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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบคาทางชีวเคมีในเลือดของกระบือปลัก เพศเมีย 

ไมอุมทอง อายุ 3 - 6 ป ท่ีผานการทดสอบโรควัณโรค (Mycobacterium bovis) โดยวิธีทูเบอรคูลิน 
(Tuberculin Skin Test) ในสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ทำการสุมกระบือเปน 
2 กลุมๆ ละ 13 ตัว ไดแก กลุมปกติ (negative, N) และกลุมใหผลบวก (positive, P) เก็บตัวอยาง
เลือดของกระบือ ในเดือนสิงหาคม 2556 วิเคราะหหาคาตางๆ ในเลือด ผลการศึกษา คาชีวเคมีใน
เลือด พบวา กลุม N มีคา glucose สูงกวากลุม P (P<0.05) ระดับคา blood urea nitrogen และคา 
creatinine พบวา กลุม P มีคาสูงกวากลุม N อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) สำหรับระดับ
เอ็นไซมในพลาสมา พบวา กระบือกลุม N มีคา aspartate amino transferase (AST), alanine 
amino transferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), gamma–glutamyl transferase 
(GGT) และ lactate dehydrogenase (LDH) ต่ำกวากลุม P (P<0.05) ระดับแรธาตุในพลาสมา 
พบวา กลุม N มีระดับคลอไรด (Cl-) สูงกวากลุม P (P<0.05) แตระดับโพแตสเซียม (K+) และ 
แมกนีเซียม (Mg+2) ของกระบือท้ังสองกลุมไมแตกตางกันทางสถิติ  

คำสำคัญ : กระบือปลัก  โรควัณโรค  คาชีวเคมีในเลือด     

Abstract 
The objectives of this study were to examine and compare to blood 

biochemical profiles of cyclic female swamp buffaloes (3 to 6–year–old) with 
different Tuberculosis test results. These animals were Tuberculosis checked using 
Tuberculin Skin Test. The random animals were experimented to comprise of 13 
positives (P) and 13 negatives (N). Blood samples were taken and body score 
conditions were recorded at the same time in September 2013. The buffaloes were 
kept at Buriram Livestock Research and Testing Station, Buriram province. The results 
in the terms of blood biochemical profiles found that N group had a higher (P<0.05) 
plasma glucose than P group. The blood urea nitrogen and creatinine levels in P 
group were significantly (P<0.05) higher than in N group. The activity of enzyme in 
plasma found that N group had significantly (P<0.05) lower aspartate amino 
transferase (AST), alanine amino transferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), 
gamma–glutamyl transferase (GGT) and lactate dehydrogenase (LDH) levels than in P 
group. The electrolyte levels in plasma found that N group had significantly higher 
chloride (Cl-) than the animals in P group, but potassium (K+) and magnesium (Mg+2) 
were not significantly different.  
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความสำคัญและท่ีมาของปญหา 

โรควัณโรคในโคและกระบือ (Mycobacterium bovis) เกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่ง สวน
ใหญพบอาการของโรคแบบเรื้อรัง แตอาจพบลักษณะเฉียบพลันมีอาการรุนแรงไดบาง (อุดม และคณะ
, 2010) อาการท่ีพบในสัตวเค้ียวเอื้อง เชน ผอม ออนแรง เบ่ืออาหาร สามารถพบรอยโรคซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะเปนเม็ดตุมเล็กๆ เรียก ทูเบอรเคิล (tubercle) ไดในอวัยวะท่ัวไป แตพบมากท่ีตอม
น้ำเหลือง (บริเวณสวนหัวและคอ ) ปอด ลำไส ตับ และชองทอง (Kanameda et al., 1997)  
โดยท่ัวไปการทดสอบโรคนี้ในสัตวมีชีวิตนิยมใชวิธีการทดสอบโรคทางผิวหนัง (single intradermal 
test, SID) สำหรับตำแหนงท่ีทดสอบโดยท่ัวไปนิยมใชบริเวณโคนหาง (caudal fold of the tail) 
หรือกลางแผงคอ (mid-neck) โดยการฉีดแอนติเจน เชน โบไวนทูเบอคูลิน (bovine tuberculin) 
เขาหนังและอานผลการทดสอบหลังฉีด 3 วัน (72 ช่ัวโมง) ซึ่งเปนวิธีมาตรฐานสากลท่ีนิยมใชรับรอง
การตรวจโรควัณโรคเมื่อมีการซื้อขายสัตว (OIE, 2008) จากมาตรการของกรมปศุสัตวท่ีทดสอบโรค
วัณโรคดวยวิธี SID เพื่อคัดกระบือท่ีใหผลบวกออกจากฝูง พบวากระบือใหผลบวกลดลง แตยังมี
กระบือท่ีเปนโรคหรือมีเช้ือวัณโรคอยูในฝูง ซึ่งแมวาการทดสอบทางผิวหนังจะถือเปนวิธีมาตรฐานแต
หลายครั้งท่ีพบกระบือท่ีใหผลทดสอบเปนลบ แตเมื่อผาชันสูตรกระบือท่ีปวยและตาย กลับพบรอยโรค
วัณโรค (tubercle) อยางเดนชัดและตรวจพบเช้ือ M. bovis ดวย (อุดม และคณะ, 2010) 

จากการสังเกตลักษณะภายนอกของกระบือท่ีใหผลบวกตอการทดสอบโรควัณโรค พบวา 
กระบือมีลักษณะผอม ไมมีแรง ซึ่งคาดวานาจะสงผลตอองคประกอบและระบบการทำงานภายใน
รางกายสัตว และเนื่องจากยังไมการศึกษาคาโลหิตวิทยาและคาทางเคมีในเลือด ไดแก เอ็นไซม ระดับ
เมตาโบไลต (metabolites) และโปรตีนในเลือดนั้น ในกระบือท่ีเปนโรควัณโรคในประเทศไทย ดังนั้น 
ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนเครื่องมือท่ีชวยวินิจฉัยสุขภาพของสัตว การติดเช้ือโรคของสัตว (Canfield 
et al., 1985) เพื่อใชในการรักษาโรครวมกับการวินิจฉัยทางดานสัตวแพทย จะทำใหชวยยืนยันสภาพ
ของสัตว ได (Bogin, 1994; Kaneko et al., 1997; Stockham and Scott, 2002)  

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคาคุณสมบัติทางชีวเคมีในระดับเอ็นไซมและเมตาโบไลตในพลาสมา 
และ ซีรั่มโปรตีนในเลือดระหวางกระบือในสภาวะท่ีมี สุขภาพดี กับใหผลบวกตอโรควัณโรค 
(Mycobacterium bovis)  

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาเปรียบเทียบคาคุณสมบัติทางชีวเคมีในระดับเอ็นไซมและเมตาโบไลตในพลาสมา และ 
ซี รั่ม โปรตีน ใน เลือดระหวางกระบือ ในสภาวะ ท่ีมี สุขภาพ ดี  กับ ให ผลบวกต อโรควัณ โรค 
(Mycobacterium bovis) ในกระบือ 2 กลุมๆ ละ 13 ตัว รวม 26 ตัว ท่ีเล้ียงในสถานีวิจัยทดสอบ
พันธุสัตวบุรีรัมย อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย 
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1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

4.1 โรควัณโรค หมายถึง โรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียท่ีเรียกวา ไมโคแบคทีเรียม โบวิส 16 
(Mycobacterium bovis) เปนโรคติดตอเรื้อรัง สามารถติดตอระหวางคนกับสัตวได เช้ือโรคนี้มีความ
ทนทานสามารถอยูในซากสัตวไดหลายสัปดาห และอยูในน้ำนมไดประมาณ 10 วัน 

4.2 กระบือท่ีมีสุขภาพดี หมายถึง กระบือท่ีมีความสมบูรณของรางกายดี เมื่อทดสอบโรควัณ
โรคโดยวิธีทูเบอรคูลิน (tuberculin skin test) โดยการฉีดแอนติเจน โบไวน ทูเบอคูลิน (bovine 
tuberculin) เขาหนังและอานผลการทดสอบหลังฉีด 3 วัน (72 ช่ัวโมง โดยมีความหนาของผิวหนังท่ี
เพิ่มข้ึน นอยกวา 2 มิลลิเมตร) แสดงวาใหผลลบ (negative) 

