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  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกอตั้งขึ้น
เมื่อปพุทธศักราช 2537 เปนตนมาเปนแหลงใหการศึกษาทางดาน
สัตวแพทย มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นตามลําดับ และมีวารสารหลักของ
คณะสัตวแพทยศาสตร คือ วารสารเชียงใหมสัตวแพทยสาร ซึ่งรองรับ
บทความ รายงานสตัวปวยและงานวจิยัตางๆ จากทัง้ภายในคณะเองและ
จากหนวยงานภายนอก มาตั้งแตป พ.ศ. 2545 ในขณะเดียวกันทาง
คณะสัตวแพทยศาสตรของเราก็ไดมีงานบริการวิชาการ ในนามของ
ศูนยบริการสุขภาพสัตว ซึ่งประกอบไปดวย โรงพยาบาลสัตวเล็ก 
โรงพยาบาลสตัวใหญ โรงพยาบาลสตัวทองถิน่ และหนวยชนัสตูรโรคสตัว 
นอกจากนัน้ยงัมกีจิกรรมบรกิารวชิาการเพือ่สงัคมอกีมากมายทีท่างคณะ
ไดดาํเนนิการ แตยงัไมเปนทีรู่จักมากนกัในสงัคมทัว่ไป เชน การออกหนวยให
บริการทําหมันและฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตวเลี้ยง เปนตน 
เหตุน้ีเองทางคณะจึงมีความคิดที่จะจัดทําวารสารเพ่ือเปนสื่อกลาง
ในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสถานการณโรคท่ีสําคัญ การเลี้ยงและ
สขุภาพสตัวในพืน้ทีภ่าคเหนอืแกเกษตรกร เจาของสตัวเลีย้งและประชาชน
ทั่วไป และเพื่อเปนสื่อในการประชาสัมพันธขอมูลและบทบาทของ
คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ทีไ่ดออกไปบรกิารวชิาการ
เพื่อชุมชนอยางตอเนื่องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการท่ีจะเปน
มหาวทิยาลยัรบัใชสงัคม และเปนโอกาสอนัดทีีท่างมหาวทิยาลัยเชียงใหม
จะไดฉลองวาระครบรอบ 50 ป ตามสโลแกน “5 ทศวรรษ มช. รวมพลัง
เพื่อแผนดิน” และปเดียวกันนี้ทางคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม กไ็ดฉลองวาระครบรอบ 20 ปแหงการกอตัง้คณะดวย วารสาร
ฉบับนี้ถือเปนฉบับปฐมฤกษจึงอยากจะขอเรียนเชิญทุกทานมาอาน
วารสารของเราเพือ่ทีจ่ะไดทราบวาทางคณะสตัวแพทยของเราไดบรกิาร
วิชาการรับใชสังคมอยางไรบาง
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  นบัตัง้แตวนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2537 ทีม่พีระราชกฤษฎีกาจดัต้ังคณะสตัวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ในราชกิจจานเุบกษา 
คณะผูบรหิารยคุแรกของคณะสตัวแพทยศาสตร ซึง่นาํโดย รองศาสตราจารย นายสตัวแพทย ดร.เทอด เทศประทีป คณบดใีนขณะนัน้ 
ไดกอสรางอาคารเรยีนในช่ือ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา” ตัง้แตป พ.ศ. 2538 โดย สมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยาณวัิฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2542 สําหรับ
การเรียนการสอนไดเริ่มตนรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2539 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะมุงผลิตสัตวแพทยที่มีคุณภาพและเนนการรับใชสังคม ดังวิสัยทัศนของ ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย 
ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ คณบดีคนปจจุบัน เพื่อใหคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปน “สถานศึกษาชั้นนําในอาเซียน 
และรับใชสังคม”

คณะดาํเนนิการกอตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม นาํโดย ศาสตราจารย 
นายสตัวแพทย เตยีง ตนัสงวน ในการเลอืก
สถานที่กอสรางคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พระพทุธพจนวราภรณ (หลวงปูจนัทร กสุโล) 
อดตีเจาอาวาสวัดเจดียหลวงวรวหิาร จ.เชยีงใหม 
ทาํพธิวีางศลิาฤกษ อาคารเรยีนและบรหิาร 
คณะสตัวแพทยศาสตร เมือ่วันที ่21 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2538

คณะผูบริหารคณะฯ และคณาจารยเขามา
ควบคุมดูแลการกอสรางจนแลวเสร็จ

จากอดีตสูปจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร มช.
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นกัศกึษาสตัวแพทย มช,รุน 1 รบัเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ 
ในการเสด็จพระราชดําเนินเปดอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม พรอมกับพระราชทานปรญิญาบตัรแกผูสาํเรจ็การศกึษา
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 31 (พ.ศ. 2540) ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

งานประเพณีรับนองขึ้นดอย ประจําปการศึกษา 2540 สําหรับ
นักศึกษาสัตวแพทย มช. รุนที่ 2 โดยมีคณาจารย เดินทํากิจกรรม
รวมกับนักศึกษา 

คณะผูบรหิารเขาเยีย่มชมการฝกงานของนกัศกึษาสตัวแพทย มช. 
รุน 1 ที่ฝกงานในฟารมโคนม

คณาจารยและนักศึกษาสัตวแพทย มช. รุนที่ 3 ถายรูปรวมกัน
ในพิธีไหวครู

คณาจารยและนักศึกษาสัตวแพทย มช. ถายรูปรวมกันในพิธีไหวครู เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
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 สวัสดีครับ กอนอื่นตองขอแนะนําตัวอยางเปน

ทางการครบั กระผม ผูชวยศาสตราจารย นายสตัวแพทย

ภาณวุฒัน แยมสกุล เปนอาจารยคณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม สังกัดคลินิกสุกร ภาควิชา

คลนิกิสตัวบรโิภค โดยหนาทีห่ลกัคอืการเรยีนการสอน 

การวิจัย และบรกิารวชิาการ ซ่ึงการบรกิารวชิาการคอื

การถายทอดความรูใหกับภาคประชาชน โดยเฉพาะ

เกษตรกรผูเลีย้งสกุรในภาคเหนอื จงึไดกอต้ังทมีวชิาการ

เกี่ยวกับสุกรขึ้นมาชื่อวา ทีมวิชาการหมูตุย ทําหนาที่

ในการเผยแพรองคความรูใหมๆ ใหแกเกษตรกรและ

นักวิชาการที่สนใจดานปศุสัตว โดยเฉพาะเกี่ยวกับ

สุกร และ ณ ขณะน้ีเร่ืองท่ีกําลังเปนประเด็นในเขต

ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม และจังหวัด

ลําพูนคงหนีไมพนเรื่องกระแสขาวการระบาดของ

โรคปากและเทาเปอยในฟารมสุกร เบื้องตนนาจะมี

การควบคุม ปองกันไดแลว แตก็ยังคงเปนกระแส

วิพากษวจิารณอยู ดงัน้ันทีมวชิาการหมตูุยจงึขอเสนอ

บทความเรื่องโรคปากและเทาเปอยในสุกร เพื่อให

เกษตรกรและนักวิชาการรูเทาทัน และสามารถนําไป

ใชใหเกิดประโยชนในการควบคุมปองกันฟารมสุกร

ตอไป

 โรคปากและเทาเปอย หรือ บางครั้งเรียกวา

โรคกีบ โรคเอฟ เปนตน เปนโรคที่ทําใหประเทศเรา

ประสบปญหาการสงออกโรคหนึง่ ซึง่ดเูหมอืนจะเปน

โรคที่เกิดมานานแลว โดยเฉพาะในสัตวกีบคู ซึ่งรวม

ถึงสุกรนั้นเอง แตรายงานจากกรมปศุสัตวที่ผานมา

พบแตเพียงในวัว ซึ่งในภาคเหนือเองก็มีการระบาด

อยูบาง ที่ผานมามีการประกาศการระบาดในฟารม

ที่จังหวัดลําพูนเมื่อป พ.ศ. 2554 และลาสุดก็

เกาะกระแสความแรง  โรคปากและเทาเปอย

รูปที่ 1 แสดงตุมใสและแผลถลอกบริเวณไรกีบของสุกร

 ที่ติดเชื้อโรคปากและเทาเปอย

 โรคปากและเทาเป อยสามารถ
แพรกระจายไปยังสิ่งแวดลอมไดอยาง
รวดเร็วและกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิง่
ในสภาวะแวดลอมที่มีอุณหภูมิต่ําและ
ความชื้นสูง โดยมีปจจัยหลายอยางรวม
ในการทาํใหการระบาดเปนไปไดอยางรวดเร็ว 
เชน การปนเปอนเชื้อไปกับยานพาหนะ 
แหลงนํ้า สัตวเลี้ยง นก ผลิตภัณฑเนื้อ
สัตว คน

ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทยภาณุวัฒน แยมสกุล

คลินิกสุกร ภาควิชาคลินิกสัตวบริโภค

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: panuwat@chiangmai.ac.th
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ป พ.ศ. 2557 (เฉพาะในสุกร) จึงมีความจําเปน

ตองรูใหลึก รูใหจริงมากขึ้นสําหรับหมูเฮา

 โรคปากและเทาเปอย (FMD) เกิดจากเชื้อไวรัส 

Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) ซึ่งเปนไวรัส

ใน Family Picornaviridae และ Genus Aphthovirus 

ปจจุบันมีท้ังหมด 7 ชนิด(ไทป) คือ ไทปโอ (O), 

ไทปเอ (A), ไทปเอเชียวัน (Asia 1), ไทปซี (C), 

ไทป South African Territories 1,2 และ 3 (SAT 1, 

SAT 2 และ SAT 3) ในขณะที่ประเทศไทยพบ 3 ชนิด 

คือ ไทปโอ (O) ไทปเอ (A) และไทปเอเชียวัน (Asia 1) 

(เบื้องตนที่ระบาดในฟารมสุกร ที่จังหวัดลาํพูน เมือ่ป 

พ.ศ. 2553 เปนโรคปากและเทาเปอย ไทป O สวนการ

ระบาดในป พ.ศ. 2557 เปนไทป A) นอกจากไทปหลักๆ 

ที่กลาวมา ในแตละไทปหลักก็มีไทปยอยๆ ซึ่ง

เชื้อไวรัสแตละชนิดจะมีภูมิคุมโรคซึ่งกันและกันบาง

แตไมครอบคลุมทั้งหมด หรือไม 100 เปอรเซ็นต

นัน้เอง นัน้หมายความวาสตัวสามารถตดิเชือ้โรคปาก

และเทาเปอยที่ไมตรงไทปกับในวัคซีนที่ทําได ดังนั้น

ในปจจุบันทางกรมปศุสัตวจึงผลิตวัคซีนรวมออกมา 

ซึ่งจะมี 3 ไทป ในการควบคุมปองกันโรคดังกลาว

ในประเทศไทย โรคนี้มักเกิดในสัตวกีบคูทุกชนิด เชน 

โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และอาจพบใน กวาง ชาง 

อฐู รวมทัง้ในคนไดอกีดวย แตการตดิเชือ้ในคนเปนการ

ติดเช้ือจะเปนแบบช่ัวขณะมีความรุนแรงนอยและ

มีโอกาสเกิดขึ้นไดยากมาก

 โรคปากและเทาเปอยสามารถแพรกระจายไป

ยงัสิง่แวดลอมไดอยางรวดเรว็และกวางขวางโดยเฉพาะ

อยางยิง่ในสภาวะแวดลอมทีม่อุีณหภมิูตํา่ และความชืน้สงู 

โดยมีปจจัยหลายอยางรวมในการทําใหการระบาด

เปนไปไดอยางรวดเร็ว เชน การปนเปอนเช้ือไปกับ

ยานพาหนะ แหลงนํา้ สัตวเล้ียง นก ผลิตภณัฑเนือ้สตัว 

คน ตลอดจนภูมิตานทานโรคภายในฝูงสุกร จึงทําให

การควบคมุและปองกันโรคเปนไปดวยความยากลาํบาก 

นอกจากนีป้รมิาณไวรสัทีข่บัออกมาในสตัวแตละชนดิ

ยังมีความแตกตางกัน โดยพบวาในสุกรขับเชื้อ

ออกมาทางลมหายใจมากกวาโค 30 - 1,000 เทา สกุร

จึงเปนแหลงแพรกระจายเชื้อโรคที่สําคัญ

รูปที่ 2  แสดงตุมใสและแผลถลอกบริเวณเตานมของแมสุกรที่ติดเชื้อโรคปากและเทาเปอย 
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 ระยะฟกตวัของโรคปากและเทาเปอยประมาณ 

3 - 6 วัน อาการที่สําคัญนํ้าลายไหล ขาเจ็บ เมื่อเปด

ปากตรวจ พบมีตุมใสหรือแผลบริเวณ ล้ิน เหงือก 

เยื่อบุในชองปาก แผลบริเวณซอกกีบ ไรกีบ (รูปที่ 1) 

