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การเฝ้าระวังเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในสัตว์จากโรงฆา่สัตว์ 
ในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี  

เพชรรัตน์ ศักดินันท์1*, ตระการศักด์ิ แพไธสง1, รัตติยา นาคสุวรรณ1, นิรมล ศรีวงษา2  
 

บทคัดย่อ 

ที่มาของการศึกษา: ต้ังแต่ปี 2543 ที่มีรายงานพบโรคเมลิออยด์ในสัตว์ซึ่งมีสาเหตุจากการติด
เช้ือ Burkholderia pseudomallei เกิดขึ้นเป็นประจําในจังหวัดราชบุรีและมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ข้อสังเกตดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีมีโรคเมลิออยด์เป็นโรคประจําถิ่น ดังน้ันจําเป็นต้องมี
การเฝ้าติดตามตรวจสอบเพ่ือให้ทราบถึงสภาวะการติดเช้ือ B. pseudomallei ในสัตว์ 

วิธีการ: เก็บตัวอย่างอวัยวะและเนื้อเย่ือแบบเจาะจงเฉพาะที่มีรอยโรคจากซากสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
ในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเมษายน 2560 จํานวน 400 ตัวอย่าง 
จากน้ันทําการเพาะเ ช้ือและจําแนกชนิดเ ช้ือ ทดสอบความไวเ ช้ือต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธี broth 
microdilution และตรวจสอบรูปแบบทางพันธุกรรมของเช้ือโดยวิธี pulsed field gel electrophoresis 
(PFGE)  

ผล: ผลการเพาะเช้ือโดยรวมพบ B. pseudomallei 23.3% (93/400) โดยตัวอย่างอวัยวะและ
เน้ือเย่ือที่เก็บจากซากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครปฐมพบเช้ือ 26.0% (52/200) ส่วนตัวอย่างที่เก็บจาก
โรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดราชบุรีพบเช้ือจากอวัยวะและเนื้อเย่ือจากซากสุกร 20.8% (40/192) และซากแพะ 
100% (1/1) แต่ไม่พบ B. pseudomallei จากซากโคเนื้อ (0/7) ลักษณะรอยโรคที่พบเช้ือจําแนกเป็นแบบฝี
หนอง 40.7% (81/199) เย่ือหุ้มอวัยวะอักเสบ 7.4% (9/121) มีเลือดคั่ง 4.2% (1/24) เป็นหย่อมสีขาว 
2.7% (1/37) และมดลูกอักเสบ 100% (1/1) ผลเพาะเช้ือจากตัวอย่างที่มีรอยโรคแบบฝีหนองพบ  
B. pseudomallei จากม้าม 53.2% (33/62) ตับ 40.4% (36/89) ปอด 23.8% (10/42) และต่อมนํ้าเหลือง 
66.7% (2/3) การทดสอบความไวเช้ือต่อยาต้านจุลชีพพบว่าเช้ือมีความไวสูงสุด 100% (93/93) ต่อยา 
ceftazidime และ imipenem รองลงมาคือ amoxicillin-clavulanic acid 98.9% (92/93), doxycycline 
92.5% (86/93) และ  tetracycline 91.4% (85/93) ในขณะที่ ยา  trimethoprim-sulfamethoxazole มี
ประสิทธิผลต่อเช้ือเพียง 34.4% (32/93) ผลการตรวจสอบรูปแบบทางพันธุกรรมพบเช้ือมีลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
แตกต่างกัน จํานวน 46 รูปแบบ เช้ือซึ่งแยกได้จากตัวอย่างที่เก็บจากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครปฐมพบ 31 
รูปแบบ และจากจังหวัดราชบุรีพบ 17 รูปแบบ  

สรุป: การศึกษาครั้งน้ีดําเนินการเฉพาะในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่ามีสัตว์ติดเช้ือ B. pseudomallei รวมอยู่ในกลุ่มสัตว์สุขภาพดีที่เข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ อวัยวะที่พบการติดเช้ือ
ได้บ่อยคือม้าม ตับ และปอด ซึ่งส่วนใหญ่พบเช้ือได้จากรอยโรคแบบฝีหนอง โดยเช้ือที่พบมีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมสูง อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่อาจมีสัตว์ติดเช้ือ B. pseudomallei ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ดังน้ัน
การเฝ้าระวังโรคเมลิออยด์ในสัตว์ควรดําเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือให้การป้องกัน ควบคุม และ
กําจัดโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

คําสําคัญ: Burkholderia pseudomallei สัตว์ โรงฆ่าสัตว์ นครปฐม ราชบุรี 
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Monitoring of Burkholderia pseudomallei in Animals from Slaughterhouses  
in Nakhon Pathom and Ratchaburi Provinces  

Petcharat Sakdinun1*, Trakarnsak Paethaisong1, Rattiya Naksuwan1, Niramol Sriwongsa2  
Abstract 

Backgrounds: Since 2000, that melioidosis in animals caused by Burkholderia 
pseudomallei has occurred regularly in Ratchaburi province and the number has increased 
continuously. This observation indicated that, where melioidosis is endemic. Therefore, the 
monitoring is needed to reveal the situation of B. pseudomallei infection in animals. 