4.3 กระบือใหผลบวก หมายถึง กระบือท่ีมีความสมบูรณของรางกายดี เมื่อทดสอบโรควัณ
โรค โดยวิธีทูเบอรคูลิน (tuberculin skin test) โดยการฉีดแอนติเจน โบไวน ทูเบอคูลิน (bovine 
tuberculin) เขาหนังและอานผลการทดสอบหลังฉีด 3 วัน (72 ช่ัวโมง) โดยมีความหนาของผิวหนังท่ี
เพิ่มข้ึน ต้ังแต 5 มิลลิเมตร ข้ึนไป แสดงวาใหผลบวก (positive) 

4.4 คาชีวเคมีในเลือดของกระบือปลัก หมายถึง ระดับเอ็นไซมและเมตาโบไลตในพลาสมา 
และ  ซี รั่ ม  ได แ ก  glucose (GLU), blood urea nitrogen (BUN), creatinine (Cr), aspartate 
amino transferase (AST), alanine amino transferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), 
gamma – glutamyl transferase (GGT), lactate dehydrogenase (LDH), แรธาตุ (electrolyte) 
ในพลาสมา ไดแก potassium, chloride, magnesium และ globulin 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

5.1 เปนประโยชนในการวินิจฉัยโรครวมกับวิธีทางสัตวแพทยได และชวยคัดเลือกหรือการคัด
แยกกระบือท่ีใหผลเปนบวก หรือเปนโรค Tuberculosis ออกจากฝูงสัตว ไดแมนยำมากข้ึน ทำให
สรางความปลอดภัยตอท้ังฝูงสัตว เกษตรกรผูเล้ียงสัตว และผูบริโภค 

5.2 ผูเล้ียงกระบือเพื่อจำหนายมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจาก
การประกอบอาชีพเล้ียงกระบือเพิ่มข้ึน เกษตรกรท่ีเล้ียงกระบือมีรายไดเพิ่มข้ึน ทำใหอาชีพการเล้ียง
และการอนุรักษกระบือปลักไทยมีความยั่งยืน 

5.3 ผูบริโภคมีสุขภาพและความปลอดภัยจากการซื้ออาหารท่ีปลอดภัยและบริโภคผลิตภัณฑ
จากกระบือท่ีมีสุขภาพดีปลอดจากโรควัณโรค มีข้ันตอนการเล้ียงดู การปองกันและรักษาโรค ทำให
สัตวมีสุขภาพดี และไมเกิดความเครียด สงผลตอข้ันตอนกระบวนการแปรรูปการผลิตภัณฑจากเนื้อ
กระบือท่ีสะอาดและมีคุณภาพสูง  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
2.1 ความสำคัญของคาชีวเคมีในเลือดกับสุขภาพสัตว 

หลายทศวรรษท่ีผานมา การผลิตปศุสัตวจะมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อใหไดผลผลิตสูง

ท้ังในรูป เนื้อ นมไข เปนตน แตในหลายปท่ีผานมานี้ ผูบริโภคสวนใหญท่ัวโลกมีคุณภาพชีวิตและ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจาการประกอบอาชีพเพิ่มข้ึน จึงคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยตนเอง

และครอบครับ มุงเนนท่ีจะเลือกซื้ออาหารท่ีปลอดภัยและบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวท่ีมีสุขภาพดี มี

ข้ันตอนการเล้ียงดูและการผลิตท่ีสะอาดและมีคุณภาพสูง ปจจัยท่ีสงผลผลิตท่ีมีคุณภาพและสัตวมี

สุขภาพดี ไดแก การจัดการเล้ียงดู การปองกันและรักษาโรค สัตวมีสุขภาพดี และไมเกิดความเครียด 

สำหรับการศึกษาคาโลหิตวิทยาและคาทางเคมีของเลือด ไดแก  เอ็นไซม ระดับเมตาโบไลต  

(metabolites) และโปรตีนในเลือด จะเปนเครื่องมือท่ีชวยวินิจฉัยสุขภาพของสัตวเพื่อใชในการรักษา

โรครวมกับการวินิจฉัยทางสัตวแพทย ซึ่งจะทำใหชวยทำนายสภาพของสัตวได และอาจเปนตัวแทนใน

การบอกความแข็งแรงและความสมบูรณของรางกายไดดีกวา การสังเกตจากลักษณะภายนอกของสัตว

เพียงอยางเดียว (Bogin, 1994; Kaneko et al., 1997; Stockham and Scott, 2002) นอกจากนี้

คาชีวเคมีในเลือด เปนส่ิงจำเปนท่ีจะใชเปนตัวบงช้ีสภาพความสมบูรณของสัตว ชวยในการคัดเลือก

พอ-แมพันธุกระบือดี และอาจนำไปใชในสัตวชนิดอื่นได (Kaneko et al., 1997; Stockham and 

Scott, 2002) 

2.2 การชันสูตรโรควัณโรคในโคและกระบือ 

มนยา (2555) รายงานวา โรควัณโรค (Tuberculosis) เปนโรคติดตอเรื้อรัง สามารถติดตอ
ระหวางคนกับสัตวได เช้ือโรคนี้มีความทนทานสามารถอยูในซากสัตวไดหลายสัปดาห และสามารถอยู
ในน้ำนมไดประมาณ 10 วัน สาเหตุ 44เกิดจากเช้ือแบคทีเรียท่ีเรียกวา Mycobacterium bovis ตัวการ
ท่ีแพรโรค คือ คนและสัตวท่ีปวย การติดตอเกิดข้ึนไดหลายทาง 44สำหรับการติดตอ 44 การหายใจ จะพบ
มากท่ีสุดถึง 70% การกินน้ำ อาหาร น้ำนม การสัมผัสทางผิวหนังท่ีเปนแผล ติดตอจากแมท่ีปวยไปยัง
ลูกในทองโดยผานทางสายสะดือ การผสมพันธุ  

