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แนวปฏิบติัในการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตร 

การชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

แนวปฏบัิติน้ี ให้คาํอธบิายความทางวิชาการของตัวอย่างเพ่ือการชันสตูร การตรวจรอยโรค และวิธชัีนสตูรโรค

ในมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การชันสตูรโรคบรูเซลลา (มกษ. 10402) เพ่ือเป็นข้อแนะนาํในการนาํไปปฏบัิต ิ

คําอธิบาย มกษ. 10402 มีรายละเอียด ดงันี้  

ข้อกาํหนดและวิธกีารชันสตูร มกษ. 10402 พิมพ์อยู่ในกรอบและมีคาํอธบิายอยู่ใต้กรอบ 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี กาํหนดการชันสูตรโรคบรูเซลลาในโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ครอบคลุม

ตั้งแต่ตัวอย่างเพ่ือการชันสตูร การตรวจรอยโรค การเพาะแยกและตรวจจาํแนกเช้ือแบคทเีรีย การตรวจหา

สารพันธุกรรม และการตรวจหาการตอบสนองทางภมิูคุ้มกนั 

 

2. นยิาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปนี้  

2.1 โรคบรูเซลลา (Brucellosis) หมายถึง โรคในสตัว์และคนที่มีสาเหตุจากการติดเช้ือแบคทเีรีย Brucella spp. 

ซ่ึงในมาตรฐานน้ีครอบคลุมเช้ือ B. abortus, B. melitensis และ B. suis 

2.2 โคและกระบือ (cattle and buffalo) หมายถงึ สตัว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ (large ruminant) ในวงศ์ Bovidae 

2.3 แพะและแกะ (goat and sheep) หมายถึง สัตว์เค้ียวเอื้ องขนาดเล็ก (small ruminant) ในวงศ์ Bovidae 

วงศย่์อย Caprinae 

2.4 สกุร (pig) หมายถงึ สตัว์ในวงศ ์Suidae 

2.5 การชันสูตรโรค (diagnosis) หมายถึง การตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเทจ็จริงประกอบ 

การวินิจฉัยโรค 

2.6 ตัวอย่างควบคุมผลบวก (positive control sample) หมายถึง ตัวอย่างที่มีเช้ือ ส่วนประกอบของเช้ือ 

หรือแอนติบอดีต่อเช้ือ ซ่ึงเม่ือนาํไปผ่านกระบวนการทดสอบตามขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกบัตัวอย่างที่ต้องการ

ทดสอบแล้วให้ผลบวก 
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2.7 ตัวอย่างควบคุมผลลบ (negative control sample) หมายถึง ตัวอย่างที่ไม่มีเช้ือ ส่วนประกอบของเช้ือ 

หรือแอนติบอดีต่อเช้ือ ซ่ึงเม่ือนาํไปผ่านกระบวนการทดสอบตามขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกบัตัวอย่างที่ต้องการ

ทดสอบแล้วให้ผลลบ 

2.8 รอยโรค (lesion) หมายถงึ พยาธสิภาพหรือลักษณะผดิปกติที่ปรากฏในเน้ือเย่ือหรืออวัยวะ 

คําอธิบาย 

นิยามที่ต้องการอธบิายเพ่ิมเติมมีดังต่อไปน้ี 

1) นยิามขอ้ 2.1 โรคบรูเซลลา (Brucellosis) 

โรคบรูเซลลาเป็นโรคติดเช้ือที่ เกิดในสัตว์ และเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน ซ่ึงอยู่ในบัญชีรายช่ือ 

โรคระบาดสตัว์บกขององค์การโรคระบาดสตัว์ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal Health; OIE) 

และเป็นโรคตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีสาเหตุจากการติดเช้ือในสกุล Brucella  

เช่น B. abortus, B. melitensis และ B. suis การติดเช้ือส่วนใหญ่ในโคและกระบือเกิดจากเช้ือ B. abortus 

ในแพะและแกะเกิดจากเช้ือ B. melitensis และในสุกรเกิดจากเช้ือ B. suis biovar 1-3 โรคน้ีมักแสดง

อาการทางคลินิกในสัตว์ได้หลายแบบ เช่น การแท้ง รกค้าง อัณฑะอักเสบ ท่อพักอสุจิอักเสบ ข้ออักเสบ 

การขบัเช้ือในสารคดัหล่ังจากมดลูกและในนํา้นม 

เช้ือ Brucella อยู่ในวงศ ์Brucellaceae อนัดบั Rhizobiales และช้ัน Alphaproteobacteria 

การติดเช้ือบรูเซลลาในโคและกระบือ เกิดจากการติดเช้ือ B. abortus มักพบการเกิดโรคที่ไม่แสดงอาการ

ในสตัว์อายุน้อยหรือสัตว์เพศเมียที่ไม่ตั้งท้อง สัตว์ที่ตั้งท้องจะแสดงอาการรกอักเสบและทาํให้เกดิการแท้ง

ในช่วงการต้ังท้องเดือนที่ 5-9 กรณีที่สตัว์ไม่แท้งลูกจะพบว่ามีการขับเช้ือออกมากบัรก ของเหลวของตัวอ่อน 

และสารคัดหล่ังจากช่องคลอด กรณีที่พบการติดเช้ือในเต้านมและต่อมนํ้าเหลืองที่เกี่ยวข้องจะพบว่ามี 

การขับเช้ือออกมาในนํา้นม การติดเช้ือแบบเฉียบพลันจะพบเช้ืออยู่ในต่อมนํา้เหลืองเป็นหลัก ในโคและ

กระบือเพศผู้จะพบอาการอณัฑะอักเสบ ท่อพักอสุจิอักเสบ และอาจทาํให้สัตว์เป็นหมัน มักพบของเหลวคั่ง 

(hygroma) ในข้อขา 

การติดเช้ือบรูเซลลาในแพะและแกะที่เกิดจากเช้ือ B. melitensis ข้อมูลทางพยาธิวิทยาและวิทยาการ

ระบาด พบว่ามีความคล้ายคลึงกับการติดเช้ือ B. abortus ในโคและกระบือ โดยรก ของเหลวของตัวอ่อน 

และสารคัดหล่ังจากช่องคลอดของแพะและแกะที่ติดเช้ือ เป็นช่องทางหลักในการแพร่กระจายของโรค 

รวมทั้งพบการขับเช้ือได้ในนํา้นมและนํา้เช้ือด้วย และสามารถแยกเช้ือได้จากอวัยวะต่างๆ เช่น ต่อมนํา้เหลือง

บริเวณหัว ม้าม มดลูก ท่อพักอสจิุ อณัฑะ และจากรอยโรคบริเวณข้อ 

การติดเช้ือบรูเซลลาในสุกรที่เกิดจากเช้ือ B. suis biovar 1-3 จากการกินอาหารสัตว์ที่ปนเป้ือนเช้ือ และจาก

การผสมพันธุ ์ทั้งน้ี หลังจากภาวะที่มีแบคทเีรียที่มีชีวิตอยู่ในกระแสเลือดแล้ว เช้ือ B. suis จะเพ่ิมจาํนวน

ในเซลล์ของระบบสืบพันธุ ์(รก ลูกสัตว์ อัณฑะ ต่อมลูกหมาก ท่อพักอสุจิ ต่อมสร้างนํา้เล้ียงอสุจิ) อาการ

ทางคลินิกทั่วไปที่พบได้ในสุกรเพศเมีย คือ การแท้ง ซ่ึงเกิดขึ้ นได้ทุกระยะของการต้ังท้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
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ระหว่างวันที่ 50-110 ของการตั้งท้อง อาจพบอาการข้ออกัเสบ ข้อ เอน็และปลอกหุ้มเอน็ (tendon sheath) 

บวม เดนิกะเผลก และบางคร้ังพบอาการขาหลังเป็นอมัพาต 

โรคบรูเซลลาสามารถติดต่อสู่คนได้จากการกิน การหายใจ และทางเย่ือบุตา ทั้งน้ี การดื่มนํ้านมดิบ 

เป็นความเสี่ยงหลักในการติดต่อโรคสู่คนทั่วไป ทาํให้เกิดอาการไข้เฉียบพลัน หรืออาจพบในลักษณะ 

อนัดูแลนท ์ฟีเวอร์ (undulant fever) และเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบกล้ามเน้ือและกระดูก ระบบหัวใจ

และหลอดเลือด และระบบประสาทส่วนกลาง สาํหรับอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือบรูเซลลา คือ สตัวแพทย์ 

คนทาํงานในโรงฆ่าสตัว์ เกษตรกรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกบัสตัว์หรือซากสตัว์ที่ติดเช้ือ ลูกสตัว์ที่แท้ง หรือรก 

2) นยิามขอ้ 2.5 การชนัสูตรโรค (diagnosis) 

การชันสูตรโรคเป็นวิธีการตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเทจ็จริงของการเกิดโรค โดยอาศัย

ข้อมูลผลการตรวจโรคทั้งภายนอกห้องปฏิบัติการและภายในห้องปฏิบัติการประกอบกัน เพ่ือนําไปสู่ 

การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและแม่นยาํ สาํหรับใช้ตัดสนิใจในการดาํเนินการต่อสตัว์หรือฝงูสตัว์ต่อไป 

3. ขอ้กําหนด 

การชันสูตรโรคบรูเซลลา ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 สาํหรับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละวิธ ี

อาจแตกต่างกันในห้องปฏบัิติการแต่ละแห่ง และต้องเป็นวิธีชันสูตรที่ประกาศโดยองค์การโรคระบาดสัตว์

ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal Health; OIE) หรือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 

ที่เป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ หรือมีการประเมินความใช้ได้ (validation) แล้วว่ามีความไว 

(sensitivity) และความจาํเพาะ (specificity) ในระดบัที่ยอมรับได้ 

คําอธิบาย 

ข้อกําหนดใน มกษ. 10402-2561 ระบุหลักการสําคัญในการชันสูตรโรคบรูเซลลาด้วยวิธีที่ได้รับ 

การยอมรับจาก OIE ทั้งน้ี ห้องปฏิบัติการอาจใช้วิธีการชันสูตรที่ มีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบั ติ 

ที่แตกต่างออกไปได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังน้ี 

1) เป็นวิธชัีนสตูรที่ตีพิมพ์ในเอกสารคู่มือ หรือวารสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 

2) เป็นวิธีชันสูตรที่มีผลการประเมินความใช้ได้ (validation) โดยการศึกษาร่วมกันของห้องปฏิบัติการ 

(collaborative study) ตามหลักเกณฑท์ี่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 

3) กรณีไม่มีวิธีชันสูตรตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้ใช้วิธีชันสูตรที่ได้ประเมินความใช้ได้โดยห้องปฏิบัติการเดียว 

(single laboratory validation) ที่มีระบบคุณภาพและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ เป็นที่ยอมรับในระดับ

ระหว่างประเทศ 

วิธีการชันสูตรโรคบรูเซลลา แบ่งออกได้เป็น 2 วิธีการหลัก คือ การตรวจหาและจาํแนกเช้ือบรูเซลลา 

(agent identification) และการตรวจหาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน (detection of immune response) 
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ทั้งน้ี สามารถเลือกใช้วิธีการชันสูตรที่แนะนําไว้ โดยขึ้ นอยู่กับวัตถุประสงค์ตามสถานภาพของโรค  

และการจัดการด้านวิทยาการระบาด 

วิธีการตรวจหาและจาํแนกเช้ือบรูเซลลาที่แนะนําในมาตรฐานน้ี คือ วิธีการย้อมสี วิธีการเพาะแยกเช้ือ 

วิธีการตรวจระบุและจําแนกชนิด รวมทั้ง typing วิธี polymerase chain reaction (PCR) และวิธีการ

จาํแนกสายพันธุวั์คซีน 

วิธีการตรวจหาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่แนะนาํในมาตรฐานน้ี คือ วิธี rose bengal test วิธี fluorescence 

polarisation assay วิ ธี  complement fixation test วิ ธี  indirect enzyme-linked immunosorbent assay  

วิธี competitive enzyme-linked immunosorbent assay วิธี serum agglutination test วิธี milk I-ELISA 

