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RESEARCH ARTICLE
Efﬁcacy of ensiled banana leaves on production
performance of laying hens
Tharinee Yikhio, Paneeda Pumjureerat, Apinya Suyoteethanarat, Prapassorn Plapundee,
Surat Lomthaisong, Kittikorn Suriwong,Yingluck Moonsan, Preecha Moonsan*

Abstract

Objective - To evaluate ensiled banana leaves on performance and cost of production in
laying hens.
Materials and Methods - Experiment 1, banana leaves were subjected to a pre-treatment
by using the effective microorganism (EM) for 7 days. The banana leaves were divided
into 4 treatments (T), with 3 replicates and 3 samples; treatment 1 (control), T2, T3,
and T4 with EM inclusions at 0, 20, 40, and 80 ml./500 gram of banana leaves,
respectively. Then, all samples were evaluated for their physical characteristics and
chemical compositions. Experiment 2, select the best formula of ensiled banana leaves
from the experiment 1 for a performance test in laying hens with the completely randomized
experimental design. Thirty-six 21 weeks old of commercial breed (CP Brown) laying
hens were used, and divided into 3 treatment groups with 6 replicates, 2 hens per
each replicate. The hens were followed for 35 days. Group 1 (G1), TG2, and G3
composted of ensiled banana leaves at 0% (control), 5%, and 10 % in the feed formula,
respectively.
Results - Experiment 1, the overall physical characteristic score of T4 was
significantly higher than T3, T2, and T1 (P<0.05). Protein levels (%) of T4 (13.91 ± 0.12),
T3 (13.71 ± 0.13), and T1 (13.60 ± 0.09) were significantly higher than that of T2 (12.85
± 0.21) (P<0.01). Experiment 2, the production performances, i.e., average feed intake
(gram/head/day) of G3 (98.74 ± 0.12) was significantly higher than G2 (90.31 ± 1.43),
and G1 (82.57 ± 1.53) (P<0.01). Total weight of eggs and average egg production
were not significantly different (P>0.05). Feed to egg weight conversion ratio of G3
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(3.98 ± 0.21) was significantly higher than G2 (3.23 ± 0.12), and G1 (3.06 ± 0.21)
(P<0.05). Total feed cost (bahts/group) of G3 (100.02 ± 0.12) was significantly higher
than G2 (90.72 ± 1.43), and G1 (84.90 ± 1.57) (P<0.01). Egg quality; yolk color,
albumen height, shell thickness and Haugh unit were not different (P>0.05).
Conclusion - Levels of protein and energy in banana leaves were improved by EM
fermentation, but did not affect the fiber fraction. Use of ensiled banana leaves in the
diet could increase feed intake and egg production cost in laying hens. However, the
ensiled banana leaves had no effect on egg quality. Therefore, further study is
needed to improve the quality of banana leaves.

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

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

* Corresponding author E-mail: pmoonsan@yahoo.com
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บทความวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพของใบกลวยหมัก
ตอสมรรถภาพการผลิตของไกไข
ธาริณี ยีค่ ว้ิ ภาณีดา ภุมจุรรี ตั น อภิญญา สุโยธีธนรัตน ประภัสสร ปลาพันธดี สุรตั น ลอมไธสง
กิตติกร สุรวิ งค ยิง่ ลักษณ มูลสาร ปรีชา มูลสาร*

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื�อศึกษาผลการใช้ ใบกล้ วยหมักต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ และต้ นทุน
การผลิตไข่
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และวิ ธี ก าร การทดลองที� 1 การใช้ จุลิน ทรี ย์ที�มีประสิท ธิ ภาพ (อี เอ็ม)
หมักใบกล้ วยเป็ นระยะเวลา 7 วัน โดยแบ่งเป็ น 4 กลุม่ การทดลอง กลุม่ ละ 3 ซํ �าๆ ละ 3 ตัวอย่าง
คือ กลุม่ ที� 1 (กลุม่ ควบคุม), 2, 3 และ 4 ใช้ อีเอ็มในการหมักที�ระดับความเข้ มข้ น 0, 20, 40 และ
80 มิลลิลติ รต่อใบกล้ วย 500 กรัม ตามลําดับ ประเมินเพื�อเปรี ยบเทียบลักษณะทางกายภาพ
และองค์ประกอบทางเคมีของแต่ละสูตร ในการทดลองที� 2 เลือกสูตรการหมักใบกล้ วยที�ดี
ที�สดุ ของการทดลองที� 1 เพื�อใช้ เตรี ยมใบกล้ วยเป็ นวัตถุดิบอาหารไก่ไข่ เพื�อศึกษาสมรรถภาพ
การผลิตของไก่ไข่สายพันธุ์ลกู ผสมทางการค้ า (ซีพี บราวน์) อายุ 21 สัปดาห์ เพศเมีย จํานวน
36 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ทดลองๆ ละ 6 ซํ �า ๆ ละ 2 ตัว
เลี �ยงในกรงตับเป็ นระยะเวลา 35 วัน โดยกลุม่ ทดลองที� 1, 2 และ 3 ได้ รับอาหารที�มีใบกล้ วย
หมักอีเอ็มในระดับร้ อยละ 0 (กลุม่ ควบคุม), 5 และ 10 ตามลําดับ
ผลการศึกษา การทดลองที� 1 พบว่าคะแนนรวมลักษณะทางกายภาพของสูตรที� 4 มีคา่ สูงกว่า
สูตรที� 3, 2 และ 1 อย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05) ระดับโปรตีนสูตรที� 4 (13.91 ± 0.12), 3 (13.71 ±
0.13) และ 1 (13.60 ± 0.09) มีคา่ สูงกว่าสูตรที� 2 (12.85 ± 0.21) (P<0.01) การทดลองที� 2 พบ
ว่า สมรรถภาพการผลิต ได้แก่ ปริมาณการกินได้เฉลีย� ต่อตัว (กรัม/ตัว/วัน) ของกลุม่ ทดลองที� 3 (98.74
± 0.12) สูงกว่ากลุม่ ทดลองที� 2 (90.31 ± 1.43) และกลุม่ ทดลองที� 1 (82.57 ± 1.53) (P<0.01)
นํ �าหนักไข่รวมทังหมด
�
และอัตราการให้ ผลผลิตไข่เฉลี�ยไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) อัตรา
การเปลีย� นอาหารเป็ นนํ �าหนักไข่ของกลุม่ ทดลองที� 3 (3.98 ± 0.21) สูงกว่ากลุม่ ทดลองที� 2 (3.23
± 0.12) และกลุม่ ทดลองที� 1 (3.06 ± 0.21) (P<0.05) ต้ นทุนค่าอาหารทังหมด
�
(บาท) ของกลุม่
ทดลองที� 3 (100.02 ± 0.12) สูงกว่ากลุม่ ทดลองที� 2 (90.72 ± 1.43) และกลุม่ ทดลองที� 1 (84.90
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± 1.57) (P<0.01) คุณภาพของไข่ ได้ แก่ สีของไข่แดง ความสูงไข่ขาว ความหนาของเปลือกไข่
และคุณภาพไข่โดยรวมไม่แตกต่างกัน (P>0.05)
ข้ อสรุป การใช้ อเี อ็มหมักใบกล้ วยมีผลเพิม� ระดับโปรตีนและพลังงาน แต่ไม่มผี ลต่อองค์ประกอบ
ของเยื�อใย ส่วนการใช้ ใบกล้ วยหมักจุลินทรี ย์ในอาหาร ทําให้ ไก่กินอาหารเพิ�มขึ �นและมีต้นทุน
การผลิตไข่สงู ขึ �น แต่ไม่มีผลต่อคุณภาพไข่ จึงควรศึกษาเพิ�มเติมเพื�อให้ ได้ ข้อมูลสําหรับการ
ปรับปรุงคุณภาพใบกล้ วย

คําสําคัญ: ใบกล้วยหมัก จุลนิ ทรียท์ มี่ ปี ระสิทธิภาพ ไก่ไข่ ประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุน
การผลิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

* ผูเขียนที่ใหการติดตอ อีเมล: pmoonsan@yahoo.com

บทนํา
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เกษตรกรผู้เลี �ยงไก่ไข่ในพื �นที� ตําบลจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประสบ
ปั ญหาเรื� องต้ นทุนค่าอาหารสัตว์สงู ทําให้ ไม่ได้ กําไรจากการผลิตไข่ไก่ โดยมีต้นทุนการผลิตไข่
ต่อหนึง� ฟองเฉลี�ยประมาณ 3.50 – 4.25 บาท (ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร) จึงต้ องการ
นําใบกล้ วยนํ �าว้ าซึง� เป็ นผลพลอยได้ จากต้ นกล้ วยทีม� ีเป็ นจํานวนมากในท้ องถิ�นมาใช้ เป็ นอาหาร
เสริ มสําหรับเลี �ยงไก่ไข่เพื�อลดต้ นทุนค่าอาหาร อย่างไรก็ตามใบกล้ วยเป็ นวัตถุดิบที�มีเยื�อใย
สูง เฉลี�ยร้ อยละ 23-28 และมีสารอาหาร เช่น โปรตีนตํ�า โดยเฉลี�ยอยู่ระหว่างร้ อยละ 9-12
(Anonymous, 2008; Babatunde, 1992) จึงควรทําการศึกษาแนวทางการเพิ�มคุณค่าทาง
โภชนะให้ แก่ใบกล้ วยก่อน
วิธีการที�นา่ สนใจได้ แก่ การนําใบกล้ วยหมักกับจุลนิ ทรี ย์ที�สามารถย่อยสลายเซลลูโลส
หรื อคาร์ โบไฮเดรตส่วนที�ย่อยยากเพื�อให้ สตั ว์สามารถใช้ ประโยชน์ ได้ ง่ายขึน� ตลอดจนเพิ�ม
ระดับโปรตีนในวัสดุหมักได้ ซึ�งมีรายงานว่า จุลินทรี ย์ที�มีประสิทธิภาพหรื ออีเอ็ม (Effective
microorganism; EM) เป็ นส่วนผสมของจุลนิ ทรีย์ทมี� ปี ระโยชน์ และมีอยูต่ ามธรรมชาติหลายชนิด
(Chantsavang et al., 1998; Higa and Parr, 1994; Samarasinghe et al., 2004) จุลนิ ทรี ย์
เหล่านี �มีคณ
ุ สมบัติแตกต่างกัน ได้ แก่ 1) จุลินทรี ย์พวกเชื �อราที�มีเส้ นใย ทําหน้ าที�เป็ นตัวเร่ ง
การย่อยสลาย 2) จุลนิ ทรี ย์พวกสังเคราะห์แสง ทําหน้ าที�สงั เคราะห์สารอินทรี ย์ให้ แก่วสั ดุหมัก
3) จุลินทรี ย์ที�ใช้ ในการหมักทําหน้ าที�เป็ นตัวกระตุ้นให้ การย่อยสลายเกิดขึ �นได้ ดี 4) จุลินทรี ย์
พวกตรึ งไนโตรเจน ทําหน้ าที�ตรึ งก๊ าซไนโตรเจนจากอากาศ เพื�อให้ วสั ดุหมักผลิตสารที�เป็ น
ประโยชน์ต่อการเจริ ญเติบโต เช่น โปรตีนและสารอินทรี ย์อื�น ๆ และ 5) จุลินทรี ย์พวกสร้ าง
กรดแลคติก ซึง� มีประสิทธิภาพในการต่อต้ านเชื �อราและแบคทีเรี ยที�เป็ นโทษ (Chantsavang
et al., 1998; Higa and Parr, 1994) โดยจุลินทรี ย์ที�รวมอยู่ส่วนใหญ่เป็ นจุลินทรี ย์ในกลุ่ม
แลคโตบาซิลลัสและยีสต์ และจุลินทรี ย์อื�นๆ ที�รวมอยู่ในปริ มาณน้ อย พบว่าอีเอ็มสามารถ
นํามาหมักส่วนต่างๆ ของพืชและเศษเหลือทางการเกษตรเพื�อย่อยสลายสารอินทรี ย์ (Higa and
Parr, 1994) ตลอดจนพบว่าเพิม� การย่อยได้ และการใช้ ประโยชน์ของเยื�อใยได้ ในสัตว์หลายชนิด
(Higa and Parr, 1994; Samarasinghe et al., 2004) นอกจากนี �การเพิ�มกากนํ �าตาลลงไปใน
การหมัก เพื�อให้ เป็ นอาหารของจุลนิ ทรี ย์ในอีเอ็มซึง� จะทําให้ กระบวนการหมักเกิดขึ �นได้ เร็ วและ
มีประสิทธิภาพดีขึ �น (Higa and Parr, 1994; Lertrattanapong et al., 2012)
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดลองที� 1 การใช้ อีเอ็มปรั บปรุ งคุณภาพของใบกล้ วยโดยวิธีการหมัก
1. เตรี ยมใบกล้ วยนํ �าว้ าสด เลาะเส้ นกลางใบออก หัน� หรื อสับด้ วยมีดเป็ นชิ �นเล็ก ๆ ขนาด
ประมาณ 0.5 ตารางเซนติเมตร นํามาหมักในสภาพไร้ อากาศ เป็ นระยะเวลา 7 วัน ทําการทดลอง
หมัก 4 กลุม่ ๆ ละ 3 ซํ �า ๆ ละ 3 ถุง รวมเป็ น 36 ถุง โดยแต่ละกลุม่ การทดลองมีสว่ นผสมของ
อีเอ็ม 0, 20, 40 และ 80 มิลลิลิตร ร่วมกับกากนํ �าตาล 80 มิลลิลิตร ต่อใบกล้ วย 500 กรัม
เท่ากันทุกกลุม่
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ เมื�อหมักครบระยะเวลาการหมัก 7 วันแล้ ว
เปิ ดถุงใบกล้ วยหมักแต่ละกลุม่ เพือ� ประเมินลักษณะทางกายภาพตามมาตรฐานพืชหมักของกรม
ปศุสตั ว์ ได้ แก่ กลิน� เนื �อพืชหมัก และสี (Anonymous, 2004)
3. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (A.O.A.C., 1990) ได้ แก่ วัตถุแห้ ง โปรตีน ไขมันเถ้ า
เยื�อใยที�ไม่ละลายในสารซักฟอกที�เป็ นกลาง (Neutral detergent fiber; NDF) และพลังงาน
เปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ การทดลอง เพื�อหาสูตรการหมักที�ทําให้ ใบกล้ วยมีคณ
ุ ค่าทางโภชนะ
สูงทีส� ดุ และเหมาะสําหรับศึกษาการใช้ ใบกล้ วยหมักทดแทนอาหารไก่ไข่ตอ่ สมรรถภาพการผลิต
และต้ นทุนการผลิตไข่ในการทดลองที� 2
การทดลองที� 2 ศึกษาการใช้ ใบกล้ วยหมักทดแทนอาหารไก่ ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต
และต้ นทุนการผลิตไข่
งานวิจยั นี �ทดลองเลี �ยงไก่ในโรงเรื อนระบบเปิ ด ณ ฟาร์ มปศุสตั ว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม (ส่วนทะเลแก้ ว) ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ ไก่ไข่พนั ธุ์
ลูกผสมทางการค้ า (ซีพี บราวน์ ) อายุ 21 สัปดาห์ เพศเมีย จํานวน 36 ตัว ขังในกรงตับ
18 กรง ๆ ละ 2 ตัว ใช้ เวลาในการเลี �ยง 35 วัน วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ แบ่งเป็ น
3 กลุม่ ทดลองๆ ละ 6 ซํ �า ๆ ละ 2 ตัว แต่ละกลุม่ ทดลองให้ อาหารที�มีใบกล้ วยหมักผสมในสูตร
อาหารที�ระดับร้ อยละ 0, 5 และ 10 ซึ�งอาหารทดลองมี การคํานวณและปรั บสูตรอาหาร
ทัง� สามกลุ่ม ให้ มีความเท่าเทียมกันของสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีน พลังงาน แคลเซียม
และกรดอะมิโนที�จําเป็ น ให้ อาหารสองมือ� ต่อวัน ในเวลาเช้ า (07.30-08.00 น.) และเย็น
(15.30-16.00 น.) ในปริ มาณ 110 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามค่าเฉลี�ยความต้ องการของไก่ไข่
ในระยะไข่ (Simakorapint, 1999) มีนํ �าสะอาดให้ กินตลอดเวลา
สังเกตพฤติกรรมและสุขภาพไก่ระหว่างให้ อาหาร และเก็บไข่ ทําความสะอาดกรง
และโรงเรื อนทุกวัน ไข่ที�เก็บได้ จากแต่ละซํ �าจะถูกสุม่ ร้ อยละห้ าสิบ เพื�อนําไปวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
ไข่ด้วยเครื� องตรวจวัดคุณภาพไข่แบบอัตโนมัติ รุ่นอีเอ็มที-5200 (Egg Multi Tester-5200)
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การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล
1) สมรรถภาพการผลิต ได้ แก่ ปริ มาณอาหารที�กินได้ นํ �าหนัก อัตราการเจริ ญเติบโต ปริ มาณ
และนํ �าหนักไข่ที�ผลิตได้ คุณภาพไข่ การป่ วย อัตราการตาย ราคาอาหารทดลอง และต้ นทุน
การผลิต
2) ทํ า การเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งทางสถิ ติ ข องแต่ล ะกลุ่ม การทดลอง และวิ เ คราะห์
ความแปรปรวนของข้ อมูล (Analysis of variance) โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางสถิติ
ระยะเวลาดําเนินการวิจัย
1) การทดลองที� 1 ระหว่างวันที� 20 เมษายน 2558 ถึง วันที� 21 พฤษภาคม 2558
2) การทดลองที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
ผลการศึกษา
การทดลองที่ 1
พบว่าใบกล้ วยหมักมีลกั ษณะทางกายภาพที�ดี มีกลิ�นเปรี ย� วและหอมคล้ ายกับกลิ�น
ผลไม้ ดอง มีสเี หลืองอมเขียว หรือนํ �าตาลทอง และเนื �อใบกล้ วยทีห� มักมีลกั ษณะแน่น ไม่ลนื� หรือ
เน่าเสีย ได้ คณ
ุ ลักษณะตรงตามมาตรฐานพืชหมักของกรมปศุสตั ว์ (Anonymous, 2004) คะแนน
รวมลักษณะทางกายภาพทางด้ านกลิน� สี เนื �อสัมผัส และคะแนนโดยรวม (Table 1) ของกลุม่
ทดลองที� 4 มีคา่ สูงกว่ากลุม่ ที� 3, 2 และ 1 อย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05)
เมื�อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (Table 2) พบว่าวัตถุแห้ งของใบกล้ วยหมักแต่ละ
กลุม่ มีคา่ ใกล้ เคียงกันอยูใ่ นระดับร้ อยละ 29.40-30.81 ระดับโปรตีนของสูตรที� 4 สูงกว่าสูตรที�
3, 1 และ 2 ได้ แก่ร้อยละ 13.91, 13.71, 13.60 และ 12.85 ในฐานวัตถุแห้ งตามลําดับ (P<0.01)
นอกจากนี �พบว่าการหมักด้ วยอีเอ็ม มีแนวโน้ มทําให้ ค่าพลังงานในใบกล้ วยหมักสูงขึ �น โดย
สูตรที� 4 มีคา่ พลังงานสูงที�สดุ รองลงมาคือ สูตรที� 3, 2 และกลุม่ ควบคุมมีคา่ พลังงานตํ�าที�สดุ
คือ 4,407.92, 4,349.74, 4,331.90 และ 4,277.90 กิโลแคลอรี ต่อกิโลกรั ม ตามลําดับ
องค์ประกอบเถ้ าของสูตรที� 4 สูงกว่าสูตรที� 3, 1 และ 2 คิดเป็ นร้ อยละ 8.64, 7.75, 5.76 และ
5.06 ตามลําดับ (P<0.01) เยือ� ใยทีไ� ม่ละลายในสารซักฟอกทีเ� ป็ นกลาง และไขมันของแต่ละกลุม่
การทดลองมีคา่ ใกล้ เคียงกันและไม่แตกต่างกันทางสถิติ
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Table 1. Physical characteristic scores of the ensiled banana leaves
Treatment

T1

T2

T3

T4

P-value

Odor1

6.96 ± 0.94d

7.19 ± 1.11d

9.63 ± 1.18c

10.15 ± 0.56c

0.00**

Texture2

2.31 ± 0.41d

2.56 ± 0.36d

2.61 ± 0.33d

3.20 ± 0.24c

0.00**

Color3

2.06 ± 0.31b

2.06 ± 0.24b

2.20 ± 0.29b

2.57 ± 0.73a

0.01*

Overall4

11.33 ± 1.66e

11.79 ± 1.71e

14.44 ± 1.19d

15.92 ± 1.53c

0.00**

Quality

Medium

Medium

Medium

Good

The assessment followed the score (points) as described by the department of livestock development (Anonymous, 2004);
1
Odor; the fragrance smells like pickled fruits or vinegar = 12, not aromatic or slightly fruity = 8, very pungent smell = 4, rancid or
moldy smell = 0
2
Texture; tight, leaves and stems that remain intact and undiluted = 4, tight with tender leaves and stems, slippery mucous = 2, tight
with very tender leaves and stems, impurities = 1, very dirty and muddy slime = 0.
3
Color; yellow-green or khaki = 3, yellowish green or dark green = 2, brown = 1, dark brown or black = 0
4
Overall quality (total points); very good = 20-25, good = 15-19, medium = 6-14, low = 0-5
*a, b

Means with different superscripts within the same row are signiﬁcantly different (P < 0.05)

**c, d, e

Means with different superscripts within the same row are signiﬁcantly different (P < 0.01)

Table 2. Effects of effective microorganism on nutrient compositions of ensiled
banana leaves
Treatment

Dry matter
(%)

Protein
(% DM)

Energy
(Kcal/kg)

Ash
(% DM)

NDF**
(% DM)

Fat
(% DM)

T1

30.59 ± 0.55 13.60 ± 0.09a 4,277.90 ± 91.91 5.76 ± 0.37c

45.72 ± 0.80

8.39 ± 1.31

T2

29.40 ± 0.41 12.85 ± 0.21b

5.06 ± 0.17c

48.79 ± 1.71

7.55 ± 1.91

T3

30.78 ± 0.50 13.71 ± 0.13a 4,349.74 ± 15.56 7.75 ± 0.40b

47.29 ± 0.85

7.18 ± 1.77

T4

30.81 ± 0.66 13.91 ± 0.12a 4,407.92 ± 34.59 8.64 ± 0.06a

46.95 ± 0.91

8.63 ± 0.10

0.308

0.600

P-value

0.221

0.000*

4,331.90 ± 7.66

0.104

0.000*

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

การทดลองที่ 2
ใช้ สตู รการหมักใบกล้ วยของกลุม่ ที� 4 จากการทดลองที�หนึง� เตรี ยมใบกล้ วยเพื�อใช้ เป็ น
วัต ถุดิ บ ในสูต รอาหารไก่ ไ ข่ เพื� อ ศึก ษาสมรรถภาพการผลิต ของไก่ ไ ข่แ ละต้ น ทุน การผลิต
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ในการทดลองที� 2 พบว่า สมรรถภาพการผลิต (Table 3) ได้ แก่ ปริ มาณการกินได้ เฉลี�ยต่อตัว
(กรัม/ตัว/วัน) ของกลุม่ ทดลองที� 3 (98.74) สูงกว่ากลุม่ ทดลองที� 2 (90.31) และกลุม่ ทดลองที� 1
(82.57) อย่างมีนยั สําคัญ (P<0.01) นํ �าหนักไข่รวมทังหมด
�
และอัตราการให้ ผลผลิตไข่เฉลีย� ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อัตราการเปลี�ยนอาหารเป็ นนํ �าหนักไข่ของกลุม่ ทดลอง
ที� 3 (3.98) สูงกว่ากลุม่ ทดลองที� 2 (3.23) และกลุม่ ทดลองที� 1 (3.06) อย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05)
ต้ นทุนค่าอาหารทังหมด
�
(บาท) ของกลุม่ ทดลองที� 3 (100.02) สูงกว่ากลุม่ ทดลองที� 2 (90.72)
และกลุม่ ทดลองที� 1 (84.90) อย่างมีนยั สําคัญ (P<0.01) คุณภาพของไข่ ได้ แก่ สีของไข่แดง
ความสูงไข่ขาว ความหนาของเปลือกไข่ และคุณภาพไข่โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ
(P>0.05)
Table 3. Effects of feeding ensiled banana leaves on production performance and
the egg quality in laying hens
Levels of ensiled banana leaves inclusion (%)
0%
5%
10%

Parameters

P-value

Feed intake (g/hen/day)

82.57 ± 1.53e

90.31 ± 1.43d

98.74 ± 0.12c

Egg mass (g)

1,908.73 ± 116.56

1,958.51 ± 45.62

1,752.62 ± 85.09 0.272

Egg production rate (%)

63.21± 3.214

56.78 ± 1.584

58.92 ± 4.786

0.441

FCR (g/g)

3.06 ± 0.21b

3.23 ± 0.12b

3.98 ± 0.21a

0.015*

Feed cost (baht/kg.)

14.69

14.35

14.47

Total feed cost (baht)

84.90 ± 1.57e

90.72 ± 1.43d

100.02 ± 0.12c

0.000**

Egg weight (g/egg)

49.68 ± 1.06b

55.27 ± 0.72a

54.29 ± 1.70a

0.02*

Yolk color (point)

3.70 ± 0.41

5.60 ± 0.94

6.40 ± 0.63

0.06

Albumin height (mm.)

3.96 ± 0.18

4.30 ± 0.41

3.97 ± 0.42

0.75

Egg shell thickness (mm.)

0.64 ± 0.02

0.64 ± 0.01

0.61 ± 0.01

0.19

Haugh unit

61.18 ± 1.33

60.71 ± 3.72

59.21 ± 2.99

0.88

Haugh unit : AA level = more than 72 point, A level = between 60-71 point, and B level = less than 60 points.
Yolk color (point): 1 through 15 according to the standard color fan
Data are means ± SD values (n= 12 per treatment group)
* a, b Means with different superscripts within the same row are significantly different (P < 0.05)
** c, d, e Means with different superscripts within the same row are significantly different (P < 0.01)

0.000**
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วิจารณ์
1. การทดลองที่ 1 การใชอีเอ็มปรับปรุงคุณภาพของใบกลวยโดยวิธีการหมัก
1.1 ลักษณะทางกายภาพ
ใบกล้ วยหมักทุกกลุ่มมีลกั ษณะทางกายภาพที�ดี ได้ คณ
ุ ลักษณะตรงตามมาตรฐาน
พืชหมักของกรมปศุสตั ว์ (Anonymous, 2004; Lertrattanapong et al., 2012) โดยกลุม่ ทดลองที� 4
มีประสิทธิภาพการหมัก ลักษณะทางกายภาพโดยรวมดีที�สดุ เนื �อใบกล้ วยหมักมีลกั ษณะแน่น
มีสง�ิ เจือปนหรื อเชื �อราน้ อยกว่ากลุม่ ทดลองอื�นๆ น่าจะเนื�องมาจากการหมักใบกล้ วยด้ วยอีเอ็ม
มีสว่ นช่วยสนับสนุนให้ กระบวนการหมักเกิดขึ �นอย่างมีประสิทธิภาพ (Higa and Parr, 1994;
Lertrattanapong et al., 2012)
1.2 องค์ประกอบทางเคมี
องค์ประกอบทางเคมีของใบกล้ วยที�หมักครบ 7 วัน พบว่า มีวตั ถุแห้ งร้ อยละ 30.81
ของนํ �าหนักแห้ ง โปรตีนร้ อยละ 13.91 พลังงานรวม 4,407.92 กิโลแคลอรีตอ่ กิโลกรัม เถ้ าร้ อยละ
8.64 เยื�อใยที�ไม่ละลายในสารละลายที�เป็ นกลางร้ อยละ 46.95 และไขมันร้ อยละ 8.63 ของ
นํ า� หนักแห้ ง มี องค์ ประกอบทางเคมี ใกล้ เคียงกับพื ชหมักที� มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิ ดอื� น
เช่น หญ้ าเนเปี ยร์ ยกั ษ์ หญ้ ากินนีสมี ว่ ง และต้ นข้ าวโพดหวาน ซึง� มีโปรตีนเฉลีย� อยูใ่ นช่วงร้ อยละ
11.10-14.88 (Lertrattanapong et al., 2012) และเมื�อเปรี ยบเทียบกับองค์ประกอบทางเคมี
ของใบกล้ วยที�ไม่ได้ หมัก ซึง� มีวตั ถุแห้ งร้ อยละ 28.00 โปรตีนร้ อยละ 11.70 พลังงานรวม 4,335
กิโลแคลอรี เถ้ าร้ อยละ 13.70 เยื�อใยที�ไม่ละลายในสารละลายที�เป็ นกลางร้ อยละ 24.30 และ
ไขมันร้ อยละ 7.60 ของนํ �าหนักแห้ ง (Anonymous, 2008) จะเห็นได้ วา่ ใบกล้ วยหมักมีโภชนะ
สูงกว่าใบกล้ วยที�ไม่ได้ หมัก แสดงให้ เห็นว่าการหมักด้ วยอีเอ็มทําให้ ใบกล้ วยมีโปรตีน พลังงาน
และไขมัน เพิ�มมากขึ �นกว่าใบกล้ วยที�ไม่ได้ หมัก น่าจะเนื�องมาจากอีเอ็มประกอบด้ วยจุลนิ ทรี ย์
หลายกลุ่มรวมทังจุ
� ลินทรี ย์ที�สามารถตรึ งไนโตรเจน และยีสต์ซึ�งมีความสามารถในการเพิ�ม
โปรตีนให้ แก่วสั ดุหมัก (Chantsavang et al., 1998; Higa and Parr, 1994) อย่างไรก็ตาม
การหมักด้ วยอีเอ็มและกากนํา� ตาลในระยะเวลา 7 วัน ไม่มีผลต่อองค์ประกอบของเยื�อใย
ในใบกล้ วย สอดคล้ องกับ Oboh and Akindahunsi (Oboh and Akindahunsi, 2003)
ซึง� อธิบายว่า ยีสต์สามารถสร้ างเอนไซม์ซงึ� เป็ นสารโปรตีนออกมาในระหว่างกระบวนการหมัก
ทําให้ วสั ดุหมักมีโปรตีนเพิ�มขึ �น และรายงานเพิ�มเติมว่าการหมักยีสต์ทําให้ ระดับไขมันในแป้ง
มันสําปะหลังเพิ�มขึ �นจากร้ อยละ 3.6 เป็ น 4.5 โดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงของระดับเยื�อใย
จากองค์ ป ระกอบทางเคมี ข องใบกล้ ว ยหมัก อี เ อ็ ม ของทัง� 4 กลุ่ม ทดลอง พบว่ า
กลุม่ ทดลองที� 4 มีองค์ประกอบทางเคมีเหมาะสําหรับนําไปเป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เนื�องจาก
มีระดับโปรตีน พลังงาน และไขมันสูงกว่าทุกกลุม่ ทดลอง