วัณโรคในโคและกระบือ (Mycobacterium bovis) ลักษณะรอยโรคท่ีพบบอยคือ มี
ลักษณะเฉพาะเปนเม็ดตุมเล็กๆ เรียก ทูเบอรเคิล (tubercle) สวน ใหญพบเปนโรคแบบเรื้อรัง แต
อาจพบลักษณะเฉียบพลันมีอาการรุนแรงไดบาง สามารถพบรอยโรคไดในอวัยวะท่ัวไป แตพบมากท่ี
ตอมน้ำเหลือง (บริเวณสวนหัวและคอ) ปอด ลำไส ตับ และชองอก สำหรับอาการ 44ของโรค สัตวจะเบ่ือ
อาหารซูบผอมลงเรื่อยๆ ในกรณีท่ีเกิดข้ึนท่ีปอดชองอก สัตวอาจจะมีไขไดเล็กนอย อาการอื่นๆ 
นอกจากนี้จะข้ึนกับอวัยวะท่ีเปน เชน เกิดวัณโรคท่ีปอด สัตวจะไอในตอนกลางคืนหรือเมื่อทำงานหนัก 
วัณโรคท่ีลำไสจะมีอาการทองเสียรวมดวย วัณโรคท่ีลูกอัณฑะ ลูกอัณฑะจะบวมโต วัณโรคท่ีเตานม 
เตานมจะอักเสบ วัณโรคท่ีสมองจะพบวาสัตวมีอาการทางประสาท เมื่อชำแหละซากสัตวท่ีปวยเปน
โรคนี้จะพบตุมเปนกอนสีเทามันๆ ตรงกลางจะเปนหนองสีเหลือง หนองแข็ง หรือแบบมีหินปูนแทรก
ข้ึนกับระยะเวลาท่ีเปนโรคตุมนี้มักพบตามอวัยวะหรือตอมน้ำเหลือง โดยท่ัวไปการทดสอบโรคในสัตวมี
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ชีวิตนิยมใชวิธีการทดสอบโรคทางผิวหนัง เพราะโรคนี้ทำใหสัตวเกิดปฏิกิริยาภูมิแพได โดยการฉีด
แอนติเจน เชน โบไวนทูเบอคูลิน (bovine tuberculin) เขาหนังและอานผลการทดสอบหลังฉีด 3 วัน 
(72 ช่ัวโมง) วิธีนี้เปนวิธีมาตรฐานสากลท่ีนิยมใชในการรับรองการตรวจโรควัณโรคเมื่อมีการซื้อหรือ
ขายสัตว การทดสอบดังกลาวเปนหนึ่งในหลายๆ วิธีท่ีอาศัยหลักการตอบสนองของรางกายสัตวท่ี
เรียกวา ดีเลย ไฮเปอรเซนซิติวิตี (delayed hypersensitivity) เปนภูมิไวเกินท่ีเกิดข้ึนแบบเนิ่นชา คือ 
เกิดข้ึนภายใน 24 ถึง 48 ช่ัวโมงหลังแอนติเจนเขาสูรางกาย หรือหากแบงตามแบบของ Coombs 
and Gell (1975) จะจัดอยูในปฏิกิริยาภูมิไวเกินชนิดท่ีส่ี (type IV reaction) ซึ่งเปนปฏิกิริยาท่ีเกิด
จากลิมโฟไซต กลุมทีเซลล (T cells) ท่ีถูกกระตุนโดยเฉพาะ (specifically sensitized T cell 
lymphocyte) กับแอนติเจน และมีการหล่ังสารท่ีเรียกรวมกันวา ลิมโฟไคน (lymphokines) และ
พบวาในบริเวณท่ีฉีดแอนติเจนเขาไป จะมีการอักเสบและการเขามารวมตัวกัน (infiltration) ของ
เซลลเม็ดเลือดขาวท่ีมีนิวเคลียสเด่ียว (mononuclear leucocyte) กลไกท่ีทำใหเกิดการเปล่ียน 
แปลงทางผิวหนังหลังฉีดแอนติเจน เชน สารพีพีดี (tuberculin purified protein derivative, PPD) 
เขาหนังในสัตวท่ีมีภูมิไวเกินชนิดท่ีส่ีนั้น พบวาในระยะแรกๆ แอนติเจนจะกระจายออกไปอยางรวดเร็ว 
และใน 5 ช่ัวโมง ตอมาจะเหลือเพียง 10–20% ของแอนติเจน ท่ีฉีด เนื่องจากถูกเก็บกักโดยแมคโคร
ฟาจ (macrophage) ระยะนี้จะมีการอักเสบเล็กนอยเกิดข้ึน ไมมีความแตกตางกันระหวางสัตวปกติ
กับ สัตว ท่ีมีภู มิ ไวเกิน  ในระยะตอมาจะมีการบวมแดงและมี ลักษณะแข็ง (erythema and 
induration) เกิดข้ึน ซึ่งเกิดมากท่ีสุดในระยะเวลา 24–48 ช่ัวโมงภายหลังฉีด และเซลลท่ีแทรกซึมนั้น 
สวนใหญเปนพวกลิมโฟไซตและแมคโครฟาจ ท่ีเปนเชนนี้เพราะในระยะท่ีมีการอักเสบนอยๆ นั้น T 
cell ท่ีถูกกระตุน (sensitized T cell) ซึ่งมาทางกระแสเลือดไดมาพบกับแอนติเจนและทำปฏิกิริยา
กัน เกิดมีการหล่ังสารพวกลิมโฟไคน (lymphokines) ออกมา การหล่ังสารดังกลาวนี้ จะยับยั้งการ
เคล่ือนท่ีของแมคโครฟาจ (macrophage migration inhibitory factor, MIF) ทำใหแมคโครฟาจไม
เคล่ือนหางออกไปจากบริเวณท่ีฉีดแอนติเจน แต MIF ไมมีผลตอเม็ดเลือดขาวชนิดหลายนิวเคลียส 
(polymorphonuclear leukocyte, PMN) ทำให PMN ท่ีเขามาในบริเวณนั้นสามารถเคล่ือนออกไป
ได นอกจากนั้น สารกระตุนผิวหนัง (skin reactive factor, SRF) ท่ีหล่ังออกมา จะทำใหมีการอักเสบ
เฉพาะท่ีและมีการซึมผาน (permeability) หลอดเลือดไดสูงข้ึน (มกอช., 2547; OIE, 2000) 

 
44การตรวจวินิจฉัย44โรควัณโรค สามารถสังเกตและตรวจผลในหองปฏิบัติการ ดังนี้ 
1. ตรวจดูลักษณะอาการท่ัวไป: น้ำหนักลด ซูบผอม มีอาการเกี่ยวกับระบบหายใจ ตอม

น้ำเหลืองบวมโต 
2. การทดสอบทางผิวหนัง เนนทดสอบโรคโดยการฉีดสารทูเบอรคูลินเขาช้ันผิวหนังท่ีบริเวณ

ใตโคนหางหรือแผงคอ อานผลโดยการวัดความหนาของช้ันผิวหนังหลังฉีด 72 ช่ัวโมง 
3. การตรวจในหองปฏิบัติการ เชน การแยกหาเช้ือแบคทีเรีย การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา 

การยอมสี และการตรวจทางซีรั่มวิทยา การตรวจดีเอ็นเอ และอารเอ็นเอ 
44การเก็บตัวอยางสงหองปฏิบัติการ 

1. แยกหาเช้ือแบคทีเรีย: เก็บวิการแชเย็น/แชแข็ง 
2. ตรวจทางจุลพยาธิวิทยา: เก็บวิการแชในน้ำยาฟอรมาลินบัฟเฟอร 10% 
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การชันสูตร 
Coombs and Gell (1975) และ OIE (2000) ใหขอแนะนำไววา วิธีการทดสอบโรคทาง

ผิวหนัง ถือเปนวิธีชันสูตรมาตรฐานในการชันสูตรโรควัณโรคในโคและกระบือท่ีมีชีวิต เดิมใช heat-
concentrated synthetic medium (HCSM) เปนสารในการทดสอบ แตปจจุบันนิยมใช PPD 
เนื่องจากมีความจำเพาะ (specificity) มากกวา มีการใชอยางแพรหลายและหลายบริษัทผลิตจำหนาย 
การทดสอบโรคนั้นอาจใช bovine tuberculin เพียงชนิดเดียว (single intradermal test) หรือใช
วิธี เปรียบ เทียบ  (intradermal comparative test) โดยมี การใช เอ เวียน ทู เบอร คู ลิน  (avian 
tuberculin) และ bovine tuberculin ในการทดสอบ สำหรับตำแหนงท่ีทดสอบโดยท่ัวไปนิยมใช
บริเวณ กลางแผงคอ (mid-neck) แตสามารถใชบริเวณโคนหาง (caudal fold of the tail) ก็ได 
แมวาท่ีแผงคอจะ 
มีความไวตอการทดสอบ (sensitive) แตสามารถเพิ่มความไวของการทดสอบท่ีโคนหางไดโดยการเพิ่ม 
ปรมิาณสารทดสอบ 

อุปกรณและสารทดสอบ 
1) Tuberculin PPD (bovine): เปนสารละลายปลอดเช้ือของสารสกัดโปรตีนของเช้ือ 

Mycobacterium bovis (strain AN5) ท่ีเจริญบนอาหารสังเคราะหและผานการกรองหลังขบวนการ
ฆาเช้ือดวยวิธีผานความรอน มีหนวยความเขมขนเปน มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (Weybridge reference 
standard) 

2) กระบอกฉีดยาขนาดเล็ก (Tuberculin syringe): กระบอกฉีดยาท่ีใชตองมีความแข็งแรง
เพียงพอตอการใชงาน สามารถผานการฆาเช้ือดวยวิธีการตม มีปริมาตรท่ีมีการสอบเทียบอยางนอย
ในชวง 0.1 มิลลิลิตร 

3) เข็ม: ขนาดของเข็มท่ีใชมีความสำคัญมาก ตองไมกวางหรือยาวเกินไปซึ่งจะสงผลให
ปริมาณสารท่ีฉีดไมถูกตองหรือสูญเสียไป โดยท่ัวไปนิยมใชเบอร 26 (เสนผานศูนยกลาง 0.45 
มิลลิเมตร) มีความยาว 3 ถึง 4 มิลลิเมตร 

4) เครื่องมือวัดความหนาของผิวหนัง (Calipers) 
5) อุปกรณท่ีใชทดสอบโรคตองสะอาดปราศจากเช้ือกอนนำไปใชทุกครั้ง และตองปลอดจาก

สารเคมีหรือสารฆาเช้ือ (Antiseptic) ใดๆ เนื่องจากอาจมีผลตอสารทดสอบหรือผลการทดสอบได 
6) ควรเก็บรักษาสารทดสอบไมใหถูกแสง มีอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง 
วิธีการทดสอบ 
การทดสอบโรคทางผิวหนัง ใชวิธีตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
1) ทดสอบโดยใชแอนติเจนชนิดเดียว (single intradermal test) โดยการฉีดสารทดสอบ