Methods: A total of 400 samples were collected by purposive sampling from 
organs and tissues containing gross lesion, during a period from November 2016 to April 2017. 
Then, proceed with bacterial cultivation and identification, antimicrobial susceptibility testing by 
broth microdilution and genetic pattern analysis using pulsed field gel electrophoresis (PFGE).  

Results: Overall, bacterial cultivation was identified to B. pseudomallei 23.3% 
(93/400). The specimens which collected from carcasses of pigs slaughtered in Nakhon 
Pathom province detected 26.0% (52/200), while in Ratchaburi province was isolated from 
carcasses of pigs 20.8% (40/192) and goat 100% (1/1), but not detected B. pseudomallei 
from beef cattle (0/7). Gross lesion which observed B. pseudomallei infection was abscesses 
40.7% (81/199), inflammation of capsule 7.4% (9/121), congestion 4.2% (1/24),  white foci 
2.7% (1/37) and pyometra 100% (1/1). In specimens containing abscesses, B. pseudomallei 
was detected from spleen 53.2% (33/62), liver 40.4% (36/89), lung 23.8% (10/42) and lymph 
node 66.7% (2/3). Antimicrobial susceptibility testing was found hightly susceptible 100% 
(93/93) to ceftazidime and imipenem followed by amoxicillin-clavulanic acid 98.9% (92/93), 
doxycycline 92.5% (86/93) and tetracycline 91.4% (85/93), but the effectiveness of 
trimethoprim-sulfamethoxazole was 34.4% (32/93). While, the genetic pattern analysis 
showed the DNA fingerprinting 46 different patterns.  The strains isolated from specimens 
that collected from slaughterhouses in Nakhon Pathom province were presented 31 
patterns and Ratchaburi province 17 patterns. 

Conclusions: This study was conducted only in Nakhon Pathom and Ratchaburi 
provinces. The findings showed that it has B. pseudomallei infected animals included in 
healthy animals slaughtered in slaughterhouses. The most isolates were detected in spleen 
liver and lung which contained abscesses and the detected strains were presented highly 
genetic diversity. However, in other area might be found B. pseudomallei infection in 
animals. The monitoring program of melioidosis in animals should be implemented 
throughout Thailand, in order to the efficiency of prevention, controlling and eradication 
melioidosis. 
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บทนํา 
Burkholderia pseudomallei เป็นเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ รูปแท่ง สาเหตุของโรคเมลิออยด์ 

(melioidosis) โรคติดเช้ือที่พบได้ทั้งในคนและสัตว์หลายชนิด ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร อูฐ ม้า ชะนี 
ลิง จระเข้ สุนัข ไก่ นก และปลา (Godoy et al., 2003; Kongkaew et al., 2017) โรคเมลิออยด์เป็นโรคที่
พบบ่อยทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 
มาเลเซีย เวียดนาม ลาว ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย (Godoy et al., 2003) ในภูมิภาคที่มีโรคเมลิออยด์เป็น
โรคประจําถิ่นมักพบเช้ือ B. pseudomallei ได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม ดิน และน้ํา ในดินพบเช้ือได้ต้ังแต่บริเวณ
ผิวหน้าดินและลึกลงไปใต้ผิวดินถึงระดับ 90 เซนติเมตร (Manivanh et al., 2017; Rolim et al., 2009) 
ส่วนในนํ้าพบเช้ือได้จากแหล่งนํ้าต่างๆ ทั้งจากแม่นํ้า นาข้าว ทะเลสาบ บ่อนํ้า รวมถึงนํ้าที่ใช้ด่ืมก็พบเช้ือน้ี
เช่นกัน (Vongphayloth et al., 2012; Limmathurotsakul et al., 2014) เช้ือ B. pseudomallei ผ่าน
เข้าสู่ร่างกายได้โดยการกิน การสูดดม หรือทางบาดแผลและรอยถลอกของผิวหนัง ลักษณะการก่อโรคมักไม่มี
อาการที่จําเพาะแต่อาจแสดงอาการคล้ายกับโรคติดเช้ืออ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับภาวะหรือตําแหน่งที่มีการติดเช้ือ เช่น 
เป็นไข้ ไอ มีเสมหะ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ หรือมีข้อบวม หรืออาจจะไม่แสดงอาการทางคลินิกแต่พบรอย
โรคจากการติดเช้ือเรื้อรังซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะฝีหนองที่ตับ ม้าม ปอด ไต ต่อมนํ้าเหลือง ผิวหนัง หรือตาม
อวัยวะอ่ืนๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะการเกิดโรคในสัตว์มักไม่แสดงอาการป่วยแต่จะปรากฏรอยโรคแบบ 
ฝีหนองตามอวัยวะต่างๆ และพบเช้ือ B. pseudomallei ได้จากการเพาะเช้ือ (เจษฎาและคณะ, 2557) 

