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Abstract
Leucocytozoonosis is an important disease in poultry,
such as chickens, ducks, turkeys, geese and wild birds, caused
by infection with Leucocytozoon spp. In Thailand the
outbreaks in poultry caused by Leucocytozoon caulleryi and
Leucocytozoon sabrazesi. In July 2009, a 24-week-old Red
Jungle fowl in Khao Kor wildlife captive breeding center
showing clinical signs of depress, weakness, low appetite,
pale at comb was dead. Mortality rate was 50 percent
(10/20). Gross lesions from necropsy revealed pale carcass,
pethechial hemorrhage at kidney and lung. Blood samples
collected form all sick birds (10/10) confirmed the
Leucocytozoon infection by Giemsa’s stain thin blood smear.
In addition 109 blood samples from other birds raised in the
same aviaries were collected for blood parasite examination.
Leucocytozoon infection was found in Red Jungle fowl
40.00% (18/45), chicken 37.50% (3/8), Peacock 22.22% (2/9),
and pheasant 16.67% (7/42), but does not detected in White-
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winged Wood Duck. The sick Red Jungle fowl was treated with 15 mg/kg sulfamethazine sodium/
trimethoprim intramuscular injection, twice a day for 7 times. All birds positive responded to the
treatment, but Leucocytozoon spp was still detected in blood circulation. The control measure
was conducted in other infected birds raised in the same aviaries by treatment with
sulfamethoxine 50 ppm drinking water for 7 days and control insect vectors with organophosphate
spray. No clinical sign was shown in the infected birds. In conclusion, the use of antibiotics in
conjunction with the insect vector control is the key success.
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บทคัดย่อ
โรคลิวโคไซโตซูโนซิส เป็นโรคสําคัญที่พบในสัตว์ปีกหลายชนิด เช่น ไก่ เป็ด ไก่งวง ห่าน รวมทั้งสัตว์ปีกป่า
เกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัวในสกุล Leucocytozoon ในประเทศไทยพบการระบาดของเชื้อ 2 ชนิดในสัตว์ปีก คือ
Leucocytozoon caulleryi และ Leucocytozoon sabrazesi ในเดือนกรกฎาคม 2552 ไก่ป่าตุ้มหูแดงอายุ 24
สัปดาห์ ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แสดงอาการป่วยได้แก่ ซึม อ่อนเพลีย ไม่กินอาหาร ขาไม่มี
แรง หงอนซีดและมีอัตราการตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (10/20) ทําการผ่าซากพบซากมีสีซีด มีจุดเลือดออกที่ไตและปอด
เก็บตัวอย่างเลือดไก่ป่าเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตในเลือด ด้วยวิธีทํา ฟิล์มเลือดบาง ย้อมด้วยสี Giemsa พบเชื้อ
Leucocytozoon spp. ทุกตัวอย่าง (10/10) เก็บตัวอย่างเลือดสัตว์ปีกที่อยู่ในกรงเลี้ยง ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจํานวน
109 ตัวอย่างพบอัตราการติดเชื้อในไก่ป่าตุ้มหูแดง 40.00% (18/45) ไก่บ้าน 37.50% (3/8) นกยูง 22.22% (2/9)
และไก่ฟ้า 16.67% (7/42) แต่ตรวจไม่พบเชื้อในเป็ดป่า ทําการรักษากลุ่มไก่ป่าตุ้มหูแดงโดยใช้ยาปฏิชีวนะซัลฟาเมทา
ซีน/ไตรเม็ทโทพริม(Sulfamethazine sodium/ Trimethoprim) ขนาด 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ทุก
สองวัน ติดต่อกัน 7 ครั้ง สัตว์ทุกตัวตอบสนองต่อการรักษา แต่ยังคงตรวจพบเชื้อ Leucocytozoon spp.ในเลือด จึง
ทําการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสัตว์ปีกที่อยู่ในกรงเลี้ยงโดยให้ยา sulfamethoxine ขนาด 50 ppm ผสม
น้ําดื่ม 7 วัน พร้อมทั้งควบคุมแมลงพาหะของโรคด้วยการพ่นยาฆ่าแมลงกลุ่ม Organophosphate พบว่าสัตว์ปีกที่ติด
เชื้อไม่แสดงอาการป่วย แสดงให้เห็ นว่าการใช้ยาปฏิชี วนะดังกล่าวร่วมกั บการควบคุมแมลงพาหะของโรคสามารถ
ควบคุมให้โรคสงบลงได้
คําสําคัญ : โรคลิวโคไซโตซูโนซิส ไก่ป่าตุ้มหูแดง นกป่า
บทนํา
โรคลิวโคไซโตซูโนซิส เป็นโรคที่พบในสัตว์ปีกหลายชนิด เช่น ไก่ เป็ด ไก่งวง และห่าน เกิดจากการติดเชื้อโปร
โตซัวในสกุล Leucocytozoon ในประเทศไทยพบการระบาดของเชื้อ 2 ชนิดในสัตว์ปีก คือ Leucocytozoon
caulleryi และ Leucocytozoon sabrazesi (จันทนา, 2529; พรทิพย์และคณะ) จัดอยู่ในไฟลัม Apicomplexa
วงศ์ Plasmodidae ลําดับย่อย Haemosporina เชื้อโปรโตซัวสามารถแพร่ไปได้กับแมลงดูดเลือด (blood sucking
insect) และแมลงกัด (Biting insect) เมื่อแมลงที่มีเชื้อมาดูดเลือดสัตว์ปีกจะปล่อย sporozoite เข้าไปพร้อมกับ
น้ําลาย sporozoite จะเข้าไปเจริญในผนังหลอดเลือดของตับ ม้าม ปอด ไต และเข้าสู่กระแสเลือด สัตว์ปีกที่ติดเชื้อ
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Leucocytozoon spp. อาจไม่แสดงอาการเลย หรือแสดงอาการโลหิตจาง หงอนและเหนียงซีด ซึม กินอาหารลดลง
กระหายน้ํา อ่อนเพลีย หายใจเร็ว ท้องเสีย ขี้เขียว ไข่ลด โรคนี้มักพบมากในช่วงฤดูฝน โดยในประเทศไทย พบว่า
แมลงดูดเลือดจําพวกริ้น (Culicoides arakawae) เป็นพาหะทางชีวภาพที่สําคัญ โรคลิวโคไซโตซูโนซิสก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมากต่อการเลี้ยงสัตว์ปีก พบว่าในไก่เนื้อมีอัตราการตายสูงถึง 25 % (สมใจ และคณะ, 2518)
ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความสูญเสียในการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก จึงควรทําการรักษาควบคู่ไปกับการป้องกันโรค ซึ่งการ
รักษาสัตว์ปีกที่ป่วยจากการติดเชื้อ L. caulleryi ใช้ยา sulfadimethoxine หรือ sulfamonomethoxine ผสมน้ํา
หรืออาหารในขนาด 50 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เป็นระยะเวลา 7-13 วัน และทําการป้องกันโรคโดยการกําจัดแมลง
นําโรคซึ่งอาจใช้ยาฆ่าแมลงจําพวก Pyrethroid, carbamate หรือ organophosphate นอกจากนี้ในสัตว์ปีกที่ไม่ใช้
เพื่อการบริโภคอาจทําการป้องกันโดยการให้ยาผสมอาหาร เช่น sulfaquinoxaline 50 ppm, sulfamethoxine 50
ppm, sulfamonomethoxine 25-50 ppm, sulfisomezole 50 ppm หรือ clopidol 175 ppm ส่วนการติดเชื้อ
L. sabrazesi ไม่เคยมีรายงานการรักษาหรือป้องกันด้วยยาที่ได้ผล (มานพ, 2540) แต่อย่างไรก็ตามในการควบคุม
แมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะนําโรคก็เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ซึ่งในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณป่าที่มีความหลากหลายของแมลงดูดเลือดที่อาจเป็นพาหะของลิวโคไซโตซูน และพยาธิในเลือดชนิดอื่นๆ ได้
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีพาหะนําโรคหนาแน่น และเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอากาศ และฝนตกชุก อีกทั้งหากมี
การเปลี่ยนแปลงการจัดการฟาร์มที่อาจก่อให้เกิดความเครียดกับสัตว์ เช่น การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก หรือการเลี้ยงสัตว์
ปีกที่มีความหนาแน่นมากเกินไป เป็นต้น อาจเป็นสาเหตุโน้มนําให้เกิดโรคได้งายขึ้น รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อเป็นแนวทางการวินิจฉัยโรค การรักษา และควบคุมป้องกันโรค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสัตวแพทย์ผู้ประกอบการ
บําบัดโรคสัตว์ และผู้เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์และวิธีการ
ประวัติสัตว์ป่วย
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตําบลเขาค้อ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการเพาะเลี้ยง
นกป่าชนิดต่างๆ เช่น ไก่ฟ้า นกยูง ไก่ป่าตุ้มหูแดง เป็ดป่า และนอกจากนี้ยังทําการเพาะเลี้ยงไก่บ้านจํานวนหนึ่งเพื่อใช้
เป็นแม่ไก่ฟักอีกด้วย โดยเพาะเลี้ยง ตั้งแต่อายุ 1 วันถึงอายุมากกว่า 5 ปี การจัดการ พบว่ากรงเลี้ยงเป็นระบบกึ่งปิด มี
ตาข่ายล้อมรอบ และอยู่ในบริเวณป่าธรรมชาติ และมีแมลงดูดเลือดเช่น ยุง ริ้น จํานวนมาก
เดือนกรกฎาคม 2552 พบไก่ป่าตุ้มหูแดง อายุ 24 สัปดาห์ จํานวน 20 ตัว แสดงอาการซึม อ่อนเพลีย ไม่กิน
อาหาร ขาไม่มีแรง หงอนซีดและตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยสัตว์ที่แสดงอาการป่วยบางตัวมีการตายอย่างกระทันหัน
อัตราการตายของไก่ป่าตุ้มหูแดงในคอกที่แสดงอาการสูงถึง 50% (10/20) ของฝูง
การชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ
การชันสูตรโรคทางพยาธิวิทยา สัตวแพทย์ประจําสถานีเพาะเลี้ยง ทําการผ่าชันสูตรซาก และตรวจรอยโรค
ด้วยตาเปล่า
การชันสูตรโรคทางปรสิตวิทยา เก็บตัวอย่างเลือดซึ่งเจาะจากเส้นเลือดดําที่ปีก (wing vein) ตัวละ 1 มล. ใส่
ขวดที่มีสาร EDTA เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด เพื่อตรวจยืนยันปรสิตในเลือด โดยวิธีทําฟิล์มเลือดบาง ย้อมด้วยสี
Giemsa ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา
การวางแผนการรักษา
ทําการรักษาโดยให้ยา sulfamethoxine ขนาด 50 ppm แบบผสมอาหาร ให้กินติดต่อกัน 13 วัน เพื่อลด
การรบกวนสัตว์ ในระหว่างการรักษาทําการประเมินผลโดยการสังเกตอาการ และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อ
Leucocytozoon spp. หากในระหว่างการให้ยารักษาพบว่าสัตว์มีปัญหาในการกินให้พิจารณาวิธีการให้ยาโดยวิธีการ
ฉีดด้วย Sulfamethazine sodium/Trimethoprim ขนาด 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ทุกสองวัน
ติดต่อกัน 7 ครั้ง
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การควบคุม ป้องกันโรค
เก็บตัวอย่างเลือดของสัตว์ปีกชนิดต่างๆ ที่เพาะเลี้ยงในบริเวณใกล้เคียงกับกรงของไก่ป่าตุ้มหูแดงที่เกิดโรคลิว
โคไซโตซูโนซิส และสัตว์ปีกในกรงที่ตั้งอยู่บริเวณชายป่าที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพาหะนําโรคจํานวน 109
ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาเชื้อ Leucocytozoon spp. หากพบการติดเชื้อจะให้ยา sulfamethoxine ขนาด 50 ppm
ผสมน้ําดื่ม 7 วันเพื่อป้องกันการเกิดโรค พร้อมทั้งควบคุมแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะ ด้วยการฉีดพ่นบริเวณกรงเลี้ยง
ด้วยสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่ม Organophosphate สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ผล
ผลการผ่าชันสูตรซาก พบว่าซากมีสีซีด มีจุดเลือดออกที่ไตและปอด ดังรูปที่ 1 และผลการชันสูตรโรคทาง
ปรสิตวิทยา จํานวน 10 ตัวอย่าง พบ gametocyte ของเชื้อ Leucocytozoon ในทุกตัวอย่าง ดังรูปที่ 2
a

