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ข้อแนะนำสำหรับผู้เขียน


สัตวแพทยสารเป็นวารสารทางวิชาการ ของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ซึ่งลงบทความผลงานค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิชาการและกิจการสาขาสัตวแพทยศาสตร์ คณะผู้จัด

ทำสัตวแพทยสารยินดีรับเรื่องจากทุกท่านที่กรุณาส่งมาเพื่อเผยแพร่และเพื่อความสะดวกในการพิจารณาเรื่อง

ขอเสนอแนะดังนี้

1.เรื่องที่จะนำลง

1.1 งานคน้ควา้หรอืทดลองทางวชิาการทีเ่กีย่วกบัสตัวห์รอืพชือาหารสตัว์ ทัง้ทีท่ำในประเทศและตา่งประเทศ

หรือวิทยานิพนธ์

1.2 บทความและย่อเอกสารที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวกับวิชาการสัตวแพทย์และสัตวบาลทุกสาขา

1.3 ข่าวสัตวแพทย์และสัตวบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.4 คำถาม-คำตอบรวมทั้งจดหมายถึงคณะผู้จัดทำ

1.5 เรื่องอื่นๆที่คณะผู้จัดทำพิจารณาเห็นสมควร 

2.ต้นฉบับ

2.1 ต้นฉบับที่ส่งมาพิมพ์ในสัตวแพทยสารต้องไม่เป็นเรื่องที่เคยพิมพ์ หรือกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา

เพื่อลงในหนังสือหรือวารสารอื่น

2.2ตน้ฉบบัเปน็ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษดว้ยอกัษรAngsanaUCP16หรอืBrowaliaUPC163ชดุ

จนเมื่อได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์จึงให้ส่งโดยพิมพ์บทความด้วยโปรแกรมMicrosoftwordพร้อมสำเนา2ชุด

2.3ความยาวของเรื่องไม่เกิน9หน้า

2.4ไม่มีการส่งคืนต้นฉบับ

2.5การลำดับเรื่องควรเขียนดังนี้

 2.5.1ชื่อเรื่อง(Title)ควรตั้งชื่อให้สั้นกะทัดรัดและสื่อความหมายได้ดี

 2.5.2ชื่อผู้เขียนและผู้ร่วมงาน(Authorandco-workers) เขียนชื่อนามสกุลเต็มทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษใต้ชื่อเรื่อง พร้อมทั้งสถานที่ทำงานที่ติดต่อได้สะดวกและกรุณาบอกหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร

E-mailของผู้เขียนผู้รับผิดชอบเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ

 2.5.3บทคัดย่อ (Abstract) เขียนสั้นๆ ให้ได้เนื้อความครอบคลุมทั้งหมด ในกรณีที่ต้นฉบับเป็น

ภาษาไทยต้องมีชื่อและบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษและต้นฉบับภาษาอังกฤษต้องมีชื่อเรื่องและบทคัดย่อเป็นภาษา

ไทยบทคัดย่อในกรณีนี้ต้องเขียนไว้หน้าสุดท้ายของเรื่องเป็นหน้าหนึ่งต่างหาก

 2.5.4คำสำคัญ (Keywords) เป็นคำหรือข้อความสั้นๆที่มีความหมายแสดงถึงความเป็นไปของการ

ทดลองนั้นๆรวมกันแล้วไม่เกิน5คำระบุใต้บทคัดย่อ(ขึ้นบรรทัดใหม่)ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 2.5.5บทนำ(Introduction)บรรยายความเป็นมาและควรมีการตรวจเอกสาร(literaturereview)

ประกอบด้วยรวมทั้งอธิบายจุดประสงค์ของงาน

 2.5.6อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods)ในกรณีที่เป็นการคิดค้นขึ้นใหม่ควรอธิบาย

อย่างละเอียดถ้าเป็นวิธีการที่ทราบกันอยู่แล้วและตีพิมพ์แล้วไม่ต้องบรรยายซ้ำควรเขียนในลักษณะอ้างอิง

 2.5.7ผลการทดลอง(Results)การรายงานผลการทดลองเป็นคำบรรยายควรให้รายละเอียดและ

เข้าใจง่ายหากเป็นไปได้ควรเสนอผลในรูปของตารางรูปภาพหรือกราฟไม่ควรแสดงถึงผลที่เหมือนกันถ้าเป็น

ตาราง(tables)ควรพมิพใ์หช้ดัเจนและขนาดพอเหมาะกบัขนาดของหนา้ของสตัวแพทยสารตารางควรมคีวามหมาย

ในตัวเองและต้องมีคำอธิบายเหนือตารางด้วย ในกรณีที่เป็นรูปภาพ (Figures) ควรเป็นภาพ ตีขาวดำหรือสไลด์

หากต้องการให้ตีพิมพ์ภาพสี ทางคณะผู้จัดทำจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและค่าใช้จ่าย โดยเจ้าของเรื่องต้อง
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รับผิดชอบค่าพิมพ์ภาพสีหากมีหลายรูปต้องเรียงลำดับก่อนหลังพร้อมทั้งมี เครื่องหมายกำหนดบอกด้านบน

ของรูปด้วยดินสอและอธิบายรายละเอียดไว้ใต้รูป

 2.5.8วิจารณ์ (Discussion) เป็นการวิจารณ์ผลการทดลองการประเมินผลและการตีค่าของผลงาน

การวิจารณ์ผลควรเปรียบเทียบกับผลงานของผู้อื่นที่ได้กระทำมาแล้วและควรเน้นถึงสิ่งที่ได้ค้นพบ

 2.5.9สรปุ(Conclusion)อาจมหีรอืไมม่กีไ็ด้หากเปน็บทความการตรวจเอกสาร(reviewpapers)

หรือเป็นการทดลองที่มีหลายข้อ ควรมีบทสรุปที่เขียนใจความสำคัญและคุณค่าของงาน เพื่อผู้อ่านจะได้เข้าใจได้

ง่ายขึ้น

 2.5.10กิตติกรรมประกาศ (Acknow-ledgment) ควรมีในกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ หรือความ

ร่วมมือที่ให้สนับสนุนงานค้นคว้าวิจัย

 2.5.11เอกสารอ้างอิง(References)

  ก.การเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อเรื่องควรอ้างอิงดังนี้คือ

  1. กรณีที่อ้างจากการตรวจเอกสารโดยผู้อื่นให้ใช้คำว่าอ้างถึงโดย(citedby)

  2.กรณีผู้รายงานเอกสารเป็นคนไทย เมื่อเป็นประธานของประโยค เช่น นรสุทธิ์และคณะ

(2550)หรือเมื่อผู้รายงานอยู่กลางหรือท้ายประโยคเช่น(นิวัตร,2550)หรือ(พรเพ็ญและคณะ,2550)

  3.กรณผีูร้ายงานเอกสารเปน็ชาวตา่งประเทศเมือ่เปน็ประธานของประโยค เชน่ Tomazewski

andDaniel(1992),Tayloret al.(1992)หรือเมื่อผู้รายงานอยู่กลางหรือท้ายประโยคเช่น(Tomazewskiand

Daniel,1992)(Tayoret al.,1992)

  4.กรณีอ้างถึงบุคคลหรือเรื่องที่ไม่เคยพิมพ์ลงมาก่อน(personalcomm.)ให้อ้างเฉพาะใน

เนื้อเรื่องเท่านั้นไม่ต้องนำไปลงรายชื่อเอกสารอ้างอิง

  ข. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่องควรอ้างอิงเอกสารภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยภาษา

อังกฤษ โดยเขียนเรียงลำดับพยัญชนะของชื่อผู้เขียน (ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้ชื่อสกุล ตามด้วยชื่อย่อของผู้แต่ง)

ตามดว้ยปีชือ่เรือ่งชือ่หนงัสอืหรอืชือ่ยอ่วารสาร(พมิพด์ว้ยตวัเอน)ปทีี่ฉบบัที่และหนา้ทีอ่า้งองิดงัตวัอยา่งคอื

นรสุทธิ์ บางภูมิ นุชโชติช่วง อาวสกุลสุทธิ วนิดา พัสดุรักษ์ วิมล เพชรกาจนาพงศ กาจนา อิ่มศิลป์

ธีระศักดิ์พราพงษ์วรรณดาสุจริตและศิริวรรณพราพงษ์.2550.สรีรเปรียบทางด้านสุขภาพของโคนมที่ได้รับ

ตำรับพืชสมุนไพรไทยในระยะก่อนคลอดคลอดและหลังคลอดสัตวแพทยสาร.58(2):1-11.

Suradhat,S.,Kesdangsakonwut, S., Sada, W., Buranapraditkun, S., Wongsawang, S.,

Thanawongnuwech,R.2006.Negative impactofporcine reproductiveand respiratorysyndromevirus

infectionontheefficacyofclassicalswinefevervaccine.Vaccine.24(14):2634-42.

หากเอกสารอ้างอิงเป็นตำรา ให้ระบุชื่อผู้เขียน ปี ที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง ชื่อตำรา(พิมพ์ครั้งที่เท่าใดและ

บรรณาธิการหากม)ีสำนักพิมพ์เมืองและประเทศที่พิมพ์หน้าแรกและหน้าสุดท้ายที่อ้างอิง

Krammer, J.W.. 1989. Clinical enzymology. In: Clinical Biochemistry of Domestic Animals.

4THed.,editedbyJ.J.Kaneko.AcademicPress,USA.p.346.

หมายเหตุชือ่ทางวทิยาศาสตรท์ัง้ภาษาองักฤษและทบัศพัทภ์าษาไทยใหพ้มิพโ์ดยใชอ้กัษรทีต่า่งจากตวัเรือ่ง

3.สถานที่รับต้นฉบับ

สาราณียกรสัตวแพทยสาร

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

69/26ซอยปทุมรีสอร์ทถนนพญาไทเขตราชเทวีกทมฯ10400

โทร.0-2255-1309แฟกซ์0-2252-8773

Email:tvma001@gmail.com
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จากสาราณียกร


สัตวแพทยสารปีที่ ๖๖ – ๖๗ เล่มที่ ๑-๓ เดือนเมษายน ๒๕๕๘ – ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื้อหาจะ

ประกอบไปด้วยเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทางสัตวแพทย์ ทั้งเรื่องในสัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่

แนวทางการวินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากในสุนัข, การศึกษาประสิทธิของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินต่อพยาธิ พยาธิ

ไส้เดือนที่ติดตามธรรมชาติในลูกม้า, การจัดการขี้เรื้อนขุมขนแบบทั่วตัวในสุนัขด้วยโดราเม็กตินและโภชนะบำบัด,

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการให้ยาทิลมิโคซิน(Tilmicosin)อม็อกซิซิลลิน(Amoxicillin)และอาหารเสริมต่อ

คุณลักษณะของไก่เนื้อ, ปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาที่แยกได้จากเนื้อสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์ปีก

เพื่อการส่งออก

กองบรรณาธิการมีความมุ่งหวังให้สัตวแพทยสารเป็นวารสารชั้นนำของวิชาชีพ ในการนำเสนอผลงานทาง

วิชาการที่มีคุณภาพและสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์กับวิชาชีพ เพื่อยกระดับสัตวแพทย์ในประเทศให้ก้าวจาก

ระดับชาติ ไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป กระผมขอเชิญชวนนักวิจัยและนักวิชาการทางสัตวแพทย์ร่วมกันส่งบทความ

เพื่อนำเสนอผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยครับ
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ผศ.นายสัตวแพทย์ดร.ปิยนันท์ทวีถาวรสวัสดิ์
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แนวทางการวินิจฉัยโรคตอมลูกหมากในสุนัข 


ศุภวิวัธน์พงษ์เลาหพันธุ์*

ภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร10330



 

บทคัดย่อ



ความผิดปกติหรือโรคของต่อมลูกหมากมักพบในสุนัขอายุมากที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด

ทำหมัน โดยทั่วไปอาการป่วยจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ และ/หรือ

การขับถ่ายอุจจาระเนื่องจากการขยายขนาดใหญ่ขึ้นของต่อมลูกหมาก (prostatic enlargement)

การขยายขนาดของต่อมลูกหมากอาจมีสาเหตุมาจากต่อมลูกหมากโตจากการแบ่งเซลล์ผิดปกติ

(Benign prostatic hyperplasia; BPH) ฝีหนองในต่อมลูกหมาก ถุงน้ำในต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมากอักเสบ หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ซึ่งจะต้องทำการตรวจแยกแยะอย่าง

ละเอียดต่อไป การตรวจร่างกายเริ่มจากการล้วงตรวจคลำต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก จากนั้น

จึงทำการตรวจวินิจฉัยต่อไปเช่นการถ่ายภาพรังสีการอัลตราซาวนด์การตรวจทางเซลล์วิทยาและ

แบคทีเรียวิทยาจากการเก็บตัวอย่างน้ำจากต่อมลูกหมาก โดยการรีดน้ำเชื้อหรือการนวดต่อ

ลูกหมากเพื่อเก็บน้ำจากต่อม การใช้เข็มเพื่อเจาะดูด (fine needle aspiration) ของเหลวภายใน

ต่อม (cyst หรือ abscess) หรือเซลล์เพื่อส่งตรวจต่อไป นอกจากนี้ควรเจาะตรวจเลือดตรวจทาง

โลหิตวิทยาและค่าอื่นๆ ทางชีวเคมี เพื่อประเมินสภาพร่างกายโดยรวมหรือการติดเชื้อ รวมทั้งการ

ตรวจปัสสาวะเนื่องจากการติดเชื้อของต่อมลูกหมากอาจเกิดร่วมกับภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้

ในปัจจุบันมีการตรวจเอนไซม์อาร์จินินเอสเตอเรส (canine prostatic specific esterase; CPSE)

ในกระแสเลือดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยภาวะ BPH ในสุนัข โดยเอนไซม์ดังกล่าวจะถูกสร้างออกมา

จากต่อมลูกหมาก



คำสำคัญ:การวินิจฉัยสุนัขต่อมลูกหมาก

*ผู้รับผิดชอบบทความ: ศุภวิวัธน์พงษ์ เลาหพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร10330
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Abstract



Diseases of the canine prostate are commonly seen in middle-aged to older

intact dogs. Clinical signs resulting from the enlarged prostate mainly include lower

urinary tract and gastrointestinal symptoms. Pathological conditions of the prostate

frequently diagnosed are benign prostatic hyperplasia (BPH), prostatitis, prostatic

abscessand prostatic cyst. Prostatic carcinoma is rarely seen in the dog. Because

disorders of the prostate share similar clinical symptoms, differential diagnosis of

prostatic diseases is necessary including digital rectal palpation, radiographic and

ultrasonographicexamination,cytology,bacteriology,urinalysisandhematology.Recently,

serumcanineprostaticspecificesterase(CPSE),anenzymeproducedbyprostaticcells,

is of interest to help diagnose canine BPH. More details of diagnostic tools are

discussed.



Keywords:Diagnosis,Dog,Prostate

 

 

บทนำ
ความผิดปกติหรือโรคของต่อมลูกหมากมักพบในสุนัขอายุมากที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน

โดยทั่วไปอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ และ/หรือ การขับถ่ายอุจจาระ

เป็นสิ่งแรกที่ทำให้สัตวแพทย์คำนึงถึงสาเหตุของอาการที่อาจมาจากภาวะต่อมลูกหมากขยายขนาดใหญ่

เพิ่มมากขึ้น (prostatic enlargement) โดยการขยายขนาดของต่อมลูกหมากอาจมีสาเหตุมาจาก Benign

prostatic hyperplasia (BPH) ฝีหนองในต่อมลูกหมาก ถุงน้ำในต่อมลูกหมาก ต่อมลูกหมากอักเสบ

หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ซึ่งจะต้องทำการตรวจแยกแยะอย่างละเอียดต่อไป เนื่องจากแต่ละโรคมี

วิธีการรักษาและการจัดการที่แตกต่างกันจากการศึกษาพบว่าร้อยละ45.9ของโรคต่อมลูกหมากมีสาเหตุ

จากBPHต่อมลูกหมากอักเสบร้อยละ38.5ฝีหนองในต่อมลูกหมากร้อยละ7.7ถุงน้ำในต่อมลูกหมาก

ร้อยละ 5 มะเร็งต่อลูกหมากร้อยละ 2.9 และเซลล์เจริญผิดปกติชนิด squamous metaplasia ร้อยละ

0.2%(Poliscaetal.,2016)

การระบุว่าสัตว์ป่วยที่แสดงอาการซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความผิดปกติของต่อมลูกหมากนั้น สาเหตุ

ของอาการมาจากต่อมลูกหมากจริงหรือไม่ สัตว์ป่วยควรได้รับการการซักประวัติและตรวจร่างกายโดย

ละเอียด เนื่องจากอาการที่พบอาจจะไม่ได้มีสาเหตุหลักมาจากความผิดปกติต่อมลูกหมาก เช่น BPH

ซึ่งเป็นความผิดปกติทางพยาธิสภาพของต่อมลูกหมากที่มีการแบ่งจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นอย่างมากจนทำให้
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ต่อมขยายขนาดใหญ่ขึ้นกว่าปกติ มากกว่า 80% ของสุนัขอายุเกิน 5 ปีและมากกว่า 95% ของสุนัข

อายุ 9 ปีที่ไม่ได้ทำหมัน จะมีปัญหา BPH โดยจะแสดงอาการทางคลินิก (clinical BPH) หรือไม่แสดง

อาการก็ได้(subclinicalBPH)ดังนั้นการวินิจฉัยว่าอาการทางคลินิกที่พบเกิดจากภาวะBPHจะพิจารณา

ขนาดต่อมลูกหมากที่โตขึ้น และตรวจไม่พบความผิดปกติใดของต่อมลูกหมากที่ทำให้ต่อมขยายขนาด

เพิ่มขึ้น (Sirinarumitr, 2014) ร่วมกับไม่พบความผิดปกติอื่นที่เป็นสาเหตุของอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับ

ความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ และ/หรือ การขับถ่ายอุจจาระ เช่น นิ่ว กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

เนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ หรือความผิดปกติของหมอนรองกระดูก (intervertebral disc disease;

IVDD)เป็นต้น

การตรวจร่างกายเริ่มจากการล้วงตรวจคลำต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก จากนั้นจึงทำการ

ตรวจวินิจฉัยต่อไปเช่นการถ่ายภาพรังสีการอัลตราซาวนด์การตรวจทางเซลล์วิทยาและแบคทีเรียวิทยา

จากการเก็บตัวอย่างน้ำจากต่อมลูกหมาก (prostatic fluid) โดยการรีดน้ำเชื้อหรือการนวดต่อลูกหมาก

(prostatic massage) เพื่อเก็บน้ำจากต่อม การใช้เข็มเพื่อเจาะดูด (fine needle aspiration) ของเหลว

ภายในต่อม (cyst หรือ abscess) หรือเซลล์ (prostatic cell) เพื่อส่งตรวจต่อไป นอกจากนี้ควรเจาะ

ตรวจเลือดตรวจทางโลหิตวิทยาและค่าอื่นๆ ทางชีวเคมี เพื่อประเมินสภาพร่างกายโดยรวมหรือการติดเชื้อ

รวมทั้งการตรวจปัสสาวะเนื่องจากการติดเชื้อของต่อมลูกหมากอาจเกิดร่วมกับภาวะกระเพาะปัสสาวะ

อักเสบได้ หรืออาจพบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ในปัจจุบันมีการตรวจเอนไซม์อาร์จินินเอสเตอเรส (canine

prostatic specific esterase; CPSE) ในกระแสเลือดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยภาวะ BPH ในสุนัข แต่ยัง

ไม่เป็นที่แพร่หลาย โดยเอนไซม์ดังกล่าวจะถูกสร้างออกมาจากต่อมลูกหมาก ดังนั้นหากมีการแบ่งจำนวน

เซลล์ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติระดับCPSEในกระแสเลือดจะเพิ่มสูงขึ้น(Belletal.,1995)

1.การซักประวัติและอาการทางคลินิก

คำถามในการซักประวัติควรเกี่ยวข้องกับอายุ ประวัติการผ่าตัดทำหมัน (castration) อาการและ

ท่าทางในการถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ สีของปัสสาวะ ลักษณะอุจจาระ อาการทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับ

ความผิดปกติของต่อมลูกหมาก เช่น ความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ พบเลือดปนมาในน้ำเชื้อ

(hematospermia)ความผิดปกติในการขับถ่ายอุจจาระการก้าวย่างผิดปกติ(locomotordisorders)หรือ

อาการอื่นเช่นมีไข้ (Lévyetal.,2014)โดยมากสุนัขที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตจะแสดงอาการเกี่ยวข้อง

กบัการขบัถา่ยปสัสาวะมากกวา่การขบัถา่ยอจุจาระ เปน็ไปไดว้า่อาการเริม่แรกทีเ่จา้ของสงัเกตไดม้กัเกีย่วกบั

ระบบปัสสาวะ และจะพบอาการที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายอุจจาระต่อมาเมื่อต่อมลูกหมากขยายขนาดใหญ่

ขึ้นอย่างมาก (Lopate, 2010) จากการเก็บข้อมูลพบว่าสุนัขที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคต่อมลูกหมาก

สุนัขร้อยละ 60 แสดงอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายปัสสาวะ เช่น อาการเบ่งปัสสาวะนาน

ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเส้นเล็กลงปัสสาวะมีเลือดปน เป็นต้น ร้อยละ 20 แสดงอาการผิดปกติเกี่ยวข้อง

กับการขับถ่ายอุจจาระ เช่น tenesmus หรือ hematochezia และอีกร้อยละ 20 แสดงอาการร่วมกันทั้ง

2 ระบบ (Ponglowhapan et al., 2014) เจ้าของอาจสังเกตว่าอุจจาระจะมีลักษณะแบนคล้ายริบบินหรือ
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แผ่นเทป เนื่องจากต่อมลูกหมากที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นด้านบน (dorsal surface) ไปกดทับผนังลำไส้ตรง

บ่อยครั้งที่สุนัขมักจะแสดงอาการร้องเจ็บขณะอุจจาระ จากการเบ่งอุจจาระอย่างมากและสุนัขบางตัวอาจ

เบ่งมากจนพบปัญหาไส้เลื่อนข้างก้น(perinealhernia)อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นการก้าวย่างผิดปกติไป

เจ็บเกร็งช่องท้องส่วนท้ายซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากต่อมลูกหมากอักเสบแบบเฉียบพลัน (acute prostatitis)

หรือมีเลือดปนมาในน้ำเชื้อ

2.การล้วงคลำผ่านทางทวารหนัก

การตรวจต่อมลูกหมากด้วยการใช้นิ้วล้วงตรวจผ่านทางทวารหนักเป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่

ประหยัด รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง ทำได้โดยการสวมถุงมือและใช้เจลหล่อลื่นทานิ้วชี้ก่อน

ทำการล้วงตรวจอย่างนุ่มนวล ซึ่งโดยมากจะคลำพบได้ง่ายขณะสุนัขอยู่ในท่ายืน (รูปที่ 1 ก) ปลายนิ้ว

จะสัมผัสกับผิวด้านบน(dorsalsurface)ของต่อมลักษณะผิวเรียบแบ่งออกเป็น2พูซ้ายและขวาด้วย

ร่องตรงกลาง(sulcus)ขนาดสมมาตรกันทั้ง2พูหากคลำพบว่าขนาดต่อมไม่สมมาตรกันทั้ง2พูเป็น

ไปได้ว่าข้างที่ใหญ่กว่าถุงน้ำหรือฝีอยู่ภายใน เมื่อใช้ปลายนิ้วกดลงเบาๆการล้วงคลำต่อมลูกหมากปกติและ

ต่อมลูกหมากโตจากภาวะBPHสุนัขจะไม่แสดงอาการเจ็บ(Johnstonetal.,2001)หากสุนัขเจ็บร้อง

เห่า หรือเกร็งผนังช่องท้องส่วนท้ายอย่างมาก อาจมีสาเหตุจากการอักเสบของต่อมลูกหมากชนิด acute

prostatitis หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก ระหว่างตรวจควรประเมินขนาดต่อมลูกหมากโดยการกวาดปลายนิ้ว

ไปทางด้านซ้ายและขวาและด้านหน้าถึงด้านหลังของต่อม หากไม่สามารถคลำได้ทั่วต่อมเป็นไปได้ว่า

ตอ่มลกูหมากเคลือ่นออกจากชอ่งเชงิกราน (intrapelvic cavity) ไปอยูใ่นชอ่งทอ้ง (intraabdominal cavity)

เนื่องจากต่อมลูกหมากขยายขนาดใหญ่ หรือมีปัสสาวะอยู่เต็มกระเพาะปัสสาวะจึงดึงต่อมไปทางด้านหน้า

ผู้ตรวจสามารถใช้มืออีกข้างหนึ่งยกผนังช่องท้องด้านท้าย (caudal abdomen) บริเวณคอของกระเพาะ

ปัสสาวะขึ้นไปทางด้านบนเบาๆ เพื่อให้ต่อมลูกหมากเคลื่อนมาทางด้านท้ายตัวและเข้ามาอยู่ในช่อง

เชิงกรานมากขึ้น ผิวด้านบนของต่อมก็จะถูกยกขึ้นมาชนกับผนัง rectum มากขึ้น ทำให้ตรวจได้สะดวก

เพิ่มขึ้น(รูปที่1ข)การบอกขนาดของต่อมลูกหมากว่าโตหรือไม่โดยวิธีนี้ขึ้นกับความเห็นของผู้ตรวจแต่ละ

คนที่อาจแตกต่างกัน หากไม่มีการฝึกตรวจหรือมีทักษะมาก่อนจะบอกผลที่แตกต่างกัน ยกเว้นกรณีที่ต่อม

มีขนาดใหญ่มากผู้ตรวจจะสามารถบอกผลตรงกัน อย่างไรก็ตามการตรวจโดยการคลำจะทำได้เฉพาะด้าน

