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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

การชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบือ 

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดการชันสตูรวัณโรคในโคและกระบือ ครอบคลุมตั้งแต่การเกบ็ตวัอย่าง

เพ่ือการชันสตูร 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) สาํหรับวิธชัีนสตูรที่ใช้ในโคและกระบือไม่มีชีวิต คือ การตรวจรอยโรค 

การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเพาะ แยกและจาํแนกเช้ือแบคทเีรีย และการตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือ 

2. นยิาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 วัณโรคในโคและกระบือ (bovine tuberculosis) หมายถึง โรคในโคและกระบือที่มีสาเหตุจากการติดเช้ือ

แบคทเีรีย Mycobacterium bovis (M. bovis) สามารถพบการติดเช้ือได้ในสตัว์หลายชนิดและสามารถติดต่อสู่คนได้ 

มักพบการเกิดโรคแบบเร้ือรัง แต่สามารถพบการเกิดโรคแบบเฉียบพลันและมีอาการรุนแรงได้ ลักษณะรอยโรค

ที่มักพบ คือ เมด็ตุ่ม (nodular granulomas หรือ tubercle) ที่ต่อมนํา้เหลือง (retropharyngeal, bronchial, 

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

ผนังช่องท้อง 

2.2 โคและกระบือ (cattle and buffalo) หมายถงึ สตัว์เค้ียวเอื้องขนาดใหญ่ (large ruminants) ในวงศ์ Bovidae  

2.3 การชันสูตรโรค (diagnosis) หมายถึง การตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเทจ็จริงประกอบการ

วินิจฉัยโรค  

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 

 



มกษ. 10001-2561 2

3. ขอ้กําหนด 

การชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือ ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 สาํหรับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัต ิ

ของแต่ละวิธีอาจแตกต่างกันในห้องปฏิบัติการแต่ละแห่ง โดยต้องเป็นวิธีชันสูตรที่ประกาศโดย 

องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health; OIE) หรือเผยแพร่ในวารสาร 

ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ หรือมีการประเมินความใช้ได้ (validation) แล้วว่ามีความไว 

(sensitivity) และความจาํเพาะ (specificity) ในระดบัที่ยอมรับได้ 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรวณัโรคในโคและกระบือ 

รายการ วิธีการชนัสูตร 

1. การเกบ็

ตวัอย่างเพ่ือการ

ชันสตูร 

 

1.1 ตวัอย่าง

เลือดเพ่ือ

ตรวจหา  

IFN-gamma 

1.1.1 เกบ็ตัวอย่างเลือดจากโคและกระบือหลังได้รับการทดสอบการเกิดปฏิกิริยา

ภมิูแพ้ด้วยวิธ ีsingle intradermal test 3-30 วัน 

1.1.2 เกบ็ตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดดาํที่คอ (jugular vein) หรือเส้นเลือดที่โคนหาง 

(caudal vessels) 6-10 ml โดยใช้เข็มและกระบอกฉีดยาปลอดเช้ือ แล้วถ่ายเลือด 

ลงในหลอดเกบ็เลือดที่มีสารละลายป้องกันการแขง็ตัวของเลือด (lithium heparin) 

เกบ็รักษาตวัอย่างไว้ที่อณุหภมิู 20-25
o
C ห้ามแช่เยน็ 

1.1.3 บันทึกข้อมูลของตัวอย่าง โดยระบุวันที่เกบ็ตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง ช่ือหรือ

หมายเลขประจาํตวัสตัว์ 

1.1.4 นาํส่งห้องปฏิบัติการเพ่ือดาํเนินการตรวจภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 h หรือตาม

ระยะเวลาที่กาํหนดไว้โดยชุดทดสอบ ภายหลังจากเกบ็รักษาตัวอย่างไว้ในหลอดเกบ็เลือด 

1.2 ตวัอย่าง 

ช้ินเน้ือเพ่ือการ

เพาะ แยกเช้ือ 

วิธชีีววิทยา

โมเลกุล และ 

วิธทีางจุลพยาธิ

วิทยา  

 

1.2.1 ผู้ปฏิบัติการชันสูตรซาก ควรระมัดระวังสุขอนามัยและใช้อุปกรณ์ป้องกัน 

การติดเช้ือวัณโรคขณะปฏิบัติงาน โดยควรสวมผ้ากันเป้ือน (apron) ถุงมือ 2 ช้ัน 

หน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐาน แว่นตา รองเท้าบูทและอปุกรณอ์ื่นๆ 

1.2.2 เกบ็ตัวอย่างต่อมนํ้าเหลืองบริเวณหัว ต่อมนํ้าเหลืองที่ขั้วปอด (mediastinal 

lymph node) ต่ อมนํ้ าเห ลืองที่ หลอดลม  (tracheobronchial lymph node) และ 

ต่อมนํา้เหลืองอื่นที่พบเมด็ตุ่ม รวมทั้งเกบ็ตัวอย่างเมด็ตุ่มจากอวัยวะอื่นๆ  เช่น ปอด  