ขนาด 0.1 มิลลิลิตร (2,000 international unit) เขาหนังบริเวณโคนหางและไมควรฉีดเขารางกาย
สัตวเกิน 0.2 มิลลิลิตร ท้ังนี้เนื่องจากความสะดวกในการปฏิบัติงานและผลทดสอบเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากล กอนทำการทดสอบบริเวณท่ีฉีดจะตองสะอาด (ไมควรใชสารเคมีหรือยาฆาเช้ือใดๆ) หลัง
ฉีดควรมีการตรวจสอบวามีการฉีดเขาตำแหนงท่ีถูกตองหรือไม โดยการสังเกตหรือคลำตำแหนงท่ีฉีด 
พบตุมใสเล็กๆ หรือไม ในบางกรณีอาจตองทำการวัดความหนาของผิวหนังกอนทำการฉีดดวย
เครื่องวัดความหนาของผิวหนัง 

2) ทดสอบโดยใชแอนติเจนมากกวา 1 ชนิด (intradermal comparative test) ซึ่งขนาด
ของสารทดสอบท่ีใชตองไมนอยกวา 2,000 IU ของ bovine tuberculin และ avian tuberculin 
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โดยตำแหนงท่ีฉีดสารทดสอบท้ังสองชนิดควรมีระยะหางกัน 12 ถึง 15 เซนติเมตร บนบริเวณแผงคอ
ดานเดียวกัน ตองมีการทำเครื่องหมายระบุตำแหนงและบันทึกความหนาของผิวหนังกอนการทดสอบ 
เพื่อใชเปรียบเทียบในการอานผล ในสัตวขนาดเล็กหรือลูกสัตวอาจฉีดบริเวณกึ่งกลางสวนท่ีสามของ
แผงคออยางละขางก็ได 

การอานผล 
1) อานผลหลังฉีดสารทดสอบ 72 ช่ัวโมง ใหอานผลการทดสอบวาเปนบวก เมื่อพบมีการบวม

ตรงบริเวณท่ีฉีด ลักษณะการบวมท่ีพบจะแตกตางกันไปในแตละราย อาจมีลักษณะแนน กลม ยกขอบ
นูน บางครั้งอาจนิ่มและกระจายออก พบลักษณะเนื้อตายเฉพาะท่ี การบวมน้ำ การอักเสบ ฯลฯ 
เกณฑการตัดสินใหวัดจากขนาดของเม็ดตุมผิวหนัง มีดังนี้ 

ความหนาของผิวหนังท่ีเพิ่มข้ึน เกณฑตัดสิน 
นอยกวา 2 มิลลิเมตร  ใหผลลบ (negative) 
ระหวาง 2 – 5 มิลลิเมตร  ใหผลสงสัย (inconclusive) 
ต้ังแต 5 มิลลิเมตร ข้ึนไป  ใหผลบวก (positive or reactor) 

2) ใหดูการเปล่ียนแปลงหรืออักเสบของบริเวณท่ีฉีดประกอบการพิจารณาดวย อยางไรก็ตาม
ในฝูงท่ีมีประวัติพบสัตวปวยเปนวัณโรค เมื่อพบมีการบวมท่ีสามารถเห็นหรือสัมผัสไดควรอานเปน
ผลบวกตอการทดสอบ 

3) การทดสอบซ้ำ ใหดำเนินวิธีการทดสอบเชนเดียวกับท่ีกลาวมา โดยใหท้ิงชวงหางอยางนอย 
60 วัน นับจากวันท่ีทำการฉีดทดสอบครั้งลาสุด 

44การดูแลรักษาเบื้องตน44 ไมมียารักษา เมื่อพบสัตวปวยใหแยกออกจากฝูง แลวทำลาย 

44การควบคุมและปองกันโรค 
1. ควรติดตอสัตวแพทยในทองท่ีใหทำการทดสอบโค-กระบือ หรือสัตวกระเพาะรวม

อื่นๆ เชน แพะ แกะ ดวยวิธีการทดสอบทางผิวหนังอยางสม่ำเสมอ ปละ 1 ครั้ง  
2. ถาพบวาสัตวในฝูงเปนโรคหรือสงสัยวาเปนโรค ควรแยกสัตวนั้นออกจากฝูงและ

ทำลายสัตว 
3. ฟารมท่ีเคยมีประวัติการเปนโรค หรือยังคงมีโรคนี้อยูตองมีการตรวจโรคสม่ำเสมอ 

และเฝาระวังโรค 
4. การนำสัตวเขา-ออก จากฟารม ตองทำการตรวจโรค 

2.3 คาชีวเคมีในเลือด (Biochemical profile) 

 ระดับกลูโคส (Glucose) ในเลือดท่ีอยูในชวงคาปกติอาจเปนตัวบงช้ีทางการแพทย ระดับท่ีสูง
อยางเรื้อรังบงบอกวาอยูในภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) และระดับต่ำบงบอกวา
อยูในภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) (Bogin, 1994; Kaneko et al., 1997) 
 Blood Urea Nitrogen (BUN) คือ การหาสาร Urea Nitrogen ในเลือดเพื่อดูการทำงาน
ของไต ท้ังนี้เนื่องจากยูเรียเปนผลิตผลสุดทายของการเผาผลาญโปรตีน ซึ่งจะถูกขับออกทางไต BUN 
เพิ่มข้ึน พบในกรณีท่ีมีการสังเคราะหยูเรียมากไป (Bogin, 1994; Kaneko et al., 1997) คา Total 
protein แสดงถึงการปรับสภาพรางกาย และคาทางชีวเคมีของรางกายใหสามารถทนทานตอ
สภาพแวดลอมอากาศรอน และมีแมลงดูดเลือดชุกชุม (Bogin, 1994) 
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เอ็นไซม Aspartate aminotransferase (AST) เปนเอนไซมท่ีใชชวยตรวจคัดกรอง และ/
หรือวินิจฉัยสภาวะโรคตับ และภาวะโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจชนิดหนึ่ง โดยเอนไซม AST 
พบไดมากท่ีตับ และกลามเนื้อหัวใจ และสวนนอยพบไดท่ีเซลลกลามเนื้อโครงราง ไต สมอง ตับออน 
ปอด เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง คา AST ในเลือดนอยมาก แตหากเซลลตับ หรือเซลลกลามเนื้อ
หัวใจ และอื่นๆ ดังขางตนถูกทำลาย จะมีเอนไซม AST จากอวัยวะนั้นๆออกมาท่ีระบบเลือดปริมาณ
มากข้ึน ซึ่งอาจจะพบอาการแสดงของโรคนั้นๆ รวมดวย (Kaneko et al., 1997) 

เอ็นไซม Alanine aminotranferase (ALT) ใชชวยตรวจคัดกรอง และ/หรือวินิจฉัยภาวะ
โรคตับ โดย ALT เปนเอนไซมท่ีพบไดในเซลลตับเปนสวนใหญ และสามารถพบไดในเซลลหัวใจและ
กลามเนื้อเล็กนอย สำหรับในผูสุขภาพดี จะพบคา ALT ในเลือดนอยมาก แตหากเซลลตับถูกทำลาย 
จะมีเอนไซม ALT จากตับออกมาท่ีระบบเลือดปริมาณมากข้ึน ซึ่งอาจจะพบอาการแสดงของโรคตับ
รวมดวย (Kaneko et al., 1997; Stockham and Scott, 2002) 
 เอ็นไซม  Alkaline phosphatase (ALP) เปนสารท่ีพบมากในกระดูก ตับ ไต ลำไส รก     
และเลือดการตรวจวัดคา ALP ในซีรัมมีความสำคัญในการวินิจฉัยโรคท่ีเกี่ยวกับตับ-ทางเดินน้ำดี และ
โรคของกระดูกโดยปกติแลวจะพบคา ALP สูงในคนท่ีมีโรคเกี่ยวกับกระดูกหรือการอุดตันของทางเดิน
น้ำดี (Stockham and Scott, 2002; Srisakdi et al., 2013) 
 Gamma-Glutamyltranferase (GGT) เปนเอนไซมท่ีอยูในเซลลของอวัยวะหลายชนิด แต
คาท่ีพบในเลือดจะมาจากตับเปนสวนใหญ ปกติจะตรวจพบจากเลือดไดในปริมาณไมมาก ถาเมื่อไหร
ตรวจพบมาก แสดงวาเซลสตับมีการเสียหาย เอนไซม GGT ถึงรั่วออกมาในเลือดได (Kaneko et al., 
1997; Stockham and Scott, 2002) 
 สำหรับการศึกษาคาชีวเคมีของเลือดในรางกายสัตวเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีจำเปนในอนาคตท่ีจะ
ใชเปนตัวบงช้ีสภาพความสมบูรณของรางกายสัตว จะชวยในการคัดเลือกพอแมพันธุสัตวเศรษฐกิจท่ีดี 
ซึ่งคาตาง ๆ ท่ีศึกษามีความสำคัญตอรางกายสัตว อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานการศึกษาในกระบือ
ปลักไทย (Srisakdi et al., 2013) 

