
  

แนวปฏิบติัในการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตร 

มกษ. 10001(G)-2561 

GUIDANCE ON THE APPLICATION OF THAI AGRICULTURAL STANDARD 

TAS 10001(G)-2018 

 

 

 

การชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบอื 

DIAGNOSIS OF BOVINE TUBERCULOSIS  

สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ICS 67.020                        ISBN XXX-XXX-XXX-X  

 



แนวปฏิบติัในการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตร 

มกษ. 10001(G)-2561 

GUIDANCE ON THE APPLICATION OF THAI AGRICULTURAL STANDARD 

TAS 10001(G)-2018 

 

การชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบอื 

DIAGNOSIS OF BOVINE TUBERCULOSIS 

สํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์0 2561 2277  โทรสาร 0 2561 3357 

www.acfs.go.th 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม       ตอนพิเศษ 186 ง           
วนัที่               พุทธศกัราช 2561 

 



 (2)

คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินคา้เกษตร  

เรื่อง การชนัสูตรโรควณัโรคในโคและกระบือ 

1. อธบิดกีรมปศุสตัว์  หรือผู้ที่อธบิดมีอบหมาย 

นางสาวมนยา เอกทตัร์     ที่ปรึกษากรมปศุสตัว์ 

       ประธานกรรมการ 

2. ผู้แทนกรมปศุสตัว์ กรรมการ 

3. ผู้แทนสาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

นายชัยศิริ มหันตชัยสกุล 

นายสงขลา จุลกะเศยีน 

กรรมการ 

4. ผู้แทนสาํนักควบคุม ป้องกนั และบาํบัดโรคสตัว์ กรมปศสุตัว์ 

นายโรจน์ชนะ ปรากฎช่ือ 

นางสาวชญานี เจนพานิชย์ 

นางสาวขวัญชนก แก้วปราณตี 

กรรมการ 

5. ผู้แทนสถาบันสขุภาพสตัว์แห่งชาติ กรมปศุสตัว์ 

นางสาวเรขา คณติพันธ ์

นายอสิระ สริิกนก 

นางสาวลัขณา รามริน 

กรรมการ 

6. ผู้แทนคณะสตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนศกัดิ์ บุญเสริม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช เทยีนคาํ 

กรรมการ 

7. ผู้แทนคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ อรุณวิภาส 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย สจัจาพิทกัษ์ 

กรรมการ 

8. ผู้แทนคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยพัศร์ ธาํรงยศวิทยากุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน 

กรรมการ 

9. ผู้แทนคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทวัช วิริยะรัตน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สดุสายใจ กรมาทติย์สขุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวขวัญวลัย มากล้น 

กรรมการ 

10. ผู้แทนสตัวแพทยสภา 

รองศาสตราจารย์สวิุชัย โรจนเสถยีร 

รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ อรุณวิภาส 

รองศาสตราจารย์ธรีะ รักความสขุ 

กรรมการ 



 (3)

11. ผู้แทนสมาคมโคเน้ือแห่งประเทศไทย 

นายสรุชัย เป่ียมคล้า 

นายมนัส เรียบร้อย 

กรรมการ 

12. ผู้แทนสมาคมผู้เล้ียงโคนมไทย-โฮลสไ์ตน์ฟรีเช่ียน กรรมการ 

13. ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์ชันสตูรทางสตัวแพทย์ไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช เทยีนคาํ 

นายรชฎ ตันติเลิศเจริญ 

กรรมการ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศกุลรัตน์ บุณยยาตรา 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการชันสตูรโรค 

กรรมการ 

15. ผู้แทนสาํนักกาํหนดมาตรฐาน 

สาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

นางสาวมินตรา ลักขณา 

นางสาวขวัญหทยั ทองปลาด 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 



 (4)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือ 

(มกษ.10001-2561) สาํหรับใช้เป็นหลักการของห้องปฏิบัติการเพ่ือการชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือ 

ให้เป็นที่ยอมรับย่ิงข้ึนในระดับประเทศและระหว่างประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 

จึงกาํหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การชันสูตรวัณโรค 

ในโคและกระบือ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนาํมาตรฐานดังกล่าวไปปฏบัิต ิ

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

สาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2561. มาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การชันสตูรวัณโรค

ในโคและกระบือ. มกษ. 10001-2561. 

สาํนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2558.  รายงานโครงการศึกษาข้อมูลเพ่ือทบทวน

การจัดทาํวิธกีารชันสตูรโรควัณโรคในโคและกระบือ.  

World Organisation for Animal Health (OIE). 2016. Chapter 2.4.6. Bovine tuberculosis. Manual of 

Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. Paris. 

 





มกษ. 10001(G)-2561 

 แนวปฏิบติัในการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตร  

การชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบือ 

แนวปฏิบัติน้ี ให้คาํอธิบายความทางวิชาการของตัวอย่างเพ่ือการชันสูตร การตรวจรอยโรค และวิธีชันสูตรโรค 

ในมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การชันสตูรวัณโรคในโคและกระบือ (มกษ.10001) เพ่ือเป็นข้อแนะนาํใน

การนาํไปปฏบัิติ 

คําอธิบาย มกษ. 10001 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ข้อกาํหนดและวิธกีารชันสตูร มกษ. 10001 พิมพ์อยู่ในกรอบและมีคาํอธบิายอยู่ใต้กรอบ 

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี กําหนดการชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือ ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บ

ตวัอย่างเพ่ือการชันสตูร การตรวจการตอบสนองทางภมิูคุ้มกนั (immunological response) การตรวจรอยโรค 

(lesion) การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (microscopic examination) การเพาะ แยกและจาํแนกเช้ือแบคทเีรีย 

(bacterial culture and identification) และการตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือ (nucleic acid recognition) 

1.2 วิธีการชันสูตรที่ใช้ในโคและกระบือมีชีวิต คือ การทดสอบการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้และการตรวจหา 

interferon-gamma (IFN-gamma) สาํหรับวิธีชันสูตรที่ใช้ในโคและกระบือไม่มีชีวิต คือ การตรวจรอยโรค 

การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเพาะ แยกและจาํแนกเช้ือแบคทเีรีย และการตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือ 

 

2.  นยิาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปนี้  

2.1 วัณโรคในโคและกระบือ (bovine tuberculosis) หมายถึง โรคในโคและกระบือที่มีสาเหตุจากการติดเช้ือ

แบคทีเรีย Mycobacterium bovis (M. bovis) สามารถพบการติดเช้ือได้ในสัตว์หลายชนิดและสามารถติดต่อ 

สู่คนได้ มักพบการเกิดโรคแบบเร้ือรัง แต่สามารถพบการเกิดโรคแบบเฉียบพลันและมีอาการรุนแรงได้ 

ลักษณะรอยโรคที่มักพบ คือ เมด็ตุ่ม (nodular granulomas หรือ tubercle) ที่ต่อมนํา้เหลือง (retropharyngeal, 

bronchial, mediastinal และ mesenteric lymph nodes) และอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด เย่ือหุ้มปอด ลาํไส้ ตับ ม้าม 

และเย่ือบุผนังช่องท้อง 

2.2 โคและกระบือ (cattle and buffalo) หมายถงึ สตัว์เค้ียวเอื้องขนาดใหญ่ (large ruminants) ในวงศ์ Bovidae  
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2.3 การชันสูตรโรค (diagnosis) หมายถึง การตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเทจ็จริงประกอบ 

การวินิจฉัยโรค  

2.4  ตัวอย่างควบคุมผลบวก (positive control sample) หมายถึง ตัวอย่างที่มีเช้ือ ส่วนประกอบของเช้ือ 

หรือแอนติบอดีต่อเช้ือ ซ่ึงเม่ือนําไปผ่านกระบวนการทดสอบตามขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกับตัวอย่าง 

ที่ต้องการทดสอบแล้วให้ผลบวก  

2.5  ตัวอย่างควบคุมผลลบ (negative control sample) หมายถึง ตัวอย่างที่ไม่มีเช้ือ ส่วนประกอบของเช้ือ 

หรือแอนติบอดีต่อเช้ือ ซ่ึงเม่ือนําไปผ่านกระบวนการทดสอบตามขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกับตัวอย่าง 

ที่ต้องการทดสอบแล้วให้ผลลบ  

2.6   รอยโรค (lesion) หมายถงึ พยาธสิภาพหรือลักษณะผดิปกติที่ปรากฏในเน้ือเย่ือหรืออวัยวะ 

คําอธิบาย 

นิยามที่ต้องการอธบิายเพ่ิมเติมมีดังต่อไปน้ี 

1) นยิามขอ้ 2.1 วณัโรคในโคและกระบือ (bovine tuberculosis)  

