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ที่จะใชบทความวิจัยเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ ทางวารสารจะไมรับผิดชอบคุณภาพ

ของผลงานทานจากขอผิดพลาดของเอกสารอางอิง 

 ทางวารสารยินดีรับบทความวิจัยท่ีเตรียมตนฉบับโดยใชภาษาอังกฤษ แตตองผาน

การตรวจสอบความถูกตองของภาษามาแลวเปนอยางดี หากตนฉบบัผดิไวยากรณ ทางวารสาร

ขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการตีพิมพโดยไมตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 

 จึงหวังวาทานผูอานและสมาชิกจะพอใจกับวารสารฉบับนี้ และใหความไววางใจ

สงบทความทางวิชาการมาตีพิมพกับเราตอไป 
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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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สตัวแพทยศาสตร มข. 3

ประสิทธิภาพของสมุนไพรสกัดหยาบประเภทหัว-เหงา 5 ชนิด 

ในการยับย้ังเชื้อ สแตปฟโลค็อกคัส ออเรียส 

ท่ีแยกจากน้ํานมดิบ สหกรณโคนมน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

บุปผชาติ  ตระการจันทร1* บงกช  นพผล2

บทคัดยอ
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรสกัดหยาบประเภทหัว-เหงา 5 ชนิด ในการ

ยับย้ังเช้ือสแตปฟโลคอ็กคัส ออเรียส ทีแ่ยกจากน้ํานมดิบ สหกรณโคนมน้ําพอง จงัหวัดขอนแกน

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ สมุนไพรประเภท หัว-เหงาท้ัง 5 ชนิด (กระชาย กระเทียม ขิง ขา 

และตะไคร) สกดัหยาบดวยเอทานอล 95% จากนัน้นํามาทดสอบประสทิธิภาพในการยับยัง้เชือ้

ดวย broth microdilution method ที่ระดับความเขมขน 0.49, 0.98, 1.95, 3.91, 7.81, 15.63, 

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

จากน้ันทําการทดสอบหาคาความเขมขนตํ่าสุดตอการยับยั้งเชื้อ (Minimal Inhibitory 

Concentration, MIC) และคาความเขมขนตํ่าสุดที่มีฤทธ์ิฆาเชื้อ(Minimal Bactericidal 

Concentration, MBC) สแตปฟโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ของสารสกัด

สมุนไพร

ผลการศึกษา พบวาสารสกัดหยาบท้ังหมด 5 ชนิด สามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือ

S. aureus ได โดยมคีาความเขมขนต่ําสดุ (MIC) เทากับ 0.49, 0.49, 3.91, 0.49, 15.63 mg/ml 

ตามลาํดับ และมคีาความเขมขนตํา่สดุ (MBC) ในการฆาเช้ือ เทากับ 1.95, 7.81, 15.63, 0.49, 

15.63  mg/ml ตามลําดับ นอกจากน้ีสมนุไพรสกัดหยาบยังสามารถยับย้ัง และฆาเช้ือ S. aureus

ที่ดื้อตอยา methicillin และmupirocin โดยมีคาความเขมขนต่ําสุด (MIC) เทากับ 3.91 และ 

1.95 mg/ml สวนคาความเขมขนท่ีตํ่าสุดในการฆาเช้ือ (MBC) เทากับ 7.81 mg/ml ทั้งสองเชื้อ 

ซึ่งสมุนไพรท่ีสามารถยับย้ังเชื้อที่ดื้อตอยา methicillin ไดดีที่สุด  คือ ขา และในเช้ือที่ดื้อตอยา 

mupirocin คือ กระเทียม และขา สวนสมุนไพรที่มีความสามารถในการฆาเช้ือที่ดื้อตอยา 

methicillin และในเช้ือที่ดื้อตอยา mupirocin ไดดีที่สุด คือ ขา 
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ขอสรุป จากผลการศึกษาสรุปไดวา กระชาย กระเทียม และขา มีคาความเขมขนตํ่าสุด

ที่สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ไดดีที่สุดในระดับความเขมขนเทากัน นอกจากน้ีขามีคา

ความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถฆาเช้ือไดดีที่สุดในกลุมสมุนไพร 5 ชนิด ซึ่งสามารถนําขอมูล

ไปเปนแนวทางในการศึกษาตอได

คําสําคัญ สมุนไพรหัว-เหงา สแตปฟโลค็อกคัส ออเรียส นํ้านม

1 นักศึกษาปริญญาโท คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

2 ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

* ผูเขียนท่ีใหการติดตอ อีเมล: beerbuppy@hotmail.com
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สตัวแพทยศาสตร มข. 5

บทนํา
 ปจจุบันผูบริโภคไดใหความสําคัญกับสุขภาพ และตระหนักถึงคุณคาทางโภชนาการ

ของน้ํานมมากข้ึน โดยมีความตองการบริโภคน้ํานมท่ีมีคุณภาพ ทําใหอาชีพการเล้ียงโคนม

แพรหลายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ดังน้ันน้ํานมท่ีมีคุณภาพดีเปนสิ่งสําคัญใน

อุตสาหกรรมการผลิตนํ้านม เพ่ือใหไดรับการตอบสนองที่ดีในระดับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 

สหกรณโคนม และโรงงานแปรรูปนํ้านม โดยมาตรฐานคุณภาพของน้ํานมดิบท่ีปกติควรมี

คุณลักษณะ คือมีสีขาวนวล ปราศจากกลิ่น รวมทั้งรสชาติที่ไมพึงประสงค และปราศจาก

เชื้อแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดโรค (Department of livestock development, 1999) ซึ่งในปจจุบัน

เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมยังคงประสบปญหาคุณภาพน้ํานมดิบตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานเนื่องจาก

โคนมเปนโรคเตานมอักเสบ โดยเชื้อที่เปนสาเหตุหลักท่ีมักกอใหเกิดโรคเตานมอักเสบ 

(contagious mastitis)ไดแก Staphylococcus aureus (Thanasak, 2009) เปนเช้ือจุลินทรีย

กอโรคท่ีมีความสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑจากน้ํานมเนื่องจากเช้ือ

มักปนเปอนอยูบอยครั้ง ทําใหเกิดผลกระทบ และความสูญเสียหลายดาน เพราะเช้ือแบคทีเรีย

นี้สามารถกอโรคทั้งในคน และสัตว ซึ่งรวมถึงเปนโรคสัตวสูคน (zoonosis) และสามารถ

สรางสารพิษที่เรียกวา เอนเทอโรทอกซิน (enterotoxin) สงผลใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ 

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

ภูมคิุมกนัของรางกายและฤทธ์ิการทําลายของยาปฏิชวีนะ (Siriwong and Chukeatirote, 2009)

ทั้งน้ีสถานการณของ S. aureus มีปริมาณ และความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบัน จึงตองมี

การใชยาปฏิชีวนะสวนใหญในการรักษาเพ่ือยับย้ัง และทําลายเช้ือ แตเน่ืองจากมีหลาย

สายพันธุที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะ ทําใหการรักษามีอาการเร้ือรังมากข้ึน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตัว

สัตวหรือคนจากการรักษา นอกจากน้ีอาจมีสารเคมีตกคางเม่ือใชยาท่ีมีปริมาณมากและระยะ

เวลานาน ดังน้ันท้ังภาครัฐ และเอกชนจึงตระหนักถึงเร่ืองนี้ในเบ้ืองตน จึงมีการศึกษา คนควา

ขอมูลประยุกตรักษาดวยผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติ และสงเสริมใหเกษตรกรเขาใจในเร่ือง

สมุนไพรสําหรับใชทดแทนยาเคมีสังเคราะห ซึ่งตอมาสมุนไพรไดรับความสนใจ และนิยมเปน

อยางมากเน่ืองจากมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยา ทั้งน้ีพิจารณาจากองคประกอบทางเคมี และ

สารสําคัญท่ีมีฤทธ์ิในการรักษาโรค โดยสามารถยับย้ังเชื้อไดหลายชนิดรวมถึง S. aureus ดวย 

ซึ่งงานวิจัยน้ีไดใชสมุนไพรท่ีมีลักษณะทางพฤกษศาสตรเปนกลุมพืชหัว-เหงา จํานวน 5 ชนิด

ไดแก กระชาย กระเทียม ขิง ขา และตะไคร กระชาย (fingerroot) มีชื่อวิทยาศาสตร คือ 

Boesnbergia rotunda Linn. Mansf.  เปนพืชลมลกุมสีวนท่ีใชเปนยา คอื เหงาซึง่ประกอบดวย 

นํ้ามันหอมระเหยประมาณรอยละ 0.1-0.4 และในน้ํามันหอมระเหยมีสารหลายชนิด เชน 
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1, 8- cineole, boesenbergin A, camphor, panduratin เปนตน นอกจากน้ียังพบสาร flavonoid 

และ chromene (Hemhongsa, 1998) โดยมีการศึกษาทางดานเภสัช-วิทยาสารพบวาเหงา

ของกระชายมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย และฆาเชื้อแบคทีเรียไดดี นอกจากน้ี

ยังฆาเชื้อราที่ทําใหเกิดโรคผิวหนัง ขับลม และชวยทําใหกระเพาะรวมถึงลําไสเคลื่อนไหว

ไดดขีึน้ (Temsiririrkkul, 2007)  กระเทียม (garlic) มชีือ่วิทยาศาสตร คอื Allium sativum Linn. 

เปนพืชลมลุกลงหัวใตดิน สวนของกระเทียมมีนํ้ามันหอมระเหยประมาณรอยละ 0.1-0.4 

มีองคประกอบหลักคือ allicin, ajoene, alliin เปนตน (Hemhongsa, 1998) โดยมีการศึกษา

ทางดานเภสัชวทิยา สารจากกระเทียมมฤีทธ์ิในการยับยัง้การเจรญิเติบโตของเชือ้รา แบคทเีรยี 

และไวรัส นอกจากน้ียังมีฤทธ์ิตานการบีบเกร็ง ลดระดับไขมัน ตานการออกซิเดชัน และการ

เกาะกลุมของเกล็ดเลือดได (Temsiririrkkul, 2007) ขิง (ginger) มีชื่อวิทยาศาสตร คือ 

Zingiber officinale Rosc. เปนพืชลมลุกท่ีมีลําตนใตดินเรียกวาเหงา สวนท่ีใชเปนยา คือ เหงา

แกสด องคประกอบทางเคมีที่ใหรสเผ็ดรอน คือ gingerols, shogaols และสารเคมีที่สําคัญ

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

ทางดานเภสัชวทิยา สารจากขิงมฤีทธ์ิตานเช้ือแบคทเีรียท่ีทาํใหเกิดหนอง และขับลม อกีท้ังชวย

กระตุนการบีบตัวของกระเพาะอาหาร และลําไส (Temsiririrkkul, 2007) ขา (galanga) 

มีชื่อวิทยาศาสตร คือ Alpinia galanga (L.) Willd. เปนพืชลมลุกท่ีมีลําตนสีขาวอยูใตดิน 

เรยีกวาเหงา ซึง่ประกอบดวยน้ํามนัหอมระเหยประมาณรอยละ 0.01-0.04 ซึง่ในนํา้มนัประกอบ

ดวยสารหลายชนิด ไดแก methyl cinnamate, gineol, eugenol, camphor เปนตน 

(Hemhongsa, 1998) โดยมีการศึกษาทางดานเภสัชวิทยา สารจากเหงาขามีฤทธ์ิยับยั้ง

การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และมี 1-acetoxychavicol acetate เปนสารออกฤทธ์ิฆาเช้ือรา

ได (Buangam, 2009) ตะไคร (lemon grass) มีชื่อวิทยาศาสตร คือ Cymbopogon citratus

(DC.) Stapt. เปนพืชลมลุก ลําตนอยูใตดิน และอยูระดับดิน ซึ่งเหงาประกอบดวยน้ํามันหอม

ระเหยปริมาณสูงมาก โดยมีสารสําคัญ คือ citral, linalool, geraniol, methyllheptenone, 

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

ทางดานเภสัชวิทยา สารจากตะไครมีฤทธ์ิฆาเช้ือแบคทีเรีย และเช้ือรา นอกจากน้ีเปนยาขับลม 

แกจุกเสียดได (Buangam, 2009)

 ดวยเหตุนีก้ารใชสรรพคุณจากสมุนไพรตางๆ จงึมปีระโยชนทีห่ลากหลาย มคีวามหมาย

ตอชีวิตมนุษย และสัตวโดยเฉพาะทางดานสุขภาพ ดังน้ันวัตถุประสงคในงานวิจัยคร้ังน้ี

จึงไดทําการทดลองในหองปฏิบัติการเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรที่มีผล

ตอการยับย้ังเชือ้ S. aureus ทีแ่ยกไดจากน้ํานมดิบ สหกรณโคนมน้ําพอง จงัหวัดขอนแกน ทัง้น้ี
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รวมถึงการทดสอบหาระดับความเขมขนท่ีสามารถออกฤทธ์ิยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือ

แบคทีเรียได (Minimal Inhibitory Concentration, MIC) และทดสอบหาระดับความเขมขน

ที่สามารถออกฤทธ์ิในการฆาแบคทีเรีย (Minimal Bactericidal Concentration, MBC) โดยใช

วิธี broth microdilution Test (CLSI, 2013)

วัสดุอุปกรณ และวิธีการ
1. การสกัดสมุนไพรประเภทหัว-เหงา

 เตรียมสมุนไพรท้ัง 5 ชนิด คือ กระชาย กระเทียม ขิง ขา และตะไคร โดยเก็บตัวอยาง

ของพืชลางทําความสะอาดดวยน้ํา และแชดวยดางทับทิมเปนเวลา 15 นาที จากน้ันลางดวย

นํา้อกีคร้ัง แลวพักท้ิงไวใหแหงตามอุณหภูมหิอง และนําไปห่ันเปนชิน้เล็กๆ อบในตูอบบมท่ี 45 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 3-4 วัน จากน้ันบดดวย ball mill หรือนํามาปนใหละเอียด จากน้ัน

ทําการสกัดสมุนไพร (maceration) ดวยเอทานอลที่ความเขมขน 95% เปนเวลา 7 วัน หลังจาก

นัน้กรองกากสมนุไพรออกดวยผาขาวบาง และกระดาษกรอง Whatman No. 4 ตามลาํดบั และ

นาํสารละลายท่ีกรองไดมาทําการระเหยตัวทําละลายออกดวยเคร่ือง evaporator และทีอ่ณุหภูมิ 

40 oc จนแหง จะไดผงของสารสกัดหยาบ (crude extract) นําผงเก็บไวในขวดสีชาท่ีอุณหภูมิ 

4 oc และหากนํามาใชจะตองกรองดวยกระดาษกรองปลอดเช้ือ (sterilized membrane filter) 

0.45 μm อีกคร้ัง

2. การเตรียมเชื้อ (inoculum)

 ทําการแยกเช้ือ S. aureus จากตัวอยางน้ํานมดิบ โดยวิธีการทดสอบทางชีวเคมีและ

ยืนยันเช้ือดวยเทคนิค Quadriplex Polymerase Chain Reaction (quadriplex PCR) พบเช้ือ 

S. aureus ที่แยกไดจากน้ํานมดิบจํานวน 81 isolates และแยกเปนเช้ือสายพันธุที่ดื้อตอยา

เมธิซิลลิน (methicillin) จํานวน 9 isolates และสายพันธุที่ดื้อตอยามิวไพโรซิน (mupirocin) 

จํานวน 5 isolates

 จากนั้นนําเช้ือที่ได รวมถึงเชื้อสายพันธุ เชื้อมาตรฐาน ATCC 25923 มาเพาะบนจาน

เล้ียงเช้ือที่เตรียมไว (NA) บมที่อุณหภูมิ 37 oc ในตูอบบม เปนเวลา 24 ชม. จากน้ันใช sterile 

swap เข่ียเช้ือใสใน 0.85% normal saline และปรับความขุนของเชื้อใหไดความเขมขน

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

 เตรียมอาหารเลีย้งเช้ือ Mueller Hinton Broth (MHB) ใสลงหลมุ U-shaped microtiter 

plate 96-well ปริมาณ 100 μl ทุกหลุม จากน้ันนําสารสกัดหยาบสมุนไพรมาเจือจางในระดับ

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

ทําวิธี 2-fold dilution แลวใสสารสกัดหยาบ 100 μl ในหลุมที่ 2 ซึ่งเปนหลุมควบคุม และหลุม

ที ่3 ในการเร่ิมทาํ 2-fold dilution โดยดูดสารละลายท่ีผสมกนัแลวจากหลุมที ่3 ปรมิาณ 100 μl 

มาใสในหลุมที่ 4 จากน้ันผสมสารละลายใหเขากัน และดูดในปริมาณเทาเดิมใสหลุมที่ 5 แลว

ทําซํ้าแบบเดิมจนถึงระดับความเขมขนที่ตองการ ทั้งนี้นอกจากสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ยังนํา

ยาปฏิชวีนะมาใชเพ่ือเปนตัวควบคุมด ูและเทียบเคียงประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือของสมุนไพร 

ซึ่งยาท่ีนํามาใช คือ เพนนิซิลิน (penicillin) จากน้ันเติม inoculum 10 μl ที่เตรียมไวจากขอ 2 

ใสทุกหลุมยกเวน หลุมควบคุมหลุมที่ 2  โดยหลุมควบคุมหลุมที่ 1 ไมมีสารสกัดหยาบสมุนไพร 

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

4. การทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุด (MIC) ตอการยับย้ังเชื้อ S. aureus และการ

ทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดท่ีมีฤทธ์ิฆาเชื้อ S. aureus (MBC)

 ทดสอบหาคา MIC ทําโดยใส inoculum ที่เตรียมไว ใสทุกหลุมยกเวนหลุมควบคุมที่ 2 

ดูดขึ้นลงเพ่ือใหสารละลายในหลุมผสมเปนเน้ือเดียวกัน แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 oc ที่ตูอบ

บม เปนเวลา 24 ชม. จากน้ันอานและบันทึกผลการทดลอง โดยดูวามีหรือไมมีการเจริญเติบโต

ของเช้ือที่หลุมทดลอง และดูระดับความเขมขนของสารสกัดหยาบสมุนไพรในการยับย้ังเช้ือ 

สวนการทดสอบหาคา MBC นํา loop จุมสารละลายในหลุมมา steak บนจานอาหารเล้ียงเช้ือ

ที่เตรียมไว แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 oc ที่ตูอบบม เปนเวลา 24 ชม. จากน้ันอานผลวามี

หรือไมมีการเจริญเติบโตของเชื้อที่หลุมทดลอง และระดับความเขมขนของสารสกัดหยาบ

ในการฆาเช้ือ จากน้ันทําการบันทึกผลการทดลอง

5. การวิเคราะหขอมูล 

 ทาํการเปรียบเทียบประสทิธิภาพสมุนไพรท้ัง 5 ชนดิวามผีลตอการยับยัง้เชือ้โดยวธีิการ

ทางสถิติแบบพรรณนา (descriptive statistic) เพ่ือศึกษาลักษณะขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน 
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ผลการทดลอง
 จากการทดสอบหาความเขมขนต่ําท่ีสดุ (MIC) ของสมุนไพรท้ัง 5 ชนิดตอการยับย้ังเช้ือ

จะพบวา สารสกัดกระชายสามารถยับย้ังเชื้อ S. aureus ไดตั้งแตระดับความเขมขน 0.49 ถึง 

125 mg/ml สวนเช้ือที่ดื้อตอยา methicillin สามารถยับย้ังเชื้อไดตั้งแตระดับความเขมขน 7.81 

