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การดื้อยาตานจุลชีพของเชื้อ เอสเชอริเชีย โคไล ในสุกรและไกเนื้อ  
ในพื้นท่ีจังหวดัพิจิตร 

เทวัญ  รัตนะ 1    ไกรแกว  คําดี 2

บทคัดยอ 

  ติดตามภาวะดื้อยาของเชื้อจุลินทรียในฟารมสุกร และไกเนื้อ 
จังหวัดพิจิตร ระหวางเดือนตุลาคม 2546 – มีนาคม 2548 โดยการสุมเก็บตัวอยาง 56 

ตัวอยาง แยกเปนตัวอยางจากอุจจาระสุกร 18 ตัวอยาง และอุจจาระไกเนื้อ 38 
ตัวอยาง นําไปเพาะแยกเชื้อ E.coli ได 30 ตัวอยาง (53.57 %) ซึ่งเปนตัวอยางจาก
อุจจาระสุกร 11 ตัวอยาง (61.11 %) และตัวอยางอุจจาระไกเนื้อ 19 ตัวอยาง (50.00 
%) ทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพจํานวน 10 ชนิด ดวย Disc diffusion test พบวา

เช้ือ E. coli ที่ในฟารมสุกรดื้อตอยาตานจุลชีพ Trimethoprim (100 %) มากที่สุด ดื้อ

ตอยา Cephalothin (9.09 %) และ Gentamycin (9.09 %) นอยที่สุด สวนการดื้อยา

ของเชื้อ E. coli ที่พบในฟารมไกเนื้อ มากที่สุดคือ Ampicillin (84.21 %) และดื้อตอ

ยา Gentamycin (10.53 %) นอยที่สุด และพบวาเชื้อ E. coli  มีการดื้อยามากกวา

หนึ่งชนิด  โดยมีการดื้อยาพรอมกันถึง 9 ชนิด 9.09 % ในฟารมสุกร และ 5.26 % ใน

ฟารมไกเนื้อ  
 

คําสําคัญ : การดื้อยา, เช้ือ E. coli, ยาตานจุลชีพ 

 
ทะเบียนผลงานวิชาการ เลขที่ 48(2)-0616(6)-134 
1 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจิตร อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 
2 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนลาง) อําเภอวังทอง จังหวัด  
  พิษณุโลก 65130 
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บทนํา 
  การดื้อยาตานจลุชีพของเชื้อแบคทีเรีย ไดเริ่มเปนที่สนใจตั้งแต ค.ศ.1940 จากการที่ Abraham และ Chain 
ไดพบวาเชื้อ E. coli มีการสรางเอ็นไซม Penicillinase ท่ีทําใหยาเพนนิซิลลิน ไมออกฤทธิ์ (Tenover and Hughes, 1996) 
การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียมีท้ังรูปแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Inherent resistance) และรูปแบบที่ถูกบังคับใหมีการ
เปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม (Acquired resistance) การดื้อยาตานจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียท่ีสําคัญเปนผลของการ
เปลี่ยนแปลง (Mutation) โครงสรางของสารพันธุกรรม โดยสรางอาร-พลาสมิด(R-plasmid) หรืออาร-แฟคเตอร (R-factor) 
ซึ่งเปนสารพันธุกรรมดือ้ยาที่สามารถถายทอดใหเชื้อแบคทีเรียชนิดเดียวกัน หรือแบคทีเรียชนิดอื่นได (มาลิน, 2532 ; เกรียง
ศักดิ์, 2536 ; จิโรจ, 2543) 
  การใชยาตานจุลชีพในสัตวไมเพียงแตใชในการรักษาโรคเทานั้น ยังใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น เชนการใช
ผสมอาหารเพือ่กระตุนการเจรญิเติบโต (McEwen and Fedor-Cray, 2002) ซึ่งเปนการใชยาในขนาดต่ําและใชอยางตอเนื่อง
เปนระยะเวลานาน การใชยาในสัตวลักษณะดังกลาว จึงถูกมองวาเปนสาเหตุท่ีทําใหเชื้อแบคทีเรียดื้อยาตานจุลชีพ (มาลินี, 
2538) จึงมีการศึกษาและรายงานการดื้อยาในหลาย ๆ ประเทศ เชน Terushet และคณะ (2000) ไดทําการเฝาระวังการดือ้ยา
ของเชื้อ E. coli ท่ีแยกไดจากโรงฆาสัตวในประเทศสเปน พบวามีการดื้อตอยา Tetracycline, Sulfamethazine, 
Trimethoprim, Amoxycillin, และ Nalidixic acid ในอัตราที่สูงมาก และอยูในลักษณะดื้อตอยาหลายชนิดรวมกัน เปนตน 
เนื่องจากยาตานจุลชีพท่ีใชในคนและสัตวเปนยาชนิดเดียวกนั เชนยาเพนนิซิลลิน ดังนั้นการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียจึงไม
เพียงแตทําใหเกิดอันตรายในสัตว ยังกอใหเกิดอันตรายกับคนไดดวย (Anderson and Datta, 1965) เนื่องจากเชื้อท่ีดื้อยาที่ถูก
ขับออกมากับอุจจาระของสัตวจะเปนแหลงรังโรคเขาสูสิ่งแวดลอม มีผลใหพบการดื้อยาในคนเพิ่มขึ้น(Levy,1998)โดยคน
จะไดรับสารพันธุกรรมดือ้ยาโดยตรงจากการสัมผัสเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่ถูกขับออกมากับอุจจาระสัตว หรือจากการบรโิภค
เนื้อสัตว หรือไดรับทางออมจากการนําพาของแบคทีเรียท่ีอาศัยอยูในรางกายสัตว ในภาวะปกติ (Commensal animal 
bacteria) เชนเชื้อ E. coli และ Klebsiella (Franklin et al., 2001) เชื้อดังกลาวหากติดถึงคนจะถายทอดคุณลักษณะการดื้อยา
ใหกับจุลชีพในรางกายคน ซึ่งเปนการแพรกระจายคุณลักษณะการดื้อยาระหวางคนและสัตว นอกจากนี้ยงัพบการรายงาน
การดื้อยาของเชื้อจุลินทรียในประเทศอื่นๆ อีกไดแก สหราชอาณาจักร เยอรมัน ฮงัการี อิสราเอล แคนนาดา บราซิล 
แอฟริกาใต เปนตน ซึ่งจากการศึกษาในหลายประเทศดังกลาว ทําใหเปนที่นาเชื่อไดวา หากมีการศึกษาเพิ่มเติม จะไมมี
ประเทศใดในโลก ไมมีการดื้อยาของเชื้อจุลินทรีย (Watson, 1967) ดังนั้น การรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในคนจึงตองใชยา
ตัวใหมท่ีมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งมีพิษมากขึ้นดวย ท้ังยังสิน้เปลืองคารักษามากขึ้นและการรักษาพยาบาลที่นานขึ้น (มาลินี, 
2538)  
  เชื้อเอสเชอริเชีย โคลัย (Escherichia. Coli ; E. coli) เปนเชื้อแบคทีเรียท่ีพบปกติในระบบทางเดินอาหาร
ของคนและสัตว  และบางชนิดสามารถกอใหเกิดโรคได เชนในสุกรการติดเชื้อ E. coli จะกอใหเกิดโรคระบบทางเดิน
อาหาร ท่ีสรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูง จากการควบคุม ปองกัน และการรักษาโรค (กิจจา, 2535) เชื้อ E. coli  ท่ีมี
ความสําคัญ  และกอใหเกิดอนัตรายรุนแรงคอื Enterhaemorrhagic escherichia coli (EHEC) serotype 0157 : H7 ซึ่งทําให
ทองเสีย อุจจาระมีเลือดปน และมีอัตราการตายสูง (เกรียงศักดิ์, 2536)  
จากคุณสมบัติดังกลาว เชื้อ E. coli จึงมีความสําคัญตอการดื้อยาตานจุลชีพของเชื้อแบคทีเรีย ประกอบกับพื้นที่จังหวัดพิจิตร 
มีการเลี้ยงสุกรและไกเนื้อ ในเชิงอุตสาหกรรมมาก จึงจําเปนตองมีการเฝาระวังการดื้อยาตานจุลชีพของเชื้อแบคทีเรีย ใน
สัตวดังกลาว เพื่อใหสามารถวางแผนการใชยาตานจุลชีพ ในการปองกันและรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในสัตว ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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  การศึกษาครั้งนี้ เปนการเฝาระวังเชิงรุก (Active surveillance) การดื้อยาตานจุลชีพของเชื้อแบคทีเรีย โดย
ติดตามการดื้อยาของเชื้อ E. coli ในสุกรและไกเนื้อท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ปกติ เพื่อปองกันผูบริโภคไดรับอันตรายจากเชื้อ
แบคทีเรียดื้อยาท่ีจะปนเปอนมาในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
 