2. การทดลองที่ 2 ผลการใชใบกลวยหมักอีเอ็มในอาหารตอสมรรถภาพการผลิตของไกไข
งานวิจยั นี � แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ทดลอง โดยกลุม่ ทดลองที� 1 ให้ อาหารผสม (กลุม่ ควบคุม)
กลุม่ ทดลองที� 2 ให้ ใบกล้ วยหมักผสมในสูตรอาหารที�ระดับร้ อยละ 5 และกลุม่ ทดลองที� 3 ให้ ใบ
กล้ วยหมักผสมในสูตรอาหารที�ระดับร้ อยละ 10 พบว่า
2.1 สมรรถภาพการผลิตของไกไขที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองที่ผสมใบกลวหมัก
จุลินทรียอีเอ็มระดับตาง ๆ
1) นํ �าหนักไข่ทงหมด
ั�
และอัตราการให้ ผลผลิตไข่มีคา่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ มนัญญา (Boonyoung et al., 1995) ซึง� รายงานว่า นํ �าหนักไข่ทงหมด
ั�
และ
อัตราการให้ ผลผลิตไข่ของไก่ไข่ที�กินนํ �าผสมอีเอ็มมีคา่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกบั กลุม่ ควบคุม
(P>0.05)
2) ปริ มาณอาหารที�กินได้ เฉลี�ยต่อตัว ตังแต่
� สปั ดาห์ที� 1-5 ของกลุม่ ทดลองที� 2 และ 3
มีคา่ สูงกว่ากลุม่ ที� 1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.01) เนื�องจากอาหารผสมใบกล้ วยหมัก
อีเอ็มมีกลิ�นหอม ตลอดจนมีเยื�อใยสูงกว่ากลุม่ ควบคุม ทําให้ ทางเดินอาหารมีการเคลื�อนไหว
เพิม� ขึ �น และอัตราการไหลผ่านของอาหารในทางเดินอาหารเร็วขึ �น (Kantho, 1986) จึงอาจมีผล
ลดช่วงเวลาในการสัมผัสกับเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหาร (de Vries et al., 2012) ทําให้
การย่อยได้ ของสารอาหารลดลง (Bach Knudsen, 2001; de Vries et al., 2012) ไก่จงึ ต้ องกิน
อาหารเพิ�มขึ �นเพื�อให้ ได้ พลังงานตามความต้ องการ (Kantho, 1986)
3) อัตราการเปลี�ยนอาหารเป็ นนํ �าหนักไข่ เฉลี�ยสัปดาห์ที� 1-5 ของกลุม่ การทดลองที� 3
มีคา่ สูงกว่ากลุม่ การทดลองที� 1 และ 3 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติติ (P<0.05) เนื�องมาจากไก่
มีปริ มาณการกินที�สงู กว่ากลุม่ อื�น ๆ
4) ต้ นทุนค่าอาหารทังหมด
�
(บาท) รวมสัปดาห์ที� 1-5 ของกลุม่ การทดลองที� 3 และ 2
มีคา่ สูงกว่ากลุม่ การทดลองที� 1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตติ ิ (P<0.05) เนื�องมาจากอีเอ็มมีราคา
ที�สงู ตลอดจนไก่ที�ได้ รับอาหารผสมใบกล้ วยหมักมีปริ มาณการกินอาหารและอัตราการเปลี�ยน
อาหารเป็ นนํ �าหนักไข่ที�สงู กว่า
2.2 คุณภาพไข่ ของไก่ ไข่ ท� เี ลีย� งด้ วยอาหารผสมใบกล้ วยหมักอีเอ็มระดับต่ าง ๆ
1) การใช้ใบกล้วยหมักอีเอ็มในอาหารไก่ไข่ พบว่า ค่าความหนาของเปลือกไข่ และ
คุณภาพไข่โดยรวมไม่มคี วามแตกต่างกัน สอดคล้องกับการทดลองใช้ใบกล้วยป่น และใบมะขาม
เทศป่นในสูตรอาหารของไก่ไข่ ที่พบว่าปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยต่อตัวต่อวันของไก่ที่ได้รับการ
เสริมใบพืชดังกล่าวจะสูงมากกว่าการไม่ใช้ใบพืชอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
แต่กไ็ ม่ได้ทาํ ให้สมรรถภาพการผลิตด้อยลง โดยทีม่ วลไข่ ค่าฮอกยูนติ ความสูงไข่ขาว และความ
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หนาเปลือกไข่ เปอร์เซ็นต์ไข่ขาว ไข่แดง และเปลือกไข่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)
(Buakeeree, 2007)
2) คะแนนสีของไข่แดงในกลุม่ ทดลองที� 2 และ 3 มีคา่ สูงกว่ากลุม่ ทดลองที� 1 เนื�องจาก
ใบกล้ วยมีสีเขียวเข้ มน่าจะเป็ นแหล่งของสารสี ทําให้ ไข่สีแดงเข้ มขึน� สอดคล้ องกับการใช้
ใบกล้ วยป่ นและใบมะขามเทศป่ นในสูตรอาหารซึง� มีผลทําให้ สีไข่แดงเข้ มกว่าการไม่ใช้ ใบพืช
การใช้ ใ บมะขามป่ นและใบมัน สํ า ปะหลัง ป่ นในสูต รอาหารอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ยิ� ง ทางสถิ ติ
(P<0.01) (Buakeeree, 2007) ในทํานองเดียวกับการเสริ มผงชาเขียวเพิม� ขึ �น ทําให้ สขี องไข่แดง
มีความเข้ มขึ �น อย่างมีนยั สําคัญยิ�งทางสถิติ (P<0.01) (Pengsila and Suksupath, 2015)
ข้อสรุป

การใช้ อีเอ็มหมักใบกล้ วยมีผลทําให้ โปรตีนและพลังงานเพิ�มขึน� แต่ไม่มีผลต่อองค์
ประกอบของเยื�อใยในใบกล้ วย การใช้ ใบกล้ วยหมักจุลินทรี ย์ในสูตรอาหารมีผลทําให้ ไก่ไข่
มี ปริ มาณการกิ นอาหารเพิ� มขึน� และทํ าให้ ต้นทุนการผลิตไข่สูงขึน� ด้ วย แต่ไม่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพไข่ ดังนันผลการศึ
�
กษานี �จึงเป็ นการให้ ข้อมูลเบื �องต้ น และจําเป็ นต้ องมีการศึกษา
ต่อไป เพื�อให้ ได้ ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับวิธีการที�เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพใบกล้ วยเพื�อ
ใช้ เป็ นอาหารไก่ไข่
กิตติกรรมประกาศ
ในการทําวิจัยเรื� อง ผลการใช้ ใบกล้ วยหมักจุลินทรี ย์ที�มีประสิทธิ ภาพในอาหารต่อ
สมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ ในครัง� นี � คณะผู้วิจยั ต้ องขอขอบพระคุณเกษตรกรผู้เลี �ยงไก่ไข่
ในตําบลจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที�ได้ ตงประเด็
ั�
นคําถามอันเป็ นที�มาของโจทย์
วิจยั และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงครามที�ได้ สนับสนุนทุนการทํางานวิจยั
นอกจากนี �ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. ณิฐิมา เฉลิมแสน และเจ้ าหน้ าผู้ดแู ลห้ องปฏิบตั กิ ารอาหารสัตว์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก ตลอดจนเจ้ าหน้ าทีผ� ้ ดู แู ลห้ องปฏิบตั กิ าร
คณะ และอาคารปฏิบตั ิการแปรรู ป เจ้ าหน้ าที�ฟาร์ มปศุสตั ว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ซึง� ให้ การดูแลและคําปรึกษาการใช้ เครื� องมือปฏิบตั ิ
การวิเคราะห์อาหารสัตว์และคุณภาพไข่ การผสมอาหารทดลอง และการเลี �ยงสัตว์ทดลอง
จนแล้ วเสร็ จ
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RESEARCH ARTICLE
Survey of indicator bacteria in water of broiler farms
in Wang Noi district, Khon Kaen province, Thailand
Sirinya Weluwanarak Sampao*, Pairat Sornplang, Bongkot Noppon

Abstract

Objective -To determine the occurrence of indicator bacteria (Escherichia coli, fecal
coliforms, and total coliforms) in water samples collected from 10 broiler farms located
in Wang Noi district, Khon Kaen, Thailand.
Materials and methods - Water was sampled by seasons for 8 months during September,
2011 to April, 2012 from 1) main tank, 2) drinking lines, 3) evaporative ponds, and
4) ponds in the vicinity of the farms, giving a total of 360 samples. In each season,
sampling was done twice, during the early stage of rearing (1-15 days), and the later
stage of rearing (16-35 days). Isolation and identification of indicator bacteria were
performed using 3M PetrifilmTM E. coli/ Coliform Count Plates.
Results - Indicator bacteria were detected in all water sources. The occurrence of
indicator bacteria was found at high levels in rainy and summer seasons. Prevalence
of E. coli was the most abundant in rainy season (45.00%, 54/120) while that of total
coliforms was the highest in summer season (70.83%, 85/120). Similar to E. coli, the
highest prevalence of fecal coliforms was found in rainy season (45.00%, 54/120).
Conclusion - All examined water sources were contaminated with indicator bacteria
with varied prevalence across seasons. Indicator bacteria in the water could be the
reservoir for bacterial transmitting cycle among chicken and human.
Keywords: broiler farm, coliform bacteria, E. coli, seasonal prevalence
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บทความวิจัย
สํารวจเชื้อแบคทีเรียบงชี้ในนํ้าจากฟารมไกเนื้อ
ในอําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ประเทศไทย
ศิรญ
ิ ญา เวฬุวะณารักษ สําเภา* ไพรัตน ศรแผลง บงกช นพผล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื�อศึกษาการปรากฏของเชื �อแบคทีเรี ยบ่งชี � (อีโคไล ฟี คอลโคลิฟอร์ ม และโคลิ
ฟอร์ มทังหมด)
�
ในตัวอย่างนํ �าที�เก็บจากฟาร์ มไก่เนื �อ 10 แห่ง ในตําบลแวงน้ อย จังหวัดขอนแก่น
ประเทศไทย
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เก็บตัวอย่างนํ �า ตามฤดูกาลเป็ นเวลา 8 เดือน ตังแต่
� เดือนกันยายน
2554 ถึง เมษายน 2555 จาก 1) แท้ งค์นํ �าหลัก 2) ระบบให้ นํ �าไก่ 3) บ่อทําความเย็น และ 4) แหล่งนํ �า
ธรรมชาติรอบบริเวณฟาร์ ม รวมทังสิ
� �น 360 ตัวอย่าง ในแต่ละฤดูกาล ทําการเก็บตัวอย่าง 2 ครัง� คือ
ระหว่างเลี �ยงไก่ชว่ งแรก (1-15 วัน) และระหว่างเลี �ยงไก่ชว่ งที�สอง (16-35 วัน) เพาะแยกเชื �อและ
จําแนกเอกลักษณ์ของเชื �อแบคทีเรี ยบ่งชี �ด้ วยวิธี 3M PetrifilmTM E. coli/ Coliform Count Plates
ผลการทดลอง พบแบคทีเรี ยบ่งชี �ในนํ �าทุกแหล่ง โดยการปรากฏพบมากในฤดูฝนและฤดูร้อน
เชื �ออีโคไลพบมากที�สดุ ในฤดูฝน (45.00% 54/120) ในขณะที�เชื �อโคลิฟอร์ มทังหมดพบมากที
�
�สดุ
ในฤดูร้อน (70.83% 85/120) และเชื �อฟี คอลโคลิฟอร์ มพบมากที�สดุ ในฤดูฝนเช่นเดียวกันกับเชื �อ
อีโคไล (45.00% 54/120)
ข้ อสรุ ป พบการปนเปื อ� นของแบคทีเรี ยบ่งชี �ในนํ �าทุกแหล่งที�ทําการศึกษา โดยมีความชุกของ
เชื �อแปรผันตามฤดูกาล เป็ นไปได้ วา่ นํ �า อาจเป็ นแหล่งกักเก็บเชื �อแบคทีเรี ยและแพร่กระจายไป
มาระหว่างไก่ และมนุษย์ได้

คําสําคัญ: ฟาร์ มไก่เนื �อ โคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย อีโคไล ความชุกตามฤดูกาล
ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ประเทศไทย

*ผู้เขียนที�ให้ การติดต่ อ อีเมล์ : wanarak_si@yahoo.co.th

Introduction
The presence of foodborne pathogens in broiler chickens has raised concerns
about food safety all over the world and therefore, control of contamination or
transmission of bacterial pathogens is essential. Several studies was done to identify
routes of transmission of bacterial pathogens to broiler farms, and revealed that the
transmission routes vary depending upon various factors, including higher age of
broilers at slaughter, non-disinfected water systems of poultry houses, the presence of
other animals in the vicinity of the farm, heavy rainfalls a few weeks prior to slaughter,
and lack of hygienic measures (McDowell et al., 2008; Sparks, 2009; Cardinale et al.,
2004; Jonsson et al., 2012; Johnsen et al., 2006). The transmission routes to broiler
flocks are not fully understood even though a number of studies have been conducted
worldwide. Many studies have focused on examining the occurrence of bacterial
contamination at the slaughter level in order to lower number of bacteria in digestive
tracts of poultry (Andrzejewska et al., 2015). However, few studies have identified
prevalence of bacterial pathogens at the farm level. An earlier study (Mead et al.,
1995) elucidated that hygienic improvements at slaughter level cause little impact on
the risk of bacterial transmission to consumers. Instead, such improvements performed
on the farm might be cost-effective in producing bacteria-free broilers.
A plethora of studies on the occurrence of bacterial pathogens have been
carried out globally. However, evaluation of the prevalence of bacterial contamination
in different water matrices on broiler farms is scarce in Thailand. Therefore, in the
present study the occurrence of bacterial contamination in different water sources was
examined in broiler farms located in Wang Noi district, Khon Kaen province, Thailand.
Escherichia coli, fecal coliforms, and total coliforms were included in this study using
3M Petrifilm TM E. coli/ Coliform Count Plates for fecal coliforms, and E. coli.
Materials and methods
1. Study farms and sampling
The study was conducted in 10 broiler farms located in Wang Noi district, Khon
Kaen province, Thailand. Water was sampled by season for 8 months (September,
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2011- April, 2012), from the main tank, drinking lines, evaporative ponds, and ponds in
the vicinity of the farms. Total of 360 water samples were evaluated. In each season,
sampling was performed twice, during the early stage of rearing (1-15 days), and the
later stage of rearing (16-35 days). The samples were collected in sterile containers
and transported to the laboratory and refrigerated at 4ºC.
2. Microbiological analysis
A 1 mL volume of each water sample was mixed with 9 mL of 0.1% (w/v)
buffered peptone water (BPW) (BD, Heidelberg, Germany). From this initial mixture,
E. coli, and coliform bacteria were enumerated by surface plating from 10-fold serial
dilutions of the mixture onto 3M Petrifilm™ E. coli/ coliform count plates (3M, Minnesota,
USA) (AOAC, 2002). The plates were incubated at 44±2ºC for 24 h and blue colonies
with gas bubble were picked up, and streaked onto eosin methylene blue agar
(Oxoid, Hampshire, England). Following incubation at 37ºC for 24-48 h, colonies with
greenish-gold metallic sheen were subcultured and stored at -80ºC in 0.1% BPW and
20.0% glycerol when not in use. The typical E. coli colonies (blue color with gas) and
coliform colonies (red color with gas) were counted, and confirmed.
Results

Table 1 shows the seasonal prevalence of indicator bacteria in water samples
collected during 3 consecutive seasons (September 2011-April 2012) from 10 broiler
farms located in Wang Noi district, Khon Kaen province, Thailand. It was observed
that in rainy season water samples were the highest contamination with E. coli
(45%, 54/120) and fecal coliforms (45%, 54/120) whilst total coliforms were the most
prevalent in summer season (70.83%, 85/120). By considering the stage of rearing,
the occurrence of contamination with E. coli was likely to be at higher levels during
the early stage of rearing (1-15 days) (55.00%, 33/60) as compared to the later period
of rearing (16-35 days) (35.00%, 21/60). On the other hand, the prevalence of E. coli
during the early stage of rearing and during the later stage of rearing was comparable
both in winter and summer. The contamination of water samples with fecal coliforms
appeared to occur at higher levels during the early stage of rearing in rainy season

while the contamination during the two stages of rearing was comparable in winter.
In the case of total coliforms, the contamination was detected at higher levels during
the early stage of rearing in rainy season and summer whilst in summer the contamination
was comparable for both stages of rearing.
Table 1. Indicator bacteria in water samples collected during 3 consecutive seasons
from the broiler farms
Bacterium/Rearing stage of broiler
E. coli
1-15
16-35
Sub-total
Fecal coliforms
1-15
16-35
Sub-total
Total coliforms
1-15
16-35
Sub-total

Rainy season

Winter
% (n/N)

Summer

55.00 (33/60)
35.00 (21/60)
45.00 (54/120)

31.67 (19/60)
31.67 (19/60)
31.67 (38/120)

33.33 (20/60)
33.33 (20/60)
33.33 (40/120)

56.67 (34/60)
33.33 (20/60)
45.00 (54/120)

28.33 (17/60)
30.00 (18/60)
29.17 (35/120)

41.66 (25/60)
30.00 (18/60)
35.83 (43/120)

73.30 (44/60)
53.33 (32/60)
63.33 (76/120)

61.67 (37/60)
26.67 (16/60)
44.16 (53/120)

71.67 (43/60)
70.00 (42/60)
70.83 (85/120)

The abundance of E. coli in different water sources collected from the broiler
farms during the early and later stages of rearing is presented in Table 2. The amounts
of E. coli ranges the most to the least order were water of evaporative ponds, drinking
lines, and the ponds in the vicinity of the farms. Water samples collected from the
main tank showed the least abundance of E. coli. It was noted that in water samples
from the evaporative ponds, the prevalence of E. coli was lower in the early stage of
rearing (60.00%, 18/30) than in the later stage of rearing (66.67%, 20/30). Meanwhile,
in drinking and environmental waters E. coli was more prevalent in the early stage of
rearing than in the later stage of rearing. The findings obtained from the present study
indicate that drinking lines and evaporative systems are frequently contaminated with E. coli.
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Table 2. E. coli in different water sources collected from the broiler farms during the
early and later stages of rearin
Source of water
Drinking lines
Main tank
Ponds in the vicinity of the farms
Evaporative systems

1-15 days
73.33 (66/90)
30.00 (9/30)
86.67 (26/30)
76.67 (23/30)

Rearing stage of broiler
% (n/N) E. coli positive

16-35 days
66.67 (60/90)
36.67 (11/30)
66.67 (20/30)
80.00 (24/30)

Table 3 shows the abundance of total coliforms in different water sources
collected from the broiler farms during the early and later stages of rearing. It was
noted that total coliforms appeared to be the most abundant in water samples collected
from evaporative ponds, followed by those collected the ponds in the farm vicinity and
drinking lines. However, the prevalence of total coliforms in those water sources was
comparable. The least prevalence of total coliforms was observed for main tank water.
Taking into account the impact of stage of rearing on the abundance of total coliforms,
it was noted that the prevalence of total coliforms showed the same trend as seen for
E. coli, the prevalence of total coliforms in evaporative pond water was lower in the
early stage of rearing (76.67%, 23/30) than in the later stage of rearing (80.00%, 24/30)
whereas in drinking and environmental waters total coliforms were more abundant in
the early stage of rearing than in the later stage of rearing.
Table 3. Total coliforms in different water sources collected from the broiler farms
during the early and later stages of rearing
Source of water
Drinking lines
Main tank
Ponds in the vicinity of the farms
Evaporative systems

Rearing stage of broiler
1-15 days
16-35 days
Total coliforms positive % (n/N)
73.33 (66/90)
66.67 (60/90)
30.00 (9/30)
36.67 (11/30)
86.67 (26/30)
66.67 (20/30)
76.67 (23/30)
80.00 (24/30)

Table 4 presents the prevalence of fecal coliforms in different water sources
collected from the broiler farms during the early and later stages of rearing. It was found
that fecal coliforms showed a similar trend as of E. coli and total coliforms. It appears
that fecal coliforms were the most prevalent in evaporative pond water, followed drinking
water and environmental water, with the least prevalence of fecal coliforms observed
for main tank water. Similar to E. coli and total coliforms, fecal coliforms in evaporative
pond water were the least abundant in the early stage of rearing (60.00%, 18/30) than
in the later stage of rearing (66.67%, 20/30) whereas in drinking and environmental
waters fecal coliforms were higher prevalent in the early stage of rearing than in the
later stage of rearing.
Table 4. Fecal coliforms in different water sources collected from the broiler farms
during the early and later stages of rearing
Source of water
Drinking lines
Main tank
Ponds in the vicinity of the farms
Evaporative systems

Rearing stage of broiler
1-15 days
16-35 days
Fecal coliforms positive % (n/N)
48.88 (44/90)
28.88 (26/90)
3.33 (1/30)
10.00 (3/30)
33.33 (10/30)
23.33 (7/30)
60.00 (18/30)
66.67 (20/30)

Discussion
The present study has highlighted the occurrence of indicator bacteria in
water samples collected during 3 consecutive seasons from 10 broiler farms located
in Wang Noi district, Khon Kaen province, Thailand. The findings obtained from this
study demonstrated that E. coli, fecal coliforms and total coliforms were detected in
all seasons, which however does not conform to the Groundwater Quality Standards
Regulation established by the Ministry of National Resources and Environment of
Thailand (MNRE, 2009), stating that groundwater used for human consumption or other
related uses must be free from E. coli. It is interesting to note that the occurrence
of indicator bacteria varies across seasons with the highest proportion of indicator
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bacteria contamination was observed in rainy season, followed by summer. The findings
obtained in the current study are in good agreement with an earlier study (Tiefenthaler
et al., 2009) which elucidating that prevalence of indicator bacteria varies by seasons
due to changes in temperature but were inconsistent with one previous study (Maipa
et al., 2001) describing that the highest prevalence of E. coli and fecal coliforms was
observed in summer.
The present study also demonstrated that the occurrence of indicator bacteria
varied across water sources. It appears that water samples collected from evaporative
ponds, drinking lines and ponds in the farm vicinity were heavily contaminated with
indicator bacteria whereas main tank water had the least prevalence of indicator
bacteria. By comparing the prevalence of the three indicator bacteria, it was noted
that total coliforms were most abundant in water samples.
Conclusion
In summary, indicator bacteria were detected all water sources and the
occurrence of indicator bacteria was found at high levels in rainy season and summer.
Indicator bacteria occurred at higher levels in the early stage of rearing than in the
later stage of rearing in drinking and environmental waters. Whilst in evaporative pond
water, indicator bacteria were detected at lower levels in the early stage of rearing
than in the later stage of rearing. The occurrence of indicator bacteria can possibly
enter broiler chickens and transfer to humans after consumption of improperly cooked
broiler meats.
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RESEARCH ARTICLE
Seroprevalence and risk factors associated with important
zoonotic diseases in goats and sheep in the western
provinces of Thailand
Trakarnsak Paethaisong*, Philaiphon Chetiyawan, Rattiya Naksuwan

Abstract

Objectives - To determine seroprevalence and the risk factors associated with
Coxiella burnetii, Toxoplasma gondii and Brucella melitensis infections which are the
causes of Q fever, Toxoplasmosis and Brucellosis, respectively, in goats and sheep
in western Thailand.
Materials and Methods - A cross-sectional serological survey was conducted
between January and March, 2015. Target populations were goats and sheep in 5
provinces, Kanchanaburi, Nakhon Pathom, Petchaburi, Prachuap Khiri Khan, and
Ratchaburi. A total of 2,509 serum samples from 140 randomly selected goats
and sheep farms were collected by stratified random sampling method. Serology
methods used were ELISA for Q fever and Toxoplasmosis, and mRBT and CFT
for Brucellosis. To investigate the risk factors associated with the seroprevalence,
semi-structural questionnaires were distributed to farm owners to get essential
information. Univariable analysis using chi-square test was employed to determine
an association between seropositivity and each hypothesized risk factor on both herd
and individual levels. Variables that showed statistically significant (p<0.05) were then
advanced to multivariable logistic regression model analysis.
Results - Individual and herd seroprevalences of C. burnetii infections in goats were
27.06% (506/1,870) and 83.65% (87/104), respectively, and in sheep were 11.74%
(75/639) and 63.89% (23/36), respectively. Individual and herd seroprevalences of T.
gondii infections in goats were 14.01% (262/1,870) and 78.85% (82/104), respective-
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ly, and in sheep were 11.42% (73/639) and 75.00% (27/36), respectively. Individual
and herd seroprevalences of Brucella spp. infections in goats were 1.44% (27/1,870)
and 10.58% (11/104), respectively, and in sheep were 4.38% (28/639) and 22.22%
(8/36), respectively. Multivariate logistic regression analysis for Q fever showed that
female (odds ratio [OR]=1.69, 95% confidence interval [CI]: 1.16-2.46), age > 1 year
(OR=3.31, 95% CI: 1.98-5.53) and history of abortion (OR=1.64, 95% CI: 1.06-2.54)
were risk factors at individual level whereas goats and sheep raised on free raising
grass in public area (OR=6.45, 95% CI: 2.27-18.29) and presence of wildlife or vermin
surrounding farms (OR=2.96, 95% CI: 1.01-8.87) were risk factors at herd level. While
risk factors of Toxoplasmosis at individual level were age > 1 year (OR=2.29, 95% CI:
1.31-4.00) and shared rams with other farm (OR=1.52, 95% CI: 1.07-2.15) but risk factor
at herd level was not found. Risk factors of Brucellosis at individual level were history
of abortion (OR=5.35, 95% CI: 1.53-18.75), raising on free raising grass in public area
(OR=2.43, 95% CI: 1.17-5.04), mixing rearing goats and sheep (OR=3.04, 95% CI:
1.56-5.94), raising goats and sheep with other species (OR=3.76, 95% CI: 1.61-8.80),
no use of disinfectant in farm (OR=5.04, 95% CI: 2.33-10.87) and using water source
with the other farms (OR=2.65, 95% CI: 1.16-6.02), and the risk factors at herd level
were raising on free raising grass in public area (OR=3.91, 95% CI: 1.04-14.64) and
never testing for Brucellosis in farm (OR=5.02, 95% CI: 1.33-18.89).
Conclusion - The present study showed remarkable C. burnetii and T. gondii infection
rates both individual and herd level, and a relatively high rate of Brucella spp. infection
at herd level in goats and sheep in western Thailand. This data is useful for establishing
control, prevention, and eradication of the zoonotic diseases.
Keywords: Brucellosis, goats, Q fever, risk factors, seroprevalence, sheep,
Toxoplasmosis, western Thailand
Veterinary Research and Development Center (Western region) PO. Box 18 Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand

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

บทความวิจัย
ความชุกทางซีรัมวิทยาและปจจัยเสี่ยง
ของโรคติดตอจากสัตวสูคนที่สําคัญ ในแพะและแกะ
ในจังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย
ตระการศักดิ์ แพไธสง* พิไลพร เจติยวรรณ รัตติยา นาคสุวรรณ

บทคัดย่ อ

วัตถุประสงค์ เพือ� ศึกษาความชุกทางซีรัมวิทยาและปั จจัยเสีย� งต่อการติดเชื �อโรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคนในแพะ และแกะ ได้ แก่ เชื �อ Coxiella burnetii ซึง� เป็ นสาเหตุของโรคไข้ ควิ Toxoplasma
gondii ซึง� เป็ นสาเหตุของโรคท็อกโซพลาสโมสิส และ Brucella melitensis ซึง� เป็ นสาเหตุของ
โรคบรูเซลโลสิสในแพะ และแกะที�เลี �ยงในภาคตะวันตกของประเทศไทย
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธกี าร ทําการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) ในช่วงเดือน
มกราคม - มีนาคม 2558 สุม่ เก็บตัวอย่างซีรัมแพะ และแกะที�เลี �ยงในพื �นที� 5 จังหวัด ภาคตะวัน
ตกของประเทศไทยแบบระดับชัน� ได้ แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
และราชบุรี จากฟาร์ มแพะ และแกะ จํานวน 140 ฟาร์ ม รวมทังหมด
�
2,509 ตัวอย่าง ตรวจหา
แอนติบอดีตอ่ เชื �อ C. burnetii และ T. gondii โดยวิธี ELISA และตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชื �อ
Brucella spp. โดยวิธี mRBT และยืนยันผลด้ วยวิธี CFT วิเคราะห์ปัจจัยเสีย� งที�เกี�ยวข้ องกับการ
ติดเชื �อโดยใช้ แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้ อมูลทีจ� าํ เป็ นจากเจ้ าของฟาร์ ม โดยใช้ สถิติ chi square
test ที�ระดับความเชื�อมัน� 95% หากตัวแปรใดมีคา่ p value<0.05 จะนําไปวิเคราะห์ตอ่ ด้ วยสถิติ
วิเคราะห์แบบการถดถอยพหุโลจิสติก ทังระดั
� บรายตัว และรายฝูง
ผลการศึ ก ษา พบอัตราความชุกของโรคไข้ คิวในระดับรายตัว และรายฝูงในแพะเท่ากับ
27.06% (506/1,870) และ 83.65% (87/104) ตามลําดับ และในแกะเท่ากับ 11.74% (75/639)
และ 63.89% (23/36) ตามลําดับ อัตราความชุกของโรคท็อกโซพลาสโมสิสรายตัว และรายฝูงใน
แพะเท่ากับ 14.01% (262/1,870) และ 78.85% (82/104) ตามลําดับ และในแกะเท่ากับ 11.42%
(73/639) และ 75.00% (27/36) ตามลําดับ อัตราความชุกของโรคบรูเซลโลสิสรายตัว และรายฝูง
ในแพะเท่ากับ 1.44% (27/1,870) และ 10.58% (11/104) ตามลําดับ และในแกะเท่ากับ 4.38%
(28/639) และ 22.22% (8/36) ตามลําดับ เมื�อวิเคราะห์ปัจจัยเสี�ยงที�สมั พันธ์กบั การตรวจพบ
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แอนติบอดีตอ่ เชื �อ C. burnetii พบว่าสัตว์เพศเมีย (odds ratio [OR]=1.69, 95% confidence
interval [CI]: 1.16-2.46) สัตว์ทมี� อี ายุตงแต่
ั � 1 ปี ขึ �นไป (OR=3.31, 95% CI: 1.98-5.53) และสัตว์
ในฝูงเคยมีประวัตกิ ารแท้ ง (OR=1.64, 95% CI: 1.06-2.54) เป็ นปั จจัยเสีย� งในระดับรายตัว ส่วน
ฟาร์ มที�มีการเลี �ยงปล่อยในแปลงหญ้ าสาธารณะ (OR=6.45, 95% CI: 2.27-18.29) และฟาร์ ม
ที�พบสัตว์ป่า และสัตว์ฟันแทะขนาดเล็ก ปรากฏอยูร่ อบๆฟาร์ ม (OR=2.96, 95% CI: 1.01-8.87)
เป็ นปั จจัยเสี�ยงในระดับรายฝูง ขณะที�ปัจจัยเสี�ยงที�สมั พันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีตอ่ เชื �อ
T. gondii ในระดับรายตัว ได้ แก่ สัตว์ที�มีอายุตงแต่
ั � 1 ปี ขึ �นไป (OR=2.29, 95% CI: 1.31-4.00)
และการใช้ พอ่ พันธุ์ร่วมกับฟาร์ มอื�น (OR=1.52, 95% CI: 1.07-2.15) ทังนี
� �ไม่พบปั จจัยเสี�ยงใน
ระดับรายฝูง ส่วนปั จจัยเสี�ยงที�สมั พันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีตอ่ เชื �อ Brucella spp. ใน
ระดับรายตัว ได้ แก่ สัตว์ในฝูงเคยมีประวัตกิ ารแท้ ง (OR=5.35, 95% CI: 1.53-18.75) การเลี �ยง
ปล่อยในแปลงหญ้ าสาธารณะ (OR=2.43, 95% CI: 1.17-5.04) การเลี �ยงแพะ และแกะรวมกัน
(OR=3.04, 95% CI: 1.56-5.94) การเลี �ยงแพะหรื อแกะรวมกับสัตว์ชนิดอื�น (OR=3.76, 95%
CI: 1.61-8.80) การไม่ใช้ นํ �ายาฆ่าเชื �อในฟาร์ ม (OR=5.04, 95% CI: 2.33-10.87) และการใช้
แหล่งนํ �าร่วมกับฟาร์ มอื�น (OR=2.65, 95% CI: 1.16-6.02) ส่วนการเลี �ยงปล่อยในแปลงหญ้ า
สาธารณะ (OR=3.91, 95% CI: 1.04-14.64) และการไม่เคยตรวจโรคบรูเซลโลสิสในฟาร์ มมา
ก่อน (OR=5.02, 95% CI: 1.33-18.89) เป็ นปั จจัยเสี�ยงในระดับรายฝูง
ข้ อสรุ ป จากการศึกษาครัง� นี �สรุปได้ วา่ ฝูงแพะและแกะในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีความ
ชุกของโรคไข้ ควิ และโรคท็อกโซพลาสโมสิส ในอัตราสูงทังระดั
� บรายตัว และรายฝูง และพบอัตรา
การติดเชื �อโรคบรูเซลโลสิสค่อนข้ างสูงในระดับรายฝูง ดังนันหน่
� วยงานภาครัฐสามารถนําข้ อมูล
ดังกล่าวไปใช้ ในการกําหนดมาตรการควบคุม กําจัดโรค และป้องกันโรคที�อาจติดต่อมาสูค่ นได้