อย่างไรก็ตามการเฝ้าระวังโรคเมลิออยด์ในสัตว์ทางห้องปฏิบัติการในปัจจุบันใช้วิธีการตรวจหา
แอนติบอดีต่อเช้ือ B. pseudomallei ด้วยวิธี indirect haemagglutination (IHA) โดยในปี 2560 พบ
ตัวอย่างซีรัมสัตว์จากจังหวัดราชบุรีให้ผลบวกต่อการทดสอบโรคเมลิออยด์เพียง 2.02% (กรมปศุสัตว์, 2560) 
ทั้งน้ีการทดสอบโรคด้วยวิธี IHA มีความจําเพาะค่อนข้างตํ่าและการพบแอนติบอดีจากการทดสอบแสดงว่า
เคยมีการสัมผัสเช้ือมาก่อน ซึ่งการพบภูมิคุ้มกันต่อเช้ือในระดับสูงมีโอกาสตรวจพบได้ในแหล่งที่มีโรคเมลิออยด์
เป็นโรคประจําถิ่น (Harris et al., 2009) ส่วนการเพาะแยกเช้ือจากสิ่งส่งตรวจจากสัตว์ที่ยังมีชีวิต เช่น nasal 
swab, throat swab, rectal swab, ปัสสาวะ และอุจจาระ มักพบเช้ือชนิดอ่ืนปนเป้ือนเป็นจํานวนมากทําให้
ไม่พบหรือไม่สามารถสังเกตเห็นเช้ือ B. pseudomallei ที่อาจจะมีปริมาณน้อยและเจริญเติบโตช้ากว่าเช้ือ
แบคทีเรียชนิดอ่ืนๆ ดังน้ันการเฝ้าระวังเช้ือ B. pseudomallei ในสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์โดยการเพาะเชื้อจาก
อวัยวะและเน้ือเย่ือที่มีรอยโรคเป็นอีกหน่ึงวิธีในการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกที่จะทําให้ทราบถึงการติดเช้ือในกลุ่ม
สัตว์ที่ไม่แสดงอาการทางคลินิก ข้อมูลที่ได้สามารถนําไปประกอบการกําหนดมาตรการในระบบเฝ้าระวังโรค
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน ควบคุมและกําจัดโรคเมลิออยด์ในสัตว์ 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ตัวอย่างอวยัวะและเน้ือเยือ่ 

เก็บตัวอย่างอวัยวะและเน้ือเย่ือจากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2559 ถึงเมษายน 2560 จําแนกเป็นโรงฆ่าสุกร โคเนื้อ และแพะ จํานวน 6, 1 และ 1 แห่ง 
ตามลําดับ รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างอวัยวะและเน้ือเย่ือใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) โดยในข้ันตอนการตรวจซากของโรงฆ่าสัตว์ (postmortem examination) เมื่อพนักงานตรวจ
โรคสัตว์ในโรงฆ่าหรือผู้ประกอบการโรงฆ่าพบอวัยวะหรือเน้ือเย่ือที่มีรอยโรค ได้แก่ ฝี (abscesses) เย่ือหุ้ม
อวัยวะอักเสบ (inflammation of capsule) เลือดคั่ง (congestion) จุดเลือดออก (petechial haemorrhage) 
มีจุดหรือหย่อมสีขาว (white spot or foci) รวมถึงลักษณะที่ผิดปกติอ่ืนๆ เช่น มีถุงนํ้า (cyst) หรือมดลูกอักเสบ
แบบมีหนอง (pyometra) ให้ทําการเก็บตัวอย่างทุกอวัยวะที่พบรอยโรคโดยเก็บทั้งช้ินใส่ถุงพลาสติกปราศจาก
เช้ือ 1 ตัวอย่างต่อ 1 ถุง ระบุชนิดตัวอย่างและจังหวัดที่ต้ังโรงฆ่าสัตว์ จากน้ันนําถุงตัวอย่างแช่ในถังนํ้าแข็งส่ง
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ภายใน 24 ช่ัวโมง เจ้าหน้าที่ด้านพยาธิวิทยาทําการ
ตรวจสอบลักษณะรอยโรคด้วยตาเปล่าอย่างละเอียดพร้อมทั้งบันทึกและจัดเก็บข้อมูล 
การเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการ 