เตานม (รูปที่ 2) บางรายมีการลอกหลุดของกีบ 

สัตวที่ปวยสุขภาพจะทรุดโทรม การกลับมาเปนปกติ

ไดตองใชเวลาในการฟนตัวนาน ในลูกสัตวที่ติดเชื้อ

ไวรัสชนิดนี้อาจเกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลันจากการ

ตายของกลามเนือ้หวัใจ บางรายมอีาการอุจจาระรวง 

หรอืขาหลังเปนอัมพาตได จากระยะฟกตวัของโรคน้ีเอง 

หากเกิดการระบาดของฟารมใดฟารมหนึ่งขึ้นมา 

แนวการสอบสวนโรคหรือสาเหตุของการระบาดจะ

อยูภายในระยะฟก กลาวคือ สาเหตุของการเกิดการ

ระบาดตองมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 

7 วันที่ผานมา เชน มีการนําสุกรใหมเขาฟารมหรือไมก็

รถจับสุกรขุน หรือ แมกระทั่งรถที่รับซื้อมูลสุกรก็เปน

สาเหตุในการแพรเชื้อและเกิดการระบาดของโรค

ปากและเทาเปอยในฟารมสุกรมาแลว ดังนั้นการ

จดบันทึกการเขาฟารมจึงเปนสวนท่ีมีความสําคัญ

การสอบสวนหาสาเหตุของการระบาดในฟารมได 

หากสงสัยเมื่อมีลักษณะอาการและรอยโรคดังกลาว 

ใหแจงทีก่รมปศสุตัวในพืน้ที ่ซึง่ทางกรมปศสัุตวจะเขา

มาตรวจสอบและเก็บตัวอยางโดยเฉพาะ เชน เลือด 

ไรกีบ หรือนํ้าในตุมใสๆ ที่มีวิการ แลวทําการตรวจ

ยนืยนัทางหองปฏบิติัการ (ปจจบุนัมกีารตรวจวินิจฉยั 

2 วิธี คือ LP-ELISA ซ่ึงจะบอกระดับภูมิคุมกัน

ของโรค และ NS-test ซึ่งเปนการตรวจหาเชื้อ 

และบงบอกวาสัตวติดเชื้อหรือไม) โดยจะทราบผล

อยางรวดเร็วไมเกิน 7 วัน

 โรคปากและเทาเปอยมีสาเหตุมาจากเช้ือไวรัส

จึงยังไมมีการรักษาเฉพาะ ตองรักษาตามอาการ 

การปองกันจึงเปนวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งทําไดโดยการใช

ระบบความปลอดภัยทางชวีภาพ โดยเฉพาะมาตรการ

ทําลายเชื้อของบุคคลกอนเขา-ออกฟารมซึ่งจะชวย

ลดโอกาสการติดเชื้อภายในฟารมได นอกจากนี้

มาตรการอ่ืนๆ ที่ภาครัฐไดนํามาใชเพื่อควบคุมและ

ปองกันโรค ไดแก การควบคุมการเคลื่อนยายสัตว 

การใชวคัซนี (เฉพาะไทปท่ีมกีารระบาด) การกกัโรคสตัว 

การควบคุมสุขศาสตรสัตว การสืบสวนโรคระบาด 

การเฝาระวังในพื้นที่และการทําลายสัตวปวย ก็เปน

มาตรการท่ีชวยในการควบคุมปองกันโรคไดมาก

เชนเดียวกัน โดยเฉพาะมาตรการใชวัคซีน 

 การควบคุมโรคโดยใชวัคซีนเปนมาตรการหนึ่ง

ที่นิยมใช โดยการใชวัคซีนที่มีการตัดตอพันธุกรรม

เปนการชวยแยกแยะสภาวะการติดเชื้อของฝูงได 

แตการระบาดของโรคปากและเทาเปอยยังเปนไปได

อยางรวดเรว็ เนือ่งจากภมูติานทานโรคทีเ่กดิจากวคัซนี

แตละชนิดของเช้ือโรคปากและเทาเปอยไมสามารถ

คุมโรคขามชนดิกนัได นอกจากนียั้งมปีจจยัหลายอยาง

เชน ตวัสตัว การตอบสนองของระดับแอนตบิอด ีการ

ตอบสนองของภมูคุิมกันชนิดเซลล รวมถงึตวัวคัซนีเอง 

ก็มีผลตอการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันและการ

ปองกันโรคในสัตวแตละตัวใหมีความแตกตางกันไป

 รัฐบาลโดยกรมปศุสัตว ไดผลิตวัคซีนปองกัน

โรคนี ้โดยแบงเปน วคัซนีปองกันโรคปากและเทาเปอย

สาํหรบั โค กระบอื แพะ แกะ เปนวคัซนีเชือ้ตายชนดินํา้ 

(aqueous vaccine) ชนิดรวม 3 ไทป โอ เอ และเอเชียวัน 

ผลติจากเชือ้ไวรสัโรคปากและเทาเปอย ซึง่เตรียมจาก

เซลลเพาะเลี้ยง ทําใหเขมขนและบริสุทธิ์ และทําให

หมดฤทธ์ิ ดวยสาร Binary Ethylene Imine (BEI) 

โดยฉีดตัวละ 2 มล. เขาใตผิวหนัง ปละ 2 ครั้ง หางกัน 

6 เดือน หรือ ฉีดวัคซีนครั้งแรก ตั้งแตอายุ 4–6 เดือน 

ฉีดครั้งที่สอง หลังฉีดครั้งแรก 3–4 สัปดาห ซึ่งวัคซีน

มคีวามคุมโรคหลงัฉดี 3-4 สปัดาห และมคีวามคุมโรค

อยูไดนาน 6 เดือน วัคซีนอีกชนิดท่ีกรมปศุสตัวทาํการ

ผลตินัน้เปนวัคซนีปองกันโรคปากและเทาเปอย สาํหรบั

สุกร เปนวัคซีนเชื้อตายชนิดนํ้ามัน (Oil Adjuvant) 

ชนิดรวม 3 ไทป โอ เอ และเอเซียวัน ผลิตจาก
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เชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอย ซึ่งเตรียมจากเซลล

เพาะเลี้ยง ทําใหเขมขนและบริสุทธิ์ และทําใหหมด

ฤทธิ์ ดวยสาร Binary Ethylene Imine (BEI) โดยสุกร

ขุน ฉีดตัวละ 2 มล. เขากลามเนื้อ ครั้งแรก 8 สัปดาห 

และ ครั้งที่สอง 10–12 สัปดาห สวนสุกรพอแมพันธุ 

ฉีดตัวละ 2 มล. ปละ 2–3 ครั้ง ซึ่งมีความคุมโรคหลัง

ฉีด 3-4 สปัดาห และมคีวามคุมโรคอยูไดนาน 6 เดอืน 

 สาเหตุการระบาดสวนใหญในภาคเหนือคือ 

การทําวัคซีนไมเปนโปรแกรมตอเนื่อง ดังนั้นใน

ฟารมสุกรควรทาํวคัซนีปองกันโรคปากและเทาเปอย

อยางตอเน่ือง อยางนอย ปละ 2 คร้ัง สาํหรับสกุรพนัธุ 

และทํา 2 ครั้ง ในสุกรขุนท่ีอายุ 8 สัปดาหและ 

10 สัปดาหขึ้นไป นอกจากนี้ควรมีการเขมงวด

เรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เชน การพน

นํ้ายาฆาเชื้อสําหรับยานพาหนะที่เขาออกฟารม 

การจดบนัทึกการเขาฟารมของบคุคลภายนอก เปนตน 

เพียงเทานี้ก็จะสามารถควบคุมและปองกันการ

ระบาดของโรคปากและเทาเปอยในฟารมสุกรได 

แลวพบกันฉบับหนานะครับ สวัสดีครับ 
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  สวสัดคีรบัทานผูอานวารสารสตัวแพทยเชยีงใหม

เพื่อชุมชน ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม ทางหนวยชนัสตูรโรคสตัว สงักดัศนูยบรกิาร

สุขภาพสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร เปนหนวยงาน

เกี่ยวกับงานบริการตรวจวินิจฉัยโรคตางๆ ในสัตว ได

รับมอบหมายใหจัดทําเน้ือหาใหผูอาน โดยกรอบ

ของเนื้อหาในคอลัมนน้ี ทางหนวยชันสูตรโรคสัตว

จะไดนาํเสนอขอมลูเกีย่วกบัโรคในสตัวชนดิตางๆ และ

งานบริการตรวจโรคทางหองปฏิบัติการตางๆ ที่ทาน

สามารถใชบรกิาร ณ หนวยชนัสตูรโรคสตัว เพือ่ประโยชน

ในการวนิจิฉยัโรคของนายสตัวแพทย หรอืเจาของสัตว 

สําหรับในฉบับน้ีเราจะคุยกันเรื่องโรคไวรัสที่รุนแรง

โรคหนึ่งในธุรกิจการเลี้ยงสุกร โรคท่ีกลาวถึงคือ 

โรคอหวิาตสกุร (Classical swine fever, Hog cholera) 

ซึ่งเปนโรคท่ีซอนเรนอยูของฟารมในประเทศไทย

มาชานาน  

  โรคอหิวาตสุกร เปนโรคติดตอซ่ึงพบไดในสุกร

และหมูปา สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส เพสติไวรัส 

(Pestivirus) ซึ่งพบวามีความใกลเคียงกับเช้ือไวรัส

ที่ทําใหเกิดโรคโบวายไวรัลไดอะเรีย (Bovine viral 

diarrhea) ในโค และ โรคบอรเดอร (Border disease) 

ที่พบในแกะ

  ในธรรมชาติสวนใหญสุกรไดรับเชื้อทางจมูก

และปาก จากนั้นเชื้อจะเขาสูตอมทอนซิลแลวเขาสู

ระบบนํ้าเหลืองบริเวณรอบๆ ทอนซิล เมื่อเชื้อ

มีปริมาณมากพอจึงเขาสูกระแสเลือด ซึ่งจะเกิดข้ึน

ภายใน 5-6 วัน หลังไดรับเชื้อ 

อหิวาตสุกร ซอนอยูไหนนะ?
นายสัตวแพทยกิตติกร บุญศรี

หนวยชันสูตรโรคสัตว ศูนยบริการสุขภาพสัตว

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: kittikorn.boonsri@cmu.ac.th

  ลกัษณะของโรคทีพ่บแบงออกไดเปน เฉยีบพลัน 

(acute) กึ่งเฉียบพลัน (subacute) เรื้อรัง (chronic) 

แสดงอาการชาหลังไดรับเชื้อ (late onset) หรือ ไดรับ

เชือ้แตไมเกดิโรค (inapparent course) ขึน้อยูกบัความ

แตกตางของเช้ือไวรัสและภาวะตางๆของสุกร เชน 

อายุ ความรุนแรงของเชื้อไวรัส และชวงเวลาที่ติดเชื้อ 

โดยมักจะพบวาสุกรท่ีอายุมากจะไมพบรอยโรคและ

มีโอกาสรอดชีวิตมากกวาลูกสุกรที่อายุนอย ในสุกร

ตั้งทองจะสามารถถายทอดเชื้อไปยังลูกสุกรในมดลูก

ได แมสุกรที่ติดเชื้อสายพันธุที่ไมรุนแรงแมสุกรจะไม

แสดงอาการใดๆ แตจะพบลกูตายแรกคลอดและตาย

หลังคลอดมากขึ้น 

  สุกรที่ติดเชื้อแบบเฉียบพลันจะแสดงอาการ 

มีไขสูง นอนสุมกัน ไมกินอาหาร ซึม ออนแรง เยื่อตา

รูปที่ 1 จุดเลือดออกที่ผิวหนังสุกรที่ติดเชื้อไวรัสอหิวาตสุกร
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อกัเสบ และทองผกูกอนแลวทองเสยีตามมา ในบางครัง้

สุกรจะแสดงอาการ เดินโซเซ มีการกระตุก หรือชัก 

หลังจากสุกรแสดงอาการดังที่กลาวหลังจากนั้น

สกุรจะพบจดุเลอืดออกหรอื ภาวะมวงคลํา้ทีใ่บหแูละ

ผิวหนังบริเวณลําตัว (รูปที่ 1) และอวัยวะภายใน 

พบรอยโรค การบวม และพบเลอืดออกในตอมนํา้เหลอืง 

(รูปที่ 2) พบจุดเลือดออกของเย่ือเลื่อมและผนังบุ

อวยัวะภายในตางๆ นอกจากนียั้งสามารถพบเนือ้ตายใน

มาม สกุรทีแ่สดงอาการจะเสยีชวีติภายใน 1–4 สัปดาห 

สําหรับสุกรที่ติดเชื้อแบบเรื้อรังอาการที่พบคือ แกร็น 

เบื่ออาหาร มีไข และทองเสีย รอยโรคที่พบจากการ

ผาซากจะพบเน้ือตายของเย่ือบุผนังลาํไส ฝาปดกลองเสยีง 

และกลองเสียง

  ขอมูลจากประวัติ อาการที่แสดงและผลการ

ผาซากจะไมสามารถยนืยนัไดวาสตัวตดิเชือ้ได จงึตอง

ตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม โดยมีวิธีที่สามารถ

วินิจฉัยไดดังนี้ 

บรรณานุกรม
OIE.org. (2014). Classical swine fever. [Internet]. [cited 2014 July 12] Available from http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/

Health_standards/tahm/2.08.03_CSF.pdf

Zimmerman JJ , Karriker LA, Ramirez A, Schwartz KJ and Stevenson GW. (2012).  10th ed. :Wiley Blackwell. 