คําสําคัญ: โรคบรูเซลโลสิส แพะ โรคไข้ ควิ ปั จจัยเสี�ยง ความชุกทางซีรัมวิทยา แกะ โรคท็อกโซ
พลาสโมสิส ภาคตะวันตกของประเทศไทย
ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก ตู ปณ.18 อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

*ผู้เขียนที�ให้ การติดต่ อ อีเมล์ : trakarnsaktep@gmail.com

บทนํา

ในพื �นที� 5 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศ ได้ แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม
เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ และราชบุรี เป็ นพื �นที�ที�มีเกษตรกรประกอบอาชีพการเลี �ยงสัตว์อย่าง
หนาแน่น มี ประชากรแพะ และแกะ 24.67-24.72% สูงเป็ นอันดับสองของประเทศไทย
รองจากภาคใต้ ตอนล่าง (ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร กรมปศุสตั ว์ , 2557)
ในการพัฒนาการผลิตแพะ และแกะรวมทังผลิ
� ตภัณฑ์ ให้ ได้ มาตรฐาน และความปลอดภัย
ต่อผู้บริ โภคนัน� นอกจากการพัฒนาพันธุ์แพะและแกะ และการจัดการด้ านอาหารสัตว์แล้ ว
การควบคุม และป้องกันโรคที�ก่อปั ญหาด้ านสุขภาพ และผลผลิต โดยเฉพาะโรคที�ก่อให้ เกิด
การแท้ งลูกก็เป็ นประเด็นที�สําคัญ ทังนี
� �เนื�องจากเชื �อจุลชีพที�เป็ นสาเหตุของโรค นอกจากจะ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสุขภาพสัตว์โดยตรงแล้ ว ยังมีโรคติดเชื �อหลายชนิดที�เป็ นโรคติดต่อ
จากสัตว์ส่คู น (zoonotic diseases) ซึ�งส่งผลกระทบทางด้ านสาธารณสุข ได้ แก่ โรคไข้ คิว
(Q fever) โรคท็อกโซพลาสโมสิส (toxoplasmosis) และโรคบรูเซลโลสิส (brucellosis)
โรคไข้ ควิ เป็ นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนทีพ� บได้ ทวั� โลกยกเว้ นประเทศนิวซีแลนด์
มีสาเหตุเกิดจากเชื �อแบคทีเรี ยแกรมลบ Coxiella burnetii สัตว์เคี �ยวเอื �องพวก โค แพะ และแกะ
ไวต่อการติดเชื �อ และเป็ นพาหะนําโรคไข้ คิวที�สําคัญ โคมักไม่แสดงอาการป่ วย ส่วนแพะ และ
แกะแสดงอาการทางระบบสืบพันธุ์เป็ นหลัก ได้ แก่ แท้ งลูก ลูกตายแรกคลอด รกค้ าง มดลูก
อักเสบ ผสมไม่ตดิ หรื อให้ ลกู อ่อนแอ การแท้ งจะพบในระยะท้ ายของการตังท้
� องหรื อระยะใกล้
คลอด ในแพะ และแกะ อาจมีอาการซึม เบือ� อาหารเป็ นเวลา 1-2 วันก่อนการแท้ ง สัตว์ทตี� ดิ เชื �อ
ไม่ว่าจะแสดงอาการป่ วยหรื อไม่ก็ตามจะแพร่ เชือ� ปริ มาณสูงสู่สิ�งแวดล้ อมในขณะคลอดลูก
โดยขับเชื �อออกมาพร้ อมสารคัดหลัง� จากช่องคลอด นํ �าครํ� า รก และลูกที�แท้ ง นอกจากนี �ยังพบ
เชื �อได้ ในนํ �านม ปั สสาวะ และอุจจาระ (Rodolakis et al., 2007) เชื �อที�อยูน่ อกร่างกายจะสร้ าง
สปอร์ หอ่ หุ้ม ทําให้ มคี วามทนทานต่อสิง� แวดล้ อม เช่น ความร้ อน ความแห้ งแล้ ง และยาฆ่าเชื �อได้
เป็ นเวลานาน และสามารถแพร่กระจายไปกับละอองอากาศได้ ไกลถึง 11 ไมล์ (CFSPH, 2007)
ดังนันแพะ
�
และแกะที�ติดเชื �อ C. burnetii จึงเป็ นแหล่งรังโรคแพร่ โรคไข้ คิวที�สําคัญของคน
ส่วนใหญ่ คนติดโรคไข้ คิวจากการหายใจเอาฝุ่ นละอองที� ปนเปื อ� นเชื อ� หรื อจากการสัมผัส
โดยตรงกับสารคัดหลัง� หรื อนํ �าเมือกจากช่องคลอด และลูกแท้ งของสัตว์ที�ตดิ เชื �อโดยเฉพาะแพะ
และแกะขณะที�ช่วยทําคลอดสัตว์ รวมทังบริ
� โภคนมที�ปนเปื อ� นเชื �อ คนป่ วยแสดงอาการมีไข้
ปวดศีรษะ อ่อนแรง เจ็บหน้ าอก ในรายที�รุนแรงพบปอดอักเสบ ตับอักเสบ และกล้ ามเนื �อหัวใจ
อักเสบ คนป่ วยส่วนใหญ่มีประวัตสิ มั ผัสใกล้ ชิดกับแพะ และแกะสูงกว่าสัตว์ชนิดอื�น (CFSPH,
2007; Rodolakis et al., 2007)
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โรคท็อกโซพลาสโมสิส มีสาเหตุเกิดจากเชือ� โปรโตซัว Toxoplasma gondii สัตว์
เลือดอุ่นทุกชนิดรวมทัง� คนติดเชือ� นีไ� ด้ โรคนีจ� ึงเป็ นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที�มีความ
สําคัญทางสาธารณสุขโรคหนึ�ง พบเชื �อนี �ได้ ทวั� โลก แมวและสัตว์ในตระกูลเดียวกันเป็ นโฮสต์
ตามธรรมชาติ (definitive host) เชื �อมีวงจรชีวิตที�มีรูปร่างแตกต่างกันหลายระยะ สัตว์เลือดอุน่
และคนเป็ นโฮสต์กึ�งกลาง (intermediate host) ติดเชือ� โดยกินเชือ� ระยะโอโอซีสต์ที�อยู่ใน
สิ�งแวดล้ อมหรื อกินเนื �อสัตว์ และนํ �านมที�ไม่ผ่านการปรุ งสุกที�มี bradyzoite เข้ าไป (CFSPH,
2005) ในจําพวกสัตว์เลี �ยง และปศุสตั ว์นนั � พบอุบตั ิการณ์ของซีสต์ในเนื �อแพะ แกะ และสุกร
สูงกว่าสัตว์ชนิดอื�น (Edelhofer and Prossinger, 2010) โดยแพะ และแกะไวต่อการติดเชื �อ
สูงกว่าสัตว์ชนิดอื�น และแสดงอาการป่ วยแบบเฉียบพลัน (Dubey, 2010) มักพบอาการแท้ ง
ในสัตว์ทตี� งท้
ั � อง เนือ� งจากเชื �อสามารถติดต่อผ่านรกของแม่สตั ว์ทตี� งท้
ั � อง และเข้ าสูต่ วั อ่อน (fetus)
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากกินโอโอซีสต์ที�ปนเปื อ� นอยูใ่ นแปลงหญ้ า ฟาง นํ �ากิน โดยทัว� ไปหาก
ติดเชื อ� ในช่วงครึ� งแรกของการตัง� ท้ อง (ก่อน 60 วัน) ตัวอ่อนมีแนวโน้ มที�จะตายมากกว่า
การติดเชื �อในช่วงครึ�งหลังของการตังท้
� องโดยให้ ลกู เป็ นมัมมี� หากติดเชื �อในช่วงกลาง (60-120 วัน)
จะทําให้ ลกู ตายในท้ อง เป็ นมัมมี� และเกิดการแท้ งลูก นอกจากนี �พ่อแกะที�ติดเชื �อสามารถขับ
เชื �อผ่านทางนํ �าเชื �อ (semen) ทําให้ แกะในฝูงติดเชื �อโดยทางผสมพันธุ์ (West et al., 2009)
ดังนัน� จึงกล่าวได้ ว่าการติดเชือ� T. gondii ในปศุสตั ว์นอกจากก่อให้ เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจเนื�องจากการแท้ งลูกแล้ ว ยังก่อให้ เกิดปั ญหาทางสาธารณสุขจากการบริ โภคเนื �อสัตว์
หรื อนมที�ผลิตจากสัตว์ที�ติดเชื �อดังกล่าว
โรคบรูเซลโลสิสในแพะ และแกะ มีสาเหตุเกิดจากเชื �อ Brucella melitensis พบเชื �อนี �
ได้ ทวั� โลก ทังนี
� �เชื �อ B. melitensis มีความรุนแรงในการก่อโรคในคนได้ มากที�สดุ เมื�อเทียบกับ
เชื �อ Brucella spp. อื�น แพะ และแกะที�ตดิ เชื �อมักไม่แสดงอาการป่ วย แต่เชื �อโรคจะแฝงตัวอยู่
ในร่างกายสัตว์ และเป็ นพาหะนําโรคตลอดชีวิต จึงก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างยาวนาน และ
ต่อเนื�อง ในแม่แพะ และแกะที�ตงท้
ั � องจะแท้ งลูก เกิดรกค้ าง มักพบในแม่แพะ และแกะที�ตงท้
ั � อง
ครัง� แรก โดยพบการแท้ งในเดือนที� 3 หรื อ 4 ของระยะการตังท้
� อง แพะ และแกะพ่อพันธุ์แสดง
อาการอัณฑะอักเสบ ท่อนํานํ �าเชื �ออักเสบ แพะ และแกะบางรายอาจพบข้ ออักเสบ สัตว์ที�ติด
เชื �อ B. melitensis จะขับเชื �อผ่านทางรกออกมากับสารคัดหลัง� ของมดลูกผ่านทางช่องคลอด
ในระหว่างคลอดหรื อแท้ งลูก เชื �อจะปนเปื อ� นสู่สิ�งแวดล้ อมภายในฟาร์ ม นอกจากนี �พ่อแพะ
และแกะจะขับเชื �อ B. melitensis ผ่านทางนํ �าเชื �อ คนสามารถติดเชื �อ B. melitensis ได้ ก่อให้
เกิดโรค Malta fever โรคบรูเซลโลสิสจึงจัดเป็ นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที�มีความสําคัญ
ทางสาธารณสุขโรคหนึง� สัตวแพทย์ เกษตรกรผู้เลี �ยงแพะ และแกะ ตลอดจนคนงานในฟาร์ ม

มีความเสี�ยงต่อการติดเชื �อสูง โดยการสัมผัสโดยตรงกับรก และลูกแท้ ง หรื ออาจติดเชื �อโดยการ
กินหรื อทางการหายใจ ติดเชื �อผ่านทางเยื�อบุตา บุคคลทัว� ไปติดเชื �อได้ โดยบริ โภคนํ �านมแพะที�
ไม่ผา่ นขบวนการฆ่าเชื �อ แม่แพะ และแกะที�ไม่ตงท้
ั � องจะไวต่อการติดเชื �อ B. melitensis โดย
เป็ นโรคแบบเรื อ� รัง และเป็ นพาหะนําเชื �อภายในฝูง ส่วนลูกแพะ และแกะที�ตดิ เชื �อและหายป่ วย
จะเป็ นพาหะนําโรคเป็ นระยะเวลานาน (CFSPH, 2009; E.C., 2011)
การศึกษาครัง� นี �มีวตั ถุประสงค์เพื�อทราบสภาวะโรค และปั จจัยเสี�ยงของการเกิดโรค
ติดต่อระหว่างสัตว์สคู่ นทีส� าํ คัญ ได้ แก่ โรคไข้ ควิ โรคท็อกโซพลาสโมสิส และโรคบรูเซลโลสิส ในแพะ
และแกะในพื �นที� 5 จังหวัดภาคตะวันตก ซึง� เป็ นพื �นที�ที�มีการเลี �ยงแพะ และแกะอย่างหนาแน่น
และนําข้ อมูลที�ได้ มาใช้ ในการวางแผนบริ หารจัดการ ป้องกัน และกําจัดเพื�อมิให้ โรคมีการแพร่
กระจายออกไปในวงกว้ าง
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
แผนการทดลองและการเก็บตัวอย่ าง
ทําการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม
พ.ศ. 2558 สุม่ ตัวอย่างแบบระดับชัน� (stratified random sampling) คํานวณขนาดตัวอย่าง
โดยใช้ ข้อมูลประชากรแพะ และแกะปี พ.ศ. 2557 ในพื �นที� 5 จังหวัดภาคตะวันตก ได้ แก่ จังหวัด
กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ และราชบุรี (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื�อสาร กรมปศุสตั ว์, 2557) ใช้ estimated prevalence ที�ใช้ ในการคํานวณประชากรที� 50%
confidence interval ทีร� ะดับ 95% และค่าความผิดพลาดทีย� อมรับได้ (accepted error) ทีร� ะดับ
5% และได้ จํานวนตัวอย่างแพะ 104 ฟาร์ ม และแกะ 36 ฟาร์ ม รวมทังสิ
� �น 2,509 ตัวอย่าง เก็บ
ตัวอย่างเลือดแพะ และแกะที�มีอายุตงแต่
ั � 6 เดือนขึ �นไป จากหลอดเลือดดําบริ เวณคอ (jugular
vein) ตัวละ 10 มิลลิลติ ร โดยใช้ monovette นํามาปั� นแยกและเก็บซีรัมไว้ ที�อณ
ุ หภูมิ -20 องศา
เซลเซียส เพื�อรอการตรวจสอบทางห้ องปฏิบตั ิการในครัง� เดียวกัน สัมภาษณ์ เกษตรกรหรื อ
ผู้เลี �ยงแพะ และแกะทุกรายที�ทําการเก็บตัวอย่าง โดยใช้ แบบสอบถามเพื�อสํารวจข้ อมูลที�อาจ
เป็ นปั จจัยเสี�ยงของการเกิดโรคไข้ ควิ โรคท็อกโซพลาสโมสิส และโรคบรูเซลโลสิส
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การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
การตรวจแอนติบอดีต่อโรคไข้ ควิ : นําซีรัมมาตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชื �อ C. burnetii ด้ วยวิธี
ELISA โดยใช้ ชดุ ตรวจสําเร็จรูป Q Fever LSI ELISA kit (LSI, France) ดําเนินการตามวิธีการของ
บริ ษัทผู้ผลิต โดยนําผลที�ได้ มาคํานวณค่า Sample to Positive ratio (S/P ratio) โดยใช้ สมการ
S/P

=

(OD450sample - OD450mean negative control)
(OD450mean positive control - OD450mean negative control)
หากมีคา่ มากกว่า 0.40 ถือว่าให้ ผลบวก และหากมีคา่ น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 ให้ อา่ นเป็ นผลลบ
การตรวจแอนติบอดีต่อโรคท็อกโซพลาสโมสิส: นําซีรัมมาตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื �อ T.
gondii ด้ วยวิธี Indirect enzyme-linked immunosorbent assay (iELISA) โดยใช้ ชดุ ทดสอบ
สําเร็จรูป PrioCHECK® Toxoplasma Ab SR (PrionicsLelystad B.V., Netherlands) ดําเนินการ
ตามวิธีการของบริษัทผู้ผลิต นําผลทีไ� ด้ มาคํานวณค่า Percentage Positivity (PP) โดยใช้ สมการ
PP

=

(OD450sample - OD450negative control) x 100
(OD450positive control - OD450negative control)
หากมีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 20% ถือว่าให้ ผลบวกต่อการทดสอบ และหากมีคา่ น้ อยกว่า 20%
ให้ ผลเป็ นลบ
การตรวจแอนติบอดีต่อโรคบรูเซลโลสิส: นําซีรัมมาตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชื �อ Brucella spp.
โดยตรวจคัดกรองโรคบรูเซลโลสิสด้ วยวิธี modified Rose Bengal Test (mRBT) และตรวจยืนยัน
ด้ วยวิธี Complement Fixation Test (CFT) ดําเนินการตามวิธีการมาตรฐานของ OIE (2009)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําผลการตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อโรคไข้ คิว โรคท็อกโซพลาสโมสิส และโรคบรู
เซลโลสิส มาวิเคราะห์หาความชุกของแต่ละโรคทังในระดั
�
บรายตัว และรายฝูง โดยหากฟาร์ ม
ใดที�มีสตั ว์ให้ ผลบวกต่อการตรวจโรคตังแต่
� 1 ตัวขึ �นไป ถือว่าฟาร์ มนันให้
� ผลบวกในระดับราย
ฝูง วิเคราะห์ปัจจัยเสี�ยงของการเกิดโรคไข้ ควิ โรคท็อกโซพลาสโมสิส และโรคบรูเซลโลสิส โดย
ใช้ สถิติ chi square test ที�ระดับความเชื�อมัน� 95% หากตัวแปรใดมีคา่ p value<0.05 นําไป

วิเคราะห์ตอ่ ด้ วยสถิตวิ ิเคราะห์แบบการถดถอยพหุโลจิสติก (multivariate logistic regression
analysis) โดยใช้ โปรแกรม SPSS เวอร์ ชนั 17.0
ผลการศึกษา
ความชุกทางซีรัมวิทยาของการติดเชือ� โรคไข้ ควิ โรคท็อกโซพลาสโมสิส และโรคบรูเซล
โลสิส
ผลการตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อเชือ� C. burnetii ในซีรัมแพะและแกะที�เลี �ยงใน
พื �นที� 5 จังหวัดภาคตะวันตก ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2558 มีอตั ราความชุกใน
ระดับรายตัว และรายฝูงในแพะเท่ากับ 27.06 (506/1,870) และ 83.65% (87/104) ตามลําดับ
และพบอัตราความชุกรายตัว และรายฝูงในแกะเท่ากับ 11.74 (75/639) และ 63.89% (23/36)
ตามลําดับ โดยมีอตั ราความชุกในระดับรายตัวรวม และรายฝูงรวมในแพะ และแกะเท่ากับ
23.16 (581/2,509) และ 78.57% (110/140) ตามลําดับ
Table 1. Prevalence of antibodies against C. burnetii in goats and sheep in 5 western
provinces, Thailand
Province

Goats
Individual
Herd

Prevalence
Sheep
Individual
Herd

Total
Individual

Herd

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

22.92(80/349)

66.67(12/18) 16.67(18/108) 80.00(4/5)

21.44(98/457)

69.57(16/23)

Petchaburi

21.74(60/276)

82.35(14/17) 0(0/65)

17.60(60/341)

66.67(14/21)

Prachuap
Khiri- Khan

27.20(102/375) 83.33(20/24) 20.29(14/69) 80.00(4/5)

26.13(116/444) 82.76(24/29)

Ratchaburi

32.88(144/438) 85.00(17/20) 5.70(11/193) 30.00(3/10)

24.56(155/631) 66.67(20/30)

Total

27.06(506/1,870) 83.65(87/104) 11.74(75/639) 63.89(23/36)

23.16(581/2,509) 78.57(110/140)

0(0/4)

อัตราการตรวจพบแอนติบอดีตอ่ เชื �อ C. burnetii ในแพะ และแกะ ในระดับรายตัว พบ
อัตราสูงสุดที�จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์คิดเป็ น 26.13% (116/444) รองลงมาคือ จังหวัดราชบุรี
กาญจนบุรี นครปฐม และเพชรบุรี พบในอัตรา 24.56 (155/631), 23.90 (152/636), 21.44
(98/457) และ 17.60% (60/341) ตามลําดับ ส่วนในระดับรายฝูง พบอัตราสูงที�สดุ ที�จงั หวัด
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กาญจนบุรีเท่ากับ 97.30% (36/37) รองลงมาคือ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ นครปฐม ราชบุรี และ
เพชรบุรี โดยพบในอัตรา 82.76 (24/29), 69.57 (16/23), 66.67 (20/30) และ 66.67% (14/21)
ตามลําดับ (Table 1)
ผลการตรวจแอนติบอดีต่อเชือ� T. gondii พบความชุกของการติดเชื �อ T. gondii
ในแพะระดับรายตัว และรายฝูงคิดเป็ น 14.01 (262/1,870) และ 78.85% (82/104) ตามลําดับ
ความชุกในแกะระดับรายตัว และรายฝูงคิดเป็ น 11.42 (73/639) และ 75.00% (27/36) ตาม
ลําดับ โดยมีอตั ราความชุกในระดับรายตัวรวม และรายฝูงรวมในแพะ และแกะเท่ากับ 13.35
(335/2,509) และ 77.86% (109/140) ตามลําดับ โดยพบความชุกรายตัวสูงสุดในจังหวัดราชบุรี
เท่ากับ 15.85% (100/631) รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ และ
เพชรบุรี เท่ากับ 15.75 (72/457), 12.11 (77/636), 11.49 (51/444) และ 10.26% (35/341)
ตามลําดับ พบความชุกรายฝูงสูงสุดในจังหวัดนครปฐม เท่ากับ 91.30% (21/23) รองลงมาที�
จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ เท่ากับ 83.33 (25/30), 78.38 (29/37),
76.19 (16/21) และ 62.07% (18/29) ตามลําดับ (Table 2)
Table 2. Prevalence of antibodies against T. gondii in goats and sheep in 5 western
provinces, Thailand
Province

Goats
Individual
Herd

Prevalence
Sheep
Individual
Herd

Total
Individual

Herd

Kanchanaburi 14.35(62/432)

80.00(20/25) 7.35(15/204) 75.00(9/12)

12.11(77/636)

78.38(29/37)

Nakhon
Pathom

14.04(49/349)

94.44(17/18) 21.30(23/108) 80.00(4/5)

15.75(72/457)

91.30(21/23)

Petchaburi

10.51(29/276)

70.59(12/17) 9.23(6/65)

100.00(4/4)

10.26(35/341)

76.19(16/21)

Prachuap
Khiri- Khan

11.20(42/375)

62.50(15/24) 13.04(6/69)

60.00(3/5)

11.49(51/444)

62.07(18/29)

18.26(80/438)

90.00(18/20) 10.36(20/193) 70.00(7/10)

15.85(100/631) 83.33(25/30)

14.01(262/1,870) 78.85(82/104) 11.42(73/639) 75.00(27/36)

13.35(335/2,509) 77.86(109/140)

Ratchaburi
Total

ผลการตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อเชือ� Brucella spp. มีอตั ราความชุกในระดับ
รายตัว และรายฝูงในแพะเท่ากับ 1.44 (27/1,870) และ 10.58% (11/104) ตามลําดับ และพบ
อัตราความชุกรายตัว และรายฝูงในแกะเท่ากับ 4.38 (28/639) และ 22.22% (8/36) ตามลําดับ

โดยมีอตั ราความชุกในระดับรายตัวรวม และรายฝูงรวมในแพะ และแกะเท่ากับ 2.19 (55/2,509)
และ 13.57% (19/140) ตามลําดับ อัตราการตรวจพบแอนติบอดีตอ่ เชื �อ Brucella spp. ในแพะ
และแกะ ในระดับรายตัวสูงสุดในจังหวัดนครปฐมเท่ากับ 3.28% (15/457) รองลงมาที�จงั หวัด
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ราชบุรี และเพชรบุรี เท่ากับ 2.99 (19/636), 2.03 (9/444), 1.74
(11/631) และ 0.29% (1/341) ตามลําดับ ส่วนในระดับรายฝูงพบอัตราสูงสุดที�จงั หวัดนครปฐม
เท่ากับ 30.43% (7/23) รองลงมาในจังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี และราชบุรี
เท่ากับ 16.22 (6/37), 13.79 (4/29), 4.76 (1/21) และ 3.33% (1/30) ตามลําดับ (Table 3)
Table 3. Prevalence of antibodies against Brucella spp. in goats and sheep in 5 western provinces, Thailand
Prevalence
Province

Goats
Individual
Herd

Sheep
Individual
Herd

Total
Individual

Herd

Kanchanaburi 2.31(10/432)

12.00(3/25) 4.41(9/204)

25.00(3/12)

2.99(19/636)

16.22(6/37)

Nakhon
Pathom

2.29(8/349)

22.22(4/18) 6.48(7/108)

60.00(3/5)

3.28(15/457)

30.43(7/23)

Petchaburi

0.36(1/276)

5.88(1/17)

0(0/4)

0.29(1/341)

4.76(1/21)

Prachuap
Khiri- Khan

2.13(8/375)

12.50(3/24) 1.45(1/69)

20.00(1/5)

2.03(9/444)

13.79(4/29)

0(0/438)

0(0/20)

1.74(11/631)

3.33(1/30)

1.44(27/1,870)

10.58(11/104) 4.38(28/639)

2.19(55/2,509)

13.57(19/140)

Ratchaburi
Total

0(0/65)

5.70(11/193) 10.00(1/10)
22.22(8/36)

การวิเคราะห์ ปัจจัยเสี�ยง
การวิเคราะห์ ปัจจัยเสี�ยงโรคไข้ ควิ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจ
พบแอนติบอดีตอ่ การติดเชื �อ C. burnetii กับตัวแปรที�ตงเป็
ั � นสมมติฐานในระดับรายตัว โดย
ใช้ สถิติ chi square test วิเคราะห์ทีละตัวแปรที�ระดับความเชื�อมัน� 95% พบว่า เพศ อายุ ขนาด
ของฝูงสัตว์ การเลี �ยงปล่อยในแปลงหญ้ าสาธารณะ เคยมีแพะหรื อแกะของเกษตรกรรายอื�น
ปนในฝูง สัตว์ ในฝูงเคยมี ประวัติการแท้ ง เคยมี ปัญหาระบบสืบพันธุ์ และการพบสัตว์ ป่า
และสัตว์ฟันแทะขนาดเล็ก ปรากฏอยู่รอบๆฟาร์ ม มีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดี
ต่อเชื �อ C. burnetii โดยมีคา่ p value<0.05 (Table 4) และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการตรวจพบแอนติบอดีต่อการติดเชือ� C. burnetii กับตัวแปรที�ตงเป็
ั � นสมมติฐาน
ในระดับรายฝูงพบว่า การเลี �ยงปล่อยในแปลงหญ้ าสาธารณะ และการพบสัตว์ป่า และสัตว์
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ฟั นแทะขนาดเล็ก ปรากฏอยู่รอบๆฟาร์ ม มีความสัมพันธ์ กบั การตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื �อ
C. burnetii โดยมีคา่ p value<0.05 (Table 5)
เมื�อทําการวิเคราะห์หาปั จจัยเสี�ยงที�มีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีตอ่ การ
ติดเชื �อ C. burnetii ด้ วยการวิเคราะห์แบบการถดถอยพหุโลจิสติก ในระดับรายตัวพบปั จจัย
เสี�ยงที�มีความสัมพันธ์กบั
Table 4. Results of Univariable analysis of risk factors for the presence of antibodies
against C. burnetii in goats and sheep at individual level
Serological results
+ve
-ve

Variable

Category

Sex

Male
Female

36
545

235
1,693

<0.001*

Age

<1y
>1y

17
564

207
1,721

<0.001*

Herd size

<60
>60

234
347

1005
923

<0.001*

Free raising grass (public area)

Yes
No

325
256

874
1054

<0.001*

Mixed rearing goats and sheep

Yes
No

105
476

299
1629

0.140

Contact with other goats/sheep from other herds

Yes
No

75
506

130
1,798

<0.001*

History of abortion

Yes
No

236
345

525
1403

<0.001*

History of reproductive problem

Yes
No

267
314

644
1284

<0.001*

Use water source with the other farms

Yes
No

76
505

210
1,718

0.146

Presence of wildlife and vermin surrounding farms

Yes
No

358
223

1308
620

0.005*

Use of disinfectants

Yes
No

335
246

1155
773

0.334

*p-value significant (p<0.05)

p-value

Table 5. Univariable analysis of risk factors for the presence of antibodies against C.
burnetii in goats and sheep at herd level
Serological results
+ve
-ve

Variable

Category

Herd size

<60
>60

58
52

19
11

0.301

Free raising grass (public area)

Yes
No

62
48

5
25

<0.001*

History of abortion

Yes
No

33
77

8
22

0.722

History of reproductive problem

Yes
No

39
71

10
20

0.829

Use of disinfectants

Yes
No

66
44

16
14

0.511

Use water source with the other farms

Yes
No

16
94

1
29

Presence of wildlife and vermin surrounding farms

Yes
No

69
41

25
5

p-value

0.090
0.033*

*p-value significant (p<0.05)

การตรวจพบแอนติบอดีตอ่ การติดเชื �อ C. burnetii ได้ แก่ สัตว์เพศเมียมีความเสี�ยง
มากเป็ น 1.69 เท่าของเพศผู้ (OR: 1.69; 95% CI: 1.16-2.46; p=0.006) สัตว์ที�มีอายุตงแต่
ั� 1
ปี ขึ �นไป มีความเสี�ยงมากเป็ น 3.31 เท่าของสัตว์ที�มีอายุน้อยกว่า 1 ปี (OR: 3.31; 95% CI: 1.
98-5.53; p<0.001) และสัตว์ในฝูงเคยมีประวัตกิ ารแท้ งมีความเสี�ยงมากเป็ น 1.64 เท่าของสัตว์
ในฝูงที�ไม่เคยมีประวัตกิ ารแท้ ง (OR: 1.64; 95% CI: 1.06-2.54; p=0.025) และการวิเคราะห์
หาปั จ จัย เสี� ย งในระดับ รายฝูง พบว่า ในฟาร์ ม ที� มี ก ารเลี ย� งปล่อ ยในแปลงหญ้ า สาธารณะ
มีความเสี�ยงมากเป็ น 6.45 เท่า ของฟาร์ มที�ไม่ได้ เลี �ยงปล่อยในแปลงหญ้ าสาธารณะ (OR:
6.45; 95% CI: 2.27-18.29; p<0.001) และในฟาร์ มที�พบสัตว์ป่า และสัตว์ฟันแทะขนาดเล็ก
ปรากฏอยูร่ อบๆ ฟาร์ ม มีความเสีย� งมากเป็ น 2.96 เท่าของฟาร์ มทีไ� ม่พบสัตว์ป่า และสัตว์ฟันแทะ
ขนาดเล็ก ปรากฏอยูร่ อบๆฟาร์ ม (OR: 2.96; 95% CI: 1.01-8.87; p=0.048) (Table 6)
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Table 6. Final logistic regression model for positive risk factors associated with C.
burnetii infection in goats and sheep at individual and herd level
Level