ถึง 62.5 mg/ml และเช้ือทีด่ือ้ตอยา mupirocin ยับย้ังไดทีร่ะดับความเขมขน 15.63 และ 31.25 

mg/ml โดยถัดมาสารสกัดจากกระเทียมสามารถยับย้ังเช้ือไดทุกระดับยกเวนความเขมขน

ระดับ 0.98 mg/ml ซึ่งเชื้อที่ดื้อตอยา methicillin สามารถยับย้ังเชื้อไดตั้งแตระดับความเขมขน 

7.81 ถึง 31.25 mg/ml สวนทางดานเช้ือที่ดื้อตอยา mupirocin ยับย้ังไดที่ระดับ 1.95, 7.81, 

15.63, 31.25 และ62.5 mg/ml ลาํดับตอมาสารสกัดขิงผลการทดสอบพบวาสามารถยับย้ังเช้ือ

ไดตั้งแตระดับความเขมขน 3.91 ถึง 125 mg/ml โดยเช้ือที่ดื้อตอยา methicillin มีคาท่ีระดับ 

7.81, 15.63, 31.25 และ 125 mg/ml รวมถึงเชื้อที่ดื้อตอยา mupirocin สามารถยับย้ังเชื้อได

ตั้งแตระดับความเขมขน 7.81 ถึง 62.5 mg/ml และสมุนไพรถัดมาคือขา สามารถยับย้ังเช้ือ

โดยมีระดับความเขมขนต่ําสุดท่ี 0.49 ถึง 31.25 mg/ml นอกจากน้ียังสามารถยับย้ังเช้ือท่ีดื้อ

ตอยา methicillin ซึ่งมีคาความเขมขนตํ่าสุดอยูที่ 3.91 mg/ml จนถึงสูงสุดท่ี 62.5 mg/ml 

สวนเช้ือทีด่ือ้ตอยา mupirocin มคีาความเขมขนต่ําสุดอยูที ่1.95 mg/ml ลาํดับสดุทายสมุนไพร

ตะไครมีคาความเขมขนตํ่าสุดในการยับยั้งเชื้ออยูที่ 15.63 ถึง 125 และเชื้อท่ีดื้อตอยา 

methicillin มีคาความเขมขนต่ําสุดอยูที่ระดับ 15.63 ถึง 62.5 mg/ml รวมท้ังเช้ือที่ดื้อตอยา 

mupirocin มีคาความเขมขนต่ําสุดในการยับย้ังเชื้อที่ระดับ 31.25 และ 62.5 mg/ml ดังแสดง

ในตารางท่ี 1 

 นอกจากน้ี จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบหาคาความเขมขนตํ่าสุด (MBCs) ตอการ

ฆาเช้ือ S. aureus ของสมุนไพร 5 ชนิด พบวา  ขามีคาความเขมขนต่ําสุดในการฆาเช้ือที่ระดับ

ความเขมขน 0.49 mg/ml ซึ่งลําดับตอมาคือ กระชาย มีคาความเขมขนต่ําสุดอยูที่ระดับ 1.95 

mg/ml และกระเทียม มีคาความเขมขนต่ําสุดในการฆาเช้ือท่ีระดับ 7.81 mg/ml สมุนไพร

ถัดมา คือ ตะไครและขิง พบวามีคาความเขมขนต่ําสุดในการฆาเช้ือที่ระดับ 15.63 mg/ml 

นอกจากน้ียังมีคาความเขมขนต่ําสุดตอการฆาเช้ือ S. aureus ที่ดื้อตอยา methicillin ซึ่งขา 

มคีาความเขมขนต่ําสุดท่ีระดับ 7.81 mg/ml สวนทางดานเช้ือ S. aureus ทีด่ือ้ตอยา mupirocin 

พบวา ขามีความเขมขนต่ําสุดท่ีระดับ 7.81 mg/ml ในการฆาเช้ือ
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ตารางที ่1 ผลการทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุด (MICs)ของสมนุไพรตอการยับย้ัง S. aureus

a คือ คา MICs ของเชื้อมาตรฐาน ATCC 25923

Methicillin คือ เชื้อสายพันธุที่ดื้อตอยาเมธิซิลลิน 

Mupirocin คือ เชื้อสายพันธุที่ดื้อตอยามิวไพโรซิน 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบหาคาความเขมขนตํา่สดุ (MBCs) ของสมนุไพรตอการฆาเชือ้ S. aureus

*a คือ คา MBCs ของเชื้อมาตรฐาน ATCC 25923

*Methicillin คือ เชื้อสายพันธุที่ดื้อตอยาเมธิซิลลิน 

* Mupirocin คือ เชื้อสายพันธุที่ดื้อตอยามิวไพโรซิน 
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วิจารณและสรุปผล
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมนุไพรพบวา พบวา สารทุกตัวมฤีทธ์ิในการ

ยับยั้งเชื้อ แตระดับคาความเขมขนท่ีตํ่าสุดไมเทากัน โดยจะพบวาสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิด 

(กระชาย กระเทียม ขิง ขา ตะไคร) มีคาความเขมขนต่ําสุด (MIC) ที่สามารถยับย้ังเชื้อ เทากับ 

0.49, 0.49, 3.91, 0.49, 15.63  mg/ml ตามลําดับ และมีคาความเขมขนต่ําสุด (MBC) ในการ

ฆาเช้ือ เทากับ 1.95, 7.81, 15.63, 0.49, 15.63 mg/ml ตามลําดับ จากผลสรุปไดวา กระชาย 

กระเทียม และขา มีคาความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถยับย้ังเช้ือไดดีที่สุดในระดับความเขมขน

เทากัน สวนขามีคาความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถฆาเช้ือไดดีที่สุดในกลุมสมุนไพร 5 ชนิด 

อีกท้ังสวนของเช้ือที่ดื้อตอยา methicillin และ mupirocin มีคาความเขมขนตํ่าสุด (MIC) 

ทีส่ามารถยับย้ังเช้ือ เทากับ 3.91 และ 1.95 mg/ml ตามลาํดับ สวนคาความเขมขนต่ําสุด (MBC) 

ในการฆาเช้ือ เทากับ 7.81 mg/ml ทั้งสองเช้ือ ซึ่งสมุนไพรท่ีสามารถยับย้ังเช้ือที่ดื้อตอยา 

methicillin ไดดีที่สุด คือ ขา และในยา mupirocin คือ กระเทียม และขา ที่ระดับ

ความเขมขนเทากัน สวนสมุนไพรที่มีความสามารถในการฆาเชื้อที่ดื้อตอยา methicillin และ

ในยา mupirocin ไดดทีีส่ดุ คอื ขา ซึง่จะเหน็ไดวาสารสกดัสมนุไพรทกุตัวลวนมผีลการออกฤทธิ์

ที่ตางกันออกไป จากงานวิจัยน้ีจะเห็นวาขา มีความสามารถท้ังการยับย้ัง และฆาเช้ือไดดีกวา

ตัวอื่นๆ ในระดับความเขมขนท่ีเทากัน เชนเดียวกับงานวิจัย (Chaiwangsri, 2012) ไดทําการ

ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียกอโรค

อาหารเปนพิษ ซึง่รวมถงึเชือ้ S. aureus ซึง่การศึกษาครัง้น้ีไดทดสอบประสทิธิภาพของสารสกัด

หยาบ ขิง ขา กระเทียม และกระชาย พบวาสารสกัดดวยเอทานอลรอยละ 95 ใหผลการ

ยับย้ังเช้ือ S. aureus ไดดีกวาสารสกัดท่ีเปนน้ําเปนตัวทําละลาย โดยมีคา MIC เทากับ 31.25, 

250, 500, 31.25 mg/ml ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัย (Lertsatitthanakorn et al., 2014) 

ที่มีการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดขาตอการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียพบวา มีคา MIC เทากับ 

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

ถึงประสิทธิภาพการยับย้ังเช้ือ S. aureus ของขาซึ่งมีคาความเขมขนต่ําสุดในการยับย้ัง

เทากับ 1.0 mg/ml
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ขอเสนอแนะ
 จากผลการศึกษาพบวา ขา มีประสิทธิภาพในการออกฤทธ์ิดีที่สุด จากสมุนไพรทั้ง 

5 ชนิดที่นํามาทดสอบ จึงไดคํานวณปริมาณการใชขาในการแปรรูปเพ่ือนําไปใชประโยชน

เบ้ืองตนในการทําความสะอาดบริเวณเตานมของโค รวมถึงอุปกรณที่เก่ียวของตางๆ โดยมีวิธี

การคือ ชั่งขาสด 67.96 กรัม นํามาตากแหงหรืออบแหง จากน้ันสกัดดวยแอลกอฮอลที่ระดับ

ความเขมขนรอยละ 95 และไดผงขาท่ีตองการในปริมาตร 16.99 กรัม เมื่อตองการนําไปใช

ใหทําการละลายในน้ําปริมาตร 1 ลิตร จากน้ันนําผาสะอาดชุบลงนํ้าท่ีเตรียมไวตามวิธีขางตน 

และนํามาเช็ดทําความสะอาดเตานมรวมถึงอุปกรณที่ใชในการรีดนมชนิดอื่นๆ

  นอกจากนีส้มนุไพรทกุตัวลวนมกีารออกฤทธิ ์และสรรพคณุแตกตางกันตามภมูศิาสตร

แหลงที่ปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว หรือกระท่ังตามภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงเชื้อท่ีนํามา

ทดสอบมคีวามแตกตางในการเลือก การเก็บรกัษา อายุ สายพันธุของเชือ้ และองคประกอบสาร

สําคัญท่ีอยูภายในสมุนไพร ดังนั้นในการทดลองงานวิจัยจึงตองพิจารณาอยางละเอียด

ในสมุนไพรแตละตัว สุดทายควรนําไปตอยอดศึกษาเพ่ิมเติมในเชิงลึกซึ่งจะเปนประโยชน

ทั้งทางการรักษา และลดการใชยาปฏิชีวนะ ใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
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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

1Graduate Student, Master of science of Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen 

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

Thailand

*Corresponding author E-mail: kattinet.s@gmail.com
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ฤทธ์ิการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียกอโรค Escherichia coli ATCC 

25922 และ Salmonella Typhi ของแบคทีเรียแลคติกท่ีแยก

ไดจากทางเดินอาหารสัตวและอาหารหมักพ้ืนบานของไทย

กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ1*   ไพรัตน ศรแผลง2   บงกช นพผล2

บทคัดยอ
วัตถุประสงค แบคทีเรียแลคติกเปนกลุมแบคทีเรียท่ีมีคุณสมบัติเปนโปรไบโอติกสามารถ

แยกไดจากลําไสสตัว อาหารหมัก นมเปร้ียว ชสี และโยเกิรต ซึง่ใชในอตุสาหกรรมการเล้ียงสัตว 

และอตุสาหกรรมอาหาร ดงันัน้การศึกษาในครัง้นีม้วัีตถุประสงคเพือ่คดัเลอืกแบคทเีรยีแลคตกิ

จากทางเดินอาหารสัตวและอาหารหมักพ้ืนบานท่ีมีที่คุณสมบัติเบื้องตนของการเปน

โปรไบโอติก ที่สามารถยับย้ังเชื้อแบคทีเรียกอโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi

วัสดุ อุปกรณ วิธีการ ทําการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกโดยการทดสอบคะตะเลท ทดสอบ

การทนตอกรด และดาง ทดสอบการทนตอน้ําดี การดูลักษณะเซลล และการทดสอบฤทธ์ิ

การยับย้ังเช้ือกอโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ดวยวิธี agar well diffusion 

ผลการศึกษา ทําการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากตัวอยาง 3 กลุม ไดแก ทางเดินอาหารสัตว 

อาหารหมักจากสัตว และอาหารหมักจากพืช พบแบคทีเรียแลคติกจํานวน 52, 55 และ 58 

ไอโซเลท ตามลําดับ มี 140 ไอโซเลท ที่ใหผลเปนลบตอการสรางเอนไซมคะตะเลท แบคทีเรีย

สวนใหญติดสีแกรมบวก รูปรางกลม มีแบคทีเรียจํานวน 31 ไอโซเลท มีความทนตอกรด และ

ดาง ที่ pH 2, pH 4 และ pH 10 เปนเวลา 0, 3 และ 6 ชั่วโมง ตามลําดับ มี 30 ไอโซเลท 

ที่ทนตอนํ้าดีสดความเขมขน 100 เปอรเซ็นต โดยมีอัตราการเจริญมากกวารอยละ 80 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม การทดสอบการยับย้ังเชื้อกอโรคดวยวิธี agar well diffusion  

พบวามี 14 ไอโซเลทท่ีสามารถยับย้ังแบคทีเรียกอโรคได ซึ่งแยกไดจากลําไสสัตว จํานวน 6 

ไอโซเลท ไดแก AP3, AP7, AP8, AP10, AK1 และ AK4 อาหารหมักพ้ืนบานของไทยท่ีแยก

ไดจากอาหารหมักจากสัตวจํานวน 5 ไอโซเลท ไดแก FA1-1, FA3-1, FA3-2, FA4-5, 

FA6-1และอาหารหมักจากพืชจํานวน 3 ไอโวเลท ไดแก FV1-1, FV1-41 และ FV3-11 สามารถ

ยับย้ังเช้ือกอโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ได 
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ขอสรุป จากการวิเคราะหลักษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของแบคทีเรียแลคติกท่ีคัดเลือก

แลว 3 ไอโซเลท (A3, FA1-1 และ FV1-1) ดวยวิธีตามคูมือของ Bergey พบวาท้ัง 3 ไอโซเลทนี้

มีความคลายคลึง Streptococcus sp. โดยสามารถยับย้ังเช้ือโรคท่ีเกิดจากอาหารไดอยางมี

ประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชเปนสารเสริมอาหารในการเลี้ยงสัตว อุตสาหกรรมอาหาร 

และอุตสาหกรรมการผลิตสัตวตอไป

คําสําคัญ ฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรีย แบคทีเรียแลคติก อาหารหมัก E. coli, Salmonella Typhi

1นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002 

ประเทศไทย

2ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002 ประเทศไทย

*ผูเขียนท่ีใหการติดตอ อีเมล: kattinet.s@gmail.com
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บทนํา 
 ในปจจุบันผูบริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป มีความใสใจในสุขภาพมากข้ึน ตองการ

อาหารหรือผลติภัณฑแปรรปูจากอาหารท่ีปลอดสารเคมี ยาปฏิชวีนะหรือการดัดแปลงพันธุกรรม 

การใชสมนุไพรหรือโปรไบโอตกิทดแทนการใชยาปฏิชวีนะ การใชพรีไบโอตกิ การใชโปรไบโอตกิ

ในการเล้ียงสัตว และเปนเชื้อเริ่มตนในอุตสาหกรรมอาหารหมัก จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของ

ผูประกอบการ กลุมแบคทเีรยีแลคตกิ ถือวาเปนกลุมแบคทเีรยีกลุมใหญกลุมหนึง่ทีน่ยิมคดัเลอืก

เปนโปรไบโอติก ซึ่งเปนแบคทีเรียท่ีมีอยูในธรรมชาติ และคัดเลือกไดจากระบบทางเดินอาหาร

ของมนุษย และสัตว หรืออาหารหมักตางๆ เมื่อนําไปเสริมในอาหาร สามารถชวยใหสัตว

เพ่ิมความตานทานจากการติดเชือ้จลุนิทรียกอโรคได ทาํใหสตัวมสีขุภาพดีขึน้ เพ่ิมเมตาโบลซิมึ

ของรางกาย และปรบัสมดลุในระบบทางเดินอาหาร ชวยใหระบบยอย และดูดซมึอาหารทํางาน

ไดดีขึ้น กระตุนภูมิคุ มกันของสัตว และสงเสริมกิจกรรมของ macrophage มีหนาท่ีชวย

กําจัดเชื้อโรคในรางกาย (Tabibloghmany and Ehsandoost, 2014) การตานเช้ือจุลลินทรีย

กอโรคอืน่ๆ เปนคณุสมบตัทิีด่ขีองแบคทเีรียแลคตกิ ซึง่ตอบสนองตอความตองการของผูบรโิภค

ทีต่องการลดการใชสารเคม ีและลดการตกคางของยาปฏชิวีนะในเน้ือสตัวในระบบอตุสาหกรรม 

ดังน้ันการวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคของการทดลองน้ีเพ่ือคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกจาก

ทางเดินอาหารสัตว และอาหารหมักพ้ืนบานท่ีมีที่คุณสมบัติเบ้ืองตนของการเปนโปรไบโอติก 

และมีความสามารถในการยับย้ังเชื้อกอโรคได

วัสดุอุปกรณและวิธีการ
การเก็บตัวอยาง

 แบงกลุมตัวอยางเปน 3 กลุมไดแก กลุมท่ี 1 เก็บตัวอยางจากอุจจาระสุกร ดวยวิธี 

rectal swab จํานวน 15 ตัว และเก็บจากของเหลวในลําไสโดยตรงของซากเปด และไกใหมๆ 

แบงเปนไกจํานวน 12 ตัวอยาง และเปดจํานวน 4 ตัวอยาง กลุมที่ 2 เก็บตัวอยางจากอาหาร

หมกัท่ีทาํมาจากพืชไดแก ผกัสม ผกักาดดอง หนอไมดอง และกลุมที ่3 เก็บตวัอยางจากอาหาร

หมักท่ีไดจากสัตว ไดแก แหนม เอ็นวัว ปลาสม ปลากอน

การแยกแบคทีเรียแลคติก

 คัดเลือกแบคทีเรียจากทางเดินอาหารสัตวไดแก สุกร เปด และไก อาหารหมักพ้ืนบาน

ไดแก แหนม ปลาสม ผักสม หนอไมดอง ปลากอน และผักกาดดอง ในจังหวัดขอนแกนและ

จงัหวัดใกลเคียง โดยนํามาเพาะเช้ือลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ de Man, Rogosa and Sharpe agar 
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(MRS, DifcoTM) ที่เติมแคลเซียมคารบอเนต (CaCO
3
) ปริมาณ 0.3 เปอรเซ็นต (W/V) ดวยวิธี 

pour plate บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด 5 เปอรเซ็นต 

เปนเวลา 48 ชั่วโมง ตรวจสอบแบคทีเรียท่ีเจริญในบรรยากาศท่ีมีอาหารเล้ียงเช้ือ โดยสังเกต

จากการเกิดวงใสรอบโคโลนี นําเชื้อมาทําใหบริสุทธ์ิมากขึ้นโดยการเขี่ยเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

MRS agar และบมเพาะในตูบม ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศท่ีมีปริมาณ

กาชคารบอนไดออกไซด 5 เปอรเซน็ต เปนเวลา 48 ชัว่โมง เลือกโคโลนทีีม่วีงรอบใสเกบ็ในอาหาร

เลี้ยงเชื้อเหลว (skim-milk ที่มีสวนผสมของ 20% glycerol) ในตูแชเยือกแข็งที่อุณหภูมิ 

- 80 องศาเซลเซียส เพ่ือรอทําการทดสอบในข้ันตอนตอไป

การทดสอบการสรางเอนไซมคะตะเลท

 เข่ียเช้ือแบคทีเรียแลคติกจากการคัดแยกขางตนลงบนกระจกสไลดที่มีสารละลาย

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H
2
O

2
) ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต (V/V)  ผลการทดสอบของแบคทีเรีย  

แลคติกจะตองไมเกิดฟองกาซ ซึ่งแสดงผลเปนลบ (catalase negative) ที่เปนคุณลักษณะ

ของแบคทีเรียกลุมแลคติก

การทดสอบการทนตอกรด

            การทดสอบการทนตอสภาพความเปนกรดและดาง ดัดแปลงจากวิธีของ Jin et al. 