วัณโรคในโคและกระบือเป็นโรคระหว่างสัตว์และคน (zoonosis) ที่อยู่ในบัญชีโรคระบาดสัตว์บกของ
องค์การสุขภาพสัต ว์โลก  (World Organisation for Animal Health; OIE) และเป็นโรคระบาดตาม

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 วัณโรคในโคและกระบือมีสาเหตุหลักเกิดจากการติดเช้ือ

แบคทเีรีย Mycobacterium bovis (M. bovis) สามารถพบการติดเช้ือได้ทั้งในคนและสัตว์หลายชนิด เช่น 

โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว์ป่าอื่นๆ แต่โคและกระบือเป็นปศุสัตว์ที่มีรายงานการติดเช้ือมากกว่า 

สตัว์ชนิดอื่น มักพบการเกดิโรคแบบเร้ือรัง แต่สามารถพบการเกิดโรคแบบเฉียบพลันและมีอาการรุนแรงได้ 

การติดเช้ือระยะแรกมักไม่แสดงอาการชัดเจน สาํหรับประเทศที่มีโปรแกรมการเฝ้าระวังและกาํจัดโรค

อย่างสมํ่าเสมอมักพบว่าโคและกระบือที่ติดเช้ือส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการทางคลินิกเน่ืองจากสามารถ

ตรวจพบและกาํจัดสตัว์ที่ตดิเช้ือออกจากฝงูก่อนแสดงอาการ  

วัณโรคในโคและกระบือสามารถติดต่อไปสู่สัตว์อื่นได้ทางการหายใจ (aerosol infection) หรือการกิน 

สามารถพบการแพร่เช้ือจากสิ่งคัดหล่ังทางระบบทางเดินหายใจ เสมหะ อุจจาระ และนํ้านม บางคร้ัง 

อาจพบเช้ือในปัสสาวะ สิ่งคัดหล่ังจากอวัยวะสืบพันธุ์ หรือนํ้าเช้ือ  สัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะของเช้ือ 

โดยไม่แสดงอาการได้ สัตว์ที่ติดเช้ือจะแพร่กระจายเช้ือประมาณ 90 วันภายหลังการติดเช้ือ โดยทั่วไป 

เม่ือสตัว์ได้รับเช้ือ M. bovis มักใช้เวลานานหลายเดือนจึงจะแสดงอาการของโรค สตัว์บางตัวอาจได้รับเช้ือ

แต่ไม่แสดงอาการชัดเจนอยู่นานหลายปี และจะแสดงอาการเม่ือสตัว์มีความเครียดหรืออายุมาก  

อาการทั่วไปที่สามารถพบได้ คือ อ่อนแอ ผอม แคระแกรน็ มีไข้ และอยากกินอาหารลดลง หากมีการติดเช้ือ

ที่ปอดมักพบมีอาการไอ หายใจลําบาก (dyspnea) หรือหายใจหอบถี่ (tachypnea) ในระยะสุดท้าย 

สัตว์จะมีร่างกายซูบผอมมากและระบบหายใจล้มเหลว อาจพบต่อมนํ้าเหลือง retropharyngeal หรือ 

ต่อมนํ้าเหลืองอื่นบวมโตแตกออกหรือเบียดและกดทับเส้นเลือดใกล้เคียงทางเดินหายใจหรือทางเดิน



                                                                              มกษ. 10001(G)-2561 

 

3

อาหารได้ หากมีการติดเช้ือที่ระบบทางเดินอาหารจะพบอาการท้องเสียสลับกับท้องผูก (intermittent 

diarrhea and constipation)  

กรณีที่ติดเช้ือผ่านระบบทางเดินหายใจ สัตว์มักได้รับเช้ือจากการสูดดม (inhalation) ละอองนํ้ามูกที่มีเช้ือ 

(infected droplets) เช้ือจะเข้าไปเพ่ิมจาํนวนในปอดจากน้ันร่างกายของโคที่ติดเช้ือจะตอบสนองโดยมีการสะสม

ของเซลล์แมโครฟาจในปอด (alveolar macrophage) เพ่ือเข้าเกบ็กินเช้ือ หากเซลล์แมโครฟาจในปอดสามารถ

กาํจัดเช้ือได้จะไม่มีการแพร่กระจายของโรค แต่หากไม่สามารถกาํจัดเช้ือได้ เช้ือจะเพ่ิมจาํนวนมากข้ึนและ

แพร่กระจายไปยังต่อมนํา้เหลืองและเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย เซลล์แมโครฟาจในต่อม

นํา้เหลืองจะเพ่ิมจาํนวนเพ่ือทาํลายเช้ือ อย่างไรกต็าม ภูมิคุ้มกันต่อเช้ือดังกล่าวมักไม่สามารถกาํจัดเช้ือวัณโรค

ออกไปได้หมด ร่างกายสัตว์จะตอบสนองโดยการสร้างเน้ือเย่ือไฟบรัส (fibrous tissue) หุ้มรอบๆ บริเวณที่มี

เซลล์แมโครฟาจที่ติดเช้ือสะสมอยู่ ทาํให้พบลักษณะรอยโรคเมด็ตุ่มที่ อวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้  

กรณีที่สัตว์ได้รับเช้ือผ่านระบบทางเดินอาหาร ซ่ึงพบในกรณีของลูกโคที่เล้ียงดูรวมกบัแม่โคหรือกินนํา้นม

จากแม่โคที่ติดเช้ือ หรือการกนินํา้ที่มีการปนเป้ือนเช้ือ เช้ือจะเข้าไปเพ่ิมจาํนวนในลาํไส้ หากเซลล์แมโครฟาจที่

ลําไส้ไม่สามารถกําจัดเช้ือได้เช้ือจะแพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลืองบริเวณใกล้เคียง เช่น mesenteric 

lymph nodes จากน้ันจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะอื่น และสามารถพบรอยโรคเมด็ตุ่มได้ใน

ลาํไส้ ตบั ม้าม และเย่ือบุผนังช่องท้อง  

2) นยิามขอ้ 2.3 การชนัสูตรโรค (diagnosis) 

การชันสูตรโรคเป็นวิธีการตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเทจ็จริงของการเกิดโรค โดยอาศัย

ข้อมูลผลการตรวจโรคทั้งภายนอกห้องปฏิบัติการและภายในห้องปฏิบัติการประกอบกัน เพ่ือนาํไปสู่การ

วินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและแม่นยาํ สาํหรับใช้ตัดสินใจในการดาํเนินการรักษาและปฏิบัติต่อสัตว์ป่วยหรือฝูง

สตัว์ป่วยต่อไป  

3. ขอ้กําหนด 

การชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือ ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 สาํหรับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัต ิ

ของแต่ละวิธีอาจแตกต่างกันในห้องปฏิบัติการแต่ละแห่ง โดยต้องเป็นวิธีชันสูตรที่ประกาศโดย 

องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health; OIE) หรือเผยแพร่ในวารสารทาง

วิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ หรือมีการประเมินความใช้ได้ (validation) แล้วว่ามีความไว 

(sensitivity) และความจาํเพาะ (specificity) ในระดบัที่ยอมรับได้ 

คําอธิบาย 

ข้อกาํหนดใน มกษ. 10001 ระบุหลักการสาํคัญในการชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือด้วยวิธทีี่ได้รับการ

ยอมรับจาก OIE ทั้งนี้  ห้องปฏิบัติการอาจใช้วิธีการชันสูตรที่มีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่าง

ออกไปได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑดั์งน้ี  

1) เป็นวิธชัีนสตูรที่ตีพิมพ์ในเอกสารคู่มือ หรือวารสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 
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2) เป็นวิธีชันสูตรที่มีผลการประเมินความใช้ได้ (validation) โดยการศึกษาร่วมกันของห้องปฏิบัติการ 

(collaborative study) ตามหลักเกณฑท์ี่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 

3) กรณีไม่มีวิธชัีนสตูรตามข้อ 1) หรือข้อ 2) ให้ใช้วิธชัีนสูตรที่ได้ประเมินความใช้ได้โดยห้องปฏบัิติการเดียว 

(single laboratory validation) ที่ มีระบบคุณภาพและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ เป็นที่ยอมรับในระดับ

ระหว่างประเทศ 

วิธีการชันสูตรเพ่ือคัดกรองโรค (screening test) ที่แนะนําให้ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี คือ วิธีการ

ทดสอบการเกิดปฏกิริิยาภมิูแพ้ หรือร่วมกบัการตรวจหา IFN-gamma สาํหรับวิธมีาตรฐาน (gold standard) 

ที่ใช้ยืนยันการติดเช้ือ M. bovis ในตัวอย่างเพ่ือการชันสูตร คือ วิธีการเพาะ แยกเช้ือแบคทีเรีย แต่วิธีน้ี 

มีข้อจาํกัดในการชันสูตรเน่ืองจากเป็นวิธีที่ใช้ระยะเวลาในการตรวจนาน นอกจากน้ีสามารถใช้วิธีชันสูตรซาก