อุปกรณและวธิกีาร 
การเก็บตัวอยาง 
  ระหวางเดือนตลุาคม 2546 ถงึ เดือนมีนาคม 2548 ดําเนินการเก็บตัวอยางจากอุจจาระจากฟารมไกเนื้อท่ี
ไดรับใบรับรองมาตรฐานฟารม จํานวน 24 ฟารม 38 ตัวอยาง โดยสุมเก็บในหลายโรงเรอืน หรือหลายกลุมอายุของไกเนื้อท่ี
มีสุขภาพปกติ ใสถุงปลอดเชื้อใหไดน้ําหนักรวมประมาณ 50 กรัม หรือขนาดประมาณผลสม และเก็บตัวอยางอุจจาระสุกร
จากฟารมที่ไดใบรับรองฟารมมาตรฐาน หรือฟารมสุกรขนาดกลาง จํานวน 18 ฟารม 18 ตัวอยาง โดยเกบ็ใหครอบคลุมทุก
รุนสุกร ทีมีสุขภาพปกติ (พอแมพันธุ ดูดนม เล็ก-รุน ขุน) หากมีสุกรรุนเดียว ใหสุมเก็บจากหลายคอก ซึ่งเก็บ 200 กรัมใส
ถุงพลาสติกปลอดเชื้อ 2 ช้ัน รดัปากถุงใหแนนเพื่อปองกันน้าํเขา หลีกเลี่ยงอยาใหตัวอยางถูกแสงแดดโดยตรง แชเย็นนําสง
หองปฏิบัติการภายใน 1 วัน บันทึกการใชยาตานจุลชีพในแตละฟารม ทุกครั้งท่ีมีการเก็บตัวอยาง 
การตรวจตวัอยาง 
  1. นําตัวอยางจาํนวน 1 กรัม ใสใน Lactose broth จํานวน 9 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันและบมไวท่ี 37 องศา
เซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง แลวนําสารละลายที่ไดไป เขี่ยบน EMB agar บมไวท่ี 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง เลือก
โคโลนีท่ีข้ึนใน EMB agar ท่ีมีลักษณะสีปกแมลงทับ แลวนําไปเพาะบน nutrient agar บมไวท่ี 37 องศาเซลเซียสนาน 18-
24 ช่ัวโมง และทดสอบทางชีวเคมีเพื่อยืนยันผล 
  2. ทดสอบความไวรับตอยาตานจุลชีพ (Sensitivity test) ดวย Disc Diffusion Test ตามวิธีของ Nation 
Committee for Clinical Laboratory Standard (NCCLS) (1997) โดยนําเชื้อจาก nutrient agar มาละลายในหลอดบรรจุ 0.85 
% NSS ใหไดความขุน 0.05 % McFarlan ใช cotton swab ปายเชื้อนําไปเขี่ยบน Muller Hinton agar แลววาง disc ของยาที่
ทําการทดสอบจํานวน 10 ชนิด คือ Tetracycline, Ampicillin, Cephalothin, Trimethoprim, Streptomycin, Gentamycin, 
Kanamycin, Neomycin, Enrofloxacin และ Nalidixic acid บน Muller Hinton agar บมไวท่ี37 องศาเซลเซียส นาน 24 
ช่ัวโมง วัด clear zone รอบแผน disc ยาตานจุลชีพ แลวนําไปเทียบกับ clear zone ตามมาตรฐานของ NCCLS 
การวิเคราะหผล 
  วิเคราะหเปอรเซ็นตการตรวจแยกเชื้อ อัตราการดื้อยา และเปอรเซ็นตการใชยาตานจุลชีพในฟารมเลี้ยง
สัตว โดยโปรแกรม Microsoft Excel 

ผล 
  ผลการตรวจเพาะแยกเชื้อ E. coli ในตัวอยางจากฟารมสุกรและฟารมไกเนื้อ ท้ังหมด 30 ตัวอยาง (53.57 
%) จาก 42 ฟารม เปนตัวอยางจากฟารมสุกร 18 ฟารม แยกเชื้อได 11 ตัวอยาง (61.11 %) และจากฟารมไกเนื้อ 24 ฟารม 
แยกเชื้อได 19 ตัวอยาง (50.00 %) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจแยกพบเชื้อ E. coli ในฟารมสุกรและไกเนื้อ 
ชนิดฟารม จํานวนตัวอยางทั้งหมด/ฟารม 

(ตัวอยาง/ฟารม) 
แยกเชื้อ E. coli ไดฟารม 

(ตัวอยาง/ฟารม) 
% แยกเชื้อได 

(ตัวอยาง/ฟารม) 
สุกร 18/18 11/11 61.11/61.11 
ไกเนื้อ 38/24 19/19 50.00/79.16 
รวม 56/42 30/30 53.57/71.43 

  ในระหวางการศึกษา การใชยาตานจุลชีพของฟารมสุกร สวนมากใช Amoxycillin (72.22 %) รองลงมา
คือ Gentamycin (55.56 %) และ Enrofloxacin (33.33 %) สวนฟารมไกเนื้อ มีการใชยาตานจุลชีพเพียงชนิดเดียวคือ 
Enrofloxacin (100 %) ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การใชยาตานจุลชีพของฟารมสุกรและไกเนื้อ ขณะศึกษา 

การใชยาตานจุลชีพของฟารม ขณะศึกษา ( ฟารม/% )  
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   100          