และวิธ ีmilk ring test 

การชันสูตรด้วยวิธีในรายการที่ 3 ถึงรายการที่ 15 ต้องมีตัวอย่างควบคุมผลบวกและตัวอย่างควบคุม 

ผลลบทุกคร้ัง 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการท่ี 1 ตวัอย่างเพือ่การชนัสูตร 

ตรวจสอบและบันทกึข้อมูลของตัวอย่างที่ได้รับ ดงัน้ี 

1.1 ตวัอย่างที่ใช้ในการชันสตูรโรคบรูเซลลา 

1.1.1 โคและกระบือ ให้เกบ็ตวัอย่างอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างร่วมกนัดังต่อไปน้ี 

1) อวัยวะ เช่น ต่อมนํา้เหลือง ม้าม เต้านม มดลูก อณัฑะ 

2) เย่ือหุ้มตวัอ่อน (fetal membranes) 

3) ลูกสตัว์ที่แท้ง หรือ ของเหลวในกระเพาะอาหาร ปอด ม้าม จากลูกสตัว์ที่แท้ง 

4) สารคัดหล่ังจากช่องคลอด (vaginal discharge) 

5) นํา้นม 

6) ซีรัม 

7) นํา้เช้ือ 

8) ของเหลวหรือหนองจากข้ออกัเสบ 

9) ผลิตภัณฑจ์ากนํา้นม 

1.1.2 แพะและแกะ ให้เกบ็ตวัอย่าง ตามข้อ 1.1.1 

1.1.3 สกุร ให้เกบ็ตวัอย่าง ตามข้อ 1.1.1 
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1.2 การเกบ็ตัวอย่างต้องป้องกนัการปนเป้ือนจากเช้ือจุลชีพจากสิ่งแวดล้อม 

1.3 เกบ็รักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 4-10˚C นาํตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการภายใน 12 h หากไม่สามารถส่ง

ตวัอย่างภายในวันที่เกบ็ตัวอย่างได้ ให้แช่แขง็ตวัอย่างในนํา้แขง็แห้ง หรือตู้แช่ ที่อุณหภมู ิ-20˚C หรือตํ่ากว่า 

แล้วนาํส่งห้องปฏบัิตกิารในวันถดัไป 

คําอธิบาย 

ให้ห้องปฏบัิตกิารตรวจสอบและบันทกึข้อมูลของตวัอย่างที่ได้รับลงในแบบฟอร์มรับตัวอย่างทุกคร้ัง 

ตวัอย่างที่ใช้ในการชันสตูรโรคบรูเซลลา มีดงัน้ี 

1) อวัยวะ 

การชันสูตรโรคด้วยการผ่าซากและเกบ็ตัวอย่างอวัยวะ มักทาํภายหลังสัตว์ตายโดยธรรมชาติ หรือสัตว์ที่ 

ทาํให้ตายโดยวิธกีารุณยฆาต เทคนิคในการเกบ็ตัวอย่างต้องทาํโดยไม่ให้มีการปนเป้ือน และใส่ในภาชนะ

ปลอดเช้ือ หรือถุงพลาสตกิที่สะอาด 

2) เย่ือหุ้มตวัอ่อน 

ตรวจดูเย่ือหุ้มตัวอ่อน และเกบ็ตัวอย่าง โดยในสตัว์เคี้ ยวเอื้อง ให้เกบ็ cotyledon ลักษณะผิดปกติ จาํนวน 

1-2 อนั ใส่ในภาชนะปลอดเช้ือ 

3) ลูกสตัว์ที่แท้ง หรือ ของเหลวในกระเพาะอาหาร ปอด ม้าม จากลูกสตัว์ที่แท้ง 

- เกบ็ลูกสตัว์ที่แท้งใส่ในภาชนะปลอดเช้ือ 

- เกบ็ของเหลวในกระเพาะอาหาร โดยใช้เขม็เบอร์ 18 และกระบอกฉีดยาปลอดเช้ือ เจาะกระเพาะอาหาร 

และดูดส่วนที่เป็นของเหลว ปริมาตร 10-20 ml ใส่ในหลอดปลอดเช้ือ 

- เกบ็ปอดทั้ง 2 ข้าง และม้าม โดยใช้กรรไกรตัดช้ินส่วนของอวัยวะต่างๆ ใส่ในภาชนะปลอดเช้ือ 

4) สารคัดหล่ังจากช่องคลอด 

การทาํ vaginal swab ให้ดําเนินการภายใน 6 สัปดาห์หลังแท้ง หรือหลังคลอด ควรใช้ guarded sterile 

swab เพ่ือป้องกันการติดโรค แล้วนํา swab ที่ได้ใส่ในหลอดปลอดเช้ือ หรือนํา swab ใส่ในหลอดที่มี 

transport medium 
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5) นํา้นม 

ทาํความสะอาดเต้านม ทิ้ งให้แห้ง และฆ่าเช้ือที่หัวนมด้วยแอลกอฮอล์ 70% รีดนํ้านมในช่วงแรกทิ้ ง  

และเกบ็นํ้านม ปริมาตร 10-20 ml จากแต่ละเต้า ใส่ในหลอดหรือขวดปลอดเช้ือ โดยควรจะเกบ็ทั้ง 4 เต้า 

และต้องระมัดระวังการปนเป้ือนในนํา้นมจากมือของผู้รีดนม 

6) ซีรัม 

เกบ็ซีรัม โดยเกบ็เลือด ปริมาตร 3-5 ml ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง นาน 30 min เพ่ือให้ซีรัมแยกช้ันออกมา 

แล้วดูดส่วนซีรัมใส่ในหลอดปลอดเช้ือ 

7) นํา้เช้ือ 

เกบ็นํา้เช้ือ โดยรีดเกบ็นํา้เช้ือใส่ในหลอดปลอดเช้ือ 

8) ของเหลวหรือหนองจากข้ออกัเสบ 

เกบ็ของเหลวหรือหนองจากข้ออกัเสบใส่ในหลอดปลอดเช้ือ 

9) ผลิตภัณฑจ์ากนํา้นม 

เกบ็ผลิตภัณฑจ์ากนํา้นมใส่ในภาชนะปลอดเช้ือ 

ทั้งน้ี เกบ็รักษาตัวอย่างในข้อ 1) ถึงข้อ 9) ที่อณุหภมิู 4-10˚C นาํตัวอย่างส่งห้องปฏบัิติการภายใน 12 h 

หากไม่สามารถส่งตัวอย่างภายในวันที่เกบ็ตัวอย่างได้ ให้แช่แขง็ตัวอย่างในนํา้แขง็แห้ง หรือตู้แช่ ที่อุณหภูมิ 

-20˚C หรือตํ่ากว่า แล้วนาํส่งห้องปฏบัิติการในวันถดัไป 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการท่ี 2 การตรวจรอยโรค 

2.1 ตรวจสภาพของสตัว์เพ่ือดูรอยโรค อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างร่วมกนั ดงัต่อไปน้ี 

1) อณัฑะอกัเสบ 

2) มดลูกอกัเสบ 

3) ข้ออกัเสบ 

4) ต่อมนํา้เหลืองบวมโต 

5) เต้านมอกัเสบ กรณทีี่สงสยัการติดเช้ือบรูเซลลาในแพะและแกะ 

และบันทกึผลเพ่ือใช้ประกอบการยืนยันผลการชันสตูรโรค 

2.2 ผู้ปฏบัิติการชันสตูรซาก ควรระมัดระวังสขุอนามัยและใช้อปุกรณป้์องกนัการติดเช้ือบรูเซลลาที่เหมาะสม

ขณะปฏบัิตงิาน 
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คําอธิบาย 

รอยโรคทางมหภาค (gross lesion) ของการติดเช้ือบรูเซลลา สามารถสังเกตได้ โดยตรวจสภาพของสัตว์
เพ่ือดูรอยโรค อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างร่วมกนั ดงัต่อไปน้ี 

1) อณัฑะอกัเสบ 

2) มดลูกอกัเสบ 

3) ข้ออกัเสบ 

4) ต่อมนํา้เหลืองบวมโต 

5) เต้านมอกัเสบ กรณทีี่สงสยัการติดเช้ือบรูเซลลาในแพะและแกะ 

และบันทกึผลเพ่ือใช้ประกอบการยืนยันผลการชันสตูรโรค 

ผู้ปฏิบัติการชันสูตรซาก ควรระมัดระวังสุขอนามัยและใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือบรูเซลลาขณะปฏิบัติงาน 

โดยควรสวมผ้ากันเป้ือนที่กันนํ้า ถุงมือ 2 ช้ัน หน้ากากอนามัยที่ มีมาตรฐาน แว่นตา รองเท้าบูท  

และอปุกรณอ์ื่นๆ 

 

 

1.1 โคที่มีอาการอณัฑะอกัเสบ 

 
 

1.2 อณัฑะบวมและมีขนาดไม่เทา่กนั 

ภาพที่ 1 อณัฑะอกัเสบในโค 

ที่มา : รศ.พิพัฒน์ อรุณวิภาส คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



มกษ. 10402(G)-2561 

 
 

 

8

 

ภาพที่ 2 ต่อมนํา้เหลืองบวมโตในโค 

ที่มา : สถาบันสขุภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 

 

3.1 แพะที่มีอาการอณัฑะอกัเสบ 

 

3.2 อณัฑะบวมและมีขนาดไม่เท่ากนั 

ภาพที่ 3 อณัฑะอกัเสบในแพะ 

ที่มา : สถาบันสขุภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการที่ 3 การตรวจหาและจําแนกเช้ือบรูเซลลา (agent identification) ดว้ยวิธีการยอ้มสี (staining 

methods) 

3.1 นําตัวอย่างอวัยวะหรือตัวอย่างที่เป็นของเหลว เช่น รก สารคัดหล่ังจากช่องคลอด หรือของเหลว 

ในกระเพาะอาหารของลูกสตัว์ที่แท้ง ป้ายบนแผ่นสไลด ์

3.2 ตรึงตวัอย่างด้วยความร้อน 

3.3 ย้อมสแีผ่นสไลดด้์วยวิธ ีStamp’s modification of the Ziehl–Neelsen’s method 

3.4 ตรวจตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงสว่าง จะพบเช้ือบรูเซลลามีลักษณะเป็น coccobacilli หรือแท่งสั้นๆ 

(short rods) อาจพบอยู่เป็นเซลล์เดี่ยว หรือเซลล์คู่ หรือเป็นกลุ่ม และติดสบีานเยน็ 
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คําอธิบาย 

วิธีการย้อมสี เป็นการชันสูตรเบ้ืองต้นของโรคบรูเซลลา แต่วิธีน้ีมีความไวตํ่าในการตรวจตัวอย่างนํ้านม 

และผลิตภัณฑจ์ากนํา้นม 

วิธกีารย้อมส ีมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1) นําตัวอย่างอวัยวะหรือตัวอย่างที่เป็นของเหลว เช่น รก สารคัดหลั่งจากช่องคลอด หรือของเหลว 

ในกระเพาะอาหารของลูกสตัว์ที่แท้ง ป้ายบนแผ่นสไลด ์

2) นาํแผ่นสไลดม์าทาํให้แห้ง และตรึงตวัอย่างด้วยความร้อน โดยนาํแผ่นสไลดไ์ปผ่านเปลวไฟ 

3) นาํแผ่นสไลดม์าย้อมด้วยส ีZiehl-Neelsen carbol fuchsin ที่เจือจาง 1/10 นาน 10 min 

4) ล้างแผ่นสไลด์ด้วยนํา้สะอาด 

5) หยด acetic acid 0.5% บนแผ่นสไลด ์ไม่ควรนานเกนิ 30 s 

6) ล้างแผ่นสไลด์ด้วยนํา้สะอาด 

7) ย้อมส ีcounterstain ด้วย methylene blue 1% นาน 20 s 

8) อ่านและแปลผล 

- ผลบวก: พบเช้ือบรูเซลลาที่มีลักษณะเป็น coccobacilli หรือแท่งสั้นๆ (short rods) ขนาด ยาว 0.6-1.5 µm 

กว้าง 0.5-0.7 µm อาจพบอยู่เป็นเซลล์เดี่ยว หรือเซลล์คู่ หรือเป็นกลุ่ม และติดสีบานเยน็ (สี acid fast 