ม้าม และลําไส้ ใส่ในถุงเกบ็ตัวอย่างที่ปลอดเช้ือ โดยซ้อนถุง 2 ช้ัน เพ่ือป้องกันการ

ร่ัวซึม  เกบ็รักษาตัวอย่างไว้ที่อุณหภมิู 4-8
o
C ในกรณีที่เป็นตัวอย่างช้ินเนื้อเพ่ือตรวจ

ด้วยวิธีทางจุลพยาธิวิทยา ให้ รักษาสภาพตัวอย่างไว้ในสารละลายฟอร์มาลิน 

ความเข้มข้น 10% ที่อณุหภมิูห้อง เพ่ือรอการส่งตรวจ 
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รายการ วิธีการชนัสูตร 

 1.2.3 บันทึกข้อมูลของตัวอย่าง โดยระบุวันที่เกบ็ตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง ช่ือหรือ

หมายเลขประจาํตวัสตัว์บนถุงตวัอย่าง 

1.2.4 นาํส่งห้องปฏบัิตกิารภายใน 24 h 

2. การตรวจการ

ตอบสนองทาง

ภมิูคุ้มกนั 

(immunological 

response) 

 

2.1 การทดสอบ

การเกดิปฏกิริิยา

ภมิูแพ้ 

(Delayed 

hypersensitivity 

test) ด้วยวิธ ี

Single 

Intradermal 

Test (SIT) 

2.1.1 ทําความสะอาดผิวหนังบริเวณใต้โคนหางและวัดความหนาของผิวหนัง 

ด้วยอปุกรณวั์ดความหนา (caliper) 

2.1.2 ฉีดสารทดสอบ Bovine Purified Protein Derivative (PPD) 2,000– 5,000 IU 

ปริมาตร 0.1-0.2 ml เข้าช้ันผวิหนัง (intradermal injection) บริเวณรอยต่อของแนวขน

ที่ห่างจากโคนหาง (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 หรือผู้ที่ผ่าน 

การอบรมจากกรมปศสุตัว์  

2.1.5 แปลผลโดยวัดขนาดความหนาของผิวหนังที่เพ่ิมขึ้น และความเปล่ียนแปลงหรือ

การอกัเสบของผวิหนังบริเวณที่ฉีดสารทดสอบ ดังน้ี 

1) ความหนาของผวิหนังเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าหรือเทา่กบั 2 mm ให้ผลลบ (negative) 

2) ความหนาของผิวหนังเพ่ิมขึ้ นมากกว่า 2 mm แต่น้อยกว่า 4 mm ให้ผลสงสัย 

(inconclusive) 

3) ความหนาของผวิหนังเพ่ิมขึ้นเท่ากบัหรือมากกว่า 4 mm ให้ผลบวก (reactor) 

2.2 การทดสอบ

การเกดิปฏกิริิยา

ภมิูแพ้ ด้วยวิธ ี

Single Intradermal 

Cervical 

Comparative Test  

(SICCT) 

2.2.1 โกนขนและทําความสะอาดผิวหนังบริเวณแผงคอที่จะทําการทดสอบและ 

วัดความหนาของผิวหนังด้วยอุปกรณ์วัดความหนาแล้วทาํเคร่ืองหมายระบุตาํแหน่ง

ที่ฉีด 

2.2.2 ฉีดสารทดสอบ bovine PPD และ avian PPD 2,000– 5,000 IU ปริมาตร 

0.1-0.2 ml เข้าช้ันผิวหนัง โดยใช้กระบอกฉีดยาขนาด 1 ml และเขม็ฉีดยาเบอร์ 26 

ความยาวไม่เกนิ 12 mm 
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 2.2.3 ฉีดสารทดสอบทั้ง 2 ชนิด โดยให้ฉีดบริเวณกลางแผงคอ (mid-neck) ฉีดสาร

ทดสอบ avian PPD ในบริเวณที่ตํ่ากว่าสันคอและห่างจากบริเวณที่ฉีด bovine PPD 

ประมาณ 12-15 cm  

2.2.4 กรณีสัตว์ที่อายุน้อยหรือมีขนาดตัวเล็ก ให้แยกฉีดสารทดสอบบริเวณกึ่งกลาง

ของแผงคอแต่ละข้าง 

2.2.5 อ่านผลทดสอบการเกดิปฏกิริิยาภมิูแพ้หลังฉีดสารทดสอบ 72 h  

2.2.6 การทดสอบและแปลผลให้ดาํเนินการโดยเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์หรือผู้ที่ผ่านการ

อบรมจากกรมปศสุตัว์  

2.2.7 แปลผลโดยวัดขนาดความหนาของผิวหนังที่เพ่ิมข้ึน และความเปลี่ยนแปลงหรือ

การอักเสบของผิวหนังบริเวณที่ฉีดสารทดสอบ เปรียบเทียบกันระหว่างบริเวณที่ฉีด 

bovine PPD และ avian PPD ดงัน้ี 

1) ความหนาของผิวหนังที่ฉีด bovine PPD น้อยกว่าหรือเท่ากับ avian PPD ให้ผลลบ 

(negative) 

