.ศ. 2553 ทำาการศึกษาในโครีดนม 

จำานวน 135 ตัว จากจำานวนโครีดนมทั้งหมดในฟาร์ม 347 ตัว โดยคำานวณขนาดตัวอย่าง

ด้วยวิธีการประมาณค่าเพ่ือการสำารวจความชุก (sample size for prevalence survey 

estimation) ตามวิธีของ Dohoo et al. (2010) โดยกำาหนดค่าคาดการณ์ความชุกของภาวะกีบ

อักเสบ ร้อยละ 40 ค่าความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 6 และระดับของนัยสำาคัญ ที่ 0.05 จากนั้น

นำามาปรบักับจำานวนประชากรของโครดีนมท้ังหมด (adjusted finite population) คณุสมบตัโิค

ที่เข้าการศึกษา เปนโครีดนมเพศเมียลูกผสมสายเลือดโฮสไตน์ฟรีเซียน (Holstein-Friesian) 

มากกว่าร้อยละ 82.5 ขึ้นไป มีลำาดับการตั้งท้องตั้งแต่ท้องที่ 1 ขึ้นไป มีสุขภาพดี ไม่มีประวัติ

ขาเจบ็ในช่วงหลงัคลอดจนถึงเริม่เข้าการศกึษา มรีะยะการให้นม (days in milk) ไม่เกิน 200 วัน

 ออกแบบการศกึษาแบบ longitudinal cohort study โดยเมื่อคัดเลอืกโคเขา้การศกึษา

แล้ว ทำาการปาดแต่งกีบโคและประเมินรอยโรคภาวะกีบอักเสบ ทำาการเก็บประวัติข้อมูลการ

ให้ผลผลิตนำ้านมตั้งแต่หลังจากคลอดลูก จนถึงวันท่ีโคถูกปาดแต่งกีบและประเมินรอยโรค

กีบอักเสบ หลังจากน้ันทำาการบันทึกข้อมูลการให้ผลผลิตนำ้านมจนถึงระยะการให้นมครบ 

305 วัน หรือถูกคัดออกจากการศึกษา 

2. การประเมินภาวะกีบอักเสบและการเก็บข้อมูล

 การประเมินการเกิดภาวะกีบอักเสบดำาเนินการภายหลังจากการปาดแต่งกีบ (hoof 

trimming) โดยใช้วิธีการประเมินรอยโรคที่จำาเพาะกับภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการ

โดยอ้างองิตามวิธีของ Sogstad et al. (2005) ซึง่ประเมนิ ภาวะตกเลอืด (hemorrhagic lesions) 

ที่บริเวณพื้นกีบและรอยต่อระหว่างพื้นกีบกับผนังกีบ (white line) โดยการพบรอยโรคตกเลือด
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มากกว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ถูกประเมินและจัดกลุ่มเปนกลุ่มโคท่ีพบภาวะกีบอักเสบแบบ

ไม่แสดงอาการ (laminitis cows) ในขณะท่ีเมื่อประเมินแล้วไม่พบรอยโรคตกเลือดหรือพบ

เพียงจดุเลก็น้อย ถูกประเมนิและจดักลุม่เปนกลุม่โคท่ีไม่พบภาวะกีบอกัเสบแบบไม่แสดงอาการ 

(non-laminitis cows)

 ทำาการบันทึกข้อมูลรายตัวโคจากระบบเก็บข้อมูลของฟาร์มโคนม ได้แก่ หมายเลข

ประจำาตัวโค วันเดือนปเกิด สายพันธุ์ อายุ ลำาดับการตั้งท้อง ระยะการให้นม ณ วันปาดแต่งกีบ 

ในส่วนของข้อมูลการให้ผลผลิตนำ้านม (กิโลกรัมต่อวัน) ทำาการเก็บข้อมูลจากระบบการวัด

ปริมาณนำ้านมอัตโนมัติของระบบรีดนม (parallel parlor pipe-line milking system, DeLaval, 

Sweden) ที่ทำาการบันทึกทุก 15 วัน (test-day record) ในช่วงระยะการให้นม 305 วัน 

รวมคดิเปนจำานวน 20 บนัทกึข้อมลู ต่อตวัโค ซึง่รวมท้ังหมดเปน 2,700 บนัทึกข้อมลู และทำาการ

บันทึกข้อมูลการจัดการฟาร์มอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การให้อาหาร การจัดการสุขภาพกีบ 

และลักษณะของพื้นคอกในโรงเรือน ในระหว่างการศึกษา

3. การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติ

 จากบันทึกข้อมูลทั้งหมด 2,700 มี 80 บันทึกข้อมูล (คิดเปน ร้อยละ 2.9) หรือมีจำานวน

บันทึกข้อมูลไม่เกิน 6 บันทึกข้อมูลต่อตัว ท่ีไม่มีข้อมูลผลผลิตนำ้านม เน่ืองจากโคถูกพักรีดนม

ก่อนถึงระยะ 305 วัน หรอืถูกคดัออกจากฝงูระหว่างการตดิตามข้อมลู ดงัน้ันจงึไม่มกีารตัดข้อมลู

ของโคตัวใดออกจากการวิเคราะห์ ปริมาณนำ้านมรวมตลอดระยะการให้นม 305 วัน คำานวณ

จากค่าผลผลิตนำ้านมคูณด้วย 15 (ช่วงระยะการบันทึกการให้ผลผลิตนำ้านม) ในแต่ละบันทึก

ข้อมูล และรวมทั้งหมด 20 บันทึกข้อมูล ต่อตัวโค 

 ข้อมูลพ้ืนฐานรายตัวของโค ได้แก่ อายุ ลำาดับการตั้งท้อง ระยะการให้นม ณ วัน

ปาดแต่งกีบ ผลผลิตนำ้านมในช่วงที่ปาดแต่งกีบ และปริมาณนำ้านมรวมตลอดระยะการให้นม 

305 วัน ได้รับการทดสอบการกระจายตวัของข้อมลูแบบปกต ิ(normal distribution) โดยวธีิการ

สร้างกราฟการกระจายตวัของข้อมลู (distribution plot) และการทดสอบด้วยวิธี Shapiro-Wilk 

normality test จากนั้นทำาการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยข้อมูลดังกล่าวระหว่างกลุ่ม

ที่พบและไม่พบภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการ ด้วยวิธี Student’s t-test สำาหรับข้อมูล

ที่ผ่านการทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลแบบปกติ หรือวิธี Wilcoxon rank-sum test 

สำาหรับข้อมูลที่ไม่ผ่านการทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลแบบปกติ

 การวิเคราะห์ผลกระทบของภาวะกีบอักเสบต่อผลผลิตนำ้านมตลอดระยะเวลาการ

ให้นม 305 วัน เริม่จากการทดสอบการกระจายตวัแบบปกตขิองข้อมลูตวัแปรตามผลผลตินำา้นม 

ข้อมูลตัวแปรตามท่ีไม่ผ่านการทดสอบการกระจายแบบปกติ ถูกทำาการแปลงเปนค่า
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ลอกการิทึม (logarithm) ก่อนทำาการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติทำาโดยใช้โมเดล

เชิงเส้นแบบผสมที่มีการวัดซำ้า (repeated measurement linear mixed model) โดยกำาหนด

ปจจัยหลัก (main effect) ที่นำามาวิเคราะห์ถึงผลต่อตัวแปรตาม คือ ภาวะกีบอักเสบแบบ

ไม่แสดงอาการ โดยแบ่งเปน 2 กลุม่ คอืกลุม่ทีพ่บและไม่พบภาวะกีบอกัเสบแบบไม่แสดงอาการ 

กำาหนดปจจัยร่วม (covariates) ซึ่งพิจารณาว่ามีผลต่อการให้ผลผลิตนำ้านมของโคท่ีนำามา

วิเคราะห์ ได้แก่ ลำาดับการตั้งท้อง แบ่งเปน 3 กลุ่ม คือ ลำาดับการตั้งท้องที่ 1, ลำาดับการตั้งท้อง

ที่ 2 หรือ 3 และลำาดับการตั้งท้องที่ 4 หรือมากกว่า ฤดูกาลที่คลอดลูก (season of calving) 

แบ่งเปน 3 กลุ่ม  คือคลอดลูกในฤดูหนาว (ช่วง 16 ตุลาคม ถึง 15 กุมภาพันธ์) คลอดลูกในฤดู

ร้อน (ช่วง 16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม) และคลอดลูกในฤดูฝน  (ช่วง 16 พฤษภาคม ถึง 

15 ตุลาคม) และระยะการให้นมที่เพ่ิมข้ึนทุก 15 วัน กำาหนดปจจัยสุ่ม (random effect) คือ 

ตวัโค และข้อมลูการให้ผลผลตินำา้นมเปนการวัดซำา้ (repeated measurement) ซึง่มกีารกำาหนด

โครงสร้างความแปรปรวนร่วมของข้อมูล (variance-covariance structure) เปนแบบ 

first-order autoregressive (AR1) 

 เนือ่งจากโคได้รบัการปาดแต่งกีบในระยะการให้นมท่ีต่างกัน ดงัน้ันจงึทำาการวิเคราะห์

ผลกระทบของภาวะกีบอกัเสบต่อผลผลตินำา้นมโดยปรบัให้ช่วงเวลาท่ีได้รบัการปาดแต่งกีบตรง

กัน และจัดเรียงข้อมูลผลผลิตนำ้านมแต่ละจุดเวลาก่อนและหลังช่วงที่ทำาการปาดแต่งกีบและ

ประเมนิรอยโรคกบีอกัเสบ ตามวิธีของ Green et al. (2002) โดยมกีารกำาหนดตวัแปรเพ่ือจดัให้

ข้อมูลผลผลิตนำ้านมเรียงตามช่วงเวลาเปนเดือนก่อนและหลังการปาดแต่งกีบ (เช่น 1 เดือน 

ก่อนปาดแต่งกีบ = -1 month, 1 เดือน หลังปาดแต่งกีบ = +1 month) ซึ่งตัวอย่างรูปแบบ

การจัดข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1 จากนั้นทำาการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผลผลิตนำ้านมโดยใช้ 

ภาวะกีบอกัเสบแบบไม่แสดงอาการ เปนปจจยัหลกัพร้อมกับกำาหนดปจจยัร่วมดงัท่ีได้กล่าวมา 

และกำาหนดปจจยัสุม่ทีร่ะดบัตวัโคเช่นเดยีวกัน การวเิคราะห์ทางสถิตทุิกวิธีใช้โปรแกรมสำาเรจ็รปู

ทางสถิติ Stata เวอร์ชั่น 12.0 (Stata Corporation, College Station, TX) ทุกการวิเคราะห์สถิติ

กำาหนดระดับนัยสำาคัญของค่า p-value ที่น้อยกว่า 0.05
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Table 1. An example of the data structure for analysis the effect of subclinical lamini-

tis on milk production corresponded to the hoof trimming time 

ผลการศึกษา
โคที่พบภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการภายหลังจากการปาดแต่งกีบ คิดเปน

ร้อยละ 42.2 (n = 57) จากโคที่ศึกษาทั้งหมด ข้อมูล อายุ ลำาดับการตั้งท้อง ระยะการให้นม 

ณ วันปาดแต่งกีบ ผลผลิตนำ้านมในช่วงที่ปาดแต่งกีบ และปริมาณนำ้านมรวมตลอดระยะการ

ให้นม 305 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ระหว่างโคกลุ่มที่พบและไม่พบภาวะ

กีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการ ข้อมูลพื้นฐานของโคทั้งสองกลุ่มแสดงดังตารางที่ 2 จากข้อมูล

รวมกันทัง้สองกลุม่ พบว่าลำาดบัการตัง้ท้อง และฤดกูาลท่ีคลอดลูก มผีลต่อการให้ผลผลิตนำา้นม  

โดยพบว่ากลุ่มโคที่มีลำาดับการตั้งท้องที่ 1, ลำาดับการตั้งท้องที่ 2 หรือ 3 และ ลำาดับการตั้งท้อง

ท่ี 4 หรือมากกว่า มีค่าเฉลี่ยผลผลิตนำ้านม 15.31±4.07, 17.17±5.01 และ 18.91±5.29 

ตามลำาดับ ส่วนโคที่คลอดลูกในฤดูฝนและฤดูหนาว มีค่าเฉลี่ยผลผลิตนำ้านม 16.30±5.17

และ 17.64±4.98 ดังน้ันจึงกำาหนดท้ัง 2 ปจจัย ใส่ในการวิเคราะห์แบบแบบหลายตัวแปร 

(multivariable) 

8 
 

Table 1. An example of the data structure for analysis the effect of subclinical laminitis on milk 
production corresponded to the hoof trimming time  

Cow 
ID ….. ….. Parity 

Parity 
cat. DIM laminitis TD 

Milk 
(kg/day) 

TD 
diag. 

-1 month 
diag. 

+1 month 
diag. 

-2 month 
diag. 

1 ⋅ ⋅ 2 2 15 1 1 16.1 0 0 0 0 
1 ⋅ ⋅ 2 2 30 1 2 19.2 0 0 0 0 
1 ⋅ ⋅ 2 2 45 1 3 19.1 0 0 0 1 
1 ⋅ ⋅ 2 2 60 1 4 17.4 0 0 0 1 
1 ⋅ ⋅ 2 2 75 1 5 17.5 0 1 0 0 
1 ⋅ ⋅ 2 2 90 1 6 16.7 0 1 0 0 
1 ⋅ ⋅ 2 2 105 1 7 14.3 1 0 0 0 
1 ⋅ ⋅ 2 2 120 1 8 15.5 0 0 1 0 
1 ⋅ ⋅ 2 2 135 1 9 15.3 0 0 1 0 
1 ⋅ ⋅ 2 2 150 1 10 13 0 0 0 0 
1 ⋅ ⋅ 2 2 165 1 11 13.6 0 0 0 0 

ID = identity,   cat. = category,   DIM = days in milk, TD = test-day record   and   diag. = diagnosis. 
 