รูปที่ 2 ตอมนํ้าเหลืองพบเลือดออก

  1. การหาตัวเชื้อไวรัส

ก. การเพาะแยกเชื้อไวรัส 

ข. การตรวจยืนยันเชื้อดวยวิธี RT-PCR 

ค. การยอมสีอิมมูนฮิสโตเคมี 

  2. การตรวจหาระดับภูมิคุมกัน

ก. วิธี Neutralising peroxidase-linked 
  assay (NPLA)

ข. วิธี Enzyme-linked immunosorbant 

  assay (ELISA)

  โรคอหิวาตสุกรไมสามารถรักษาได ดังนั้นการ

ทําวัคซีนและระบบการปองกันโรคเขาสูฟารมจึงเปน

สิ่งสําคัญในการปองกันโรค และที่สําคัญการที่เรา

สามารถวินิจฉัยโรคไดอยางรวดเร็วจะสามารถลด

ความสูญเสียจากการเกิดการระบาดของโรคได

  สาํหรบัผูตองการวนิิจฉยัโรคอหวิาตสกุรทาง

หนวยชันสูตรโรคสัตว สามารถตรวจดวยวิธี การ

เพาะแยกเชือ้ไวรสั วธิ ีRT-PCR จากตวัอยางอวยัวะ 

ทอนซิล มาม ไต ลําไสสวนเล็กสวนปลาย หรือ 

ตอมน้ําเหลือง นอกจากน้ีทางหนวยชันสูตรโรค

สตัวยังสามารถตรวจระดบัภูมคุิมกันดวยวธิ ีNPLA 

จากตัวอยางซีรั่ม เพื่อใชในการจัดการภายในฟารม 

สนใจสงตวัอยางตรวจสามารถตดิตอไดที ่หนวยชันสตูร

โรคสัตว หมายเลขโทรศัพท 0 5394 8041-2 หรือ

ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Vet_diag@cmu.ac.th 

หวังวาเร่ืองท่ีสรรหามาฝากจะเปนประโยชนสําหรับ

ทานที่สนใจ พบกันใหมในฉบับตอไปสวัสดีครับ 
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อาจารย นายสัตวแพทยฉัตรชัย สารชัย

คลินิกสัตวปก ภาควิชาคลินิกสัตวบริโภค

 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: chatsra@hotmail.com

ฝนมา แลวหนาซีด

  ตอนนี้ก็เขาสูหนาฝนแลวนะครับ เกษตรกรผูเลี้ยง

ไกบางทานอาจพบปญหาบางอยางที่อาจคลายคลึงกัน

เกดิขึน้กบัไกท่ีเลีย้งไว เอะ......ทาํไมไกหนาซดี หงอนกซ็ดี

ผิดปกติ ทําไมไกไขลดลง ทําไมไขไกมีขนาดเล็กกวาปกติ 

หรือบางครั้งก็อาจพบวาไกมีการตายเพ่ิมข้ึนผิดปกต ิ

โดยเฉพาะเกษตรกรที่เล้ียงไกแบบปลอยหากินในสภาพ

แวดลอมธรรมชาต ิหรอืการเลีย้งไกในโรงเรอืนทีม่ลีกัษณะ

เปดโลง มกัจะประสบกบัปญหาขางตนบอยกวาเกษตรกร

ทีเ่ลีย้งไกในโรงเรอืนระบบปด คาํถามทีเ่กษตรกรมกัถาม 

คือ สาเหตุของปญหามันเกิดจากอะไรไดบาง...? 

ลักษณะของไกที่แสดงอาการใบหนา หงอนเหนียงซีด 

อาจมเีกิดไดจากสาเหตหุลายประการ แตสิง่หนึง่ทีม่คีวาม

เกีย่วของคอืการเกิดปญหาเก่ียวกับการทาํงานของระบบการ

สรางเม็ดเลือดแดงหรือการเกิดปญหาที่กอใหเกิดการ

ทําลายเม็ดเลือดแดงท่ีมีลักษณะผิดปกติเพิ่มสูงขึ้น 

จนกระทัง่กอใหเกดิ “ภาวะเลอืดจาง” ซึง่จะสงผลใหปรมิาณ

เม็ดเลือดแดงในกระแสเลือดมีปริมาณลดลง ไกจึงแสดง

อาการซดี โดยเฉพาะในสวนของอวยัวะทีส่งัเกตเห็นไดงาย 

เชน ใบหนา หงอนและเหนยีง เปนตน ทําไมเมด็เลอืดแดงถงึ

มีลักษณะผิดปกติ...? ทําไมเม็ดเลือดแดงถูกทําลาย

เพิ่มขึ้น...? ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนเม็ดเลือดแดงของไก 

พบวาสาเหตทุีส่าํคญัอยางหนึง่ทีม่กัเปนปจจยัทีก่อใหเกดิ

ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง คือ “การติดเชื้อพยาธิ

ในเม็ดเลือด”

  โรคติดเช้ือพยาธิในเมด็เลือดแดงทีสํ่าคญัในไกทีม่กั

พบบอยๆ สามารถแยกออกเปน 2 กลุม คอื โรคมาลาเรยี

ในสัตวปก และโรคติดเชื้อพยาธิลิวโคซัยโตซูน จากการ

สํารวจการติดเชื้อพยาธิในเม็ดเลือดในไกไขในชวงต้ังแต

ป พ.ศ. 2553 เปนตนมา พบวาโรคตดิเชือ้พยาธิลิวโคซยัโตซนู

เปนโรคติดเช้ือพยาธิในเม็ดเลือดท่ีมีการสุมตรวจพบ

บอยท่ีสุดในฟารมเลี้ยงไกไขรายยอยในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม และลําพูน การติดเชื้อพยาธิในเม็ดเลือดท้ัง 

2 กลุม โดยท่ัวไปพบวาไกมักจะแสดงลักษณะอาการ

ทีค่ลายคลงึกนั โดยมกัจะแสดงอาการซึม ออนเพลยี ไมมแีรง 

กนิอาหารลดลง ไขลด ใบหนา หงอน และเหนยีงมีลกัษณะ

ซดีมากผดิปกติ อาจพบการเกดิอมัพาตหรือความผดิปกติ

ของระบบประสาทได นอกจากนั้นลักษณะภายนอก

อีกอยางหนึ่งที่มักพบไดบอยๆ คือ ทองเสีย สิ่งขับถาย

หรือมูลไกมีสีเขียว ดังรูปที่ 1
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  การตรวจวนิจิฉยัโรคเบือ้งตนนายสตัวแพทยมักจะ

ประเมินจากประวตักิารปวย ลกัษณะอาการ สภาพสิง่แวดลอม

ทีไ่กอาศยัอยู รวมกบัการผาชันสตูรซากไกทีป่วยหรอืตาย 

โดยพบวาซากไกมักมีลักษณะกลามเนื้อซีด มามและ

ตับโต ไกบางตัวที่อาการรุนแรงมามและตับมักมีสีเขม 

และอาจพบจดุเลอืดออกตามกลามเน้ือหรอือวยัวะตางๆ 

รวมดวย ดังรูปที่ 2 การติดเชื้อพยาธิลิวโคซัยโตซูนอาจ

พบเชื้อในระยะชัยซอนตลักษณะเปนจุดสีขาวหรือ

ขาวปนน้ําตาล ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 

1-2 มลิลิเมตร ในกลามเนือ้หรอือวยัวะตางๆ เชน ตับออน 

ลาํไส ปอดและหลอดลม เปนตน แตทัง้นีก้ารตรวจวนิิจฉัย

ที่มีความเหมาะสมสําหรับการตรวจโรคติดเชื้อพยาธิใน

เมด็เลอืด คอื การตรวจเลอืดเพือ่หาเชือ้พยาธใินเม็ดเลือด 

โดยวิธีสองตรวจดวยกลองจุลทรรศน ซึ่งจะพบเชื้อระยะ

มีเพศในเซลลเม็ดเลือดแดงของไก ดังรูปที่ 3

  ไกติดเชื้อแลวรักษาไดหรือไม...? ความสําเร็จ

ในการรกัษาโรคพยาธติดิเชือ้ในเมด็เลอืดมคีวามสมัพนัธ

กับชนิดของเชื้อที่ตรวจพบ โดยการรักษาโรคมาลาเรีย

ในไกจะไดผลดีเมื่อทําการรักษาตั้งแตที่เริ่มสังเกตเห็น

ความผดิปกติ เชน พบการแสดงอาการขีเ้ขยีว การใหการ

รักษาในกรณีท่ีมีการเกิดโรคแบบเฉียบพลันและรุนแรง

อาจจะยังคงพบความเสียหายในระดับที่สูงได ทั้งนี้การ

รักษาโรคมาลาเรียสามารถเลือกใชยาในการรักษาได

หลายชนิด เชน คลอโรควิน ดอกซีซัยคลิน ซัลฟาโมโน

เมธ็อกซีน หรือยาชนิดอื่นๆ ที่อาจจะใชได เชน พาลูดีน 

หรอืไพรเิมธามนี เปนตน ในสวนของการรกัษาการตดิเชือ้

พยาธิลิวโคซัยโตซูนนั้น ความสําเร็จในการรักษาขึ้นกับ

การเริ่มตนใหการรักษาและชนิดของเชื้อลิวโคซัยโตซูน

โดยพบวา การใชยาซัลฟาโมโนเมธ็อกซีนโซเดียม หรือ

ซัลฟาไดเมธ็อกซีน จะใหผลท่ีดีในการรักษาการติดเช้ือ 

รูปที่ 2 ลักษณะของการพบจุดเลือดออกในกลามเนื้อ (ซาย) และลักษณะมามโต (ขวา) ในไกที่ติดเชื้อพยาธิลิวโคซัยโตซูน

รูปที่ 1 ลักษณะใบหนาซีด (ซาย) และมูลไกมีสีเขียวเขม (ขวา) ในไกที่ติดเชื้อพยาธิลิวโคซัยโตซูน
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ลิวโคซัยโตซูน เคาเลอยัย ในขณะที่เชื้อ ลิวโคซัยโตซูน 

ซาบราเซซี มกัใหผลตอบสนองตอการรกัษาไมดเีทาทีค่วร 

ถาหากใชยาไมไดผลจะทําอยางไรดี...? การใชยาเพื่อ

รกัษาการเกดิโรคเปนการแกปญหาท่ีปลายเหต ุภายหลงั

จากการใหยาไกอาจจะแสดงอาการดีขึ้น ตรวจไมพบ

พยาธิในเม็ดเลือด แตหากวาไกกลุมดังกลาวอยูในฝูง

ที่เคยเกิดโรคหรืออยูในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค 

อาจพบวาไกกลุมดังกลาวสามารถกลับมาติดเช้ือใหม

ไดอีก ทั้งนี้เนื่องจากการแพรกระจายหรือการติดตอของ

โรคในฝูงไกไมไดเกิดจากสัมผัสระหวางไกที่ติดเชื้อกับ

ไกปกติ แตจะมีพาหะที่สําคัญที่จะนําเชื้อจากไกตัว

ที่มีเชื้อไปสูไกปกติ คือ แมลงดูดเลือด ไดแก ยุง หรือ 

แมลงดูดเลือดขนาดเล็กซ่ึงอยูในกลุมคิวลิคอยเดส 

(ร้ินดํา) โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนมักพบแมลงดูดเลือด

ดังกลาวชุกชุมกวาชวงเวลาอื่นๆ จึงทําใหชวงฤดูฝน

มีความเสี่ยงตอการตรวจพบการเกิดโรคสูงกวาชวงเวลา

อืน่ๆ ดงันัน้เพือ่ลดโอกาสของการแพรกระจายโรคจึงควร

ทาํการควบคมุจํานวนของแมลงดดูเลอืดในกลุมดงักลาว 

โดยการทําลายหรือลดพื้นที่ที่เปนแหลงเพาะพันธุ  

การรกัษาความสะอาดของพืน้ทีร่อบโรงเรอืนเลีย้งไกเพือ่ลด

สถานที่หลบซอนตัว การฉีดพนยาฆาแมลงรอบพื้นที่เลี้ยง

ไกเพ่ือกําจัดยุงหรือแมลงดูดเลือด หรือการใชกับดักลอ

แมลงในชวงเวลาที่แมลงดูดเลือดออกหากิน เปนตน 

  ปญหาพยาธิในเม็ดเลือดหากมีการเกิดโรคแบบ

เรื้อรังหรือมีการติดเช้ือในปริมาณท่ีไมสูงมาก พบวาไก

ที่มีเชื้ออยูในรางกายอาจไมแสดงอาการของโรค ทําให

ผูเลี้ยงไมสามารถรูไดวาฝูงไกนั้นมีปญหาหรือไม ผลที่

ตามมาจากการตดิเชือ้แบบไมแสดงอาการ อาจทาํใหเกดิ

ผลเสียตอประสิทธิภาพการเลี้ยง เชน ไกมีรางกาย

ไมสมบรูณ การใหผลผลติไขอยูในระดับทีต่ํา่กวามาตรฐาน

ของสายพนัธุ ดังนัน้การสุมตรวจหาพยาธใินเมด็เลอืดไก

ในระยะเริ่มตนการเลี้ยงหรือระหวางการเลี้ยงจึงเปน

มาตรการที่ผูเลี้ยงไกควรปฏิบัติเปนประจํา อันจะเปน

ประโยชนตอการวางแผนการรักษา การปองกันการเกิด

โรคและลดความเสยีหายทีอ่าจเปนปญหาท่ีแฝงอยูภายใน

ฝูงไกของเกษตรกร 

รูปที่ 3 ลักษณะของเซลลเม็ดเลือดแดงที่มีเชื้อ ลิวโคซัยโตซูน

ซาบราเซซี ระยะมีเพศอยูภายใน (ลูกศรสีดําชี้)
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  การเล้ียงปลาถือวาเปนกิจกรรมที่ทําไดงาย 

สะดวก สามารถใชพื้นที่นอย คาใชจายไมแพง ไดรับ

ความนิยมและแพรหลายเปนอยางมาก เหตุผลอาจ

เน่ืองมาจากความตองการปลูกฝงใหเกิดการรักสัตว 

ฝกการเลี้ยง-ดูแลสัตว ไดรู จักความรับผิดชอบ 

การเสยีสละ-แบงปน หรอืประกอบเปนอาชพี อยางไร

ก็ตาม ไมวาจะดวยเหตุผลอะไรผูเลี้ยงควรมีความรู

ความเขาใจในการเลีย้ง และการดแูลปลาอยางถกูตอง 

รวมทั้งทราบถึงความผิดปกติท่ีจะเกิดข้ึนกับปลา 

เพ่ือสามารถแกไขปญหาเบือ้งตนและนาํไปสูการรกัษา 

“ปลาปวย”….. รูไดยังไง ?
ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.ฎิลก วงศเสถียร

คลินิกสัตวนํ้า ภาควิชาคลินิกสัตวบริโภค

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: dilok.w@cmu.ac.th

การควบคุมปองกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยาง

ทันทวงที โดยท่ัวไปอาการปลาปวยสามารถสังเกต

ไดจากการกนิอาหารลดลง ความผดิปกตขิองพฤตกิรรม 

ตาํแหนงทีอ่ยู การวายนํา้-การทรงตวั ลกัษณะภายนอก

และสิง่ผดิปกตอ่ืินๆ ซึง่ตองอาศยัการสงัเกตและถือวา

รูปที่ 1  ปลาแสดงอาการฮุบอากาศที่ผิวนํ้าและรวมตัวกันอยูที่ทางนํ้าเขา/ที่ใหออกซิเจน (ซาย) และปลามีการรวมตัวกันอยูที่ขางตู/

แยกตัวออกจากฝูง (ขวา)

เปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่ควร

ปฏิบัติเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ 

การกินอาหารลดลง
  โดยทั่วไปเริ่มแรกปลาปวยจะกินอาหารลดลง

โดยอาจสังเกตไดจากอาหารเหลือลอยอยูที่ผิวนํ้า

ซึง่ควรเปนอาหารท่ีเหลือจากปกติท่ีเคยใหเปนประจาํ

และมปีรมิาณหรอืวิธกีารใหทีแ่นนอน เชน พบอาหาร

เหลือจากการที่ใหปกติปลาจะกินหมดภายใน 

5-10 นาที 

พฤติกรรม ตําแหนงที่อยูที่ผิดปกติ
 ปลาอาจแสดงอาการซึม ไมคอยวายนํ้า หรือพบ

พฤติกรรมที่ผิดปกติ เชน หายใจเร็วถี่/ชา ฮุบอากาศ

ท่ีผวิน้ํา กระโดด แยกตวัออกจากฝงูหรอือยูรวมตวักัน

ที่ขางตู/พื้นนํ้า/ผิวนํ้า (รูปที่ 1) 
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รูปที่ 3 พบปลามีอาการจุดเลือดออกตามซอกเกล็ด เกล็ดตั้ง ทองบวม (ซาย) และครีบมีการคั่งเลือดสีแดง ขาดกรอน (ขวา)

รูปที่ 4 ปลาแสดงอาการตาโปน (ซาย) และตาขุนขาว (ขวา) ทั้งสองขาง

รูปที่ 2 ปลาสูญเสียการทรงตัว โดยพบปลามีการลอยอยูที่ผิวนํ้า (ซาย) และจมอยูที่พื้นตู (ขวา) ตลอดเวลา



17วารสารสัตวแพทย์เชียงใหม่เพื่อชุมชน

รูปที่ 6 พบปลามีกอนเนื้อที่ผิวหนังทางดานซายของลําตัว (ซาย) และ กระดูกสันหลังคด (ขวา)

รูปที่ 7 พบลักษณะนํ้ามีความขุนมาก (ซาย) และอุจจาระเปนมูกสีเหลืองลอยอยูที่ผิวนํ้าจํานวนมาก (ขวา)

รูปที่ 5 แสดงลักษณะอุจจาระติดกนและมีลักษณะปุยสีขาวรอบทวารหนัก (ซาย) พบรูทวารและลําไสอักเสบ บวมแดง โผลยื่น (ขวา)
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การวายนํ้า-การทรงตัวที่ผิดปกติ
  อาจพบปลามอีาการวายแฉลบ-ถไูปกบัพืน้หรอื

ขางตู/บอ วายนํ้าผิดปกติเหมือนมีอาการทางระบบ

ประสาท สญูเสยีการทรงตัวซึง่สงัเกตไดจากการท่ีปลา

มีการจมหรือลอย-หงายทองตลอดเวลา (รูปที่ 2) 

ลักษณะภายนอกที่ผิดปกติ
  สามารถพบความผิดปกติภายนอกของปลา

ไดแตกตางกนั เชน ลาํตวัสซีดี/เขมคลํา้ ผวิหนงัมเีมอืก

มาก/จุด-ปนเลือดออก/แผลหลุม เกล็ดตั้ง-หลุด 

ครีบแหวง-ขาดกรอน ทองบวม (รูปที่ 3) จุดสีขาว/ปุย

คลายสําลีตามลําตัว เหงือกซีด-บวมแดง ตาขุน-โปน 

(รูปที่ 4) อวัยวะเพศ/รูทวาร/ลําไสอักเสบบวมแดง-

โผลยื่น อุจจาระติดกน (รูปที่ 5) พบพยาธิภายนอก

หรอืกอนเนือ้ตามลาํตวั/ครบี/ลกูตา กระดกูสนัหลงัคด 

(รูปที่ 6) เปนตน 

การพบสิ่งผิดปกติอื่นๆ
  นอกเหนือจากนี้ผูเลี้ยงควรสังเกตสิ่งผิดปกติ

อื่นๆ ในนํ้าที่อาจเกิดขึ้นดวย เชน นํ้าขุนมาก มีสีที่

ผิดปกติ พบอุจจาระเปนมูกสีขาว/เหลือง ลอยอยู 

(รูปที่ 7) ซึ่งบงบอกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับปลา

ไดเชนกัน 

  โดยสรปุ อาการ พฤตกิรรมและลกัษณะภายนอก

ที่ผิดปกติของปลาท่ีเกิดขึ้น อาจเนื่องมาจากหลาย

สาเหต ุไมวาจะเปนการตดิเชือ้แบคทเีรยี ไวรสั เชือ้รา 

พยาธิภายนอก พยาธิภายใน หรือการเล้ียงการจัดการ 

ความหนาแนนและคุณภาพนํ้าที่ไมเหมาะสม 

การตรวจวนิจิฉยัเพือ่หาสาเหตขุองโรคทีถ่กูตองอยาง

มีขั้นตอนและเปนระบบดวยสัตวแพทยผูเชี่ยวชาญ 

เพื่อการวางแผนการรักษา ควบคุมและปองกันโรค

จึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางย่ิงในลําดับตอไป 

อยางไรก็ตาม เบื้องตนหากพบปลาปวยอาจทําการ

แยกออกจากฝงู หยุดใหอาหาร เพิม่ปรมิาณออกซเิจน

และอุณหภมูขิองนํา้ เปลีย่นถายนํา้ ลดความหนาแนน 

เตมิเกลอื/วติามนิ เพือ่ลดความเครยีดและปรบัสภาพ

รางกายปลากอนนาํมาพบสตัวแพทย ดงันัน้ การหมัน่

สังเกตความผิดปกติของสัตวเปนประจําอยาง

สมํ่าเสมอ ยอมจะชวยใหการรักษา ควบคุมและ

ปองกันโรคเปนไปไดงายและมีประสิทธิภาพมาก
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  “ยงุ” ศตัรตูวัรายสาํหรับเกษตรกรผูเล้ียงโคนม

ในหนาฝน นาจะเปนคํากลาวที่ไมผิดนัก เนื่องจาก

เมื่อยางเขาสูฤดูฝน แทนที่เกษตรกรจะมีความสุข

กับความเย็นที่มากับสายฝน แตเกษตรกรกลับตอง

ประสบปญหานองวัวปวยโดยไมทราบสาเหตุ 

โดยเฉพาะโครุน หรือโคสาว ซึ่งโดยสวนใหญนองวัว

มักจะแสดงอาการผิดปกติ เชน ซึม เบื่ออาหาร 

บางตวัไมยอมลุกขึน้ยนื หรอืบางตวัลกุยนืลาํบาก หรอื

เดินกะเผลก อาการคลายการเจ็บกีบ หรือ เจ็บบริเวณขา 

เมือ่หมอเขาไปตรวจเยีย่มอาการและทาํการซกัประวตัิ 

ก็พบวา จูๆ ก็ปวยซะงั้น เมื่อวานยังกินดีมีความสุข

อยูเลย อีกทั้งในชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนานี้

ก็มีนองวัวในอายุรุนราวคราวเดียวกันแสดงอาการ

เหมือนกัน บางตัวก็ไมสบายประมาณ 2-3 วันแลว

หายเอง บางตวักต็องฉดียาถงึจะหาย เวลาตรวจบรเิวณ

ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ดร.วาสนา ไชยศรี

คลินิกสัตวเคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตวบริโภค

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: wasana.ch@cmu.ac.th

กบีกไ็มเจอความผดิปกตอิะไร พอไดประวตัมิาประมาณนี้ 

สวนใหญหมอวัวก็พอจะคาดเดาไดระดับหนึ่งแลวคะ 

และคิดถงึโรคซ่ึงเรารูจักกนัด ีซ่ึงเรียกวา “โรคไขสามวัน” 

คะ โดยสาเหตุท่ีเรียกโรคนี้วาไขสามวัน ก็เน่ืองจาก

นองวัวท่ีปวยเปนโรคนี้มักซึม เบื่ออาหารประมาณ 

2-3 วันและกลับมากินอาหารไดตามปกติ แตตองใน

กรณีที่ไมมีการติดเช้ือแทรกซอนหรือมีอาการอื่นๆ 

รวมดวยนะคะ โรคนี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหน่ึง คือ 

“โรคไขขาแข็ง” ก็เพราะอาการที่สังเกตเห็นไดชัดใน

นองวัวท่ีติดเช้ือ คือ นองวัวมกัจะแสดงอาการเดนิกะเผลก 

ขาแข็งๆ ทื่อๆ สมชื่อโรคเลยคะ

  อาการ
  เมือ่ววัเปนโรคนี ้อาการมนัจะเปนเรว็ ประมาณวา

เมื่อวานยังดีๆ อยู วันนี้ซึมๆ ดูปวยเลยคะ นองวัวจะ

มีอาการไขสูง พอมีไขนองวัวก็จะไมคอยกินอาหาร 

อาจมีนํ้ามูก นํ้าตาไหล นํ้าลายไหล กลามเนื้อสั่น 

“ยุง”…ศัตรูตัวรายในหนาฝน
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หายใจหอบ ไมคอยอยากเดิน หรอืเดินกะเผลก ดูเดินตวัแขง็ๆ ขาแขง็ๆ 