ร่วมกบัวิธจุีลพยาธวิิทยา และวิธีตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างร่วมกัน 

เพ่ือประกอบการยืนยันผลการชันสตูรโรคได้  

วิธีการชันสูตรที่ใช้ในโคมีชีวิต คือ การทดสอบการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้และการตรวจหา IFN-gamma 

สาํหรับวิธีชันสูตรที่ใช้ในโคไม่มีชีวิต คือ การชันสูตรซาก วิธีจุลพยาธิวิทยา การเพาะ แยกและจาํแนกเช้ือ

แบคทเีรีย และการตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือ (ภาคผนวก ก) 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบือ 

รายการท่ี 1 การเก็บตวัอย่างเพือ่การชนัสูตร 

1.1 ตวัอย่างเลือดเพ่ือตรวจหา IFN-gamma 

1.1.1 เกบ็ตัวอย่างเลือดจากโคและกระบือหลังได้รับการทดสอบการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ด้วยวิธี single 

intradermal test 3-30 วัน 

1.1.2 เกบ็ตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดดาํที่คอ (jugular vein) หรือเส้นเลือดที่โคนหาง (caudal vessels) 

6-10 ml โดยใช้เข็มและกระบอกฉีดยาปลอดเช้ือ แล้วถ่ายเลือดลงในหลอดเกบ็เลือดที่มีสารละลาย

ป้องกนัการแขง็ตวัของเลือด (lithium heparin) เกบ็รักษาตัวอย่างไว้ที่อณุหภมู ิ20-25°C ห้ามแช่เยน็ 

1.1.3 บันทกึข้อมูลของตัวอย่าง โดยระบุวันที่เกบ็ตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง ช่ือหรือหมายเลขประจาํตัวสตัว์ 

1.1.4 นาํส่งห้องปฏิบัติการเพ่ือดาํเนินการตรวจภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 h หรือตามระยะเวลาที่กาํหนดไว้

โดยชุดทดสอบ ภายหลังจากเกบ็รักษาตัวอย่างไว้ในหลอดเกบ็เลือด 

คําอธิบาย 

การเกบ็ตัวอย่างและนําส่งตัวอย่างเลือดมีความสาํคัญ เน่ืองจากตัวอย่างเลือดที่เกบ็และนําส่งอย่างไม่

เหมาะสม โดยเฉพาะตัวอย่างที่มีการแตกสลายของเมด็เลือด และตัวอย่างที่เลือดแขง็ตัว จะมีผลรบกวน

การแปลผลการตรวจทางห้องปฏบัิตกิารได้ 
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ตัวอย่างเลือดที่ใช้จะเก็บจากโคและกระบือภายหลังการกระตุ้ นด้วย Purified Protein Derivative (PPD)  

แอนติเจนในช่วงเวลา 3-30 วัน  

การเก็บตวัอย่างเลือดโคและกระบือ 

1) เชด็ทาํความสะอาดบริเวณที่ต้องการเจาะเลือดด้วยแอลกอฮอล์ 70%  

2) ใช้เขม็และกระบอกฉีดยาปลอดเช้ือหรืออุปกรณเ์กบ็เลือด แทงตามแนวเส้นเลือดดาํที่คอหรือเส้นเลือด

ที่โคนหาง พร้อมทั้งดูดเลือดทนัท ี

3) เม่ือดูดเลือดได้ 6-10 ml ตามที่ต้องการแล้ว ใช้สาํลีชุบแอลกอฮอล์กดแล้วดึงเขม็ออกมา 

4) ถ่ายเลือดลงในหลอดเกบ็เลือดที่มีสารละลายป้องกันการแขง็ตัวของเลือด lithium heparin อย่างช้าๆ 

พลิกหลอดกลับไปมาเบาๆ เพ่ือให้เลือดผสมกนักบัสารป้องกนัการแขง็ตวัของเลือด 

5) ทาํเคร่ืองหมายตัวอย่างให้ชัดเจนบนหลอดเกบ็เลือดแล้วเกบ็รักษาตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ 20-25°C 

ห้ามแช่เยน็  

6) บันทกึข้อมูลของตัวอย่างเพ่ือการชันสูตร แล้วนาํส่งห้องปฏบัิติการเพ่ือดาํเนินการตรวจตัวอย่างภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 15 h หรือตามระยะเวลาที่กาํหนดไว้โดยชุดทดสอบ (test kit) ภายหลังจากเกบ็รักษา

ตวัอย่างไว้ในหลอดเกบ็เลือด  

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบือ 

รายการท่ี 1 การเก็บตวัอย่างเพือ่การชนัสูตร 

1.2 ตวัอย่างช้ินเน้ือเพ่ือการเพาะ แยกเช้ือ วิธชีีววิทยาโมเลกุล และวิธทีางจุลพยาธวิิทยา 

1.2.1 ผู้ปฏิบัติการชันสูตรซาก ควรระมัดระวังสุขอนามัยและใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือวัณโรคขณะ

ปฏิบัติงาน โดยควรสวมผ้ากันเป้ือน (apron) ถุงมือ 2 ช้ัน หน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐาน แว่นตา รองเท้า

บูทและอปุกรณอ์ื่นๆ 

1.2.2 เกบ็ตัวอย่างต่อมนํ้าเหลืองบริเวณหัว ต่อมนํ้าเหลืองที่ขั้วปอด (mediastinal lymph node) ต่อม

นํ้าเหลืองที่หลอดลม (tracheobronchial lymph node) และต่อมนํ้าเหลืองอื่นที่พบเม็ดตุ่ม รวมทั้งเก็บ

ตัวอย่างเมด็ตุ่มจากอวัยวะอื่นๆ  เช่น ปอด  ม้าม และลาํไส้ ใส่ในถุงเกบ็ตัวอย่างที่ปลอดเช้ือ โดยซ้อนถุง 

2 ช้ัน เพ่ือป้องกันการร่ัวซึม  เกบ็รักษาตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ 4-8
 o
C ในกรณีที่เป็นตัวอย่างช้ินเน้ือเพ่ือ

ตรวจด้วยวิธีทางจุลพยาธิวิทยา ให้รักษาสภาพตัวอย่างไว้ในสารละลายฟอร์มาลินความเข้มข้น 10%  

ที่อณุหภมิูห้อง เพ่ือรอการส่งตรวจ 

1.2.3 บันทกึข้อมูลของตัวอย่าง โดยระบุวันที่เกบ็ตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง ช่ือหรือหมายเลขประจาํตัวสัตว์

บนถุงตวัอย่าง 

1.2.4 นาํส่งห้องปฏบัิตกิารภายใน 24 h  
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คําอธิบาย 

การชันสูตรโรคด้วยการผ่าซากและเกบ็ตัวอย่างช้ินเน้ือเพ่ือการเพาะ แยกเช้ือ วิธีชีววิทยาโมเลกุล และวิธี

ทางจุลพยาธิวิทยามักทาํภายหลังสัตว์ตายโดยธรรมชาติ หรือสัตว์ที่ทาํให้ตายโดยวิธีการุณยฆาต สามารถ

เกบ็ช้ินเน้ือจากต่อมนํา้เหลืองและจากอวัยวะอื่นๆ ที่พบเมด็ตุ่ม ใส่ในถุงเกบ็ตัวอย่างปลอดเชื้ อ โดยซ้อน

ถุง 2 ช้ัน เพ่ือป้องกันการร่ัวซึม ระบุข้อมูลของตัวอย่าง พร้อมทั้งวันที่เกบ็ตัวอย่างบนถุงตัวอย่าง แล้วจึง

เกบ็รักษาตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ 4-8 
o
C และนาํส่งห้องปฏบัิติการภายใน 24 h ในกรณีที่ส่งตัวอย่างไม่ทนั

ภายใน 24 h ให้แช่แขง็ตัวอย่างแล้วรีบนาํส่งห้องปฏบัิตกิารทนัท ี 

สาํหรับการเกบ็ตัวอย่างเพ่ือตรวจด้วยวิธทีางจุลพยาธวิิทยาให้เกบ็ช้ินเนื้อในขวดบรรจุสารละลายฟอร์มาลิน

ความเข้มข้น 10% ทนัทแีล้วเกบ็รักษาไว้ที่อุณหภมิูห้องเพ่ือรอตรวจทางจุลพยาธวิิทยาต่อไป  ในกรณีที่ไม่

สามารถเกบ็รักษาตัวอย่างในสารละลายฟอร์มาลินได้ทันที  ให้เกบ็ตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ 4-8 
o
C ไม่เกิน 

24 h โดยห้ามแช่แขง็  

กรณีที่พบรอยโรคเมด็ตุ่มหรือรอยโรคที่สงสยัเป็นเมด็ตุ่มไม่ควรผ่าเปิดนอกห้องปฏบัิติการ เน่ืองจากจะทาํ

