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  วารสารสตัวแพทยเชียงใหมเพือ่ชมุชน 
ขอสวัสดีปใหมทานผูอานทุกๆ ทาน ในชวง
ครึ่งปหลังของปท่ีผานมางานบริการวิชาการ 
ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหมไดดาํเนนิกจิกรรมตางๆ อยางตอเนือ่ง 

โดยเฉพาะในสวนของกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อชุมชนที่ไดดําเนินการ
ไปแลวไดแก งานประชุมวิชาการสุขภาพสัตวภาคเหนือ ประจําป 2557 
ซี่งไดเชิญเกษตรกร เจาหนาที่ของรัฐเขารวมเสวนาและรับฟงรายงาน
สถานการณสุขภาพสัตวภาคเหนือ โครงการออกใหบริการตรวจสุขภาพ 
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ถายพยาธิภายในและภายนอก และ
ผาตัดทําหมันใหแกสัตวเลี้ยง เชน สุนัข แมว กระตาย เปนตน ซึ่งไดออก
ไปใหบรกิารในหลายๆ พืน้ทีใ่นจังหวดัเชียงใหม และจังหวดัแมฮองสอน 
โครงการอาชาบําบัดโดยความรวมมือกับภาควิชากายภาพบําบัด 
คณะเทคนิคการแพทย มหาวทิยาลยัเชียงใหมโดยมุงเนนการเสรมิสราง
พัฒนาการของเด็กและเยาวชนที่มีปญหาทางดานสุขภาพ เชน 
โรคออทิสติก โครงการสัตวแพทยพระราชทานในพระราชดําริ สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ณ จังหวัดอุตรดิตถ โครงการให
คําปรึกษา ใหบริการรักษาและตรวจสุขภาพชาง และโครงการเสวนา
เรือ่ง มาตรฐานการผลติไกพืน้เมอืงและการเพิม่ประสทิธภิาพดานความ
ปลอดภัยอาหารสําหรับผูประกอบการโรงฆาสุกรและสัตวปก เปนตน
 สําหรับปใหมนี้ทางงานบริการวิชาการก็จะไดมุงมั่นทํางานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปที่วางไว และจากการออกไปปฏิบัติหนาท่ีใน
ชุมชนตางๆ ทําใหเราทราบถึงปญหาของชุมชนที่ควรไดรับการแกไข
ทั้งในมุมมองของบุคคลภายนอกและที่สําคัญที่สุดคือตัวชุมชนเองที่
เห็นวาสิ่งเหลานั้นเปนปญหาของชุมชนเองและมีความพรอมที่จะให
ความรวมมือในการแกไขปญหานั้นๆ ซึ่งจะทําใหชุมชนสามารถอยูได
อยางมีความสุข และปญหาไดรับการแกไขอยางยั่งยืนตอไปครับ
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2 คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
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อาจารยนายสัตวแพทย ดร.เกรียงไกร ทองกอน

หัวหนาศูนยบริการสุขภาพสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

ไดเริ่มจัดงานประชุมวิชาการประจําปมาต้ังแตป 

พ.ศ. 2549 เปนตนมา โดยแรกเริม่ไดจดังานประชุม

วิชาการทุกๆ สองป หลังจากนั้นไดจัดงานเปนประ

จาํทกุๆ ปโดยเริม่ตัง้แตป พ.ศ. 2553 โดยปกติสถาน

ทีจ่ดังานคอืทีค่ณะสตัวแพทยศาสตร วทิยาเขตดอยคาํ 

(แมเหียะ) แตในป พ.ศ. 2557 เปนครั้งแรกที่คณะ

เราไดจดังานประชมุวชิาการขึ้นทีโ่รงแรม เนื่องจาก

เปนปครบรอบ 20 ปแหงการกอตัง้คณะของเรา และ

เปนปท่ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหมไดฉลองวาระครบรอบ 

50 ป โดยงานประชุมวชิาการในปท่ีผานมาของคณะ

สัตวแพทยศาสตรไดจัดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวและ

ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดงาน 

ซึ่งก็คือเพื่อเปนการเผยแพรความรู ความกาวหนา

ทางดานการวจิยั วชิาการ และเทคโนโลยดีานสุขภาพ

สัตว รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 

และระดมความคดิเหน็ระหวางนกัวชิาการ ท้ังภาครฐั 

และภาคเอกชน อันจะนําไปสูการเสริมสรางและ

พัฒนาคุณภาพงานวิจัยในดานสุขภาพสัตว 

สูภาคปฏิบัติ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา

อยางยั่งยืนตอไป โดยในปที่ผานมาไดจัดงานขึ้นที่

โรงแรม ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 11-12 

ธนัวาคม 2557 และมผีูเขารวมงานจํานวนมากมาย

จากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงเกษตรกร และ

นักศึกษา กิจกรรมภายในงานที่ไดจัดขึ้น ไดแก 

ปาฐกถา ซึ่งทางคณะของเราจะใชชื่อวา “ปาฐกถา

ประทีปดอยคํา” เพื่อเปนเกียรติแก รศ.น.สพ.ดร. 

เทอด เทศประทีป อดีตคณบดีกอตั้งคณะ

สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเคย

ดํารงตําแหนงคณบดีดวยโดยหัวขอของปาฐกถา

ประทีปดอยคําในป พ.ศ. 2557 คือ “มุมมองของ

ภาคเอกชนในธุรกิจปศุสัตวกับการเขาสูประชาคม

อาเซยีน” โดยมอีงคปาฐกคอื คณุชยานนท กฤตยาเชวง 

ซึ่งดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 

สายธุรกิจสุขภาพสัตว เครือเบทาโกร



3วารสารสัตวแพทย์เชียงใหม่เพื่อชุมชน

 กิจกรรมที่จัดเปนประจําทุกปในงานประชุม

วิชาการของคณะคือการสรุปรายงานสถานการณ

สุขภาพสัตวภาคเหนือ ซึ่งจะไดมีการสรุปรายงาน

โรคสาํคญัทีพ่บในรอบปทีผ่านมาจากทางโรงพยาบาล

สัตวเล็กและหนวยชันสูตรโรคสัตวจากคณะ

สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

ศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวแพทยภาคเหนือตอนบน 

จากจังหวัดลําปาง โดยในป พ.ศ. 2557 เราไดเชิญ

วิทยากรเพิ่มจากศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวแพทย

ภาคเหนอืตอนลาง จากจงัหวดัพษิณโุลกมารวมดวย

เพือ่ใหไดรบัขอมูลทีค่รบถวนและท่ัวถงึของเขตภาค

เหนือจริงๆ 

 มีการจัดสัมมนา เสวนา และบรรยายใน

หัวขอตางๆ ดานสุขภาพสัตว อาทิเชน สัตวเล็ก 

(สุนัขและแมว) สัตวปก สุกร และโคนมโดยไดรับ

ความอนุเคราะหจากวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญ

จากคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

และวทิยากรจากหนวยงานภายนอกท้ังภาครฐัและ

ภาคเอกชน กจิกรรมทางวิชาการน้ีไดรบัการสนบัสนนุ

งบประมาณบางสวนจากภาคเอกชน นอกจากนั้น

ยังไดมีการเปดตัวของโครงการ PODD (ผอดีดี) 

หรือ Participatory Oriented Disease Detection 

ซึ่งเปนโครงการวิจัยของคณะสัตวแพทยศาตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากมูลนิธิ Skoll Global Threats Fund 

ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 2,000,000 

ดอลลาหสหรัฐอเมริกา เพื่อดําเนินโครงการวิจัย 

เร่ือง โครงการวิจัยการมีสวนรวมในการเฝาระวัง

สขุภาพสตัวดวยระบบดจิิตอล: ตวัแบบสขุภาพหนึง่

เดียวที่สามารถปองกัน pandemic ที่ตนเหตุ 

(Participatory Animal Health Digital Surveillance: 

Effective one health model preventing pandemic 

at Its source) ระยะเวลาดําเนนิการตัง้แต 14 สงิหาคม 

2557–15 สงิหาคม 2559 ซึง่ทางโครงการมแีผนการ

ดําเนินงานในการลงพื้นท่ีเพื่อสรางและทําความ

เขาใจรูปแบบการดําเนินงาน ท่ีตอบสนองตอ

วัตถุประสงคและประโยชนของชุมชนรวมกันและ

การรวบรวมขอมูลที่จําเปน ทั้งนี้มีพื้นที่ในการ

ดําเนินงานทั้ง 25 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม

 อีกกิจกรรมหนึ่งที่ไดรับความสนใจจาก

นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คือการนําเสนอผลงานวิชาการซึ่งมีสองรูปแบบ