คะ พอเขาวันที่สองนองวัวอาจจะลุกไมไหว นอนอยางเดียว นองวัว

จะมีไข ซึมเบื่ออาหารประมาณ 3 วันตามชื่อโรคและจะเริ่มดีขึ้น คือ 

เริ่มกินไดแตอาจมีเดินกะเผลกและออนเพลียอยูบางคะ แตถานองวัว

ตัวไหนท่ีติดเชื้อแทรกซอนโดยเฉพาะที่ปอดก็จะไมหายปวยตองรักษา

โรคปอดกันนานเลยคะ สวนนองวัวตัวไหนที่ไมยอมลุก ถานอนนานๆ 

เปนสัปดาห อันน้ีอันตรายนะคะ นองวัวจะออนแรงไปเร่ือยๆ เกิด

แผลกดทับ กลามเนื้อหรือเสนประสาทเสียไป คราวนี้ลุกไมไดแลวคะ 

ลกุอกีทคืีอสงกลบับานเกาไปเลย เศราใจกันไปทัง้หมอ ทัง้เกษตรกรเลยคะ

   โรคนี้รักษาไดรึเปลา ????
  สําหรับโรคน้ีมันเปนไวรัส ไมมียาฆาไวรัสโดยเฉพาะคะ ก็รักษา

ตามอาการ เชน ใหยาลดการอักเสบ ยาลดไข ใหยาปฏิชีวนะปองกัน

การติดเชื้อแทรกซอน ใหยาบํารุงรางกายหรือยากระตุนการกินอาหาร 

ควรจัดใหนองวัวอยูสบายไมเครียดนะคะ เกษตรกรอยาละเลยนองวัว

ของตัวเองนะคะ ถานองวัวลุกไมไหว ขนาดตัวไมใหญมากชวยใหเคา

ลุกบอยๆ จะดีมากคะ หรือถานองวัวตัวใหญมาก ควรใชรอกชวยยกให

เคาไดลองยืนบาง แตถาไมมีรอกจริงๆ ตองคอยหมั่นพลิกตะแคงสลับ

ซายขวาบอยๆ วันหนึ่งหลายๆ ครั้งยิ่งดีคะ มียานวดที่เราใชๆ กันเวลา

ปวดกลามเน้ือ เชน น้ํามนัมวย เคานเตอรเพน น้ํามนัไพร ชวยนวดแขงขา

ใหเคา ยืดขาหดขาใหประมาณวาชวยกายภาพบําบัดใหเคา เหมือนเวลา

คนเปนอมัพาต ถาไมทาํอะไรเลยจากทีจ่รงิๆ นองวัวจะเดนิไดก็จะออนแรง

และเปนอัมพาตแบบวาลุกไมไดกันอีกเลยทีเดียว 

   ปองกันโรคไดอยางไร ??? 
  เนือ่งจากตวัการของการทาํใหเชือ้โรคนีแ้พรกระจาย คอื พวกแมลง

ดดูเลอืดโดยเฉพาะเหลายงุทัง้หลาย การปองกันทาํไดยาก แตกอ็าจชวย

สุมไฟไลแมลง กางมุงใหวัว ทําลายบริเวณที่มีนํ้าขัง เอาเปนวาหมั่น

สงัเกตอาการผดิปกตขิองนองววัตลอดเวลา ถาผดิปกติตามทีไ่ดกลาวมา

ก็รีบแจงคุณหมอดีกวาคะ..... 

Andrew, A.H., Blowey, R.W., Boyd, H. and Eddy, R.G. (2004). Bovine medicine 

disease and  husbandry of cattle. Blackwell Science. UK. 1218 pp

บรรณานุกรม
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  เชื้อทริปปาโนโซม (Trypanosoma spp.) เปน

โปรโตซัวเซลลเดียวที่มีหางยาวชวยในการเคลื่อนท่ี 

อาศัยอยูในกระแสเลือดของคนและสัตว โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในปศุสัตวจําพวกสุกร โค กระบือ มา 

เชื้อทริปปาโนโซม เปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดโรค

ทีรู่จกักนัเรียกวา โรคทรปิปาโนโซมเมยีซสิ หรอื เซอรา 

สรางความเสียหายแกปศุสัตวจํานวนมากเนื่องจาก

เช้ือจะสงผลทําใหสัตวออนแอ หรือเสียชีวิตลงได

ในเวลาอันรวดเร็ว เชื้อนี้สามารถติดขามระหวาง

สัตวตางชนิดเชนระหวางมา สุกร โค และกระบือได

  ในประเทศไทยสามารถพบเชือ้ชนดิน้ีไดทกุภูมภิาค

ของประเทศ โดยพบการระบาดไดในทุกชวงฤดูกาล

เนือ่งจากสภาพอากาศทีเ่หมาะสม และมพีาหะซึง่เปน

แมลงดูดเลือดตลอดทั้งป

  ในสัตวจําพวกมานั้นจะมีความไวตอโรคและ

มีอาการคอนขางรุนแรง ซึ่งอาจนํามาสูการเสียชีวิต

ไดภายหลังการติดเชื้อ 

การติดตอ
  โรคน้ีติดตอโดยแมลงดูดเลือดเปนหลัก เชน 

เหลือบ หรือ แมลงวันคอก การใชเข็มฉีดยาและ

กระบอกฉีดยารวมกัน สัตวในกลุมโคหรือกระบือ

มักไมแสดงอาการปวยเมื่อมีการติดเช้ือและมักเปน

แหลงแพรเชื้อใหสัตวชนิดอื่น

การเกิดโรค
  หลงัจากทีแ่มลงดูดเลอืดซึง่มเีชือ้ทรปิปาโนโซม

มากดัมา เช้ือจะเขาสูกระแสเลอืด และเกดิการแบงตวั

ในกระแสเลือด ตัวเช้ือจะใชพลังงานจากกลูโคสใน

กระแสเลอืด ทาํใหเกดิของเสยีและคารบอนไดออกไซด

เปนจํานวนมาก สงผลใหรางกายสัตวอยูในสภาวะ

ทีเ่ปนกรดและ สงผลกระทบตอการทาํงานของอวัยวะ

ในรางกายอยางมาก

  ตวัเชือ้สามารถสรางสารประกอบโปรตนีทีท่าํให

เม็ดเลือดแดงแตก นอกจากนี้ภูมิคุมกันของตัวสัตว

“เซอรา...เลือดจางในมา”

นายสัตวแพทยณัฐชัย จิระพรเจริญ

โรงพยาบาลสัตวใหญ ศูนยบริการสุขภาพสัตว

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: nattjiraporn@gmail.com
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เองยังมีสวนทําใหเม็ดเลือดแดงถูกทําลายมากขึ้น 

สงผลใหเกิดภาวะโลหิตจางและเกิดความผิดปกติ

ตอกลไกการแข็งตัวของเลือดในรางกาย

ลักษณะอาการ
   มาจะแสดงอาการปวย 5 - 60 วัน หลังจาก

ไดรับเชื้อ

   สตัวไมกนิอาหาร ซมึ ผอม ไมมแีรง ขาออนแรง 

ไขสูง เย่ือเมอืกซดีหรอือาจพบจุดเลอืดออกทีเ่ยือ่เมือก

ตามบริเวณตางๆ เกิดการบวมนํ้าบริเวณหัว ขา ทอง 

และอวัยวะเพศ แมมาที่ตั้งทองอาจแทงลูก 

   มาท่ีปวยแบบเฉยีบพลนัอาจเสยีชวีติภายใน

เวลา 1 สัปดาหหลังแสดงอาการ

   มาท่ีปวยแบบเร้ือรังจะทาํใหรางกายซบูผอม 

ตอมน้ําเหลืองโต ผิวหนังเปนผื่น ขาหลังออนแรง 

มาที่ปวยแบบเรื้อรังอาจแสดงอาการเปนเดือน

หรือเปนปกอนเสียชีวิต

Hoare, C.A. (1972). The trypanosomes of mammals. Oxford, Blackwell Scientific Publications. pp 1-749. Holmes P.H. (2011). 

Trypanosomiasis. Available from: http://www.merckmanuals.com/vet/circulatory_system/blood_parasites/trypanosomiasis.html

Nantulya, V.M. (1990). Trypanosomiasis in domestic animals: the problems of diagnosis. Revue scientifique et technique. 

9:357-367.

Stephen M,Warwick M.,Debra C., (2010). Equine Internal Medicine, 3nd ed, St.Louis : WB Saunders. 

Stephen, L.E. (1986) Trypanosomiasis. A veterinary perspective (Edited by: StephenLE). Oxford: Pergamon Press. 

Trypanosomiasis. (2014). Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Trypanosomiasis

บรรณานุกรม

  เช้ือทริปปาโนโซม เปนสาเหตุสําคัญ

ที่กอใหเกิดโรคที่รูจักกันเรียกวา เซอรา หรือ 

โรคทริปปาโนโซมเมียซิส สรางความเสียหาย

แกปศุสัตวจํานวนมากเนื่องจากเชื้อจะสงผล

ทําใหสัตวออนแอ หรือเสียชีวิตลงไดในเวลา

อันรวดเร็ว เชื้อนี้สามารถติดขามระหวางสัตว

ตางชนิด เชนระหวางมา สุกร โค และกระบือได

การวินิจฉัยโรค
   การวนิจิฉยัระดบัเบือ้งตนสามารถกระทาํได
จากการสังเกตอาการตางๆ เปรียบเทียบกับขอมูล
อาการดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน

   เจาะเลอืดเพือ่ตรวจหาตวัเชือ้ในกระแสเลอืด

   การตรวจหาระดบัภมูคุิมกนัตอเชือ้ในนํา้เหลอืง

   การตรวจหาสารพนัธกุรรมของเชือ้ในกระแสเลอืด

   ชันสูตรซากสัตวที่เสียชีวิตในฝูง

การรักษา
   แยกสัตวที่ปวยออกจากฝูงทันที

   ติดตอสัตวแพทยเพื่อไปทําการรักษาอยาง

เรงดวน และควรเฝาตดิตามอาการสตัวปวยอยางใกลชดิ

การปองกัน
   ควรตรวจเลือดเปนประจําทุก 6 เดือน 
เพื่อคนหาสัตวที่ติดเชื้อ

   ปองกนัสตัวจากการถกูแมลงดดูเลอืดรังควาน 
เชน การกางมุง การใชสารเคมไีลแมลง การใชอปุกรณ
ดักจับแมลง เปนตน

   การกําจัดแหลงเพาะพันธุและแหลงเจริญ
เติบโตของแมลงดูดเลือด เชน กองมูลสัตว และพื้นที่
ที่ชื้นแฉะ

   หลีกเลี่ยงการเลี้ยงมารวมกับสัตวชนิดอ่ืน
ที่เปนตัวกักโรค เชนโคหรือกระบือ

   เมื่อพบสัตวปวยควรแยกจากฝูงทันที 
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  ขึน้ชือ่วา “การผาตดั” หลายทานกค็งเร่ิมกังวลใจ

กนัแลวสาํหรบัการผาตดัในสตัวเลีย้งแสนรักของทาน 

เพราะเมื่อการผาตัดเปนทางเลือกหนึ่งในการรักษา

สตัวปวยแลวยอมตองมคีวามเสีย่งเกดิขึน้ ทัง้ความเสีย่ง

ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจากการวางยาสลบเนือ่งดวยการวางยา