   
 ผลการทดสอบการดื้อยาตานจลุชีพ จํานวน 10 ชนิด ดังตารางที่ 3  พบวาเชือ้ E. coli ท่ีพบในฟารมสุกรทั้งหมดดื้อ
ตอยา Trimethoprim (100 %) รองลงมาตามลําดับ คือ Tetracycline (90.91 %), Ampicillin (90.91 %), Streptomycin (81.82 
%), Kanamycin (63.64 %), Neomycin (63.64 %), Nalidixic acid (36.36 %), Enrofloxacin (27.27 %), Gentamycin (9.09 
%), และ Cephalothin (9.09 %) สวนเชื้อ E. coli ท่ีพบในฟารมไกเนื้อสวนมากดื้อตอยา Ampicillin (84.21 %), รองลงมาคือ 
Trimethoprim (73.68 %), Tetracycline (63.16 %), Nalidixic acid (57.89 %), Enrofloxacin (47.37 %), Streptomycin (26.32 
%), Kanamycin (21.05 %), Neomycin (15.79 %), และ Gentamycin (10.53 %) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3  เปอรเซ็นตผลการทดสอบการดื้อยาของเชื้อ E. coli ในฟารมสุกรและไกเนื้อ 
 

ตัวอยางจากฟารมสุกร ตัวอยางจากฟารมไกเนื้อ  
ชนิดยาตานจุลชีพ ตัวอยางที่ดื้อยา % การดื้อยาในสุกร ตัวอยางที่ดื้อยา % การดื้อยาในไกเนื้อ 

Tetracycline 10 90.91 12 63.16 
Ampicillin 10 90.91 16 84.21 
Cephalothin 1 9.09 0 0 
Trimethoprim 11 100 14 73.68 
Streptomycin 9 81.82 5 26.32 
Gentamycin 1 9.09 2 10.53 
Kanamycin 7 63.64 4 21.05 
Neomycin 7 63.64 3 15.79 
Enrofloxacin 3 27.27 9 47.37 
Nalidixic acid 4 36.36 11 57.89 
 การดื้อยามากกวา 1 ชนิด (Multidrug resistance) ของเชื้อ E. coli พบวา จากฟารมสุกรเกือบทุกตัวอยางที่แยกเชื้อ
ไดจะดื้อยามากกวา 1 ชนิด (90.91 %) สวนตัวอยางจากฟารมไกเนื้อ ก็มีอัตราการดื้อยามากกวา 1 ชนิดสูงถึง (73.68 %) และ
ตัวอยางที่แยกเชื้อไดจากฟารมสุกรและฟารมไกเนื้อ มีอัตราการดื้อยามากกวา 1 ชนิด ท่ีพบสามารถดื้อยาไดถึง 9 ชนิดพรอม
กัน ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการดื้อยามากกวา 1 ชนิด ของเชื้อ E. coli ในฟารมสุกรและไกเนื้อ 
 

จํานวนยาตานจุลชีพท่ีดื้อยาพรอมกัน ชนิด 
ฟารม 

จํานวน 
ตัวอยาง 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 1 

สุกร 11 0 1 0 1 1 0 5 0 2 1 10 
 % 0 9.09 0 9.09 9.09 0 45.45 0 18.18 9.09 90.91 

ไกเนื้อ 19 1 3 1 2 4 4 2 1 0 1 14 
 % 5.26 15.79 5.26 10.52 21.05 21.05 10.52 5.26 0 5.26 73.68 

สรุปและวิจารณ 
  จากการทดสอบการดื้อยาพบวาเชื้อ E. coli จากฟารมสุกร ดื้อตอ Trimethoprim Tetracycline และ 
Ampicillin ซึ่งยาดังกลาวเปนยาที่ใชกันอยางแพรหลายในฟารมสุกร ซึ่ง Tetracycline ใชเปนสารเรงการเจริญเติบโต 
สอดคลองกับ Pathanasopon และคณะ (1998) ไดติดตามสถานการณการใชยาในสัตวอาหาร ระหวางป 1994 – 1996 พบวา
เชื้อ E. coli ท่ีเพาะแยกไดจากซากสัตว ท่ีสงตรวจวิเคราะห จะดื้อตอยา Tetracycline สูงสุด โดยดื้อยา 82 % และตรงกับ
การศึกษาของ Methew และคณะ (1998) ท่ีพบวาฟารมสุกรที่เลี้ยงในลักษณะอุตสาหกรรม และใชยา Tetracycline สูง เชื้อ 
E. coli ในอุจจาระลูกหมูหลังคลอด 7 วัน จะดื้อตอยา Tetracycline 96.2 % สวนในแมสุกร จะดื้อตอยา Tetracycline สูงถึง 
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99.1 % ยาชนิดอื่นที่มีการดื้อยาสูงในฟารมสุกร ไดแก Streptomycin, Neomycin, Kanamycin สวนที่เชื้อ E. coli ท่ีดื้อยาไม
มากไดแก  Nalidixic acid, Enrofloxacin, Cephalothin  และ Gentamycin ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการใชยาตานจุลชีพใน
ระหวางการศึกษานั้น พบวามีการใชยา Gentamycin (55.56 %) และ Enrofloxacin (33.33 %) เปนสวนมาก เนื่องจากเปนยา
ท่ียังสามารถใชไดผลดีในฟารม  

ในฟารมไกเนื้อ เชื้อ E. coli ท่ีแยกไดจะดื้อยาสูงสุดตอยา Ampicillin รองลงมาไดแก Trimethoprim, 
Tetracycline, Nalidixic acid, Enrofloxacin, Streptomycin, Kanamycin, Neomycin, และ Gentamycin ตามลําดับ สวนยาที่
ไมดื้อเลย คือ Cephalothin อาจจะเนื่องมาจากมีการนํายามาใชนอย เพราะมีราคาสูง และจากขอมูลการใชยาตานจุลชีพใน
ระหวางการศึกษานั้น พบวามีการใชยา Enrofloxacin เพียงอยางเดียว เนื่องจากเปนยาที่หาซื้องายและราคาถูก โดยพบวามี
การดื้อยาในระดับปานกลาง ซึ่งหากมีการใชยาในลักษณะนี้ตอไปเรื่อยๆ คาดวาในอนาคตฟารมไกเนื้ออาจจะพบการดื้อยา 
Enrofloxacin ในระดับที่สูงข้ึนได 
  รูปแบบการดื้อยาของเชื้อ E. coli ในฟารมสุกรและไกเนื้อ มีลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือสวนใหญมี
การดื้อยามากกวา 1 ชนิด เชื้อ E. coli ดื้อยามากกวาหนึ่งชนิดสูงถึง 73.68 % และ90.91 % ในฟารมสุกรและฟารมไกเนื้อ
ตามลําดับ โดยเฉพาะในฟารมสุกรมีการดื้อยาพรอมกัน  6  ชนิดถึง  5  ตัวอยาง (45.45 %) แสดงใหเห็นวายาที่ใชทดสอบ
ท้ัง 10 ชนิด อาจเปนยาที่มีการใชสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเวลานาน ทําใหเชื้อ E. coli สราง R-factor สําหรับการดื้อยาแต
ละชนิดขึ้น สงผลใหมีการดื้อยาชนิดนั้นคงอยู แมจะไมมีการใชยาชนิดนั้น ๆ แลวก็ตาม (มาลินี, 2538)  
  จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถใชเปนขอพิจารณาสําหรับสัตวแพทยผูควบคุมฟารม ในการเลือกใชยา
ตานจุลชีพสําหรับการเลี้ยงสัตวในพื้นที่จังหวดัพิจิตรตอไป และเนื่องจากมีการดื้อยาในระดับคอนขางสูง ซึ่งอาจจะสราง
ปญหาดานสาธารณสุขตามมา จึงควรมีการเฝาระวังและติดตามการดื้อยาในสัตวอยางสม่ําเสมอ 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบขอมูลสถานการณการดื้อยาตานจุลชีพในฟารมสุกรและฟารมไกเนื้อ
ภายในจังหวัดพิจิตร ซึง่มีการดื้อยาตานจุลชีพในระดับที่สูงแสดงใหเห็นถึงการที่ไมมีความรูในการใชยาภายในฟารม 
โดยเฉพาะผูใชยาที่เปนเกษตรกรและไมมีการปรึกษาสัตวแพทยกอนการใชยา ดังนั้นจึงควรใหความรูเรือ่งมาตรฐานฟารม 
เพื่อผลักดันใหฟารมเขาสูระบบมาตรฐานของกรมปศุสัตว เพราะจะไดมีสัตวแพทยทําหนาท่ีควบคุม ดูแล ภายในฟารม 
และรับผิดชอบในการใชยาตางๆภายในฟารม ซึ่งนาจะทําใหสถานการณการดื้อยาตานจุลชีพในจังหวัดพิจติรลดลงได  แต
อยางไรก็ตามหากมีการศึกษาเรื่องการใชยาในฟารมครั้งตอไป ควรศึกษาถึงเรือ่งการใชสมุนไพรในการเลี้ยงสัตว ทดแทน
การใชยาหรือสารเคมี เนื่องจากเปนเรื่องท่ีเกษตรกรเริ่มใหความสนใจและไดมีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวบางรายไดลงมือทําบาง
แลว แตยังไมมกีารศึกษาอยางจริงจงั และยังไมมีการวิเคราะหผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางสมุนไพรกับยาหรือสารเคมี 
หากมีการศึกษาดังกลาวจะเกิดประโยชนท้ังตอเจาของฟารมและผูบริโภค อีกทั้งยังเปนการสอดคลองกบันโยบายรัฐบาลใน
เรื่องอาหารปลอดภัย (Food Safety) ดวย   

กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณ น.สพ.พรชัย  ชํานาญพูด ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ 
(ตอนลาง) นักวิทยาศาสตรและเจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนลาง) ท่ีให
ความอนุเคราะหขอมูลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และเจาหนาท่ีปศุสัตวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ท่ีชวยในการเก็บ
ตัวอยางสงตรวจ 
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Antimicrobial Drugs Resistance on Swine and Broiler in Phichit Province 
Thawan  Rattana 1 Kraikeaw  Kamdee 2

Abstract 
  Monitoring of antimicrobial drugs resistance on swine and broiler in Phichit province during October 
2003  and  March 2005. 30 E. coli (53.57 %) were isolated from 56 samples of 11 feces of pig  and 19 feces of broiler. 19 
(50.00 %) E. coli isolated from feces of broiler  and 11 (61.11 %) were isolated from feces of pig.   The Paper Disc 
Diffusion technique test resistance to 10 antimicrobial agent. Most resistance of E. coli from swine farm was 
Trimethoprim (100 %), Cephalothin (9.09 %) and Gentamycin (9.09 %) . E. coli from broiler farm most resistance was 
Ampicillin (84.21 %) and Gentamycin (10.53 %). Multidrug, 9 antimicrobial drugs, resistance strains were isolated  from 
swine  9.09 % and  broiler  5.26 % 
 
Key words : Resistance, E. coli, Antimicrobial drug 
 
Research No. 48(2)-0616(6)-134 
1 Phichit Provincial Livestock Office, Phichit Province, 66000 
2 Northern Veterinary Research and Development Centre, Phitsanulok Province, 65000 
************************************************************************************************ 

การตรวจแอนติบอดีตอ 3B  non  structure  protein และ VIA  antigen  
ของเชือ้ ไวรัสโรคปากและเทาเปอยในโค 

สุวรรณี ตันรัตนวงศ1  วัฒนศักดิ์    จําละคร2    
 

บทคัดยอ
นําซีรั่มโคปกติ หลังจากไดรับวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย  จํานวน  480  ตัวอยาง และซีรั่ม 

โคที่ปวยดวยโรคปากและเทาเปอย จํานวน 66  ตัวอยาง มาตรวจหาแอนติบอดีตอ 3B non structure  protein โดยวิธี indirect 
ELISA และ VIA  antigen  โดยวิธี AGID  test  พบวาโคกลุมปกติมีแอนติบอดีตอ 3B non structure  protein และ VIA  
antigen 24 และ 66 ตัวอยาง ตามลําดับ ใหคาประสิทธิภาพของการตรวจ เทากับ  91.25% และโคกลุมท่ีปวยดวยโรคปาก
และเทาเปอย มีแอนติบอดีตอ 3B non structure  protein  และ VIA  antigen 51 และ 56 ตัวอยาง ตามลําดับ ใหคา
ประสิทธิภาพของการตรวจ เทากับ 89.39% เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจหาภาวะการสัมผัสเชื้อ FMDV ระหวางการ
ตรวจหาแอนตบิอดีตอ 3B non structure protein กับ VIA  antigen พบวาใหผลการตรวจสอดคลองกันในสัตวทดลองทั้ง  2  
กลุม  
 