อย่างอ่อนๆ) และมีสนีํา้เงินเป็นพ้ืนหลัง 

- อย่างไรกต็าม ต้องทาํการเพาะแยกเช้ือเพ่ือยืนยันผลต่อไป ไม่ว่าจะให้ผลการย้อมสีเป็นบวกหรือลบ 

เน่ืองจากอาจมีเช้ือโรคอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุทาํให้เกิดการแท้งลูก ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับเช้ือบรูเซลลา  

เช่น Chlamydia abortus หรือ Coxiella burnetii 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการท่ี 4 การตรวจหาและจําแนกเช้ือบรูเซลลาดว้ยวิธีการเพาะแยกเช้ือ (culture) 

4.1 นาํตัวอย่างไปเพาะบนอาหารเลี้ ยงเช้ือจาํเพาะชนิดแขง็ 2 เพลต และ/หรือ อาหารเล้ียงเช้ือ selective 

biphasic 2 ขวด 

4.2 สงัเกตลักษณะโคโลนีบนอาหารเลี้ ยงเช้ือชนิดแขง็ ตั้งแต่ 4-10 วัน หลังเพาะเช้ือ หรือสงัเกตความขุ่น

ในอาหารเล้ียงเช้ือชนิดเหลว ตั้งแต่ 4-30 วัน หลังเพาะเช้ือ 

4.3 โคโลนีของเช้ือบรูเซลลามีลักษณะกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 mm ขอบเรียบ เม่ือมองผ่าน

อาหารเล้ียงเช้ือกับแสงไฟ จะพบโคโลนีโปร่งแสง และมีสีนํ้าผึ้ งอ่อน รวมทั้งเม่ือมองจากด้านบน จะพบ

ลักษณะโคโลนีนูน (convex) มีสขีาว ระยะต่อมาโคโลนีจะขยายใหญ่ขึ้นและมีสขีุ่น 
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คําอธิบาย 

วิธกีารเพาะแยกเช้ือ ควรปฏบัิติในห้องปฏบัิติการชีวนิรภัยระดับที่เหมาะสม พร้อมทั้งสวมอุปกรณ์ป้องกัน

ส่วนบุคคล วิธีการน้ีให้ผลช้า มีราคาแพง และมีความยุ่งยาก เช้ือบรูเซลลาที่อยู่ในอวัยวะ เน้ือเย่ือ  

หรือสารคัดหล่ังน้ันมักจะมีปริมาณน้อย ดงัน้ันวิธกีารเพาะแยกเช้ือควรจะนาํตวัอย่างไปเพาะบนอาหารเล้ียงเช้ือ

จาํเพาะชนิดแขง็ 2 เพลต และ/หรือ อาหารเล้ียงเช้ือ selective biphasic 2 ขวด 

อาหารเล้ียงเช้ือมี 2 ชนิด คือ อาหารเล้ียงเช้ือพ้ืนฐาน และอาหารเล้ียงเช้ือจาํเพาะ 

อาหารเล้ียงเช้ือพื้ นฐาน (basal media) 

การเพาะแยกเช้ือบรูเซลลาส่วนใหญ่จะเพาะบนอาหารเลี้ ยงเช้ือชนิดแขง็ โดยสามารถพบโคโลนีของเช้ือ 

ที่แยกได้อย่างชัดเจน และแนะนําให้ใช้อาหารเล้ียงเช้ือชนิดเหลวในกรณีที่ตัวอย่างเป็นของเหลว  

หรือต้องการเพ่ิมปริมาณของเช้ือบรูเซลลา 

อาหารเล้ียงเช้ือพ้ืนฐานที่นิยมใช้ เช่น 

- Brucella medium base, tryptose (or trypticase)–soy agar (TSA) 

- blood agar base ห รือ  Columbia agar โดยเติม ซี รัมโคห รือ ซี รัม ม้า 2-5% เพ่ื อ ช่วยให้ 

เช้ือบรูเซลลา เช่น เช้ือ B. abortus biovar 2 เจริญเตบิโตได้ดี 

- serum-dextrose agar (SDA) หรือ glycerol-dextrose agar โดย SDA เป็นอาหารเล้ียงเช้ือ 

ที่เหมาะสมสาํหรับใช้ในการดูลักษณะของโคโลนี 

- non-selective biphasic medium หรือ Castaneda’s medium เป็นอาหารเล้ียงเช้ือชนิดเหลว 

ที่แนะนาํให้ใช้ในการเพาะแยกเช้ือบรเูซลลาจากตัวอย่างเลือด ของเหลว หรือนํา้นม 

อาหารเล้ียงเช้ือจําเพาะ (selective media) 

อาหารเล้ียงเช้ือพ้ืนฐานสามารถใช้เตรียมเป็นอาหารเลี้ ยงเช้ือจําเพาะได้ โดยการเติมยาต้านจุลชีพ 

ที่เหมาะสม เพ่ือยับย้ังการเจริญเตบิโตของเช้ือแบคทเีรียอื่นๆ ที่ไม่ใช่เช้ือบรูเซลลา 

อาหารเล้ียงเช้ือจาํเพาะที่นิยมใช้ เช่น 

- modified Farrell’s medium ซ่ึงเติมยาต้านจุลชีพ จาํนวน 6 ชนิด ในอาหารเล้ียงเช้ือ ปริมาตร 1 L 

คื อ  polymyxin B sulphate (5,000 units = 5 mg), bacitracin (25,000 units = 25 mg), 

natamycin (50 mg), nalidixic acid (5 mg), nystatin (100,000 units) และ vancomycin (20 mg) 

ทั้งน้ี nalidixic acid และ bacitracin ในอาหารเลี้ ยงเช้ือ มีผลยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือ B. abortus,  

B. melitensis และ B. suis บางสายพันธุ ์

- modified Thayer-Martin’s medium ประกอบด้วย  GC medium base (38 g/L) และเติม 

haemoglobin (10 g/L), colistin methanesulphonate (7.5 mg/L), vancomycin (3 mg/L), 

nitrofurantoin (10 mg/L), nystatin (100,000 IU/L = 17.7 mg) และ amphotericin B (2.5 mg/L) 
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ทั้งน้ี อาหารเล้ียงเช้ือชนิดน้ีมีส่วนผสมของ haemoglobin จึงทาํให้สงัเกตลักษณะโคโลนีของเช้ือได้ยาก 

- biphasic medium ประกอบด้วย  Castaneda’s medium และเติม  polymyxin B (sulphate) 

(6,000 units = 6 mg), bacitracin (25,000 units = 25 mg), natamycin (50 mg), nalidixic 

acid (5 mg), amphotericin B (1 mg), vancomycin (20 mg) และ D-cycloserine (100 mg) 

ในส่วน liquid phase 

- CITA ประกอบด้วย blood agar base และเติมซีรัมลูกโค 5%, vancomycin (20 mg/L), 

colistin methanesulfonate (7.5 mg/L), nitrofurantoin (10 mg/L), nystatin (100,000 IU/L) 

และ amphotericin B (4 mg/L) 

ทั้งน้ี CITA สามารถยับย้ังเช้ือจุลชีพที่ปนเป้ือนส่วนใหญ่ได้ และช่วยให้เช้ือบรูเซลลาทุกชนิดเจริญเติบโต

ได้ดี และมีความไวมากกว่าการใช้อาหารเล้ียงเช้ือ modified Farrell’s medium และ modified Thayer-Martin’s 

medium ในการเพาะแยกเช้ือบรูเซลลา 

นอกจากน้ี ในการเพาะแยกเชื้ อ B. abortus ต้องบ่มในตู้ที่มี CO2 5-10% ซึ่งแตกต่างจาก B. melitensis 

และ B. suis ที่ไม่ต้องการ CO2 ในการเจริญเติบโต 

การเพ่ิมปริมาณของเช้ือบรูเซลลาใน enrichment medium โดยการเพาะแยกเช้ือในอาหารเล้ียงเช้ือ 

ชนิดเหลว  เช่น  serum-dextrose broth ห รือ  tryptose broth (or trypticase)-soy broth (TSB) ห รือ 

Brucella broth ที่ เติ ม ย า ต้ าน จุ ล ชีพ  amphotericin B (1 µ g/ml) แล ะ  vancomycin (20 µg/ml)  

และบ่มที่อุณหภูมิ 37˚C±2˚C ที่มี CO2 5-10% นาน 6 สัปดาห์ หรือใช้อาหารเล้ียงเช้ือจาํเพาะ biphasic 

medium เพ่ือช่วยลดขั้นตอนของการเพาะขยายเช้ือ (subculture) ต่อไป 

1) การเตรียมตวัอย่าง และการเพาะแยกเช้ือ 

- อวัยวะ: บดตัวอย่างอวัยวะ และทาํให้เป็นสารแขวนลอย ด้วยการเติม phosphate buffered saline (PBS) 

หรือ nutrient broth ก่อนที่จะนาํไปเพาะแยกเช้ือ 

- เย่ือหุ้มคัพภะ: นาํเย่ือหุ้มคัพภะมาล้างด้วยนํา้เกลือที่สะอาด จาํนวน 3 คร้ัง ตัดเป็นช้ินเลก็ๆ และบด 

หรือ smear บนอาหารเล้ียงเช้ือจาํเพาะชนิดแขง็ได้โดยตรง 

- ของเหลวอื่นๆ: ของเหลวในกระเพาะอาหารของลูกสัตว์ที่แท้ง นํ้าเช้ือ หรือ ของเหลวหรือหนอง 

จากข้ออักเสบ หยดตัวอย่าง ปริมาตร 0.2 ml และเกล่ียบนอาหารเล้ียงเช้ือจําเพาะชนิดแข็ง และเติม

ตวัอย่างลงในอาหารเล้ียงเช้ือ selective biphasic ขวดละ 2 ml จาํนวน 2 ขวด 

- สารคัดหล่ังจากช่องคลอด: นาํ swab ออกจากหลอด และ smear บนอาหารเล้ียงเช้ือจาํเพาะชนิดแขง็

แล้วนาํ swab ใส่ลงในอาหารเล้ียงเช้ือ selective biphasic 

- นํ้านม: ต้องนํานํ้านมมาจากเต้านมทุกเต้า โดยนําตัวอย่างนํ้านมใส่ในหลอดที่ปิดฝามิดชิดและนํามา 

ป่ันเหว่ียงที่ 6,000-7,000 g นาน 15 min หรือ 2,000 g นาน 30 min แยกหางนมทิ้ ง แล้วนาํส่วนครีม 
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และ sediment ผสมให้เข้ากันมาเพาะบนอาหารเลี้ ยงเช้ือจาํเพาะชนิดแขง็ และอาหารเลี้ ยงเช้ือ selective 

biphasic ขวดละ 2 ml จาํนวน 2 ขวด 

- ผลิตภัณฑ์จากนํ้านม: ควรเพาะผลิตภัณฑ์จากนํ้านม เช่น เนยแข็ง บนอาหารเล้ียงเช้ือเฉพาะที่เป็น 

enrichment เนื่องจากมีปริมาณเช้ือจาํนวนน้อย ใช้ตัวอย่างตรงส่วนกลางของเนยแขง็ในการเพาะแยกเช้ือ

โดยบดตวัอย่างกบั phosphate buffered saline ให้เป็นเน้ือเดยีวกนั 

2) อ่านและแปลผล 

- สังเกตลักษณะโคโลนีบนอาหารเล้ียงเช้ือชนิดแขง็ ต้ังแต่ 4-10 วัน หลังเพาะเช้ือ โดยโคโลนีของเช้ือบรูเซลลา

จะมีลักษณะกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 mm ขอบเรียบ เมื่อมองผ่านอาหารเลี้ ยงเช้ือกับแสงไฟ  

จะพบโคโลนีโปร่งแสง และมีสีนํา้ผึ้ งอ่อน รวมทั้งเม่ือมองจากด้านบน จะพบลักษณะโคโลนีนูน (convex) 

มีสขีาว ระยะต่อมาโคโลนีจะขยายใหญ่ข้ึนและมีสขีุ่น 

- สงัเกตความขุ่นในอาหารเลี้ ยงเช้ือชนิดเหลว ตั้งแต่ 4-30 วัน หลังเพาะเช้ือ 

 