(1996) โดยนําเช้ือแบคทีเรียแลคติกปริมาณ 100 ไมโครลิตร ลงในอาหารเล้ียงเช้ือ MRS broth 

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

นาํสารละลายเชือ้ทีต่องการทดสอบมาทาํการปรบัความขุนของเชือ้ดวย normal saline solution 

(NSS) จนมีความขุนเทากับ 0.5 McFarland standard (1.5x108 CFU/ml) แลวจึงนํามา

เพาะลงในอาหารเล้ียงเช้ือ MRS broth ที่ปรับ พีเอช เปน 2, 4 และ10 ดวยกรดไฮโดรคลอริค 

(HCl) ความเขมขน 2 นอรมอล และโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ความเขมขน 2 นอรมอล 

บมทีอ่ณุหภูม ิ37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 และ 6 ชัว่โมง โดยมกีลุมควบคมุเปนเช้ือแบคทเีรีย

ที่บมในสภาวะเดียวกัน ใสใน MRS broth ที่ไมมีสวนผสมของกรดไฮโดรคลอริค และโซเดียม

ไฮดรอกไซด จากน้ันใชไมโครปเปตดูดสารละลายเชื้อที่ผานการบมในความเขมขนท่ีมีพีเอช

แตกตางกันปริมาณ 1 มิลลิลิตร มาเพาะเช้ือลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ MRS agar ที่เติมแคลเซียม

คารบอเนต ปริมาณ 0.3 เปอรเซ็นต (W/V) ดวยวิธี pour plate บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

ในบรรยากาศท่ีกลาวขางตน เปนเวลา 48 ชั่วโมง สังเกตวงรอบใสของโคโลนี



ป
ที่

 2
7 
ฉ
บ
ับ
ท
ี่ 1

-2
 ม
กร
าค

ม
 - 
ธัน

วา
ค
ม

 2
56

0

วารสาร 
สตัวแพทยศาสตร มข. 21

การทดสอบการทนตอน้ําดี 

 การทดสอบความสามารถในการทนตอน้ําดขีองแบคทเีรยีกรดแลคตกิดัดแปลงตามวธีิ

การของ Gilliland et al. (1984) โดยนําเชื้อแบคทีเรียแลคติกปริมาณ 100 ไมโครลิตร 

เพาะลงในอาหารเล้ียงเช้ือ MRS broth ปรมิาณ 3 มลิลลิติร บมเชือ้ทีอ่ณุหภูม ิ37 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง จากน้ันนําสารละลายเช้ือท่ีตองการทดสอบมาทําการปรับความขุน

ของเชื้อดวย 0.85 เปอรเซ็นต NSS จนมีความขุนเทากับ 0.5 McFarland standard แลวจึง

นํามาลงในอาหารเล้ียงเช้ือ MRS broth ที่เติมน้ําดีวัวสด ความเขมขน 4, 7, 50 และ100 

เปอรเซ็นต (V/V) นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง โดยมี

กลุมควบคุมเปนเช้ือแบคทีเรียท่ีบมในสภาวะเดียวกันใน MRS broth ที่ไมมีสวนผสมของน้ําดี

วัวสด จากน้ันใชไมโครปเปตดูดสารละลายเช้ือจากการบมในน้ําดีมาปริมาณ 1 มิลลิลิตร 

เพาะเช้ือลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ MRS agar ที่เติมแคลเซียมคารบอเนต ปริมาณ 0.3 เปอรเซ็นต 

ดวยวิธี pour plate บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด 

5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 48 ชั่วโมง สังเกตวงรอบใสของโคโลนี

การยอมสีแกรมเพ่ือดูลักษณะโคโลนี

          นําเช้ือแบคทีเรียมาเกล่ียลงบนกระจกสไลดสะอาด ปลอยใหแหงในอากาศ นําสไลด

ผานเปลวไฟ 2 – 3 ครัง้ เพ่ือตรงึเซลลใหตดิกับสไลด หยดสาร crystal violet ลงบนกระจกสไลด

บริเวณท่ีมกีารเกล่ียเช้ือไวแลวท้ิงไว 1 นาทีแลวจงึลางออกดวยน้ํากล่ัน จากน้ันหยดดวย Gram’s 

iodine ทิ้งไว 1 นาที ลางออกดวยน้ํากล่ัน ลางสี crystal violet ดวย acetone alcohol จากน้ัน

ลางดวยน้ํากล่ันอีกคร้ัง ยอมทับดวย safanin นาน 1 นาที ลางออกดวยน้ํากล่ัน ซับใหแหง

แลวจึงนําไปสองดวยกลองจุลทรรศน 

การทดสอบความสามารถการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียกอโรค

 การทดสอบความสามารถการยับย้ังเช้ือแบคทีเรียกอโรค โดยใชวิธี agar well diffusion 

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

25922 และ S. Typhi โดยเพาะในอาหารเล้ียงเช้ือ nutrient broth ทําการปรับความขุนของเช้ือ 

ดวย 0.85 เปอรเซน็ต NSS จนมคีวามขุนเทากับ 0.5 McFarland standard หยดสารละลายเช้ือ

ปริมาณ 100 ไมโครลิตร ลงบน nutrient agar ใชไมพันสําลีที่ผานการฆาเชื้อแลว เกล่ียเชื้อ

ใหทั่วผิวหนาอาหารเล้ียงเช้ือ ทิ้งไวใหแหง แลวทําการเจาะหลุมใหไดขนาดเสนผานศูนยกลาง 

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

ของเช้ือ ดวย 0.85 เปอรเซ็นต NSS จนมีความขุนเทากับ 0.5 McFarland standard หยดเช้ือ

แบคทีเรียแลคติกท่ีตองการทดสอบปริมาณ 40 ไมโครลิตร ลงในหลุมอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อ

กอโรคทีต่องการทดสอบบนผวิหนาอาหาร รอใหแหงแลวนําไปบมทีอ่ณุหภูม ิ37 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 24 ชั่วโมง ดูผลการทดลองโดยวัดขนาดเสนผานศูนยกลางบริเวณท่ีมีวงรอบใส

บนอาหารเล้ียงเช้ือ

การวิเคราะหขอมูล

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาในการแสดงผลการทดลอง ขอมูล

การตรวจพบเช้ือแบคทีเรียในส่ิงสงตรวจรวมท้ังความทนกรดและดาง การทนตอน้ําดี รูปราง

ของเช้ือดวยการแจงนับ สวนผลการทดสอบความสามารถในการยับย้ังเช้ือกอโรคไดแสดงผล

โดย ชวงต่ําสุดและสูงสดุของขอมลู (range) คาเฉล่ีย (mean) คาฐานนิยม (mode) คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation)

ผลการทดลอง

 จากการคัดแยกแบคทีเรียแลคติก การเก็บตัวอยางจากทางเดินอาหารสุกรโดยวิธี 

rectal swab สุกร เก็บตัวอยางจากทางเดินอาหารไก และเปดจากโรงฆาสัตว ผลการทดลอง

พบวาแบคทีเรียท่ีมีการสรางกรดแลคติก แลวทําปฏิกิริยากับแคลเซียมคารบอเนตทําใหเกิดวง

รอบใส สามารถแยกแบคทีเรียแลคติกจากทางเดินอาหารสุกร ไก และเปด ไดจํานวน 25, 22 

และ 5 ไอโซเลท ตามลําดับ รวมแบคทีเรียท่ีไดจากสัตวทั้งหมดเปน 52 ไอโซเลท ดังตารางท่ี 1 

การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมักดองที่ไดจากพืชและสัตว ผลการทดลอง

พบวา สามารถแยกแบคทีเรียแลคติก จากเอ็นขอวัว ปลาสม ปลากอน แหนมหมู แหนมเน้ือ 

และสมหมู จํานวน 5, 14, 15, 9, 2 และ 10 ไอโซเลท ตามลําดับ รวมแบคทีเรียท่ีไดจากอาหาร

หมักจากสัตวทั้งหมด 55 ไอโซเลท และอาหารจากพืชไดแก ผักรวมดองจากจังหวัดขอนแกน 

ผักรวมดองจากจังหวัดเลย ผักกาดดอง หนอไมดองจากจังหวัดขอนแกน และหนอไมดอง

จากจังหวัดเลย จํานวน 27, 14, 5, 7 และ 5 ไอโซเลท ตามลําดับ รวมแบคทีเรียท่ีไดจากอาหาร

หมักจากพืชทั้งหมด 58 ไอโซเลท โดยแบคทีเรียแลคติกท่ีแยกไดจากกลุมอาหารหมัก แสดง

ดังตารางท่ี 2 พบวาสามารถคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจาก ทั้ง 3 กลุมรวมทั้งหมดจํานวน 

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
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ผลทดสอบการสรางเอนไซมคะตะเลท

 นําแบคทีเรียท่ีคัดแยกไดทั้งหมด จํานวน 165 ไอโซเลท มาทดสอบการสรางเอนไซม      

คะตะเลทโดยใชสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H
2
O

2
) ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต (V/V) 

สังเกตการทําปฏิกิริยาระหวางสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซดกับเชื้อแบคทีเรียพบวา

แบคทีเรียท่ีใหผลคะตะเลทเปนลบ (catalase negative) มีจํานวน 140 ไอโซเลท คิดเปน

รอยละ 85.88 ของแบคทีเรียแลคติกท่ีนํามาทดสอบทั้งหมด

ผลการทดสอบความสามารถในการทนกรด และดาง

 พบวาแบคทีเรียแลคติกท่ีสามารถทนตอระดับพีเอช 2 ที่ระยะเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง 

มี 31 ไอโซเลท ที่สามารถมีชีวิตรอดไดมากกวา 80 เปอรเซ็นต แบคทีเรียแลคติกท่ีสามารถ

ทนตอระดับ  พีเอช 4 ทีร่ะยะเวลา 3 และ 6 ชัว่โมง ม ี58 ไอโซเลท ทีส่ามารถมีชวิีตรอดไดมากกวา 

80 เปอรเซ็นต แบคทีเรียแลคติกท่ีสามารถทนตอระดับพีเอช 10 ที่ระยะเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง 

มี 35 ไอโซเลทที่สามารถมีชีวิตรอดไดมากกวา 80 เปอรเซ็นต เมื่อทําการคัดเลือกแบคทีเรีย

แลคติกท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตมากกวา 80 เปอรเซ็นต ที่พีเอช 2, 4 และ 10 ทีเปนเวลาเวลา 

6 ชั่วโมง พบวามี 31 ไอโซเลท ดังตารางท่ี 3 คิดเปน 22.14 เปอรเซ็นต จากแบคทีเรียแลคติก

ที่นํามาทดสอบการทนตอกรดและดางท้ังหมด

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

 พบวาแบคทีเรียแลคติกท่ีสามารถทนตอระดับความเขมขนของนํ้าดี 4, 7, 50 และ 

100 เปอรเซ็นต ที่ระยะเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง มีจํานวน 31 ไอโซเลท ที่สามารถมีชีวิตรอดได

มากกวา 80 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม แบคทีเรียแลคติกท่ีสามารถทนตอ

ระดับความเขมขนของน้ําดี 100 เปอรเซ็นต ที่ระยะเวลา 3 ชั่วโมง มีจํานวน 31 ไอโซเลท 

ที่สามารถมีชีวิตรอดไดมากกวา 80 เปอรเซ็นตเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม และแบคทีเรีย

แลคติกท่ีสามารถทนตอระดับความเขมขนของน้ําดี 100 เปอรเซ็นต ที่ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 

มีจํานวน 30 ไอโซเลท ที่สามารถมีชีวิตรอดไดมากกวา 80 เปอรเซ็นตเมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุมควบคมุ ไอโซเลทท่ีสามารถทนตอนํา้ดีสดทีค่วามเขมขน 4, 7, 50 และ 100 ทีเ่วลา 6 ชัว่โมง 

มี 30 ไอโซเลท ในตารางท่ี 4 คิดเปน 96.77 เปอรเซ็นต ของแบคทีเรียแลคติกท่ีนํามาทดสอบ

การทนตอนํ้าดีทั้งหมด

Table 4. Bile salt tolerant test of selected LAB isolates
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การยอมสีแกรมเพ่ือดูลักษณะโคโลนี

 เม่ือนําไอโซเลทท่ีผานการทดสอบการทนกรด และดาง การทนตอน้ําดีสด จํานวน 

30 ไอโซเลท ยอมสีเพ่ือดูลักษณะโคโลนีพบวาแบคทีเรียท่ีแยกไดติดสีแกรมบวก รูปรางเปนท้ัง

รูปกลมจํานวน 25 ไอโซเลท และรูปทอนจํานวน 5 ไอโซเลท ดังในตารางท่ี 5

Table 5. Cell morphologies of selected LAB using Gram stain 

ผลการทดสอบความสามรถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรค E. coli ATCC 25922 

และ S. Typhi 

 แบคทเีรยีท่ีผานการทดสอบจาํนวน 30 ไอโซเลท พบวา แบคทเีรยีแลคตกิ 30 ไอโซเลท 

สามารถยับย้ังเชื้อกอโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ได มีความสามารถยับย้ังเชื้อ

กอโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ได โดยมีขนาดเฉล่ียเสนผานศูนยกลางของ

การยับยั้งเช้ือกอโรค ราว 13 มิลลิเมตร และคาเบ่ียงเบนมาตราฐานเทากับ 8.7 และ 3.7 

ตามลําดับ (Halder et al., 2017) ดังตารางท่ี 6
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Total 6. Inhibition zone diameter (mm) of selected LAB isolates against pathogenic 

bacteria using agar well diffusion assay

บทวิจารณ (Discussion) 

 จากการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากลําไสสัตว และอาหารหมักพ้ืนบานของไทย 

สามารถคดัแยกไดจาํนวน 165 ไอโซเลท ซึง่อาหารหมกักลุมตางๆ ทีน่าํมาตรวจสอบ เปนอาหาร

หมักพ้ืนบานท่ีมีรสชาติเปร้ียว เปนกิจกรรมการหมักของแบคทีเรียแลคติก และมีรายงาน

การตรวจพบเช้ือทีเ่ก่ียวของในกิจกรรมการหมักอาหารกลุมนี ้เชนในกลุมของเชือ้ Lactobacillus 

plantarum ในผักดอง (Kuasuwan, 2014) เชื้อ Lactobacillus plantarum ในไสกรอกอีสาน 

(Swetwiwathana et al., 2016) ยังมีรายงานอีกวาเชื้อท่ีแยกไดบางสายพันธุมีคุณสมบัติ

ในการผลิตแบคเทอริโอซินกลุมตางๆ ได เชน Pediococus PA-1 จาก Pediococcus 

pentosaceus TISTR536 ที่แยกไดจากแหนม และ Nisin Z จาก Lactococcus lactis ที่แยก

ไดจากแหนม (Jaedwanna et al., 2011; Jeerakittisophon et al., 2016) เปนตน นอกจากน้ี

เชื้อบางสายพันธุที่ผลิตแบคเทอริโอซินได ยังมีแนวโนมที่จะเปนกลาเช้ือในการหมักผลิตภัณฑ

ใหมีความปลอดภัยและยังไดคุณประโยชนจากคุณสมบัติการเปนโปรไบโอติก การใชเชื้อ

กลุ มนี้เปนกลาเช้ือในการผลิตผลิตภัณฑหมัก อาหารหมักพ้ืนบานของไทยท่ีสามารถ

แยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตแบคเทอริโอซิน นํามาประยุกตใชในอาหารได 

(Swetwiwathana and Visessangnan, 2015) ดวยเหตุนี้ การศึกษาในครั้งน้ีจึงคัดเลือก

แบคทีเรียแลคติกเพ่ือทดสอบในขั้นตอนตอไป
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 จากแบคทีเรียท่ีคัดแยกได 165 ไอโซเลท พบ 140 ไอโซเลทที่ใหผลทดสอบการผลิต

เอนไซมคะตะเลทเปนลบ ซึ่งแบคทีเรียแลคติกมีความสามารถในการสรางไฮโดรเจนเปอร

ออกไซดไดเน่ืองจากแบคทีเรียแลคติกมีการสรางเอนไซมฟลาโวโปรตีน แตขาดคะตะเลท 

แบคทีเรียแลคติกจะสรางไฮโดรเจนเปอรออกไซดในสภาวะที่มีออกซิเจน (O
2
) เทาน้ัน ทําให

แบคทีเรียทนตอสารนี้มากกวาแบคทีเรียตัวอื่น และการสรางไฮโดรเจนเปอรออกไซด

ของแบคทีเรียแลคติกเพียงเล็กนอยน้ีทําใหเกิดผลดีตอขบวนการหมัก เพราะหลังจาก

กระบวนการหมักดําเนินไปแลวจะไมเกิดไฮโดรเจนเปอรออกไซดขึ้นอีก ซึ่งการเกิดไฮโดรเจน

เปอรออกไซดมากเกินไปจะไปยับย้ังแบคทีเรียแลคติกท่ีเปนเช้ือเร่ิมตนของการหมักได แบคทีเรีย

ทีใ่หผลเอนไซมคะตะเลทเปนลบจงึมคีวามเหมาะสมในการนําไปใชในการทําผลิตภัณฑอาหาร

หมัก การยอมติดสีแกรมบวก รูปรางเปนรูปกลม และรูปทอน แบคทีเรียแลคติกจะใหผล

การทดสอบปฏิกิริยาคะตะเลทเปนลบ และสวนใหญติดสีแกรมบวก รูปรางเปนทอนไดแก 

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

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

2014)

 การทดสอบความสามารถการทนตอกรดในระดับพีเอช 2 และพีเอช 4 และดางในระดับ

พีเอช 10 ซึ่งเลียนแบบสภาวะภายในชองปาก และกระเพาะอาหารของสัตว ซึ่งอาหารจะอยูใน

กระเพราะประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง หากแบคทีเรียแลคติกท่ีนํามาทดสอบไมสามารถทนตอ

ความเปนกรดไดก็จะตายกอนถึงลําไสสัตว ดังน้ันจึงเลือกแบคทีเรียแลคติกเพียง 31 ไอโซเลท 

เน่ืองจากสามารถทนตอความเปนกรด และดางได มอีตัราการเจริญเติบโตมากวา 80 เปอรเซน็ต

เมือ่เปรียบเทียบกับกลุมควบคมุ คดิเปน 22.14 เปอรเซน็ต จากแบคทีเรียแลคตกิท่ีนาํมาทดสอบ

ทั้งหมด แบคทีเรีย แลคติกจะมีความสามารถทนกรดไดสูง เน่ืองจากแบคทีเรียแลคติกมีการ

สราง กรดแลคติกออกมาทําใหบริเวณท่ีมีแบคทีเรียแลคติกอาศัยอยูจะมีคาพีเอชต่ํา ทําให

แบคทีเรียแลคติกสามารถทนตอความเปนกรดไดสูงกวาแบคทีเรียชนิดอื่นๆ (Phromthep and 

Yotakhot, 2012; Darasaen and Ratanachai, 2016)

         แบคทีเรียแลคติกท่ีสามารถทนตอนํ้าดีที่ความเขมขน 100 เปอรเซ็นต และสามารถ

มีชีวิตรอดไดมากกวา 80 เปอรเซ็นต ในการบมที่เวลา 6 ชั่วโมง คิดเปน 96.77 เปอรเซ็นต 

ของแบคทีเรียแลคติกท่ีนํามาทดสอบน้ําดีทั้งหมด ซึ่ง Phromthep and Yotakhot (2012) 