คําสําคัญ : โรคปากและเทาเปอย, แอนติบอดี, นอนสตรัคเจอรโปรตีน, วี ไอ เอ, โค 

___________________________________________________________________________ 
1. ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ ตอนลาง อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก 65130 
2 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ ตอนบน  อ. หางฉัตร จ. ลําปาง  52190 
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บทนํา 
 โรคปากและเทาเปอยเปนโรคระบาดที่เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วและรุนแรงในสัตวกีบคู กอความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจเปนประจําทุกป (กิจจา, 2535; Radostits et al., 1994)   กรมปศุสัตวจึงไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปองกันและกําจัดโรคปากและเทาเปอย โดยรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโค-กระบืออยางตอเนื่องปละ 
2 ครั้งพรอมทั้งใหมีการสุมเก็บตัวอยางซีรั่มหลังจากสัตวไดรับวัคซีนไปแลว 1 เดือนเพื่อตรวจหาระดับแอนติบอดีตอเชื้อ
ไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอ เอ และเอเชียวัน ซึ่งเปนไทปท่ีมีรายงานการตรวจพบในประเทศไทย (ทัศนียและคณะ, 
2539; Gleeson et al., 1993) ดวยวิธี  Liquid  phase  blocking  enzyme  linked  immunosorbent  assay  (LPB  ELISA) test   
ควบคูกับการตรวจสอบสภาวะการสัมผัสเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอย  (Foot  and  mouth  disease  virus; FMDV) โดย
วิธี Virus  infection  associated (VIA) test เพื่อแยกสัตวท่ีติดเชื้อออกจากสัตวท่ีไดรับวัคซีน ซึ่งการตรวจสอบสภาวะการ
สัมผัสเชื้อ FMDVโดยวิธี VIA  test นั้น ในระยะแรกๆของการตรวจพบวาใหผลเปนที่นาพอใจ เนื่องจากสัตวสวนใหญ
ไดรับการฉีดวัคซีนจํานวนนอยครั้ง  การวินิจฉัยโรคจากตัวอยางซีรั่มจึงมีความถูกตองและแมนยําในระดับหนึ่ง (วิไลและ
คณะ, 2543)   แตปจจุบันสัตว ในพื้นที่สวนใหญไดรับวัคซีนมาแลวหลายครั้ง  การทดสอบบางครั้งจึงเกิดผลบวกตอ VIA 
test ท้ังๆท่ีสัตวไมไดรับการสัมผัสเชื้อ FMDV มากอน (Pinto  and  Garland, 1979; Silberstein et al., 1997)  สงผลใหการ
ตรวจวินิจฉัยโรคผิดพลาด   ดังนั้น ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจึงไดมีการศึกษาคนหา
เทคนิคและวิธีการใหมๆท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา มีความจําเพาะ และแมนยํากวา VIA  test มาใชแทน คือ การตรวจหา
แอนติบอดีตอ non structure protein  ของเชื้อ FMDV (NS  test)  ในสวนของ  3A , 3B , 3C และ 3D  โดยวิธี   ELISA 
(Clavijo et al., 2004; De Diego et al., 1997)    ซึ่ง Donaldson  and   Kihm   (1996)    รายงานวาเปนวิธีท่ีกลุมประเทศที่
ปลอดโรคปากและเทาเปอยนํามาใชเปนมาตรฐานในการตรวจสอบเพื่อการนําเขาหรือสงออกดานปศุสัตวระหวางประเทศ
ภายใตกฎขอบังคับขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (Office  International  Des  Epizooties; OIE) และองคการ
อาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture  Organization  of  the  United Nations; FAO)  ทําให
สามารถแยกสัตวท่ีติดเชื้อออกจากสัตวท่ีไดรับวัคซีนได  และในหลายประเทศไดนําการตรวจวิธีนี้มาใชตรวจแยกระหวาง
สัตวท่ีติดเชื้อ สัตวท่ีไดรับวัคซีน และสัตวท่ีเปนพาหะ ในการควบคุมและกําจัดโรคโดยการกําจัดสัตวท่ีติดเชื้อ และสัตวท่ี
เปนพาหะออกจากฝูง (Chung et al., 2002; De Diego et al., 1997)  นอกจากนี้ยังนํามาใชในโปรแกรมการตรวจเพื่อเฝาระวัง
การควบคุมการเคลื่อนยายสัตวภายในประเทศ การตรวจสัตวในพื้นที่ตามแนวชายแดนระหวางประเทศ และการตรวจใน
พื้นท่ีเมื่อเกิดการระบาดของโรค ( Bronsvoort et al., 2004; Chung et al., 2002;  Mackay et al., 1998; Moomen et al., 2004) 
และคาดวาจะชวยแกปญหาและลดขอผิดพลาดที่เกิดจากการตรวจ VIA  test  ได   
 เมื่อสัตวไดรับเชื้อ FMDV เขาสูรางกายแลวจะเกิดขบวนการที่เรียกวา Viral  replication  ในเซลลสัตวจะมีการ
ปลอยเอ็นไซม non-structure  protein ไดแก  3A, 3B, 3C และ 3D  ซึ่งสวน 3D นี่เองที่เปน viral  RNA polymerase หรือ 
Virus infection  associated (VIA) antigen  และรางกายสัตวจะมีการสรางแอนติบอดีตอ non-structure  protein และ VIA  
antigen ข้ึน ทําใหสามารถตรวจพบในซีรั่มสัตวท่ีติดเชื้อได (วิไล และคณะ, 2543)   

วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้  คือ   
1. เพื่อทราบภาวะการสัมผัสเชื้อ FMDV ของโคที่มีการปลอยเลี้ยงตามธรรมชาติ 2 กลุมคือ กลุมปกติ  ไมมี

อาการปวย  และไดรับวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยตามแผนการรณรงคฉีดวัคซีนของกรมปศุสัตว และ
อีกกลุม คือ กลุมที่แสดงอาการปวยและมีวกิารของโรคปากและเทาเปอยชัดเจน โดยดูจากผลการตรวจหา
แอนติบอดีตอ 3B non-structure  protein  และ VIA  antigen  ของเชื้อ FMDV 
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2.   เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจหาภาวะการสัมผัสเชื้อ FMDV ระหวางการตรวจหาแอนติบอดีตอ  3B non-
structure  protein โดยวิธี  ELISA  กับ การตรวจหาแอนติบอดีตอVIA  antigenโดยวิธ ีAgar  gel  immunodiffusion (AGID) 
test เพื่อนํามาใชในการพิจารณาตรวจแยกสัตวท่ีติดเชื้อออกจากสัตวท่ีไดรับวัคซีน  และเปนขอมูลสนับสนุนงานเฝาระวัง
โรคและระบาดวิทยา 

 

อุปกรณและวธิกีารทดลอง 
1.ซีร่ัมตัวอยาง 
          เจาะเลือดและเก็บซีรั่มโคที่มีการปลอยเลี้ยงตามธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา และ
เชียงราย  ระหวางเดือนกรกฎาคม  2546- มกราคม  2547 จํานวน  546  ตัวอยาง  โดยแบงตัวอยาง  เปน  2 กลุม คือ 

กลุมที่ 1  (กลุมสัตวปกติ)   ซีรั่มโคกลุมที่มีสภาพรางกายปกติ  ไมมีอาการปวยดวยโรคใดๆ และได 
รับวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยตามแผนการรณรงคฉดีวัคซีนของกรมปศุสัตว แลวทําการเจาะเลือดและเก็บซีรั่ม
หลังจากไดรับวัคซีน  1 เดือน  จํานวน  480  ตัวอยาง 

กลุมที่ 2  (กลุมสัตวปวย)  ซีรั่มโคกลุมที่แสดงอาการปวยและมีวิการของโรคปากและเทาเปอยชัด- 
เจน ไมไดรับวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยมานานมากกวา 6 เดือน และไดมีการสุมเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อวิการสงตรวจ
แยกเชื้อทางหองปฏิบัติการแลวพบเชื้อ FMDV   ทําการเจาะเลือดและเก็บซีรั่มหลังจากที่สัตวในกลุมเริม่แสดงอาการปวย
และตรวจพบวกิารของโรคชัดเจน 7-10 วัน  จาํนวน  66  ตัวอยาง 
2. การตรวจซีร่ัม 

2.1 Non-structure  protein  test (NS  test) 
ตรวจหาแอนตบิอดีตอสวน 3B non structure protein ของเชื้อ FMDV โดยวธิี indirect ELISA ใช 

ชุดตรวจสอบสาํเร็จรูป  NS  reagent  kit   ซึ่งผลิตจากหนวยงาน United  Biochemical  Inc. (UBI)  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ข้ันตอนและวิธีการตรวจสอบดําเนินการตามคูมือของผูผลิต  และแปลผลโดย ผลบวก (Reactive) คือ ภาวะที่สัตวมี
แอนติบอดีตอ 3B non-structure protein หรือมีการสัมผัสเชื้อ FMDV ผลลบ (Non-reactive) คือ ภาวะที่สัตวไมมีแอนติบอดี
ตอ  3B non-structure protein หรือไมมีการสมัผัสเชื้อ FMDV   