b

c

d

รูปที่ 1 a) แสดงลักษณะไก่ที่หน้าซีด
b) แสดงลักษณะการคั่งเลือดที่ปอด
c) แสดงลักษณะกล้ามเนื้อสีซีด d) แสดงลักษณะจุดเลือดออกที่ไต
ผลการรักษาโรคในฝูงไก่ป่าตุ้มหูแดงที่แสดงอาการป่วย ทําการรักษาโดยให้ยา sulfamethoxine ขนาด 50
ppm แบบผสมอาหาร แต่พบว่าสัตว์กินอาหารน้อย บางตัวไม่กินอาหารเลย ทําให้ไม่สามารถควบคุมโรคได้ อาการ
ของสั ต ว์ ไม่ ดี ขึ้น และผลการตรวจทางปรสิ ต วิ ท ยา ยั งพบพบ gametocyte ของเชื้ อ Leucocytozoon spp. จึ ง
เปลี่ยนแผนการรักษาโดยการให้ยา Sulfamethazine sodium/ Trimethoprim โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ขนาด 15
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุกสองวัน จํานวน 7 ครั้งติดต่อกัน หลังจากนั้นทําการประเมินผลการรักษาพบว่าสัตว์มีอาการดีขึ้น
และเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจ แต่ยังคงตรวจพบเชื้อ Leucocytozoon spp.
ผลการตรวจหาเชื้อ Leucocytozoon spp.จากตัวอย่างเลือดของสัตว์ปีกชนิดต่างๆ ที่เพาะเลี้ยงในบริเวณ
ใกล้เคียงกับกรงของไก่ป่าตุ้มหูแดงที่เกิดโรคลิวโคไซโตซูโนซิส และสัตว์ปีกในกรงที่ตั้งอยู่บริเวณชายป่าที่มีความเสี่ยง
ต่อการสัมผัสกับพาหะนําโรคจํานวน 109 ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการวางแผนการควบคุมโรคให้ผลดังตารางที่ 1
4