ใช้อาหารเลี้ยงเช้ือ Ashdown broth และ MacConkey agar ที่มีส่วนผสม gentamicin 8 mg/L 
ในการเพาะเช้ือ B. pseudomallei จําแนกชนิดเช้ือเบ้ืองต้นโดยการคัดเลือกโคโลนีที่มีลักษณะเหี่ยวย่น  
ผิวขรุขระ สีชมพู เป็นประกายวาว มีกลิ่นคล้ายไอระเหยของดินหลังฝนตก นํามาตรวจสอบคุณสมบัติทาง
ชีวเคมี จากนั้นยืนยันชนิดเช้ือด้วยวิธี polymerase chain reaction (PCR) และเก็บรวบรวมเช้ือทั้งหมดใน 
skim milk ที่อุณหภูมิ -80 C ในช่วงเวลาเดียวกันเพาะเช้ือจากตัวอย่างอวัยวะและเนื้อเย่ือทั้งหมดด้วย
อาหารเลี้ยงเช้ือ 5% sheep blood agar และ MacConkey agar เพ่ือหาเช้ือแบคทีเรียก่อโรคชนิดอ่ืนโดย
ดําเนินการตามคู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคแบคทีเรียและเช้ือราทางด้านสัตวแพทย์ (Carter and Cole, 1990) 
การทดสอบความไวเช้ือต่อยาต้านจุลชีพ 

ทดสอบหาค่า minimal inhibitory concentrations (MIC) ด้วยวิ ธี broth microdilution  
โดยใช้ยาต้านจุลชีพ 6 ชนิด ได้แก่ amoxicillin-clavulanic acid, ceftazidime, doxycycline, imipenem, 
tetracycline และ trimethoprim-sulfamethoxazole ควบคุมคุณภาพผลการทดสอบด้วยเช้ืออ้างอิง
มาตรฐาน Escherichia coli ATCC 25922 และ Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 และใช้ค่า 
breakpoints ตามมาตรฐาน Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2016) 
การตรวจสอบรูปแบบพันธุกรรม  

ตรวจสอบรูปแบบทางพันธุกรรมของเช้ือ B. pseudomallei ด้วยวิ ธี pulsed field gel 
electrophoresis (PFGE) โดยใช้เอนไซม์ SpeI ในการตัดย่อย genomic DNA จากน้ันเตรียม DNA และ 
agarose block โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Thong et al. (1994) และแยกแถบ DNA ใน PFGE agarose 
โดยใช้เครื่อง CHEF-DR® III pulsed field electrophoresis systems (Biorad, USA) ก่อนย้อมสีแผ่นเจล
ด้วยสารละลาย ethidium bromide 10 mg/ml อ่านผลภายใต้แสง UV และบันทึกภาพด้วยเครื่อง GelDoc-
It imaging system (UVP, USA) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Bio1D++ (Vilber Lourmat, Germany) 

ผลและวิจารณ์ 
ผลการเพาะเชื้อโดยรวมพบ B. pseudomallei 23.3% (93/400) ตัวอย่างอวัยวะและเนื้อเย่ือที่

เก็บจากซากสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครปฐมพบเช้ือ 26.0% (52/200) ในขณะที่จังหวัดราชบุรีพบเช้ือจาก
อวัยวะและเน้ือเย่ือของซากสุกร 20.8% (40/192) และซากแพะ 100% (1/1) ส่วนตัวอย่างซากโคเน้ือไม่พบเช้ือ 
B. pseudomallei (0/7) ลักษณะรอยโรคที่พบเช้ือจําแนกเป็นรอยโรคแบบฝีหนอง 40.7% (81/199) เย่ือหุ้ม
อวัยวะอักเสบ 7.4% (9/121) มีเลือดคั่ง 4.2% (1/24) เป็นหย่อมสีขาว 2.7% (1/37) และมดลูกอักเสบ 100% 
(1/1) (Table 1) 