2.2  Virus  infection  associated  test (VIA  test) 
 ตรวจหาแอนตบิอดีตอ  VIA  antigen  โดยวธิี  Agar  gel  immunodiffusion (AGID) test ตามวิธีของวิไลและคณะ 
(2536)    และแปลผลโดย  ผลบวก  (Reactive)  คือ ภาวะที่สัตวมีแอนติบอดีตอ  VIA  antigen  เนื่องจากมีการสัมผสัเชื้อ 
FMDV หรืออาจเกิดจากการไดรับการฉีดวัคซีนมาแลวจํานวนหลายครั้ง   ผลลบ (Non-reactive) คือ ภาวะที่สัตวไมมี
แอนติบอดีตอ  VIA  antigen  หรือไมมีการสมัผัสเชื้อ FMDV   
3. การวิเคราะหคาทางสถิติ 

วิเคราะหคาทางสถิติตามวิธีของเติมศรี (2544) โดยเปรยีบเทียบความสัมพันธระหวางผลการตรวจ  NS  test และ 
VIA  test  จากคาประสิทธิภาพของการตรวจ( efficacy  of  test) 
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ผล 
ผลการตรวจตัวอยางซีรั่มโคในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม  ลําพูน  ลําปาง  พะเยา  และเชียงราย โดย NS 

test  และ VIA   test  ใหผลดังนี้ 
กลุมที่ 1  ซีรั่มโคปกติ  จํานวน  480  ตัวอยาง ใหผลบวกตอ NS  test  และ VIA   test  24  และ 66  ตัวอยาง  

ตามลําดับ  ใหผลลบตอ NS  test  และ VIA   test  456  และ 414  ตัวอยาง ตามลําดับ   ใหผลบวกตอท้ัง  2  วิธี  24  ตัวอยาง  
และใหผลลบตอท้ัง  2  วิธี  414  ตัวอยาง  รวมจํานวนซรีั่มท่ีใหผลบวกและลบตอ  NS  test  และ VIA   test ตรงกัน  438  
ตัวอยาง   (Table  1) 

 กลุมที่ 2  ซีรั่มโคที่ปวยดวยโรคปากและเทาเปอย  จํานวน  66  ตัวอยาง  ใหผลบวกตอ NS  test  และ VIA   test  
51  และ 56  ตัวอยาง  ตามลําดับ  ใหผลลบตอ NS  test  และ VIA   test  15  และ 10  ตัวอยาง ตามลําดับ ใหผลบวกตอท้ัง 2 
วิธ ี 50 ตัวอยาง  และใหผลลบตอท้ัง  2  วิธี  9  ตัวอยาง  รวมจํานวนซีรั่มทีใ่หผลบวกและลบตอ  NS  test  และ VIA   test 
ตรงกัน  59  ตัวอยาง   (Table  2) 
 
Table 1 :  Relative  antibody  response  between  NS  test and  VIA  test  in  cattle  group 1.                     
  

                                                             NS   TEST                   

  Reactive Non-reactive  Total 

   VIA  TEST Reactive 24 42 66 
 Non-reactive 

Total 
0 
24 

414 
456 

414 
480 

             efficacy  of  test     =   (24+414)/480   =    91.25% 
 
Table 2 :  Relative  antibody  response  between  NS  test and  VIA  test  in  cattle  group 2.                        

                                                             NS   TEST                   

  Reactive Non-reactive  Total 

   VIA  TEST Reactive 50 6 56 
 Non-reactive 

Total 
1 
51 

           9 
15 

          10  
66 

              efficacy  of  test     =   (50+9)/66   =   89.39%  
 

วิจารณ 
จากผลการตรวจหาแอนติบอดีตอ 3B non-structure  protein และ VIA  antigen ของเชื้อ FMDV 

จากซีรั่มโคในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม  ลําพูน  ลําปาง  พะเยา และเชียงราย โดย NS  test และ VIA  test พบวา โคในกลุมปกติ  
มีอัตราการสัมผัสเชื้ออยูในเกณฑท่ีต่ํากวา คือ 5% (24/480 ตัวอยาง) จากการตรวจโดย NS  test และ 13.75% (66/480 
ตัวอยาง) จากการตรวจโดย VIA  test  สวนโคในกลุมที่ปวยตรวจพบวามีอัตราการสมัผัสเชื้ออยูในเกณฑท่ีสูงกวา คือ  
77.27% (51/66  ตัวอยาง) จากการตรวจโดย  NS  test  และ  84.85% (56/66 ตัวอยาง) จากการตรวจโดย VIA test และเมื่อ
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เปรียบเทียบผลการตรวจหาภาวะการสัมผัสเชื้อ FMDV ระหวางการตรวจหาแอนติบอดีตอ 3B non structure  protein  กับ  
VIA  antigen   จากคาประสิทธิภาพของการตรวจ( efficacy  of  test)    พบวาใหผลการตรวจสอดคลองกนัในสัตวทดลอง
ท้ัง  2  กลุม  คือ  กลุมโคปกติ เทากับ 91.25% (438/480  ตัวอยาง)  กลุมโคปวย เทากับ 89.39% (59/66  ตัวอยาง)  จะเหน็ได
วาการตรวจ NS  test  จะใหผลบวกนอยกวา VIA  test  เชนเดียวกับการศึกษาของวิไลและคณะ (2543)  
 เมื่อพิจารณาถึงความจําเพาะและเชื่อมั่นในการนําผลการตรวจทั้ง 2 วิธีมาใชในการแยกสัตวท่ีติดเชื้อออกจากสัตว
ท่ีไดรับวัคซีนพบวา NS  Test จะใหความเชื่อมั่นมากกวา VIA  Test  (Clavijo et al., 2004; Silberstein et al., 1997; Mackay 
et al., 1998) เนื่องจากสัตวท่ีเคยไดรับการฉีดวัคซีนหลายๆครั้งจะสามารถตรวจพบผลบวกตอ  VIA  Test ไดโดยที่ไมมีการ
ติดเชื้อมากอน (Pinto  and  Garland, 1979; Silberstein et al., 1997) เชนเดียวกับการศึกษาของวิไล และคณะ (2543) ท่ีพบวา
การตรวจทั้ง  2  วิธีนี้ใหผลสอดคลองกัน  แต  NS  test จะใหความจําเพาะและความแมนยําสูงกวา  VIA  test โดยเฉพาะใน
กลุมสัตวท่ีเคยไดรับวัคซีนมากกวา  2  ครั้งข้ึนไปและสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้  เนื่องจากโคในกลุมปกติ ไดรับ
วัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยตามแผนการรณรงคฉีดวัคซีนของกรมปศุสัตว และหลายตัวเคยไดรับการฉีดวัคซีน
หลายครั้งอาจทําใหสามารถตรวจพบผลบวกตอ  VIA  Test ไดโดยที่ไมมีการติดเชื้อมากอน จึงตรวจพบผลบวกมากกวา  
NS  test   สวนสัตวทดลองในกลุมท่ี 2 ไมไดรับวัคซีนมานานมากกวา  6  เดือน  แตก็อาจมีบางตัวเคยไดรับการฉีดวัคซีน
จํานวนหลายครั้งและทําใหผลบวกตอการตรวจ VIA test ไดเชนกัน  นอกจากนี้ยังพบวาการตรวจหาแอนติบอดีตอ  non-
structure  protein และ  VIA  antigen ของเชื้อ FMDV ในซีรั่มของสัตวยังข้ึนกับระยะเวลาที่เหมาะสมดวย (วิไลและคณะ
,2536; Clavijo et al., 2004; Mezencio et al., 1998)   ซึ่ง  De  Diego  et  al. (1997)  รายงานวาระยะเวลาที่สามารถตรวจพบ
แอนติบอดีตอ  non-structure  protein ได คือ หลังจากที่สัตวไดรับการติดเชื้อแลว  8  วัน จนถึง  335  วัน สวนแอนติบอดีตอ 
VIA  antigen  สามารถตรวจพบไดในระยะเวลา  1  สัปดาห จนถึง 4  เดือน หรือมากกวา    แตจากการศึกษาของวิไลและ
คณะ ( 2543)  พบวาสามารถตรวจพบแอนติบอดีตอ 3ABC non-structure  protein ไดจากสัตวทดลอง 3 ใน  5  ตัว หลังจาก
ท่ีสัตวไดรับเชื้อ 1 สัปดาห และตรวจพบในสัตวทุกตัวตั้งแต 3 สัปดาหข้ึนไป สวนแอนติบอดี ตอ VIA  antigen  ตรวจพบ 1 
ใน  5 ตัว หลังจากที่สัตวไดรับเชื้อ 1 สัปดาห และตรวจพบในสัตวทุกตัวตั้งแต 11  สัปดาหข้ึนไป    สวน Sorensen et 
al.(1998)  รายงานวาสามารถตรวจพบแอนติบอดีตอ 3ABC  non-structure  protein ไดหลังจากที่สัตวไดรับการติดเชื้อแลว  
8 วัน จนถึง 395 วัน  ดังนั้น จากผลการตรวจทั้งวิธี NS  Test และ VIA  Test จากซีรั่มโคกลุมปวยในครั้งนี้อาจใหผลลบได
ในสัตวท่ีมีการติดเชื้อในระยะแรกๆซึ่งยังไมสามารถสรางแอนติบอดีตอ 3B non-structure  protein  และ  VIA  antigen   
ของเชื้อ FMDVไดเพียงพอที่จะตรวจพบได  เนื่องจากมีการเจาะเลือดและเก็บซีรั่มในระยะเวลาที่เร็วไป คือ 7-10  วัน
หลังจากที่สัตวในกลุมเริ่มแสดงอาการปวยและตรวจพบวิการของโรคชัดเจน และเปนการเก็บตัวอยางจากสัตวท่ีเลี้ยง
รวมกันเปนฝูง ซึ่งสัตวอาจจะไมไดติดเชื้อในเวลาเดียวกันทั้งหมด รวมถึงระยะฟกตัวของเชื้อในสัตวแตละตัวกอนแสดง
อาการปวย และมีการสรางแอนติบอดีตอ 3B non-structure  protein  และ  VIA  antigen   ของเชื้อ FMDV ก็อาจจะแตกตาง
กัน (Clavijo et al., 2004)   