สลบเปนขั้นตอนหน่ึงที่สําคัญที่จะชวยควบคุม

การเคลื่อนไหวของสัตวและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก

การผาตัด

  ปจจุบัน วิธีการวางยาสลบมีดวยกันหลายวิธี 

อันไดแก การใหยาฉีด การดมกาซสลบ หรือการใช

ยาชาเฉพาะท่ี โดยสตัวแพทยจะเปนผูเลอืกยาและวธิี

การวางยาสลบท่ีเหมาะสมกับสัตวปวยในแตละราย 

ฤทธิ์ของยาสลบสวนใหญมีผลกระทบตอการทํางาน

ของรางกายทั้งในสวนของระบบหัวใจและไหลเวียน

เลอืด การหายใจ การทาํงานของไต การควบคมุสภาวะ

ภายในรางกายใหเปนปกต ิดังนัน้สตัวปวยควรมรีางกาย

อยูในภาวะทีส่มบรูณมากทีส่ดุ เนือ่งจากรางกายสตัว

จะตองสามารถทนความเครียดในระหวางการวางยา

สลบ และทนตอความเจบ็ปวด การเสยีเลอืดในระหวาง

การผาตัดนั้นๆ อยางไรก็ตาม อาจตองมีการวางยา

และผาตัดอยางเรงดวนในบางกรณีเพื่อชวยชีวิตสัตว

นั้นไว เชน ภาวะทีส่ัตวมีสิ่งกีดขวางอดุตันทอทางเดนิ

หายใจ ภาวะท่ีมีการฉกีขาดของกระเพาะปสสาวะหรอื

ทางเดนิปสสาวะ เปนตน หากสตัวปวยมคีวามบกพรอง

ของรางกาย อาทิเชน ภาวะเลือดจาง มีการติดเชื้อ

ในกระแสเลือด สัตวแพทยจะไดมีการเตรียมตัวสัตว

เพือ่ใหรางกายพรอมมากท่ีสุด เชน อาจมกีารใหเลอืด

ขอควรรู  กอนการวางยาสลบและผาตัด
อาจารย สัตวแพทยหญิง ดร.นิยดา ทิตาราม

คลินิกสัตวเล็ก ภาควิชาคลินิกสัตวเลี้ยงและสัตวปา

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: suwankhong@yahoo.com

กอนการหรือระหวางการผาตัดในกรณีที่มีภาวะ

เลือดจาง การใหยาบํารุงเลือด การใหยาปฏิชีวนะ

เพื่อควบคุมการติดเชื้อในรางกาย เปนตน

การเตรียมตัวสัตวกอนการวางยาสลบ
  ในการวางยาสลบนั้น อาจมีปจจัยหลายอยาง

ท่ีมผีลตอการวางยาสลบ เชน ชนดิสตัว อาย ุพนัธุสตัว 

สุขภาพ โรคประจําตัว ประวัติการแพยา ดังนั้นการ

เตรียมตัวสัตวกอนการวางยาสลบและผาตัดจึงเปน

ส่ิงจาํเปนเพือ่ใหการวางยาสลบในสัตวมปีระสทิธภิาพ

และมีความเสี่ยงนอยที่สุด ดังนี้

  การตรวจรางกายสัตว สัตวปวยจาํเปนตอง

ไดรบัการตรวจรางกายอยางละเอยีดพรอมท้ังประเมนิ

สขุภาพเบือ้งตนทางหองปฏบิตักิาร ขอมลูทีเ่กีย่วของ

กับสัตวปวยกอนการวางยาสลบและผาตัดนั้นจะ

ชวยใหสตัวแพทยสามารถเปรยีบเทยีบสภาพรางกาย

สัตวกอน และหลังการวางยาและผาตัดได เชน ความ

สามารถของสัตวในการใชขารับนํ้าหนักกอนและ

หลังการผาตัดแกไขกระดูกขาหัก เปนตน ทั้งนี้ สัตว

จะไดรับการตรวจรางกายท่ัวไป อนัไดแก การประเมนิ

สภาพสัตวโดยดู Body condition score ภาวะแหงนํ้า

ของรางกาย อุณหภูมิรางกาย ตรวจการทํางานของ

หัวใจและหลอดเลือดจากการฟงหัวใจ อัตราการเตน

ของหัวใจ สีเย่ือเมือก ตรวจการทํางานของระบบ

ทางเดินหายใจโดยการฟงเสียงหายใจ วัดอัตราการ

หายใจของสัตว เปนตน ในกรณีที่สัตวไดรับอุบัติเหตุ 

สัตวควรไดรับการตรวจประเมินระบบทางเดินหายใจ 
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ระบบประสาทรวมทัง้กระดกู ในกรณทีีส่ตัวอยูในภาวะ

วกิฤตและฉกุเฉนิ ควรจะไดรบัการตรวจประเมนิรางกาย

อยางตอเนื่องและใกลชิด

  การตรวจทางหองปฏบัิตกิารเพือ่ประเมนิ

ความสมบูรณของรางกาย โดยสวนใหญจะขึ้นอยู

กับประวัติ การตรวจรางกายสัตว และปญหาที่สัตว

เปนอยู อยางไรก็ตาม สัตวปวยทุกรายจะตองไดรับ

การตรวจเลอืดเพือ่ประเมนิภาวะแหงนํา้และประเมนิ

ปริมาณเม็ดเลือดแดงกอน ในสัตวที่อายุมากกวา 5 ป 

มคีวามจาํเปนตองตรวจประเมนิคาของเม็ดเลอืดแดง 

เม็ดเลือดขาว รวมทั้งประเมินการทํางานของตับ 

ไตและระบบทางเดินปสสาวะ ซึ่งสัตวแพทยจะเปน

ผูพิจารณาสงตรวจ นอกจากนี้อาจมีการตรวจทาง

หองปฏบิตักิารทีจ่าํเพาะมากขึน้ เชน การตรวจปสสาวะ 

การตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือด การตรวจวัดระดับ

อเิลก็โตรไลทในเลอืด การเอกซเรยชองอก อลัตราซาวด 

การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ ในสัตวที่พบเน้ืองอกชนิด

รายแรง ควรไดรับการตรวจประเมินการแพรกระจาย

ของเน้ือรายนัน้ เชน การเอกซเรยชองอก หรอืการตรวจ

อัลตราซาวดชองทอง ในสัตวปวยบางรายที่ไดรับ

อบุตัเิหตมุา ควรไดรบัการเอกซเรยชองอกเพือ่ประเมนิ

ชองอก ปอดและกระบังลม รวมทั้งอาจเอกซเรย

ชองทองเพื่อประเมินอวัยวะภายใน เชน ตับ ไต มาม 

กระเพาะปสสาวะ เปนตน

  ขอมูลตางๆ ทั้งประวัติ ผลการตรวจรางกาย 

และผลตรวจจากหองปฏิบัติการทั้งหมดนี้ จะเปน

สิ่งสําคัญใหสัตวแพทยประเมินความเส่ียงในการ

วางยาสลบ รวมทั้งเลือกยาและวิธีการวางยาสลบ

ที่เหมาะสมสําหรับสัตวปวยในแตละรายตอไป

  งดนํ้า งดอาหาร ประมาณ 6-12 ชั่วโมง 

กอนการวางยาสลบ เน่ืองจากในระหวางการวาง

ยาสลบนั้น สัตวปวยจะอยูในภาวะที่ไมรูสึกตัว หากมี

นํ้าหรืออาหารคั่งคางอยูในทางเดินอาหารอาจมีการ

สํารอกหรืออาเจียนออกมาในระหวางหรือหลังการ

ผาตัด สัตวอาจสําลักเอาอาหารน้ีเขาไปในปอดและ

อาจทําใหเกิดปอดบวมที่เกิดจากการสําลักอาหาร 

(Aspiration pneumonia) ซึ่งอาจทําใหสัตวเสียชีวิตได 

อยางไรกต็ามการงดนํา้งดอาหารในสตัวน้ัน สัตวแพทย

จะพิจารณาสภาพสัตวในขณะนั้นดวย เชน ถาเปน

ลูกสัตวอายุนอย หรือสัตวที่ออนเพลีย อาจมีระดับ

นํ้าตาลในเลือดตํ่าไดหากงดอาหารเพียง 2-3 ชั่วโมง 

ดังนั้น ในลูกสัตวอาจไมจําเปนตองงดอาหารหรือ

ใหงดเพียง 1-2 ชั่วโมงกอนการวางยาและผาตัด

  ควรมีการพาสตัวไปเดินเพ่ือขับถายอจุจาระ 

ปสสาวะ เปนการชวยลดการปนเปอนที่อาจเกิดขึ้น

ไดขณะวางยาสลบและผาตดั ทัง้ยังชวยใหสตัวแพทย

สามารถทาํการผาตดัไดสะดวกขึน้ในรายทีผ่าตดัลาํไส

หรือผาตัดชองทอง 

  การทําความสะอาดรางกาย ในบางกรณี

ทีเ่จาของสัตวสามารถอาบน้ําทาํความสะอาดรางกาย

ของสตัวมากอนได จะชวยกาํจดัเศษขน สะเกด็ผวิหนงั

หรือปรสิตภายนอกจากตัวสัตวได

  ดังจะเห็นไดวา การวางยาสลบไมไดนากลัว

อยางทีค่ดิ หากมกีารเตรยีมตวัสตัวและการปรบัสภาพ

รางกายสตัวใหพรอมกอนการวางยาสลบและการผาตดั 

และแมวาจะมีคาใชจายในการตรวจทางหองปฏิบัติ

การท่ีเพิม่ขึน้ แตกช็วยใหไดขอมลูท่ีสาํคญั สตัวแพทย

ประเมินความเส่ียงพรอมทั้งวางแผนการรักษา 

วางยาสลบการเฝาระวังขณะสัตวสลบ และผาตัด

ไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

Fossum T.W. (2007). Small Animal Surgery. St. Louis, Missouri: 

Mosby Elsevier, p 22-33.

บรรณานุกรม
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  ความเปนมาของกระตายที่เราเลี้ยงกันอยูใน

ปจจบุนันัน้ มตีนกาํเนดิมาจากกระตายปาในแถบยโุรป 

ซึ่งเราพบหลักฐานจากการจดบันทึกของชาวฟนิเซีย

เมือ่ประมาณ 1,000 ปกอนครสิตกาลตรงกบัสมัยของ

จกัรวรรดโิรมนั โดยเริม่แรกมีวัตถปุระสงคในการเลีย้ง

เพื่อลา การกีฬา ทําเครื่องนุงหมและเปนสัตวทดลอง 

หลังจากนั้นในรัชสมัยวิกตอเรียไดถูกพบวาเริ่มมีการ

เลีย้งกระตายไวเปนเพือ่นเลนมากข้ึน ซึง่สงผลตอเนือ่ง

จนในปจจบัุนทีก่ารเลีย้งกระตายไดรบัความนยิมอยาง

แพรหลายจนกลายเปนสัตวเลี้ยงที่ไดรับความนิยม

เปนอันดับที่สามรองจากการเลี้ยงสุนัข และแมว

  กระตายน้ันถอืเปนสตัวสงัคมโดยจะอยูรวมเปนฝงู

และคอนขางรักสงบ นอกจากนี้ดวยความที่เปนสัตว

ที่ถูกลาจึงพบวากระตายจะมีลักษณะพฤติกรรม

ท่ีระแวดระวงัภัยตลอดเวลา ปราดเปรยีวและมนีํา้หนกั

ตัวที่เบา เพื่องายตอการหลบเล่ียงสัตวผูลา อายุขัย

เฉลี่ยของกระตายจะอยูที่ประมาณ 5-10 ป โดยตัวผู

จะเขาสูวัยเจริญพันธุที่อายุ 5-8 เดือน และตัวเมีย

จะเขาสูวัยเจริญพันธุที่อายุ 4-5 เดือน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู

กับสายพันธุและขนาดดวยเชนกัน กระตายตัวเมียจะ

ตั้งทอง 30-32 วัน และใหลูกเฉลี่ยที่ 5-8 ตัวตอครอก 

โดยลกูกระตายแรกเกดินัน้จะยงัตาปดอยูแตหลงัจากนัน้ 

สาระนารูในการเลี้ยงกระตาย
สัตวแพทยหญิงกฤษณา แสนมะโน 

โรงพยาบาลสัตวเล็ก ศูนยบริการสุขภาพสัตว

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: oliveoil699@hotmail.com

18 วัน จะเริ่มมองเห็นและสามารถกินหญาท่ีอายุ 

3 สัปดาห แลวหยานมที่อายุ 25 วันในที่สุด

การเตรียมอาหารใหแกเจากระตายแสนรัก
  การใหหญาสดหรือหญาแหงเปนสิ่งจําเปน

อยางย่ิงสําหรับกระตายที่จัดวาเปนสัตวกินพืชเพียง

อยางเดียวเทานั้น โดยหญาจะมีสารอาหารประเภท

ตางๆ ท่ีมีประโยชนมากมาย เชน ไฟเบอร โปรตีน

และแคลเซียม เพื่อชวยในการปรับสมดุลของระบบ

การหมักยอยอาหาร หญาที่แนะนําใหกระตายกิน

มีหลายชนิด เชน แพงโกลาแหง อัลฟลฟา 

(เหมาะสาํหรับกระตายทีเ่พิง่หยานมจนถงึอาย ุ6 เดอืน) 

ทิมโมธี (เหมาะสําหรับกระตายที่อายุ 6 เดือนขึ้นไป) 

หญาขนสดและถ่ัวฮามาตา เปนตน และในลูกกระตาย

เราอาจจะใหผักใบเขียวซึ่งงายตอการเคี้ยวไดเชนกัน 

แตในทางตรงกันขามหากกินอาหารท่ีมีกากใย

ไมเพียงพออาจจะกอใหเกิดการไมสมดุลของระบบ

การหมักยอยอาหารจนกอใหเกิดอาการทองอืด

ซึ่งอาจทําใหเสียชีวิตได เชนกัน
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  การใหอาหารสําเร็จรูปนั้น มีความสําคัญ

