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RESEARCH ARTICLE

Effectiveness of 5 tuber-rhizome crude extracts in the inhibition
of Staphylococcus aureus isolated from raw milk,
Nam Phong dairy cooperative, Khon Kaen province
Buppachat Trakanchan1*, Bongkot Noppon2

Abstract
Objective-To investigate the inhibitory efficiency of 5 tuber-rhizome (fingerroot, garlic,
ginger, galangal, lemon grass) crude extracts on growth of Staphylococcus aureus
isolated from raw milk samples (Nam Phong dairy cooperative, Khon Kaen province).
Materials and methods- Five types of tuber-rhizome were extracted by 95 % ethanol,
with 10 levels of concentrations i.e. 0.49, 0.98, 1.95, 3.91, 7.81, 15.63, 31.25, 62.5,
125.0, and 250 mg/ml by broth microdilution method.
Results- All extracts (fingerroot, garlic, ginger, galangal, lemon grass) were able to
inhibit growth of S. aureus with the lowest concentration (MIC) of 0.49, 0.49, 3.91, 0.49,
15.63 mg/ml, respectively, and the minimum bactericidal concentration (MBC) was
1.95, 7.81, 15.63, 0.49, 3.91 mg/ml, respectively. In addition crude extracts can
inhibit or disinfect with methicillin resistance S. aureus and mupirocin resistance S.
aureus with the lowest MIC concentrations was 3.91 and 1.95 mg/ml, the lowest MBC
concentration was 7.81 mg/ml, both of them. This galangal extract had the greatest
inhibitory effect against Methicillin resistance S. aureus among tuber-rhizome herb,
while Galangal and garlic had the greatest ability to inhibit mupirocin resistance
S. aureus. Furthermore, galangal had the best ability on disinfect methicillin resistant
pathogens, while the greatest ability on disinfect mupirocin resistant pathogens was
galangal
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Conclusion- From the overall results found that fingerroot, garlic and galangal
possess the best MIC at the same concentration. Galangal shows the best MBC among
the 5 herbs. Therefore, it might be used as a guideline for further study.

Keywords: Tuber-rhizome herb, Staphylococcus aureus, raw milk
Graduate student, Master of Science program in Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Medicine,
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2
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ประสิทธิภาพของสมุนไพรสกัดหยาบประเภทหัว-เหงา 5 ชนิด
ในการยับยั้งเชื้อ สแตปฟโลค็อกคัส ออเรียส
ที่แยกจากนํ้านมดิบ สหกรณโคนมนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน
บุปผชาติ ตระการจันทร1* บงกช นพผล2

บทคัดยอ
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรสกัดหยาบประเภทหัว-เหงา 5 ชนิด ในการ
ยับยัง้ เชือ้ สแตปฟโลค็อกคัส ออเรียส ทีแ่ ยกจากนํา้ นมดิบ สหกรณโคนมนํา้ พอง จังหวัดขอนแกน
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ สมุนไพรประเภท หัว-เหงาทั้ง 5 ชนิด (กระชาย กระเทียม ขิง ขา
และตะไคร) สกัดหยาบดวยเอทานอล 95% จากนัน้ นํามาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้
ดวย broth microdilution method ที่ระดับความเขมขน 0.49, 0.98, 1.95, 3.91, 7.81, 15.63,
31.25, 62.5, 125 และ250 mg/ml โดยการทําวิธี 2-fold dilution ใน microtiter plate 96-well
จากนั้ น ทํ า การทดสอบหาค า ความเข ม ข น ตํ่ า สุ ด ต อ การยั บ ยั้ ง เชื้ อ (Minimal Inhibitory
Concentration, MIC) และคาความเขมขนตํ่าสุดที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อ(Minimal Bactericidal
Concentration, MBC) สแตปฟโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ของสารสกัด
สมุนไพร
ผลการศึกษา พบวาสารสกัดหยาบทั้งหมด 5 ชนิด สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
S. aureus ได โดยมีคา ความเขมขนตํา่ สุด (MIC) เทากับ 0.49, 0.49, 3.91, 0.49, 15.63 mg/ml
ตามลําดับ และมีคา ความเขมขนตํา่ สุด (MBC) ในการฆาเชือ้ เทากับ 1.95, 7.81, 15.63, 0.49,
15.63 mg/ml ตามลําดับ นอกจากนีส้ มุนไพรสกัดหยาบยังสามารถยับยัง้ และฆาเชือ้ S. aureus
ที่ดื้อตอยา methicillin และmupirocin โดยมีคาความเขมขนตํ่าสุด (MIC) เทากับ 3.91 และ
1.95 mg/ml สวนคาความเขมขนที่ตํ่าสุดในการฆาเชื้อ (MBC) เทากับ 7.81 mg/ml ทั้งสองเชื้อ
ซึ่งสมุนไพรที่สามารถยับยั้งเชื้อที่ดื้อตอยา methicillin ไดดีที่สุด คือ ขา และในเชื้อที่ดื้อตอยา
mupirocin คือ กระเทียม และขา สวนสมุนไพรที่มีความสามารถในการฆาเชื้อที่ดื้อตอยา
methicillin และในเชื้อที่ดื้อตอยา mupirocin ไดดีที่สุด คือ ขา
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ขอสรุป จากผลการศึกษาสรุปไดวา กระชาย กระเทียม และขา มีคาความเขมขนตํ่าสุด
ที่สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ไดดีที่สุดในระดับความเขมขนเทากัน นอกจากนี้ขามีคา
ความเขมขนตํ่าสุดที่สามารถฆาเชื้อไดดีที่สุดในกลุมสมุนไพร 5 ชนิด ซึ่งสามารถนําขอมูล
ไปเปนแนวทางในการศึกษาตอได

คําสําคัญ สมุนไพรหัว-เหงา สแตปฟโลค็อกคัส ออเรียส นํ้านม
1

นักศึกษาปริญญาโท คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002
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ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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บทนํา
ปจจุบันผูบริโภคไดใหความสําคัญกับสุขภาพ และตระหนักถึงคุณคาทางโภชนาการ
ของนํ้านมมากขึ้น โดยมีความตองการบริโภคนํ้านมที่มีคุณภาพ ทําใหอาชีพการเลี้ยงโคนม
แพร ห ลายไปทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศไทย ดั ง นั้ น นํ้ า นมที่ มี คุ ณ ภาพดี เ ป น สิ่ ง สํ า คั ญ ใน
อุตสาหกรรมการผลิตนํ้านม เพื่อใหไดรับการตอบสนองที่ดีในระดับศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ
สหกรณโคนม และโรงงานแปรรูปนํ้านม โดยมาตรฐานคุณภาพของนํ้านมดิบที่ปกติควรมี
คุณลักษณะ คือมีสีขาวนวล ปราศจากกลิ่น รวมทั้งรสชาติที่ไมพึงประสงค และปราศจาก
เชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค (Department of livestock development, 1999) ซึ่งในปจจุบัน
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมยังคงประสบปญหาคุณภาพนํ้านมดิบตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานเนื่องจาก
โคนมเป น โรคเต า นมอั ก เสบ โดยเชื้ อ ที่ เ ป น สาเหตุ ห ลั ก ที่ มั ก ก อ ให เ กิ ด โรคเต า นมอั ก เสบ
(contagious mastitis)ไดแก Staphylococcus aureus (Thanasak, 2009) เปนเชื้อจุลินทรีย
กอโรคที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑจากนํ้านมเนื่องจากเชื้อ
มักปนเปอนอยูบอยครั้ง ทําใหเกิดผลกระทบ และความสูญเสียหลายดาน เพราะเชื้อแบคทีเรีย
นี้สามารถกอโรคทั้งในคน และสัตว ซึ่งรวมถึงเปนโรคสัตวสูคน (zoonosis) และสามารถ
สรางสารพิษที่เรียกวา เอนเทอโรทอกซิน (enterotoxin) สงผลใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ
(staphylococcal food poisoning) (Homthong et al., 2011) อีกทัง้ เชือ้ มีความคงทนตอระบบ
ภูมคิ มุ กันของรางกายและฤทธิก์ ารทําลายของยาปฏิชวี นะ (Siriwong and Chukeatirote, 2009)
ทั้งนี้สถานการณของ S. aureus มีปริมาณ และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน จึงตองมี
การใชยาปฏิชีวนะสวนใหญในการรักษาเพื่อยับยั้ง และทําลายเชื้อ แตเนื่องจากมีหลาย
สายพันธุที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะ ทําใหการรักษามีอาการเรื้อรังมากขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตัว
สัตวหรือคนจากการรักษา นอกจากนี้อาจมีสารเคมีตกคางเมื่อใชยาที่มีปริมาณมากและระยะ
เวลานาน ดังนั้นทั้งภาครัฐ และเอกชนจึงตระหนักถึงเรื่องนี้ในเบื้องตน จึงมีการศึกษา คนควา
ขอมูลประยุกตรักษาดวยผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติ และสงเสริมใหเกษตรกรเขาใจในเรื่อง
สมุนไพรสําหรับใชทดแทนยาเคมีสังเคราะห ซึ่งตอมาสมุนไพรไดรับความสนใจ และนิยมเปน
อยางมากเนื่องจากมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยา ทั้งนี้พิจารณาจากองคประกอบทางเคมี และ
สารสําคัญที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรค โดยสามารถยับยั้งเชื้อไดหลายชนิดรวมถึง S. aureus ดวย
ซึ่งงานวิจัยนี้ไดใชสมุนไพรที่มีลักษณะทางพฤกษศาสตรเปนกลุมพืชหัว-เหงา จํานวน 5 ชนิด
ไดแก กระชาย กระเทียม ขิง ขา และตะไคร กระชาย (fingerroot) มีชื่อวิทยาศาสตร คือ
Boesnbergia rotunda Linn. Mansf. เปนพืชลมลุกมีสว นทีใ่ ชเปนยา คือ เหงาซึง่ ประกอบดวย
นํ้ามันหอมระเหยประมาณรอยละ 0.1-0.4 และในนํ้ามันหอมระเหยมีสารหลายชนิด เชน
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1, 8- cineole, boesenbergin A, camphor, panduratin เปนตน นอกจากนีย้ งั พบสาร flavonoid
และ chromene (Hemhongsa, 1998) โดยมีการศึกษาทางดานเภสัช-วิทยาสารพบวาเหงา
ของกระชายมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และฆาเชื้อแบคทีเรียไดดี นอกจากนี้
ยังฆาเชื้อราที่ทําใหเกิดโรคผิวหนัง ขับลม และชวยทําใหกระเพาะรวมถึงลําไสเคลื่อนไหว
ไดดขี นึ้ (Temsiririrkkul, 2007) กระเทียม (garlic) มีชอื่ วิทยาศาสตร คือ Allium sativum Linn.
เปนพืชลมลุกลงหัวใตดิน สวนของกระเทียมมีนํ้ามันหอมระเหยประมาณรอยละ 0.1-0.4
มีองคประกอบหลักคือ allicin, ajoene, alliin เปนตน (Hemhongsa, 1998) โดยมีการศึกษา
ทางดานเภสัชวิทยา สารจากกระเทียมมีฤทธิใ์ นการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ รา แบคทีเรีย
และไวรัส นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ตานการบีบเกร็ง ลดระดับไขมัน ตานการออกซิเดชัน และการ
เกาะกลุมของเกล็ดเลือดได (Temsiririrkkul, 2007) ขิง (ginger) มีชื่อวิทยาศาสตร คือ
Zingiber officinale Rosc. เปนพืชลมลุกที่มีลําตนใตดินเรียกวาเหงา สวนที่ใชเปนยา คือ เหงา
แกสด องคประกอบทางเคมีที่ใหรสเผ็ดรอน คือ gingerols, shogaols และสารเคมีที่สําคัญ
หลายชนิด คือ zingiberine, zingiberol, citral, zingirol (Hemhongsa, 1998) โดยมีการศึกษา
ทางดานเภสัชวิทยา สารจากขิงมีฤทธิต์ า นเชือ้ แบคทีเรียทีท่ าํ ใหเกิดหนอง และขับลม อีกทัง้ ชวย
กระตุนการบีบตัวของกระเพาะอาหาร และลําไส (Temsiririrkkul, 2007) ขา (galanga)
มีชื่อวิทยาศาสตร คือ Alpinia galanga (L.) Willd. เปนพืชลมลุกที่มีลําตนสีขาวอยูใตดิน
เรียกวาเหงา ซึง่ ประกอบดวยนํา้ มันหอมระเหยประมาณรอยละ 0.01-0.04 ซึง่ ในนํา้ มันประกอบ
ดวยสารหลายชนิด ไดแก methyl cinnamate, gineol, eugenol, camphor เปนตน
(Hemhongsa, 1998) โดยมีการศึกษาทางดานเภสัชวิทยา สารจากเหงาขามีฤทธิ์ยับยั้ง
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และมี 1-acetoxychavicol acetate เปนสารออกฤทธิ์ฆาเชื้อรา
ได (Buangam, 2009) ตะไคร (lemon grass) มีชื่อวิทยาศาสตร คือ Cymbopogon citratus
(DC.) Stapt. เปนพืชลมลุก ลําตนอยูใตดิน และอยูระดับดิน ซึ่งเหงาประกอบดวยนํ้ามันหอม
ระเหยปริมาณสูงมาก โดยมีสารสําคัญ คือ citral, linalool, geraniol, methyllheptenone,
geranial, nerol, geraniol, limonene, camphor เปนตน (Hemhongsa, 1998) โดยมีการศึกษา
ทางดานเภสัชวิทยา สารจากตะไครมีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา นอกจากนี้เปนยาขับลม
แกจุกเสียดได (Buangam, 2009)
ดวยเหตุนกี้ ารใชสรรพคุณจากสมุนไพรตางๆ จึงมีประโยชนทหี่ ลากหลาย มีความหมาย
ตอชีวิตมนุษย และสัตวโดยเฉพาะทางดานสุขภาพ ดังนั้นวัตถุประสงคในงานวิจัยครั้งนี้
จึงไดทําการทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรที่มีผล
ตอการยับยัง้ เชือ้ S. aureus ทีแ่ ยกไดจากนํา้ นมดิบ สหกรณโคนมนํา้ พอง จังหวัดขอนแกน ทัง้ นี้
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รวมถึงการทดสอบหาระดับความเขมขนที่สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียได (Minimal Inhibitory Concentration, MIC) และทดสอบหาระดับความเขมขน
ที่สามารถออกฤทธิ์ในการฆาแบคทีเรีย (Minimal Bactericidal Concentration, MBC) โดยใช
วิธี broth microdilution Test (CLSI, 2013)

วัสดุอุปกรณ และวิธีการ
1. การสกัดสมุนไพรประเภทหัว-เหงา
เตรียมสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด คือ กระชาย กระเทียม ขิง ขา และตะไคร โดยเก็บตัวอยาง
ของพืชลางทําความสะอาดดวยนํ้า และแชดวยดางทับทิมเปนเวลา 15 นาที จากนั้นลางดวย
นํา้ อีกครัง้ แลวพักทิง้ ไวใหแหงตามอุณหภูมหิ อ ง และนําไปหัน่ เปนชิน้ เล็กๆ อบในตูอ บบมที่ 45
องศาเซลเซียส เปนเวลา 3-4 วัน จากนั้นบดดวย ball mill หรือนํามาปนใหละเอียด จากนั้น
ทําการสกัดสมุนไพร (maceration) ดวยเอทานอลที่ความเขมขน 95% เปนเวลา 7 วัน หลังจาก
นัน้ กรองกากสมุนไพรออกดวยผาขาวบาง และกระดาษกรอง Whatman No. 4 ตามลําดับ และ
นําสารละลายทีก่ รองไดมาทําการระเหยตัวทําละลายออกดวยเครือ่ ง evaporator และทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
40 oc จนแหง จะไดผงของสารสกัดหยาบ (crude extract) นําผงเก็บไวในขวดสีชาที่อุณหภูมิ
4 oc และหากนํามาใชจะตองกรองดวยกระดาษกรองปลอดเชื้อ (sterilized membrane filter)
0.45 μm อีกครั้ง
2. การเตรียมเชื้อ (inoculum)
ทําการแยกเชื้อ S. aureus จากตัวอยางนํ้านมดิบ โดยวิธีการทดสอบทางชีวเคมีและ
ยืนยันเชื้อดวยเทคนิค Quadriplex Polymerase Chain Reaction (quadriplex PCR) พบเชื้อ
S. aureus ที่แยกไดจากนํ้านมดิบจํานวน 81 isolates และแยกเปนเชื้อสายพันธุที่ดื้อตอยา
เมธิซิลลิน (methicillin) จํานวน 9 isolates และสายพันธุที่ดื้อตอยามิวไพโรซิน (mupirocin)
จํานวน 5 isolates
จากนั้นนําเชื้อที่ได รวมถึงเชื้อสายพันธุ เชื้อมาตรฐาน ATCC 25923 มาเพาะบนจาน
เลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว (NA) บมที่อุณหภูมิ 37 oc ในตูอบบม เปนเวลา 24 ชม. จากนั้นใช sterile
swap เขี่ยเชื้อใสใน 0.85% normal saline และปรับความขุนของเชื้อใหไดความเขมขน
รอยละ 0.5 McFarland ซึ่งจะมีเชื้อเทากับ 1.5×108 CFU/ml
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3. การเตรียม microtiter plate 96-well
เตรียมอาหารเลีย้ งเชือ้ Mueller Hinton Broth (MHB) ใสลงหลุม U-shaped microtiter
plate 96-well ปริมาณ 100 μl ทุกหลุม จากนั้นนําสารสกัดหยาบสมุนไพรมาเจือจางในระดับ
ความเขมขน (250, 125, 62.5, 31.25, 15.63, 7.81, 3.91, 1.95, 0.98, 0.49) mg/ml โดยการ
ทําวิธี 2-fold dilution แลวใสสารสกัดหยาบ 100 μl ในหลุมที่ 2 ซึ่งเปนหลุมควบคุม และหลุม
ที่ 3 ในการเริม่ ทํา 2-fold dilution โดยดูดสารละลายทีผ่ สมกันแลวจากหลุมที่ 3 ปริมาณ 100 μl
มาใสในหลุมที่ 4 จากนั้นผสมสารละลายใหเขากัน และดูดในปริมาณเทาเดิมใสหลุมที่ 5 แลว
ทําซํ้าแบบเดิมจนถึงระดับความเขมขนที่ตองการ ทั้งนี้นอกจากสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ยังนํา
ยาปฏิชวี นะมาใชเพือ่ เปนตัวควบคุมดู และเทียบเคียงประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ ของสมุนไพร
ซึ่งยาที่นํามาใช คือ เพนนิซิลิน (penicillin) จากนั้นเติม inoculum 10 μl ที่เตรียมไวจากขอ 2
ใสทุกหลุมยกเวน หลุมควบคุมหลุมที่ 2 โดยหลุมควบคุมหลุมที่ 1 ไมมีสารสกัดหยาบสมุนไพร
(positive control) และหลุมควบคุมหลุมที่ 2 ไมมี inoculum (negative control)
4. การทดสอบหาคาความเขมขนตํ่าสุด (MIC) ตอการยับยั้งเชื้อ S. aureus และการ
ทดสอบหาคาความเขมขนตํ่าสุดที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อ S. aureus (MBC)
ทดสอบหาคา MIC ทําโดยใส inoculum ที่เตรียมไว ใสทุกหลุมยกเวนหลุมควบคุมที่ 2
ดูดขึ้นลงเพื่อใหสารละลายในหลุมผสมเปนเนื้อเดียวกัน แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 oc ที่ตูอบ
บม เปนเวลา 24 ชม. จากนั้นอานและบันทึกผลการทดลอง โดยดูวามีหรือไมมีการเจริญเติบโต
ของเชื้อที่หลุมทดลอง และดูระดับความเขมขนของสารสกัดหยาบสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อ
สวนการทดสอบหาคา MBC นํา loop จุมสารละลายในหลุมมา steak บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
ที่เตรียมไว แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 oc ที่ตูอบบม เปนเวลา 24 ชม. จากนั้นอานผลวามี
หรือไมมีการเจริญเติบโตของเชื้อที่หลุมทดลอง และระดับความเขมขนของสารสกัดหยาบ
ในการฆาเชื้อ จากนั้นทําการบันทึกผลการทดลอง
5. การวิเคราะหขอมูล
ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสมุนไพรทัง้ 5 ชนิดวามีผลตอการยับยัง้ เชือ้ โดยวิธกี าร
ทางสถิติแบบพรรณนา (descriptive statistic) เพื่อศึกษาลักษณะขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน
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ผลการทดลอง
จากการทดสอบหาความเขมขนตํา่ ทีส่ ดุ (MIC) ของสมุนไพรทัง้ 5 ชนิดตอการยับยัง้ เชือ้
จะพบวา สารสกัดกระชายสามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ไดตั้งแตระดับความเขมขน 0.49 ถึง
125 mg/ml สวนเชื้อที่ดื้อตอยา methicillin สามารถยับยั้งเชื้อไดตั้งแตระดับความเขมขน 7.81
ถึง 62.5 mg/ml และเชือ้ ทีด่ อื้ ตอยา mupirocin ยับยัง้ ไดทรี่ ะดับความเขมขน 15.63 และ 31.25
mg/ml โดยถัดมาสารสกัดจากกระเทียมสามารถยับยั้งเชื้อไดทุกระดับยกเวนความเขมขน
ระดับ 0.98 mg/ml ซึ่งเชื้อที่ดื้อตอยา methicillin สามารถยับยั้งเชื้อไดตั้งแตระดับความเขมขน
7.81 ถึง 31.25 mg/ml สวนทางดานเชื้อที่ดื้อตอยา mupirocin ยับยั้งไดที่ระดับ 1.95, 7.81,
15.63, 31.25 และ62.5 mg/ml ลําดับตอมาสารสกัดขิงผลการทดสอบพบวาสามารถยับยัง้ เชือ้
ไดตั้งแตระดับความเขมขน 3.91 ถึง 125 mg/ml โดยเชื้อที่ดื้อตอยา methicillin มีคาที่ระดับ
7.81, 15.63, 31.25 และ 125 mg/ml รวมถึงเชื้อที่ดื้อตอยา mupirocin สามารถยับยั้งเชื้อได
ตั้งแตระดับความเขมขน 7.81 ถึง 62.5 mg/ml และสมุนไพรถัดมาคือขา สามารถยับยั้งเชื้อ
โดยมีระดับความเขมขนตํ่าสุดที่ 0.49 ถึง 31.25 mg/ml นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้งเชื้อที่ดื้อ
ตอยา methicillin ซึ่งมีคาความเขมขนตํ่าสุดอยูที่ 3.91 mg/ml จนถึงสูงสุดที่ 62.5 mg/ml
สวนเชือ้ ทีด่ อื้ ตอยา mupirocin มีคา ความเขมขนตํา่ สุดอยูท ี่ 1.95 mg/ml ลําดับสุดทายสมุนไพร
ตะไครมีคาความเขมขนตํ่าสุดในการยับยั้งเชื้ออยูที่ 15.63 ถึง 125 และเชื้อที่ดื้อตอยา
methicillin มีคาความเขมขนตํ่าสุดอยูที่ระดับ 15.63 ถึง 62.5 mg/ml รวมทั้งเชื้อที่ดื้อตอยา
mupirocin มีคาความเขมขนตํ่าสุดในการยับยั้งเชื้อที่ระดับ 31.25 และ 62.5 mg/ml ดังแสดง
ในตารางที่ 1
นอกจากนี้ จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบหาคาความเขมขนตํ่าสุด (MBCs) ตอการ
ฆาเชื้อ S. aureus ของสมุนไพร 5 ชนิด พบวา ขามีคาความเขมขนตํ่าสุดในการฆาเชื้อที่ระดับ
ความเขมขน 0.49 mg/ml ซึ่งลําดับตอมาคือ กระชาย มีคาความเขมขนตํ่าสุดอยูที่ระดับ 1.95
mg/ml และกระเทียม มีคาความเขมขนตํ่าสุดในการฆาเชื้อที่ระดับ 7.81 mg/ml สมุนไพร
ถัดมา คือ ตะไครและขิง พบวามีคาความเขมขนตํ่าสุดในการฆาเชื้อที่ระดับ 15.63 mg/ml
นอกจากนี้ยังมีคาความเขมขนตํ่าสุดตอการฆาเชื้อ S. aureus ที่ดื้อตอยา methicillin ซึ่งขา
มีคา ความเขมขนตํา่ สุดทีร่ ะดับ 7.81 mg/ml สวนทางดานเชือ้ S. aureus ทีด่ อื้ ตอยา mupirocin
พบวา ขามีความเขมขนตํ่าสุดที่ระดับ 7.81 mg/ml ในการฆาเชื้อ
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบหาคาความเขมขนตํา่ สุด (MICs)ของสมุนไพรตอการยับยัง้ S. aureus
µ¦´
¤»Å¡¦Áº Ê°
¦³µ¥
6DXUHXV
0HWKLFLOOLQ
0XSLURFLQ
¦³Á¸¥¤
6DXUHXV
0HWKLFLOOLQ
0XSLURFLQ
·
6DXUHXV
0HWKLFLOOLQ
0XSLURFLQ
µn 
6DXUHXV
0HWKLFLOOLQ
0XSLURFLQ
³Å¦o 
6DXUHXV
0HWKLFLOOLQ
0XSLURFLQ
3HQLFLOOLQ