เปอร์เซ็นต์การพบเช้ือ B. pseudomallei แยกตามชนิดตัวอย่างอวัยวะและเน้ือเย่ือต่อจํานวน
ตัวอย่างที่มีรอยโรค โดยรวมพบเช้ือที่หัวใจ 5.4% (2/37) ตับ 24.5% (38/155) ปอด 13.3% (14/105) ม้าม 
40.0% (36/90) ต่อมนํ้าเหลือง 66.7% (2/3) และมดลูก 100% (1/1) ตัวอย่างหัวใจที่มีรอยโรคเยื่อหุ้ม
อวัยวะอักเสบพบเช้ือ 5.9% (2/34) ตัวอย่างตับพบเช้ือจากรอยโรคแบบฝีหนองและเย่ือหุ้มอวัยวะอักเสบ 
40.4% (36/89) และ 5.9% (2/34) ส่วนตัวอย่างปอดพบเช้ือจากรอยโรคแบบฝีหนองและเย่ือหุ้มอวัยวะ
อักเสบ 23.8% (10/42) และ 10.0% (4/40) ในขณะที่ตัวอย่างม้ามพบเช้ือจากรอยโรคแบบฝีหนอง เย่ือหุ้ม
อวัยวะอักเสบ เลือดคั่ง และรอยโรคแบบเป็นหย่อมสีขาว 53.2% (33/62), 7.7% (1/13), 10.0% (1/10) 
และ 100% (1/1) ตามลําดับ ในขณะเดียวกันพบเช้ือจากต่อมนํ้าเหลืองที่มีรอยโรคแบบฝีหนอง 66.7% (2/3) 
และตัวอย่างมดลูกอักเสบแบบมีหนองพบเช้ือ 100% (1/1) (Table 2) 
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การทดสอบความไวของเช้ือต่อยาต้านจุลชีพพบเช้ือมีความไวสูงสุดต่อยา ceftazidime และ 
imipenem 100% (93/93) รองลงมาคือ amoxicillin-clavulanic acid 98.9% (92/93), doxycycline 
92.5% (86/93) และ tetracycline 91.4% (85/93) ส่วนยา trimethoprim-sulfamethoxazole พบเช้ือมี
ความไวต่อยาที่ทดสอบ 34.4% (32/93) โดยพบเช้ือด้ือยา 65.6% (61/93) ค่า MIC range อยู่ระหว่าง 
2/38-8/152 μg/ml ส่วนค่า MIC50 และ MIC90 เท่ากันที่ 4/76 μg/ml (Table 3) 
Table 1  Presence of B. pseudomallei cultured from gross lesion specimens of animals slaughtered 

in Nakhon Pathom and Ratchaburi provinces 

Gross lesions 
Number of positive/number of gross lesion appearance specimens (%) 

Nakhon Pathom  Ratchaburi 
Total 

Pigs  Pigs Beef cattle Goats 
Abscesses (n=199) 44/118 (37.3)  37/80 (46.3) 0/1 (0) NA 81/199 (40.7) 
Inflammation of capsule (n=121) 6/58 (10.3)  3/62 (4.8) 0/1 (0) NA 9/121 (7.4) 
Congestion (n=24) 1/18 (5.6)  0/5 (0) 0/1 (0) NA 1/24 (4.2) 
Petechial haemorrhage (n=17) NA  0/15 (0) 0/2 (0) NA 0/17 (0) 
White spot/foci (n=37) 1/6 (16.7)  0/29 (0) 0/2 (0) NA 1/37 (2.7) 
Cyst (n=1) NA  0/1 (0) NA NA 0/1 (0) 
Pyometra (n=1) NA  NA NA 1/1 (100) 1/1 (100) 
Total (n=400) 52/200 (26.0)  40/192 (20.8) 0/7 (0) 1/1 (100) 93/400 (23.3) 
NA: not available. 

Table 2  Proportion of positive B. pseudomallei cultured from organs and tissues contained gross lesion 

Specimens 
Number of positive/number of gross lesion appearance specimens (%) 

Abscesses Inflammation  
of capsule 

Congestion Petechial  
haemorrhage 

White  
spot/foci 

Other Total 

Heart (n=37) NA 2/34 (5.9) NA 0/2 (0) 0/1 (0) NA 2/37 (5.4) 
Liver (n=155) 36/89 (40.4) 2/34 (5.9) 0/2 (0) NA 0/30 (0) NA 38/155 (24.5) 
Lung (n=105) 10/42 (23.8) 4/40 (10.0) 0/12 (0) 0/11 (0) NA NA 14/105 (13.3) 
Spleen (n=90) 33/62 (53.2) 1/13 (7.7) 1/10 (10.0) 0/4 (0) 1/1 (100) NA 36/90 (40.0) 
Kidney (n=6) NA NA NA NA 0/5 (0) 0/1 (0)* 0/6 (0) 
Lymph node (n=3) 2/3 (66.7) NA NA NA NA NA 2/3 (66.7) 
Muscle (n=2) 0/2 (0) NA NA NA NA NA 0/2 (0) 
Tonsil (n=1) 0/1 (0) NA NA NA NA NA 0/1 (0) 
Uterus (n=1) NA NA NA NA NA 1/1 (100)** 1/1 (100) 
*: cyst; **: pyometra; NA: not available. 