คอนขางนอยในกรณีท่ีเจาของใหหญาท่ีมีสดัสวนของ

สารอาหารทีเ่หมาะสมและเพยีงพอตอความตองการ

ของกระตาย แตอาหารสําเร็จรูปสวนใหญมักจะมี

สัดสวนของกากใยที่ตํ่า คารโบไฮเดรต โปรตีน และ

ไขมนัสงู ถาหากเจาของใหอาหารสาํเรจ็รปูมากเกนิไป

กอ็าจจะทําใหเกดิปญหาทางชองปากไดเนือ่งจากไมมี

การบดเคี้ยวจนทําใหเกิดภาวะฟนงอกยาวผิดรูป 

การไมสมดุลของระบบหมักยอยอาหารและเกิด

ภาวะอวนไดในที่สุด

  ***การใหยาคูลท ในกระตาย สามารถใหไดแต

ไมเหมาะสมเนื่องจากมีสวนผสมของนํ้านมวัวที่

ยอยยากในกระตาย และยังมีนํ้าตาลทําใหแบคทีเรีย

ที่กอโรคเจริญเติบโตไดงาย***

  การปรบัเปลีย่นอาหารของกระตายควรทาํอยาง

คอยเปนคอยไป โดยใหเจาของเริม่จากการผสมอาหาร

ชนิดใหมเขาไปในปริมาณนอยๆ กอนแลวคอยเพิ่ม

ปริมาณขึ้นในแตละวัน การเปลี่ยนอาหารอยางทันที

และการใหอาหารที่มีกากใยตํ่า รวมกับภาวะเครียด

ที่เกิดกับลูกกระตายในชวงหยานมจะพบวามีอัตรา

การสูญเสียและการตายที่สูง และสิ่งสําคัญที่ลืมไมได

คือการใหนํ้าที่สะอาด โดยการใหแบบเปนขวดจะ

สามารถลดการปนเปอนไดดีกวาการใหในถวยนํ้า

การเตรียมสถานที่เพื่อตอนรับสมาชิกตัวใหม
  กระตายเปนสตัวสงัคม ชอบอยูเปนฝงูแบบเงยีบๆ 

ดังนั้นหากเรามีความคิดที่จะเลี้ยงกระตายก็ควรที่จะ

หาเพือ่นใหมนัดวยเชนเดยีวกนั โดยการเลีย้งตัวผูรวม

กับตัวเมียอาจจะตองทําหมันกอนเนื่องจากกระตาย

เปนสตัวทีผ่สมตดิงายและตัง้ทองในระยะเวลาอนัสัน้ 

หรือแมแตการเลี้ยงตัวผู ร วมกันก็ควรทําหมัน

เพื่อหลีกเลี่ยงการตอสูกันในการแกงแยงอาณาเขต 

โดยอายุที่เหมาะสมตอการทําหมันคือ 4-6 เดือน

  การเลีย้งกระตายไวนอกบรเิวณบาน ควรมท่ีีรม

เพื่อกําบังแสงแดดเนื่องจากกระตายเปนสัตวที่ไมทน

ตอความรอน ดังจะเห็นไดจากการที่มีขนหนาและ

ผิวหนังที่บอบบางซึ่งเหมาะสําหรับการอยูอาศัย

ในอากาศหนาวเยน็ หากอากาศรอนมากอาจจะทําให

เกิดความเครียด และภาวะลมแดดจนเปนสาเหตุถึง

แกชีวิตได กรงที่เลี้ยงกระตายควรวางอยูบนพ้ืนและ

การสูญเสียและการตายที่สูง และสิ่งสําคัญที่ลืมไมได

กระตายจัดวาเปนสัตวกินพืชเพียง
อยางเดียวเทานัน้ โดยหญาจะมสีาร
อาหารประเภทตางๆ ที่มีประโยชน
มากมาย เชน ไฟเบอร โปรตีนและ
แคลเซยีม เพือ่ชวยในการปรับสมดุล
ของระบบการหมักยอยอาหาร 
หญาทีแ่นะนาํใหกระตายกินมหีลาย
ชนิด เชน แพงโกลาแหง อัลฟลฟา
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สามารถกาํบงัแสงแดดได โดย

กรงควรจะมขีนาดอยางนอย 

150X60X105 ซม.ทั้งนี้

ขึน้อยูกับขนาดของกระตาย

ที่เราเลี้ยงดวยเชนกัน 

โดยผนังกรงจะตองมีสวน

ทีท่บึแสง เชน แผนไมกาํบงั 

และสวนที่ไมทึบแสง เชน 

การใชลวดตาขายขงึบางสวน

ของกรง ซึ่งจะสงผลดีตอ

การถายเทอากาศและ

ปองกันโรคเกี่ยวกับระบบ

ทางเดินหายใจ นอกจากนี้เจาของอยาลืมวาควรกั้น

อาณาเขตที่อยู และทํารั้วใหเปนสัดสวนเพื่อปองกัน

การหลดุรอดของสตัวเลีย้งแสนรกัไปได สวนการเล้ียง

กระตายไวในบานนั้นก็ควรจะมีกรงในกรณีที่เจาของ

ไมอยูบานเจากระตายนอยจะไดมีที่อยูเปนสัดสวน 

และสิ่งที่สําคัญคือตองระวังการกัดแทะสายไฟหรือ

อุปกรณในครัวเรือน เจาของควรหัดใหขับถายเปนที่

โดยการฝกใชหองนํ้า เริ่มแรกหากพบวากระตายฉี่

British Small Animal Veterinary Association.(2006). BSAVA manual of rabbit medicine and surgery. 2nd ed. Meredith A, 

Flecknell PA, editors. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association. 213 p. 

Saunders RA. (2005). Notes on rabbit internal medicine. Oxford, UK; Ames, Iowa, USA:  Blackwell Pub. 225 p. 

Harcourt-Brown F.(2002). Textbook of rabbit medicine. Oxford; Boston: Butterworth- Heinemann. 410 p.

บรรณานุกรม

ใหรบีเช็ดทาํความสะอาดไมใหเหลอืกลิน่ทิง้ไว แลวจงึ

เอากระดาษที่เปอนฉี่นั้นไปวางไวที่หองนํ้าที่เรา

เตรียมไว หลังจากนั้นพอกระตายไดกลิ่นฉี่ของตัวเอง

ก็จะไปฉี่ที่หองนํ้าที่มีกลิ่นฉี่ที่คุนเคยนั่นเอง 

เมื่อนองกระตายกินอึตัวเอง??
  โดยปกติแลวอึกระตายจะมีแบบที่เปนเม็ดแหง 

และเม็ดพวงองุน แตเจาของท่ีเลี้ยงกระตายสวนใหญ

อาจจะเหน็แคเพยีงอเึมด็แหงเทานัน้ เนือ่งจากโดยปกติ

แลวกระตายจะกินอึพวงองุนจนหมดเพื่อชวยในการ

ปรับสมดุลของระบบหมักยอยอาหาร ดังนั้นหาก

เม่ือใดที่เจาของสังเกตเห็นอึพวงองุนคอนขางมาก 

ก็จะเปนตัวบงชี้เบื้องตนไดวากระตายของเรากําลัง

มีปญหาของระบบหมักยอยอยูนั่นเอง

  การเลีย้งกระตายน้ันเปนสิง่ทีล่ะเอยีดออนและ

ตองไดรับความเอาใจใสจากเจาของคอนขางมาก 

ดังนั้นผูเลี้ยงควรที่จะศึกษาหาขอมูลเบื้องตนและวิธี

การเล้ียงทีเ่หมาะสมกบัตัวสัตว และฝกสังเกตพฤตกิรรม

อาการปกตแิละผดิปกตทีิเ่กดิขึน้อยางใกลชดิ และหาก

พบวากระตายมีอาการผิดปกติหรืออาการเจ็บปวย

เกิดขึ้นนั้น ควรจะรีบพามาพบสัตวแพทยเพื่อรับการ

รักษาและแกไขไดอยางทันทวงที ซึ่งโรงพยาบาล

สตัวเลก็ ศูนยบริการสขุภาพสตัว ไดเปดใหบริการ คลนิกิ

สัตวเลี้ยงพิเศษ ทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.00 น. 

หรือสามารถโทรสอบถามไดที่ 053-948-031 

ในเวลาราชการ เราพรอมทีจ่ะแลกเปลีย่นประสบการณ

และบรรเทาอาการเจ็บปวยใหกับสัตวเลี้ยงของทาน

อยางเต็มศักยภาพ 

***สิง่ท่ีเจาของไมควรทาํเวลาจับบงัคบั
กระตายก็คอืการหิว้ทีบ่ริเวณใบหเูพราะ
เปนบริเวณทีม่เีสนเลอืดและเสนประสาท
มาหลอเลี้ยงมาก ซ่ึงจะทําใหเจ็บมาก
และเสนเลือดเปราะแตกไดงาย***



28 คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่



29วารสารสัตวแพทย์เชียงใหม่เพื่อชุมชน

  การฝากเงนิกบัธนาคารจดัเปนการสรางหลักประกนั

ทางการเงินที่สําคัญ โดยสถาบันการเงินจะนําเงิน

ดังกลาวไปใชลงทุน แลวตอบแทนเงินออมของเรา

ดวยการจายดอกเบีย้ ซึง่คลายคลงึกบัการบรจิาคโลหติ

ใหกับหนวยรับบริจาคของสถานพยาบาลตางๆ 

โดยธนาคารโลหิตจะทําหนาท่ีแจกจายเลือดใหกับ

ผูปวยที่มีความจําเปน แลวผู ใหโลหิตจะไดรับ

ผลตอบแทนโดยตรงจากสุขภาพที่ดขีึ้น อันเปนผลมา

จากการที่รางกายผลิตเม็ดเลือดใหมขึ้นมาทดแทน 

รวมกับความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากการไดชวยเหลือ

เพื่อนมนุษย ซึ่งถือเปนดอกผลทางออมที่ไมสามารถ

ธนาคารโลหิตสุนัข
อาจารย นายสัตวแพทย ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน

หนวยพรีคลินิคทางสัตวแพทย ภาควิชาชีวศาสตรทางสัตวแพทยและสัตวแพทยสาธารณสุข

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: bdt2314@hotmail.com

ประเมินมูลคาได สําหรับการรับบริจาคโลหิตเพ่ือ

ผูปวยทีด่าํเนนิการโดยสภากาชาด หรอืหนวยรบับรจิาค

โลหิตของสถานพยาบาลตางๆ เปนที่คุ นชินตา 

แตการรบับรจิาคโลหติสาํหรับสตัวโดยเฉพาะอยางยิง่

ในสุนัข ยังไมเปนที่รู จักอยางแพรหลายมากนัก 

แตภาวะของสัตวปวยที่ความจําเปนตองไดรับโลหิต

มีไมยิ่งหยอนจากในมนุษย อาทิ ภาวะเสียเลือดจาก

ศัลยกรรมใหญ ภาวะฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ การไดรับ

ยาหรือสารพิษท่ีทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง โรคพยาธิ

เมด็เลอืดชนิดรุนแรง โรคเลอืดไหลไมหยดุจากพนัธุกรรม 

และภาวะขาดสารอาหารอยางรุนแรง เปนตน 

  ความเขาใจในหมูเลือดมีความสําคัญตอการ

ถายโลหิต (blood transfusion) โดยการแบงหมูเลือด

ของสุนัขอาศัยความแตกตางของโปรตีนที่ผิวของ

เม็ดเลือดแดง ตามระบบ dog erythrocyte antigen 

(DEA) ซึง่แบงออกเปน 8 กลุม ไดแก DEA1.1 DEA1.2 

DEA3 DEA4 DEA5 DEA6 และ DEA7 ตามลําดับ 

โดยระบบภูมิคุมกันของสุนัขที่ไดรับการถายโลหิตจะ

 คณุสมบัติของสนุขัท่ีบริจาคโลหิต
ควรมอีายอุยูระหวาง 1-6 ป ซ่ึงสามารถ
บริจาคไดทกุสายพนัธุ นํา้หนกัตัวมากกวา 
20 กิโลกรัม เนื่องจากสุนัขโตจะมีการ
สรางเซลลเมด็เลอืดทีส่มบูรณมาทดแทน
ไดอยางรวดเร็ว
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ตอตานโลหิตของสนุขัผูใหการบรจิาคนอยกวาปฏิกริิยา