ÎµªÁº Ê°  nµªµ¤Á o ¤ o ÎÉµ» °¤»Å¡¦0,&V PJPO 
ŘŜš ŘšŠ řšŝ śšř şŠř řŝŞś śřŚŝ

D


































D







  


















D



































D





   





















D




























 





Ê

a คือ คา MICs ของเชื้อมาตรฐาน ATCC 25923
Methicillin คือ เชื้อสายพันธุที่ดื้อตอยาเมธิซิลลิน
Mupirocin คือ เชื้อสายพันธุที่ดื้อตอยามิวไพโรซิน
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบหาคาความเขมขนตํา่ สุด (MBCs) ของสมุนไพรตอการฆาเชือ้ S. aureus
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วิจารณและสรุปผล
จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรพบวา พบวา สารทุกตัวมีฤทธิใ์ นการ
ยับยั้งเชื้อ แตระดับคาความเขมขนที่ตํ่าสุดไมเทากัน โดยจะพบวาสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิด
(กระชาย กระเทียม ขิง ขา ตะไคร) มีคาความเขมขนตํ่าสุด (MIC) ที่สามารถยับยั้งเชื้อ เทากับ
0.49, 0.49, 3.91, 0.49, 15.63 mg/ml ตามลําดับ และมีคาความเขมขนตํ่าสุด (MBC) ในการ
ฆาเชื้อ เทากับ 1.95, 7.81, 15.63, 0.49, 15.63 mg/ml ตามลําดับ จากผลสรุปไดวา กระชาย
กระเทียม และขา มีคาความเขมขนตํ่าสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อไดดีที่สุดในระดับความเขมขน
เทากัน สวนขามีคาความเขมขนตํ่าสุดที่สามารถฆาเชื้อไดดีที่สุดในกลุมสมุนไพร 5 ชนิด
อีกทั้งสวนของเชื้อที่ดื้อตอยา methicillin และ mupirocin มีคาความเขมขนตํ่าสุด (MIC)
ทีส่ ามารถยับยัง้ เชือ้ เทากับ 3.91 และ 1.95 mg/ml ตามลําดับ สวนคาความเขมขนตํา่ สุด (MBC)
ในการฆาเชื้อ เทากับ 7.81 mg/ml ทั้งสองเชื้อ ซึ่งสมุนไพรที่สามารถยับยั้งเชื้อที่ดื้อตอยา
methicillin ได ดี ที่ สุ ด คื อ ข า และในยา mupirocin คื อ กระเที ย ม และข า ที่ ร ะดั บ
ความเขมขนเทากัน สวนสมุนไพรที่มีความสามารถในการฆาเชื้อที่ดื้อตอยา methicillin และ
ในยา mupirocin ไดดที สี่ ดุ คือ ขา ซึง่ จะเห็นไดวา สารสกัดสมุนไพรทุกตัวลวนมีผลการออกฤทธิ์
ที่ตางกันออกไป จากงานวิจัยนี้จะเห็นวาขา มีความสามารถทั้งการยับยั้ง และฆาเชื้อไดดีกวา
ตัวอื่นๆ ในระดับความเขมขนที่เทากัน เชนเดียวกับงานวิจัย (Chaiwangsri, 2012) ไดทําการ
ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรค
อาหารเปนพิษ ซึง่ รวมถึงเชือ้ S. aureus ซึง่ การศึกษาครัง้ นีไ้ ดทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด
หยาบ ขิง ขา กระเทียม และกระชาย พบวาสารสกัดดวยเอทานอลรอยละ 95 ใหผลการ
ยับยั้งเชื้อ S. aureus ไดดีกวาสารสกัดที่เปนนํ้าเปนตัวทําละลาย โดยมีคา MIC เทากับ 31.25,
250, 500, 31.25 mg/ml ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัย (Lertsatitthanakorn et al., 2014)
ที่มีการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดขาตอการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียพบวา มีคา MIC เทากับ
12.5 mg/ml ในการยับยัง้ เชือ้ S. aureus และนอกจากนีย้ งั มีการรายงาน (Hamad et al., 2016)
ถึงประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ S. aureus ของขาซึ่งมีคาความเขมขนตํ่าสุดในการยับยั้ง
เทากับ 1.0 mg/ml

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบวา ขา มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ดีที่สุด จากสมุนไพรทั้ง
5 ชนิดที่นํามาทดสอบ จึงไดคํานวณปริมาณการใชขาในการแปรรูปเพื่อนําไปใชประโยชน
เบื้องตนในการทําความสะอาดบริเวณเตานมของโค รวมถึงอุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ โดยมีวิธี
การคือ ชั่งขาสด 67.96 กรัม นํามาตากแหงหรืออบแหง จากนั้นสกัดดวยแอลกอฮอลที่ระดับ
ความเขมขนรอยละ 95 และไดผงขาที่ตองการในปริมาตร 16.99 กรัม เมื่อตองการนําไปใช
ใหทําการละลายในนํ้าปริมาตร 1 ลิตร จากนั้นนําผาสะอาดชุบลงนํ้าที่เตรียมไวตามวิธีขางตน
และนํามาเช็ดทําความสะอาดเตานมรวมถึงอุปกรณที่ใชในการรีดนมชนิดอื่นๆ
นอกจากนีส้ มุนไพรทุกตัวลวนมีการออกฤทธิ์ และสรรพคุณแตกตางกันตามภูมศิ าสตร
แหลงที่ปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว หรือกระทั่งตามภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงเชื้อที่นํามา
ทดสอบมีความแตกตางในการเลือก การเก็บรักษา อายุ สายพันธุข องเชือ้ และองคประกอบสาร
สําคัญที่อยูภายในสมุนไพร ดังนั้นในการทดลองงานวิจัยจึงตองพิจารณาอยางละเอียด
ในสมุนไพรแตละตัว สุดทายควรนําไปตอยอดศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกซึ่งจะเปนประโยชน
ทั้งทางการรักษา และลดการใชยาปฏิชีวนะ ใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
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RESEARCH ARTICLE
Antimicrobial activity of lactic acid bacteria isolated from
animal guts and Thai traditional fermented foods against
Escherichia coli ATCC 25922 and Salmonella Typhi
Kattinet Sahulsawasdiphan1*, Pairat Sornplang2, Bongkot Noppon2

Abstract
Objective - Lactic acid bacteria (LAB) is a group of probiotic bacteria that can be
isolated from animal intestines, fermented-milk, cheese and yogurt. The use of LAB in
animal production and food industry benefits consumer’s health. Therefore, the
objective of the present study is to select LAB from animal gastrointestinal tract and
Thai traditional fermented foods which primarily possessed the probiotic properties
and capable of inhibiting bacterial foodborne pathogens, in this case, E. coli ATCC
25922 and S. Typhi.
Materials and Methods - Selection of LAB isolates were conducted to test a catalase
producing, acid and alkali tolerance, bile salt tolerance, Gram stained for cell
morphology and an antimicrobial activity of selected LAB isolates against E. coli ATCC
25922 and S. Typhi using agar well diffusion assay
Results - LAB isolation from the 3 groups of samples were 52 from animal guts, 55
from fermented-meat and 58 isolated from fermented-vegetable. There were 165
isolates in total. Catalase production test showed that 140 isolates were catalase
negative. LAB isolates were Gram stained for cell morphology, majority of them are
gram positive coccoidal bacteria. Preliminary assessment of probiotic property by
testing acid and alkali tolerance were conducted. Results showed that at pH 2, 4 and
10 at time interval of 0, 3 and 6 hours, only 31 isolates passed the test. Bile salt
tolerance tests indicated that at 4, 7, 50 and 100% concentration and at the contact
time of 0, 3, and 6 hours, 30 isolates illustrated more than 80% growth compared to
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the control group. Bacterial food borne pathogen tests showed that only 14 LAB isolates
(AP3, AP7, AP8, AP10, AK1, AK4, FA1-1, FA3-1, FA3-2, FA4-5, FA6-1, FV1-1, FV1-41
and FV3-11) were of high inhibition on E. coli ATCC 25922 and S. Typhi.
Conclusion - Physiological and biochemical characteristics according to Bergey’s
manual of systematic bacteriology show that all 3 selected isolates (A3, FA1-1, and
FV1-1) are close relation to Streptococcus spp. LAB provides an effective inhibition of
foodborne pathogens and this may imply the further use as animal feed additives in
animal production.

Keywords: Antimicrobial activity, Lactic acid bacteria, Fermented food, E. coli,
Salmonella Typhi
Graduate Student, Master of science of Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen
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ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรค Escherichia coli ATCC
25922 และ Salmonella Typhi ของแบคทีเรียแลคติกที่แยก
ไดจากทางเดินอาหารสัตวและอาหารหมักพื้นบานของไทย
กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ1* ไพรัตน ศรแผลง2 บงกช นพผล2

บทคัดยอ
วัตถุประสงค แบคทีเรียแลคติกเปนกลุมแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเปนโปรไบโอติกสามารถ
แยกไดจากลําไสสตั ว อาหารหมัก นมเปรีย้ ว ชีส และโยเกิรต ซึง่ ใชในอุตสาหกรรมการเลีย้ งสัตว
และอุตสาหกรรมอาหาร ดังนัน้ การศึกษาในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ คัดเลือกแบคทีเรียแลคติก
จากทางเดิ น อาหารสั ต ว แ ละอาหารหมั ก พื้ น บ า นที่ มี ที่ คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต น ของการเป น
โปรไบโอติก ที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi
วัสดุ อุปกรณ วิธีการ ทําการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกโดยการทดสอบคะตะเลท ทดสอบ
การทนตอกรด และดาง ทดสอบการทนตอนํ้าดี การดูลักษณะเซลล และการทดสอบฤทธิ์
การยับยั้งเชื้อกอโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ดวยวิธี agar well diffusion
ผลการศึกษา ทําการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากตัวอยาง 3 กลุม ไดแก ทางเดินอาหารสัตว
อาหารหมักจากสัตว และอาหารหมักจากพืช พบแบคทีเรียแลคติกจํานวน 52, 55 และ 58
ไอโซเลท ตามลําดับ มี 140 ไอโซเลท ที่ใหผลเปนลบตอการสรางเอนไซมคะตะเลท แบคทีเรีย
สวนใหญติดสีแกรมบวก รูปรางกลม มีแบคทีเรียจํานวน 31 ไอโซเลท มีความทนตอกรด และ
ดาง ที่ pH 2, pH 4 และ pH 10 เปนเวลา 0, 3 และ 6 ชั่วโมง ตามลําดับ มี 30 ไอโซเลท
ที่ทนตอนํ้าดีสดความเขมขน 100 เปอรเซ็นต โดยมีอัตราการเจริญมากกวารอยละ 80
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม การทดสอบการยับยั้งเชื้อกอโรคดวยวิธี agar well diffusion
พบวามี 14 ไอโซเลทที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียกอโรคได ซึ่งแยกไดจากลําไสสัตว จํานวน 6
ไอโซเลท ไดแก AP3, AP7, AP8, AP10, AK1 และ AK4 อาหารหมักพื้นบานของไทยที่แยก
ไดจากอาหารหมักจากสัตวจํานวน 5 ไอโซเลท ไดแก FA1-1, FA3-1, FA3-2, FA4-5,
FA6-1และอาหารหมักจากพืชจํานวน 3 ไอโวเลท ไดแก FV1-1, FV1-41 และ FV3-11 สามารถ
ยับยั้งเชื้อกอโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ได
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ขอสรุป จากการวิเคราะหลักษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของแบคทีเรียแลคติกที่คัดเลือก
แลว 3 ไอโซเลท (A3, FA1-1 และ FV1-1) ดวยวิธีตามคูมือของ Bergey พบวาทั้ง 3 ไอโซเลทนี้
มีความคลายคลึง Streptococcus sp. โดยสามารถยับยั้งเชื้อโรคที่เกิดจากอาหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชเปนสารเสริมอาหารในการเลี้ยงสัตว อุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมการผลิตสัตวตอไป

คําสําคัญ ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย แบคทีเรียแลคติก อาหารหมัก E. coli, Salmonella Typhi
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002
ประเทศไทย
1

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002 ประเทศไทย
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บทนํา
ในปจจุบันผูบริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป มีความใสใจในสุขภาพมากขึ้น ตองการ
อาหารหรือผลิตภัณฑแปรรูปจากอาหารทีป่ ลอดสารเคมี ยาปฏิชวี นะหรือการดัดแปลงพันธุก รรม
การใชสมุนไพรหรือโปรไบโอติกทดแทนการใชยาปฏิชวี นะ การใชพรีไบโอติก การใชโปรไบโอติก
ในการเลี้ยงสัตว และเปนเชื้อเริ่มตนในอุตสาหกรรมอาหารหมัก จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของ
ผูป ระกอบการ กลุม แบคทีเรียแลคติก ถือวาเปนกลุม แบคทีเรียกลุม ใหญกลุม หนึง่ ทีน่ ยิ มคัดเลือก
เปนโปรไบโอติก ซึ่งเปนแบคทีเรียที่มีอยูในธรรมชาติ และคัดเลือกไดจากระบบทางเดินอาหาร
ของมนุษย และสัตว หรืออาหารหมักตางๆ เมื่อนําไปเสริมในอาหาร สามารถชวยใหสัตว
เพิม่ ความตานทานจากการติดเชือ้ จุลนิ ทรียก อ โรคได ทําใหสตั วมสี ขุ ภาพดีขนึ้ เพิม่ เมตาโบลิซมึ
ของรางกาย และปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหาร ชวยใหระบบยอย และดูดซึมอาหารทํางาน
ไดดีขึ้น กระตุนภูมิคุมกันของสัตว และสงเสริมกิจกรรมของ macrophage มีหนาที่ชวย
กําจัดเชื้อโรคในรางกาย (Tabibloghmany and Ehsandoost, 2014) การตานเชื้อจุลลินทรีย
กอโรคอืน่ ๆ เปนคุณสมบัตทิ ดี่ ขี องแบคทีเรียแลคติก ซึง่ ตอบสนองตอความตองการของผูบ ริโภค
ทีต่ อ งการลดการใชสารเคมี และลดการตกคางของยาปฏิชวี นะในเนือ้ สัตวในระบบอุตสาหกรรม
ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการทดลองนี้เพื่อคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกจาก
ทางเดินอาหารสัตว และอาหารหมักพื้นบานที่มีที่คุณสมบัติเบื้องตนของการเปนโปรไบโอติก
และมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรคได

วัสดุอุปกรณและวิธีการ
การเก็บตัวอยาง
แบงกลุมตัวอยางเปน 3 กลุมไดแก กลุมที่ 1 เก็บตัวอยางจากอุจจาระสุกร ดวยวิธี
rectal swab จํานวน 15 ตัว และเก็บจากของเหลวในลําไสโดยตรงของซากเปด และไกใหมๆ
แบงเปนไกจํานวน 12 ตัวอยาง และเปดจํานวน 4 ตัวอยาง กลุมที่ 2 เก็บตัวอยางจากอาหาร
หมักทีท่ าํ มาจากพืชไดแก ผักสม ผักกาดดอง หนอไมดอง และกลุม ที่ 3 เก็บตัวอยางจากอาหาร
หมักที่ไดจากสัตว ไดแก แหนม เอ็นวัว ปลาสม ปลากอน
การแยกแบคทีเรียแลคติก
คัดเลือกแบคทีเรียจากทางเดินอาหารสัตวไดแก สุกร เปด และไก อาหารหมักพื้นบาน
ไดแก แหนม ปลาสม ผักสม หนอไมดอง ปลากอน และผักกาดดอง ในจังหวัดขอนแกนและ
จังหวัดใกลเคียง โดยนํามาเพาะเชือ้ ลงบนอาหารเลีย้ งเชือ้ de Man, Rogosa and Sharpe agar
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(MRS, DifcoTM) ที่เติมแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) ปริมาณ 0.3 เปอรเซ็นต (W/V) ดวยวิธี
pour plate บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด 5 เปอรเซ็นต
เปนเวลา 48 ชั่วโมง ตรวจสอบแบคทีเรียที่เจริญในบรรยากาศที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยสังเกต
จากการเกิดวงใสรอบโคโลนี นําเชื้อมาทําใหบริสุทธิ์มากขึ้นโดยการเขี่ยเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
MRS agar และบมเพาะในตูบม ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศที่มีปริมาณ
กาชคารบอนไดออกไซด 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 48 ชัว่ โมง เลือกโคโลนีทมี่ วี งรอบใสเก็บในอาหาร
เลี้ยงเชื้อเหลว (skim-milk ที่มีสวนผสมของ 20% glycerol) ในตูแชเยือกแข็งที่อุณหภูมิ
- 80 องศาเซลเซียส เพื่อรอทําการทดสอบในขั้นตอนตอไป
การทดสอบการสรางเอนไซมคะตะเลท
เขี่ยเชื้อแบคทีเรียแลคติกจากการคัดแยกขางตนลงบนกระจกสไลดที่มีสารละลาย
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต (V/V) ผลการทดสอบของแบคทีเรีย
แลคติกจะตองไมเกิดฟองกาซ ซึ่งแสดงผลเปนลบ (catalase negative) ที่เปนคุณลักษณะ
ของแบคทีเรียกลุมแลคติก
การทดสอบการทนตอกรด
การทดสอบการทนตอสภาพความเปนกรดและดาง ดัดแปลงจากวิธีของ Jin et al.
(1996) โดยนําเชื้อแบคทีเรียแลคติกปริมาณ 100 ไมโครลิตร ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS broth
ปริมาณ 3 มิลลิลิตร บมเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง จากนั้น
นําสารละลายเชือ้ ทีต่ อ งการทดสอบมาทําการปรับความขุน ของเชือ้ ดวย normal saline solution
(NSS) จนมีความขุนเทากับ 0.5 McFarland standard (1.5x108 CFU/ml) แลวจึงนํามา
เพาะลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS broth ที่ปรับ พีเอช เปน 2, 4 และ10 ดวยกรดไฮโดรคลอริค
(HCl) ความเขมขน 2 นอรมอล และโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ความเขมขน 2 นอรมอล
บมทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 และ 6 ชัว่ โมง โดยมีกลุม ควบคุมเปนเชือ้ แบคทีเรีย
ที่บมในสภาวะเดียวกัน ใสใน MRS broth ที่ไมมีสวนผสมของกรดไฮโดรคลอริค และโซเดียม
ไฮดรอกไซด จากนั้นใชไมโครปเปตดูดสารละลายเชื้อที่ผานการบมในความเขมขนที่มีพีเอช
แตกตางกันปริมาณ 1 มิลลิลิตร มาเพาะเชื้อลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS agar ที่เติมแคลเซียม
คารบอเนต ปริมาณ 0.3 เปอรเซ็นต (W/V) ดวยวิธี pour plate บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
ในบรรยากาศที่กลาวขางตน เปนเวลา 48 ชั่วโมง สังเกตวงรอบใสของโคโลนี