ผลการศึกษา 
 โคทีพบภาวะกีบอกัเสบแบบไมแ่สดงอาการภายหลงัจากการปาดแตง่กีบ คิดเป็นร้อยละ 42.2 (n = 
57) จากโคทีศกึษาทั งหมด ข้อมลู อาย ุ ลําดบัการตั งท้อง ระยะการให้นม ณ วนัปาดแตง่กีบ ผลผลิตนํ านม
ในช่วงทีปาดแตง่กีบ และปริมาณนํ านมรวมตลอดระยะการให้นม 305 วนั ไม่มีความแตกตา่งกนัทางสถิต ิ
(P>0.05) ระหว่างโคกลุ่มทีพบและไม่พบภาวะกีบอกัเสบแบบไม่แสดงอาการ ข้อมลูพื นฐานของโคทั งสอง
กลุม่แสดงดงัตารางที 2 จากข้อมลูรวมกนัทั งสองกลุ่ม พบว่าลําดบัการตั งท้อง และฤดกูาลทีคลอดลกู มีผล
ตอ่การให้ผลผลิตนํ านม  โดยพบว่ากลุ่มโคทีมีลําดบัการตั งท้องที 1, ลําดบัการตั งท้องที 2 หรือ 3 และ 
ลําดบัการตั งท้องที 4 หรือมากกว่า มีคา่เฉลียผลผลิตนํ านม 15.31±4.07, 17.17±5.01 และ 18.91±5.29 
ตามลําดับ ส่วนโคทีคลอดลูกในฤดูฝนและฤดูหนาว มีค่าเฉลียผลผลิตนํ านม 16.30±5.17และ 
17.64±4.98 ดงันั นจงึกําหนดทั ง 2 ปัจจยั ใสใ่นการวิเคราะห์แบบแบบหลายตวัแปร (multivariable)  
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Table 2. Basic individual information of non-laminitis and laminitis cows

 เมื่อนำาข้อมูลค่าเฉลี่ยของการให้ผลผลิตนำ้านม ในแต่ละระยะการให้นม ตลอดช่วง

ระยะเวลา 305 วัน ของการให้นม มาสร้างกราฟเปรียบเทียบระหว่างโคกลุ่มที่พบและไม่พบ

ภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการ พบว่ามีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน โดยมีการเพ่ิมขึ้นของการ

ให้ผลผลิตนำ้านมหลังคลอดจนถึงสูงสุดประมาณที่ระยะ 45 ถึง 60 วัน และลดลงจนถึงที่ระยะ 

305 วัน ดังภาพที่ 1 

9 
 

Table 2. Basic individual information of non-laminitis and laminitis cows 

Parameters 
Non-laminitis Laminitis P-value 

Mean SD Mean SD  
Age (years) 4.95 ±2.13 5.47 ±1.99 >0.05** 
Parity 3.12 ±1.75 3.44 ±1.73 >0.05** 
DIM at hoof trimming (days) 85.86 ±39.06 96.22 ±37.67 >0.05* 
Milk production at hoof trimming (kg/day) 20.31 ±3.80 19.88 ±3.69 >0.05* 
Estimated 305 days milk yield (kg) 4,976.02 ±998.91 5,060.15 ±862.18 >0.05* 

Distribution of cows by covariate N % N %  
Parity 

Parity 1 
Parity 2 or 3 
Parity 4 or > 

 
17 
32 
29 

 
21.8 
41.0 
37.2 

 
11 
18 
28 

 
19.3 
31.6 
49.1 

 
 
 
 

Total 78 100.0 57 100.0  
Season of calving 

Winter 
Raining 

 
33 
45 

 
42.3 
57.7 

 
9 
47 

 
16.1 
83.9 

 

Total 78 100.0 56 100.0  
DIM = days in milk,   ** = analyzed by Wilcoxon rank-sum test and   * = analyzed by Student’s t-test. 

 
เมือนําข้อมลูค่าเฉลียของการให้ผลผลิตนํ านม ในแตล่ะระยะการให้นม ตลอดช่วงระยะเวลา 305 

วนั ของการให้นม มาสร้างกราฟเปรียบเทียบระหว่างโคกลุ่มทีพบและไม่พบภาวะกีบอกัเสบแบบไม่แสดง
อาการ พบว่ามีรูปแบบทีใกล้เคียงกัน โดยมีการเพิมขึ นของการให้ผลผลิตนํ านมหลังคลอดจนถึงสูงสุด
ประมาณทีระยะ 45 ถึง 60 วนั และลดลงจนถึงทีระยะ 305 วนั ดงัภาพที 1  
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Figure 1. Milk production curves of non-laminitis and laminitis cows throughout 305 

days of lactation

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูผลผลตินำา้นมของโคตลอดระยะการให้นม พบว่าภาวะกีบอกัเสบ

แบบไม่แสดงอาการไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ (P>0.05) ต่อการให้ผลผลิตนำ้านม 

ค่าเฉล่ียผลผลิตนำ้านมตลอดระยะเวลา 305 วัน ระหว่างโคท่ีพบและไม่พบภาวะกีบอักเสบ 

มีค่าเท่ากับ 17.42±4.92 และ 17.07±5.32 กิโลกรัมต่อวัน ผลการวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร 

(multivariable) ของภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการร่วมกับปจจัยอื่นๆ  (ลำาดับการตั้งท้อง 

ฤดูกาลที่คลอดลูก และระยะการให้นม) ต่อผลผลิตนำ้านม แสดงดังตารางท่ี 3 แต่เมื่อทำาการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบปรับให้ช่วงเวลาท่ีได้รับการปาดแต่งกีบตรงกัน และจัดเรียงข้อมูลผลผลิต

นำ้านมแยกแต่ละจุดเวลาในช่วงท่ีทำาการปาดแต่งกีบและประเมินรอยโรคกีบอักเสบ พบว่า

ผลผลิตนำ้านมของโคที่พบภาวะกีบอักเสบมีแนวโน้มที่ตำ่ากว่าของโคท่ีไม่พบภาวะกีบอักเสบ 

ในช่วงระยะเวลาที่ 1, 2 เดือน ก่อนปาดแต่งกีบ, ช่วงที่ปาดแต่งกีบ, 1 และ 2 เดือน หลัง

ปาดแต่งกีบ (ภาพท่ี 2 และตารางท่ี 4) โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตนำ้านมของโคท่ีพบ

ภาวะกีบอกัเสบทีล่ดลง (เทยีบกับโคทีไ่ม่พบภาวะกีบอกัเสบ และมกีารปรบัของปจจยัร่วมอืน่ๆ) 

แต่ละจุดเวลาในช่วงท่ีทำาการปาดแต่งกีบ แสดงดังตารางที่ 4 ซึ่งมีค่าประเมินผลผลิตนำ้านม

ที่ลดลงรวมสะสม (estimated cumulative milk loss) ในช่วงก่อนและหลังการปาดแต่งกีบ

เท่ากับ 83.93 กิโลกรัมต่อตัว 
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Figure 1. Milk production curves of non-laminitis and laminitis cows throughout 305 days of lactation 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตนํ านมของโคตลอดระยะการให้นม พบว่าภาวะกีบอักเสบแบบไม่
แสดงอาการไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญั (P>0.05) ต่อการให้ผลผลิตนํ านม ค่าเฉลียผลผลิตนํ านม
ตลอดระยะเวลา 305 วัน ระหว่างโคทีพบและไม่พบภาวะกีบอกัเสบ มีค่าเท่ากับ 17.42±4.92 และ 
17.07±5.32 กิโลกรัมตอ่วนั ผลการวิเคราะห์แบบหลายตวัแปร (multivariable) ของภาวะกีบอกัเสบแบบ
ไม่แสดงอาการร่วมกับปัจจยัอืนๆ  (ลําดบัการตั งท้อง ฤดกูาลทีคลอดลูก และระยะการให้นม) ต่อผลผลิต
นํ านม แสดงดงัตารางที 3 แตเ่มือทําการวิเคราะห์ข้อมลูแบบปรับให้ชว่งเวลาทีได้รับการปาดแตง่กีบตรงกนั 
และจัดเรียงข้อมูลผลผลิตนํ านมแยกแต่ละจุดเวลาในช่วงทีทําการปาดแต่งกีบและประเมินรอยโรคกีบ
อกัเสบ พบว่าผลผลิตนํ านมของโคทีพบภาวะกีบอกัเสบมีแนวโน้มทีตํากว่าของโคทีไม่พบภาวะกีบอกัเสบ 
ในชว่งระยะเวลาที 1, 2 เดือน ก่อนปาดแตง่กีบ, ช่วงทีปาดแตง่กีบ, 1 และ 2  เดือน หลงัปาดแตง่กีบ (ภาพ
ที 2 และตารางที 4) โดยผลการวิเคราะห์ข้อมลูผลผลิตนํ านมของโคทีพบภาวะกีบอกัเสบทีลดลง (เทียบกบั
โคทีไม่พบภาวะกีบอักเสบ และมีการปรับของปัจจัยร่วมอืนๆ) แต่ละจุดเวลาในช่วงทีทําการปาดแต่งกีบ 
แสดงดงัตารางที 4 ซึงมีคา่ประเมินผลผลิตนํ านมทีลดลงรวมสะสม (estimated cumulative milk loss) 
ในชว่งก่อนและหลงัการปาดแตง่กีบเทา่กบั  83.93 กิโลกรัมตอ่ตวั  
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Table 3. Multivariable analysis the effect of subclinical laminitis and covariates on milk 

production throughout the 305 days of lactation period

Figure 2. Milk production of non-laminitis and laminitis cows restructured corresponding 

to the hoof trimming time

11 
 

Table 3. Multivariable analysis the effect of subclinical laminitis and covariates on milk 
production throughout the 305 days of lactation period 
Covariates Mean effect (ββββ) S. E. 95% confidence interval P-value 

Intercept 17.75 0.97 [15.84, 19.66] <0.001 
Laminitis  

Yes  
 

-0.08 
 

0.51 
 

[-1.09, 0.92] 
 

0.871 
Parity 

Parity 1 
Parity 2 or 3 
Parity 4 or > 

 
Reference 

1.45 
2.19 

 
 

0.69 
0.67 

 
 

 [0.07, 2.81] 
[0.87, 3.52] 

 
 

0.039 
0.001 

Season of calving 
Winter 
Raining 

 
Reference 

0.71 

 
 

0.59 

 
 

[-0.40, 1.83] 

 
 

0.209 
Stage of lactation -0.41 0.02 [-0.46, -0.36] <0.001 
S.E. = standard error. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Milk production of non-laminitis and laminitis cows restructured corresponding to the 
hoof trimming time 
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Table 4. Separated analyses the effect of subclinical laminitis on milk production 

corresponded to the hoof trimming time and estimated milk loss

วิจารณ์
 ข้อมูลการให้ผลผลิตนำ้านมของโคในการศึกษาครั้งน้ี พบว่าปริมาณนำ้านมรวม

ตลอดระยะการให้นม 305 วัน ของโครดีนมทีเ่ข้าการศกึษาทัง้หมด มค่ีาเฉลีย่ 5,011.54±941.15 

กิโลกรมัต่อตวั ซึง่มค่ีาทีส่งูกว่าปรมิาณนำา้นมรวมตลอดระยะการให้นม 305 วัน ทีเ่คยมรีายงาน

ในประเทศไทยในช่วงปเดียวกัน โดยสำานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  

รายงานข้อมูลการให้ผลผลิตปริมาณนำ้านมรวมตลอดระยะการให้นม 305 วัน (4% fat-

corrected milk yield) ของโคนมในการประเมินค่าทางพันธุกรรมพ่อโคนม มีค่าเฉลี่ย 

3,851.78±1,050.06 กิโลกรัมต่อตัว (DLD, 2010) เช่นเดียวกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนม

แห่งประเทศไทย รายงานปริมาณนำ้านมรวมท่ี 305 วัน (4% fat-corrected milk yield) 

ของข้อมูลทีใ่ชใ้นการประเมินคา่การผสมพนัธุ ์มีค่าเฉลีย่ 4,090.6 กโิลกรมัต่อตวั (DPO, 2010) 

การท่ีผลผลิตปริมาณนำ้านมรวมของการศึกษาครั้งน้ีมีค่าสูงกว่า อาจเน่ืองมากจากการจัดการ
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 Table 4. Separated analyses the effect of subclinical laminitis on milk production corresponded 
to the hoof trimming time and estimated milk loss 

 
วิจารณ์ 
 ข้อมลูการให้ผลผลิตนํ านมของโคในการศกึษาครั งนี  พบวา่ปริมาณนํ านมรวมตลอดระยะการให้นม 
305 วนั ของโครีดนมทีเข้าการศกึษาทั งหมด มีคา่เฉลีย 5,011.54±941.15 กิโลกรัมตอ่ตวั ซึงมีคา่ทีสงูกว่า
ปริมาณนํ านมรวมตลอดระยะการให้นม 305 วนั ทีเคยมีรายงานในประเทศไทยในช่วงปีเดียวกัน  โดย
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  รายงานข้อมูลการให้ผลผลิตปริมาณนํ านมรวม
ตลอดระยะการให้นม 305 วนั (4% fat-corrected  milk yield) ของโคนมในการประเมินคา่ทางพนัธุกรรม
พอ่โคนม มีคา่เฉลีย 3,851.78±1,050.06 กิโลกรัมตอ่ตวั (DLD, 2010) เช่นเดียวกบัองค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย รายงานปริมาณนํ านมรวมที 305 วนั (4% fat-corrected  milk yield) ของข้อมลูที
ใช้ในการประเมินคา่การผสมพนัธุ์ มีคา่เฉลีย 4,090.6 กิโลกรัมตอ่ตวั (DPO, 2010) การทีผลผลิตปริมาณ
นํ านมรวมของการศึกษาครั งนี มีค่าสูงกว่า อาจเนืองมากจากการจัดการด้านต่างๆ และการเก็บข้อมูล

Month 
Milk production (kg/D)* Mean effect 

(ββββ)** 
S. E. 

 
95% CI 

 
P-value 

 
Cumulative 

milk loss (kg) Laminitis Non 
Months before hoof trimming (laminitis diagnosis)     

-4 
-3 
-2 
-1 

21.51 
19.84 
20.46 
19.97 

19.61 
19.49 
21.10 
20.51 

1.85 
0.41 
-0.92 
-0.71 

1.66 
1.12 
0.65 
0.61 

[-1.41, 5.12] 
[-1.79, 2.60] 
[-2.19, 0.35] 
[-1.91, 0.49] 

0.265 
0.718 
0.157 
0.247 

 
 

-27.62 
-21.27 

At Hoof trimming 19.88 20.31 -0.63 0.61 [-1.82, 0.56] 0.291 -9.52 

Months after hoof trimming (laminitis diagnosis)     
+1 
+2 
+3 
+4 

19.55 
18.58 
17.47 
16.30 

19.84 
18.65 
17.33 
16.06 

-0.54 
-0.31 
0.09 
0.23 

0.57 
0.61 
0.56 
0.61 

[-1.67, 0.58] 
[-1.49, 0.88] 
[-1.01, 1.20] 
[-0.96, 1.44] 

0.314 
0.343 
0.861 
0.701 

-16.33 
-9.18 

Total       -83.93 
*Average milk production (not adjusted by covariates) was represented by mean. 
**All model were adjusted by parity, season of calving and stage of lactation,    
Non = Non laminitis,   S.E. = standard error, CI = confidence interval 
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ด้านต่างๆ และการเก็บข้อมูลผลผลิตนำ้านมของฟาร์มขนาดใหญ่ที่ทำาการศึกษามีประสิทธิภาพ

ที่ดี ต่างจากผลผลิตปริมาณนำ้านมรวมของรายงานในประเทศดังที่กล่าวมา ซึ่งทำาการรวบรวม

ข้อมูลจากฟาร์มรายย่อยต่างๆ ในหลายพ้ืนท่ีการเลี้ยงโคนม ท่ีมีการจัดการต่างๆ ในฟาร์ม

และการเก็บข้อมูลผลผลิตนำ้านมที่แตกต่างกัน

สัดส่วนของโคที่ถูกประเมินพบภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการภายหลังจากการ

ปาดแต่งกีบ ของการศึกษาครั้งนี้ (ร้อยละ 42.2) มีค่าท่ีสูงใกล้เคียงกับรายงานความชุก

ของภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการที่เคยมีรายงานในโคนมในประเทศไทย (ร้อยละ 39) 

(Pilachai et al., 2013) ความชุกที่สูงอาจเนื่องมากจากการให้อาหารข้นปริมาณสูงและวิธีการ