ที่เกิดในถายโลหิตของมนุษย โดยพบวาสุนัขท่ีมี

หมูเลอืด DEA4 สามารถใหโลหิตแกผูรบัไดทกุหมูเลือด 

(universal donor) สวนสุนัขที่มีหมูเลือด DEA1.1 

DEA1.2 และ DEA7 จําเปนตองใหความระมัดระวัง

สําหรับใชเปนผูบริจาคเปนพิเศษ เนื่องจากอาจเกิด

ปฏิกิริยาตอตานทางภูมิคุมกันของรางกายของสุนัข

ทีไ่ดรบัโลหติจากหมูเลอืดดงักลาว โดยเฉพาะอยางยิง่

การไดรบัถายโลหติในคร้ังที ่2 โดยปฏิกริยิาไมพึงประสงค

จากการถายโลหิตอาจเกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน

ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งสุนัขจะมีภาวะโลหิตจางจาก

เมด็เลอืดแดงแตก อาการไข ความดนัเลอืดตํา่ หายใจ

ลําบาก ผิวหนังมีสีคลํ้าจากการขาดออกซิเจน 

นํ้าลายไหลมาก อาเจียน หมดสติ หรือหัวใจหยุดเตน 

เปนตน เมือ่ตรวจทางหองปฏบิตักิารจะพบระดบัของ

ฮีโมโกลบินอิสระในนํ้าเลือดและปสสาวะเพิ่มสูง

กวาปกติ ดังนั้น ควรตรวจการเขากันไดของเลือด 

(cross matching) หรือ รวมกบัการตรวจแอนตโิกลบลูนิ

แบบทางตรง (direct anti-globulin test) กอน

กอนทําการถายโลหิตเสมอ 

  คุณสมบัติของสุนัขท่ีบริจาคโลหิตควรมีอายุ

อยูระหวาง 1-6 ป ซึ่งสามารถบริจาคไดทุกสายพันธุ 

นํ้าหนักตัวมากกวา 20 กิโลกรัม เนื่องจากสุนัขโต

จะมีการสรางเซลลเม็ดเลือดที่สมบูรณมาทดแทนได

อยางรวดเรว็ ถงึแมวาทัง้สนุขัเพศผูและเพศเมยีสามารถ

เปนผูบริจาคโลหิตได แตอยางไรก็ตามสุนัขเพศเมีย

จะตองไมตั้งทอง หรืออยูในชวงมีประจําเดือน 

โดยสุนัขตองมีสุขภาพแข็งแรงและไมมีโรคประจําตัว 

เชน โรคหัวใจ โรคตับ หรือโรคไต เปนตน อีกทั้งไม

เคยมีประวตักิารตดิพยาธใินเมด็เลอืด และไดรบัวคัซนี

ครบตามโปรแกรมมาตรฐานกอนวันบริจาคโลหิต

อยางนอย 10-14 วนั โดยเจาของสตัวสามารถเตรยีม

ตัวสุนัขดวยการงดนํ้าและอาหารหนึ่งวันกอนทําการ

บรจิาคโลหิต ซึง่นายสตัวแพทยจะทาํการตรวจรางกาย

และตรวจเลอืดกอนทาํการวางยาซมึสาํหรบัหตัถการ

เจาะเก็บเลือด เพื่อความปลอดภัยของสุนัขในการ

บริจาคโลหิตแตละครั้ง นายสัตวแพทยจะเก็บเลือด

ในปริมาตร 350 มิลลิลิตร/ยูนิต (10-20 มิลลิลิตร/

นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม) เทานั้น โดยสามารถพาสุนัข

กลับมาบริจาคซํ้าในทุกๆ 4-6 เดือน 

  ความสําคัญของการฝากเงินกับธนาคารจะ

เหน็ผลชดัเจน เมือ่มคีวามจําเปนตองใชเงนิจํานวนนัน้ 

และสามารถถอนเงินตนออกมาใชประโยชนได

อยางทันกาล ดังน้ันการบริจาคโลหิตของสุนัขจึงมี

ความสําคัญสําหรับสัตวปวยท่ีมีความจําเปนตองใช

โลหิตเชนเดียวกัน เม่ือถึงชวงวิกฤติท่ีสุนัขของเรามี

ความจําเปนตองใชโลหิต ซึ่งจะสามารถผานพนไปได

หากมีปริมาณการสํารองอยางเพียงพอ 

 การรับบริจาคโลหิตสําหรับสัตว

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสุนัข ยังไมเปน

ที่รูจักอยางแพรหลายมากนัก แตภาวะ

ของสัตวปวยท่ีความจําเปนตองไดรับ

โลหิตมีไมยิ่งหยอนจากในมนุษย อาทิ 

ภาวะเสียเลือดจากศัลยกรรมใหญ 

ภาวะฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ การไดรับยา

หรือสารพิษท่ีทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง 

โรคพยาธิเมด็เลอืดชนดิรุนแรง โรคเลอืด

ไหลไมหยดุจากพนัธุกรรม และภาวะขาด

สารอาหารอยางรุนแรง เปนตน
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  หนวยสัตวแพทยสาธารณสุข 

ภาควิชาชีวศาสตรทางสัตวแพทย

และสัตวแพทย สาธารณสุข 

คณะสตัวแพทยศาสตรมีความเช่ียวชาญ

และการดําเนินงานดานวิชาการใน

ดานอาหารปลอดภยัและสขุอนามยั

ในสายการผลติอาหารทีม่ตีนกาํเนดิ

จากสตัว โรคสตัวสูคน ระบาดวทิยา

ทางสัตวแพทย อนามัยสิ่งแวดลอม 

รวมถึงงานทางดาน Eco health-

One Health โดยความรวมมือกับ

หนวยงานของรัฐและเอกชน

  การบริการวิชาการของหนวย

สัตวแพทยสาธารณสุขมุงเนน

การตอบสนองความตองการของชมุชนในการแกปญหา

ของสขุภาพของคน สตัวและสิง่แวดลอม โดยบรูณาการ

การเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการ

เขาดวยกนั เพือ่สรางงานวิจัยทีส่ามารถตอบโจทยและ

แกปญหาของชมุชน โดยทีชุ่มชนมสีวนรวมในการเปน

เจาของโครงการ เริ่มตั้งแตการคิดโจทยวิจัยและ

มีสวนรวมในการแกปญหา โดยพ้ืนที่ชุมชนที่เลือก

จะเปนพื้นที่โครงการนํารอง ถาหากโครงการประสบ

ความสําเร็จ จะไดขยายไปพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ตอไป

  ในการนี้ทางหนวยฯ ไดลงพื้นที่ใน 2 ชุมชน 

ไดแก พืน้ทีเ่ทศบาลตาํบลบานกลาง อาํเภอสนัปาตอง 

จังหวดัเชยีงใหม และพืน้ทีเ่ทศบาลตาํบลตนธง อาํเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน 

“สุขภาพปลอดภัยและอนามัยสูชุมชน”
... กับสัตวแพทยสาธารณสุข มช. ...

อาจารย สัตวแพทยหญิง ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ 

หนวยสัตวแพทยสาธารณสุข ภาควิชาชีวศาสตรทางสัตวแพทยและสัตวแพทยสาธารณสุข

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: fonvet62@hotmail.com

SWOT analysis การวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน รวมกับองคการปกครองสวนทองถิ่น

  กิจกรรมของโครงการ ไดแก การพบปะและ

พูดคุยเพื่อระดมความคิดเห็นกับผูนําชุมชน องคการ

บริหารสวนทองถิ่น ชาวบานและหนวยงานของรัฐ

ท่ีเกี่ยวของ เพื่อทราบปญหาท่ีชุมชนประสบและ

พบวามีความสําคัญ ตองการการแกไขอยางเรงดวน 

โดยเนนเรือ่งอาหารปลอดภยั โรคสตัวสูคน และอนามยั

สิ่งแวดลอม โดยใชหลักการการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) 

รวมถึงการทํา SWOT analysis เพื่อหาจุดแข็งและ

จุดออนของชุมชน เพ่ือสงเสริมศักยภาพของชุมชน

ในการแกปญหาดวยชุมชนเองจากนั้นมีการดําเนิน

การเขยีนขอเสนอโครงการวจัิยรวมกนัเพือ่ดาํเนนิงาน

วิจัยตอไป 
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(รูปท่ี 1 และ 2)  พบปะและพูดคุยเพื่อระดมความคิดเห็นกับผูอํานวยการและเจาหนาท่ีกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

รูปที่ 2

รูปที่ 1
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(รูปที่ 3 และ 4)  พบปะผูบริหาร ท่ีปรึกษา ผูมสีวนไดสวนเสยีในสายการผลติอาหารปลอดภยัในชมุชนเทศบาลตาํบลบานกลาง

รูปที่ 4

รูปที่ 3
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(รูปท่ี 5 และ 6)  พบปะและพูดคุยเพื่อระดมความคิดเห็นกับผูบริหาร ผูอํานวยการและเจาหนาที่กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

รูปที่ 6

รูปที่ 5
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“การจัดการขยะติดเชื้อ”
 สําคัญไฉน??.....

เบญจพร ศรเพ็ชร 

นักวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการกลาง

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: sornpet.b@gmail.com

 การบริหารจัดการขยะติดเชื้อ เปน
สวนประกอบสําคัญของสุขอนามัยใน
โรงพยาบาล รวมไปถึงคลินิก สถานีอนามัย 
โรงพยาบาลรักษาสตัว และหองปฏบัิติการทาง
วิทยาศาสตร โดยขยะดังกลาวเปนแหลงรวม
เชือ้โรค ซึง่เปนสาเหตุของการปนเปอน อันนาํ
ไปสูการติดเชื้อ และแพรกระจายของเชื้อได 

 หากไมไดรับการจัดการเพียงพอ 
เชือ้โรคเหลานี ้ก็จะแพรกระจายจากการสมัผัส 
และผานพาหะในอากาศ ในนํ้าหรือในอาหาร 
ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน
และคนอื่นๆ ที่อาจไดรับเชื้อได

“การจัดการขยะติดเชื้อ”

ปายสัญลักษณขยะติดเชื้อ

ขยะติดเชื้อ

INFECTIOUS 
WEST

  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือในรางกฎกระทรวง 

ตามความใน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดให

นิยามของ “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายถึง มูลฝอยท่ีมี

เชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขนซึ่งถา

มีการสัมผัสใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําให

เกิดโรคได ซึง่เกิดขึน้หรอืใชในการตรวจวนิิจฉยั รักษา

พยาบาล ใหภมูคิุมกนั ชนัสตูรศพ ซากสตัว ทดลองวจิยั

เกี่ยวกับโรค ไดแก ซาก ชิ้นสวนของมนุษย สัตว 

วสัดมุคีม วสัด ุซึง่สมัผสัเลอืด สารนํา้จากรางกาย เชน 

เข็ม มีด หลอด ผากอซ สําลี ทอ สไลดกระจก เปนตน 

   หองปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร

คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ซึง่เปน

หนวยงานทีร่บัผิดชอบงานทางดานการเรยีนการสอน 

งานบริการ และงานวิจัย โดยอาศัยการปฏิบัติงาน

ทางหองปฏบิตักิารเพือ่การวนิจิฉยัสาเหตขุองโรค โดย

ตวัอยางสิง่สงตรวจทีน่าํมาใชในการตรวจวเิคราะหนัน้ 
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มีหลายประเภท เชน ซากสัตวอวัยวะสัตว เลือด 

อุจจาระ สารคัดหลั่งตางๆ ซึ่งสิ่งสงตรวจเหลานี้และ

เครื่องมือที่สัมผัสกับส่ิงสงตรวจดังกลาว จัดวาเปน

ขยะติดเชื้อที่มีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อโรคปนเปอน

ออกสู สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ 

และกอใหเกิดโรคติดตอไดทั้งในคนและสัตว

  ดังนัน้ทางหองปฏบิตักิารกลาง จงึไดใหความสําคญั

ในสวนของการกําจัดขยะติดเชื้อ และไดมีการสราง

ระบบการจัดการขยะติดเชื้อที่เปนระบบกลาง 

และประชาสัมพันธใหกับบุคลากรในหนวยงาน

รับทราบเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติเดียวกัน และ

เพื่อเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

ขยะติดเชื้อ

INFECTIOUS 
WEST

นึ่งฆาเชื้อ
(Autoclave)

เผาดวยเตาเผา นําฝากกําจัดที่ 
คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เก็บรวบรวมและขนยายทุกวันศุกร
เวลา 8.30 น.- 9.00 น.

“ขยะติดเชื้อ

จะไมเปนภาระตอผูอื่น 

เพียงคัดแยกและ

ทิ้งมันใหถูกที่”

แผนภาพวิธีการกําจัดขยะติดเชื้อของหองปฏิบัติการกลาง 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ในปจจุบันทางหองปฏิบัติการกลางไดจัดทําคูมือ

การกําจัดขยะติดเช้ือ และจัดทําโปสเตอรสรุปการ

คัดแยก รวบรวม และการกําจัดขยะติดเชื้อแตละ

ประเภทไวอยางละเอยีดเพือ่ประชาสมัพนัธแกบคุลากร

และผูใชบริการหองปฏิบัติการไวอยางชัดเจน


