เทคนิคการเก็บตัวอยางผึ้งเพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
นายสัตวแพทยนพพร โตะมี
กลุมแบคทีเรียและเชื้อรา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

ปจจุบันมีผูบริโภคน้ําผึ้งและผลิตภัณฑจากผึ้งเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จึงมีการขยายการเลี้ยงผึ้งเพิ่มขึ้น
เพื่อการสงออก และบริโภคภายในประเทศ ปญหาสําคัญที่ตามมา คือ การแพรระบาดของโรคในผึ้ง ทําให
เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และมีตนทุนสูงขึ้นในการแกไขปญหา นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นที่เขามา
เกี่ยวของเชนการเขาสูระบบฟารมมาตรฐาน การแขงขันและการกีดกันทางการคา ดังนั้นจําเปนตองมีการ
เฝาระวัง โดยการเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ทั้งในกรณีทผี่ ึ้งเริ่มแสดงอาการปวยและยังไม
แสดงอาการปวย เพื่อจะไดทราบลวงหนาและหาวิธีควบคุม ปองกันไดทันเหตุการณนอกจากนี้ยังเปนการ
ลดความสูญเสียที่จะตามมา สามารถแขงขันไดในตลาดโลก และพัฒนาไปสูฟารมมาตรฐานที่เชื่อถือได
ระดับสากลเพื่อลดการกีดกันทางการคา

โรคผึ้งที่สําคัญตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอํานาจตามความในคํานิยามคําวา “โรคระบาด” ตามมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงออกประกาศ
ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ใหเพิ่มโรคดังตอไปนี้เปนโรคระบาดตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๘

โรคระบาดในผึ้ง

(๑) โรคอเมริกันฟาลวบรูด (American foulbrood disease)
(๒) โรคยูโรเปยนฟาลวบรูด (European foulbrood disease)
(๓) โรคอัมพาตของผึ้ง (black disease)
(๔) โรคอะคาริน (acarapisosis หรือ acarine disease)
(๕) โรควารรัว (varroosis)
(๖) โรคโทรพิลีแลปส (Tropilaelaps disease)
(๗) โรคโนซีมา (nosemosis)
(๘) โรคชอลกบรูด (chalkbrood disease)
(๙) โรคแซกบรูด (sacbrood disease)
(๑๐) โรคเบราลา (braula disease)
(๑๑) การติดโรคปรสิตดวงรังผึ้ง (infestation of Aethina tumida)
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การเก็บตัวอยาง