สวนรายงานการวิจัยอื่นๆ ในประเทศไทย เชน สุวิช บุญโปรง และคณะ (2552) รายงานวา 
glucose (GLU) เปนวัตถุดิบสำคัญท่ีใชในกระบวนการเมตาบอลิซึมเพื่อใหเกิดพลังงานภายในเซลล 
(Rook and Line, 1961; Radostits et al., 1994; Singh et al., 2002) นอกจากนี้กลูโคสยังเปนตัว
บงช้ีความตองการพลังงานของรางกายไดดีท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับโภชนะตัวอื่นๆ โดยเฉพาะในสัตวท่ี
เต็มวัย (Mudron et al., 2005) และจากรายงานของ ชำนาญ ดงปาลี และคณะ (2550) ศึกษา
เปรียบเทียบในโคขาวลำพูนระหวางกลุมท่ีมีเห็บรบกวนกับกลุมท่ีไมมีเห็บ พบวากลุมท่ีมีเห็บรบกวนมี
ระดับกลูโคสต่ำกวากลุมท่ีไมมีเห็บอยางมีนัยสำคัญ (P< 0.05) และมีคาต่ำกวาชวงระดับกลูโคสของคา
มาตรฐานโค (Kaneko et al., 2008) แสดงใหเห็นวา โคท่ีมีเห็บรบกวนจะขาดอาหารหรือพลังงานท่ี
จะใชประโยชนในรางกาย ยูเรียไนโตรเจน (blood urea nitrogen; BUN) ในพลาสมาเปนสารท่ีบงช้ี
สภาพปกติท่ีสัตวไดรับปริมาณโปรตีนจากอาหาร (Kaneko et al., 2008; Coppo, 2002) และเปน
ตัวช้ีวัดการทำหนาท่ีของไตรวมกับระดับ creatinine (Cr) ถาสารเหลานี้มีคาสูงกวาปกติ แสดงวาไต
หรือหนวยกรองไตผิดปกติหรือถูกทำลาย นอกจากนี้ยังใชวินิจฉัยโรคบางอยางของโคตัวนั้นได เชน ถา 
BUN สูงกวา 14.28 mmol/L แสดงวา เปนโรคไตอักเสบ ถาสูงกวา 17.85 mmol/L แสดงวา เปน
โรคไตอักเสบเรื้อรัง ถาสูงกวา 35.70 mmol/L แสดงวา เปนโรคไตเส่ือมอยางรายแรง ถาสูงกวา 
71.40 mmol/Lแสดงวา เปนโรคไตเส่ือมบริเวณกวางมาก และถาสูงกวา 107.10 mmol/L สัตวจะ
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ตายใน ท่ี สุด (Jain, 1996; Stockham and Scott, 2002) สวน ใน โค Paraguayan ในประเทศ
แอฟริกาใต (Otto et al., 1992) และโค Angoni ในประเทศโมซัมบิก (Otto et al., 2002) ซึ่งตาง
พบวามีคา BUN ต่ำกวาคามาตรฐานของโค (5.4 mmol/Lในโค Paraguayan และ Angoni เมื่อ
เทียบกับ 7.1 – 10.7 mmol/L) ซึ่งผลจากโคท้ังสองพันธุในทวีปแอฟริกามีคา BUN ต่ำกวาคา
มาตรฐานของโค สาเหตุนอกจากอิทธิของพันธุกรรมสัตวแลว ความแปรปรวนของสภาพแวดลอมสูง 
เชน ปริมาณน้ำฝน อากาศท่ีรอนจัดในกลางวันและหนาวจัดในกลางคืน รวมท้ังมีปริมาณแมลงดูด
เลือดจำนวนมาก สงผลใหมีระดับ BUN ในพลาสมาต่ำไปดวย สวนระดับ creatinine (Cr) นั้น พบวา
มีความสัมพันธกับระดับ BUN ในพลาสมา (สุวิช  บุญโปรง และคณะ, 2552; Srisakdi et al., 2013) 
 ส ำห รั บ เอ็ น ไซ ม  aspartase amino tranferase (AST), alanine amino transferase 
(ALT), alkaline phosphatase (ALP) และ gamma-glutamyltransferase (GGT) จะเปนตัวบงช้ี
ความผิดปกติและการทำงานของหัวใจ ตับ และกลามเนื้อในรางกายสัตว เอ็นไซมท่ีมีคาสูงกวาปกติ 
แสดงวากลามเนื้อหัวใจ หรือเซลลตับ หรือเซลลกลามเนื้อของรางกายสัตวถูกทำลาย (Kaneko et al., 
1997) 

คา AST เปนเอ็นไซมท่ีเกี่ยวของกับตับ คาปกติกระบือ เทากับ 114 – 147 U/L; Randhawa 
et al., 1997; Divya and Jayavardhanan, 2011) สำหรับในสัตวเค้ียวเอื้องอื่นๆ เชน โคเนื้อ จาก
รายงานการศึกษาของ สุวิช และคณะ (2552) พบวาระดับคาเอ็นไซม AST ในพลาสมาหรือ glutamic 
oxaloacetic transaminase (SGOT) พบวา โคขาวลำพูน มีคาเอ็นไซม AST อยูในชวงของโคปกติ 
เทากับ 78.0 – 132.0 U/L (Kaneko et al., 2008) เอ็นไซม AST พบใน ตับ เม็ดเลือดแดง หัวใจ 
กลามเนื้อ ตับออน และไต สามารถใชวินิจฉัยเกี่ยวกับ ตับ และหัวใจของสัตว ถาระดับเอ็นไซม AST 
ต่ำกวาปกติ แสดงวากลามเนื้อตับ และหัวใจของสัตวถูกทำลาย (Stockham and Scott, 2002) 

สำหรับเอ็นไซม ALT มีคาอยูในชวงของโคปกติ เทากับ 11.0 – 40.0 U/L (Kaneko et al., 
2008) คา ALT กระบือปกติอยูระหวาง 42 – 58 U/L; Randhawa et al. (1997) สวนในกระบือ
ปลักไทยยังไมมีรายงานการศึกษา สำหรับ ALT นั้น สามารถใชวินิจฉัยเกี่ยวกับ ตับ และหัวใจของสัตว 
การหล่ังเอ็นไซม ALT ท่ีสูงกวาปกติ แสดงถึงสภาวะท่ีกลามเนื้อของตับถูกทำลาย เชน โรคไวรัสตับ
อักเสบ (viral hepatitis) หรือ กลามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (Canfield et al., 1985) 

ระดับเอ็นไซม ALP ในโคมีคาอยู ในชวงโคปกติ เทากับ 0 – 488 U/L (Kaneko et al., 
2008) ระดับ ALP มีมากในเซลลท่ีทำหนาท่ีสรางกระดูก (osteoblast) นอกจากนี้ยังสรางจากแหลง
อื่นๆ อีก เชน ตับ รก และเซลลทอน้ำดีโดยปกติระดับเอ็นไซม ALP จะสูงในสัตวท่ีอายุนอย โดยมี
ระดับสูงสุดภายใน 2-3 สัปดาหหลังคลอด ระดับ ALP จะลดลงกลับเขาสูระดับปกติเมื่อสัตวโตเต็มท่ี 
(Stockham and Scott, 2002) และสูงข้ึนในสัตวท่ีกำลังอุมทอง เนื่องจากระดับ ALP ท่ีสูงข้ึนมีแหลง
สรางมาจากรก ซึง่ปกติ ALP ท่ีมีมากเกินความจำเปนจะถูกขับออกทางทอน้ำดี ดังนั้นสัตวท่ีปวยเปน
โรคทอน้ำดี-ตับสาเหตุเนื่องจากมีการอุดตันของทอน้ำดี จะทำใหมีระดับ ALP สูงกวาปกติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถามีการอุดตันของทอน้ำดีภายนอกตับ (extrahepatic cholestasis) จะมีระดับ ALP ใน
พลาสมาสูงกวาการอุดตันของทอน้ำดีภายในตับ (intrahepatic cholestasis) นอกจากนี้สัตวท่ีเปน
โรคกระดูกท่ีมีการเพิ่มการสรางกระดูกผิดปกติ (osteoblastic activity) จะมีระดับ ALP สูงกวาปกติ 
โดยมี ALP ในพลาสมาสูงกวาประมาณ 10 – 25 เทา ของสัตวท่ีรางกายปกติ นอกจากนี้ ALP จะมี
ระดับสูงกวาปกติในสัตวท่ีเปนโรค hyperparathyroidism ซึ่งโรคนี้มักเกิดเนื่องจากการเปนมะเร็ง
ของตอมพาราไทรอยด และการมีฮอรโมนพาราไทรอยดมากกวาปกติ ทำใหสูญเสียแคลเซียมจาก
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กระดูก ทำใหรางกายสรางกระดูกใหมจาก osteoblast สวนโรคท่ีไมเกี่ยวกับกระดูกและทอน้ำดี-ตับ 
อาจมี ALP สูงข้ึนปานกลาง ไดแก โรคหัวใจวาย (congestive heart failure) แผลเปอยในลำไสใหญ 
(ulcerative colitis) แผลเปอยในลำไสเล็กเฉพาะท่ี (regional enteritis) และ โรคติดเช้ือแบคทีเรีย
ในชอ งท อ ง (intra abdominal bacterial infection) (Canfield et al., 1985; Kaneko et al., 
1997; Stockham and Scott, 2002) 