Risk factor

B

SE

CI

Odds

p-value

Individual

- Sex (female)
- Age (>1 year)
- History of abortion

0.525
1.197
0.497

0.192
0.262
0.222

1.161-2.462
1.981-5.529
1.064-2.539

1.690
3.309
1.644

0.006
<0.001
0.025

Herd

- Free raising grass (public area)
- Presence of
wildlife and vermin
surrounding farms

1.864

0.532

2.273-18.291

6.447

<0.001

1.086

0.549

1.009-8.869

2.961

0.048

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

การวิเคราะห์ ปัจจัยเสี�ยงโรคท็อกโซพลาสโมสิส ในระดับรายตัว พบว่า เพศ อายุ
การใช้ พอ่ พันธุ์ร่วมกับฟาร์ มอื�น และการไม่ใช้ นํ �ายาฆ่าเชื �อในฟาร์ ม มีความสัมพันธ์กบั การตรวจ
พบแอนติบอดีตอ่ เชื �อ T. gondii โดยมีคา่ p value<0.05 (Table 7) ส่วนในระดับรายฝูงไม่พบ
ปั จจัยใดๆที�มีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีตอ่ เชื �อ T. gondii (Table 8) และเมื�อ
ทําการวิเคราะห์หาปั จจัยเสีย� งโดยใช้ การถดถอยพหุโลจิสติก ในระดับรายตัวพบว่าสัตว์ที�มีอายุ
มากกว่า 1 ปี ขึ �นไป (OR: 2.29; 95% CI: 1.31-4.00; p=0.004) และการใช้ พอ่ พันธุ์ร่วมกับฟาร์ ม
อื�น (OR: 1.52; 95% CI: 1.07-2.15; p=0.020) เป็ นปั จจัยเสี�ยงของการติดเชื �อ T. gondii ใน
แพะ และแกะ ขณะที�การวิเคราะห์ในระดับรายฝูง ไม่พบปั จจัยเสี�ยงต่อการตรวจพบแอนติบอดี
ต่อเชื �อ T. gondii ในแพะ และแกะ (Table 9)

Table 7. Univariable analysis of risk factors for presence of antibodies against T.
gondii in goats and sheep at individual level
Serological results
+ve
-ve

Variable

Category

Sex

Male
Female

24
311

247
1,927

0.021*

Age

<1y
>1y

14
321

210
1,964

<0.001*

Herd size

<60
>60

149
186

1,090
1,084

0.054

Free raising grass (public area)

Yes
No

151
184

1,048
1,126

0.286

Mixed rearing goats and sheep

Yes
No

48
287

356
1,818

0.342

Raised goats/sheep with other species

Yes
No

22
313

129
2,045

0.650

Contact with other goats/sheep from other herds

Yes
No

25
310

180
1,994

0.611

Shared rams with other farms

Yes
No

45
290

192
1,982

0.007*

History of abortion

Yes
No

104
231

657
1,517

0.760

History of reproductive problem

Yes
No

119
216

792
1,382

0.747

Use water source with the other farms

Yes
No

28
307

258
1,916

0.060

Presence of wildlife and vermin surrounding farms

Yes
No

226
109

1,440
734

0.659

Use of disinfectants

Yes
No

182
153

1,308
866

0.043*

Raised cat in farm

Yes
No

94
180

662
1,026

0.121

Raised dog in farm

Yes
No

214
60

1,288
400

0.659

*p-value significant (p<0.05)

p-value
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Table 8. Univariable analysis of risk factors for presence of antibodies against T.
gondii in goats and sheep at herd level
Serological results
+ve
-ve

Variable

Category

Herd size

<60
>60

56
53

21
10

0.106

Free raising grass (public area)

Yes
No

55
54

12
19

0.248

Mixed rearing goats and sheep

Yes
No

17
92

6
25

0.618

Contact with other goats/sheep from other herds

Yes
No

10
99

2
29

0.633

Shared rams with other farms

Yes
No

10
99

4
27

0.541

History of abortion

Yes
No

31
78

10
21

0.680

History of reproductive problem

Yes
No

38
71

11
20

0.949

Use water source with the other farms

Yes
No

13
96

4
27

0.883

Presence of wildlife and vermin surrounding farms

Yes
No

73
36

21
10

0.936

Use of disinfectants

Yes
No

65
44

17
14

0.633

Raised cat in farm

Yes
No

37
55

7
13

0.665

Yes
No

69
23

15
5

1.000

Raised dog in farm
*p-value significant (p<0.05)

p-value

Table 9. Final logistic regression model for positive risk factors associated with
T.gondii infection in goats and sheep at individual level
Risk factor

B

SE

Odds

CI

p-value

0.827
0.285
2.286
1.307-4.000
Age (>1 year)
0.416
0.179
1.516
1.066-2.154
Shared rams
with other farms
B: Regression coefficient, SE: standard errer, CI: confidence interval at 95%

0.004
0.020

Table 10. Univariable analysis of risk factors for presence of antibodies against
Brucella spp. in goats and sheep at individual level
Serological results
positive negative

Variable

Category

Sex

Male
Female

4
51

267
2,187

0.394

Herd size

<60
>60

30
25

1,209
1,245

0.439

Free raising grass (public area)

Yes
No

41
14

1,158
1,296

<0.001*

Mixed rearing goats and sheep

Yes
No

30
25

374
2,080

<0.001*

Raised goats/sheep with other species

Yes
No

15
40

136
2,318

<0.001*

Contact with other goats/sheep from other herds

Yes
No

9
46

196
2,258

0.030*

Shared rams with other farms

Yes
No

8
47

229
2,225

1.191

History of abortion

Yes
No

37
18

724
1,730

<0.001*

History of reproductive problem

Yes
No

41
14

870
1,584

<0.001*

Ever tested Brucellosis in farm

Yes
No

15
39

1,597
809

<0.001*

Use water source with the other farms

Yes
No

15
40

271
2,183

<0.001*

Use of disinfectants

Yes
No

9
46

1,481
973

<0.001*

*p-value significant (p<0.05)

p-value
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Table 11. Univariable analysis of risk factors for presence of antibodies against
Brucella spp. in goats and sheep at herd level
Variable

Category

Serological results
positive negative

p-value

Herd size

<60
>60

10
9

67
54

0.823

Free raising grass (public area)

Yes
No

15
4

52
69

0.004*

Mixed rearing goats and sheep

Yes
No

7
12

16
105

0.010*

Raised goats/sheep with other species

Yes
No

3
16

5
116

0.042*

Contact with other goats/sheep from other herds

Yes
No

4
15

8
113

0.036*

Shared rams with other farms

Yes
No

4
15

10
111

0.084

History of abortion

Yes
No

9
10

32
89

0.063

History of reproductive problem

Yes
No

11
8

38
83

0.024*

Ever tested Brucellosis in farm

Yes
No

4
14

82
37

<0.001*

Use water source with the other farms

Yes
No

4
15

13
108

0.201

Use of disinfectants

Yes
No

4
15

78
43

<0.001*

*p-value significant (p<0.05)

การวิเคราะห์ ปัจจัยเสี�ยงโรคบรู เซลโลสิส ในระดับรายตัว พบว่า การเลี �ยงปล่อยใน
แปลงหญ้ าสาธารณะ การเลี �ยงแพะ และแกะรวมกัน การเลี �ยงแพะหรื อแกะรวมกับสัตว์ชนิดอื�น
เคยมีแพะหรื อแกะของเกษตรกรรายอื�นปนในฝูง สัตว์ในฝูงเคยมีประวัติการแท้ ง เคยมีปัญหา
ระบบสื บ พัน ธุ์ การไม่เ คยตรวจโรคบรู เ ซลโลสิส มาก่ อ น การใช้ แ หล่ง นํ า� ร่ ว มกับ ฟาร์ ม อื� น
และการไม่ใช้ นํ �ายาฆ่าเชื �อในฟาร์ ม เป็ นปัจจัยทีม� คี วามสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีตอ่ เชื �อ
Brucella spp. โดยมีคา่ p value<0.05 (Table 10) ส่วนในระดับรายฝูงพบว่า การเลี �ยงปล่อย
ในแปลงหญ้ าสาธารณะ การเลี �ยงแพะ และแกะรวมกัน การเลี �ยงแพะหรื อแกะรวมกับสัตว์
ชนิดอื�น เคยมีแพะหรื อแกะของเกษตรกรรายอื�นปนในฝูง เคยมีปัญหาระบบสืบพันธุ์ การไม่เคย
ตรวจโรคบรูเซลโลสิสมาก่อน และการไม่ใช้ นํ �ายาฆ่าเชื �อในฟาร์ ม เป็ นปั จจัยที�มีความสัมพันธ์
กับการตรวจพบแอนติบอดีตอ่ เชื �อ Brucella spp. โดยมีคา่ p value<0.05 (Table 11)
เมื�อนําปั จจัยที�ได้ มาวิเคราะห์แบบการถดถอยพหุโลจิสติก ในระดับรายตัวพบว่า สัตว์
ในฝูงเคยมีประวัตกิ ารแท้ ง (OR: 5.35; 95% CI: 1.53-18.75; p=0.009) การเลี �ยงปล่อยในแปลง
หญ้ าสาธารณะ (OR: 2.43; 95% CI: 1.17-5.04; p=0.018) การเลี �ยงแพะ และแกะรวมกัน
(OR: 3.04; 95% CI: 1.56-5.94; p=0.001) การเลี �ยงแพะหรือแกะรวมกับสัตว์ชนิดอืน� (OR: 3.76;
95% CI: 1.61-8.80; p=0.002) การไม่ใช้ นํ �ายาฆ่าเชื �อในฟาร์ ม (OR: 5.04; 95% CI: 2.33-10.87;
p<0.001) และการใช้ แหล่งนํ �าร่วมกับฟาร์ มอื�น (OR: 2.65; 95% CI: 1.16-6.02; p=0.020)
เป็ นปั จจัยเสี�ยงของการติดเชื �อ Brucella spp. ในแพะ และแกะ ส่วนการวิเคราะห์ในระดับ
รายฝูงพบว่าการเลี �ยงปล่อยในแปลงหญ้ าสาธารณะ (OR: 3.91; 95% CI: 1.04-14.64; p=0.043)
และการไม่เคยตรวจโรคบรู เซลโลสิสมาก่อน (OR: 5.02; 95% CI: 1.33-18.89; p=0.017)
เป็ นปั จจัยเสี�ยงของการติดเชื �อ Brucella spp. ในแพะ และแกะ (Table 12)
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Table 12. Final logistic regression model for positive risk factors associated with
Brucella spp. infection in goats and sheep at individual and herd level
Level

Risk factor

B

SE

Odds

CI

p-value

Individual - History of abortion
- Free raising grass (public area)
- Mixed rearing goats and sheep
- Raised goats/sheep with other
species
- Not use of disinfectants in farm
- Use water source with the other
farms

1.677
0.886
1.113
1.325
1.617
0.974

0.641
0.373
0.341
0.434
0.392
0.419

5.351
2.425
3.042
3.760
5.036
2.648

1.527 - 18.752
1.167 - 5.037
1.558 - 5.939
1.607 - 8.801
2.334 - 10.868
1.164 - 6.021

0.009
0.018
0.001
0.002
<0.001
0.020

Herd

1.364
1.613

0.674
0.676

3.911
5.016

1.044-14.644
1.332-18.889

0.043
0.017

- Free raising grass (public area)
- Never tested Brucellosis in farm

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

วิจารณ์
โรคไข้ ควิ
จากผลการตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชื �อ C. burnetii ในแพะ และแกะที�เลี �ยงในพื �นที�ภาค
ตะวันตกในครัง� นี � พบความชุกรายตัว 23.16% (581/2,509) และรายฝูง 78.57% (110/140)
โดยในแพะรายตัว และรายฝูงคิดเป็ น 27.06 (506/1,870) และ 83.65% (87/104) ตามลําดับ
และในแกะรายตัว และรายฝูงคิดเป็ น 11.74 (75/639) และ 63.89% (23/36) ตามลําดับ
การศึกษาครัง� นี �มีอตั ราความชุกสูงกว่าการศึกษาในประเทศไทย โดย Sangkasuwan and
Pongpradit (1968) รายงานพบความชุกของโรคไข้ ควิ ในแพะ แกะ และโคสูง 2.30-6.10% และ
สูงกว่าในหลายประเทศ เช่น Schimmer et al. (2011) ศึกษาความชุกของโรคไข้ ควิ ในแพะนมที�
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ในปี ค.ศ. 2009-2010 ตรวจโดยวิธี ELISA พบความชุกรายตัว และรายฝูง
เท่ากับ 21.40 และ 43.10% ตามลําดับ Hunninghaus et al. (2012) ตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชื �อ
C. burnetii โดยวิธี ELISA ในแพะ และแกะประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ พบความชุกของโรคไข้ ควิ
ในแพะระดับรายตัว และรายฝูงเท่ากับ 3.43 (11/321) และ 11.11% (8/72) ตามลําดับ และ
ความชุกในแกะระดับรายตัว และรายฝูงเท่ากับ 1.80 (9/500) และ 5.00% (5/100) ตามลําดับ
Jung et al. (2014) ศึกษาแอนติบอดีตอ่ เชื �อ C. burnetii ในแพะพื �นเมืองที�ประเทศเกาหลีใต้
ตรวจด้วยวิธี ELISA พบมีอตั ราความชุกรายตัวเท่ากับ 19.10% (114/597) ส่วน Ruiz-Fons et al. (2010)

ตรวจซีรัมแพะ และแกะในประเทศสเปนโดยวิธี ELISA พบความชุกของโรคไข้ ควิ ในแพะระดับ
รายตัว และรายฝูงเท่ากับ 8.70 และ 45.00% ตามลําดับ แต่มีความชุกของโรคไข้ คิวในแกะ
ระดับรายตัว และรายฝูงเท่ากับ 11.80 และ 74.00% ตามลําดับ ซึง� มีอตั ราความชุกใกล้ เคียง
กับการศึกษาครัง� นี �
การศึกษาครัง� นี �พบอัตราการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื �อ C. burnetii กระจายทังใน
�
แพะ และแกะที�เลี �ยงในพื �นที� 5 จังหวัดภาคตะวันตก โดยมีอตั ราความชุกรายฝูงในแพะ และแกะ
ในแต่ละจังหวัดสูงถึง 66.67-97.30% และอัตราความชุกรายตัวอยูใ่ นช่วง 17.60-26.13% ทังนี
� �
ในปี พ.ศ. 2555 Yingst et al. (2013) ได้ ทําการสํารวจโรคไข้ ควิ จากตัวอย่างซีรัม นํ �านม และ
รก ในโคนม และแพะที�จงั หวัดนครปฐม ประจวบคีรีขนั ธ์ และราชบุรี ด้ วยวิธี PCR พบให้ ผลบวก
10.00 (1/10), 30.00 (3/10) และ 10.00% (1/10) ตามลําดับ แสดงให้ เห็นว่าเชื �อไข้ ควิ มีการแพร่
กระจายทัว� ไปในปศุสตั ว์ในภาคตะวันตก โดยประชากรแพะ และแกะในฟาร์ มที�ทําการศึกษา
จํานวนมากเคยมีการสัมผัสเชื �อ C. burnetii มาก่อน และอาจเป็ นตัวอมโรคที�สําคัญที�อาจแพร่
กระจายเชื �อไปยังสัตว์อื�นๆรวมถึงมนุษย์ด้วย ดังนันในพื
�
�นที�ที�มีการเลี �ยงแพะ และแกะดังกล่าว
ควรให้ ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี �ยงแพะ และแกะ รวมทังเจ้
� าหน้ าที�ที�เกี�ยวข้ องให้ ทราบถึงวิธีในการ
ป้องกันตัวเองจากการติดเชื �อจากสัตว์และสิง� แวดล้ อมที�อาจมีการปนเปื อ� นเชื �อนี �
จากการวิเคราะห์ ปัจจัยเสี�ยงที� มีความสัมพันธ์ กับการตรวจพบแอนติบอดี ต่อเชื อ�
C. burnetii ในระดับรายตัวพบว่า สัตว์เพศเมียเป็ นปั จจัยเสี�ยงต่อการตรวจพบแอนติบอดีตอ่
การติดเชื �อ C. burnetii (OR=1.69) อาจเนื�องจากแพะ และแกะรวมถึงโคนมเป็ นสัตว์อมโรค
ที�สําคัญของเชื �อ C. burnetii (Rahimi et al., 2010) โดยสัตว์เพศเมียที�ติดเชื �อนอกจากจะขับ
เชื �อออกมากับอุจจาระ ปั สสาวะ และนํ �านมแล้ ว เชื �อยังถูกขับออกมาปริมาณสูงในรก และสิง� คัด
หลัง� หลังคลอด (Guatteo et al., 2006; Rahimi et al., 2010) ดังนันจึ
� งทําให้ เชื �อมีการปนเปื อ� น
และแพร่กระจายในฝูง และในแพะ และแกะที�มีอายุตงแต่
ั � 1 ปี ขึ �นไป เป็ นปั จจัยเสีย� งต่อการตรวจ
พบแอนติบอดีตอ่ การติดเชื �อ C. burnetii มากเป็ น 3.31 เท่าของแพะ และแกะที�มีอายุน้อยกว่า
1 ปี (OR=3.31) ซึง� สอดคล้ องกับการศึกษาของ Jung et al. (2014) ในประเทศเกาหลีใต้
ที�พบว่า แพะที�โตเต็มวัยอายุตงแต่
ั � 1 ปี ขึ �นไป มีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีตอ่ โรค
ไข้ ควิ ในแพะอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทังนี
� �อาจเนื�องมาจากในสัตว์ที�มีอายุมากขึ �นจะมีโอกาส
ในการสัมผัสกับสัตว์ทตี� ดิ เชื �อหรือมีโอกาสสัมผัสกับเชื �อทีป� นเปื อ� นในสภาพแวดล้ อมได้ มาก และ
นานกว่าสัตว์ทมี� อี ายุน้อยกว่า สําหรับสัตว์ในฝูงเคยมีประวัตกิ ารแท้ ง เป็ นปัจจัยเสีย� งต่อการตรวจ
พบแอนติบอดีตอ่ การติดเชื �อ C. burnetii (OR=1.64) นัน� อาจเนื�องมาจากโดยธรรมชาติแพะ
หรื อแกะที�ติดเชือ� C. burnetii อาจแสดงอาการทางระบบสืบพันธุ์ ได้ แก่ แท้ งลูก ลูกตาย
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แรกคลอด รกค้ าง มดลูกอักเสบ ผสมไม่ตดิ หรื อให้ ลกู อ่อนแอ และการแท้ งจะพบในระยะท้ าย
ของการตังท้
� องหรื อระยะใกล้ คลอด (Rodolakis et al., 2007) อย่างไรก็ตามการพบว่าสัตว์แสดง
อาการแท้ งอาจต้ องพิจารณาคํานึงถึงสาเหตุอนื� ๆ ทีท� าํ ให้ สตั ว์แสดงอาการแท้ งได้ เช่น โรคบรูเซล
โลสิส โรคท็อกโซพลาสโมสิส การติดเชื �ออื�นๆ ปั ญหาการจัดการในฟาร์ ม ในสัตว์ที�ตงท้
ั � องแล้ ว
ได้ รับการกระทบกระเทือนด้ านกายภาพ ปั จจัยด้ านความสมดุลของอาหาร รวมถึงประวัติ
การให้ ยาบางชนิดในขณะสัตว์ตงท้
ั � อง ก็เป็ นสาเหตุที�ทําให้ สตั ว์แสดงอาการแท้ งได้ เช่นกัน
การเลี �ยงแพะหรื อแกะแบบปล่อยในแปลงหญ้ าสาธารณะเป็ นปั จจัยเสี�ยงที�สําคัญ
ในการศึกษาครัง� นี �ในระดับรายฝูง (OR=6.45) อาจเนื�องจากว่าการเลี �ยงสัตว์แบบปล่อยในแปลง
หญ้ าสาธารณะจะเป็ นการเพิ�มโอกาสในการสัมผัสเชื �อจากสัตว์ฝงู อื�นๆ ที�มีการติดเชื �อหรื ออาจ
เพิ�มโอกาสในการสัมผัสเชื �อที�ปนเปื อ� นในสิง� แวดล้ อมได้ ทังนี
� �เชื �อที�อยูน่ อกร่างกายสัตว์จะสร้ าง
สปอร์ หอ่ หุ้ม ทําให้ มคี วามทนทานต่อสิง� แวดล้ อม เช่น ความร้ อน ความแห้ งแล้ ง และยาฆ่าเชื �อได้
เป็ นเวลานาน (CFSPH, 2007) ส่วนปั จจัยที�พบว่ามีสตั ว์ป่า และสัตว์ฟันแทะขนาดเล็ก ปรากฏ
อยูร่ อบๆ ฟาร์ ม มีความเสี�ยงต่อการตรวจพบแอนติบอดีตอ่ การติดเชื �อ C. burnetii (OR=2.96)
นัน� จากการศึกษาของ Reusken et al. (2011) พบว่าหนูเป็ นสัตว์ที�สามารถเป็ นตัวเก็บกักเชื �อ
C. burnetii และนําเชื �อเข้ ามาแพร่ ในฝูงปศุสตั ว์ได้ ดังนันสั
� ตว์ป่า และสัตว์ฟันแทะขนาดเล็ก
ดังกล่าวอาจเป็ นสัตว์นําเชื �อที�สําคัญ และแพร่กระจายเชื �อไปยังสัตว์ที�เลี �ยงในฟาร์ มได้
แนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคไข้ ควิ สามารถดําเนินการได้ หลายแนวทาง เช่น
ในฝูงทีม� กี ารติดเชื �อสามารถลดการติดต่อของโรคโดยการแยกสัตว์ทตี� งท้
ั � องออกจากฝูง กําจัดรก
ซากสัตว์ที�แท้ งหรื อสารคัดหลัง� จากการคลอดด้ วยการเผาหรื อฝัง และเนื�องจากเชื �อ C. burnetii
อยูใ่ นสิง� แวดล้ อมจํานวนมาก จึงควรหมัน� ทําความสะอาดโรงเรื อน เครื� องมือเครื� องใช้ ด้วยนํ �ายา
ฆ่าเชื �อโรค และผู้ที�ทํางานเกี�ยวข้ องกับสัตว์เคี �ยวเอื �อง โค กระบือ แพะ และแกะ ต้ องป้องกัน
การสัมผัสโดยตรงกับเชื �อ ได้ แก่ การสวมถุงมือยาง การใช้ นํ �ายาฆ่าเชื �อบริ เวณที�ปนเปื อ� นรก
และสารคัดหลัง� (CFSPH, 2007) รวมทังจั
� ดระบบการเลี �ยงแพะ และแกะเพื�อลดปั จจัยเสี�ยง
ที�เกี�ยวข้ อง ได้ แก่ การปรับระบบการเลี �ยงแพะหรื อแกะจากแบบปล่อยให้ หากินในแปลงหญ้ า
สาธารณะเป็ นการเลีย� งในพืน� ที�ที�มีรัว� ล้ อมรอบไม่ปนกับสัตว์ ฝูงอื�น และกํ าจัดสัตว์ ฟันแทะ
ขนาดเล็กจําพวกกระรอก กระแต และหนู ซึง� เป็ นพาหะของโรคไข้ ควิ
โรคท็อกโซพลาสโมสิส
จากผลการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชือ� T. gondii ในซีรัมแพะ และแกะในพืน� ที� 5
จังหวัดของภาคตะวันตกในครัง� นี พบแพะ
�
และแกะทีใ� ห้ ผลบวกต่อการทดสอบโรคทุกจังหวัดทีท� าํ

การศึกษา โดยพบความชุกรายตัว 13.35% (335/2,509) และรายฝูง 77.86% (109/140)
ซึง� ตํ�ากว่าการศึกษาที�ผ่านมาของ พิไลพรและคณะ (2557) ศึกษาความชุก และปั จจัยเสี�ยง
ในแพะ และแกะในพื �นที� 5 จังหวัดภาคตะวันตกด้ วยวิธี iELISA พบความชุกรายตัว 16.27%
และรายฝูง 81.03% ส่วนความชุกของการติดเชื �อ T. gondii ในระดับรายตัวของแพะคิดเป็ น
14.01% (262/1,870) และแกะคิดเป็ น 11.42% (73/639) ในระดับรายฝูงของแพะคิดเป็ น
78.85% (82/104) และแกะคิดเป็ น 75.00% (27/36) ผลการศึกษาครัง� นี �สูงกว่าการศึกษา
ในเขตภาคเหนือตอนบนที�พบความชุกในแพะระดับรายตัวเท่ากับ 6.20% และรายฝูงเท่ากับ
25.35% (ชัยวัธน์ และพัชรา, 2552) ส่วนในภาคใต้ การศึกษาครัง� นี �ตํ�ากว่าการศึกษาในจังหวัด
สตูลที�พบความชุกรายตัวในแพะเท่ากับ 27.90% (Jittapalapong et al., 2005) ซึง� ทังสอง
�
การศึกษานี �ตรวจด้ วยวิธี Latex agglutination test
เมือ� เปรียบเทียบกับการศึกษาในต่างประเทศพบว่าอัตราการตรวจพบแอนติบอดีตอ่ เชื �อ
T. gondii ในพื �นที�ภาคตะวันตกตํ�ากว่าหลายๆ ประเทศ ได้ แก่ ในประเทศบราซิล พบความชุก
รายตัวในแพะเท่ากับ 18.40% ตรวจโดยวิธี IHA, IFA และ ELISA (Figueiredo et al., 2001)
ในประเทศซิมบับเว พบความชุกรายตัวในแพะ และแกะเท่ากับ 67.90% ตรวจโดยวิธี IFA
(Hove et al., 2005) ในประเทศกรี ซ พบความชุกรายตัวในแพะเท่ากับ 30.70% และแกะเท่ากับ
48.60% ตรวจโดยวิธี ELISA (Tzanidakis et al., 2012) ในประเทศนอร์ เวย์ พบความชุกในแพะ
รายตัวเท่ากับ 17.00% ตรวจโดยวิธี DAT (Stormoen et al., 2012) ในประเทศสเปน พบความชุก
รายตัวในแพะเท่ากับ 25.10% และแกะเท่ากับ 49.30% ตรวจโดยวิธี iELISA (GarciaBocanegra et al., 2013) ในประเทศโปรตุเกส พบความชุกรายตัวในแพะเท่ากับ 18.50%
และแกะเท่ากับ 33.60% ตรวจโดยวิธี MAT (Lopes et al., 2013) และในประเทศอิตาลี พบ
ความชุกรายตัวของแพะคิดเป็ น 41.70% และแกะคิดเป็ น 59.30% รายฝูงของแพะคิดเป็ น
96.60% และแกะคิดเป็ น 87.50% ตรวจโดยวิธี IFA (Gazzonis et al., 2015)
จากการวิเคราะห์ ปัจจัยเสี�ยงที� มีความสัมพันธ์ กับการตรวจพบแอนติบอดี ต่อเชื อ�
T. gondii ในแพะ และแกะในระดับรายตัว พบว่าสัตว์ที�มีอายุตงแต่
ั � 1 ปี ขึ �นไป มีความเสี�ยง
ต่อการติดเชื �อ T. gondii มากกว่าสัตว์ที�มีอายุน้อยกว่า 1 ปี (OR=2.29) ซึ�งสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ Jittapalapong et al. (2005) ศึกษาความชุกของการติดเชือ� T. gondii
ในแพะเลี �ยงที�จงั หวัดสตูล พบว่าในแพะอายุตงแต่
ั � 1 ถึง 2 ปี (OR=19.60) และตังแต่
� 2 ปี ขึ �นไป
(OR=2.70) มีความเสี�ยงต่อการติดเชื �อ T. gondii มากกว่าแพะอายุน้อยกว่า 1 ปี และรายงาน
ของ Gebremedhin and Gizaw (2014) ที�พบว่าแกะที�มีอายุตงแต่
ั � 1 ปี ขึ �นไป (OR=8.55)
มีความเสี�ยงต่อการติดเชื �อ T. gondii มากกว่าแกะอายุน้อยกว่า 1 ปี ทังนี
� �อาจเนื�องจากแพะ
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และแกะมีโอกาสได้ รับเชื �อที�อยู่ในระยะโอโอซีสต์ซึ�งปนเปื อ� นในสิ�งแวดล้ อมมากขึ �นตามอายุ
(Katzer et al., 2011; Gebremedhin and Gizaw, 2014) และการใช้ พอ่ พันธุ์ร่วมกับฟาร์ มอื�น
ก็เป็ นอีกหนึง� ปั จจัยเสี�ยงที�สําคัญต่อการการติดเชื �อ T. gondii (OR=1.52) เนื�องจากแพะ และ
แกะเพศผู้ที�ตดิ เชื �อสามารถขับเชื �อผ่านทางนํ �าเชื �อได้ (West et al., 2009) ดังนันการนํ
�
าพ่อพันธุ์
จากฟาร์ มอื�นมาผสมกับแม่พนั ธุ์ในฟาร์ มตัวเองจึงเป็ นการเพิม� โอกาสในการได้ รับเชื �อ T. gondii
จากฟาร์ มอื�น ส่วนการวิเคราะห์ในระดับรายฝูงของแพะ และแกะ ผลการศึกษาครัง� นี � ไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเสี�ยงต่างๆ กับการตรวจพบแอนติบอดีตอ่ เชื �อ T. gondii ในแพะ
และแกะ
ข้ อมูลการระบาดของโรคท็อกโซพลาสโมสิสในปศุสตั ว์ทเี� ลี �ยงในภาคตะวันตกยังไม่เป็ น
ที�ทราบกันมากนัก การสํารวจครัง� นี �เป็ นการยืนยันว่ายังคงพบแอนติบอดีต่อเชื �อ T. gondii
ในแพะ และแกะที�เลี �ยงเพื�อการบริ โภค และการท่องเที�ยวภายในพื �นที�ภาคตะวันตก ซึง� หาก
เกษตรกรขาดการดูแล และควบคุมโรคที� ดีย่อมเป็ นปั ญหากับอุตสาหกรรมการเลีย� งแพะ
และแกะในอนาคต เกษตรกรควรหมั�นดูแลจัดการด้ านสุขาภิบาลภายในฟาร์ มให้ มากขึน�
เพือ� ช่วยลดการปนเปื อ� นเชื �อภายในฟาร์ ม รวมถึงการไม่ใช้ พอ่ พันธุ์ร่วมกับฟาร์ มอืน� เพือ� ลดปั จจัย
เสี�ยงต่อการติดเชื �อ และข้ อมูลจากการศึกษานี �ยังใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างสถานภาพฟาร์ ม
ปลอดโรคท็อกโซพลาสโมสิสต่อไป
โรคบรู เซลโลสิส
ผลการตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชื �อ Brucella spp. ในแพะ และแกะในพื �นทีภ� าคตะวันตก
ในครัง� นี � พบความชุกรายตัว 2.19% (55/2,509) และรายฝูง 13.57% (19/140) โดยมีความชุก
ในแพะรายตัว และรายฝูงคิดเป็ น 1.44 (27/1,870) และ 10.58% (11/104) ตามลําดับ และ
มีความชุกในแกะรายตัว และรายฝูงคิดเป็ น 4.38 (28/639) และ 22.22% (8/36) ตามลําดับ
การศึกษาครัง� นี �มีความชุกรายตัวสูงกว่ารายงานผลการตรวจโรคบรู เซลโลสิสในภาคตะวันตก
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 (ศูนย์วิจยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก, 2557)
โดยมีความชุกในแพะรายตัว 1.01% (827/81,963) และแกะรายตัว 1.08% (48/4,431)
แต่ตํ�ากว่าการศึกษาของช้ องมาศและคณะ (2556) ที�รายงานผลการตรวจโรคบรู เซลโลสิส
ในแพะในพื �นที� 5 จังหวัดภาคตะวันตกโดยวิธี iELISA และ CFT ในปี พ.ศ. 2555 พบความชุก
รายตัว 5.08% (70/1,379) และรายฝูง 18.39% (16/87) ส่วนการศึกษาของตระการศักดิ�และ
พิไลพร (2550) ที�รายงานผลการตรวจโรคบรูเซลโลสิสในแพะในพื �นที� 5 จังหวัดภาคตะวันตก
โดยวิธี RBT พบความชุกของโรคนีใ� นปี พ.ศ. 2547 รายตัว 1.52% และรายฝูง 10.74%

