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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
การชนัสูตรโรควัณโรคในโคและกระบือ 

1. บทนํา 

 วัณโรคในโคและกระบือมีสาเหตุหลักเกิดจากการติดเชื้อ มัยโคแบคทีเรียม โบวิส (Mycobacterium 
bovis) ลักษณะรอยโรคที่พบบอยคือ มีลักษณะเฉพาะเปนเม็ดตุมเล็กๆ เรียก ทูเบอรเคิล (tubercle) สวน
ใหญพบเปนโรคแบบเรื้อรัง แตอาจพบลักษณะเฉียบพลันมีอาการรุนแรงไดบาง สามารถพบรอยโรคไดใน
อวัยวะทั่วไป แตพบมากที่ตอมน้ําเหลือง (บริเวณสวนหัวและคอ) ปอด ลําไส ตับ และชองอก โดยทั่วไปการ
ทดสอบโรคในสัตวมีชีวิตนิยมใชวิธีการทดสอบโรคทางผิวหนัง   เพราะโรคนี้ทําใหสัตวเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ
ได โดยการฉีดแอนติเจน เชน โบไวนทูเบอคูลิน (bovine tuberculin) เขาหนังและอานผลการทดสอบหลัง
ฉีด 3 วัน (72 ช่ัวโมง) วิธีนี้เปนวิธีมาตรฐานสากลที่นิยมใชในการรับรองการตรวจโรควัณโรคเมื่อมีการซื้อ
หรือขายสัตว การทดสอบดังกลาวเปนหนึ่งในหลายๆ วิธีที่อาศัยหลักการตอบสนองของรางกายสัตวที่เรียก 
วา ดีเลย ไฮเปอรเซนซิติวิตี (delayed hypersensitivity) เปนภูมิไวเกินที่เกิดขึ้นแบบเนิ่นชา  คือเกิดขึ้น
ภายใน 24 ถึง 48 ช่ัวโมงหลังแอนติเจนเขาสูรางกาย หรือหากแบงตามแบบของ Coombs and Gell 
(1975) จะจัดอยูในปฏิกิริยาภูมิไวเกินชนิดที่ส่ี (type IV reaction) ซึ่งเปนปฏิกิริยาที่เกิดจากลิมโฟไซต
กลุมทีเซลล (T cells) ที่ถูกกระตุนโดยเฉพาะ (specifically sensitized T cell lymphocyte) กับแอนติเจน 
และมีการหลั่งสารที่เรียกรวมๆ กันวา ลิมโฟไคน (lymphokines) และพบวาในบริเวณที่ฉีดแอนติเจนเขาไป
จะมีการอักเสบและการเขามารวมตัวกัน (infiltration) ของเซลลเม็ดเลือดขาวที่มีนิวเคลียสเดี่ยว 
(mononuclear leucocyte) 

กลไกที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางผิวหนังหลังฉีดแอนติเจน เชน สารพีพีดี (tuberculin 
purified protein derivative, PPD) เขาหนังในสัตวที่มีภูมิไวเกินชนิดที่ส่ีนั้น จะพบวาในระยะแรกๆ 
แอนติเจนจะกระจายออกไปอยางรวดเร็ว และใน 5 ช่ัวโมงตอมาจะเหลืออยูเพียง 10–20% ของแอนติเจน
ที่ฉีด เนื่องจากถูกเก็บกักโดยแมคโครฟาจ (macrophage) ระยะนี้จะมีการอักเสบเล็กนอยเกิดขึ้น ไมมี
ความแตกตางกันระหวางสัตวปกติกับสัตวที่มีภูมิไวเกิน ในระยะตอมาจะมีการบวมแดงและมีลักษณะแข็ง 
(erythema and induration) เกิดขึ้น ซึ่งเกิดมากที่สุดในระยะเวลา 24–48 ช่ัวโมงภายหลังฉีด และเซลลที่
แทรกซึมนั้น สวนใหญเปนลิมโฟไซตและแมคโครฟาจ ที่เปนเชนนี้เพราะในระยะที่มีการอักเสบนอยๆ นั้น 
ทีเซลลที่ถูกกระตุน (sensitized T cell) ซึ่งมาทางกระแสเลือดไดมาพบกับแอนติเจนและทําปฏิกิริยากัน 
เกิดมีการหลั่งสารพวกลิมโฟไคนออกมา การหลั่งสารซึ่งยับยั้งการเคลื่อนที่ของแมคโครฟาจ (macrophage 
migration inhibitory factor, MIF) ทําใหแมคโครฟาจไมเคลื่อนหางออกไปจากบริเวณที่ฉีดแอนติเจน แต 
MIF ไมมีผลตอเม็ดเลือดขาวชนิดหลายนิวเคลียส (polymorphonuclear leukocyte, PMN) ทําให 
PMN ที่เขามาในบริเวณนั้นสามารถเคลื่อนออกไปได นอกจากนั้น สารกระตุนผิวหนัง (skin reactive 
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 factor, SRF) ที่หลั่งออกมา จะทําใหมีการอักเสบเฉพาะที่และมีการซึมผาน (permeability) หลอดเลือด
ไดสูงข้ึน 