เอ็นไซม  Gamma-GlutamylTransferase (GGT) ในโคปกติมีคาเท ากับ 6.1–17.4 U/L 
(Kaneko et al., 1997) ซึ่ง GGT มีความสำคัญตอรางกายสัตว มีแหลงกำเนิดสำคัญ คือ ตับ และมี
อยูตามเนื้อเยื่อตางๆ ท่ัวรางกาย เชน ไตอักเสบ ตับออน มาม ปอด ลำไส รก ในเนื้อของไตจะพบการ
ทำงานของเอ็นไซมชนิดนี้สูงสุด การเปล่ียนแปลง GGT ในซีรั่มหรือพลาสมาจะเกิดข้ึนอยางเดนชัดใน
สัตว ท่ีป วยเปน โรคตับ ซึ่ ง  activity ของ GGT จะสูง ข้ึน ใน สัตว ท่ี เป น โรคเกี่ ยวกับ  chronic 
hepatocellular diseases ชนิดตางๆ และใน obstructive liver diseases การสูงข้ึนในพลาสมา
ของเอ็นไซมในโรคดังกลาวจะสูงข้ึนเร็วกวา และสูงกวาเอ็นไซมชนิดอื่นๆ ท่ีใชตรวจหาความผิดปกติ
ของตับ ระดับ GGT ท่ีเพิ่มข้ึนในพลาสมามิใชเกิดเฉพาะในกรณีท่ีมีการผิดปกติของตับและระบบทอ
น้ำดีเทานั้น ยังพบในโรคอื่นๆ ดวย เชน โรคตับออน โรคกลามเนื้อหัวใจ (Canfield et al., 1985) 
สำหรับคา GGT นั้น มีความจำเพาะและมีความไวตอ cholestatic damage มากกวา ALP คา GGT 
มีคาอางอิงปกติ เทากับ 6.1 – 17.4 U/L (Kaneko et al., 1997) ใกลเคียงกับรายงานของ Divya 
and Jayavardhanan (2011) มีคาระหวาง 7.15 – 13.07 U/L Hilali et al. (2008) มีคาระหวาง 
4.90–25.7 U/L และ Grasso et al. (2004) มีคา GGT ระหวาง 26.95–27.43 U/L สำหรับค า
เอ็นไซมในพลาสมาท่ีบงบอกสภาวะของตับ ไดแก AST, ALT, ALP และ GGT 

คาซีรั่มโปรตีนมีความสัมพันธกับการขาดน้ำของรางกาย หรือการสูญเสียเลือด เปนคาท่ีบงช้ี
ถึงรางกายของสัตวอาจเกิดบาดแผลหรือเกิดการอักเสบในรางกายหรือติดเช้ือ (Stockham and 
Scott, 2002) จากหลายๆ รายงานของคณะผูศึกษาวิจัย พบวาระดับซีรั่มโปรตีนในสัตวมาจากหลาย
ปจจัยข้ึนอยูกับ พันธุสัตว ระดับภูมิคุมกันในตัวสัตว อายุ เพศ ชวงเวลาการใหผลผลิต ชนิดของโรค 
พยาธิหรือแมลงรบกวน และความสามารถท่ีสัตวดำรงชีพไดในสภาพแวดลอมภูมิอากาศนั้น 
(Anderson et al., 1987; Knowles et al., 2000; Coppo, 2004) ส่ิ ง เห ล านี้ ถู ก ค วบ คุม โด ย
พันธุกรรมของสัตว ซึ่ง Kaneko et al. (2008) ไดใหขอแนะนำวา ระดับซีรั่มโปรตีนสามารถจะใชบงช้ี
ความแตกตางของชนิดสัตว เพศและความสมบูรณของรางกายสัตวได นอกจากนี้สัตวท่ีเกิดจากการ
ผสมพันธุขามพันธุท่ีทำใหเกิดลักษณะ Heritability จะทำใหสัตวชนิดนั้นมีโปรตีนในซีรั่มสูงมากกวา
พอแมพันธุ (Smithies and Hickman, 1958) 
 คา Total globulin แสดงถึงการปรับสภาพรางกาย และคาทางชีวเคมีของรางกายให
สามารถทนทานตอสภาพแวดลอมอากาศรอน และมีแมลงดูดเลือดชุกชุม (Otto et al., 1992, 2000) 
สำหรับ Globulin แยกออกเปนชนิดตางๆ ดังนี้   

 สำหรับคา α-Globulin นั้น โดย α-Globulin มีหนาท่ีเปน Trypsin inhibitor, Thrombin 
inhibitor, Chymotrypsin inhibitor และการขนยายไขมัน (lipid transport) การเพิ่ม ข้ึนอยาง

ผิดปกติของ α1-Globulin อาจเนื่องมาจากการเกิดการอักเสบอยางรุนแรงของกลามเนื้อ สวน α2-
Globulin ซึ่ งท ำห น า ท่ี ขน ย าย ไขมั น  (Lipid transport), Insulin binding และ เป น  Trypsin 
inhibitor 

9 
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 คา β-Globulin เปนสวนประกอบของสาร complement ชนิด C3 และ C4, hemopexin, 

transferring, ferritin, fibrinogen และ  C-reactive protein (Kaneko et al., 2008) ซึ่ งค า  β-
Globulin ท่ีเพิ่มข้ึนอยางผิดปกติ ใชเปนตัวบงช้ีถึง ระบบประสาทถูกทำลาย การขาดธาตุเหล็ก เปน
โรคตับอยางรุนแรง หรือเกิดการอักเสบของกลามเนื้ออยางรุนแรง (Kaneko et al., 2008) 
 สวนค า  γ-Globulin ซึ่ ง เป น ค าดัชนี ช้ีวัดการสรางภู มิ คุ ม กั น โรคของร างกาย สัตว                 
ท้ัง Immunoglobulin (IgG, IgA, IgE, IgMและ IgD) สัตวท่ีมีคา γ-Globulin เพิ่มข้ึนแสดงวา สัตว
ไดรับความเครียดท้ังสภาพแวดลอมอากาศรอนและแมลงดูดเลือด (Stockham and Scott, 2002) 
 สำหรับคา A/G ratio แสดงถึงการไดรับโภชนะของสัตว ช้ีใหเห็นวาถาสัตวไดรับอาหารไม
พอเพียงตอรางกาย และสัตวไดรับความเครียดท้ังจากสภาพแวดลอมอากาศรอนและแมลงดูดเลือดชุก
ชุม เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของคา globulin ทำใหสัดสวนของ A/G ratio ลดลง (Kaneko et al., 
2008; Stockham and Scott, 2002) 
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บทท่ี 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาวิ จัยเกี่ยวกับค าชีวเคมี ใน เลือดของกระบือปลักท่ี เปนโรควัณ โรคในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีรายละเอียดวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
  

3.1 การวางแผนการทดลอง 

 การศึกษาครั้ งนี้ วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 
ประกอบดวย 2 กลุม (Treatment, trt) โดยแตละกลุม สุมเลือกกระบือปลัก เพศเมีย กลุมๆ ละ 
จำนวน 13 ตัว รายละเอียดแตละกลุม เปนดังนี้ 