ซึง� ใกล้ เคียงกับการศึกษานี �แต่ในปี พ.ศ. 2548 พบความชุกของโรคนี �รายตัว 5.14% และรายฝูง
42.47% และปี พ.ศ. 2549 พบความชุกของโรคนี �รายตัว 3.68% และรายฝูง 35.18% ซึง� สูงกว่า
การศึกษานี � เมื�อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาโรคบรูเซลโลสิสในแพะในพื �นที�ภาคอื�นของประเทศ
พบว่าการศึกษาครัง� นี �สูงกว่าทีน� พวรรณ (2552) ศึกษาโรคนี �ในแพะนมทีจ� งั หวัดนนทบุรี ปทุมธานี
และพระนครศรี อยุธยา ซึง� ทดสอบโรคโดยวิธี RBT และ CFT พบความชุกรายตัว 0.25% และ
รายฝูง 6.30% โดยพบโรคบรู เซลโลสิสที�จงั หวัดนนทบุรีเพียงจังหวัดเดียว และพรทิพย์และ
อรรถพร (2555) สํารวจความชุกของโรคบรู เซลโลสิสในแพะ 8 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธี RBT
และ cELISA พบความชุกรายตัว และรายฝูงเท่ากับ 1.02 และ 5.71% ตามลําดับ ขณะที�
พิเชษฐและวิเชียร (2550) ศึกษาโรคบรู เซลโลสิสในแพะแกะทางซีรัมวิทยาที�จงั หวัดชัยนาท
ในปี พ.ศ. 2548 พบความชุกของโรคบรูเซลโลสิสในแพะรายตัว 1.59% ใกล้ เคียงกับการศึกษา
ครัง� นี � แต่ความชุกของโรคบรูเซลโลสิสในแกะรายตัว 0.33% ตํ�ากว่าการศึกษานี � และวัชรพงษ์
และคณะ (2554) ศึกษาความชุกของโรคบรู เซลโลสิสในแพะเนือ� ในจังหวัดชัยนาทโดยวิธี
RBT และ CFT พบความชุกรายตัว 1.33% ใกล้ เคียงกับการศึกษานี �แต่ความชุกรายฝูง 14.08%
ซึง� สูงกว่าการศึกษานี �
เมือ� พิจารณาผลการตรวจครังนี
� �ในรายจังหวัด พบว่าจังหวัดนครปฐมมีความชุกของโรคนี �
ในแพะ และแกะสูงทังระดั
� บรายตัว และรายฝูงเท่ากับ 3.28 (15/457) และ 30.43% (7/23)
ตามลํ า ดับ โดยความชุก รายตัว ในแพะสูง สุด ที� จัง หวัด กาญจนบุรี 2.31% (10/432) แต่
ความชุกรายฝูงในแพะสูงสุดที�จงั หวัดนครปฐม 22.22% (4/18) ส่วนความชุกรายตัว และ
รายฝูงในแกะสูงสุดที�จงั หวัดนครปฐมเท่ากับ 6.48 (7/108) และ 60.00% (3/5) ตามลําดับ
เทียบกับการศึกษาความชุกของการติดเชื �อ Brucella spp. ในแพะนมในจังหวัดนครปฐม
ตรวจโดยวิธี RBT, ELISA และ CFT ของสุวิมลและคณะ (2557) พบความชุกรายตัว 4.66%
สูงกว่าการศึกษานี � ส่วนความชุกรายฝูง 20.00% ใกล้ เคียงกับการศึกษานี � และการศึกษา
ของ Kaewket (2008) ที�ศกึ ษาความชุกของโรคบรู เซลโลสิสในแพะที�จงั หวัดกาญจนบุรีในปี
พ.ศ. 2550 ตรวจโดยวิธี RBT, iELISA และ CFT พบความชุกรายตัว และรายฝูงสูงถึง 11.51
และ 45.80% ตามลําดับ ซึง� สูงกว่าการศึกษานี �เช่นกัน ผลการศึกษาครัง� นี �ตรวจพบแอนติบอดี
ต่อเชื �อ Brucella spp. ในทุกจังหวัดที�ทําการสํารวจ โดยมีความชุกระดับรายฝูงสูงกว่าราย
ตัว แสดงถึงการแพร่กระจายของเชื �อ Brucella spp. อย่างกว้ างขวางในแพะ และแกะที�เลี �ยง
ในภูมิภาคนี � ดังนันการตรวจแอนติ
�
บอดีตอ่ เชื �อ Brucella spp. เพื�อเฝ้าระวังโรคจึงควรที�จะต้ อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื�อง ส่วนแพะ และแกะที�ตดิ เชื �อ Brucella spp. ควรมีการทําลายให้ หมด
เนื�องจากแพะ และแกะที�ให้ ผลบวกต่อการทดสอบจะเป็ นพาหะนําเชื �อ Brucella spp. สูค่ น
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ที�ทํางานใกล้ ชิดกับสัตว์ที�ติดเชื �อ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี �ยงแพะ และแกะตลอดจนคนงาน
ในฟาร์ มเลี �ยงสัตว์ มีความเสี�ยงต่อการติดเชือ� สูงจากการสัมผัสโดยตรงกับรก และลูกแท้ ง
ซึง� อาจติดเชื �อโดยการกินหรื อทางการหายใจ ติดเชื �อผ่านทางเยื�อบุตา รวมทังผู
� ้ บริ โภคนํ �านม
และผลิตภัณฑ์จากนมที�ไม่ผา่ นกระบวนการฆ่าเชื �อ ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสาธารณสุข
เมื�อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาความชุกของโรคบรูเซลโลสิสในประเทศที�เลี �ยงแพะ และ
แกะเป็ นอุตสาหกรรม พบว่าความชุกของโรคบรู เซลโลสิสในภาคตะวันตกของประเทศไทย
ทังระดั
� บรายตัว และรายฝูง ตํ�ากว่าการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื �อ B. melitensis ในแพะ
ที�ประเทศเม็กซิโก ซึ�งพบความชุกรายตัว และรายฝูงสูงถึง 9.80 และ 70.89% ตามลําดับ
ตรวจโดยวิธี RBT และ CFT (Solorio-Rivera et al., 2007) ในแกะที�ประเทศเม็กซิโก ซึง� พบความ
ชุกรายตัว 7.26% ตรวจโดยวิธี standard agglutination card test (Marin et al., 2015) ขณะที�
Kaoud et al. (2010) รายงานความชุกของโรคบรูเซลโลสิสในแพะ แกะ และโคที�ประเทศอียิปต์
เท่ากับ 14.50, 21.20 และ 2.16% ตามลําดับ ซึง� ตรวจโดยวิธี RBT และ iELISA ส่วน Negash
et al. (2012) รายงานความชุกของโรคบรูเซลโลสิสในสัตว์เคี �ยวเอื �องขนาดเล็กในภาคตะวันออก
ของประเทศเอธิโอเปี ย พบแอนติบอดีตอ่ เชื �อ B. melitensis ในแพะ และแกะระดับรายตัว เท่ากับ
9.39 และ 8.77% ตามลําดับ ซึง� ตรวจโดยวิธี RBT และ CFT การศึกษาของ Sharifi et al. (2014)
รายงานความชุกของโรคบรู เซลโลสิสในแพะ และแกะที�ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศ
อิหร่ านพบความชุกรายตัว และรายฝูง 3.10 และ 21.00% ตามลําดับ ซึง� ตรวจโดยวิธี RBT
และ Wright and 2-mercaptoethanol Brucella agglutination test ขณะที� Hawari (2012)
รายงานความชุกของโรคบรูเซลโลสิสในแพะ และแกะทีป� ระทศจอร์ แดนระดับรายตัวเท่ากับ 24.6
และ 21.1% ตามลําดับ ซึง� ตรวจโดยวิธี RBT และ CFT การศึกษาของ Kabagambe et al. (2001)
ที�รายงานความชุกของโรคบรู เซลโลสิสในแพะในภาคตะวันออก และตะวันตกของประเทศ
อูกนั ดา พบความชุกรายตัว และรายฝูงสูง 2.00 และ 13.00% ตามลําดับ ซึ�งตรวจโดยวิธี
card test และ tube agglutination test ขณะที� Islam et al. (2010) ตรวจโรคนี �ในแพะนม
ที�ประเทศบังคลาเทศในปี ศ.ศ. 2008-2009 โดยวิธี RBT และ microagglutination test
พบความชุกระดับรายตัวของโรคนี � 3.37% และ Lone et al. (2013) ตรวจโรคบรูเซลโลสิสใน
แกะทีห� บุ เขาแคชเมียร์ประเทศอินเดียในปี ค.ศ. 2010-2012 โดยวิธี RBPT และ STAT พบความชุก
ระดับรายตัว 6.50% แต่การศึกษาครัง� นี �พบความชุกของโรคสูงกว่าการศึกษาของ Ferede et al.
(2011) รายงานความชุกของโรคบรู เซลโลสิสในสัตว์เคี �ยวเอื �องขนาดเล็กทังในและรอบเมื
�
อง
Bahir Dar ทางภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือของประเทศเอธิ โอเปี ย พบความชุกรายตัวในแพะ
และแกะเท่ากับ 0.80 และ 0.00% ตามลําดับ ซึง� ตรวจโดยวิธี RBPT และ CFT และ Coelho

et al. (2013) รายงานความชุกของโรคบรูเซลโลสิสในแพะ และแกะที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศโปรตุเกส พบความชุกรายตัว และรายฝูง 0.44 และ 8.90% ตามลําดับ ซึง� ตรวจ
โดยวิธี RBT และ CFT จากการศึกษาครั ง� นี แ� สดงให้ เห็นว่าความชุกของโรคบรู เซลโลสิส
ในภาคตะวันตกของประเทศไทยค่อนข้ างตํ�ากว่าหลายๆ ประเทศอาจเนื�องมาจากกรมปศุสตั ว์
มีมาตรการในการตรวจโรคบรูเซลโลสิสอย่างเข็มงวด และกําจัดโรคดังกล่าวจากฟาร์ มแพะ และ
แกะอย่างต่อเนื�องเป็ นประจําทุกปี
การศึกษาปั จจัยเสี�ยงที�มีความสัมพันธ์ กบั การตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื �อ Brucella
spp. ในแพะ และแกะครัง� นี �ในระดับรายตัวพบว่า การที�สตั ว์ในฝูงเคยมีประวัติการแท้ งเป็ น
ปั จจัยเสีย� งของการติดเชื �อ Brucella spp. (OR=5.35) ซึง� สอดคล้ องกับ รายงานของช้ องมาศ
และคณะ (2556) ที�ศึกษาปั จจัยเสี�ยงต่อการติดเชื �อ B. melitensis ในแพะที�เลี �ยงในพื �นที�
ภาคตะวันตก พบว่าการที�แพะในฟาร์ มมีประวัติการแท้ งเป็ นปั จจัยเสี�ยงที�มีความสัมพันธ์
กับการติดเชื �อ B. melitensis ในระดับรายตัวอย่างมีนยั สําคัญ (OR=3.80) ส่วนการศึกษา
ของวัชรพงษ์ และคณะ (2554) ศึกษาโรคนี �ที�จงั หวัดชัยนาท พบว่าฟาร์ มแพะที�เคยมีประวัตพิ บ
การแท้ งมีโอกาสพบผลบวกทางซีรัมวิทยาต่อเชื �อ B. melitensis สูงเป็ น 12.50 เท่าของฟาร์ ม
ที�ไม่เคยพบประวัติการแท้ ง และเป็ นไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ Islam et al. (2010)
ที�บงั คลาเทศ และ Ashagrie et al. (2011) ที�ประเทศเอธิโอเปี ย พบว่าแพะที�แสดงอาการแท้ ง
เพียงครัง� เดียวมีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีตอ่ เชื �อ B. melitensis ทังนี
� �เนื�องจาก
แพะ และแกะที�ติดเชื �อ B. melitensis เชื �อจะยังคงอยู่ในร่ างกายสัตว์ได้ เป็ นเวลานานและ
ขับเชื �อออกมาทางสิง� คัดหลัง� อย่างต่อเนือ� ง ทําให้ เชื �อแพร่กระจายอยูใ่ นสิง� แวดล้ อมเป็ นเวลานาน
และติดต่อสูส่ ตั ว์ที�เลี �ยงภายในฝูงเดียวกัน (E.C., 2011)
ปั จจัยเสี�ยงที�สําคัญอีกปั จจัยคือ การเลี �ยงแพะ และแกะรวมกัน (OR=3.04) หรื อ
การเลี �ยงแพะหรื อแกะรวมกับสัตว์ชนิดอื�น (OR=3.76) สอดคล้ องกับการศึกษาของช้ องมาศ
และคณะ (2556) พบว่าการเลี �ยงแพะ และแกะรวมกันเป็ นปั จจัยเสี�ยงที�มีความสัมพันธ์กบั การ
ติดเชื �อ B. melitensis ในระดับรายตัวอย่างมีนยั สําคัญ (OR=6.25) ส่วน Kabagambe et al.
(2001) ศึกษาที�ประเทศอูกนั ดา กล่าวว่าแพะที�เลี �ยงรวมกับแกะมีโอกาสติดเชื �อ B. melitensis
สูงกว่าฟาร์ มที�เลีย� งแพะอย่างเดียว 6.00 เท่า ส่วนการศึกษาที�ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของประเทศโปรตุเกส พบว่าการเลี �ยงแพะ และแกะรวมกันเป็ นปัจจัยเสีย� งต่อการติดโรคบรูเซลโล
สิส (p<0.001) (Coelho et al., 2007) และที�ประเทศอียิปต์พบว่าแพะที�เลี �ยงรวมกับแกะหรื อโค
จะมีความเสีย� งเป็ นโรคบรูเซลโลสิสสูงถึง 28.80 เท่า (Kaoud et al., 2010) ทีเ� ป็ นเช่นนี �เนือ� งจาก
เชื �อ Brucella spp. ก่อโรคในสัตว์ได้ หลายชนิด แพะ และแกะเป็ นสัตว์เคี �ยวเอื �องขนาดเล็กที�ไว
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ต่อการติดเชือ� B. melitensis สูง ดังนัน� การเลี �ยงสัตว์ต่างชนิดรวมกันอย่างใกล้ ชิดจะเพิ�ม
โอกาสของการแพร่กระจายของเชื �อ และการติดเชื �อระหว่างสัตว์ตา่ งชนิดกัน (CFSPH, 2009)
แต่ต่างกับการศึกษาของวัชรพงษ์ และคณะ (2554) ที�ไม่พบว่าการเลี �ยงแพะรวมกับแกะเป็ น
ปัจจัยเสีย� งทีม� คี วามสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีตอ่ เชื �อ B. melitensis ในแพะ (p=0.333)
การไม่ใช้ นํ �ายาฆ่าเชื �อในฟาร์ ม (OR=5.04) เป็ นอีกหนึง� ปั จจัยเสี�ยงที�สําคัญ สอดคล้ อง
กับการศึกษาของ Al-Talafhah et al. (2003) ที�ศกึ ษาปั จจัยเสี�ยงต่อการติดโรคบรู เซลโลสิส
ในแกะทางภาคเหนือของประเทศจอร์ แดน ซึ�งพบว่าการใช้ นํา� ยาฆ่าเชือ� เป็ นปั จจัยป้องกัน
การติดโรคบรูเซลโลสิสในแกะ เมื�อเทียบกับการไม่ใช้ นํ �ายาฆ่าเชื �อ เนื�องจากการใช้ นํ �ายาฆ่าเชื �อ
ช่วยลดจํ านวนเชื อ� ที� ปนเปื อ� นกับอุปกรณ์ ที�ใช้ เลีย� งสัตว์ โรงเรื อน และสิ�งแวดล้ อมในฟาร์ ม
จึงทําให้ ลดโอกาสที�สตั ว์ในฝูงจะติดเชื �อดังกล่าวได้ ส่วนปั จจัยเสี�ยงจากการใช้ แหล่งนํ �าร่วมกับ
ฟาร์ มอื�นนัน� (OR=2.65) สอดคล้ องกับการศึกษาของสุวิมลและคณะ (2557) ซึง� พบว่าการ
ใช้ แหล่งนํ �าธรรมชาติเป็ นปั จจัยเสีย� งต่อการตรวจพบแอนติบอดีตอ่ เชื �อ Brucella spp. เมื�อเทียบ
กับการใช้ นํ �าประปา (p=0.008) และการศึกษาปั จจัยเสี�ยงต่อการติดโรคบรู เซลโลสิสในแกะ
ทางภาคเหนือของประเทศจอร์ แดน พบว่าการใช้ นํ �าประปาเป็ นปั จจัยป้องกันการติดโรคบรูเซล
โลสิสในแกะ เมื�อเทียบการใช้ นํ �าจากแหล่งนํ �าธรรมชาติ (Al-Talafhah et al., 2003) เนื�องจาก
การใช้ แหล่งนํ �าธรรมชาติร่วมกันกับสัตว์จากฝูงอืน� มีโอกาสทีแ� พะ และแกะจะได้ รับเชื �อ Brucella
spp. จากนํ �าที�ปนเปื อ� นเชื �อดังกล่าวได้
ส่วนการเลีย� งแพะหรื อแกะปล่อยในแปลงหญ้ าสาธารณะเป็ นปั จจัยเสี�ยงที�สําคัญ
ทังระดั
� บรายตัว (OR=2.43) และรายฝูง (OR=3.91) สอดคล้ องกับการศึกษาของสุวิมลและ
คณะ (2557) พบว่าการใช้ แปลงหญ้ าสาธารณะเป็ นปั จจัยเสี�ยงที�ทําให้ เกิดโรคบรู เซลโลสิส
(p=0.018) ในประเทศจอร์ แ ดนพบว่า การเลี ย� งแพะ และแกะในทุ่ง หญ้ า สาธารณะเป็ น
ปั จจัยเสี�ยงที�สําคัญของการติดเชื �อ B. melitensis (OR=2.78) (Samadi et al., 2010) และ
การศึกษาในแกะทางภาคเหนือของประเทศจอร์ แดน พบว่าการเลี �ยงแกะในทุง่ หญ้ าสาธารณะ
เป็ นปั จจัยเสี�ยงต่อการติดโรคบรู เซลโลสิสในแกะ (Al-Talafhah et al., 2003) เนื�องจากการ
ใช้ แปลงหญ้ าสาธารณะมีโอกาสที�แพะ และแกะจะสัมผัสกับสัตว์ฝงู อื�นที�อาจเป็ นพาหะของ
โรคบรู เซลโลสิส รวมทัง� อาจสัมผัสกับเชือ� ที�ปนเปื อ� นในสิ�งแวดล้ อม ทําให้ มีความเสี�ยงต่อ
การติดเชื อ� ดังกล่าวได้ ปั จจัยเสี�ยงที� สําคัญระดับรายฝูงอีกปั จจัย คือการไม่เคยตรวจโรค
บรูเซลโลสิสมาก่อน (OR=5.02) ซึง� สอดคล้ องกับการศึกษาของสุวิมลและคณะ (2557) พบว่า
ประวัติการตรวจโรคบรู เซลโลสิสมีความสัมพันธ์ตอ่ การพบแอนติบอดีตอ่ เชื �อ Brucella spp.
(p<0.001) เนื�องจากการไม่เคยตรวจคัดกรองโรคบรูเซลโลสิสมาก่อนทําให้ ไม่ทราบสภาวะโรค

ในฟาร์ ม ซึง� หากกรณีทมี� สี ตั ว์ตดิ เชื �อ Brucella spp. ในฝูง และไม่ถกู คัดทิ �ง สัตว์ทตี� ดิ เชื �อดังกล่าว
จะเป็ นพาหะแพร่เชื �อไปยังสัตว์ตวั อื�นๆ ในฝูง
ส่วนตัวแปรอื�นๆ ได้ แก่ เพศ ขนาดฝูง รวมทังการใช้
�
พ่อพันธุ์ร่วมกับฟาร์ มอื�น ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื อ� B. melitensis จากการศึกษาในครั ง� นี �
ซึง� สอดคล้ องกับการศึกษาในภาคตะวันออกของประเทศเอธิโอเปี ย พบว่าเพศไม่เป็ นปั จจัยเสีย� ง
ต่อการเกิดโรคบรูเซลโลสิสในสัตว์เคี �ยวเอื �องขนาดเล็ก (p=0.959) (Negash et al., 2012) และ
ในภาคใต้ ของประเทศเอธิโอเปี ยพบว่าเพศและขนาดฝูงไม่เป็ นปั จจัยเสีย� งต่อการเกิดโรคบรูเซล
โลสิสในแพะ (p>0.100) (Ashagrie et al., 2011) ต่างกับรายงานการศึกษาของ Raksakul
(2009) ที�ศึกษาปั จจัยเสี�ยงที�มีความสัมพันธ์ กับการตรวจพบผลบวกต่อโรคบรู เซลโลสิสใน
แพะ และแกะ ที�จงั หวัดราชบุรีในปี พ.ศ. 2549 พบว่าฟาร์ มขนาดใหญ่ (เลี �ยงแพะ 69-394 ตัว)
มีความเสี�ยงต่อการเป็ นโรคบรู เซลโลสิส มากกว่าฟาร์ มขนาดเล็ก 8.29 เท่า ส่วนในประเทศ
เม็ ก ซิ โ ก พบว่า แพะที� เ ลี ย� งในฝูง ขนาดใหญ่ (มากกว่า 34 ตัว ) และมี ค วามหนาแน่ น สูง
มีความเสี�ยงต่อการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื �อ B. melitensis โดยมีค่า OR เท่ากับ 2.00
และ 1.70 ตามลําดับ (Solorio-Rivera et al., 2007) ขณะที�ในประเทศโปรตุเกส ที�พบว่าฟาร์ ม
ที�มีแพะมากกว่า 116 ตัวขึ �นไป เป็ นปั จจัยเสี�ยงที�สําคัญของการติดเชื �อ B. melitensis โดย
มีคา่ OR เท่ากับ 2.99 (p<0.001) (Coelho et al., 2007) และการศึกษาปั จจัยเสี�ยงของการเป็ น
โรคบรูเซลโลสิสในแกะในภาคใต้ ของประเทศจอร์ แดน พบว่าการยืมแกะในช่วงฤดูผสมพันธุ์เป็ น
ปั จจัยเสี�ยงต่อการติดโรคดังกล่าว (OR=1.9) (Al-Majali et al., 2007)
จากการศึกษาครั ง� นี ส� รุ ป ได้ ว่า ฝูงแพะ และแกะในภาคตะวัน ตกของประเทศไทย
มีความชุกของโรคไข้ ควิ และโรคท็อกโซพลาสโมสิส ในอัตราสูงทังระดั
� บรายตัว และรายฝูง และ
พบอัตราการติดเชื �อโรคบรู เซลโลสิสค่อนข้ างสูงในระดับรายฝูง รวมถึงยังพบปั จจัยเสี�ยงร่ วม
ทีเ� กี�ยวข้ องกับการตรวจพบแอนติบอดีตอ่ การติดเชื �อในระดับรายตัว ได้ แก่ สัตว์ทม�ี อี ายุตงแต่
ั � 1 ปี
ขึ �นไป และสัตว์ในฝูงเคยมีประวัตกิ ารแท้ ง ส่วนในระดับรายฝูง ได้ แก่ การเลี �ยงปล่อยในแปลงหญ้ า
สาธารณะ ดังนันหน่
� วยงานภาครัฐสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการกําหนดมาตรการควบคุมและ
กําจัดโรคมิให้ แพร่กระจายออกไปสูพ่ ื �นที�อื�นของประเทศไทย และเป็ นข้ อมูลให้ เกษตรกรผู้เลี �ยง
แพะและแกะรวมถึงเจ้ าหน้ าที�ที�เกี�ยวข้ องได้ ระมัดระวังในการป้องกันโรคที�อาจติดต่อมาสูค่ นได้
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติที�สนับสนุนงบประมาณ
แผ่นดินปี งบประมาณ 2558 คุณเพชรรัตน์ ศักดินนั ท์ ที�ชว่ ยตรวจทานผลงานวิชาการ เจ้ าหน้ าที�
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ปศุสตั ว์อําเภอ ปศุสตั ว์จงั หวัดในพื �นที�ภาคตะวันตกที�อํานวยความสะดวก ติดต่อ และประสาน
งานในการเข้ าไปเก็บตัวอย่าง เจ้ าหน้ าที� ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ทีช� ว่ ย
ในการเก็บ และจัดการตัวอย่าง และการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร ทําให้ งานวิจยั นี �สําเร็จลงด้ วยดี
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RESEARCH ARTICLE
Molecular epidemiology of bovine tuberculosis in swamp
buffalos in lower northeastern Thailand using Spoligotyping
Udom Chuachan1*, Kwankate Kanistanon2, Jaruwan Kampa2, Ankana Chaiprasert3

Abstract

Objective - To study molecular epidemiology of bovine tuberculosis in swamp buffalos
by using spoligotyping.
Matarials and Methods - Four swamp buffalo farms in Surin, Srisaket, Buriram and
Nakhonratchasima provinces were included in the study during years 2007 - 2012.
Necropsy was performed in buffalos if positive either single intradermal skin test (SID)
or γ- interferon (γ-IFN) Enzyme immunoassay (EIA), and their lung and mediastinal
lymph node were collected. Forty-seven tuberculous samples were diagnosis as the
Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) by PCR, and the genetic relationship
was investigated by spoligotyping method.
Results - Spoligotyping revealed 4 patterns. The majority of samples (93.7 %; 44/47)
were M. bovis SB1622 pattern, of which the spacer 1 - 16, 28 and 39 - 43 were absent.
The analysis using SITVITWEB and TBinsight database found that all samples (47/47)
were M. bovis clade BOV_4 - Caprae or M. bovis subsp. caprae and M. caprae by
phylogenetic analysis. The SB1622 was the most frequent detected spoligotype in
these farms due to regular movement of buffalos between these farms.
Conclusion - Tuberculosis transmission in 4 swamp buffalo farms was caused by
M. caprae and the most prevalent spoligotype was SB1622. This is the first report of
molecular characterization bovine tuberculosis in buffalos in Thailand.
Keywords: Tuberculosis, swamp buffalo, molecular epidemiology, spoligotyping
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บทความวิจัย
อณูระบาดวิทยาของเชื้อวัณโรคในฟารมกระบือปลัก
ในภูมภิ าคอีสานใตของประเทศไทย ดวยเทคนิค Spoligotyping
อุดม เจือจันทร1* ขวัญเกศ กนิษฐานนท2 จารุวรรณ คําพา2 อังคณา ฉายประเสริฐ3

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื�อศึกษาอณูระบาดวิทยาโดยการแยกชนิดและดูความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
ของเชื �อวัณโรคในกระบือปลักด้ วยวิธี spacer oligonucleotide typing (spoligotyping)
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เก็บตัวอย่างทูเบอร์ เคิลจากการผ่าซากกระบือที�ให้ ผลบวกโดยวิธี
ทดสอบทางผิวหนัง และวิธีการตรวจหาสาร γ-interferon ด้ วยวิธี Enzyme immunoassay
(EIA) ระหว่างปี 2550-2555 ในฟาร์ มกระบือ จํานวน 47 ตัวอย่าง จาก 4 ฟาร์ มในจังหวัดสุรินทร์
ศรี สะเกษ บุรีรัมย์ และ นครราชสีมา และตรวจยืนยันทางห้ องปฏิบตั กิ ารด้ วยวิธี PCR ว่าเป็ นเชื �อ
Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) แล้ วนํามาตรวจวิเคราะห์ทางอณูระบาด
วิทยาด้ วยวิธี spoligotyping
ผลการศึกษา พบว่า spoligotype pattern ที�ได้ มี 4 รูปแบบ นํามายืนยันในฐานข้ อมูลของ
Mbovis.org แล้ วโดยส่วนใหญ่เป็ น M. bovis ถึงร้ อยละ 93.7 (44/47) เป็ นเชื �อ M. bovis ชนิด
SB1622 ซึง� ไม่พบ spacer ที� 1-16, 28 และ 39- 43 ส่วนอีก 3 pattern พบรูปแบบละ 1 ตัวอย่าง
และไม่เคยพบมีรายงานมาก่อน เมือ� วิเคราะห์ในฐานข้ อมูล SITVITWEB และ TB insight แล้ วพบ
ว่าทุกตัวอย่าง (47/47) เป็ นเชื �อ M. bovis clade BOV_4-Caprae หรือ M. bovis subsp. caprae
การทํา phylogenetic analysis พบว่าอยูใ่ นกลุม่ M. caprae เมื�อเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของเชื �อระหว่าง 4 ฟาร์ มนันพบว่
�
าส่วนใหญ่พบเป็ นชนิดเดียวกันคือ SB1622 เนื�องจาก
ที�ผา่ นมาทัง� 4 ฟาร์ มมีการเคลื�อนย้ ายสัตว์ไปมาระหว่างกันอย่างต่อเนื�อง
ข้ อสรุ ป การกระจายตัวของเชื �อวัณโรคในกระบือปลักทัง� 4 ฟาร์ มมีสาเหตุจากเชื �อ M. caprae
ส่วนใหญ่เป็ นชนิด SB1622 นับเป็ นรายงานลักษณะทางพันธุกรรมของเชื �อวัณโรคในกระบือ
เป็ นครัง� แรกในประเทศไทย
คําสําคัญ : วัณโรค กระบือปลัก อณูระบาดวิทยา spoligotyping

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ กรมปศุสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
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บทนํา