การทดสอบการทนตอนํ้าดี
การทดสอบความสามารถในการทนตอนํา้ ดีของแบคทีเรียกรดแลคติกดัดแปลงตามวิธี
การของ Gilliland et al. (1984) โดยนําเชื้อแบคทีเรียแลคติกปริมาณ 100 ไมโครลิตร
เพาะลงในอาหารเลีย้ งเชือ้ MRS broth ปริมาณ 3 มิลลิลติ ร บมเชือ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง จากนั้นนําสารละลายเชื้อที่ตองการทดสอบมาทําการปรับความขุน
ของเชื้อดวย 0.85 เปอรเซ็นต NSS จนมีความขุนเทากับ 0.5 McFarland standard แลวจึง
นํามาลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS broth ที่เติมนํ้าดีวัวสด ความเขมขน 4, 7, 50 และ100
เปอรเซ็นต (V/V) นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง โดยมี
กลุมควบคุมเปนเชื้อแบคทีเรียที่บมในสภาวะเดียวกันใน MRS broth ที่ไมมีสวนผสมของนํ้าดี
วัวสด จากนั้นใชไมโครปเปตดูดสารละลายเชื้อจากการบมในนํ้าดีมาปริมาณ 1 มิลลิลิตร
เพาะเชื้อลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS agar ที่เติมแคลเซียมคารบอเนต ปริมาณ 0.3 เปอรเซ็นต
ดวยวิธี pour plate บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด
5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 48 ชั่วโมง สังเกตวงรอบใสของโคโลนี
การยอมสีแกรมเพื่อดูลักษณะโคโลนี
นําเชื้อแบคทีเรียมาเกลี่ยลงบนกระจกสไลดสะอาด ปลอยใหแหงในอากาศ นําสไลด
ผานเปลวไฟ 2 – 3 ครัง้ เพือ่ ตรึงเซลลใหตดิ กับสไลด หยดสาร crystal violet ลงบนกระจกสไลด
บริเวณทีม่ กี ารเกลีย่ เชือ้ ไวแลวทิง้ ไว 1 นาทีแลวจึงลางออกดวยนํา้ กลัน่ จากนัน้ หยดดวย Gram’s
iodine ทิ้งไว 1 นาที ลางออกดวยนํ้ากลั่น ลางสี crystal violet ดวย acetone alcohol จากนั้น
ลางดวยนํ้ากลั่นอีกครั้ง ยอมทับดวย safanin นาน 1 นาที ลางออกดวยนํ้ากลั่น ซับใหแหง
แลวจึงนําไปสองดวยกลองจุลทรรศน
การทดสอบความสามารถการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรค
การทดสอบความสามารถการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียกอโรค โดยใชวธิ ี agar well diffusion
ดัดแปลงจาก Yolmeh et al. (2017) โดยเตรียมเชื้อแบคทีเรียที่ใชทดสอบไดแก E. coli ATCC
25922 และ S. Typhi โดยเพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient broth ทําการปรับความขุนของเชื้อ
ดวย 0.85 เปอรเซ็นต NSS จนมีความขุน เทากับ 0.5 McFarland standard หยดสารละลายเชือ้
ปริมาณ 100 ไมโครลิตร ลงบน nutrient agar ใชไมพันสําลีที่ผานการฆาเชื้อแลว เกลี่ยเชื้อ
ใหทั่วผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ ทิ้งไวใหแหง แลวทําการเจาะหลุมใหไดขนาดเสนผานศูนยกลาง
6 มิลลิเมตร เตรียมเชื้อแบคทีเรียแลคติกปริมาณ 100 ไมโครลิตร ลงใน MRS broth ปริมาณ
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3 มิลลิลิตร บมเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง ทําการปรับความขุน
ของเชื้อ ดวย 0.85 เปอรเซ็นต NSS จนมีความขุนเทากับ 0.5 McFarland standard หยดเชื้อ
แบคทีเรียแลคติกที่ตองการทดสอบปริมาณ 40 ไมโครลิตร ลงในหลุมอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อ
กอโรคทีต่ อ งการทดสอบบนผิวหนาอาหาร รอใหแหงแลวนําไปบมทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 24 ชั่วโมง ดูผลการทดลองโดยวัดขนาดเสนผานศูนยกลางบริเวณที่มีวงรอบใส
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาในการแสดงผลการทดลอง ขอมูล
การตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในสิ่งสงตรวจรวมทั้งความทนกรดและดาง การทนตอนํ้าดี รูปราง
ของเชื้อดวยการแจงนับ สวนผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรคไดแสดงผล
โดย ชวงตํา่ สุดและสูงสุดของขอมูล (range) คาเฉลีย่ (mean) คาฐานนิยม (mode) คาเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
ผลการทดลอง
จากการคัดแยกแบคทีเรียแลคติก การเก็บตัวอยางจากทางเดินอาหารสุกรโดยวิธี
rectal swab สุกร เก็บตัวอยางจากทางเดินอาหารไก และเปดจากโรงฆาสัตว ผลการทดลอง
พบวาแบคทีเรียที่มีการสรางกรดแลคติก แลวทําปฏิกิริยากับแคลเซียมคารบอเนตทําใหเกิดวง
รอบใส สามารถแยกแบคทีเรียแลคติกจากทางเดินอาหารสุกร ไก และเปด ไดจํานวน 25, 22
และ 5 ไอโซเลท ตามลําดับ รวมแบคทีเรียที่ไดจากสัตวทั้งหมดเปน 52 ไอโซเลท ดังตารางที่ 1
การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมักดองที่ไดจากพืชและสัตว ผลการทดลอง
พบวา สามารถแยกแบคทีเรียแลคติก จากเอ็นขอวัว ปลาสม ปลากอน แหนมหมู แหนมเนื้อ
และสมหมู จํานวน 5, 14, 15, 9, 2 และ 10 ไอโซเลท ตามลําดับ รวมแบคทีเรียที่ไดจากอาหาร
หมักจากสัตวทั้งหมด 55 ไอโซเลท และอาหารจากพืชไดแก ผักรวมดองจากจังหวัดขอนแกน
ผักรวมดองจากจังหวัดเลย ผักกาดดอง หนอไมดองจากจังหวัดขอนแกน และหนอไมดอง
จากจังหวัดเลย จํานวน 27, 14, 5, 7 และ 5 ไอโซเลท ตามลําดับ รวมแบคทีเรียที่ไดจากอาหาร
หมักจากพืชทั้งหมด 58 ไอโซเลท โดยแบคทีเรียแลคติกที่แยกไดจากกลุมอาหารหมัก แสดง
ดังตารางที่ 2 พบวาสามารถคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจาก ทั้ง 3 กลุมรวมทั้งหมดจํานวน
165 ไอโซเลท

Table 1. Number of lactic acid bacteria (LAB) isolated from gastrointestinal tracts of
animals at slaughter house in Khon Kaen Province
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Table 2. Number of LAB isolated from Thai traditional fermented foods
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ผลทดสอบการสรางเอนไซมคะตะเลท
นําแบคทีเรียที่คัดแยกไดทั้งหมด จํานวน 165 ไอโซเลท มาทดสอบการสรางเอนไซม
คะตะเลทโดยใชสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต (V/V)
สังเกตการทําปฏิกิริยาระหวางสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซดกับเชื้อแบคทีเรียพบวา
แบคทีเรียที่ใหผลคะตะเลทเปนลบ (catalase negative) มีจํานวน 140 ไอโซเลท คิดเปน
รอยละ 85.88 ของแบคทีเรียแลคติกที่นํามาทดสอบทั้งหมด
ผลการทดสอบความสามารถในการทนกรด และดาง
พบวาแบคทีเรียแลคติกที่สามารถทนตอระดับพีเอช 2 ที่ระยะเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง
มี 31 ไอโซเลท ที่สามารถมีชีวิตรอดไดมากกวา 80 เปอรเซ็นต แบคทีเรียแลคติกที่สามารถ
ทนตอระดับ พีเอช 4 ทีร่ ะยะเวลา 3 และ 6 ชัว่ โมง มี 58 ไอโซเลท ทีส่ ามารถมีชวี ติ รอดไดมากกวา
80 เปอรเซ็นต แบคทีเรียแลคติกที่สามารถทนตอระดับพีเอช 10 ที่ระยะเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง
มี 35 ไอโซเลทที่สามารถมีชีวิตรอดไดมากกวา 80 เปอรเซ็นต เมื่อทําการคัดเลือกแบคทีเรีย
แลคติกที่มีอัตราการเจริญเติบโตมากกวา 80 เปอรเซ็นต ที่พีเอช 2, 4 และ 10 ทีเปนเวลาเวลา
6 ชั่วโมง พบวามี 31 ไอโซเลท ดังตารางที่ 3 คิดเปน 22.14 เปอรเซ็นต จากแบคทีเรียแลคติก
ที่นํามาทดสอบการทนตอกรดและดางทั้งหมด
Table 3. Acid-and alkali tolerance test of LAB isolates at various pH
1RRIDFLGDQGDONDOLyWROHUDQFH/$%LVRODWHVDWYDULRXVS+
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ผลการทดสอบการทนตอนํ้าดี
พบวาแบคทีเรียแลคติกที่สามารถทนตอระดับความเขมขนของนํ้าดี 4, 7, 50 และ
100 เปอรเซ็นต ที่ระยะเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง มีจํานวน 31 ไอโซเลท ที่สามารถมีชีวิตรอดได
มากกวา 80 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม แบคทีเรียแลคติกที่สามารถทนตอ
ระดับความเขมขนของนํ้าดี 100 เปอรเซ็นต ที่ระยะเวลา 3 ชั่วโมง มีจํานวน 31 ไอโซเลท
ที่สามารถมีชีวิตรอดไดมากกวา 80 เปอรเซ็นตเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม และแบคทีเรีย
แลคติกที่สามารถทนตอระดับความเขมขนของนํ้าดี 100 เปอรเซ็นต ที่ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
มีจํานวน 30 ไอโซเลท ที่สามารถมีชีวิตรอดไดมากกวา 80 เปอรเซ็นตเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุม ควบคุม ไอโซเลททีส่ ามารถทนตอนํา้ ดีสดทีค่ วามเขมขน 4, 7, 50 และ 100 ทีเ่ วลา 6 ชัว่ โมง
มี 30 ไอโซเลท ในตารางที่ 4 คิดเปน 96.77 เปอรเซ็นต ของแบคทีเรียแลคติกที่นํามาทดสอบ
การทนตอนํ้าดีทั้งหมด
Table 4. Bile salt tolerant test of selected LAB isolates
1RRIELOHVDOWWROHUDQFHLVRODWHVDWYDULRXVFRQFHQWUDWLRQ 99 
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การยอมสีแกรมเพื่อดูลักษณะโคโลนี
เมื่อนําไอโซเลทที่ผานการทดสอบการทนกรด และดาง การทนตอนํ้าดีสด จํานวน
30 ไอโซเลท ยอมสีเพื่อดูลักษณะโคโลนีพบวาแบคทีเรียที่แยกไดติดสีแกรมบวก รูปรางเปนทั้ง
รูปกลมจํานวน 25 ไอโซเลท และรูปทอนจํานวน 5 ไอโซเลท ดังในตารางที่ 5
Table 5. Cell morphologies of selected LAB using Gram stain
6RXUFHV
$QLPDOJXWV
)HUPHQWHGIRRGIURP
DQLPDORULJLQ
)HUPHQWHGIRRGIURP
YHJHWDEOHV
7RWDO
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ผลการทดสอบความสามรถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรค E. coli ATCC 25922
และ S. Typhi
แบคทีเรียทีผ่ า นการทดสอบจํานวน 30 ไอโซเลท พบวา แบคทีเรียแลคติก 30 ไอโซเลท
สามารถยับยั้งเชื้อกอโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ได มีความสามารถยับยั้งเชื้อ
กอโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ได โดยมีขนาดเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของ
การยับยั้งเชื้อกอโรค ราว 13 มิลลิเมตร และคาเบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 8.7 และ 3.7
ตามลําดับ (Halder et al., 2017) ดังตารางที่ 6

Total 6. Inhibition zone diameter (mm) of selected LAB isolates against pathogenic
bacteria using agar well diffusion assay
LVRODWHVRI/$%

,QKLELWLRQ]RQHGLDPHWHU PP 
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บทวิจารณ (Discussion)
จากการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากลําไสสัตว และอาหารหมักพื้นบานของไทย
สามารถคัดแยกไดจาํ นวน 165 ไอโซเลท ซึง่ อาหารหมักกลุม ตางๆ ทีน่ าํ มาตรวจสอบ เปนอาหาร
หมักพื้นบานที่มีรสชาติเปรี้ยว เปนกิจกรรมการหมักของแบคทีเรียแลคติก และมีรายงาน
การตรวจพบเชือ้ ทีเ่ กีย่ วของในกิจกรรมการหมักอาหารกลุม นี้ เชนในกลุม ของเชือ้ Lactobacillus
plantarum ในผักดอง (Kuasuwan, 2014) เชื้อ Lactobacillus plantarum ในไสกรอกอีสาน
(Swetwiwathana et al., 2016) ยังมีรายงานอีกวาเชื้อที่แยกไดบางสายพันธุมีคุณสมบัติ
ในการผลิตแบคเทอริโอซินกลุมตางๆ ได เชน Pediococus PA-1 จาก Pediococcus
pentosaceus TISTR536 ที่แยกไดจากแหนม และ Nisin Z จาก Lactococcus lactis ที่แยก
ไดจากแหนม (Jaedwanna et al., 2011; Jeerakittisophon et al., 2016) เปนตน นอกจากนี้
เชื้อบางสายพันธุที่ผลิตแบคเทอริโอซินได ยังมีแนวโนมที่จะเปนกลาเชื้อในการหมักผลิตภัณฑ
ใหมีความปลอดภัยและยังไดคุณประโยชนจากคุณสมบัติการเปนโปรไบโอติก การใชเชื้อ
กลุ  ม นี้ เ ป น กล า เชื้ อ ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ห มั ก อาหารหมั ก พื้ น บ า นของไทยที่ ส ามารถ
แยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตแบคเทอริโอซิน นํามาประยุกตใชในอาหารได
(Swetwiwathana and Visessangnan, 2015) ดวยเหตุนี้ การศึกษาในครั้งนี้จึงคัดเลือก
แบคทีเรียแลคติกเพื่อทดสอบในขั้นตอนตอไป
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จากแบคทีเรียที่คัดแยกได 165 ไอโซเลท พบ 140 ไอโซเลทที่ใหผลทดสอบการผลิต
เอนไซมคะตะเลทเปนลบ ซึ่งแบคทีเรียแลคติกมีความสามารถในการสรางไฮโดรเจนเปอร
ออกไซดไดเนื่องจากแบคทีเรียแลคติกมีการสรางเอนไซมฟลาโวโปรตีน แตขาดคะตะเลท
แบคทีเรียแลคติกจะสรางไฮโดรเจนเปอรออกไซดในสภาวะที่มีออกซิเจน (O2) เทานั้น ทําให
แบคที เ รี ย ทนต อ สารนี้ ม ากกว า แบคที เ รี ย ตั ว อื่ น และการสร า งไฮโดรเจนเปอร อ อกไซด
ของแบคที เ รี ย แลคติ ก เพี ย งเล็ ก น อ ยนี้ ทํ า ให เ กิ ด ผลดี ต  อ ขบวนการหมั ก เพราะหลั ง จาก
กระบวนการหมักดําเนินไปแลวจะไมเกิดไฮโดรเจนเปอรออกไซดขึ้นอีก ซึ่งการเกิดไฮโดรเจน
เปอรออกไซดมากเกินไปจะไปยับยัง้ แบคทีเรียแลคติกทีเ่ ปนเชือ้ เริม่ ตนของการหมักได แบคทีเรีย
ทีใ่ หผลเอนไซมคะตะเลทเปนลบจึงมีความเหมาะสมในการนําไปใชในการทําผลิตภัณฑอาหาร
หมัก การยอมติดสีแกรมบวก รูปรางเปนรูปกลม และรูปทอน แบคทีเรียแลคติกจะใหผล
การทดสอบปฏิกิริยาคะตะเลทเปนลบ และสวนใหญติดสีแกรมบวก รูปรางเปนทอนไดแก
Lactobacillus spp. และ Weisella spp. (Ketsawasdiwong et al., 2016) และรูปกลม ไดแก
Pediococcus pentosaceus ที่สามารถพบไดในนํ้านม (Tserovska et al., 2002; Jang et al.,
2014)
การทดสอบความสามารถการทนตอกรดในระดับพีเอช 2 และพีเอช 4 และดางในระดับ
พีเอช 10 ซึ่งเลียนแบบสภาวะภายในชองปาก และกระเพาะอาหารของสัตว ซึ่งอาหารจะอยูใน
กระเพราะประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง หากแบคทีเรียแลคติกที่นํามาทดสอบไมสามารถทนตอ
ความเปนกรดไดก็จะตายกอนถึงลําไสสัตว ดังนั้นจึงเลือกแบคทีเรียแลคติกเพียง 31 ไอโซเลท
เนือ่ งจากสามารถทนตอความเปนกรด และดางได มีอตั ราการเจริญเติบโตมากวา 80 เปอรเซ็นต
เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม ควบคุม คิดเปน 22.14 เปอรเซ็นต จากแบคทีเรียแลคติกทีน่ าํ มาทดสอบ
ทั้งหมด แบคทีเรีย แลคติกจะมีความสามารถทนกรดไดสูง เนื่องจากแบคทีเรียแลคติกมีการ
สราง กรดแลคติกออกมาทําใหบริเวณที่มีแบคทีเรียแลคติกอาศัยอยูจะมีคาพีเอชตํ่า ทําให
แบคทีเรียแลคติกสามารถทนตอความเปนกรดไดสูงกวาแบคทีเรียชนิดอื่นๆ (Phromthep and
Yotakhot, 2012; Darasaen and Ratanachai, 2016)
แบคทีเรียแลคติกที่สามารถทนตอนํ้าดีที่ความเขมขน 100 เปอรเซ็นต และสามารถ
มีชีวิตรอดไดมากกวา 80 เปอรเซ็นต ในการบมที่เวลา 6 ชั่วโมง คิดเปน 96.77 เปอรเซ็นต
ของแบคทีเรียแลคติกที่นํามาทดสอบนํ้าดีทั้งหมด ซึ่ง Phromthep and Yotakhot (2012)
ไดกลาววาแบคทีเรียแลคติกจะมีอตั ราการรอดลดลงเมือ่ ผานลําไสสว นตน เนือ่ งจากนํา้ ดีมฤี ทธิ์
ในการยอยไขมัน จึงสามารถยอยผนังเซลลของแบคทีเรียได

จากการทดสอบการยั้งยั้งเชื้อกอโรค พบวามีแบคทีเรียแลคติก 14 ไอโซเลทที่มี
ความสามารถยับยั้งเชื้อกอโรค E. coli ATCC 25922 และ S. Typhi ไดสูง แบคทีเรียแลคติก
สามารถยับยั้ง E. coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis และ Salmonella spp. ได
(Phutubtim and Saejung, 2016; Chaleoisap et al., 2011) จากการทดลองนีพ้ บวาไอโซเลท
ทีค่ ดั แยกไดจากกลุม อาหารหมักจากพืชเปนกลุม ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ กอโรคไดสงู
ทีส่ ดุ อาจเนือ่ งจากกระบวนการสรางกรดแลคติกมีการใชนาํ้ ตาลชนิดตางๆ เชน นํา้ ตาลกลูโคส
นํ้าตาลซูโครส นํ้าแลคโตรส มาใชในกระบวนการหมักทําใหเกิดกรดแลคติก และสารอื่นๆ
จากการสังเคราะหแสงของพืชทําใหไดนาํ้ ตาลกลูโคส นํา้ และกาซออกซิเจน (Nikolaeva et al.,
2017) เมื่อไดศึกษาเพิ่มเติมจึงพบวาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคเกิดจากกรดแลคติก
ที่แบคทีเรียกลุมแลคติกสรางขึ้น ซึ่งมีความเปนกรดไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียกอโรคอื่นๆ (Musikasang, 2008) หากเปนแบคทีเรียแลคติกที่มีคุณสมบัติในการ
สรางแบคเทอริโอซิน และการสรางสารไฮโดรเจนเปอรออกไซดแลวนั้น จะชวยสงเสริม
ใหประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียกอโรคดียิ่งขึ้น นอกจากนี้พืชยังมีการสะสมนํ้าตาลไวใน
สวนตางๆ ของตน แตในสัตวนั้นนํ้าตาลมักพบไดจากกระบวนการยอยแปง หากเหลือใชมัก
กําจัดออกหรือเก็บไวในรูปของไขมัน ทําใหพืชสามารถผลิตนํ้าตาล และมีนํ้าตาลในสวนตางๆ
ของตน ซึ่งใชในกระบวนการหมักไดมากกวาสัตว การนําแบคทีเรียแลคติกที่แยกไดจากกลุมนี้
ไปใชพัฒนาตอจึงนาจะเปนประโยชนตอผูบริโภค
จากการวิเคราะหลกั ษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของแบคทีเรียแลคติกทีค่ ดั เลือกแลว
3 ไอโซเลท (A3, FA1-1 และ FV1-1) ดวยวิธีตามคูมือของ Bergey (Bergey’s manual of
systematic bacteriology) พบวาทั้ง 3 ไอโซเลทนี้มีความคลายคลึง Streptococcus spp.
ซึ่งควรไดยืนยันในระดับชนิด (species) ของไอโซเลทเหลานี้ดวยวิธีการหาลําดับนิวคลีโอไทด
บริเวณยีน 16S rRNA ตอไป

ขอสรุป
แบคทีเรียแลคติกทีแ่ ยกไดจากทัง้ 3 กลุม ไดแก ทางเดินอาหารสัตวจาํ นวน 6 ไอโซเลท
อาหารหมักจากสัตวจํานวน 5 ไอโซเลท และอาหารหมักจากพืช จํานวน 3 ไอโซเลท ตามลําดับ
ที่มีคุณสมบัติเบื้องตนของการเปนโปรไบโอติก คือใหผลการผลิตเอนไซมคะตะเลทเปนลบ
มีความสามารถในการทนกรด และดาง และทนตอนํ้าดีไดสูง โดยพบ 3 ไอโซเลท (A3, FA1-1
และ FV1-1) มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรค E. coli ATCC 25922 และ S.
Typhi ไดดที สี่ ดุ และจากการวิเคราะหลกั ษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของไอโซเลทเหลานีด้ ว ย
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วิธีตามคูมือของ Bergey พบวาทั้ง 3 ไอโซเลท มีความคลายคลึง Streptococcus spp. ดังนั้น
ผลการศึกษาครั้งนี้เหมาะแกการนําไปเปนขอมูลเบื้องตนของการนําไปผลิตกลาเชื้อของ
การเปนโปรไบโอติก ทั้งนี้อาจจะตองมีการศึกษาตอในคุณสมบัติ และความปลอดภัยของ
การนําแบคทีเรียแลคติกไปใชในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
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RESEARCH ARTICLE
The effects of subclinical laminitis on milk production in
lactating cows
Suvaluk Seesupa1*, Suneerat Aiumlamai1

Abstract
Objective – To investigate the test-day milk yield of lactating cows diagnosed with
subclinical laminitis lesions during hoof trimming compared with cows without such
lesions.
Materials and Methods – The data set consisted of 2,700 test-day records from 135
cows in one large scale dairy farm. They were used to estimate the difference in milk
production between laminitis and non-laminitis cows. Cows were diagnosed with
subclinical laminitis by evaluation of hemorrhagic lesions on their soles and white line
of their hooves during routine hoof trimming. Their milk production data was collected
from automated milk weight measurements every 15 days during the 305 days of
lactation (20 records per cow) for analysis with a repeated measurement linear mixed
model. Fixed effects included the occurrence of subclinical laminitis, parity, stage of
lactation (days in milk) and season of calving. A random effect was assigned at the
cow level with repeated measurements for test-day data.
Results – The analysis throughout the lactation period found that the effects of
subclinical laminitis, adjusted for other covariate factors, on milk production were not
significant. The average milk production during the 305 days of lactation of laminitis
and non-laminitis cows was 17.42±4.92 and 17.07±5.32 kg/day, respectively. Analysis
around the period of hoof trimming (laminitis diagnosis) showed that milk production
of laminitis cows trended to be lower than that of non-laminitis cows. The estimated
milk production loss of laminitis cows at one and two months before hoof trimming,
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at the time of hoof trimming, and one and two months after hoof trimming were
-0.71, -0.92, -0.63, -0.54 and -0.31 kg/day, respectively.
Conclusion – Subclinical laminitis had a tendency to decrease milk production in
lactating cows. The estimated cumulative milk loss of laminitis cows during the
laminitis period was 83.93 kg/cow.