กลุมท่ี 1 กระบือท่ีใหผลลบในการตรวจโรควัณโรค 13 ตัว 
กลุมท่ี 2 กระบือท่ีใหผลเปนบวกในการตรวจโรควัณโรค 13 ตัว 
ดังนั้นหุนทางสถิติ (Model) ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
Yij = µ + τ i + ε ij 
Yij = คาสังเกตจากกลุมท่ี i ซ้ำท่ี j (j = 1, 2, 3, …, 13) 

µ = คาเฉล่ียของขอมูลท้ังหมด (Overall means)  

τ i = อิทธิพลจากกลุม (trt) ท่ี i (i = 1, 2) 

ε ij = ความคลาดเคล่ือนจากการสุม, NID ∼ (0,σe
2) 

 
3.2 การจัดการและการเลี้ยงดูสัตวทดลอง 

 ศึกษาในกระบือปลัก เพศเมีย และไมอุมทอง อายุ 3 – 6 ป เพศเมีย มีรูปรางและขนาด
ใกลเคียงกัน ผานการทดสอบโรควัณโรคโดยวิธีทูเบอรคูลิน (tuberculin skin test) (สถาบันสุขภาพ
สัตวแหงชาติ, 2556; OIE, 2008) แปรผลการตรวจโรคไดออกเปน 2 กลุม คือ กลุมใหผลลบ 
(Negative, N) และ กลุมใหผลบวก (Positive, P) ทำการบันทึกคะแนนความสมบูรณรางกาย (body 
condition score, BCS) ของกระบือระหวางศึกษา โดยประยุกตตามวิธีการของ Herd and Sprott 
(1986) คะแนนต้ังแต  1 (severe emaciation) ถึง 9 (obese) สุมเลือกกระบือหลังจากทราบ
ผลทดสอบโรควัณโรค เปน 2 กลุมๆ ละ 13 ตัว รวม 26 ตัว ซึ่งสัตวแตละกลุมจะแยกเล้ียงตามกลุมท่ี
ใหผลตอการทดสอบโรค44วัณโรค โดยแตละกลุมจะเล้ียงรวมกันภาย 44ในโรงเรือน ตัดหญาสดใหกินและ
เสริมดวยอาหารขน มีโปรตีน 12-14% เฉล่ียตัวละ 0.5% ของน้ำหนักตัว 
 
3.3 การเก็บตัวอยางทดลอง 

เก็บตัวอยางเลือดจากกระบือทดลองระหวางเวลา 07.00 – 08.30 น. วันท่ี 7 สิงหาคม 2556 
ท่ีเสนเลือดดำใหญ (jugular vein) บริเวณใตลำคอ จำนวน 5 ml แยกเปน 2 สวน คือ หลอดท่ี 1 

ตัวอยางเลือด 2.5 ml ในหลอดท่ีไมมีสาร EDTA ในอุณหภูมิหอง (25°C) สำหรับใชแยกตรวจหาคา
ซีรั่มโปรตีน สวนหลอดท่ี 2 ตัวอยางเลือด 2.5 ml ในหลอดท่ีบรรจุสาร EDTA ซึ่งเปนสารปองกันการ
แข็งตัวของเลือด โดยตัวอยางเลือด จากหลอดท่ี 1 และท่ี 2 เขาเครื่องปนเหวี่ยง (centrifuged) ขนาด 
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1000 x g เวลา 20 นาที ภายใตอุณหภูมิ –4°C (Bogin, 1994) จากนั้นนำซีรั่มและพลาสมา ไป
วิเคราะหหาคาตางๆ ทางหองปฏิบัติการ ภายในเวลา 7 วัน นับจากวันท่ีเก็บตัวอยางเลือด 
 
3.4 การวิเคราะหตัวอยางเลือด 

การหาคาทางชีวเคมีในเลือดกระบือ ไดแก glucose (GLU), blood urea nitrogen (BUN), 
creatinine (Cr), aspartate amino transferase (AST), alanine amino transferase (ALT), 
alkaline phosphatase (ALP), gamma – glutamyl transferase (GGT), lactate 
dehydrogenase (LDH), แ ร ธ า ตุ  (electrolyte) ใน พ ล า ส ม า  ได แ ก  potassium, chloride, 
magnesium และ globulin ในซี รั่ ม โดยวิธี  standard enzymatic methods (Kaneko et al., 
1997) สวนระดับ total protein (TP) ในซีรั่มโดยวิธี Biuret method (Scoffone and Fontana, 
1975) แ ล ะ  albumin ใน ซี รั่ ม โด ย วิ ธี  Bromocressol-green method (Drupt et al., 1974) 
ตามลำดับ การวิ เคราะห ตัวอย างดังกล าวใช เครื่อง Mindray BS-400 Chemistry Analyzer 
(Mindray Medical International Co., Ltd., Shenzhen, China)  

 
3.5 การวิเคราะหผลทางสถิติ 

การวิเคราะหทางสถิติ นำผลท่ีไดมาวิเคราะหและแปรผลตามการวางแผนการทดลองแบบ 
CRD และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางกลุมตามวิธี T-test ในโปรแกรมสำเร็จรูป 

 
3.6 สถานท่ีทดลอง 

 1.) สถานท่ีเก็บรวบรวมตัวอยางเลือด: สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวบุรีรัมย อำเภอปะคำ 
จังหวัดบุรีรัมย 

2.) สถานท่ีวิเคราะหตัวอยางเลือด: บริษัทกรุงเทพเมดิคอลแลป จำกัด สาขาพหลโยธิน  
(ส่ีแยกสะพานควาย) เลขท่ี 339 ถนนสาลีรัฐวิภาค สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400  
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บทท่ี 4 
ผลการทดลอง 

 
ผลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคาชีวเคมีในเลือดของกระบือปลักท่ีเปนโรควัณโรคในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีรายละเอียดผลจากการทดลอง ดังนี้ 
 

4.1 คาชีวเคมีในเลือด (Blood Biochemical Profiles) 

การศึกษาคาชีวเคมีในเลือดของกระบือปลักท่ีใหผลตอการตรวจโรควัณโรค พบวา กระบือทุก
กลุม มีอายุเฉล่ีย แตกตางกันอยางไมมีนัยทางสถิติ แตมีคา BCS แตกตางกัน โดยกระบือท่ีใหผลบวก 
(P) มีคา BCS ต่ำกวากลุม N (P<0.05) ระดับ glucose ในพลาสมา พบวา กระบือกลุม N มีคาสูงกวา
กลุม P (P<0.05) สวนคา BUN และ creatinine พบวากลุม P มีคาสูงกวากลุม N (P<0.05) ดังแสดง
ใน Table 4.1  

ระดับเอ็นไซมในพลาสมาท่ีเกี่ยวของกับการทำงานของตับ หัวใจ ไต และกระบวนการเมตา
บอลิซึม พบวา กระบือกลุม N มีคา AST, ALT, ALP, GGT และคา LDH ต่ำกวากระบือกลุม P 
(P<0.05) ส วน ระ ดับแรธาตุ  (electrolyte levels) ในพลาสมา ได แก  potassium (K+) และ 
magnesium (Mg+2) ของกระบือท้ังสองกลุมมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยทางสถิติ สวนระดับ 
chloride (Cl-) พบวา กระบือกลุม N มีคาสูงกวากลุม P ตามลำดับ (P<0.05) ดังแสดงใน Table 1 
สวนคาซีรั่มโปรตีน ไดแก อัลบูมิน (albumin), กลอบบูลิน (globulin), total protein และ สัดสวน 
A : G (A/G ratio) พบวา กระบือท้ังสองกลุม มีคาดังกลาว แตกตางกันอยางไมมีนัยทางสถิติ ดังใน 
Table 4.1 
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Table 4.1 Blood biochemical profiles of Thai swamp buffaloes with different 
Tuberculosis results. 