คอืนาํเสนอแบบภาคบรรยาย และแบบภาคโปสเตอร 

โดยมกีารใหรางวลัแกผูทีนํ่าเสนอไดดีเลศิ ซึง่ในสวน

ของการนําเสนอแบบภาคบรรยายผูไดรับรางวัล

ชนะเลิศไดแก สพ.ญ.ปราณิศา มหัตนิรันดรกุล 

ผลงานเรื่อง การเปรียบเทยีบผลการระงบัปวดหลัง

การผาตัดระหวางวิธีการฝงเข็มแบบกระตุนไฟฟา

และทรามาดอลไฮโครคลอไรดในสุนัขหลังการ

ศัลยกรรมทําหมันเพศเมีย และการสําเสนอแบบ

ภาคโปสเตอรผูไดรับรางวัลชนะเลิศไดแก ผลงาน

เรื่อง ผลของสับปะรดและสารเคมีตอเห็บสุนัข 

(Rhipicephalus Sanguineus) เพศเมียระยะ 

semi-engorged โดย อัจฉรา อจัฉยสวสัดิ,์ เบญจมาภรณ 

พุมหิรัญโรจน, ธัญญาลักษณ พลไชย, อมรรัตน 

เจือสุข, อนัญญา สีนอเนตร, อนันต ศรีเกื้อกลิ่น, 

ธันยกร ชลาลัย, ปวรัชญ จันทรเจริญ
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 ภายในงานไดมีการจัดบอรดนทิรรศการ 20 ป 

คณะสัตวแพทยศาสตร และนิทรรศการจาก

หนวยงานตางๆ อาทิ กองทุนสงเคราะหสัตวใน

พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

ศนูยบรกิารสุขภาพสตัว ศนูยความเปนเลศิดานการ

ศกึษาและวจิยัชางและศนูยสตัวแพทยสาธารณสขุ

เอเชียแปซิฟก เปนตน

 นอกจากนั้นบรรยากาศภายในงานก็ไมไดมี

แตบรรยากาศของวิชาการเพียงอยางเดียวเพราะ

มกีารจาํหนายสนิคาและอปุกรณวทิยาศาสตรการ

แพทยจากผูสนบัสนุนงานประชมุวชิาการดวย และ

ผูเขารวมสัมมนามีโอกาสไดพบปะ พูดคุย และ

เปลีย่นประสบการณซึง่กนัและกนั และมเีสยีงตอบ

รับที่ดีจากท้ังผูเขารวมประชุมและจากทางบริษัท

หางรานผูสนับสนุนกิจกรรมนี้ ตองการใหมีการจัด

งานประชมุวชิาการสขุภาพสัตวภาคเหนอืเชนนีต้อ

ไปทุกป

 ทางผูจดังานก็ขอขอบพระคณุ ผูเขารวมประชมุ

วิชาการทุกทานที่ไดมารวมกันสรางสีสรรใหกับ

บรรยากาศของงาน และขอขอบคณุบรษิทัหางราน

ตางๆ ที่ไดสนับสนุนงบประมาณทําใหการจัดงาน

ครั้งนี้ประสบความสําเร็จเปนอยางย่ิง รวมไปถึง

วิทยากรผูเชี่ยวชาญทุกทานและองคปาฐกที่ทําให

งานประชุมวิชาการของคณะเราเต็มเปยมไปดวย

ความรูทางดานวิชาการ ทานวิทยากรและองคปาฐก

ถือวาเปนหัวใจของงานประชุมวิชาการเลยก็วาได 

ที่ขาดเสียมิไดคือบุคลากรและนักศึกษาของคณะ

สัตวแพทยศาสตรทุกทานที่ไดรวมแรงรวมใจใน

การเตรียมงานนี้กันมาตลอดท้ังป และหวังเปน

อยางยิ่งวางานประชุมวิชาการสุขภาพสัตวภาค

เหนือในปหนาจะไดรับความอนุเคราะหจาก

ทกุๆ ทานเชนเคย และพบกนัในงานประชมุวชิาการ

สุขภาพสัตวภาคเหนือประจําป พ.ศ. 2558 ครับ
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สัตวแพทยหญิงสกุลรัตน ปทมแกว

สัตวแพทยประจําบาน สาขาสัตวแพทยสาธารณสุข

ไปรษณียอิเล็คทรอนิค: sakulrat035@hotmail.com

 สบืเนือ่งจากสภาพภมูอิากาศในปจจบัุนมกีาร

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก ทําใหสภาวะ

แวดลอมทัว่โลกแปรปรวน ท้ังภาวะรอนจดั ฝนแลง

พายุ นํ้าทวม รวมถึงสภาพอากาศหนาวจัดอยาง

ฉับพลัน ซึ่งประเทศไทยกําลังเผชิญอยูในขณะนี้ 

โดยเฉพาะในเขตภาคเหนอืตอนบนและภาคตะวนั

ออกเฉยีงเหนอืของประเทศ หลายทานคงกาํลังนกึ

ภาพทะเลหมอกบนยอดดอยสูง มองเห็นทิวทัศน

กวางไกล 360 องศา และความอบอุนจากแสง

อาทติยยามรุงอรณุ ในขณะเดยีวกนัหลายทานทีม่ี

อาชีพเล้ียงสัตวก็อาจเปนกังวลกับสุขภาพของ

ปศุสัตวที่เลี้ยงไว เนื่องดวยในภาวะที่อากาศ

เปลี่ยนแปลง สัตวจะเกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้น 

สงผลใหระบบภูมิคุมกันของรางกายทํางานไดไม

เต็มที่ มีประสิทธิภาพลดลง เปนโอกาสใหเชื้อโรค

ทีมี่อยูแลวในรางกายหรือทีอ่ยูในสิง่แวดลอมตดิตอ

เขาสูรางกายไดงาย และกอปญหาสุขภาพตามมา 

ซึ่งสงผลกระทบทั้งในดานปริมาณและคุณภาพที่

ลดลงของผลผลติจากสตัว ทาํใหรายไดของเกษตรกร

นอยลงดวยในที่สุด

 ท้ังน้ี กรมปศสุตัวไดออกประกาศเตือนเกษตรกร

ใหเฝาระวังโรคสัตวที่อาจเกิดขึ้น โดยโรคท่ีสําคัญ

ในโคและกระบือ ไดแก โรคคอบวม หรือ
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โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย สัตวปวยจะมีอาการ

หายใจหอบ เสียงดัง คอ หรือหนาบวมแขง็ ตายใน 

1-2 วัน และโรคปากและเทาเปอย ซึ่งระบาดได

อยางรวดเร็วในสัตวกีบคูทุกชนิด จะมีอาการไขสูง 

เบื่ออาหาร นํ้าลายไหล มีแผลที่ลิ้น เหงือก และ

รองกีบ เกดิโรคแทรกซอน ติดเชือ้เขาสูกระแสโลหติ

และตายได สาํหรบัโรคในสกุร ใหระวงัโรคปากและ

เทาเปอย และโรค PRRS จะมีอาการไข หอบ ไอ 

ผิวหนังเปนปนแดง ไมมีแรง หากสุกรทองจะแทง 

หรือลูกตายแรกคลอด หรือลูกสุกรออนแอ 

แคระแกร็น โตชา สวนโรคในสัตวปกไดแก 

 โรคที่สําคัญใน โค กระบือ ไดแก 
โรคคอบวม หรอื โรคเฮโมรายกิเซพตซิเีมยี 
สตัวปวยจะมอีาการหายใจหอบ เสียงดัง 
คอ หรือหนาบวมแข็ง ตายใน 1-2 วัน