Table 3  Results of antimicrobial susceptibility testing of B. pseudomallei (N=93) 

Antimicrobial agents 
Antimicrobial susceptibility testing   MICs (μg/ml) 

n/% S  n/% I  n/% R   MIC range MIC50 MIC90 
Amoxicillin-clavulanic acid 92/98.9 1/1.1 0  8/4-16/8 8/4 8/4 
Ceftazidime 93/100 0 0  1-8 2 8 
Doxycycline 86/92.5 7/7.5 0  0.25-8 2 4 
Imipenem 93/100 0 0  1-4 2 4 
Tetracycline 85/91.4 6/6.5 2/2.2  0.5-16 4 4 
Trimethoprim-sulfamethoxazole 32/34.4 0 61/65.6  2/38-8/152 4/76 4/76 
N: number of the isolates tested; n/%: number of the isolates detected/percentage of the isolates detected; S: susceptible; I: intermediate;  
R: resistant; MIC: minimal inhibitory concentration; MIC50 and MIC90: the MIC which inhibits at 50% and 90% of the isolates tested. 
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Figure 1 DNA fingerprinting of Burkholderia pseudomallei isolated from organs and tissues of animals 

slaughtered in Nakhon Pathom and Ratchaburi provinces 
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การตรวจสอบพันธุกรรมของเช้ือ B. pseudomallei ด้วยวิธี PFGE จากเช้ือจํานวน 93 ตัวอย่าง 
(เช้ือ 4 ใน 93 ตัวอย่างไม่สามารถจําแนกรูปแบบทางพันธุกรรมได้) เช้ือซึ่งแยกได้จากซากสุกรจากโรงฆ่าใน
จังหวัดนครปฐมพบ 31 รูปแบบ ได้แก่ P3, P5, P8, P9, P10, P11, P12, P14, P15, P16, P17, P20, P23, 
P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P33, P35, P36, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P45 และ P46 
รูปแบบที่มีเช้ือต้ังแต่ 2 ตัวอย่างขึ้นไปแสดงแถบดีเอ็นเอแบบเดียวกัน 100% คือ P9 (ตับ, ตับ), P15 (ม้าม, 
ตับ), P24 (ปอด, ปอด, ตับ, ตับ), P28 (ตับ, ตับ), P33 (ตับ, ม้าม), P41 (ตับ, ม้าม, ม้าม, ม้าม), P43 (ตับ, 
ปอด, ปอด, ปอด) และ P45 (ตับ, ตับ,  ม้าม, ปอด, ปอด, ตับ) ส่วนเช้ือจากซากสุกรและซากแพะที่แยกได้
จากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดราชบุรี พบลายพิมพ์ดีเอ็นเอท้ังหมด 17 รูปแบบ ได้แก่ P1, P2, P4, P6, P7, P13, 
P18, P19, P21, P22, P31, P32, P34, P37, P41, P44 และ P45 รูปแบบที่มีเช้ือต้ังแต่ 2 ตัวอย่างขึ้นไป
แสดงแถบดีเอ็นเอเหมือนกัน 100% คือ P1 (ม้าม, ม้าม, ม้าม), P6 (ม้าม, ม้าม), P7 (ม้าม, ตับ,ปอด, ม้าม, 
ม้าม), P13 (ม้าม, ตับ, ตับ,ตับ, ตับ), P21 (ตับ, ม้าม, ม้าม), P22 (หัวใจ, ต่อมนํ้าเหลือง, ตับ, หัวใจ), P34 
(ม้าม, ม้าม, ม้าม, ตับ, ปอด, ตับ), P37 (ตับ, ม้าม) และ P44 (ตับ, ม้าม, ต่อมนํ้าเหลือง) อย่างไรก็ตามพบเช้ือ
ที่แยกได้จากมดลูกของแพะที่เข้าโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดราชบุรีและเช้ือที่แยกได้จากตับและม้ามจากซากสุกรที่
เข้าโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครปฐมในรูปแบบ P41 ในขณะเดียวกันพบเช้ือที่แยกได้จากตับของซากสุกรที่เข้า
โรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดราชบุรีและจากตัวอย่างตับ ม้าม และปอด จากซากสุกรที่เข้าโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัด
นครปฐมในรูปแบบ P45 (Figure 1) 