ไดกลาววาแบคทีเรียแลคติกจะมีอตัราการรอดลดลงเม่ือผานลําไสสวนตน เน่ืองจากน้ําดีมฤีทธ์ิ

ในการยอยไขมัน จึงสามารถยอยผนังเซลลของแบคทีเรียได 
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 จากการทดสอบการย้ังย้ังเช้ือกอโรค พบวามีแบคทีเรียแลคติก 14 ไอโซเลทท่ีมี

ความสามารถยับย้ังเชื้อกอโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ไดสูง แบคทีเรียแลคติก

สามารถยับย้ัง E. coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis และ Salmonella spp. ได 

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

ทีค่ดัแยกไดจากกลุมอาหารหมักจากพืชเปนกลุมทีม่ปีระสทิธิภาพในการยับย้ังเช้ือกอโรคไดสงู

ทีส่ดุ อาจเน่ืองจากกระบวนการสรางกรดแลคติกมกีารใชนํา้ตาลชนิดตางๆ เชน นํา้ตาลกลูโคส 

นํ้าตาลซูโครส นํ้าแลคโตรส มาใชในกระบวนการหมักทําใหเกิดกรดแลคติก และสารอื่นๆ 

จากการสังเคราะหแสงของพชืทาํใหไดนํา้ตาลกลูโคส นํา้ และกาซออกซเิจน (Nikolaeva et al., 

2017) เมื่อไดศึกษาเพ่ิมเติมจึงพบวาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคเกิดจากกรดแลคติก

ที่แบคทีเรียกลุมแลคติกสรางข้ึน ซึ่งมีความเปนกรดไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรียกอโรคอื่นๆ (Musikasang, 2008) หากเปนแบคทีเรียแลคติกท่ีมีคุณสมบัติในการ

สรางแบคเทอริโอซิน และการสรางสารไฮโดรเจนเปอรออกไซดแลวน้ัน จะชวยสงเสริม

ใหประสิทธิภาพการยับย้ังแบคทีเรียกอโรคดีย่ิงข้ึน นอกจากน้ีพืชยังมีการสะสมน้ําตาลไวใน

สวนตางๆ ของตน แตในสัตวนั้นน้ําตาลมักพบไดจากกระบวนการยอยแปง หากเหลือใชมัก

กําจัดออกหรือเก็บไวในรูปของไขมัน ทําใหพืชสามารถผลิตน้ําตาล และมีนํ้าตาลในสวนตางๆ

ของตน ซึ่งใชในกระบวนการหมักไดมากกวาสัตว การนําแบคทีเรียแลคติกท่ีแยกไดจากกลุมนี้

ไปใชพัฒนาตอจึงนาจะเปนประโยชนตอผูบริโภค 

จากการวิเคราะหลกัษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของแบคทีเรียแลคติกท่ีคดัเลือกแลว 

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

systematic bacteriology) พบวาท้ัง 3 ไอโซเลทน้ีมีความคลายคลึง Streptococcus spp. 

ซึ่งควรไดยืนยันในระดับชนิด (species) ของไอโซเลทเหลาน้ีดวยวิธีการหาลําดับนิวคลีโอไทด

บริเวณยีน 16S rRNA ตอไป

ขอสรุป
 แบคทเีรียแลคติกท่ีแยกไดจากท้ัง 3 กลุม ไดแก ทางเดินอาหารสัตวจาํนวน 6 ไอโซเลท 

อาหารหมักจากสัตวจํานวน 5 ไอโซเลท และอาหารหมักจากพืช จํานวน 3 ไอโซเลท ตามลําดับ 

ที่มีคุณสมบัติเบ้ืองตนของการเปนโปรไบโอติก คือใหผลการผลิตเอนไซมคะตะเลทเปนลบ 

มีความสามารถในการทนกรด และดาง และทนตอนํ้าดีไดสูง โดยพบ 3 ไอโซเลท (A3, FA1-1 

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

Typhi ไดดทีีส่ดุและจากการวเิคราะหลกัษณะทางสรรีวทิยาและชวีเคมีของไอโซเลทเหลาน้ีดวย
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วิธีตามคูมือของ Bergey พบวาท้ัง 3 ไอโซเลท มีความคลายคลึง Streptococcus spp. ดังน้ัน

ผลการศึกษาคร้ังน้ีเหมาะแกการนําไปเปนขอมูลเบื้องตนของการนําไปผลิตกลาเช้ือของ

การเปนโปรไบโอติก ทั้งน้ีอาจจะตองมีการศึกษาตอในคุณสมบัติ และความปลอดภัยของ

การนําแบคทีเรียแลคติกไปใชในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
 ในการทําวิจัยคร้ังน้ี ผู  วิจัยขอขอบพระคุณ บริษัทเบทาโกร ขอนแกน ที่ให 

ความอนุเคราะหในการเก็บตัวอยางการทดลอง เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ คุณอภิรดี โสภา 

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่อํานวย

ความสะดวกและทําใหการศึกษาคร้ังน้ีเปนไปไดดวยดี

เอกสารอางอิง
Chaleoisap, S., Gongseng, S., Lertcanawanichakul, M., 2011, Antimicrobial Activity of 

Lactic Acid Bacteria Isolated from Foods and Lactobacillus plantarum Strain 

Improvement for Using as Probiotic, Thaksin University Journal 14(3), 10-18.

Darasaen W., Ratanachai A., 2016, Antibacterial Activity of Lactic Acid Bacteria 

isolated from the Intestine of C. macrocephalus against Fish Pathogens, Journal 

of Science and Technology, Ubon Ratchathani University 18(1), 75-83.

Halder, D., Mandal, M., Chatterjee, S.S., Kumar Pal, N., Mandal, S., 2017, Indigenous 

Probiotic Lactobacillus Isolates Presenting Antibiotic like Activity against Human 

Pathogenic Bacteria, Biomedicines 5(2), 31.

Jaedwanna, P., Pilasombut, K., Limsupavanich, R., Swetwiwathana, A., Sethakul J., 

2011, A study on Quality and Microbiology of Beef Nham using Lactococcus 

lactis subsp. Lactis P 2 and Sb 2 as a Starter Culture For Fermentation, King 

Mongkut’s Agricultural Journal 29(3-2), 46-54.

Jeerakittisophon, C., Vichitraka, A., Jindaprasert A., Swetwiwathana, A., 2016, Effect 

of bacteriocin produced by isolated lactic acid bacteria from Thai fermented food 

and commercial nisin on pathogenic bacteria, Naresuan Agricultural conference 

the 14th Naresuan university 328-333.



ป
ที่

 2
7 
ฉ
บ
ับ
ท
ี่ 1

-2
 ม
กร
าค

ม
 - 
ธัน

วา
ค
ม

 2
56

0

วารสาร 
สตัวแพทยศาสตร มข. 31

Jin, L.Z., Ho, M.Y., Abdullah, N., Ali, A.M., Jalaludin, S., 1998, Acid and bile tolerance 

of lactobacillus isolated from chicken intestine, Applied Microbiology 27, 183-185.

Ketsawasdiwong, N., Thanananta, T., Thanananta, N., 2016, Screening of Lactic Acid 

Bacteria form Thai’s Chilli Pastes. Thai Journal of Science and Technology 5(2), 

67-76.

Kuasuwan, P., 2014, Seletion of Probiotic Lactic Acid Bacteria for Pickles Production, 

Master of science in Microbiology, Prince of Songkla University 160.

Musiksang, H., 2008, Screening of lactic acid bacteria as probiotics in chicken and 

enhancement of bacterial survival by microencapsulation, Master of science in 

biotechnology, Prince of Songkla University

Nie, X., Lin, S., Zhang, Q., 2014, Proteolytic characterisation in grass carp sausage 

Inoculated with Lactobacillus plantarum and Pediococcus pentosaceus, Food 

Chemistry 145, 840-844.

Nikolaeva, M. K., Maevskaya, S. N., Voronin, P., 2017, Photosynthetic CO2/H2O gas 

exchange and dynamics of carbohydrates content in maize leaves under drought,  

Russian Journal of Plant Physiology 64(4), 536-542.

Phromthep, V., Yotakhot, S., 2012, Isolation of Lactic Acid Bacteria from Fermented 

Food for Probiotic Source Sakon Nakhon Rajabhat University Journal 4(8).

Phutubtim, N., Saejung, W., 2016, Selection of Lactic Acid Bacteria and Using as a 

Starter Culture in Thai Traditional Fermented Fish (Pla-som), Thai Journal 

of Science and Technology 24(6), 952-967.

Silvia, S.G.T, Medana, Z., 2014, Exopolysaccharide production by selected Lactic acid 

bacteria isolated from fermented vegetables. Scientific Bulletin Series Food 

Biotechnologies 9, 1364-2285.

Swetwiwathana, A., Jindaprasert, A., Zendo, T., Nakayama, J., Sonomoto, K., 2016, 

Plantaricin W producer: Lactobacillus plantarum SS7 isolated from Isan-sausage. 

62nd International Congress of Meat Science and Technology, Thailand. 122.

Swetwiwathana, A.,Visessanguan, W., 2015, Potential of bacteriocin-producing lactic 

acid bacteria for safety improvements of traditional Thai fermented meat and 

human health. Meat Science 109, 101–105.



Vo
l. 

27
 N

o.
 1

-2
 J

AN
U

AR
Y 

- D
EC

EM
BE

R
 2

01
7

KKU 
Veterinary Journal32

Tabibloghmany, F.S., Ehsandoost. E., 2014, An Overview of Healthy and Functionality 

of Exopolysaccharides Produced by Lactic Acid Bacteria in the Dairy Industry, 

European journal, of Nutrition & Food Safety 4(2), 63-86. 

Tserovska, L., Stefanova, S., Yordanova, T., 2002, Identification of lactic acid bacteria 

isolated from Katyk, goat’s milk and cheese, Journal Culture Collect 3, 48-52.

Yolmeh, M., khomeiri, M., Ahmadi, Z., 2017, Application of mixture design to introduce 

an optimum cell-free supernatant of multiple-strsin mixture (MSM) for Lactobacillus 

against food-borne pathogens. Food Science and Technology 83, 298-304.



ป
ที่

 2
7 
ฉ
บ
ับ
ท
ี่ 1

-2
 ม
กร
าค

ม
 - 
ธัน

วา
ค
ม

 2
56

0

วารสาร 
สตัวแพทยศาสตร มข. 33

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.

Materials and Methods – 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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ผลกระทบของภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ

ตอการใหผลผลิตน้ํานมในโคนม

สุวลักษณ ศรีสุภา1*   สุณีรัตน เอ่ียมละมัย1

บทคัดยอ
วัตถุประสงค การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลการใหผลผลิตน้ํานมของโคนม

ที่พบภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการเปรียบเทียบกับโคปกติที่ไมพบภาวะกีบอักเสบ 

ซึ่งวินิจฉัยในชวงท่ีทําการปาดแตงกีบ

วสัด ุอุปกรณ และวธิกีาร ทาํการศึกษาขอมลูการใหผลผลติน้ํานมท้ังหมด 2,700 บนัทึกขอมลู 

จากโครดีนมจาํนวน 135 ตวั ในฟารมโคนมขนาดใหญจาํนวน 1 ฟารม เพ่ือเปรยีบเทียบผลผลติ

นํ้านมระหวางโคท่ีพบและไมพบภาวะกีบอักเสบ โดยโคท่ีศึกษาท้ังหมดไดรับการวินิจฉัยภาวะ

กีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ ดวยการประเมินรอยโรคการตกเลือดที่พ้ืนกีบและรอยตอ

ระหวางพ้ืนกีบกับผนังกีบภายหลังจากการปาดแตงกีบ และบันทึกขอมูลการใหผลผลิตนํ้านม

จากระบบเก็บขอมูลปริมาณน้ํานมอัตโนมัติทุก 15 วัน ตลอดระยะเวลา 305 วันของการใหนม 

(จาํนวน 20 ขอมลู ตอตวั) เพ่ือทาํการวิเคราะหขอมลูโดยใชโมเดลเชงิเสนแบบผสมทีม่กีารวัดซํา้ 

ซึ่งปจจัยหลักประกอบดวย การเกิดภาวะกีบอักเสบ ลําดับการตั้งทอง ระยะการใหนม (จํานวน

วันรีดนม) และฤดูกาลคลอดลูก กําหนดปจจัยสุม คือ ตัวโค และขอมูลการใหผลผลิตนํ้านม

เปนการวัดซํ้า

ผลการศกึษา ผลการวิเคราะหขอมลูผลผลติน้ํานมตลอดระยะการใหนม พบวาภาวะกีบอกัเสบ

แบบไมแสดงอาการไมมผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัตอการใหผลผลติน้ํานมของโค คาเฉลีย่ผลผลติ

นํ้านมตลอดระยะเวลา 305 วัน ระหวางโคท่ีพบและไมพบภาวะกีบอักเสบ มีคาเทากับ 

17.42±4.92 และ 17.07±5.32 กิโลกรัมตอวัน แตเมื่อทําการวิเคราะหขอมูลแบบแยกแตละจุด

เวลาในชวงท่ีทาํการปาดแตงกีบและประเมินรอยโรคกีบอกัเสบ พบวาผลผลติน้ํานมของโคท่ีพบ

ภาวะกีบอักเสบมีแนวโนมที่ตํ่ากวาของโคท่ีไมพบภาวะกีบอักเสบ โดยผลการประเมินผลผลิต

นํ้านมของโคท่ีพบภาวะกีบอักเสบท่ีตํ่ากวาของโคท่ีไมพบภาวะกีบอักเสบ ในระยะเวลา 

1, 2 เดือน กอนปาดแตงกีบ, ชวงท่ีปาดแตงกีบ, 1 และ 2 เดือน หลังปาดแตงกีบ มีคาเทากับ 

-0.71, -0.92, -0.63, -0.54 และ -0.31 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ
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ขอสรุป ภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการมีแนวโนมทําใหผลผลิตน้ํานมของโคนมลดลง

คาประเมินผลผลตินํา้นมทีล่ดลงรวมสะสมในชวงท่ีประเมนิวาเกิดภาวะกีบอกัเสบแบบไมแสดง

อาการ เทากับ  83.93 กิโลกรัมตอตัว

คําสําคัญ: โคนม รอยโรคการตกเลือด การปาดแตงกีบ ผลผลิตน้ํานม กีบอักเสบแบบ

ไมแสดงอาการ

1ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จงัหวัดขอนแกน ประเทศไทย 40002

*ผูเขียนท่ีใหการติดตอ อีเมล: suvalukse@kku.ac.th
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บทนํา
ปญหาสุขภาพกีบในโคนมที่สงผลใหโคมีอาการเจ็บกีบหรือมีอาการขากะเผลก

เปนปญหาสําคัญอยางหน่ึงในการเล้ียงโคนม โดยปญหาสุขภาพกีบในโคนมของประเทศไทย

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

Wonngsanit et al., 2002) ปญหาสุขภาพกีบในโคนมนอกจากมีผลกระทบตอสุขภาพโค

โดยตรงแลว ยังสงผลกระทบตอผลผลิตนํ้านมของโค โดยมีรายงานการศึกษาในตางประเทศ

พบวาโคนมท่ีมีปญหาสุขภาพกีบหรือเกิดอาการขากะเผลก มีผลทําใหปริมาณน้ํานมรวม

ตลอดระยะการใหนม 305 วัน (fat-corrected  milk yield) มคีาลดลง (Hernandez et al., 2002) 

และมีผลตอการใหผลผลิตน้ํานม (milk production) ในชวงขณะท่ีมีอาการขากะเผลกมีคาต่ํา

กวาโคท่ีปกติ (Warnick et al., 2001) และมีผลตอปริมาณไขมันในน้ํานม (% milk fat) ที่ลดลง 

(van Straten et al., 2011) แตเน่ืองจากในประเทศไทยยังไมมีการเก็บขอมูลการใหผลผลิต

นํา้นมรายตัวของโครีดนมทีม่ปีระสทิธิภาพ ทาํใหยังไมมรีายงานการศึกษาผลกระทบของปญหา

สุขภาพกีบตอการใหผลผลิตน้ํานมของโคนมในประเทศไทย 

ถึงแมวาท่ีผานมามีรายงานปญหาสุขภาพกีบลักษณะตางๆ ของโคนมในประเทศไทย 

เชน แผลทีร่อยตอระหวางพ้ืนกีบกบัผนงักีบ (white line disease) แผลหลมุทีพ้ื่นกีบ (sole ulcer) 

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

ที่มีความสําคัญ จากรายงานการศึกษาของ Pilachai et al., 2013 พบความชุกสูงถึงรอยละ 39 

และพบวาการจัดการใหอาหารเปนปจจัยสําคัญทีเปนสาเหตุของการเกิดภาวะกีบอักเสบ 

โดยการใหอาหารโคนมในประเทศไทย สวนมากใชอาหารขนท่ีมีสวนประกอบของแปงและ

คารโบไฮเดรตที่ยอยไดไว เชน มันสําปะหลัง ขาวโพดบด รําขาว (Aiumlamai, 2009; 

Wanapat, 2003) ในสัดสวนและปริมาณการใหที่สูงรวมกับการมีปริมาณเย่ือใยในอาหารต่ํา 

หรือการใหอาหารหยาบไมพอเพียง ซึ่งลักษณะของอาหารขนหรือวิธีการใหอาหารขนดังกลาว 

สงผลใหโคเกิดภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมักแบบกึ่งเฉียบพลัน (subacute ruminal 

acidosis) (Plaizier et al., 2009) ซึง่ภาวะน้ีมคีวามสัมพันธกับพยาธิวิทยาของการเกิดกีบอกัเสบ 

(Nocek, 1997) มีรายงานการศึกษาพบวาภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการสงผลกระทบ

ตอการสืบพันธุ โดยพบวามผีลตอการเพ่ิมขึน้ของการใชฮอรโมนเพ่ือการรักษาดานระบบสืบพันธุ 

(Sogstad et al., 2006) และมีผลใหคาระยะหางวันคลอดลูกถึงวันผสมติดยาวนานข้ึน 

(Seesupa et al., 2016) อยางไรกต็ามยงัไมมรีายงานการศึกษาผลกระทบของภาวะกีบอกัเสบ

ตอการใหผลผลิตน้ํานมของโคในประเทศไทย
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 ดังน้ันการศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาขอมูลการใหผลผลิตน้ํานมของโคนม

ที่เกิดภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ เปรียบเทียบกับโคปกติที่ไมเกิดภาวะกีบอักเสบ

แบบไมแสดงอาการ ซึ่งไดรับการวินิจฉัยในชวงท่ีทําการปาดแตงกีบ ในฟารมโคนมที่มี

ระบบการเก็บขอมูลผลผลิตน้ํานมท่ีมีประสิทธิภาพดี

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ
1. ประชากรโคนมท่ีศึกษาและการออกแบบการศึกษา

 ทําการศึกษาในฟารมโคนมขนาดใหญเน่ืองจากมีระบบรีดนมและการจัดเก็บขอมูล

ปริมาณผลผลิตนํ้านมที่มีประสิทธิภาพดี และเปนที่ทราบดีวาปจจัยจากการจัดการในฟารม

มีผลสําคัญตอการใหผลผลิตนํ้านมของโค ดังนั้นเพ่ือขจัดปจจัยการจัดการฟารมที่แตกตางกัน 

จึงทําการศึกษาในฟารมโคนมขนาดใหญจํานวน 1 ฟารม ตั้งอยูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย ในชวงระหวาง ป พ.ศ. 2552 ถึงป พ.ศ. 2553 ทําการศึกษาในโครีดนม 