ให้อาหารแบบแยกให้อาหารข้นและอาหารหยาบ (separate feeding) ของฟาร์ม ซึ่งมีผล

ต่อการเกิดภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมักแบบก่ึงเฉียบพลันและเกิดภาวะกีบอักเสบ

ตามมา (Nordlund et al., 2004) และปจจัยการยืนและเดินบนพื้นคอกที่แข็ง ซึ่งฟาร์มที่ศึกษา

มีพ้ืนคอกที่โคอยู่อาศัยและทางเดินเปนคอนกรีต อาจมีส่วนร่วมในการเกิดภาวะกีบอักเสบ

เนื่องจากแรงกดของนำ้าหนักตัวต่อพื้นกีบ (Bergsten, 2003) 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของปญหาสุขภาพกีบต่อการให้ผลผลิตนำ้านมของโคโดยใช้

ข้อมลูผลผลิตนำา้นมเฉลีย่ตลอดระยะการให้นม (average of lactation) หรือปริมาณนำา้นมรวม

ตลอดระยะการให้นม (lactation-summary yield) มาเปรียบเทียบกันระหว่างโคท่ีมีปญหา

สุขภาพกีบกับโคท่ีปกติ อาจทำาให้ไม่พบความแตกต่างของผลผลิตนำ้านมระหว่างโคสองกลุ่ม 

ดงัเช่นผลการศกึษาครัง้นีท้ีพ่บว่า ในระหว่างโคกลุม่ท่ีพบและไม่พบภาวะกีบอกัเสบแบบไม่แสดง

อาการ มีค่าเฉลี่ยผลผลิตนำ้านมตลอดระยะการให้นม (17.42 และ 17.07 กิโลกรัมต่อวัน) 

และปริมาณนำ้านมรวมตลอดระยะการให้นม 305 วัน (5,060 และ 4,976 กิโลกรัมต่อตัว) 

ทีไ่ม่แตกต่างกัน  (ภาพที ่1) สาเหตทุีข้่อมลูผลผลิตนำา้นมไม่ต่างกัน เน่ืองมาจากระยะเวลาท่ีเกิด

ปญหาสุขภาพกีบหรอืมอีาการเจบ็กบีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาไม่นาน หรอืมคีวามรนุแรงไม่เพียง

พอทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลตินำา้นมโดยรวม (Warnick et al., 2001) และโคทีเ่กิดปญหา

สุขภาพกีบอาจเปนโคที่มีการกินอาหารได้มากและมีผลผลิตนำ้านมสูง จึงมีความเสี่ยงสูงต่อ

การเกิดภาวะความเปนกรดในกระเพาะและกีบอกัเสบ ซึง่การให้ผลผลตินำา้นมท่ีสงูก่อนท่ีจะเกิด

ปญหาหรืออาการเจ็บกีบและหลังจากที่หายดีแล้ว อาจมีผลชดเชยปริมาณผลผลิตนำ้านมท่ี

ลดลงในช่วงที่เกิดปญหาสุขภาพกีบหรืออาการเจ็บกีบ ทำาให้ผลผลิตนำ้านมโดยรวมตลอดระยะ

การให้นมไม่ต่างจากโคปกติ (Barkema et al.,1994) การใช้ข้อมูลผลผลิตนำ้านมของโค

โดยรวมตลอดระยะการให้นมมาเปรียบเทียบกัน เพื่อแสดงถึงผลกระทบของปญหาสุขภาพกีบ

ต่อผลผลิตนำ้านม สามารถเห็นผลได้ในกรณีของโคนมที่ให้ผลผลิตนำ้านมสูงหรือกรณีปญหาสุข
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กีบบางชนิดท่ีก่อให้เกิดการเจ็บกีบหรืออาการขากะเผลกอย่างรุนแรง เช่น การศึกษา

ในต่างประเทศท่ีพบว่าโคท่ีมีอาการขากะเผลกซึ่งเกิดจากการติดเชื้อเข้าไปในเน้ือเย่ือกีบ 

(interdigital phlegmon) มีปริมาณนำ้านมรวมตลอดระยะการให้นม 305 วัน  ตำ่ากว่าโคที่ปกติ

ประมาณ 855.02 กิโลกรัม (1,885 ปอนด์) (Hernandez et al., 2002) หรือโคที่มีอาการ

ขากะเผลกแบบรุนแรง (มีคะแนน locomotion score ≥ 4) และมีคะแนนอาการขากะเผลก

สะสมต่อเนื่องเปนระยะเวลานาน มีผลให้ปริมาณนำ้านมรวมตลอดระยะการให้นม 305 วัน 

(11,067.65 กิโลกรัม หรือ 24,400 ปอนด์) มีค่าตำ่ากว่าของโคที่ไม่มีอาการขากะเผลก (11,813 

กิโลกรัม หรือ 26,044 ปอนด์) (Hernandez et al., 2005) แต่ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา

เฉพาะภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการ ซึ่งมีความรุนแรงหรือความเจ็บปวดไม่มากพอที่จะ

ทำาให้สังเกตพบอาการขากะเผลกอย่างชัดเจน ดังน้ันจึงอาจไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิต

นำ้านมโดยรวมตลอดระยะการให้นมดังเช่นการศึกษาที่ยกตัวอย่างมา 

 เมื่อทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลผลิตนำ้านมของโคแบบปรับให้ช่วงเวลาท่ีได้รับ

การปาดแต่งกีบตรงกัน และจัดเรียงข้อมูลผลผลิตนำ้านมแยกแต่ละจุดเวลาในช่วงที่ทำาการ

ปาดแต่งกีบและประเมินรอยโรคกีบอักเสบ พบว่าผลผลิตนำ้านมของโคที่พบภาวะกีบอักเสบ

แบบไม่แสดงอาการมีแนวโน้มที่ตำ่ากว่าของโคที่ไม่พบภาวะกีบอักเสบ ในช่วงระยะเวลาที่ 1, 2 

เดือน ก่อนปาดแต่งกีบ, ช่วงที่ปาดแต่งกีบ, 1 และ 2 เดือน หลังปาดแต่งกีบ (ภาพท่ี 2) 

ซึ่งให้ผลคล้ายกับการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งใช้เทคนิคการวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกัน (Amory et 

al., 2008; Green et al., 2002; Warnick et al., 2001) ซึ่งเทคนิควิเคราะห์แบบแยกแต่ละจุด

เวลามีข้อดี คือ ทำาให้เห็นความแตกต่างของผลผลิตนำ้านมระหว่างโคท่ีเกิดปญหาสุขภาพกีบ

กับโคที่ปกติ ในกรณีที่ช่วงเวลาที่เกิดปญหาสุขภาพกีบหรืออาการเจ็บกีบมีระยะสั้นไม่เพียงพอ

ที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตนำ้านมรวมตลอดระยะการให้นม และในกรณีท่ีมีการสูญหาย

ของบันทึกข้อมูลผลผลิตนำ้านมก่อนครบระยะ 305 วัน เนื่องจากโคถกูพกัรีดหรือถูกคัดออกจาก

ฝูงก่อนครบระยะการให้นม (Warnick et al., 2001) อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ค่าความต่าง 

(mean effect) ของผลผลตินำา้นมระหว่างโคทีพ่บและไม่พบภาวะกีบอกัเสบแบบไม่แสดงอาการ

ของการศึกษาครั้งนี้ มีขนาดที่ไม่มากพอ (น้อยกว่า -1 กิโลกรัมต่อวัน) ที่จะทำาให้พบนัยสำาคัญ 

(significant) จากการวิเคราะห์ทางสถิต ิ เมือ่เปรยีบเทยีบกับการศกึษาในโคท่ีมอีาการขากะเผลก

รุนแรงชัดเจน หรือเกิดปญหาสุขภาพกีบบางชนิดที่ทำาให้พบค่าความต่างนี้อย่างชัดเจน เช่น 

การศกึษาของ  Green et al. (2002) ท่ีพบว่าช่วง 2 เดือน ก่อนและหลงัการพบอาการขากะเผลก

ชัดเจน โคมีผลผลิตนำ้านมท่ีลดลงในช่วง -1.5 ถึง -1.8 กิโลกรัมต่อวัน อย่างมีนัยสำาคัญ และ

การศึกษาของ Amory et al. (2008) ท่ีพบว่าโคท่ีเกิดภาวะแผลหลุมท่ีพ้ืนกีบ (sole ulcer) 
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มีผลผลิตนำ้านมที่ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ มากกว่า -2 กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป ในช่วงที่พบรอยโรค

จนถึง 3 เดือนหลังจากการเกิดรอยโรค  ซึ่งการที่ค่าความต่างของผลผลิตนำ้านมของการศึกษา

ครั้งน้ีมีขนาดไม่มาก อาจมีความเปนไปได้ว่าความรุนแรงของภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดง

อาการอาจสร้างความเจ็บปวดแบบไม่รุนแรง (low-grade pain) (Thoefner et al., 2004) 

และมีผลกระทบไม่มากพอที่ทำาให้ผลผลิตนำ้านมลดลงอย่างชัดเจนมาก

 การที่ผลผลิตนำ้านมลดลงในโคที่เกิดภาวะกีบอักเสบ สามารถอธิบายโดยผลของ

ความเจ็บปวดและความเครียดท่ีเกิดข้ึนกับตัวโค ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินไปกินอาหาร

หรือยืนกินอาหารลดลง ทำาให้ปริมาณการกินได้ลดลง (Bareille et al., 2003) และมีผลต่อ

ปริมาณการให้ผลผลิตนำ้านมลดลง นอกจากน้ีภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมักซึ่งมี

ความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะกีบอักเสบ มีผลลดการกินได้ของโคและส่งผลต่อปริมาณการ

ให้ผลผลิตนำ้านมของโคเช่นเดียวกัน โดยเก่ียวข้องกับปริมาณกรดท่ีสะสมในกระเพาะหมัก 

ค่าความเข้มข้นของสารละลายในกระเพาะหมกัท่ีเพ่ิมขึน้ (Kleen et al., 2003) และเอนโดทอกซนิ 

(endotoxin) ท่ีเกิดข้ึนในกระเพาะหมักล้วนมีผลในการลดการเคลื่อนไหว (motility) 

ของกระเพาะหมกั (Aiumlamai, Kindahl, 1990) รวมทัง้การตอบสนองของกระบวนการอกัเสบ

ต่อเอนโดทอกซินที่เกิดขึ้นจากภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมัก (Khafipour et al., 2009) 

ซึ่งลักษณะเหล่านี้มีผลต่ออัตราการกินได้ของโคที่ลดลง

 การปองกันภาวะกีบอักเสบที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดการด้านอาหารเพ่ือปองกัน

การเกิดภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมกั ซึง่เปนสาเหตหุลกัของการเกิดภาวะกีบอกัเสบ เช่น 

การเพ่ิมปริมาณเย่ือใยในอาหารหรือเพ่ิมการให้อาหารหยาบ การใช้สารท่ีมีคุณสมบัติเปน

ปฟเฟอร์ (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ผสมลงในอาหาร ใช้วิธีการผสมอาหารหยาบหรืออาหาร

เย่ือใยสูงลงในอาหารข้นหรอืให้อาหารแบบผสมสำาเรจ็ (total mix ration, TMR) (Nocek, 1997; 

Stone, 2004) และวธีิการดแูลสขุภาพกีบทีดี่ เช่น การใช้บ่อจุม่กีบ การใช้โปรแกรมปาดแต่งกีบ

เปนประจำาในฟาร์มโคนม (Bergsten, 2003) สามารถเปนแนวทางหนึ่งท่ีช่วยลดการสูญเสีย

ผลผลิตนำ้านมของฟาร์มโคนมได้

ข้อสรุป
ภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการมีแนวโน้มในการทำาให้ผลผลิตนำ้านมของโคนม

ลดลง โดยผลิตนำ้านมที่ลดลงในช่วงที่ประเมินว่าเกิดภาวะกีบอักเสบแบบไม่แสดงอาการ 

(ก่อนและหลงัปาดแต่งกีบ) มค่ีาประมาณ 83.93 กิโลกรมัต่อตวั ซึง่วิธีการปองกันภาวะกีบอกัเสบ

ที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เปนแนวทางหนึ่งเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตนำ้านมของฟาร์มโคนม

ได้
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Effects of boiling and grilling methods on cadmium 

concentrations in beef, pork, and nile tilapia tissues collected 

from Mahasarakham province and estimation of daily 

cadmium intake 

Wanachin Atsawanan1, Piyawat Saipan1*

Abstract

Objective – To study the effects of different cooking methods (boiling and grilling) on 

cadmium levels in beef, pork and nile tilapia were studied and to estimate daily intake 

rates of cadmium by daily consumption. 

Materials and Methods – All samples were randomly acquired from local markets in 

Mahasarakham province. Sample was boiled at 100±5 ºC for 10 minutes and grilled 

at 100±5 ºC for 5-10 minutes and then the samples were prepared by acid digestion 

and cadmium concentrations were measured by atomic absorption spectrophotometer.  

Results – The results showed that  grilling method significantly increased the levels of 

cadmium (cooked: uncooked) in meat of cattle (0.019: 0.070 µg/g) and this method 

significantly reduced cadmium concentrations in kidney of pigs (1.036: 2.545 µg/g) 

(p<0.05). Boiling of pork meat significantly increased cadmium concentration (cooked: 

uncooked) (0.653: 0.074 µg/g), but this method reduced metal levels inpigs kidney 

(1.362: 2.545 µg/g) (p<0.05). The daily intake of cadmium via consumption ranged 

0.009 - 6.510 µg/person/day which is below the value of provisional tolerable daily 

intake set by FAO/WHO. 

RESEARCH ARTICLE
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Conclusion – Boiling can increase the levels of cadmium in pork sample and grilling 

method increases the cadmium concentrations in beef. Cooking process may increase 

the risk on cadmium intake. However, daily intake of cadmium via consumption in the 

present study was lower than the recommended safety value of provisional tolerable 

daily intake.