รูปที่ 2 แสดงลักษณะ gametocyte ของเชื้อ Leucocytozoon spp.
ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจเชื้อ Leucocytozoon spp.จากตัวอย่างเลือดสัตว์ปีกที่เลี้ยงในบริเวณใกล้เคียงกับ
กรงของไก่ป่าตุ้มหูแดงที่เกิดโรคลิวโคไซโตซูโนซิส
จํานวนตัวอย่างส่ง จํานวนตัวอย่างที่ตรวจพบ Leucocytozoon
ชนิดของสัตว์ปีก
จํานวนตัวอย่าง
เปอร์เซ็นต์
ตรวจ
1. ไก่ป่าตุ้มหูแดง
45
18
40.00
2. ไก่ฟ้า
42
7
16.67
3. นกยูง
9
2
22.22
4. เป็ดป่า
5
0
0.00
5. ไก่บ้าน
8
3
37.50
รวม
109
30
27.52
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จากตารางแสดงให้เห็นว่าสัตว์ปีกที่เลี้ยงในบริเวณใกล้เคียงกับกรงของไก่ป่าตุ้มหูแดงที่เกิดโรคลิวโคไซโตซูโน
ซิส มีการติดเชื้อ Leucocytozoon spp. เกือบทุกชนิด โดยพบอัตราการติดเชื้อสูงสุดในไก่ป่าตุ้มหูแดง (40.00%) ไก่
บ้าน (37.50%) นกยูง (22.22%) และไก่ฟ้า (16.67%) ตามลําดับ แต่ตรวจไม่พบเชื้อในเป็ดป่า ทําการรักษาและ
ป้องกันการแสดงอาการของโรคในกลุ่มที่ตรวจพบเชื้อโดยให้ยา sulfamethoxine ขนาด 50 ppm ผสมน้ําดื่ม พร้อม
ทั้งควบคุมแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะ ด้วยการฉีดพ่นบริเวณกรงเลี้ยงด้วยสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่ม Organophosphate
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง พบว่าสัตว์ปีกที่ติดเชื้อไม่แสดงอาการป่วย
วิจารณ์และสรุปผลการรักษา
การอุบัติการณ์ของโรคลิวโคไซโตซูโนซิสในไก่ป่าตุ้มหูแดง อายุ 24 สัปดาห์ ที่เพาะเลี้ยงในสถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าเขาค้อ พบว่าสัตว์ป่วยมีอาการซึม อ่อนเพลีย หงอนซีด ขาไม่มีแรง และตายโดยไม่ทราบสาเหตุ และมีอัตรา
การตายมากถึง 50% (10/20) จึงได้เก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก พบการติดเชื้อ Leucocytozoon 100% (10/10) จากตัวอย่างที่ส่งตรวจ จึง
วางแผนการรักษาในฝูงไก่ป่าตุ้มหูแดงที่แสดงอาการของโรคในขั้นรุนแรงโดยการให้ยา sulfamethoxine ขนาด 50
ppm แบบผสมอาหาร แต่พบว่าสัตว์กินอาหารน้อย หรือบางตัวไม่กินอาหารเลย ทําให้สัตว์ป่วยไม่ตอบสนองต่อการ
รักษา จึงเปลี่ยนแผนการรักษาโดยการให้ยา Sulfamethazine sodium/Trimethoprim ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ขนาด
ยา 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุกสองวัน จํานวน 7 ครั้งติดต่อกัน ควบคู่ไปกับการควบคุมแมลงพาหะโดยการฉีดพ่น
organophosphate ในบริเวณรอบกรงเลี้ยงพบว่าหลังการให้ยาไป 4 ครั้ง อาการของสัตว์ดีขึ้นและหลังเสร็จสิ้นการ
รั ก ษาได้ ทํ า การเก็ บ ตั ว อย่ า งเลื อ ดส่ ง ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ประเมิ น ผลการรั ก ษา พบว่ า ยั ง ตรวจพบเชื้ อ
L.sabrazesi ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของมานพ (2540) ที่รายงานว่าไม่มียาที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อ L.sabrazesi
ที่ได้ผล และนอกจากการรักษาไก่ป่าที่ป่วยแล้วยังต้องเฝ้าระวังในสัตว์ปีกที่เลี้ยงในบริเวณเดียวกัน ควบคู่ไปกับการ
ควบคุมแมลงพาหะโดยการฉีดพ่น organophosphate ในบริเวณรอบกรงเลี้ยง
ในการรั กษาไก่ ป่าป่ วยด้ วยยาควรเลือกวิธี การให้ย าที่ เหมาะสม หากสัตว์ ป่วยไม่ กินน้ํ า ไม่กินอาหารควร
พิ จ ารณาการให้ ย าโดยวิ ธี ก ารฉี ด แทน และจากผลการรั ก ษาโรคลิ ว โคไซโตซู โ นซิ ส ในไก่ ป่ า พบว่ า การให้ ย า
Sulfamethazine sodium/Trimethoprim ขนาด 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ทุกสองวัน จํานวน 7
ครั้ง ติดต่อกัน สามารถรักษาโรคได้ แต่ไม่สามารถกําจัดเชื้อออกจากร่างกายให้หมดได้ นอกจากการให้ยารักษาแล้ว
จําเป็นต้องมีการควบคุมและกําจัดแมลงที่เป็นพาหะควบคู่ไปด้วย โดยการใช้มุ้ง เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อขึ้นใหม่
(มนัสนันท์และคณะ, 2544) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้มุ้งได้ การใช้สารเคมีกําจัดแมลงก็เป็นทางเลือกที่ควรพิจารณา
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีการแพร่กระจายของแมลงดูดเลือดเป็นจํานวนมาก และควรทําการสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างต่อเนื่อง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณสั ต วแพทย์ ห ญิงจั น ทร์ เพ็ ญ ชํ า นาญพู ด ผู้อํา นวยการศู น ย์ วิจั ย และพัฒ นาการสั ต วแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง ที่ให้การสนับสนุนในการตรวจวินิจฉัย นายวิทยา ฉินชิยานนท์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขา
ค้อ ที่ให้คําปรึกษาและให้การสนับสนุนในการจัดการและควบคุมโรค สัตวแพทย์หญิงมาณวิกา ผลภาค สัตวแพทย์
หญิงมณฑกานต์ วงศ์ภากร ที่ให้คําแนะนําในการชันสูตรโรคและแนวทางการรักษา นายประสิทธิ์ วานิชสวัสดิ์วิชัย
นางสาววิภาภรณ์ แคล้วโยธา ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัย
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าอ้างอิงของเอนไซม์โคลินเอสเตอร์เรส (Cholinesterase: ChE) ใน
พลาสมาและเม็ดเลือดแดง เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยความเป็นพิษของสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บา
เมท จากแพะสายพันธุ์ต่างๆ ที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย อายุระหว่าง 8 เดือนถึง 2 ปี จํานวน 153 ตัว โดยวัด
ค่าเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างด้วยวิธีทางไฟฟ้าและศึกษาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการทํางานของเอนไซม์โคลินเอ
สเตอร์เรสต่อการเกิดเป็นพิษจากสารกําจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต(ไดโครวอส) และกลุ่มคาร์บาเมท (คาร์บาริล)
ที่ระดับความเข้มข้น 1-4 µM และ 5-20 µM ตามลําดับในหลอดทดลอง ได้ช่วงค่าอ้างอิงในพลาสมาแพะทุกเพศ ทุก
สายพันธุ์เท่ากับ 0.151-0.165 พบว่าค่าในแพะเพศผู้และเพศเมียเท่ากับ 0.186-0.210 และ 0.135-0.147 ตามลําดับ
ส่วนค่าในเม็ดเลือดแดงของทุกเพศ ทุกสายพันธุ์ เท่ากับ 0.553-0.586 โดยเพศผู้และเพศเมียเท่ากับ 0.589-0.652
และ 0.525-0.561 ตามลําดับ โดยค่าในเม็ดเลือดแดงสูงกว่าในพลาสมาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.01) ส่วนสาย
พันธุ์มีผลเฉพาะค่าเอนไซม์ในเม็ดเลือดแดงของเพศเมีย(p<0.01) ผลการศึกษาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม์โคลินเอสเตอร์เรสในพลาสมาและในเม็ดเลือดแดงโดย ไดโครวอสและคาร์บาริล พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันโดย
ทุกความเข้มข้นที่ทําการศึกษามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับกลุ่มควบคุม(p<0.01)
คําสําคัญ : แพะ, เอนไซม์โคลินเอสเตอร์เรส, วิธีทางไฟฟ้า, ภาคใต้ของประเทศไทย
A study on cholinesterase of goat’s blood in southern Thailand
Orasa Arunsakul* Suthee Rattana and Piyanan Sangkhapaitoon
Veterinary Research and Development Center (Southern Region), Thung Song, Nakhon Si Thammarat, 80110, Thailand
*corresponding author Tel. 0 7577 0008-9 Fax. 0 7577 0008-9 ext 102 e-mail: arunsakul@gmail.com
1