2. การชันสูตร 

 วิธีการทดสอบโรคทางผิวหนัง ถือเปนวิธีชันสูตรมาตรฐานในการชันสูตรโรควัณโรคในโคและ
กระบือที่มีชีวิต เดิมใช heat-concentrated synthetic medium (HCSM) เปนสารในการทดสอบ แต
ปจจุบันนิยมใช PPD เนื่องจากมีความจําเพาะ (specificity) มากกวา มีการใชอยางแพรหลายและหลาย
บริษัทผลิตจําหนาย การทดสอบโรคนั้นอาจใช bovine tuberculin เพียงชนิดเดียว (single intradermal 
test) หรือใชวิธีเปรียบเทียบ (intradermal comparative test) โดยมีการใชเอเวียนทูเบอรคูลิน (avian 
tuberculin) และ bovine tuberculin ในการทดสอบ สําหรับตําแหนงที่ทดสอบโดยทั่วไปนิยมใชบริเวณ
กลางแผงคอ (mid-neck) แตสามารถใชบริเวณโคนหาง (caudal fold of the tail) ก็ได แมวาที่แผงคอจะ
มีความไวตอการทดสอบ (sensitive) แตสามารถเพิ่มความไวของการทดสอบที่โคนหางไดโดยการเพิ่ม
ปริมาณสารทดสอบ 

2.1  อุปกรณและสารทดสอบ 

1) Tuberculin PPD (bovine) : เปนสารละลายปลอดเชื้อของสารสกัดโปรตีนของเชื้อ 
Mycobacterium bovis (strain AN5) ที่เจริญบนอาหารสังเคราะหและผานการกรองหลังขบวนการฆาเช้ือ
ดวยวิธีผานความรอน มีหนวยความเขมขนเปน มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  (Weybridge reference standard) 

2) กระบอกฉีดยาขนาดเล็ก (Tuberculin syringe) : กระบอกฉีดยาที่ใชตองมีความแข็งแรง
เพียงพอตอการใชงาน สามารถผานการฆาเช้ือดวยวิธีการตม มีปริมาตรที่มีการสอบเทียบอยางนอยในชวง 
0.1 มิลลิลิตร 

3) เข็ม : ขนาดของเข็มที่ใชมีความสําคัญมาก ตองไมกวางหรือยาวเกินไปซึ่งจะสงผลใหปริมาณ
สารที่ฉีดไมถูกตองหรือสูญเสียไป โดยทั่วไปนิยมใชเบอร 26 (เสนผานศูนยกลาง 0.45 มิลลิเมตร) มี
ความยาว 3 ถึง 4 มิลลิเมตร 

4) เครื่องมือวัดความหนาของผวิหนัง (Callipers) 

5) อุปกรณที่ใชทดสอบโรคตองสะอาดปราศจากเชื้อกอนนําไปใชทุกครั้ง และตองปลอด
จากสารเคมีหรือสารฆาเช้ือ (antiseptic) ใดๆ เนื่องจากอาจมีผลตอสารทดสอบหรือผลการทดสอบได 

6)  ควรเก็บรักษาสารทดสอบในที่ไมใหถูกแสง มีอุณหภูม ิ2 ถึง 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง 

2.2  วิธีการทดสอบ 

การทดสอบโรคทางผิวหนัง ใชวิธีตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง  
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2.2.1 ทดสอบโดยใชแอนติเจนชนิดเดียว (single intradermal test)  

โดยการฉีดสารทดสอบขนาด 0.1 มิลลิลิตร (2,000 international unit) เขาหนังบริเวณโคนหาง 
และไมควรฉีดเขารางกายสัตวเกิน 0.2 มิลลิลิตร ทั้งนี้เนื่องจากความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
ผลทดสอบเปนที่ยอมรับในระดับสากล กอนทําการทดสอบบริเวณที่ฉีดจะตองสะอาด (ไมควรใชสารเคมี
หรือยาฆาเชื้อใดๆ) หลังฉีดควรมีการตรวจสอบวามีการฉีดเขาตําแหนงที่ถูกตองหรือไม โดยการสังเกต
หรือคลําตําแหนงที่ฉีด พบตุมใสเล็กๆ หรือไม ในบางกรณีอาจตองทําการวัดความหนาของผิวหนังกอนทํา
การฉีดดวยเครื่องวัดความหนาของผิวหนัง 