จํานวน 135 ตัว จากจํานวนโครีดนมทั้งหมดในฟารม 347 ตัว โดยคํานวณขนาดตัวอยาง

ดวยวิธีการประมาณคาเพ่ือการสํารวจความชุก (sample size for prevalence survey 

estimation) ตามวิธีของ Dohoo et al. (2010) โดยกําหนดคาคาดการณความชุกของภาวะกีบ

อักเสบ รอยละ 40 คาความคลาดเคล่ือน รอยละ 6 และระดับของนัยสําคัญ ที่ 0.05 จากน้ัน

นาํมาปรับกับจาํนวนประชากรของโครีดนมทัง้หมด (adjusted finite population) คณุสมบตัโิค

ที่เขาการศึกษา เปนโครีดนมเพศเมียลูกผสมสายเลือดโฮสไตนฟรีเซียน (Holstein-Friesian) 

มากกวารอยละ 82.5 ขึ้นไป มีลําดับการต้ังทองต้ังแตทองท่ี 1 ขึ้นไป มีสุขภาพดี ไมมีประวัติ

ขาเจ็บในชวงหลังคลอดจนถงึเร่ิมเขาการศึกษา มรีะยะการใหนม (days in milk) ไมเกิน 200 วัน

 ออกแบบการศกึษาแบบ longitudinal cohort study โดยเมือ่คดัเลอืกโคเขาการศึกษา

แลว ทําการปาดแตงกีบโคและประเมินรอยโรคภาวะกีบอักเสบ ทําการเก็บประวัติขอมูลการ

ใหผลผลิตนํ้านมตั้งแตหลังจากคลอดลูก จนถึงวันท่ีโคถูกปาดแตงกีบและประเมินรอยโรค

กีบอักเสบ หลังจากน้ันทําการบันทึกขอมูลการใหผลผลิตน้ํานมจนถึงระยะการใหนมครบ 

305 วัน หรือถูกคัดออกจากการศึกษา 

2. การประเมินภาวะกีบอักเสบและการเก็บขอมูล

 การประเมินการเกิดภาวะกีบอักเสบดําเนินการภายหลังจากการปาดแตงกีบ (hoof 

trimming) โดยใชวิธีการประเมินรอยโรคท่ีจําเพาะกับภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ

โดยอางอิงตามวิธีของ Sogstad et al. (2005) ซึง่ประเมิน ภาวะตกเลือด (hemorrhagic lesions) 

ที่บริเวณพ้ืนกีบและรอยตอระหวางพ้ืนกีบกับผนังกีบ (white line) โดยการพบรอยโรคตกเลือด
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มากกวารอยละ 20 ของพื้นท่ี ถูกประเมินและจัดกลุมเปนกลุมโคที่พบภาวะกีบอักเสบแบบ

ไมแสดงอาการ (laminitis cows) ในขณะท่ีเมื่อประเมินแลวไมพบรอยโรคตกเลือดหรือพบ

เพียงจุดเล็กนอย ถูกประเมินและจัดกลุมเปนกลุมโคท่ีไมพบภาวะกีบอกัเสบแบบไมแสดงอาการ 

(non-laminitis cows)

 ทําการบันทึกขอมูลรายตัวโคจากระบบเก็บขอมูลของฟารมโคนม ไดแก หมายเลข

ประจําตัวโค วันเดือนปเกิด สายพันธุ อายุ ลําดับการต้ังทอง ระยะการใหนม ณ วันปาดแตงกีบ 

ในสวนของขอมูลการใหผลผลิตน้ํานม (กิโลกรัมตอวัน) ทําการเก็บขอมูลจากระบบการวัด

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

Sweden) ที่ทําการบันทึกทุก 15 วัน (test-day record) ในชวงระยะการใหนม 305 วัน 

รวมคดิเปนจาํนวน 20 บนัทึกขอมลู ตอตวัโค ซึง่รวมท้ังหมดเปน 2,700 บนัทึกขอมลู และทําการ

บันทึกขอมูลการจัดการฟารมอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน การใหอาหาร การจัดการสุขภาพกีบ 

และลักษณะของพ้ืนคอกในโรงเรือน ในระหวางการศึกษา

3. การจัดการขอมูลและการวิเคราะหทางสถิติ

 จากบันทึกขอมูลทั้งหมด 2,700 มี 80 บันทึกขอมูล (คิดเปน รอยละ 2.9) หรือมีจํานวน

บันทึกขอมูลไมเกิน 6 บันทึกขอมูลตอตัว ที่ไมมีขอมูลผลผลิตน้ํานม เน่ืองจากโคถูกพักรีดนม

กอนถึงระยะ 305 วัน หรอืถูกคัดออกจากฝูงระหวางการติดตามขอมลู ดงัน้ันจงึไมมกีารตัดขอมลู

ของโคตัวใดออกจากการวิเคราะห ปริมาณน้ํานมรวมตลอดระยะการใหนม 305 วัน คํานวณ

จากคาผลผลิตนํ้านมคูณดวย 15 (ชวงระยะการบันทึกการใหผลผลิตนํ้านม) ในแตละบันทึก

ขอมูล และรวมท้ังหมด 20 บันทึกขอมูล ตอตัวโค 

 ขอมูลพ้ืนฐานรายตัวของโค ไดแก อายุ ลําดับการตั้งทอง ระยะการใหนม ณ วัน

ปาดแตงกีบ ผลผลิตนํ้านมในชวงท่ีปาดแตงกีบ และปริมาณน้ํานมรวมตลอดระยะการใหนม 

305 วัน ไดรบัการทดสอบการกระจายตัวของขอมลูแบบปกต ิ(normal distribution) โดยวิธีการ

สรางกราฟการกระจายตัวของขอมลู (distribution plot) และการทดสอบดวยวิธี Shapiro-Wilk 

normality test จากน้ันทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียขอมูลดังกลาวระหวางกลุม

ที่พบและไมพบภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ ดวยวิธี Student’s t-test สําหรับขอมูล

ที่ผานการทดสอบการกระจายตัวของขอมูลแบบปกติ หรือวิธี Wilcoxon rank-sum test 

สําหรับขอมูลที่ไมผานการทดสอบการกระจายตัวของขอมูลแบบปกติ

 การวิเคราะหผลกระทบของภาวะกีบอักเสบตอผลผลิตนํ้านมตลอดระยะเวลาการ

ใหนม 305 วัน เร่ิมจากการทดสอบการกระจายตัวแบบปกตขิองขอมลูตวัแปรตามผลผลตินํา้นม 

ขอมูลตัวแปรตามที่ไมผานการทดสอบการกระจายแบบปกติ ถูกทําการแปลงเปนคา
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ลอกการิทึม (logarithm) กอนทําการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหทางสถิติทําโดยใชโมเดล

เชิงเสนแบบผสมที่มีการวัดซํ้า (repeated measurement linear mixed model) โดยกําหนด

ปจจัยหลัก (main effect) ที่นํามาวิเคราะหถึงผลตอตัวแปรตาม คือ ภาวะกีบอักเสบแบบ

ไมแสดงอาการ โดยแบงเปน 2 กลุม คอืกลุมทีพ่บและไมพบภาวะกีบอกัเสบแบบไมแสดงอาการ 

กําหนดปจจัยรวม (covariates) ซึ่งพิจารณาวามีผลตอการใหผลผลิตน้ํานมของโคท่ีนํามา

วิเคราะห ไดแก ลําดับการต้ังทอง แบงเปน 3 กลุม คือ ลําดับการต้ังทองที่ 1, ลําดับการต้ังทอง

ที่ 2 หรือ 3 และลําดับการต้ังทองที่ 4 หรือมากกวา ฤดูกาลท่ีคลอดลูก (season of calving) 

แบงเปน 3 กลุม  คือคลอดลูกในฤดูหนาว (ชวง 16 ตุลาคม ถึง 15 กุมภาพันธ) คลอดลูกในฤดู

รอน (ชวง 16 กุมภาพันธ ถึง 15 พฤษภาคม) และคลอดลูกในฤดูฝน  (ชวง 16 พฤษภาคม ถึง 

15 ตุลาคม) และระยะการใหนมที่เพ่ิมขึ้นทุก 15 วัน กําหนดปจจัยสุม (random effect) คือ 

ตวัโค และขอมลูการใหผลผลตินํา้นมเปนการวัดซํา้ (repeated measurement) ซึง่มกีารกําหนด

โครงสรางความแปรปรวนรวมของขอมูล (variance-covariance structure) เปนแบบ 

first-order autoregressive (AR1) 

 เน่ืองจากโคไดรบัการปาดแตงกีบในระยะการใหนมทีต่างกัน ดงัน้ันจงึทําการวิเคราะห

ผลกระทบของภาวะกบีอกัเสบตอผลผลตินํา้นมโดยปรบัใหชวงเวลาท่ีไดรบัการปาดแตงกีบตรง

กัน และจัดเรียงขอมูลผลผลิตน้ํานมแตละจุดเวลากอนและหลังชวงท่ีทําการปาดแตงกีบและ

ประเมนิรอยโรคกบีอกัเสบ ตามวธีิของ Green et al. (2002) โดยมกีารกําหนดตัวแปรเพ่ือจดัให

ขอมูลผลผลิตนํ้านมเรียงตามชวงเวลาเปนเดือนกอนและหลังการปาดแตงกีบ (เชน 1 เดือน 

กอนปาดแตงกีบ = -1 month, 1 เดือน หลังปาดแตงกีบ = +1 month) ซึ่งตัวอยางรูปแบบ

การจัดขอมูลแสดงดังตารางท่ี 1 จากน้ันทําการวิเคราะหผลกระทบตอผลผลิตน้ํานมโดยใช 

ภาวะกีบอกัเสบแบบไมแสดงอาการ เปนปจจยัหลักพรอมกบักําหนดปจจยัรวมดังท่ีไดกลาวมา 

และกาํหนดปจจยัสุมทีร่ะดบัตวัโคเชนเดียวกัน การวิเคราะหทางสถติทิกุวิธีใชโปรแกรมสาํเร็จรปู

ทางสถิติ Stata เวอรชั่น 12.0 (Stata Corporation, College Station, TX) ทุกการวิเคราะหสถิติ

กําหนดระดับนัยสําคัญของคา p-value ที่นอยกวา 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
โคที่พบภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการภายหลังจากการปาดแตงกีบ คิดเปน

รอยละ 42.2 (n = 57) จากโคท่ีศึกษาท้ังหมด ขอมูล อายุ ลําดับการต้ังทอง ระยะการใหนม 

ณ วันปาดแตงกีบ ผลผลิตนํ้านมในชวงท่ีปาดแตงกีบ และปริมาณน้ํานมรวมตลอดระยะการ

ใหนม 305 วัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ระหวางโคกลุมที่พบและไมพบภาวะ

กีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ ขอมูลพ้ืนฐานของโคท้ังสองกลุมแสดงดังตารางท่ี 2 จากขอมูล

รวมกนัท้ังสองกลุม พบวาลาํดับการตัง้ทอง และฤดูกาลท่ีคลอดลกู มผีลตอการใหผลผลติน้ํานม  

โดยพบวากลุมโคที่มีลําดับการต้ังทองที่ 1, ลําดับการต้ังทองที่ 2 หรือ 3 และ ลําดับการต้ังทอง

ที่ 4 หรือมากกวา มีคาเฉล่ียผลผลิตน้ํานม 15.31±4.07, 17.17±5.01 และ 18.91±5.29 

ตามลําดับ สวนโคท่ีคลอดลูกในฤดูฝนและฤดูหนาว มีคาเฉล่ียผลผลิตนํ้านม 16.30±5.17

และ 17.64±4.98 ดังน้ันจึงกําหนดท้ัง 2 ปจจัย ใสในการวิเคราะหแบบแบบหลายตัวแปร 

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

 เม่ือนําขอมูลคาเฉล่ียของการใหผลผลิตน้ํานม ในแตละระยะการใหนม ตลอดชวง

ระยะเวลา 305 วัน ของการใหนม มาสรางกราฟเปรียบเทียบระหวางโคกลุมท่ีพบและไมพบ

ภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ พบวามีรูปแบบที่ใกลเคียงกัน โดยมีการเพ่ิมขึ้นของการ

ใหผลผลิตน้ํานมหลังคลอดจนถึงสูงสุดประมาณท่ีระยะ 45 ถึง 60 วัน และลดลงจนถึงท่ีระยะ 

305 วัน ดังภาพท่ี 1 
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Figure 1. Milk production curves of non-laminitis and laminitis cows throughout 305 

days of lactation

 ผลการวิเคราะหขอมลูผลผลตินํา้นมของโคตลอดระยะการใหนม พบวาภาวะกีบอกัเสบ

แบบไมแสดงอาการไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) ตอการใหผลผลิตน้ํานม 

คาเฉล่ียผลผลิตน้ํานมตลอดระยะเวลา 305 วัน ระหวางโคท่ีพบและไมพบภาวะกีบอักเสบ 

มีคาเทากับ 17.42±4.92 และ 17.07±5.32 กิโลกรัมตอวัน ผลการวิเคราะหแบบหลายตัวแปร 

(multivariable) ของภาวะกีบอกัเสบแบบไมแสดงอาการรวมกับปจจัยอ่ืนๆ  (ลําดับการต้ังทอง 

ฤดูกาลท่ีคลอดลูก และระยะการใหนม) ตอผลผลิตน้ํานม แสดงดังตารางท่ี 3 แตเม่ือทําการ

วิเคราะหขอมูลแบบปรับใหชวงเวลาท่ีไดรับการปาดแตงกีบตรงกัน และจัดเรียงขอมูลผลผลิต

นํ้านมแยกแตละจุดเวลาในชวงท่ีทําการปาดแตงกีบและประเมินรอยโรคกีบอักเสบ พบวา

ผลผลิตนํ้านมของโคที่พบภาวะกีบอักเสบมีแนวโนมที่ตํ่ากวาของโคที่ไมพบภาวะกีบอักเสบ 

ในชวงระยะเวลาท่ี 1, 2 เดือน กอนปาดแตงกีบ, ชวงท่ีปาดแตงกีบ, 1 และ 2 เดือน หลัง

ปาดแตงกีบ (ภาพท่ี 2 และตารางท่ี 4) โดยผลการวิเคราะหขอมูลผลผลิตน้ํานมของโคท่ีพบ

ภาวะกีบอกัเสบทีล่ดลง (เทียบกับโคทีไ่มพบภาวะกีบอกัเสบ และมกีารปรบัของปจจยัรวมอืน่ๆ) 

แตละจุดเวลาในชวงท่ีทําการปาดแตงกีบ แสดงดังตารางท่ี 4 ซึ่งมีคาประเมินผลผลิตน้ํานม

ที่ลดลงรวมสะสม (estimated cumulative milk loss) ในชวงกอนและหลังการปาดแตงกีบ

เทากับ 83.93 กิโลกรัมตอตัว 
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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
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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

วิจารณ
 ขอมูลการใหผลผลิตนํ้านมของโคในการศึกษาคร้ังน้ี พบวาปริมาณน้ํานมรวม

ตลอดระยะการใหนม 305 วัน ของโครดีนมทีเ่ขาการศึกษาท้ังหมด มคีาเฉล่ีย 5,011.54±941.15 

กิโลกรมัตอตวั ซึง่มคีาท่ีสงูกวาปรมิาณน้ํานมรวมตลอดระยะการใหนม 305 วัน ทีเ่คยมีรายงาน

ในประเทศไทยในชวงปเดียวกัน โดยสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว กรมปศุสัตว  

รายงานขอมูลการใหผลผลิตปริมาณน้ํานมรวมตลอดระยะการใหนม 305 วัน (4% fat-

corrected milk yield) ของโคนมในการประเมินคาทางพันธุกรรมพอโคนม มีคาเฉล่ีย 

3,851.78±1,050.06 กิโลกรัมตอตัว (DLD, 2010) เชนเดียวกับองคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย รายงานปริมาณน้ํานมรวมท่ี 305 วัน (4% fat-corrected milk yield) 

ของขอมลูทีใ่ชในการประเมินคาการผสมพันธุ มคีาเฉล่ีย 4,090.6 กิโลกรมัตอตวั (DPO, 2010) 

การที่ผลผลิตปริมาณน้ํานมรวมของการศึกษาครั้งนี้มีคาสูงกวา อาจเนื่องมากจากการจัดการ
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ดานตางๆ และการเก็บขอมูลผลผลิตน้ํานมของฟารมขนาดใหญที่ทําการศึกษามีประสิทธิภาพ

ที่ดี ตางจากผลผลิตปริมาณน้ํานมรวมของรายงานในประเทศดังท่ีกลาวมา ซึ่งทําการรวบรวม

ขอมูลจากฟารมรายยอยตางๆ ในหลายพ้ืนท่ีการเล้ียงโคนม ที่มีการจัดการตางๆ ในฟารม

และการเก็บขอมูลผลผลิตน้ํานมท่ีแตกตางกัน

สัดสวนของโคที่ถูกประเมินพบภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการภายหลังจากการ

ปาดแตงกีบ ของการศึกษาครั้งน้ี (รอยละ 42.2) มีคาท่ีสูงใกลเคียงกับรายงานความชุก

ของภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการที่เคยมีรายงานในโคนมในประเทศไทย (รอยละ 39) 

(Pilachai et al., 2013) ความชุกท่ีสูงอาจเน่ืองมากจากการใหอาหารขนปริมาณสูงและวิธีการ

ใหอาหารแบบแยกใหอาหารขนและอาหารหยาบ (separate feeding) ของฟารม ซึ่งมีผล

ตอการเกิดภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมักแบบก่ึงเฉียบพลันและเกิดภาวะกีบอักเสบ

ตามมา (Nordlund et al., 2004) และปจจัยการยืนและเดินบนพ้ืนคอกท่ีแข็ง ซึ่งฟารมที่ศึกษา

มีพ้ืนคอกที่โคอยูอาศัยและทางเดินเปนคอนกรีต อาจมีสวนรวมในการเกิดภาวะกีบอักเสบ

เน่ืองจากแรงกดของน้ําหนักตัวตอพ้ืนกีบ (Bergsten, 2003) 

 การวิเคราะหผลกระทบของปญหาสุขภาพกีบตอการใหผลผลิตน้ํานมของโคโดยใช

ขอมลูผลผลิตน้ํานมเฉล่ียตลอดระยะการใหนม (average of lactation) หรือปรมิาณน้ํานมรวม

ตลอดระยะการใหนม (lactation-summary yield) มาเปรียบเทียบกันระหวางโคท่ีมีปญหา

สุขภาพกีบกับโคท่ีปกติ อาจทําใหไมพบความแตกตางของผลผลิตน้ํานมระหวางโคสองกลุม 

ดงัเชนผลการศึกษาครัง้น้ีทีพ่บวา ในระหวางโคกลุมทีพ่บและไมพบภาวะกีบอกัเสบแบบไมแสดง

อาการ มีคาเฉล่ียผลผลิตน้ํานมตลอดระยะการใหนม (17.42 และ 17.07 กิโลกรัมตอวัน) 

และปริมาณน้ํานมรวมตลอดระยะการใหนม 305 วัน (5,060 และ 4,976 กิโลกรัมตอตัว) 

ทีไ่มแตกตางกัน  (ภาพท่ี 1) สาเหตุทีข่อมลูผลผลติน้ํานมไมตางกัน เน่ืองมาจากระยะเวลาท่ีเกิด