7

Abstract
This research aimed to determine cholinesterase activity reference values in plasma and
erythrocyte which useful for diagnostic organophosphate and carbamate poisoning from various
goat breeds raising in southern Thailand. One hundred and fifty- three goats age between eight
months to two years old were examined. The cholinesterase activity reference values were
determined with electrical method in which changing of pH was evaluated. The in vitro study on
the percentages of inhibition in plasma and erythrocyte from organophosphate(dichlorvos 1-4 µM)
and carbamate(carbaryl 5-20 µM) were performed. Overall plasma cholinesterase activity values in
goats were in the range of 0.151-0.165. The values in male and female goats were 0.186-0.210 and
0.135-0.147, respectively. Overall erythrocyte cholinesterase activity values were in the range of
0.553-0.586. The value in male and female goats were 0.589-0.652 and 0.525-0.561, respectively.
Cholinesterase activity values in erythrocytes of goats were significantly higher than that in plasma
(p<0.01). There was a relationship between breeds and erythrocytes cholinesterase activity values
only in female goats(p<0.01). The percentages of inhibition in cholinesterase activity in plasma and
erythrocyte from dichlorvos and carbaryl were comparable. Base on studied at each concentration
was significantly different from the respective control(p<0.01).
Keywords : goat, cholinesterase, electrochemical method, southern Thailand
บทนํา
ออร์กาโนฟอสเฟต(organophosphate;OP) และคาร์บ าเมท(carbamates;CM) เป็น สารเคมี ป้ องกั นและ
กําจัดแมลง (insecticide) ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในการเกษตรกรรมเพื่อป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชและ
ในการปศุสัตว์เพื่อควบคุมแมลงที่รบกวนภายนอกร่างกายสัตว์ จากการที่เ กษตรกรขาดความรู้ในการใช้สารเคมี
ดังกล่าว โดยใช้มากเกินความจําเป็นหรือบ่อยครั้งเกินไปก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างในสิ่งแวดล้อม ทุ่งหญ้าและแหล่ง
น้ําเลี้ยงสัตว์และเข้าสู่ร่างกายสัตว์ เกิดการสะสมในอวัยวะส่วนต่างๆจนถึงระดับที่เป็นพิษขึ้นโดยไปขัดขวางยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซม์โคลินเอสเตอร์เรส(cholinesterase;ChE ) ที่มีหน้าที่ทําลายอะซิทิลโคลิน(acetylcholine;ACh)
ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ใช้ในการสื่อสารหรือการถ่ายทอดสัญญาณ ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นโดย choline เมื่อทํางาน
เสร็จ ACh ที่หลั่งออกจากปลายประสาทจะถูก ChE ทําลายด้วยวิธี hydrolysis ได้ choline และ acetic acid ชึ่ง
choline จะถูกดูดซึมกลับสู่เซลล์ปลายประสาท เพื่อนํามาใช้ใหม่โดยสังเคราะห์เป็น ACh ขึ้นอีก เมื่อมีการกระตุ้น
เกิดขึ้น ChE จึงสําคัญต่อการควบคุมสมดุลของ ACh ในการถ่ายทอดสัญญาณผ่านปลายประสาทของระบบประสาท
อัตโนมัติของมนุษย์ สัตว์มีกระดูกสันหลังและแมลงให้ทํางานได้อย่างเหมาะสม(Extoxnet, 1993) เมื่อ ChE ถูก
ขัดขวางการทํางานทําให้ปริมาณ ChE ในร่างกายลดต่ําลงกว่าปกติ ส่งผลให้การถ่ายทอดสัญญาณของเส้นประสาท
ผิดปกติ กระทบต่อการทํางานของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ภาวะการเป็นพิษนี้หากเกิดเป็นระยะนานจะส่งผล
ร้ายแรงจนสัตว์อาจตายได้(Brown, 2006;Jennifer et al., 1998) ในร่างกายของสัตว์มี ChE 2 ชนิด คือ
erythrocyte cholinesterase(acetylcholinesterase; AChE) หรือ true cholinesterase จับตัวอยู่ในเม็ดเลือด
แดง(erythrocyte) และระบบประสาทอีกชนิดหนึ่งคือ plasma cholinesterase(butyryl cholinesterase; PsChE)
หรือ pseudoesterase อยู่ในพลาสมา(plasma) และในอวัยวะส่วนต่า งๆ ของร่างกาย เช่น ตับ สมอง ผิวหนั ง
กล้ามเนื้อเรียบของทางเดินอาหาร เป็นต้น
แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงกันอย่างกว้างขวางในภาคใต้ มีฟาร์มเลี้ยงแพะอย่างแพร่หลาย
เนื่องจากชาวไทยมุสลิมมีความต้องการใช้แพะเพื่อบริโภคและประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา (ซารีนา, 2550)
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รูปแบบการเลี้ยงคือปล่อยให้หาอาหารกินเองตามแหล่งธรรมชาติ หรือเลี้ยงร่วมกับการทําเพาะปลูก เช่น ในสวน
ปาล์ม สวนยางพารา สวนผลไม้ การเลี้ยงแบบดังกล่าว มีโอกาสสูงที่แพะจะได้รับสารเคมีป้องกันและกําจัดแมลงสอง
กลุ่มนี้ที่ตกค้างในแหล่งหญ้าธรรมชาติหรือแหล่งน้ําทั่วไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ ตรวจพบสารสองกลุ่มนี้ในอวัยวะสัตว์ที่ส่งมาชันสูตรหาสาเหตุการตาย อย่างต่อเนื่องทุกปีและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น(สุธีและอรษา, 2551) โดยพบมากที่สุดในแพะ ดังนั้นการตรวจหาระดับของ ChE ในเลือด(whole blood) จึง
เป็นดัชนีหนึ่งที่ใช้ชี้บ่งถึงความเป็นพิษที่เกิดจากสารทั้งสองกลุ่มดังกล่าวได้ โดยอาศัยคุณสมบัติของ OP และ CM ที่
เข้าสู่ร่างกายแล้วจะไปยับยั้งการทํางานของ ChE ซึ่งเป็นการวัดภาวะความเป็นพิษจากสารสองกลุ่มนี้ในทางอ้อม
Ceron et al. (1996) และ Tecles et al.(2002) กล่าวว่า การตรวจวัด cholinesterase activity ในเลือด เป็นวิธีที่
รวดเร็วมีความถูกต้องแม่นยํา ซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้มีความแตกต่างกันในสัตว์แต่ละชนิด แต่ละสายพันธุ์และมีความผัน
แปรมาก (Al-Qarawi and Ali, 2003 ; Wilson, 1999 อ้างโดย Al-Jobory and Mohammad, 2005) แต่ปัจจุบัน
ยังไม่มีการศึกษาค่าอ้างอิงของ ChE ในเลือดแพะปกติที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อหาค่าอ้างอิงของ ChE ในพลาสมาและเม็ดเลือดแดงของแพะสายพันธุ์ต่างๆที่
เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย โดยวัดเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่าง ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย
ความเป็นพิษจากสารกลุ่ม OP และกลุ่ม CM และศึกษาความไว ChE ในพลาสมาและเม็ดเลือดแดงของแพะพันธุ์บอร์
ที่เลี้ยงในภาคใต้ต่อสารเคมีป้องกันและกําจัดแมลงกลุ่ม OP และกลุ่ม CM ในหลอดทดลองที่ความเข้มข้นระดับต่างๆ
โดยใช้เปอร์เซ็นต์การทํางานที่ลดลงของ ChE เป็นค่าตัวชี้วัด
อุปกรณ์และวิธีการ
ตัวอย่างเลือดแพะ
ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2554 ทําการเก็บตัวอย่างเลือดแพะที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีนครศรีธรรมราช สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช และศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี แพะมีอายุระหว่าง 8 เดือนถึง 2 ปี รวมจํานวน 153 ตัว โดย
จําแนกตามสายพันธุ์เป็นแพะพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์บอร์ ลูกผสมบอร์ แองโกลนูเบียนและลูกผสมแองโกลนูเบียน จํานวน
1,965,343 และ 23 ตัว ตามลําดับ จําแนกตามกลุ่มเพศเป็นแพะเพศผู้ 52 ตัว และเพศเมีย 101 ตัว แพะทุกตัวไม่
เคยสัมผัสสารกําจัดแมลงกลุ่ม OP และกลุ่ม CM อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เก็บเลือดในหลอดทดลองที่มี Heparin เป็น
สารกันเลือดแข็งตัว
นําตัวอย่างเลือดมาปั่นแยกพลาสมาและเม็ดเลือดแดงที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที นาน 15 นาที เก็บ
ตัวอย่างที่ - 20 องศาเซลเซียส และทําการทดสอบ ChE ภายใน 2 สัปดาห์ หลังเก็บตัวอย่าง
ตรวจค่า plasma cholinesterase activity, erythrocyte cholinesterase activity และการยับยั้งการ
ทํางานของ ChE ในหลอดทดลอง
1. ตรวจค่า plasma cholinesterase activity, erythrocyte cholinesterase activity
ตรวจหาค่า plasma cholinesterase activity, erythrocyte cholinesterase activity ตามวิธีทดสอบ
ของ Al-Jobory and Mohammad(2005) มีวิธีการโดยย่อดังนี้
นําตัวอย่างพลาสมาหรือเม็ดเลือดแดงของแพะแต่ละตัว ตัวอย่างละ 200 ไมโครลิตร โดยใช้น้ํากลั่นเป็นตัว
ควบคุม (blank) เติม sodium barbital buffer(pH 8.1) จํานวน 3 มิลลิลิตร วัดความเป็นกรด-ด่าง(pH ที่ 1) เติม
7.5% acetylthiocholine iodine เป็น substrate ปริมาณ 100 ไมโครลิตร ให้เกิดปฏิกิริยาที่ 37องศาเซลเซียส ใน
water bath นาน 40 นาที วัด pH(pH ที่ 2) คํานวณ plasma cholinesterase activity, erythrocyte
cholinesterase activity จากสมการ
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ChE Activity (∆ pH/40 min.) = (pH ที่ 1 - pH ที่ 2) - ∆ pH ของ Blank
2. ตรวจหาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการทํางานของ ChE ในหลอดทดลอง
ทดสอบการยับยั้งการทํางานของ ChE ด้วยสารเคมีป้องกันและกําจัดแมลงกลุ่ม OP และกลุ่ม CM ดําเนินการตามวิธีการของ Al-Jobory and Mohammad (2005) โดยใช้ dichlorvos ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม OP และ carbaryl
อยู่ในกลุ่ม CM เติมลงในตัวอย่าง pooled พลาสมาและเม็ดเลือดแดงของแพะพันธุ์บอร์เพศเมีย จํานวน 32 ตัว โดยมี
ความเข้มข้นสุดท้ายเป็นดังนี้
dichlorovos : 0 (กลุ่มควบคุม ), 1, 2 และ 4 µM
carbaryl : 0 (กลุ่มควบคุม), 5, 10 และ 20 µM
ทําซ้ําความเข้มข้นละ 4 ซ้ํา แล้วคํานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการทํางานของเอนไซม์โดยเปรียบเทียบกับค่า ChE
ที่ไม่เติมสาร dichlorovos และ carbaryl ดังนี้
% ChE Inhibition = [ChE Activity (without insecticide) – ChE Activity (with insecticide)]X100
ChE Activity ( without insecticide )
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
นําผลการทดสอบที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation ; SD) ค่าผิดพลาด
มาตรฐาน(Standard error; SE) และช่วงค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 95%(confidence interval; CI 95%) ของ
plasma cholinesterase activity และ erythrocyte cholinesterase activity ในแพะแต่ละสายพันธุ์แต่ละเพศ
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) ของ plasma cholinesterase activity และ erythrocyte
cholinesterase activity ในแพะแต่ละสายพันธุ์แต่ละกลุ่มเพศ โดยใช้ค่าสถิติ LSD กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ p<
0.05 และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการทํางานของ ChE ในหลอดทดลองระหว่างสองกลุ่มสัมพันธ์กัน
โดยใช้ Paired t-test
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ระดับของ plasma cholinesterase และerythrocyte cholinesterase ของแพะทุกสายพันธุ์
จากการตรวจพบว่าค่า ChE ในพลาสมาและเม็ดเลือดแดงของแพะทุกสายพันธุ์ ทุกเพศ มีค่าเฉลี่ย ± ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(mean±SE) เท่ากับ 0.158 ± 0.004 และ 0.570 ± 0.009 ค่าของช่วงความเชื่อมั่นที่
ระดับ 95% เท่ากับ 0.151 - 0.165 และ 0.553 - 0.586 ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.01) โดยค่าเฉลี่ย ± ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและค่าของช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ของ plasma
cholinesterase ของเพศผู้เป็น 0.198 ± 0.006 และ 0.186 - 0.210 ตามลําดับ สูงกว่าในกลุ่มเพศเมียที่มีค่าเป็น
0.141 ± 0.003 และ 0.135 - 0.147 ตามลําดับ และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.01) ขณะที่ค่า
ของ erythrocyte cholinesterase ก็ให้ผลเช่นเดียวกับในพลาสมา โดยในกลุ่มเพศผู้มีค่าเฉลี่ย ± ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน ค่าของช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% เป็น 0.621 ± 0.016 และ 0.589 - 0.652 ตามลําดับ และ
