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โรคบรูเซลลา (Brucellosis) หรือโรคแท้งติดต่อ มีสาเหตุจากการติดเช้ือแบคทเีรียบรูเซลลา (Brucella spp.) 

เป็นโรคที่ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเล้ียงปศุสัตว์ โรคบรูเซลลา 

เป็นโรคระบาดสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และเป็นโรคที่อยู่ในบัญชีรายช่ือ 

โรคระบาดสตัว์บกขององค์การโรคระบาดสตัว์ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal Health; 

OIE) ดังน้ันประเทศไทยจึงต้องมีวิธกีารชันสูตรโรคบรูเซลลาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน OIE เพ่ือให้ได้ผล

การชันสูตรโรคที่ ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นควรจัดทํา

มาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การชันสตูรโรคบรูเซลลา 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

มนยา เอกทัตร์.  2552.  โรคบรูเซลโลสิสและการชนัสูตรในประเทศไทย.  พิมพ์คร้ังที่ 1.  สถาบัน 

   สขุภาพสตัว์แห่งชาติ, กรงุเทพฯ. 

World Organisation for Animal Health (OIE). 2009.  Chapter 2.4.3 Bovine Brucellosis.  Paris. 

World Organisation for Animal Health (OIE). 2016.  Chapter 2.1.4 Brucellosis (Brucella abortus, 
B. melitensis and B. suis) (Infection with B. abortus, B. melitensis and B. suis).  Paris. 
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มาตรฐานสนิค้าเกษตร 

การชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี กาํหนดการชันสูตรโรคบรูเซลลาในโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ครอบคลุม

ตั้งแต่ตัวอย่างเพ่ือการชันสตูร การตรวจรอยโรค การเพาะแยกและตรวจจาํแนกเช้ือแบคทเีรีย การตรวจหา

สารพันธุกรรม และการตรวจหาการตอบสนองทางภมิูคุ้มกนั 

2. นิยาม 

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 ซ่ึงเม่ือนําไปผ่านกระบวนการทดสอบตามขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกับตัวอย่าง 

ที่ต้องการทดสอบแล้วให้ผลบวก 

2.7 ตัวอย่างควบคุมผลลบ (negative control sample) หมายถึง ตัวอย่างที่ไม่มีเช้ือ ส่วนประกอบของเช้ือ 

หรือแอนติบอดีต่อเช้ือ ซ่ึงเม่ือนําไปผ่านกระบวนการทดสอบตามขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกับตัวอย่าง 

ที่ต้องการทดสอบแล้วให้ผลลบ 

2.8 รอยโรค (lesion) หมายถงึ พยาธสิภาพหรือลักษณะผดิปกติที่ปรากฏในเน้ือเย่ือหรืออวัยวะ 
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3. ขอ้กําหนด 

การชันสูตรโรคบรูเซลลา ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 สาํหรับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละวิธ ี

อาจแตกต่างกันในห้องปฏบัิติการแต่ละแห่ง และต้องเป็นวิธีชันสูตรที่ประกาศโดยองค์การโรคระบาดสัตว์

ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal Health; OIE) หรือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 

ที่เป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ หรือมีการประเมินความใช้ได้ (validation) แล้วว่ามีความไว (sensitivity) 

และความจาํเพาะ (specificity) ในระดบัที่ยอมรับได้ 

ตารางที่ 1 วิธีการชนัสูตรโรคบรูเซลลา 

รายการ วิธีการชนัสูตร 

1. ตัวอย่างเพ่ือการชันสตูร ตรวจสอบและบันทกึข้อมูลของตัวอย่างที่ได้รับ ดงัน้ี 

1.1 ตวัอย่างที่ใช้ในการชันสตูรโรคบรูเซลลา 

1.1.1 โคและกระบือ ให้เกบ็ตัวอย่างอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างร่วมกัน

ดงัต่อไปน้ี 

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 ให้เกบ็ตัวอย่าง ตามข้อ 1.1.1 

1.2 การเกบ็ตัวอย่างต้องป้องกนัการปนเป้ือนจากเช้ือจุลชีพจากสิ่งแวดล้อม 

1.3 เกบ็รักษาตัวอย่างที่อณุหภมิู 4-10˚C นาํตัวอย่างส่งห้องปฏบัิติการภายใน 12 h 

หากไม่สามารถส่งตัวอย่างภายในวันที่ เก็บตัวอย่างได้ ให้แช่แข็งตัวอย่างใน

นํ้าแข็งแห้ง หรือตู้แช่ ที่อุณหภูมิ -20˚C หรือตํ่ากว่า แล้วนําส่งห้องปฏิบัติการ 

ในวันถดัไป 
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รายการ วิธีการชนัสูตร 