Keywords: Cadmium, Cow, Pork, Nile tilapia, Cooking 

1Department of Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002 

*Corresponding author: spiyaw@kku.ac.th
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บทความวิจัย

ผลของวิธีการต้มและการย่างต่อปริมาณแคดเมียม

ที่พบในเนื้อเยื่อโค สุกร ปลานิล ที่เก็บตัวอย่าง

จากจังหวัดมหาสารคาม และการประเมินการได้รับแคดเมียม

วณาชิณญ์ อัศศวานันท์1  ปิยวัฒน์  สายพันธุ์1 *

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของวิธีการปรุงอาหารโดยการต้มและการย่างต่อปริมาณ

ของแคดเมียมในเน้ือเย่ือโค สุกร และปลานิล และนำาข้อมูลท่ีได้มาประเมินปริมาณการได้รับ

แคดเมียมผ่านการบริโภค 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เก็บตัวอย่างเนื้อ ตับ ไต และลำาไส้ของโค สุกร ปลานิล จากร้าน

จำาหน่ายในจังหวัดมหาสารคาม การต้มใช้อุณหภูมิ 100±5 ºC เปนเวลา 10 นาที และการย่าง

ใช้อุณหภูมิ 100±5 ºC เปนเวลา 5-10 นาที แล้วนำาไปวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียม

โดยการย่อยด้วยกรดและเครื่องมืออะตอม มิกแอบซอบชั่นสเปกโตรโฟโตรมิเตอร์

ผลการศึกษา วิธีการย่างทำาให้ปริมาณแคดเมียมเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ

เนื้อเยื่อที่ไม่ได้ปaรุง (การย่าง : เนื้อเยื่อสด) ในเนื้อโค (0.019 : 0.070 ไมโครกรัม/กรัม) และ

ทำาให้แคดเมียมมีปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำาคัญในไตสุกร (1.036 : 2.545 ไมโครกรัม/กรัม) 

(p<0.05) การปรุงอาหารด้วยการต้มทำาให้ปริมาณแคดเมียมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ (การต้ม 

: เน้ือเย่ือสด) ในเนื้อสุกร (0.653 : 0.074 ไมโครกรัม/กรัม) และวิธีการต้มทำาให้แคดเมียม

มปีริมาณลดลงอย่างมนียัสำาคญัในไตสกุร (1.362 : 2.545 ไมโครกรมั/กรมั) ผลการประเมนิการ

ได้รับแคดเมียมผ่านการบริโภคเนื้อเย่ือของตัวอย่างท่ีศึกษามีค่าระหว่าง 0.009 – 6.510 

ไมโครกรัม/คน/กรัม อยู่ในระดับที่ตำ่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ที่กำาหนดโดย FAO/WHO 
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ข้อสรุป  การปรุงอาหารด้วยวิธีต้มทำาให้ปริมาณแคดเมียมเพ่ิมขึ้นในเน้ือสุกร ส่วนวิธีการย่าง

ทำาให้ปริมาณแคดเมียมเพ่ิมข้ึนในเน้ือโค ดังน้ันการปรุงอาหารอาจเพ่ิมความเสี่ยงการได้รับ

แคดเมียมได้ อย่างไรก็ตามผลการประเมินการได้รับแคดเมียมผ่านการบริโภคมีค่าอยู่ในระดับ

ที่ปลอดภัย

ค�าส�าคัญ : แคดเมียม โค สุกร ปลานิล การปรุงอาหาร 

1ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 40002

*ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ: spiyaw@kku.ac.th
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Introduction 
 Cadmium is known to produce toxic effects including kidney dysfunction, 

skeletal damage and reproductive deficiencies in both animal and human (ATSDR, 

2012; Shi et al., 2017; Yu et al., 2017). The FAO/WHO Joint Expert Committee on Food 

Additives established a tolerable dietary intake level of cadmium and a threshold to 

safeguard population health at 25 µg/kg body weight/month (0.83 µg/kg body weight 

or 58 µg/day for a 70-kg person) (FAO/WHO, 2010). Cadmium is used for the following: 

batteries (83%), pigments (8%), coating and plating (7%), stabilizers for plastics (1.2%) 

and other uses (0.8%) (ATSDR, 2012). The increasing of heavy metals from industries, 

agricultures and community wastes has been discharged into the environmental 

media. Animal can accumulate cadmium via intake of contaminated feed, soil, and 

water. Many studies have been conducted on the contamination of different foods of 

animal origin with cadmium in the different part of the world with ranges from 0.0005 

to 2.00 µg/g in freshwater fish; not-detected to 19.60 µg/g in cattle; not-detected to 

40.14 µg/g in pork (EFSA, 2012; Gil-Manrique et al., 2017; Gonzalez et al., 2006; Huque 

et al., 2014; Munoz et al., 2017; Saipan et. al., 2014; Satarug et al., 2017; Tomovic et 

al., 2011; Wiech et al., 2017; Yatmark et al., 2010). Cadmium is highly persistent in the 

environment and retained in tissues and organs for 9-45 years thus it ranks seventh in 

the ATSDR list of elements posing the most significant potential threat to human health 

(ATSDR, 2012). In Thailand, studies of cadmium problems have been reported in some 

areas of Thailand such as in the Tak province in the northern part. Yatmark et al. (2010) 

reported that cadmium levels in kidneys of cattle and swine collected from Tak province 

ranged from 0.02 – 19.60 and 0.09 – 40.14 µg/g. However, there is little published data 

available regarding on the current levels of cadmium in foods of animal origin from the 

northeastern region. 

 Cadmium levels varies between differences organs and animals including the 

different cooking methods. The cooking process can be reduced or increased heavy 

metal contents in food. Okareh and Akande (2015) reported that cadmium content in 

catfish were decreased after boiling (2.2±2.0 µg/g), frying (2.8±2.0 µg/g) and grilling 

(5.7±1.6 µg/g) when compared with fresh sample (8.8±5.1 µg/g). Perello et al. (2008) 
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presented that fried and grilled methods were increased cadmium levels in sardine 

sample (<0.002 µg/g to 0.003 µg/g) while decreased in beef and pork samples (0.002 

µg/g to <0.002 µg/g). Knowledge of the actual toxic element levels in ready to eat of 

food is important for quantifying contaminant intake in human thus the study of the 

effect on the different cooking methods on heavy method in different foods is necessary. 

In the present study, cow, pork, and nile tilapia samples were taken from the local 

markets in Mahasarakham province, this province is the large area in the northeastern 

part of Thailand with population of 960,588. The economic growth and increasing 

population in this area may lead to a large emission and contamination of cadmium. 

All samples were analyzed of cadmium and conducted to assess the effect of cooking 

methods (boiling and grilling) on the level of cadmium measured in those samples 

including to estimate the dietary intake of cadmium by consumption.  

Materials and methods 
Sample collection and preparation

 Approximately 1,500 g of each sample of bovine (meat, liver and kidney), pork 

(meat, liver and kidney) and nile tilapia (meat and visceral organs) were randomly 

purchased in the 4 local markets in 4 districts of Mahasarakham province. Visceral 

organ of fish means intestine, kidney, and liver. The samples were put in polyethylene 

bags, placed in ice boxes, and transported to the laboratory. Each type of sample was 

allocated to 3 portions; one for uncooked and two groups for two cooking methods 

(500 g/group). All samples were washed with deionized water, homogenized, weighed, 

and kept at -4 °C until analysis. Weight and length of fish ranged 422.50 – 501.24 g 

and 30.25 – 38.50 cm.   

 Several methods of cooking food are grilling, boiling, frying, cooking under 

microwave radiation, etc. However, the most frequency methods for preparing foods 

from animal origin in private homes in the northeastern area are boiling and grilling. 

Sample was boiled on the electric stove  at 100±5 ºC for 10 minutes (stainless steel 

pots 25 cm in diameter with 500 ml distilled water). Grilling was done on a domestic 

electric roaster with automatic temperature control at 100±5 ºC for 5-10 minutes 
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depending on the type of the sample until the two side of sample was completed grilled 

(Gheisari et al., 2016; Joy et al., 2016).  

Determination of cadmium

 Cadmium level was determined after previous digestion of the sample. About 

2.5 g of sample was digested with 5 ml of 65% nitric acid (Suprapur, E.Merck, 

Germany) plus 1 ml of hydrochloric acid in TFM vessel Teflon with a Microwave 

Digestion System (Anton Paar GmbH - Multiwave 3000 (Microwave digestion system), 

Austria) heated up to 1,400 ºC for 30 minutes. After cooling solutions were filtered and 

made up to 25 ml with ultrapure water. Cadmium level was determined under specified 

condition according to the manufacturer as graphite furnace-atomic absorption 

spectrophotometer (Perkin Elmer PinAAcleTM 900Z). The reference solutions were 

prepared after successive dilutions from 1,000 mg/l of cadmium stock solution (Fuka, 

UK). Certified reference material of bovine muscle (SRM 1577b, NIST, USA) was used 

to verify the accuracy of the analyses. Recovery for cadmium ranged 90.20% and 

101.50%. The analytical detection limits for cadmium was 0.002 µg/g. The cadmium 

concentration found in the standard reference material was in good agreement with 

the certified values (98.95%). All samples were analyzed for cadmium in duplicate. 

Data analysis

 The differences levels of cadmium among tissues of cow and pork samples 

and cooking methods were used Analysis of variance and Turkey-Kramer multiple 

comparison test. T-test was used to test for the different cadmium concentration in fish 

sample by using SPSS Statistics version 17.0 for Windows.

Estimated daily intake (EDI)

 The mean daily cadmium intake by each food was calculated as follows: mean 

cadmium daily intake (µg/person/day) = (mean daily food intake, g/person/day) 

x (mean cadmium concentration in the corresponding foods, µg/g). The mean daily 

food consumption for Thai adults in the present study referred from the data of food 

consumption data of Thailand that reported by National Bureau of Agricultural 

Commodity and Food Standards, Thailand (ACFS, 2016) are (g/person/day): 10.91 of 

meat nile tilapia, 0.88 of meat cow, 0.24 of kidney cow, 9.97 of meat pork, 0.44 of liver 
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pork, and 0.05 kidney of pork. However, some tissues are not reported in ACFS (2016) 

study thus the author hypothesis of average daily consumption of visceral organ of 

fish, intestine of pork, cow intestine and liver are 0.44, 0.44, 0.24, and 0.24 g/person/

day, respectively (these rates were equal intake rates of pork liver or kidney of cow).  

Results
Average concentration of cadmium in fish samples showed in Table 1. 

Cadmium levels measured in visceral sample (1.013±0.082 µg/g) was significantly 

higher level than muscle sample (0.002±0.002 µg/g) (p<0.05) and cooking methods 

were not significantly different level of cadmium in both organs (p>0.05).

Table 1. Cadmium concentrations in fish samples

 In pork, average cadmium levels were found; 0.074 to 2.545 µg/g in uncooked 

sample; 0.078 to 1.036 µg/g in grilled sample; 0.271 to 1.362 µg/g in boiled sample. 

Statistical analysis results presented that cadmium in raw kidney was statically 

significant higher than those in muscle, intestine and liver (p<0.05). Boiling of muscle 

sample was higher cadmium level than uncooked and grilled sample (p<0.05) while 

grilling and boiling of kidney samples were element concentrations lower when 

compared with uncooked food.   
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of cadmium in both organs (p>0.05). 

 
 

Table 1. Cadmium concentrations in fish samples 

Organs 
Cooking method (µg/g) 

Uncooked  
(n=20 each tissue) 

Grilled  
(n=20 each tissue) 

Boiled  
(n=20 each tissue) 

Muscle 0.002±0.002 0.003±0.004 0.002±0.004 
Visceral organs 1.013±0.082* 1.079±0.1450* 1.042±0.123* 
* Significantly difference from muscle (p<0.05) 
 
 In pork, average cadmium levels were found; 0.074 to 2.545 µg/g in uncooked sample; 
0.078 to 1.036 µg/g in grilled sample; 0.271 to 1.362 µg/g in boiled sample. Statistical analysis 
results presented that cadmium in raw kidney was statically significant higher than those in 
muscle, intestine and liver (p<0.05). Boiling of muscle sample was higher cadmium level than 
uncooked and grilled sample (p<0.05) while grilling and boiling of kidney samples were element 
concentrations lower when compared with uncooked food.    
 
Table 2. Cadmium concentrations in pork samples 

Organs 
Cooking method (µg/g) 

Uncooked  
(n=20 each tissue) 

Grilled  
(n=20 each tissue) 

Boiled  
(n=20 each tissue) 

Muscle 0.074±0.124a 0.078±0.151a 0.653±1.362b 

Intestine 0.402±0.173 0.222±0.242 0.271±0. 250 

Kidney 2.545±0.161b,* 1.036±0.361a,* 1.362±0.384a,* 

Liver 0.247±0.082 0.192±0.205 0.565±1.324 

a,bDifferent superscripts on the same row denote significant mean difference (p<0.05).  
*Denote significant differences among the samples on the same column (p<0.05). 
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Table 2. Cadmium concentrations in pork samples

Table 3 shows concentrations of cadmium on cow samples. Cadmium levels 

in kidney were significantly higher level than other samples (p<0.05). Boiling of kidney 

sample was decreased cadmium level than uncooked sample (p>0.05). Grilling 

method was increased cadmium concentration in muscle sample than raw and boiled 

samples (p<0.05).  

Table 3. Cadmium concentrations in cow samples



sample (0.002±0.002 µg/g) (p<0.05) and cooking methods were not significantly different level 
of cadmium in both organs (p>0.05). 
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Table 3 shows concentrations of cadmium on cow samples. Cadmium levels in kidney 
were significantly higher level than other samples (p<0.05). Boiling of kidney sample was 
decreased cadmium level than uncooked sample (p>0.05). Grilling method was increased 
cadmium concentration in muscle sample than raw and boiled samples (p<0.05).   
 
Table 3. Cadmium concentrations in cow samples 

Organs 
Cooking method (µg/g) 

Uncooked 
(n=20 each tissue) 

Grilled 
(n=20 each tissue) 

Boiled 
(n=20 each tissue) 

Muscle 0.007±0.004a 0. 019±0.004b 0.007±0.001a 
Intestine 0.016±0.002 0.018±0.002 0.037±0.055 
Kidney 4.026±2.173* 4.349±2.274* 2.802±1.170* 

Liver 0.120±0.072** 0.283±0.144** 0.146±0.342** 

a,bDifferent superscripts on the same row denote significant mean difference (p<0.05).  
*,**Denote significant differences among the samples on the same column (p<0.05). 
Table 4. Estimated cadmium daily intake  
Type Tissue Average intake 

rate 
(g/person/day)* 

cadmium 
concentration  
(µg/g) 

Estimated daily intake 
rate (µg/person/day) 

Fish  Meat 10.91 0.003 0.033 
 Visceral 

organ** 
0.44 1.079 0.475 

Pork Meat 9.97 0.653 6.510 
 Kidney 0.05 2.545 0.127 
 Liver 0.44 0.565 0.249 
 Intestine** 0.44 0.402 0.177 
Cow Meat 0.88 0.019 0.017 
 Kidney 0.24 4.349 1.044 
 Liver** 0.24 0.283 0.068 
 Intestine** 0.24 0.037 0.009 
Total    8.708 
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Table 4. Estimated cadmium daily intake 

*The data referred from National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards 

of Thailand (ACFS, 2016), ** Based on the author assumption.   

 Estimated daily intake (EDI) of cadmium via consumption of pork, cow and fish 

samples were 0.009 - 6.510 µg/person/day (Table 4). Meat of pork has the highest EDI 

(6.510 µg/day) followed by the cow kidney (1.044 µg/day) and offal of fish (0.475 µg/

day). Summary of daily intake was 8.708 µg/person/day (Table 4).

Discussion
 The overall cadmium concentrations in tissues followed the pattern kidney > 

liver > intestinal organ > muscle and cadmium accumulation in animal species were 

following trend: cow > pork > fish. Results of the present study were similarity results 

that observed by Callan et al. (2014), Ihedioha et al. (2012), Rose et al. (2010), Tomovic 




Table 3 shows concentrations of cadmium on cow samples. Cadmium levels in kidney 
were significantly higher level than other samples (p<0.05). Boiling of kidney sample was 
decreased cadmium level than uncooked sample (p>0.05). Grilling method was increased 
cadmium concentration in muscle sample than raw and boiled samples (p<0.05).   
 