บน(dorsalsurface)ของต่อมเท่านั้นไม่สามารถคลำตรวจด้านล่าง(ventralsurface)ของต่อมลูกหมาก

ได้และการล้วงคลำจะทำได้ยากในสุนัขขนาดเล็ก(toy–miniaturebreeds)(Lévyetal.,2014)

3.ภาพวินิจฉัย

การตรวจด้วยภาพถ่ายทางรังสีวิทยาหรือเอกซเรย์ (x-ray) จะทำให้สัตวแพทย์เห็นภาพช่องท้อง

ทั้งหมด สามารถตรวจความผิดปกติอื่นที่เชื่อมโยงกับอาการของโรคนอกจากปัญหาของต่อมลูกหมาก

ที่สงสัย ภาพ x-ray สามารถช่วยระบุขนาด ขอบเขต รูปร่างและตำแหน่งของต่อมได้ ท่าที่ใช้ในการถ่าย

ภาพรังสีนั้น ควรถ่ายภาพรังสีบริเวณท้ายของลำตัวในท่านอนตะแคง (lateral projection) เนื่องจากในท่า

นอนหงาย (ventrodorsal projection)ตอ่มลกูหมากมกัถกูเงาของกระดกูสนัหลงับดบงัขนาดความยาวของ

ต่อมลูกหมากเมื่อวัดจากภาพในท่านอนตะแคงไม่ควรยาวมากกว่าร้อยละ70ของระยะที่วัดได้จากขอบของ
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กระดูก pubis กับกระดูกสันหลังบริเวณ sacrum (pubic brim - sacral distance) ในแนวขนานกัน

(dorsoventral axis;%DV) (รูปที่ 2) หากเกินร้อยละ 70 แสดงว่าต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่กว่าปกติ

(prostaticenlargement)(Feeneyetal.,1987;Johnstonetal.,1991)ซึง่ตอ้งวนิจิฉยัหาสาเหตตุอ่ไป

อย่างไรก็ตามสุนัขที่มีค่าขนาดต่อมลูกหมากมากกว่าร้อยละ 70 ไม่จำเป็นที่จะแสดงอาการทางคลินิกเสมอ

ไป สุนัขอาจมีหรือไม่มีอาการทางคลินิกที่มีสาเหตุมากจากต่อมลูกหมากโตก็ได้ (Ponglowhapan et

al., 2014) แม้ว่าการถ่ายภาพ x-ray ช่องท้องส่วนท้าย ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมในการวินิจฉัย BPH (Atalan

et al., 1999) แต่ยังคงเป็นวิธีที่มีความจำเป็นเนื่องจากทำให้เห็นภาพรวมของอวัยวะต่างๆ โดยรอบ

ต่อมลูกหมาก ซึ่งอาจผิดปกติและส่งผลเกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติทางระบบขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ

โดยจะช่วยในการวินิจฉัยแยกแยะโรคต่างๆ เช่น sublumbar mass, bladder tumor, cystic calculi,

urethral calculi, vertebral complications, discospondylosis (intervertebral disc disease; IVDD),

megacolonเป็นต้น ส่วนการทำ double contrast radiography เช่น การฉีดอากาศหรือสารทึบรังสีเข้า

กระเพาะปัสสาวะจะช่วยระบุขอบเขตของกระเพาะปัสสาวะ

อัลตราซาวนด์เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการประเมินขนาดและความผิดปกติของต่อมลูกหมากได้เป็น

อย่างดี เนื่องจากสามารถระบุโครงสร้างภายใน (parenchyma) และโครงสร้างโดยรอบต่อมได้ชัดเจน

รวมทัง้ยงัสามารถใชช้ว่ยในการเจาะเกบ็ตวัอยา่งเซลลจ์ากตอ่มลกูหมากผา่นผนงัหนา้ทอ้ง (transabdominal

ultrasound-guided fine needle aspiration) ทำให้เจาะได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น การ

อัลตราซาวนด์นิยมทำในท่าสุนัขนอนหงาย และเริ่มจากการหากระเพาะปัสสาวะเพื่อเป็นตัวบอกตำแหน่ง

(landmark) เนื่องจากต่อมลูกหมากจะอยู่บริเวณคอกระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมากปกติควรมีลักษณะ

เป็นเนื้อเดียวกัน (homogenous echodense pattern) หากเกิดความผิดปกติเนื้อของต่อมลูกหมากจะมี

ลักษณะที่แตกต่างไปและไม่เป็นเนื้อเดียวกัน อาจเป็นเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดในเนื้อต่อมก็ได้ หากพบ

บริเวณที่มี anechoic area หรือ hypoechoic area ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีช่องว่างที่มีของเหลวสะสมอยู่ภายใน

เช่น prostatic cyst หรือ abscess และลักษณะ hyperechoic area ร่วมกับมีเงาดำ (shadow cone)

ขา้งใตจ้ะบง่ชีถ้งึการเกดิcalcificationในเนือ้ตอ่ม(chronicprostatitisหรอืprostaticcancer)นอกจากนัน้

อัลตราซาวนด์ยังสามารถวัดขนาดความยาว(L)ความกว้าง(W)และความลึก(D)(รูปที่3และ4)

เพื่อคำนวณหาปริมาตร(ลูกบาศก์เซนติเมตร)ที่แท้จริงกรณีBPHได้โดยแทนที่ในสมการจากการศึกษา

ของ Kamolpatana และคณะ ในปี 2000 เปรียบเทียบกับปริมาตรต่อมลูกหมากปกติที่ควรจะเป็นเมื่อ

อ้างอิงจากน้ำหนักตัวสัตว์ โดยหากปริมาตรที่วัดได้จริงมีค่ามากกว่าปริมาตรของต่อมที่ประเมินโดยน้ำหนัก

ตัว แสดงว่าสุนัขมีต่อมลูกหมากขนาดโตกว่าปกติ สุนัขที่มีปริมาตรต่อมมากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับ

น้ำหนักตัวอาจไม่แสดงอาการของโรคก็ได้ “subclinical BPH” เนื่องจากขนาดต่อมลูกหมากที่โตขึ้นนั้น

ยังไม่โตมากพอที่จะไปกดทับเนื้อเยื่อข้างเคียงจนส่งผลให้สัตว์แสดงอาการ การพิจารณาว่าควรเริ่มทำการ

รักษาภาวะ BPH เลยหรือไม่ แม้สัตว์จะยังไม่แสดงอาการป่วยนั้น ขึ้นกับดุลยพินิจของสัตวแพทย์

อย่างไรก็ตามหากยังไม่เริ่มทำการรักษาเนื่องจากสัตว์ไม่มีอาการป่วย สัตวแพทย์จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้

เจ้าของทราบอย่างละเอียดถึงสิ่งที่ตรวจพบ และนัดตรวจเป็นระยะ เช่น ทุก 3-4 เดือน การวัดขนาด
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ปริมาตรต่อมลูกหมากนี้ยังใช้ในการติดตามผลการรักษาว่าต่อมมีขนาดลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

หลังการรักษา

*ปริมาตรต่อมลูกหมากจริง=[1/2.6(LxWxD)]+1.8](Kamolpatanaeta.,2000)

*ปริมาตรต่อมลูกหมากที่ควรเป็น=[น้ำหนักตัวสัตว์(kg)x0.33]+3.28(Ponglowhapanet

al.,2012)

ปัจจุบันมีรายงานการใช้อัลตราซาวนด์ชนิดดอปเปอร์ (Doppler ultrasonography) ในการตรวจ

ภาวะ BPH พบว่าให้ความน่าเชื่อสูง โดยค่า peak systolic velocity (SPV) และค่า peak diastolic

velocity(DPV)จะเพิ่มสูงขึ้นในกรณีBPHมากกว่าต่อมลูกหมากปกติ(Zellietal.,2013)

4.การตรวจเซลล์วิทยา

การตรวจเซลล์จากต่อมลูกหมากทำได้โดยการเก็บน้ำเลี้ยงอสุจิ (prostatic fluid) จากการรีด

น้ำเชื้อ(semencollection)หรือจากการนวดต่อมลูกหมาก(prostaticmassage)หรือการเจาะดูดเซลล์

จากเนื้อต่อมลูกหมากผ่านทางผนังหน้าท้องโดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ช่วยให้เห็นภาพขณะเจาะได้ชัดเจน

และแม่นยำขึ้น(transabdominalultrasound-guidedfineneedleaspiration)

การประเมินน้ำเชื้อและน้ำเลี้ยงอสุจิเป็นวิธีการที่ดีเนื่องจากน้ำเลี้ยงอสุจิหรือprostatic fluidผลิต

จากต่อมลูกหมากโดยตรง ซึ่งจะเป็นส่วนที่ 3 ของการหลั่งน้ำเชื้อ พบว่า prostatic fluid จะมีปริมาตร

มากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณน้ำเชื้อทั้งหมด สามารถนำ prostatic fluid ไปตรวจทางเซลล์วิทยาและ

การเพาะเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ โดยทั่วไปprostatic fluidจะมีลักษณะใสไม่มีสี เมื่อนำไปตรวจภายใต้

กล้องจุลทรรศน์มักพบอสุจิปะปนมาได้และบางครั้งอาจมีการปะปนของเซลล์เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว

หรือเซลล์เยื่อบุได้บ้างเล็กน้อยแต่หากมีปริมาณมากกว่าปกติร่วมกับสัตว์มีอาการทางคลินิกจะระบุได้ว่ามี

ความผิดปกติของต่อมลูกหมากได้การเพาะเชื้อเพื่อ identifyชนิดของเชื้อแบคทีเรียควรมีการนับจำนวน

โคโลนีของแบคทีเรียด้วยเนื่องจากสามารถพบเชื้อแบคทีเรียได้บ่อยในทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง แต่หากพบ

จำนวนมากกว่า 10,000 โคโลนีต่อซีซี จึงจัดว่าเป็นแบคทีเรียก่อโรค (Sirinarumitr, 2014) โดยมากมัก

เป็นแบคทีเรียชนิดแกรมลบ

การรีดเก็บน้ำเชื้ออาจทำได้ยากในสุนัขที่ไม่เคยมีประสบการณ์ถูกรีดเก็บน้ำเชื้อมาก่อนหรือสุนัขมี

ความเจ็บปวดจากโรคของต่อมลูกหมาก เช่น prostatic abscess หรือ acute prostatitis เป็นต้น

การนวดต่อมลูกหมากร่วมกับการสวนท่อปัสสาวะ (urethral catheterization) เพื่อเก็บน้ำจากต่อมมา

ตรวจ (prostatic massage) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทำได้ ในกรณีสงสัย prostatitis หรือ

prostaticcancer

การทำ transabdominalultrasound-guided fineneedleaspiration เป็นการเก็บตัวอย่างเซลล์

จากต่อมลูกหมากโดยใช้เข็มเจาะดูดผ่านทางผนังหน้าท้อง โดยมีเครื่องอัลตราซาวนด์ช่วยให้เห็นภาพขณะ

เจาะได้ชัดเจนและแม่นยำขึ้น นำเซลล์ที่ได้ไปป้ายลงบนกระจกสไลด์เพื่อตรวจดูชนิด รูปร่างของเซลล์เยื่อบุ

ต่อมลูกหมาก รวมทั้งเซลล์อื่น เช่น นิวโทรฟิวล์ หรือส่งตัวอย่างเพาะเชื้อทางแบคทีเรียวิทยาต่อไป เซลล์

เยื่อบุต่อมลูกหมากปกติจะมีนิวเคลียสกลมหรือรูปไข่ เซลล์มีรูปร่าง cuboidal หรือ low columnar
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epithelial cell มีขนาดเท่าๆ กัน การเจาะดูดเซลล์จะทำให้ได้เซลล์จำนวนมาก อาจพบเซลล์จำนวนมาก

เรียงตัวกันคล้ายรังผึ้ง(honeycombappearance)(Kraftetal.,2008)จากการศึกษาของPoweและ

คณะ (2004) พบว่าผลเซลล์วินิจฉัยมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับผลการตรวจชิ้นเนื้อทางจุลพยาธิ-

วิทยา นอกจากนี้มีการใช้วิธี transabdominal ultrasound-guided fine needle aspiration ในการรักษา

ฝีหนองในต่อมลูกหมาก โดยเจาะดูดหนองออกมาผ่านทางผนังหน้าท้องเพื่อลดขนาดต่อมลูกหมาก ทำให้

สัตว์อาการดีขึ้นและนำหนองที่ได้ไปเพาะเชื้อเพื่อทำbacterialidentificationและsensitivitytestในการ

เลือกใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมต่อไป(Bolandetal.,2003;Ponglowhapanetal.2010)

5.การตรวจระดับCPSEในกระแสเลือด

Canine prostatic specific esterase (CPSE) เป็นโปรตีนที่ถูกสร้างและหลั่งจากเซลล์เยื่อบุของ

ต่อมลูกหมากเช่นเดียวกับการตรวจระดับ Prostatic specific antigen (PSA) ในคน ปัจจุบันได้มีการ

พัฒนาชุดตรวจ CPSE ในกระแสเลือดด้วยวิธี ELISA เพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะต่อมลูกหมากโตชนิด BPH

ในสุนัข (ยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย) จากการศึกษาพบว่าค่า CPSE ในสุนัขปกติขึ้นกับน้ำหนักตัว

โดยสุนัขขนาดเล็ก (1-10 กิโลกรัม) จะมีค่า CPSE สูงสุด (38.57±4.0 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร)

เมื่อเปรียบเทียบกับสุนัขกลาง(>10-20กิโลกรัม;26.13±5.27)และขนาดใหญ่(>20กิโลกรัม;15.42±

4.34) โดยสุนัขขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีระดับ CPSE แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Mankong

et al., 2015) เมื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสุนัขปกติและสุนัขที่มีภาวะ BPH แบบแสดงอาการ

ทางคลินิกพบว่าค่าCPSEของทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันทุกกลุ่มน้ำหนักนอกจากนี้ค่าCPSEนี้ยังมี

ความแตกต่างกันระหว่างสุนัขที่มีภาวะ BPH แบบไม่แสดงอาการและแสดงอาการทางคลินิก ในกลุ่มสุนัข

ขนาดเล็กและสุนัขขนาดใหญ่ (Ponglowhapan et al., 2016) ในอนาคตจึงมีความเป็นไปได้ในการนำค่า

CPSE มาใช้ในประกอบการวินิจฉัยแยกแยะภาวะ BPH ชนิดแสดงอาการและไม่แสดงอาการทางคลินิกใน

สุนัขซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาต่อไป
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รูปที่1(ก)การล้วงตรวจต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนักและ

(ข)การล้วงตรวจต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนักโดยใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยดันผนังช่องท้องขึ้น

รูปที่2การวัดขนาดต่อมลูกหมากเปรียบเทียบกับระยะจากขอบของกระดูกpubisกับกระดูกสันหลังบริเวณsacrum
(pubicbrim-sacraldistance)ในแนวขนานกันวัดขนาดต่อมลูกหมากได้25.56มิลลิเมตร
และวัดความยาวกระดูกได้46.96มิลลิเมตรแสดงว่าต่อมลูกหมากมีขนาดร้อยละ54.4

รูปที่3ภาพอัลตราซาวนด์ต่อมลูกหมากสุนัข
(longitudinalplane)ความยาวต่อมลูกหมากวัดขนานกับ

แนวท่อปัสสาวะ(เส้นแนวนอน)


รูปที่4ภาพอัลตราซาวนด์ต่อมลูกหมากสุนัข
(transverseplane)ความกว้างต่อมลูกหมาก

(เส้นแนวนอน)ความลึกต่อมลูกหมากเฉลี่ยพูซ้ายและขวา
(เส้นแนวตั้ง)
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การจัดการขี้เรื้อนขุมขนแบบทั่วตัวในสุนัขดวยโดราเม็กตินและ 

โภชนะบำบัด 
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บทคัดย่อ 



สุนัขพันธุ์ไจแอนท์อลาสกันมาลามิวท์เพศผู้อายุ2ปีน้ำหนักตัว40กก.เข้ารับการ

รักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ด้วยโรคขี้เรื้อนขุมขนแบบทั่วตัว สุนัขมีประวัติการรักษาโรคดังกล่าวด้วย

วิธีต่างๆได้แก่การฉีดไอเวอร์เมกตินเช็ดตัวด้วยอะมิทราซและกินยามิลบีมัยซินซึ่งพบว่ารอยโรค

ไม่ดีขึ้นผลการตรวจตัวอย่างผิวหนังของสุนัขพบไรขี้เรื้อนขุมขนดีโมเด็กซ์เคนิสให้การรักษาสุนัข

ด้วยการฉีดยาโดราเม็กตินเข้าใต้ผิวหนังสัปดาห์ละครั้งและให้สุนัขกินอาหารสูตรสำหรับโรคผิวหนัง

คือ สกิน ซับพอร์ท ภายหลังการรักษาพบว่ารอยโรคบนผิวหนังของสุนัขลดลงในสัปดาห์ที่ 3 ของ

การรักษาและรอยโรคบนผิวหนังหายไปทั้งหมดในสัปดาห์ที่ 8 ของการรักษา นอกจากนี้ไม่พบ

อาการผิดปกติของระบบประสาทในสุนัขตลอดการรักษา

 

คำสำคัญ:ขี้เรื้อนขุมขนสุนัขโดราเม็กตินสกินซับพอร์ท

1ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนอังรีดูนังต์ปทุมวันกทม.10330
2โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาดในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ถนนสุขาภิบาล3กทม.10240
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Management of generalized demodicosis in a dog using doramectin and 

nutritional therapy 


PiyaratChansiripornchai1,*andBongkotSuparp2





Abstract



A2–year–old,40kgmaleGiantAlaskanmalamutedogwithahistoryof

generalized demodicosis was presented at the animal hospital. The dog had been

treated inpreviousanimalhospitalswithparenteral ivermectin, topicalamitrazandoral

milbemycinpreparationsonseparateoccasionsbuttheclinicalsignswerenotresolved.

Microscopic examination of skin samples from the dog revealed the presence of

Demodex	 canis. The dog was treated with a subcutaneous injection of doramectin

administered7daysapart.Skin supportRwasuseas thedog’s food.Thedog’s skin

lesions decreasedbyweek3 and the lesions completely resolvedbyweek8. There

werenoneurologicalabnormalitiesinthedogthroughoutthetreatment.

 

Keywords:demodicosis,dog,doramectin,skinsupport
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Introduction 
Caninedemodicosis isoneof themostcommonandsevereskindiseasesofdogs,

causedbytheproliferationofDemodex	canismitesinthehairfolliclesandsebaceousglands

(Scottet	al.,2001).D.	canisisanormalfloraofcanineskinandthediseaseisthoughtto

be consequence of a genetically mediated specific immunodeficiency that allows the

proliferation of the mites (Scott et al., 2001). Some of the most important factors that

predisposethedevelopmentofdemodicosisarethe immunestatusoftheanimal,thebreed

andbreedinglineandage.Genetics,nutritionalstatus,lengthofhaircoatandstageofestrus

cyclearealsoimplicated(Singhet	al.,2011).

Demodicosiscanbecategorizedintolocalizedandgeneralizedforms(Shipstone,2000).

Demodectic mange is regarded as generalized demodicosis (GD) if localized disease is

presentat5ormoresitesontheskinsurfaceorifanentirebodyregionisaffected,orifit

appearson2ormorefeet(Shipstone,2000).GDcanbeoneofthemostfrustratingofskin

diseases(Singhet	al.,2011).AcommoncomplicationofGDisasecondarybacterialinfection

since large numbers of mites can damage the follicular wall and thus facilitate the

development of pyoderma (Kuznetsova et al., 2012). In some dogs the pyoderma can

progresstocausesystemicsignssuchasfever,lethargy,anorexiaandthepotentialforsepsis

anddeath(Kuznetsovaet al.,2012).ThelesionsseenwithGDarevariableandmayinclude

follicular papules, folliculitis and furunculosis with severe hemorrhagic exudation and thick

crusting (Mueller, 2004).Despite recent advances in the understanding of its pathogenesis

and the development of new miticides, GD remains a very challenging disease to treat

effectively(Patersonet	al.,2009).

Many different treatment options for demodicosis have been reported. Amitraz and

macrocyclic lactones (ivermectin, milbemycin oxime, moxidectin and doramectin) have been

showntobeeffective inanumberofcaseseries(Muelleret	al.,2012).However,adverse

drug reactions (ADR) can occur. The ADRs caused by amitraz include vomiting, diarrhea,

hyperglycemia,bradycardiaanddepression.Macrocyclic lactonescancauselethargy,tremors,

mydriasis, ataxia, coma and death (in sensitive individuals) (Mueller, 2004). Therefore, the

treatmentdurationofGDshouldbeaslongasneededbutasshortaspossible.

In addition to various medical treatments, it seems prudent, based on published

information,torecommendgoodcontrolofendoparasites,ahigh-qualitydietandavoidance

of immunosuppressivedrugstodemodicosispatients(Muelleret	al.,2012).Manybrandsof

high–qualityfoodfordogsandcatsaresoldinThailand.SkinsupportRisonesuchhigh–
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quality diet. It is a complete diet for dogs to help improve the skin’s natural defences

and promote healing. It is recommended for use in atopic dermatitis, pyoderma, flea bite

allergic dermatitis, dermatosis and hair loss (www.royalcanin.com.au/products/...canine/skin -

support).

ThisreportrevealsthesuccessfultreatmentofGDinadogusingdoramectininjection

concurrentwithahigh-qualitydiet.



Case History and Clinical Examination 
A 2 – year – old, 40 kg male Giant Alaskan malamute dog with a history of

generalized demodicosis was presented at a skin clinic in Suvarnachad Animal Hospital,

Bangkok. Thedoghadbeen treated inprevious animal hospitalswithparenteral ivermectin,

topicalamitrazandoralmilbemycinpreparationsonseparateoccasionsbuttheclinicalsigns

hadnotbeenresolved.

Physicalexaminationrevealeddeepfolliculitiswithhaemorrhagicexudationandcrust

ontheface,allfourlegsandtheflank(Fig.1a,b).Multipleskinscrapingsweretakenand

examinedmicroscopicallyinparaffinoil,whileotherportionswerestainedwithGram’sstaining.

Microscopic examination revealed the presence of adult demodecticmange (Fig. 1c) and a

numberofcoccibacteria.Hematologyandbloodchemistrieswereinthenormalrangefora

dog.



Treatment and Discussion 
Thedogwastreatedwithsubcutaneousinjectionsofdoramectin(DectomaxR,Zoetis,

USA)600micrograms/kg/wk for8weeks.Amoxicillin - clavulanic acid (ClavamoxR, Zoetis,

USA ) at 15mg/kgPOevery 12 h, hydroxyzine (AtaraxR,OLIC, Thailand) at 1mg/kgPO

every12handvitaminE(MegaLifescienceLTD.,Australia)400mgPOevery24hwere

alsoprescribedfor4weeks.Ahighqualitydiet(SkinsupportR,Royalcanin,France)wasuse

as the dog’s food. Skin scrapings and the general health of the dog was monitored at

intervalsof1-2weeks.

A typical treatment outcomewasobserved after3weeksof treatment (Fig 1d, e)

and hair reappeared by week 3 of the treatment. The resolution of the condition was

completeafter8weeks(Fig1f,g,h).Atweek8,nolivemitesoreggswerefoundonthe

dog.Parasitological curewasdefinedby skin scrapings thatwerenegative for evidenceof

anylifestageontwoconsecutiveoccasionsonemonthapart.(Patersonet	al.,2009).
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Doramectinisamiticidaldrugsinthesamegroupasivermectinandithasbeenused

for the treatment of canine demodicosis (Chansiripornchai and Chansiripornchai, 2010;

Johnstone,2002;Murayamaet	al.,2010).Moreover,doramectininjectionispainlessandno

reaction isseenat the injectionsite indogs(Johnstone,2002). In this report,doramectin

injectionwasselectedforuseasatreatmentofGDinadog.Asaresult,treatmentwitha

subcutaneousinjectionofdoramectinattherecommendeddosage,onceaweekfor8weeks

resultedinareductioninthenumberofmitesandimprovedclinicalskinlesions.

Ontheotherhand,thefrequentfailureoftreatmentfordemodicosismayresultfrom

poor pyoderma control, too short duration of therapy, unsuccessful control of underlying

conditions,and lowqualitydiet (Muelleret	al.,2012;Singhet al.,2011).Antibacterialand

antipruritic drugs were prescribed for the treatment of secondary bacterial skin infections.

Vitamin E was prescribed as a skin supplement for demodicosis. As for the skin lesions,

folliculitisandcrustshaddecreasedbyweek3,whilehair regrowthhad improvedbymore

than95%byweek8.Therewerenootherclinicalsigns,suchasneurologicalabnormalities

inthedogthroughoutthetreatment.

Nutritionhasaspecialplaceincaninedermatology,notonlyasanessentialfactorin

thepreventionofskindiseasesbutalsoasatherapeutictoolforskindiseases(Pibotet	al.,

2006).Inthisreport,skinsupportRwasuseasthedog’sfood.Itisahighqualitydietfor

manyskindiseases.Itiscomposedofspecialnutrientsforskinsuchas,curcumin,aloevera

andtaurine thatenhance theskin’snaturaldefencemechanismandsupportwoundhealing;

amino acids and vitamin B strengthen the skin barrier; vitaminA, biotin and chelated zinc

promotehealthy skinandhair coat;eicosapentaenoicacid (EPA)anddocosahexaenoicacid

(DHA)reduce inflammationandstrengthentheskinbarrier;vitaminC,vitaminE, luteinand

taurinereduceoxidativestress(Pibotetal.,2006;www.royalcanin.com.au/products/...canine/

skin-support).