Keywords: dairy cows, hemorrhagic lesions, hoof trimming, milk production, subclinical
laminitis
Department of Surgery and Theriogenology, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University,

1

Khon Kaen 40002, Thailand
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ผลกระทบของภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ
ตอการใหผลผลิตนํ้านมในโคนม
สุวลักษณ ศรีสุภา1* สุณีรัตน เอี่ยมละมัย1

บทคัดยอ
วัตถุประสงค การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลการใหผลผลิตนํ้านมของโคนม
ที่พบภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการเปรียบเทียบกับโคปกติที่ไมพบภาวะกีบอักเสบ
ซึ่งวินิจฉัยในชวงที่ทําการปาดแตงกีบ
วัสดุ อุปกรณ และวิธกี าร ทําการศึกษาขอมูลการใหผลผลิตนํา้ นมทัง้ หมด 2,700 บันทึกขอมูล
จากโครีดนมจํานวน 135 ตัว ในฟารมโคนมขนาดใหญจาํ นวน 1 ฟารม เพือ่ เปรียบเทียบผลผลิต
นํ้านมระหวางโคที่พบและไมพบภาวะกีบอักเสบ โดยโคที่ศึกษาทั้งหมดไดรับการวินิจฉัยภาวะ
กีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ ดวยการประเมินรอยโรคการตกเลือดที่พื้นกีบและรอยตอ
ระหวางพื้นกีบกับผนังกีบภายหลังจากการปาดแตงกีบ และบันทึกขอมูลการใหผลผลิตนํ้านม
จากระบบเก็บขอมูลปริมาณนํ้านมอัตโนมัติทุก 15 วัน ตลอดระยะเวลา 305 วันของการใหนม
(จํานวน 20 ขอมูล ตอตัว) เพือ่ ทําการวิเคราะหขอ มูลโดยใชโมเดลเชิงเสนแบบผสมทีม่ กี ารวัดซํา้
ซึ่งปจจัยหลักประกอบดวย การเกิดภาวะกีบอักเสบ ลําดับการตั้งทอง ระยะการใหนม (จํานวน
วันรีดนม) และฤดูกาลคลอดลูก กําหนดปจจัยสุม คือ ตัวโค และขอมูลการใหผลผลิตนํ้านม
เปนการวัดซํ้า
ผลการศึกษา ผลการวิเคราะหขอ มูลผลผลิตนํา้ นมตลอดระยะการใหนม พบวาภาวะกีบอักเสบ
แบบไมแสดงอาการไมมผี ลกระทบทีม่ นี ยั สําคัญตอการใหผลผลิตนํา้ นมของโค คาเฉลีย่ ผลผลิต
นํ้านมตลอดระยะเวลา 305 วัน ระหวางโคที่พบและไมพบภาวะกีบอักเสบ มีคาเทากับ
17.42±4.92 และ 17.07±5.32 กิโลกรัมตอวัน แตเมื่อทําการวิเคราะหขอมูลแบบแยกแตละจุด
เวลาในชวงทีท่ าํ การปาดแตงกีบและประเมินรอยโรคกีบอักเสบ พบวาผลผลิตนํา้ นมของโคทีพ่ บ
ภาวะกีบอักเสบมีแนวโนมที่ตํ่ากวาของโคที่ไมพบภาวะกีบอักเสบ โดยผลการประเมินผลผลิต
นํ้ านมของโคที่พ บภาวะกีบ อั กเสบที่ตํ่ า กว าของโคที่ไ ม พบภาวะกี บอั ก เสบ ในระยะเวลา
1, 2 เดือน กอนปาดแตงกีบ, ชวงที่ปาดแตงกีบ, 1 และ 2 เดือน หลังปาดแตงกีบ มีคาเทากับ
-0.71, -0.92, -0.63, -0.54 และ -0.31 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ
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ขอสรุป ภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการมีแนวโนมทําใหผลผลิตนํ้านมของโคนมลดลง
คาประเมินผลผลิตนํา้ นมทีล่ ดลงรวมสะสมในชวงทีป่ ระเมินวาเกิดภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดง
อาการ เทากับ 83.93 กิโลกรัมตอตัว

คํ า สํ า คั ญ : โคนม รอยโรคการตกเลือด การปาดแตงกีบ ผลผลิตนํ้านม กีบอักเสบแบบ
ไมแสดงอาการ
ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน ประเทศไทย 40002

1

ผูเขียนที่ใหการติดตอ อีเมล: suvalukse@kku.ac.th

*

บทนํา
ป ญ หาสุ ข ภาพกี บ ในโคนมที่ ส  ง ผลให โ คมี อ าการเจ็ บ กี บ หรื อ มี อ าการขากะเผลก
เปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งในการเลี้ยงโคนม โดยปญหาสุขภาพกีบในโคนมของประเทศไทย
ไดมรี ายงานการศึกษาทีผ่ า นมาอยางตอเนือ่ ง (Arunvipas et al., 2011; Srisomrun et al., 2010;
Wonngsanit et al., 2002) ปญหาสุขภาพกีบในโคนมนอกจากมีผลกระทบตอสุขภาพโค
โดยตรงแลว ยังสงผลกระทบตอผลผลิตนํ้านมของโค โดยมีรายงานการศึกษาในตางประเทศ
พบวาโคนมที่มีปญหาสุขภาพกีบหรือเกิดอาการขากะเผลก มีผลทําใหปริมาณนํ้านมรวม
ตลอดระยะการใหนม 305 วัน (fat-corrected milk yield) มีคา ลดลง (Hernandez et al., 2002)
และมีผลตอการใหผลผลิตนํ้านม (milk production) ในชวงขณะที่มีอาการขากะเผลกมีคาตํ่า
กวาโคที่ปกติ (Warnick et al., 2001) และมีผลตอปริมาณไขมันในนํ้านม (% milk fat) ที่ลดลง
(van Straten et al., 2011) แตเนื่องจากในประเทศไทยยังไมมีการเก็บขอมูลการใหผลผลิต
นํา้ นมรายตัวของโครีดนมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทําใหยงั ไมมรี ายงานการศึกษาผลกระทบของปญหา
สุขภาพกีบตอการใหผลผลิตนํ้านมของโคนมในประเทศไทย
ถึงแมวาที่ผานมามีรายงานปญหาสุขภาพกีบลักษณะตางๆ ของโคนมในประเทศไทย
เชน แผลทีร่ อยตอระหวางพืน้ กีบกับผนังกีบ (white line disease) แผลหลุมทีพ่ นื้ กีบ (sole ulcer)
(Arunvipas et al., 2011) แตพบวาปญหาภาวะกีบอักเสบ (laminitis) เปนปญหาหนึง่ ของโคนม
ที่มีความสําคัญ จากรายงานการศึกษาของ Pilachai et al., 2013 พบความชุกสูงถึงรอยละ 39
และพบวาการจัดการใหอาหารเปนปจจัยสําคัญทีเปนสาเหตุของการเกิดภาวะกีบอักเสบ
โดยการใหอาหารโคนมในประเทศไทย สวนมากใชอาหารขนที่มีสวนประกอบของแปงและ
คารโบไฮเดรตที่ยอยไดไว เชน มันสําปะหลัง ขาวโพดบด รําขาว (Aiumlamai, 2009;
Wanapat, 2003) ในสัดสวนและปริมาณการใหที่สูงรวมกับการมีปริมาณเยื่อใยในอาหารตํ่า
หรือการใหอาหารหยาบไมพอเพียง ซึ่งลักษณะของอาหารขนหรือวิธีการใหอาหารขนดังกลาว
สงผลใหโคเกิดภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมักแบบกึ่งเฉียบพลัน (subacute ruminal
acidosis) (Plaizier et al., 2009) ซึง่ ภาวะนีม้ คี วามสัมพันธกบั พยาธิวทิ ยาของการเกิดกีบอักเสบ
(Nocek, 1997) มีรายงานการศึกษาพบวาภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการสงผลกระทบ
ตอการสืบพันธุ โดยพบวามีผลตอการเพิม่ ขึน้ ของการใชฮอรโมนเพือ่ การรักษาดานระบบสืบพันธุ
(Sogstad et al., 2006) และมีผลใหคาระยะหางวันคลอดลูกถึงวันผสมติดยาวนานขึ้น
(Seesupa et al., 2016) อยางไรก็ตามยังไมมรี ายงานการศึกษาผลกระทบของภาวะกีบอักเสบ
ตอการใหผลผลิตนํ้านมของโคในประเทศไทย
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ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาขอมูลการใหผลผลิตนํ้านมของโคนม
ที่เกิดภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ เปรียบเทียบกับโคปกติที่ไมเกิดภาวะกีบอักเสบ
แบบไมแสดงอาการ ซึ่งไดรับการวินิจฉัยในชวงที่ทําการปาดแตงกีบ ในฟารมโคนมที่มี
ระบบการเก็บขอมูลผลผลิตนํ้านมที่มีประสิทธิภาพดี

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ
1. ประชากรโคนมที่ศึกษาและการออกแบบการศึกษา
ทําการศึกษาในฟารมโคนมขนาดใหญเนื่องจากมีระบบรีดนมและการจัดเก็บขอมูล
ปริมาณผลผลิตนํ้านมที่มีประสิทธิภาพดี และเปนที่ทราบดีวาปจจัยจากการจัดการในฟารม
มีผลสําคัญตอการใหผลผลิตนํ้านมของโค ดังนั้นเพื่อขจัดปจจัยการจัดการฟารมที่แตกตางกัน
จึงทําการศึกษาในฟารมโคนมขนาดใหญจํานวน 1 ฟารม ตั้งอยูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ในชวงระหวาง ป พ.ศ. 2552 ถึงป พ.ศ. 2553 ทําการศึกษาในโครีดนม
จํานวน 135 ตัว จากจํานวนโครีดนมทั้งหมดในฟารม 347 ตัว โดยคํานวณขนาดตัวอยาง
ดวยวิธีการประมาณคาเพื่อการสํารวจความชุก (sample size for prevalence survey
estimation) ตามวิธีของ Dohoo et al. (2010) โดยกําหนดคาคาดการณความชุกของภาวะกีบ
อักเสบ รอยละ 40 คาความคลาดเคลื่อน รอยละ 6 และระดับของนัยสําคัญ ที่ 0.05 จากนั้น
นํามาปรับกับจํานวนประชากรของโครีดนมทัง้ หมด (adjusted finite population) คุณสมบัตโิ ค
ที่เขาการศึกษา เปนโครีดนมเพศเมียลูกผสมสายเลือดโฮสไตนฟรีเซียน (Holstein-Friesian)
มากกวารอยละ 82.5 ขึ้นไป มีลําดับการตั้งทองตั้งแตทองที่ 1 ขึ้นไป มีสุขภาพดี ไมมีประวัติ
ขาเจ็บในชวงหลังคลอดจนถึงเริม่ เขาการศึกษา มีระยะการใหนม (days in milk) ไมเกิน 200 วัน
ออกแบบการศึกษาแบบ longitudinal cohort study โดยเมือ่ คัดเลือกโคเขาการศึกษา
แลว ทําการปาดแตงกีบโคและประเมินรอยโรคภาวะกีบอักเสบ ทําการเก็บประวัติขอมูลการ
ใหผลผลิตนํ้านมตั้งแตหลังจากคลอดลูก จนถึงวันที่โคถูกปาดแตงกีบและประเมินรอยโรค
กีบอักเสบ หลังจากนั้นทําการบันทึกขอมูลการใหผลผลิตนํ้านมจนถึงระยะการใหนมครบ
305 วัน หรือถูกคัดออกจากการศึกษา
2. การประเมินภาวะกีบอักเสบและการเก็บขอมูล
การประเมินการเกิดภาวะกีบอักเสบดําเนินการภายหลังจากการปาดแตงกีบ (hoof
trimming) โดยใชวิธีการประเมินรอยโรคที่จําเพาะกับภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ
โดยอางอิงตามวิธขี อง Sogstad et al. (2005) ซึง่ ประเมิน ภาวะตกเลือด (hemorrhagic lesions)
ที่บริเวณพื้นกีบและรอยตอระหวางพื้นกีบกับผนังกีบ (white line) โดยการพบรอยโรคตกเลือด

มากกวารอยละ 20 ของพื้นที่ ถูกประเมินและจัดกลุมเปนกลุมโคที่พบภาวะกีบอักเสบแบบ
ไมแสดงอาการ (laminitis cows) ในขณะที่เมื่อประเมินแลวไมพบรอยโรคตกเลือดหรือพบ
เพียงจุดเล็กนอย ถูกประเมินและจัดกลุม เปนกลุม โคทีไ่ มพบภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ
(non-laminitis cows)
ทําการบันทึกขอมูลรายตัวโคจากระบบเก็บขอมูลของฟารมโคนม ไดแก หมายเลข
ประจําตัวโค วันเดือนปเกิด สายพันธุ อายุ ลําดับการตั้งทอง ระยะการใหนม ณ วันปาดแตงกีบ
ในสวนของขอมูลการใหผลผลิตนํ้านม (กิโลกรัมตอวัน) ทําการเก็บขอมูลจากระบบการวัด
ปริมาณนํา้ นมอัตโนมัตขิ องระบบรีดนม (parallel parlor pipe-line milking system, DeLaval,
Sweden) ที่ทําการบันทึกทุก 15 วัน (test-day record) ในชวงระยะการใหนม 305 วัน
รวมคิดเปนจํานวน 20 บันทึกขอมูล ตอตัวโค ซึง่ รวมทัง้ หมดเปน 2,700 บันทึกขอมูล และทําการ
บันทึกขอมูลการจัดการฟารมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การใหอาหาร การจัดการสุขภาพกีบ
และลักษณะของพื้นคอกในโรงเรือน ในระหวางการศึกษา
3. การจัดการขอมูลและการวิเคราะหทางสถิติ
จากบันทึกขอมูลทั้งหมด 2,700 มี 80 บันทึกขอมูล (คิดเปน รอยละ 2.9) หรือมีจํานวน
บันทึกขอมูลไมเกิน 6 บันทึกขอมูลตอตัว ที่ไมมีขอมูลผลผลิตนํ้านม เนื่องจากโคถูกพักรีดนม
กอนถึงระยะ 305 วัน หรือถูกคัดออกจากฝูงระหวางการติดตามขอมูล ดังนัน้ จึงไมมกี ารตัดขอมูล
ของโคตัวใดออกจากการวิเคราะห ปริมาณนํ้านมรวมตลอดระยะการใหนม 305 วัน คํานวณ
จากคาผลผลิตนํ้านมคูณดวย 15 (ชวงระยะการบันทึกการใหผลผลิตนํ้านม) ในแตละบันทึก
ขอมูล และรวมทั้งหมด 20 บันทึกขอมูล ตอตัวโค
ขอมูลพื้นฐานรายตัวของโค ไดแก อายุ ลําดับการตั้งทอง ระยะการใหนม ณ วัน
ปาดแตงกีบ ผลผลิตนํ้านมในชวงที่ปาดแตงกีบ และปริมาณนํ้านมรวมตลอดระยะการใหนม
305 วัน ไดรบั การทดสอบการกระจายตัวของขอมูลแบบปกติ (normal distribution) โดยวิธกี าร
สรางกราฟการกระจายตัวของขอมูล (distribution plot) และการทดสอบดวยวิธี Shapiro-Wilk
normality test จากนั้นทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยขอมูลดังกลาวระหวางกลุม
ที่พบและไมพบภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ ดวยวิธี Student’s t-test สําหรับขอมูล
ที่ผานการทดสอบการกระจายตัวของขอมูลแบบปกติ หรือวิธี Wilcoxon rank-sum test
สําหรับขอมูลที่ไมผานการทดสอบการกระจายตัวของขอมูลแบบปกติ
การวิเคราะหผลกระทบของภาวะกีบอักเสบตอผลผลิตนํ้านมตลอดระยะเวลาการ
ใหนม 305 วัน เริม่ จากการทดสอบการกระจายตัวแบบปกติของขอมูลตัวแปรตามผลผลิตนํา้ นม
ข อ มู ล ตั ว แปรตามที่ ไ ม ผ  า นการทดสอบการกระจายแบบปกติ ถู ก ทํ า การแปลงเป น ค า
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ลอกการิทึม (logarithm) กอนทําการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหทางสถิติทําโดยใชโมเดล
เชิงเสนแบบผสมที่มีการวัดซํ้า (repeated measurement linear mixed model) โดยกําหนด
ปจจัยหลัก (main effect) ที่นํามาวิเคราะหถึงผลตอตัวแปรตาม คือ ภาวะกีบอักเสบแบบ
ไมแสดงอาการ โดยแบงเปน 2 กลุม คือกลุม ทีพ่ บและไมพบภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ
กําหนดปจจัยรวม (covariates) ซึ่งพิจารณาวามีผลตอการใหผลผลิตนํ้านมของโคที่นํามา
วิเคราะห ไดแก ลําดับการตั้งทอง แบงเปน 3 กลุม คือ ลําดับการตั้งทองที่ 1, ลําดับการตั้งทอง
ที่ 2 หรือ 3 และลําดับการตั้งทองที่ 4 หรือมากกวา ฤดูกาลที่คลอดลูก (season of calving)
แบงเปน 3 กลุม คือคลอดลูกในฤดูหนาว (ชวง 16 ตุลาคม ถึง 15 กุมภาพันธ) คลอดลูกในฤดู
รอน (ชวง 16 กุมภาพันธ ถึง 15 พฤษภาคม) และคลอดลูกในฤดูฝน (ชวง 16 พฤษภาคม ถึง
15 ตุลาคม) และระยะการใหนมที่เพิ่มขึ้นทุก 15 วัน กําหนดปจจัยสุม (random effect) คือ
ตัวโค และขอมูลการใหผลผลิตนํา้ นมเปนการวัดซํา้ (repeated measurement) ซึง่ มีการกําหนด
โครงสรางความแปรปรวนรวมของขอมูล (variance-covariance structure) เปนแบบ
first-order autoregressive (AR1)
เนือ่ งจากโคไดรบั การปาดแตงกีบในระยะการใหนมทีต่ า งกัน ดังนัน้ จึงทําการวิเคราะห
ผลกระทบของภาวะกีบอักเสบตอผลผลิตนํา้ นมโดยปรับใหชว งเวลาทีไ่ ดรบั การปาดแตงกีบตรง
กัน และจัดเรียงขอมูลผลผลิตนํ้านมแตละจุดเวลากอนและหลังชวงที่ทําการปาดแตงกีบและ
ประเมินรอยโรคกีบอักเสบ ตามวิธขี อง Green et al. (2002) โดยมีการกําหนดตัวแปรเพือ่ จัดให
ขอมูลผลผลิตนํ้านมเรียงตามชวงเวลาเปนเดือนกอนและหลังการปาดแตงกีบ (เชน 1 เดือน
กอนปาดแตงกีบ = -1 month, 1 เดือน หลังปาดแตงกีบ = +1 month) ซึ่งตัวอยางรูปแบบ
การจัดขอมูลแสดงดังตารางที่ 1 จากนั้นทําการวิเคราะหผลกระทบตอผลผลิตนํ้านมโดยใช
ภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ เปนปจจัยหลักพรอมกับกําหนดปจจัยรวมดังทีไ่ ดกลาวมา
และกําหนดปจจัยสุม ทีร่ ะดับตัวโคเชนเดียวกัน การวิเคราะหทางสถิตทิ กุ วิธใี ชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ Stata เวอรชั่น 12.0 (Stata Corporation, College Station, TX) ทุกการวิเคราะหสถิติ
กําหนดระดับนัยสําคัญของคา p-value ที่นอยกวา 0.05