การเฝ้าระวังเช้ือ B. pseudomallei ในสัตว์จากการศึกษาครั้งน้ีดําเนินการในจังหวัดราชบุรี
และนครปฐม เน่ืองจากประเมินว่าจังหวัดราชบุรีเป็นถิ่นของโรคเมลิออยด์ในสัตว์โดยประมาณการจากข้อมูล
การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ร่วมกับผล
การศึกษาของพรชัยและคณะ (2546) ที่พบการเกิดโรคเมลิออยด์ในสัตว์ในจังหวัดราชบุรีต้ังแต่ปี 2543 และ
การพบความเช่ือมโยงทางพันธุกรรมระหว่างสายพันธ์ุเช้ือจากตัวอย่างดินบริเวณท่ีพบการเกิดโรคเป็น 
สายพันธ์ุเดียวกันกับที่พบก่อโรคในสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีจากผลการศึกษาของ Sakdinun et al. (2012) 
ส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงกับจังหวัดราชบุรีและมีข้อมูลสุกรเข้าโรงฆ่าจํานวนมาก จึงมีความ
เป็นไปได้ที่อาจพบเช้ือ B. pseudomallei จากสัตว์ที่เข้าฆ่า การศึกษาครั้งน้ีได้ทําการเก็บตัวอย่างเฉพาะ
อวัยวะและเน้ือเย่ือที่มีรอยโรคซึ่งส่วนใหญ่เก็บจากซากสุกรเนื่องจากมีจํานวนสัตว์เข้าโรงฆ่าต่อวันมากที่สุด 
ส่วนโคเน้ือมีจํานวนเข้าฆ่าต่อวันไม่มากและไม่ค่อยพบรอยโรคแบบจําเพาะทําให้เก็บตัวอย่างได้ในจํานวน
จํากัด และตัวอย่างจากซากแพะเก็บได้เพียงตัวอย่างเดียวอาจเป็นเพราะเกษตรกรในพ้ืนที่นิยมเลี้ยงแพะเพ่ือ
เพาะพันธ์ุขายมากกว่าการเลี้ยงเพ่ือจําหน่ายเน้ือทําให้มีสัตว์เข้าโรงฆ่าต่อวันจํานวนน้อย อีกทั้งการศึกษาคร้ังน้ี
มีช่วงระยะเวลาเก็บตัวอย่างค่อนข้างสั้นเพียง 6 เดือน ผลการเพาะเช้ือจากตัวอย่างที่มีรอยโรคโดยรวมพบเช้ือ  
B. pseudomallei 23.3% โดยอวัยวะที่มีรอยโรคแบบฝีหนองพบเช้ือสูงถึง 40.7% สอดคล้องกับผลการ
ตรวจชันสูตรซากสัตว์ซึ่งวินิจฉัยว่ามีสาเหตุการตายจากโรคเมลิออยด์จากการศึกษาของเจษฎาและคณะ 
(2557) ที่มีรายงานการพบเช้ือจากอวัยวะที่เป็นฝีหนองมากถึง 75.8% ความสัมพันธ์ระหว่างรอยโรคที่พบเช้ือ
จากการศึกษาครั้งน้ีและรายงานจากการศึกษาของเจษฎาและคณะ (2557) แสดงให้เห็นว่าอวัยวะที่มีลักษณะ
รอยโรคแบบฝีหนองมีโอกาสสูงที่จะพบเช้ือ B. pseudomallei แต่อย่างไรก็ตามผลการเพาะเช้ือจากตัวอย่าง
ทั้งหมดที่ปรากฏรอยโรคในลักษณะดังกล่าวพบการติดเช้ือแบคทีเรียอ่ืนอีกหลายชนิด เช่น Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp., Arcanobacterium spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Aeromonas 
spp. และ Pseudomonas spp. (ไม่ได้แสดงข้อมูลในผลการศึกษา) ซึ่งการก่อโรคจากเช้ือแบคทีเรียเหล่าน้ีทํา
ให้เกิดรอยโรคในลักษณะฝีหนองได้เช่นเดียวกัน (Aljameel et al., 2014) การศึกษาครั้งน้ีส่วนใหญ่พบการ
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ติดเช้ือที่ม้าม ตับ และปอด อวัยวะเหล่าน้ีมีขนาดใหญ่ง่ายต่อการสังเกตเห็นรอยโรคได้ชัดเจน แต่อวัยวะอ่ืนๆ 
เช่น มดลูก ต่อมนํ้าเหลือง และหัวใจ มีโอกาสพบเช้ือ B. pseudomallei ได้เช่นกัน 

ผลการทดสอบความไวเช้ือต่อยาต้านจุลชีพจากการศึกษาครั้งน้ีพบว่ายาที่ใช้ในการทดสอบ
จํานวน 5 จาก 6 ชนิด ยังคงมีความไวสูงต่อเช้ือที่ทดสอบทั้งหมด (91.4-100%) มีเพียงยา trimethoprim-
sulfamethoxazole เท่าน้ันที่มีประสิทธิผลต่อเช้ือค่อนข้างตํ่า (34.4%) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Hassan et al. (2014) พบว่าเช้ือ B. pseudomallei สายพันธ์ุที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศมาเลเซียมีความ
ไวต่อยา ceftazidime และ imipenem มากกว่า 90%, tetracycline และ amoxicillin-clavulanic acid 
82% ส่วนยา trimethoprim-sulfamethoxazole พบเช้ือมีความไวต่อยาที่ทดสอบ 47%   