Inthisreport,GDinadogwassuccessfullytreatedwithsubcutaneousinjectionsof

doramectin 600micrograms/kg/wk for 8weeks. A high quality dietwas use as the dog’s

food.ResolutionoftheconditionwascompleteandADRsdidnotoccur.
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Figure1a.andb.macroscopiclesionsbeforetreatment;c.Demodex	canisonmicroscopicexamination

(4x);d.ande.macroscopiclesionsatweek3oftreatment;f.-h.macroscopiclesionsatweek
8oftreatment.
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การศึกษาเปรียบเทียบระหวางการใหยาทิลมิโคซิน (Tilmicosin) 

อม็อกซิซิลลิน (Amoxicillin) และอาหารเสริมตอคุณลักษณะของไกเนื้อ 


ศศิเจริญพจน์1สมศักดิ์ภัคภิญโญ2

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อโดยทำการเปรียบเทียบ

จำนวนร้อยละของไก่มีชีวิต น้ำหนักตัวไก่เฉลี่ย อัตราการแลกเนื้อ และร้อยละที่พบซีอาร์ดี ว่าการ

ให้ยาทิลมิโคซินในช่วงอายุ 3 วันแรก และอม็อกซิซิลลินในช่วงอายุ 24 – 26 วัน มีผลต่อ

การป่วย การตาย การเติบโตของไก่เนื้อ และการคัดซากทิ้งที่โรงฆ่าหรือไม่อย่างไรเทียบกับกลุ่มที่

ไม่ให้ยา แต่มีการให้อาหารเสริมโปรตีนที่ได้จากมันฝรั่งหมักในช่วงอายุ 1 - 14 วัน และกลุ่มการ

เลี้ยงปกติของฟาร์มที่มีการให้สารสกัดจากกระเทียมและน้ำมันหอมระเหย (essential oil) โดยไก่

เป็นชุดเดียวกัน เลี้ยงในฟาร์มที่มีการจัดการเดียวกัน ทำวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ

นิวคาสเซิลและกัมโบโร ที่โรงฟักและที่ฟาร์ม ผลการศึกษาพบว่า ลูกไก่อายุ 1 วัน พบสาร

พันธุกรรมของเชื้อเอ็มจีโดยไม่พบรอยโรคอื่นๆ ไก่อายุ 28 และ 37 วันพบการตอบสนองของ

แอนติบอดีต่อวัคซีนทุกชนิด ค่าเฉลี่ยคะแนนรอยโรคของถุงลมไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ค่าเฉลี่ยคะแนนรอยโรคของท่อลมพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05)ทั้งในไก่อายุ28

และ 37 วัน โดยไก่อายุ 28 วันที่มีการให้ยามีค่าคะแนนรอยโรคสูงที่สุดและพบความแตกต่างกับ

กลุ่มที่ให้อาหารเสริมโปรตีนและกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากกระเทียมและน้ำมันหอมระเหย สำหรับ

ไก่อายุ 37 วัน กลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมโปรตีนจากการหมักมันฝรั่งและกลุ่มที่ได้รับยามีค่าคะแนน

รอยโรคสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากกระเทียมและน้ำมันหอมระเหยและพบความแตกต่างอย่างมี

นัยสำคัญสำหรับคุณลักษณะไก่เนื้อที่อายุ40–42วันกลุ่มที่ให้ยามีแนวโน้มคุณลักษณะดีที่สุด

ตามมาด้วยกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากกระเทียมร่วมกับน้ำมันหอมระเหย และกลุ่มที่ให้อาหารเสริม

โปรตนีทีไ่ดจ้ากมนัฝรัง่หมกัตามลำดบัแตไ่มพ่บความแตกตา่งอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ(P>0.05)



คำสำคัญ: ไก่เนื้อ คุณลักษณะของไก่เนื้อ น้ำมันหอมระเหย ทิลมิโคซิน อม็อกซิซิลลิน

สารสกัดจากกระเทียมอาหารเสริม

1กองควบคุมอาหารและยาสัตว์กรมปศุสัตว์91หมู่ที่4ถนนติวานนท์บางกะดีเมืองปทุมธานี12000
2ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกทม.10330
*ผู้รับผิดชอบบทความโทรศัพท์0-2159-0406-7,อีเมล:dld.amric@gmail.com
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Comparative study between using tilmicosin with amoxicillin  

and feed supplement on broiler performance 


SasiJaroenpoj1SomsakPakpinyo2

 
Abstract 



Thestudywasaimedtocomparetheproductionperformanceofbroilersby%

live birds, averageweight, FCR and%CRD. This studywas conducted to compare

groupreceivingtilmicosinduring1–3daysoldfollowedbyamoxicillinduring24–26

days old, group receiving the fermented potato protein during 1 – 14 days old and

groupreceivingthegarlicextractandessentialoilduringthebroilerraising.Allhouses

were located in the same farm, evaporative cooling system and had same standard

management. All birds were vaccinated with Infectious Bronchitis, Newcastle and

InfectiousBursaldiseaseatthehatcheryandfarm.Theresultsshowedthat1dayold

broilershadDNAofMGwithoutany remarkable lesion.At28and37daysold, the

antibody responses against all vaccines were detected; the mean lesion scores of

thoracic airsacwere not significant difference; themean lesion scores of trachea of

both28and37daysoldweresignificantdifference(p<0.05)asfollow.At28days

old, group receiving tilmicosin and amoxicillin had the highest lesion score and

significantdifferencewithgroupsreceivingproteinsupplementandgroupreceivingthe

garlicextractwithessentialoil;at37daysoldgroupreceivingproteinsupplementand

group receiving tilmicosin with amoxicillin had the higher lesion score and significant

differencewithgroupreceivingthegarlicextractwithessentialoil.At40–42daysold,

group receiving tilmicosin with amoxicillin showed the best broiler performance and

followedbygroupsreceivingthegarlicsupplementwithessentialoilandgroupreceiving

proteinsupplement,respectively(P>0.05).



Keywords: broilers, performance, essential oil, tilmicosin, amoxicill in,

garlicextract,feedsupplement
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บทนำ
จากปัญหาเชื้อดื้อยาที่มีความสำคัญมากขี้นทั้งในคนและสัตว์ และนโยบายภาครัฐต้องการให้มีการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล คือใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนประโยชน์ทางคลินิกเหนือกว่า

ความเสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อลดการใช้ยาเกินความจำเป็น

การเลี้ยงสัตว์ในบางกรณียังมีการใช้ยาเพื่อควบคุมป้องกันโรค ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสม และ

ความจำเปน็ของการใหย้าในลกัษณะดงักลา่ว สำหรบัการเลีย้งไกเ่นือ้จะมกีารใหว้คัซนีเปน็โปรแกรมตัง้แตล่กูไก่

อยู่ที่โรงฟักด้วยการพ่นวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease) และโรคหลอดลมอักเสบ

ติดต่อ (infectious bronchitis) แต่หากลูกไก่แรกฟักออกมานั้นไม่แข็งแรงหรือได้รับเชื้อMycoplasma 

gallisepticum หรือMycoplasma	 synoviae ทำให้ลูกไก่มีโอกาสแพ้วัคซีนง่ายและรุนแรงขึ้น ปัญหา

สุขภาพดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณลักษณะของไก่เนื้อได้

โรคติดเชื้อมัยโคพลาสมากัลลิเซพติกุมหรือเอ็มจี(Mycoplasma gallisepticumหรือMG)

เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจของสัตว์ปีกซึ่งมักพบแบบเรื้อรัง รอยโรคที่พบได้บ่อย คือ ถุงลม

อักเสบเรียกว่าchronicrespiratorydisease(CRD)(RavivandLey,2014)การติดต่อของโรคเกิดได้

2 ทาง คือ แพร่เชื้อจากไก่ป่วยไปยังไก่ตัวอื่น (horizontal transmission) และแพร่เชื้อผ่านไข่ (vertical

transmission)(GlissonandKleven,1984)ทำให้ลูกไก่แรกเกิดได้รับเชื้อเอ็มจีไม่แข็งแรงและมีอัตรา

ตายสูงอาการป่วยที่พบคือจามไอตาแฉะเยื่อตาขาวอักเสบน้ำมูก(RavivandLey,2014)หากพบ

ว่าแม่ไก่ที่ติดเชื้อแล้วแพร่ผ่านไข่มาสู่ลูกไก่ ลูกไก่ที่ติดเชื้อมัยโคพลาสมามามีโอกาสง่ายในการแพ้วัคซีน

(Smitsetal.,1976)รุนแรงยาวนานกว่าปกติไก่โตช้าป่วยและอาจตายได้และเป็นปัญหาเรื้อรังของไก่

ฝูงนี้ตลอดการเลี้ยง การให้วัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ค่าอัตราการแลกเนื้อ (feed

conversion rate:FCR)สูงขึ้นอัตราการคัดทิ้งที่โรงเชือด(condemnation)สูงขึ้น (Vardamanetal.,

1973) เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจตามมา (Raviv and Ley, 2014) การเลี้ยงอาจมีการให้ยาต้าน

มัยโคพลาสมาในช่วงอายุ 3 – 5 วันแรกเพื่อเป็นการป้องกันหรือลดหรือทำลายเชื้อมัยโคพลาสมาที่ลูกไก่

อาจติดมาจากแม่กลุ่มยาที่ใช้สำหรับต้านมัยโคพลาสมาในไก่ได้แก่

กลุ่มtetracyclinesเช่นdoxycyclineเป็นต้น

กลุ่มmacrolidesเช่นtilmicosinเป็นต้น

กลุ่มfluoroquinolonesเช่นenrofloxacinเป็นต้น

กลุ่มlincosamidesเช่นlincomycinเป็นต้น

กลุ่มpleuromutilinsเช่นtiamulinเป็นต้น

กลุ่มยาดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ได้ยกเว้นยา enrofloxacin ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยกเลิก

ทะเบียนการใช้ในรูปแบบละลายน้ำในสัตว์ปีก และห้ามใช้นอกเหนือจากข้อบ่งใช้ในฉลาก (extra labeled

use) เนื่องจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่าการใช้ยาดังกล่าวทำให้เกิดการคัดเลือกเชื้อดื้อยา

fluoroquinolone-resistant Campylobacter species ในสัตว์ปีกและพบความเสี่ยงในผู้ป่วยจากการติดเชื้อ

ดื้อยาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นหลังการอนุมัติให้ใช้ยานี้ในสัตว์ปีกในสหรัฐอเมริกา (Final decision of the
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commissioner. 2005) สำหรับยาในกลุ่มอื่นอยู่ในกลุ่มที่มีการนำมาใช้ในมนุษย์ด้วย ยกเว้น tilmicosin

เป็นยาซึ่งมีทะเบียนเฉพาะในสัตว์ยังไม่มีการนำมาใช้ในมนุษย์ (WHOAdvisoryGrouponIntegrated

Surveillance of Antimicrobial Resistance (AGISAR), 2013) จึงนำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สำหรับ

tiamulinแม้จะยังไม่มีการนำมาใช้ในมนุษย์แต่หากให้ยาในขนาดตั้งแต่50ppmขึ้นไปร่วมกับยาควบคุม

บิดในกลุ่มionophoreเช่นsalinomycinพบความเป็นพิษต่อตัวสัตว์ปีก(Stipkovitsetal.,1992)

ทัง้นีย้าทกุชนดิทีจ่ะนำมาใชส้ำหรบัสตัวเ์พือ่การบรโิภคไดต้อ้งมกีารกำหนดระยะหยดุยาเพือ่ปอ้งกนั

การตกคา้งของยาในผลติภณัฑท์ีจ่ะนำมาบรโิภคซึง่อาจมผีลเหนีย่วนำใหเ้ชือ้จลุชพีในลำไสค้นปกตดิือ้ยาได้

สำหรับ amoxicillin เป็นยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์กว้างที่นิยมนำมาใช้เพื่อควบคุมโรคในระบบทางเดิน

อาหารและทางเดินหายใจของสัตว์ปีก การให้ยาเพื่อควบคุมโรคในสัตว์อาจถ่ายทอดการดื้อยาไปยังเชื้อ

จุลชีพที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคในคนจึงมีความพยายามที่จะใช้ยาต้านจุลชีพเท่าที่เท่าที่จำเป็นในสัตว์เพื่อการ

บริโภคซึ่งฟาร์มบางแห่งอาจยังมีการให้ยาเพื่อควบคุมโรค



หลักการและเหตุผล
โครงการวจิยันีม้วีตัถปุระสงคท์ีจ่ะศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการผลติไกเ่นือ้ ในกลุม่ทีม่กีารใหย้า

2ชนดิในการเลีย้งดว้ยยาตา้นมยัโคพลาสมากลุม่macrolideคอืทลิมโิคซนิ(tilmicosin)ใหใ้นชว่งอายุ3

วนัแรกและอมอ๊กซซิลิลนิ(amoxicillin)ในชว่งอายุ24–26วนัเพือ่ควบคมุโรค(metaphylaxis)แทรกซอ้น

กลุม่อาการcomplexchronicrespiratorydisease(CCRD)ซึง่เกดิจากการตดิเชือ้Mycoplama รว่มกบัเชือ้

E. coli มปีระโยชนต์อ่การควบคมุการปว่ย การตาย การเตบิโตของไกเ่นือ้ และการคดัซากทิง้ทีโ่รงฆา่หรอืไม่

อย่างไร เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ให้ยา แต่มีการให้อาหารเสริมโปรตีนที่ได้จากการหมักมันฝรั่ง (fermented

potato protein) โดยทีม่กีารอา้งองิจากการทดลองของผูผ้ลติวา่สามารถชว่ยดา้นอตัราการแลกเนือ้และการเจรญิ

เตบิโตใหด้ขีึน้โดยใหไ้กก่นิชว่งอายุ1–14วนัและกลุม่การเลีย้งปกตเิดมิทีม่กีารใหส้ารสกดัจากกระเทยีมรว่ม

กบันำ้มนัหอมระเหย (essential oil) ทีม่กีารใชอ้ยูแ่ลว้ในฟารม์ ณ เวลานัน้ โดยคณุลกัษณะของไกเ่นือ้ใน

โครงการวจิยันีจ้ะเปรยีบเทยีบจากการประเมนิคะแนนรอยโรคถงุลมชอ่งอก ซึง่สงัเกตดว้ยตาเปลา่และทอ่ลม

ซึง่สงัเกตจากจลุพยาธวิทิยาจากการสุม่ไกม่าผา่ซากทีโ่รงฆา่ประเมนิในดา้น รอ้ยละของไกท่ีม่ชีวีติ นำ้หนกัตวั

ไก่เฉลี่ย อัตราการแลกเนื้อและร้อยละที่พบซีอาร์ดี และมีการตรวจวัดระดับแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิล

(Newcastledisease)โรคหลอดลมอกัเสบตดิตอ่(infectiousbronchitis)และโรคกมัโบโร(infectiousbursal

disease)

อุปกรณ์และวิธีการ

1. จัดเตรียมไก่เนื้ออายุ1วันจำนวน135,000ตัว  

ไกเ่นือ้ทีจ่ดัเตรยีมตอ้งมาจากฝงูพอ่แมพ่นัธุเ์ดยีวกนัทีม่สีขุภาพดี ทีไ่ดร้บัวคัซนีเชือ้เปน็นวิคาสเซลิ(B1)

และหลอดลมอักเสบติดต่อ (H120) ด้วยวิธีพ่นละอองและวัคซีนเชื้อตายนิวคาสเซิล เวคเตอร์วัคซีนและ

กัมโบโร ด้วยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังที่โรงฟัก จากนั้นลูกไก่จากโรงฟักจะถูกนำมาเลี้ยงในโรงเรือนจำนวน

9โรงเรอืนๆละประมาณ15,000ตวัรวมทัง้สิน้ประมาณ135,000ตวัโดยมหีมายเลขโรงเรอืน28–33
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เป็นไก่เพศผู้(รวม6โรงเรือน)และหมายเลขโรงเรือน19–21เป็นไก่เพศเมีย(รวม3โรงเรือน)โดย

แบ่งโรงเรือนเป็น3กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่1โรงเรือนหมายเลข20,28และ31

กลุ่มที่2โรงเรือนหมายเลข21,29และ32

กลุ่มที่3โรงเรือนหมายเลข19,30และ33

แต่ละโรงเรือนต้องมีระบบการให้น้ำและอาหารแบบเดียวกันโดยให้ไก่กินอย่างอิสระ เป็นโรงเรือน

ระบบปิด(evaporativecoolingsystem)ที่มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2.ชั่งน้ำหนักไก่อายุ 1วันประเมินรอยโรคถุงลมช่องอกด้วยตาเปล่าและswabป้ายเชื้อที่

ถุงไข่แดงตรวจหาสารพันธุกรรมมัยโคพลาสมา

ทำการสุม่ชัง่นำ้หนกัไกอ่ายุ 1วนัโรงเรอืนละ800ตวัรวม7,200ตวั เพือ่หาคา่เฉลีย่เริม่ตน้ของ

น้ำหนักไก่ หลังจากนั้นทำการสุ่มไก่จำนวน 30 ตัว/เล้า เฉพาะเล้าหมายเลข 20, 21 และ 19 และทำ

การณุยฆาตเพือ่ผา่ซากประเมนิรอยโรคถงุลมชอ่งอกสงัเกตดว้ยตาเปลา่ตามวธิกีารของ Kleven et al. (1972)

และใช้ cotton swab ปา้ยเชือ้ทีถ่งุไขแ่ดงของไกแ่ตล่ะตวั จากนัน้จุม่ในอาหารเลีย้งเชือ้มยัโคพลาสมา โดย

รวมตวัอยา่งทีป่า้ยเชือ้จากไก่ 3 ตวั เปน็ 1 ตวัอยา่ง รวมเปน็ 10 ตวัอยา่งเพือ่ตรวจหาสารพนัธกุรรมของ

มยัโคพลาสมา	 กลัปล์เิซพตกิมุ หรอืเอม็จ ี (Mycoplasma gallisepticum หรอื MG) และมยัโคพลาสมา

ซโินวอิหีรอืเอม็เอส(Mycoplasma	synoviaeหรอืMS)ดว้ยวธิพีซีอีาร์ดงันี้

กลุ่มที่ 1 โรงเรือนหมายเลข 20, 28 และ 31 ให้ยา tilmicosin ขนาด 15 มก./กก. ผสมน้ำ

กินทั้งวันเป็นเวลา3วัน(อายุ1–3วัน)และให้ยาอม็อกซิซิลลิน(amoxicillin)ขนาด20มก./กก.

ผสมน้ำกินทั้งวันเป็นเวลา3วัน(อายุ24,25และ26วัน)

กลุ่มที่ 2 โรงเรือนหมายเลข 21, 29 และ 32 ให้อาหารเสริมโปรตีน (Lianol® solution)

ตามเอกสารของบริษัทผู้ผลิตอ้างว่าเป็นสารตั้งต้นในการเผาผลาญ (prometabolic regulator) ให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อทำให้ไก่เนื้อมีคุณลักษณะที่ดี และอาจช่วยให้ตับทำงานได้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ขนาด

1มล./น้ำหนักไก่10กก.ผสมน้ำกิน(กินให้หมดภายใน4ชั่วโมง)เป็นเวลา14วัน(อายุ1–14วัน)

กลุ่มที่ 3 โรงเรือนหมายเลข 19, 30 และ 33 เป็นกลุ่มควบคุม ไม่ให้ยาและไม่ให้อาหารเสริม

โปรตีน ซึ่งฟาร์มดังกล่าวมีการให้ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกระเทียม (Garlicon®) ตามเอกสารของบริษัท

ผูผ้ลติอา้งวา่อาจชว่ยกระตุน้ความอยากอาหารและกระตุน้การยอ่ยอาหารและนำ้มนัหอมระเหย(Mentofin®)

ได้จากพืชยูคาลิปตัส (eucalyptus) และ เปปเปอร์มินท์ (peppermint) ตามเอกสารของบริษัทผู้ผลิต

อ้างว่าอาจช่วยป้องกันการแพ้วัคซีนและปัญหาทางเดินหายใจโดยมีวิธีการให้ที่อายุต่างๆเป็นเวลา38วัน

(ตารางที่1)

เลีย้งไกต่ามมาตรฐานของฟารม์จนกระทัง่อายุ 7 วนัใหว้คัซนีนวิคาสเซลิ (La Sota Clone 30)

เชือ้เปน็ดว้ยการสเปรยแ์ละทีไ่กอ่ายุ14วนัใหว้คัซนีกมัโบโร(Intermediateplus)เชือ้เปน็ดว้ยการละลายนำ้กนิ
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ตารางที่ 1 :แสดงปริมาตรของGarlicon®และMentofin®ที่ผสมในน้ำที่ให้ไก่กินต่อ 1,000

ลิตรที่ไก่อายุต่างๆ



อายุ(วัน) Garlicon®(มล.) Mentofin®(มล.)

1-5 60 

9-11 60 150

15-17 120 

18-21  150

22-24 120 

25-28  150

29-31 180 

32-35  150

36-38 180 

 

3.เจาะเลือดจำนวน2ครั้งในวันที่ไก่อายุ28วันและ37วันตรวจหาระดับแอนติบอดีและ

ประเมินรอยโรคถุงลมช่องอกด้วยตาเปล่าและเก็บท่อลมแช่ในฟอร์มาลินประเมินรอยโรคทาง 

จุลชีววิทยา  

 3.1 ทำการสุ่มไก่เพื่อเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำที่ปีก (brachial vein) จำนวน 30 ตัว/

โรงเรือนเฉพาะโรงเรือนหมายเลข19,20และ21เพื่อตรวจสอบ

 1.ตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิลด้วยวิธีเอชไอ (hemagglutination inhibition :

HI)ใช้วิธีการตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิลตามวิธีการของHsiung(1982)

 2.ตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อต่อโรคหลอดลมอักเสบติดต่อและโรคกัมโบโรด้วยวิธีอีไลซา

(ELISA) โดยใช้ชุดทดสอบสำเร็จรูปของ ProFLOK IBDหรือ IBV ของ Synbiotic Corporation, San

Diego, CA. นำซีรัมที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ –20 oซ มาละลายที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นดำเนินการตามวิธีการ

ของชุดทดสอบโดยมีวิธีการอย่างย่อคือทำการเจือจางซีรัมจากนั้นนำไปใส่เพลท (plate) ชุดทดสอบที่มีการ

เคลือบด้วยแอนติเจนของกัมโบโร (IBD) หรือหลอดลมอักเสบติดต่อ (IBV) และล้างปฏิกิริยาส่วนเกิน

ออกจากนั้นจึงเติมคอนจูเกต(goatanti-chickenIgG(H+L)peroxidaseconjugate)ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา

30นาที ล้างคอนจูเกตส่วนเกินออก เติมซับสเตรต (substrate) ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 15นาที จึงเติมสาร

หยุดปฏิกิริยา(stopsolution)แล้วนำเพลทไปอ่านที่เครื่องอ่านที่ความยาวคลื่นแสง405-410นาโนเมตร

ทุกขั้นตอนดำเนินการที่อุณหภูมิห้อง การแปลผลระดับแอนติบอดีที่ให้ผลบวกต่อโรคกัมโบโรต้องเท่ากับ

หรือสูงกว่า554
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3.2ทำการสุ่มไก่จำนวน 10ตัว/โรงเรือน เฉพาะโรงเรือนหมายเลข 19,20และ21และทำ

การุณยฆาตเพื่อผ่าซากประเมินรอยโรคถุงลมช่องอกสังเกตด้วยตาเปล่าและเก็บท่อลมแช่ในฟอร์มาลิน

เข้มข้น 10% เพื่อประเมินรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาตามวิธีการของ Kleven et al. (1972) และ

Yagihashi and Tajima (1986) ตามลำดับ โดยที่ผู้ประเมินรอยโรคนั้นจะไม่ทราบกลุ่มไก่ก่อนการ

ประเมิน(blindevaluation)

4. ป้ายเชื้อที่ร่องเพดานปากด้านบน (choanal cleft) ตรวจหาสารพันธุกรรมมัยโคพลาสมา

ไก่ที่อายุ37วัน 

 ทำการสุม่ไกจ่ำนวน 30 ตวั ใช้ cotton swab ปา้ยเชือ้ทีร่อ่งเพดานปากดา้นบน (choanal cleft)

จากนัน้จุม่ในอาหารเลีย้งเชือ้มยัโคพลาสมาโดยรวมตวัอยา่งทีป่า้ยเชือ้จากไก่3ตวั เปน็ 1ตวัอยา่งรวมเปน็

10 ตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของMycoplasma gallisepticum และMycoplasma	 synoviae		 

ดว้ยวธิพีซีอีาร์

การตรวจหาสารพันธุกรรมทำโดยการใช้ก้านสำลีที่ป้ายเชื้อแล้วนำมาจุ่มในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว

(Frey’s broth) นำมาสกัดหาสารพันธุกรรมตามวิธีดำเนินการของ Lauerman (1996) ซึ่งมีวิธีการอย่าง

ย่อๆคือนำมาต้มที่100องศาเซลเซียสเวลา10นาทีหลังจากนั้นเก็บที่-20องศาเซลเซียสเวลา10

นาทีและนำมาปั่นด้วยความเร็วรอบ15,000xgเวลา5นาทีเก็บรักษาที่-20องศาเซลเซียสจนกว่า

จะนำมาใช้ส่วนขั้นตอนการเตรียมผสมPCRซึ่งมีปริมาตรทั้งหมด50µlประกอบด้วยKCl500mM,

Tris-HCl (pH 8.3) 100 mM, MgCl
2
2.5 mM, dNTP (Fermentas) 1 mM, primer MG13 F

(5’GAGCTAATCTGTAAAGTTGGTC3’) และ primer MG14 R (5’GCTTCCTTGCGGTTAGCAAC3’)

(Qiagen)ชนิดละ10pmole,Taqpolymerase(Fermentas)1.25unitsและสารพันธุกรรมที่สกัดได้

ปริมาตร 5 µl ซึ่งมีปริมาณสารพันธุกรรมประมาณ250 ng ซึ่งทุกครั้งที่เตรียมปฏิกิริยาพีซีอาร์จะมีเชื้อ