กลุ่มเพศเมียเป็น 0.543 ± 0.009 และ 0.525 - 0.561 ตามลําดับ (Table 1)
ผลการวิเคราะห์ระดับของ plasma cholinesterase ในแพะแต่ละสายพันธุ์และในแต่ละกลุ่มเพศ
ค่าเฉลี่ย ± SE ของ plasma cholinesterase ของแพะสายพันธุ์เดียวกันแต่ต่างเพศในแพะพันธุ์พื้นเมือง
บอร์ พื้นเมืองผสมบอร์ แองโกลนูเบียนและพื้นเมืองผสมแองโกลนูเบียน พบว่าในกลุ่มเพศผู้มีค่าเป็น 0.181 ±
0.024, 0.203 ± 0.012, 0.166 ± 0.009, 0.204 ± 0.008 และ 0.185 ± 0.026 ตามลําดับ ในเพศเมีย เป็น 0.148
± 0.008, 0.135 ± 0.004, 0.131 ± 0.000, 0.153 ± 0.008 และ 0.145 ± 0.006 ตามลําดับ โดยค่าเฉลี่ยในเพศผู้
สูงกว่าในเพศเมียในทุกสายพันธุ์ แต่มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05) และระหว่างสายพันธุ์ใน
แต่ละเพศ ค่า ChE ก็มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05)
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ค่าของช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ของ plasma cholinesterase ในแพะพันธุ์พื้นเมือง บอร์ พื้นเมือง
ผสมบอร์ แองโกลนูเบียนและพื้นเมืองผสมแองโกลนูเบียน พบว่าในเพศผู้มีค่าเป็น 0.0179-0.284, 0.177- 0.229,
0.045-0.286, 0.188-0.220 และ 0.113-0.258 ตามลําดับ ในเพศเมียเป็น 0.131-0.165, 0.127-0.144, - ,0.1350.170 และ 0.132-0.158 ตามลําดับ (Table 1)
ผลการวิเคราะห์ระดับของ erythrocyte cholinesteraseในแพะแต่ละสายพันธุ์และในแต่ละกลุ่มเพศ
ค่าเฉลี่ย ± SE ของ erythrocyte cholinesterase ของแพะสายพันธุ์เดียวกันแต่ต่างเพศ ของแพะพันธุ์
พื้นเมือง บอร์ พื้นเมืองผสมบอร์ แองโกลนูเบียนและพื้นเมืองผสมแองโกลนูเบียน กลุ่มเพศผู้มีค่าเป็น 0.583 ± 0.003,
0.547 ± 0.016, 0.667 ± 0.121, 0.638 ± 0.023 และ 0.691 ± 0.034 ตามลําดับ กลุ่มเพศเมียเป็น 0.548 ±
0.020, 0.505 ± 0.010, 0.455 ± 0.000, 0.600 ± 0.022 และ 0.616 ± 0.022 ตามลําดับ โดยค่า erythrocyte
cholinesterase ของแพะสายพันธุ์เดียวกันแต่ต่างเพศมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05) แต่
ระหว่างสายพันธุ์ในเพศผู้มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05) แต่ในเพศเมียมีความแตกต่างอย่างมีนัย
สําคัญทางสถิติ(p<0.01)
ค่าของช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ของ erythrocyte cholinesterase ในแพะพันธุ์พื้นเมือง บอร์
พื้นเมืองผสมบอร์ แองโกลนูเบียนและพื้นเมืองผสมแองโกลนูเบียน พบว่าในเพศผู้มีค่าเป็น 0.572-0.595, 0.5120.582, -, 0.590-0.685 และ 0.604-0.778 ตามลําดับ ในเพศเมียเป็น 0.505-0.591; 0.484-0.526, -, 0.552-0.649
และ 0.571-0.662 ตามลําดับ (Table 1)
ผลการทดสอบเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ใน plasma cholinesterase และ erythrocyte
cholinesterase ด้วย dichlorvos และ carbaryl ในหลอดทดลอง
พบว่าทั้ง dichlorovos และ carbaryl สามารถยับยั้งการทํางานของ ChE ในพลาสมาและเม็ดเลือดแดงใน
หลอดทดลองได้ในเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันโดย dichlorovos ความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 µM ยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม์ในพลาสมาได้ 0, 29.77, 52.13 และ 64.33 % ตามลําดับ และในเม็ดเลือดแดง ขัดขวางได้ 0, 28.35, 48.61
และ 66.39% ตามลําดับ และ carbaryl ความเข้มข้น 0, 5 , 10 และ 20 µM ยับยั้งการทํางานในพลาสมา ได้ 0,
34.24, 47.21 และ 56.29% ตามลําดับ ส่วนในเม็ดเลือดแดงขัดขวางได้ 0, 38.73, 50.50 และ 63.31% ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ChE ในเม็ดเลือดแดงที่ถูกยับยั้งการทํางานโดย dichlorovos และ carbaryl ทุกความ
เข้มข้นที่ทําการศึกษามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับกลุ่มควบคุม(p<0.01) (Table 2)
วิจารณ์
จากการศึกษาพบว่าแพะทุกสายพันธุ์ทั้งเพศผู้และเพศเมียมีค่า erythrocyte cholines terase สูงกว่าค่า
plasma cholinesterase อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) ซึ่งเป็นไปสอดคล้องกับการศึกษาของ Al-Jobory
(2005); Al-Jobory and Mohammad (2005) และ Mohammad et al.(2005) อ้างถึงโดย Mohammad(2007)
และยังพบว่าสายพันธุ์และเพศมีผลต่อค่า ChE ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Mohammad and Omer (1982) ;
Wilson (1999) อ้างถึงโดย Al-Jobory and Mohammad (2005) ที่กล่าวว่าในแพะต่างสายพันธุ์และต่างเพศจะมี
ระดับChE ต่างกัน ส่วน Brown et al. (2006) ได้แนะนําใน การที่จะนําค่า ChE มาใช้เฝ้าระวังภาวะการเกิดเป็นพิษ
จากสารเคมีป้องกันและกําจัดแมลงกลุ่ม OP และ CM โดยให้หาค่าฐานอ้างอิงเฉพาะรายเฉพาะแหล่ง แต่สําหรับใน
สัตว์การปฏิบัติดังกล่าวทําได้ค่อนยากในการศึกษานี้จึงเลือกเก็บตัวอย่างจากกลุ่มแพะเลี้ยงในหน่วยราชการที่สามารถ
ทราบประวัติที่แน่นอนว่าไม่เคยได้รับสารเคมีป้องกันและกําจัดแมลงกลุ่ม OP และ กลุ่ม CM อย่างน้อย 2 สัปดาห์
เพื่อใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างนํามาศึกษา ChE และนําค่าที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติหาค่า ChE ที่เป็นของประชากรแพะที่
เลี้ยงในภาคใต้ เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงนําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ เนื่องจากการศึกษาได้ทดสอบในแพะหลายสายพันธุ์
แต่เนื่องจากจํานวนตัวอย่างของพันธุ์พื้นเมืองผสมบอร์มีน้อย จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในแพะสายพันธุ์นี้และในแพะ
ของเกษตรกรเพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของค่าที่วิเคราะห์ได้ อย่างไรก็ตามค่าที่วิเคราะห์ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