ภาพที่ 4 ลักษณะโคโลนีของเช้ือบรูเซลลาบนอาหารเลี้ยงเช้ือจาํเพาะ modified Farrell’s medium 

ที่มา : สถาบันสขุภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 
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ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการที่ 5 การตรวจหาและจําแนกเช้ือบรูเซลลาดว้ยวิธีการตรวจระบุและจําแนกชนิด รวมทั้ ง 

typing (identification and typing) 

5.1 การตรวจระบุและจาํแนกเช้ือบรูเซลลา โดยการทดสอบร่วมกันหลายอย่าง เช่น ดูลักษณะโคโลนี  

การเจริญเติบโต ลักษณะของเช้ือหลังการย้อมสีแกรมหรือ Stamp’s staining การทดสอบทางชีวเคมี 

(urease และ oxidase tests) และการทดสอบ  slide agglutination test กับ  polyclonal anti-Brucella 

serum 

5.2 การตรวจระบุและจาํแนกชนิด (species) และ biovar ของเช้ือบรูเซลลา โดยการทาํ phage sensitivity 

หรือ phage lysis และการทดสอบ agglutination กับ anti-A, -M หรือ -R monospecific sera รวมทั้ง

การทดสอบความต้องการ CO2 ในการเจริญเติบโต การสร้าง H2S และการเจริญเติบโตบนอาหารเล้ียงเช้ือ

ที่มีส ีbasic fuchsin และ thionin 

5.3 การ typing ให้ส่งเช้ือบรูเซลลาชนิดเรียบไปยังห้องปฏบัิติการอ้างองิ เช่น สถาบันสขุภาพสตัว์แห่งชาต ิ

กรมปศุสตัว์ 

คําอธิบาย 

การตรวจระบุและจาํแนกเช้ือบรูเซลลา โดยการทดสอบร่วมกนัหลายอย่าง เชน่ ดลูกัษณะโคโลนี การเจริญเติบโต 

ลกัษณะของเช้ือหลงัการยอ้มสีแกรมหรือ Stamp’s staining การทดสอบทางชีวเคมี (urease และ oxidase tests) 

และการทดสอบ slide agglutination test กบั polyclonal anti-Brucella serum 

1) urease test 

วิธกีาร 

- เพาะเช้ือที่สงสยัลงใน urea broth และบ่มที่อณุหภมิู 37 ˚C ในอ่างควบคุมอณุหภมูหิรือตู้บ่ม 

- อ่านและแปลผล 

อ่านผลที่ 15 min 30 min และ 60 min และหลังจากน้ันอ่านผลทุกช่ัวโมง เม่ือสขีอง urea broth เปล่ียนจาก 

สเีหลืองเป็นสชีมพู หรือสชีมพูเข้ม ให้ถอืเป็นผลบวก 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างผลการทดสอบด้วยวิธ ีurease test 

ที่มา : สถาบันสขุภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 

2) oxidase test 

Brucella spp. ส่วนมากจะให้ผลบวก วิธน้ีีจะใช้สาํหรับการพิสจูน์สายพันธุ ์(genus) 

วิธกีาร 

- ใช้ platinum loop หรือแท่งแก้วปลายเลก็มนเขี่ยโคโลนีของเช้ือที่สงสัยว่าเป็นเช้ือบรูเซลลาแล้วไปแตะบน

แผ่นกระดาษกรอง ซ่ึงมี oxidase reagent (1% NNN´N´-tetramethyl-p-phenylene diamine dihydrochloride) 

- อ่านและแปลผล 

เม่ือเช้ือสมัผสักบักระดาษกรองที่เปียกช้ืนแล้วเปลี่ยนสเีป็นสม่ีวงเข้ม ภายใน 10 s จะถอืว่าให้ผลบวก 

 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างผลบวกจากการทดสอบด้วยวิธ ีoxidase test 

ที่มา : สถาบันสขุภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 

3) การทดสอบ slide agglutination test กบั polyclonal anti-Brucella serum 

Brucella spp. ชนิดเรียบจะเกดิปฏกิริิยาการเกาะกลุ่มกบั antisera ต่อเช้ือบรูเซลลาชนิดเรียบ โดยเช้ือแบคทเีรีย

ที่ เป็ น แกรมลบอื่ นๆ  เช่น  Bordetella bronchiseptica, Campylobacter fetus, Moraxella spp. และ 

Acinetobacter spp. จะไม่เกดิปฏกิริิยาการเกาะกลุ่มกบั antisera ต่อเช้ือบรูเซลลาชนิดเรียบ 
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วิธกีาร 

- นาํเช้ือที่สงสัย จาํนวน 1 loop มากระจายใน normal saline 1 หยด แล้วหยด antiserum ต่อเช้ือบรูเซลลา

ชนิดเรียบ ผสมให้เข้ากนั 

- อ่านและแปลผล 

สงัเกตดูผลปฏกิริิยาการเกาะกลุ่ม โดยเปรียบเทยีบผลกบัการทดสอบควบคุมโดยใช้ซีรัมปกติและเช้ือบรูเซลลา 

หากพบปฏกิริิยาการเกาะกลุ่มถอืว่าให้ผลบวก 

ตารางท่ี 1 การจาํแนกชนิดของเช้ือบรูเซลลา 

ช
น
ิด
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ข
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Tb Wb Iz1 R/C 

R
T
D

*
 

1
0

4
 R

T
D

 

R
T
D

 

R
T
D

 

R
T
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B. abortus เรียบ + + + + - + + โคและ

กระบอื 

B. melitensis เรียบ - - - + - + + แพะและแกะ 

B. suis เรียบ - + + + - + + Bv. 1: สกุร 

Bv. 2: สกุร 

Bv. 3: สกุร 

* RTD: routine test dilution 

การตรวจระบุและจาํแนกชนิด (species) และ biovar ของเช้ือบรูเซลลา โดยการทาํ phage sensitivity หรือ 

phage lysis และการทดสอบ agglutination กบั anti-A, -M หรือ -R monospecific sera รวมทัง้การทดสอบ

ความต้องการ CO2 ในการเจริญเติบโต การสรา้ง H2S และการเจริญเติบโตบนอาหารเล้ียงเช้ือที่มีสี  

basic fuchsin และ thionin 

1) การทํา phage sensitivity หรือ phage lysis 

phage เป็นเช้ือไวรัสของเช้ือแบคทเีรียที่พบในธรรมชาติ โดยพบร่วมกับเช้ือแบคทเีรียที่เป็นโฮสต์จาํเพาะ 

จากความสามารถในการทาํลายเช้ือแบคทีเรียที่แตกต่างกันจึงนาํมาใช้ในการแยกชนิดของเช้ือแบคทีเรีย 

โดย phage ที่ใช้มี 4 ชนิด คือ Tbilisi (Tb), Weybridge (Wb), Izatnagar (Iz1) และ R/C (สาํหรับชนิด

ไม่เรียบ) 
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antiserum A antiserum M antiserum R 

วิธกีาร 

- เตรียมเช้ือทดสอบและเช้ืออ้างองิ บ่มนาน 48-72 h 

- ทาํ suspension ของแต่ละเช้ือด้วย PBS 

- ใช้ swab จุ่ม suspension ของแต่ละเช้ือลงบนเพลต TSA 

- หยด phage ที่เจือจางตามอตัราส่วน ปริมาตร 10 µl ลงบนแถบของเช้ือแต่ละชนิด 

- บ่มที่อณุหภมิู 37 ˚C ที่มี CO2 5% นาน 24 h 

- อ่านและแปลผล 

lysis โดยสมบูรณ ์   ไม่มีเช้ือเกดิตรงตาํแหน่งที่หยด phage 

lysis  บางส่วน          มีเช้ือขึ้นบางส่วนตรงตาํแหน่งที่หยด phage 

ไม่เกดิการ lysis         เช้ือขึ้นสมบูรณ์ 

2) การทดสอบ agglutination กบั anti-A, -M หรือ -R monospecific sera 

วิธกีาร 

- เพาะเช้ือทดสอบบน plate TSA อายุ 48-72 h 

- หยด monospecific serum ปริมาตร 15-25 µl ลงบนแผ่นสไลด ์

- ใส่เช้ือ 1-2 โคโลนี ลงในแต่ละหยดของ monospecific serum คนให้เข้ากนั 

-  อ่านและแปลผล 

ผลบวก หมายถงึ การเกดิปฏกิริิยาการเกาะกลุ่มกบั mono-specific antiserum ที่ตรงกนัภายใน 1 min 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ปฏกิริิยาการเกาะกลุ่มตกตะกอนกบั antiserum A และ antiserum M 

ถอืว่าเป็น B. melitensis biovar 3 

ที่มา : สถาบันสขุภาพสตัว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 
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3) การทดสอบความตอ้งการ CO2 ในการเจริญเติบโต 

วิธกีาร 

- เตรียม suspension ของเช้ือประมาณ 1 loop ใน normal saline ปริมาตร 0.5-1 ml แล้วเพาะบน 

serum dextrose agar 2 หลอด และบ่มที่อณุหภมิู 37 ˚C นาน 2-3 วัน ในตู้ บ่มที่มีและไม่มี CO2 5-10% 

อย่างละหลอด 

- อ่านและแปลผล 

เช้ือบรูเซลลาที่ต้องการ CO2 ในการเจริญเติบโตจะเติบโตได้ดีในตู้ บ่มที่มี CO2 และจะเติบโตได้น้อย

หรือไม่มีการเติบโตในตู้บ่มที่ไม่มี CO2 

 

ภาพท่ี 8 เช้ือ B. melitensis ไม่ต้องการ CO2 ในการเจริญเตบิโต 

ที่มา : สถาบันสขุภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 

4) การสรา้ง H2S 

วิธกีาร 

- นาํกระดาษกรองจุ่มลงใน suspension of neutral lead acetate 10% (ในนํา้กลั่น) ทาํให้แห้งและตัดเป็นแถบ 

ขนาด 0.5 x 5 cm 

- นําแถบกระดาษกรองของ lead acetate ใส่ในหลอดอาหารเล้ียงเช้ือที่ subculture เช้ือไว้แล้ว โดยให้ 

แถบกระดาษกรองอยู่เหนือผวิหน้าอาหารเล้ียงเช้ือ ระวังไม่ให้แถบกระดาษกรองสมัผสักบัอาหารเล้ียงเช้ือ 

- อ่านและแปลผล 

การเกดิ H2S จะทาํให้แถบกระดาษกรองเปล่ียนเป็นสดีาํ ตรวจดูแถบกระดาษกรองทุกวัน เป็นเวลา 4 วัน 
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างการทดสอบการสร้าง H2S 

ที่มา : สถาบันสขุภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 

5) การเจริญเติบโตบนอาหารเล้ียงเช้ือที่มีสี basic fuchsin และ thionin 

- เช้ือที่สงสัย 1 loop ละลายใน normal saline ปริมาตร 1 ml ใช้ swab จุ่ม streak บนอาหารเล้ียงเช้ือที่มี

สี basic fuchsin และ thionin ที่มีความเข้มข้นของสีเท่ากับ 20 µg/ml และเพลตควบคุม (basal medium) 

นาํเพลตไปบ่มที่อณุหภมิู 37 ˚C ในบรรยากาศที่มี CO2 5-10% 

- อ่านและแปลผล 

ตรวจดูผลการเติบโตของเช้ือหลังจากการบ่มเช้ือ นาน 3-4 วัน 

 

ภาพที่ 10 การเจริญเตบิโตบนอาหารเล้ียงเช้ือที่มีส ีthionin และ basic fuchsin 

ที่มา : สถาบันสขุภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 



 มกษ. 10402(G)-2561 
 
 

 

19

ตารางที่ 2 การจาํแนก biovar ของเช้ือบรูเซลลา 
ช
น
ิด
 

B
io
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 H
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การเจริญเติบโต

บนอาหาร 

เล้ียงเช้ือที่มีส ี

การทดสอบ 

agglutination กบั 

monospecific sera 

Reference strain 

T
h
io

n
in

 

B
as

ic
 F

u
ch

si
n
 

A M R ชนิด ATCC NCTC 

B. 