ให้เช้ือแพร่กระจาย หากจาํเป็นต้องผ่าเปิดควรกระทาํอย่างระมัดระวัง 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบือ 

รายการท่ี 2 การตรวจการตอบสนองทางภูมิคุม้กนั (immunological response) 

2.1 การทดสอบการเกดิปฏกิริิยาภมิูแพ้ (Delayed hypersensitivity test) ด้วยวิธ ีSingle Intradermal Test (SIT) 

2.1.1 ทาํความสะอาดผิวหนังบริเวณใต้โคนหางและวัดความหนาของผิวหนังด้วยอุปกรณ์วัดความหนา 

(caliper) 

2 .1 .2  ฉีดสารทดสอบ  Bovine Purified Protein Derivative (PPD) 2,000– 5,000 IU ปริมาตร  

0.1-0.2 ml เข้าช้ันผิวหนัง (intradermal injection) บริเวณรอยต่อของแนวขนที่ห่างจากโคนหาง (caudal 

fold) ประมาณ 6 -10 cm โดยใช้กระบอกฉีดยาขนาด 1 ml (tuberculin syringe) และเขม็ฉีดยาเบอร์ 26 

ความยาวไม่เกนิ 12 mm 

2.1.3 อ่านผลทดสอบการเกดิปฏกิริิยาภมิูแพ้หลังฉีดสารทดสอบ 72 h  

2.1.4 การทดสอบและแปลผลให้ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ หรือผู้ที่ ผ่านการอบรมจาก 

กรมปศุสตัว์  

2.1.5 แปลผลโดยวัดขนาดความหนาของผิวหนังที่เพ่ิมขึ้ น และความเปล่ียนแปลงหรือการอักเสบของ

ผวิหนังบริเวณที่ฉีดสารทดสอบ ดังน้ี 

1) ความหนาของผวิหนังเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าหรือเทา่กบั 2 mm ให้ผลลบ (negative) 

2) ความหนาของผวิหนังเพ่ิมขึ้นมากกว่า 2 mm แต่น้อยกว่า 4 mm ให้ผลสงสยั (inconclusive) 

3) ความหนาของผวิหนังเพ่ิมขึ้นเท่ากบัหรือมากกว่า 4 mm ให้ผลบวก (reactor) 
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2.2 การทดสอบการเกดิปฏกิริิยาภมิูแพ้ด้วยวิธ ีSingle Intradermal Cervical Comparative Test (SICCT) 

2.2.1 โกนขนและทาํความสะอาดผิวหนังบริเวณแผงคอที่จะทาํการทดสอบและวัดความหนาของผิวหนังด้วย

อปุกรณวั์ดความหนาแล้วทาํเคร่ืองหมายระบุตาํแหน่งที่ฉีด 

2.2.2 ฉีดสารทดสอบ bovine PPD และ avian PPD 2,000– 5,000 IU ปริมาตร 0.1-0.2 ml เข้าช้ัน

ผวิหนัง โดยใช้กระบอกฉีดยาขนาด 1 ml และเขม็ฉีดยาเบอร์ 26 ความยาวไม่เกนิ 12 mm 

2.2.3 ฉีดสารทดสอบทั้ง 2 ชนิด โดยให้ฉีดบริเวณกลางแผงคอ (mid-neck) ฉีดสารทดสอบ avian PPD  

ในบริเวณที่ตํ่ากว่าสนัคอและห่างจากบริเวณที่ฉีด bovine PPD ประมาณ 12-15 cm  

2.2.4 กรณสีตัว์ที่อายุน้อยหรือมีขนาดตัวเลก็ ให้แยกฉีดสารทดสอบบริเวณกึ่งกลางของแผงคอแต่ละข้าง 

2.2.5 อ่านผลทดสอบการเกดิปฏกิริิยาภมูิแพ้หลังฉีดสารทดสอบ 72 h  

2.2.6 การทดสอบและแปลผลให้ดาํเนินการโดยเจ้าหน้าที่สตัวแพทย์หรือผู้ที่ผ่านการอบรมจากกรมปศสุตัว์  

2.2.7 แปลผลโดยวัดขนาดความหนาของผวิหนังที่เพ่ิมขึ้น และความเปล่ียนแปลงหรือการอกัเสบของผวิหนัง

บริเวณที่ฉีดสารทดสอบ เปรียบเทยีบกนัระหว่างบริเวณที่ฉีด bovine PPD และ avian PPD ดงัน้ี 

1) ความหนาของผวิหนังที่ฉีด bovine PPD น้อยกว่าหรือเทา่กบั avian PPD ให้ผลลบ (negative) 

2) ความหนาของผวิหนังที่ฉีด bovine PPD มากกว่า avian PPD 1-4 mm ให้ผลสงสยั (inconclusive) 

3) ความหนาของผวิหนังที่ฉีด bovine PPD มากกว่า avian PPD เกนิ 4 mm ให้ผลบวก (reactor) 

คําอธิบาย 

การตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยการทดสอบการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ ด้วยวิธี intradermal test 

เป็นการตรวจวัดการบวมของผิวหนัง ซ่ึงเกดิจากการตอบสนองของภมิูคุ้มกนัชนิดพ่ึงเซลล์ (cell-mediated 

immune responses) ภายหลังการฉีดสารทดสอบ PPD ซ่ึงเป็นแอนติเจน เข้าช้ันผิวหนังที่บริเวณคอหรือ 

ใต้โคนหาง โดยผิวหนังบริเวณคอให้ผลการทดสอบที่ไวกว่าผิวหนังบริเวณใต้โคนหาง นอกจากน้ียัง

สามารถเพ่ิมความไวของการทดสอบการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่ผิวหนังใต้โคนหางได้โดยการฉีด PPD  

ที่ความเข้มข้นสงูขึ้น 

ในการทดสอบการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ ให้ตรวจวัดขนาดความหนาของผิวหนังด้วยอุปกรณ์วัดความหนา 

และต้องทาํความสะอาดบริเวณที่ทาํการฉีดแอนติเจนตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกันการติดเช้ือขณะฉีด

ซ่ึงมีผลต่อการแปลผลการทดสอบปฏิกิริยาภูมิแพ้ได้  โดยอาจใช้สารฆ่าเช้ือ (เช่น 70% แอลกอฮอล์)  

ทาํความสะอาด แล้วใช้สาํลีสะอาดเชด็สารฆ่าเช้ือที่ตกค้างบนผิวหนังออกก่อนฉีดแอนติเจน เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้แอนติเจนที่ใช้ทดสอบเสื่อมสภาพจากสารฆ่าเช้ือ จากนั้นเม่ือฉีดแอนติเจนแล้วจะสามารถคลําพบ 

การบวมขนาดประมาณเมด็ถั่วเขียว ณ บริเวณที่ฉีดได้ และภายหลังฉีดสารทดสอบ 72 h จึงทาํการตรวจวัด

ความหนาของผวิหนังในบริเวณที่ฉีด 
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การทดสอบการเกดิปฏกิริิยาภมิูแพ้ ด้วยวิธ ีintradermal tuberculin test ที่นิยมใช้ม ี2 วิธ ีได้แก่ 

1) วิธี SIT เป็นวิธีตรวจการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบ delayed type hypersensitivity ต่อ bovine PPD  

ที่ฉีดเข้าที่บริเวณโคนหาง 2,000-5,000 IU ปริมาตร 0.1-0.2 ml  (ภาพที่ 1) 

2) วิธี SICCT เป็นวิธีที่เปรียบเทียบการตอบสนองต่อ bovine PPD และ avian PPD ที่ฉีดเข้าบริเวณคอ 

เพ่ือเพ่ิมความจาํเพาะของการทดสอบ โดยฉีด bovine PPD และ avian PPD 2,000-5,000 IU ปริมาตร 

0.1- 0.2 ml  สาํหรับการฉีด avian PPD ตาํแหน่งที่ฉีดควรอยู่ตํ่าจากบริเวณสันคอและห่างจากบริเวณ 

ที่ฉีด bovine PPD ประมาณ 12-15 cm ต้องมีการทาํเคร่ืองหมายระบุตําแหน่งก่อนการทดสอบ เพ่ือใช้

เปรียบเทยีบในการอ่านผล ในกรณีทดสอบในสัตว์ที่อายุน้อยหรือมีขนาดตัวเลก็ ให้แยกฉีด PPD ทั้งสองชนิด 

ที่บริเวณกึ่งกลางแต่ละข้างของแผงคอ (ภาพที่ 2) 

การแปลผลให้วัดขนาดความหนาของผิวหนังที่เพ่ิมขึ้น บริเวณที่ฉีดสารทดสอบ สาํหรับฝูงสัตว์ที่มีประวัติ

พบสัตว์ป่วยเป็นวัณโรค เม่ือพบการบวมที่สามารถเห็นหรือสัมผัสได้ควรอ่านเป็นผลบวกต่อการทดสอบ 