Parameter The different Tuberculosis result1/ Reference limit2/ 

 Negative (n=13) Positive (n=13)  
Age (year) 5.48±0.27 5.39±0.32 ∼ 5 
BCS (1 – 9 scores) 5.68±0.25a 4.03±0.34b - 
Glucose (mmol/L)  4.45±0.27a 2.59±0.28b 1.38 - 5.88 
BUN (mmol/L) 8.64±0.56b 11.33±0.59a 2.49 - 8.92   
Creatinine (µmol/L) 106.20±12.27b 178.20±13.11a 32 – 114 
AST (U/L) 118.71±7.65b 237.13±8.87a  114 – 147 
ALT (U/L) 47.83±3.81b 61.25±3.00a 42 – 58 
ALP (U/L) 154.08±31.67b 268.38±24.21a 23 – 251 
GGT (U/L) 16.36±1.84b 39.87±1.97a 6.1 – 17.4 
LDH (U/L) 205.30±39.05b 392.20±41.71a 193 – 492 
Potassium (mmol/L) 5.04±0.21  5.06±0.21 3.9 - 5.8 
Chloride (mmol/L) 114.14±2.03a 103.27±2.17b 88 – 119 
Magnesium (mmol/L) 1.42±0.26 1.02±0.28 0.65 - 1.80 
Albumin (g/L) 29.51±1.22 27.81±1.31 22 – 44 
Globulin (g/L) 45.87±4.77 40.83±5.09 21 – 54 
Total protein (g/L) 75.38±4.38 68.64±4.68 53 – 83 
A/G ratio 0.64±0.26 0.77±0.26 0.44 - 1.69 

1/ Means±SE within the same row with different superscripts were significantly 
different (P<0.05).  

2/ Reference limit from Ellah et al. (2011) 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ผลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคาชีวเคมีในเลือดของกระบือปลักท่ีเปนโรควัณโรคในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางในครั้งนี้ สรุป อภิปรายผล และใหขอเสนอแนะท่ีนำไปใชประโยชนใน
การเล้ียงกระบือปลักได  ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผล 

ผลการศึกษาคาชีวเคมีในเลือดของกระบือปลักท่ีใหผลตอการตรวจโรควัณโรค พบวาคา
ชีวเคมีในเลือด ระดับเมตาโบไลตในพลาสมา พบวา กระบือกลุมปกติ มีระดับกลูโคสสูงกวากลุมให
ผลบวก และกลุมใหผลบวกยังมีคา BUN และ creatinine สูงกวากลุมปกติ (P<0.05) สำหรับระดับ
เอ็นไซมในพลาสมา พบวา กระบือกลุมปกติ มีคา AST, ALT, ALP, GGT และ LDH ต่ำกวากระบือ
กลุมใหผลบวก (P<0.05) สวนระดับ electrolyte ไดแก  K+ และ Mg+2 ในพลาสมาของกระบือท้ัง
สามกลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยทางสถิติ แตกระบือปกติ มีคา Cl- สูงกวากลุมใหผลบวก (P<0.05) 
ซึ่งจากผลการศึกษา พบวา คาชีวเคมีในเลือดท่ีสามารถคัดแยกการติดเช้ือโรควัณโรครวมกับการ
ทดสอบทางดานสัตวแพทยไดดีท่ีสุด คือ ระดับเอ็นไซมในพลาสมา ไดแก AST, ALT, ALP และ GGT 
ซึ่งแสดงผลตอการทำงานของตับ และกระบือกลุมปกติมีคาดังกลาวอยูในชวงคาอางอิงมาตรฐานของ
กระบือปกติ รองลงมา ไดแก คา BUN และ creatinine ซึ่งแสดงผลตอการทำงานของกลามเนื้อไต 
และหนวยกรองไต สอดคลองกับการทดสอบโดยวิธี tuberculin skin test ทางดานสัตวแพทย สวน
คาโปรตีนในซีรั่ม ไดแก albumin, globulin, total protein และ สัดสวน A : G (A/G ratio) ของ
กลุมท่ีใหผลบวก และกลุมปกติ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ มีคาดังกลาวอยูในชวงคา
อางอิงมาตรฐานของกระบือปกติ 
 
5.2 อภิปรายผล 

ระดับกลูโคสในพลาสมาของกลุม N มีคาสูงกวากลุม P และกลุม N มีคาใกลเคียงกับ 
Srisakdi et al. (2013) ศึกษาในกระบือปลักปกติ มีคาเทากับ 4.16±0.16 และรายงานของ Abd-El-
Salam et al. (1998) พบวาในกระบือแมน้ำสภาพปกติมีระดับกลูโคสเทากับ 3.58±0.61 ซึ่งกลูโคส
เปนวัตถุดิบสำคัญท่ีใชในกระบวนการเมตาบอลิซึมเพื่อใหเกิดพลังงานภายในเซลล (Radostits et al., 
1994) กลูโคสเปนตัวบงช้ีความตองการระดับพลังงานของรางกายไดดีท่ีสุด เมื่อเทียบกับโภชนะตัวอื่น 
จากการศึกษาพบวาระดับกลูโคสของกระบือกลุม P ต่ำกวากลุมอื่น แสดงถึงความสามารถในการผลิต
กลูโคสของตับ (gluconeogenesis) สูญเสียไปเนื่องจากตับถูกทำลายโดยเช้ือโรควัณโรค  

คายูเรียไนโตรเจน (BUN) ในพลาสมาเปนสารท่ีบงช้ีสภาพปกติท่ีสัตวไดรับปริมาณโปรตีนจาก
อาหาร และเปนตัวช้ีวัดการทำหนาท่ีของไตรวมกับ creatinine (Cr) การหา BUN และ Cr เพื่อศึกษา
การทำงานของไตและการขับถายของเสียเพื่อกำจัดสารพิษ คา BUN เพิ่มข้ึน พบไดในกรณีท่ีมีการ
สังเคราะหยูเรียมากไป เนื่องจากมีการทำลายของโปรตีนในรางกายมากเกินไป (Kaneko et al., 
1997) การศึกษาครั้งนี้ คา BUN และคา Cr ของกลุม N มีคาในชวงมาตรฐานกระบือปกติ เทากับ 

2.49 – 8.92 mmol/L และ 32-114 µmol/L ตามลำดับ (Ellah, 2011)  
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คาเอ็นไซมในพลาสมา ไดแก AST, ALT, ALP และ GGT นั้น เปนคาบงช้ีความผิดปกติการ
ทำงานของหัวใจ ตับ และกลามเนื้อ ระดับเอ็นไซมท่ีมีคาสูงกวาปกติ แสดงวากลามเนื้อหัวใจ หรือตับ 
หรือเซลลกลามเนื้อถูกทำลาย คา ALT กระบือปกติอยูระหวาง 42 – 58 U/L; Randhawa et al. 
(1997) และใกลเคียงกับกระบือสาวเมดิเตอรเรเนียน (55.35 – 58.49 U/L; Grasso et al., 2004) 
คา AST เปนเอ็นไซม ท่ีเกี่ยวของกับตับ เชนเดียวกัน คาปกติกระบือ เทากับ 114 – 147 U/L; 
Randhawa et al., 1997; Divya and Jayavardhanan, 2011) และก ลุม  N มีค า ใกล เคีย งกับ 
Terzano et al. (2005) ของกระบือในชวงใหนมระยะแรกของกระบือมีคาระหวาง 88 – 116 U/L 
สำหรับคา GGT นั้น มีความจำเพาะและมีความไวตอ cholestatic damage มากกวา ALP คา GGT 
ครั้ งนี้ อยู ในคาอางอิงปกติ  (6.1 – 17.4 U/L; Kaneko et al., 1997) ใกล เคียงกับ Divya and 
Jayavardhanan (2011) มีคาระหวาง 7.15 – 13.07 U/L Hilali et al. (2008) มีคาระหวาง 4.90–
25.7 U/L และ Grasso et al. (2004) มีคา GGT ระหวาง 26.95–27.43 U/L สำหรับคาเอ็นไซมใน
พลาสมาท่ีบงบอกสภาวะของตับ ไดแก AST, ALT, ALP และ GGT สำหรับเอ็นไซม LDH นั้น มีหนาท่ี
ในการสลายไขมันท่ีสะสมในรางกายเปนกรดไขมัน เพื่อนำมาใชเปนสารต้ังตนในกระบวนการเพื่อสราง
พลังงานแกรางกายสัตว (Bogin, 1994) ผลการศึกษา พบวา กลุม P มีคาสูงกวากลุม N (P<0.05) ซึ่ง
ใหผลสอดคลองกับความสมบูรณรางกาย (BCS)  
 
5.3 ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ หากมีการใชคาชีวเคมีในเลือด เชน คา BUN, Cr, AST, ALT, ALP, 
GGT และ LDH จะเปนคาหนึ่งท่ีใชคัดแยกความแตกตางกระบือท่ีเปนโรควัณโรคได นำมาวินิจฉัย
รวมกับการทดสอบโรควัณโรคทางดานสัตวแพทย คาดวาจะทำใหความแมนยำในการทดสอบโรควัณ
โรคแมนยำเพิ่มข้ึน ลดการทำลายสัตวท่ีไมเปนโรควัณโรคลง 
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