abortus 

1 + + - + + - - 544 23448 10093 

2 + + - - + - - 86/8/59 23449 10501 

3 + + + + + - - Tulya 23450 10502 

4 + + - + - + - 292 23451 10503 

5 - - + + - + - B3196 23452 10504 

6 - - + + + - - 870 23453 10505 

9 +/- + + + - + - C68 23455 10507 

B. 

melitensis 

1 - - + + - + - 16M 23456 10094 

2 - - + + + - - 63/9 23457 10508 

3 - - + + + + - Ether 23458 10509 

B. suis 

1 - + + - + - - 1330 23444 10316 

2 - - + - + - - Thomsen 23445 10510 

3 - - + + + - - 686 23446 10511 

4 - - + - + + - 40 23447 11364 

5 - - + - - + - 513 / 11996 

การ typing ใหส้่งเชื้อบรูเซลลาชนิดเรียบไปยงัหอ้งปฏิบติัการอา้งอิง เชน่ สถาบนัสุขภาพสตัวแ์ห่งชาติ กรมปศุสตัว ์

1) เช้ือที่จะส่งไปยังห้องปฏบัิติการอ้างอิง ต้องอยู่ในสภาพใดสภาพหน่ึง ดังต่อไปนี้  

- เช้ืออยู่ในสภาพดูดแห้งใน ampule ที่ปิดสนิท และใส่ในหลอดทดสอบที่มีฝาปิดอกีช้ันหน่ึง 

- เช้ือที่เพาะบนอาหารเล้ียงเช้ือที่เหมาะสมในหลอดทดสอบที่เรียกว่า nutrient slant agar ปิดฝาเกลียวให้แน่น 

- เช้ือใน transport media แต่วิธน้ีีอาจจะทาํให้เช้ือกลายพันธุเ์ป็นชนิดไม่เรียบได้ง่าย ซ่ึงจะใช้ในการ typing ไม่ได้ 
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2) ข้อควรระวังในการส่งเช้ือไปยังห้องปฏบัิติการอ้างองิ 

- เช้ือบรูเซลลามีอนัตรายและมีความเสี่ยงสาํหรับผู้ปฏบัิตงิานในห้องปฏบัิตกิารที่เรียกว่า laboratory-acquired 

infection ในกรณีขนส่งทางอากาศ การส่งเช้ือบรูเซลลาต้องปิดฝาเกลียวให้แน่น พร้อมทั้งปิดด้วยเทป PVC 

และห่อด้วยกระดาษซับ หรือ cotton wool แล้วใส่ในถุง polyethylene ปิดให้แน่น และใส่ในภาชนะ 

ตามข้อกําหนดของ International Air Transport Association (IATA) ในการขนส่งสินค้าอันตราย  

โดยจะต้องปฏบัิติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีขนส่งทางบกให้ปฏิบัติตามเช่นเดียวกับการขนส่งทางอากาศ 

และสอดคล้องกบัพระราชบัญญัตเิช้ือโรคและพิษจากสตัว์ พ.ศ. 2558 

- ก่อนที่จะมีการส่งตัวอย่าง หรือเช้ือบรูเซลลาสาํหรับการชันสตูรโรค ห้องปฏบัิติการที่รับตรวจต้องตรวจสอบ

การขออนุญาตนาํเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบที่กาํหนด และต้องได้รับเอกสารก่อนตัวอย่างหรือเช้ือบรเูซลลา

ที่ส่งตรวจจะมาถงึ 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการท่ี 6 การตรวจหาและจําแนกเช้ือบรูเซลลาดว้ยวิธี polymerase chain reaction (PCR)  

6.1 วิธ ีPCR มีขั้นตอนดังน้ี 

- สกดัดเีอน็เอ 

- เพ่ิมจาํนวนดีเอน็เอเป้าหมายแบบทวีคูณโดยใช้ไพรเมอร์จาํเพาะให้มีจาํนวนมากพอที่จะตรวจพบได้ 

- แยกแถบดีเอน็เอด้วยวิธอีเิลก็โทรโฟรีซิส (electrophoresis) 

- ตรวจหาลาํดบัสารพันธุกรรมเพ่ือยืนยันความจาํเพาะของแถบดีเอน็เอ 

คําอธิบาย 

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธกีารทางชีวโมเลกุลมาใช้ในการชันสตูรโรค คือ วิธ ีPCR โดยนาํมาใช้ในการตรวจหา

และจําแนกชนิดของเช้ือบรูเซลลา วิธี PCR ที่ใช้ในมาตรฐานฉบับน้ี คือ Bruce-ladder multiplex PCR  

ซ่ึงเป็นวิธีการชันสูตรเพ่ือจําแนกชนิดของเช้ือที่ ง่ายและรวดเร็ว เน่ืองจากสามารถแยกและจําแนก 

เช้ือ Brucella spp. ส่วนใหญ่ และสายพันธุวั์คซีน (vaccine strains) ได้แก่ B. abortus S19, B. melitensis 

Rev.1 และ B. abortus RB51 ได้ในขั้นตอนเดยีว 

วิธกีาร ดงัน้ี 

1) การสกดัดีเอน็เอเป้าหมายจากตัวอย่าง 

เตรียมดี เอ็นเอจากโคโลนีของเช้ือใน  agar plate โดยนําโคโลนีของเช้ือ จํานวน  1 loop (10 µl)  

ใส่ใน normal saline 0.5 ml ในหลอดขนาดเล็ก (หรือ 1 โคโลนี + normal saline ปริมาตร 200 µl)  
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ต้มให้ความร้อน ที่อุณหภมิู 100 ˚C นาน 10 min จากน้ันป่ันเหว่ียงที่ 12,000 g นาน 20 s และเกบ็ส่วนใส 

ปริมาตร 1µl สาํหรับใช้เป็น DNA template 

2) การเพ่ิมจาํนวนดเีอน็เอเป้าหมาย 

- เตรียมสารละลาย Bruce-ladder PCR mix ซ่ึงประกอบด้วยสารตามตารางที่ 3 จากน้ันผสมให้เข้ากนั 

ตารางที่ 3 ส่วนประกอบของ Bruce-ladder PCR mix (สาํหรับปฏกิริิยาปริมาตร 25 µl) 

สารเคมี ความเขม้ขน้ ปริมาตร/ตวัอย่าง 

PCR buffer 10× 1× 2.5 µl 

dNTPs (2 mM) 400 µM each one 5.0 µl 

Mg
2+

 (50 mM) 3.0 mM 1.5 µl 

Bruce-ladder eight pair primer cocktail (12.5 µM) 

ตามตารางที่ 4 
6.25 pmol each one 7.6 µl 

นํา้กล่ัน (PCR-grade) - 7.1 µl 

DNA polymerase 1.5 U 0.3 µl 

DNA template* - 1.0 µl 

*DNA template ได้จากตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ หรือตัวอย่างควบคุมผลบวก หรือตัวอย่างควบคุมผลลบ 

โดยตัวอย่างควบคุมผลบวกให้ใช้ดีเอน็เอของ B. abortus, B. melitensis และ B. suis และตัวอย่างควบคุม

ผลลบให้ใช้นํา้ (ปราศจากดเีอน็เอ) 

ตารางที่ 4 แสดงลาํดบันิวคลีโอไทดข์องไพรเมอร์ที่ใช้ในมาตรฐานฉบับน้ี 

ไพรเมอร ์ ลําดบันิวคลีโอไทดข์องไพรเมอร ์5'-3' คู่เบส (base pairs; bp) 

BMEI0998f ATC CTA TTG CCC CGA TAA GG 1,682 

BMEI0997r GCT TCG CAT TTT CAC TGT AGC 

BMEI0535f GCG CAT TCT TCG GTT ATG AA 450 

BMEI0536r CGC AGG CGA AAA CAG CTA TAA 

BMEII0843f TTT ACA CAG GCA ATC CAG CA 1,071 

BMEII0844r GCG TCC AGT TGT TGT TGA TG 

BMEI1436f ACG CAG ACG ACC TTC GGT AT 794 

BMEI1435r TTT ATC CAT CGC CCT GTC AC 

BMEII0428f GCC GCT ATT ATG TGG ACT GG 587 

BMEII0428r AAT GAC TTC ACG GTC GTT CG 
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ไพรเมอร ์ ลําดบันิวคลีโอไทดข์องไพรเมอร ์5'-3' คู่เบส (base pairs; bp) 

BR0953f GGA ACA CTA CGC CAC CTT GT 272 

BR0953r GAT GGA GCA AAC GCT GAA G 

BMEI0752f CAG GCA AAC CCT CAG AAG C 218 

BMEI0752r GAT GTG GTA ACG CAC ACC AA 

BMEII0987f CGC AGA CAG TGA CCA TCA AA 152 

BMEII0987r GTA TTC AGC CCC CGT TAC CT 

- นาํตัวอย่างเข้าเคร่ือง thermocycler โดยตั้งสภาวะในขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

ปฏิกิริยา อุณหภูมิ เวลา จํานวนรอบ 

การสญูเสยีสภาพธรรมชาติ 

(denaturation)  
95

o
C 7 min 1 

การสญูเสยีสภาพธรรมชาติ 

แอนนีลลิง (annealing) 

การยืด (extension) 

95
o
C 

64
o
C 

72
o
C 

35 s 

45 s 

       3 min 
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การยืดคร้ังสดุท้าย  

(final extension) 
72

o
C 6 min 1 

3) อ่านและแปลผล 

- ตรวจสอบผลด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส โดยใช้อะกาโรสเจล (agarose gel) 1.5 % และเปรียบเทียบ 

แถบเรืองแสงที่เกิดจากแถบดีเอ็นเอของผลิตภัณฑ์ (product band) กับเคร่ืองหมายดีเอน็เอ (DNA 

marker) 100 bp และตัวอย่างควบคุมผลบวก เพ่ืออ่านผล ดงัน้ี 

พบ product band 1,682 794 587 450 และ 152 bp ให้อ่านผลเป็นบวกต่อเช้ือ B. abortus 

พบ product band 1,682 794 450 และ 152 bp ให้อ่านผลเป็นบวกต่อเช้ือ B. abortus S19 

พบ product band 1,682 1,071 794 587 450 และ 152 bp ให้อ่านผลเป็นบวกต่อเช้ือ B. melitensis 

พบ product band 1,682 1,071 794 587 450 272 และ 152 bp ให้อ่านผลเป็นบวกต่อเช้ือ B. suis 

พบ product band 1,682 1,071 794 587 450 218 และ 152 bp ให้อ่านผลเป็นบวกต่อเช้ือ  

B. melitensis Rev.1 

พบ product band 794 587 450 และ 152 bp ให้อ่านผลเป็นบวกต่อเช้ือ B. abortus RB51 

- ตรวจหาลาํดบัสารพันธุกรรมเพ่ือยืนยันความจาํเพาะของแถบดเีอน็เอ 
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MK = DNA marker 

Lane 1  = ตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อ B. abortus 

Lane 2  = ตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อ B. abortus S19 

Lane 3  = ตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อ B. melitensis 

Lane 4  = ตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อ B. ovis 

Lane 5  = ตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อ B. suis 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างผลการทดสอบด้วยวิธ ีBruce-ladder multiplex PCR 

ที่มา : สถาบันสขุภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการท่ี 7 การตรวจหาและจําแนกเช้ือบรูเซลลาสายพนัธุว์คัซีน (identification of vaccine strains) 

ใช้วิธ ีPCR โดยใช้ไพรเมอร์จาํเพาะต่อเช้ือสายพันธุ์วัคซีน หรือดูการเจริญเติบโตหลังจากการเพาะแยกเช้ือ 