สาํหรับสัตว์ที่ให้ผลบวกหรือสงสัย จะทาํการทดสอบซํา้ โดยดาํเนินวิธีการทดสอบเช่นเดียวกับที่กล่าวมา 

ให้ทิ้งช่วงห่างอย่างน้อย 60 วัน นับจากวันที่ทาํการฉีดทดสอบคร้ังล่าสดุ  
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 1.1 การฉีดสารทดสอบเข้าช้ันผวิหนังบริเวณโคนหาง 1.2 การฉีดสารทดสอบเข้าช้ันผวิหนังบริเวณแผงคอต้อง

ทาํเคร่ืองหมายบริเวณที่ฉีดและวัดความหนาของผวิหนัง 

  

1.3 การวัดการบวมบริเวณที่ฉีดภายหลังฉีดสารทดสอบ 

ภาพที่ 1 การทดสอบการเกดิปฏกิริิยาภมูิแพ้ด้วยวิธ ีSIT  

ที่มา : ภาพที่ 1.1 และ 1.3 โดย ผศ.ศกุลรัตน์ บุณยยาตรา คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภาพที่ 1.2 และ 1.3 โดย สถาบันสขุภาพสตัว์แห่งชาต ิกรมปศสุตัว์ 
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2.1 โกนขน 2.2 ทาํความสะอาดผวิหนัง 

 

 

 

2.3 ฉีดสารทดสอบบริเวณแผงคอ 2.4 วัดขนาดความหนาของผวิหนังบริเวณที่ฉีดสารทดสอบ 

 

2.5 การบวมขนาดประมาณเมด็ถั่วเขียว ณ บริเวณที่ฉีด 

ภาพที่ 2 การทดสอบการเกดิปฏกิริิยาภมิูแพ้ด้วยวิธ ีSICCT  

ที่มา: นางสาวพลอยขวัญ วาสกิานนท ์คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบือ 

รายการที่ 2 การตรวจการตอบสนองทางภูมิคุม้กนั (immunological response) 

2.3 การตรวจหา IFN-gamma 

2.3.1 นาํตวัอย่างเลือดจากข้อ 1.1 มาบ่ม (incubate) กบั bovine PPD, avian PPD และ negative control antigens 

2.3.2 ป่ันตกตะกอนเลือดและแยกเกบ็พลาสมา  

2.3.3 นาํพลาสมาที่แยกเกบ็มาตรวจหา IFN-gamma ด้วยวิธ ีEnzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 

โดยวัดค่าการดูดกลืนแสง (optical density; OD) ด้วยเคร่ือง spectrophotometer 

2.3.4 บันทกึผลเพ่ือใช้ประกอบการยืนยันผลการชันสตูรโรค 

คําอธิบาย 

วิธีการตรวจหา IFN-gamma ได้ รับการพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ตรวจตัวอย่างเลือดในห้องปฏิ บัติการ  

วิธีน้ีมีความไวใกล้เคียงกับวิธี SIT โดยโคและกระบือที่ติดเช้ือ M. bovis เท่าน้ัน จึงจะพบ T lymphocyte 

ในกระแสเลือดที่สามารถทาํปฏิกริิยากับ PPD แอนติเจนได้  ดังน้ัน เมื่อนาํเลือดจากโคที่ติดเช้ือไปบ่มกับ 

bovine PPD จะทาํให้เมด็เลือดขาว T lymphocyte ที่ถูกกระตุ้นก่อนแล้วจากการติดเช้ือโดยธรรมชาติหล่ัง 

IFN-gamma ออกมาปริมาณมากในพลาสมา ซ่ึงจะสามารถประมาณปริมาณ IFN-gamma ได้ด้วย 

วิธ ีenzyme immunoassay  

การตรวจหา IFN-gamma ควรเลือกใช้วิธีหรือชุดทดสอบที่มีผลประเมินความใช้ได้ของวิธี และเป็นที่

ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ ทั้งนี้  ขั้นตอนการทดสอบและการแปลผล มีความแตกต่างกันตาม

เทคโนโลยีที่ผู้ผลิตแต่ละรายใช้ในการผลิตชุดทดสอบ และชุดทดสอบแต่ละชนิดกมี็ความจาํเพาะและความ

ไวในการตรวจโรคที่แตกต่างกนั  

โคและกระบือที่ติดเช้ือ M. bovis จะเกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และมีการสร้าง T lymphocyte  

ในกระแสเลือด เม่ือนาํตัวอย่างเลือดดังกล่าวไปบ่มกับ bovine PPD จะทาํให้ T lymphocyte ที่ถูกกระตุ้น

จากการตดิเช้ือโดยธรรมชาตหิล่ังสาร IFN-gamma ออกมาปริมาณมากในพลาสมา  

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบือ 

รายการท่ี 3 การตรวจรอยโรค (lesion) 

3.1 นําตัวอย่างผ่าชันสูตรในห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจดูรอยโรคที่มีลักษณะเป็นก้อนหรือตุ่มนูนขนาด

ต่างๆ มีสีค่อนข้างเหลือง (yellowish appearance) เม่ือใช้มีดฝานดูหน้าตัดจะพบเน้ือตายคล้ายหนอง 

(purulent) หรือเนยแข็ง (caseous necrosis) หรือมีลักษณะคล้ายเม็ดทรายอยู่ภายใน เน่ืองจากมีการ

สะสมของแคลเซียม (calcification)   

3.2 บันทกึรอยโรคที่พบเพ่ือใช้ประกอบการยืนยันผลการชันสตูรโรค 
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คําอธิบาย 

วิธกีารตรวจรอยโรคถอืเป็นวิธกีารชันสตูรโรคเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการชันสตูร 

ผู้ปฏบัิติการชันสูตรซากควรระมัดระวังสขุอนามัยและใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือวัณโรคขณะปฏบัิติงาน 

โดยควรสวมผ้ากนัเป้ือน ถุงมือ 2 ช้ัน หน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐาน แว่นตา รองเท้าบูทและอปุกรณ์อื่นๆ 

ตรวจสภาพซากโคและกระบือเพ่ือดูรอยโรค (ภาพที่ 3) เช่น เมด็ตุ่มที่ต่อมนํา้เหลือง (retropharyngeal, 

bronchial, mediastinal และ mesenteric lymph nodes) และอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด เย่ือหุ้มปอด ลําไส้ 

ตบั ม้าม และเย่ือบุผนังช่องท้อง และเกบ็ตัวอย่างตามข้อ 1.2 ส่งห้องปฏบัิติการ  

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบือ 

รายการท่ี 4 การตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์(microscopic examination) 

4.1  วิธกีารตรวจหาเช้ือด้วยการเกล่ียป้ายตวัอย่างโดยตรง (direct smear) 

4.1.1 นาํตัวอย่างช้ินเน้ือที่มีรอยโรคจาํเพาะ เช่น เมด็ตุ่ม และเน้ือตายที่ต่อมนํา้เหลือง และปอด เกล่ียป้าย 

บนสไลด ์ 

4.1.2 ย้อมสสีไลดด้์วยส ีacid fast  

4.1.3 ตรวจหาเช้ือที่มีลักษณะเป็นแท่งติดสแีดงด้วยกล้องจุลทรรศน์    

4.1.4 บันทกึผล 

คําอธิบาย 

การย้อมสเีช้ือด้วยส ีacid fast วิธ ีZiehl-Neelson จากการเกล่ียป้ายตัวอย่างโดยตรง (direct smear) 

1) นาํสไลด์ไปป้ายตวัอย่างช้ินเน้ือที่มีรอยโรคจาํเพาะ ให้เกดิเป็นรอยบางๆ 

2) ลนสไลด์ผ่านเปลวไฟประมาณ 2-3 คร้ัง  

3) หยดส ีcarbol fuchsin ให้ท่วมบริเวณรอยตวัอย่าง วางทิ้งไว้ประมาณ 5 min แล้วล้างออกด้วยนํา้สะอาด  

4) ล้างสส่ีวนเกนิออกด้วย acid fast alcohol  

5) หยดส ีmethylene blue ให้ท่วมบริเวณรอยตวัอย่าง วางทิ้งไว้ประมาณ 5 min แล้วล้างออกด้วยนํา้สะอาด  

6) รอจนแผ่นสไลดแ์ห้งแล้วนาํไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

 



                                                                              มกษ. 10001(G)-2561 

 

13

  

3.1 เมด็ตุ่มที่ mediastinal lymph node 3.2  เมด็ตุ่มที่เน้ือเย่ือปอด 

 

3.3 เมด็ตุ่มขนาดประมาณ 0.5-1.5 cm  

กระจายที่ผนังกระบังลมของกระบือ 

3.4 เมด็ตุ่มกระจายอยู่ที่ mediastinal lymph node 

และบริเวณกระเพาะหมักส่วนผ้าข้ีร้ิว (rumen) 