วัณโรคเป็ นปั ญหาสําคัญทางด้ านสาธารณสุขของประเทศไทยและของโลก จากข้ อมูล
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยเป็ นประเทศทีม� ผี ้ ปู ่ วยวัณโรค
จํานวนมาก และผู้เสียชีวิตปี ละ 12,000 ราย คิดเป็ น 18 คนต่อประชากร 100,000 คน มีผ้ ปู ่ วย
วัณโรคทุกชนิดประมาณ 120,000 คน รวมถึงผู้ป่วย HIV ร่วมด้ วย จํานวน 50,670 คน และ
ผู้ป่วยที�ตดิ เชื �อรายใหม่ 72,000 คน (WHO, 2015) สําหรับโรควัณโรคโค (bovine tuberculosis)
เป็ นโรคสําคัญในสัตว์ที�สามารถติดต่อถึงคนได้ (zoonosis) โดยเฉพาะคนที�ทํางานเกี�ยวข้ องกับ
ปศุสตั ว์ เช่น เกษตรกรผู้เลี �ยง สัตวแพทย์ ผู้ปฏิบตั งิ านในโรงฆ่าสัตว์ และเป็ นโรคที�สร้ างความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก (Miller and Olea-Popelkab, 2013) วัณโรคโคมีสาเหตุ
หลักจากเชื �อแบคทีเรีย Mycobacterium bovis (M. bovis) และพบการติดเชื �อได้ ในสัตว์เลี �ยงอืน� ด้ วย
เช่น กระบือ กระทิง แพะ แกะ ม้า อูฐ สุกร กวาง สุนขั แมว หนู รวมถึงสัตว์ป่า เช่น ลิง ช้าง พังพอน เสือ
(de Lisle et al., 2002) ซึง� ในประเทศไทย Chuachan et al. (2010) ได้ รายงานการตรวจพบ
โรควัณโรคในกระบือปลักโดยพบรอยโรคจากกระบือที�ให้ ผลบวกด้ วยวิธีการทดสอบที�ผิวหนัง
ถึงร้ อยละ 40.3 โดยพบตุม่ ทูเบอร์ เคิลมากที�ปอด ตับ ต่อมนํ �าเหลืองที�ช่องอก ต่อมนํ �าเหลือง
ทีช� อ่ งท้ องและไต ตามลําดับ การศึกษาด้ านระบาดวิทยาของโรคนี �มักใช้ วธิ ีการทีอ� งิ จากการตอบ
สนองด้ านภูมิค้ มุ กันวิทยาของร่างกาย ที�เป็ นชนิด delayed type hypersensitivity ได้ แก่ วิธีการ
ทดสอบ tuberculin ทางผิวหนัง (intradermal test) และการตรวจ γ- interferon EIA (OIE,
2008) ซึง� ไม่สามารถจําแนกแหล่งที�มาของเชื �อได้ อีกทังการทดสอบบางอย่
�
างขาดความจําเพาะ
ในการจําแนกเชื �อ M. bovis ทีเ� ป็ นเชื �อสําคัญในโคกระบือ ออกจาก mycobacteria อืน� ทีไ� ม่กอ่ โรค
(Sirimalaisuwan, 2006) ซึง� เทคนิค spoligotyping เป็ นการตรวจวิเคราะห์ความแตกต่างของ
สายพันธุ์เชื �อ Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) รวมถึง M. bovis โดยใช้ หลักการ
ของการพบหรื อไม่พบ spacer ของหน่วยซํ �า(direct repeat: DR) ในจีโนมของเชื �อ โดยใช้ 43
DR จากส่วนของ M. tuberculosis (1-37) และ M. bovis (38-43) ตามวิธีของ Kamerbeek et al.
(1997) การตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค spoligotyping นี �จะช่วยเพิม� ข้ อมูลที�ขาดหายด้ านระบาด
วิทยาของเชื �อได้ ชดั เจนมากยิ�งขึ �น และมีข้อดีคือไม่ซบั ซ้ อน การอ่านและแปลผลไม่ย่งุ ยาก
ใช้ เวลาน้ อยเพียง 1-2 วัน และค่าใช้ จ่ายต่อหน่วยไม่แพงเมื�อเทียบกับวิธีทางอณูวิทยาอื�นๆ
(Zumarraga et al., 1999) นอกจากนี �ยังเป็นวิธมี าตรฐานเป็นทีย� อมรับทัว� โลก ใช้ตวั อย่างปริมาณน้อย
เชื �อตายหรื อ DNA เสียหายหรื อคุณภาพตํ�าก็สามารถใช้ ทดสอบได้ ผลที�ได้ สามารถใช้ ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ของเชื �อวัณโรคระหว่างสัตว์แต่ละชนิดรวมถึงคนด้ วย รวมถึงศึกษาความคงตัวหรือ
การเปลี�ยนแปลงของเชื �อ (Haddad et al., 2004) และช่วยแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งหรื อการ
กี ดกันทางการค้ าได้ ด้วย (Milian-Suazo et al., 2008) นอกจากนีย� ังใช้ แยกระหว่างเชือ�
M. tuberculosis ซึง� พบมากในคน และ primate ออกจากเชื �อ M. bovis ได้ ด้วย (Kamerbeek
et al., 1997)
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การศึกษาในครัง� นี �มีวตั ถุประสงค์เพือ� ศึกษาอณูระบาดวิทยาของชนิดและความสัมพันธ์
ทางพัน ธุ ก รรมของเชื อ� วัณ โรคในกระบื อ ปลัก ด้ ว ยวิ ธี spacer oligonucleotide typing
(spoligotyping)
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
ชนิดและการเตรียมตัวอย่าง
ใช้ ตวั อย่าง DNA extraction ที�สกัดได้ จากตุม่ ทูเบอร์ เคิลที�ตรวจชันสูตรโดยห้ องปฏิบตั ิ
การศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2550-2555 แล้ วตรวจยืนยันด้ วยวิธี PCR พบเชื �อ MTBC จากกลุม่ ตัวอย่างฟาร์ มกระบือ
4 ฟาร์ ม ได้ แก่ สุรินทร์ 32 ตัวอย่าง ศรี สะเกษ 3 ตัวอย่าง บุรีรัมย์ 2 ตัวอย่าง และนครราชสีมา
10 ตัวอย่าง รวมทังสิ
� �น 47 ตัวอย่าง
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี spoligotyping
นําตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี spoligotyping ที�ห้องปฏิบตั ิการทุนวิจยั วัณโรค
ดื �อยา ศิริราชมูลนิธิ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีขนตอน
ั�
ดังนี �
1. เพิ�มจํานวน DNA ในส่วน spacer โดยการเจือจางตัวอย่าง DNA ของตัวอย่างที�
ทดสอบ รวมถึง M. tuberculosis strain H37Rv และ M. bovis BCGP3 ซึง� เป็ นตัวควบคุมบวก
ให้ มีความเข้ มข้ น 50 ng/µl และใช้ นํ �ากลัน� เป็ นตัวควบคุมลบ จากนันนํ
� าหลอดตัวอย่างที�ได้ มาใส่
ในช่อง PCR apparatus เพื�อเพิ�มจํานวน ตรวจสอบดูวา่ มี PCR product หรื อไม่โดยใช้ วิธี gel
electrophoresis (2.5% agarose, 100V, 35 นาที)
2. นํา PCR product ที�ได้ มา hybridize ลงบนแผ่น membrane ซึง� มีสว่ นประกอบของ
oligonucleotides 43 ส่วน ที�เราทราบ spacer sequences แล้ ว โดยเริ� มจากการเติม PCR
product ปริ มาตร 20 µl ลงในสารละลาย 2xSSPE / 0.1% SDS ปริ มาตร 150 µl นํามาเข้ า
กระบวนการเสียสภาพ ทําให้ สาย DNA แยกเป็ นสายเดี�ยว โดยใช้ ความร้ อน 99oC นาน 10 min
จากนันนํ
� าออกมาแช่ในถังนํ �าแข็งทันที แล้ วนําแผ่น membrane และแผ่นรอง (support cushion)
มาวางลงในเครื�องมือ miniblotter แล้ วหมุนปิ ดเกลียวให้ แน่นเท่าๆ กันทังหกจุ
� ด โดยจะมีหมายเลข
ช่องเรียงลําดับกัน 45 ช่อง ดูดตัวอย่างมาตัวอย่างละ 140 ไมโครลิตรใส่ลงไปในแต่ละช่องโดยระวัง
ไม่ให้ เกิดฟองอากาศ เสร็ จแล้ วปิ ดด้ วยเทปกาวไม่ให้ ระเหยออกมา แล้ วนําไป hybridize
ที�อณ
ุ หภูมิ 60oC เป็ นเวลานาน 60 นาที (ไม่ต้องเขย่า) จากนันยก
� miniblotter ออกมาวางแล้ ว
ใช้ ไมโครปิ เปตดูดเอาของเหลวออกทีละหลุมจนหมด แล้ วเปิ ดฝา miniblotter ออก ใช้ forceps
ปากแบนคีบเอาแผ่น membrane ออกมาช้ าๆ ล้ างแผ่น membrane ด้ วย 250 ml 2xSSPE /

0.5% SDS 2 ครัง� ๆ ละ 10 นาที ที�อณ
ุ หภูมิ 60oC จากนันนํ
� าแผ่น membrane มาม้ วน
เป็ นท่อกลวงขนาดพอเหมาะแล้ วใส่ลงในขวด rolling bottle ทิง� ไว้ ให้ เย็น เตรี ยม 2.5 µl
streptavidin-peroxidase conjugate (500 units/ml) ผสมลงใน 10 ml 2xSSPE/0.5%SDS
แล้ วนํามาเทลงในขวด rolling bottle นําไปบ่มใน incubator ที�มีแกนหมุน อุณหภูมิ 42oC นาน
45-60 นาที เปิ ดให้ แกนหมุนช้ าๆ เพื�อให้ นํ �ายากระจายทัว� ถึงแผ่น membrane เสร็ จแล้ วคีบแผ่น
membrane ออกมาจากขวดด้ วยความระมัดระวัง ล้ างด้ วย 250 ml 2xSSPE / 0.5% SDS 2
ครัง� ๆ ละ 10 นาที ที� 42oC นํา membrane มาล้ างด้ วย 250 ml 2xSSPE / 0.5% SDS 2 ครัง� ๆ ละ
5 นาที ที�อณ
ุ หภูมิห้อง จากนันนํ
� า membrane มาวางบนถาดที�ปดู ้ วยแผ่นพลาสติกใส เทนํ �ายา
ECL ลงไปแล้ วใช้ มอื เขย่าตามหรือทวนเข็มนาฬกิ าอย่างใดอย่างหนึง� สังเกตดูให้ นํ �ายาชุม่ ทัว� แผ่น
membrane ใช้ เวลา 5 นาที แล้ วนํา membrane มาวางบนแผ่นพลาสติกใสแล้ วใช้ พลาสติกใส
อีกแผ่นมาวางทับ ซีลขอบให้ ปิดสนิททังสี
� ด� ้ าน เอาแผ่น membrane มาถ่ายภาพลงบนแผ่นฟิ ล์ม
X-ray ประมาณ 30-60 วินาที ในห้ องที�มืดสนิท จุม่ ในนํ �ายา developer ตากให้ แห้ ง จากนัน�
นําข้ อมูลที�อา่ นได้ แต่ละตัวอย่างมาแปลงเป็ น binary code คือ ถ้ าพบ spacer ให้ มีคา่ เป็ น 1
ถ้ าไม่พบ spacer ให้ มีค่าเป็ น 0 ดังนัน� ในแต่ละแถวของแต่ละตัวอย่างจะปรากฏตัวเลข 0
และ 1 เรี ยงกันครบ 43 ตัว

Figure 1. Spoligotype patterns on X-ray film
1. เชื �อ M. tuberculosis H37Rv spoligotype
�������������������������������������������
binary
1111111111111111111001111111111100001111111
2. เชื �อ M. bovis BCGP3
spoligotype
�������������������������������������������
binary
1101111101111110111111111111111111111100000

pattern
code
pattern
code
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3. นําแผ่นฟิ ล์มมาอ่านผลจะเห็นการพบและไม่พบ spacer เป็ นรูปแบบ (spoligotype
pattern) ให้ เห็น ซึ�งต้ องเปรี ยบเที ยบกับ ตัวควบคุมบวกและลบ โดยตัวควบคุมบวก M.
tuberculosis H37Rv จะไม่พบ spacers ที� 20, 21 และ 33-36 ส่วน M. bovis BCGP3 จะไม่พบ
spacers ที� 3, 9, 16 และ 39-43 สําหรับตัวควบคุมลบ จะไม่ปรากฏ spacers ทัง� 43 ตําแหน่ง
ดังภาพที� 1 (Figure 1)
นําตัวเลข binary code ไปสืบค้ นในฐานข้ อมูล TBinsight และ SITVITWEB เพือ� สืบค้ นใน
ฐานข้ อมูลว่าเป็ นเชื �อ MTBC ชนิดใด และสืบค้ นข้ อมูลการกระจายตัวของเชื �อได้ ด้วย (Shabbeer
et al., 2012) ในกรณีที�เป็ นเชื �อในกลุม่ M. bovis ให้ นําไปสืบค้ นข้ อมูลในฐานข้ อมูลของ www.
mbovis.org จะได้ หมายเลข SB number หากเป็ น spoligotype pattern ที�ยงั ไม่เคยมีรายงาน
ก็สามารถลงทะเบียนรับหมายเลข SB number ใหม่ได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.วิเคราะห์ เชิงพรรณนา (descriptive analysis) ในรู ปแบบการแจกแจงความถี�
(frequency distribution) ค่าร้ อยละ (percentage) และการหาค่าเฉลี�ย (mean) เพื�อวิเคราะห์
ข้ อมูลระบาดวิทยาทัว� ไปของกระบือในฟาร์ ม ความชุกของลักษณะ spoligotyping pattern และ
ความสัมพันธ์ของ spoligotyping pattern ระหว่างฟาร์ ม
2.วิเคราะห์โดยการทํา phylogenetic analysis โดยการนํา spoligotype pattern ที�ได้
จากตัวอย่างกระบือ 47 ตัว มาจัดหมวดหมูว่ า่ พบรูปแบบที�ไม่ซํ �ากันกี�รูปแบบแล้ วนํามาวิเคราะห์
โดยใช้ โปรแกรม MIRU-VNTRPLUS ใน www.miru-vntrplus.org (Katale et al., 2015) ได้
ลักษณะ NJ-Tree dendrogram
ผลการทดลอง
ผลการตรวจวิเคราะห์ โดยวิธี spoligotyping
พบ spoligotype pattern ที�แตกต่างกัน 4 รูปแบบ โดย pattern 1 เป็ นรูปแบบที�ไม่พบ
spacer ที� 1-16, 28 และ 39-43 pattern 2 เป็ นรูปแบบที�ไม่พบ spacer ที� 1-16, 28 และ 35-43
pattern 3 เป็ นรูปแบบที�ไม่พบ spacer ที� 1-16, 19, 28 และ 39-43 และ pattern 4 เป็ นรูปแบบ
ที�ไม่พบ spacer ที� 1-16, 21, 28 และ 39-43 ดังภาพที� 2 (Figure 2)
เมือ� นํา binary code ของตัวอย่างจํานวน 47 ตัวอย่างมาสืบค้ นในฐานข้ อมูล spoligotype
database ของ Mbovis.org เพื�อหา SB number พบดังนี �
1) ตัวอย่างหมายเลข 1 - 14, 16 - 28, 30 - 39 และ 41 - 47 รวม 44 ตัวอย่าง เป็น M.
bovis SB 1622
2) ตัวอย่างหมายเลข 15, 29 และ 40 รวม 3 ตัวอย่าง เป็นเชื้อ M. bovis มี spoligotype
pattern แต่ไม่เคยมีการลงทะเบียนในฐานข้อมูลมาก่อน

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□■■■■■■■■■■■□□□□■■■■■■■ M. tuberculosis H37Rv
■■□■■■■■□■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□ M. bovis BCG
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Negative control
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ pattern1
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■□□□□□□□□□ pattern2
□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ pattern3
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■□■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ pattern4

Figure 2. Four patterns of spoligotype detected in swamp buffalos as compare to
positive and negative control
จากนันนํ
� า binary code ทัง� 4 รูปแบบ มาสืบค้ นรูปแบบใน TBinsight และ SITVITWEB
พบทุกตัวอย่างเป็ นเชื �อ M. bovis subsp. caprae หรื อ M. bovis BOV_4 - caprae หรื อ
M. caprae โดยทุกตัวอย่างจะไม่มี spacer ที� 39-43 ซึ�งบ่งบอกความแตกต่างว่าไม่ใช่
M. tuberculosis เมื�อนํามาแยกเป็ นรายฟาร์ มพบความถี�ของรู ปแบบ spoligotype pattern
เป็ นดังตารางที� 1 (Table 1)
Table 1. Total number of spoligotype pattern of each farm
Farm
1
2
3
4
Total

Number
tested
32
3
2
10
47

Number of samples detected in each spoligotype pattern (%)
Pattern1 (%)
Pattern2 (%)
Pattern3 (%)
Pattern4 (%)
31 (96.9)
1 (3.1)
0 (0)
0 (0)
3 (100)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (100)
0(0)
0 (0)
0 (0)
8 (80)
0 (0)
1 (10)
1 (10)
44 (96.7)
1 (2.1)
1 (2.1)
1 (2.1)

ฟาร์ ม 1 มีรูปแบบเป็ น SB1622 จํานวน 31 ตัวอย่าง ส่วนอีก 1 ตัวอย่าง (15.SRS91/53)
พบว่าเป็ นรูปแบบที�ไม่เคยมีรายงานมาก่อน (Figure 3) ฟาร์ ม 2 กระบือจํานวน 3 ตัวอย่าง พบ
เป็ นชนิด SB1622 (Figure 4) ฟาร์ ม 3 กระบือจํานวน 2 ตัวอย่าง พบว่าทังหมดเป็
�
นแบบ SB1622
ดังภาพที� 5 (Figure 5) ฟาร์ ม 4 กระบือจํานวน 10 ตัวที�เป็ นวัณโรค พบว่าเป็ นรูปแบบ SB1622
จํานวน 8 ตัวอย่าง ส่วนอีก 2 ตัวอย่าง พบมีลกั ษณะ spoligotype pattern ที�แตกต่างจากสาย
พันธุ์ SB1622 เล็กน้ อย (Figure 6)
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□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 1.LPS32/49
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 2.SRS62/52
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 5.SRS95/41
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 6.SRS14/55
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 7.LPS48/47
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 8.SSS91/43
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 9.SRS62/47
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 10.SRS2/55
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 11.SRS22/48
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 12.SRS164/49
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 13.GBA33/44
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 14.SSS26/47
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■□□□□□□□□□ 15.SRS91/53
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 16.LPS14/49
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 18.SRS74/45
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 19.SRS65/53
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 21.SRS99/53
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 23.SRS1/47
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 24.LPS187/43
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 25.SRS25/43
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 26.SRS8/53
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 27.SSS31/52
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 28.LPS77/47
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 41.SRS9/55
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 42.SRS17/55
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 43.SRS44/46
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 44.LPS21/45
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 45.SSS5/45
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 46.LPS37/43
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 47.SRS18/45

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

□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 3.SRS107/50
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 4.SSS40/52
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 22.SRS122/47
Figure 4. Result of spoligotype patterns found in farm 2 (Total of 3 samples tested)

□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 17.SRS46/48
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 20.XSS4/38
Figure 5. Result of spoligotype patterns found in farm 3 (Total of 2 samples tested)

□□□□□□□□□□□□□□□□■■□■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 29.SSS26/49
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 30.SSS62/48
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 31.LPS84/48
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 32.SSS18/41
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 33.LPS106/47
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 34.SSS20/52
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 35.NAS5/46
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 38.LPS31/45
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 39.LPS78/44
□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■□■■■■■■□■■■■■■■■■■□□□□□ 40.LPS86/48
Figure 6. Result of spoligotype patterns found in farm 4 (Total of 10 samples tested)
นํามาวิเคราะห์ด้วยการทํา phylogenetic analysis โดยใช้ โปรแกรม MIRU-VNTRPLUS
ใน www.miru-vntrplus.org จะได้ รูปภาพลักษณะ NJ-Tree dendrogram (Figure 7) ดังนี �จาก
ภาพ phylogenetic tree แบบ NJ-Tree dendrogram พบว่า เชื �อทัง� 4 รูปแบบ อยูใ่ นกลุม่ ของ
M. caprae และยังมีความใกล้ ชิดกันของสายพันธุ์เชื �อมาก
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Figure 7. NJ-Tree dendrogram of 4 types found in this study (Buffalos (Kanlaya1,2,3,4))
วิจารณ์

จากการศึกษาพบทุกตัวอย่างเป็ นเชื �อ M. caprae ซึง� ในอดีตจัดอยูใ่ นกลุม่ M. bovis
และเป็ น subsp. caprae หรื อ ใน clade BOV_4-CAPRAE ซึง� นอกจากจะไม่พบ spacer
ลําดับที� 39-43 แล้ ว ยังไม่พบ spacer ที� 1, 3-16 และ 28 ด้ วย ซึง� เป็ นจุดที�แตกต่างระหว่าง
M. bovis caprae ออกจาก M. bovis bovis (Rodriguez et al., 2011) เมื�อนํามาวิเคราะห์
phylogenetic tree แล้ ว จากแผนภาพ NJ-Tree Dendrogram จะพบว่าเชื �อทัง� 4 รูปแบบ อยูใ่ น
กลุม่ เดียวกัน คือ M. caprae และแตกต่างจาก M. bovis โดย pattern 1 ที�ตรวจพบเป็ น SB1622
มีความใกล้ ชิดกับ pattern 3 มากที�สดุ รองลงมาคือ pattern 4 ส่วน pattern 2 มีความแตกต่าง
ของ spoligotype pattern จาก pattern 1 (SB1622) มากที�สดุ จึงเป็ นไปได้ สงู ว่า pattern 2,
3 และ 4 มีการเปลี�ยนแปลงของสารพันธุกรรมต่างไปจาก SB1622 ที�ตรวจพบเป็ นส่วนใหญ่
นับเป็ นรายงานครัง� แรกในประเทศไทยที�พบเชื �อสายพันธุ์นี � ซึง� de la Fuente et al. (2015) ได้
ศึกษาเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างเชื �อ M. bovis และ M. caprae โดยใช้
M. caprae SB0157 ที�พบรายงานโรคในโค แพะ แกะ กวาง หมูป่าและสุกร พบว่า M.
caprae มีระดับของรอยโรคที�รุนแรง และการกระจายของโรคอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ยงั คงมี
ความใกล้ชดิ ทางพันธุกรรมกับ M. bovis มากกว่า M. tuberculosis (de la Fuente et al., 2015)
ส่วน Rodriguez et al. (2011) รายงานการเกิดติดเชื �อ M. caprae ทีร� ะบาดในปศุสตั ว์ในประเทศ
สเปน โดยระหว่างปี ค.ศ. 1992-2009 พบรายงานในโค แพะ แกะ สุกร กวางป่ า หมูป่า กวาง
แดง และสุนขั จิ �งจอก โดยพบในโคมากที�สดุ รองลงมาคือแพะ พบ spoligotype pattern จํานวน
ทังสิ
� �น 15 รู ปแบบ ส่วนใหญ่พบ SB0157 และ SB0416 ถึงร้ อยละ 60 และ 22 ตามลําดับ

แต่ไม่พบมีรายงานของ SB1622 แต่อย่างใด สําหรับ SB0157 ทีพ� บในประเทศสเปนนันมี
� รายงาน
ในคนที�พบเป็ นวัณโรค ร้ อยละ 0.3 ด้ วย (Rodriguez et al., 2011) สอดคล้ องกับ Duarte et al.
(2008) ได้ ศกึ ษาได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ของลักษณะ spoligotype pattern ของวัณโรคทีม� สี าเหตุ
จาก M. caprae และ M. bovis ส่วนใหญ่เป็ น spoligotype ในกลุม่ ของ M. bovis ส่วนเชื �อที�เป็ น
M. caprae พบเฉพาะ SB0157 ซึง� ตรวจพบได้ ทงในแพะ
ั�
โค และสัตว์ป่า (Duarte et al., 2008)
สําหรับ SB1622 นันพบมี
�
รายงานการตรวจพบในคนที�ประเทศเยอรมนี จากรายงาน
ของ Kubica et al. (2003) พบว่าระหว่างปี ค.ศ. 1999 - 2001 ได้ ศกึ ษาเชื �อวัณโรคจากผู้ป่วย
ที�ติดเชื �อ M. bovis จํานวน 166 ราย พบมีสาเหตุจาก M. bovis subsp. bovis ร้ อยละ 61
และ M. bovis subsp. caprae ร้ อยละ 31 และมีการรายงาน SB1622 รวมอยูด่ ้ วย แสดงว่า
เชื อ� SB1622 สามารถเกิ ด โรคในคนได้ ซึ�ง M. caprae ที� พ บรายงานในคนส่ว นใหญ่
อยูท่ างตอนใต้ ของประเทศเยอรมนีที�มีชายแดนติดกับประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ที�พบการระบาด
ของ M. caprae จํานวนมากด้ วย (Kubica et al., 2003) ส่วนที�ประเทศสเปน โดย Rodriguez
et al. (2009) รายงานถึงคนไข้ ชาวสเปนที�โรควัณโรคจากเชื �อ M. bovis และ M. caprae
จํานวน 110 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 1.9 และ 0.3 ของโรควัณโรคในคนที�พบทังหมดตามลํ
�
าดับ
โดยร้ อยละ 73 พบว่ามีปัจจัยเสีย� งจากส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรได้ รับเชื �อจากการทําฟาร์ มปศุสตั ว์
และคนไข้ ที�เกิดในประเทศที�มีความชุกของโรควัณโรคโคในระดับสูง เช่น ประเทศที�อยูใ่ นทวีป
ยุโรปตอนกลาง ซึง� ในรายคนไข้ ทตี� รวจพบเชื �อ M. caprae ส่วนใหญ่เป็ นแบบ SB0157 ทีพ� บมาก
ในยุโรปนัน� เองและไม่พบเชื �อที�มีรูปแบบ SB1622 (Rodriguez et al, 2009) สอดคล้ องกับ
รายงานของ Predinger et al. (2014) ที�รายงานว่าส่วนใหญ่ M. caprae จะพบในคนไข้
วัณโรคแถบยุโรป และพบในจํานวนน้ อยเมื�อเทียบกับวัณโรคในคนที�พบทังหมด
�
เมื�อสืบค้ น
ใน SITWIT WEB พบว่ารูปแบบเป็ น SIT 1599 ซึง� เป็ นเชื �อทีอ� ยูใ่ น clade BOV_4 - CAPRAE
โดยพบว่า เชื �อ SIT 1599 นี �พบมีรายงานในคนทีส� หรัฐอเมริกา 2 สายพันธุ์ในปี 2001 และพบรายงาน
ในคนป่ วยทีเ� ยอรมนี 1 สายพันธุ์ แสดงว่าเชื �อทีพ� บนี �สามารถเกิดโรคได้ ในคนจึงต้ องมีการเฝ้าระวัง
กลุม่ เสีย� งด้ วย ส่วนเชื �อใน clade BOV_4 - CAPRAE นันพบมี
�
รายงานในระบบ SITVIT WEB
ทัว� โลกจํานวน 304 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่พบในทวีปยุโรป โดยพบรายงานมากที�สดุ ในประเทศ
เยอรมนี รองลงมาได้ แก่ สเปน อิตาลี ออสเตรี ย และฝรั�งเศส โดยพบร้ อยละ 36.8, 15.8, 10.9,
8.6 และ 7.9 ตามลําดับ นอกจากนี �ยังพบรายงานในประเทศโครเอเทีย กรี ซ ตูนีเซีย เนเธอร์ แลนด์
ฮังการี สหรั ฐอเมริ กา สวีเดน สาธารณรั ฐเชค เม็กซิโก ยูเครน เบลเยี�ยม ฮอนดูรัส และ
สหราชอาณาจักร ส่วนในทวีปเอเชียพบรายงานที�ประเทศบังคลาเทศ 2 ราย ไต้ หวัน 1 ราย
และยังพบในประเทศมาเลเซีย 1 ราย อีกด้ วย สําหรับในประเทศไทยยังไม่เคยพบมีรายงาน
คนป่ วยวัณโรคจากเชื �อ clade BOV_4 - CAPRAE มาก่อน โดยพบรายงานเชื �อวัณโรคใน
ระบบ SITVIT WEB จํานวน 285 สายพันธุ์ พบเป็ น M. tuberculosis จํานวน 8 สายพันธุ์ โดย
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สายพันธุ์ Beijing พบมากที�สดุ ถึงร้ อยละ 42.0 รองลงมาได้ แก่ EAI5, EAI2 - nonthaburi,
T1, EAI2-Manilla, T2, H3 และ EAI1-SOM พบร้ อยละ 16.9, 11.7, 3.9, 2.9, 2.3, 2.3 และ 1.3
ตามลําดับ และไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ ถงึ ร้ อยละ 9.5 (SITVIT WEB, 2016)
จากการศึกษาข้ อมูลพื �นฐานของฟาร์ มพบว่าทัง� 4 ฟาร์ มมีการเคลื�อนย้ ายกระบือไปมา
ระหว่างกันอยู่เป็ นระยะ การเกิดโรควัณโรคส่วนใหญ่จึงเป็ นกลุ่มเดียวกัน คือ M. caprae
ชนิด SB 1622 ถึงร้ อยละ 93.6 (44/47) และเป็ น SB number ใหม่อีก 3 รูปแบบ รวม 3 ตัว
โดยพบอยูใ่ นฟาร์ ม 1 จํานวน 1 ตัว และ ฟาร์ ม 4 จํานวน 2 ตัว แต่จากการทํา phylogenetic
analysis พบว่ายังอยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน คือ M. caprae และมีความใกล้ ชดิ ทางสายพันธุ์เชื �ออยูม่ าก
ซึ�งการเคลื�อนย้ ายสัตว์ไปมาระหว่างฟาร์ มเป็ นเหตุสําคัญให้ เชื �อหมุนเวียนอยู่ในฟาร์ มที�เป็ น
เชื �อสายพันธุ์เดียวกัน ซึง� Rodriguez et al. (2011) รายงานว่าเชื �อนี �สามารถติดต่อแพร่กระจาย
กันได้ ง่ายจากการเคลื�อนย้ ายสัตว์ เมื�อทําการซือ� ขายเพื�อเป็ นสัตว์ ทดแทนในฝูงหรื อพัฒนา
สายพันธุ์สตั ว์ในฟาร์ ม และพบว่าถึงแม้ การระบาดในโคที�พบจะเกิดขึ �นในพื �นที�ที�มีการเลี �ยงแพะ
หนาแน่น แต่พบว่าฟาร์ มร้ อยละ 86.7 ที�ติดเชื �อ M. caprae ไม่มีประวัติการสัมผัสกับสัตว์
สี�กระเพาะขนาดเล็กเลย แสดงว่าส่วนใหญ่ การติดเชื อ� มาจากสัตว์ เกิ ดการติดเชื อ� กันเอง
ภายในฟาร์ มและจากการเคลื�อนย้ ายสัตว์ระหว่างฟาร์ ม ส่วน Duarte et al. (2008) ได้ ศกึ ษา
อณูระบาดวิทยาของวัณโรคในประเทศโปรตุเกสโดยใช้ เทคนิค spoligotyping ของเชื �อ M. bovis
และ M. caprae ที�ได้ จากโค แพะ กวางแดงและสุกรป่ า จํานวน 293 ตัวอย่าง พบลักษณะ
spoligotype pattern แตกต่างกันถึง 29 รูปแบบ โดยพบเชื �อ M. bovis SB0121 มากทีส� ดุ ร้ อยละ
26.3 ส่วน M. caprae SB0157 นันเคยมี
�
รายงานตรวจพบในสเปนมาก่อนแล้ วด้ วยตรวจพบ
ร้ อยละ 2.4 ในแพะ โคและสุกรป่ าตามลําดับแสดงว่าเชื �อดังกล่าวสามารถทําให้ เกิดโรคได้ ใน
หลายชนิดสัตว์ไม่เฉพาะสัตว์ในตระกูลแพะเท่านัน� แต่อย่างไรก็ตามรายงานของ Duarte et al.
(2008) ตรวจไม่พบ M. caprae SB1622 เลย
สําหรับประโยชน์และข้ อดีของวิธี spoligotyping นันมี
� หลายอย่าง ได้ แก่ สามารถ
ตรวจได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องเพาะเชื �อ เพียงสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างทูเบอร์ เคิลหรื ออวัยวะ
ที�ให้ ผลบวกด้ วยวิธี PCR มาตรวจก็สามารถใช้ ได้ ใช้ เวลาน้ อยในการตรวจเพียง 1 - 2 วัน ราคา
ต่อหน่วยตํ�า (Smith, 2013) การสืบค้ นในฐานข้ อมูลทัง� TBinsight, SITVITWEB และ Mbovis.
org ไม่ยุ่งยาก ส่วนข้ อจํ ากัดของวิธีนีม� ีอยู่บ้าง ได้ แก่ การเตรี ยมสารทดสอบและขัน� ตอน
การทดสอบที�ต้องใช้ เครื� องมือที�เฉพาะ เช่น miniblotter และที�สําคัญเมมเบรนสามารถตรวจ
ได้ ถงึ ครัง� ละ 41 ตัวอย่าง เนื�องจาก miniblotter มี 45 ช่อง จึงเหลือไว้ สําหรับขอบทังสองข้
�
าง
เป็ น negative control และ 2 ช่องสําหรับ positive control ดังนันการทดสอบแต่
�
ละครัง�
ควรจะมีจํานวนตัวอย่างที�มากพอสมควรถึงจะมีราคาต่อตัวอย่างที�ตํ�าและประหยัดนํ �ายาหรื อ
สารทดสอบ นอกจากนี �ผู้ตรวจต้ องมีความชํานาญอย่างมากในทุกขันตอน
�

จากการศึกษาวัณโรคในกระบือปลักในครัง� นี �จะพบว่าเชื �อ M. caprae ที�พบไม่เคย
มีรายงานในคนในประเทศไทยมาก่อนแต่เคยมีรายงานในคนด้ วย ถึงแม้ อบุ ตั ิการณ์จะตํ�าและ
น้ อยกว่า M. bovis แต่ก็ควรเฝ้าระวังโรคในกลุม่ เสี�ยง ได้ แก่ คนเลี �ยง สัตวแพทย์ สัตวบาล
โดยให้ มีแผนการตรวจสุขภาพเจ้ าหน้ าที�เป็ นประจําตามโปรแกรม การตรวจพบเชื �อทังหมด
�
เป็ นเชื �อ M. caprae ไม่พบเชื �อ MTBC ชนิดอื�นๆ เลย และ spoligotyping pattern เป็ นรูปแบบ
เดียวกันเกือบทังหมด
�
ทําให้ การวางแผนควบคุม ป้องกันโรคสามารถทําได้ งา่ ยยิง� ขึ �น อย่างไรก็ดี
การพบลักษณะ spoligotyping pattern ในบางตัวมีความแตกต่างบ้ างแสดงว่าเชื �อเกิดการ
เปลี� ย นแปลงตัว เองไปตลอดเวลา จึง ควรใช้ วิ ธี spoligotyping นี ต� รวจเฝ้า ระวัง ไปด้ ว ย
อย่า งต่อ เนื� อ ง และควรมี ก ารศึก ษาวิ จัย ควบคู่ไ ปด้ ว ยเพื� อ พัฒ นาองค์ ค วามรู้ ทางวิ ช าการ
เกี�ยวกับโรควัณโรคในกระบือปลักให้ สามารถตอบโจทย์และนําไปใช้ ประโยชน์ได้ จริง ซึง� งานวิจยั
ที�ควรศึกษาเพิ�มเติม ได้ แก่ การพัฒนาเทคนิคการทดสอบโรคอย่างง่ายสําหรั บใช้ ในพืน� ที�
ได้ อย่างรวดเร็ วและแม่นยํา มีราคาถูก เพื�อให้ ทดสอบโรคได้ ครอบคลุมมากยิ�งขึ �น การศึกษา
อณูระบาดวิทยาในภาพรวมเพิ�มเติม เนื�องการศึกษาในครัง� นี �ศึกษาเฉพาะฟาร์ มที�เกิดโรคใน
พื �นที� 4 จังหวัดที�มีความเชื�อมโยงกันในการเคลื�อนย้ ายสัตว์ไปมาระหว่างฟาร์ ม ทําให้ ลกั ษณะ
spoligotype pattern มีลกั ษณะที�เหมือนกันเกือบทังหมด
�
มีการเปลี�ยนแปลงบ้ างเล็กน้ อย
จึงควรตรวจตัวอย่างสัตว์ที�ตายจากวัณโรคในพื �นที�อื�น ๆ และสัตว์ชนิดอื�นเพิ�มเติม เช่น โคเนื �อ
โคนมและช้ าง รวมถึงการศึกษาความรุนแรงของเชื �อ M. caprae อีกด้ วย การศึกษาตัวเชื �อด้ วย
whole genome sequencing (de la Fuente et al., 2015) การศึกษาวัคซีนป้องกันโรควัณโรค
ในโค - กระบือ (Vordermeier et al., 2014) เพื�อให้ ทราบข้ อมูลชนิดของเชื �อที�เป็ นสาเหตุทงหมด
ั�
รวมถึงได้ องค์ความรู้และนวัตกรรมที�เกี�ยวข้ องกับโรคนี �อย่างสมบูรณ์ทกุ ด้ านเพื�อนํามาวางแผน
แก้ ไขปั ญหาต่อไป
สรุป

จากการศึกษาอณูระบาดวิทยาของเชื �อวัณโรคในกระบือปลักด้ วยวิธี spoligotyping
พบเป็ นเชื �อ M. caprae ซึง� ในอดีตจัดอยูใ่ นกลุม่ M. bovis และเป็ น subspecies caprae หรื อ
ใน clade BOV_4 - CAPRAE ส่วนใหญ่ spoligotype pattern เป็ น SB 1622 ส่วนอีก 3
pattern ไม่เคยพบมีรายงานมาก่อน และพบว่าการกระจายตัวของเชื �อวัณโรคในกระบือทัง� 4
ฟาร์ มนัน� เป็ นเชื �อชนิดเดียวกันและส่วนใหญ่ถงึ ร้ อยละ 93.6 เป็ นรูปแบบ spoligotype pattern
ชนิด SB1622 นับเป็ นรายงานครัง� แรกในประเทศไทย
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RESEARCH ARTICLE
Correlation between academic achievement (GPA)
and emotional quotient of preclinical students
of the Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University,
in the academic year 2015
Chuleeporn Saksangawong1*, Tugsaporn Talalug2 , Jintana Singkhornard3

Abstract

Objective - To study the correlation between academic achievement (GPA) and emotional
quotient of preclinical students of the Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University.
Materials and methods - A total of 229 preclinical students in the academic year 2015,
answered a questionnaire, asking about their personal information, and the emotional
intelligence questionnaire designed by Department of Mental Health. The answer was retrieved
during January to March 2016.
Results – The students were 160 females, 65 males, and 4 transgenders, age between
18-30 years. The majority of the students were Buddhists, domicile in the northeast region,
live in private residences, and had family monthly income of more than 50,000 bahts.
Students had an average grade points of 3.24 ± 0.58. Most students were happy with their
life at a medium level. Mean scores of emotional intelligence in the goodness field,
intelligence field and happiness field were (57.38 ± 5.04), (53.75 ± 5.84), and (53.75 ± 5.84),
respectively. The emotional intelligence of the students in all three years was not different.
Female students had higher emotional intelligence in the goodness field and overall
emotional intelligence than male students. Factors affecting academic achievement of
the students were sex, grade, age, family income, and the effort and dedication to learning.
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Conclusion - Emotional intelligence of the students was in the normal standard and
did not correlate with the students’ academic achievement.

Keywords: emotional intelligence, student, academic achievement
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บทความวิจัย
ความสัมพันธระหวางผลการเรียน (GPA)
และความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา ระดับพรีคลีนิก
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปการศึกษา 2558
ชุลีพร ศักดิ์สงาวงษ 1* ทักษศภรณ ตาละลักษณ 2 จินตนา สิงขรอาจ 3

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน (GPA) และความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษาระดับพรีคลีนิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิธีการดําเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับพรีคลินิก จํานวน 229 คน ประจําปี 2558
ตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ
กรมสุขภาพจิต ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2559
ผลการศึกษา นักศึกษาเป็ นเพศหญิง 160 คน เพศชาย 65 คน เพศทีส� าม 4 คน อายุในช่วง
18-30 ปี ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ภูมิลําเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พักอาศัยที�หอพัก
เอกชน รายได้ ของครอบครัวนักศึกษามากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน นักศึกษามีเกรดเฉลีย� สะสม
3.24±0.58 นักศึกษามีความพอใจปานกลางในการดํารงชีวติ ของตนเอง คะแนนเฉลีย� ความฉลาด
ทางอารมณ์ด้านดี (57.38±5.04) คะแนนด้ านเก่ง (53.75±5.84) และด้ านสุข (53.75±5.84)
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาทัง� 3 ชันปี
� ไม่แตกต่างกันแต่นกั ศึกษาเพศหญิงมีความฉลาด
ทางอารมณ์ด้านดีและความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกว่านักศึกษาชาย ปั จจัยที�มีตอ่ ผล
สัมฤทธิท� างการเรียน คือ เพศ ชันปี
� อายุ รายได้ ของครอบครัวและความพยายามและทุม่ เทกับการเรียน
ข้อสรุป ความฉลาดทางอารมณ์ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักศึกษาอยู่ในระดับปกติ
คําสําคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์ นักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
3
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
1
2
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บทนํา
การศึ ก ษาเป็ น กระบวนการเรี ย นรู้ เพื� อ ความเจริ ญ งอกงามของบุ ค คลและสัง คม
โดยเฉพาะการศึกษาระดับปริ ญญา กํ าหนดว่าการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มุ่งส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยนได้ พฒ
ั นาความรู้ และความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประ
ยุกต์ทฤษฏีไปสู่การปฏิบตั ิ การริ เริ� ม การพัฒนาทังวิ
� ชาการและวิชาชีพ (Office of National
Education, Ministry of Education, 2003) การศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงเป็ นแหล่งสร้ างองค์ความรู้
และทรัพยากรมนุษย์ที�สําคัญของสังคม แม้ สิ�งที�นบั เป็ นปั จจัยสําคัญในการได้ มาซึ�งบัณฑิต
ที� มี คุณ ภาพประการหนึ� ง คื อ กระบวนการคัด เลื อ ก แต่ เ มื� อ นัก ศึก ษาเข้ า มาศึก ษาแล้ ว
การสัง� สอนจากอาจารย์ การใฝ่ เรี ยนรู้ รวมทังปั
� จจัยสภาพแวดล้ อม ปั จจัยส่วนตัว เช่น เพศ
ศาสนา ภูมิลําเนา สภาพครอบครั ว การจัดการชี วิต และความฉลาดทางอารมณ์ โดยที�
กรมสุขภาพจิตได้ พฒ
ั นาแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ให้ สอดคล้ องกับบริบทของคนไทย
แบ่งเป็ น 3 ด้ านหลัก คือ ด้ านดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้ องการ
ของตนเอง รู้จกั เห็นใจผู้อื�น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ด้ านเก่ง หมายถึง ความสามารถ
ในการรู้จกั ตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินในแก้ ปัญหา และแสดงออกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีสมั พันธภาพที�ดกี บั ผู้อื�น และด้ านสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวติ อย่าง
เป็ นสุข มีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต และมีสขุ ทางใจ (Department of Mental Health,
2000) ซึง� สิง� ที�กล่าวมาข้ างต้ นสามารถส่งผลต่อผลการเรี ยนระดับมหาวิทยาลัยได้ ประกอบกับ
ที�คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพนั ธกิจผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที�กอปรด้ วย
วิทยา จริยา และปั ญญาโดยที�เนื �อหาความรู้ ในชันพรี
� คลินิกศึกษาในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์การ
สัตวแพทย์พื �นฐานเป็ นนักศึกษาชันปี
� ที� 1-3 เรี ยนรู้กอ่ นเข้ าสูเ่ นื �อหาทักษะวิชาชีพการสัตวแพทย์
ในช่วงดังกล่าวนักศึกษาทังสามชั
�
นปี
� สว่ นใหญ่มที งการศึ
ั�
กษารายวิชาทังจากภายนอกและภายใน
�
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึง� เป็ นช่วงพัฒนาและสร้ างทัศนคติความเข้ าใจเกีย� วกับวิชาชีพสัตวแพทย์
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และเป็ นช่วงอายุที�คาบเกี�ยวกับเยาวชนและผู้ใหญ่ การแสวงหา
ความรู้ การปรับตัวเพื�อดําเนินชีวิตในสังคม การเรี ยนรู้และความฉลาดทางอารมณ์เป็ นการใช้
ศักยภาพตนเองให้ อยูก่ บั ตนเอง และผู้อนื� ได้ อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จ ดังนันผู
� ้ วจิ ยั
จึงมีความสนใจความสัมพันธ์ของผลการเรียน (GPA) กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
ระดับพรีคลีนกิ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการศึกษา
1.ประชากร
ประชากรเป็ นนักศึกษาชันปี
� ที� 1-3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การ
ศึกษา 2558 จากทังหลั
� กสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวน 229 คน
2. ตัวแปรที�ศก
ึ ษา
ข้ อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ได้ แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับชันปี
� ภูมิลําเนา ที�พกั อาศัย
ผู้ปกครองนักศึกษา อาชีพผู้ปกครอง สถานภาพครอบครัว ผู้มีอิทธิพลต่อการกําหนดแนวทาง
ชีวติ รายได้ ของครอบครัวเฉลีย� ต่อเดือน จํานวนพี�น้อง ลักษณะของครอบครัว ปั ญหาส่วนบุคคล
ความพอใจในพฤติกรรมภาพรวมตน และความพยายามและทุม่ เทกับการเรี ยน
ผลสัมฤทธิ� ทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถทางการเรี ยนของผู้เรี ยนทัง� ในด้ าน
การศึกษาเล่าเรี ยนและการปฏิบตั ิ ซึง� สามารถวัดออกมาเป็ นเกรดเฉลี�ยสะสม
ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดําเนินชีวติ อย่างสร้ างสรรค์
และมีความสุข การรู้จกั ความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื�อการพัฒนาและการใช้ ศกั ยภาพ
ตนเองในการดําเนินชีวิตครอบครัว การทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื�นได้ อย่างมีความสุขและ
ประสบความสําเร็จ
3. เครื� องมือวิจยั
เครื� องมือที�ใช้ ในการวิจยั มี 2 ส่วน คือ
1. แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
ให้ ผ้ เู ชี�ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 3 ท่าน เพื�อหาค่าความตรงเชิงเนื �อหา หลังจากนันนํ
� า
แบบสอบถามมาปรับแก้ ไขเพิ�มเติมตามความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้เชี�ยวชาญ และ
นําไปทดสอบกับนักศึกษาที�มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันกับนักศึกษาที�จะทําการวิจยั จํานวน 30 คน
แล้ วตรวจสอบความเที�ยงตรงของเนื �อหาได้ เท่ากับ 0.85 จึงนําแบบสอบถามไปเก็บข้ อมูล
2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต มีการให้ คะแนน รวมคะแนน
และแปลผลแต่ละด้ านและโดยรวมตามที�กรมสุขภาพจิตกําหนดจํานวน 52 ข้ อ แบ่งเป็ น 3 ด้ าน
1).ด้ านดี จํานวน 18 ข้ อ แยกเป็ นตัวชี �วัด ควบคุมตนเอง จํานวน 6 ข้ อ เห็นใจผู้อื�น
จํานวน 6 ข้ อ รับผิดชอบ จํานวน 6 ข้ อ
2). ด้ านเก่ง จํานวน 18 ข้ อ แยกเป็ นตัวชี �วัด มีแรงจูงใจ จํานวน 6 ข้ อ ตัดสินใจและ
แก้ ปัญหา จํานวน 6 ข้ อ สัมพันธภาพ จํานวน 6 ข้ อ
3). ด้ านสุข จํานวน 16 ข้ อ แยกเป็ นตัวชี �วัด ภูมิใจตนเอง จํานวน 4 ข้ อ พอใจชีวิต
จํานวน 6 ข้ อ สุขสงบทางใจ จํานวน 6 ข้ อ
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนการเก็บข้ อมูล ผู้วิจยั แนะนําชี �แจงการตอบแบบสอบถามเพื�อให้ เห็นความสําคัญ
ของการตอบแบบสอบถามและรอรับแบบสอบถาม 229 ชุด เมื�อนักศึกษาทําเสร็ จเรี ยบร้ อย
ระหว่างเดือน มกราคมถึงเดือนมีนาคม 2559 หลังจากนันค้
� นหาฐานข้ อมูลทุตยิ ภูมิ คือ ผลการ
เรียนเฉลีย� (GPA) ปี พ.ศ. 2558 ของนักศึกษา จากสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
5. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS version 19
1. การรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล เบื �องต้ นโดยใช้ สถิตพิ รรณาคํานวณ
หาสถิตเิ บื �องต้ นข้ อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ด้ วยการแจกแจงความถี� ร้ อยละ ค่าเฉลี�ย
2. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ข้อมูลส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์ แต่ละด้ านและ
ผลสัมฤทธิ�ในการเรียน แล้ วนําความฉลาดทางอารมณ์แต่ละด้ านและโดยรวมมาแจกแจงคะแนน
ค่าเฉลี�ย ค่าสูงสุด ค่าตํ�าสุด และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน พร้ อมทังแปลผลเกณฑ์
�
การให้ คะแนน
ตามองค์ประกอบหลัก 3 ด้ าน โดยคะแนนเกณฑ์ปกติของความฉลาดทางอารมณ์ด้านความดี
คือ 48 - 58 ความฉลาดทางอารมณ์ด้านความเก่ง คือ 45-59 และความฉลาดทางอารมณ์
ความสุข คือ 42-56 ความฉลาดทางอารมณ์แต่ละด้ านแปลความหมายคะแนนเป็ น 3 ระดับ
คือ ระดับตํ�ากว่าปกติ ระดับปกติ และระดับสูงกว่าปกติ ส่วนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมี
คะแนนเกณฑ์ปกติ คือ 138 - 170 (Department of Mental Health, 2000)
ผลการศึกษาและวิจารณ์
1. ข้ อมูลทั�วไปสถานภาพส่ วนบุคคล
นักศึกษาระดับพรี คลีนิก จํานวน 229 คน แยกเป็ นชันปี
� ที� 1 จํานวน 85 คน ชันปี
� ที� 2
จํานวน 71 คน ชันปี
� ที� 3 จํานวน 73 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นสัดส่วนนักศึกษาเพศ
หญิงต่อเพศชาย 2.46 ต่อ 1 และมีเพศที�สาม 4 คน ซึง� สัดส่วนนักศึกษาหญิงต่อนักศึกษาชาย
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Lerd-Nuntakorn (2000)
นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 – 20 ปี และมีอายุระหว่าง 25-30 ปี จํานวน 4 คน
มีภมู ลิ าํ เนาอยูภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพหี� รือน้ องจํานวน 1 คน มีผ้ ปู กครองซึง� เป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยหลักคือ บิดามารดา ส่วนใหญ่บดิ ามารดาอยูด่ ้ วยกัน รับราชการ รายได้ ของครอบครัว
มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน มีเกรดเฉลี�ยสะสม 3.24±0.58 ค่าพิสยั 1.72 - 3.94 นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี�ยสะสมดี

นักศึกษาส่วนใหญ่ พักอาศัยที�หอพักเอกชนจํานวน 111 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.47
รองลงมานักศึกษาพักอาศัยที�หอพักมหาวิทยาลัยจํานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.17
ซึ�งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Lerd-Nuntakorn (2000) ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ พักอาศัย
ที�หอพักเอกชน นักศึกษาส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ มีจํานวน 220 คน คิดเป็ นร้ อยละ 96.07
รองมาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และลัทธิชนิ โต ตามลําดับ ครอบครัวของนักศึกษาส่วนใหญ่
มีลกั ษณะอบอุน่ มากที�สดุ คิดเป็ น ร้ อยละ 64.63 มีลกั ษณะรักใคร่ปรองดองมากที�สดุ คิดเป็ น
ร้ อยละ 58.52 มีสมาชิกครอบครัวสนิทสนมมากที�สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 55.90 มีลกั ษณะช่วยเหลือ
กันมากที�สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 66.81 มีลกั ษณะมีเวลาให้ บตุ รมากที�สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 51.09
ผู้ที�มีอิทธิพลต่อการกําหนดแนวทางชีวิตพฤติกรรมส่วนใหญ่คือ มารดา คิดเป็ นร้ อยละ
39.74 รองลงมาคือ บิดา คิดเป็ นร้ อยละ 18.78 และด้ วยตนเอง (นักศึกษา) คิดเป็ นร้ อยละ 11.35
ตามลําดับ
นักศึกษาส่วนใหญ่ มีการวางแผนการเรียนเพือ� ให้ จบการศึกษาภายใน 6 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
72.05 และทราบความคาดหวังของผู้ปกครองเพื�อให้ จบการศึกษาภายใน 6 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
82.10
ปั ญหาส่วนตัวของนักศึกษาในปั จจุบนั ส่วนใหญ่ คือ ปั ญหาการจัดการด้ านเวลา คิดเป็ น
ร้ อยละ 35.37 รองลงมา คือ ปั ญหาการเรี ยน คิดเป็ นร้ อยละ 16.15 ตามลําดับ และมีปัญหาอื�นๆ
ของนักศึกษาได้ แก่ สุขภาพ การเงิน เพื�อน แฟน ครอบครัว แต่ทงนี
ั � �นักศึกษาส่วนใหญ่พอใจ
ปานกลางในการดํารงชีวิตของตนเองจํานวน 153 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.81 รองลงมา คือ
พอใจมากในการดํารงชีวิตของตนเองจํานวน 51 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.27 พอใจน้ อยในการ
ดํารงชีวิตของตนเองจํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.61 และมีนกั ศึกษา 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ
1.31 ที�ไม่พอใจในการดํารงชีวิตของตนเอง
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความพยายามและทุ่มเทกับการเรียน
ค่าเฉลีย� ความพยายามและทุม่ เทกับการเรี ยน นักศึกษาชันปี
� ที� 1 เพศที�สาม คิดเป็ นร้ อยละ
80.00 สําหรับเพศหญิงคิดเป็ น ร้ อยละ 68.95 ซึง� ใกล้ เคียงกับเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 68.35
นักศึกษาชันปี
� ที� 2 เพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 73.08 มีคา่ เฉลี�ยความพยายามและทุม่ เทกับการ
เรียนมากทีส� ดุ รองลงมาคือนักศึกษาเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 69.58 และเพศทีส� าม คิดเป็ นร้ อยละ
50.00 และนักศึกษา ชัน� ปี ที� 3 เพศหญิ ง มีความพยายามและทุ่มเทกับการเรี ยนมากที�สดุ
คิดเป็ นร้ อยละ 71.37 รองลงมาคือ นักศึกษาเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 63.00 ส่วนนักศึกษา
เพศที�สาม คิดเป็ นร้ อยละ 60.00
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูลความฉลาดทางอารมณ์

นักศึกษาชัน� ปี ที� 1 ถึงชัน� ปี ท�ี 3 มีความฉลาดทางอารมณ์ ไม่แตกต่างกัน โดยเฉลี�ย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติทงั � ด้ านดี ด้ านเก่ง ด้ านสุข และความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวม
ดังตารางที� 1 (Table 1) แสดงถึงนักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นผู้มีความสามารถในการปรับตนเอง
ให้ เ ข้ า กับ สัง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุข ควบคุม อารมณ์ ไ ด้ ดี ส ามารถทํ า งานหรื อ อยู่ใ นสัง คม
ถูกกาละเทศะ สอดคล้ องกับการศึกษา Chanabun and Milun (2009), Moopayak et al.,
(2015) และ Naorungroj et al., (2016) ที�ระบุแม้ วา่ นักศึกษาจะอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมการศึกษา
ที�แตกต่างกันทุกชันปี
� นักศึกษาต่างพยายามปรับเปลี�ยนพฤติกรรมจากที�ไม่พึงประสงค์ไปสู่
พฤติกรรมพึงประสงค์ นักศึกษาสามารถปรับและบังคับตนเองให้ แสดงออกอย่างเหมาะสมเพื�อ
ให้ ตนเกิ ดความรู้ สึกมั�นคงพอใจ ซึ�งผลนี � ต่างจากการศึกษาของ Pattayanant (1999),
Punnitamai (1999), Chitchutvong (2003) และ Jalearnwutwitaya (2009) ที�พบว่านักศึกษา
ที� อ ยู่ใ นชัน� ปี ก ารศึก ษาสูง มี วุฒิ ภ าวะมากขึน� มี ก ารปรั บ ตัว ในการเรี ย นรู้ ผู้อื� น และสัง คม
ส่งผลให้ มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างในช่วงวัยที�ตา่ งกัน โดยทุกคนมีภาวะอารมณ์พื �นฐาน
เหมือนกันแต่มีระดับที�แตกต่างกัน ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคลในช่วงวัยที�แตกต่างกัน
อาจมีระดับความฉลาดทางอารมณ์ แตกต่างกันในบุคคลเดียวกันเนื�องจากการศึกษาอบรม
อายุและประสบการณ์ที�เพิ�มขึ �นตามระดับอายุ
นัก ศึก ษาเพศที� ส ามชัน� ปี ที� 1จํ า นวน 1 คน ชัน� ปี ที� 2 จํ า นวน 1 คนและชัน� ปี ที� 3
จํานวน 2 คน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยเฉลี�ยอยูใ่ นระดับสูง สูงปานกลาง และปกติ ตาม
ลําดับ ประกอบกับจากการศึกษานักศึกษาระดับพรีคลีนกิ จํานวน 229 คน พบว่ามีนกั ศึกษา 10 คน
(ร้ อยละ 4.37) มีความฉลาดทางอารมณ์ ในด้ านต่างๆ ตํ�ากว่าค่าปกติ ซึ�งสอดคล้ องกับ
Moopayak et al., (2015) ทีพ� บว่ามีนกั ศึกษาร้ อยละ 5.3 ซึง� กระจายอยูใ่ นทุกชันปี
� มีความฉลาด
ทางอารมณ์ ตํ� า กว่ า ค่ า ปกติ เ ช่ น กัน ทัง� นี อ� าจเนื� อ งจากความฉลาดทางอารมณ์ ส่ว นหนึ� ง
มีการพัฒนามาตังแต่
� วยั เด็กและวัยรุ่นก่อนเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัย และการเผชิญกับปั ญหา
ในชีวติ ทังด้
� านครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจปัจจุบนั ทีแ� ตกต่างกัน แต่ผลที�ได้ เป็ นการประเมิน
โดยสังเขปต่อพัฒนาในแต่ละด้ านของความฉลาดทางอารมณ์ ซึง� สามารถปรับเปลี�ยนดีขึ �นได้
ถ้ านักศึกษาปรับตนเองเพื�อดํารงชีวิตให้ สามารถควบคุมตนเอง เห็นใจผู้อื�น มีความรับผิดชอบ
มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ ไขปั ญหา มีสมั พันธภาพกับทุกคน ร่วมทังมี
� ความภูมิใจตนเอง
พอใจในการดําเนินชีวิต และสุขสงบทางใจ (Department of Mental Health, 2000)

Table 1. The score of emotional intelligence of the students of all three years
Emotional
intelligence

No.of
Students

Mean

High

Low

Standard
deviation

Normal Score

Goodness

229

57.38

72.00

42.00

5.04

48-58

Intelligence

229

53.75

70.00

39.00

5.84

45-59

Happiness

229

53.75

70.00

39.00

5.84

42-56

Overall

229

164.87

206.00

132.00

14.73

138-170

4. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัย ต่างๆ กับความฉลาดทางอารมณ์

ปั จจัยที�มีความสัมพันธ์กบั ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมที�ระดับนัยสําคัญ (p<0.05)
(Table 2) ได้ แก่ เพศ โดยทีน� กั ศึกษาเพศหญิงมีความฉลาดทางอารมณ์สงู กว่าเพศชาย สอดคล้ อง
กับการศึกษา Punnitamai (1999), Choochom (2007), Jalearnwutwitaya (2009) และ
Tepwarachai et al., (2010) เนื�องจากเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างในด้ านสรี รวิทยา
จากผู้หญิงมีพฒ
ั นาการสมองซีกซ้ ายได้ ดีกว่า ซึง� ควบคุมในด้ านความคิดวิเคราะห์ ตลอดจน
บทบาททางสังคมที�ผ้ หู ญิง ได้ รับการเอาใจใส่อบรมเลี �ยงดูจากผู้ปกครอง ความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื�น การช่วยเหลือจากผู้อื�นมากกว่าเพศชาย
ปัจจัยทีม� คี วามสัมพันธ์กบั ทังความฉลาดทางอารมณ์
�
แต่ละด้ านและความฉลาดทางอารมณ์
โดยรวม (Table 2) ที�ระดับนัยสําคัญ 0.01 ได้ แก่ ความพยายามและทุม่ เทในการเรี ยน แสดงว่า
นักศึกษาทีม� คี วามพยายามและทุม่ เทสูงจะมีความฉลาดทางอารมณ์ทสี� งู ด้วย แต่พบว่าผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียนกับความฉลาดทางอารมณ์ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั สอดคล้ องกับการศึกษา (Treepun,
2009; Uojalearnsuk and Maneepun, 2010)
ปั จจัยที�มีความสัมพันธ์ กบั ผลสัมฤทธิ�ทางการเรี ยน (Table 2) ที�ระดับนัยสําคัญ 0.05
ได้ แก่ เพศ รายได้ ของครอบครัว นันคื
� อนักศึกษาเพศหญิงมีผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนดีกว่านักศึกษา
ชาย โดยนักศึกษาหญิงมีผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาชาย (r = -0.155) ซึง� สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ Ussaha and Phuackchantuck (2009) ที�ศกึ ษาเกี�ยวกับความตังใจเรี
� ยน
ของนักศึกษาซึง� พบว่า นักศึกษาหญิงมีความตังใจ
� ติดตามงานที�ได้ รับมอบหมายและสอบถาม
ผู้สอนอย่างต่อเนื�องมากกว่านักศึกษาชาย และนักศึกษาทีม� คี รอบครัวมีรายได้ น้อย มีผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียนดีกว่านักศึกษาทีค� รอบครัวมีรายได้ มากกว่า (r = -0.138) จากการศึกษานี � มีจาํ นวน
เพียง 7 และ 14 ครอบครัว ทีม� รี ายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท และมีรายได้ 10,000-20,000 บาท
ต่อเดือน ตามลําดับ ซึง� ส่วนใหญ่ได้ รับทุนการศึกษา และกู้ยืมเงินเพื�อการศึกษาจึงให้ นกั ศึกษา
มีความมุง่ มัน� ประสบความสําเร็จในการเรียนค่อนข้ างสูง
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ปัจจัยทีม� คี วามสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน (Table 2) ทีร� ะดับนัยสําคัญ 0.01 ได้ แก่
ชันปี
� อายุ และความพยายามและทุม่ เทกับการเรี ยน แสดงว่านักศึกษาที�มีอายุน้อยหรื อชันปี
� ที�
ตํ�ามีผลสัมฤทธิ�ทางการเรี ยนดีกว่ารุ่ นพี� (ชันปี
� ที�สงู กว่า) มีความสัมพันธ์ กนั ค่อนข้ างน้ อย คือ
r = -0.338 และ r = -0.365 ตามลําดับ โดยทัว� ไปนักศึกษาชันปี
� ที� 1 มีผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนสูง
เนื�องจากตามหลักสูตรจะเรี ยนในรายวิชาศึกษาทัว� ไปซึง� ไม่ใช่วิชาเรี ยนของคณะฯ ซึง� ต่างจาก
ชันปี
� การศึกษาทีส� งู ขึ �นจะมีการเรียนในรายวิชาคณะเพิม� ตามลําดับ ทําให้ ต้องปรับตัวตามบทบาท
นักศึกษาสัตวแพทย์ทงในภาคทฤษฎี
ั�
และปฏิบตั ิ ทําให้ เคร่ งเครี ยด ประกอบกับเวลาในการ
ผ่อนคลายน้ อยอาจทําให้ เกิดความท้ อถอยได้ และนักศึกษาทีม� คี วามพยายามและทุม่ เทสูงจะมีผล
การเรียนทีด� ี (r = 0.216) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Wongjun (2011) การทีน� กั ศึกษาเข้ าช้ั นเรียน
อย่างสมํ�าเสมอ การซักถามและตอบคําถามในช้ั นเรี ยน รวมทังหากนั
�
กศึกษาไม่เข้ าใจในขณะ
ทีอ� าจารย์สอนจะรีบซักถามทันทีจะมีผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนทีส� งู
Table 2. Correlation of personal information and academic achievement with the emotional
quotient
Correlation (r)
Total 229 students