จากการตรวจสอบรูปแบบพันธุกรรมของเช้ือ B. pseudomallei ด้วยวิธี PFGE พบความ
หลากหลายของสายพันธ์ุเช้ือมากถึง 46 รูปแบบ เช้ือที่แยกได้จากซากสุกรจํานวน 2 ตัว ซึ่งสามารถบ่งช้ีได้ว่า
ติดเช้ือหลายอวัยวะพบรูปแบบพันธุกรรมเหมือนกัน 100% ได้แก่ P22 (ต่อมนํ้าเหลือง, ตับ, หัวใจ) และ P44 
(ตับ, ม้าม, ต่อมนํ้าเหลือง) เป็นข้อสังเกตว่ายังไม่พบการติดเช้ือหลายสายพันธ์ุในซากสัตว์ตัวเดียวกัน การพบ
เช้ือที่มีรูปแบบแถบดีเอ็นเอเหมือนกัน 100% เช่น P1, P7, P13 หรือ P45 มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นเช้ือที่ก่อ
โรคในกลุ่มสัตว์ซึ่งมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน แต่สัตว์ต่างชนิดจากแหล่งที่มาต่างกันก็พบการเกิดโรคจากเช้ือสาย
พันธ์ุเดียวกันได้ (Sakdinun et al., 2012) ซึ่งจากการศึกษาคร้ังน้ีพบเช้ือที่ปรากฏแถบดีเอ็นเอรูปแบบ P41 
ทั้งจากซากแพะที่เข้าโรงฆ่าในจังหวัดราชบุรีและจากซากสุกรที่เข้าโรงฆ่าในจังหวัดนครปฐม และรูปแบบ P45 
ในเช้ือที่แยกได้จากซากสุกรที่เข้าโรงฆ่าสัตว์ทั้งสองจังหวัด อาจเป็นไปได้ว่าสัตว์ทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมี
แหล่งที่มาจากฟาร์มในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน หรืออาจอธิบายได้เป็นอย่างอ่ืนแต่ข้อจํากัดของการศึกษาคร้ังน้ีคือไม่
มีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสัตว์ได้ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าพบกลุ่มเช้ือที่มี
รูปแบบทางพันธุกรรมใกล้เคียงกันมากกว่า 70% ขึ้นไป เช่น P2-P12, P13-P17, P18-P32, P34-P40 และ 
P41-P43 สันนิษฐานว่าเช้ือแต่ละกลุ่มดังกล่าวอาจเป็นสายพันธ์ุเดียวกันแต่มีการเปล่ียนแปลงลําดับเบสบาง
ตําแหน่งทําให้เกิดการกลายพันธ์ุหรืออาจเป็นเช้ือต่างสายพันธ์ุแต่มีพันธุกรรมคล้ายกันก็เป็นได้  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ซากสัตว์ที่พบรอยโรคแบบฝีหนองมีโอกาสสูงที่จะพบเช้ือ B. pseudomallei โดยวิธีการเพาะ

เช้ือ ผู้ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักการผลิตที่ดี (good manufacturing practice: GMP) และ
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกําหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเน้ือสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เน้ือสัตว์น้ัน
เป็นอาหารตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด เช้ือที่
แยกได้จากซากสัตว์จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ายังคงมีความไวสูงต่อยา ceftazidime, imipenem, amoxicillin-
clavulanic acid, doxycycline และ Tetracycline ในขณะที่ผลการตรวจสอบรูปแบบทางพันธุกรรมพบว่า
เช้ือมีความหลากหลายของสายพันธ์ุแต่ส่วนใหญ่มีรูปแบบทางพันธุกรรมค่อนข้างคล้ายกัน อย่างไรก็ตามควร
ศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลด้วยวิธีอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น multilocus sequence typing (MLST) เพ่ือ
ตรวจสอบหาความสัมพันธ์หรือความเช่ือมโยงกับเช้ือ B. pseudomallei ที่ก่อโรคในคนหรือที่พบการระบาด
ในต่างถิ่น ในขณะเดียวกันหน่วยงานที่เก่ียวข้องทางด้านสัตวแพทย์ควรให้ความรู้เรื่องการเกิดโรคและการ
ติดต่อของโรค นอกจากน้ีควรมีการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์และเจ้าหน้าที่ในโรงฆ่าสัตว์เก่ียวกับการ
เก็บตัวอย่างอวัยวะหรือเน้ือเย่ือที่มีรอยโรคส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปี

งบประมาณ 2560 น.สพ.กัฐพร ภู่เพ็ชร์ ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 ที่ให้
ข้อสังเกตเกี่ยวกับรอยโรคท่ีพบในซากสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ทําให้เกิดแนวคิดและกลายมาเป็นโจทย์วิจัยใน



9 
 

การศึกษาครั้งน้ี น.สพ.อนุสรณ์ สังข์ผาด นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 ที่ให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครปฐม สพ.ญ.สุชาดา สุสุทธิ นายสัตวแพทย์ชํานาญ
การพิเศษ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์
ในจังหวัดราชบุรี นายกําธร พรมโต กลุ่มงานแบคทีเรียและเช้ือรา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ที่ช่วยเหลือ
ด้านการตรวจวิเคราะห์ PFGE และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในห้องปฏิบัติการแบคทีเรียและเช้ือราวิทยา 
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และกลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค
ตะวันตก ที่ให้ความร่วมมือด้านการเก็บตัวอย่างและทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 
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