กรณีที่สงสัยวาเกิดโรคกับตัวออน ตัวเต็มวัย และรังผึ้ง
เมื่อสังเกตเห็นความผิดปกติ เชน ฝาหลอดรวงปดไมสนิท ตัวออนตาย หลอดรวงมีสีน้ําตาลเขมถึงดํา
ผึ้งงานเก็บซากของตัวออนมาทิ้งหนารัง มีกลิ่นเหม็น รังเนา ตัวแกพิการ หรือตาย ใหพิจารณาเก็บตัวอยาง
ดังนี้
๑. ตัดสวนของรัง (รวง หรือคอน) บริเวณที่พบวามีการตายของตัวออนมากที่สุด ขนาด ๑๐-๒๐
ตารางเซนติเมตร เลี่ยงบริเวณที่มีน้ําหวาน หอดวยกระดาษ A4 กระดาษทิชชูแผนใหญ หรือ
กระดาษหนังสือพิมพ แลวบรรจุ ในซองจดหมายอยางหนาหรือลังไม ไมตองใชถุงพลาสติกหอ
เพราะจะทําใหเกิดเชื้อรา เขียนหมายเลขรัง ชื่อเจาของ ชื่อนายสัตวแพทย ผูสงใหชัดเจน พรอม
ประวัติฟารมและการเกิดโรคตามใบสงตัวอยางแนบมาดวย
๒. ถาสงสัยโรคอเมริกันฟาลวบรูด หรือยูโรเปยนฟาลวบรูด ใหใชไมที่สะอาดเขี่ยลงไปในหลอดรวงที่
มีตัวออนตาย เมื่อดึงออกมาจะมี ของเหลวลักษณะเหนียวยืด หรือของเหลวเปยกติดปลายไม
ออกมา จากนั้นใสลงในหลอดเก็บตัวอยาง หรือซองจดหมายอยางหนา หรือหอดวยกระดาษที่
สะอาด หรือปายบนกระจกสไลดปลอยใหแหงแล วหอด วยกระดาษอี กครั้งหนึ่ง วิธีนี้ แมจะได
ปริมาณของตัวอยางนอย แตจะไดตัวเชื้อมากพอและเปนการลดขนาดของตัวอยาง และสะดวก
ในการขนสงในกรณีที่มีตัวอยางจํานวนมาก
๓. การเก็บตัวเต็มวัยใหใชกระบอกพลาสติกฝาเกลียวที่สะอาด ขนาดพอเหมาะตักตัวผึ้งจากฝาลัง
ประมาณ ๒๐๐ ตัว/ลัง รีบปดฝาใหสนิท แลวปดทับดวยเทปพันสายไฟ เขียนหมายเลขและชื่อให
ชัดเจนดวยปากกากันน้ําที่สวนบนของฝา รีบแชลงในน้ําแข็งปนที่มีสวนของน้ําแข็งสามสวนตอน้ํา
หนึ่ ง ส ว นเพื่ อให ผึ้ ง ตั ว แก ห มดสติ ทั น ที เ ป น ไปตามหลั ก จรรยาบรรณการใช สั ต ว เ พื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตรสากล หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีทําให แมลงสลบเนื่องจากอาจมีผลตอการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ และไมเปนการสะดวกที่จะใชสารเคมีทําใหแมลงสลบภายในฟารม
กรณีที่ตัวออน และตัวเต็มวัย ยังไมแสดงอาการปวย
การเก็บตัวอยางตรวจเพื่อเฝาระวัง และโปรแกรมการปองกัน ใหพิจารณาเก็บตัวอยางดังนี้
๑. เก็บตัวออน อายุ ๔-๕ วันขึ้นไป จนถึงระยะดักแดใสในหลอดเก็บตัวอยางหรือหลอดกาแฟ ๑๕
ตั ว /ลั ง ไม (เฉลี่ ย ๕ ตั ว /คอน) คิ ด เป น หนึ่ ง ตั ว อย า ง และทํ า การสุ ม เก็ บ ๑๐ ลั ง ไม / ฟาร ม
โดยประมาณ ตามวิธีดังนี้
o เตรี ย มหลอดเก็ บ ตั ว อย างที่ ผ า นการฆ าเชื้ อแล ว (ขอได จ ากห องปฏิ บั ติ ก าร) ถ าไม มี
สามารถใชหลอดกาแฟแบบยาว ชนิดใส (เพื่อใหสังเกตเห็นตัวออนไดชัดเจน) ที่เปดหอ
ใหม มาตัดออกเปน ๓ สวนเทาๆกัน
o ใชไฟลนดานใดดานหนึ่งของหลอด รีบบีบใหติดกันปองกันการเกิดรูรั่ว จะไดหลอดปลาย
ปดหนึ่งขาง
o นําหลอดที่ไดเก็บไวในถุงพลาสติก โดยใหปลายเปดหันเขาดานในถุง ถุงละ ๑๕ หลอด
ปดปากถุงใหสนิทเพื่อเตรียมไปใสตัวอยาง (รูปที่ ๑)
o ใชปากคีบปลายเล็ก (ปลายมล ไมคม ไมมีเขี้ยว) หรือใชดานปานของไมจิ้มฟนทีส่ ะอาดสอง
อันคีบตัวออนแทนก็ได นําตัวออนใสในหลอดเก็บตัวอยางหรือหลอดกาแฟที่เตรียมไว เคาะ
เบาๆใหตัวออนลงดานลาง กรณีใชหลอดกาแฟใหรีบใชไฟลนปากหลอดแลวบีบปดใหสนิท
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o ทําทีละตัวจนครบ ๑๕ ตัว/ลังไม โดยการสุมเก็บกระจายใหทั่วคอน ทุกครั้งที่คีบตัวออน
ใหเช็ดปากคีบดวยสําลีชุบแอลกอฮอล ๗๐ % ทุกครั้ง หรือถาใชไมจิ้มฟนตองเปลี่ยนอัน
ใหมทุกครั้ง และควรระวังไมใหมีน้ําผึ้งปนมากับตัวออน จากนั้นนําหลอดที่มีตัวออน ๑๕
หลอดใสในถุงพลาสติก เขียนหมายเลขและชื่อใหชัดเจนดวยปากกากันน้ําที่ถุงพลาสติก
แลวสวมดวยถุงพลาสติกอีกหนึ่งชั้น รีบแชเย็นทันที (รูปที่ ๒)
๒. การเก็บตัวเต็มวัย ทําเชนเดียวกับกรณีที่สงสัยวาเกิดโรค (รูปที่ ๓)

การบรรจุและการขนสง

ตรวจสอบการบรรจุตัว อยาง ป ดปากภาชนะที่บรรจุอยางมิดชิ ด เขียนหมายเลขตัว อยาง ชื่ อ
เจาของอยางชัดเจน และตองใหนายสัตวแพทยเปนผูสงตรวจเทานั้น นํามาแชในภาชนะเก็บความเย็น
และขนสงใหถึงหองปฏิบัติการภายใน ๒๔ ชั่วโมง พรอมใบประวัติการเลี้ยงและการเกิดโรคอยางละเอียด

(รูปที่ ๓)

(รูปที่ ๑)

(รูปที่ ๒)
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