ปญหาสุขภาพกีบหรอืมอีาการเจ็บกีบเกิดขึน้ในชวงระยะเวลาไมนาน หรือมคีวามรุนแรงไมเพียง

พอท่ีจะสงผลกระทบตอการใหผลผลติน้ํานมโดยรวม (Warnick et al., 2001) และโคท่ีเกิดปญหา

สุขภาพกีบอาจเปนโคท่ีมีการกินอาหารไดมากและมีผลผลิตน้ํานมสูง จึงมีความเส่ียงสูงตอ

การเกิดภาวะความเปนกรดในกระเพาะและกีบอกัเสบ ซึง่การใหผลผลติน้ํานมท่ีสงูกอนทีจ่ะเกิด

ปญหาหรืออาการเจ็บกีบและหลังจากท่ีหายดีแลว อาจมีผลชดเชยปริมาณผลผลิตน้ํานมท่ี

ลดลงในชวงท่ีเกิดปญหาสุขภาพกีบหรืออาการเจ็บกีบ ทาํใหผลผลติน้ํานมโดยรวมตลอดระยะ

การใหนมไมตางจากโคปกติ (Barkema et al.,1994) การใชขอมูลผลผลิตน้ํานมของโค

โดยรวมตลอดระยะการใหนมมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือแสดงถึงผลกระทบของปญหาสุขภาพกีบ

ตอผลผลิตน้ํานม สามารถเห็นผลไดในกรณีของโคนมท่ีใหผลผลิตน้ํานมสูงหรือกรณีปญหา
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สุขภาพกีบบางชนิดท่ีกอใหเกิดการเจ็บกีบหรืออาการขากะเผลกอยางรุนแรง เชน การศึกษา

ในตางประเทศท่ีพบวาโคท่ีมีอาการขากะเผลกซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือเขาไปในเน้ือเย่ือกีบ 

(interdigital phlegmon) มีปริมาณน้ํานมรวมตลอดระยะการใหนม 305 วัน  ตํ่ากวาโคท่ีปกติ

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

ขากะเผลกแบบรุนแรง (มีคะแนน locomotion score ≥ 4) และมีคะแนนอาการขากะเผลก

สะสมตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน มีผลใหปริมาณนํ้านมรวมตลอดระยะการใหนม 305 วัน 

(11,067.65 กิโลกรัม หรือ 24,400 ปอนด) มีคาต่ํากวาของโคท่ีไมมีอาการขากะเผลก (11,813 

กิโลกรัม หรือ 26,044 ปอนด) (Hernandez et al., 2005) แตในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษา

เฉพาะภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ ซึ่งมีความรุนแรงหรือความเจ็บปวดไมมากพอท่ีจะ

ทําใหสังเกตพบอาการขากะเผลกอยางชัดเจน ดังน้ันจึงอาจไมกอใหเกิดผลกระทบตอผลผลิต

นํ้านมโดยรวมตลอดระยะการใหนมดังเชนการศึกษาท่ียกตัวอยางมา 

 เม่ือทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลผลิตน้ํานมของโคแบบปรับใหชวงเวลาท่ีไดรับ

การปาดแตงกีบตรงกัน และจัดเรียงขอมูลผลผลิตน้ํานมแยกแตละจุดเวลาในชวงท่ีทําการ

ปาดแตงกีบและประเมินรอยโรคกีบอักเสบ พบวาผลผลิตน้ํานมของโคที่พบภาวะกีบอักเสบ

แบบไมแสดงอาการมีแนวโนมที่ตํ่ากวาของโคท่ีไมพบภาวะกีบอักเสบ ในชวงระยะเวลาที่ 1, 2 

เดือน กอนปาดแตงกีบ, ชวงท่ีปาดแตงกีบ, 1 และ 2 เดือน หลังปาดแตงกีบ (ภาพท่ี 2) 

ซึ่งใหผลคลายกับการศึกษาท่ีผานมาซึ่งใชเทคนิคการวิเคราะหในลักษณะเดียวกัน (Amory et 

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

เวลามีขอดี คือ ทําใหเห็นความแตกตางของผลผลิตน้ํานมระหวางโคท่ีเกิดปญหาสุขภาพกีบ

กับโคที่ปกติ ในกรณีที่ชวงเวลาท่ีเกิดปญหาสุขภาพกีบหรืออาการเจ็บกีบมีระยะส้ันไมเพียงพอ

ที่จะสงผลกระทบตอผลผลิตน้ํานมรวมตลอดระยะการใหนม และในกรณีที่มีการสูญหาย

ของบนัทึกขอมลูผลผลิตน้ํานมกอนครบระยะ 305 วัน เน่ืองจากโคถูกพักรีดหรือถูกคัดออกจาก

ฝงูกอนครบระยะการใหนม (Warnick et al., 2001) อยางไรก็ตามผลการวิเคราะหคาความตาง 

(mean effect) ของผลผลตินํา้นมระหวางโคทีพ่บและไมพบภาวะกีบอกัเสบแบบไมแสดงอาการ

ของการศึกษาคร้ังน้ี มีขนาดท่ีไมมากพอ (นอยกวา -1 กิโลกรัมตอวัน) ที่จะทําใหพบนัยสําคัญ 

(significant) จากการวิเคราะหทางสถิต ิ เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาในโคท่ีมอีาการขากะเผลก

รุนแรงชัดเจน หรือเกิดปญหาสุขภาพกีบบางชนิดท่ีทําใหพบคาความตางน้ีอยางชัดเจน เชน 

การศึกษาของ  Green et al. (2002) ทีพ่บวาชวง 2 เดือน กอนและหลังการพบอาการขากะเผลก

ชัดเจน โคมีผลผลิตน้ํานมท่ีลดลงในชวง -1.5 ถึง -1.8 กิโลกรัมตอวัน อยางมีนัยสําคัญ และ

การศึกษาของ Amory et al. (2008) ที่พบวาโคท่ีเกิดภาวะแผลหลุมที่พ้ืนกีบ (sole ulcer) 
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มีผลผลิตน้ํานมท่ีลดลงอยางมีนัยสําคัญ มากกวา -2 กิโลกรัมตอวันข้ึนไป ในชวงท่ีพบรอยโรค

จนถึง 3 เดือนหลังจากการเกิดรอยโรค  ซึ่งการท่ีคาความตางของผลผลิตน้ํานมของการศึกษา

คร้ังนี้มีขนาดไมมาก อาจมีความเปนไปไดวาความรุนแรงของภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดง

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

และมีผลกระทบไมมากพอท่ีทําใหผลผลิตน้ํานมลดลงอยางชัดเจนมาก

 การท่ีผลผลิตน้ํานมลดลงในโคท่ีเกิดภาวะกีบอักเสบ สามารถอธิบายโดยผลของ

ความเจ็บปวดและความเครียดท่ีเกิดข้ึนกับตัวโค สงผลตอพฤติกรรมการเดินไปกินอาหาร

หรือยืนกินอาหารลดลง ทําใหปริมาณการกินไดลดลง (Bareille et al., 2003) และมีผลตอ

ปริมาณการใหผลผลิตน้ํานมลดลง นอกจากน้ีภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมักซึ่งมี

ความสัมพันธกับการเกิดภาวะกีบอักเสบ มีผลลดการกินไดของโคและสงผลตอปริมาณการ

ใหผลผลิตนํ้านมของโคเชนเดียวกัน โดยเก่ียวของกับปริมาณกรดท่ีสะสมในกระเพาะหมัก 

คาความเขมขนของสารละลายในกระเพาะหมักท่ีเพ่ิมขึน้ (Kleen et al., 2003) และเอนโดทอกซนิ 

(endotoxin) ที่เกิดขึ้นในกระเพาะหมักลวนมีผลในการลดการเคลื่อนไหว (motility) 

ของกระเพาะหมกั (Aiumlamai, Kindahl, 1990) รวมทัง้การตอบสนองของกระบวนการอกัเสบ

ตอเอนโดทอกซินท่ีเกิดขึ้นจากภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมัก (Khafipour et al., 2009) 

ซึ่งลักษณะเหลาน้ีมีผลตออัตราการกินไดของโคที่ลดลง

 การปองกันภาวะกีบอักเสบท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการดานอาหารเพ่ือปองกัน

การเกิดภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมัก ซึง่เปนสาเหตุหลักของการเกิดภาวะกีบอกัเสบ เชน 

การเพ่ิมปริมาณเย่ือใยในอาหารหรือเพ่ิมการใหอาหารหยาบ การใชสารท่ีมีคุณสมบัติเปน

ปฟเฟอร (โซเดียมไบคารบอเนต) ผสมลงในอาหาร ใชวิธีการผสมอาหารหยาบหรืออาหาร

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

Stone, 2004) และวิธีการดูแลสขุภาพกีบทีด่ ีเชน การใชบอจุมกบี การใชโปรแกรมปาดแตงกีบ

เปนประจําในฟารมโคนม (Bergsten, 2003) สามารถเปนแนวทางหน่ึงท่ีชวยลดการสูญเสีย

ผลผลิตน้ํานมของฟารมโคนมได

ขอสรุป
ภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการมีแนวโนมในการทําใหผลผลิตน้ํานมของโคนม

ลดลง โดยผลิตน้ํานมท่ีลดลงในชวงท่ีประเมินวาเกิดภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ 

(กอนและหลังปาดแตงกีบ) มคีาประมาณ 83.93 กิโลกรัมตอตวั ซึง่วิธีการปองกันภาวะกีบอกัเสบ

ทีม่ปีระสิทธิภาพ สามารถใชเปนแนวทางหน่ึงเพ่ือลดการสูญเสียผลผลติน้ํานมของฟารมโคนม

ได
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รอยโรคกีบอักเสบของโคนม

เอกสารอางอิ ง

Aiumlamai, S., 2009. Dairy management health and production in Thailand. International 

Dairy Topics 8, 11–13 .

Aiumlamai, S., Kindahl, H., 1990. Clinical and blood biochemical changes during 

induction of endotoxaemia in heifers. Acta Veterinaria Scandinavica 31, 501-504 .

Amory, J.R., Barker, Z.E., Wright, J.L., Mason, S.A., Blowey, R.W., Green, L.E., 2008. 

Associations between sole ulcer, white line disease and digital dermatitis and the 

milk yield of 1824 dairy cows on 30 dairy cow farms in England and Wales from 

February 2003–November 2004. Preventive Veterinary Medicine 83, 381-391 .

Arunvipas, P., Theingthum, W., Panneum, S., Srisomrun, S., Rukkwamsuk, T. 2011. 

Lameness affects reproductive performance in dairycows raised in small holder 

farms in thailand. In:  Proceedings of the 16th International Symposium and 8th 

Conference on Lameness in Ruminants, New Zealand, Feb 28 - Mar 3, 116 .

Bareille, N., Beaudeau, F., Billon, S., Robert, A., Faverdin, P., 2003. Effects of health 

disorders on feed intake and milk production in dairy cows. Livestock Production 

Science 83, 53-62 .

Barkema, H.W., Westrik, J.D., van Keulen, K.A.S., Schukken, Y.H., Brand, A., 1994. 

The effects of lameness on reproductive performance, milk production and 

culling in Dutch dairy farms. Preventive Veterinary Medicine 20, 249-259 .

Bergsten, C., 2003. Causes, risk factors, and prevention of laminitis and related claw 

lesions. Acta Veterinaria Scandinavica 44 Suppl 1, 157-166 .

Dairy Farming Promotion Organization (DPO), 2010. D.P.O sire and dam summary 

2010. Dairy Farming Promotion Organization, Thailand, 56 p .



Vo
l. 

27
 N

o.
 1

-2
 J

AN
U

AR
Y 

- D
EC

EM
BE

R
 2

01
7

KKU 
Veterinary Journal50

Department of Livestock Development (DLD), Ministry of Agriculture and Cooperatives, 

2010. Average and standard deviation of dairy population in Thailand, Dairy sire 

summary 2010. Bureau of Biotechnology in Livestock Production, Department of 

Livestock Development (DLD), Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, 

53 p .

Dohoo, I., Martin, W., Stryhn, H., 2010. Veterinary Epidemiologic Research, 2nd Edition. 

Charlottetown PEI Canada, Prince Edward Island, 46-55 pp .

Green, L.E., Hedges, V.J., Schukken, Y.H., Blowey, R.W., Packington, A.J., 2002. The 

impact of clinical lameness on the milk yield of dairy cows. Journal of Dairy 

Science 85, 2250–2256 .

Hernandez, J., Shearer, J.K., Webb, D.W., 2002. Effect of lameness on milk yield in 

dairy cows. Journal of the American Veterinary Medical Association 220, 640-644 .

Hernandez, J.A., Garbarino, E.J., Shearer, J.K., Risco, C.A., Thatcher, W.W., 2005. 

Comparison of milk yield in dairy cows with different degrees of lameness. 

Journal of the American Veterinary Medical Association 227, 1292-1296 .

Khafipour, E., Krause, D.O., Plaizier, J.C., 2009. A grain-based subacute ruminal 

acidosis challenge causes translocation of lipopolysaccharide and triggers 

inflammation. Journal of Dairy Science 92, 1060-1070 .

Kleen, J.L., Hooijer, G.A., Rehage, J., Noordhuizen, J.P., 2003. Subacute ruminal 

acidosis (SARA): a review. Journal of veterinary medicine A, Physiology, pathology, 

clinical medicine 50, 406-414 .

Nocek, J.E., 1997. Bovine acidosis: implications on laminitis. Journal of Dairy Science

80, 1005-1028 .

Nordlund, K.V., Cook, N.B., Oetzel, G.R., 2004. Investigation strategies for laminitis 

problem herds. Journal of Dairy Science 87, E27-E35 .

Pilachai, R., Schonewille, J.T., Thamrongyoswittayakul, C., Aiumlamai, S., Wachirapakorn, 

C., Everts, H., Hendriks, W.H., 2013. Diet factors and subclinical laminitis score 

in lactating cows of smallholder dairy farms in Thailand. Livestock Science 155, 

197-204 .



ป
ที่

 2
7 
ฉ
บ
ับ
ท
ี่ 1

-2
 ม
กร
าค

ม
 - 
ธัน

วา
ค
ม

 2
56

0

วารสาร 
สตัวแพทยศาสตร มข. 51

Plaizier, J.C., Krause, D.O., Gozho, G.N., McBride, B.W., 2009. Subacute ruminal 

acidosis in dairy cows: the physiological causes, incidence and consequences. 

The Veterinary Journal 176, 21-31 .

Seesupa, S., Kanistanon, K., Pilachai, R., Aiumlamai, S., 2016. Prevalence of 

subclinical laminitis and its effects on reproductive performance in lactating cows 

in Thailand. Thai Journal of  Veterinary Medicine 46, 109-117 .

Sogstad, Å.M., Fjeldaas, T., Østerås, O., Forshell, K.P., 2005. Prevalence of claw lesions 

in Norwegian dairy cattle housed in tie stalls and free stalls. Preventive Veterinary 

Medicine 70, 191–209.

Sogstad, Å.M., Østerås, O., Fjeldaas, T., 2006. Bovine claw and limb disorders related 

to reproductive performance and production diseases. Journal of Dairy Science

89, 2519–2528 .

Srisomrun, S., Kananub, K., Panneum, S., Jenacharoen, K., Arunvipas, P. 2010. 

Prevalence of lameness and hoof lesions in dairy cows in western Thailand. 

In: Proceedings of the 48th Kasetsart University Annual Conference, Thailand, 

Feb 3-5, 84–88 .

Stone, W.C., 2004. Nutritional approaches to minimize subacute ruminal acidosis and 

laminitis in dairy cattle. Journal of Dairy Science 87, E13-E26 .

Thoefner, M.B., Pollitt, C.C., Van Eps, A.W., Milinovich, G.J., Trott, D.J., Wattle, O., 

Andersen, P.H., 2004. Acute bovine laminitis: a new induction model using 

alimentary oligofructose overload. Journal of Dairy Science 87, 2932–2940 .

van Straten, M., Siani, I., Bar, D., 2011. Reduced test-day milk fat percentage in cows 

diagnosed with claw horn lesions during routine claw trimming. Journal of Dairy 

Science 94, 1858-1863 .

Wanapat, M., 2003. Manipulation of cassava cultivation and utilization to improve 

protein to energy biomass for livestock feeding in the ropics. Asian-Australasian 

Journal of Animal Science 16, 463–472 .

Warnick, L.D., Janssen, D., Guard, C.L., Grohn, Y.T., 2001. The effect of lameness on 

milk production in dairy cows. Journal of Dairy Science 84, 1988–1997 .



Vo
l. 

27
 N

o.
 1

-2
 J

AN
U

AR
Y 

- D
EC

EM
BE

R
 2

01
7

KKU 
Veterinary Journal52

Wonngsanit, J., Pinnyopuminin, T., Suriyasataporn, W. 2002. The correlation of hoof 

lesions and the severity of lameness in small dairy herds. In:  Proceedings of the 

40th Kasetsart University Annual Conference, Thailand, Feb 4-7, 398–405.