2. การตรวจรอยโรค 2.1 ตรวจสภาพของสัตว์เพ่ือดูรอยโรค อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างร่วมกัน 

ดงัต่อไปน้ี 

1) อณัฑะอกัเสบ 

2) มดลูกอกัเสบ 

3) ข้ออกัเสบ 

4) ต่อมนํา้เหลืองบวมโต 

5) เต้านมอักเสบ กรณีที่สงสัยการติดเช้ือบรูเซลลาในแพะและแกะ และบันทกึผล

เพ่ือใช้ประกอบการยืนยันผลการชันสูตรโรค 

2.2 ผู้ปฏิบัติการชันสูตรซาก ควรระมัดระวังสุขอนามัยและใช้อุปกรณ์ป้องกัน 

การตดิเช้ือบรูเซลลาที่เหมาะสมขณะปฏบัิติงาน 

3. การตรวจหา       

และจาํแนกเช้ือบรูเซลลา 

(agent identification) 

ด้วยวิธกีารย้อมส ี

(staining methods) 

3.1 นาํตัวอย่างอวัยวะหรือตัวอย่างที่เป็นของเหลว เช่น รก สารคัดหลั่งจากช่องคลอด 

หรือของเหลวในกระเพาะอาหารของลูกสตัว์ที่แท้ง 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 และตดิสบีานเยน็ 

4. การตรวจหา        

และจาํแนกเช้ือบรูเซลลา  

ด้วยวิธกีารเพาะแยกเช้ือ 

(culture) 

4.1 นําตัวอย่างไปเพาะบนอาหารเล้ียงเช้ือจําเพาะชนิดแข็ง 2 เพลต และ/หรือ 

อาหารเล้ียงเช้ือ selective biphasic 2 ขวด 

4.2 สงัเกตลักษณะโคโลนีบนอาหารเล้ียงเช้ือชนิดแขง็ ต้ังแต่ 4-10 วัน หลังเพาะเช้ือ 

หรือสงัเกตความขุ่นในอาหารเล้ียงเช้ือชนิดเหลว ตั้งแต่ 4-30 วัน หลังเพาะเช้ือ 

4.3 โคโลนีของเช้ือบรูเซลลามีลักษณะกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 mm 

ขอบเรียบ เมื่อมองผ่านอาหารเลี้ ยงเช้ือกับแสงไฟ จะพบโคโลนีโปร่งแสง และมี 

สีนํา้ผึ้ งอ่อน รวมทั้งเม่ือมองจากด้านบน จะพบลักษณะโคโลนีนูน (convex) มีสีขาว 

ระยะต่อมาโคโลนีจะขยายใหญ่ขึ้นและมีสขีุ่น 
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รายการ วิธีการชนัสูตร 

5. การตรวจหา        

และจาํแนกเช้ือบรูเซลลา  

ด้วยวิธกีารตรวจระบุ  

และจาํแนกชนิด รวมทั้ง 

typing (identification 

and typing) 

5.1 การตรวจระบุและจาํแนกเช้ือบรูเซลลา โดยการทดสอบร่วมกันหลายอย่าง 

เช่น ดูลักษณะโคโลนี การเจริญเติบโต ลักษณะของเช้ือหลังการย้อมสีแกรมหรือ 

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

การทดสอบ slide agglutination test กบั polyclonal anti-Brucella serum 

5.2 การตรวจระบุและจําแนกชนิด (species) และ biovar ของเช้ือบรูเซลลา  

โดยการทํา phage sensitivity หรือ phage lysis และการทดสอบ agglutination 

กับ anti-A, -M หรือ -R monospecific sera รวมทั้งการทดสอบความต้องการ 

CO2 ในการเจริญเติบโต การสร้าง H2S และการเจริญเติบโตบนอาหารเล้ียงเช้ือ 

ที่มีส ีbasic fuchsin และ thionin 

5 .3  การ typing ให้ส่งเช้ือบ รูเซลลาชนิดเรียบไปยังห้องปฏิบัติการอ้างอิง  

เช่น สถาบันสขุภาพสตัว์แห่งชาติ กรมปศสุตัว์ 

6. การตรวจหา        

และจาํแนกเช้ือบรูเซลลา  

ด้วยวิธ ีpolymerase 

chain reaction (PCR) 