เอม็จีเสตรนS6(ATCC-15302)เปน็ตวัควบคมุบวกและเชือ้เอม็เอสเสตรนWVU1853(ATCC-25204)

เป็นตัวควบคุมลบ จากนั้นนำมาเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมด้วยเครื่อง DNA thermal cycler (PCR

Sprint, Thermo Electron Corporation,Milford,MA) ซึ่งมีปฏิกิริยาดังนี้คือ 94 องศาเซลเซียส เวลา

30วินาที55องศาเซลเซียสเวลา30วินาทีและ72องศาเซลเซียสเวลา60วินาทีจำนวน40รอบ

และตามดว้ย72องศาเซลเซยีสเวลา5นาทีซึง่ผลติภณัฑช์ิน้สว่นทีไ่ดค้อื185basepairsจากนัน้นำมา

แยกด้วยกระแสไฟฟ้า (electrophoresis) ใน 2% agarose (Pharmacia Biotech AB, Uppsala,

Sweden)ย้อมด้วยethidiumbromideและดูผลโดยใช้เครื่องมองภาพผ่านแสงยูวี(UVtransilluminator)

และบันทึกภาพสำหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมต่อเชื้อเอ็มเอสนั้นมีหลักการเช่นเดียวกับของเชื้อเอ็มจี

ทุกขั้นตอนแตกต่างกันที่ primers ที่ใช้ primers ของสารพันธุกรรมเอ็มเอส คือ primer MSL-1 F(5’-

GAGAAGCAAAATAGTGATATCA-3’)และprimerMSL-2R(5’-CAGTCGTCTCCGAAGTTAACAA-3’)

(Qiagen) และจะมีเชื้อเอ็มเอสเสตรน WVU 1853 (ATCC-25204) เป็นตัวควบคุมบวก และเชื้อ

เอ็มจีเสตรนS6(ATCC-15302)เป็นตัวควบคุมลบแทนซึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนที่ได้คือ207คู่เบส
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5.ให้คะแนนรอยโรคของถุงลมช่องอกและท่อลม 

5.1ให้คะแนนรอยโรคของถุงลมช่องอกทางมหพยาธิวิทยา

คะแนนรอยโรคของถุงลมช่องอกทางพยาธิวิทยาดำเนินการตามวิธีของKlevenและคณะ(1972)

โดยมีคะแนนรอยโรคดังนี้

0 ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของรอยโรคที่สังเกตได้

1 เยื่อถุงลมขุ่นเล็กน้อย

2 เยื่อถุงลมหนาตัวขึ้นและมีหนองคลุมเล็กน้อย

3 เยื่อถุงลมหนาตัวชัดเจนและมีหนองคลุมมากโดยพบรอยโรคเพียง1ถุง

4 รอยโรคเช่นเดียวกับข้อ3พบรอยโรคมากกว่า1ถุง

คะแนนรอยโรคของถุงลมไก่แต่ละตัวพิจารณาจากผลรวมของคะแนนรอยโรคถุงลมข้างซ้ายและ

ขวาโดยผลรวมของคะแนนรอยโรคของถุงลมไก่แต่ละตัวมากสุดคือ8

5.2การให้คะแนนรอยโรคของท่อลมทางจุลพยาธิวิทยา

ทำการตรึงสภาพชิ้นเนื้อท่อลมของไก่แต่ละตัวในสารละลายบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินที่มีความเข้มข้น

10%เป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วนำไปผ่านขบวนการเตรียมเนื้อเยื่อ(tissueprocessing)ทำการตัดชิ้นเนื้อ

ท่อลมของไก่แต่ละตัวตามตำแหน่งต่างๆออกเป็น4ชิ้นเพื่อศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาโดยการย้อม

ด้วยสีฮีมาท๊อกซีลินและอิโอซิน (hematoxylin andeosin;H&E)นำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ให้

คะแนนรอยโรคทางจุลพยาธิของท่อลมด้วยหลักการให้คะแนนตามวิธีของYagihashiและTajima(1986)

ดังนี้

0 ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของรอยโรคที่สังเกตได้

1 พบการรวมกลุ่มของเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะลิมโฟซัยท์ปริมาณเล็กน้อย

2 เยื่อบุท่อลมหนาตัวขึ้นและมีการแทรกของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ พบการบวมน้ำและ

เยื่อบุมีการเสื่อมสลายและตาย

3 เยื่อบุท่อลมหนาตัวชัดเจนและพบได้หลายบริเวณ

คะแนนรอยโรคของท่อลมไก่แต่ละตัวทางจุลพยาธิวิทยาพิจารณาจากผลรวมของคะแนนรอยโรค

ของชิ้นเนื้อท่อลมทั้ง4ชิ้นโดยผลรวมของคะแนนรอยโรคของท่อลมไก่แต่ละตัวมากสุดคือ12

6.ประเมินปริมาณอาหารที่ไก่กินน้ำหนักไก่และคุณลักษณะไก่ที่อายุ40-42วัน

6.1 สำหรับไก่เพศผู้ บันทึกปริมาณอาหารที่ไก่กินตั้งแต่อายุ 1 – 40 วัน แล้วชั่งน้ำหนักไก่

โดยรวมณโรงฆ่าที่อายุ40วัน

6.2 สำหรับไก่เพศเมีย บันทึกปริมาณอาหารที่ไก่กินตั้งแต่อายุ 1 – 42 วัน แล้วชั่งน้ำหนักไก่

โดยรวมณโรงฆ่าที่อายุ42วัน

6.3 ประเมินคุณลักษณะของไก่เนื้อในด้านร้อยละของไก่ที่มีชีวิต น้ำหนักตัวไก่เฉลี่ย อัตราการ

แลกเนื้อและร้อยละที่พบซีอาร์ดี
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7.การวิเคราะห์ทางสถิติ

คะแนนเฉลี่ยรอยโรคของถุงลมช่องอกประเมินด้วยตาเปล่า คะแนนของท่อลมที่ประเมินทาง

จุลพยาธิวิทยา และร้อยละที่พบซีอาร์ดี วิเคราะห์ทางสถิติด้วย non-parametric test และวิเคราะห์ความ

แตกต่างด้วยMann-Whitneytestที่ระดับความเชื่อมั่น95%สำหรับร้อยละของไก่ที่มีชีวิตน้ำหนักตัว

ไก่เฉลี่ย และอัตราการแลกเนื้อ วิเคราะห์ทางสถิติด้วย analysis of variance (ANOVA) ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น95%



ผลการศึกษา
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า 

1. ผลการประเมินรอยโรคลูกไก่ที่อายุ 1 วัน ไม่พบรอยโรคใดๆ ที่ถุงลม รวมถึงที่อวัยวะอื่นๆ

ที่สังเกตด้วยตาเปล่า

2.ผลเจาะเลือดหาระดับแอนติบอดีและประเมินรอยโรคไก่พบว่า

2.1ผลเจาะเลอืดจำนวน2ครัง้ในวนัทีไ่กอ่ายุ28วนัและ37วนัตรวจหาระดบัแอนตบิอดแีละ

ประเมนิรอยโรคถงุลมชอ่งอกดว้ยตาเปลา่และเกบ็ทอ่ลมแชใ่นฟอรม์าลนิประเมนิรอยโรคทางจลุชวีวทิยา

2.1.1ค่าเฉลี่ยแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิล(geometricmeantiter;GMT)ที่ตรวจโดยวิธีเอชไอ

ของไก่เนื้ออายุ28และ37วันของกลุ่มที่1,2และ3จำนวน30ตัวอย่างของแต่ละกลุ่มคือระหว่าง

21.43–21.57และ21.77–22.33ตามลำดับ(ตารางที่2)

 

ตารางที่ 2 : ค่าเฉลี่ยแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิลที่ตรวจโดยวิธีเอชไอของไก่เนื้ออายุ 28 และ

37วัน(log
2
HItiter)(n=30)



กลุ่ม 28 วัน 37 วัน

GMT %CV GMT %CV

1 1.63 49.61 1.77 70.66

2 1.43 57.15 2.33 49.56

3 1.57 79.67 1.90 54.15

%CV:คือร้อยละของสัมประสิทธิ์ความผันแปร(%coefficientvariance)



2.1.2 ค่าเฉลี่ยแอนติบอดีต่อโรคหลอดลมอักเสบติดต่อที่ตรวจโดยวิธีอีไลซาของไก่เนื้ออายุ 28

วันของกลุ่มที่1,2และ3คือระหว่าง55–452ซึ่งพบจำนวนตัวอย่างที่มีระดับแอนติบอดีถูกจัดอยู่ใน

กลุ่มที่2ขึ้นไปจำนวน20–26ตัวอย่างจากจำนวนที่ตรวจทั้งหมด30ตัวอย่างสำหรับไก่เนื้อที่อายุ

37 วัน ของกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเฉลี่ยแอนติบอดี 587 – 2356 ซึ่งพบจำนวนตัวอย่างที่มีระดับ
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แอนติบอดีถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2ขึ้นไปจำนวน 14 –29ตัวอย่างจากจำนวนที่ตรวจทั้งหมด30ตัวอย่าง

ของแต่ละกลุ่ม(ตารางที่3)



ตารางที่3 :ค่าเฉลี่ยแอนติบอดีต่อโรคหลอดลมอักเสบติดต่อที่ตรวจโดยวิธีอีไลซาของไก่เนื้ออายุ

28และ37วัน(n=30)



กลุ่ม 28วัน 37วัน

Mean GMT %CV >Group2* Mean GMT %CV >Group2*

1 452 6 188.7 22 2356 497 96.3 23

2 116 7 103.9 20 986 111 100.1 14

3 55 2 113.8 26 587 42 118.1 29

*จำนวนตัวอย่างที่ระดับแอนติบอดีถูกจัดอยู่ในกลุ่ม2หรือสูงกว่า

 

2.1.3 ค่าเฉลี่ยแอนติบอดีต่อโรคกัมโบโรที่ตรวจโดยวิธีอีไลซาของไก่เนื้ออายุ 28 วัน ของกลุ่มที่

1,2และ3คือระหว่าง962–1990ซึ่งพบจำนวนตัวอย่างที่มีระดับแอนติบอดีอยู่ในกลุ่มที่2ขึ้นไป

จำนวน15–25ตัวอย่างจากจำนวนที่ตรวจทั้งหมด30ตัวอย่างสำหรับไก่เนื้อที่อายุ37วันของกลุ่มที่

1,2และ3มีค่าเฉลี่ยแอนติบอดี3061–3312ซึ่งพบจำนวนตัวอย่างที่มีระดับแอนติบอดีอยู่ในกลุ่มที่2

ขึ้นไปจำนวน29–30ตัวอย่างจากจำนวนที่ตรวจทั้งหมด30ตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม(ตารางที่4)



ตารางที่4 :คา่เฉลีย่แอนตบิอดตีอ่โรคกมัโบโรทีต่รวจโดยวธิอีไีลซาของไกเ่นือ้อายุ28และ37วนั

(n=30)



กลุ่ม 28วัน 37วัน

Mean GMT %CV >Group2* Mean GMT %CV >Group2*

1 1173 87 85.61 18 3148 2322 37.18 29

2 962 42 92.2 15 3061 2841 31.71 30

3 1990 578 63.18 25 3312 2455 36.12 29

*จำนวนตัวอย่างที่ระดับแอนติบอดีถูกจัดอยู่ในกลุ่ม2หรือสูงกว่า



2.2 ผลการประเมินรอยโรคของถุงลมช่องอกที่ประเมินด้วยตาเปล่าและรอยโรคของท่อลมที่

ประเมนิทางจลุพยาธวิทิยาพบว่า



29Journal of The Thai Veterinary Medical Association Under The Royal Patronage      

คะแนนเฉลี่ยรอยโรคของถุงลมช่องอกที่ประเมินด้วยตาเปล่าของไก่เนื้ออายุ 28 และ 37 วัน

กลุ่มที่1,2และ3คือระหว่าง0.2–0.5และ1.05–1.25ตามลำดับโดยแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนคะแนนเฉลี่ยรอยโรคของท่อลมที่ประเมินทางจุลพยาธิวิทยาของไก่เนื้ออายุ

28และ37วันกลุ่มที่ 1,2และ3คือระหว่าง1.60–2.18และ1.93–2.68ตามลำดับโดยแต่ละ

กลุ่มพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งในไก่ที่อายุ 28 และ 37 วัน โดยไก่อายุ

28 วัน กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรอยโรคสูงสุดและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ 2

และ3สำหรับไก่ที่อายุ37วันกลุ่มที่2และกลุ่มที่1มีคะแนนรอยโรคสูงและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่3(ตารางที่5)

 

ตารางที่ 5 : คะแนนเฉลี่ยรอยโรคของถุงลมช่องอกที่ประเมินด้วยตาเปล่า (grossly airsac

lesion scores) และคะแนนของท่อลมที่ประเมินทางจุลพยาธิวิทยา (microscopically tracheal lesion

scores)ของไก่เนื้ออายุ28และ37วัน(mean+SD)(n=10)



กลุ่ม คะแนนเฉลี่ยรอยโรคของถุงลม คะแนนเฉลี่ยรอยโรคของท่อลม

28วัน 37วัน 28วัน 37วัน

1 0.20+0.42 1.05+0.28 2.18+0.47a 2.50+0.55a

2 0.30+0.35 1.25+0.35 1.63+0.46b 2.68+0.31a

3 0.50+0.41 1.05+0.28 1.60+0.63b 1.93+0.29b

a,b

ตวัอกัษรทีแ่ตกตา่งกนัภายในคอลมันเ์ดยีวกนัมคีวามแตกตา่งอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ(p<0.05)

 

3.ผลการswabป้ายเชื้อที่ถุงไข่แดงของไก่ที่อายุ 1วันและป้ายเชื้อที่ร่องเพดานปากด้าน

บนของไก่ที่อายุ37วันตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มจีและสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มเอสพบว่า

จำนวนตัวอย่างที่ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มจีในไก่เนื้ออายุ1วันของกลุ่มที่1,2และ

3 จากจำนวน 10 ตัวอย่างที่ตรวจของแต่ละกลุ่ม พบสารพันธุกรรม 8, 9 และ 3 ตัวอย่างตามลำดับ

และไก่เนื้ออายุ 37 วัน พบสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มจีทุกตัวอย่าง ขณะที่ผลการตรวจสารพันธุกรรมของ

เชื้อเอ็มเอสไก่เนื้ออายุ 1 วันของกลุ่มที่ 1, 2และ3จากจำนวน 10ตัวอย่างที่ตรวจของแต่ละกลุ่มคือ

ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มเอสทุกตัวอย่างและไก่เนื้ออายุ37วันจากจำนวน10ตัวอย่างที่ตรวจของ

แต่ละกลุ่มพบสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มเอสทุกตัวอย่าง(ตารางที่6)
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ตารางที่ 6: จำนวนตัวอย่างที่มีสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มจีและเอ็มเอสที่ตรวจสอบด้วย

วิธีพีซีอาร์ของไก่เนื้ออายุ1และ37วัน(n=10)



กลุ่ม

ไก่อายุ1วัน

(จำนวนตัวอย่างที่พบ/

จำนวนตัวอย่างที่ตรวจ)

ไก่อายุ37วัน

(จำนวนตัวอย่างที่พบ/จำนวนตัวอย่างที่ตรวจ)

เอ็มจี เอ็มเอส เอ็มจี เอ็มเอส

1 8/10* 0/10* 10/10 10/10

2 9/10 0/10 10/10 10/10

3 3/10 0/10 10/10 10/10

*(จำนวนตัวอย่างที่ให้ผลบวก/จำนวนตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด)

 

4. ผลการประเมินปริมาณอาหารที่ไก่กิน น้ำหนักไก่และคุณลักษณะไก่ที่อายุ 40-42 วัน 

พบว่า

คุณลักษณะของไก่เนื้อแต่ละโรงเรือนที่ส่งเข้าโรงฆ่าที่อายุ 40 วันสำหรับตัวผู้ และอายุ 42 วัน

สำหรับตัวเมีย ทั้ง 3 กลุ่ม พบว่าร้อยละของไก่ที่มีชีวิตระหว่าง 95.45 – 97.04 น้ำหนักตัวไก่เฉลี่ย

ระหว่าง 2.49 – 2.57 อัตราการแลกเนื้อระหว่าง 1.72 – 1.75 และร้อยละที่พบซีอาร์ดี 1.09 – 2.46

(ตารางที่7)



ตารางที่ 7: คุณลักษณะของไก่เนื้อแต่ละโรงเรือนที่ส่งเข้าโรงฆ่าที่อายุ 40 วันสำหรับตัวผู้ และ

อายุ42วันสำหรับตัวเมีย(n=3)



กลุ่ม ร้อยละของไก่ที่มีชีวิต น้ำหนักตัวไก่เฉลี่ย

(กก.)

อัตราการแลกเนื้อ ร้อยละที่พบซีอาร์ดี

1 97.03+0.45 2.57+0.22 1.72+0.10 1.09+0.33

2 95.45+1.17 2.49+0.25 1.75+0.16 2.46+1.33

3 97.04+0.90 2.50+0.25 1.72+0.15 2.10+0.87

ภายในคอลัมน์เดียวกันไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p>0.05)
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วิจารณ์ผล 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบผลในด้านการป่วย การตาย และคุณลักษณะของไก่เนื้อ

ระหว่างกลุ่มที่ 1 การให้ยาทิลมิโคซินช่วงอายุ 3 วันแรก และอม็อกซิซิลลินในช่วงอายุ 24 – 26 วัน

กลุม่ที่2อาหารเสรมิโปรตนีทีไ่ดจ้ากมนัฝรัง่หมกัผสมนำ้กนิชว่งอายุ1-14วนัแรกและกลุม่ที่3ซึง่ไมใ่ห้

ยาและไม่ให้อาหารเสริมโปรตีนซึ่งฟาร์มดังกล่าวมีการให้ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกระเทียม และ น้ำมัน

หอมระเหย การให้ยาในลักษณะดังกล่าวเป็นการปฏิบัติที่ยังพบได้ในการเลี้ยงไก่เนื้อบางแห่ง โดยเป็นการ

ให้ยาต้านจุลชีพหลังการทำวัคซีน ซึ่งลูกไก่อายุ 1 วันของแต่ละกลุ่มนั้นพบผลบวกต่อสารพันธุกรรม

ของเชื้อเอ็มจีแต่ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มเอสแสดงให้เห็นว่าลูกไก่ได้รับเชื้อเอ็มจีที่ถ่ายทอดมาจาก

แม่ ดังนั้นมีโอกาสที่กลุ่มไก่ที่ทำการศึกษามีแนวโน้มที่จะแสดงอาการโรคทางเดินหายใจ หรือปัญหา

โรคถุงลมอักเสบรวมทั้งง่ายต่อการแพ้วัคซีน(Smitsetal.,1976;RavivandLey,2014)การที่ผู้วิจัย

เลือกกลุ่มไก่ที่ติดเชื้อเอ็มจีมาทำการศึกษาเพื่อจะได้ผลการศึกษาที่ชัดเจนว่าการให้ยาต้านจุลชีพ หรือการ

ใช้สารเสริมโปรตีนรวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกระเทียมร่วมกับน้ำมันหอมระเหยว่าได้ผลแตกต่างกัน

หรือไม่

ผลการตอบสนองแอนติบอดีต่อวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญของไก่เนื้อคือโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ

โรคนิวคาสเซิล และโรคกัมโบโร พบว่าทุกกลุ่มสามารถตอบสนองต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหลอดลม

อักเสบติดต่อ และกัมโบโร เมื่อตรวจด้วยวิธีอีไลซา พบจำนวนตัวอย่างของแอนติบอดีที่ถูกจัดเป็นบวก

(titergroup>2)เฉลี่ยมากกว่า15ตัวอย่างต่อกลุ่มยกเว้นแอนติบอดีต่อโรคหลอดลมอักเสบติดต่อของ

ไก่กลุ่มที่2อายุ37วันพบจำนวน14ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าไก่ทุกกลุ่มมีสุขภาพดีสามารถตอบสนอง

ต่อการได้รับวัคซีน อย่างไรก็ตามสำหรับแอนติบอดีต่อวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อนั้นพบว่า

ร้อยละของสัมประสิทธิ์ความผันแปร (% coefficient variance; % CV) สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

แอนติบอดีต่อโรคอื่น เนื่องจากการให้วัคซีนด้วยวิธีพ่นละอองที่โรงฟักอาจทำให้ตัวไก่ไม่ได้รับวัคซีนทั่วถึง

จึงมีผลต่อความสม่ำเสมอของแอนติบอดีในตัวไก่สำหรับการตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลเมื่อ

ตรวจด้วยวิธีเอชไอนั้น มีการให้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลทั้งเชื้อเป็นด้วยการพ่นละออง เชื้อตาย และ

เวคเตอร์วัคซีน ที่อายุ 1 วัน พบว่าค่าเฉลี่ยของแอนติบอดีค่อนข้างต่ำทั้งที่อายุ 28 และ 37 วัน มีค่า

ระหว่าง21.43 -22.33แต่ร้อยละของค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรอยู่ระดับไม่แตกต่างกันมากอาจเนื่องจาก

ผลของการตอบสนองต่อวัคซีนเชื้อตาย โดยวัคซีนเชื้อตายที่ให้ด้วยการฉีดนั้นจะช่วยเรื่องความสม่ำเสมอ

ของระดับแอนติบอดี (สมศักดิ์ และคณะ, 2546) รายงานว่าค่าเฉลี่ยแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิลของไก่

เนื้อที่อายุ 28 และ 35 วัน ต่ำกว่า 21.1 หากได้รับเชื้อพิษทับนิวคาสเซิล ไก่เหล่านี้จะตายทุกตัว

อย่างไรก็ตามฟาร์มดังกล่าวมีการให้เวคเตอร์วัคซีนซึ่งเป็นวัคซีนที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล

แต่วิธีเอชไอนั้นจะไม่สามารถตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อการตอบสนองต่อวัคซีนชนิดนี้ ดังนั้นทุกฟาร์มจึง

ต้องมีความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ

การตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มจีที่ไก่อายุ 1 วัน แต่ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มเอส

แสดงว่าไก่พบการติดเชื้อเฉพาะเอ็มจีที่ติดมาจากแม่ แต่เมื่อเลี้ยงไก่จนกระทั่งอายุ 37 วัน พบสาร

พันธุกรรมของเชื้อเอ็มจีและเอ็มเอสในไก่ทุกกลุ่มและทุกตัวอย่างที่ตรวจ แสดงว่าไก่ทุกกลุ่มที่ได้รับยาต้าน
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จุลชีพคือ ยาทิลมิโคซินระยะเวลา 3 วัน ตามข้อบ่งใช้ในฉลาก สารเสริมโปรตีน และสารสกัดกระเทียม

ร่วมกับน้ำมันหอมระเหย ไม่มีประสิทธิภาพต่อการกำจัดเชื้อเอ็มจีที่ติดมาจากแม่ สำหรับอม๊อกซิซิลลิน

เป็นยาออกฤทธิ์กว้างที่ให้เพื่อช่วยควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ข้อบ่งใช้ในฉลากยา

ไม่ออกฤทธิ์ต่อMycoplasma อย่างไรก็ตามการติดเชื้อเอ็มจีและเอ็มเอสอาจเกิดขึ้นภายหลังจากที่เลี้ยง

ในโรงเรือน ถ้าหากโรงเรือนมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคไม่ดีพอหรืออาจเกิดจากการติดเชื้อจาก

ภายนอกโรงเรือนเข้ามาสู่ภายในโรงเรือนเป็นต้นยาทิลมิโคซินเป็นยาต้านจุลชีพมัยโคพลาสมาที่ถูกดูดซึม

และกระจายตวัไดร้วดเรว็ไปทีป่อดและถงุลมรวมถงึแทรกผา่นเขา้ไปในเมด็เลอืดขาวแมคโครฟาจโมโนซยัท์

และเฮทเทอโรฟิล ได้ (Warren et al.,1997; Scorneaux et al., 1998; Abu-Basha et al., 2007)

ซึ่ง Pakpinyo et al. (2008) ได้รายงานการศึกษาไก่เนื้อที่ได้รับเชื้อเอ็มจีแล้วได้รับยาทิลมิโคซิน

เมื่อเปรียบเทียบกับไก่เนื้อที่ได้รับเชื้อเอ็มจีแต่ไม่ได้รับยา พบจำนวนตัวอย่างที่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ

เอ็มจี5และ7ตัวอย่างตามลำดับซึ่งจำนวนต่างกันเล็กน้อยแต่ไก่เนื้อที่ได้รับยาทิลมิโคซินพบจำนวนไก่

ป่วยน้อยกว่า รวมถึงรอยโรคที่พบที่ถุงลมเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าและท่อลมเมื่อสังเกตทางจุลพยาธิวิทยา

น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มไก่ที่ไม่ได้รับยา ส่วนสารสกัดกระเทียม Cross et al. (2011)

ได้รายงานผลงานวิจัยจากนักวิจัยหลายคณะที่ศึกษาสารสกัดกระเทียมว่ามีคุณสมบัติต้านจุลชีพต้านเชื้อรา

และต้านอนุมูลอิสระส่วนน้ำมันหอมระเหยนั้นKhattaketal.(2014)ได้รายงานผลงานวิจัยจากนักวิจัย

หลายคณะที่ศึกษาน้ำมันหอมระเหย ว่ามีคุณสมบัติต้านจุลชีพ ต้านพิษ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านไวรัส

ตา้นปรสติและกระตุ้นการทำงานของทางเดินอาหาร ซึ่งคุณสมบัติของสารทั้งสองดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ

ในการทำลายเชื้อมัยโคพลาสมาตั้งแต่เริ่มเลี้ยงจนกระทั่งไก่อายุ37วัน

คะแนนเฉลี่ยรอยโรคของถุงลมช่องอกที่ประเมินด้วยตาเปล่าและท่อลมที่ประเมินทางจุลพยาธิ

วิทยาที่อายุ 28 และ 37 วัน นั้น พบว่า คะแนนเฉลี่ยรอยโรคของถุงลมนั้นค่อนข้างต่ำและไม่พบความ

แตกต่างของไก่ที่อายุ 28 และ 37 วัน แสดงว่าปัญหาถุงลมอักเสบในวันที่ประเมินนั้นพบน้อย ขณะที่

คะแนนเฉลีย่รอยโรคของทอ่ลมไกท่ีอ่ายุ28วนัพบคอ่นขา้งสงูในกลุม่ที่ 1 (ไดร้บัยาทลิมโิคซนิและอมอ็ก-

ซิซิลลิน)และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)กับกลุ่มที่ 2 (ได้รับสารเสริมโปรตีน)และกลุ่มที่ 3

(ได้รับสารสกัดกระเทียมและน้ำมันหอมระเหย) สำหรับไก่ที่อายุ 37 วัน นั้นคะแนนเฉลี่ยรอยโรคของ

ท่อลมค่อนข้างสูงในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2และพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05)กับกลุ่มที่3

ซึ่งพบคะแนนเฉลี่ยรอยโรคต่ำสุด แสดงให้เห็นว่าไก่กลุ่มที่ 3 ซึ่งควรจะเป็นกลุ่มควบคุมแต่เนื่องจากการ

ทดลองนี้ทำในพื้นที่การเลี้ยงจริงในฟาร์มซึ่งเลี้ยงเป็นจำนวนมาก ซึ่งฟาร์มดังกล่าวมีการให้สารสกัดจาก

กระเทียมและน้ำมันหอมระเหยอยู่แล้วและเกรงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใดเลย

จงึไดน้ำสารสกดัจากกระเทยีมและนำ้มนัหอมระเหยทีใ่ชอ้ยูเ่ปน็ปกตใิหไ้กใ่นกลุม่ที่ 3 แสดงใหเ้หน็วา่การไดร้บั

สารสกัดที่มีคุณสมบัติที่ดีต่างๆ(Crossetal.,2011;Khattaketal.,2014)สามารถลดปัญหาทางเดิน

หายใจได้การทีค่ะแนนเฉลีย่รอยโรคของทอ่ลมไกท่ีอ่ายุ37วนัสงูทัง้3กลุม่นัน้อาจเกดิความผดิพลาด

เนื่องจากวันที่ทำการผ่าซากนั้นไก่อยู่ในกล่องพลาสติกและวางนอกอาคารซึ่งสภาพแวดล้อมขณะนั้น

ค่อนข้างร้อนทำให้ไก่แสดงอาการหอบหายใจเสียงดังและเร็วจึงอาจมีผลต่อคะแนนรอยโรคของท่อลม
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คุณลักษณะไก่เนื้อที่อายุ 40 – 42 วันซึ่งถูกประเมินที่โรงฆ่านั้น พบว่ากลุ่มที่ 1 มีแนวโน้ม

คุณลักษณะดีที่สุดตามมาด้วยกลุ่มที่3และกลุ่มที่2ตามลำดับแต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติโดยไก่กลุ่มที่2มีคุณลักษณะที่ด้อยสุดคือร้อยละของไก่ที่มีชีวิตน้ำหนักตัวไก่เฉลี่ยอัตราการ

แลกเนื้อ และร้อยละที่พบซีอาร์ดี สำหรับไก่กลุ่มที่ 1 (ได้รับยาทิลมิโคซิน และอม็อกซิซิลลิน) และ

กลุ่มที่ 3 (ได้รับสารสกัดกระเทียมและน้ำมันหอมระเหย) มีคุณลักษณะไก่เนื้อที่ดีกว่ากลุ่มที่ 2 ในด้าน

ร้อยละของไก่ที่มีชีวิต อัตราแลกเนื้อ ร้อยละที่พบซีอาร์ดี และน้ำหนักตัวไก่เฉลี่ย แต่ไม่พบความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้คำนวณค่าใช้จ่ายด้านยา หรือสารเสริมโปรตีน หรือสาร

สกัดกระเทียมและน้ำมันหอมระเหย

ทั้งนี้ปัญหาด้านเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต การดื้อยา

ต้านจุลชีพเป็นหนึ่งในภัยคุกคามทางสุขภาพที่สำคัญ ปัจจุบันแม้จะยังไม่สามารถประมาณขนาดของปัญหา

เชื้อดื้อยาจากสัตว์สู่มนุษย์ แต่จากรายงานการศึกษาที่สำคัญระดับโลกโดยการสนับสนุนของรัฐบาลแห่ง

สหราชอาณาจักรซึ่งได้เผยแพร่ผลการศึกษาในปี ค.ศ. 2016 เรื่อง Tackling drug-resistant infection

globally:Final report and recommendationซึ่งองค์การอนามัยโลก(WHO)องค์การสุขภาพสัตว์โลก

(OIE) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ยอมรับและนำข้อมูลมาใช้อ้างอิง

รายงานดังกล่าวคาดว่าปัจจุบันทั่วโลกมีคนเสียชีวิตจากปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพประมาณ700,000 ราย

และหากไม่มีการแก้ปัญหาAMRในปีค.ศ.2050คาดว่าการเสียชีวิตจะสูงถึง10ล้านคนต่อปีประเมิน

เป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 3.5 พันล้านล้านบาท (100 trillion USD) โดยทวีปเอเชียและ

แอฟริกาจะเสียชีวิตมากที่สุดคือ4.7และ4.2ล้านคนตามลำดับ(O’NeillJ.,2016.)

ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ปีกเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ

4 ของโลก ให้ความสำคัญกับมาตรการลดการใช้ยา เพื่อจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ คณะรัฐมนตรีได้ให้

ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 เมื่อวันที่

17สิงหาคม2559โดยมีเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุภายในปี2564ที่สำคัญคือการป่วยจากเชื้อดื้อยา

ลดลงร้อยละ 50 การใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์และสัตว์ลดลงร้อยละ 20 และ 30 ตามลำดับ

ซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกำกับดูแล

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง (คณะกรรมการประสานและบูรณาการ

งานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ,2017)

สหภาพยุโรปได้จัดทำแนวทางการใช้ยาอย่างมีวิสัยทัศน์ (Guideline for the prudent use of

antimicrobial in veterinary medicine ลงประกาศใน official journal of European Union เมื่อวันที่

11 กันยายน 2558 เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมเชื้อดื้อยาของสมาชิก ซึ่งให้ความสำคัญ

กับการควบคุมกำจัดโรคโดยไม่ใช้ยา การให้ยาปฏิชีวนะต้องเป็นไปตามใบสั่งใช้ของสัตวแพทย์เท่านั้น

(COMMISSION NOTICE 2015/C 299/04, 2015) ผลการศึกษานี้สามารถใช้แนะนำสัตวแพทย์และ

เกษตรกร ในการใช้ยาสมเหตุผลอย่างมีวิสัยทัศน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่ต้องใช้ยาเพื่อ

ควบคุมโรค ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคู่กับการกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน
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กำจัดโรคในฝูงพ่อแม่พันธ์สัตว์ปีก ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถลดโอกาสรับเชื้อ และเชื้อดื้อยาได้หากบริโภค

ผลิตภัณฑ์ที่ปรุงสุกอย่างดีจนเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมาได้ถูกทำลายไป สำหรับผู้เลี้ยงและผู้เกี่ยวข้องใน

ฟาร์มสามารถลดโอกาสในการรับและแพร่เชื้อดื้อยาได้โดยการล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ทางฟาร์มจัดหาไว้ให้

และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ด้วยสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีเพื่อลดโอกาสที่ได้รับ

เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยสัตวแพทย์และฟาร์มสามารถร่วมมือหามาตรการควบคุมโรคโดยวิธีอื่น เพื่อลด

การใช้ยาต้านจุลชีพให้น้อยลงและใช้เมื่อจำเป็นตามคำแนะนำของสัตวแพทย์เท่านั้น



สรุป
การศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มที่1(ยาทิลมิโคซินที่ให้ไก่กินอายุ1–3วันและอม็อกซิซิลลินที่ให้ไก่

กินอายุ 26 – 28 วัน) ยังไม่สามารถกำจัดเชื้อเอ็มจีได้ แต่อาจช่วยด้านคุณลักษณะของไก่เนื้อได้ดีที่สุด

ตามมาด้วยกลุ่มที่ 3 (การให้สารสกัดกระเทียมและน้ำมันหอมระเหยที่ช่วงอายุต่างๆ) และ กลุ่มที่ 2

(สารเสริมโปรตีน)ตามลำดับแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อประกอบกับสถานการณ์การควบคุมเชื้อดื้อยา

และความจำเป็นในการลดการใช้ยาในสัตว์ ควรส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทน เช่น สารสกัด

กระเทียม ควบคู่กับน้ำมันหอมระเหย และสารเสริมโปรตีน เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมกว่าของการเลี้ยง

ไก่เนื้อซึ่งควรลดการใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อควบคุมโรค
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การศึกษาประสิทธิภาพของยาถายพยาธิไอเวอรเมคตินตอพยาธิ 

พยาธิไสเดือนที่ติดตามธรรมชาติในลูกมา 


สุรสีห์อุยสุวรรณ1*ดามพ์นราภรณ์1สุดจิตต์จุ่งพิวัฒน์2ปิยนันท์ทวีถาวรสวัสดิ์2

 

บทคัดย่อ 



ประสิทธิภาพที่ลดลงและการดื้อยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินต่อพยาธิไส้เดือนในลูกม้า

มีรายงานเกิดขึ้นทั่วโลกเนื่องจากพยาธิไส้เดือนก่อให้เกิดปัญหาทางคลินิกสำคัญทำให้ลูกม้าเสียชีวิต

ได้ จึงเกิดความกังวลและหาวิธีป้องกันการดื้อยา การใช้ยาถ่ายพยาธิอย่างถูกต้องทั้งขนาดตาม

น้ำหนักตัวม้า ความถี่ของการได้รับยาควรเว้นช่วงให้ได้ยาวนานที่สุด แต่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

ไข่พยาธิต่อสิ่งแวดล้อมมากเกินไป ประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมา

ประกอบการตัดสินใจการใช้ยา ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญใช้ป้องกันการเกิดปัญหาดื้อยา การศึกษา

ครั้งนี้จึงออกแบบเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคตินต่อพยาธิไส้เดือนที่ติดตามธรรมชาติ

ในลูกม้า ที่ไม่เคยได้รับยาถ่ายพยาธิมาก่อนเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งถูกเลี้ยงในสถานีเพาะเลี้ยงม้าฯ

ลูกม้า 13 ตัวได้รับยาไอเวอร์เมคตินชนิดป้อนให้กินทางปาก ขนาด 200 µg/kg แล้วประเมิน

ประสิทธิภาพของยาโดยการเก็บอุจจาระลูกม้าก่อนและหลังได้รับยาที่ 14 วัน เพื่อนำมาตรวจการ

ลดลงของไข่พยาธิไส้เดือน(fecaleggcountreduction)ด้วยวิธีMcMasterchambertechnique

ที่มี sensitivity เท่ากับ 50 epg ผลการทดลองพบว่าจำนวนไข่พยาธิก่อนและหลังได้รับยา

ไอเวอร์เม็คตินลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคติน

ยังคงสูงอยู่ที่ระดับ97.5%แต่เมื่อตรวจไข่พยาธิในวันที่21หลังได้รับยาถ่ายพยาธิพบมีม้าหนึ่งตัวที่

ไข่พยาธิสูงถึง 550 epg แสดงว่าอาจเกิดปัญหาดื้อยาในพยาธิไส้เดือนที่ติดอยู่ในลูกม้าตัวนี้

เป็นการบ่งชี้ประสิทธิภาพของยาลดต่ำลง แต่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรลูกม้าที่ศึกษาในครั้งนี้ยังคง

สูงและเหมาะสมในการนำยาไอเวอร์เมคตินมาใช้ควบคุมพยาธิไส้เดือน แต่ควรประเมิน

ประสิทธิภาพของยาเป็นประจำ



คำสำคัญ:ลูกม้าพยาธิไส้เดือนประสิทธิภาพไอเวอร์เมคติน
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Efficacy of ivermectin against ascarid natural infection in foals 
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Abstract 


Ivermectin resistance or efficacy reduction against ascarid in foals is global

issue due to most important clinical life threatening from ascarid is small intestine

impaction especially after deworming. This inevitable drug resistance push responsible

person changes the traditional practice of anthelmintic dosing to more strictly on

preciselydrugdosingbaseonbodyweightandreducedfrequencyofdewormingtolong

enough but environmentally egg contaminant does not seriously harm foal health and

anthelmintic drug must still has high efficacy. Drug efficacy is tested regularly by

performingfecalwormeggcountreductiontest(FWECRT)topreventdrugresistance.

The studydesigned todetermine theefficacyof ivermectin against ascarid innatural

infectioninfoalswhichneverbeenreceivedanthelminthicdrugfor6monthsatQueen

SaovabhaMemorialInstitute,PrachuapKhiriKhanprovince.Ivermectinoralpasteform

atdose200µg/kgwasgiventothirteenfoals.Fecaleggcountwasperformfromfecal

collection at day of treatment and repeat at day 7, 14 and 21 after treatment by

qualitative floating technique and McMaster technique with sensitivity 50 epgs to

measure the number of the ascarid eggs. FECRT showed that mean egg per gram

(EPG)resultwasdecreasedstatisticallysignificantat14dayposttreatment(p<0.05)

and give the efficacy of ivermectin high as 97.5%.One foal had high ascaris eggs

countto550epgat21aftertreatmentthismightbeearlyresistancesignfromascarid

worms infected in this foal but mean epg of the group shows high efficacy of

ivermectin to95.5%. Ivermectin showedhigh efficacy and canbeproperly used for

treatmentascaridinfoalsofthisfarmbutneedtobetestedforefficacyregularly.



Keywords:foals,ascarids,efficacy,ivermectin
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บทนำ
การติดพยาธิไส้เดือนในลูกม้าเกิดจากการกินไข่พยาธิหรือตัวอ่อนพยาธิระยะติดโรคซึ่งปนเปื้อนอยู่

ในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ การปนเปื้อนเกิดจากการถ่ายทอดจากม้าโตหรือแม่ที่เลี้ยงรวมกัน แต่ในกรณีของ

พยาธิไส้เดือน(Parascarid spp.)อาจพบไข่พยาธิปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอยู่ก่อนแล้วเนื่องจากไข่พยาธิมี

ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมได้ดี ดังนั้นการติดพยาธิไส้เดือนในลูกม้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถ

ควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำได้ ทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ยาถ่ายพยาธิ สายพันธุ์ของพยาธิไส้เดือนที่พบ

ติดในลูกม้ามี 2 สายพันธุ์ได้แก่ Parascrid	 univalens และ Parascarid equorum (Nielsen et al.,

2014)วงจรชีวิตของพยาธิ(prepatentperiod;PPP)อยู่ในช่วง70-84วันการปล่อยไข่พยาธิในลูกม้า

พบสูงสุด2ช่วงคือช่วงอายุที่91-120วันและ241-300วันลูกม้าอายุน้อยกว่า6เดือนมีความไวต่อ

การติดพยาธิไส้เดือนมากโดยพบการติดพยาธิสูงสุดที่อายุช่วง3-5เดือน(Donoghueetal.,2015)แต่

บางรายงานพบในช่วง5-8 เดือน(Relfetal,2013)ทำให้ลูกม้าในช่วงอายุนี้เป็นแหล่งแพร่ไข่พยาธิปน

เปื้อนสิ่งแวดล้อมได้มากเช่นเดียวกัน การก่อโรคในลูกม้าได้แก่ พยาธิตัวอ่อนระยะเคลื่อนตัวก่อให้เกิดการ

อักเสบของระบบทางเดินหายใจ จะพบอาการไอ มีน้ำมูกตั้งแต่เป็นเมือกใส เหนียวข้น จนถึงมีหนองปน

และการอักเสบของตับ ส่วนตัวเต็มวัยก่อให้เกิดการอักเสบของลำไส้เล็กที่เป็นแหล่งอาศัยของพยาธิ

ตัวเต็มวัย ซึ่งกรณีมีพยาธิจำนวนมากจะก่อให้เกิดอาการแคระเกร็น ผอม สุขภาพไม่สมบูรณ์ได้ ทำให้

พยาธิไส้เดือนยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในลูกม้า (Nielsen, 2016) ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายมีส่วนสำคัญ

ในการควบคุมพยาธิไส้เดือน ดังนั้นจึงพบปัญหาการติดพยาธิไส้เดือนในม้าโตอายุมากกว่า 2 ปีน้อย

เนื่องจากมีการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันเต็มที่แล้ว แต่ปัจจุบันพบไข่พยาธิไส้เดือนในม้าโตเพิ่มสูงขึ้น

(Nielsen et al., 2013) ปัญหาที่สำคัญของพยาธิไส้เดือนที่มีรายงานก่อให้เกิดอัตราการตายสูงในลูกม้า

ได้แก่ การพบภาวะอัดแน่นของลำไส้เล็กที่เกิดจากพยาธิตายหลังได้รับยาถ่ายพยาธิ (Donoghue et al.,

2015)โดยเฉพาะยาที่มีฤทธิ์ให้เกิดอัมพาตของพยาธิเช่นivermectin(Nielsenetal.,2016)การตรวจ

วินิจฉัยการติดพยาธิไส้เดือนในลูกม้าใช้การตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระ

ยาถ่ายพยาธิที่นิยมใช้ในม้าในปัจจุบันได้แก่ยาในกลุ่มmacrocycliclactoneมีตัวยาที่สำคัญได้แก่

ivermectinและmoxidectinมีรายงานปัญหาการใช้ยา ivermectinมาตั้งแต่ปี2545จากประสิทธิภาพ

ของยาลดลงจนไม่สามารถควบคุมการปล่อยไข่พยาธิไส้เดือนในอุจจาระของม้า(Reinemeyer,2012)และ

ที่รุนแรงคือปัญหาการดื้อยาของพยาธิ (resistance) (Craig et al., 2007)ซึ่งมีรายงานเกิดขึ้นทั่วโลกใน

เวลาต่อมา(BradyandNichols,2009,Nielsenetal.,2010และReinemeyer,2009)การดื้อยา

ถ่ายพยาธิเกิดจากวิธีการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การใช้ยาชนิดเดียวกันนานๆ การใช้ยาถี่เกินความ

จำเป็น การให้ยาไม่เต็มขนาดตามน้ำหนักตัวของม้า และที่สำคัญในลูกม้าการให้ยาในช่วงอายุ 1-2 เดือน

ซึ่งยังไม่มีความจำเป็นที่ลูกม้าจะได้รับยา เนื่องจากยังพยาธิตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเป็นพยาธิตัวเต็มวัยได้

การให้ยาประเภทที่ไปฆ่าพยาธิตัวแก่จึงไม่ได้ผลปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้นและเร่ง (selective pressure)

ให้พยาธิมีการพัฒนายีนส์ดื้อต่อยาถ่ายพยาธิเพื่อการอยู่รอด (Reinemeyer, 2009) และเมื่อเกิดปัญหา

การดื้อยาจะก่อให้เกิดปัญหาทางคลินิกของการติดพยาธิไส้เดือนขึ้นมาได้ (Schougaard and Nielsen,
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2007) ปัจจุบันจึงมีการให้ความรู้และปรับเปลี่ยนการจัดการและแนวความคิดในการให้ยาถ่ายพยาธิแก่ม้า

เพื่อพยายามรักษาประสิทธิภาพของยาที่มีใช้ในปัจจุบันให้ได้ยาวนานที่สุด โดยมีการมุ่งเน้นการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อลดการติดพยาธิในม้า เช่น การเก็บอุจจาระที่เป็นแหล่งปนเปื้อนของพยาธิ การทำความ

สะอาดสิ่งแวดล้อมที่ลูกม้าอาศัยอยู่ การลดความหนาแน่นของม้าที่เลี้ยงในแปลง การจัดการแปลงหญ้า

แบบหมุนเวียนหรือนำสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เข้ามาเลี้ยงรวมกัน ทางด้านแนวความคิดเรื่องการให้ยาถ่ายพยาธิแก่

ม้า มุ่งเน้นความแม่นยำของขนาดที่ให้ตามขนาดน้ำหนักตัวของม้า การลดความถี่ของการให้ยาถ่ายพยาธิ

แก่ม้าแต่ละตัว โดยให้ใช้ข้อมูลการตรวจนับไข่พยาธิ (Fecal egg count; FEC) เพื่อหาระดับไข่พยาธิต่อ

กรัมอุจจาระ (egg per gram; epg) ที่บ่งชี้ระดับการขับทิ้งไข่พยาธิที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม (egg

shedding)ของม้าแต่ละตัว(Nielsenetal.,2010)มากำหนดระดับที่เหมาะสมที่บ่งชี้ระยะเวลาการให้ยา

ถ่ายพยาธิเช่นที่ระดับ200-500epgเป็นระดับที่ควรให้ยาถ่ายพยาธิแก่ม้าตัวนั้นๆมากกว่าจะกำหนดให้

ยาตามระยะเวลาเช่นทุกๆ6-8สัปดาห์แก่ม้าทุกตัว(Larsenetal.,2011)ซึ่งแนวความคิดนี้สามารถ

ลดจำนวนครั้งการให้ยาแก่ม้า ลดค่าใช้จ่ายและชะลอการพัฒนาดื้อยาของพยาธิได้ (Lester et al.,

2015และMolentoetal.,2008)แต่ในลูกม้าอายุน้อย2เดือนถึง1ปี เป็นแหล่งของการปนเปื้อน

พยาธิในสิ่งแวดล้อมการให้ยาถ่ายพยาธิจะแบ่งเป็นช่วงอายุเพื่อควบคุมพยาธิไส้เดือนและพยาธิสตรองกาย

(Schougaard and Nielsen, 2007) และสุดท้ายการทดสอบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิที่ใช้อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิต่อพยาธิที่ติดในม้าและสิ่งแวดล้อมที่เลี้ยงอยู่

(Larsen et al., 2011) เนื่องจากการนำยาที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือมีการดื้อยาของพยาธิในสิ่งแวดล้อม

นั้นๆมาใช้เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเพราะจะทำให้พยาธิดื้อต่อยาเมื่อสัมผัสยาได้และในที่สุดจะส่งผลร้ายต่อ

สุขภาพของม้าที่เลี้ยงด้วยการประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิที่เป็นมาตรฐาน(goldstandard)ใน

ปจัจบุนั ไดแ้ก่การหาการลดลงของไขพ่ยาธใินอจุจาระกอ่นและหลงัไดร้บัยา (Fecal eggcount reduction

test; FECRT) (Vidyashankar, Hanlon and Kaplan, 2012) และการหาช่วงระยะเวลาที่ม้ากลับมาติด

พยาธิซ้ำหลังได้รับยา(Eggreappearancetime;ERT)การแปลผลการให้ยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินใน

การรักษาสามารถแยกได้เป็นให้ผลประสิทธิภาพดี(effective)เมื่อFECRTสูงกว่า99.9%แต่ถ้าอยู่ใน

ช่วง95-98%อาจสงสัยในประสิทธิภาพและถ้าต่ำกว่า95%พิจารณาว่าเกิดดื้อยาได้(Duncanetal.,

2002และNielsenetal.,2013)

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ มีภาระกิจสำคัญในการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ

เซรุ่มรักษาพิษงูต่างๆ โดยใช้ม้าเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต ลูกม้าที่เลี้ยงผลิตจากพ่อแม่พันธุ์ที่มีอยู่ใน

สถานีเพาะเลี้ยงม้าฯได้ปีละประมาณ25-30ตัวเพื่อรองรับการผลิตเซรุ่มที่มีความต้องการใช้งานสูงและ

มีม้าจำนวนมากถูกเลี้ยงที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าฯปัจจุบันมีทั้งสิ้นประมาณ400ตัว การใช้ยาถ่ายพยาธิเป็น

เครื่องมือที่สำคัญในการนำมาใช้ควบคุมพยาธิภายในลำไส้ของม้า เป็นปัจจัยหนึ่งให้ม้ามีสุขภาพเหมาะสม

ต่อการนำไปใช้ในงานผลิตเซรุ่ม แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาถ่ายพยาธิมีราคาแพงทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่ม

สูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้จึงต้องมีประสิทธิภาพในการควบคุมพยาธิ การศึกษาประสิทธิภาพของยาที่ใช้

อยู่เป็นประจำจึงเป็นสิ่งจำเป็น การศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินที่
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ถูกใช้มานานถึง 13 ปี ยังมีความเหมาะสมต่อการใช้หรือการปรับเปลี่ยนยาตัวใหม่กรณีมีการดื้อยาเกิดขึ้น

และเพื่อประเมินสภาวะการติดพยาธิไส้เดือนและสุขภาพในลูกม้าที่จะถูกนำมาใช้ในงานผลิตเซรุ่มในอนาคต

 

การทดลอง
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ลูกม้าที่ใช้ในการทดลอง เป็นลูกม้าพันธุ์ผสม คละเพศ อายุ 2-8 เดือน จำนวนทั้งหมด 13 ตัว

ถูกคัดเลือกด้วยวิธี Simple randomizedmethod เก็บตัวอย่างอุจจาระจากลูกม้าโดยวิธีการล้วงทวารหนัก

ก่อนได้รับยาถ่ายพยาธิ (day0) และหลังได้รับยาถ่ายพยาธิในสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3 เพื่อนำมาตรวจหา

ไข่พยาธิไส้เดือนแบบqualitativeด้วยวิธีFloatationtechniqueและquantitativeเพื่อตรวจนับจำนวน