Table 3. Cadmium concentrations in cow samples 

Organs 
Cooking method (µg/g) 

Uncooked 
(n=20 each tissue) 

Grilled 
(n=20 each tissue) 

Boiled 
(n=20 each tissue) 

Muscle 0.007±0.004a 0. 019±0.004b 0.007±0.001a 
Intestine 0.016±0.002 0.018±0.002 0.037±0.055 
Kidney 4.026±2.173* 4.349±2.274* 2.802±1.170* 

Liver 0.120±0.072** 0.283±0.144** 0.146±0.342** 

a,bDifferent superscripts on the same row denote significant mean difference (p<0.05).  
*,**Denote significant differences among the samples on the same column (p<0.05). 
Table 4. Estimated cadmium daily intake  
Type Tissue Average intake 

rate 
(g/person/day)* 

cadmium 
concentration  
(µg/g) 

Estimated daily intake 
rate (µg/person/day) 

Fish  Meat 10.91 0.003 0.033 
 Visceral 

organ** 
0.44 1.079 0.475 

Pork Meat 9.97 0.653 6.510 
 Kidney 0.05 2.545 0.127 
 Liver 0.44 0.565 0.249 
 Intestine** 0.44 0.402 0.177 
Cow Meat 0.88 0.019 0.017 
 Kidney 0.24 4.349 1.044 
 Liver** 0.24 0.283 0.068 
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et al. (2011). Mean concentrations of cadmium were found in this study that 0.002 – 

1.013 µg/g in fresh fish; 0.074 – 2.545 µg/g in uncooked pork and 0.007 – 4.026 µg/g 

in raw cow samples. The value obtained in the present study were generally compa-

rable to the concentrations reported in the other studies. Several studies have presented 

the variability of cadmium concentrations ranges 0.0005 – 2.00 µg/g in fresh water fish; 

not-detected – 19.60 µg/g in cattle; not-detected – 40.14 µg/g in pork (EFSA, 2012; 

Gil-Manrique et al., 2017; Gonzalez et al., 2006; Huque et al., 2014; Munoz et al., 2017; 

Saipan et. al., 2014; Satarug et al., 2017; Tomovic et al., 2011; Wiech et al., 2017; 

Yatmark et al., 2010). The Codex Alimentarius recommended the maximum 

permissible levels for cadmium are 0.05 µg/g in fresh fish (meat); 1, 0.5, 0,05 µg/g 

(meat, liver, kidney) in uncooked pork, and 1, 0.5, 0,05 µg/g (meat, liver, kidney) in 

raw tissues of cow (CODEX, 2014). The lev el of cadmium in the present study was 

lower than the CODEX (2014) set limit (1.0  µg/g) in muscle of fish. However, some 

liver samples (4 of 60 samples, 6.67%) and kidney of pork (9 of 60 samples, 15.00%); 

kidney of cow (8 of 60 samples, 13.33%) samples were above the acceptable levels. 

Miranda et.al. (2001) suggested that 1 to 15% of foods of animal origin in many 

countries studied have cadmium levels above 1 µg/g. However, FAO/WHO, Thailand 

and several countries have not yet set specification regulatory limits of cadmium for 

intestine or other offal except in kidney and liver.  

 Statistically analysis showed that there was not difference between the cooking 

methods in raw fish samples. In pork, boiling of muscle sample was higher than 

uncooked and grilled sample (p<0.05) while grilling and boiling of intestine and kidney 

samples were lower when compared with uncooked food. In cow, boiling of kidney 

sample was decreased cadmium level than uncooked sample. Grilling method was 

increased cadmium concentration in muscle sample than raw and boiled samples. 

Cooking methods can change the amount of heavy metals in foods. The reduction is 

related to the release of cadmium with soluble amino acids and uncoagulated proteins 

hence heavy metal usually binds with protein and then evaporated (Atta et al., 1997; 

Ersoy et al., 2006; Joyce et al., 2016; Perello et al., 2008; Wiech et al., 2017). The 

component of protein and lipid in tissue can be effect of the amount cadmium after 
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cooking, however the present study was not investigated. The factor for increasing 

heavy metals might be due to water losses as the result of boiling and grilling which 

increased the mass of metal concentration in the sample. Comparable of other studies, 

Joyce et al. (2016) reported that the concentration of cadmium was not affected by 

the cooking methods (boiling, grilling, frying) in fresh and smoked game meat (0.10 

µg/g). Okareh and Akande (2015) reported that cadmium content in catfish were 

decreased after boiling (2.2±2.0 µg/g), frying (2.8±2.0 µg/g) and grilling (5.7±1.6 µg/g) 

when compared with fresh sample (8.8±5.1 µg/g). Perello et al. (2008) presented that 

fried and grilled methods were increased cadmium levels in sardine sample (<0.002 

µg/g to 0.003 µg/g) while decreased in beef and pork samples (0.002 µg/g to <0.002 

µg/g). The finding of Wiech et al. (2017) showed that boiled crab (0.840±0.660 µg/g) 

was higher level of cadmium than fresh carb (0.024±0.012 µg/g). Cooking method can 

be changed the level of cadmium concentration depending on the cooking conditions 

(time, temperature, and medium of cooking) and the nature of food substance. 

However, it is difficult to directly compare the data of cooking methods on cadmium 

level among other studies because the residue magnitude can be influenced by the 

different of animal types, temperature, time, and medium of cooking. Generally, daily 

intake of cadmium by consumption ranges 7 – 28 µg/day (FAO/WHO, 2010). 

The present study showed that the estimated daily intake rate was 0.009 - 6.510 µg/

day and summary rate was 8.708 µg/day (Table 4) which below the safety level set by 

FAO/WHO (2010) at 58 µg/day. The present results obtained the intake rate of 

cadmium were comparable to those found in other studies; 18 µg/day in Chile (Munoz 

et al., 2017), 16 µg/day in Canary Islands (Rubio et al., 2006), 9.52 - 11.56 µg/day in 

UK (Rose et al., 2010), 12 µg/day in Lebanon (Nasreddine et al., 2010), 11.51 µg/day 

in Serbia and 9.52 µg/day in Belgium (Serbic et al., 2013). 
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Conclusion
 The results of the present study presented that higher concentration of 

cadmium was found in the visceral organ than in muscle. It was noted that after boiling 

and grilling there were a significant increased the concentration of cadmium in meat 

pork and cow meat. From this study, it may be concluded that acceptable daily intake 

of cadmium was still within safety levels. However, further investigation is necessary 

and so many Thai people consumed of a wide variety of tissues e.g. spleen, heart, 

head, gill or other visceral organs of foods from origin animals and variety of cooking 

methods. 
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Effects of Vitrification on Ultrastructural Changes of Mature 
and Immature Bovine Oocytes

Chatree  Chumnandee1,3   Pinich  Wangsomnuk2   Saksiri  Sirisathien1*

Abstract
Objective - To evaluate the ultrastructural changes of mature (metaphase II stage; MII) 
and immature (germinal vesicle stage; GV) bovine oocytes after vitrification with 
supplementation of polyvinyl alcohol (PVA).
Materials and methods – The oocytes were randomly assigned into 4 groups. Group 
1: Fresh GV oocyte, group 2: Vitrified GV oocyte, group 3: Fresh MII oocyte, and group 
4: Vitrified MII oocyte. 0.1%PVA was adding into vitrification solution as ice blocking 
agent for vitrified oocytes groups.
Results - Transmission Electron Microscope (TEM) elucidated that the abnormality of 
mitochondria, cortical granules and vesicles can be observed in both of vitrified GV 
and vitrified MII oocytes. Vitrified GV oocytes showed varied sizes of vesicles which 
clustered throughout ooplasm and become confluent. Cortical granules decreased in 
electron density and some of mitochondria vacuoles appeared inside mitochondria 
matrix. In vitrified MII oocytes, a few of vesicle were extended to white line as ribbon 
shape. Cortical granules decreased in electron density and pleomorphic mitochondria, 
disappearance of cristae and an unclear delineated membrane were found. 
Conclusion - Both vitrified GV and vitrified MII bovine oocytes showed damaged 
ultrastructure such as in mitochondria, cortical granule, and vesicle.

Keywords: bovine oocyte, cryopreservation, vitrification, ultrastructure
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ผลของการวิทริฟิเคชันต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างระดับเซลล์
ของโอโอไซต์โคระยะเจมินอลเวสซิเคิลและเมทาเฟสที่สอง

ชาตรี   ชำานาญดี1,3   พินิจ   หวังสมนึก2   ศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร1*

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับเซลล์ของโอโอไซต์โคระยะสมบูรณ์
พร้อมปฏิสนธิ หรือเมทาเฟสที่สอง และระยะไม่สมบูรณ์พร้อมปฏิสนธิ หรือเจอมินอลเวสซิเคิล
ภายหลังการเก็บรักษาโดยการแช่แข็งแบบวิทริฟิเคชัน ด้วยการเสริมโพลีไวนิลแอลกอฮอล์
ในสารละลายวิทริฟิเคชัน
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ โดยแบ่งกลุ่มการทดลองเปน 4 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 โอโอไซต์ระยะ
เจอมินอลเวสซิเคิลที่ไม่ผ่านการวิทริฟิเคชัน กลุ่มท่ี 2 โอโอไซต์ระยะเจอมินอลเวสซิเคิลท่ี
ผ่านการวิทริฟิเคชัน กลุ่มที่ 3 โอโอไซต์ระยะเมมทาเฟสท่ีสองท่ีไม่ผ่านการวิทริฟิเคชัน และ
กลุ่มท่ี 4 โอโอไซต์ระยะเมทาเฟสที่สองที่ผ่านการวิทริฟิเคชัน โดยเสริมโพลีไวนิลแอลกอฮอล์
ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ในสารละลายวิทริฟิเคชัน
ผลการทดลอง การประเมินด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบลำาแสงส่องผ่านพบว่ามี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับเซลล์ของทั้งโอโอไซต์ระยะเจอมินอลเวสซิเคิลและโอโอไซต์
ระยะเมทาเฟสที่สองท่ีผ่านการ วิทริฟิเคชัน โดยกลุ่มโอโอไซต์ระยะเจอมินอลเวสซิเคิลท่ีผ่าน
การวิทริฟิเคชันแสดงการเปลี่ยนแปลงของเวสซิเคิลมีขนาดที่แตกต่างกันและพบว่ามีการรวม
กันเปนแนวเชื่อมต่อเนื่องกันกันเปนสาย คอร์ติคอลแกรนูลมีความเข้มของอิเล็กตรอนลดลง 
และไมโตคอนเดรยีมกีารสร้างแวควิโอลข้ึนภายใน ส่วนกลุม่โอโอไซต์ระยะเมทาเฟสทีส่องทีผ่่าน
การวิทรฟิิเคชนั พบการเปลีย่นแปลงของเวสซเิคลิบางส่วนท่ีมลัีกษณะเปนริว้หรอืแนวยาวสีขาว
คล้ายแผ่นริบบิ้น คอร์ติคอลแกรนูลมีความเข้มของอิเล็กตรอนลดลง และไมโตคอนเดรีย
มีรูปร่างแบบเกิดขึ้นหลายลักษณะ (pleomorphic) นอกจากนี้พบลักษณะการสูญเสียหรือ
การเสื่อมสลายของทั้งส่วนคริสตีและเยื่อหุ้มไมโตคอนเดรีย
ข้อสรปุ พบว่าภายหลงัการวิทรฟิิเคชนัของโอโอไซต์โคท้ังระยะ GV และระยะ MII แสดงให้เหน็
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Introduction
 Slow freezing and vitrification have been the two techniques used for oocytes 

cryopreservation. Vitrification provided to overcome a limitation of slow freezing 

technique through reduced past of costs, does not require special freezers (Rall and 

Fahy, 1985; Bettencourt et al., 20090) and high viability of oocytes (Cao et al., 2009; 

Fasano et al., 2010). However, the developmental competence of vitrified oocytes has 

been less successful when compared to survival rates (Spricigo et al., 2014; Ezoe et 

al., 2015). Therefore, the oocytes were vulnerable to low temperature resulting in cell 

injury (Massip, 2003). 

 Previous studies have been reported harmful effects of cooling damage on 

vitrified mature (metaphase II stage; MII) bovine oocytes causing in disorder of meiot-

ic spindle and microtubules (Morato et al., 2008). Ultrastructural studies on vitrified 

immature (germinal vesicle stage; GV) bovine oocytes have been demonstrated that 

gap junction between cumulus cell and oocyte might disturbance (Diez et al., 2005). 

 Ultrastructural changes of zona pellucida, mitochondria, cortical granules, 

vesicles and nucleus have been observed in vitrified bovine oocytes. Those of chang-

es have been presented that identical abnormalities remain undetectable by

 stereomicroscopy (Bettencourt et al., 20090). The ultrastructural changes of several 

vitrified mammalian oocytes have been reported in oocytes include normal mitochondria 

distribution and cracked lipid droplets in vitrified mature porcine oocytes (Fu et al., 

2009), numerous mitochondria uniformly scattered within ooplasm in immature vitrified 

canine oocytes (Turathum et al., 2010), and small and slender mitochondria in mature 

vitrified human oocytes (Nottola et al., 2009). The ultrastructure of fresh and vitrified 

bovine oocytes has been studied (Hyttel et al., 1986; Fuku et al., 1995). However, the 

vitrified-warmed process may be to resulting in ultrastructural changes and leading to 

poor development of oocytes. 

 Due to ice crystal formation could damage vitrified oocytes, the effective 

polyvinyl alcohol (PVA) as an ice blocking agent has been reported at lower molecular 

weights. PVA is a synthetic agent whose various molecular weights ranging from 

9,000-150,000 Da (Wowk et al., 2000). The vitrification of bovine oocytes using a 
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relatively high molecular weight PVA (30,000-70,000) as an ice blocking agent have 

been reported with limited success (Vieira et al., 2008). The available PVA of 

conducting this experiment was 9,000-10,000 Da of molecular weight. According to 

stage-dependent cryodamage, the ultrastructure of mature oocytes was compared 

with that of immature oocytes. Therefore, the objective of this study was to evaluate 

the effect of vitrification on ultrastructural changes of mature and immature bovine 

oocytes.

Materials and methods
Collection of oocytes and in vitro maturation (IVM)

 Bovine ovaries were transported from a local slaughterhouse in Khon Kaen 

province to laboratory and used within 3 h. Cumulus oocyte complexes (COCs) were 

collected from follicles of diameter 2-6 mm. by aspiration technique using 18-gauge 

needle and 5 ml syringe. Only COCs with homogeneous cytoplasm and at least 2 

layers of cumulus cell were selected. A group of 20 COCs was matured in 100 µl of 

maturation medium comprised of TCM-199 with Earle’s salt (M0650, Sigma, USA) 

supplemented with 5% fetal bovine serum (FBS), 10 ng/ml epidermal growth factor 

(EGF, E9644, Sigma, USA) and 0.025 Armour Unit/ml follicle stimulating hormone (FSH, 

F-2283, Sigma, USA). The maturation drops were covered with mineral oil (M8410, 

Sigma, USA) and cultured at 38.6 in 5% CO
2
 humidified air atmosphere. 

Vitrification and warming of oocytes

 TCM-199 with 20% FBS was used as the basal medium for vitrification. The 

vitrification solution (VS) was ethylene glycol (EG, 03750, Fluka, USA) combined with 

dimethyl sulfoxide (DMSO, 23500.260, VWR BDH Prolabo, UK) in a basal medium. 

The vitrification processes were carried out on a 38.5 warm plate.

 Mature oocytes were partially denuded from cumulus cells by exposing to 

0.025 % hyaluronidase (H3506, Sigma, USA) solution for 5 min (Papis et al., 2000). 