Goodness

Emotional quotient
Intelligence
Happiness

Total

Academic
achievement

Year of student

-0.007

-0.046

-0.046

-0.027

-0.365**

Sex

-0.118

-0.113

-0.113

-0.145*

-0.155*

Age

0.008

0.066

0.066

0.055

-0.338**

Domicile

0.024

0.071

0.071

0.058

0.092

Family status

0.139

0.140

0.140

0.146

-0.006

Family income

-0.049

0.033

0.033

0.003

-0.138*

No.of Brother and sister

-0.081

-0.052

-0.052

-0.069

0.000

Effort and dedication
to learning
Emotional quotient

0.216**

0.216**

0.184 **

0.143**

0.216**

Goodness

1.000

Intelligence

0.471**

1.000

Happiness

0.471**

1.000

1.000

Overall

0.716**

0.953**

0.953**

* p-value ≤ 0.05, ** p-value ≤ 0.01

0.061
0.006
0.006
1.000

0.026

สรุปและวิจารณ์
นักศึกษาระดับพรี คลินิกจํานวน 229 คน ที�ศกึ ษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ประจําปี 2558 เป็ นนักศึกษามาจากหลากหลายวัฒนธรรม หลากหลายสถานภาพ
ทางสังคม ทุกภูมิภาคของประเทศไทย นักศึกษาทัง� 3 ชันปี
� มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน แต่นกั ศึกษาเพศหญิงมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีและความฉลาดทางอารมณ์
โดยรวมมากกว่านักศึกษาชาย นอกจากนี �ปั จจัยคือ นักศึกษาเพศหญิง ชันปี
� ที�ตํ�า อายุน้อย
รายได้ ของครอบครัวที�ตํ�า และความพยายามและทุ่มเทกับการเรี ยนที�สงู มีผลต่อผลสัมฤทธิ�
ทางการเรี ยนที�สงู กว่านักศึกษาเพศชาย ชันปี
� ที�สงู อายุมาก รายได้ ของครอบครัวที�สงู และ
ความพยายามและทุม่ เทกับการเรี ยนที�ตํ�ากว่า
ความฉลาดทางอารมณ์ ข องนัก ศึก ษาส่ว นใหญ่ โ ดยเฉลี� ย อยู่ใ นระดับ ปกติ นัน� คื อ
นัก ศึก ษามี ค วามสามารถทางอารมณ์ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต อย่ า งสร้ างสรรค์ แ ละมี ค วามสุข
การรู้ จัก ความฉลาดทางอารมณ์ ข องตนเองเพื� อ การพัฒ นาและการใช้ ศัก ยภาพตนเอง
ในการดําเนินชีวิต การทํางานและการอยูร่ ่วมกับผู้อื�น ได้ อย่างมีความสุขและประสบผลสําเร็ จ
อาจเป็ นเพราะครอบครัวของนักศึกษาส่วนใหญ่มีลกั ษณะอบอุ่น มีลกั ษณะรักใคร่ ปรองดอง
มี สมาชิ กสนิ ทสนม มี ลักษณะช่วยเหลือกัน มี ลักษณะมี เวลาให้ บุตร เป็ นสิ�งช่วยส่งเสริ ม
ให้ นกั ศึกษามีความดี ความเก่งและความสุขในชีวิตในระดับปกติ
ข้อเสนอแนะ
1. กรณีนกั ศึกษาที�มีปัญหาด้ านต่าง ๆ ควรพิจารณาเป็ นเฉพาะรายบุคคลและควรร่วม
มือกับมารดาหรื อบิดาของนักศึกษาช่วยแก้ ไขปั ญหา เนื�องจากการศึกษาพบว่าผู้มอี ทิ ธิพลต่อ
ชีวติ และพฤติกรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่ คือ มารดา รองลงมา คือ บิดา บิดาและมารดา ตาม
ลําดับ
2. ควรมีการศึกษาปั ญหาการเรี ยนและการจัดการด้ านเวลา ของนักศึกษาเพิ�มเติม
เพราะพบว่ า เป็ น ปั ญ หาส่ ว นใหญ่ ข องนัก ศึ ก ษาซึ� ง อาจเป็ น ปั จ จัย ที� ส่ ง ผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ�
ทางการเรี ยนเป็ นรายวิชาเพื�อนําผลการศึกษามาแก้ ไขหรื อพัฒนานักศึกษาเป็ นรายบุคคล
3. ควรมีกิจกรรมพบปะหรือให้ คาํ ปรึกษานักศึกษาทีม� คี วามฉลาดทางอารมณ์ตาํ� บางด้ าน
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คําแนะนําสําหรับผูเขียน สําหรับเลม พศ.2559 เปนตนไป (New)
นโยบายบรรณาธิการ (Editorial policies)
วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. หรือ KKU Veterinary Journal จัดทําโดยคณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปนสื่อในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
การค น คว า วิ จั ย ทางสั ต วแพทยศาสตร และสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น สั ต วศาสตร
และชีวเวชศาสตร โดยใชระบบผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพเผยแพร
(peer review) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดรบั รองใหเปนวารสารวิชาการ
ระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูเขียนสามารถสงตนฉบับ (Manuscript)
ของผลงานทางวิชาการทีต่ อ งการตีพมิ พ มายังกองบรรณาธิการ โดยตองปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา
การเตรียมตนฉบับอยางเครงครัด เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็วในกระบวนการพิจารณาผลงาน
ดังนั้นผูเขียนควรอานคําแนะนําสําหรับผูเขียนอยางละเอียด หรือถามีขอสงสัยประการใด
ใหติดตอบรรณาธิการของวารสารโดยตรง เกณฑการพิจารณาตนฉบับเพื่อตีพิมพจะใชเกณฑ
มาตรฐานวารสารระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ สกอ. เชน ผลงานทางวิชาการ
ของบุคคลากรภายในคณะฯ จะมีคณะกรรมการพิจารณาเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด
นอกจากนี้ เพื่อใหการตีพิมพผลงานทางวิชาการ เปนไปตามมาตรฐานของคณะ
กรรมการนานาชาติของบรรณาธิการวารสารดานการแพทย (International Committee of
Medical Journal Editors) วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. จึงใหผูเขียนเตรียมตนฉบับเปนไป
ตามคูมือ Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals:
Writing and Editing for Biomedical Publication ตนฉบับทีส่ ง มาใหพจิ ารณาลงพิมพในวารสาร
ตองไดรบั การรับรองจากผูเ ขียนรวมทุกทาน ตนฉบับหรือบางสวนของตนฉบับตองไมเคยตีพมิ พ

มากอน หรือกําลังอยูระหวางการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพในวารสารหรือหนังสืออื่น
ยกเวนการตีพิมพบทคัดยอที่มีความยาวไมเกิน 250 คํา ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสาร
สัตวแพทยศาสตร มข. แลวถือวาเปนลิขสิทธิ์ของวารสารสัตวแพทยศาสตร มข.
คุณสมบัติการเปนผูเขียน (Authorship)
บุคคลที่จะมีชื่อในฐานะเปนผูเขียนในผลงานทางวิชาการที่ตองการตีพิมพ ควรจะมี
คุณสมบัติครบทั้ง 3 ขอ ดังนี้
1) มีสว นรวมอยางเดนชัดในผลงานนัน้ ไดแก การกําหนดกรอบแนวคิดและออกแบบ การคนควา
หรือ เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปน การวิเคราะหและการแปรผลขอมูลการศึกษาหรือวิจัย
2) มีสวนสําคัญในการรางและแกไขตนฉบับในเนื้อหาสําคัญที่ตองใชความรู
3) มีโอกาสที่จะรับทราบและมีสวนรวมในกระบวนการแกไขตนฉบับในขั้นตอนตาง ๆ และให
การรับรองตนฉบับกอนการตีพิมพ
บุคคลทีม่ สี ว นรับผิดชอบเกีย่ วกับการหาทุนวิจยั การเก็บรวบรวมขอมูล หรือใหคาํ ปรึกษา
ทั่วไปเพียงอยางเดียว ไมถือวามีคุณสมบัติเปนผูเขียน
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
เปนสวนที่ใหระบุชื่อบุคคลที่มีสวนรวมในงานวิจัยแตมีคุณสมบัติการเปนผูเขียน
ไมครบถวน สามารถระบุเปนผูใหการสนับสนุน (contributors) และอาจระบุหนาที่ในการให
การสนับสนุน ตัวอยางเชน ผูใหความชวยเหลือเฉพาะงานดานเทคนิค ผูใหความชวยเหลือ
ในการเขียน และหัวหนางานที่ใหการสนับสนุนโดยทั่วไป นอกจากนี้ผูเขียนตองระบุแหลงทุน
ทั้งหมดที่ใหการสนับสนุนไวในสวนนี้ดวย
การใชสัตวในการศึกษาหรือทดลอง
ในกรณี มี ก ารใช สั ต ว มี ชี วิ ต ในการศึ ก ษาหรื อ การทดลอง ต อ งได รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใชสัตวทดลองของสถาบันที่ผูเขียนสังกัด และผูวิจัยตองมี
ใบอนุญาตใชสัตวเพื่องานทางดานวิทยาศาสตร ออกโดย สถาบันพัฒนาการดําเนินการ
ตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (สพสว.วช.) ถาสัตว
ถูกเมตตาฆาต (euthanasia) ผูเขียนตองระบุวิธีที่ใชในการทําเมตตาฆาตไวในสวนของวัสดุ
อุปกรณและวิธีการศึกษาใหชัดเจน
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สไตลการเขียนโดยทั่วไป
ตนฉบับภาษาไทย ควรใชถอยคําและศัพทภาษาไทยใหมากที่สุดเทาที่จะทําได โดย
ใชตามพจนานุกรมศัพทแพทยศาสตรอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานเปนบรรทัดฐาน
และศัพทบัญญัติวิชาการในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อความสะดวกผูเขียนอาจตรวจสอบศัพท
บัญญัตอิ อนไลนของราชบัณฑิตยสถานไดที่ http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.
php คําศัพทภาษาอังกฤษทีบ่ ญ
ั ญัตเิ ปนภาษาไทยแลว แตยงั ไมเปนทีท่ ราบกันแพรหลาย หรือ
แปลแลวเขาใจยาก ใหใสภาษาเดิมกํากับไวในวงเล็บหรือถายังไมเปนศัพทบัญญัติ อนุโลมให
ใชภาษาอังกฤษได โดยการเขียนทับศัพทภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ยาและ
สารเคมีใหตรวจสอบการสะกดที่ถูกตองจาก USP Dictionary of USAN และ International
Drug Name ชือ่ การพิมพชอื่ วิทยาศาสตรของจุลชีพ พืชหรือสัตว ใหใชตามประมวลนามศาสตร
สากล (International code of nomenclature) ทําใหเดนชัดแตกตางจากการพิมพขอความ
อื่นๆ โดยพิมพดวยตัวเอน ผลิตภัณฑ เครื่องมือ และยา ควรใชชื่อสามัญ หรือใหคําจํากัดความ
ชือ่ การคาอาจใชในกรณีทเี่ ปนผลิตภัณฑ เครือ่ งมือ หรือยาทีเ่ ฉพาะ และมีผลสําคัญตอการศึกษา
ควรใชตัวยอใหนอยที่สุด ยกเวนเปนตัวยอมาตรฐานและหนวยของการวัด ตัวยอที่
ปรากฏเฉพาะในรูปภาพ หรือตาราง ใหระบุขยายความในคําอธิบายประกอบรูปภาพหรือตาราง
ในการเขียนตนฉบับภาษาอังกฤษ ไมควรใชตัวยอขึ้นตนประโยค ยกเวนบางคํา เชน ELISA,
ACTH, EDTA, DNA, RNA ตัวยอไมควรใชในชื่อเรื่อง ตัวยอที่ใชครั้งแรกในบทคัดยอหรือใน
เนื้อหาตองใหชื่อเต็มกอน แลววงเล็บตัวยอ ครั้งตอไปสามารถใชตัวยอไดเลย หนวยการวัด
ตางๆ เชน ความยาว ความสูง นํ้าหนัก ปริมาตร ใหใชระบบ SI Unit อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียส
ความดันเลือดเปนมิลลิเมตรปรอท
ประเภทผลงานที่ตีพิมพ
งานวิจัย (Research article) เปนผลงานจากการคนควาทดลองหรือวิจัยทางวิชาการ
ที่ผูเขียนหรือกลุมผูเขียนไดคนควาวิจัยดวยตัวเอง
รายงานทางคลินิก (Clinical report) เปนรายงานสัตวปวย (Case report) ทางคลินิก
อาจรวมถึงรายงานผลทางพยาธิวิทยา (Pathological report) สัตวปวยที่รายงานอาจมีจํานวน
เทาใดก็ได แตตองไมเคยตีพิมพมากอนหรือทางคณะบรรณาธิการพิจารณาเห็นประโยชนตอ
วิชาการสัตวแพทย
บทความทบทวนวรรณกรรม (Review article) เปนบทความทบทวนวิชาการ หรือ
บทความเทคนิค (Technical article) ที่เขียนอยางกระชับในเนื้อหาและแสดงถึงความกาวหนา

อยางสําคัญ ซึง่ เกิดขึน้ ในรอบ 5 ปทผี่ า นมา และมีขอ มูลทีส่ ามารถนํามาประยุกตใชในทางคลินกิ
โดยเรียบเรียงจากการตรวจเอกสารวิชาการในสาขานั้น ๆ
การศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย (Veterinary continuing education) เปนคอลัมน
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพสัตวแพทย อาจมีไดหลายรูปแบบ
และในวารสารแตละฉบับอาจมีไมครบทุกรูปแบบ เชน การตอบคําถามจากแบบฝกหัด การ
อภิปรายกรณีตัวอยางสัตวปวย การปรับใหเปนปจจุบัน (update) ในหัวขอเรื่องทางคลินิก หรือ
ประเด็นพิเศษ ที่คณะผูจัดทําเห็นสมควร
การเตรียมตนฉบับผลงานการวิจัย
ตนฉบับจะเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได พิมพบนกระดาษขาวเอ 4 โดยพิมพ
หนาเดียว เวนขอบกระดาษดานซาย-บน 1 นิว้ ดานขวา-ลาง 1 นิว้ โดยความยาวของเรือ่ งพรอม
ตารางและภาพประกอบรวมแลวไมเกิน 10 หนา และใสหมายเลขหนาและหมายเลขบรรทัด
กํากับไว
เพื่อใหการดําเนินการจัดพิมพวารสารเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดจัด
เตรียมไฟลตนฉบับอิเลคโทรนิค บนแผน CD ขอมูล ตนฉบับพิมพดวยตัวอักษร Cordia New
ขนาดตัวอักษร 16 โดยการบันทึกเอกสารสวนที่เปนเนื้อเรื่อง ดวยโปรแกรม Microsoft word
(รุน 2007 หรือสูงกวา) พรอมดวยตาราง และรูปภาพ (ถามี) การสรางรูปภาพหรือกราฟ ทีม่ สี ว น
ประกอบยอยภายใน เชน ลูกศร กลองคํา และเสนตางๆ จะตองทําการบันทึกมาใหทุก
องคประกอบรวมเปนภาพเดียวกัน และองคประกอบของภาพไมเคลือ่ นทีเ่ มือ่ ขยับภาพ รูปภาพ
และตารางแทรกอยูใ นเนือ้ เรือ่ ง (ไมตอ งแยกไวทา ยเรือ่ ง) หากเปนภาพสีทตี่ อ งการความละเอียด
แยกไฟลรูปภาพออกมาจาก Microsoft Word และสงมาพรอมกับตนเรื่อง
การลําดับเรื่องควรเรียงดังนี้
หนาที่ 1 (หนานํา หรือ Title page) ประกอบดวย
ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด สื่อความหมายได
ชัดเจนและสอดคลองกับเนื้อหาในเรื่อง ไมควรใชคํายอ ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร
ถาชื่อเรื่องยาวมากอาจตัดเปนชื่อเรื่องรอง (Subtitle) ควรหลีกเลี่ยงการใสวลีที่ไมจําเปน
เชน “การศึกษา...” หรือ “การสังเกต...” หรือ “การทดลอง...”
ชือ่ ผูเ ขียน (Authors) ระบุชอื่ ของผูเ ขียนใหครบทุกทานทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พรอม
สถานที่ทํางาน และผูเขียนที่ใหการติดตอ (Corresponding author) ใหกํากับดวยเครื่องหมาย
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ดอกจัน และใหแยกรายละเอียดของสถานทีต่ ดิ ตอ หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ/หรือ e-mail
address ใหชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการติดตอ
หนาที่ 2 ประกอบดวย
บทคัดยอ (Abstract) บทความที่เปนงานวิจัย ปริทัศน และรายงานทางคลินิก ใหเขียนในรูป
บทคัดยอเชิงโครงสราง (Structured abstract) ประกอบดวย: วัตถุประสงค วัสดุและวิธีการ
ผลการศึกษา และขอสรุป ควรเขียนสั้น ๆ ใหครอบคลุมสาระสําคัญของเรื่องทั้งหมด มีทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ไมควรเกิน 250 คํา และไมควรใชคาํ ยอในบทคัดยอ ตนฉบับทีเ่ ปนภาษา
อังกฤษ ตองสงบทคัดยอภาษาไทยดวย
คําสําคัญ (Keywords) คําหรือขอความสั้นๆ ใสไวทายบทคัดยอ เปนหัวขอเรื่องสําหรับทําดัชนี
เรื่อง (Subject index) อาจใช Medical Subject Headings (MeSH) ของ U.S.A. National
Library of Medicine เปนแนวทางในการใหคําสําคัญ รวมกันแลวไมควรเกิน 5 คํา มีทั้งภาษา
ไทย และภาษาอังกฤษ
หนาที่ 3 และ หนาตอๆ ไป ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ โดยพิมพติดตอกันตามลําดับ
ยกเวนผลการศึกษาในสวนที่เปนรูปภาพ กราฟ ตาราง และคําอธิบายประกอบ ซึ่งใหแยกและ
แนบไวในสวนทายสุดของตนฉบับ (ตอจากเอกสารอางอิง) ใหใสหมายเลขบรรทัดและหมายเลข
หนาในเอกสารสวนนี้ดวย
บทนํา (Introduction) อธิบายถึงพื้นฐานที่มาและความสําคัญของปญหาโดยมีขอมูลที่เพียง
พอสําหรับใหผูอานเขาใจและแปรผลการศึกษาได และตองทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เฉพาะสวนที่มีความสําคัญเทานั้น นอกจากนี้ตองระบุเหตุผล สมมุติฐานและวัตถุประสงคของ
การศึกษาใหชัดเจน
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ (Materials and methods) แยกเปน 2 หัวขอใหญ 1) วัสดุ
อุปกรณ ใหบอกรายละเอียดและลักษณะเฉพาะ สิง่ ทีน่ าํ มาศึกษา เชน ชนิดสัตว จํานวนสัตว เพศ
นํา้ หนัก อายุ เปนตน ถาใชสัตวในการศึกษา ตองระบุการไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ
จรรยาบรรณการใชสตั วเพือ่ การทดลองของสถาบันทีผ่ เู ขียนสังกัด 2) วิธกี าร เริม่ จากการอธิบาย
การออกแบบการศึกษาหรือการทดลอง (study or experimental design) มีรายละเอียด
เพียงพอที่ผูอื่นสามารถทําตามได ถาเปนวิธีการที่คิดคนขึ้นใหมควรอธิบายโดยละเอียด
แตถาเปนวิธีการที่ทราบกันอยูแลวและมีผูเคยตีพิมพมากอน ไมตองอธิบายซํ้าแตควรเขียน
แบบอางอิงและอธิบายเฉพาะสวนที่ดัดแปลงหรือเพิ่มเติม พรอมทั้งระบุแหลงที่มาของยา
หรือสารเคมี และวิธีวิเคราะหผลการศึกษาทางสถิติ ซึ่งรวมถึงการสรุปขอมูล วิธีการทดสอบ
สมมุติฐาน และระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ผลการศึกษา (Results) ควรรายงานผลการศึกษาตามลําดับหัวขอที่อยูในการออกแบบ
การศึกษา อยางชัดเจน ดูไดงาย ถาผลไมซับซอน ไมมีตัวเลขมาก ใหบรรยายเปนรอย
แก ว ถ า มี ตั ว เลขและตั ว แปรมาก ควรใช ต าราง กราฟ หรื อ แผนภู มิ โ ดยไม ต  อ งอธิ บ าย
ตัวเลขซํ้าอีกในเนื้อเรื่อง ยกเวนขอมูลสําคัญๆ นอกจากนี้ ถามีชื่อรูปภาพ ปายในรูปภาพ
ชื่ อ ตาราง หมายเหตุ ท  า ยตาราง และเนื้ อ หาในตารางต อ งทํ า เป น ภาษาอั ง กฤษทั้ ง หมด
วิจารณ (Discussion) เนนในประเด็นหรือมุมมองที่ใหมและสําคัญของการศึกษา ไมตอง
อธิบายขอมูลในรายละเอียดซํ้าในสวนบทนํา วัสดุอุปกรณและวิธีการ สําหรับการศึกษา
ที่เปนการทดลอง การอภิปรายอาจเริ่มที่การสรุปสั้นๆ ในประเด็นหลักที่คนพบ ใหอธิบายกลไก
เหตุผล หรือตรรกะสําหรับสิ่งที่คนพบ เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกตางกับการศึกษา
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ระบุขอจํากัดของการศึกษา วิจารณผลที่ไมตรงตามที่คาดหวังอยางไมปดบัง
และระบุความสําคัญของสิ่งที่คนพบกับการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคตและตอคลินิกปฏิบัติ
ขอสรุป (Conclusion) ผลทีไ่ ดตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษาหรือไม หลีกเลีย่ งการใชขอ ความ
สรุปทีไ่ มมคี ณ
ุ ภาพ เพราะขอมูลทีม่ อี ยูไ มเพียงพอทีจ่ ะสรุปไดแบบนัน้ ควรเขียนอยางยอๆ โดย
กลาวถึงผลสรุปทีไ่ ดจากการศึกษาทดลอง และคุณคาของงาน เพือ่ ผูอ า นจะไดเขาใจงายขึน้
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ดูหลักเกณฑจากที่กลาวถึงแลวขางตน
เอกสารอางอิง (References) กรุณาดูหมายเหตุ (1) ใชภาษาอังกฤษทั้งหมด
คําบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง กรุณาดูหมายเหตุ (2) ใชภาษาอังกฤษทั้งหมด
การเตรียมรูปภาพ และตาราง กรุณาดูหมายเหตุ (3) ใชภาษาอังกฤษทั้งหมด
หมายเหตุ (1): การอางอิงเอกสาร (Citations)
เอกสารอางอิงควรเปนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการประเภทมีผูทรงคุณวุฒิ
ในการพิจารณา (peer-reviewed journals) การอางอิงเอกสารทางวิชาการในรูปแบบอื่นควร
หลีกเลี่ยงยกเวนในกรณีที่มีความจําเปนยิ่ง การเขียนอางอิงเอกสารในบทความทางวิชาการ
ทุกประเภท จําเปนตองมีการอางอิงไวทั้ง 2 สวน คือ สวนเนื้อเรื่อง และสวนทายเรื่อง วารสาร
สัตวแพทยศาสตร มข. กําหนดใหการเขียนอางอิงเอกสารเปนไปตามหลักเกณฑตามวารสาร
“Veterinary Microbiology” รูปแบบในโปรแกรม “Endnote”
การอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง (In-text citations)
การอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง เปนการบอกแหลงที่มาของขอมูลโดยการอางอิงคละไปใน
สวนเนือ้ เรือ่ ง ทําใหทราบวาขอความในสวนนัน้ นํามาจากแหลงใด โดยวารสารสัตวแพทยศาสตร
มข. กําหนดใหใช การอางอิงแบบชือ่ ผูแ ตงและปพมิ พ (Author year) เขียนการอางอิงในเนือ้ หา
ไดดังนี้
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. ….The mentioned programs provided good protective levels of antibody in 1-3 weeks
old piglet (Suradhat and Damrongwatanapokin, 2003).
บทความทีบ่ รรณาธิการรับตีพมิ พแลวแตยงั ไมเผยแพร ใหระบุ “กําลังพิมพ” (in press)
หลีกเลี่ยง “ติดตอสวนตัว” มาใชอางอิง เวนแตมีขอมูลสําคัญมากที่หาไมไดทั่วๆ ไปใหระบุชื่อ
และวันที่ติดตอในวงเล็บทายชื่อเรื่องที่อางอิง
การอางอิงสวนทายเรื่อง (Reference citations)
การอางอิงสวนทายเรือ่ งใหเรียงลําดับอักษร ผูเ ขียนสามารถดูตวั อยางไดจากบทความ
ที่ตีพิมพในวารสารสัตวแพทยศาสตร มข. ฉบับลาสุด การเขียนอางอิงทายเรื่องตองเขียนเปน
ภาษาอังกฤษทัง้ หมด เพือ่ ความสะดวกในการทําอางอิงโยงเปนฐานขอมูล ในกรณีบทความทีต่ ี
พิมพเปนภาษาไทยนั้น ใหแปลเปนภาษาอังกฤษ ตัวอยางการเขียนรายการอางอิงอางอิง
บทความจากวารสาร (Articles in journals)
ชือ่ ผูแ ตง. ปพมิ พ. ชือ่ บทความ. ชือ่ วารสาร เลมทีข่ องวารสาร (ฉบับที)่ , หนาแรก-หนาสุดทาย.
Blome, S., Grotha, I., Moennig, V., Greiser-Wilke, I., 2010. Classical swine fever virus
in South-Eastern Europe—Retrospective analysis of the disease situation and
molecular epidemiology. Veterinary Microbiology 146, 276-284.
Boklund, A., Toft, N., Alban, L., Uttenthal, Å., 2009. Comparing the epidemiological
and economic effects of control strategies against classical swine fever in
Denmark. Preventive Veterinary Medicine 90, 180-193.
Dürr, S., zu Dohna, H., Di Labio, E., Carpenter, T.E., Doherr, M.G., 2013. Evaluation of
control and surveillance strategies for classical swine fever using a simulation
model. Preventive Veterinary Medicine 108, 73-84.
Kamakawa, A., Thu, H.T.V., Yamada, S., 2006. Epidemiological survey of viral diseases
of pigs in the Mekong delta of Vietnam between 1999 and 2003. Veterinary
Microbiology 118, 47-56.

Martínez-López, B., Ivorra, B., Ramos, A.M., Fernández-Carrión, E., Alexandrov, T.,
Sánchez-Vizcaíno, J.M., 2013. Evaluation of the risk of classical swine fever
(CSF) spread from backyard pigs to other domestic pigs by using the spatial
stochastic disease spread model Be-FAST: The example of Bulgaria.
Veterinary Microbiology 165, 79-85.
อางอิงหนังสือ
ชื่อผูแตง. ปพิมพ. บทที่, In: ชื่อบรรณาธิการ (Ed.) ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สํานักพิมพ, เมืองที่
พิมพ, หนาแรก-หนาสุดทาย.
Jackson, P.G.G., Cockcroft, P.D. 2007. Chapter 14 - Antimicrobial therapeutics,
In: Handbook of Pig Medicine. W.B. Saunders, Edinburgh, 220-229.
2007. Index A2 - Jackson, Peter GG, In: Cockcroft, P.D. (Ed.) Handbook of Pig
Medicine. W.B. Saunders, Edinburgh, 290-296.
อางอิงหนังสือประกอบการประชุม เอกสารการประชุมวิชาการ (Conference proceedings)
ชื่อบรรณาธิการ, editor(s). ปพิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม; วัน เดือน ปที่ประชุม. สถานที่จัด
ประชุม. เมืองที่พิมพ, สํานักพิมพ. หนาแรก-หนาสุดทาย.
Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. 2001. Germ cell tumours V. Proceedings of
the 5th Germ Cell Tumour Conference; Sep 13-15, 2001. Leeds, UK. New York:
Springer. 221-232.
อางอิงที่เปนวิทยานิพนธ (Thesis/Dissertation)
ชื่อผูนิพนธ. ปพิมพ. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองที่พิมพ, มหาวิทยาลัย.
Lemov RM. 2000. The laboratory imagination: experiments in human and social
engineering [dissertation]. Berkeley (CA), University of California.
อางอิงเอกสาร/บทความที่เผยแพรบนอินเทอรเน็ต
ชื่อผูแตง. ชื่อบทความ [ประเภทของสื่อ]. ชื่อหนวยงานที่เผยแพร/เจาของเว็บไซต; ปพิมพ
[cited ป เดือน วันที่]. Available from: http://………….
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Richardson ML. Approaches to differential diagnosis in musculoskeletal imaging
[Internet]. Version 2.0. Seattle (WA): University of Washington School of
Medicine; 2000 [cited 2006 Nov 1]. Available from: http://www.rad.
washington.edu/mskbook/index.html
หมายเหตุ (2): การเขียนคําบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง
คําอธิบายประกอบรูปภาพและตารางใหใชเปนภาษาอังกฤษ แมตน ฉบับจะเขียนภาษาไทย
ก็ตาม ควรระบุความหมายของสัญลักษณที่ใช ในกรณีท่ีกําหนดเครื่องหมายแสดงความแตก
ตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใหกํากับ P-value และจํานวนสัตว (n) ที่ใชในการวิเคราะหผล
การทดลองในแตละกลุม
หมายเหตุ (3): การเตรียมรูปภาพ และตาราง
รูปภาพ (Figures) ภาพประกอบที่เปนภาพถายขาว-ดํา ควรมีความชัดเจน พิมพบน
กระดาษมันผิวหนาเรียบ ขนาดประมาณ 3.5 x 5 นิ้ว (โปสการด) หากตองการใหตีพิมพภาพสี
คณะผูจัดทําวารสารฯ ขอใหผูเขียนเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ แตไฟลบทความที่เผย
แพรบนเว็บไซดสามารถตีพิมพเปนภาพสีไดโดยไมเสียคาใชจาย ถามีรูปภาพที่สแกนประกอบ
ในเอกสารตองสงภาพตนฉบับมาดวย รูปภาพที่ถายจากกลองดิจิตัล ใหสงไฟลรูปภาพพรอม
ภาพที่พิมพในกระดาษไฟลภาพจากการสแกนหรือถายจากกลองดิจิตัลความมีความละเอียด
300 dpi ภาพประกอบที่เปนลายเสน รูปวาดหรือกราฟ ควรเขียนดวยหมึกอินเดียสีดํา (Indian
ink) บนกระดาษอารตสีขาว ขนาดพอเหมาะกับหนากระดาษของวารสาร ทางดานหลังของ
รูปภาพทุกภาพ ใหกํากับหมายเลขภาพ ลูกศรบอกดานหัวของรูปภาพ พรอมทั้งใหชื่อเรื่องยอ
และชื่อผูเขียนบทความคนแรกเอาไวดวย
ตาราง (Tables) ตองไมมีเสนแนวตั้ง บรรจุขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด และสรุป
จากผล อยางชัดเจนใหพอเหมาะกับหนากระดาษในแนวตัง้ ถามีมากกวา 1 ตาราง ใหพมิ พแยก
แผนและเรียงตามลําดับ หมายเลขของตารางใหพิมพเหนือตารางนั้นๆ

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
เอกสารมีดังนี้
1. ตนฉบับจริง จํานวน 1 ชุด
2. รูปภาพตัวจริง (ถามี) จํานวน 1 ชุด
3. แผน CD ขอมูล
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