เนื่องจากการตรวจหาแอนติบอดีตอ  non-structure  protein และ  VIA  antigen ของเชื้อ FMDV ในซีรั่มของสัตวมี
ปจจัยเกี่ยวกับประวัติการไดรับวัคซีนและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอยางเขามาเกี่ยวของดวย  ดังนั้น การท่ีจะนํา
ผลการตรวจไปศึกษาภาวะการสัมผัสเชื้อทางระบาดวิทยา และงานเฝาระวังโรคนั้น  ผลการตรวจจากฝูงสัตวจะใหความ
เชื่อมั่นมากกวาจากสัตวตัวใดตัวหนึ่ง (วิไลและคณะ , 2543; Clavijo et al., 2004; Mackay et al., 1998)   
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สรุปและขอเสนอแนะ 
จากการตรวจหาแอนติบอดีตอเช้ือ FMDV  ในสวน  3B  non-structure  protein  โดยวิธ ี ELISA 

โดยใชชุดตรวจสอบสําเร็จรูป  NS  reagent  kit  และ VIA  antigen  โดยวิธี AGID test   จากซีรั่มโคกลุมทดลอง  2  กลุมใน
ครั้งนี้พบวา ซีรั่มกลุมสัตวปวยจะใหผลบวกมากกวากลุมสัตวปกติอยางเดนชัด   และผลการตรวจทั้ง  2  วธิีใหผลสอดคลอง
กัน โดยพิจารณาจากคาประสิทธิภาพของการตรวจ คือ กลุมที่  1  เทากับ 91.25% (438/480  ตัวอยาง)  กลุมที่  2  เทากับ 
89.39% (59/66  ตัวอยาง)   

เนื่องจากการตรวจวิธี NS  Test มีความจําเพาะและใหความเชื่อมั่นในการการตรวจมากกวา VIA   
Test   เพราะสัตวท่ีเคยไดรับการฉีดวัคซีนหลายๆครั้งจะสามารถตรวจพบผลบวกตอ  VIA  Test ไดโดยที่ไมมีการติดเชื้อมา
กอน   จึงตรวจพบผลบวกจากการตรวจวิธี NS  test  นอยกวา VIA  test และเห็นไดชัดในสัตวทดลองในกลุมที่ 1  ท่ีใหผล
บวก 5% และ 13.75% ตามลําดับ  และถึงแมวาปจจุบันการตรวจโดย VIA  test จะไมไดรับความนิยมแลว แตการตรวจ VIA  
test มีวิธีการตรวจไมยุงยาก มีคาใชจายนอยกวา NS  test มาก ( ประมาณ 5 เทา )  จึงอาจนํามาใชในการคัดกรองแยกตัว
อยางที่ใหผลลบออกกอน แลวจึงนําตัวอยางที่ใหผลบวกมาตรวจดวยวิธี NS  test อีกครั้งหนึ่ง  หรือนํามาใชในกรณีท่ีสัตว
ไมเคยไดรับวัคซีนมากอน ซึ่งจะชวยประหยัดคาใชจายไดมาก 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีกลุมงานระบาดวิทยาและกลุมงานไวรสัวิทยา ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ
(ตอนบน) ท่ีชวยในการเก็บตัวอยางและตรวจตัวอยางซรีั่ม นายสัตวแพทย อิทธิพล ชัยชนะพูนผล (ผูอํานวยการศูนยวจิัยแบะ
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ท่ีใหคําแนะนําในการเขียนและตรวจสอบเนือ้หาตนฉบับ  และสนับสนุนการศึกษาวิจัยจนสําเร็จดวยด ี
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Detection  of  Antibody  to  3B  Non  Structural  Protein  and  VIA  Antigen 

of  Foot and Mouth Disease Virus  in  Cattle   
Suwanne Tanrattanawong 1  Wattanasak  Chamlakhorn2      

 
Abstract 

Four  hundred  and  eighty  sera  from  FMDV vaccinated  cattle and  sixty six  sera  from  FMDV 

infected  cattle  were  determined  antibody  to  3B  non-structural  protein (NS  test)   by  indirect ELISA  test  

and  virus  infection  associated  antigen (VIA  test)  by AGID  test.  24 and 66  sera  from  vaccinated  cattle  

were  reactive  by  NS  test  and  VIA  test, respectively.  51 and 56  sera  from  infected  cattle    were  

reactive  by  NS  test  and  VIA  test, respectively. The  efficacy  of  test  were  91.25% and  89.39% , 

respectively. 