Table 1. An example of the data structure for analysis the effect of subclinical laminitis on milk production corresponded to the hoof trimming time
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ผลการศึกษา
โคที่พบภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการภายหลังจากการปาดแตงกีบ คิดเปน
รอยละ 42.2 (n = 57) จากโคที่ศึกษาทั้งหมด ขอมูล อายุ ลําดับการตั้งทอง ระยะการใหนม
ณ วันปาดแตงกีบ ผลผลิตนํ้านมในชวงที่ปาดแตงกีบ และปริมาณนํ้านมรวมตลอดระยะการ
ใหนม 305 วัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ระหวางโคกลุมที่พบและไมพบภาวะ
กีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ ขอมูลพื้นฐานของโคทั้งสองกลุมแสดงดังตารางที่ 2 จากขอมูล
รวมกันทัง้ สองกลุม พบวาลําดับการตัง้ ทอง และฤดูกาลทีค่ ลอดลูก มีผลตอการใหผลผลิตนํา้ นม
โดยพบวากลุมโคที่มีลําดับการตั้งทองที่ 1, ลําดับการตั้งทองที่ 2 หรือ 3 และ ลําดับการตั้งทอง
ที่ 4 หรือมากกวา มีคาเฉลี่ยผลผลิตนํ้านม 15.31±4.07, 17.17±5.01 และ 18.91±5.29
ตามลําดับ สวนโคที่คลอดลูกในฤดูฝนและฤดูหนาว มีคาเฉลี่ยผลผลิตนํ้านม 16.30±5.17
และ 17.64±4.98 ดังนั้นจึงกําหนดทั้ง 2 ปจจัย ใสในการวิเคราะหแบบแบบหลายตัวแปร
(multivariable)
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Table 2. Basic individual information of non-laminitis and laminitis cows
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เมื่อนําขอมูลคาเฉลี่ยของการใหผลผลิตนํ้านม ในแตละระยะการใหนม ตลอดชวง
ระยะเวลา 305 วัน ของการใหนม มาสรางกราฟเปรียบเทียบระหวางโคกลุมที่พบและไมพบ
ภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ พบวามีรูปแบบที่ใกลเคียงกัน โดยมีการเพิ่มขึ้นของการ
ใหผลผลิตนํ้านมหลังคลอดจนถึงสูงสุดประมาณที่ระยะ 45 ถึง 60 วัน และลดลงจนถึงที่ระยะ
305 วัน ดังภาพที่ 1



Figure 1. Milk production curves of non-laminitis and laminitis cows throughout 305
days of lactation
ผลการวิเคราะหขอ มูลผลผลิตนํา้ นมของโคตลอดระยะการใหนม พบวาภาวะกีบอักเสบ
แบบไมแสดงอาการไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) ตอการใหผลผลิตนํ้านม
คาเฉลี่ยผลผลิตนํ้านมตลอดระยะเวลา 305 วัน ระหวางโคที่พบและไมพบภาวะกีบอักเสบ
มีคาเทากับ 17.42±4.92 และ 17.07±5.32 กิโลกรัมตอวัน ผลการวิเคราะหแบบหลายตัวแปร
(multivariable) ของภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการรวมกับปจจัยอื่นๆ (ลําดับการตั้งทอง
ฤดูกาลที่คลอดลูก และระยะการใหนม) ตอผลผลิตนํ้านม แสดงดังตารางที่ 3 แตเมื่อทําการ
วิเคราะหขอมูลแบบปรับใหชวงเวลาที่ไดรับการปาดแตงกีบตรงกัน และจัดเรียงขอมูลผลผลิต
นํ้านมแยกแตละจุดเวลาในชวงที่ทําการปาดแตงกีบและประเมินรอยโรคกีบอักเสบ พบวา
ผลผลิตนํ้านมของโคที่พบภาวะกีบอักเสบมีแนวโนมที่ตํ่ากวาของโคที่ไมพบภาวะกีบอักเสบ
ในชวงระยะเวลาที่ 1, 2 เดือน กอนปาดแตงกีบ, ชวงที่ปาดแตงกีบ, 1 และ 2 เดือน หลัง
ปาดแตงกีบ (ภาพที่ 2 และตารางที่ 4) โดยผลการวิเคราะหขอมูลผลผลิตนํ้านมของโคที่พบ
ภาวะกีบอักเสบทีล่ ดลง (เทียบกับโคทีไ่ มพบภาวะกีบอักเสบ และมีการปรับของปจจัยรวมอืน่ ๆ)
แตละจุดเวลาในชวงที่ทําการปาดแตงกีบ แสดงดังตารางที่ 4 ซึ่งมีคาประเมินผลผลิตนํ้านม
ที่ลดลงรวมสะสม (estimated cumulative milk loss) ในชวงกอนและหลังการปาดแตงกีบ
เทากับ 83.93 กิโลกรัมตอตัว
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Table 3. Multivariable analysis the effect of subclinical laminitis and covariates on milk
production throughout the 305 days of lactation period
&RYDULDWHV
,QWHUFHSW
/DPLQLWLV
<HV
3DULW\
3DULW\
3DULW\RU
3DULW\RU!
6HDVRQRIFDOYLQJ
:LQWHU
5DLQLQJ
6WDJHRIODFWDWLRQ

0HDQHIIHFW E 

6(

FRQILGHQFHLQWHUYDO

3YDOXH





>@





5HIHUHQFH



5HIHUHQFH















>@


>@
>@


>@
>@














6( VWDQGDUGHUURU













Figure 2. Milk production of non-laminitis and laminitis cows restructured corresponding
to the hoof trimming time

Table 4. Separated analyses the effect of subclinical laminitis on milk production
corresponded to the hoof trimming time and estimated milk loss
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วิจารณ
ข อ มู ล การให ผ ลผลิ ต นํ้ า นมของโคในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว า ปริ ม าณนํ้ า นมรวม
ตลอดระยะการใหนม 305 วัน ของโครีดนมทีเ่ ขาการศึกษาทัง้ หมด มีคา เฉลีย่ 5,011.54±941.15
กิโลกรัมตอตัว ซึง่ มีคา ทีส่ งู กวาปริมาณนํา้ นมรวมตลอดระยะการใหนม 305 วัน ทีเ่ คยมีรายงาน
ในประเทศไทยในชวงปเดียวกัน โดยสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว กรมปศุสัตว
รายงานขอมูลการใหผลผลิตปริมาณนํ้านมรวมตลอดระยะการใหนม 305 วัน (4% fatcorrected milk yield) ของโคนมในการประเมินคาทางพันธุกรรมพอโคนม มีคาเฉลี่ย
3,851.78±1,050.06 กิโลกรัมตอตัว (DLD, 2010) เชนเดียวกับองคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย รายงานปริมาณนํ้านมรวมที่ 305 วัน (4% fat-corrected milk yield)
ของขอมูลทีใ่ ชในการประเมินคาการผสมพันธุ มีคา เฉลีย่ 4,090.6 กิโลกรัมตอตัว (DPO, 2010)
การที่ผลผลิตปริมาณนํ้านมรวมของการศึกษาครั้งนี้มีคาสูงกวา อาจเนื่องมากจากการจัดการ
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ดานตางๆ และการเก็บขอมูลผลผลิตนํ้านมของฟารมขนาดใหญที่ทําการศึกษามีประสิทธิภาพ
ที่ดี ตางจากผลผลิตปริมาณนํ้านมรวมของรายงานในประเทศดังที่กลาวมา ซึ่งทําการรวบรวม
ขอมูลจากฟารมรายยอยตางๆ ในหลายพื้นที่การเลี้ยงโคนม ที่มีการจัดการตางๆ ในฟารม
และการเก็บขอมูลผลผลิตนํ้านมที่แตกตางกัน
สัดสวนของโคที่ถูกประเมินพบภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการภายหลังจากการ
ปาดแตงกีบ ของการศึกษาครั้งนี้ (รอยละ 42.2) มีคาที่สูงใกลเคียงกับรายงานความชุก
ของภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการที่เคยมีรายงานในโคนมในประเทศไทย (รอยละ 39)
(Pilachai et al., 2013) ความชุกที่สูงอาจเนื่องมากจากการใหอาหารขนปริมาณสูงและวิธีการ
ใหอาหารแบบแยกใหอาหารขนและอาหารหยาบ (separate feeding) ของฟารม ซึ่งมีผล
ตอการเกิดภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมักแบบกึ่งเฉียบพลันและเกิดภาวะกีบอักเสบ
ตามมา (Nordlund et al., 2004) และปจจัยการยืนและเดินบนพื้นคอกที่แข็ง ซึ่งฟารมที่ศึกษา
มีพื้นคอกที่โคอยูอาศัยและทางเดินเปนคอนกรีต อาจมีสวนรวมในการเกิดภาวะกีบอักเสบ
เนื่องจากแรงกดของนํ้าหนักตัวตอพื้นกีบ (Bergsten, 2003)
การวิเคราะหผลกระทบของปญหาสุขภาพกีบตอการใหผลผลิตนํ้านมของโคโดยใช
ขอมูลผลผลิตนํา้ นมเฉลีย่ ตลอดระยะการใหนม (average of lactation) หรือปริมาณนํา้ นมรวม
ตลอดระยะการใหนม (lactation-summary yield) มาเปรียบเทียบกันระหวางโคที่มีปญหา
สุขภาพกีบกับโคที่ปกติ อาจทําใหไมพบความแตกตางของผลผลิตนํ้านมระหวางโคสองกลุม
ดังเชนผลการศึกษาครัง้ นีท้ พี่ บวา ในระหวางโคกลุม ทีพ่ บและไมพบภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดง
อาการ มีคาเฉลี่ยผลผลิตนํ้านมตลอดระยะการใหนม (17.42 และ 17.07 กิโลกรัมตอวัน)
และปริมาณนํ้านมรวมตลอดระยะการใหนม 305 วัน (5,060 และ 4,976 กิโลกรัมตอตัว)
ทีไ่ มแตกตางกัน (ภาพที่ 1) สาเหตุทขี่ อ มูลผลผลิตนํา้ นมไมตา งกัน เนือ่ งมาจากระยะเวลาทีเ่ กิด
ปญหาสุขภาพกีบหรือมีอาการเจ็บกีบเกิดขึน้ ในชวงระยะเวลาไมนาน หรือมีความรุนแรงไมเพียง
พอทีจ่ ะสงผลกระทบตอการใหผลผลิตนํา้ นมโดยรวม (Warnick et al., 2001) และโคทีเ่ กิดปญหา
สุขภาพกีบอาจเปนโคที่มีการกินอาหารไดมากและมีผลผลิตนํ้านมสูง จึงมีความเสี่ยงสูงตอ
การเกิดภาวะความเปนกรดในกระเพาะและกีบอักเสบ ซึง่ การใหผลผลิตนํา้ นมทีส่ งู กอนทีจ่ ะเกิด
ปญหาหรืออาการเจ็บกีบและหลังจากที่หายดีแลว อาจมีผลชดเชยปริมาณผลผลิตนํ้านมที่
ลดลงในชวงทีเ่ กิดปญหาสุขภาพกีบหรืออาการเจ็บกีบ ทําใหผลผลิตนํา้ นมโดยรวมตลอดระยะ
การใหนมไมตางจากโคปกติ (Barkema et al.,1994) การใชขอมูลผลผลิตนํ้านมของโค
โดยรวมตลอดระยะการใหนมมาเปรียบเทียบกัน เพื่อแสดงถึงผลกระทบของปญหาสุขภาพกีบ
ตอผลผลิตนํ้านม สามารถเห็นผลไดในกรณีของโคนมที่ใหผลผลิตนํ้านมสูงหรือกรณีปญหา

สุขภาพกีบบางชนิดที่กอใหเกิดการเจ็บกีบหรืออาการขากะเผลกอยางรุนแรง เชน การศึกษา
ในตางประเทศที่พบวาโคที่มีอาการขากะเผลกซึ่งเกิดจากการติดเชื้อเขาไปในเนื้อเยื่อกีบ
(interdigital phlegmon) มีปริมาณนํ้านมรวมตลอดระยะการใหนม 305 วัน ตํ่ากวาโคที่ปกติ
ประมาณ 855.02 กิโลกรัม (1,885 ปอนด) (Hernandez et al., 2002) หรือโคที่มีอาการ
ขากะเผลกแบบรุนแรง (มีคะแนน locomotion score ≥ 4) และมีคะแนนอาการขากะเผลก
สะสมตอเนื่องเปนระยะเวลานาน มีผลใหปริมาณนํ้านมรวมตลอดระยะการใหนม 305 วัน
(11,067.65 กิโลกรัม หรือ 24,400 ปอนด) มีคาตํ่ากวาของโคที่ไมมีอาการขากะเผลก (11,813
กิโลกรัม หรือ 26,044 ปอนด) (Hernandez et al., 2005) แตในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา
เฉพาะภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ ซึ่งมีความรุนแรงหรือความเจ็บปวดไมมากพอที่จะ
ทําใหสังเกตพบอาการขากะเผลกอยางชัดเจน ดังนั้นจึงอาจไมกอใหเกิดผลกระทบตอผลผลิต
นํ้านมโดยรวมตลอดระยะการใหนมดังเชนการศึกษาที่ยกตัวอยางมา
เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลผลิตนํ้านมของโคแบบปรับใหชวงเวลาที่ไดรับ
การปาดแตงกีบตรงกัน และจัดเรียงขอมูลผลผลิตนํ้านมแยกแตละจุดเวลาในชวงที่ทําการ
ปาดแตงกีบและประเมินรอยโรคกีบอักเสบ พบวาผลผลิตนํ้านมของโคที่พบภาวะกีบอักเสบ
แบบไมแสดงอาการมีแนวโนมที่ตํ่ากวาของโคที่ไมพบภาวะกีบอักเสบ ในชวงระยะเวลาที่ 1, 2
เดือน กอนปาดแตงกีบ, ชวงที่ปาดแตงกีบ, 1 และ 2 เดือน หลังปาดแตงกีบ (ภาพที่ 2)
ซึ่งใหผลคลายกับการศึกษาที่ผานมาซึ่งใชเทคนิคการวิเคราะหในลักษณะเดียวกัน (Amory et
al., 2008; Green et al., 2002; Warnick et al., 2001) ซึ่งเทคนิควิเคราะหแบบแยกแตละจุด
เวลามีขอดี คือ ทําใหเห็นความแตกตางของผลผลิตนํ้านมระหวางโคที่เกิดปญหาสุขภาพกีบ
กับโคที่ปกติ ในกรณีที่ชวงเวลาที่เกิดปญหาสุขภาพกีบหรืออาการเจ็บกีบมีระยะสั้นไมเพียงพอ
ที่จะสงผลกระทบตอผลผลิตนํ้านมรวมตลอดระยะการใหนม และในกรณีที่มีการสูญหาย
ของบันทึกขอมูลผลผลิตนํา้ นมกอนครบระยะ 305 วัน เนือ่ งจากโคถูกพักรีดหรือถูกคัดออกจาก
ฝูงกอนครบระยะการใหนม (Warnick et al., 2001) อยางไรก็ตามผลการวิเคราะหคา ความตาง
(mean effect) ของผลผลิตนํา้ นมระหวางโคทีพ่ บและไมพบภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ
ของการศึกษาครั้งนี้ มีขนาดที่ไมมากพอ (นอยกวา -1 กิโลกรัมตอวัน) ที่จะทําใหพบนัยสําคัญ
(significant) จากการวิเคราะหทางสถิติ เมือ่ เปรียบเทียบกับการศึกษาในโคทีม่ อี าการขากะเผลก
รุนแรงชัดเจน หรือเกิดปญหาสุขภาพกีบบางชนิดที่ทําใหพบคาความตางนี้อยางชัดเจน เชน
การศึกษาของ Green et al. (2002) ทีพ่ บวาชวง 2 เดือน กอนและหลังการพบอาการขากะเผลก
ชัดเจน โคมีผลผลิตนํ้านมที่ลดลงในชวง -1.5 ถึง -1.8 กิโลกรัมตอวัน อยางมีนัยสําคัญ และ
การศึกษาของ Amory et al. (2008) ที่พบวาโคที่เกิดภาวะแผลหลุมที่พื้นกีบ (sole ulcer)
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มีผลผลิตนํ้านมที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ มากกวา -2 กิโลกรัมตอวันขึ้นไป ในชวงที่พบรอยโรค
จนถึง 3 เดือนหลังจากการเกิดรอยโรค ซึ่งการที่คาความตางของผลผลิตนํ้านมของการศึกษา
ครั้งนี้มีขนาดไมมาก อาจมีความเปนไปไดวาความรุนแรงของภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดง
อาการอาจสรางความเจ็บปวดแบบไมรุนแรง (low-grade pain) (Thoefner et al., 2004)
และมีผลกระทบไมมากพอที่ทําใหผลผลิตนํ้านมลดลงอยางชัดเจนมาก
การที่ผลผลิตนํ้านมลดลงในโคที่เกิดภาวะกีบอักเสบ สามารถอธิบายโดยผลของ
ความเจ็บปวดและความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวโค สงผลตอพฤติกรรมการเดินไปกินอาหาร
หรือยืนกินอาหารลดลง ทําใหปริมาณการกินไดลดลง (Bareille et al., 2003) และมีผลตอ
ปริมาณการใหผลผลิตนํ้านมลดลง นอกจากนี้ภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมักซึ่งมี
ความสัมพันธกับการเกิดภาวะกีบอักเสบ มีผลลดการกินไดของโคและสงผลตอปริมาณการ
ใหผลผลิตนํ้านมของโคเชนเดียวกัน โดยเกี่ยวของกับปริมาณกรดที่สะสมในกระเพาะหมัก
คาความเขมขนของสารละลายในกระเพาะหมักทีเ่ พิม่ ขึน้ (Kleen et al., 2003) และเอนโดทอกซิน
(endotoxin) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกระเพาะหมั ก ล ว นมี ผ ลในการลดการเคลื่ อ นไหว (motility)
ของกระเพาะหมัก (Aiumlamai, Kindahl, 1990) รวมทัง้ การตอบสนองของกระบวนการอักเสบ
ตอเอนโดทอกซินที่เกิดขึ้นจากภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมัก (Khafipour et al., 2009)
ซึ่งลักษณะเหลานี้มีผลตออัตราการกินไดของโคที่ลดลง
การปองกันภาวะกีบอักเสบที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดการดานอาหารเพื่อปองกัน
การเกิดภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมัก ซึง่ เปนสาเหตุหลักของการเกิดภาวะกีบอักเสบ เชน
การเพิ่มปริมาณเยื่อใยในอาหารหรือเพิ่มการใหอาหารหยาบ การใชสารที่มีคุณสมบัติเปน
ปฟเฟอร (โซเดียมไบคารบอเนต) ผสมลงในอาหาร ใชวิธีการผสมอาหารหยาบหรืออาหาร
เยือ่ ใยสูงลงในอาหารขนหรือใหอาหารแบบผสมสําเร็จ (total mix ration, TMR) (Nocek, 1997;
Stone, 2004) และวิธกี ารดูแลสุขภาพกีบทีด่ ี เชน การใชบอ จุม กีบ การใชโปรแกรมปาดแตงกีบ
เปนประจําในฟารมโคนม (Bergsten, 2003) สามารถเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยลดการสูญเสีย
ผลผลิตนํ้านมของฟารมโคนมได

ขอสรุป

ภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการมีแนวโนมในการทําใหผลผลิตนํ้านมของโคนม
ลดลง โดยผลิตนํ้านมที่ลดลงในชวงที่ประเมินวาเกิดภาวะกีบอักเสบแบบไมแสดงอาการ
(กอนและหลังปาดแตงกีบ) มีคา ประมาณ 83.93 กิโลกรัมตอตัว ซึง่ วิธกี ารปองกันภาวะกีบอักเสบ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถใชเปนแนวทางหนึง่ เพือ่ ลดการสูญเสียผลผลิตนํา้ นมของฟารมโคนม
ได
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RESEARCH ARTICLE
Effects of boiling and grilling methods on cadmium
concentrations in beef, pork, and Nile tilapia tissues collected
from Mahasarakham province and estimation of daily
cadmium intake
Wanachin Atsawanan1, Piyawat Saipan1*
Abstract
Objective – To study the effects of different cooking methods (boiling and grilling) on
cadmium levels in beef, pork and Nile tilapia were studied and to estimate daily intake
rates of cadmium by daily consumption.
Materials and Methods – All samples were randomly acquired from local markets in
Mahasarakham province. Sample was boiled at 100±5 ºC for 10 minutes and grilled
at 100±5 ºC for 5-10 minutes and then the samples were prepared by acid digestion
and cadmium concentrations were measured by atomic absorption spectrophotometer.
Results – The results showed that grilling method significantly increased the levels of
cadmium (cooked: uncooked) in meat of cattle (0.019: 0.070 μg/g) and this method
significantly reduced cadmium concentrations in kidney of pigs (1.036: 2.545 μg/g)
(p<0.05). Boiling of pork meat significantly increased cadmium concentration (cooked:
uncooked) (0.653: 0.074 μg/g), but this method reduced metal levels in pig kidney
(1.362: 2.545 μg/g) (p<0.05). The daily intake of cadmium via consumption ranged
0.009 - 6.510 μg/person/day which is below the value of provisional tolerable daily
intake set by FAO/WHO.
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Conclusion – Boiling can increase the levels of cadmium in pork meat and grilling
method increases the cadmium concentrations in beef. Cooking process may increase
the risk on cadmium intake. However, daily intake of cadmium via consumption in the
present study was lower than the recommended safety value of provisional tolerable
daily intake.