โรคนิวคาสเซิล โรคอหิวาตเปด-ไก โรคฝดาษ 

กาฬโรคเปด และโรคหลอดลมอักเสบติดตอ 

ซึ่งทําใหปริมาณไขลดลงและไขผิดรูป แตไมสงผล

ตอคุณภาพของไข จึงสามารถรับประทานไดโดย

ไมมีอันตรายตอสุขภาพ แมวาโรคดังกลาวขางตน

จะไมสามารถติดตอมายังคน และผลผลิตทั้งเนื้อ 

นม ไขจากสัตวจะมีความปลอดภัย แตการเลือก

รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย กินรอน 

ชอนกลาง ยังคงถือเปนมาตรการสําคัญในการ

ปองกันและดูแลสุขภาพของเราไดเปนอยางดี
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อาจารยสัตวแพทยหญิง ดร.ณัฐกานต อวัยวานนท

คลินิกสัตวปก ภาควิชาคลินิกสัตวบริโภค

ไปรษณียอิเล็คทรอนิค: nattakarn.a@cmu.ac.th

 เชื้ออหิวาตเทียมชื่อดังที่วา ก็คือเชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus เปนเชื้อแบคทีเรียชนิดหน่ึงที่
กอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ ความพิเศษของเชื้อ
แบคทีเรียตัวนี้คือ เปนแบคทีเรียที่ชอบความเค็ม
และตองการเกลือในการเจริญเติบโต จึงพบเจอได
บอยในอาหารทะเลที่ปรุงไมสุก เชน หอยแครง 
หอยแมลงภู กุง ปู ปลาหมึก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในหอยนางรมทีน่ยิมรบัประทานสด การรบัประทาน
อาหารทีป่นเปอนเช้ือแบคทเีรยีตวันีเ้ขาไปจะทาํให
เกิดอาการทองเสีย ถายเหลวเปนนํ้าโดยอาจพบมี
เลือดปน คลื่นไส อาเจียน ปวดเกร็งทอง และอาจ
มีไขรวมดวย โดยเริม่เกิดอาการไดอยางรวดเรว็หลงั
มีการรับเชือ้เขาไปในรางกาย สวนมากจะประมาณ
หน่ึงวัน แตก็อาจเร็ว-ชาตางกันไปในแตละคน 
อาจเริม่เกดิอาการรวดเรว็มากตัง้แต 4 ชัว่โมง หรอื
นานไปจนถึง 4 วัน หลังจากรับประทานอาหาร
ที่ปนเปอนเขาไปก็ไดเชนกัน  โดยอาการเหลานี้จะ
คอยๆ ดีขึ้นไดเองภายใน 3 วัน ยกเวนแตในคน
ที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง เชน ในผูปวยที่ติดเชื้อ
เอดสซึ่งอาจมีอาการทองรวงไปนานเปนสิบวัน
ก็เปนได
 การระบาดของเชือ้อหิวาตเทยีมมกีารพบครัง้
แรกที่ประเทศญี่ปุนในชวงป 1950 ตอมาพบการ
ระบาดไดจากทั่วโลกโดยเฉพาะญี่ปุน เอเชียตะวัน
ออกเฉยีงใต และสหรฐัอเมรกิาสวนใหญเกิดขึน้ใน
ชวงเดอืนทีม่อีากาศอบอุนเหมาะแกการเจรญิเตบิโต
ของเชื้อ การระบาดมักมีสาเหตุจากอาหารทะเล
ที่ปรุงไมสุก ในสหรัฐอเมริกาพบวาแตละปมีผูปวย

 ตัง้แตชวงเดอืน พฤษภาคม ถงึเดอืน ธนัวาคม 
2557 ที่ผานมา พบเกิดการระบาดของโรคอาหาร
เปนพิษกระจายในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง
โดยมีผูปวยถึง 1,410 ราย ในจังหวัดเชียงใหม 
กาฬสนิธุ ขอนแกน หนองบวัลําภ ูอดุรธาน ีบงึกาฬ 
มหาสารคาม และรอยเอ็ด หนวยงานที่เกี่ยวของ
เรงสืบเสาะหาสาเหตุ จนกระท่ังกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสขุประกาศพบการปนเปอนของ
เชื้ออหิวาตเทียมในเลือดไก และสงสัยวาการ
รับประทานขาวมันไก หรอื ลาบไก อาจเปนสาเหตุ
ที่ทําใหชาวบานมากมายไดรับเชื้อจนเกิดอาการ
ทองเสีย เชื้ออหิวาตเทียมจึงเปนที่พูดถึงกันอยาง
กวางขวางแทบจะทันที ควบคูไปกับขาวลือตางๆ 
แพรกระจายออกไปในโลก social media อยาง
รวดเรว็โดยมกีารนาํเอกสารของสาธารณสุข จงัหวดั
นครราชสีมา ทีแ่จงขอความรวมมอืใหโรงเรยีนและ
ประชาชนงดการใสเลือดไกลงในขาวมันไก และ
ไมนําเลอืดไกไปปรงุอาหารทกุชนดิ มาตดิตัวอักษร
สีแดงขนาดใหญ ระบุวา “งดขาวมันไก” แชรกัน
ตอๆ กันไปเรียกไดวาสรางความตื่นกลัวการกิน
ขาวมนัไกกนัไปเลยทเีดยีวเดอืดรอนพอคาแมขาย
ขาวมนัไกไปตามๆ กัน แตอยากระนัน้เลย คนไทย
อยางเราตองไมหูเบาเรามาทําความรู จักกัน
สักหนอยดีกวา วาโรคอหิวาตเทียมที่วานี้มันคือ
อะไรกันแน 
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จากการตดิเชือ้อหวิาตเทยีมตวันีส้งูถงึปละ 4,500 ราย
กันเลยทีเดียว สวนการพบเชื้ออหิวาตเทียมใน
ประเทศไทย พบมีรายงานการเกิดโรคอาหารเปน
พิษจากเชื้ออหิวาตเทียม คิดเปนรอยละ 50-60 
ของจํานวนผูปวยที่มีรายงานทั้งหมด ซึ่งคาดวา
ตัวเลขที่แทจริงจากแตละประเทศนั้นจะสูงกวา
ที่รายงานมาก เนื่องจากผูปวยสามารถหายไดเอง 
จึงอาจไมมีการรายงานเขารับการรักษาและไมมี
ขอมูลเขาสูระบบสาธารณสุข
 จะเห็นไดวาเจาเชื้ออหิวาตเทียมตัวนี้ ไมได
เปนเชือ้ทีก่อโรคในไกและไมมรีายงานการตรวจพบ
เชื้อโรคนี้ในฟารมไก จึงพูดไดวาไมไดพบเจอกัน
เปนปกติในการผลิตไกเลย การพบเชื้อในเลือดไก
ครั้งนี้จึงสรางความประหลาดใจแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เปนไปไดสูงวาเชื้ออาจปนเปอน
จากแหลงอื่นๆ เขามาสูกระบวนการผลิตเลือดไก 
ซ่ึงทางสาธารณสขุจังหวดัไดรวมมอืกบัทางปศสุตัว
เขาไปตรวจสอบโรงงานที่ผลิตเลือดไก และพบวา

เลอืดไกทีอ่อกจากโรงงานนัน้ยงัปรงุไมสกุดี ทัง้เปน
ทีรู่กนัวาในกระบวนการผลติเลอืดไกนัน้ ตองมกีาร
เตมิเกลือลงไปผสมกับเลือดไกดวย เอาละสทินีี ้แค
สวนประกอบของเลอืดกเ็ปนแหลงอาหารชัน้ดขีอง
แบคทีเรียแลว มาเจอเกลือของชอบเขาไปอกี เจาเชือ้
อหิวาตเทียมเลยเติบโตเพิ่มจํานวนขึ้นไดสบายๆ 
 ทีนี้เราในฐานะผูบริโภคจะปองกันตัวเองได
อยางไร เรือ่งนีก้ง็ายแสนงาย เพราะเจาเชือ้แบคทเีรยี
ตวัน้ีไมทนความรอน สามารถถูกทําลายไดทีอ่ณุหภมูิ 
75 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที วากันงายๆ แค
ตมในนํา้เดอืดเจาเชือ้ตวันีก้ไ็มมทีางรอดมาทาํราย
เราแนนอน ดังนั้น ตองเลือกรับประทานเลือดไก
ตมท่ีมสีเีขมและมเีน้ือแขง็ เปนการปลอดภัยไวกอน
เปนดีสวนพอคาแมคาและแมบานทั้งหลาย ก็ควร
ปรงุอาหารใหสกุกอนการบรโิภค แยกอาหารทีป่รงุ
สุกแลวไมใหสัมผัสกับอาหารที่ยังไมปรุงสุก 
แยกอปุกรณท่ีสัมผสัอาหารสุกและดบิออกจากกนั
เพียงเทานี้นอกจากจะปลอดภัยจากเชื้ออหิวาต
เทียมตัวรายนี้ไดแลวยังชวยใหรอดพนจาก
แบคทีเรียรายตัวอื่นๆ มากมายอีกดวย
 อยางไรก็ตาม หนวยงานท่ีเก่ียวของก็ไมได
นิ่งนอนใจ ไดมีการลงพื้นที่ใหคําแนะนําแกพอคา
แมคาในการปรุงอาหารใหสุก และมีสุขอนามัยที่ดี
ในขณะเตรียมและปรุงอาหาร รวมทั้งไดมีการ
สอบสวนหาสาเหตุที่มาของการปนเปอนของ
เชื้ออหิวาตเทียมครั้งนี้ ก็ตองรอติดตามกันตอไป