 

 
 
 
 
 
 
Keywords :  foot  and  mouth  disease, antibody, non  structural  protein, ELISA, VIA test, cattle 
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ผลการปฏบิัตงิานตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว เดือน เมษายน – มิถุนายน 2548 
 
 จากผลการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวและสิ่งแวดลอมดานการปศุสัตวของศูนยวิจยัและ
พัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ(ตอนลาง) ในพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคเหนือ(ตอนลาง) ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา มี
ขอมูลตางๆที่นาสนใจและคิดวานาจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่สําหรับใชใน
การประเมินสถานการณและแกไขปญหาเพื่อใหการดําเนินงานโครงการตางๆบรรลุตามวตัถุประสงคท่ีวางไว จึงขอสรุป
โครงการตางๆในรอบ 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 48) ดังนี้ 
 
โครงการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวภายในประเทศ 
 โครงการนี้เปนการตรวจเนือ้สตัวจากโรงฆาภายในประเทศ โดยทําการตรวจ 3 รายการ ไดแก Total bacteria 
count, Coliform bacteria และ CM-test ในรอบ 3 เดือนที่ผานมามีตัวอยางสงตรวจทั้งสิ้น 375 ตัวอยาง พบผิดมาตรฐาน 81 
ตัวอยาง (21.60%) โดยแยกตามรายการวิเคราะหไดดังนี้ 
 
ตาราง 1 จํานวนตัวอยางตรวจและผิดมาตรฐานของเนื้อสัตวจากโรงฆาภายในประเทศ 

รายการวิเคราะห จํานวนตัวอยาง จํานวนผิดมาตรฐาน % 
1. Total bacteria count 100 13 13.00 
2. Coliform bacteria 100 78 78.00 
3. CM-test 375 0 0.00 

รวมจํานวนวิเคราะห 575 91 15.83 
 
โครงการตรวจสอบเฝาระวังสารตกตาง 
 ทําการตรวจสอบเฝาระวังการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกร โดยทําการตรวจสารเรงเนือ้แดงในปสสาวะสุกรดวยวิธี 
ELISA หากพบใหผลบวกจะทําการตรวจสอบในอาหารและน้ําและถาพบผลบวกจะสงอาหารและน้ํานั้นตรวจยืนยัน ณ 
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวตอไป การตัดสินผลบวกตัดสินที่ 1 ppb ข้ึนไป ในชวง 3 เดือนที่ผานมา มีตัวอยาง
ปสสาวะสงตรวจทั้งสิ้น 417 ตัวอยาง ไมพบตัวอยางที่ใหผลบวก จํานวนตัวอยางในรอบ 3 เดือนดังกลาวมีนอย เนื่องจากชุด
ทดสอบสําเร็จรปูหมด ซึ่งชุดทดสอบใหมกําลังดําเนินการจัดซื้อโดยคาดวานาจะไดรับในเดือนกันยายน 48 
 
การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑ 
 จํานวนตัวอยางน้ํานมมีท้ังสิ้น 553 ตัวอยาง แยกเปนจากสหกรณ 12 ตัวอยาง และรายฟารม 541 ตัวอยาง พบผิด
มาตรฐาน จํานวน 12 ตัวอยาง(100%) และ 454 ตัวอยาง(82.10%) ตามลําดับ โดยแยกจํานวนผิดมาตรฐานตามผลการ
วิเคราะหไดดังนี้ 
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เปอรเซ็นตผิดมาตรฐานของตัวอยางน้ํานมแยกตามรายการวิเคราะห
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คาทางกายภาพ องคประกอบ จุลินทรยี somatic cell count ยาปฏิชวีนะ
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รายฟารม

 
 
โครงการควบคุมมลภาวะจากสถานประกอบการปศุสัตว 
 ทําการตรวจคุณภาพน้ําท้ิงจากโรงฆาสัตวและน้ําเสียจากฟารมสุกร โดยในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา(เม.ย.-มิ.ย. 48)  
ทําการตรวจน้ําท้ิงจากโรงฆาสตัวจํานวน 12 ตัวอยาง พบผิดมาตรฐาน 7 ตัวอยาง (58.33%) ตรวจน้ําเสียจากฟารมสุกร 198 
ตัวอยาง พบผิดมาตรฐาน 155 ตัวอยาง (78.28%) โดยแยกเปอรเซ็นตผิดมาตรฐานตามรายการวิเคราะหไดดังนี้ 
 

เปอรเซ็นตผิดมาตรฐานของการตรวจตัวอยางน้ําท้ิงจากโรงฆาสัตว
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เปอรเซ็นตผิดมาตรฐานของตัวอยางน้ําเสียจากฟารมสุกร
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โครงการมาตรฐานฟารม 
 ทําการตรวจอาหารสัตวจากฟารมเพื่อรับรองฟารมหรอืรักษาสถานภาพฟารมมาตรฐาน โครงการดังกลาวนี้ เริ่ม
ดําเนินการตรวจตามแผนในเดือนพฤษภาคม 2548 ดังนั้น ในชวงนี้จึงยังมีตัวอยางตรวจนอย โดยจะทําการตรวจหายา
ปฏิชีวนะและสารตกคางในอาหารขึ้นอยูกับชนิดของอาหารที่สงตรวจ ผลการตรวจในรอบ 3 เดือนที่ผานมา(เม.ย-มิ.ย. 48) 
มีดังนี้ 
 

ผลการตรวจอาหารสัตวจากฟารม
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หมายเหตุ  ตัวอยางอาหารสุกรตรวจพบ CTC และ OTC 
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รายงานการชนัสูตรโรคสตัว  (เมษายน – มิถุนายน 2548) 

 

ชนิดสตัว โรคท่ีตรวจพบ 
จํานวน 
Caseท่ี
พบโรค 

จํานวน
สัตวใน
ฝูง 

ปวย ตาย 

จํานวน
ตัวอยาง
สง

ตรวจ 

จํานวน
ตัวอยาง
ท่ีตรวจ
พบ 

กระบือ Salmonellosis 1 5 3 2 1 1 

Anaplasmosis 3 - - - 23 3 

Mastitis 2 - - - 4 3 โคนม 

Microfilaria 1 - - - 2 1 

Brucellosis 7 - - - 215 20 

E.coli + Streptococcus spp. 1 - - - 1 1 โคเนื้อ 

Anaplasmosis 1 - - - 2 1 

Brucellosis 1 - - - 33 1 
แพะเนื้อ 

Melioidosis 1 - - - 1 1 

Swine fever 2 - - - 3 3 

Streptococcus spp 1 - - - 1 1 สุกร 

Streptococcus spp + E.coli 1 - - - 1 1 

Rabies 4 - - - 4 4 
สุนัข 

Pseudomonas spp +Bacillus spp. 1 - - - 1 1 

 

********************************************* 
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 

ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542 

ไปรษณียวังทอง 

 
 

เหตุขัดของทีน่ําจายผูรับไมได 

0 จาหนาไมชัดเจน 

0 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา 

0 ไมยอมรับ 

0 ไมมีผูรับตามจาหนา 

0 ไมมารับภายในกาํหนด 

0 ตาย 

0 เลิกกิจการ 

0 ลาออก 

0 ยาย ไมทราบทีอ่ยูใหม 

0 เลขทับมีไมถึง 

0 บานรือ้ถอน 

0 เลขขาดหายไป 

0 อื่นๆ ……………………. 

ลงชือ่………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีปรึกษา  :  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง 
เจาของ :  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง 
บรรณาธิการ :  คณะกรรมการวิชาการ 
กําหนดออก  :  ทุก  3 เดือน (ม.ค., เม.ย., ก.ค.,  ต.ค.) 
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