6.1 วิธ ีPCR มีขั้นตอนดังน้ี 

- สกดัดีเอน็เอ 

- เพ่ิมจาํนวนดีเอน็เอเป้าหมายแบบทวีคูณโดยใช้ไพรเมอร์จาํเพาะให้มีจาํนวน

มากพอที่จะตรวจพบได้ 

- แยกแถบดเีอน็เอด้วยวิธอีเิลก็โทรโฟรีซิส (electrophoresis) 

- ตรวจหาลาํดบัสารพันธุกรรมเพ่ือยืนยันความจาํเพาะของแถบดเีอน็เอ 

7. การตรวจหา        

และจาํแนกเช้ือบรูเซลลา   

สายพันธุว์ัคซีน 

(identification of 

vaccine strains) 

ใช้วิธี PCR โดยใช้ไพรเมอร์จาํเพาะต่อเช้ือสายพันธุ์วัคซีน หรือดูการเจริญเติบโต

ห ลั งจากก ารเพ าะแยก เช้ือ  เพ่ื อ แยกสาย พั น ธุ์ วัค ซีน  B. abortus S19 ,  

B. melitensis Rev.1 และ B. abortus RB51 

8. การตรวจหา 

การตอบสนองทาง

ภมิูคุ้มกนั (detection of 

immune response)  

ด้วยวิธ ีrose bengal test 

(RBT) 

8.1 วิธ ีRBT เป็น buffered Brucella antigen tests โดยมหีลักการของการทดสอบ 

คือ แอนตบิอดใีนตัวอย่างซีรัมจับกบัแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลาในภาวะที่เป็นกรด 

8.2 นําตัวอย่างซีรัมมาผสมกับแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลาที่ย้อมสี rose bengal 

ในอตัราส่วนที่เทา่กนั คนให้เข้ากนับนเพลต 

8.3 อ่านผลจากปฏิกิริยาการเกาะกลุ่ม (agglutination) ที่ 4 min ซ่ึงมีลักษณะ

คล้ายตะกอนละเอยีด/หยาบ สามารถมองเหน็ได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า 
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9. การตรวจหา 

การตอบสนองทาง

ภมิูคุ้มกนัด้วยวิธ ี

fluorescence 

polarisation assay 

(FPA) 

9.1 วิธี FPA มีหลักการของการทดสอบ คือ การตรวจหาแอนติบอดีในตัวอย่าง

ซีรัม โดยใช้แอนติเจนของเช้ือบรูเซลลาที่เคลือบด้วยสารเรืองแสง (fluorescein 

isothiocyanate; FITC) และตรวจวัดระดับการเรืองแสงโดยใช้เคร่ือง fluorescence 

polarisation analyser 

8.2 นาํตัวอย่างซีรัมมาเจือจางในระดับความเข้มข้นต่างๆ และอ่านค่าการกระจาย

ของแสง (light scatter) ของตัวอย่างซีรัมด้วยเคร่ือง fluorescence polarisation 

analyser คร้ังที่ 1 

9.3 ผสมแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลากับตัวอย่างซีรัม (จากข้อ 9.2) ทิ้ งไว้ 2 min 

และอ่านค่าการกระจายของแสงของตัวอย่างซีรัมด้วยเคร่ือง fluorescence 

polarisation analyser คร้ังที่ 2 

9.4 แปลผลโดยการนาํผลต่างระหว่างค่าการกระจายของแสง คร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 1 

ไปเปรียบเทียบกับค่า threshold level ที่ห้องปฏิบัติการได้ทดสอบความใช้ได้ 

(validation) แล้ว 

10. การตรวจหา       

การตอบสนองทาง

ภมิูคุ้มกนัด้วยวิธ ี

complement fixation 

test (CFT) 

10.1 วิธ ีCFT มีหลักการของการทดสอบ คือ การตรวจหาแอนติบอดีในตัวอย่าง

ซีรัม โดยแอนติบอดีที่จําเพาะจับกับแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา เกิดเป็น