เพ่ือแยกสายพันธุวั์คซีน B. abortus S19, B. melitensis Rev.1 และ B. abortus RB51 

คําอธิบาย 

1) ใช้วิธ ีPCR โดยใช้ไพรเมอร์จาํเพาะต่อเช้ือสายพันธุว์ัคซีน 

- มีหลักการ การอ่านและแปลผลเหมอืนกบัการตรวจหาและจาํแนกเช้ือบรูเซลลาด้วยวิธ ีPCR 

2) ดูการเจริญเติบโตหลังจากการเพาะแยกเช้ือ 

- มีหลักการเหมือนกบัการตรวจหาและจาํแนกเช้ือบรูเซลลาด้วยวิธกีารเพาะแยกเช้ือ 

- อ่านและแปลผล 

B. abortus S19 เป็นเช้ือที่มีคุณสมบัติเป็น B. abortus biovar 1 โดยไม่ต้องการ CO2 ไม่เจริญเติบโต

ในอาหารเล้ียงเช้ือที่มี benzyl-penicillin (3 µg/ml = 5 IU/ml), thionin blue (2 µg/ml) หรือ 

i-erythritol (1 mg/ml) และ L-glutamate ในปริมาณที่สงู 
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B. melitensis Rev.1 เป็นเช้ือที่มีคุณสมบัติเฉพาะของ B. melitensis biovar 1 แต่จะมีโคโลนีเลก็กว่า 

เม่ือเจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดแขง็ ไม่เจริญเติบโตในอาหารเลี้ ยงเช้ือที่มี basic fuchsin (20 µg/ml) 

และ thionin (20 µg/ml) หรือ benzyl-penicillin (3 µg/ml) แต่เจริญเติบโตได้ในอาหารเล้ียงเช้ือ 

ที่มี streptomycin 2.5 หรือ 5 µg/ml (5 IU/ml) 

B. abortus RB51 สามารถแยกจาก B. abortus biovar 1 ชนิดเรียบได้ โดย B. abortus RB51 

จะมีผวิไม่เรียบ และสามารถเจริญเติบโตได้ในอาหารเล้ียงเช้ือที่มี rifampicin (250 µg/ml) 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการที่ 8 การตรวจหาการตอบสนองทางภูมิคุม้กนั (detection of immune response) ดว้ยวิธี  

rose bengal test (RBT) 

8.1 วิธี RBT เป็น buffered Brucella antigen tests โดยมีหลักการของการทดสอบ คือ แอนติบอดีในตัวอย่าง

ซีรัมจับกบัแอนตเิจนของเช้ือบรูเซลลาในภาวะที่เป็นกรด 

8.2 นําตัวอย่างซีรัมมาผสมกับแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลาที่ย้อมสี rose bengal ในอัตราส่วนที่เท่ากัน  

คนให้เข้ากนับนเพลต 

8.3 อ่านผลจากปฏิกิริยาการเกาะกลุ่ม (agglutination) ที่ 4 min ซ่ึงมีลักษณะคล้ายตะกอนละเอียด/หยาบ 

สามารถมองเหน็ได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า 

คําอธิบาย 

วิธี RBT เป็น buffered Brucella antigen tests โดยมีหลักการของการทดสอบ คือ แอนติบอดีในตัวอย่าง

ซีรัมจับกบัแอนตเิจนของเช้ือบรูเซลลาที่ย้อมส ีrose bengal ในภาวะที่เป็นกรด (pH 3.65±0.05) 

วิธีน้ีทาํได้ง่าย และเป็นวิธีที่เหมาะสมในการตรวจคัดกรองโรคเบ้ืองต้น เพ่ือตรวจหาฝูงสัตว์ที่ติดเช้ือ  

หรือใช้ในการตรวจเพ่ือรับรองการปลอดโรคบรูเซลลาของฝงูสัตว์ แต่อาจให้ผลบวกลวง (false-positive)  

ในโคและกระบือที่ได้รับการฉีดวัคซีน B. abortus S19 หรือเกิดจากปฏิกิริยาข้ามกับการติดเช้ืออื่นๆ 

(false-positive serological reactions; FPSR) และสามารถให้ผลบวกลวงในแพะ แกะ หรือสุกร จาก FPSR 

รวมทั้งเกิดผลบวกลวงในแพะและแกะที่ได้รับการฉีดวัคซีน B. melitensis Rev.1 ดังน้ันจึงต้องมีการทดสอบ

ยืนยันกบัวิธอีื่นที่เหมาะสม ร่วมกบัข้อมูลวิทยาการระบาด ส่วนผลลบลวง (false negative) เกดิขึ้นไม่บ่อย 
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วิธ ีRBT มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การเตรียมการทดสอบ 

- วางตัวอย่างซีรัมที่ต้องการทดสอบ ตัวอย่างควบคุมผลบวก ตัวอย่างควบคุมผลลบ และแอนติเจนของ

เช้ือบรูเซลลาที่อุณหภูมิห้อง (22
o
C±4

o
C) ก่อนการทดสอบอย่างน้อย 30 min เพ่ือให้มีอุณหภูมิเท่ากับ

อณุหภมิูห้อง 

- ตรวจสอบความสะอาดของเพลตให้พร้อมสาํหรับการทดสอบ 

2) เขย่าหลอดตัวอย่างซีรัมจนเป็นเน้ือเดียวกนั แล้วใช้ไมโครปิเปตต์ ดูดซีรัม ปริมาตร 30 µl หยดลงในช่อง

บนเพลต โดยทดสอบซีรัมคร้ังละไม่เกนิ 10 ตัวอย่าง 

3) สาํหรับตัวอย่างควบคุมผลบวกและตัวอย่างควบคุมผลลบ ดาํเนินการเช่นเดียวกนักบัข้อ 2) เพ่ือควบคุม

คุณภาพการทดสอบ 

4) เขย่าขวดแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา ใช้ไมโครปิเปตต์ดูดแอนติเจน ปริมาตร 30 µl (ปริมาตรเท่ากับ

ตวัอย่างซีรัม) แล้วหยดลงบนเพลต ข้างตวัอย่างซีรัม 

5) คนตัวอย่างซีรัมและแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลาให้เข้ากันทันที โดยใช้แผ่นพลาสติกลักษณะเป็น 

ฟันปลา 5 แฉก คร้ังละ 5 ตัวอย่าง หรืออาจใช้แท่งแก้วหรือแท่งพลาสติก คนให้เป็นวงกลมเส้นผ่าน

ศนูย์กลางประมาณ 2 cm แล้วเอยีงเพลตไปมา 

6) ครบ 4 min ให้อ่านผลบนกล่องแสงสว่าง 

7) อ่านและแปลผล จากปฏิกิริยาการเกาะกลุ่ม สังเกตลักษณะคล้ายตะกอนละเอียด/หยาบ สามารถมองเห็น

ได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า 

Negative (-) = ไม่มีการเกาะกลุ่ม 

Positive  (+) = มีการเกาะกลุ่ม 
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12.1 อปุกรณ์สาํหรับการทดสอบด้วยวิธ ีRBT 

 

12.2 หยดแอนตเิจนข้างๆ ตัวอย่างซีรัมบนเพลต 

 

12.3 คนตวัอย่างซีรัมและแอนตเิจน 

ของเช้ือบรูเซลลาให้เข้ากนั 

ภาพท่ี 12 การตรวจหาการตอบสนองทางภมิูคุ้มกนัด้วยวิธ ีRBT 
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ตารางท่ี 5 หลักเกณฑก์ารให้คะแนนตามลักษณะของการเกาะกลุ่มตกตะกอน 

 
ลักษณะตะกอน ลักษณะนํา้ 

 

- ตะกอนหยาบเกาะกลุ่มชัดเจนทั้งหมด 

- สชีมพูอ่อน 

 

 

ใส 

 

 

 

- ตะกอนหยาบเกาะกลุ่มค่อนข้างชัดเจน

ที่บริเวณขอบ 

- สชีมพูอ่อน 

 

 

 

ค่อนข้างขุ่น 

 

 

ตะกอนละเอยีดกระจายเหน็ได้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

ขุ่น 

 

 

 

ตะกอนละเอยีดขนาดเลก็ 

สามารถมองเหน็ได้เมื่อเอยีงเพลต 

 

 

 

 

ขุ่น 

 

 

ไม่มีตะกอน 

 

ขุ่น 

 

 

 

 

 

+ 4 

 

 

+3 

+2 

+1 

0 
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การใหค้ะแนน 

 0  = ไม่มีการเกาะกลุ่ม (no agglutination) 

+1 = มีการเกาะกลุ่มน้อยมาก (barely precipitible agglutination) สงัเกตจากขอบๆ วงกลม 

+2 = มีการเกาะกลุ่มน้อย (fine agglutination) 

+3 = มีการเกาะกลุ่มชัดเจน (medium agglutination) 

+4 = มีการเกาะกลุ่มชัดเจนมาก (coarse agglutination) 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการท่ี 9 การตรวจหาการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัดว้ยวิธี fluorescence polarisation assay (FPA) 

9.1 วิธี FPA มีหลักการของการทดสอบ คือ การตรวจหาแอนติบอดีในตัวอย่างซีรัม โดยใช้แอนติเจน 

ของเช้ือบรูเซลลาที่ เคลือบด้วยสารเรืองแสง (fluorescein isothiocyanate; FITC) และตรวจวัดระดับ 

การเรืองแสงโดยใช้เคร่ือง fluorescence polarisation analyser 

9.2 นาํตัวอย่างซีรัมมาเจือจางในระดับความเข้มข้นต่างๆ และอ่านค่าการกระจายของแสง (light scatter) 

ของตวัอย่างซีรัมด้วยเคร่ือง fluorescence polarisation analyser คร้ังที่ 1 

9.3 ผสมแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลากับตัวอย่างซีรัม (จากข้อ 9.2) ทิ้ งไว้ 2 min และอ่านค่าการกระจาย

ของแสงของตวัอย่างซีรัมด้วยเคร่ือง fluorescence polarisation analyser คร้ังที่ 2 

9.4 แปลผลโดยการนาํผลต่างระหว่างค่าการกระจายของแสง คร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 1 ไปเปรียบเทียบกับ 

ค่า threshold level ที่ห้องปฏบัิติการได้ทดสอบความใช้ได้ (validation) แล้ว 

คําอธิบาย 

วิธี FPA เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเรว็ ในการตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี โดยวิธีน้ี

ต้องมีการอ่าน blank/background ของแต่ละตัวอย่างซีรัมก่อนการเติมแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา  

ทั้งน้ี เม่ือได้ผลการทดสอบเป็นบวกต้องมีการทดสอบยืนยันกับวิธีอื่นที่เหมาะสม ร่วมกับข้อมูลวิทยาการ

ระบาด 

วิธ ีFPA มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1) เจือจางตวัอย่างซีรัมในหลอดแก้ว หรือเพลต 96 หลุม (96-well plate) ดงัน้ี 

- เจือจางซีรัมโค กระบือ แพะ แกะ และสกุร  ที่เจือจาง 1/10 ในเพลต 

- เจือจางซีรัมโคและกระบือ    ที่เจือจาง 1/100 ในหลอดแก้ว 

- เจือจางซีรัมแพะและสกุร    ที่เจือจาง 1/25 ในหลอดแก้ว 

- เจือจางซีรัมแกะ     ที่เจือจาง 1/40 ในหลอดแก้ว 
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และเติม Tris 0.01 M (1.21 g) โดยประกอบด้วย sodium chloride 0.15 M (8.5 g), lgepal CA630 

0.05% (500 µl), EDTA 10 mM (3.73 g) ต่อนํา้กล่ัน 1 L ที่ pH 7.2±0.2 

2) ตรวจวัดค่าการกระจายของแสงด้วยเคร่ือง fluorescence polarisation analyser คร้ังที่ 1 

3) ผสมแอนติเจนของเชื้ อบรูเซลลาที่เคลือบด้วยสารเรืองแสง FITC isomer กับตัวอย่างซีรัมให้เข้ากัน  

ทิ้งไว้ 2 min 

4) ตรวจวัดค่าการกระจายของแสงด้วยเคร่ือง fluorescence polarisation analyser คร้ังที่ 2 

5) อ่านและแปลผล 

แปลผลโดยการนําผลต่างระหว่างค่าการกระจายของแสง คร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 1 ไปเปรียบเทียบกับ 

ค่า threshold level ที่ห้องปฏบัิติการได้ทดสอบความใช้ได้ (validation) แล้ว 

หากค่า threshold level อยู่ที่ระดบั 90-100 mP (millipolarisation units) ให้อ่านผลเป็นบวก 

 