Keywords: Cadmium, Beef, Pork, Nile tilapia, Cooking
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บทความวิจัย
ผลของวิธีการตมและการยางตอปริมาณแคดเมียม
ที่พบในเนื้อเยื่อโค สุกร ปลานิล ที่เก็บตัวอยาง
จากจังหวัดมหาสารคาม และการประเมินการไดรับแคดเมียม
วณาชิณญ อัศศวานันท1 ปยวัฒน สายพันธุ1 *

บทคัดยอ
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาผลของวิ ธี ก ารปรุ ง อาหารโดยการต ม และการย า งต อ ปริ ม าณ
ของแคดเมียมในเนื้อเยื่อโค สุกร และปลานิล และนําขอมูลที่ไดมาประเมินปริมาณการไดรับ
แคดเมียมผานการบริโภค
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ เก็บตัวอยางทั้งหมดจากรานจําหนายในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
การตมใชอุณหภูมิ 100±5 ºC เปนเวลา 10 นาที และการยางใชอุณหภูมิ 100±5 ºC เปนเวลา
5-10 นาที แลวนําไปวิเคราะหหาปริมาณแคดเมียมโดยการยอยดวยกรดและเครื่องมืออะตอม
มิกแอบซอบชั่นสเปกโตรโฟโตรมิเตอร
ผลการศึกษา วิธีการยางทําใหปริมาณแคดเมียมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ
เนื้อเยื่อที่ไมไดปaรุง (การยาง : เนื้อเยื่อสด) ในเนื้อโค (0.019 : 0.070 ไมโครกรัม/กรัม) และ
ทําใหแคดเมียมมีปริมาณลดลงอยางมีนัยสําคัญในไตสุกร (1.036 : 2.545 ไมโครกรัม/กรัม)
(p<0.05) การปรุงอาหารดวยการตมทําใหปริมาณแคดเมียมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (การตม
: เนื้อเยื่อสด) ในเนื้อสุกร (0.653 : 0.074 ไมโครกรัม/กรัม) และวิธีการตมทําใหแคดเมียม
มีปริมาณลดลงอยางมีนัยสําคัญในไตสุกร (1.362 : 2.545 ไมโครกรัม/กรัม) (p<0.05)
ผลการประเมินการไดรับแคดเมียมผานการบริโภคเนื้อเยื่อของตัวอยางที่ศึกษามีคาระหวาง
0.009 – 6.510 ไมโครกรัม/คน/กรัม อยูในระดับที่ตํ่ากวาคามาตรฐานที่ยอมรับไดที่กําหนด
โดย FAO/WHO
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ขอสรุป การปรุงอาหารดวยวิธีตมทําใหปริมาณแคดเมียมเพิ่มขึ้นในเนื้อสุกร สวนวิธีการยาง
ทําใหปริมาณแคดเมียมเพิ่มขึ้นในเนื้อโค ดังนั้นการปรุงอาหารอาจเพิ่มความเสี่ยงการไดรับ
แคดเมียมได อยางไรก็ตามผลการประเมินการไดรับแคดเมียมผานการบริโภคมีคาอยูในระดับ
ที่ปลอดภัย

คําสําคัญ : แคดเมียม เนื้อวัว เนื้อหมู ปลานิล การปรุงอาหาร
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002
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*ผูเขียนที่ใหการติดตอ อีเมล: spiyaw@kku.ac.th

Introduction
Cadmium is known to produce toxic effects including kidney dysfunction,
skeletal damage and reproductive deficiencies in both animal and human (ATSDR,
2012; Shi et al., 2017; Yu et al., 2017). The FAO/WHO Joint Expert Committee on Food
Additives established a tolerable dietary intake level of cadmium and a threshold to
safeguard population health at 25 μg/kg body weight/month (0.83 μg/kg body weight
or 58 μg/day for a 70-kg person) (FAO/WHO, 2010). Cadmium is used for the following:
batteries (83%), pigments (8%), coating and plating (7%), stabilizers for plastics (1.2%)
and other uses (0.8%) (ATSDR, 2012). The increasing of heavy metals from industries,
agricultures and community wastes has been discharged into the environmental
media. Animal can accumulate cadmium via intake of contaminated feed, soil, and
water. Many studies have been conducted on the contamination of different foods of
animal origin with cadmium in the different part of the world with ranges from 0.0005
to 2.00 μg/g in freshwater fish; not-detected to 19.60 μg/g in cattle; not-detected to
40.14 μg/g in pork (EFSA, 2012; Gil-Manrique et al., 2017; Gonzalez et al., 2006; Huque
et al., 2014; Munoz et al., 2017; Saipan et. al., 2014; Satarug et al., 2017; Tomovic et
al., 2011; Wiech et al., 2017; Yatmark et al., 2010). Cadmium is highly persistent in the
environment and retained in tissues and organs for 9-45 years thus it ranks seventh in
the ATSDR list of elements posing the most significant potential threat to human health
(ATSDR, 2012). In Thailand, studies of cadmium problems have been reported in some
areas of Thailand such as in the Tak province in the northern part. Yatmark et al. (2010)
reported that cadmium levels in kidneys of cattle and swine collected from Tak province
ranged from 0.02 – 19.60 and 0.09 – 40.14 μg/g. However, there is little published data
available regarding on the current levels of cadmium in foods of animal origin from the
northeastern region.
Cadmium levels varies between differences organs and animals including the
different cooking methods. The cooking process can be reduced or increased heavy
metal contents in food. Okareh and Akande (2015) reported that cadmium content in
catfish were decreased after boiling (2.2±2.0 μg/g), frying (2.8±2.0 μg/g) and grilling
(5.7±1.6 μg/g) when compared with fresh sample (8.8±5.1 μg/g). Perello et al. (2008)

ปที่ 27 ฉบับที่ 1-2 มกราคม - ธันวาคม 2560

วารสาร
สัตวแพทยศาสตร มข. 57

Vol. 27 No. 1-2 JANUARY - DECEMBER 2017

58

KKU
Veterinary Journal

presented that fried and grilled methods were increased cadmium levels in sardine
sample (<0.002 μg/g to 0.003 μg/g) while decreased in beef and pork samples (0.002
μg/g to <0.002 μg/g). Knowledge of the actual toxic element levels in ready to eat of
food is important for quantifying contaminant intake in human thus the study of the
effect on the different cooking methods on heavy method in different foods is necessary.
In the present study, beef, pork, and Nile tilapia samples were taken from the local
markets in Mahasarakham province, this province is the large area in the northeastern
part of Thailand with population of 960,588. The economic growth and increasing
population in this area may lead to a large emission and contamination of cadmium.
All samples were analyzed of cadmium and conducted to assess the effect of cooking
methods (boiling and grilling) on the level of cadmium measured in those samples
including to estimate the dietary intake of cadmium by consumption.

Materials and methods
Sample collection and preparation
Approximately 1,500 g of each sample of bovine (meat, liver and kidney), pork
(meat, liver and kidney) and Nile tilapia (meat and visceral organs) were randomly
purchased in the 4 local markets in 4 districts of Mahasarakham province. Visceral
organ of fish means intestine, kidney, and liver. The samples were put in polyethylene
bags, placed in ice boxes, and transported to the laboratory. Each type of sample was
allocated to 3 portions; one for uncooked and two groups for two cooking methods
(500 g/group). All samples were washed with deionized water, homogenized, weighed,
and kept at -4 °C until analysis. Weight and length of fish ranged 422.50 – 501.24 g
and 30.25 – 38.50 cm.
Several methods of cooking food are grilling, boiling, frying, cooking under
microwave radiation, etc. However, the most frequency methods for preparing foods
from animal origin in private homes in the northeastern area are boiling and grilling.
Sample was boiled on the electric stove at 100±5 ºC for 10 minutes (stainless steel
pots 25 cm in diameter with 500 ml distilled water). Grilling was done on a domestic
electric roaster with automatic temperature control at 100±5 ºC for 5-10 minutes

depending on the type of the sample until the two side of sample was completed grilled
(Gheisari et al., 2016; Joy et al., 2016).
Determination of cadmium
Cadmium level was determined after previous digestion of the sample. About
2.5 g of sample was digested with 5 ml of 65% nitric acid (Suprapur, E.Merck,
Germany) plus 1 ml of hydrochloric acid in TFM vessel Teflon with a Microwave
Digestion System (Anton Paar GmbH - Multiwave 3000 (Microwave digestion system),
Austria) heated up to 1,400 ºC for 30 minutes. After cooling solutions were filtered and
made up to 25 ml with ultrapure water. Cadmium level was determined under specified
condition according to the manufacturer as graphite furnace-atomic absorption
spectrophotometer (Perkin Elmer PinAAcleTM 900Z). The reference solutions were
prepared after successive dilutions from 1,000 mg/l of cadmium stock solution (Fuka,
UK). Certified reference material of bovine muscle (SRM 1577b, NIST, USA) was used
to verify the accuracy of the analyses. Recovery for cadmium ranged 90.20% and
101.50%. The analytical detection limits for cadmium was 0.002 μg/g. The cadmium
concentration found in the standard reference material was in good agreement with
the certified values (98.95%). All samples were analyzed for cadmium in duplicate.
Data analysis
The differences levels of cadmium among tissues of beef and pork samples
and cooking methods were used Analysis of variance and Turkey-Kramer multiple
comparison test. T-test was used to test for the different cadmium concentration in fish
sample by using SPSS Statistics version 17.0 for Windows.
Estimated daily intake (EDI)
The mean daily cadmium intake by each food was calculated as follows: mean
cadmium daily intake (μg/person/day) = (mean daily food intake, g/person/day)
x (mean cadmium concentration in the corresponding foods, μg/g). The mean daily
food consumption for Thai adults in the present study referred from the data of food
consumption data of Thailand that reported by National Bureau of Agricultural
Commodity and Food Standards, Thailand (ACFS, 2016) are (g/person/day): 10.91 of
meat nile tilapia, 0.88 of meat cow, 0.24 of kidney cow, 9.97 of meat pork, 0.44 of liver
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pork, and 0.05 kidney of pork. However, some tissues are not reported in ACFS (2016)
study thus the author hypothesis of average daily consumption of visceral organ of
fish, intestine of pork, cow intestine and liver are 0.44, 0.44, 0.24, and 0.24 g/person/
day, respectively (these rates were equal intake rates of pork liver or kidney of cow).

Results
Average concentration of cadmium in fish samples showed in Table 1.
Cadmium levels measured in visceral sample (1.013±0.082 μg/g) was significantly
higher level than muscle sample (0.002±0.002 μg/g) (p<0.05) and cooking methods
were not significantly different level of cadmium in both organs (p>0.05).
Table 1. Cadmium concentrations in fish samples
2UJDQV
0XVFOH
9LVFHUDORUJDQV

&RRNLQJPHWKRG ôJJ 
8QFRRNHG
*ULOOHG
Q HDFKWLVVXH 
Q HDFKWLVVXH 
ð
ð
ð 
ð 

%RLOHG
Q HDFKWLVVXH 
ð
ð 

6LJQLILFDQWO\GLIIHUHQFHIURPPXVFOH S 

In pork, average cadmium levels were found; 0.074 to 2.545 μg/g in uncooked
sample; 0.078 to 1.036 μg/g in grilled sample; 0.271 to 1.362 μg/g in boiled sample.
Statistical analysis results presented that cadmium in raw kidney was statistically
significant higher than those in muscle, intestine and liver (p<0.05). Boiling of muscle
sample was higher cadmium level than uncooked and grilled sample (p<0.05) while
grilling and boiling of kidney samples were element concentrations lower when
compared with uncooked food.

Table 2. Cadmium concentrations in pork samples
2UJDQV
0XVFOH
,QWHVWLQH
.LGQH\
/LYHU

&RRNLQJPHWKRG ôJJ 
8QFRRNHG
*ULOOHG
Q HDFKWLVVXH 
Q HDFKWLVVXH 
ðD
ðD
ð
ð
ðE 
ðD 
ð
ð

%RLOHG
Q HDFKWLVVXH 
ðE
ð
ðD 
ð

DE

'LIIHUHQWVXSHUVFULSWVRQWKHVDPHURZGHQRWHVLJQLILFDQWPHDQGLIIHUHQFH S 
'HQRWHVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVDPRQJWKHVDPSOHVRQWKHVDPHFROXPQ S 

Table 3 shows concentrations of cadmium on beef samples. Cadmium levels
in kidney were significantly higher level than other samples (p<0.05). Boiling of kidney
sample was decreased cadmium level than uncooked sample (p>0.05). Grilling
method was increased cadmium concentration in muscle sample than raw and boiled
samples (p<0.05).
Table 3. Cadmium concentrations in beef samples
2UJDQV
0XVFOH
,QWHVWLQH
.LGQH\
/LYHU
DE


&RRNLQJPHWKRG ôJJ 
8QFRRNHG
*ULOOHG
Q HDFKWLVVXH 
Q HDFKWLVVXH 
D
ð
ðE
ð
ð
ð 
ð 
ð 
ð 

%RLOHG
Q HDFKWLVVXH 
ðD
ð
ð 
ð 

'LIIHUHQWVXSHUVFULSWVRQWKHVDPHURZGHQRWHVLJQLILFDQWPHDQGLIIHUHQFH S 
'HQRWHVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVDPRQJWKHVDPSOHVRQWKHVDPHFROXPQ S 
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Table 4. Estimated cadmium daily intake
7\SH 7LVVXH

)LVK 0HDW

9LVFHUDO
RUJDQ 
3RUN 0HDW

.LGQH\

/LYHU

,QWHVWLQH 
EHHI 0HDW

.LGQH\

/LYHU 

,QWHVWLQH 
7RWDO 

$YHUDJHLQWDNH
UDWH
JSHUVRQGD\ 



FDGPLXP
FRQFHQWUDWLRQ
ôJJ 



(VWLPDWHGGDLO\LQWDNH
UDWH ôJSHUVRQGD\ 


































*The data referred from National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
of Thailand (ACFS, 2016), ** Average intake rate was based on the author assumption
Estimated daily intake (EDI) of cadmium via consumption of pork, beef and
fish samples were 0.009 - 6.510 μg/person/day (Table 4). Meat of pork has the highest
EDI (6.510 μg/person/day) followed by the cow kidney (1.044 μg/person/day) and
offal of fish (0.475 μg/person/day). Summary of daily intake was 8.708 μg/person/day

Discussion
The overall cadmium concentrations in tissues followed the pattern kidney >
liver > intestinal organ > muscle and cadmium accumulation in animal species were
following trend: cow > pork > fish. Results of the present study were similarity results
that observed by Callan et al. (2014), Ihedioha et al. (2012), Rose et al. (2010), Tomovic

et al. (2011). Mean concentrations of cadmium were found in this study that 0.002 –
1.013 μg/g in fresh fish; 0.074 – 2.545 μg/g in uncooked pork and 0.007 – 4.026 μg/g
in raw beef samples. The value obtained in the present study were generally comparable to the concentrations reported in the other studies. Several studies have presented
the variability of cadmium concentrations ranges 0.0005 – 2.00 μg/g in fresh water fish;
not-detected – 19.60 μg/g in cattle; not-detected – 40.14 μg/g in pork (EFSA, 2012;
Gil-Manrique et al., 2017; Gonzalez et al., 2006; Huque et al., 2014; Munoz et al., 2017;
Saipan et. al., 2014; Satarug et al., 2017; Tomovic et al., 2011; Wiech et al., 2017;
Yatmark et al., 2010). The Codex Alimentarius recommended the maximum
permissible levels for cadmium are 0.05 μg/g in fresh fish (meat); 1, 0.5, 0,05 μg/g
(meat, liver, kidney) in uncooked pork, and 1, 0.5, 0,05 μg/g (meat, liver, kidney) in
raw tissues of beef (CODEX, 2014). The level of cadmium in the present study was
lower than the CODEX (2014) set limit (1.0 μg/g) in muscle of fish. However, some
liver samples (4 of 60 samples, 6.67%) and kidney of pork (9 of 60 samples, 15.00%);
kidney of cow (8 of 60 samples, 13.33%) samples were above the acceptable levels.
Miranda et.al. (2001) suggested that 1 to 15% of foods of animal origin in many
countries studied have cadmium levels above 1 μg/g. However, FAO/WHO, Thailand
and several countries have not yet set specification regulatory limits of cadmium for
intestine or other offal except in kidney and liver.
Statistically analysis showed that there was not difference between the cooking
methods in raw fish samples. In pork, boiling of muscle sample was higher than
uncooked and grilled sample (p<0.05) while grilling and boiling of intestine and kidney
samples were lower when compared with uncooked food. In beef, boiling of kidney
sample was decreased cadmium level than uncooked sample. Grilling method was
increased cadmium concentration in muscle sample than raw and boiled samples.
Cooking methods can change the amount of heavy metals in foods. The reduction is
related to the release of cadmium with soluble amino acids and uncoagulated proteins
hence heavy metal usually binds with protein and then evaporated (Atta et al., 1997;
Ersoy et al., 2006; Joyce et al., 2016; Perello et al., 2008; Wiech et al., 2017). The
component of protein and lipid in tissue can be effect of the amount cadmium after
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cooking, however the present study was not investigated. The factor for increasing
heavy metals might be due to water losses as the result of boiling and grilling which
increased the mass of metal concentration in the sample. Comparable of other studies,
Joyce et al. (2016) reported that the concentration of cadmium was not affected by
the cooking methods (boiling, grilling, frying) in fresh and smoked game meat (0.10
μg/g). Okareh and Akande (2015) reported that cadmium content in catfish were
decreased after boiling (2.2±2.0 μg/g), frying (2.8±2.0 μg/g) and grilling (5.7±1.6 μg/g)
when compared with fresh sample (8.8±5.1 μg/g). Perello et al. (2008) presented that
fried and grilled methods were increased cadmium levels in sardine sample (<0.002
μg/g to 0.003 μg/g) while decreased in beef and pork samples (0.002 μg/g to <0.002
μg/g). The finding of Wiech et al. (2017) showed that boiled crab (0.840±0.660 μg/g)
was higher level of cadmium than fresh carb (0.024±0.012 μg/g). Cooking method can
be changed the level of cadmium concentration depending on the cooking conditions
(time, temperature, and medium of cooking) and the nature of food substance.
However, it is difficult to directly compare the data of cooking methods on cadmium
level among other studies because the residue magnitude can be influenced by the
different of animal types, temperature, time, and medium of cooking. Generally, daily
intake of cadmium by consumption ranges 7 – 28 μg/day (FAO/WHO, 2010).
The present study showed that the estimated daily intake rate was 0.009 - 6.510 μg/
day and summary rate was 8.708 μg/day (Table 4) which below the safety level set by
FAO/WHO (2010) at 58 μg/day. The present results obtained the intake rate of
cadmium were comparable to those found in other studies; 18 μg/day in Chile (Munoz
et al., 2017), 16 μg/day in Canary Islands (Rubio et al., 2006), 9.52 - 11.56 μg/day in
UK (Rose et al., 2010), 12 μg/day in Lebanon (Nasreddine et al., 2010), 11.51 μg/day
in Serbia and 9.52 μg/day in Belgium (Serbic et al., 2013).