Vitrification was carried out using to the microdroplet technique described by Papis et 

al.(2000) with some modifications. A group of 3-4 oocytes were equilibrated in 

vitrification solution 1 (VS1; 10%EG + 10%DMSO) for 2 min. Subsequently, the oocytes 
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were placed into vitrification solution 2 (VS2; 20% EG + 20% DMSO and 0.5 M sucrose) 

with 0.1%PVA (360627, Sigma-Aldrich, USA) as ice blocking agent (Wowk et al., 2000). 

Immediately, the group of oocytes was directly dropped from the glass pasteur pipette 

into liquid nitrogen which contained in a styrofoam box. The time from exposure of 

oocytes in VS2 to drop into liquid nitrogen was within 30 s. The volume of microdroplet 

was approximately 2±0.56 µl. For storage, the microdroplets were kept into 1.5 ml 

cryotube (20-25 oocytes per cryotube) and stored in liquid nitrogen.

 The COCs (GV stage oocytes) were partially denuded from cumulus cells by 

exposing to 0.025 % hyaluronidase solution for 5 min before vitrification. The vitrification 

process was carried out as described in mature oocytes. 

 Warming was performed on a 38.5 warm plate in four wells plate. For GMP 

method (experiment 1), placing the tip of GMP directly into thawing solution 1 (TS1) 

(basal medium and 0.26 M sucrose) for 20 s and then gently expelled into medium to 

complete 1 min. For microdroplet method (experiment 2, 3 and 4), pouring the micro-

droplets to TS1 for 1 min. After that, the oocytes were placed into thawing solution 2 

(TS2) (basal medium and 0.13 M sucrose) for 2 min and then washed two times in 

basal medium for 5 min each time. Finally, the oocytes were placed in an IVM medium 

for 1-2 h. 

Preparation of oocytes for transmission electron microscope (TEM)

 Fresh and vitrified GV oocytes were fixed immediately after collection as COCs 

while fresh and vitrified MII oocytes were fixed at 22-24 h after culturing. The oocytes 

were fixed in 4% glutaraldehyde in 0.1 M sodium phosphate buffer, pH 7.2-7.4, at 4 

for 24 h and sent to laboratory within 24 h. The processed of washed, post-fixed, 

dehydrated, embedded in epoxy resin, serially section and stained were carried out 

as previously described (Morato et al., 2008) and obtained by central laboratory and 

greenhouse complex, faculty of Agriculture, Kamphaeng Sean Campus, Kasetsart 

University. Ultrastructural changes were examined and photographed at electron 

laboratory, Research Instrument Center, Khon Kaen University (Tecnai G2 20, FEI 

company) and Science Lab Centre, Faculty of Science, Naresuan University (Tecnai 

12, Philips). Ultrastructural changes were assessed and interpreted according to 

described by Hyttel et al. (1986) and Fuku et al. (1995). 
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Experimental design 

 The oocytes for vitrification were incubated into 1 µM Taxol (T7402, Paclitaxel, 

Sigma, USA) for 15 min prior to vitrification (Morato et al., 2008). This experiment was 

to evaluate effect of vitrification on ultrastructural changes of MII and GV bovine oocytes. 

The oocytes (n=306) were randomly divided into 4 groups: 1) fresh GV stage; COCs 

oocytes were used immediately (n=70), 2) vitrified GV stage; COCs oocytes were used 

immediately for vitrification (n=60), 3) fresh MII stage; oocytes were cultured for 24 h 

(n= 96), and 4) vitrified MII stage; oocytes were cultured for 22 h and vitrification (n=80). 

Results
Ultrastructure of fresh GV oocytes 

 A semi-thin section of fresh GV oocyte showed a normal COC with enclosed 

with tightly compacted cumulus cells (Figure 1A). Figure 1B represented the typical 

ultrastructure of normal GV oocytes at 2850 x of magnification (2µm), which is illustrated 

by cluster of cortical granules (3-5 cells) peripherally located along plasma mem-

brane and numerous vesicles scattered throughout ooplasm. Numerous mitochondria 

were scattered within pericortical ooplasm. Golgi complexes were detected clearly 

delineated with stack elongated sacs and secretory granules (Figure 1C). The high 

magnification at 15000 x (500 nm), the mitochondria were observed by a few rarely 

disappearance of cristae and partly vacuolization (Figure 1D). A shape of mitochondria 

were identified both of typically round and elongated.
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Figure 1. Transmission electron micrographs of fresh GV stage. A) Semi-thin section 

of a COC with normal zona pellucida (ZP), ooplasm (OP) and cumulus cell (CC). 

B) Contains a small alignment of cortical granules (CG) (arrow). C) Vesicle (V) and 

Golgi complex (G). D) Vacuolated mitochondria (VM), elongated mitochondria (EM) 

and round mitochondria (RM)

Ultrastructure of vitrifi ed GV oocytes
 A semi-thin section of vitrified GV oocyte revealed a regular round shape with 

the nucleus clearly observable and located at peripheral of oocyte (Figure 2A). Zona 

pellucida was appeared regularities and continuous. Ultrastructural changes were 

showed after vitrification. There was a decreased cumulus cell projections density 

and varied in size of vesicles (Figure 2B). Numerous vesicles were clustered through-

out ooplasm and become confluent. Cortical granules were isolated and decreased 

electron density (Figure 2C). A few of lysosome were detected and contained high 

electron density granules. The mitochondria were accumulated at pericortical ooplasm. 

At high magnification (15000 x ;500 nm), the mitochondria were exhibited both round 

and elongated shape with a few peripheral or transversal deformed cristae. Some of 
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them were appeared vacuoles inside mitochondria matrix and undulating mitochondria 

were seen (Figure 2D). 

Figure 2. Transmission electron micrographs of vitrified GV stage. A) Semi-thin section 

of a COC with normal nucleus (N), ZP ,OP and CC. B) Difference sizes of vesicles. 

C) Isolated CG (arrow). D) Vacuolated mitochondria (VM), deformed cristae (DC) 

and undulating mitochondria (UDM)

Ultrastructure of fresh MII oocytes 
 A semi-thin section of fresh MII oocyte was showed a round shape, 

a homogeneous ooplasm and first polar body (PB1) was seen within perivitelline space 

(Figure 3A). Ultrastructure analysis was exhibited solitary small cortical granules 

located along the plasma membrane and vesicles were broken become varied in size 

(Figure 3B). The mitochondria were clustered within pericortical ooplasm (Figure 3C). 

A few of mitochondria were revealed small vacuolization in matrix and deformed 

cristae (Figure 3D).
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Figure 3. Transmission electron micrographs of fresh MII stage. A) Semi-thin section 

of a COC with 1st polar body (PB). B) Solitary small cortical granules located along the 

plasma membrane (arrow). C) Accumulated mitochondria. D) Vacuolated mitochondria 

(VM), and round mitochondria (RM)

Ultrastructure of vitrifi ed MII oocytes 
A semi-thin section of vitrified MII oocyte was revealed an expansion of cumulus 

cells and PB1 was not identified (Figure 4A). Ultrastructure at low magnification 

(2100 x ; 5 µm), many vesicles were accumulated and become confluent. A few of 

them were extended to white line as ribbon shape (Figure 4B). Cortical granules were 

preserved in isolates similar to those seen in fresh MII oocyte but decreased electron 

density. Microvilli were observed in less number and shortened as transversal section 

(Figure 4C). At high magnification (15000 x ; 500 nm), pleomorphic mitochondria, 

disappearance of most of cristae and unclearly delineated membrane were found 

(Figure 4D). 
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Figure 4. Transmission electron micrographs of vitrified MII stage. A) Semi-thin section 

PB1 was not identified. B) White line as ribbon shape (arrow). C) Low electron density 

of isolated CG (arrow). D) Vacuolated mitochondria (VM), pleomorphic mitochondria, 

disappearance of most of cristae and unclearly delineated membrane (asterisk).

Discussion
 The ultrastructural changes of this study were showed decreased cumulus cell 

projections density and varied in size of vesicles in vitrified GV oocytes. Numerous 

vesicles were clustered throughout ooplasm and become confluent. Agreement with 

Fuku et al. (1995) has showed accumulated of cortical granules in vitrified GV oocytes. 

Diez et al. (2005) have been reported that cortical granules were altered distribution 

after warming process. Similarly, Turathum et al. (2010) reported that cortical granules 

were decreased of electron density. The results of our study were agreement with 

those of authors. The mitochondria were both round and elongated shape with a few 

peripheral or transversal deformed cristae (Curcio et al., 2014); Palmerini et al., 2014; 

Dai et al., 2015). Some of them were appeared vacuoles inside mitochondria matrix 

and undulating mitochondria were seen (Barakat et al., 2012).
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 The ultrastructure changes of vitrified MII oocytes at low magnification were 

presented many vesicles accumulated and become confluent. A few of them were 

extended to white line as ribbon shape. Similarly Hyttel et al. (1986) have been showed 

fragmented of zona pellucida and oolema. Cortical granules were preserved in isolates 

and decreased electron density. Similarly to Morato et al. (2008) have been 

demonstrated that cortical granules were low number with different sizes and decreased 

electron density.

 Numerous ultrastructural changes have been observed with vitrified oocytes 

such as vacuolated mitochondria (Fuku et al., 1995; Dai et al., 2015), meiotic spindle 

disassembly (Shi et al., 2006), fragmentation of DNA of MII chromosomes (Stachowiak 

et al., 2009), and swollen smooth endoplasmic reticulum (SER) (Schmidt et al., 1995) 

including decreasing number of cortical granules (Morato et al., 2008). This probably 

explained the difference between the high viability and low developmental competence 

of vitrified oocytes. Previous studies have stated that GV stage oocytes are extremely 

sensitive to cryopreservation due to the disturbance between cumulus cells and 

oocytes by damage of gap junction (Fuku et al., 1995; Dai et al., 2015). The 

communication between oocytes and cumulus cells was found to be important for 

synchronization of nuclear and cytoplasmic maturation (Gilchrist et al., 2008). 

This might imply that the GV stage oocytes are more vulnerable to cryopreservation 

than the MII stage oocytes.

 In current study, we supplemented 0.1% PVA in vitrification solution as described 

by our previous study (Chumnandee et al., in press). We observed the ultrastructural 

changes in each organelles and reported how abnormal results when compare with 

normal ultrastructure of fresh oocyte. We found abnormal ultrastructure in both vitrified 

GV and vitrified MII bovine oocytes but we limited mention of levels of damaging as 

quantitative result in this study. In our previous study, we found no positive effect of 

supplemented 0.1% PVA on viability (84.7±20.0%) while the percentage of blastocyst 

in the 0.1% PVA group (9.8±6.5%) was significantly higher than that of the vitrified 

control group (3.2±3.7%) of vitrified MII oocytes. However, supplementation of 0.1%

PVA had no improving effect on developmental competence of vitrified GV bovine 
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oocytes (0.8±1.3%) (Chumnandee et al., in press). This study implies that PVA had no 

effect on ultrastructure of both stages of vitrified bovine oocytes. Several ultrastructural 

alterations have been demonstrated including pleomorphic mitochondria, decreased 

electron density of cortical granules, and varied in size of vesicles. However, the 

developmental competence of vitrified MII oocytes was higher than vitrified GV oocytes 

in our previous study. Due to MII oocytes is completely nuclear maturation before 

vitrification, while vitrified GV oocytes must to overcome more process and longer 

incubation time than vitrified MII oocytes such as in vitro maturation and in vitro 

fertilization. This might mention that the damage of the ultrastructure after vitrification 

affect the further developmental competence.

Conclusion 
 In conclusion, both vitrified GV and vitrified MII bovine oocytes showed 

damaged ultrastructure such as mitochondria, cortical granule, and vesicle. The 

vitrification processes are necessary to be further improved to complete an acceptable 

developmental competence.
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วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.

KKU Veterinary  Journal
ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน

นโยบายบรรณาธิการ (Editorial policies)

 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. หรือ KKU Veterinary Journal จัดทำาโดยคณะ

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเปนสื่อในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

การค้นคว้าวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น สัตวศาสตร์และ

ชีวเวชศาสตร์ โดยใช้ระบบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาผลงานเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ (peer review) 

สำานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ไดร้บัรองให้เปนวารสารวิชาการระดบัชาต ิสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับ (Manuscript) ของผลงานทางวิชาการ

ท่ีต้องการตีพิมพ์ มายังกองบรรณาธิการ โดยต้องปฏิบัติตามคำาแนะนำาการเตรียมต้นฉบับ

อย่างเคร่งครัด เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในกระบวนการพิจารณาผลงาน ดังนั้นผู้เขียน

ควรอ่านคำาแนะนำาสำาหรับผู้เขียนอย่างละเอียด หรือถ้ามีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อ

บรรณาธิการของวารสารโดยตรง เกณฑ์การพิจารณาต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์จะใช้เกณฑ์มาตรฐาน

วารสารระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ. เช่น  ผลงานทางวิชาการของ

บุคคลากรภายในคณะฯ จะมีคณะกรรมการพิจารณาเปนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด

 นอกจากน้ี เพ่ือให้การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เปนไปตามมาตรฐานของ

คณะกรรมการนานาชาติของบรรณาธิการวารสารด้านการแพทย์ (International Committee 

of Medical Journal Editors) วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. จึงให้ผู้เขียนเตรียมต้นฉบับเปนไป

ตามคู่มือ Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: 

Writing and Editing for Biomedical Publication ตน้ฉบบัท่ีส่งมาให้พิจารณาลงพิมพ์ในวารสาร 

ตอ้งไดรั้บการรบัรองจากผูเ้ขียนรว่มทุกทา่น ตน้ฉบบัหรอืบางสว่นของตน้ฉบบัตอ้งไมเ่คยตพิีมพ์
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มาก่อน หรือกำาลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารหรือหนังสืออื่น ยกเว้น

การตีพิมพ์บทคัดย่อที่มีความยาวไม่เกิน 250 คำา ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสาร

สัตวแพทยศาสตร์ มข. แล้วถือว่าเปนลิขสิทธิ์ของวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.