 

3.5  ภาพตดัขวางของเต้านมโค พบการอกัเสบมีเน้ือ

ตายและหนองกระจายในเต้านม 

3.6 เมด็ตุ่มบริเวณรังไข่ 

ภาพที่ 3 รอยโรคที่พบจากการผ่าชันสตูรซากโคและกระบือที่ให้ผลบวกหรือสงสยัต่อการตรวจด้วยวิธ ีSIT  

ที่มา: ภาพที่ 3.1-3.2 โดย ผศ.ศกุลรัตน์ บุณยยาตรา คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภาพที่ 3.3-3.6 โดย ผศ.ธนศักดิ์ บุญเสริม คณะสตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบือ 

รายการท่ี 4 การตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์(microscopic examination) 

4.2  วิธจุีลพยาธวิิทยา (histopathological method) 

4.2.1 นาํตัวอย่างสาํหรับตรวจทางจุลพยาธิวิทยาจากข้อ 1.2.2 ที่ผ่านกระบวนการเตรียมเน้ือเย่ือมาย้อม

สฮีีมาทอกซิลินและอโีอซิน (hematoxylin and eosin; H&E) 

4.2.2 ตรวจตัวอย่างเน้ือเย่ือด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพ่ือหารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา เช่น การอักเสบชนิด

แกรนูโลมา (granulomatous inflammation) โดยจะพบเซลล์ขนาดใหญ่ซ่ึงมีนิวเคลียสเรียงตัวคล้าย

พระจันทร์เสี้ยว (Langhans giant cells) 

4.2.3 ในกรณีที่ต้องการยืนยันการติดเช้ือสามารถนาํสไลด์เนื้ อเย่ือไปย้อมสี acid fast เพ่ือประกอบการ

ยืนยันผลการชันสตูรโรคเพ่ิมเติม 

4.2.4 บันทกึผล 

คําอธิบาย  

ตรวจสไลด์เน้ือเย่ือที่ย้อมด้วยส ีH&E ด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบรอยโรคทางจุลพยาธวิิทยา ได้แก่ การอกัเสบ

ชนิดแกรนูโลมาซึ่งจะพบการตายของเน้ือเย่ือแบบ caseous necrosis และการสะสมของแร่ธาตุในบริเวณ

เน้ือตาย บริเวณรอบๆ เน้ือตายจะพบการแทรกเข้ามาของเซลล์อักเสบชนิดต่างๆ ได้แก่ เซลล์แมโครฟาจ 

epithelioid cells ลิมโฟไซต์ เซลล์พลาสมา และเซลล์ขนาดใหญ่ซ่ึงมีหลายนิวเคลียส ซ่ึงอาจพบมีนิวเคลียส

เรียงตัวคล้ายพระจันทร์เสี้ ยว และพบเซลล์ไฟโบรบลาสต์ ไฟโบรไซต์แทรกเข้ามาในบริเวณขอบนอกของ

รอยโรคแกรนูโลมาน้ี (ภาพที่ 4) 

การเตรียมช้ินเน้ือสาํหรับย้อมส ี

นาํช้ินเน้ือตวัอย่างที่ผ่านการรักษาสภาพในนํา้ยาเดวิดสนัไปฝังในพาราฟิน (embedding)  ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1) นาํช้ินเน้ือแช่ในสารละลายเรียงตามลาํดบั ดังน้ี 

- ภาชนะ 1 แช่ 70% ethanol นาน 1 h 

- ภาชนะ 2 แช่ 70% ethanol นาน 1 h 

- ภาชนะ 3 แช่ 80% ethanol นาน 1 h 

- ภาชนะ 4 แช่ 80% ethanol นาน 1 h 

- ภาชนะ 5 แช่ 95% ethanol นาน 1 h 

- ภาชนะ 6 แช่ 95% ethanol นาน 1 h 

- ภาชนะ 7 แช่ 100% ethanol นาน 1 h 
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- ภาชนะ 8 แช่ 100% ethanol นาน 1 h 

- ภาชนะ 9 แช่ Xylene นาน 1.5 h 

- ภาชนะ 10 แช่ Xylene นาน 1.5 h 

2) นาํช้ินเน้ือแช่ในพาราฟินเหลวที่อุ่นขวดที่หน่ึงเป็นเวลา 2 h แล้วแช่ต่อในพาราฟินเหลวที่อุ่นขวดที่สอง

อกี 2 h 

3) นาํช้ินเน้ือวางลงในแม่พิมพ์ (embedding mold) ที่มีพาราฟินเหลว วางแท่นยึด (cassette) บนแม่พิมพ์

แล้วเทพาราฟินเหลวให้ท่วมแท่นยึด นาํแม่พิมพ์ที่มีตัวอย่างวางบนถาดที่เยน็ (cool tray) ทิ้งไว้จนพาราฟิน

แขง็ตวัจึงนาํตวัอย่างออกจากแม่พิมพ์ แล้วเกบ็ไว้ที่อณุหภมิูห้อง 

4) ตัดช้ินเน้ือที่ฝังในแท่งพาราฟินด้วยเคร่ืองตัดช้ินเน้ือ (microtome) ให้มีความหนา 4-6 µm แล้วจัด

วางบนสไลด์ 

การย้อมส ีH&E  

1) ละลายพาราฟินออกจากแผ่นช้ินเน้ือบนสไลด์ที่อณุหภมิู 60 
o
C นานอย่างน้อย 30 min  

2) นาํสไลดช้ิ์นเน้ือไปผ่านกระบวนการ rehydration ดงัน้ี 

- ภาชนะ 1 แช่ Xylene นาน 5 min 

- ภาชนะ 2 แช่ Xylene นาน 2 min 

- ภาชนะ 3 แช่ Xylene นาน 2 min 

- ภาชนะ 4 แช่ 100% ethanol นาน 5 min 

- ภาชนะ 5 แช่ 100% ethanol นาน 2 min 

- ภาชนะ 6 แช่ 100% ethanol นาน 2 min 

- ภาชนะ 7 แช่ 95% ethanol นาน 5 min 

- ภาชนะ 8 แช่ 95% ethanol นาน 2 min 

- ภาชนะ 9 แช่ 95% ethanol นาน 2 min 

3) ล้างสไลด์ช้ินเน้ือในนํา้ไหลผ่านนาน 5 min 

4) จุ่มสไลดช้ิ์นเน้ือลงในสฮีีมาทอกซิลีน นาน 5-7 min 

5) ล้างสไลด์ช้ินเน้ือในนํา้ไหลผ่านนานอย่างน้อย 15 min 

6) จุ่มสไลดช้ิ์นเน้ือลงในสอีโีอซิน นาน 30-60 s 

7) นาํสไลดช้ิ์นเน้ือไปผ่านกระบวนการ dehydration ดงัน้ี 
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- ภาชนะ 1 แช่ 95% ethanol นาน 5 min 

- ภาชนะ 2 แช่ 95% ethanol นาน 2 min 

- ภาชนะ 3 แช่ 95% ethanol นาน 2 min 

- ภาชนะ 4 แช่ 100% ethanol นาน 5 min 

- ภาชนะ 5 แช่ 100% ethanol นาน 2 min 

- ภาชนะ 6 แช่ 100% ethanol นาน 2 min 

8) นาํสไลดช้ิ์นเน้ือไปผ่านกระบวนการ clearing เพ่ือกาํจัด ethanol ออก ดังน้ี 

- ภาชนะ 1 แช่ Xylene นาน 5 min 

- ภาชนะ 2 แช่ Xylene นาน 2 min 

- ภาชนะ 3 แช่ Xylene นาน 2 min 

9) ปิดสไลด์ช้ินเน้ือด้วยแผ่น coverslip โดยเตมิ mounting medium ประมาณ 1-2 หยด 

10) นาํสไลดช้ิ์นเน้ือตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

การย้อมส ีAcid fast วิธ ีZiehl-Neelson 

1) ละลาย paraffin ในสไลด์ช้ินเน้ือ โดยอบสไลดท์ี่อณุหภมิู 60
o
C เป็นเวลานานอย่างน้อย 30 min 

2) นาํสไลดช้ิ์นเน้ือไปผ่านกระบวนการ rehydration ดงัน้ี 

- ภาชนะ 1 แช่ Xylene นาน 5 min 

- ภาชนะ 2 แช่ Xylene นาน 2 min 

- ภาชนะ 3 แช่ Xylene นาน 2 min 

- ภาชนะ 4 แช่ 100% ethanol นาน 5 min 

- ภาชนะ 5 แช่ 100% ethanol นาน 2 min 

- ภาชนะ 6 แช่ 100% ethanol นาน 2 min 

- ภาชนะ 7 แช่ 95% ethanol นาน 5 min 

- ภาชนะ 8 แช่ 95% ethanol นาน 2 min 

- ภาชนะ 9 แช่ 95% ethanol นาน 2 min 

3) ล้างสไลด์ช้ินเน้ือในนํา้ไหลผ่านนาน 5 min 

4) ย้อมสไลด์ช้ินเน้ือด้วย carbol fuchsin นาน 30 min ที่อณุหภมูห้ิอง 

5) ล้างสไลด์ช้ินเน้ือในนํา้ไหลผ่านเพ่ือกาํจัดสส่ีวนเกนิ 
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6)  Decolorization ช้ินเน้ือด้วย acid alcohol จนกระทั่งช้ินเน้ือเป็นสีชมพู 