ไข่พยาธิไส้เดือนต่ออุจจาระ1กรัม(Eggspergram;EPG)ด้วยวิธีMcMasterChamberTechnique

ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองสำหรับโครงการวิจัย จากคณะกรรมการ

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของสถานเสาวภาสภากาชาดไทย(No.3/2014)

ขั้นตอนการทำFloatationtechnique

ชั่งอุจจาระประมาณ 2 กรัม ใส่ลงในกระบอกพลาสติก เบอร์ 4 ผสมสารละลายน้ำเกลืออิ่มตัว

(SaturatedNormalSaline)คนให้เข้ากันแล้วกรองด้วยตะแกรงเพื่อแยกกากอุจจาระออกจากสารละลาย

โดยเทลงในกระบอกพลาสติกขนาดเบอร์ 1จนปริ่มปิดด้วยcoverglassขนาด22x22ทิ้งไว้5นาที

เพื่อให้ไข่พยาธิลอยขึ้นมาติดกับcoverglassแล้วนำcoverglassไปวางบนslide เพื่อส่องดูด้วยกล้อง

จุลทรรศน์ที่กำลังขยาย10Xนับจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนที่พบและบันทึกผลที่ได้

ขั้นตอนการทำMcMasterChamberTechnique

ชั่งอุจจาระ จำนวน 4 กรัม ใส่ในกระบอกพลาสติก เบอร์ 4 ผสมสารละลายน้ำเกลืออิ่มตัว

จำนวน56มิลลิลิตรคนให้เข้ากันทำการกรองด้วยตะแกรงเพื่อแยกกากอุจจาระออกจากสารละลายโดย

เทลงในกระบอกพลาสติกขนาดเบอร์4คนสารละลายให้เข้ากันแล้วดูดสารละลายที่ผ่านการกรองแล้วใส่ใน

McMasterchamberจนเต็มตั้งทิ้งไว้ประมาณ5นาทีจึงนำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย10x

เพื่อนับปริมาณไข่พยาธิที่พบและบันทึกผลที่ได้

การให้ยาถ่ายพยาธิ

วัดน้ำหนักลูกม้าด้วยสายวัดน้ำหนักม้า (weight tape) โดยวัดจากเส้นรอบอก เพื่อใช้คำนวณ

ปริมาณยาIvermectin(Ivermectin®Paste1.87%TM)ที่ขนาด200µg/kgให้ยาถ่ายพยาธิตามสเกลที่

บอกน้ำหนักบนภาชนะบรรจุยาม้าได้รับยาด้วยวิธีการป้ายให้กินทางปาก

การประเมินประสิทธิภาพยาถ่ายพยาธิ

นับจำนวนไข่พยาธิที่ตรวจพบในอุจจาระลูกม้าแต่ละตัวและนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยของไข่พยาธิ

ไส้เดือนที่ตรวจพบในอุจจาระ 1 กรัม (Mean EPG) ของม้า 13 ตัว แล้วนำมาหาอัตราไข่พยาธิที่ลดลง

(FecalEggsCountReduction;FECR)ของม้าแต่ละตัวและของกลุ่ม โดยการเปรียบเทียบจากปริมาณ
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ของไข่พยาธิก่อนการทดลอง(D0)กับหลังการให้ยาถ่ายพยาธิของม้าที่1,2และ3สัปดาห์(D7,D14,

D21)ตามลำดับดังสมการ



วัดน้ําหนักลูกมาดวยสายวัดน้ําหนักมา (weight tape) โดยวัดจากเสนรอบอก เพื่อ ใชคํานวณปริมาณยา  119 

Ivermectin (Ivermectin® Paste 1.87%TM) ที่ขนาด  200 µg/kg ใหยาถายพยาธิตามสเกลที่บอกน้ําหนักบน120 

ภาชนะบรรจุยา แตเพ่ือปองกันการสูญเสียของยาจึงไดเพ่ิมน้ําหนักมาแตละตัวอีก 50 กก. เพื่อใหไดขนาดยา121 

ที่เต็มที่ มาไดรับยาดวยวิธีการปายใหกินทางปาก  122 

การประเมินประสิทธิภาพยาถายพยาธิ 123 

นับจํานวนไขพยาธิที่ตรวจพบในอุจจาระลูกมา แตละตัว และนํามาคํานวณหาคาเฉล่ียของไข พยาธิ124 

ไสเดือนที่ตรวจพบในอุจจาระ 1 กรัม (Mean EPG) ของมา 13 ตัว แลวนํามาหาอัตราไขพยาธิที่ลดลง (Fecal 125 

Eggs Count Reduction; FECR) ของมาแตละตัวและของกลุม โดยการเปรียบเทียบจากปริมาณของไขพยาธิ126 

กอนการทดลอง (D0) กับหลังการใหยาถายพยาธิ ของมา ที่ 1, 2 และ 3 สัปดาห (D7, D14, D21) ตามลําดับ 127 

ดังสมการ 128 

 129 

𝐹𝐸𝐶𝑅% = [𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡(𝐸𝑃𝐺) − 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡(𝐸𝑃𝐺)]
𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡(𝐸𝑃𝐺) × 100  

 130 

การพิจารณาภาวะดื้อยาถายพยาธิไอเวอรเม็คติน เมื่อคา FECR จากการใช arithmetric means นอยกวา 95% 131 

ตามคําแนะนําของ World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAWP) 132 

guidelines (Duncan et al., 2002) 133 

การแปลผลทางสถิต ิ134 

คาที่ไดนําไป เปรียบเทียบ ความแตกตาง เพื่อดูระดับนัยสําคัญทาง สถิติโดยใชสถิติวิเคราะหชนิด 135 

paired t-test (t-test แบบ dependent)  136 

ผลการทดลอง 137 

 จากการศึกษาการติดพยาธิไสเดือนในลูกมา  (ตารางท่ี 1) พบจํานวนไขพยาธิไสเดือนตอกรัม138 

อุจจาระกอนไดรับยาในลูกมาทั้ง 13 ตัว มากนอยแตกตางกันไป ตั้งแต <50ฟอง จนถึง 9400 ฟอง โดยมี139 

คาเฉล่ียอยูที่ 1976 ฟอง หลังไดรับยาถายพยาธิแลว 7 วัน จํานวนไขพยาธิไสเดือนมีการเปล่ียนแปลงอยาง140 

ชัดเจน (รูปท่ี 1) โดยลูกมาจํานวน 10 ตัว (76.92%) มีจํานวนไขพยาธิไสเดือนลดลง   แตจํานวน 2 ตัว คือ141 

เบอร4 และ10 (15.38%) มีจํานวนไขพยาธิไสเดือนเพิ่มขึ้น และมีจํานวน 1 ตัว (7.69%) มีจํานวนไขพยาธิ142 

ไสเดือนเทาเดิม คาเฉล่ียไขพยาธิของกลุมอยูที่ 969±1997 ฟอง ลดลง 50.96 % เมื่อเปรียบเทียบกับกอนไดรับ143 

ยาถายพยาธิ หลังไดรับยาไอเวอรเมคตินแลว 14 วัน เทียบกับวันที่ 7 หลังปอนยา พบวา จํานวนของไขพยาธิ144 

ไสเดือนมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนเชนกัน โดยมีลูกมาจํานวน 7 ตัว (53.85%) ที่จํานวนไขพยาธิไสเดือน145 

ลดลง  และจํานวน 6 ตัว (46.15%) ที่จํานวนไขพยาธิไสเดือนอยูในระดับต่ํา (<50 epg) เทาเดิม โดย คาเฉล่ีย146 

การพิจารณาภาวะดื้อยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็คตินเมื่อค่า FECR จากการใช้ arithmetric means

น้อยกว่า 95% ตามคำแนะนำของ World Association for the Advancement of Veterinary

Parasitology(WAAWP)guidelines(Duncanetal.,2002)

 

การแปลผลทางสถิติ
ค่าที่ได้นำไปเปรียบเทียบความแตกต่างเพื่อดูระดับนัยสำคัญทางสถิติโดยใช้สถิติวิเคราะห์ชนิด

pairedt-test(t-testแบบdependent)

ผลการทดลอง

จากการศึกษาการติดพยาธิไส้เดือนในลูกม้า (ตารางที่ 1) พบจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนต่อกรัม

อุจจาระก่อนได้รับยาในลูกม้าทั้ง 13 ตัว มากน้อยแตกต่างกันไป ตั้งแต่ <50 ฟอง จนถึง 9,400 ฟอง

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,976 ฟอง หลังได้รับยาถ่ายพยาธิแล้ว 7 วัน จำนวนไข่พยาธิไส้เดือนมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน(รูปที่ 1) โดยลูกม้าจำนวน10ตัว (76.92%)มีจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนลดลง

แต่จำนวน2ตัวคือเบอร์4และ10(15.38%)มีจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนเพิ่มขึ้นและมีจำนวน1ตัว

(7.69%) มีจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนเท่าเดิม ค่าเฉลี่ยไข่พยาธิของกลุ่มอยู่ที่ 969±1997 ฟอง ลดลง

50.96% เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับยาถ่ายพยาธิ หลังได้รับยาไอเวอร์เมคตินแล้ว 14 วัน เทียบกับ

วันที่7หลังป้อนยาพบว่าจำนวนของไข่พยาธิไส้เดือนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเช่นกันโดยมีลูกม้า

จำนวน 7 ตัว (53.85%) ที่จำนวนไข่พยาธิไส้เดือนลดลง  และจำนวน 6 ตัว (46.15%) ที่จำนวน

ไข่พยาธิไส้เดือนอยู่ในระดับต่ำ (<50 epg) เท่าเดิม โดยค่าเฉลี่ยจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนของกลุ่ม 50±0

ฟอง จำนวนไข่ลดลง 94.84% และเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับยาถ่ายพยาธิ พบว่าการลดลงของไข่

พยาธิและประสิทธิภาพของยาอยู่ที่ระดับ 97.5% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และข้อมูลหลังได้

รับยาไอเวอร์เมคตินที่21วันเปรียบเทียบกับ14วันหลังป้อนยาพบว่ามีลูกม้าจำนวน12ตัว(92.31%)

ยังคงพบจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนในระดับต่ำ (<50 epg) แต่พบลูกม้า 1 ตัว (หมายเลข 2) (7.69%)

มีจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าเฉลี่ยจำนวนไข่พยาธิไส้เดือนของกลุ่มอยู่ที่ระดับ 88±139 ฟอง

หรือจำนวนไข่พยาธิเพิ่มขึ้น 76%ทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงมาอยู่ที่ระดับ 95.5% เมื่อเปรียบเทียบ

กับก่อนได้รับยาถ่ายพยาธิ
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ตารางที่ 1 แสดงจำนวนไข่พยาธิพยาธิไส้เดือนของลูกม้ารายตัว และค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ก่อนได้รับยาถ่ายพยาธิ (วันที่ 0)

และที่7,14และ21วันหลังได้รับยาไอเวอร์เมคติน



หมายเลขลูกม้า วันที่0 วันที่7 วันที่14 วันที่21
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<50
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<50

<50

<50

<50
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<50

<50

<50
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<50

<50

<50

<50
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<50

<50

<50

<50

<50

<50

ค่าเฉลี่ย 1976 2728.1 969 1997.3 50 0 88 138.7

<50คือให้ผลบวกกับFloatationtechniqueแต่ให้ผลลบกับการนับด้วยวิธีMcMasterchambertechnique



 161 

 162 

 163 

รูปท่ี 1 แสดงคาเฉล่ียไขพยาธิตอกรัมอุจจาระในลูกมา กอนและหลังไดรับยาไอเวอรเมคติน 164 

 165 

สรุปและวิจารณผลการทดลอง 166 

ในการศึกษาครั้งนี้พบไข พยาธิไสเดือน ในมากอนไดรับยาถายพยาธิ ตั้งแต <50 ฟอง จนถึง  9400 167 

ฟอง เฉล่ีย 1976±2728.1 ฟอง ซ่ึงอยูในระดับสูงสอดคลองกับชวงอายุของลูกมาที่นํามาศึกษา เฉล่ีย  166±43 168 

วัน เปนชวงที่ปลอยไขพยาธิสูงสุด แต พบวาขอมูลมีความแปร ปรวนของมาแตละตัว ดูไดจากคา standard 169 

deviation ที่สูง ซ่ึงปจจัยหนึ่งเนื่องมาจากมาถูกเล้ียงในแปลงปลอยตามธรรมชาติการติดพยาธิจึงมีความ170 

แตกตางกันไปตามส่ิงแวดลอมท่ีอาศัยอยู (Luksovsky et al., 2012) สวนประสิทธิภาพของยาถายพยาธิไอ171 

เวอรเมคตินตอพยาธิพยาธิไสเดือนที่ติดในลูกมาตามธรรมชาติ โดยคิดจากคาเปอรเซ็นตจํานวนไขพยาธิที่172 

ลดลง (% Fecal egg count reductuction; %FECR) หลังจากไดรับยาเปนเวลา 14 วัน  พบสูงถึง 97.5% 173 

แตกตางกับคาปริมาณไขพยาธิในวันที่ 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จึงถือไดวายาถายพยาธิไอเวอร174 

เมคตินยังคงมีประสิทธิภาพสูงตอพยาธิไสเดือน ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเริ่มพบปญหาประสิทธิภาพ175 

ของยาท่ีลดลง (Molento et al., 2008, Bishop et al., 2014, Bellaw et al., 2016) และปญหาการดื้อยา ทั้งจาก176 

การทดลองโดยใหลูกมากินไขพยาธิไสเดือนที่อางวาดื้อตอยาไอเวอรเมคติน และสองสัปดาหตอมาใหยาไอ177 

เวอรเม คตินแกลูกมา พบวาการลดลงของไขพยาธิในอุจจาระของลูกมาอยูในระดับต่ําท่ีพิจารณาการเกิด178 

ภาวะดื้อยาได (Reinemeyer and Marchiondo, 2007) และตอพยาธิที่ติดจากธรรมชา ติ (Schougaard and 179 

Nielsen, 2007, Luksovsky et al., 2012, Armstrong et al., 2014) โดยการศึกษาของ Craig และคณะ พบ180 

ประสิทธิภาพของยาไอเวอรเมคตินที่สองสัปดาหหลังไดรับยาอยูที ่85% ซ่ึงเปนระดับที่ต่ํามาก (Craig et al., 181 
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สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง
ในการศึกษาครั้งนี้พบไข่พยาธิไส้เดือนในม้าก่อนได้รับยาถ่ายพยาธิตั้งแต่<50ฟองจนถึง9,400

ฟอง เฉลี่ย 1976 2728.1 ฟอง ซึ่งอยู่ในระดับสูงสอดคล้องกับช่วงอายุของลูกม้าที่นำมาศึกษาเฉลี่ย

166 43 วัน เป็นช่วงที่ปล่อยไข่พยาธิสูงสุด แต่พบว่าข้อมูลมีความแปรปรวนของม้าแต่ละตัว ดูได้จาก

ค่า standard deviation ที่สูง ซึ่งปัจจัยหนึ่งเนื่องมาจากม้าถูกเลี้ยงในแปลงปล่อยตามธรรมชาติการติด

พยาธิจึงมีความแตกต่างกันไปตามสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ (Luksovsky et al., 2012) ส่วนประสิทธิภาพ

ของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินต่อพยาธิพยาธิไส้เดือนที่ติดในลูกม้าตามธรรมชาติ โดยคิดจากค่า

เปอร์เซ็นต์จำนวนไข่พยาธิที่ลดลง(%Fecaleggcount reductuction;%FECR)หลังจากได้รับยาเป็น

เวลา 14 วัน  พบสูงถึง 97.5% แตกต่างกับค่าปริมาณไข่พยาธิในวันที่ 0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(p<0.05) จึงถือได้ว่ายาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินยังคงมีประสิทธิภาพสูงต่อพยาธิไส้เดือน ซึ่งแตกต่างจาก

การศึกษาอื่นๆ ที่เริ่มพบปัญหาประสิทธิภาพของยาที่ลดลง (Molento et al., 2008, Bishop et al.,

2014,Bellawetal.,2016)และปัญหาการดื้อยาทั้งจากการทดลองโดยให้ลูกม้ากินไข่พยาธิไส้เดือนที่อ้าง

ว่าดื้อต่อยาไอเวอร์เมคตินและสองสัปดาห์ต่อมาให้ยาไอเวอร์เมคตินแก่ลูกม้าพบว่าการลดลงของไข่พยาธิ

ในอุจจาระของลูกม้าอยู่ในระดับต่ำที่พิจารณาการเกิดภาวะดื้อยาได้ (Reinemeyer and Marchiondo,

2007)และต่อพยาธิที่ติดจากธรรมชาติ (SchougaardandNielsen,2007,Luksovskyetal.,2012,

Armstrong et al., 2014) โดยการศึกษาของ Craig และคณะ พบประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคตินที่

สองสัปดาห์หลังได้รับยาอยู่ที่85%ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำมาก(Craigetal.,2007)การศึกษานี้พบข้อมูลใน

วันที่ 7 หลังได้รับยาการลดลงของไข่พยาธิเพียง 50.96% เนื่องจากฤทธิ์ของยาไอเวอร์เมคตินในการฆ่า

พยาธิตัวแก่ใช้เวลาหลายวันและสามารถพบไข่พยาธิไส้เดือนหลังได้รับยาแล้ว 14 วัน (Schougaard and

Nielsen, 2007) ดังนั้นช่วงเวลาที่ 7 วันหลังได้รับยาไม่เหมาะสมในการนำมาใช้แปลผลประสิทธิภาพของ

ยาด้วยการทำ FECRT และข้อมูลในวันที่ 21 หลังได้รับยาพบไข่พยาธิไส้เดือนมีค่าลดลงที่มากกว่า 95%

มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับค่าปริมาณไข่พยาธิในวันที่ 0อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)แต่

มีลูกม้าหนึ่งตัวพบระดับไข่พยาธิในอุจจาระเพิ่มขึ้น อาจแสดงถึงประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคตินที่ลดลง

ต่อพยาธิไส้เดือนที่ติดอยู่ในลูกม้าตัวนี้ หรืออีกนัยหนึ่งพยาธิไส้เดือนกลุ่มนี้ดื้อต่อยาไอเวอร์เมคติน ซึ่ง

ไข่พยาธิที่พบเกิดจากพยาธิตัวเมียที่รอดชีวิตจากการได้รับยาไอเวอร์เมคติน ไม่ใช่จากพยาธิตัวอ่อนในระยะ

เคลื่อนที่ที่อยู่ในปอดหรือตับที่ต้องใช้เวลาอีก2-3เดือนจึงจะพัฒนาเป็นพยาธิตัวแก่มาอยู่ในลำไส้เล็กส่วน

ข้อมูลที่ 14 และ 21 วันหลังได้รับยาพบไข่พยาธิในปริมาณน้อยกว่า 50 epg ทุกตัว จากการตรวจด้วย

วิธี qualitative floatation technique แสดงว่ามีพยาธิไส้เดือนในระดับต่ำที่ปล่อยไข่พยาธิออกมา แต่

ถูกควบคุมด้วยประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคตินได้ ดังนั้นการศึกษาประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิช่วย

ประเมินสถานะของยา และเปลี่ยนแปลงการจัดการเพื่อชะลอการพัฒนาการดื้อยาของพยาธิได้อย่าง

ทันท่วงทีเมื่อพบปัญหาการดื้อยาขึ้น

 อย่างไรก็ตามมีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคตินที่ยังคงสูงต่อ

พยาธิไส้เดือนที่ติดในลูกม้า ได้แก่ การศึกษาให้ยาไอเวอร์เมคตินทั้งชนิดป้ายให้กินและราดหลังในลูกม้า



45Journal of The Thai Veterinary Medical Association Under The Royal Patronage      

อายุ 7 เดือน โดยไม่พบไข่พยาธิตั้งแต่วันที่ 4หลังได้รับยาถ่ายพยาธิ และประสิทธิภาพสูงถึง 100%ที่

14วันหลังได้รับยา(Franciscoetal.,2011)แต่ในการศึกษาในม้าอายุ6เดือนถึง4ปีเฉลี่ย2.1ปี

ที่ยังคงพบมีการขับทิ้งไข่พยาธิไส้เดือนในม้าโตเหล่านี้ พบว่าประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เม็คตินต่อพยาธิ

ไส้เดือนยังคงสูง96.9%ซึ่งพบสอดคล้องกับอายุม้าที่เพิ่มขึ้น(Larsenetal.,2011)

เป้าหมายหลักของการควบคุมพยาธิควรมุ่งเน้นการลดการปนเปื้อนของไข่พยาธิในสิ่งแวดล้อมที่ม้า

อาศัยอยู่โดยการตรวจนับไข่พยาธิ(Fecaleggcount;FEC)เพื่อหาระดับไข่พยาธิต่อกรัมอุจจาระ(egg

per gram; epg)ที่บ่งชี้ระดับการขับทิ้งไข่พยาธิที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม (egg shedding) ของม้าแต่ละ

ตัว แล้วนำมากำหนดค่าระดับ epg ที่เหมาะสม (cutoff) ในการให้ยาถ่ายพยาธิแก่ม้า เพื่อลดการใช้ยา

ถ่ายพยาธิและป้องกันการไปเร่ง(selectivepressure)ให้เกิดการดื้อต่อยาถ่ายพยาธิจากข้อมูลการศึกษา

จะเห็นได้ว่าลูกม้าที่ติดพยาธิไส้เดือนและดื้อต่อยาไอเวอร์เมคตินมักเกิดในกลุ่มลูกม้าที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มที่มี

การสัมผัสยาถ่ายพยาธิในระดับที่ถี่มากหรือทุก 6-8 สัปดาห์ ซึ่งสั้นกว่าระยะ PPP ของพยาธิไส้เดือน

เนื่องจากไอเวอร์เมคตินมีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิตัวอ่อน (larvicidal) จึงทำให้มีพยาธิที่ไม่สัมผัสยา (refugia)

ลดน้อยลงทุกครั้งที่มีการให้ยาถ่ายพยาธิแก่ม้าทั้งในตัวม้าและในสิ่งแวดล้อม ทำให้พยาธิที่ไวต่อยามีจำนวน

น้อยลงหรือผลักดันให้เกิดการพัฒนายีนส์ดื้อยาเร็วขึ้น (Reinemeyer, 2009) เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ยังคง

ไวต่อยาถ่ายพยาธิ ซึ่งมักเป็นลูกม้าที่ติดพยาธิตามธรรมชาติและไม่ได้รับยาถ่ายพยาธิมาก สอดคล้องกับ

ลูกม้าที่เลี้ยงที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าฯซึ่งได้รับยาถ่ายพยาธิเพียง 2ครั้งต่อปี และเริ่มครั้งแรกที่อายุมากกว่า

2 เดือน ทำให้การสัมผัสยาของพยาธิไส้เดือนไม่เร็วเกิน PPP จึงพบว่าประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคติน

ยังคงสูง แม้ระดับ epg จะไม่สอดคล้องกับจำนวนพยาธิที่ติดอยู่ในตัวม้า (Schougaard and Nielsen,

2007) โดยเฉพาะในลูกม้า (Nielsen et al., 2010) และพยาธิไส้เดือนสวนใหญ่พยาธิจะอยู่ในระยะตัว

อ่อน (immature, L4) ที่ยังไม่สามารถผลิตไข่ได้ และพยาธิตัวเมียมีความแตกต่างของระดับการวางไข่

พยาธิ(fecundity)ที่แตกต่างกัน(Bellawetal.,2016)แต่ยังคงนำepgมาใช้ศึกษาประสิทธิภาพของ

ยาถ่ายพยาธิ โดยดูระดับร้อยละของการลดลงของไข่พยาธิก่อนและหลังได้รับยา ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณี

พบปัญหาการดื้อยาของพยาธิไส้เดือนต่อยาไอเวอร์เมคติน มีหลายๆการศึกษาพบว่าพยาธิไส้เดือนยังคง

ไวต่อยากลุ่มเบนดาโซลและไพเรนเทลได้(ReinemeyerandMarchiondo,2007)ดังนั้นการใช้ยากลุ่มที่

ยังคงมีประสิทธิภาพจะช่วยควบคุมพยาธิในม้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดโรคทางคลินิกที่

สำคัญได้
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การศึกษาเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์

ปีกจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกจำนวน 28 แห่ง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม

2559โดยเก็บตัวอย่างทั้งหมด1,163รุ่นการผลิตเป็นจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น5,815ตัวอย่างพบ

การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก 327 ตัวอย่าง มีรุ่นการผลิตที่มีการปนเปื้อน

เชื้อแซลโมเนลลาอย่างน้อย1ตัวอย่างจำนวน187รุ่นการผลิตโดยการศึกษานี้ได้นำปัจจัยต่างๆ

ในกระบวนการผลิตสัตว์ปีกในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก มาศึกษาความสัมพันธ์กับการพบเชื้อ

แซลโมเนลลาปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ เช่นการตรวจมูลสัตว์ปีกที่ฟาร์มสัตว์ปีกการคัดซากสัตว์ปีกที่

มีวิการออกก่อนจะเข้าสู่กระบวนการผลิต วิธีการล้วงเครื่องในสัตว์ปีกที่แตกต่างกัน ความถี่ในการ

เปลี่ยนน้ำในบ่อลวกและถังชิลเลอร์ และชนิดของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก ผลการศึกษาพบความชุก

ของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกและในระดับรุ่นการผลิตคิดเป็นร้อยละ

5.62และ 16.08ตามลำดับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา

ในแต่ละรุ่นการผลิต พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การพบเชื้อแซลโมเนลลาปนเปื้อนในแต่ละรุ่น

การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกสูงกว่าเมื่อไม่มีปัจจัยดังกล่าว คือ การที่สัตว์ปีกมาจากฟาร์มสัตว์ปีกที่มี

เชื้อแซลโมเนลลาในมูลสัตว์การล้วงเครื่องในในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ

ความถี่ของการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกและถังชิลเลอร์เพียงครั้งเดียว ในขณะที่ชนิดผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่

ไม่มีกระดูกและหนัง และเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พบเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนเชื้อ

แซลโมเนลลาที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ(p-value<

0.01) ในส่วนการหาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในระดับตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก
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พบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกมากขึ้น คือ การใช้เครื่องจักรช่วยตัดแต่ง

แทนคน (OR=2.39) และการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกและถังชิลเลอร์เพียงครั้งเดียวเมื่อหมดกะ

เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนน้ำมากกว่า 1 ครั้ง (OR=2.78) สำหรับปัจจัยที่มีผลทำให้การปนเปื้อน

เชื้อแซลโมเนลลาลดลงในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกคือชนิดเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือ(OR=3.78)ชนิดเนื้อ

อกเลาะกระดูกลอกหนัง (OR=1.51) ที่ระดับนัยสำคัญ (p-value < 0.05) ในขณะที่การคัดออก

ของซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นปัจจัยที่สามารถลดโอกาสปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา

ในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก(OR=0.93)ที่ระดับนัยสำคัญ(p-value<0.05)



คำสำคัญ:โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา
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Abstract



The risk factors of Salmonella contamination in poultrymeat processingwere

determined in 28 exported poultry slaughterhouses from January to December 2016.