ป
ที่

 2
7 
ฉ
บ
ับ
ท
ี่ 1

-2
 ม
กร
าค

ม
 - 
ธัน

วา
ค
ม

 2
56

0

วารสาร 
สตัวแพทยศาสตร มข. 53

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 in pig 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 meat 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, Beef, 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



ป
ที่

 2
7 
ฉ
บ
ับ
ท
ี่ 1

-2
 ม
กร
าค

ม
 - 
ธัน

วา
ค
ม

 2
56

0

วารสาร 
สตัวแพทยศาสตร มข. 55

บทความวิจัย

ผลของวิธีการตมและการยางตอปริมาณแคดเมียม

ท่ีพบในเนื้อเย่ือโค สุกร ปลานิล ท่ีเก็บตัวอยาง

จากจังหวัดมหาสารคาม และการประเมินการไดรับแคดเมียม

วณาชิณญ อัศศวานันท1  ปยวัฒน  สายพันธุ1 *

บทคัดยอ
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลของวิธีการปรุงอาหารโดยการตมและการยางตอปริมาณ

ของแคดเมียมในเน้ือเย่ือโค สุกร และปลานิล และนําขอมูลท่ีไดมาประเมินปริมาณการไดรับ

แคดเมียมผานการบริโภค 

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ เก็บตัวอยางท้ังหมดจากรานจําหนายในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม 

การตมใชอุณหภูมิ 100±5 ºC เปนเวลา 10 นาที และการยางใชอุณหภูมิ 100±5 ºC เปนเวลา 

5-10 นาที แลวนําไปวิเคราะหหาปริมาณแคดเมียมโดยการยอยดวยกรดและเคร่ืองมืออะตอม 

มิกแอบซอบชั่นสเปกโตรโฟโตรมิเตอร

ผลการศึกษา วิธีการยางทําใหปริมาณแคดเมียมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับ

เน้ือเย่ือที่ไมไดปaรุง (การยาง : เน้ือเย่ือสด) ในเน้ือโค (0.019 : 0.070 ไมโครกรัม/กรัม) และ

ทําใหแคดเมียมมีปริมาณลดลงอยางมีนัยสําคัญในไตสุกร (1.036 : 2.545 ไมโครกรัม/กรัม) 

(p<0.05) การปรุงอาหารดวยการตมทําใหปริมาณแคดเมียมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (การตม 

: เน้ือเย่ือสด) ในเน้ือสุกร (0.653 : 0.074 ไมโครกรัม/กรัม) และวิธีการตมทําใหแคดเมียม

มีปริมาณลดลงอยางมีนัยสําคัญในไตสุกร (1.362 : 2.545 ไมโครกรัม/กรัม) (p<0.05) 

ผลการประเมินการไดรับแคดเมียมผานการบริโภคเนื้อเย่ือของตัวอยางที่ศึกษามีคาระหวาง 

0.009 – 6.510 ไมโครกรัม/คน/กรัม อยูในระดับท่ีตํ่ากวาคามาตรฐานที่ยอมรับไดที่กําหนด

โดย FAO/WHO 
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ขอสรุป  การปรุงอาหารดวยวิธีตมทําใหปริมาณแคดเมียมเพ่ิมขึ้นในเนื้อสุกร สวนวิธีการยาง

ทําใหปริมาณแคดเมียมเพ่ิมขึ้นในเน้ือโค ดังน้ันการปรุงอาหารอาจเพ่ิมความเส่ียงการไดรับ

แคดเมียมได อยางไรก็ตามผลการประเมินการไดรับแคดเมียมผานการบริโภคมีคาอยูในระดับ

ที่ปลอดภัย

คําสําคัญ : แคดเมียม เน้ือวัว เน้ือหมู ปลานิล การปรุงอาหาร 

1ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002

*ผูเขียนท่ีใหการติดตอ อีเมล: spiyaw@kku.ac.th



ป
ที่

 2
7 
ฉ
บ
ับ
ท
ี่ 1

-2
 ม
กร
าค

ม
 - 
ธัน

วา
ค
ม

 2
56

0

วารสาร 
สตัวแพทยศาสตร มข. 57

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, beef, 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 beef 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 statistically 

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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Table 2. Cadmium concentrations in pork samples

Table 3 shows concentrations of cadmium on beef 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 beef samples
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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), ** Average intake rate was based on the author assumption   

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

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

EDI (6.510 μg/person/day) followed by the cow kidney (1.044 μg/person/day) and 

offal of fish (0.475 μg/person/day). Summary of daily intake was 8.708 μg/person/day

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 
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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 beef 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 beef (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 beef, 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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ผลของการวิทริฟเคชันตอการเปล่ียนแปลงโครงสรางระดับเซลล
ของโอโอไซตโคระยะเจมินอลเวสซิเคิลและเมทาเฟสที่สอง

ชาตรี   ชํานาญดี1,3   พินิจ   หวังสมนึก2   ศักด์ิศิริ  ศิริเสถียร1*

บทคัดยอ
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสรางระดับเซลลของโอโอไซตโคระยะสมบูรณ
พรอมปฏิสนธิ หรือเมทาเฟสท่ีสอง และระยะไมสมบูรณพรอมปฏิสนธิ หรือเจอมินอลเวสซิเคิล
ภายหลังการเก็บรักษาโดยการแชแข็งแบบวิทริฟเคชัน ดวยการเสริมโพลีไวนิลแอลกอฮอล
ในสารละลายวิทริฟเคชัน
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ โดยแบงกลุมการทดลองเปน 4 กลุมคือ กลุมที่ 1 โอโอไซตระยะ
เจอมินอลเวสซิเคิลท่ีไมผานการวิทริฟเคชัน กลุมที่ 2 โอโอไซตระยะเจอมินอลเวสซิเคิลท่ี
ผานการวิทริฟเคชัน กลุมที่ 3 โอโอไซตระยะเมมทาเฟสท่ีสองที่ไมผานการวิทริฟเคชัน และ
กลุมที่ 4 โอโอไซตระยะเมทาเฟสท่ีสองที่ผานการวิทริฟเคชัน โดยเสริมโพลีไวนิลแอลกอฮอล
ความเขมขน 0.1 เปอรเซ็นตในสารละลายวิทริฟเคชัน
ผลการทดลอง การประเมินดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบลําแสงสองผานพบวามี
การเปล่ียนแปลงโครงสรางระดับเซลลของทั้งโอโอไซตระยะเจอมินอลเวสซิเคิลและโอโอไซต
ระยะเมทาเฟสท่ีสองที่ผานการ วิทริฟเคชัน โดยกลุมโอโอไซตระยะเจอมินอลเวสซิเคิลที่ผาน
การวิทริฟเคชันแสดงการเปล่ียนแปลงของเวสซิเคิลมีขนาดท่ีแตกตางกันและพบวามีการรวม
กันเปนแนวเช่ือมตอเนื่องกันกันเปนสาย คอรติคอลแกรนูลมีความเขมของอิเล็กตรอนลดลง 
และไมโตคอนเดรียมกีารสรางแวคิวโอลข้ึนภายใน สวนกลุมโอโอไซตระยะเมทาเฟสท่ีสองท่ีผาน
การวิทริฟเคชัน พบการเปล่ียนแปลงของเวสซิเคิลบางสวนท่ีมลีกัษณะเปนร้ิวหรือแนวยาวสีขาว
คลายแผนริบบิ้น คอรติคอลแกรนูลมีความเขมของอิเล็กตรอนลดลง และไมโตคอนเดรีย
มีรูปรางแบบเกิดข้ึนหลายลักษณะ (pleomorphic) นอกจากน้ีพบลักษณะการสูญเสียหรือ
การเส่ือมสลายของทั้งสวนคริสตีและเย่ือหุมไมโตคอนเดรีย
ขอสรปุ พบวาภายหลังการวิทรฟิเคชนัของโอโอไซตโคทัง้ระยะ GV และระยะ MII แสดงใหเห็น
ความเสียหายของโครงสรางระดับเซลล เชน ไมโตคอนเดรีย คอรติคอลแกรนูล และเวสซิเคิล 
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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 meiotic 

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 changes 

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 



Vo
l. 

27
 N

o.
 1

-2
 J

AN
U

AR
Y 

- D
EC

EM
BE

R
 2

01
7

KKU 
Veterinary Journal72

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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ชีวเวชศาสตร โดยใชระบบผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาผลงานเพ่ือตีพิมพเผยแพร (peer review) 

สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ไดรบัรองใหเปนวารสารวชิาการระดบัชาต ิสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ผูเขียนสามารถสงตนฉบับ (Manuscript) ของผลงานทางวิชาการ

ที่ตองการตีพิมพ มายังกองบรรณาธิการ โดยตองปฏิบัติตามคําแนะนําการเตรียมตนฉบับ

อยางเครงครัด เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในกระบวนการพิจารณาผลงาน ดังนั้นผูเขียน

ควรอานคําแนะนําสําหรับผูเขียนอยางละเอียด หรือถามีขอสงสัยประการใดใหติดตอ

บรรณาธิการของวารสารโดยตรง เกณฑการพิจารณาตนฉบับเพ่ือตีพิมพจะใชเกณฑมาตรฐาน

วารสารระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ สกอ. เชน  ผลงานทางวิชาการของ

บุคคลากรภายในคณะฯ จะมีคณะกรรมการพิจารณาเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกท้ังหมด

 นอกจากน้ี เพ่ือใหการตีพิมพผลงานทางวิชาการ เปนไปตามมาตรฐานของ

คณะกรรมการนานาชาติของบรรณาธิการวารสารดานการแพทย (International Committee 

of Medical Journal Editors) วารสารสตัวแพทยศาสตร มข. จงึใหผูเขียนเตรียมตนฉบบัเปนไป

ตามคูมือ Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: 

Writing and Editing for Biomedical Publication ตนฉบบัทีส่งมาใหพิจารณาลงพิมพในวารสาร 

ตองไดรบัการรับรองจากผูเขียนรวมทุกทาน ตนฉบบัหรอืบางสวนของตนฉบบัตองไมเคยตีพิมพ
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มากอน หรือกําลังอยูระหวางการพิจารณาเพ่ือลงตีพิมพในวารสารหรือหนังสืออื่น ยกเวน

การตีพิมพบทคัดยอที่มีความยาวไมเกิน 250 คํา ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพในวารสาร

สัตวแพทยศาสตร มข. แลวถือวาเปนลิขสิทธ์ิของวารสารสัตวแพทยศาสตร มข.

คุณสมบัติการเปนผูเขียน (Authorship) 

 บุคคลที่จะมีชื่อในฐานะเปนผูเขียนในผลงานทางวิชาการที่ตองการตีพิมพ ควรจะมี

คุณสมบัติครบทั้ง 3 ขอ ดังน้ี

1) มีสวนรวมอยางเดนชัดในผลงานน้ัน ไดแก การกําหนดกรอบแนวคิดและออกแบบ การ

คนควาหรือ เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปน  การวิเคราะหและการแปรผลขอมูลการศึกษาหรือวิจัย

2) มีสวนสําคัญในการรางและแกไขตนฉบับในเน้ือหาสาํคัญท่ีตองใชความรู

3) มีโอกาสท่ีจะรับทราบและมีสวนรวมในกระบวนการแกไขตนฉบับในขั้นตอนตาง ๆ และ

ใหการรับรองตนฉบับกอนการตีพิมพ

 บคุคลทีม่สีวนรับผดิชอบเกีย่วกับการหาทุนวิจยั การเก็บรวบรวมขอมลู หรือใหคาํปรกึษา

ทั่วไปเพียงอยางเดียว ไมถือวามีคุณสมบัติเปนผูเขียน

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)

 เปนสวนท่ีใหระบุชื่อบุคคลท่ีมีสวนรวมในงานวิจัยแตมีคุณสมบัติการเปนผูเขียนไม

ครบถวน สามารถระบุเปนผูใหการสนับสนุน (contributors) และอาจระบุหนาท่ีในการให

การสนับสนุน ตัวอยางเชน ผูใหความชวยเหลือเฉพาะงานดานเทคนิค ผูใหความชวยเหลือ

ในการเขียน และหัวหนางานท่ีใหการสนับสนุนโดยท่ัวไป นอกจากน้ีผูเขียนตองระบุแหลงทุน

ทั้งหมดที่ใหการสนับสนุนไวในสวนน้ีดวย

การใชสัตวในการศึกษาหรือทดลอง

 ในกรณีมีการใชสัตวมีชีวิตในการศึกษาหรือการทดลอง ตองไดรับอนุญาตจาก

คณะกรรมการจรรยาบรรณการใชสัตวทดลองของสถาบันท่ีผูเขียนสังกัด และผูวิจัยตองมี

ใบอนญุาตใชสตัวเพ่ืองานทางดานวิทยาศาสตร ออกโดย สถาบนัพัฒนาการดําเนินการตอสตัว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (สพสว.วช.) ถาสัตวถูก

เมตตาฆาต (euthanasia) ผูเขียนตองระบุวิธีทีใ่ชในการทําเมตตาฆาตไวในสวนของวัสดอุปุกรณ

และวิธีการศึกษาใหชัดเจน
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สไตลการเขียนโดยท่ัวไป

 ตนฉบบัภาษาไทย ควรใชถอยคําและศัพทภาษาไทยใหมากท่ีสดุเทาท่ีจะทําได โดยใช

ตามพจนานุกรมศัพทแพทยศาสตรอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานเปนบรรทัดฐาน และ

ศัพทบัญญัติวิชาการในสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือความสะดวกผูเขียนอาจตรวจสอบศัพท

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

php  คาํศัพทภาษาอังกฤษท่ีบญัญัตเิปนภาษาไทยแลว แตยังไมเปนท่ีทราบกันแพรหลาย หรือ

แปลแลวเขาใจยาก ใหใสภาษาเดิมกํากับไวในวงเล็บหรือถายังไมเปนศัพทบัญญัติ อนุโลมให

ใชภาษาองักฤษได โดยการเขียนทับศพัทภาษาองักฤษตามหลกัของราชบณัฑิตยสถาน  ยาและ

สารเคมีใหตรวจสอบการสะกดท่ีถูกตองจาก USP Dictionary of USAN และ International 

Drug Name ชือ่การพิมพชือ่วทิยาศาสตรของจลุชพี พืชหรอืสตัว ใหใชตามประมวลนามศาสตร

สากล (International code of nomenclature) ทาํใหเดนชดัแตกตางจากการพิมพขอความอืน่ๆ 

โดยพิมพดวยตัวเอน ผลิตภัณฑ เคร่ืองมือ และยา ควรใชชื่อสามัญ หรือใหคําจํากัดความ ชื่อ

การคาอาจใชในกรณีที่เปนผลิตภัณฑ เคร่ืองมือ หรือยาท่ีเฉพาะ และมีผลสําคัญตอการศึกษา

 ควรใชตัวยอใหนอยท่ีสุด ยกเวนเปนตัวยอมาตรฐานและหนวยของการวัด ตัวยอที่

ปรากฏเฉพาะในรูปภาพ หรอืตาราง ใหระบขุยายความในคําอธิบายประกอบรูปภาพหรือตาราง 

ในการเขียนตนฉบับภาษาอังกฤษ ไมควรใชตัวยอขึ้นตนประโยค ยกเวนบางคํา เชน ELISA, 

ACTH, EDTA, DNA, RNA ตัวยอไมควรใชในชื่อเร่ือง ตัวยอท่ีใชคร้ังแรกในบทคัดยอหรือใน

เน้ือหาตองใหชือ่เต็มกอน แลววงเล็บตวัยอ ครัง้ตอไปสามารถใชตวัยอไดเลย หนวยการวัดตางๆ 

เชน ความยาว ความสูง นํ้าหนัก ปริมาตร ใหใชระบบ SI Unit อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียส 

ความดันเลือดเปนมิลลิเมตรปรอท

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ

 งานวิจัย (Original research) เปนผลงานจากการคนควาทดลองหรอืวจิยัทางวิชาการ

ที่ผูเขียนหรือกลุมผูเขียนไดคนควาวิจัยดวยตัวเอง

 รายงานทางคลินิก (Clinical report) เปนรายงานสัตวปวยทางคลินิก อาจรวมถึง

รายงานผลทางพยาธิวิทยา (Pathological report) สัตวปวยท่ีรายงานอาจมีจํานวนเทาใดก็ได 

แตตองไมเคยตีพิมพมากอน หรือทางคณะบรรณาธิการพิจารณาเห็นประโยชนตอวิชาการสัตวแพทย

 บทความปรทัิศน (Review article) เปนบทความทบทวนวิชาการ หรอืบทความเทคนิค 

(Technical article) ที่เขียนอยางกระชับในเนื้อหาและแสดงถึงความกาวหนาอยางสําคัญ 

ซึ่งเกิดขึ้นในรอบ 5 ปที่ผานมา และมีขอมูลที่สามารถนํามาประยุกตใชในทางคลินิก 

โดยเรียบเรียงจากการตรวจเอกสารวิชาการในสาขาน้ัน ๆ
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 การศึกษาตอเน่ืองทางสัตวแพทย (Veterinary continuing education) เปนคอลัมน

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเน่ืองของผูประกอบวิชาชีพสัตวแพทย อาจมีไดหลายรูปแบบ

และในวารสารแตละฉบับอาจมีไมครบทุกรูปแบบ เชน การตอบคําถามจากแบบฝกหัด 

การอภิปรายกรณีตัวอยางสัตวปวย การปรับใหเปนปจจุบัน (update) ในหัวขอเรื่องทางคลินกิ 

หรือประเด็นพิเศษ ที่คณะผูจัดทําเห็นสมควร

การเตรียมตนฉบับผลงานการวิจัย

 ตนฉบับจะเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได พิมพบนกระดาษขาวเอ 4 โดยพิมพ

หนาเดียว เวนขอบกระดาษดานซาย-บน 1.5 นิ้ว ดานขวา-ลาง 1 นิ้ว โดยความยาวของเร่ือง

พรอมตารางและภาพประกอบรวมแลวไมเกิน 10 หนา และใสหมายเลขหนาและหมายเลข

บรรทัดกํากับไว 

 เพ่ือใหการดําเนินการจัดพิมพวารสารเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดจัด

เตรียมไฟลตนฉบับอิเลคโทรนิค บนแผน CD ขอมูล ตนฉบับภาษาไทยพิมพดวยตัวอักษร 

Cordia new ขนาดตัวอักษร 16 ตนฉบับภาษาอังกฤษพิมพดวยตัวอักษร Cordia new 

ขนาดตัวอักษร 16 โดยการบันทึกเอกสารสวนท่ีเปนเนื้อเร่ือง ดวยโปรแกรม Microsoft word 

(รุน 2003 หรือสูงกวา) พรอมดวยตาราง และรูปภาพ (ถามี) การสรางรูปภาพหรือกราฟ ที่มี

สวนประกอบยอยภายใน เชน ลูกศร กลองคํา และเสนตางๆ จะตองทําการบันทึกมาให

ทุกองคประกอบรวมเปนภาพเดียวกัน และองคประกอบของภาพไมเคล่ือนที่เมื่อขยับภาพ

การลําดับเรื่องควรเรียงดังน้ี

หนาที่ 1 (หนานํา หรือ Title page) ประกอบดวย

ชื่อเร่ือง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด สื่อความหมาย

ไดชัดเจนและสอดคลองกับเน้ือหาในเร่ือง  ไมควรใชคํายอ ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร 

ถาชื่อเร่ืองยาวมากอาจตัดเปนชื่อเร่ืองรอง (Subtitle) ควรหลีกเล่ียงการใสวลีที่ไมจําเปน 

เชน “การศึกษา...” หรือ “การสังเกต...” หรือ “การทดลอง...”