2.2.2 ทดสอบโดยใชแอนติเจนมากกวา 1 ชนิด (intradermal comparative test)   

ขนาดของสารทดสอบที่ใชตองไมนอยกวา 2,000 IU ของ bovine tuberculin และ avian 
tuberculin โดยตําแหนงที่ฉีดสารทดสอบทั้งสองชนิดควรมีระยะหางกัน 12 ถึง 15 เซนติเมตร บนบริเวณ
แผงคอดานเดียวกัน ตองมีการทําเครื่องหมายระบุตําแหนงและบันทึกความหนาของผิวหนังกอนการ
ทดสอบ เพ่ือใชเปรียบเทียบในการอานผล ในสัตวขนาดเล็กหรือลูกสัตวอาจฉีดบริเวณกึ่งกลางสวนที่สาม
ของแผงคออยางละขางก็ได 

3. การอานผล 

3.1 อานผลหลังฉีดสารทดสอบ 72 ช่ัวโมง ใหอานผลการทดสอบวาเปนบวก เมื่อพบมีการบวมตรง
บริเวณที่ฉีด ลักษณะการบวมที่พบจะแตกตางกันไปในแตละราย อาจมีลักษณะแนน กลม ยกขอบนูน 
บางครั้งอาจนิ่มและกระจายออก พบลักษณะเนื้อตายเฉพาะที่ การบวมน้ํา การอักเสบ ฯลฯ เกณฑการตัดสิน
ใหวัดจากขนาดของเม็ดตุมผิวหนัง มีดังนี้ 

ความหนาของผิวหนังที่เพิ่มขึ้น เกณฑตัดสิน 
นอยกวา 2 มิลลิเมตร ใหผลลบ     (negative) 
ระหวาง 2 – 5 มิลลิเมตร ใหผลสงสัย  (inconclusive) 
ตั้งแต 5 มิลลิเมตร ข้ึนไป ใหผลบวก    (reactor) 

3.2 ใหดูการเปลี่ยนแปลงหรืออักเสบของบริเวณที่ฉีดประกอบการพิจารณาดวย อยางไรก็ตามในฝูงที่มี
ประวัติพบสัตวปวยเปนวัณโรค เมื่อพบมีการบวมที่สามารถเห็นหรือสัมผัสไดควรอานเปนผลบวกตอการ
ทดสอบ 

3.3 การทดสอบซ้ํา ใหดําเนินวิธีการทดสอบเชนเดียวกับที่กลาวมา โดยใหทิ้งชวงหางอยางนอย 60 วัน  
นับจากวันที่ทําการฉีดทดสอบครั้งลาสุด 
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4. ขอกําหนดในการปฏิบัติงานทดสอบโรค 

4.1 ควรศึกษาข้ันตอนรายละเอยีดใหเขาใจอยางถองแทกอนลงมือปฏิบัต ิ

4.2 ปฏิบัติหนาทีด่วยความซื่อสัตยและรับผดิชอบตองาน 

4.3 ผูที่ทําการทดสอบตองอานผลดวยตนเอง 

4.4 ไมควรมีการใชสารเคมีหรือยาฆาเช้ือใดๆ ในการทดสอบโรค 

4.5 หากมีการเก็บตัวอยางเลือด ควรเก็บตัวอยางกอนทดสอบโรค 

4.6 กรณีเก็บตัวอยางเลือดที่โคนหางพรอมกับการทดสอบโรคที่โคนหาง ผูปฏิบัติตองเพ่ิมความระมัดระวัง
ในการหยุดเลือดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือปองกันการบวมจากการเก็บตัวอยางเลือดอันสงผลถึงการอานผล
การทดสอบโรค 

4.7 ในกรณีที่ตองการทดสอบโรคซ้ํา ตองทิ้งชวงหางอยางนอย 60 วัน 

4.8 ควรมีการจดบนัทึกขอมูลประวัติฟารมและโคที่ครบถวนและตอเนื่อง 

4.9 หากการทดสอบมีการฉีดหลายครั้งในระหวางการทดสอบ ตองระวังมิใหน้ํายาทดสอบเขาสูรางกาย
รวมแลว ปริมาตรไมเกิน 0.2 มิลลิลิตร 

4.10 ในระหวางปฏิบัติงานหากถูกเข็มทิ่มแทง ใหรีบรีดเลือดออกใหมากที่สุด แลวทําความสะอาด
บริเวณแผลเพื่อปองกันการเกิดเนื้อตายและการติดเชื้อ 