7)  ล้างสไลด์ช้ินเน้ือในนํา้ไหลผ่านนาน 8 min 

8)  นาํสไลดช้ิ์นเน้ือมา counterstain ด้วยส ีmethylene blue นาน 1-2 s จะพบว่าช้ินเน้ือตดิสนีํา้เงินจางๆ 

9) ล้างสไลด์ช้ินเน้ือด้วยนํา้ไหลผ่านจนกระทั่งช้ินเน้ือใส 

10) นาํสไลดช้ิ์นเน้ือไปผ่านกระบวนการ dehydration ดงัน้ี 

- ภาชนะ 1 แช่ 95% ethanol นาน 5 min 

- ภาชนะ 2 แช่ 95% ethanol นาน 2 min 

- ภาชนะ 3 แช่ 95% ethanol นาน 2 min 

- ภาชนะ 4 แช่ 100% ethanol นาน 5 min 

- ภาชนะ 5 แช่ 100% ethanol นาน 2 min 

- ภาชนะ 6 แช่ 100% ethanol นาน 2 min 

11) นาํสไลดช้ิ์นเน้ือไปผ่านกระบวนการ clearing เพ่ือกาํจัด ethanol ออก ดังน้ี 

- ภาชนะ 1 แช่ Xylene นาน 5 min 

- ภาชนะ 2 แช่ Xylene นาน 2 min 

- ภาชนะ 3 แช่ Xylene นาน 2 min 

12) ปิดสไลด์ช้ินเน้ือด้วยแผ่น coverslip โดยเตมิ mounting medium ประมาณ 1-2 หยด 

13) นาํสไลดช้ิ์นเน้ือตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
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4.1 รอยโรคเน้ือตาย (necrotic zone) ซ่ึงมักล้อมรอบด้วยเซลล์อกัเสบชนิดต่างๆ (proliferative zone) และ

เซลล์ขนาดใหญ่ซึ่งมีนิวเคลียสเรียงตวัคล้ายพระจันทร์เสี้ยว (หัวลูกศร) บริเวณช้ันนอกของรอยโรคแกรนูโลมาน้ี 

จะพบการแทรกเข้ามาของเซลล์ไฟโบรบลาสต ์ไฟโบรไซต์ (fibrotic zone) ขนาดกาํลังขยาย 20 เทา่ 

 

4.2 บริเวณรอยโรคที่ล้อมรอบด้วยเซลล์อกัเสบชนิดต่างๆ (proliferative zone) ได้แก่ ลิมโฟไซต์  

เซลล์พลาสมา เซลล์แมโครฟาจ และเซลล์ขนาดใหญ่ซ่ึงมีนิวเคลียสเรียงตวัคล้ายพระจันทร์เสี้ยว (L)  

ขนาดกาํลังขยาย 40 เทา่ 

ภาพที่ 4 การอกัเสบชนิดแกรนูโลมา  

ที่มา: ภาพที่ 4.1-4.2 โดย ผศ.สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ คณะสตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 



                                                                              มกษ. 10001(G)-2561 

 

19

 

4.3 บริเวณอกัเสบชนิดแกรนูโลมา และการตายของเนื้อเย่ือแบบ caseous necrosis  

ในต่อมนํา้เหลือง mediastinal lymph node ขนาดกาํลังขยาย 10 เท่า 

 

4.4 เซลล์ขนาดใหญ่ซึ่งมีหลายนิวเคลียส (multinucleated giant cells) ซ่ึงอาจพบเซลล์ขนาดใหญ่มีหลาย

นิวเคลียสเรียงตัวกนัคล้ายพระจันทร์เสี้ยว (หัวลูกศร) ในต่อมนํา้เหลือง mediastinal lymph node  

ขนาดกาํลังขยาย 40 เทา่ 

ภาพที่ 4 การอกัเสบชนิดแกรนูโลมา (granulomatous inflammation)  

ภาพที่ 4.3-4.4 โดย ผศ.ศกุลรัตน์ บุณยยาตรา คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบือ 

รายการท่ี 5 การเพาะ แยกและจําแนกเช้ือแบคทีเรีย (bacterial culture and identification) 

5.1 เพาะ แยกและจาํแนกเช้ือแบคทเีรียในห้องปฏบัิตกิารที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2+ ถงึระดับ 3   

5.2 เพาะ แยกเช้ือจากตวัอย่างช้ินเน้ือลงบนอาหารเลี้ ยงเช้ือจาํเพาะ นาน 8-12 สปัดาห์  

5.3 จาํแนกชนิดของเช้ือโดยพิจารณารูปร่างของโคโลนี (colony morphology) บนอาหารเล้ียงเช้ือ ระยะเวลาใน

การเจริญเตบิโตของเช้ือร่วมกบัผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี (biochemical properties) 

คําอธิบาย 

การเพาะ แยกเช้ือแบคทเีรียเป็นวิธมีาตรฐาน หรือ gold standard สาํหรับการยืนยันการติดเช้ือ M. bovis 

โดยตรวจตัวอย่างช้ินเน้ือที่มีรอยโรคจากสัตว์ที่ติดเช้ือ อย่างไรกต็าม วิธีชันสูตรน้ีมีข้อจาํกัดหลายประการ 

เช่น ต้องใช้อาหารเล้ียงเช้ือจําเพาะซ่ึงแตกต่างกันสําหรับเช้ือต่าง species กัน ใช้เวลาเพาะเช้ือนาน  

8-12 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 37
o
C และต้องทาํการเพาะ แยกเช้ือในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยทาง

ชีวภาพระดับ 2+ ถึงระดับ 3 ซ่ึงมักมีเพียงสถาบันวิจัยหรือหน่วยงานที่มีความชาํนาญเฉพาะเท่าน้ัน จึงมัก

ใช้วิธชัีนสตูรดังกล่าวในกรณีที่ต้องการยืนยันผลบวกของเช้ือวัณโรคร่วมกบัผลการชันสตูรด้วยวิธอีื่น (ภาพที่ 5) 

 

 

ภาพที่ 5 ลักษณะของโคโลนีของเช้ือ M. bovis  

บนอาหารเล้ียงเช้ือ solid egg-based medium (Herrold Egg Yolk Medium) 

ที่มา: สถาบันสขุภาพสตัว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 
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ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบือ 

รายการท่ี 6 การตรวจหาสารพนัธุกรรมของเช้ือ (nucleic acid recognition) 

6.1 วิธพีีซีอาร์ (Polymerase Chain Reaction; PCR) ตามขั้นตอน ดังน้ี 

6.1.1 สกดัดีเอน็เอ (DNA)  

6.1.2 เพ่ิมจาํนวนดเีอน็เอเป้าหมายแบบทวีคูณโดยใช้ไพรเมอร์จาํเพาะจนมีจาํนวนมากพอที่จะตรวจพบได้  

6.1.3 แยกแถบดเีอน็เอด้วยวิธอีเิลก็โทรโฟรีซิส (electrophoresis)  

6.1.4 ตรวจหาลาํดบัสารพันธุกรรมเพ่ือยืนยันความจาํเพาะของแถบดีเอน็เอ 

คําอธิบาย 

วิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมเพ่ือจาํแนกเช้ือในกลุ่ม M. tuberculosis complex ซ่ึงเพาะ แยกจากตัวอย่างช้ิน

เน้ือได้ ถูกพัฒนาขึ้ นหลายวิธี และในเอกสาร Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial 

Animals ของ OIE ได้อ้างอิงวิธีการตรวจไว้หลายวิธี เช่น วิธี Gen Probe TB complex   วิธี DNA probe    

วิธี spoligotyping (spacer oligotyping) และวิธีพีซีอาร์ที่ใช้ไพรเมอร์จาํเพาะต่อส่วนพันธุกรรมต่างๆ ของเช้ือ 

เช่น 16S-23S rRNA, IS6110 และ IS1081  

วิธีพี ซีอาร์ได้ถูกพัฒนาเพ่ือใช้ตรวจหาเช้ือ M. tuberculosis complex จากตัวอย่างทางคลินิกอย่าง

แพร่หลาย เป็นวิธทีางเลือกในการชันสตูรที่ให้ผลรวดเรว็ โดยมีการพัฒนาเพ่ือใช้ตรวจหาเช้ือในสตัว์ ทั้งใน