แอนติบอดี-แอนติเจนเชิงซ้อน (antibody-antigen complex) และคอมพลีเมนต ์

(complement) ที่เติมลงไปจะจับกับแอนติบอดี-แอนติเจนเชิงซ้อน ปฏิกิริยา 

ที่เกิดขึ้ นจะมองเห็นได้ด้วยการเติมเม็ดเลือดแดงที่ผ่านกระบวนการทาํให้ไวต่อ

การกระตุ้น (sensitised red blood cell) ส่วนคอมพลีเมนต์ที่ไม่ได้ทาํปฏิกิริยาจะ

จับกับเม็ดเลือดแดง ทาํให้เม็ดเลือดแดงแตก ทั้งน้ี การแตกของเม็ดเลือดแดง 

(hemolysis) ดูได้จากสีของฮีโมโกลบินในของเหลวส่วนบนและตะกอนของ 

เมด็เลือดแดง ซ่ึงจะเป็นสดัส่วนกบัระดบัของแอนติบอดีที่จาํเพาะในตัวอย่างซีรัม 

10.2 อ่านผลการให้คะแนนตามร้อยละของการแตกของเมด็เลือดแดงในการทดสอบ 

และเปล่ียนคะแนนดังกล่าวเป็นหน่วยของ international complement fixation 

test units per milliliter (ICFTU/ml) 

11. การตรวจหา 

การตอบสนองทางภมิูคุ้มกนั

ด้วยวิธ ีindirect enzyme-

linked immunosorbent 

assay (I-ELISA) 

11.1 วิธ ีI-ELISA มีหลักการของการทดสอบ คือ การตรวจหาแอนติบอดีในตัวอย่าง

ซีรัมที่จับกับแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา ชนิด smooth lipopolysaccharide (S-LPS) 

และบ่งช้ีการเกดิปฏกิริิยา โดยใส่ antiglobulin-enzyme conjugates 

11.2 วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ืองอ่านผลอไีลซา (ELISA reader) 
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12. การตรวจหา 

การตอบสนองทาง

ภมิูคุ้มกนัด้วยวิธ ี

competitive enzyme-linked 

immunosorbent assay 

(C-ELISA) 

12.1 วิธ ีC-ELISA มีหลักการของการทดสอบ คือ การตรวจหาแอนติบอดีในตัวอย่าง

ซีรัม โดยการที่แอนติบอดีกับแอนติบอดีโคลนเดี่ยว (monoclonal antibody; 

MAb) ที่ตดิฉลากด้วยเอนไซม์ แย่งจับกบัแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา 

12.2 วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ืองอ่านผลอไีลซา (ELISA reader) 

13. การตรวจหา       

การตอบสนอง         

ทางภมิูคุ้มกนัด้วยวิธี 

serum agglutination test 

(SAT) 

13.1 วิธี SAT มีหลักการของการทดสอบ คือ การตรวจหาแอนติบอดีในตัวอย่าง

ซีรัมที่เกาะกลุ่มกนักบัแอนตเิจนของเช้ือบรูเซลลา และเกดิปฏกิริิยาการเกาะกลุ่ม 

13.2 นําตัวอย่างซีรัมมาผสมกับแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา โดยมีการเจือจาง

ตวัอย่างซีรัมแบบอนุกรม คนให้เข้ากนัในหลอดหรือเพลต 

13.3 อ่านผลจากปฏกิริิยาการเกาะกลุ่ม 

14. การตรวจหา       

การตอบสนอง         

ทางภมิูคุ้มกนัด้วยวิธี 

milk I-ELISA 

วิธ ีmilk I-ELISA มีหลักการเหมือนกบัการทดสอบตัวอย่างซีรัมด้วยวิธ ีI-ELISA 

15. การตรวจหา       

การตอบสนอง         

ทางภมิูคุ้มกนัด้วยวิธี 

milk ring test (MRT) 

15.1 วิธี milk ring test ใช้ตรวจในโคนมและกระบือนมเท่าน้ัน และมีหลักการ

ของการทดสอบ คือ การตรวจหาแอนติบอดีในตัวอย่างนํา้นม โดยใช้แอนติเจน

ของเช้ือบรูเซลลาที่ย้อมสี haematoxylin แอนติบอดีที่จาํเพาะในตัวอย่างนํา้นมจะจับ

กบัแอนตเิจนของเช้ือบรูเซลลา 

15.2 เติมตัวอย่างนํา้นมในหลอด และเติมแอนติเจนของเช้ือบรูเซลลา ผสมให้เข้ากนั 

15.3 อ่านผล โดยตวัอย่างที่ให้ผลบวกจะพบวงแหวนสม่ีวงในส่วนบนของนํา้นม 
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