Thesampleswerecollected1,163Lotwhichwere5,815samples.ThetotalSalmonella

contaminated poultry meats were found in 327 samples from 187 Lot which were

contaminated at least 1 sample in Lot. This study has taken various factors in the

processing process in the exported-poultry slaughterhouses to study the relationwith

Salmonellacontaminationinpoultryproductssuchasbootswabatpoultryfarms,partial

condemnation of poultry carcass before slaughtering, the different methods of

evisceration,thefrequencyofwaterchanginginthescaldingtankandthechillertank,

and the type of poultry meat product. The results showed that the prevalence of

SalmonellacontaminationinpoultrymeatsamplesandLotsampleswas5.62and16.08

percent,respectively.TheresultsofrelationshipbetweenSalmonellacontaminatedinLot

samplesshowedthefactors,thepoultrymeatfrompoultryfarmswhicharepositiveto

boot swab tests, the automaticallymachine evisceration, and the frequency ofwater

changing in the scalding tank and the chiller tank, resulted in higher percentage of

Salmonella contamination while the kind of poultry meat products such as skinless

bonelessbreast (SBB)andsaltedpoultrymeatpreparationwere the factors thatcan

reduce thepercentageofSalmonellacontamination inLotsamples,atp-value<0.01.

The result of Salmonella contamination in poultry meat samples showed the factors

whichincreasedtheSalmonellacontaminationwereusingmachineinprocessingprocess

(OR=2.39),theonlyonetimeoffrequencyofwaterchanginginthescaldingtankand

the chiller tank (OR=2.78) while the factors that can reduce the percentage of

Salmonella contamination in poultry meat samples were the salted poultry meat

preparation(OR=3.78)andthekindofpoultrymeatproducts(OR=1.51),atp-value<

0.05. While the partial condemnation to remove the poultry carcasses prior to

productionwas a significant factor in reducing of Salmonella contamination in poultry

meatsamples(OR=0.93)atp-value<0.05.



Keywords: Exported poultry slaughterhouse, Poultry meat, Salmonella

contamination
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คำนำ
โรคแซลโมเนลโลซิส (Salmonellosis) เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่สำคัญ จากเชื้อแบคทีเรียก่อ

โรคแซลโมเนลลาที่มีความสำคัญในด้านสาธารณสุข โดยเกี่ยวข้องกับการเกิดอาการอาหารเป็นพิษที่มี

รายงานเป็นอันดับต้นในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ประเทศแคนาดา

และประเทศอื่นๆ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559; European Food Safety Authority,

2009;Todd,1997)อาการที่พบจากการติดเชื้อแซลโมเนลลาในผู้ป่วยคือคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียอย่าง

รุนแรงและยังทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง(สุมณฑา,2545)ซึ่งปกติเชื้อแซลโมเนลลามีแหล่งที่พบ

อยู่ในลำไส้หรือทางเดินอาหารของมนุษย์และสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ปีก จึงมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อ

แบคทีเรียชนิดนี้จากลำไส้สัตว์มาสู่เนื้อสัตว์ที่คนนำมาบริโภคระหว่างขั้นตอนการผลิต โดยอาจเกิดการ

ปนเปื้อนตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก กระบวนการเชือดสัตว์ปีก จนถึงกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์ปีก

หรือการปนเปื้อนจากภายนอกเข้ามาสู่เนื้อสัตว์ปีก(Kusumaningrumetal.,2003)

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าสัตว์ปีกเพื่อการบริโภคที่สำคัญโดยประเทศ

ไทยอยู่ในสิบอันดับแรกของผู้ผลิตสินค้าสัตว์ปีกเพื่อการบริโภคของโลก และเป็นอันดับสามของผู้ส่งออก

สินค้าสัตว์ปีกเพื่อการบริโภคของโลก (Foreign Agricultural Service, United States Department of

Agriculture,2016)โดยข้อมูลการส่งออกปีพ.ศ.2558พบว่าประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกเพื่อ

การบริโภคจำนวน 6.79 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 8.85 หมื่นล้านบาท (สำนักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2559) โดยมีตลาดส่งออกหลัก คือ สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น โดย

แบ่งสัดส่วนเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศร้อยละ 70 และเพื่อการส่งออกร้อยละ 30 (กรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559) สำหรับการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการ

บริโภคนั้น สินค้าดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบกระบวนการผลิตและรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร

ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์และกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่ประเทศกลุ่มสหภาพ

ยุโรปให้ความสำคัญคือการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อแซลโมเนลลาสู่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกอ้างอิงตาม

ระเบียบCommissionRegulation(EC)No2073/2005(EuropeanUnion,2005)

แม้ว่าโรงฆ่าสัตว์จะมีการควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกให้มีมาตรฐาน แต่สามารถพบ

ปัญหาการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ได้ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ระดับ

ฟาร์มจนถึงขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการในโรงฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะการลวกถอนขนและการเอาเครื่องใน

ออกซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่สำคัญต่อการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา เนื่องจากการเอาเครื่องในออกมีความเสี่ยง

ต่อการฉีกหรือขาดของกระเพาะอาหารและลำไส้ ซึ่งมีเชื้อแซลโมเนลลาปนเปื้อนอยู่สูง (อนุชาและคณะ,

2550;FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNationsandWorldHealthOrganization,

2009) นอกจากนี้หลายประเทศทั่วโลกยังสามารถพบการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาจากตัวอย่างที่สุ่มเก็บ

มาจากแหล่งต่างๆ เช่น ตลาดค้าส่ง ตลาดค้าปลีก และในกระบวนการผลิต สำหรับการปนเปื้อนเชื้อ

แซลโมเนลลาในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ปีกนั้น พบว่าความชุกของเชื้อแซลโมเนลลามีความแตกต่างกัน

แล้วแต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต โดยสามารถพบความชุกของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาใน
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โรงฆ่าสัตว์ปีกได้หลากหลายอาจจะพบความชุกในระดับต่ำเพียง1.56%จากรายงานในประเทศโมร็อกโก

(Cohen et al., 2007) หรือพบความชุกสูงถึง 20% ในรายงานการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

(Russell, 2009) สำหรับประเทศไทยมีการรายงานความชุกของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในโรงฆ่า

สุกรภายในประเทศ ในจังหวัดเลยและขอนแก่นเท่ากับ 7% และ 41% ตามลำดับ (พิทักษ์และคณะ,

2548) โดยพบปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การไม่ใช้ราวแขวนในโรงฆ่าสัตว์ และแม้ว่าจะมีการศึกษาการ

ควบคุมการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นการเฝ้าระวัง ซึ่งการเก็บตัวอย่าง

แบบสุ่มในแต่ละจุดของกระบวนการผลิตในช่วงเวลาที่แตกต่างกันทำให้ข้อมูลขาดความต่อเนื่องไม่สามารถ

เชื่อมโยงหรือหาความสัมพันธ์ของข้อมูลตลอดกระบวนการผลิตได้ รวมถึงการศึกษาระบาดวิทยาของการ

ปนเปื้อนของเชื้อแซลโมเนลลาในโรงฆ่าสัตว์สัตว์ปีกเพื่อการส่งออกยังคงมีจำกัด ดังนั้นวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อหาความชุกของเชื้อแซลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก

และหาปัจจัยเสี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อแซลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก

นอกจากนี้ยังได้ทำการเก็บตัวอย่างมูลสัตว์ปีกด้วยวิธี (boot swab) จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกซึ่งเป็นต้นทาง

ของกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ปีกเพื่อเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนในเนื้อ

สัตว์ปีกด้วย



อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกจำนวนทั้งหมด 28 โรงฆ่าในการศึกษานี้มีลักษณะดังนี้ คือ โรงฆ่า

สัตว์ปีกเหล่านี้ต้องได้รับรองการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร(GoodManufacturingPractice:GMP)ได้

รับรองการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิต (Hazard Analysis Critical

Control Point: HACCP) จากกรมปศุสัตว์ และมีสัตวแพทย์ประจำโรงงานของกรมปศุสัตว์ควบคุมและ

ตรวจสอบกระบวนการผลิต โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกท้ายสายพาน (Official

sample)ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2559อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งจำนวนทั้งหมด1,163รุ่น

การผลิต (Lot)1 รวมทั้งสิ้น 5,815 ตัวอย่าง2 ส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื้อแซลโมเนลลาที่ห้องปฏิบัติการ

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์

วิธีการเก็บตัวอย่างและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1)การเก็บตัวอย่างเนื้อท้ายสายพาน(Officialsample)มีขั้นตอนโดยย่อคือดำเนินการเก็บตัว

อย่างเนื้อไก่5ตัวอย่างจากรุ่นการผลิตเดียวกันแยกใส่ถุงปริมาณ500กรัม/ตัวอย่างปิดปากถุงให้สนิท

แช่น้ำแข็งแล้วทำการขนส่งทันทีไปยังห้องปฏิบัติการของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์

1 นิยาม รุ่นการผลิต (Lot) คือ กลุ่มการผลิตสินค้าที่ผลิตภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน (Department of Livestock Development,

 MinistryofAgricultureandCooperatives,2005)
2 1รุ่นการผลิตทำการเก็บ5ตัวอย่างตามRegulation(EC)No2073/2005amend1086/2011เรื่องการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์

 ปีกเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารจากเชื้อแซลโมเนลลา(EuropeanUnion,2011)
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เพื่อทำการเพาะแยกเชื้อแซลโมเนลลา (ส่วนตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบ

และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์, 2557) โดยผลการตรวจอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานด้าน

จุลชีววิทยาของสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกของกรมปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,

2551)

2) การเก็บข้อมูลภายในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก โดยข้อมูลที่เก็บประกอบด้วยข้อมูลปัจจัย

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ณ จุดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพซากสัตว์ปีกจาก 3 จุด คือ

จุดตรวจซากสัตว์ปีกหลังการฆ่า (post-mortem), จุดล้างซากสัตว์ปีกก่อนลดอุณหภูมิซาก (inside-

outsidewasher)และจุดหลังจากซากสัตว์ปีกผ่านการลดอุณหภูมิ(afterchilling)นอกจากนี้มีการเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการทำงานในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก คือ วิธีการล้วงเครื่องใน วิธีการ

ตัดแต่งเนื้อสัตว์ปีก ความถี่ในการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกขนและถังชิลเลอร์ ตามรายละเอียดและคำจำกัด

ความในตารางที่1

3) การเก็บตัวอย่างมูลสัตว์ปีกด้วยวิธี boot swab จากฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อแต่ละแห่งที่ส่งสัตว์ปีก

เข้าเชือดที่โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกในการศึกษานี้ โดยวิธี boot swab เป็นวิธีการเก็บตัวอย่างตาม

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการควบคุมโรคแซลโมเนลลาสำหรับสัตว์ปีก (กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์,2553)กล่าวโดยย่อคือสวมอุปกรณ์ เช่น tubegauzesockหรือถุงเท้าที่เหมาะสมทับ

รองเท้าเดินให้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ50ของโรงเรือนทำการเก็บตัวอย่างbootswabจำนวน2คู่และ

ตัวอย่างจะถูกนำมารวมกันเพื่อใช้เป็นตัวแทนของโรงเรือน 1 โรงเรือน รวบรวมส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ

วิเคราะห์เชื้อและแยกชนิดเชื้อแซลโมเนลลาด้วยวิธีISO6579:2002(InternationalOrganizationfor

Standardization,2007)


ตารางที่1ชื่อและคำจำกัดความของข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสำรวจในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก



ปัจจัย ชนิดตัวแปร คำจำกัดความและกลุ่มย่อย

โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อ
การส่งออก

ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกที่ได้รับรองระบบGMPและHACCP
จากกรมปศุสัตว์ประกอบด้วยโรงฆ่าที่1ถึงโรงฆ่าที่28

วิธีการล้วงเครื่องใน ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

วิธีการล้วงเครื่องในในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก
ประกอบด้วยการล้วงโดยใช้คนและการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ

วิธีการตัดแต่งเนื้อ ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

วิธีการตัดแต่งและแยกชนิดเนื้อในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการ
ส่งออกประกอบด้วยการตัดแต่งด้วยคนใช้เครื่องจักร
หรือใช้ทั้งคนและเครื่องจักร
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ปัจจัย ชนิดตัวแปร คำจำกัดความและกลุ่มย่อย

การจัดการซากสัตว์ปีก

1.เปอร์เซ็นต์การคัดออก
ของซากสัตว์ปีก
(Partialcondemnation)

ตัวแปรต่อเนื่อง
(Continuous)

ซากสัตว์ปีกท่ีมีการตัดแต่งบางส่วนของซากท้ิงไปก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตโดยส่วนที่ทำการตัดแต่งทิ้งคือเกิดรอยโรคแบบเฉพาะที่หรือ
ไม่มีการติดเชื้อในระบบเข้ามาเกี่ยวข้องได้แก่ลวกสุกฝีหนอง
ข้อขาอักเสบช้ำกระดูกหักรอยขีดข่วนข้อขาด้านเนื้องอก
หรือเป็นซากที่มีการปนเปื้อนอุจจาระหรือเศษอาหารจากลำไส้เป็นบาง
ส่วนเป็นต้นโดยคำนวณจาก
[(ซากที่เจอวิการx100)/จำนวนซากทั้งหมด=%
การคัดออกของซาก]

2.เปอร์เซ็นต์การคัดทิ้ง
ของซากสัตว์ปีก
(Totalcondemnation)

ตัวแปรต่อเนื่อง
(Continuous)

ซากสัตว์ปีกที่ทั้งซากถูกคัดทิ้งไปก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
โดยซากสัตว์ปีกจะมีรอยโรคแสดงการติดเชื้อในระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง
เช่นรอยโรคทางระบบหายใจเรื้อรัง(ChronicRespiratoryDisease)
ช่องท้องอักเสบดีซ่านหรือเป็นซากที่มีการปนเปื้อนอุจจาระหรือเศษ
อาหารจากลำไส้ทั่วทั้งซากเป็นต้นโดยคำนวณจาก
[(ซากที่เจอวิการx100)/จำนวนซากทั้งหมด=%
การคัดทิ้งของซาก]

3.ความถี่การเปลี่ยนน้ำใน
บ่อลวกขน

ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

มีการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวก2แบบคือ
-เปลี่ยนน้ำในถังบ่อลวกขนหลังจบกะการผลิตเพียงครั้งเดียว
-มีการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกขนระหว่างการผลิตมากกว่า1ครั้ง

4.ความถี่การเปลี่ยนน้ำใน
ถังชิลเลอร์

ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

มีการเปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์2แบบคือ
-เปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์หลังจบกะการผลิตเพียงครั้งเดียว
-มีการเปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์ระหว่างการผลิตมากกว่า1ครั้ง

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก   

1.ชนิดเนื้อสัตว์ปีก ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

ชนิดเนื้อสัตว์ปีกที่ส่งตรวจประกอบด้วยเนื้อหน้าอกไม่มีหนังไม่มี
กระดูกเนื้อหน้าอกติดหนังเนื้อน่องติดหนังและกระดูก
และเนื้อน่องติดหนังถอดกระดูก

2.การคลุกเกลือ ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

เนื้อหน้าอกชนิดไม่มีหนังที่ทำการคลุกเกลือ
โดยความเข้มข้นเกลือไม่น้อยกว่า1.2%

ผลBootSwab3 ตัวแปรจัดกลุ่ม
(Category)

ผลการเพาะแยกเชื้อแซลโมเนลลาจากมูลสัตว์ปีกจาก
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกก่อนการนำส่งโรงฆ่าที่เก็บด้วยวิธีbootswab
ตามระเบียบกรมปศุสัตว์(กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
2553)

3ข้อมูลจากฟาร์มสัตว์ปีกที่ส่งสัตว์ปีกเข้าโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก
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การเพาะแยกเชื้อแซลโมเนลลาตามวิธีมาตรฐานISO-6579:2002(InternationalOrganization

forStandardization,2007)

1)การเพาะแยกเชื้อแซลโมเนลลาจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก

ทำการตัดแยกตัวอย่างชิ้นเนื้อสัตว์ปีกให้ได้ขนาด 25 กรัม ใส่ใน Buffered Peptone Water

(BPW)ปริมาตร225มิลลิลิตรนำไปบ่มในตู้เพาะเชื้อที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสนาน18-24ชั่วโมง

จากนั้นนำมาเพาะลงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวSelectiveenrichmentmedium2ชนิดคือRappaport -

Vassiliadis Soya Poptone Broth (RVS Broth) และ Mueller-Kaufman-Novobiocin Tetrathionate

Broth(MKTTnBroth)บ่มในตู้เพาะเชื้อที่อุณหภูมิ42องศาเซลเซียสและ37องศาเซลเซียสตามลำดับ

เป็นเวลา18-24ชั่วโมงทำการคัดเลือกโคโลนีเฉพาะของเชื้อแซลโมเนลลาโดยโคโลนีที่ขึ้นบนอาหารเลี้ยง

เชื้อ Brilliant green agar (BGA) จะมีรูปร่างกลม ขนาดปานกลาง สีชมพูขาวทึบแสง อาหารรอบๆ

โคโลนีเป็นสีแดงส่วนโคโลนีที่ขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อXyloselysinedeoxycholateagar(XLDagar)จะ

มีรูปร่างกลม ขนาดปานกลาง สีแดงสร้างไฮโดรเจนแซลไฟด์สีดำตรงกลางโคโลนีอาหารรอบๆ โคโลนีจะ

เป็นสีแดงนำโคโลนีที่สงสัยว่าจะเป็นเชื้อแซลโมเนลลามาทดสอบทางชีวเคมี โดยใช้Triple Sugar Iron

Agar (TSI) และ Lysine IndoleMotile (LIM) จากนั้นนำเชื้อแซลโมเนลลามาทดสอบยืนยันกลุ่มทาง

ซีรั่มวิทยาด้วยวิธีSildeAgglutinationโดยทำการทดสอบระหว่างเชื้อกับแอนติซีรั่มจำเพาะ

2)การเพาะแยกเชื้อแซลโมเนลลาจากตัวอย่างมูลสัตว์ปีก

นำตัวอย่างมูลสัตว์ปีกมาเพาะลงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวSelectiveenrichmentmedium2ชนิด

คือ RVS Broth และ MKTTn Broth จากนั้นปฏิบัติเช่นเดียวกับการเพาะแยกเชื้อแซลโมเนลลาจาก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก



การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกตามหัวข้อปัจจัยในตารางที่ 1 นำเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับข้อมูลที่เป็นตัวเลข และเปอร์เซ็นต์สำหรับข้อมูลที่เป็นลำดับชั้น

ตัวแปรตาม(dependentvariable)ในการศึกษานี้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือ1)การวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง

ง่ายมีตัวแปรตามคือการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในแต่ละรุ่นการผลิตซึ่งกำหนดโดยการมีตัวอย่างเนื้อ

สัตว์ปีกที่ปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาอย่างน้อย 1 ตัวอย่างจากตัวอย่างทั้งหมด 5 ตัวอย่างที่ส่งตรวจใน

รุ่นการผลิตนั้น จะถูกกำหนดเป็นรุ่นการผลิตที่มีการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา ตัวแปรต้นประกอบด้วย

ข้อมูลที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 และ2)การวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนแซลโมเนลลา โดย

ใช้ตัวแปรตามคือการปนเปื้อนแซลโมเนลลาของตัวอย่างต่อจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด

ความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกกับปัจจัยต้น

ชนิดตัวแปรจับกลุ่ม(category)ถูกทดสอบด้วยChi-squaretestและความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างการ

ปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกกับปัจจัยต้นชนิดตัวแปรต่อเนื่อง (continuous) ถูก

ทดสอบด้วยStudent’sTtest
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ภาพรวมของการกำหนดปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาถูกทำในระดับตัวอย่างเนื้อ

สัตว์ปีกที่ส่งตรวจทั้งหมด เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลซ้ำจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกเดียวกันในช่วงเวลา

เดียวกันเป็นจำนวนมากกว่า 1 ตัวอย่าง ทำให้มีความสัมพันธ์ภายในข้อมูล จึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูลซ้ำ (repeated measure analysis) โดยใช้ repeated logistic regression analysis

ในวิธีการ genmod (Procgenmod) ของโปรแกรม SAS® University Edition ปัจจัยตาม คือ จำนวน

ตัวอย่างที่ปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาต่อตัวอย่างที่ถูกเก็บทั้งหมดในแต่ละครั้ง ปัจจัยที่ถูกกำหนดเป็นปัจจัย

ซ้ำคือวันที่เก็บตัวอย่างและโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกโครงสร้างความสัมพันธ์ภายในข้อมูลถูกกำหนด

เป็น exchangeable การกำหนดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญถูกกำหนดโดยใช้สมการการประมาณการ

หรือ Generalized Estimating Equation (GEE) โดยใช้วิธีการขจัดออก (backward elimination

procedure) ตัวแปรที่มีระดับนัยสำคัญมากกว่า 0.1 จะถูกนำออกจากโมเดล ความแตกต่างอย่างมี

นัยสำคัญถูกกำหนดที่P<0.05และค่าแนวโน้มความแตกต่างถูกกำหนดที่P<0.1



ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์เชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการ

ส่งออกจำนวน28แห่ง ในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคมปี 2559พบว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแยกเป็น

เนื้อสัตว์ปีกชนิดเนื้ออกไม่มีหนังไม่มีกระดูก42.13%และผลิตเนื้อสัตว์ปีกชนิดอื่น57.87%เป็นการผลิต

เนื้อสัตว์ปีกแบบคลุกเกลือ 15.74% และเนื้อสัตว์ปีกแบบไม่คลุกเกลือ 84.26% การผลิตเนื้อสัตว์ปีก

ดงักลา่วมาจากขัน้ตอนการลว้งเครือ่งในโดยใชค้น 45.49% และการลว้งเครือ่งในโดยใชเ้ครือ่งมอื 54.51%

มีการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกขนหลังจบกะการผลิตเพียงครั้งเดียว64.06%และมีการเปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์

หลังจบกะการผลิตเพียงครั้งเดียว 66.64% เนื้อสัตว์ปีกมาจากฟาร์มที่ตรวจพบเชื้อแซลโมเนลลาในมูล

สัตว์ปีก11.18%เปอร์เซ็นต์การคัดออกซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

จากส่วนกลางอยู่ที่ 4.60 + 5.31% และเปอร์เซ็นต์การคัดทิ้งซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตมี

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนจากส่วนกลางอยู่ที่1.42+1.46%

การเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกทั้งหมด 1,163 รุ่นการผลิต เป็นตัวอย่าง

เนื้อสัตว์ปีกรวมทั้งสิ้น 5,815 ตัวอย่าง โดยพบการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาทั้งหมด 327 ตัวอย่าง

คิดเป็น 5.62% ของตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด และมีรุ่นการผลิตที่พบการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา

อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง จำนวน 187 รุ่นการผลิต คิดเป็น 16.08% จากจำนวนรุ่นการผลิตที่การเก็บ

ตัวอย่างทั้งหมด เปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาทั้งในระดับตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกและระดับรุ่นการ

ผลิต แยกตามรายชื่อโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกถูกแสดงไว้ในรูปที่ 1 พบว่ามีโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการ

ส่งออกที่ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาตลอดการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 6 โรงฆ่า

(โรงฆ่าที่1-โรงฆ่าที่6)คิดเป็น21.43%ของโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมดส่วนโรงฆ่าที่7ถึงโรงฆ่าที่9และ

โรงฆ่าที่13พบการปนเปื้อนเพียงรุ่นการผลิตเดียวเท่านั้นในขณะที่โรงฆ่าที่23ถึงโรงฆ่าที่28พบการ

ปนเปื้อนตั้งแต่10%ของจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมดและการปนเปื้อนมากกว่า30%ของจำนวนรุ่น
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การผลิตทั้งหมด โดยพบว่าโรงฆ่าที่ 28 มีอัตราปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลามากที่สุด คือ 28.09% และ

65.96%ของการปนเปื้อนในตัวอย่างและในระดับรุ่นการผลิตตามลำดับ
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รูปท่ี 1 ความสัมพันธของเปอรเซ็นต (%) การปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลาในตัวอยาง เนื้อสัตวปก  (n=5,815) 
และเปอรเซ็นต (%) การปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลาในรุนการผลิตของ การเก็บตัวอยาง  (n=1,163) ตอโรงฆา
สัตวปกเพื่อการสงออกทั้งหมด 28 โรงฆา 
 