Conclusion
The results of the present study presented that higher concentration of
cadmium was found in the visceral organ than in muscle. It was noted that after boiling
and grilling there were a significant increased the concentration of cadmium in meat
pork and cow meat. From this study, it may be concluded that acceptable daily intake
of cadmium was still within safety levels. However, further investigation is necessary
and so many Thai people consumed of a wide variety of tissues e.g. spleen, heart,
head, gill or other visceral organs of foods from origin animals and variety of cooking
methods.
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RESEARCH ARTICLE
Effects of Vitrification on Ultrastructural Changes of Mature
and Immature Bovine Oocytes
Chatree Chumnandee1,3 Pinich Wangsomnuk2 Saksiri Sirisathien1*

Abstract

Objective - To evaluate the ultrastructural changes of mature (metaphase II stage; MII)
and immature (germinal vesicle stage; GV) bovine oocytes after vitrification with
supplementation of polyvinyl alcohol (PVA).
Materials and methods – The oocytes were randomly assigned into 4 groups. Group
1: Fresh GV oocyte, group 2: Vitrified GV oocyte, group 3: Fresh MII oocyte, and group
4: Vitrified MII oocyte. 0.1%PVA was adding into vitrification solution as ice blocking
agent for vitrified oocytes groups.
Results - Transmission Electron Microscope (TEM) elucidated that the abnormality of
mitochondria, cortical granules and vesicles can be observed in both of vitrified GV
and vitrified MII oocytes. Vitrified GV oocytes showed varied sizes of vesicles which
clustered throughout ooplasm and become confluent. Cortical granules decreased in
electron density and some of mitochondria vacuoles appeared inside mitochondria
matrix. In vitrified MII oocytes, a few of vesicle were extended to white line as ribbon
shape. Cortical granules decreased in electron density and pleomorphic mitochondria,
disappearance of cristae and an unclear delineated membrane were found.
Conclusion - Both vitrified GV and vitrified MII bovine oocytes showed damaged
ultrastructure such as in mitochondria, cortical granule, and vesicle.
Keywords: bovine oocyte, cryopreservation, vitrification, ultrastructure
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ผลของการวิทริฟเ คชันตอการเปลีย่ นแปลงโครงสรางระดับเซลล
ของโอโอไซตโคระยะเจมินอลเวสซิเคิลและเมทาเฟสที่สอง
ชาตรี ชํานาญดี1,3 พินิจ หวังสมนึก2 ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร1*

บทคัดยอ

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระดับเซลลของโอโอไซตโคระยะสมบูรณ
พรอมปฏิสนธิ หรือเมทาเฟสที่สอง และระยะไมสมบูรณพรอมปฏิสนธิ หรือเจอมินอลเวสซิเคิล
ภายหลังการเก็บรักษาโดยการแชแข็งแบบวิทริฟเคชัน ดวยการเสริมโพลีไวนิลแอลกอฮอล
ในสารละลายวิทริฟเคชัน
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ โดยแบงกลุมการทดลองเปน 4 กลุมคือ กลุมที่ 1 โอโอไซตระยะ
เจอมินอลเวสซิเคิลที่ไมผานการวิทริฟเคชัน กลุมที่ 2 โอโอไซตระยะเจอมินอลเวสซิเคิลที่
ผานการวิทริฟเคชัน กลุมที่ 3 โอโอไซตระยะเมมทาเฟสที่สองที่ไมผานการวิทริฟเคชัน และ
กลุมที่ 4 โอโอไซตระยะเมทาเฟสที่สองที่ผานการวิทริฟเคชัน โดยเสริมโพลีไวนิลแอลกอฮอล
ความเขมขน 0.1 เปอรเซ็นตในสารละลายวิทริฟเคชัน
ผลการทดลอง การประเมินดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบลําแสงสองผานพบวามี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางระดับเซลลของทั้งโอโอไซตระยะเจอมินอลเวสซิเคิลและโอโอไซต
ระยะเมทาเฟสที่สองที่ผานการ วิทริฟเคชัน โดยกลุมโอโอไซตระยะเจอมินอลเวสซิเคิลที่ผาน
การวิทริฟเคชันแสดงการเปลี่ยนแปลงของเวสซิเคิลมีขนาดที่แตกตางกันและพบวามีการรวม
กันเปนแนวเชื่อมตอเนื่องกันกันเปนสาย คอรติคอลแกรนูลมีความเขมของอิเล็กตรอนลดลง
และไมโตคอนเดรียมีการสรางแวคิวโอลขึน้ ภายใน สวนกลุม โอโอไซตระยะเมทาเฟสทีส่ องทีผ่ า น
การวิทริฟเ คชัน พบการเปลีย่ นแปลงของเวสซิเคิลบางสวนทีม่ ลี กั ษณะเปนริว้ หรือแนวยาวสีขาว
คลายแผนริบบิ้น คอรติคอลแกรนูลมีความเขมของอิเล็กตรอนลดลง และไมโตคอนเดรีย
มีรูปรางแบบเกิดขึ้นหลายลักษณะ (pleomorphic) นอกจากนี้พบลักษณะการสูญเสียหรือ
การเสื่อมสลายของทั้งสวนคริสตีและเยื่อหุมไมโตคอนเดรีย
ขอสรุป พบวาภายหลังการวิทริฟเ คชันของโอโอไซตโคทัง้ ระยะ GV และระยะ MII แสดงใหเห็น
ความเสียหายของโครงสรางระดับเซลล เชน ไมโตคอนเดรีย คอรติคอลแกรนูล และเวสซิเคิล
คําสําคัญ: โอโอไซตโค, การเก็บรักษาดวยการแชแข็ง, การวิทริฟเคชัน, โครงสรางระดับเซลล
ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002 ประเทศไทย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002 ประเทศไทย 3
สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 ประเทศไทย
1
2

*ผูเขียนที่ใหการติดตอ อีเมล: saksiri@kku.ac.th

Introduction
Slow freezing and vitrification have been the two techniques used for oocytes
cryopreservation. Vitrification provided to overcome a limitation of slow freezing
technique through reduced past of costs, does not require special freezers (Rall and
Fahy, 1985; Bettencourt et al., 20090) and high viability of oocytes (Cao et al., 2009;
Fasano et al., 2010). However, the developmental competence of vitrified oocytes has
been less successful when compared to survival rates (Spricigo et al., 2014; Ezoe et
al., 2015). Therefore, the oocytes were vulnerable to low temperature resulting in cell
injury (Massip, 2003).
Previous studies have been reported harmful effects of cooling damage on
vitrified mature (metaphase II stage; MII) bovine oocytes causing in disorder of meiotic
spindle and microtubules (Morato et al., 2008). Ultrastructural studies on vitrified
immature (germinal vesicle stage; GV) bovine oocytes have been demonstrated that
gap junction between cumulus cell and oocyte might disturbance (Diez et al., 2005).
Ultrastructural changes of zona pellucida, mitochondria, cortical granules,
vesicles and nucleus have been observed in vitrified bovine oocytes. Those of changes
have been presented that identical abnormalities remain undetectable by
stereomicroscopy (Bettencourt et al., 20090). The ultrastructural changes of several
vitrified mammalian oocytes have been reported in oocytes include normal mitochondria
distribution and cracked lipid droplets in vitrified mature porcine oocytes (Fu et al.,
2009), numerous mitochondria uniformly scattered within ooplasm in immature vitrified
canine oocytes (Turathum et al., 2010), and small and slender mitochondria in mature
vitrified human oocytes (Nottola et al., 2009). The ultrastructure of fresh and vitrified
bovine oocytes has been studied (Hyttel et al., 1986; Fuku et al., 1995). However, the
vitrified-warmed process may be to resulting in ultrastructural changes and leading to
poor development of oocytes.
Due to ice crystal formation could damage vitrified oocytes, the effective
polyvinyl alcohol (PVA) as an ice blocking agent has been reported at lower molecular
weights. PVA is a synthetic agent whose various molecular weights ranging from
9,000-150,000 Da (Wowk et al., 2000). The vitrification of bovine oocytes using a
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relatively high molecular weight PVA (30,000-70,000) as an ice blocking agent have
been reported with limited success (Vieira et al., 2008). The available PVA of
conducting this experiment was 9,000-10,000 Da of molecular weight. According to
stage-dependent cryodamage, the ultrastructure of mature oocytes was compared
with that of immature oocytes. Therefore, the objective of this study was to evaluate
the effect of vitrification on ultrastructural changes of mature and immature bovine
oocytes.

Materials and methods
Collection of oocytes and in vitro maturation (IVM)
Bovine ovaries were transported from a local slaughterhouse in Khon Kaen
province to laboratory and used within 3 h. Cumulus oocyte complexes (COCs) were
collected from follicles of diameter 2-6 mm. by aspiration technique using 18-gauge
needle and 5 ml syringe. Only COCs with homogeneous cytoplasm and at least 2
layers of cumulus cell were selected. A group of 20 COCs was matured in 100 μl of
maturation medium comprised of TCM-199 with Earle’s salt (M0650, Sigma, USA)
supplemented with 5% fetal bovine serum (FBS), 10 ng/ml epidermal growth factor
(EGF, E9644, Sigma, USA) and 0.025 Armour Unit/ml follicle stimulating hormone (FSH,
F-2283, Sigma, USA). The maturation drops were covered with mineral oil (M8410,
Sigma, USA) and cultured at 38.6 in 5% CO2 humidified air atmosphere.
Vitrification and warming of oocytes
TCM-199 with 20% FBS was used as the basal medium for vitrification. The
vitrification solution (VS) was ethylene glycol (EG, 03750, Fluka, USA) combined with
dimethyl sulfoxide (DMSO, 23500.260, VWR BDH Prolabo, UK) in a basal medium.
The vitrification processes were carried out on a 38.5 warm plate.
Mature oocytes were partially denuded from cumulus cells by exposing to
0.025 % hyaluronidase (H3506, Sigma, USA) solution for 5 min (Papis et al., 2000).
Vitrification was carried out using to the microdroplet technique described by Papis et
al.(2000) with some modifications. A group of 3-4 oocytes were equilibrated in
vitrification solution 1 (VS1; 10%EG + 10%DMSO) for 2 min. Subsequently, the oocytes

were placed into vitrification solution 2 (VS2; 20% EG + 20% DMSO and 0.5 M sucrose)
with 0.1%PVA (360627, Sigma-Aldrich, USA) as ice blocking agent (Wowk et al., 2000).
Immediately, the group of oocytes was directly dropped from the glass pasteur pipette
into liquid nitrogen which contained in a styrofoam box. The time from exposure of
oocytes in VS2 to drop into liquid nitrogen was within 30 s. The volume of microdroplet
was approximately 2±0.56 μl. For storage, the microdroplets were kept into 1.5 ml
cryotube (20-25 oocytes per cryotube) and stored in liquid nitrogen.
The COCs (GV stage oocytes) were partially denuded from cumulus cells by
exposing to 0.025 % hyaluronidase solution for 5 min before vitrification. The vitrification
process was carried out as described in mature oocytes.
Warming was performed on a 38.5 warm plate in four wells plate. For GMP
method (experiment 1), placing the tip of GMP directly into thawing solution 1 (TS1)
(basal medium and 0.26 M sucrose) for 20 s and then gently expelled into medium to
complete 1 min. For microdroplet method (experiment 2, 3 and 4), pouring the microdroplets to TS1 for 1 min. After that, the oocytes were placed into thawing solution 2
(TS2) (basal medium and 0.13 M sucrose) for 2 min and then washed two times in
basal medium for 5 min each time. Finally, the oocytes were placed in an IVM medium
for 1-2 h.
Preparation of oocytes for transmission electron microscope (TEM)
Fresh and vitrified GV oocytes were fixed immediately after collection as COCs
while fresh and vitrified MII oocytes were fixed at 22-24 h after culturing. The oocytes
were fixed in 4% glutaraldehyde in 0.1 M sodium phosphate buffer, pH 7.2-7.4, at 4
for 24 h and sent to laboratory within 24 h. The processed of washed, post-fixed,
dehydrated, embedded in epoxy resin, serially section and stained were carried out
as previously described (Morato et al., 2008) and obtained by central laboratory and
greenhouse complex, faculty of Agriculture, Kamphaeng Sean Campus, Kasetsart
University. Ultrastructural changes were examined and photographed at electron
laboratory, Research Instrument Center, Khon Kaen University (Tecnai G2 20, FEI
company) and Science Lab Centre, Faculty of Science, Naresuan University (Tecnai
12, Philips). Ultrastructural changes were assessed and interpreted according to
described by Hyttel et al. (1986) and Fuku et al. (1995).
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Experimental design
The oocytes for vitrification were incubated into 1 μM Taxol (T7402, Paclitaxel,
Sigma, USA) for 15 min prior to vitrification (Morato et al., 2008). This experiment was
to evaluate effect of vitrification on ultrastructural changes of MII and GV bovine oocytes.
The oocytes (n=306) were randomly divided into 4 groups: 1) fresh GV stage; COCs
oocytes were used immediately (n=70), 2) vitrified GV stage; COCs oocytes were used
immediately for vitrification (n=60), 3) fresh MII stage; oocytes were cultured for 24 h
(n= 96), and 4) vitrified MII stage; oocytes were cultured for 22 h and vitrification (n=80).

Results
Ultrastructure of fresh GV oocytes
A semi-thin section of fresh GV oocyte showed a normal COC with enclosed
with tightly compacted cumulus cells (Figure 1A). Figure 1B represented the typical
ultrastructure of normal GV oocytes at 2850 x of magnification (2μm), which is illustrated
by cluster of cortical granules (3-5 cells) peripherally located along plasma membrane and numerous vesicles scattered throughout ooplasm. Numerous mitochondria
were scattered within pericortical ooplasm. Golgi complexes were detected clearly
delineated with stack elongated sacs and secretory granules (Figure 1C). The high
magnification at 15000 x (500 nm), the mitochondria were observed by a few rarely
disappearance of cristae and partly vacuolization (Figure 1D). A shape of mitochondria
were identified both of typically round and elongated.
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Figure 1. Transmission electron micrographs of fresh GV stage. A) Semi-thin section
of a COC with normal zona pellucida (ZP), ooplasm (OP) and cumulus cell (CC).
B) Contains a small alignment of cortical granules (CG) (arrow). C) Vesicle (V) and
Golgi complex (G). D) Vacuolated mitochondria (VM), elongated mitochondria (EM)
and round mitochondria (RM)

Ultrastructure of vitrified GV oocytes
A semi-thin section of vitrified GV oocyte revealed a regular round shape with
the nucleus clearly observable and located at peripheral of oocyte (Figure 2A). Zona
pellucida was appeared regularities and continuous. Ultrastructural changes were
showed after vitrification. There was a decreased cumulus cell projections density
and varied in size of vesicles (Figure 2B). Numerous vesicles were clustered throughout ooplasm and become confluent. Cortical granules were isolated and decreased
electron density (Figure 2C). A few of lysosome were detected and contained high
electron density granules. The mitochondria were accumulated at pericortical ooplasm.
At high magnification (15000 x ;500 nm), the mitochondria were exhibited both round
and elongated shape with a few peripheral or transversal deformed cristae. Some of
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them were appeared vacuoles inside mitochondria matrix and undulating mitochondria
were seen (Figure 2D).
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Figure 2. Transmission electron micrographs of vitrified GV stage. A) Semi-thin section
of a COC with normal nucleus (N), ZP ,OP and CC. B) Difference sizes of vesicles.
C) Isolated CG (arrow). D) Vacuolated mitochondria (VM), deformed cristae (DC)
and undulating mitochondria (UDM)

Ultrastructure of fresh MII oocytes
A semi-thin section of fresh MII oocyte was showed a round shape,
a homogeneous ooplasm and first polar body (PB1) was seen within perivitelline space
(Figure 3A). Ultrastructure analysis was exhibited solitary small cortical granules
located along the plasma membrane and vesicles were broken become varied in size
(Figure 3B). The mitochondria were clustered within pericortical ooplasm (Figure 3C).
A few of mitochondria were revealed small vacuolization in matrix and deformed
cristae (Figure 3D).
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Figure 3. Transmission electron micrographs of fresh MII stage. A) Semi-thin section
of a COC with 1st polar body (PB). B) Solitary small cortical granules located along the
plasma membrane (arrow). C) Accumulated mitochondria. D) Vacuolated mitochondria
(VM), and round mitochondria (RM)

Ultrastructure of vitrified MII oocytes
A semi-thin section of vitrified MII oocyte was revealed an expansion of
cumulus cells and PB1 was not identified (Figure 4A). Ultrastructure at low magnification
(2100 x ; 5 μm), many vesicles were accumulated and become confluent. A few of
them were extended to white line as ribbon shape (Figure 4B). Cortical granules were
preserved in isolates similar to those seen in fresh MII oocyte but decreased electron
density. Microvilli were observed in less number and shortened as transversal section
(Figure 4C). At high magnification (15000 x ; 500 nm), pleomorphic mitochondria,
disappearance of most of cristae and unclearly delineated membrane were found
(Figure 4D).
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Figure 4. Transmission electron micrographs of vitrified MII stage. A) Semi-thin section
PB1 was not identified. B) White line as ribbon shape (arrow). C) Low electron density
of isolated CG (arrow). D) Vacuolated mitochondria (VM), pleomorphic mitochondria,
disappearance of most of cristae and unclearly delineated membrane (asterisk).

Discussion

The ultrastructural changes of this study were showed decreased cumulus cell
projections density and varied in size of vesicles in vitrified GV oocytes. Numerous
vesicles were clustered throughout ooplasm and become confluent. Agreement with
Fuku et al. (1995) has showed accumulated of cortical granules in vitrified GV oocytes.
Diez et al. (2005) have been reported that cortical granules were altered distribution
after warming process. Similarly, Turathum et al. (2010) reported that cortical granules
were decreased of electron density. The results of our study were agreement with
those of authors. The mitochondria were both round and elongated shape with a few
peripheral or transversal deformed cristae (Curcio et al., 2014); Palmerini et al., 2014;
Dai et al., 2015). Some of them were appeared vacuoles inside mitochondria matrix
and undulating mitochondria were seen (Barakat et al., 2012).

The ultrastructure changes of vitrified MII oocytes at low magnification were
presented many vesicles accumulated and become confluent. A few of them were
extended to white line as ribbon shape. Similarly Hyttel et al. (1986) have been showed
fragmented of zona pellucida and oolema. Cortical granules were preserved in isolates
and decreased electron density. Similarly to Morato et al. (2008) have been
demonstrated that cortical granules were low number with different sizes and decreased
electron density.
Numerous ultrastructural changes have been observed with vitrified oocytes
such as vacuolated mitochondria (Fuku et al., 1995; Dai et al., 2015), meiotic spindle
disassembly (Shi et al., 2006), fragmentation of DNA of MII chromosomes (Stachowiak
et al., 2009), and swollen smooth endoplasmic reticulum (SER) (Schmidt et al., 1995)
including decreasing number of cortical granules (Morato et al., 2008). This probably
explained the difference between the high viability and low developmental competence
of vitrified oocytes. Previous studies have stated that GV stage oocytes are extremely
sensitive to cryopreservation due to the disturbance between cumulus cells and
oocytes by damage of gap junction (Fuku et al., 1995; Dai et al., 2015). The
communication between oocytes and cumulus cells was found to be important for
synchronization of nuclear and cytoplasmic maturation (Gilchrist et al., 2008).
This might imply that the GV stage oocytes are more vulnerable to cryopreservation
than the MII stage oocytes.
In current study, we supplemented 0.1% PVA in vitrification solution as described
by our previous study (Chumnandee et al., in press). We observed the ultrastructural
changes in each organelles and reported how abnormal results when compare with
normal ultrastructure of fresh oocyte. We found abnormal ultrastructure in both vitrified
GV and vitrified MII bovine oocytes but we limited mention of levels of damaging as
quantitative result in this study. In our previous study, we found no positive effect of
supplemented 0.1% PVA on viability (84.7±20.0%) while the percentage of blastocyst
in the 0.1% PVA group (9.8±6.5%) was significantly higher than that of the vitrified
control group (3.2±3.7%) of vitrified MII oocytes. However, supplementation of 0.1%
PVA had no improving effect on developmental competence of vitrified GV bovine
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oocytes (0.8±1.3%) (Chumnandee et al., in press). This study implies that PVA had no
effect on ultrastructure of both stages of vitrified bovine oocytes. Several ultrastructural
alterations have been demonstrated including pleomorphic mitochondria, decreased
electron density of cortical granules, and varied in size of vesicles. However, the
developmental competence of vitrified MII oocytes was higher than vitrified GV oocytes
in our previous study. Due to MII oocytes is completely nuclear maturation before
vitrification, while vitrified GV oocytes must to overcome more process and longer
incubation time than vitrified MII oocytes such as in vitro maturation and in vitro
fertilization. This might mention that the damage of the ultrastructure after vitrification
affect the further developmental competence.

Conclusion
In conclusion, both vitrified GV and vitrified MII bovine oocytes showed
damaged ultrastructure such as mitochondria, cortical granule, and vesicle. The
vitrification processes are necessary to be further improved to complete an acceptable
developmental competence.
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บุคคลากรภายในคณะฯ จะมีคณะกรรมการพิจารณาเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด
นอกจากนี้ เพื่ อ ให ก ารตี พิ ม พ ผ ลงานทางวิ ช าการ เป น ไปตามมาตรฐานของ
คณะกรรมการนานาชาติของบรรณาธิการวารสารดานการแพทย (International Committee
of Medical Journal Editors) วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. จึงใหผเู ขียนเตรียมตนฉบับเปนไป
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 ยกเวน
การตีพิมพบทคัดยอที่มีความยาวไมเกิน 250 คํา ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสาร
สัตวแพทยศาสตร มข. แลวถือวาเปนลิขสิทธิ์ของวารสารสัตวแพทยศาสตร มข.
คุณสมบัติการเปนผูเขียน (Authorship)
บุคคลที่จะมีชื่อในฐานะเปนผูเขียนในผลงานทางวิชาการที่ตองการตีพิมพ ควรจะมี
คุณสมบัติครบทั้ง 3 ขอ ดังนี้
1) มีสวนรวมอยางเดนชัดในผลงานนั้น ไดแก การกําหนดกรอบแนวคิดและออกแบบ การ
คนควาหรือ เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปน การวิเคราะหและการแปรผลขอมูลการศึกษาหรือวิจัย
2) มีสวนสําคัญในการรางและแกไขตนฉบับในเนื้อหาสําคัญที่ตองใชความรู
3) มีโอกาสที่จะรับทราบและมีสวนรวมในกระบวนการแกไขตนฉบับในขั้นตอนตาง ๆ และ
ใหการรับรองตนฉบับกอนการตีพิมพ
บุคคลทีม่ สี ว นรับผิดชอบเกีย่ วกับการหาทุนวิจยั การเก็บรวบรวมขอมูล หรือใหคาํ ปรึกษา
ทั่วไปเพียงอยางเดียว ไมถือวามีคุณสมบัติเปนผูเขียน
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
เปนสวนที่ใหระบุชื่อบุคคลที่มีสวนรวมในงานวิจัยแตมีคุณสมบัติการเปนผูเขียนไม
ครบถวน 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
ใบอนุญาตใชสตั วเพือ่ งานทางดานวิทยาศาสตร ออกโดย สถาบันพัฒนาการดําเนินการตอสัตว
เพื่องานทางวิทยาศาสตร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (สพสว.วช.) ถาสัตวถูก
เมตตาฆาต (euthanasia) ผูเ ขียนตองระบุวธิ ที ใี่ ชในการทําเมตตาฆาตไวในสวนของวัสดุอปุ กรณ
และวิธีการศึกษาใหชัดเจน
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สไตลการเขียนโดยทั่วไป
ตนฉบับภาษาไทย ควรใชถอ ยคําและศัพทภาษาไทยใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได โดยใช
ตามพจนานุกรมศัพทแพทยศาสตรอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานเปนบรรทัดฐาน และ
ศัพทบัญญัติวิชาการในสาขาอื่นๆ 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) ทําใหเดนชัดแตกตางจากการพิมพขอ ความอืน่ ๆ
โดยพิมพดวยตัวเอน ผลิตภัณฑ เครื่องมือ และยา ควรใชชื่อสามัญ หรือใหคําจํากัดความ ชื่อ
การคาอาจใชในกรณีที่เปนผลิตภัณฑ เครื่องมือ หรือยาที่เฉพาะ และมีผลสําคัญตอการศึกษา
ควรใชตัวยอใหนอยที่สุด ยกเวนเปนตัวยอมาตรฐานและหนวยของการวัด ตัวยอที่
ปรากฏเฉพาะในรูปภาพ หรือตาราง ใหระบุขยายความในคําอธิบายประกอบรูปภาพหรือตาราง
ในการเขียนตนฉบับภาษาอังกฤษ ไมควรใชตัวยอขึ้นตนประโยค ยกเวนบางคํา เชน ELISA,
ACTH, EDTA, DNA, RNA ตัวยอไมควรใชในชื่อเรื่อง ตัวยอที่ใชครั้งแรกในบทคัดยอหรือใน
เนือ้ หาตองใหชอื่ เต็มกอน แลววงเล็บตัวยอ ครัง้ ตอไปสามารถใชตวั ยอไดเลย หนวยการวัดตางๆ
เชน ความยาว ความสูง นํ้าหนัก ปริมาตร ใหใชระบบ SI Unit อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียส
ความดันเลือดเปนมิลลิเมตรปรอท
ประเภทผลงานที่ตีพิมพ
งานวิจยั (Original research) เปนผลงานจากการคนควาทดลองหรือวิจยั ทางวิชาการ
ที่ผูเขียนหรือกลุมผูเขียนไดคนควาวิจัยดวยตัวเอง
รายงานทางคลินิก (Clinical report) เปนรายงานสัตวปวยทางคลินิก อาจรวมถึง
รายงานผลทางพยาธิวิทยา (Pathological report) สัตวปวยที่รายงานอาจมีจํานวนเทาใดก็ได
แตตอ งไมเคยตีพมิ พมากอน หรือทางคณะบรรณาธิการพิจารณาเห็นประโยชนตอ วิชาการสัตวแพทย
บทความปริทศั น (Review article) เปนบทความทบทวนวิชาการ หรือบทความเทคนิค
(Technical article) ที่เขียนอยางกระชับในเนื้อหาและแสดงถึงความกาวหนาอยางสําคัญ
ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในรอบ 5 ป ที่ ผ า นมา และมี ข อ มู ล ที่ ส ามารถนํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นทางคลิ นิ ก
โดยเรียบเรียงจากการตรวจเอกสารวิชาการในสาขานั้น ๆ

การศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย (Veterinary continuing education) เปนคอลัมน
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพสัตวแพทย อาจมีไดหลายรูปแบบ
และในวารสารแตละฉบับอาจมีไมครบทุกรูปแบบ เชน การตอบคําถามจากแบบฝกหัด
การอภิปรายกรณีตัวอยางสัตวปวย การปรับใหเปนปจจุบัน (update) ในหัวขอเรื่องทางคลินกิ
หรือประเด็นพิเศษ ที่คณะผูจัดทําเห็นสมควร
การเตรียมตนฉบับผลงานการวิจัย
ตนฉบับจะเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได พิมพบนกระดาษขาวเอ 4 โดยพิมพ
หนาเดียว เวนขอบกระดาษดานซาย-บน 1.5 นิ้ว ดานขวา-ลาง 1 นิ้ว โดยความยาวของเรื่อง
พรอมตารางและภาพประกอบรวมแลวไมเกิน 10 หนา และใสหมายเลขหนาและหมายเลข
บรรทัดกํากับไว
เพื่อใหการดําเนินการจัดพิมพวารสารเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดจัด
เตรียมไฟลตนฉบับอิเลคโทรนิค บนแผน CD ขอมูล ตนฉบับภาษาไทยพิมพดวยตัวอักษร
Cordia new ขนาดตัวอักษร 16 ตนฉบับภาษาอังกฤษพิมพดวยตัวอักษร Cordia new
ขนาดตัวอักษร 16 โดยการบันทึกเอกสารสวนที่เปนเนื้อเรื่อง ดวยโปรแกรม Microsoft word
(รุน 2003 หรือสูงกวา) พรอมดวยตาราง และรูปภาพ (ถามี) การสรางรูปภาพหรือกราฟ ที่มี
สวนประกอบยอยภายใน เชน ลูกศร กลองคํา และเสนตางๆ จะตองทําการบันทึกมาให
ทุกองคประกอบรวมเปนภาพเดียวกัน และองคประกอบของภาพไมเคลื่อนที่เมื่อขยับภาพ
การลําดับเรื่องควรเรียงดังนี้
หนาที่ 1 (หนานํา หรือ Title page) ประกอบดวย
ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด สื่อความหมาย
ไดชัดเจนและสอดคลองกับเนื้อหาในเรื่อง ไมควรใชคํายอ ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร
ถาชื่อเรื่องยาวมากอาจตัดเปนชื่อเรื่องรอง (Subtitle) ควรหลีกเลี่ยงการใสวลีที่ไมจําเปน
เชน “การศึกษา...” หรือ “การสังเกต...” หรือ “การทดลอง...”
ชื่อผูเขียน (Authors) ระบุชื่อของผูเขียนใหครบทุกทานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
พรอมสถานที่ทํางาน และผูเขียนที่ใหการติดตอ (Corresponding author) ใหกํากับดวย
เครื่องหมายดอกจัน และใหแยกรายละเอียดของสถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท โทรสาร
และ/หรือ e-mail address ใหชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการติดตอ
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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 เปนแนวทางในการใหคาํ สําคัญ รวมกันแลวไมควรเกิน 5 คํา มีทง้ั ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
หนาที่ 3 และ หนาตอๆ ไป ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ โดยพิมพติดตอกันตามลําดับ
ยกเวนผลการศึกษาในสวนที่เปนรูปภาพ กราฟ ตาราง และคําอธิบายประกอบ ซึ่งใหแยกและ
แนบไว ใ นส ว นท า ยสุ ด ของต น ฉบั บ (ต อ จากเอกสารอ า งอิ ง ) ให ใ ส ห มายเลขบรรทั ด และ
หมายเลขหนาในเอกสารสวนนี้ดวย
บทนํา (Introduction) อธิบายถึงพืน้ ฐานทีม่ าและความสําคัญของปญหาโดยมีขอ มูลทีเ่ พียงพอ
สําหรับใหผูอานเขาใจและแปรผลการศึกษาได และตองทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเฉพาะ
สวนที่มีความสําคัญเทานั้น นอกจากนี้ตองระบุเหตุผล สมมุติฐานและวัตถุประสงคของ
การศึกษาใหชัดเจน
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ (Materials and methods) แยกเปน 2 หัวขอใหญ 1) วัสดุอุปกรณ
ใหบอกรายละเอียดและลักษณะเฉพาะ สิ่งที่นํามาศึกษา เชน ชนิดสัตว จํานวนสัตว เพศ
นํ้าหนัก อายุ เปนตน ถาใชสัตวในการศึกษา ตองระบุการไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ
จรรยาบรรณการใชสตั วเพือ่ การทดลองของสถาบันทีผ่ เู ขียนสังกัด 2) วิธกี าร เริม่ จากการอธิบาย
การออกแบบการศึกษาหรือการทดลอง (study or experimental design) มีรายละเอียดเพียง
พอทีผ่ อู นื่ สามารถทําตามได ถาเปนวิธกี ารทีค่ ดิ คนขึน้ ใหมควรอธิบายโดยละเอียด แตถา เปนวิธี
การทีท่ ราบกันอยูแ ลวและมีผเู คยตีพมิ พมากอน ไมตอ งอธิบายซํา้ แตควรเขียนแบบอางอิงและ
อธิบายเฉพาะสวนที่ดัดแปลงหรือเพิ่มเติม พรอมทั้งระบุแหลงที่มาของยา หรือสารเคมี และวิธี
วิเคราะหผลการศึกษาทางสถิติ ซึ่งรวมถึงการสรุปขอมูล วิธีการทดสอบสมมุติฐาน และระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษา (Results) ควรรายงานผลการศึกษาตามลําดับหัวขอที่อยูในการออกแบบ
การศึกษา อยางชัดเจน ดูไดงาย ถาผลไมซับซอน ไมมีตัวเลขมาก ใหบรรยายเปนรอยแกว

ถามีตัวเลขและตัวแปรมาก ควรใชตาราง กราฟ หรือแผนภูมิโดยไมตองอธิบายตัวเลขซํ้าอีก
ในเนือ้ เรือ่ ง ยกเวนขอมูลสําคัญๆ นอกจากนี้ ถามีชอื่ รูปภาพ ปายในรูปภาพ ชือ่ ตาราง หมายเหตุ
ทายตาราง และเนื้อหาในตารางตองทําเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด
วิจารณ (Discussion) เนนในประเด็นหรือมุมมองทีใ่ หมและสําคัญของการศึกษา ไมตอ งอธิบาย
ขอมูลในรายละเอียดซํา้ ในสวนบทนํา วัสดุอปุ กรณและวิธกี าร สําหรับการศึกษาทีเ่ ปนการทดลอง
การอภิปรายอาจเริม่ ทีก่ ารสรุปสัน้ ๆ ในประเด็นหลักทีค่ น พบ ใหอธิบายกลไก เหตุผล หรือตรรกะ
สําหรับสิ่งที่คนพบ เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกตางกับการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ระบุ
ขอจํากัดของการศึกษา วิจารณผลที่ไมตรงตามที่คาดหวังอยางไมปดบัง และระบุความสําคัญ
ของสิ่งที่คนพบกับการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคตและตอคลินิกปฏิบัติ
ขอสรุป (Conclusion) ผลที่ไดตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษาหรือไม หลีกเลี่ยงการใช
ขอความสรุปที่ไมมีคุณภาพ เพราะขอมูลที่มีอยูไมเพียงพอที่จะสรุปไดแบบนั้น ควรเขียนอยาง
ยอๆ โดยกลาวถึงผลสรุปทีไ่ ดจากการศึกษาทดลอง และคุณคาของงาน เพือ่ ผูอ า นจะไดเขาใจงายขึน้
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ดูหลักเกณฑจากที่กลาวถึงแลวขางตน
เอกสารอางอิง (References) กรุณาดูหมายเหตุ (1)
คําบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง กรุณาดูหมายเหตุ (2)
การเตรียมรูปภาพ และตาราง กรุณาดูหมายเหตุ (3)
หมายเหตุ (1): การอางอิงเอกสาร (Citations)
เอกสารอางอิงควรเปนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการประเภทมีผูทรงคุณวุฒิ
ในการพิจารณา (peer-reviewed journals) การอางอิงเอกสารทางวิชาการในรูปแบบอื่น
ควรหลีกเลีย่ งยกเวนในกรณีทมี่ คี วามจําเปนยิง่ การเขียนอางอิงเอกสารในบทความทางวิชาการ
ทุกประเภท จําเปนตองมีการอางอิงไวทั้ง 2 สวน คือ สวนเนื้อเรื่อง และสวนทายเรื่อง วารสาร
สั ต วแพทยศาสตร มข. กํ า หนดให ก ารเขี ย นอ า งอิ ง เอกสารเป น ไปตามหลั ก เกณฑ ข อง
ระบบแวนคูเวอร (Vancouver style) โดยไดดัดแปลงใหเหมาะสมกับการนํามาใชในวารสารฯ
การอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง (In-text citations)
การอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง เปนการบอกแหลงที่มาของขอมูลโดยการอางอิงคละไปใน
สวนเนือ้ เรือ่ ง ทําใหทราบวาขอความในสวนนัน้ นํามาจากแหลงใด โดยวารสารสัตวแพทยศาสตร
มข. กําหนดใหใช การอางอิงแบบตัวเลข (Number style) โดยระบุหมายเลขของเอกสาร
ที่ตองการอางไวทายขอความ เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น โดยการใสหมายเลขไว
ในเครื่องหมาย [ ] เชน [1] ในกรณีที่ตองการอางอิงเอกสารหลายๆ ชิ้นสําหรับขอมูลเดียวกัน
ใหใสหมายเลขของเอกสารที่อางนั้นตามลําดับ โดยคั่นแตละหมายเลขดวยเครื่องหมาย,
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เชน [3,5,7,9] ในกรณีที่ตองการอางอิงเอกสารหลาย ๆ ชิ้นสําหรับขอมูลเดียวกัน และเอกสาร
อางอิงเหลานัน้ มีหมายเลขทัง้ ทีต่ อ เนือ่ งและไมตอ เนือ่ งกัน เชน 1, 2, 3, 4, 5, 9 ใหใชเครือ่ งหมาย
- คัน่ ระหวางเอกสารหมายเลขเริม่ ตนและหมายเลขสุดทายในสวนทีต่ อ เนือ่ งกัน เขียนการอางอิง
ในเนื้อหาไดดังนี้ [1-5, 9]
การอางอิงแบบตัวเลขนี้ ใหอางอิงโดยใสตัวเลขตามลําดับในเนื้อเรื่อง (Cited-order
number) โดยเริ่มจากหมายเลข 1 2 3 4 ... ไปตามลําดับจนจบเรื่อง หากมีการอางซํ้าก็ให
ใสหมายเลขเดิมซํ้าไดอีก รายการเอกสารอางอิงทายเลมก็ใหจัดเรียงตามลําดับการอางอิงใน
เนื้อเรื่องเชนเดียวกัน โดยไมจําเปนตองจัดเรียงตามลําดับอักษรของชื่อผูแตง บทความที่
บรรณาธิการรับตีพิมพแลวแตยังไมเผยแพร ใหระบุ “กําลังพิมพ” (in press) หลีกเลี่ยง
“ติดตอสวนตัว” มาใชอางอิง เวนแตมีขอมูลสําคัญมากที่หาไมไดทั่วๆ ไปใหระบุชื่อ และวันที่
ติดตอในวงเล็บทายชื่อเรื่องที่อางอิง
การอางอิงสวนทายเรื่อง (Reference citations)
การอางอิงสวนทายเรื่อง ผูเขียนสามารถดูตัวอยางไดจากบทความที่ตีพิมพในวารสาร
สัตวแพทยศาสตร มข. ฉบับลาสุด การเขียนอางอิงทายเรือ่ งตองเขียนเปนภาษาอังกฤษทัง้ หมด
เพือ่ ความสะดวกในการทําอางอิงโยงเปนฐานขอมูล ในกรณีบทความทีต่ พี มิ พเปนภาษาไทยนัน้
ใหแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังตัวอยางตอไปนี้
อารินี ชัชวาลชลธีระ, จีระศักดิ์ ถิระธนบูรณ, เรืองทอง กิจเจริญปญญา, พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ,
ธนิกุล ศรีธัญรัตน, พรพลอย ทองจุไร, และคณะ. การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Candida spp.
ของกรดนํ้าสม นํ้าสมสายชู และไฮโดรเจนเปอรออกไซด. วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. 2551;
17(3): 23-31.
แปลเปน Chatchawanchonteera A, Thiratanaboon J, Kitcharoenpunya R, Suwannachot
P, Srithunyarat T, Thongjurai P, et al. The study of inhibitory effect of acetic acid,
vinegar and hydrogen peroxide against Candida spp. KKU Vet J. 2007; 17(3): 23-31.
หลักทั่วไป
ชื่อผูแตง
- ใหใสชื่อสกุลตามดวยอักษรยอของชื่อตนและชื่อกลาง เชน Anamnart C Bluemke DA
- ผูแตง 2-6 คน ใหใสชื่อผูแตงคนที่ 1 คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยชื่อผูแตงคนที่ 2
คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยชื่อผูแตงคนที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามลําดับ แตไมเกิน 6 คน
- ผูแตงมากกวา 6 คนขึ้นไป ใหใสชื่อผูแตงคนที่ 1 คั่นดวยเครื่องหมาย, ตามดวยชื่อผูแตงคน

ที่ 2 คั่ น ด ว ยเครื่ อ งหมาย, ตามด ว ยชื่ อ ผู แ ต ง คนที่ 3 ไปเรื่ อ ยๆ ตามลํ า ดั บ จนถึ ง คนที่ 6
แลวตามดวย คําวา et al.
- ผูแตงเปนหนวยงานหรือสถาบัน ใหใสชื่อหนวยงานหรือสถาบันตามที่ปรากฏในเอกสาร
โดยเริ่มจากหนวยงานยอยไปหาหนวยงานใหญ ตามลําดับ เชน World Health Organization.
Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives.
ชื่อเรื่อง ชื่อบทความ
- ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของคําแรกเปนตัวพิมพใหญ (Capital letter) สวนคําอื่นๆ ใหขึ้นตน
ดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนกรณีที่เปนชื่อเฉพาะ
- กรณีที่มีชื่อเรื่องยอยใหใสเครื่องหมาย: คั่นระหวางชื่อเรื่องและชื่อเรื่องยอยนั้น
ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือประกอบการประชุม/สัมมนา (Conference proceeding)
- ชือ่ วารสารใชชอื่ ยอตามมาตรฐานสากลทีก่ าํ หนดไวในระบบของ National Library of Medicine
(NLM) ซึ่งยึดตามกฎการเขียนคํายอของ American National Standard for Information
Sciences-Abbreviation of Titles of Publications.
- สําหรับวารสารภาษาไทยที่ยังไมมีชื่อยออยางเปนทางการ ใหใชชื่อเต็มที่ปรากฏที่หนาปก
- ชื่ อ หนั ง สื อ ให ใ ช ตั ว อั ก ษรตั ว ใหญ เ ฉพาะอั ก ษรตั ว แรกของชื่ อ หนั ง สื อ และชื่ อ เฉพาะ
นอกนั้นใชตัวเล็กทั้งหมด
- ชื่อหนังสือประกอบการการประชุม/สัมมนาที่ใชชื่อตามการประชุม/สัมมนา ใหใสชื่อเต็ม
ตามที่ปรากฏในเอกสารและพิมพตัวอักษรตัวแรกของคําสําคัญทุกคําเปนตัวพิมพใหญ
- ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือประกอบการประชุม/สัมมนา พิมพเนนโดยการพิมพ
เปนตัวเอน (italic)
ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ
ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของวารสาร
- ใหใสขอมูลปพิมพ (ค.ศ.) เลมที่ (volume) ฉบับที่ (number) และเลขหนา ตามลําดับดังนี้
ปพิมพ; เลมที่ของวารสาร (ฉบับที่): เลขหนา.
- กรณีวารสารมีเลมผนวกหรือเลมพิเศษ (Volume with supplement) ใหพิมพ Suppl
ตอจากปที่โดยไมตองอยูในวงเล็บ เชน 2004; 87 Suppl 1: s27–35
- เลขหนาใหใสเลขหนาแรก-เลขหนาสุดทาย โดยใชตัวเลขเต็มทั้งหนาแรกและหนาสุดทาย
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ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพของหนังสือ
- ครัง้ ทีพ่ มิ พ (Edition) ถาเปนการพิมพครัง้ 1 ไมตอ งใสในรายการอางอิง ใหใสเมือ่ เปนการพิมพ
ครั้งที่ 2 ขึ้นไป เชน 2nd ed. 3rd ed. 4th ed.
- สถานที่พิมพ ใหใสชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัด ซึ่งเปนสถานที่พิมพตามที่ปรากฏในหนังสือ หากใน
หนังสือบอกชื่อเมืองไวหลายชื่อ ใหใสชื่อแรกเทานั้น ในกรณีที่ตองการระบุชื่อรัฐหรือเขต
หรือแควนตอจากชื่อเมือง ใหใสไวในเครื่องหมาย ( ) โดยอาจใสเปนชื่อยอหรือชื่อเต็มก็ได
ถาหากไมปรากฏเมืองที่พิมพใหใชคําวา n.p. ซึ่งยอมาจาก no place of publication
- สํานักพิมพหรือโรงพิมพ ใหใสชื่อสํานักพิมพตามที่ปรากฏในหนังสือ กรณีที่สํานักพิมพ
เปนหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหใสชื่อหนวยงานหรือองคกรนั้นเปนสํานักพิมพ
ตัวอยางการเขียนรายการอางอิง
อางอิงบทความจากวารสาร (Articles in journals)
ชื่อผูแตง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปพิมพ; เลมที่ของวารสาร (ฉบับที่): หนาแรก-หนาสุดทาย.
ผูแตง 2-6 คน
1. Lalu MM, Cena J, Chowdhury R, Lam A, Schulz R. Matrix metalloproteinases
contribute to endotoxin and interleukin-1 induced vascular dysfunction. Br J
Pharmacol. 2006; 149(1): 31-42.
ผูแตงมากกวา 6 คนขึ้นไป
2. Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ,
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หมายเหตุ (2): การเขียนคําบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง
คําอธิบายประกอบรูปภาพและตารางใหใชเปนภาษาอังกฤษ ควรระบุความหมาย
ของสัญลักษณทใี่ ช ในกรณีทกี่ าํ หนดเครือ่ งหมายแสดงความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ใหกํากับ P-value และจํานวนสัตว (n) ที่ใชในการวิเคราะหผลการทดลองในแตละกลุม
หมายเหตุ (3): การเตรียมรูปภาพ และตาราง
รูปภาพ (Figures) ภาพประกอบที่เปนภาพถายขาว-ดํา ควรมีความชัดเจน พิมพบน
กระดาษมันผิวหนาเรียบ ขนาดประมาณ 3.5 x 5 นิ้ว (โปสการด) หากตองการใหตีพิมพภาพสี
คณะผูจัดทําวารสารฯ ขอใหผูเขียนเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ แตไฟลบทความที่เผย
แพรบนเว็บไซตสามารถตีพิมพเปนภาพสีไดโดยไมเสียคาใชจาย ถามีรูปภาพที่สแกนประกอบ
ในเอกสารตองสงภาพตนฉบับมาดวย รูปภาพที่ถายจากกลองดิจทัล ใหสงไฟลรูปภาพพรอม
ภาพที่พิมพในกระดาษไฟลภาพจากการสแกนหรือถายจากกลองดิจิทัลความมีความละเอียด
300 dpi ภาพประกอบที่เปนลายเสน รูปวาดหรือกราฟ ควรเขียนดวยหมึกอินเดียสีดํา (Indian
ink) บนกระดาษอารตสีขาว ขนาดพอเหมาะกับหนากระดาษของวารสาร ทางดานหลังของ
รูปภาพทุกภาพ ใหกํากับหมายเลขภาพ ลูกศรบอกดานหัวของรูปภาพ พรอมทั้งใหชื่อเรื่องยอ
และชื่อผูเขียนบทความคนแรกเอาไวดวย
ตาราง (Tables) ตองไมมีเสนแนวตั้ง บรรจุขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด และสรุปจาก
ผล อยางชัดเจนใหพอเหมาะกับหนากระดาษในแนวตั้ง ถามีมากกวา 1 ตาราง ใหพิมพแยก
แผนและเรียงตามลําดับ หมายเลขของตารางใหพิมพเหนือตารางนั้นๆ
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