2) ความหนาของผิวหนังที่ฉีด bovine PPD มากกว่า avian PPD 1-4 mm ให้ผลสงสัย 

(inconclusive) 

3) ความหนาของผิวหนังที่ฉีด bovine PPD มากกว่า avian PPD เกนิ 4 mm ให้ผลบวก 

(reactor) 

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 นําพลาสมาที่ แยกเก็บมาตรวจหา IFN-gamma ด้ วยวิธี  Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay (ELISA) โดยวัดค่าการดูดกลืนแสง (optical density; OD) 

ด้วยเคร่ือง spectrophotometer 

2.3.4 บันทกึผลเพ่ือใช้ประกอบการยืนยันผลการชันสตูรโรค 

3. การตรวจ 

รอยโรค (lesion) 

3.1 นาํตัวอย่างผ่าชันสตูรในห้องปฏบัิติการเพ่ือตรวจดูรอยโรคที่มีลักษณะเป็นก้อน

หรือตุ่มนูนขนาดต่างๆ มีสีค่อนข้างเหลือง (yellowish appearance) เม่ือใช้มีดฝาน

ดูหน้าตัดจะพบเน้ือตายคล้ายหนอง (purulent) หรือเนยแขง็ (caseous necrosis) 

หรือมีลักษณะคล้ายเม็ดทรายอยู่ภายใน เน่ืองจากมีการสะสมของแคลเซียม 

(calcification)   

3.2 บันทกึรอยโรคที่พบเพ่ือใช้ประกอบการยืนยันผลการชันสตูรโรค 
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4. การตรวจด้วย

กล้องจุลทรรศน์ 

(microscopic 

examination) 

 

4.1 วิธกีาร

ตรวจหาเช้ือด้วย

การเกล่ียป้าย

ตวัอย่างโดยตรง 

(direct smear)  

4.1.1 นาํตัวอย่างช้ินเนื้ อที่มีรอยโรคจาํเพาะ เช่น เมด็ตุ่ม และเน้ือตายที่ต่อมนํา้เหลือง

และปอด เกล่ียป้ายบนสไลด ์  

4.1.2 ย้อมสสีไลดด้์วยส ีacid fast  

4.1.3 ตรวจหาเช้ือที่มีลักษณะเป็นแท่งติดสแีดงด้วยกล้องจุลทรรศน์    

4.1.4 บันทกึผล 

4.2 วิธจุีลพยาธิ

วิทยา 

(histopathological 

method) 

4.2.1 นาํตัวอย่างสาํหรับตรวจทางจุลพยาธิวิทยาจากข้อ 1.2.2 ที่ผ่านกระบวนการ

เตรียมเน้ือเย่ือมาย้อมสฮีีมาทอกซิลินและอโีอซิน (hematoxylin and eosin; H&E) 

4.2.2 ตรวจตัวอย่างเน้ือเย่ือด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพ่ือหารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา 

เช่น การอักเสบชนิดแกรนูโลมา (granulomatous inflammation) โดยจะพบเซลล์

ขนาดใหญ่ซึ่งมีนิวเคลียสเรียงตวัคล้ายพระจันทร์เสี้ยว (Langhans giant cells) 

4.2.3 ในกรณีที่ต้องการยืนยันการติดเช้ือสามารถนําสไลด์เน้ือเย่ือไปย้อมสี acid fast 

เพ่ือประกอบการยืนยันผลการชันสตูรโรคเพ่ิมเติม 

4.2.4 บันทกึผล 

5. การเพาะ 

แยกและจาํแนก

เช้ือแบคทเีรีย 

(bacterial 

culture and 

identification) 

5.1 เพาะ แยกและจําแนกเช้ือแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการที่ มีความปลอดภัย 

ทางชีวภาพระดับ 2+ ถึงระดับ 3   

5.2 เพาะ แยกเช้ือจากตัวอย่างช้ินเน้ือลงบนอาหารเล้ียงเช้ือจาํเพาะ นาน 8-12 สปัดาห์  

5.3 จําแนกชนิดของเช้ือโดยพิจารณารูปร่างของโคโลนี (colony morphology)  

บนอาหารเล้ียงเช้ือ ระยะเวลาในการเจริญเติบโตของเช้ือร่วมกับผลการทดสอบ

คุณสมบัติทางชีวเคมี (biochemical properties)  

6. การตรวจหา

สารพันธุกรรม

ของเช้ือ 

(nucleic acid 

recognition) 

6.1 วิธพีีซีอาร์ (Polymerase Chain Reaction; PCR) ตามขั้นตอน ดังน้ี 

6.1.1 สกดัดเีอน็เอ (DNA)  

6.1.2 เพ่ิมจาํนวนดีเอน็เอเป้าหมายแบบทวีคูณโดยใช้ไพรเมอร์จาํเพาะจนมีจาํนวน

มากพอที่จะตรวจพบได้  

6.1.3 แยกแถบดีเอน็เอด้วยวิธอีเิลก็โทรโฟรีซิส (electrophoresis)  

6.1.4 ตรวจหาลาํดับสารพันธุกรรมเพ่ือยืนยันความจาํเพาะของแถบดเีอน็เอ 
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