บรรณานุกรม
พัชรี ทองคําคูณ. (2558). เชื้อ Vibrio parahaemolyticus กับการตรวจพบในขาวมันไก.กรุงเทพฯ : กลุมแบคทีเรียและเชื้อรา สถาบัน
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 เชื้ออหิวาตเทียมตัวนี้ ไมได
เปนเชือ้ทีก่อโรคในไกและไมมรีายงาน
การตรวจพบเชื้อโรคนี้ในฟารมไก 
จงึพดูไดวาไมไดพบเจอกนัเปนปกติ
ในการผลิตไกเลย

 เชื้ออหิวาตเทียมตัวนี้ ไมได
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สัตวแพทยหญิง อัญญรัตน เมฆบังวัน

โรงพยาบาลสัตวทองถิ่น ศูนยบริการสุขภาพสัตว

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: theminimint@gmail.com

ภาพซาย : ภาพการบวมบริเวณใตคางของกระบือ
ที่มา : merckmanuals.com

ภาพขวา : ภาพอาการของโค
ที่มา : Infonet-biovision.org

  ในชวงทายปที่ผานมา มีกระแสขาวในเรื่อง

โรคคอบวมทีร่ะบาดหนกัในบรเิวณภาคเหนือ ภาค

อสีานและตามภมูภิาคอืน่ๆ ในประเทศไทย หลาย

พ้ืนท่ีตองประกาศเปนพื้นที่โรคระบาดสัตว ทําให

เกดิคาํถามมากมายเกีย่วกับโรคคอบวม ทัง้เกษตรกร

ผูเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ โคนม แพะ และสัตวชนิด

อื่นๆ ตางก็มีความตองการที่แกไขและปองกันโรค

มิใหเขาติดตอในฝูงปศุสัตวของตน สําหรับโรคคอ

บวมเปนโรคในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 

พ.ศ. 2499 มกัพบมากในโคและกระบือ และมอีตัรา

การปวยและอัตราการตายสูง โดยอาจสูงถึงรอย

ละ 50-100 โดยกระบือมกัพบอตัราการตายสงูกวา

โค 3 เทา นอกจากนีโ้รคคอบวมอาจพบการตดิเชือ้

ไดบางในสุกร แพะ แกะ มา ชาง กวางและสัตวปา

เคี้ยวเอื้องอื่นๆ

 สาเหตุการเกิดโรคและการติดตอ
  โรคคอบวม หรือโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย 

เกดิจาการตดิเชือ้พาสจเูรลลา มัลโตซดิา (Pasteurella 

multocida serotype B:2 or E:2) ซึง่เปนเชือ้แบคทเีรยี

แกรมลบ รูปรางแทง

  โรคนี้สามารถติดตอไดทางการกินและ

การหายใจ ทั้งทางตรงและทางออม คือผานทาง

พาหะตางๆ อาท ิอาหาร และนํา้ ท่ีมกีารปนเปอน

เชื้อโรค จากนั้นเชื้อจะไปเจริญเติบโตที่ระบบ

ทางเดินหายใจ เมื่อสัตวเกิดภาวะเครียดอาทิเชน 

ชวงเปลี่ยนฤดู โดยเฉพาะฤดูฝน ภาวะขาดอาหาร 

ใชงานหนัก หรือสัตวมีอาการปวยที่ทําใหเกิด

การกดภูมิคุมกัน
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 อาการทั่วไปคือ มีไขสูงเฉียบพลัน 
104°–106°F (40°–41.1°C) มีนํ้ามูก 
น้ําลายไหลมาก หายใจลําบาก อาจพบ
อาการบวมนํ้าที่ใตคาง ซึ่งจะปวด บวม 
รอน อาการนีอ้าจลามไปถงึบรเิวณตนคอ 
(Throat) หนาอก (Brisket) และบริเวณ
เยื่อบุชองทอง สงผลใหสัตวกลืน
และเคี้ยวเอื้องลําบาก

 อาการทั่วไปคือ มีไขสูงเฉียบพลัน 

ระยะฟกตัวของโรคและอาการ
  โดยท่ัวไปสตัวมกัแสดงอาการภายใน 3-8 วนั 

หลังจากไดรับเชื้อ แตถาไดรับเชื้อปริมาณมากก็

อาจแสดงอาการภายใน 1-2 ชัว่โมง และตายภายใน 

18-30 ชั่วโมง อาการทั่วไปคือ มีไขสูงเฉียบพลัน 

104°–106°F (40°–41.1°C) มีนํ้ามูก นํ้าลายไหล

มาก หายใจลาํบาก อาจพบอาการบวมนํา้ทีใ่ตคาง 

ซึง่จะปวด บวม รอน อาการนีอ้าจลามไปถงึบริเวณ

ตนคอ (Throat) หนาอก (Brisket) และบริเวณเยื่อ

บชุองทอง สงผลใหสตัวกลนืและเคีย้วเอือ้งลาํบาก

นอกจากนี้อาการอื่นๆ อาทิเชน ซึม ไมกินอาหาร 

ไมยอมลกุ ทองอดื อจุจาระมมีกูเลอืดปน และอาจ

พบอาการทองเสียรวมดวยได

การวินิจฉัยโรค
  ในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดเปนประจาํ การวินิจฉัย

มักจะใช ประวัติการเกิดโรค ภูมิอากาศขณะเกิด

โรค การทาํวัคซนี และลกัษณะอาการดงัทีไ่ดกลาว

ไปรวมถึงลักษณะการตายแบบเฉียบพลันของ

กระบือและโค ประกอบๆ กัน ทั้งนี้ในการวินิจฉัย

ทางวิทยาศาสตรคือการผาซากและการเพาะเชื้อ 

ซ่ึงตองทําภายใตความเช่ียวชาญเฉพาะทางและ

ไมแนะนําใหเกษตรทําเอง

การรักษา
  ยังไมมีรายงานการรักษาท่ีไดผลแนนอน 

ประกอบกับโรคคอบวมมักจะปวยและตายอยาง

ฉับพลัน ดังนั้นการรักษามักจะทําไดดวยการพยุง

อาการทั่วไป ทั้งนี้หากเกษตรกรสงสัยวาสัตวเลี้ยง

ของตนปวยเปนโรคคอบวมควรจะแจงเจาหนาที่

ปศสุตัวอาํเภอ เพือ่การวนิจิฉยัและการควบคมุโรค

ระบาดสัตวตามกฎหมายตอไป

การควบคุมและปองกัน
  โรคนี้สามารถควบคุมไดโดยการลดปจจัย

ความเครียดของสัตว การจัดการการเคลื่อนยาย

สตัวทีด่ ีและการจดัโปรแกรมวคัซนี ซึง่ในประเทศไทย

ทางกรมปศุสัตวไดมีการจัดทําวัคซีนเชื้อตายขึ้น 

วิธีการใชวัคซีนไดแก
1. ใชฉีดสัตว อายุ 4 เดือนขึ้นไป และฉีดปละครั้ง 

2. ขนาดฉีด โค กระบือ ตัวละ 1 มล. ควรใชเข็ม

เบอร 18 ยาว 1.5 นิ้ว ฉีดเขากลามเนื้อลึก

3. กอนใชวัคซีน ควรนําขวดวัคซีนออกจากตูเย็น

เพื่อใหมีอุณหภูมิใกลเคียงภายนอกจะทําให

ฉีดงายขึ้น 

4. กอนใชตองเขยาขวดกอนใหวัคซีนเขากันดี

ทุกครั้ง 
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3. บรเิวณทีฉ่ดีอาจบวมเลก็นอย ซึง่จะยบุภายใน 