รูปแบบทางการค้าและแบบที่พัฒนาข้ึนเองโดยใช้ไพรเมอร์จาํเพาะที่ประเมินแล้วว่ามีความแม่นยาํในการ

ตรวจหาเช้ือ จากตวัอย่างเนื้อเย่ือสดและเน้ือเยื่อที่ถูกทาํให้คงสภาพ  

ตัวอย่างของวิธีพีซีอาร์ที่อธิบายสาระสาํคัญของการชันสูตรด้วยวิธีน้ี นํามาจาก Manual of Diagnostic 

Tests and Vaccines for Terrestrial Animals ของ OIE เป็นเพียงตัวอย่างเพ่ือใช้เป็นเอกสารสําหรับ

นาํไปใช้ทาํความเข้าใจ อาจใช้วิธีพีซีอาร์ อื่น ไพรเมอร์ เวลา อุณหภูมิ สารเคมี และเคร่ืองมือที่แตกต่าง

จากที่ระบุได้ หากได้ทดสอบแล้วว่ามีความไวและความจาํเพาะของวิธีการชันสตูรเทยีบเท่าหรือดีกว่า และ

ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 

การตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธพีีซีอาร์ มีขั้นตอน ดังน้ี  

1) สกดัดเีอน็เอจากตวัอย่างช้ินเน้ือ และ/หรือ เช้ือที่เพาะแยกได้  

2) การเพ่ิมจาํนวนดีเอน็เอเป้าหมายโดยนาํมาทาํปฏกิริิยาพีซีอาร์ที่จาํเพาะต่ออลัลีลที่ต่างกนัภายใน oxyR 

gene และ pncA gene โดยใช้ไพรเมอร์จาํเพาะ (ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงลาํดบันิวคลีโอไทดข์องไพรเมอร์ที่ใช้เป็นตวัอย่างของวิธพีีซีอาร์ในมาตรฐานฉบับน้ี 

ไพรเมอร ์ ลาํดบันวิคลีโอไทดข์องไพรเมอร ์5'-3' 
ขนาด PCR 

product (bp) 

ความจําเพาะ 

pncATB-1.2 F; ATGCGGGCGTTGATCATCGTC 185 M. tuberculosis  

pncA gene pncAMT-2 R; CGGTGTGCCGGAGAAGCGG  

pncATB-1.2 F; ATGCGGGCGTTGATCATCGTC 185 M. bovis 

pncA gene pncAMB-2 R; CGGTGTGCCGGAGAAGCCG  

oxyRTB-2.1 F; TGGCCGGGCTTCGCGCGT 270 M. tuberculosis  

oxyR gene oxyRMT-1 R; GCACGACGGTGGCCAGGCA  

oxyRTB-2.1 F; TGGCCGGGCTTCGCGCGT 270 M. bovis 

oxyR gene oxyRMB-1 R; TGCACGACGGTGGCCAGGTA  

3) เตรียมสารผสม PCR cocktail เพ่ือให้ได้ความเข้มข้นสดุท้ายขององคป์ระกอบต่างๆดังน้ี 

- dNTPs    200   mM 

- primer แต่ละชนิด  25  pmol 

- Taq DNA polymerase  1  U 

- Tris hydrochloride (pH 8.3) 10  mM 

- Mg2Cl   2  mM 

- KCl    50  mM 

4)  จากน้ันเติมดีเอน็เอที่สกัดมาหรือต้นแบบ (DNA template) ปริมาตร 1 µl (มีดีเอน็เอประมาณ 100 ng) 

ลงในสารผสม PCR cocktail ที่เตรียมไว้ปริมาตร 24 µl แล้วผสมให้เข้ากัน สุดท้ายจะมีปริมาตรโดยรวม

เทา่กบั 25 µl โดยให้ผสมสารบนภาชนะที่มีอุณหภมิูไม่เกนิ 4 
o
C 

5) ทาํปฏกิริิยาพีซีอาร์ด้วยเคร่ือง thermocycler โดยตั้งสภาวะในขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

สภาวะสาํหรับการเพ่ิมจาํนวน  pncA gene 
 

ปฏิกิริยา อุณหภูมิ เวลา จํานวนรอบ 

Hot start  95
o
C 12   min 1 

denaturation  

annealing 

extension 

94
o
C 

67
o
C 

72
o
C 

1 min 

1 min 

1 min    

 

30 
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สภาวะสาํหรับเพ่ิมจาํนวน oxyR gene 

 

ปฏิกิริยา อุณหภูมิ เวลา จํานวนรอบ 

Hot start  95
o
C 12   min 1 

denaturation  

annealing and extension 

94
o
C 

70
o
C 

45 s 

1.5 min  

 

6) เม่ือเคร่ือง thermocycler ทาํงานเสรจ็สิ้นแล้ว นาํ PCR product จากตัวอย่างที่ทดสอบมาแยกแถบดเีอน็เอ  

7) การแยกแถบดเีอน็เอด้วยวิธ ีagarose gel electrophoresis  

- วางแผ่น agarose gel ความเข้มข้น 1.5% ในเคร่ือง electrophoresis  

- ใส่สารละลาย 1X TBE buffer (Tris-borate-EDTA), ลงในเคร่ืองให้ทว่มแผ่น agarose gel 

- ผสมสย้ีอม (6X loading dye) ปริมาตร 1 µl กบั PCR product ปริมาตร 5 µl ใส่ลงในหลุมของ agarose gel 

- ใช้ DNA ladder ขนาด 100 base pairs (bp) เป็น marker  

- แยกดเีอน็เอด้วยกระแสไฟฟ้าที่ 90 volt เวลาประมาณ 150 min 

8) การอ่านผลแถบดีเอน็เอของ PCR product 

- นาํแผ่น agarose gel ไปย้อมด้วย ethidium bromide ความเข้มข้น 0.5 µg/ml หรือใช้สารย้อมดเีอน็เอ

ชนิดอื่นนานประมาณ 10 min 

- ใช้นํา้กล่ันล้าง ethidium bromide ส่วนเกนิออกจากแผ่น agarose gel 

- วางแผ่น agarose gel บนเคร่ือง UV transilluminator  

- อ่านผลแถบดเีอน็เอของ PCR product แถบดีเอน็เอที่ย้อมด้วยสารย้อมดีเอน็เอจะเรืองแสง 

- บันทกึภาพ 

9) การแปลผลจะแตกต่างกนัข้ึนกบัไพรเมอร์ที่ใช้ทดสอบ โดยเทยีบกับตัวอย่างควบคุมผลบวกและตัวอย่าง

ควบคุมผลลบ ในการตรวจวินิจฉัยโรคทุกคร้ังต้องมีตัวอย่างควบคุมผลบวกและตัวอย่างควบคุมผลลบเพ่ือ

ยืนยันความถูกต้องของกระบวนการตรวจ ดงัน้ี (ภาพที่ 6) 

- พบ product band ที่ตาํแหน่ง 185 base pairs (bp) ให้อ่านผลเป็นบวกต่อ pncA gene 

- พบ product band ที่ตาํแหน่ง 270 bp ให้อ่านผลเป็นบวกต่อ oxyR gene 

- ไม่พบหรือไม่มี product band ที่ตาํแหน่ง 185 bp และ 270 bp ให้อ่านผลเป็นลบ 

10) ตรวจหาลาํดบัสารพันธุกรรมจาก PCR product เพ่ือยืนยันความจาํเพาะของแถบดเีอน็เอ 

30 
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M    = 100 bp molecular marker 

   P =  positive control (infected sample) 

   N =  negative control (negative sample) 

   1-2  =  Unknown sample 1-2 

ภาพที่ 6 ตวัอย่างผลการทดสอบด้วยวิธ ีPCR แสดงแถบ PCR product ของ PCR ต่อ oxyR gene ที่

เป็นอลัลีลที่จาํเพาะต่อ M. bovis พบ PCR product ขนาด 270 bp ในตวัอย่างที่ 2  

ที่มา: ผศ.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา 
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ภาคผนวก ก 

วิธีการชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบือ 

(คาํอธบิายข้อ 3) 

 

ทดสอบการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ ้

- วิธ ีSIT 

- วิธ ีSICCT 

ตรวจหา Interferon-gamma 

ชนัสูตรซาก 

- ตรวจรอยโรค  

- การตรวจหาเช้ือจากตัวอย่างโดยตรง 

วิธีจุลพยาธิวิทยา  

- ย้อมเนื้อเยื่อด้วยสฮีีมาทอกซิลินและอโีอซิน  

- ย้อมเน้ือเยื่อด้วยส ีacid fast 

ตรวจหาสารพนัธุกรรมของเช้ือ  

- วิธพีีซอีาร์ 

เพาะ แยกและจําแนกเช้ือแบคทีเรีย 

การชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบือ 

โคและกระบือมีชีวิต โคและกระบือไม่มีชีวิต 
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