ชื่อผูเขียน (Authors) ระบุชื่อของผูเขียนใหครบทุกทานท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

พรอมสถานท่ีทํางาน และผูเขียนท่ีใหการติดตอ (Corresponding author) ใหกํากับดวย

เครื่องหมายดอกจัน และใหแยกรายละเอียดของสถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท โทรสาร 

และ/หรือ e-mail address ใหชัดเจนเพ่ือความรวดเร็วในการติดตอ
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หนาที่ 2 ประกอบดวย 

บทคัดยอ (Abstract) บทความท่ีเปนงานวิจัย ปริทัศน และรายงานทางคลินิก ใหเขียนในรูป

บทคัดยอเชิงโครงสราง (Structured abstract) ประกอบดวย: วัตถุประสงค วัสดุและวิธีการ 

ผลการศึกษา และขอสรุป ควรเขียนส้ัน ๆ  ใหครอบคลุมสาระสําคัญของเร่ืองทั้งหมด มีทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ ไมควรเกิน 250 คาํ และไมควรใชคาํยอในบทคัดยอ ตนฉบบัทีเ่ปนภาษา

อังกฤษ ตองสงบทคัดยอภาษาไทยดวย 

คําสําคัญ (Keywords) คําหรือขอความสั้นๆ ใสไวทายบทคัดยอ เปนหัวขอเรื่องสําหรับทําดัชนี

เร่ือง (Subject index) อาจใช Medical Subject Headings (MeSH) ของ U.S.A. National 

Library of Medicine เปนแนวทางในการใหคําสําคัญ รวมกันแลวไมควรเกิน 5 คํา มีท้ังภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ 

 หนาที่ 3 และ หนาตอๆ ไป ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ โดยพิมพติดตอกันตามลําดับ    

ยกเวนผลการศึกษาในสวนท่ีเปนรูปภาพ กราฟ ตาราง และคําอธิบายประกอบ ซึ่งใหแยกและ

แนบไวในสวนทายสุดของตนฉบับ (ตอจากเอกสารอางอิง) ใหใสหมายเลขบรรทัดและ

หมายเลขหนาในเอกสารสวนน้ีดวย 

บทนํา (Introduction) อธบิายถึงพ้ืนฐานทีม่าและความสาํคญัของปญหาโดยมีขอมลูทีเ่พียงพอ

สําหรับใหผูอานเขาใจและแปรผลการศึกษาได และตองทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของเฉพาะ

สวนท่ีมีความสําคัญเทาน้ัน นอกจากนี้ตองระบุเหตุผล สมมุติฐานและวัตถุประสงคของ

การศึกษาใหชัดเจน 

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ (Materials and methods) แยกเปน 2 หัวขอใหญ 1) วัสดุอุปกรณ 

ใหบอกรายละเอียดและลักษณะเฉพาะ สิ่งที่นํามาศึกษา เชน ชนิดสัตว จํานวนสัตว เพศ 

นํ้าหนัก อายุ เปนตน ถาใชสัตวในการศึกษา ตองระบุการไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ

จรรยาบรรณการใชสตัวเพ่ือการทดลองของสถาบันท่ีผูเขียนสังกัด 2) วิธีการ เร่ิมจากการอธิบาย

การออกแบบการศึกษาหรือการทดลอง (study or experimental design) มีรายละเอียดเพียง

พอท่ีผูอืน่สามารถทําตามได ถาเปนวิธีการท่ีคดิคนข้ึนใหมควรอธิบายโดยละเอียด แตถาเปนวิธี

การท่ีทราบกันอยูแลวและมีผูเคยตีพิมพมากอน ไมตองอธิบายซ้ําแตควรเขียนแบบอางอิงและ

อธิบายเฉพาะสวนท่ีดัดแปลงหรือเพ่ิมเติม พรอมทั้งระบุแหลงท่ีมาของยา หรือสารเคมี  และวิธี

วิเคราะหผลการศึกษาทางสถิติ ซึ่งรวมถึงการสรุปขอมูล วิธีการทดสอบสมมุติฐาน และระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ

ผลการศึกษา (Results) ควรรายงานผลการศึกษาตามลําดับหัวขอท่ีอยูในการออกแบบ

การศึกษา อยางชัดเจน ดูไดงาย ถาผลไมซับซอน ไมมีตัวเลขมาก ใหบรรยายเปนรอยแกว 
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ถามีตัวเลขและตัวแปรมาก ควรใชตาราง กราฟ หรือแผนภูมิโดยไมตองอธิบายตัวเลขซ้ําอีก

ในเน้ือเร่ือง ยกเวนขอมลูสาํคัญๆ นอกจากน้ี ถามชีือ่รปูภาพ ปายในรูปภาพ ชือ่ตาราง หมายเหตุ

ทายตาราง และเน้ือหาในตารางตองทําเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด  

วจิารณ (Discussion) เนนในประเด็นหรือมุมมองทีใ่หมและสําคัญของการศึกษา ไมตองอธิบาย

ขอมลูในรายละเอียดซ้ําในสวนบทนํา วัสดอุปุกรณและวิธีการ สาํหรับการศึกษาท่ีเปนการทดลอง 

การอภิปรายอาจเร่ิมทีก่ารสรุปสัน้ๆ ในประเด็นหลักท่ีคนพบ ใหอธิบายกลไก เหตุผล หรอืตรรกะ

สําหรับสิ่งท่ีคนพบ เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกตางกับการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ระบุ

ขอจํากัดของการศึกษา วิจารณผลที่ไมตรงตามที่คาดหวังอยางไมปดบัง และระบุความสําคัญ

ของส่ิงท่ีคนพบกับการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคตและตอคลินิกปฏิบัติ 

ขอสรุป (Conclusion) ผลที่ไดตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษาหรือไม หลีกเล่ียงการใช

ขอความสรุปที่ไมมีคุณภาพ เพราะขอมูลที่มีอยูไมเพียงพอท่ีจะสรุปไดแบบนั้น ควรเขียนอยาง

ยอๆ โดยกลาวถึงผลสรุปท่ีไดจากการศึกษาทดลอง  และคุณคาของงาน  เพ่ือผูอานจะไดเขาใจงายข้ึน

 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)  ดูหลักเกณฑจากท่ีกลาวถึงแลวขางตน

เอกสารอางอิง (References)  กรุณาดูหมายเหตุ (1)

คําบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง   กรุณาดูหมายเหตุ (2)

การเตรียมรูปภาพ  และตาราง   กรุณาดูหมายเหตุ (3)

หมายเหตุ (1): การอางอิงเอกสาร (Citations)

  เอกสารอางอิงควรเปนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการประเภทมีผูทรงคุณวุฒิ

ในการพิจารณา (peer-reviewed journals) การอางอิงเอกสารทางวิชาการในรูปแบบอื่น

ควรหลกีเล่ียงยกเวนในกรณทีีม่คีวามจาํเปนย่ิง การเขียนอางองิเอกสารในบทความทางวชิาการ

ทุกประเภท จําเปนตองมีการอางอิงไวทั้ง 2 สวน คือ สวนเน้ือเรื่อง และสวนทายเร่ือง วารสาร

สัตวแพทยศาสตร มข. กําหนดใหการเขียนอางอิงเอกสารเปนไปตามหลักเกณฑของ

ระบบแวนคูเวอร (Vancouver style) โดยไดดัดแปลงใหเหมาะสมกับการนํามาใชในวารสารฯ 

การอางอิงในสวนเน้ือเรื่อง (In-text citations)

 การอางอิงในสวนเน้ือเรื่อง เปนการบอกแหลงท่ีมาของขอมูลโดยการอางอิงคละไปใน

สวนเน้ือเรือ่ง ทาํใหทราบวาขอความในสวนน้ันนํามาจากแหลงใด โดยวารสารสตัวแพทยศาสตร 

มข. กําหนดใหใช การอางอิงแบบตัวเลข (Number style) โดยระบุหมายเลขของเอกสาร

ที่ตองการอางไวทายขอความ เพ่ือบอกแหลงท่ีมาของขอความน้ัน โดยการใสหมายเลขไว

ในเคร่ืองหมาย [ ] เชน [1] ในกรณีที่ตองการอางอิงเอกสารหลายๆ ชิ้นสําหรับขอมูลเดียวกัน 

ใหใสหมายเลขของเอกสารที่อางน้ันตามลําดับ โดยคั่นแตละหมายเลขดวยเคร่ืองหมาย, 
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เชน [3,5,7,9] ในกรณีที่ตองการอางอิงเอกสารหลาย ๆ ชิ้นสําหรับขอมูลเดียวกัน และเอกสาร

อางอิงเหลาน้ันมหีมายเลขท้ังท่ีตอเน่ืองและไมตอเน่ืองกัน เชน 1, 2, 3, 4, 5, 9 ใหใชเคร่ืองหมาย 

- คัน่ระหวางเอกสารหมายเลขเร่ิมตนและหมายเลขสุดทายในสวนท่ีตอเน่ืองกัน เขียนการอางอิง

ในเน้ือหาไดดังน้ี [1-5, 9] 

 การอางอิงแบบตัวเลขน้ี ใหอางอิงโดยใสตัวเลขตามลําดับในเน้ือเรื่อง (Cited-order 

number) โดยเร่ิมจากหมายเลข 1  2  3  4  ... ไปตามลําดับจนจบเรื่อง หากมีการอางซํ้าก็ให

ใสหมายเลขเดิมซํ้าไดอีก รายการเอกสารอางอิงทายเลมก็ใหจัดเรียงตามลําดับการอางอิงใน

เน้ือเร่ืองเชนเดียวกัน โดยไมจําเปนตองจัดเรียงตามลําดับอักษรของชื่อผูแตง บทความท่ี

บรรณาธิการรับตีพิมพแลวแตยังไมเผยแพร ใหระบุ “กําลังพิมพ” (in press) หลีกเล่ียง 

“ติดตอสวนตัว” มาใชอางอิง เวนแตมีขอมูลสําคัญมากท่ีหาไมไดทั่วๆ ไปใหระบุชื่อ และวันท่ี

ติดตอในวงเล็บทายช่ือเรื่องที่อางอิง 

การอางอิงสวนทายเรื่อง (Reference citations)

 การอางอิงสวนทายเร่ือง ผูเขียนสามารถดูตัวอยางไดจากบทความท่ีตีพิมพในวารสาร

สตัวแพทยศาสตร มข. ฉบบัลาสดุ การเขียนอางองิทายเร่ืองตองเขยีนเปนภาษาองักฤษท้ังหมด 

เพ่ือความสะดวกในการทําอางอิงโยงเปนฐานขอมลู ในกรณีบทความท่ีตพิีมพเปนภาษาไทยน้ัน 

ใหแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังตัวอยางตอไปนี้

อารินี ชัชวาลชลธีระ, จีระศักด์ิ ถิระธนบูรณ, เรืองทอง กิจเจริญปญญา, พิสิทธ์ิ สุวรรณโชติ, 

ธนิกุล ศรีธัญรัตน, พรพลอย ทองจุไร, และคณะ. การศึกษาฤทธ์ิการยับย้ังเชื้อ Candida spp. 

ของกรดน้ําสม นํ้าสมสายชู และไฮโดรเจนเปอรออกไซด. 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.

หลักท่ัวไป

ชื่อผูแตง 

- ใหใสชื่อสกุลตามดวยอักษรยอของชื่อตนและชื่อกลาง  เชน Anamnart C  Bluemke DA

- ผูแตง 2-6 คน ใหใสชื่อผูแตงคนท่ี 1 คั่นดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ตามดวยช่ือผูแตงคนท่ี 2 

คั่นดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ตามดวยช่ือผูแตงคนท่ี 3 ไปเรื่อยๆ ตามลําดับ แตไมเกิน 6 คน 

- ผูแตงมากกวา 6 คนข้ึนไป ใหใสชื่อผูแตงคนท่ี 1 คั่นดวยเคร่ืองหมาย, ตามดวยช่ือผูแตงคน
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ที่ 2 คั่นดวยเคร่ืองหมาย, ตามดวยช่ือผูแตงคนท่ี 3 ไปเรื่อยๆ ตามลําดับจนถึงคนท่ี 6 

แลวตามดวย คําวา et al.

- ผูแตงเปนหนวยงานหรือสถาบัน ใหใสชื่อหนวยงานหรือสถาบันตามท่ีปรากฏในเอกสาร 

โดยเร่ิมจากหนวยงานยอยไปหาหนวยงานใหญ ตามลําดับ เชน World Health Organization.  

Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives.

ชื่อเร่ือง ชื่อบทความ

- ใหพิมพตัวอักษรตวัแรกของคําแรกเปนตัวพิมพใหญ (Capital letter) สวนคําอื่นๆ ใหขึ้นตน

ดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนกรณีที่เปนชื่อเฉพาะ 

- กรณีที่มีชื่อเรื่องยอยใหใสเคร่ืองหมาย: คั่นระหวางชื่อเรื่องและชื่อเรื่องยอยน้ัน

ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือประกอบการประชุม/สัมมนา (Conference proceeding)

- ชือ่วารสารใชชือ่ยอตามมาตรฐานสากลท่ีกําหนดไวในระบบของ National Library of Medicine 

(NLM) ซึ่งยึดตามกฎการเขียนคํายอของ American National Standard for Information 

Sciences-Abbreviation of Titles of Publications.

- สาํหรับวารสารภาษาไทยท่ียังไมมีชื่อยออยางเปนทางการ ใหใชชื่อเต็มที่ปรากฏท่ีหนาปก

- ชื่อหนังสือใหใชตัวอักษรตัวใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของช่ือหนังสือและช่ือเฉพาะ 

นอกน้ันใชตัวเล็กท้ังหมด

- ชื่อหนังสือประกอบการการประชุม/สัมมนาท่ีใชชื่อตามการประชุม/สัมมนา ใหใสชื่อเต็ม

ตามที่ปรากฏในเอกสารและพิมพตัวอักษรตวัแรกของคําสําคัญทุกคําเปนตัวพิมพใหญ

- ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือประกอบการประชุม/สัมมนา พิมพเนนโดยการพิมพ

เปนตัวเอน (italic)

ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ

ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของวารสาร

- ใหใสขอมูลปพิมพ (ค.ศ.) เลมที่ (volume) ฉบับท่ี (number) และเลขหนา ตามลําดับดังน้ี  

ปพิมพ; เลมที่ของวารสาร (ฉบับที่): เลขหนา. 

- กรณีวารสารมีเลมผนวกหรือเลมพิเศษ (Volume with supplement) ใหพิมพ Suppl 

ตอจากปที่โดยไมตองอยูในวงเล็บ เชน 2004; 87 Suppl 1: s27–35

- เลขหนาใหใสเลขหนาแรก-เลขหนาสุดทาย โดยใชตัวเลขเต็มทั้งหนาแรกและหนาสุดทาย
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ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของหนังสือ

- ครัง้ท่ีพิมพ (Edition) ถาเปนการพิมพครัง้ 1 ไมตองใสในรายการอางอิง ใหใสเมือ่เปนการพิมพ

ครั้งท่ี 2 ขึ้นไป เชน 2nd ed. 3rd ed. 4th ed.

- สถานท่ีพิมพ ใหใสชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัด ซึ่งเปนสถานท่ีพิมพตามที่ปรากฏในหนังสือ หากใน

หนังสือบอกชื่อเมืองไวหลายช่ือ ใหใสชื่อแรกเทาน้ัน ในกรณีที่ตองการระบุชื่อรัฐหรือเขต

หรือแควนตอจากชื่อเมือง ใหใสไวในเคร่ืองหมาย ( ) โดยอาจใสเปนชื่อยอหรือชื่อเต็มก็ได 

ถาหากไมปรากฏเมืองที่พิมพใหใชคําวา n.p. ซึ่งยอมาจาก no place of publication 

- สํานักพิมพหรือโรงพิมพ ใหใสชื่อสํานักพิมพตามท่ีปรากฏในหนังสือ กรณีที่สํานักพิมพ

เปนหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหใสชื่อหนวยงานหรือองคกรน้ันเปนสํานักพิมพ

ตัวอยางการเขียนรายการอางอิง

อางอิงบทความจากวารสาร (Articles in journals)

ชื่อผูแตง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปพิมพ; เลมที่ของวารสาร (ฉบับที่): หนาแรก-หนาสุดทาย. 

ผูแตง 2-6 คน

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

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

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

ผูแตงมากกวา 6 คนข้ึนไป

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.

ผูแตงเปนหนวยงานหรือสถาบัน

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

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

 40(5): 679-686.

อางอิงหนังสือท้ังเลม

ชื่อผูแตง. ชื่อหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ. เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ.

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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อางอิงบทหน่ึงของหนังสือท่ีมีผูเขียนเฉพาะบทและมีบรรณาธิการของหนังสือ (Chapter in a book)

ชื่อผูแตง. ชื่อบท. In: ชื่อบรรณาธิการ, editor(s). ชื่อหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ. เมืองที่พิมพ: สํานัก

พิมพ; ปพิมพ. p. หนาแรก-หนาสุดทาย.

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.

อางอิงหนังสอืประกอบการประชุม เอกสารการประชุมวิชาการ (Conference proceedings)

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

เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ.

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.

อางอิงบทความท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference papers)

ช่ือผูแตง. ช่ือเร่ือง. In: ช่ือบรรณาธิการ, editor(s). ช่ือหัวขอหรือเร่ืองการประชุม. ช่ือการประชุม; วัน 

เดือนปท่ีประชุม; สถานท่ีจัดประชุม. เมืองท่ีพิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ. p. หนาแรก-หนาสุดทาย.

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.

อางอิงท่ีเปนวิทยานิพนธ (Thesis/Dissertation)

ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองที่พิมพ: มหาวิทยาลัย; ปพิมพ.

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. 

อางอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Material)

อางอิงบทความวารสารบนอินเทอรเน็ต (Journal article on the Internet)

ชื่อผูแตง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร [ประเภทของส่ือ]. ปพิมพ [cited ป เดือน วันท่ี]; เลมที่ของ

วารสาร (ฉบับที่): หนาแรก-หนาสุดทาย. 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

อางอิงเอกสาร/บทความท่ีเผยแพรบนอินเทอรเน็ต

ชื่อผูแตง. ชื่อบทความ [ประเภทของส่ือ]. ชื่อหนวยงานท่ีเผยแพร/เจาของเว็บไซต; ปพิมพ 

[cited ป เดือน วันท่ี]. 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

อางอิงโฮมเพจ/เว็บไซต (Homepage/Web site)

ชื่อเร่ือง/ชื่อเว็บไซต [ประเภทของส่ือ]. ชื่อหนวยงานท่ีเผยแพร/เจาของเว็บไซต; ปพิมพ [cited 

ป เดือน วันท่ี]. 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/.

อางอิงฐานขอมูลบนอินเทอรเน็ต (Database on the Internet)

ชือ่เร่ือง/ชือ่ฐานขอมลู [ประเภทของส่ือ]. ชือ่หนวยงานท่ีเผยแพร/เจาของเว็บไซต; ปพิมพ [cited 

ป เดือน วันท่ี]. 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): การเขียนคําบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง 

  คําอธิบายประกอบรูปภาพและตารางใหใชเปนภาษาอังกฤษ ควรระบุความหมาย

ของสญัลักษณทีใ่ช ในกรณีทีกํ่าหนดเคร่ืองหมายแสดงความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิ

ใหกํากับ P-value และจํานวนสัตว (n) ที่ใชในการวิเคราะหผลการทดลองในแตละกลุม

หมายเหตุ (3): การเตรียมรูปภาพ และตาราง  

  รูปภาพ (Figures) ภาพประกอบท่ีเปนภาพถายขาว-ดํา ควรมีความชัดเจน พิมพบน

กระดาษมันผิวหนาเรียบ ขนาดประมาณ 3.5 x 5 นิ้ว (โปสการด) หากตองการใหตีพิมพภาพสี 

คณะผูจัดทําวารสารฯ ขอใหผูเขียนเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี แตไฟลบทความท่ีเผย

แพรบนเว็บไซตสามารถตีพิมพเปนภาพสีไดโดยไมเสียคาใชจาย ถามีรูปภาพท่ีสแกนประกอบ

ในเอกสารตองสงภาพตนฉบับมาดวย รูปภาพท่ีถายจากกลองดิจทัล ใหสงไฟลรูปภาพพรอม

ภาพท่ีพิมพในกระดาษไฟลภาพจากการสแกนหรือถายจากกลองดิจิทััลความมีความละเอียด 

300 dpi  ภาพประกอบท่ีเปนลายเสน รูปวาดหรือกราฟ ควรเขียนดวยหมึกอินเดียสีดํา (Indian 

ink) บนกระดาษอารตสีขาว ขนาดพอเหมาะกับหนากระดาษของวารสาร ทางดานหลังของ

รูปภาพทุกภาพ ใหกํากับหมายเลขภาพ ลูกศรบอกดานหัวของรูปภาพ พรอมทั้งใหชื่อเรื่องยอ 

และช่ือผูเขียนบทความคนแรกเอาไวดวย 

 ตาราง (Tables) ตองไมมีเสนแนวต้ัง บรรจุขอมูลท่ีเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด และสรุปจาก

ผล อยางชัดเจนใหพอเหมาะกับหนากระดาษในแนวต้ัง ถามีมากกวา 1 ตาราง ใหพิมพแยก

แผนและเรียงตามลําดับ หมายเลขของตารางใหพิมพเหนือตารางน้ันๆ

การสงตนฉบับ

 การสงตนฉบับสามารถทําได 2 วิธี

1. สงผานระบบออนไลน (Online submission) ไดที่อีเมล kochakrn@kku.ac.th 

2. สงทางไปรษณีย ตามที่อยูดานลาง

 สงถึง บรรณาธิการวารสารสัตวแพทยศาสตร มข.

  สํานักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002

  โทรศัพท 0-4320-2404 โทรสาร 0-4320-2404

 เอกสารมีดังน้ี

1. ตนฉบับจริง จํานวน 1 ชุด

2. รูปภาพตัวจริง (ถามี) จํานวน 1 ชุด

3. แผน CD ขอมูล 