2 สัปดาห 

4. หลังฉีดวัคซีนควรกักสัตวไวในที่รมและเฝาดู

อาการประมาณ 1 ชั่วโมง 

5. ไมควรฉีดวัคซีนใหกับสัตวภายใน 45 วันกอน

สงโรงฆา 

6. เจาหนาที่ควรแนะนําเจาของสัตวใหสังเกต

อาการอยางนอย 1 สปัดาห หลงัจากฉดีวคัซนี 

เน่ืองจากสัตวอาจมไีข และบางตวัหากสขุภาพ

ไมสมบูรณอาจแสดงอาการซึมและปวย

  สัตวจะมีความคุมโรคหลังจากฉีดวัคซีน 

ประมาณ 3 สัปดาห และความคุมโรคจะอยูนาน 

15 เดือนการเก็บรักษาวัคซีน และการเก็บวัคซีน

ควรเก็บในตูเย็นอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส 

หามเก็บในชองแชแข็ง

ขอควรระวัง
1. หามใชวัคซีนที่มีการแยกชั้นของ นํ้าวัคซีน

ที่กนขวด 

2. ควรระวังเรื่องความสะอาดของอุปกรณและ

ตําแหนงที่ฉีด 

เชิญรวมแขงขัน กอลฟการกุศล
 เชิญรวมแขงขัน กอลฟการกุศล สบทบกองทุนสงเคราะหสัตวในพระอุปถัมภ 

สมเด็จพระพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เพ่ือ

ระดมทุนกอสรางอาคารโรงพยาบาลและศูนยเทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพสัตวและ

พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันศุกรที่ ๑๕ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สนามกอลฟอัลไพน เชียงใหม อ.บานธิ จ.ลําพูน

 บอกขาว
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 อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในปจจุบัน จุดที่มี

ความสําคัญในการประกอบธุรกิจคือ กําไร ซึ่งได

จากการขายสุกรขุนเปนหลัก การที่จะไดกําไรมาก

หรอืนอยมอียูดวยกันหลายปจจยั อาทเิชน จาํนวน

สกุรขนุท้ังประเทศในระยะเวลานัน้ การระบาดของ

โรคในสุกร ราคาขายของสุกร และขาวเกี่ยวกับ

ปญหาการบริโภคเนื้อสุกร นอกจากนี้ที่สําคัญคือ

ปจจยัของทางฟารมเอง เชน ฟารมมคีวามเสยีหาย

มากนอยเพียงไร หรือแมกระทั่งอัตราการเจริญ

เติบโตของสุกรในฟารมเปนอยางไรบาง โตดีหรือ

ไม ทั้งน้ีหากเรามองไปที่ประสิทธิภาพการเจริญ

เติบโตของสุกรเปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญและก็จะมีอยู

หลายปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพดังกลาวเชน

เดยีวกนั  เชน ปจจัยดานพันธกุรรม ปจจยัดานการ

จดัการของคนงานภายในฟารม ปจจยัดานสขุภาพ 

และปจจัยดานคุณภาพอาหารหรือวัตถุดิบที่มา

ประกอบเปนอาหารสุกรวามีคุณภาพดี มากนอย

อยางไร 

 ปจจัยดานพันธุกรรมของสุกร พบวาความ

สามารถในการเจริญเติบโตของสุกรจะขึ้นอยูกับ

พันธุกรรมนั้นๆ และสวนใหญมักมีลักษณะเดน

ดานใดดานหนึ่ง ยกตัวอยางเชน สุกรที่โตไวมักจะ

ออนแอ สกุรทีแ่ข็งแรงทนตอโรคมกัโตชาและคณุภาพ

ซากไมดี เปนตน 

 ปจจัยดานการจัดการ พบวาเปนปจจัยหนึ่ง

ที่มกัละเลย การเลี้ยงสุกรสวนใหญที่มกัพบปญหา

เพราะวาการจดัการของคนไมถกูตอง ประสทิธภิาพ

ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย ภาณุวัฒน แยมสกุล 

คลินิกสุกร ภาควิชาคลินิกสัตวบริโภค

ไปรษณียือิเล็คทรอนิค: panuwat.y@cmu.ac.th,ninunu@gmail.com

การใชอาหารก็เหมือนกัน เชน พื้นที่การใหอาหาร

ไมเพียงพอตอสุกรในคอก หรือแมกระทั่งการให

อาหารในชวงสุกรอนุบาลและขุน หากสุกรขาด

อาหารหรือเรียกวา อาหารขาดราง จะสงผลตอการ

เจรญิเตบิโตทนัท ีซึง่หลายๆ ฟารมมกันยิมใหอาหาร

เปนชวงเวลาเชนตอนเชา 9.00 น. และตอนเย็น

เวลา 16.00 น. จะเห็นไดวามีระยะเวลาหรือ

ชวงหางคอนขางมาก ทาํใหสกุรไดรบัอาหารไมเต็มที่ 

ซึ่งจะสงผลตอการเจริญเติบโตของสุกรโดยตรง 

ดังนั้นหากปรับเปลี่ยนและกําชับคนงานใหมีการ

สาํรวจตรวจสอบอาหารในรางอยางสมํา่เสมอกจ็ะ

ทําใหสุกรมีเจริญเติบโตที่ดีตามมา

 ปจจยัดานสขุภาพ เปนปจจยัทีส่งผลโดยตรง

ตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโต เพราะหากสุกร

เปนโรคยอมมีอัตราการเจริญเติบโตชากวาสุกร

สุขภาพดี โดยเฉพาะโรคที่มักสงผลตอระบบทาง
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เดินอาหาร เชน อี. โคลัย เปนตน ดังนั้นสุขภาพ

ของสุกรถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญ หากฟารม

ไมสามารถกาํจัดหรอืควบคมุปองโรคได กจ็ะสงผล

ใหสุกรแสดงศักยภาพการเจิรญเติบโตไดไมเต็มที่

 ปจจัยดานคุณภาพอาหารหรือวัตถุดิบที่

นํามาใช กลาวไดวาในชวงหลายปที่ผานมามี

การเพิ่มข้ึนของประชากรโลกอยางตอเนื่อง 

ซึ่งปจจุบันประชากรในโลกมีมากกวา 7,000 ลาน

คนเขาไปแลว สิ่งหนึ่งที่จะตองเพิ่มขึ้นเปนเงา

ตามตวัคอื อาหาร และอาหารของมนุษยสวนใหญ

นอกจาก ขาว เนื้อสัตว ก็คือ ธัญพืช ซึ่งธัญพืช

ตางๆ เชน ขาวโพด ถัว่ กน็าํมาใชเปนวตัถดิุบอาหาร

สตัวเชนเดยีวกนั และนอกจากนีก้ยั็งนาํธญัพชืบาง

ชนิดมาผลิตเปนพลังงาน ทําใหเกิดการแยงชิงกัน

ระหวางมนษุยและสตัว นอกจากน้ีพืน้ทีท่ีใ่ชในการ

เพาะปลกูกจ็ะลดลงอกีดวย ในอนาคตอันใกลอาจ

เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะนํามาเปนอาหาร

ของสตัว โดยเฉพาะสกุร จึงอาจมคีวามจาํเปนตอง

ใชวัตถุดิบทางเลือกนอกเหนือจากปจจุบัน แตขอ

เสยีของพชืทางเลอืกเหลานี ้จะยอยไดยาก คําถาม

จึงเกิดขึ้นวาเราจะทําอยางไรใหสุกรใชประโยชน

จากพชืทดแทนเหลานีไ้ดมากขึน้ ซึง่จะกลาวตอไป

 จากบทนาํทีก่ลาวมาขางตนจะพบวา มหีลาย

ปจจยัทีส่งผลตอการเจรญิเตบิโตของสุกร แตสิง่หนึง่

ทีส่าํคัญและมกัจะถกูละเลยนอกจากทีก่ลาวมาแลว

คือ ขอจาํกดัของตวัสกุรเอง กลาวคอื สกุรเปนสตัว

กระเพาะเดี่ยวเหมือนกับคน ซึ่งการยอยอาหาร

สวนใหญจะใชเอนไซม และตองเปนเอนไซมที่

จาํเพาะดวย โดยสวนใหญสกุรไมมเีอนไซมทีจ่าํเพาะ

เหลานี้ เชน เฮมิเซลลูเลส เซลลูเลส ไซลาเนส และ

เปกติเนส เปนตน ซึ่งเอนไซมเหลานี้จะเขาไป

ชวยยอยและทาํใหสกุรใชประโยชนจากวตัถดุบินัน้ๆ 

ไดอยางเตม็ที ่หรอือาจจะตองมกีระบวนการอืน่ๆ 

มาชวยใหวัตถุดิบที่นํามาใชยอยไดงายลง เชน บด

วตัถดุบิใหละเอยีด การใหความรอน หรอืการเสริม

เอนไซมที่สุกรไมสามารถผลิตได เปนตน จากการ

ศกึษาเบือ้งตน โครงสรางของธญัพชืสวนใหญจะมี

องคประกอบของ  เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส ไซแลน 

และเปกติน ซึ่งรวมเรียกวา เอ็นเอสพี หรือ 

non-starch polysaccharide ซึ่งนอกจากสุกรจะ

ยอยไมไดแลว มันยังทําใหเกิดความหนืดในระบบ

ทางเดินอาหาร สงผลตอการยอยและการดูดซึม 

ขัดขวางการทํางานของเอนไซมที่สุกรสรางขึ้นอีก

ดวย ซึ่งในสุกรปกติความหนืดจะเกิดมากท่ีสุด

โดยเฉพาะในลําไสเล็ก ซึ่งเปนจุดที่มีการทํางาน

ของเอนไซมที่ตับออนสรางข้ึน ทําใหสงผลตอ

ประสิทธิภาพการใชอาหารตามมา นอกจากนี้ก็ยัง

มโีครงสรางของไฟเตทซึง่มกัพบในกลุมธญัพชืเชน

กนั ซึง่สกุรกไ็มสามารถยอยไดเชนเดยีวกนั ปจจบุนั

จึงมีการเสริมเอนไซมเขาไปในอาหารเพ่ือเพ่ิม

ประสทิธภิาพการยอยและการดดูซึมอาหารมากขึน้

 ดังนัน้หากเราอยากจะทราบวาสกุรมปีระสทิธภิาพ

การใชอาหารมากนอยเทาใด เรากมั็กจะตรวจสอบ
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กับที่ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต เชน อัตราการ

เจริญเติบโต (Average daily gain; ADG) อัตราการ

แลกเนื้อ หรือประสิทธิภาพการใชอาหาร (Feed 

conversion ratio or feed efficacy; FCR) เปนตน 

แตหากมองใหลกึลงไปเราอาจจะตองมองลงไปถงึ

ประสิทธิภาพการใชอาหารอยางแทจริง เชน 

สัมประสิทธิ์การยอยได สัมประสิทธิ์การ

ยอยโภชนะ โดยหาไดจากสัมประสิทธิการยอยได 
สมัประสทิธิก์ารยอยได = (นน.อาหารทีก่นิ–นน.อจุาระ)×100

 โดยการทดลองกอนหนาน้ีพบวาสกุรนํา้หนกั

ประมาณ 40 กิโลกรัมจะมี สัมประสิทธิการยอย

ไดประมาณ 66.4% หมายความวา หากสุกรกิน

อาหาร 100 กโิลกรมั อาหารทีส่กุรนาํไปใชประโยชน

หรอือยูในตัวสกุรประมาณ 66.4 กโิลกรมั และออก

มากับอุจจาระประมาณ 33.6 กิโลกรัม

 การคดัเลือกวตัถดุบิทีม่ี
คุณภาพ ยอยไดงาย โดยทาํให
เหมาะสมกบัสกุรชนดินัน้ๆ เชน 
ในลกูสกุรอาจจาํเปนตองเลอืก
วัตถุดิบที่ยอยงายโดยผาน
กระบวนการใหความรอน แลว
บดใหระเอยีด กจ็ะสามารถทาํให
ลูกสุกรมีประสิทธิภาพการใช
อาหารไดดีมากขึ้น

 การคดัเลือกวตัถดุบิทีม่ี

 โดยการทดลองกอนหนาน้ีพบวาสกุรนํา้หนกั

ประมาณ 40 กิโลกรัมจะมี สัมประสิทธิ์การยอย

โภชนะ ตางๆ ดังตารางที่ 1

ตารางที ่1 แสดงสัมประสิทธ์ิการยอยโภชนะตางๆ 

ในสุกรนํ้าหนักประมาณ 40 กิโลกรัม

สัมประสิทธิ์

การยอยโภชนะ

โปรตีน ไขมัน พลังงาน

73.05±2.68 70.33±6.55 69.37±3.82

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาโภชนะหลักๆ 

สกุรไมสามารถนาํไปใชประโยชนไดรอยเปอรเซน็ต

ตองมีการสูญเสียอุจจาระเสียสวนใหญ จึงมี

หลายรายงานทีน่าํมลูสกุรกลบัมาใชเปนอาหารใหม 

แตก็ไมไดรับความนิยมมากนักเน่ืองจากทําให

ความนากินของอาหารลดลง

สมัประสทิธิก์ารยอยได = (นน.อาหารทีก่นิ–นน.อจุาระ)×100

นน.อาหารที่กิน

สัมประสิทธิ์การยอยโภชนะ =  [(นน.อาหาร × โภชนะในอาหาร) - (นน.อุจจาระ × % โภชนะในอุจจาระ)] × 100

นน.อาหาร × โภชนะในอาหาร
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 ดังนั้นหากฟารมจะเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

อาหารใหมากขึน้อาจจาํเปนตองมตีวัชวย และเริม่

ตนจากการคดัเลอืกวัตถดุบิท่ีมคีณุภาพ ยอยไดงาย 

โดยทาํใหเหมาะสมกบัสกุรชนดิน้ันๆ เชน ในลกูสกุร

อาจจําเปนตองเลือกวัตถุดิบที่ยอยงายโดยผาน

กระบวนการใหความรอน แลวบดใหละเอียด ก็จะ

สามารถทําใหลูกสุกรมีประสิทธิภาพการใชอาหาร

ไดดมีากขึน้ ประสทิธภิาพการเจรญิเตบิโตกจ็ะเพิม่

ขึน้ตามมา นอกจากนีก้ารใหความรอน การบดวตัถุดบิ

ใหละเอียดมากขึ้นแลว ท้ังนี้เร่ิมมีการใชกันอยาง

แพรหลาย ณ ปจจุบันคือ การใชเอนไซมในกลุม

เอ็นเอสพี และกลุมไฟเตส หรอืกลุมโปรตเิอสเสรมิ

ลงไปในอาหาร เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการใชอาหาร

ในสุกรใหดีขึ้น หรือแมกระทั่งมีการเสริมอาหาร

สาํหรบัวิลไล ซ่ึงอยูในลาํไสเลก็โดยตรง เชน สารบเีทน 

หรือ โซเดียมโปรปโอเนต เสริมในอาหารสุกร 

โดยหลักการจะชวยใหวิลไลมีลักษณะท่ีดีข้ึน เชน 

วลิไลยาวขึน้ พืน้ทีผิ่วมากขึน้ ทาํใหดดูซมึสารอาหาร

ตางๆ ไดดีขึ้นตามมาดวย แตทั้งนี้ทั้งนั้นหลักการ

เลือกใชหรือการดูประสิทธิภาพของสิ่งเหลานี้อาจ

จําเปนตองมีการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการ

เจรญิเตบิโต ซึง่ตองดขีึน้กบัการลงทนุ ขอบคณุครบั
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อาจารย นายสัตวแพทย ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน

หนวยพรีคลินิคทางสัตวแพทย ภาควิชาชีวศาสตรทางสัตวแพทยและสัตวแพทยสาธารณสุข

ไปรษณียอิเล็คทรอนิค : Bct2314@hotmail.com

 สุนขัมีความเสีย่งในการไดรบัสารพษิคอนขาง

สูงเมื่อเปรียบเทียบกับสัตวชนิดอ่ืนๆ เน่ืองจากมี

อุปนิสัยอยากรูอยากเห็น จึงมีโอกาสสัมผัสกับ

สารพษิดวยความบงัเอญิจากความซกุซนหรอือาจ

เกดิจากการวางยาเบือ่ของมจิฉาชพีหรอืผูไมประสงคดี 

กอปรกับสิ่งแวดลอมรอบตัวของสุนัขมีวัตถุที่เปน

อันตรายจํานวนมาก อาทิ ยาฆาแมลง ยาเบื่อหนู 

ยาฆาหญา สีทาบาน นํ้ายาถูพื้น แบตเตอรี นํ้ามัน

ปโตรเลยีม และนํา้ยาเคลอืบเงา เปนตนโดยอาการ

ของภาวะพษิในสนุขัจะสมัพันธกบัชนิดของสารพิษ

ทีไ่ดรบั โดยอาการแสดงสวนใหญจะพบวาชกัตวัสัน่ 

นํ้าลายฟูมปาก อาเจียน แสดงอาการเจ็บปวด

ในทอง ลําตัวเกร็งและขาทั้งสี่เหยียดออก หรือมี

เลอืดออก เปนตน สาํหรับสนัุขทีไ่ดรับสารพิษชนดิ

รุนแรงอาจแสดงอาการและตายทันที ทําใหภาวะ

พิษในสัตวจัดเปนภาวะฉุกเฉินท่ีตองรีบชวยเหลือ

ทันที 

 หากสุนัขไดรับสารพิษ เจาของสัตวควรนํา

สัตวสงโรงพยาบาลสัตวอยางเร็วที่สุด โดยนําวัตถุ

ที่สงสัยวาเปนสาเหตุของการเกิดพิษมาให

นายสัตวแพทยเพ่ือประกอบการวินิจฉัยดวย ซึ่ง

อาจเปนตัวอยางฉลาก กลอง วัสดุ พืชพิษ หรือ

สัตวพิษ เปนตน ซึ่งหากนายสัตวแพทยทราบชนิด

ของสารพิษที่แนนอน จะสามารถใหยาตานพิษ

จาํเพาะไดอยางเหมาะสมและทนัทวงที แตอยางไร

กต็ามการปฐมพยาบาลเบือ้งตนกอนจะถงึมอืหมอ 

จัดไดวามีความจําเปนในการชวยรักษาชีวิตของ

สุนัขเอาไว โดยหลักการปฐมพยาบาลสุนัขไดรับ

สารพษิจะข้ึนอยูกบัตาํแหนงหรอืวธิกีารทีสุ่นัขสัมผัส

กับสารพิษ เชน สารเคมีเขาตา สัมผัสผิวหนัง หรือ

การกินสารพิษ

 สุนัขท่ีไดรบัสารพิษทางผวิหนงั สารเคมสีามารถ

ดูดซึมผานผิวหนังเขาสูกระแสเลือดได จึงควรรีบ

ทําการชะลางสารเคมีออกอยางรวดเร็วและมาก

ที่สุด กรณีที่สุนัขมีขนยาว ควรทําการตัดหรือ

โกนขนบรเิวณทีส่มัผสักับสารเคมนีัน้ออก เน่ืองจาก

สารเคมีจํานวนมากติดอยูที่เสนขนของสุนัขได 

การลางจะตองน้ําสะอาดหรือนํ้าสบูออนๆ และ

ไมควรขัดถูผิวหนังแรงจนเกินไป เนื่องจากสารพิษ

บางชนิดมีฤทธิ์กัดกรอน การขัดถูผิวหนังอยางแรง 

อาจสงผลใหเกดิบาดแผลทีผ่วิหนงัตามมาได ยิง่ไป

กวานั้น สารเคมีที่มีอันตรายตอผิวหนังสัตวยอม

สามารถดูดซึมหรือกัดกรอนผิวหนังมนุษยไดดวย

เชนกนั ผูทาํการปฐมพยาบาลจึงควรสวมถงุมอืและ

ผายางกันเปอนไวดวยเสมอ เมือ่ทําการลางสารพิษ

ออกจากผิวหนังของสุนัขจนหมด ควรพยายาม

รกัษาความอบอุนใหกบัรางกายสุนขัดวย เนือ่งจาก

สุนัขจะแสดงอาการหนาวสั่นจากภาวะอุณหภูมิ

รางกายลดตํ่าลงไดสําหรับกรณีท่ีสารพิษเขาตา 

ควรจะตองรบีชะลางสารเคมอีอกดวยนํา้ยาลางตา

หรือนํ้าสะอาด โดยวิธีการลางตาในสุนัขที่ไดรับ

สารพิษ ทําการเอียงศีรษะสุนัข แลวเทน้ําใหไหล

ผานจากหัวตาไปยังหางตา ทําซํ้าหลายๆ ครั้งนาน 

10-15 นาที 
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 การไดรบัสารพษิดวยการกนิ สามารถทําการ

ลดพษิไดดวยการกระตุนใหอาเจยีน โดยสารเคมทีี่

สามารถนํามาใหใชชักนําใหสัตวอาเจียน ไดแก 

เกลือแกง นํ้ายาลางจาน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด

และยานํ้าเชื่อมไอปแคค (Syrup of lpecac) ซึ่ง

สารเคมดีงักลาวจะทําใหเกิดการระคายเคืองกระเพาะ

และทางเดินอาหาร สงผลใหสุนัขเกิดการอาเจียน

ออกมาได โดยมีวิธีการใชแตกตางกัน ดังนี้ (1) 