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สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการชันสูตรโรคสัตว์ในห้องปฏิบัติการพิษวิทยา โดยเฉพาะในสัตว์ที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากสารเคมีป้องกันและกําจัดแมลงกลุ่ม OP และกลุ่ม CM ทั้งนี้ Brown et al. (2006) กล่าวว่า
ปฏิกิริยายับยั้งการทํางานของ ChE โดย CM นั้นเกิดแบบย้อนกลับไปมาทําให้ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติได้ในระยะเวลา
สั้น ส่วนปฏิกิริยาการยับยั้งโดย OP เกิดแบบย้อนกลับไม่ได้การกลับสู่ภาวะปกติต้องอาศัยเวลาผลิต ChE ใหม่ให้พอ
ต่อร่างกาย Extoxnet (1993) กล่าวว่า OP ยับยั้งการทํางานของ ChE ทั้งในพลาสมาและเม็ดเลือดแดงส่วน CM
ยับยั้งการทํางานของ ChE เฉพาะในพลาสมา ดังนั้น plasma cholinesterase activity จะใช้ในการตรวจจับการเกิด
เป็นพิษแบบเฉียบพลันในระยะแรก เนื่องจากปฏิกิริยาการขัดขวางการทํางานของ ChE เกิดแบบย้อนกลับได้ ส่วน
erythrocyte cholinesterase activity จะบอกการเกิ ด พิ ษเรื้ อรั งระยะยาว เพราะปฏิ กิ ริ ย าไม่ ส ามารถเกิ ด แบบ
ย้อนกลับได้
ส่วนการศึกษาผลของการยับยั้งการทํางานของ ChE ด้วย dichlorvos ที่ระดับ 1-4 µM ในหลอดทดลอง
พบว่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งในพลาสมาและเม็ดเลือดแดงอยู่ในช่วงประมาณ 29-64 เปอร์เซ็นต์และ 28-66 เปอร์เซ็นต์
ตามลําดับ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ Al-Jobory and Mohammad (2005) ในแพะ พันธุ์ Capra hircus ให้ผล
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการทํางานอยู่ในช่วงประมาณ 48-85 และ 16-71 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ตาม Table 2 แสดงว่า
plasma cholinesterase ของแพะพั น ธุ์ บ อร์ ที่ ใ ช้ ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี แ นวโน้ ม ทนต่ อ การยั บ ยั้ ง การทํ า งานโดย
dichlorvos ได้มากกว่า และพบว่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งในพลาสมาใกล้เคียงกับในเม็ดเลือดแดง ซึ่งแตกต่างจากผล
การศึกษาของ Al-Jobory and Mohammad (2005) ที่พบว่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งในพลาสมาสูงกว่าในเม็ดเลือดแดง
เป็น 2.94, 1.58 และ 1.19 เท่าที่ระดับความเข้มข้น 1, 2 และ 4 µM ตามลําดับ และผลการศึกษาการยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซม์ด้วย carbaryl (5-20 µM) ในหลอดทดลอง พบว่าเปอร์ เซ็นต์การยับยั้งในพลาสมา อยู่ช่ว ง
ประมาณ 34-56 เปอร์เซ็นต์ และในเม็ดเลือดแดงอยู่ในช่วงประมาณ 39-63 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างจากผลการศึกษา
ของ Al-Jobory and Mohammad (2005) พบการยับยั้งอยู่ในช่วงประมาณ 13-67 เปอร์เซ็นต์และในเม็ดเลือดแดง
อยู่ในช่วงประมาณ 17-36 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าทั้ง plasma cholinesterase และ erythrocyte cholinesterase
ของแพะพันธุ์บอร์มีแนวโน้มไวต่อ carbaryl มากกว่า ซึ่งผลการศึกษาที่ได้แตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างกับของ
พันธุ์กรรม ความไวในการเกิ ดเป็นพิ ษจากสารกําจัด แมลงตั วเดียวกันได้ต่ างกันและขึ้นอยู่ กับปริมาณ จํา นวนครั้ ง
ระยะเวลาและรูปแบบของการเข้าสู่ร่างกาย (Brown, 2006) และส่วนมากการยับยั้งการทํางานของ ChE ในหลอด
ทดลองไม่ เหมือนอยู่ ในร่า งกายเพราะการออกฤทธิ์ ของสารเหล่ านี้ จะต้ องอาศัย ปฏิ กิริย าการเปลี่ยนแปลงภายใน
ร่างกาย(metabolic activation) ก่อน(วีรวรรณและมาโนช, 2552) อย่างไรก็ตามการที่จะนําค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง
cholinesterase activity โดยสารกําจัดแมลงกลุ่ม OP และ CM มาใช้ประโยชน์นั้น Paul(1987) อ้างโดย Extoxnet
(1993) แนะนําการนําไปใช้แปลผลว่า การถูกยับยั้งช่วง 15-25 เปอร์เซ็นต์แสดงว่ามีความเป็นพิษเกิดขึ้นเล็กน้อย, 2535 เปอร์เซ็นต์มีความเป็นพิษเกิดขึ้นปานกลาง และ 35-50 เปอร์เซ็นต์เกิดความเป็นพิษในระดับที่รุนแรงและการ
เปรี ย บเที ย บค่ า ChE โดยข้ อ มู ล ที่ จ ะต้ อ งได้ ม าจากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเดี ย วกั น วิ ธี ก ารเดี ย วกั น และในกรณี ที่
cholinesterase activity ถูกยับยั้งมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ให้ตรวจซ้ําเพื่อการแปรผลที่ถูกต้องและแม่นยํายิ่งขึ้น
นอกจาก ChE ใช้ประโยชน์ในการตรวจจับการเกิดเป็นพิษ ที่มีสาเหตุจากสารเคมีป้องกันและกําจัดแมลงกลุ่ม
OP และกลุ่ม CM แล้ว ปัจจุบันถูกนํามาประยุกต์ในการเฝ้าระวังทางชีววิทยา(biomonitoring) จากการปนเปื้อนสาร
กลุ่ม OP ในการเลี้ยงสัตว์อีกด้วย (Mohammad , 2007)
สรุป
แพะพันธุ์พื้นเมือง บอร์ ลูกผสมบอร์ แองโกลนูเบียน ลูกผสมแองโกลนูเบียน ที่เลี้ยงในภาคใต้ มีค่าอ้างอิง
ของ cholinesterase activity ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการชันสูตรทางพิษวิทยาที่คาดว่าได้รับสารเคมีป้องกันและ
กําจัดแมลงกลุ่ม OP และกลุ่ม CM โดยค่า plasma cholinesterase ของเพศผู้ เป็น 0.186-0.210 และเพศเมียเป็น
0.135-0.147 ค่า erythrocyte cholinesterase ของเพศผู้ เป็น 0.589-0.652 และเพศเมียเป็น 0.525-0.561 สาย
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พันธุ์มีผลเฉพาะค่าเอนไซม์ในเม็ดเลือดแดงของเพศเมีย(p<0.01) และเอนไซม์โคลินเอสเตอร์เรสของแพะพันธุ์บอร์
เพศเมียที่เลี้ยงในภาคใต้มีความไวของต่อไดโครวอสใกล้เคียงคาร์บาริลที่ระดับความเข้มข้นที่ศึกษาในหลอดทดลอง
โดยทุกความเข้มข้นที่ทําการศึกษามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุ่มควบคุม(p<0.01)
Table1 Plasma and erythrocyte cholinesterase activity (delta pH/40 min.) of goats according
to gender and breeds determined by the described electrometric method
Breeds
Native