ความสัมพันธตอการปนเปอนเชื้อแซลโมเนลลาในแตละรุนการผลิต  
ผลการวิเคราะหสถิติแบบงายเพื่อหาความสัมพันธระหวางการการปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลาใน

แตละรุนการผลิต พบวาปจจัยแบบตัวแปรจัดกลุม (category) ทั้งหมดมีความสัมพันธกับการปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลา 
(P<0.05) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 โดยการที่สัตวปกมาจากฟารมสัตวปกที่มีเช้ือแซลโมเนลลาในมูลสัตว การลวงเครื่องใน
ในโรงฆาสัตวปกเพื่อการสงออกดวยเครื่องมืออัตโนมัติ ความถ่ีของการเปลี่ยนน้ําในบอลวกเพียงครั้งเดียว และ
การเปลี่ยนน้ําในถังชิลเลอรเพียงครั้งเดียว เปนปจจัยที่สงผลใหเปอรเซ็นตการพบเช้ือแซลโมเนลลาปนเปอนใน
รุนการผลิตสินคาเนื้อสัตวปกสูงกวาเมื่อไมมีปจจัยดังกลาว ในขณะที่ชนิดผลิตภัณฑ  ทั้งผลิตภัณฑ ชนิดเนื้ออก
ไมมีกระดูกไมมีหนังและเนื้อสัตวปกคลุกเกลือเปนปจจัยที่สงผลใหพบเปอรเซ็นตการปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลา
ที่นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการไมมีปจจัยเสี่ยงดังกลาว  นอกจากนี้พบวา วิธีการตัดแตงเนื้อ สัตวปก มี
ความสัมพันธกับการปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลา (P<0.05) โดยพบการปนเปอนสูงสุดในโรงฆาสัตวปกเพื่อการสงออก
ที่ใชทั้งคนและเครื่องมือตัดแตงรวมกัน โดยพบการปนเปอนสูงถึง 26.03% ในขณะที่การใชคนตัดแตงอยางเดียว
พบการปนเปอนเพียง 14.44%  หรือ การใชเครื่องมือในการตัดแตงเพียงอยางเดียวพบการปนเปอนเพียง 17.37% 

 

รูปที่1ความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์(%)การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก(n=5,815)และ

เปอร์เซ็นต์(%)การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในรุ่นการผลิตของการเก็บตัวอย่าง(n=1,163)

ต่อโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกทั้งหมด28โรงฆ่า



ความสัมพันธ์ต่อการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในแต่ละรุ่นการผลิต
ผลการวิเคราะห์สถิติแบบง่ายเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา

ในแต่ละรุ่นการผลิต พบว่าปัจจัยแบบตัวแปรจัดกลุ่ม (category) ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อน

เชื้อแซลโมเนลลา (P<0.05) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 โดยการที่สัตว์ปีกมาจากฟาร์มสัตว์ปีกที่มีเชื้อ

แซลโมเนลลาในมูลสัตว์ การล้วงเครื่องในในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ ความถี่

ของการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกเพียงครั้งเดียว และการเปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์เพียงครั้งเดียว เป็นปัจจัยที่ส่ง

ผลให้เปอร์เซ็นต์การพบเชื้อแซลโมเนลลาปนเปื้อนในรุ่นการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกสูงกว่าเมื่อไม่มีปัจจัย

ดังกล่าว ในขณะที่ชนิดผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์ชนิดเนื้ออกไม่มีกระดูกไม่มีหนังและเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือ

เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พบเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่มี

ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้พบว่าวิธีการตัดแต่งเนื้อสัตว์ปีกมีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนเชื้อ

แซลโมเนลลา (P<0.05) โดยพบการปนเปื้อนสูงสุดในโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกที่ใช้ทั้งคนและ

เครื่องมือตัดแต่งร่วมกันโดยพบการปนเปื้อนสูงถึง26.03%ในขณะที่การใช้คนตัดแต่งอย่างเดียวพบการ
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ปนเปื้อนเพียง 14.44%  หรือ การใช้เครื่องมือในการตัดแต่งเพียงอย่างเดียวพบการปนเปื้อนเพียง

17.37%


ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาของแต่ละรุ่นการผลิตต่อปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวแปรแบบจัด

กลุ่ม(category)(n=1,163)



ปัจจัย จำนวนตัวอย่าง รุ่นการผลิตสินค้าที่พบเชื้อ

แซลโมเนลลา

P-value

จำนวน %  

ตัวอย่างจากฟาร์มสัตว์ปีกที่พบ

เชื้อแซลโมเนลลาในมูลสัตว์

130 34 26.15 <0.01

ตัวอย่างจากฟาร์มสัตว์ปีกที่

ไม่พบเชื้อแซลโมเนลลาในมูลสัตว์

1,033 153 14.81

การล้วงเครื่องในด้วยเครื่องมือ

อัตโนมัติ

634 133 20.98 <0.01

การล้วงเครื่องในด้วยแรงงานคน 529 54 10.21

การเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกขนหลังจบ

กะการผลิตเพียงครั้งเดียว

745 144 19.33 <0.01

การเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกมากกว่า

1ครั้ง

418 43 10.29

การเปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์หลังจบ

กะการผลิตเพียงครั้งเดียว4
775 150 19.35 <0.01

การเปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์มากกว่า

1ครั้ง

326 37 11.35

ชนิดเนื้อมีหนังมีกระดูก 673 127 18.87 <0.01

ชนิดเนื้ออกไม่มีหนังไม่มีกระดูก 490 60 12.24

เนื้อสัตว์ปีกไม่คลุกเกลือ 980 179 18.27 <0.01

เนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือ 183 8 4.37



4 คำนวณจากข้อมูลทั้งหมด 1,101 ข้อมูลเนื่องจาก 62 ข้อมูล เป็นการใช้ระบบ Air chill ใน

กระบวนการผลิตจาก2โรงฆ่าสัตว์ปีก

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัจจัยแบบตัวแปรต่อเนื่อง (continuous) ระหว่างรุ่นการผลิตที่มี

การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาและรุ่นการผลิตที่ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาถูกแสดงในรูปที่ 2 โดย

พบว่าการคัดออกของซากสัตว์ปีกที่ไม่เหมาะแก่การบริโภคก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตมีผลต่อการพบเชื้อ
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แซลโมเนลลาปนเปื้อนในรุ่นการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่เปรียบเทียบการ

คัดทิ้งของซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตไม่พบความแตกต่างระหว่าง2กลุ่ม
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รูปท่ี 2 ความสัมพันธของเปอรเซ็นต (%) การคัดออกและการคัดทิ้งซากสัตวปกกอนเขาสูกระบวนการผลิต
ตอการปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลาในตัวอยางเนื้อสัตวปกแตละรุนการผลิต  

 
ปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการปนเปอน เช้ือ แซลโม เนลลา ในระดับตัวอยางเนื้อสัตวปก แสดงใน 

ตารางที่ 3 ประกอบดวย การใชเครื่อง มืออัตตโนมัติ ชวยตัดแตง การ คลุกเกลือ การผลิตเนื้ออกเลาะกระดูก
ลอกหนัง การเปลี่ยนน้ําในบอลวกและถังชิลเลอรเพียงครั้งเดียวเมื่อหมดกะ และ เปอรเซ็นต การคัดออกของ
ซากสัตวปกกอนเขาสูกระบวนการผลิต มีความสัมพันธตอการปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลาที่ซากสัตวปกอยางมี
นัยสําคัญ โดยพบวาปจจัยที่ทําใหเกิดการปนเปอนในตัวอยางเนื้อสัตวปกมากขึ้น คือ การใชเครื่องมืออัตตโนมัติ
ชวยตัดแตงแทนคน (Odds ratio หรือ OR=2.39) และการเปลี่ยนน้ําในบอลวกและถังชิลเลอรเพียงครั้งเดียว
เมื่อหมดกะเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนน้ํามากกวา 1 ครั้ง (OR=2.78) สําหรับปจจัยที่มีผลทําใหการปนเปอน
เช้ือแซลโมเนลลาลดลงในตัวอยางเนื้อสัตวปก คือ ชนิดเนื้อสัตวปกคลุกเกลือ ชนิดเนื้ออกเลาะกระดูกลอกหนัง 
และการคัดออกของซากสัตวปกกอนเขาสูกระบวนการผลิต โดยพบวาเนื้อสัตวปกคลุกเกลือจะมีความเสี่ยง ตอ
การปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลา นอยกวากลุมที่ไมได คลุกเกลือเกือบ  4 เทา (OR=3.76) เนื้อชนิดเนื้ออกเลาะ
กระดูกลอกหนังจะมีความเสี่ยงนอยกวาเนื้อชนิดอื่น 1.51 เทาและในทุกๆ  1 เปอรเซ็นตที่เพิ่มข้ึนของการคัดออก
ของซากสัตวปกที่ไมเหมาะสมออกกอนซากดังกลาวจะเขาสูกระบวนการผลิต จะทําใหการปนเปอนเช้ือแซลโมเนลลา
ในตัวอยางเนื้อสัตวปกลดลงประมาณ 7% ของระดับการปนเปอนกอนหนา (OR=0.93) 

 

รูปที่2ความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์(%)การคัดออกและการคัดทิ้งซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อการ

ปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกแต่ละรุ่นการผลิต



ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในระดับตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกแสดงใน

ตารางที่ 3 ประกอบด้วย การใช้เครื่องมืออัตตโนมัติช่วยตัดแต่ง การคลุกเกลือ การผลิตเนื้ออกเลาะ

กระดูกลอกหนัง การเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกและถังชิลเลอร์เพียงครั้งเดียวเมื่อหมดกะ และเปอร์เซ็นต์การ

คัดออกของซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต มีความสัมพันธ์ต่อการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาที่

ซากสัตว์ปีกอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกมากขึ้น คือ

การใช้เครื่องมืออัตโนมัติช่วยตัดแต่งแทนคน (Odds ratioหรือOR=2.39) และการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวก

และถังชิลเลอร์เพียงครั้งเดียวเมื่อหมดกะเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนน้ำมากกว่า 1 ครั้ง (OR=2.78)

สำหรับปัจจัยที่มีผลทำให้การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาลดลงในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก คือ ชนิดเนื้อสัตว์ปีก

คลุกเกลือ ชนิดเนื้ออกเลาะกระดูกลอกหนัง และการคัดออกของซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต

โดยพบว่าเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือจะมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้

คลุกเกลือเกือบ4เท่า(OR=3.76)เนื้อชนิดเนื้ออกเลาะกระดูกลอกหนังจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าเนื้อชนิด

อื่น 1.51 เท่าและในทุกๆ 1 เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของการคัดออกของซากสัตว์ปีกที่ไม่เหมาะสมออกก่อน

ซากดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการผลิต จะทำให้การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกลดลง

ประมาณ7%ของระดับการปนเปื้อนก่อนหน้า(OR=0.93)
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ตารางที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก กำหนดให้ระดับนัยสำคัญ

ที่P<0.05และปัจจัยที่มีแนวโน้มอยู่ที่P<0.1



ปัจจัย ค่าสัมประสิทธิ์ ส่วนเบี่ยงเบน

ส่วนกลาง

ความเชื่อมั่นที่95%

ของสัมประสิทธิ์

Odds

Ratio

คะแนน

Z

P-value

ค่าล่าง ค่าบน

Intercept -4.2056 0.5179 -5.2206 -3.1905  -8.12 <.0001

การใช้เครื่องช่วยตัดแต่ง

ใช้เครื่อง 0.8715 0.2081 0.4442 1.2987 2.39 4.00 <.0001

ไม่ใช้เครื่อง ----------------------ค่าเปรียบเทียบ----------------------  

การคลุกเกลือ

ไม่ใช่ 1.3231 0.4493 0.4425 2.2038 3.78 2.94 0.0032

ใช่ ----------------------ค่าเปรียบเทียบ----------------------  

เนื้ออกเลาะกระดูกลอกหนัง

ไม่ใช่ 0.4142 0.2012 0.0198 0.8085 1.51 2.06 0.0395

ใช่ ----------------------ค่าเปรียบเทียบ----------------------  

การเปลี่ยนน้ำในบ่อลวก/ถังชิลเลอร์เพียงครั้งเดียวเมื่อหมดกะ

ใช่ 1.0212 0.2854 0.4619 1.5804 2.78 3.58 0.0003

ไม่ใช่ ----------------------ค่าเปรียบเทียบ----------------------  

%การคัดออกของ

ซากสัตว์ปีกก่อน

เข้าสู่กระบวนการผลิต

-0.0685 0.028 -0.1233 -0.0137 0.93 -2.45 0.0143



วิจารณ์ผล
การสำรวจในครั้งนี้เป็นการใช้โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก ซึ่งผ่านการรับรองการปฏิบัติที่ดี

ในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) และการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่

ต้องควบคุมในกระบวนการผลิต (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) จากกรมปศุสัตว์

โดยโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก ส่วนมากมีการเปลี่ยนน้ำในบ่อลวกหลังจบกะการผลิตเพียงครั้งเดียว

64.06% และมีการเปลี่ยนน้ำในถังชิลเลอร์หลังจบกะการผลิตเพียงครั้งเดียว 66.64% และมีเปอร์เซ็นต์

การคัดออกและเปอร์เซ็นต์การคัดทิ้งของซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตอยู่ที่4.60%และ1.42%

ตามลำดับ โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้แนะนำระบบที่ดีที่สุดของการจัดการในบ่อลวกขนและถังชิลเลอร์

ว่าควรเป็นระบบน้ำไหลเวียนที่เพียงพอ และต้องเป็นลักษณะการไหลของน้ำสะอาดสวนทางกับตัวไก่
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(counter flow) (National Chicken Council, 1992) นอกจากนี้ การใช้บ่อลวกและถังชิลเลอร์มากกว่า

1 บ่อ จะสามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อแซลโมเนลลาได้ดีกว่าการใช้บ่อลวกหรือถังชิลเลอร์เพียงบ่อเดียว

(Cason et al., 2000) รวมถึงมีรายงานในประเทศสหรัฐอเมริกาอ้างถึงการใช้ระบบ HACCP ในโรงฆ่า

สัตว์ปีกว่าสามารถลดการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาลงถึง56%ในช่วงปี1995-2000และ13%ในช่วงปี

2000-2007(WilliamandEbel,2012)

ในการศึกษานี้ได้แบ่งการศึกษาออกเป็นการปนเปื้อนระดับรุ่นการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและระดับ

ตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก เมื่อมีการพบตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง

จากตัวอย่างที่เก็บ5ตัวอย่าง ในแต่ละรุ่นการผลิตดังแสดงผลในตารางที่ 2และรูปที่ 2 โดยให้ความ

สำคัญกับการหาปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนในระดับตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา

โมเดลสุดท้าย ดังแสดงในตารางที่ 3 การวิเคราะห์ดังกล่าวต้องการหาปัจจัยที่ช่วยลดปริมาณตัวอย่างเนื้อ

สัตว์ปีกที่ปนเปื้อนให้ลดน้อยลงในขณะที่การศึกษาอื่นมักใช้ตัวอย่างที่ได้เป็นตัวแทนของรุ่นการผลิตสินค้า

เนื้อสัตว์ปีกที่ปนเปื้อน (ศักดิชญ์และศุภชัย, 2552) ซึ่งการหาปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลด

ปริมาณรุ่นการผลิตที่ปนเปื้อน อย่างไรก็ตาม การใช้ตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัวอย่างเป็นตัวแทนของทั้งรุ่นการ

ผลิตอาจมีความถูกต้องในเชิงปริมาณน้อยกว่าการใช้การศึกษาในระดับตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก

การปนเปือ้นเชือ้แซลโมเนลลาในเนือ้สตัวป์กีตวัอยา่งและในรุน่การผลติสนิคา้เนือ้สตัวป์กี (รปูที่ 1)

มีค่าการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลา 5.62% ของตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด และมีรุ่นการผลิตที่พบการ

ปนเปือ้นเชือ้แซลโมเนลลาอยา่งนอ้ย 1 ตวัอยา่งคดิเปน็ 16.08% ซึง่มปีรมิาณนอ้ยกวา่ขอ้มลูจากการศกึษา

สภาวะของเชื้อแซลโมเนลลาของโรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ ทั้งโรงฆ่าที่ได้รับใบอนุญาต (ฆจส.2) และโรงฆ่า

สัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตในช่วงปี 2549-2551 โดยมีระดับการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาสูงถึง 46.93%

46.62%และ50.82%ตามลำดับ(มารุตและคณะ,2552)สอดคล้องกับรายงานความชุกการปนเปื้อน

เชื้อแซลโมเนลลาในต่างประเทศที่มีความแตกต่างกันมาก เช่น มีการปนเปื้อน 1.56% ในโรงฆ่าสัตว์

ของประเทศโมร็อกโก (Cohen et al., 2007) และสูงถึง 20% ของโรงฆ่าสัตว์ปีกในประเทศสหรัฐ

อเมริกา (Russell S.M., 2009) โดยนอกเหนือจากตัวอย่างปริมาณการปนเปื้อนแตกต่างกันแล้ว วิธีการ

ทดสอบ เช่น ชนิดเนื้อ วิธีการ และตัวอย่างที่เก็บ ก็มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนที่แตกต่างกัน

(Russell S.M., 2009) ในการศึกษานี้ได้ใช้การทดสอบหาการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาตามการวิธี

มาตรฐานที่ใช้ในระดับสากลหรือISO6579:2002จึงน่าจะให้ผลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

การควบคุมคุณภาพภายในโรงฆ่าสัตว์ที่สำคัญ คือ เปอร์เซ็นต์การคัดออกและเปอร์เซ็นต์การ

คัดทิ้งของซากสัตว์ปีกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยการคัดออกนั้นจะเป็นการตัดบางส่วนของซากทิ้ง

โดยส่วนที่ตัดทิ้งจะมีรอยโรคแบบเฉพาะที่หรือไม่มีการติดเชื้อในระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ลวกสุก

ฝีหนอง ข้อหรือขาอักเสบช้ำ กระดูกหัก รอยขีดข่วน ข้อขาด้าน เนื้องอกหรือเป็นซากที่มีการปนเปื้อน

อุจจาระหรือเศษอาหารจากลำไส้เป็นบางส่วน เป็นต้น ในขณะที่การคัดทิ้งเป็นการกำจัดซากทั้งตัวออกจาก

กระบวนการผลิต ซึ่งซากดังกล่าวมีรอยโรคแบบทั่วไปหรือมีการติดเชื้อในระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น รอย

โรคทางระบบหายใจเรื้อรัง (ChronicRespiratoryDisease)ช่องท้องอักเสบดีซ่านหรือเป็นซากที่มีการ
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ปนเปื้อนอุจจาระหรือเศษอาหารจากลำไส้ทั้งซาก เป็นต้น ในการศึกษานี้พบว่าเปอร์เซ็นต์การคัดออกของ

ซากสัตว์ปีกเท่านั้นที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการลดลงของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ปีก

ดังแสดงในรูปที่ 2 และตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการคัดซากสัตว์ปีกออกเมื่อเห็นวิการความผิดปกติหรือ

การปนเปื้อนสิ่งสกปรกของซากนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการปนเปื้อนแซลโมเนลลาใน

กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก สอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องการควบคุม

ซากสัตว์ปีกปนเปื้อนจากสารอาหารในลำไส้ (Rasekh et al., 2005) ในส่วนชนิดของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ปีกที่พบว่าเนื้ออกเลาะกระดูกและลอกหนังเป็นปัจจัยชนิดเนื้อที่มีผลต่อการลดปริมาณเชื้อแซลโมเนลลา

ในผลิตภัณฑ์นั้น ตรงกับการศึกษาของ Russell S.M. (2005) ที่รายงานว่าระหว่างกระบวนการผลิต

ขั้นตอนการลวกขนอาจเป็นจุดที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนข้ามได้ในกระบวนการผลิต โดยสิ่งสกปรกต่างๆ จะ

รวมอยู่ในบ่อลวกขน รวมถึงอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการลวกมีผลต่อการสะสมเชื้อแซลโมเนลลาที่ซากไก่

หากอุณหภูมิน้ำสูงเกินไปหรือซากไก่แช่อยู่ในบ่อลวกนานเกินไปทำให้เชื้อแซลโมเนลลาสะสมลงในชั้น

ผิวหนังผ่านทางรูขุมขนของซากสัตว์ไก่ได้ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกที่ทำการลอกหนังออกก็จะเป็น

วิธีกำจัดการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาได้ ในส่วนเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือที่สามารถลดปัจจัยการตรวจพบเชื้อ

แซลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ปีกได้ แม้ว่าหากพิจารณาจากขั้นตอนของกระบวนการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกคลุก

เกลือแล้ว โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มสูงกว่าการผลิตเนื้อสัตว์ปีก

ปกติ เนื่องจากการผลิตเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือ คือ การนำเอาเนื้อหน้าอกชนิดไม่มีหนังมาทำการคลุกเกลือ

โดยความเข้มข้นเกลือน้อยกว่า 1.2% (ตารางที่ 1) ซึ่งหมายถึง เนื้อสัตว์ปีกที่ผ่านการคลุกเกลือจะมี

กระบวนการผลิตเพิ่มเติมมาจากการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อ

แบคทีเรียในกระบวนการผลิตได้มากขึ้น แต่ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเนื้อสัตว์ปีกที่ผ่านการ

คลกุเกลอืมโีอกาสพบเชือ้แซลโมเนลลาในเนือ้สตัวไ์ดน้อ้ยกวา่ในสนิคา้เนือ้สตัวป์กี เนือ่งจากเชือ้แซลโมเนลลา

เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะความเค็มต่ำ (0-0.5% เกลือ) และการเจริญเติบโต

จะลดลงเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีความเค็มสูงขึ้น โดยเชื้อแซลโมเนลลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตเหลือ

เพียง 15% ในสภาวะความเค็ม 4-5% เกลือ (Thayer et al., 1987) ซึ่งเมื่อพิจารณาขั้นตอนใน

กระบวนการผลิตถึงแม้ว่าการผลิตเนื้อคลุกเกลือจะแสดงถึงการเป็นปัจจัยที่สามารถลดโอกาสพบการ

ปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์ได้ แต่ในทางกลับกันหากพิจารณาภาพรวมการผลิตแล้วกลับพบ

ว่าสัดส่วนการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือต่อการผลิตสินค้าเนื้อดิบปกติทั้งหมดอยู่ที่ 0.56 เนื่องจาก

ความต้องการทางตลาดสินค้าเนื้อสัตว์ปีกคลุกเกลือมีเฉพาะกลุ่ม คือ ตลาดส่งออกกลุ่มสหภาพยุโรป

เท่านั้น(สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์,2559)

สำหรับวิธีการตัดแต่งเนื้อสัตว์ปีกที่พบว่าการใช้เครื่องจักรช่วยในการทำงานนั้น ส่งผลต่อการพบ

การปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์สูงกว่าการใช้แรงงานคน อาจเนื่องมาจากสุขลักษณะการทำ

ความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ ซึ่งสำหรับสภาวะปัจจุบันที่ต้องการลดแรงงานคนและหันหน้า

เข้าหาเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นควรต้องระมัดระวังประเด็นนี้ สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการ

ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในโรงฆ่าสัตว์ปีกที่พบว่าการจัดการสุขลักษณะที่เหมาะสม
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ในกระบวนการฆ่าสัตว์ปีกเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนในซากสัตว์ปีกได้ (เพ็ญนภา,

2551) และสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GoodManufacturing Practice: GMP)

ที่กำหนดว่าอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องมีการทำความสะอาดดูแลและเก็บรักษาให้อยู่

ในสภาพที่สะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตโดยชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องมือเครื่องจักรที่อาจเป็นแหล่งสะสม

ของเชื้อจุลินทรีย์หรือก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร ต้องมีการทำความสะอาดด้วยวิธีที่เหมาะสมและ

เพียงพอ (สุวิมล, 2546; สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์,2551)

โดยข้อมูลจากการศึกษานี้จะช่วยให้การกำหนดและประยุกต์ใช้โปรแกรมเฉพาะจุดเพื่อป้องกันและ

ควบคุมเชื้อแซลโมเนลลาปนเปื้อนในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ยังให้หลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนแนวความคิดเรื่องความชุกของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในกระบวนการ

ผลิต เกี่ยวข้องกับหลายๆ ปัจจัยที่ต้องจัดการไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นเมื่อพบปัญหาการปนเปื้อนเชื้อ

แซลโมเนลลาการรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบทั้งระบบกระบวนการผลิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับการจัดการของโรงฆ่านั้นๆ รวมถึงการเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์

เนื้อสัตว์ปีกให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านจุลชีววิทยาของสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกของกรมปศุสัตว์

(กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551) เพื่อให้สินค้าเนื้อสัตว์ปีกที่มีการผลิตจากโรงฆ่าสัตว์

เพื่อการส่งออกมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค



สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้แม้จะพบการปนเปื้อนของเชื้อแซลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกในปริมาณน้อย

แต่การพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข ดังนั้น ควรมีการ

จัดการและเฝ้าระวังเพื่อแก้ปัญหาการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในกระบวนการผลิตอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ต้องมีการควบคุม

และเฝ้าระวังตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ตัวสัตว์ปีกควรมาจากฟาร์มสัตว์ปีกที่มีระบบการจัดการเพื่อ

ควบคุมและป้องกันโรคแซลโมเนลลาอย่างมีประสิทธิภาพ โรงฆ่าสัตว์ปีกต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างและ

กระบวนการทำงานให้มีมาตรฐานเป็นไปตามหลัก GMP, HACCP และมีความปลอดภัยต่อการผลิตสินค้า

รวมถึงมีการจัดการด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าทั่วโลก
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