ภาพที่ 13 อปุกรณส์าํหรับการทดสอบด้วยวิธ ีFPA 

ที่มา : สถาบันสขุภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการท่ี 10 การตรวจหาการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัดว้ยวิธี complement fixation test (CFT) 

10.1 วิธี CFT มีหลักการของการทดสอบ คือ การตรวจหาแอนติบอดีในตัวอย่างซีรัม โดยแอนติบอดี 

ที่จาํเพาะจับกับแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา เกิดเป็นแอนติบอดี-แอนติเจนเชิงซ้อน (antibody-antigen 

complex) และคอมพลีเมนต์ (complement) ที่ เติมลงไปจะจับกับแอนติบอดี-แอนติเจนเชิงซ้อน 

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้ นจะมองเห็นได้ด้วยการเติมเม็ดเลือดแดงที่ผ่านกระบวนการทาํให้ไวต่อการกระตุ้น 

(sensitised red blood cell) ส่วนคอมพลีเมนต์ที่ไม่ได้ทาํปฏกิริิยาจะจับกบัเมด็เลือดแดง ทาํให้เมด็เลือดแดงแตก 

ทั้งน้ี การแตกของเมด็เลือดแดง (hemolysis) ดูได้จากสีของฮีโมโกลบินในของเหลวส่วนบนและตะกอน

ของเมด็เลือดแดง ซ่ึงจะเป็นสดัส่วนกบัระดับของแอนติบอดีที่จาํเพาะในตวัอย่างซีรัม 
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10.2 อ่านผลการให้คะแนนตามร้อยละของการแตกของเมด็เลือดแดงในการทดสอบ และเปล่ียนคะแนน

ดงักล่าวเป็นหน่วยของ international complement fixation test units per milliliter (ICFTU/ml) 

คําอธิบาย 

วิธี CFT เป็นวิธีที่ใช้ในการตรวจยืนยันที่มีความไวและความจาํเพาะ และต้องทาํในห้องปฏิบัติการที่มี 

ความพร้อมและผู้ทดสอบได้รับการฝึกฝนอย่างดี รวมทั้งต้องมีการรับประกันคุณภาพของการทดสอบ  

การทดสอบด้วยวิธ ีCFT มีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้คือการทดสอบในไมโครเพลต  ซ่ึงอาจเป็นการทดสอบ

แบบ cold fixation (5
 o
C±3

o
C นาน 14-18 h) หรือ warm fixation (37

 o
C±2

 o
C นาน 30 min) 

ทั้งน้ี มีหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทดสอบด้วยวิธี CFT เช่น ตัวอย่างซีรัมที่มีคุณภาพไม่เหมาะสม 

หรือมีการปนเป้ือนกับเช้ือแบคทเีรียอื่น หรือมีการทาํลายคอมพลีเมนต์ที่ไม่สมบูรณ์ในข้ันตอนการเตรียม 

ตัวอย่างซีรัม จะทาํให้มีผลการทดสอบเป็นบวก ทั้งๆ ที่ไม่มีแอนติเจน และทาํให้เกิด anti-complementary 

activity ในการทดสอบแบบ  cold fixation ทาํให้ไม่สามารถอ่านผลได้ ส่วนการทดสอบแบบ warm fixation 

มักจะพบปฏกิริิยา prozone 

วิธี CFT มีการใช้เม็ดเลือดแดงแกะ (sheep red blood cells; SRBCs) ที่ suspension 2%, 2.5% หรือ 3% 

โดยใช้เลือดที่เติมสารคงสภาพ เช่น Alsever's solution และผ่านกระบวนการทําให้ไวต่อการกระตุ้ น 

(sensitisation) กับ rabbit anti-SRBCs serum ซึ่งเจือจางที่ความเข้มข้นตํ่าสุดที่ต้องการให้เกิดการแตก

ของเมด็เลือดแดงแกะอย่างสมบูรณใ์นคอมพลีเมนต์ของหนูตะเภา 

สารละลาย barbital (veronal) buffered saline ที่  pH 7.35±0.05 เป็นสารละลายมาตรฐานสําหรับวิธี CFT 

อย่างไรกต็าม บางประเทศไม่อนุญาตให้ใช้สารละลายดังกล่าว และแนะนาํให้ใช้สารละลายที่ไม่มี barbiturate 

ของโซเดียมคลอไรด ์0.85% ที่มส่ีวนผสมของแคลเซียมและแมกนีเซียมแทน 

วิธ ีCFT มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1) นาํตัวอย่างซีรัมมาทาํลายคอมพลีเมนต์ที่อุณหภมิู 60
o
C±2

o
C นาน 30 min 

2) เจือจางตวัอย่างซีรัมตามตารางที่ 7 ดงัน้ี 

- ใช้ multichannel micropipette ดูดสารละลาย barbital (veronal) buffered saline 

- ใช้ multichannel micropipette ดูดตัวอย่างซีรัมตามข้อ 1) จาก microplate U-shape deep-well ปริมาตร 

50 µl ในแถวที่ A แล้วใช้ multichannel micropipette ดูดขึ้นลง เพ่ือผสมประมาณ 5-6 คร้ัง 

- ดูดสารละลายจากหลุม A ปริมาตร 25 µl ใส่หลุม B ดูดข้ึนลง เพ่ือผสมประมาณ 5-6 คร้ัง แล้ว 

ดูดสารละลายจากหลุม B ปริมาตร 25 µl ทิ้ง 

- ดูดสารละลายจากหลุม A ปริมาตร 25 µl ใส่หลุม C 
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- ดูดสารละลายจากหลุม A ปริมาตร 25 µl ใส่หลุม D แล้วทาํ serial dilution ปริมาตร 25 µl ตั้งแต่หลุมที่ 

DEFGH และจากหลุม H ดูดสารละลายทิ้ง ปริมาตร 25 µl 

- เติมสารละลาย barbital (veronal) buffered saline ปริมาตร 25 µl ใส่หลุม A และหลุม B (ทดแทน

ปริมาตรของแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา) 

3) เติมแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลาที่เจือจางตามคาํแนะนําของผู้ผลิต ปริมาตร 25 µl ทุกหลุม ยกเว้น 

แถว A และแถว B เขย่าเพลตด้วยเคร่ืองเขย่าเพลต นาน 1 min 

4) เติมคอมพลีเมนต์ (2 units) ปริมาตร 25 µl ทุกหลุม เขย่าเพลต นาน 1 min ทุกคร้ังที่ทดสอบ 

ให้ทําการควบคุม 3 ปัจจัย คือ แอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา คอมพลีเมนต์ และ sensitised SRBCs  

โดยใส่สารต่างๆ ใน microplate U-shape (96 หลุม) ตามตารางที่ 6 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 6 การเตรียมการควบคุมแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา คอมพลีเมนต์ และ Sensitised SRBCs 

แถว control veronal buffer diluted antigen complement 

A antigen control 25 µl 25 µl 25 µl 

B complement control 50 µl - 25 µl 

C sensitised SRBCs control 75 µl - - 

และนาํเพลตเกบ็ในตู้เยน็ นาน 16-20 h 

5) วันที่ 2 เตรียม sensitised SRBCs โดยผสม haemolysin (2 units) จาํนวน 1 ส่วน กับเมด็เลือดแดงแกะ 2.5% 

จาํนวน 1 ส่วน วางไว้ที่อณุหภมิูห้อง นาน 10 min 

6) เตมิ sensitised SRBCs ปริมาตร 50 µl ทุกหลุม เขย่าเพลตให้เข้ากนั 

7) นาํเพลตไปเกบ็ไว้ในตู้บ่ม ที่อณุหภมิู 37
 o
C±2 

o
C นาน 30 min 

8) นําเพลตไปป่ันเหว่ียงที่ 200-400 g นาน 5-10 min หรือเก็บในตู้ เย็น ที่อุณหภูมิ 5 
o
C±3 

o
C  

ไม่น้อยกว่า 2 h หรือค้างคนื 
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ตารางที่ 7 การดาํเนินการทดสอบต่อ 1 ตวัอย่าง 

 

 serum 

dilution 

 

 

 

VB 

(µl) 

diluted 

serum 

 

 

VB 

(µl) 

antigen 

(µl) 

complement 

(µl) 

เก
บ็
ท
ี่  5

o
C

±
3

o
C

  
น
าน

 1
6
-
2
0
 h

 

SRBCs 

(µl) 

3
7

o
C

±
2

o
C

 น
าน

 3
0
 m

in
 

ปั่
น
เห
วี่
ย
ง
ท
ี่  2

0
0
-
4
0
0
 g

 น
าน

 5
-
1
0
 m

in
  

ห
รื
อ
เก
บ็
ใน
ต
ู้เย
น็

 

A Serum control well  1:2 50 50 25 0 25 50 

B Serum control well 1:4 25 25 25 0 25 50 

C 1:2 0 25 0 25 25 50 

D 1:4 25 25 0 25 25 50 

E  1:8 25 25 0 25 25 50 

F 1:16 25 25 0 25 25 50 

G  1:32 25 25 0 25 25 50 

H  1:64 25 25 0 25 25 50 

                 Discard 

                = discard 25 µl = transfer สารจากหลมุตน้ลูกศรไปปลายลูกศร 25 µl 

9) การเตรียมเพลต สาํหรับใช้ประกอบการอ่านผล เปรียบเทียบกับสีของการแตกของเม็ดเลือดแดง 

เพ่ือให้คะแนนตามร้อยละของการแตกของเมด็เลือดแดงในการทดสอบ ให้ดาํเนินการดังน้ี 

haemolysis control (%) 100 75 50 25 0 

notation 0 + ++ +++ ++++ 

veronal buffer (µl) 0 25 50 75 100 

total haemolysis supernatant (µl)* 100 75 50 25 0 

* เตรียมจาก negative control wells (100% haemolysis) 

10) อ่านและแปลผล 

- การอ่านผล 

ให้คะแนนตามร้อยละของการแตกของเมด็เลือดแดงในการทดสอบ 

คะแนน haemolysis (%) haemolysis inhibition (%) 

++++ (4+)           0               100 

 +++ (3+)        25                75   

  ++ (2+)        50                50 

   + (1+)        75                25 

      0       100                0 
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หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่เกดิการแตกของเมด็เลือดแดง หรือเมด็เลือดแดงแตกไม่สมบูรณ์ ในหลุมควบคุม 

ที่เจือจาง 1/2 หรือ 1/4 สามารถเกิดข้ึนได้ เรียกว่า  anti-complementary activity อาจเน่ืองมาจากสัตว์น้ัน

เป็นโรคอื่น หรือตวัอย่างซีรัมเกดิการปนเป้ือนทาํให้คอมพลีเมนต์เสื่อมคุณภาพ 

- การแปลผล 

ผลการทดสอบจะเปล่ียนเป็นหน่วยของ international complement fixation test units per milliliter 

(ICFTU/ml) ดงัน้ี 

serum dilution 
haemolysis inhibition 

25% (+) 50% (++) 75% (+++) 100% ( ++++) 

1/2 8.3 10 11.6 13.3 

1/4 16.6  20* 23.3 26.6 

1/8 33.3 40 46.6 53.3 

1/16 66.6 80 93.3 107 

1/32 133 160 187 213 

1/64 267 320 373 427 

1/128 533 640 747 853 

1/256 1,067 1,280 1,493 1,707 

* จุดตัดสนิเป็นบวกของ OIE และ EU ( 20 ICFTU/ml) 

ตดัสนิผล:  a) ผลบวก  20 ICFTU/ml โดยมีการยับย้ังการแตกของเม็ดเลือดแดง (haemolysis 

inhibition) 50% ขึ้นไป ที่เจือจาง 1/4 

b) ผลสงสยั  13.3 ICFTU/ml แต่ < 20 ICFTU/ml 

c) anticomplement กรณีเกิดการแตกของเมด็เลือดแดง ≤ 75% ที่เจือจาง 1/2 หรือ 1/4 

ในหลุมซีรัมควบคุม 

d) ในกรณสีตัว์ที่ฉีดวัคซีน B. abortus S19 ให้ตัดสนิผลบวกที่  30 ICFTU/ml 
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ภาพที่ 14 ผลการทดสอบด้วยวิธ ีCFT 