Boer

Parameter

All genders

Erythro.

Plasma

Erythro.

Plasma

Erythro.

0.181 (3)

0.583 (3)

0.148 (16)

0.548 (16) a

0.153 (19)

0.553 (19)

SD

0.041

0.005

0.031

0.081

0.034

0.075

SE

0.024

0.003

0.008

0.020

0.008

0.017

95%CI

0.179-0.284

0.572-0.595

0.131-0.165

0.505-0.591

0.139-0.170

0.517-0.589

Mean (N)

0.203 (10)

0.547 (12)

0.135 (53)

0.505 (53) bc

0.146 (63)

0.513 (65)

SD

0.036

0.055

0.031

0.075

0.040

0.074

SE

0.012

0.016

0.004

0.010

0.005

0.009

0.177-0.229

0.512-0.582

0.127-0.144

0.484-0.526

0.136-0.156

0.495-0.531

0.166 (2)

0.667 (2)

0.131 (1)

0.455 (1)

0.156 (3)

0.596 (3)

SD

0.013

0.171

-

-

0.019

0.172

SE

0.009

0.121

-

-

0.011

0.099

0.045-0.286

-

-

-

0.110-0.202

0.169-1.024

0.184 (36)

0.625 (43)

Mean (N)

Mean (N)

95%CI
Anglonubian Mean (N)

b

0.204 (22)

0.638 (29)

0.153 (14)

0.600 (14)

SD

0.036

0.125

0.031

0.084

0.042

0.114

SE

0.008

0.023

0.008

0.022

0.007

0.017

0.188-0.220

0.590-0.685

0.135-0.170

0.552-0.649

0.170-0.199

0.590-0.660

0.154 (22)

0.636 (23)

95%CI
Native/Anglo Mean (N)

Total

Ewe

Plasma

95%CI
Native/Boer

Buck

ac

0.185 (5)

0.691 (6)

0.145 (17)

0.616 (17)

SD

0.059

0.083

0.025

0.089

0.038

0.092

SE

0.026

0.034

0.006

0.022

0.008

0.019

95%CI

0.113-0.258

0.604-0.778

0.132-0.158

0.571-0.662

0.138-0.171

0.596-0.676

Mean (N)

0.198 (42)*

0.621 (52)** 0.141 (101)* 0.543 (101)** 0.158 (143)*** 0.570 (153)***

SD

0.039

0.113

0.030

0.091

0.042

0.105

SE

0.006

0.016

0.003

0.009

0.004

0.009

0.525-0.561

0.151-0.165

0.553-0.586

95%CI

0.186-0.210 0.589-0.652 0.135-0.147

n : No. of animals; SD : Standard Deviation; SE: Standard Error; CI: Confidence Interval
same symbols in row and same alphabets in column are significantly different (*, **, *** p <0.01)
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Table 2 In vitro inhibition of goat plasma and erythrocyte cholinesterase by dichlorvos and
carbaryl (mean ± SE)
Insecticides Inhibitor
Conc. ( µM )
Dichlorvos
0
1
2
4
Carbaryl
0
5
10
20

Plasma ChE
∆ pH / 40 min % Inhibiition
0.182 ± 0.001 0
0**
0.128 ± 0.009* 29.77 48.2* *
0.088 ± 0.002* 52.13 64.8* *
0.065 ± 0.002* 64.33 85.5* *
0.193 ± 0.001 0
0* *
0.127 ± 0.002* 34.24 13.7* *
0.102 ± 0.002* 47.21 41.2* *
0.084 ± 0.002* 56.29 66.7* *

Erythrocytes ChE
∆ pH / 40 min % Inhibition
0.513 ± 0.003 0
0* *
0.368 ± 0.002* 28.35 16.4* *
0.264 ± 0.008* 48.61 40.9* *
0.172 ± 0.002* 66.39 71.9* *
0.504 ± 0.008 0
0* *
0.308 ± 0.010* 38.73 17.0* *
0.249 ± 0.008* 50.50 25.4* *
0.185 ± 0.005* 63.31 36.4* *

* Significantly different from the respective control (0 concentration ), p < 0.01
* * Reference values from Al-Jobory and Mohammad (2005)
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รายงานการชันสูตรโรคสัตว์
กรกฎาคม – กันยายน 2554
ชนิดสัตว์
โค
กระบือ

จํานวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ
ซาก, มี เลือด,
เชื้อป้าย
อุจจาระ
ชีวิต
ซีรั่ม
สําลี
15
2,602
17
241
-

สุกร

19

183

-

-

แกะ
แพะ
กวาง
ไก่
เป็ด
ห่าน
นกธรรมชาติ
สัตว์ปีกสวยงาม
ม้า
สัตว์ป่า
สัตว์เลี้ยง
สัตว์ทดลอง

5
254
3
1
2
11
3

269
3,859
22
9,249
7,327
3
69
33
25
-

41
1
10
-

4,618
3,544
2
50
-

โรคที่ตรวจพบ
- Classical swine fever
- PRRS*
Melioidosis
-

จํานวน
ตัวอย่าง
ที่พบ
2
18
4
-

* PRRS = Porcine respiratory and reproductive syndrome
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ชําระค่าฝากส่ งเป็ นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที 60/2542
ไปรษณี ยว์ งั ทอง

เหตุขัดข้ องทีนําจ่ ายผู้รับไม่ ได้
0 จ่าหน้าไม่ชดั เจน
0 ไม่มีเลขทีบา้ นตามจ่าหน้า
0 ไม่ยอมรับ
0 ไม่มีผรู ้ ับตามจ่าหน้า
0 ไม่มารับภายในกําหนด
0 ตาย
0 เลิกกิจการ
0 ลาออก
0 ย้าย ไม่ทราบทีอยูใ่ หม่
0 เลขทับมีไม่ถึง
0 บ้านรื/ อถอน
0 เลขขาดหายไป
0 อืนๆ …………………….
ลงชือ……………………….

ทีป รึกษา : ผู้อาํ นวยการศู นย์ วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่ าง
เจ้ าของ : ศู นย์ วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคเหนือตอนล่ าง
บรรณาธิการ : สพ.ญ.ธรรมรัฐ หรพร้ อม นางสาววิลาวรรณ บุตรกูล

กองบรรณาธิการ : น.สพ.กิตภิ ัทท์ สุ จติ
นายบรรเทา คําสี
นางนงลักษณ์ แสงแก้ ว
น.สพ.เสกสิทธิ4 สิงห์ แจ่ ม นายสุ ภัทศิริ อภินันทน์
นางสาวโยธกานต์ สิงห์ วงศ์
น.สพ.สืบชาติ สัจจาวาทิต นายประสิทธิ4 สวัสดิ4วานิชวิชัย นางสาวสุ วรรณี ตันรัตนวงศ์
กําหนดออก : ทุก 3 เดือน
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