คุณสมบัติการเปนผู้เขียน (Authorship) 

 บุคคลที่จะมีชื่อในฐานะเปนผู้เขียนในผลงานทางวิชาการท่ีต้องการตีพิมพ์ ควรจะมี

คุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

1) มีส่วนร่วมอย่างเด่นชัดในผลงานนั้น ได้แก่ การกำาหนดกรอบแนวคิดและออกแบบ การ

ค้นคว้าหรือ เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำาเปน  การวิเคราะห์และการแปรผลข้อมูลการศึกษาหรือวิจัย

2) มีส่วนสำาคัญในการร่างและแก้ไขต้นฉบับในเนื้อหาสำาคัญที่ต้องใช้ความรู้

3) มีโอกาสท่ีจะรับทราบและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขต้นฉบับในข้ันตอนต่าง ๆ และ

ให้การรับรองต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์

 บคุคลท่ีมสีว่นรบัผดิชอบเก่ียวกับการหาทุนวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มลู หรือให้คำาปรึกษา

ทั่วไปเพียงอย่างเดียว ไม่ถือว่ามีคุณสมบัติเปนผู้เขียน

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)

 เปนส่วนท่ีให้ระบุชื่อบุคคลที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยแต่มีคุณสมบัติการเปนผู้เขียนไม่

ครบถ้วน สามารถระบุเปนผู้ให้การสนับสนุน (contributors) และอาจระบุหน้าที่ในการให้

การสนับสนุน ตัวอย่างเช่น ผู้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะงานด้านเทคนิค ผู้ให้ความช่วยเหลือ

ในการเขียน และหัวหน้างานท่ีให้การสนับสนุนโดยทั่วไป นอกจากนี้ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุน

ทั้งหมดที่ให้การสนับสนุนไว้ในส่วนนี้ด้วย

การใช้สัตว์ในการศึกษาหรือทดลอง

 ในกรณีมีการใช้สัตว์มีชีวิตในการศึกษาหรือการทดลอง ต้องได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของสถาบันท่ีผู้เขียนสังกัด และผู้วิจัยต้องมี

ใบอนญุาตใช้สตัวเ์พ่ืองานทางดา้นวทิยาศาสตร ์ออกโดย สถาบนัพัฒนาการดำาเนนิการตอ่สตัว์

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สพสว.วช.) ถ้าสัตว์ถูก

เมตตาฆาต (euthanasia) ผูเ้ขียนตอ้งระบวุธีิท่ีใชใ้นการทำาเมตตาฆาตไว้ในสว่นของวัสดอุปุกรณ์

และวิธีการศึกษาให้ชัดเจน
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สไตล์การเขียนโดยทั่วไป

 ต้นฉบับภาษาไทย ควรใช้ถ้อยคำาและศัพท์ภาษาไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ โดยใช้

ตามพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานเปนบรรทัดฐาน และ

ศัพท์บัญญัติวิชาการในสาขาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือความสะดวกผู้เขียนอาจตรวจสอบศัพท์

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

php  คำาศพัท์ภาษาองักฤษทีบ่ญัญัตเิปนภาษาไทยแลว้ แตยั่งไมเ่ปนท่ีทราบกันแพร่หลาย หรอื

แปลแล้วเข้าใจยาก ให้ใส่ภาษาเดิมกำากับไว้ในวงเล็บหรือถ้ายังไม่เปนศัพท์บัญญัติ อนุโลมให้

ใชภ้าษาองักฤษได ้โดยการเขียนทับศพัท์ภาษาองักฤษตามหลกัของราชบณัฑติยสถาน  ยาและ

สารเคมีให้ตรวจสอบการสะกดที่ถูกต้องจาก USP Dictionary of USAN และ International 

Drug Name ชือ่การพิมพ์ชือ่วิทยาศาสตรข์องจลุชพี พืชหรอืสตัว์ ใหใ้ชต้ามประมวลนามศาสตร์

สากล (International code of nomenclature) ทำาใหเ้ดน่ชดัแตกต่างจากการพิมพ์ขอ้ความอืน่ๆ 

โดยพิมพ์ด้วยตัวเอน ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และยา ควรใช้ชื่อสามัญ หรือให้คำาจำากัดความ ชื่อ

การค้าอาจใช้ในกรณีที่เปนผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรือยาที่เฉพาะ และมีผลสำาคัญต่อการศึกษา

 ควรใช้ตัวย่อให้น้อยที่สุด ยกเว้นเปนตัวย่อมาตรฐานและหน่วยของการวัด ตัวย่อที่

ปรากฏเฉพาะในรปูภาพ หรอืตาราง ให้ระบขุยายความในคำาอธิบายประกอบรปูภาพหรอืตาราง 

ในการเขียนต้นฉบับภาษาอังกฤษ ไม่ควรใช้ตัวย่อขึ้นต้นประโยค ยกเว้นบางคำา เช่น ELISA, 

ACTH, EDTA, DNA, RNA ตัวย่อไม่ควรใช้ในชื่อเร่ือง ตัวย่อท่ีใช้ครั้งแรกในบทคัดย่อหรือใน

เนือ้หาต้องให้ชือ่เตม็ก่อน แล้ววงเลบ็ตวัย่อ ครัง้ต่อไปสามารถใช้ตวัย่อได้เลย หน่วยการวดัต่างๆ 

เช่น ความยาว ความสูง นำ้าหนัก ปริมาตร ให้ใช้ระบบ SI Unit อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียส 

ความดันเลือดเปนมิลลิเมตรปรอท

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์

 งานวจัิย (Original research) เปนผลงานจากการคน้ควา้ทดลองหรอืวิจยัทางวิชาการ

ที่ผู้เขียนหรือกลุ่มผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเอง

 รายงานทางคลินิก (Clinical report) เปนรายงานสัตว์ปวยทางคลินิก อาจรวมถึง

รายงานผลทางพยาธิวิทยา (Pathological report) สัตว์ปวยที่รายงานอาจมีจำานวนเท่าใดก็ได้ 

แต่ต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน หรือทางคณะบรรณาธิการพิจารณาเห็นประโยชน์ต่อวิชาการสัตวแพทย์

 บทความปรทัิศน์ (Review article) เปนบทความทบทวนวิชาการ หรอืบทความเทคนคิ 

(Technical article) ท่ีเขียนอย่างกระชับในเนื้อหาและแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างสำาคัญ 

ซึ่งเกิดข้ึนในรอบ 5 ปที่ผ่านมา และมีข้อมูลท่ีสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในทางคลินิก 

โดยเรียบเรียงจากการตรวจเอกสารวิชาการในสาขานั้น ๆ
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 การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ (Veterinary continuing education) เปนคอลัมน์

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ อาจมีได้หลายรูปแบบ

และในวารสารแต่ละฉบับอาจมีไม่ครบทุกรูปแบบ เช่น การตอบคำาถามจากแบบฝกหัด 

การอภิปรายกรณีตัวอย่างสัตว์ปวย การปรับให้เปนปจจุบัน (update) ในหัวข้อเรื่องทางคลินิก 

หรือประเด็นพิเศษ ที่คณะผู้จัดทำาเห็นสมควร

การเตรียมต้นฉบับผลงานการวิจัย

 ต้นฉบับจะเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ พิมพ์บนกระดาษขาวเอ 4 โดยพิมพ์

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

พร้อมตารางและภาพประกอบรวมแล้วไม่เกิน 10 หน้า และใส่หมายเลขหน้าและหมายเลข

บรรทัดกำากับไว้ 

 เพ่ือให้การดำาเนินการจัดพิมพ์วารสารเปนไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดจัด

เตรียมไฟล์ต้นฉบับอิเลคโทรนิค บนแผ่น CD ข้อมูล ต้นฉบับภาษาไทยพิมพ์ด้วยตัวอักษร 

Cordia new ขนาดตัวอักษร 16 ต้นฉบับภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia new 

ขนาดตัวอักษร 16 โดยการบันทึกเอกสารส่วนท่ีเปนเน้ือเรื่อง ด้วยโปรแกรม Microsoft word 

(รุ่น 2003 หรือสูงกว่า) พร้อมด้วยตาราง และรูปภาพ (ถ้ามี) การสร้างรูปภาพหรือกราฟ ท่ีมี

ส่วนประกอบย่อยภายใน เช่น ลูกศร กล่องคำา และเส้นต่างๆ จะต้องทำาการบันทึกมาให้

ทุกองค์ประกอบรวมเปนภาพเดียวกัน และองค์ประกอบของภาพไม่เคลื่อนที่เมื่อขยับภาพ

การล�าดับเรื่องควรเรียงดังนี้

หน้าที่ 1 (หน้าน�า หรือ Title page) ประกอบด้วย

ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด สื่อความหมาย

ได้ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาในเรื่อง  ไม่ควรใช้คำาย่อ ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร 

ถ้าชื่อเรื่องยาวมากอาจตัดเปนชื่อเรื่องรอง (Subtitle) ควรหลีกเลี่ยงการใส่วลีที่ไม่จำาเปน 

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

ชื่อผู้เขียน (Authors) ระบุชื่อของผู้เขียนให้ครบทุกท่านท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

พร้อมสถานที่ทำางาน และผู้เขียนท่ีให้การติดต่อ (Corresponding author) ให้กำากับด้วย

เคร่ืองหมายดอกจัน และให้แยกรายละเอียดของสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร 

และ/หรือ e-mail address ให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ
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หน้าที่ 2 ประกอบด้วย 

บทคัดย่อ (Abstract) บทความที่เปนงานวิจัย ปริทัศน์ และรายงานทางคลินิก ให้เขียนในรูป

บทคัดย่อเชิงโครงสร้าง (Structured abstract) ประกอบด้วย: วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการ 

ผลการศึกษา และข้อสรุป ควรเขียนสั้น ๆ  ให้ครอบคลุมสาระสำาคัญของเรื่องทั้งหมด มีทั้งภาษา

ไทยและภาษาองักฤษ ไมค่วรเกนิ 250 คำา และไมค่วรใชค้ำายอ่ในบทคดัย่อ ตน้ฉบบัท่ีเปนภาษา

อังกฤษ ต้องส่งบทคัดย่อภาษาไทยด้วย 

ค�าส�าคัญ (Keywords) คำาหรือข้อความสั้นๆ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อ เปนหัวข้อเรื่องสำาหรับทำาดัชนี

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

Library of Medicine เปนแนวทางในการให้คำาสำาคัญ รวมกันแล้วไม่ควรเกิน 5 คำา มีท้ังภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ 

 หน้าที่ 3 และ หน้าต่อๆ ไป ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ โดยพิมพ์ติดต่อกันตามลำาดับ    

ยกเว้นผลการศึกษาในส่วนที่เปนรูปภาพ กราฟ ตาราง และคำาอธิบายประกอบ ซึ่งให้แยกและ

แนบไว้ในส่วนท้ายสุดของต้นฉบับ (ต่อจากเอกสารอ้างอิง) ให้ใส่หมายเลขบรรทัดและ

หมายเลขหน้าในเอกสารส่วนนี้ด้วย 

บทน�า (Introduction) อธิบายถึงพ้ืนฐานท่ีมาและความสำาคญัของปญหาโดยมข้ีอมลูท่ีเพียงพอ

สำาหรับให้ผู้อ่านเข้าใจและแปรผลการศึกษาได้ และต้องทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะ

ส่วนท่ีมีความสำาคัญเท่านั้น นอกจากน้ีต้องระบุเหตุผล สมมุติฐานและวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาให้ชัดเจน 

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

ให้บอกรายละเอียดและลักษณะเฉพาะ สิ่งท่ีนำามาศึกษา เช่น ชนิดสัตว์ จำานวนสัตว์ เพศ 

นำ้าหนัก อายุ เปนต้น ถ้าใช้สัตว์ในการศึกษา ต้องระบุการได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จรรยาบรรณการใช้สตัว์เพ่ือการทดลองของสถาบนัทีผู่เ้ขยีนสงักัด 2) วิธีการ เริม่จากการอธิบาย

การออกแบบการศึกษาหรือการทดลอง (study or experimental design) มีรายละเอียดเพียง

พอทีผู้่อืน่สามารถทำาตามได้ ถ้าเปนวิธีการทีค่ดิค้นข้ึนใหม่ควรอธิบายโดยละเอยีด แต่ถ้าเปนวิธี

การท่ีทราบกันอยู่แล้วและมผีูเ้คยตพิีมพ์มาก่อน ไม่ต้องอธิบายซำา้แต่ควรเขยีนแบบอ้างองิและ

อธิบายเฉพาะส่วนที่ดัดแปลงหรือเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มาของยา หรือสารเคมี  และวิธี

วิเคราะห์ผลการศึกษาทางสถิติ ซึ่งรวมถึงการสรุปข้อมูล วิธีการทดสอบสมมุติฐาน และระดับ

นัยสำาคัญทางสถิติ

ผลการศึกษา (Results) ควรรายงานผลการศึกษาตามลำาดับหัวข้อท่ีอยู่ในการออกแบบ

การศึกษา อย่างชัดเจน ดูได้ง่าย ถ้าผลไม่ซับซ้อน ไม่มีตัวเลขมาก ให้บรรยายเปนร้อยแก้ว 
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ถ้ามีตัวเลขและตัวแปรมาก ควรใช้ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิโดยไม่ต้องอธิบายตัวเลขซำ้าอีก

ในเน้ือเรือ่ง ยกเว้นข้อมลูสำาคญัๆ นอกจากนี ้ถ้ามชีือ่รปูภาพ ปายในรปูภาพ ชือ่ตาราง หมายเหตุ

ท้ายตาราง และเนื้อหาในตารางต้องทำาเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด  

วจิารณ์ (Discussion) เน้นในประเดน็หรอืมมุมองท่ีใหม่และสำาคัญของการศกึษา ไม่ต้องอธิบาย

ข้อมลูในรายละเอยีดซำา้ในส่วนบทนำา วัสดุอปุกรณ์และวิธีการ สำาหรบัการศกึษาทีเ่ปนการทดลอง 

การอภิปรายอาจเริม่ทีก่ารสรปุสัน้ๆ ในประเดน็หลกัทีค้่นพบ ให้อธิบายกลไก เหตผุล หรอืตรรกะ

สำาหรับสิ่งที่ค้นพบ เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกับการศึกษาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ระบุ

ข้อจำากัดของการศึกษา วิจารณ์ผลที่ไม่ตรงตามที่คาดหวังอย่างไม่ปิดบัง และระบุความสำาคัญ

ของสิ่งที่ค้นพบกับการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตและต่อคลินิกปฏิบัติ 

ข้อสรุป (Conclusion) ผลท่ีได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่ หลีกเลี่ยงการใช้

ข้อความสรุปที่ไม่มีคุณภาพ เพราะข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะสรุปได้แบบนั้น ควรเขียนอย่าง

ย่อๆ โดยกล่าวถึงผลสรุปท่ีได้จากการศึกษาทดลอง  และคุณค่าของงาน  เพ่ือผู้อ่านจะได้เข้าใจง่ายข้ึน

 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)  ดูหลักเกณฑ์จากที่กล่าวถึงแล้วข้างต้น

เอกสารอ้างอิง (References)  กรุณาดูหมายเหตุ (1)

ค�าบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง   กรุณาดูหมายเหตุ (2)

การเตรียมรูปภาพ  และตาราง   กรุณาดูหมายเหตุ (3)

หมายเหตุ (1): การอ้างอิงเอกสาร (Citations)

  เอกสารอ้างอิงควรเปนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการประเภทมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการพิจารณา (peer-reviewed journals) การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการในรูปแบบอื่น

ควรหลกีเลีย่งยกเว้นในกรณีทีม่คีวามจำาเปนย่ิง การเขียนอา้งองิเอกสารในบทความทางวิชาการ

ทุกประเภท จำาเปนต้องมีการอ้างอิงไว้ทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนท้ายเรื่อง วารสาร

สัตวแพทยศาสตร์ มข. กำาหนดให้การเขียนอ้างอิงเอกสารเปนไปตามหลักเกณฑ์ของ

ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการนำามาใช้ในวารสารฯ 

การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง (In-text citations)

 การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง เปนการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการอ้างอิงคละไปใน

ส่วนเนือ้เรือ่ง ทำาใหท้ราบว่าข้อความในสว่นน้ันนำามาจากแหลง่ใด โดยวารสารสัตวแพทยศาสตร์ 

มข. กำาหนดให้ใช้ การอ้างอิงแบบตัวเลข (Number style) โดยระบุหมายเลขของเอกสาร

ที่ต้องการอ้างไว้ท้ายข้อความ เพ่ือบอกแหล่งที่มาของข้อความน้ัน โดยการใส่หมายเลขไว้