ที่มา : สถาบันสขุภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการท่ี 11 การตรวจหาการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัดว้ยวิธี indirect enzyme-linked immunosorbent 

assay (I-ELISA) 

11.1 วิธี I-ELISA มีหลักการของการทดสอบ คือ การตรวจหาแอนติบอดีในตัวอย่างซีรัมที่จับกับ

แอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา ชนิด smooth lipopolysaccharide (S-LPS) และบ่งช้ีการเกดิปฏกิริิยา โดยใส่ 

antiglobulin-enzyme conjugates 

11.2 วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ืองอ่านผลอไีลซา (ELISA reader) 

คําอธิบาย 

วิธ ีI-ELISA มีหลายแบบ โดยมีการใช้แอนติเจนหลายชนิด เช่น whole cell, smooth lipopolysaccharide 

(S-LPS) หรือ O-polysaccharide (OPS) ของเช้ือบรูเซลลา และมีวิธีการเตรียมที่แตกต่างกัน ทั้งน้ี ชุดทดสอบ

และแอนตเิจนที่ใช้ควรผ่านการประเมินความใช้ได้ของแอนติเจนและวิธกีาร ตามวิธกีารประเมินของ OIE 

I-ELISA ที่ใช้แอนติเจน S-LPS หรือ OPS มีความไวสูง แต่ไม่สามารถแยกผลบวกจากสัตว์ที่เป็นโรค 

หรือสตัว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน (B. abortus S19 และ B. melitensis Rev.1) หรือ FPSR ทั้งน้ี การทดสอบ

เพ่ือยืนยันสตัว์ที่เป็นโรคสามารถทาํได้โดยการใช้แอนติเจน rough LPS หรือ cytosol 

การทดสอบด้วยวิธี I-ELISA สามารถใช้ชุดทดสอบสาํเร็จรูปของกรมปศุสัตว์ที่ จัดทาํข้ึนโดยสถาบัน

สุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือชุดทดสอบสาํเรจ็รูปที่พัฒนาโดยผู้ผลิตชุดทดสอบ และทดสอบตามคาํแนะนาํ

ของผู้ผลิต 
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ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการท่ี 12 การตรวจหาการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัดว้ยวิธี competitive enzyme-linked immunosorbent 

assay (C-ELISA) 

12.1 วิธี C-ELISA มีหลักการของการทดสอบ คือ การตรวจหาแอนติบอดีในตัวอย่างซีรัม โดยการที่

แอนติบอดีกับแอนติบอดีโคลนเดี่ยว (monoclonal antibody; MAb) ที่ติดฉลากด้วยเอนไซม์ แย่งจับกับ

แอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา 

12.2 วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ืองอ่านผลอไีลซา (ELISA reader) 

คําอธิบาย 

วิธ ีC-ELISA จะใช้ MAb ที่จาํเพาะต่อ OPS ของเช้ือบรูเซลลา ซ่ึงจะมีความจาํเพาะมากกว่าวิธี I-ELISA 

ทั้งน้ี วิธี C-ELISA ไม่สามารถลด FPSR ทั้งหมดจากเช้ือแบคทีเรียอื่นๆ ในโค กระบือ และสุกรได้  

ทั้งน้ี ชุดทดสอบและแอนติเจนที่ใช้ควรผ่านการประเมินความใช้ได้ของแอนติเจนและวิธีการ ตามวิธีการ

ประเมินของ OIE 

การทดสอบด้วยวิธ ีC-ELISA สามารถใช้ชุดทดสอบสาํเรจ็รูปที่พัฒนาโดยผู้ผลิตชุดทดสอบ และทดสอบ

ตามคาํแนะนาํของผู้ผลิต 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการท่ี 13 การตรวจหาการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัดว้ยวิธี serum agglutination test (SAT) 

13.1 วิธี SAT มีหลักการของการทดสอบ คือ การตรวจหาแอนติบอดีในตัวอย่างซีรัมที่เกาะกลุ่มกัน 

กบัแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา และเกดิปฏกิริิยาการเกาะกลุ่ม 

13.2 นาํตัวอย่างซีรัมมาผสมกับแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา โดยมีการเจือจางตัวอย่างซีรัมแบบอนุกรม 

คนให้เข้ากนัในหลอดหรือเพลต 

13.3 อ่านผลจากปฏกิริิยาการเกาะกลุ่ม 

คําอธิบาย 

วิธี SAT เป็นวิธีการทดสอบที่ประสบความสาํเร็จในการนําไปใช้เฝ้าระวังและควบคุมโรคบรูเซลลาในโค 

และกระบือ 
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ดูดสาร 

ละลาย

ส่วนเกนิทิ้ ง 

วิธ ีSAT มีขั้นตอนดังนี้  

1) เตรียมหลอดควบคุมสาํหรับเปรียบเทยีบในการอ่านผล ดงัน้ี 

ระดับคะแนน 0 +1 +2 +3 +4 

การเกดิปฏกิริิยาการเกาะกลุ่ม
1
 (%) 0 25 50 75 100 

phenol saline solution
2
 (µl) 500 625 750 875 1000 

antigen (µl) 500 375 250 125 0 

1/
 หากเกดิปฏกิริิยาการเกาะกลุ่มน้อย สารละลายจะขุ่น 

2/
 โซเดียมคลอไรด ์0.85% + ฟีนอล 0.5% 

บ่มที่อณุหภมิู 37 
o
C นาน 16-20 h แล้วนาํออกจากตู้บ่ม 

2) เตรียมการทดสอบ ดังน้ี 

หลอดทดลอง 1 2 3 4 5 

serum
3
 (µl) 200 - - - - 

phenol saline solution (µl) 800 500 500 500 500 

dilution 1/5 1/10 1/20 1/40 1/80 

      

two fold dilution (µl)          500 500 500 500 500 

      
antigen (µl) 500 500 500 500 500 

final dilution 1/10 1/20 1/40 1/80 1/160 

3/
 ในการทดสอบตัวอย่างซีรัม ต้องทดสอบตัวอย่างควบคุมผลบวกและตัวอย่างควบคุมผลลบด้วย 

หลังจากน้ันบ่มที่อุณหภมิู 37 
o
C นาน 16-20 h แล้วนาํออกจากตู้บ่ม และอ่านผล 

3) อ่านและแปลผล 

อ่านผลจากปฏกิริิยาการเกาะกลุ่ม หากมากกว่า 30 IU/ml ให้อ่านผลเป็นบวก ดงัตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 การแปลผล 

รอ้ยละของการเกิดปฏิกิริยา 

การเกาะกลุ่ม 

  IU/ml 

ระดบั

คะแนน 
dilution  

  1/10 1/20 1/40 1/80 1/160 

25 +1 13 25 50 100 200 

50 +2 15 30 60 120 240 

75 +3 18 35 70 140 280 

100 +4 20 40 80 160 320 

       

 

ภาพที่ 15 ตัวอย่างปฏกิริิยาด้วยวิธ ีserum agglutination test 

ที่มา : สถาบันสขุภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการท่ี 14 การตรวจหาการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัดว้ยวิธี milk I-ELISA 

วิธ ีmilk I-ELISA มีหลักการเหมือนกบัการทดสอบตวัอย่างซีรัมด้วยวิธ ีI-ELISA 

คําอธิบาย 

วิธี milk I-ELISA ใช้ตรวจหาโรคบรูเซลลาของโค กระบือ  แพะ และแกะ จากตัวอย่างนํา้นมในถังรวม 

(bulk milk samples) วิธน้ีีจะพบ FPSR ได้น้อยกว่าเม่ือเปรียบเทยีบกบัการทดสอบด้วยวิธ ีI-ELISA 

การทดสอบด้วยวิธี milk I-ELISA สามารถใช้ชุดทดสอบสาํเรจ็รูปของกรมปศุสัตว์ที่จัดทาํขึ้นโดยสถาบัน

สุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือชุดทดสอบสาํเรจ็รูปที่พัฒนาโดยผู้ผลิตชุดทดสอบ และทดสอบตามคาํแนะนาํ

ของผู้ผลิต 
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ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการท่ี 15 การตรวจหาการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัดว้ยวิธี milk ring test (MRT) 

15.1 วิธี milk ring test ใช้ตรวจในโคนมและกระบือนมเท่าน้ัน และมีหลักการของการทดสอบ คือ การตรวจหา

แอนติบอดีในตัวอย่างนํ้านม โดยใช้แอนติเจนของเช้ือบรูเซลลาที่ ย้อมสี haematoxylin แอนติบอด ี

ที่จาํเพาะในตัวอย่างนํา้นมจะจบักบัแอนตเิจนของเช้ือบรูเซลลา 

15.2 เตมิตัวอย่างนํา้นมในหลอด และเติมแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา ผสมให้เข้ากนั 

15.3 อ่านผล โดยตวัอย่างที่ให้ผลบวกจะพบวงแหวนสม่ีวงในส่วนบนของนํา้นม 

คําอธิบาย 

วิธี MRT ใช้ในการตรวจหาโรคบรูเซลลาในฝูงโคนมและกระบือนมเท่าน้ัน ทั้งน้ี ความไวของวิธีตรวจ 

จะลดลง หากฝูงสัตว์มีจาํนวนโคและกระบือรีดนมมากกว่า 100 ตัวขึ้ นไป จึงต้องปรับจํานวนตัวอย่าง

นํา้นม เพ่ือชดเชยกบั dilution factor จากตวัอย่างนํา้นม ดังน้ี 

- ขนาดของฝงูสตัว์ น้อยกว่า 150 ตวั  ใช้ตวัอย่างนํา้นม ปริมาตร 1 ml 

- ขนาดของฝงูสตัว์ 150-450 ตวั  ใช้ตวัอย่างนํา้นม ปริมาตร 2 ml 

- ขนาดของฝงูสตัว์ 451-700 ตวั  ใช้ตวัอย่างนํา้นม ปริมาตร 3 ml 

ผลบวกลวงอาจเกิดข้ึนได้จากโคและกระบือที่ได้รับการฉีดวัคซีนโรคบรูเซลลาในระยะเวลาที่น้อยกว่า 4 เดือน 

ก่อนการทดสอบ หรือในตัวอย่างนํา้นมที่ปนเป้ือนนมนํา้เหลือง หรือจากโคและกระบือที่เป็นโรคเต้านม

อกัเสบ 

วิธ ีMRT มีขั้นตอนดังน้ี 

1) ตวัอย่างนํา้นมต้องไม่ผ่านการแช่แขง็ การให้ความร้อน การเขย่าที่รุนแรง หรือการเกบ็ไว้นานเกนิ 72 h 

2) วางตัวอย่างนํา้นม และแอนตเิจนของเช้ือบรูเซลลาที่อุณหภมิูห้อง (22
o
C±4

o
C) 

3) เขย่าขวดแอนตเิจนของเช้ือบรูเซลลา 

4) เติมแอนติเจน ปริมาตร 30-50 µl ในตัวอย่างนํา้นม ปริมาตร 1-2 ml (ทั้งน้ี ปริมาตรของตัวอย่าง

นํา้นมอาจเพ่ิมขึ้นได้ตามขนาดของฝงูสตัว์) ผสมให้เข้ากนั 

5) ความสงูของนํา้นมในหลอดทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 25 mm โดยใช้หลอดทดสอบขนาดเลก็ 

6) บ่มที่อุณหภูมิ 37
o
C±2

o
C นาน 1 h หรือ ที่อุณหภูมิ 5

o
C±3

o
C นานข้ามคืน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความไว 

ในการทดสอบและทาํให้อ่านผลได้ง่ายขึ้น 
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7) อ่านและแปลผล 

ตวัอย่างที่ให้ผลบวกจะพบวงแหวนสม่ีวงในส่วนบนของนํา้นม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 ตัวอย่างปฏกิริิยาด้วยวิธ ีmilk ring test โดยหลอดที่ 2,3 ให้ผลการทดสอบเป็นบวก 

ที่มา : สถาบันสขุภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 


	1-ปกนอก-ปกใน
	2-กรรมการวิชาการ
	3-บทนำ
	ประกาศ-แนวปฏิบัติ-ชันสูตรโรคบรูเซลลา
	5-แนวปฏิบัติ-ชันสูตรโรคบรูเซลลา