ในเครื่องหมาย [ ] เช่น [1] ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงเอกสารหลายๆ ชิ้นสำาหรับข้อมูลเดียวกัน 

ให้ใส่หมายเลขของเอกสารที่อ้างน้ันตามลำาดับ โดยคั่นแต่ละหมายเลขด้วยเครื่องหมาย, 
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เช่น [3,5,7,9] ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงเอกสารหลาย ๆ ชิ้นสำาหรับข้อมูลเดียวกัน และเอกสาร

อ้างองิเหล่านัน้มหีมายเลขทัง้ท่ีตอ่เน่ืองและไมต่อ่เนือ่งกัน เชน่ 1, 2, 3, 4, 5, 9 ให้ใชเ้ครือ่งหมาย 

- คัน่ระหว่างเอกสารหมายเลขเริม่ตน้และหมายเลขสุดท้ายในส่วนทีต่อ่เน่ืองกัน เขยีนการอา้งองิ

ในเนื้อหาได้ดังนี้ [1-5, 9] 

 การอ้างอิงแบบตัวเลขน้ี ให้อ้างอิงโดยใส่ตัวเลขตามลำาดับในเนื้อเรื่อง (Cited-order 

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

ใส่หมายเลขเดิมซำ้าได้อีก รายการเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มก็ให้จัดเรียงตามลำาดับการอ้างอิงใน

เน้ือเรื่องเช่นเดียวกัน โดยไม่จำาเปนต้องจัดเรียงตามลำาดับอักษรของชื่อผู้แต่ง บทความท่ี

บรรณาธิการรับตีพิมพ์แล้วแต่ยังไม่เผยแพร่ ให้ระบุ “กำาลังพิมพ์” (in press) หลีกเลี่ยง 

“ติดต่อส่วนตัว” มาใช้อ้างอิง เว้นแต่มีข้อมูลสำาคัญมากท่ีหาไม่ได้ทั่วๆ ไปให้ระบุชื่อ และวันที่

ติดต่อในวงเล็บท้ายชื่อเรื่องที่อ้างอิง 

การอ้างอิงส่วนท้ายเรื่อง (Reference citations)

 การอ้างอิงส่วนท้ายเรื่อง ผู้เขียนสามารถดูตัวอย่างได้จากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร

สัตวแพทยศาสตร ์มข. ฉบบัลา่สดุ การเขยีนอา้งองิท้ายเร่ืองตอ้งเขยีนเปนภาษาองักฤษท้ังหมด 

เพ่ือความสะดวกในการทำาอา้งองิโยงเปนฐานขอ้มลู ในกรณีบทความท่ีตพิีมพ์เปนภาษาไทยน้ัน 

ให้แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

อารินี ชัชวาลชลธีระ, จีระศักดิ์ ถิระธนบูรณ์, เรืองทอง กิจเจริญปญญา, พิสิทธ์ิ สุวรรณโชติ, 

ธนิกุล ศรีธัญรัตน์, พรพลอย ทองจุไร, และคณะ. การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Candida spp. 

ของกรดนำ้าส้ม นำ้าส้มสายชู และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์. วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 2551; 

17(3): 23-31.

แปลเปน Chatchawanchonteera A, Thiratanaboon J, Kitcharoenpunya R, Suwannachot 

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

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

หลักทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง 

- ให้ใส่ชื่อสกุลตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลาง  เช่น Anamnart C  Bluemke DA

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

คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามลำาดับ แต่ไม่เกิน 6 คน 

- ผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึ้นไป ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 คั่นด้วยเครื่องหมาย, ตามด้วยชื่อผู้แต่งคน
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ที่ 2 คั่นด้วยเครื่องหมาย, ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนท่ี 3 ไปเรื่อยๆ ตามลำาดับจนถึงคนท่ี 6 

แล้วตามด้วย คำาว่า et al.

- ผู้แต่งเปนหน่วยงานหรือสถาบัน ให้ใส่ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันตามท่ีปรากฏในเอกสาร 

โดยเริ่มจากหน่วยงานย่อยไปหาหน่วยงานใหญ่ ตามลำาดับ เช่น World Health Organization.  

Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives.

ชื่อเรื่อง ชื่อบทความ

- ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของคำาแรกเปนตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital letter) ส่วนคำาอื่นๆ ให้ขึ้นต้น

ด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นกรณีที่เปนชื่อเฉพาะ 

- กรณีที่มีชื่อเรื่องย่อยให้ใส่เครื่องหมาย: คั่นระหว่างชื่อเรื่องและชื่อเรื่องย่อยนั้น

ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือประกอบการประชุม/สัมมนา (Conference proceeding)

- ชือ่วารสารใชช้ือ่ย่อตามมาตรฐานสากลท่ีกำาหนดไว้ในระบบของ National Library of Medicine 

(NLM) ซึ่งยึดตามกฎการเขียนคำาย่อของ American National Standard for Information 

Sciences-Abbreviation of Titles of Publications.

- สำาหรับวารสารภาษาไทยที่ยังไม่มีชื่อย่ออย่างเปนทางการ ให้ใช้ชื่อเต็มที่ปรากฏที่หน้าปก

- ชื่อหนังสือให้ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือและชื่อเฉพาะ 

นอกนั้นใช้ตัวเล็กทั้งหมด

- ชื่อหนังสือประกอบการการประชุม/สัมมนาที่ใช้ชื่อตามการประชุม/สัมมนา ให้ใส่ชื่อเต็ม

ตามที่ปรากฏในเอกสารและพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของคำาสำาคัญทุกคำาเปนตัวพิมพ์ใหญ่

- ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือประกอบการประชุม/สัมมนา พิมพ์เน้นโดยการพิมพ์

เปนตัวเอน (italic)

ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของวารสาร

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

ปพิมพ์; เล่มที่ของวารสาร (ฉบับที่): เลขหน้า. 

- กรณีวารสารมีเล่มผนวกหรือเล่มพิเศษ (Volume with supplement) ให้พิมพ์ Suppl 

ต่อจากปที่โดยไม่ต้องอยู่ในวงเล็บ เช่น 2004; 87 Suppl 1: s27–35

- เลขหน้าให้ใส่เลขหน้าแรก-เลขหน้าสุดท้าย โดยใช้ตัวเลขเต็มทั้งหน้าแรกและหน้าสุดท้าย
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ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของหนังสือ

- คร้ังท่ีพิมพ์ (Edition) ถ้าเปนการพิมพ์ครัง้ 1 ไมต่อ้งใสใ่นรายการอา้งองิ ให้ใสเ่มือ่เปนการพิมพ์

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

- สถานที่พิมพ์ ให้ใส่ชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัด ซึ่งเปนสถานที่พิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ หากใน

หนังสือบอกชื่อเมืองไว้หลายชื่อ ให้ใส่ชื่อแรกเท่าน้ัน ในกรณีที่ต้องการระบุชื่อรัฐหรือเขต

หรือแคว้นต่อจากชื่อเมือง ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมาย ( ) โดยอาจใส่เปนชื่อย่อหรือชื่อเต็มก็ได้ 

ถ้าหากไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ให้ใช้คำาว่า n.p. ซึ่งย่อมาจาก no place of publication 

- สำานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใส่ชื่อสำานักพิมพ์ตามท่ีปรากฏในหนังสือ กรณีท่ีสำานักพิมพ์

เปนหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ให้ใส่ชื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้นเปนสำานักพิมพ์

ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง

อ้างอิงบทความจากวารสาร (Articles in journals)

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

ผู้แต่ง 2-6 คน

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

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

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

ผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึ้นไป

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

 et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately detects common

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

 869-875.

ผู้แต่งเปนหน่วยงานหรือสถาบัน

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

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

 40(5): 679-686.

อ้างอิงหนังสือทั้งเล่ม

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

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

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

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

พิมพ์; ปพิมพ์. p. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

5. Rojko JL, Hardy WD Jr. Feline leukemia virus and other retroviruses. In: Sherding

 RG, editor. The cat: diseases and clinical management. New York: Churchill 

 Livingstone; 1989. p. 229-332.

อ้างอิงหนังสอืประกอบการประชมุ เอกสารการประชมุวชิาการ (Conference proceedings)

ชื่อบรรณาธิการ, editor(s). ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม; วัน เดือน ปที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม. 

เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์; ปพิมพ์.

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

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

 Springer; 2002.

อ้างอิงบทความที่น�าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference papers)

ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง. In: ช่ือบรรณาธิการ, editor(s). ช่ือหัวข้อหรือเร่ืองการประชุม. ช่ือการประชุม; วัน 

เดือนปท่ีประชุม; สถานท่ีจัดประชุม. เมืองท่ีพิมพ์: สำานักพิมพ์; ปพิมพ์. p. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

7. Arendt, T. Alzheimer’s disease as a disorder of dynamic brain self-organization.

 In: van Pelt J, Kamermans M, Levelt CN, van Ooyen A, Ramakers GJ, Roelfsema 

 PR, editors. Development, dynamics, and pathology of neuronal networks: from 

 molecules to functional circuits. Proceedings of the 23rd International Summer 

 School of Brain Research; 2003 Aug 25-29; Royal Netherlands Academy of Arts 

 and Sciences, Amsterdam, Netherlands. Amsterdam: Elsevier; 2005. p. 355-378.

อ้างอิงที่เปนวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation)

ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปพิมพ์.

8. Zhao C. Development of nanoelectrospray and application to protein research and 

 drug discovery [dissertation]. Buffalo (NY): State University of New York; 2005. 

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

 engineering [dissertation]. Berkeley (CA): University of California; 2000. 

อ้างอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Material)

อ้างอิงบทความวารสารบนอินเทอร์เน็ต (Journal article on the Internet)

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร [ประเภทของสื่อ]. ปพิมพ์ [cited ป เดือน วันที่]; เล่มที่ของ

วารสาร (ฉบับที่): หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. Available from: http://………….
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10. Terauchi Y, Takamoto I, Kubota N, Matsui J, Suzuki R, Komeda K, et al. Glucokinase 

 and IRS-2 are required for compensatory beta cell hyperplasia in response to

 high-fat diet-induced insulin resistance. J Clin Invest [Internet]. 2007 [cited 

 2007 Jan 5]; 117(1): 246-257. Available from: 

http://www.jci.org/cgi/content/full/117/1/246

อ้างอิงเอกสาร/บทความที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ [ประเภทของสื่อ]. ชื่อหน่วยงานท่ีเผยแพร่/เจ้าของเว็บไซต์; ปพิมพ์ 

[cited ป เดือน วันที่]. Available from: http://………….

11. Richardson ML. Approaches to differential diagnosis in musculoskeletal imaging

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

 2000 [cited 2006 Nov 1]. Available from: 

http://www.rad.washington.edu/mskbook/index.html

12. Shrader-Frechette K. Ethical issues in environmental and occupational health. In: 

 Jennings B, Kahn J, Mastroianni A, Parker LS, editors. Ethics and public health:

 model curriculum [Internet]. Washington: Association of Schools of Public Health;

  2003 [cited 2006 Nov 20]. Available from: 

http://www.asph.org/UserFiles/EthicsCurriculum.pdf

อ้างอิงโฮมเพจ/เว็บไซต์ (Homepage/Web site)

ชื่อเรื่อง/ชื่อเว็บไซต์ [ประเภทของสื่อ]. ชื่อหน่วยงานที่เผยแพร่/เจ้าของเว็บไซต์; ปพิมพ์ [cited 

ป เดือน วันที่]. Available from: http://………….

13. Complementary/Integrative Medicine [Internet]. Houston: University of Texas, 

 M. D. Anderson Cancer Center; 2007 [cited 2007 Feb 21]. Available from: 

http://www.mdanderson.org/departments/CIMER/.

อ้างอิงฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Database on the Internet)

ชือ่เร่ือง/ชือ่ฐานข้อมลู [ประเภทของสือ่]. ชือ่หนว่ยงานทีเ่ผยแพร/่เจา้ของเว็บไซต์; ปพิมพ์ [cited 

ป เดือน วันที่]. Available from: http://………….

14. Who’s Certifi ed [database on the Internet]. Evanston (IL): The American Board of

 Medical Specialists; 2000 [cited 2001 Mar 8]. Available from: 

http://www.abms.org/newsearch.asp/
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หมายเหตุ (2): การเขียนค�าบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง 

  คำาอธิบายประกอบรูปภาพและตารางให้ใช้เปนภาษาอังกฤษ ควรระบุความหมาย

ของสญัลกัษณท์ีใ่ช ้ในกรณีท่ีกำาหนดเครือ่งหมายแสดงความแตกตา่งอย่างมนัียสำาคญัทางสถิต ิ

ให้กำากับ P-value และจำานวนสัตว์ (n) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองในแต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ (3): การเตรียมรูปภาพ และตาราง  

  รูปภาพ (Figures) ภาพประกอบท่ีเปนภาพถ่ายขาว-ดำา ควรมีความชัดเจน พิมพ์บน

กระดาษมันผิวหน้าเรียบ ขนาดประมาณ 3.5 x 5 นิ้ว (โปสการ์ด) หากต้องการให้ตีพิมพ์ภาพสี 

คณะผู้จัดทำาวารสารฯ ขอให้ผู้เขียนเปนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี แต่ไฟล์บทความท่ีเผย

แพร่บนเว็บไซด์สามารถตีพิมพ์เปนภาพสีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถ้ามีรูปภาพที่สแกนประกอบ

ในเอกสารต้องส่งภาพต้นฉบับมาด้วย รูปภาพท่ีถ่ายจากกล้องดิจิตัล ให้ส่งไฟล์รูปภาพพร้อม

ภาพที่พิมพ์ในกระดาษไฟล์ภาพจากการสแกนหรือถ่ายจากกล้องดิจิตัลความมีความละเอียด 

300 dpi  ภาพประกอบที่เปนลายเส้น รูปวาดหรือกราฟ ควรเขียนด้วยหมึกอินเดียสีดำา (Indian 

ink) บนกระดาษอาร์ตสีขาว ขนาดพอเหมาะกับหน้ากระดาษของวารสาร ทางด้านหลังของ

รูปภาพทุกภาพ ให้กำากับหมายเลขภาพ ลูกศรบอกด้านหัวของรูปภาพ พร้อมทั้งให้ชื่อเรื่องย่อ 

และชื่อผู้เขียนบทความคนแรกเอาไว้ด้วย 

 ตาราง (Tables) ต้องไม่มีเส้นแนวตั้ง บรรจุข้อมูลที่เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด และสรุปจาก

ผล อย่างชัดเจนให้พอเหมาะกับหน้ากระดาษในแนวตั้ง ถ้ามีมากกว่า 1 ตาราง ให้พิมพ์แยก

แผ่นและเรียงตามลำาดับ หมายเลขของตารางให้พิมพ์เหนือตารางนั้นๆ

การส่งต้นฉบับ

 การส่งต้นฉบับสามารถทำาได้ 2 วิธี

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

2. ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง

 ส่งถึง บรรณาธิการวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.

  ส�านักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

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

 เอกสารมีดังนี้

1. ต้นฉบับจริง จำานวน 1 ชุด

2. รูปภาพตัวจริง (ถ้ามี) จำานวน 1 ชุด

3. แผ่น CD ข้อมูล 