การใชเกลือแกง ใหใชในขนาด 1-3 ชอนโตะ หรือ

ละลายนํา้จนถงึจดุอิม่ตวัแลวจงึนํามากรอกปากสนุขั 

(2) การใชนํา้ยาลางจาน ควรเลอืกใชนํา้ยาลางจาน

ชนิดออนๆ ซึ่งหากมีสวนประกอบของฟอสเฟต

ก็จะใหผลดียิ่งขึ้น โดยใชนํ้ายาลางจาน 3 ชอนโตะ

ผสมกับนํ้าสะอาดปริมาตร 240 มิลลิลิตร แลว

กรอกปากสุนัขในขนาด 10 มิลลิลิตร/กิโลกรัม 

(3) การใชสารไฮโดรเจนเปอรออกไซดทาํการเตรียม

ที่ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต แตสามารถใชนํ้ายา

ลางแผลชนิดไฮโดรเจนเปอรออกไซด ซึ่งมีความ

เขมขนดังกลาวอยูแลวสามารถนํามากรอกปากใน

ขนาด 1-5 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ไดเลยแตสุนัขหนึ่ง

ตัวไมควรไดรับเกิน 50 มิลลิลิตร และ (4) 7% 

Syrup of lpecac แลวกรอกปากสุนัขในขนาด 

1-2 มิลลิลิตร/กิโลกรัมหากสุนัขไมอาเจียนออกมา

ภายใน 30 นาท ีใหกรอกซํา้ไดอกี 1 ครัง้ แตไมควร

ใหสนุขัหนึง่ตวัไดรบัเกนิ 15 มลิลลิติร โดยการทําให

สนุขัอาเจยีนจะประสบผลสมัฤทธิท์ีดี่ มกัขึน้อยูกบั

คุณสมบัติการดูดซึมของสารพิษ และระยะเวลาที่

สตัวไดรบัสารพิษเขาไปในรางกาย ซ่ึงหากนานเกนิไป 

อาจไมสามารถกระตุนใหสารพษิออกมากบัอาเจยีน

ของสนัุขได อกีทัง้มิควรใหในรายทีส่นุขัอยูในสภาพ

หมดสตหิรอืชกั รวมถึงกรณทีีส่นัุขไดรับสารพษิจาก

การกินนํ้ามันเบนซินหรือกาซโซลีน เนื่องจากสุนัข

จะความเสี่ยงสูงที่จะสําลักสารเคมีลงปอด อีกท้ัง

ในกรณีที่สุนัขไดรับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกรอน หาก

ทําการกระตุนใหอาเจียนจะสงผลใหเกิดการ

ไหลยอนของสารพิษขึ้นมากัดกรอนหลอดอาหาร 

และชองปากอีกครั้ง

 นอกจากการกระตุนใหอาเจียนดังกลาวแลว 

การปอนสารดูดซับก็สามารถชวยลดการดูดซึม

สารพิษเขากระแสโลหิตไดโดยถานหุงขาวและ

ไขขาวจัดเปนสารที่สามารถดูดซับสารพิษซ่ึงหาได

งายในครวัเรอืนทัว่ไปโดยทาํการบดถานใหละเอยีด 

5-6 ชอนชา ผสมนํา้ 0.5-1 ลติร คนใหเขากนัดแีลว

ปอนใหสนุขักนิจนหมด หรอือาจใชไขขาวประมาณ 

2-5 ฟอง กรอกปากสุนัข 

 โดยหวัใจของการปฐมพยาบาล เปนเพยีงการ

ลดปรมิาณสารพิษทีด่ดูซมึเขาสูกระแสโลหติเทานัน้ 

แตหลกัการรกัษาภาวะพษิในสตัว จําเปนตองอาศยั

ทั้งการลดพิษ การรักษาตามอาการ และการใหยา

ตานพิษจําเพาะ รวมกันดังนั้น เมื่อดําเนินการ

ปฐมพยาบาลเบือ้งตนแลว ควรรบีนาํสนุขัสงสถาน

พยาบาลสตัวอยางเรว็ทีส่ดุ เพือ่ใหนายสตัวแพทย

ทาํการรกัษาอาการอืน่ๆ และใหยาตานพษิจาํเพาะ

อยางทันทวงที จึงจะสามารถรักษาชีวิตของ

สัตวปวยเอาไวได

 การไดรบัสารพษิดวยการกนิ สามารถ
ทาํการลดพษิไดดวยการกระตุนใหอาเจยีน 
โดยสารเคมีที่สามารถนํามาใหชักนําให
สัตวอาเจยีน ไดแก เกลือแกง น้ํายาลางจาน 
ไฮโดรเจนเปอรออกไซดและยานํ้าเชื่อม
ไอปแคค (Syrup of lpecac)
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นายสัตวแพทย กิตติพงษ คุณประทุม

โรงพยาบาลสัตวเล็ก ศูนยบริการสุขภาพสัตว

ไปรษณียอิเล็คทรอนิค: kittik.cm@windowslive.com

ของเหลวภายในมดลกูเขาสูชองทอง เกดิเปนภาวะ

ชองทองอักเสบ (Peritonitis) ตามมาได ท้ังนี ้สามารถ

แบงภาวะมดลูกอักเสบไดเปน 2 แบบ คือ แบบที่ 1 

มดลกูอกัเสบแบบเปด (Open pyometra) ซึง่จะพบ

ของเหลว (หนอง หรือ เลือด) ไหลออกมาจาก

ชองคลอด และแบบที่ 2 มดลูกอักเสบแบบปด 

(Close pyometra) ซึ่งจะไมพบของเหลวไหลออก

มาจากชองคลอด อันเน่ืองจากปากชองคลอด

ไมเปด ทําการเกิดการสะลมของหนองภายใน

รางกาย จะสังเกตเหน็ไดวา ชองทองของสตัวมกีาร

ขยายใหญมากกวาปกติ

ท่ีมา : http://www.vetnext.com/search.php?s=aandoening 
&id=73057642019%20318

ทีม่า : http://www.uk-ireland.bcftechnology.com/learning/small-an-
imal/image-library/sonosite-m-turbo-canine-uterus-transverse-py-
ometra-c11

ภาวะมดลูกอักเสบ คืออะไร
 ภาวะมดลูกอักเสบเปนหนอง คือ ภาวะที่

มดลูกเกิดการขยายตัวและมีการสะสมของหนอง

อยูภายในโพรงมดลูก สามารถพบไดในสุนัขเพศ

เมียที่ยังไมไดทําหมัน โดยเฉพาะชวงกลางของ

อายุขัย (มากกวา 4-5 ปข้ึนไป) เกิดจากระดับ

ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนเพิ่มสูงอยางตอเนื่องใน

รอบการเปนสัด ซึ่งฮอรโมนดังกลาวสงผลตอการ

หนาตัวของผนังมดลูก การขับสิ่งคัดหลั่งจากตอม

บนผนังมดลกู และมผีลลดการบบีตวัของมดลกูเพือ่

ขับของเสีย ซึ่งในกรณีในสัตวที่เกิดความไมสมดุล

ของฮอรโมนหรือเกิดความเสื่อมของผนังมดลูก

ซึ่งจะสงผลใหมดลูกเกิดการอักเสบและมีหนอง

สะสมอยูภายในมดลูกไดในที่สุด

อาการแสดงทางคลินิกของสัตว
 สัตวจะแสดงอาการไดตั้งแตเริ่มมีอาการซึม 

เบื่ออาหาร อาเจียน มีไขสูง กินน้ําและขับถาย

ปสสาวะมากผดิปกต ิในบางรายอาจพบอาการปวด

เกรง็ชองทอง เน่ืองจากการรัว่ของผนงัมดลกูทาํให

รูเทาทันอันตรายจากยาคุมกําเนิด
 เนือ่งจากยาฉีดสําหรับคุมกาํเนดิท่ีผูเลีย้งสตัว

ทีรู่เทาไมถงึการณนยิมฉดีกนั เปนยากลุมฮอรโมนเพศ 

สงผลตอสมดุลของฮอรโมนโปรเจสเตอโรน หาก

ฉีดยาดังกลาวตอเนื่องเปนระยะเวลานานหรือ

ในชวงเวลาท่ีไมเหมาะสม จะมผีลเหนีย่วนาํให ผนงั

มดลกูเกิดการหนาตวั มกีารสะสมของหนองภายใน
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ที่มา : http://www.winrockanimalclinic.net/Canine-Pyometra.html
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 3. การตรวจดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง

(Ultrasonography) บรเิวณชองทอง จะพบการขยาย

ใหญเกินปกติของมดลูกเชนกัน ซึ่งในบางครั้ง

อาจพบของเหลวในชองทองเปนปริมาณมากกวา

ปกติได ในกรณีที่เกิดการรั่วของผนังมดลูก

 4. การตรวจคาโลหิตวทิยา (Complete blood 

count) และเคมีของเลือด (Blood chemistry) 

จะพบภาวะเม็ดเลือดขาวสูงผิดปกติ อันเนื่องจาก

การตดิเชือ้เขากระแสเลอืด หรือ ในบางกรณคีาการ

ทํางานของไต (BUN, Creatinine) สูงขึ้นบงบอกได

วาเกดิภาวะไตทาํงานผดิปกต ิอนัเนือ่งจากสารพษิ

ของเชื้อโรคในมดลูกที่แทรกซึมเขาสูกระแสเลือ

วิธีการรักษา 
 แบงออกเปน 2 แบบ คือ
 1. การฉีดฮอรโมนบางชนิด ทําใหเกิดการ

บบีตวัของผนงัมดลกู สงผลใหเกดิขบัเชือ้โรคออกมา 

แตท้ังน้ีตองพิจารณาควบคูกับสภาพรางกายของ

สัตวอยางใกลชิด

 2. การผาตัดเอามดลูกและรังไขออก หรือ

การทําหมนั (Ovariohysterectomy) ซึง่เปนแนวทาง

การรักษาท่ีไดผลดีที่สุด เพราะเปนการผาตัดเอา

สวนท่ีเปนตนเหตุใหเกิดการติดเชื้อออกไปจาก

รางกาย ท้ังน้ีตองทําการตรวจรางกายและตรวจ

เลอืด (คาโลหติวทิยาและเคมขีองเลอืด) เพือ่ประเมนิ

สภาพกอนและหลังผาตัด

วิธีปองกัน
 ในปจจุบันวิธีปองกันที่ไดผลดีที่สุด คือ 

การผาตัดทําหมัน ซ่ึงวิธีดังกลาวจะชวยลด

ความเสี่ยงตอการเกิดเนื้องอกเตานมไดอีกดวย

โพรงมดลูก ทําใหมดลูกมีขนาดใหญกวาปกติเกิด

เปนภาวะที่เรียกวา “มดลูกอักเสบ” ได ซึ่งสงผลให

สตัวเกดิภาวะติดเช้ือรุนแรง โดยเฉพาะบางรายอาจ

พบวาผนังมดลูกฉีกขาดทําใหหนองกระจายเขาสู

ภายในชองทอง หรือพบอาการแทรกซอนอื่นๆ 

เชน ไตวาย อันเนื่องจากสารพิษของเชื้อโรคที่แพร

กระจายจากมดลูกเขาสูกระแสเลือด เปนตน 

ซึ่งอาการดังที่กลาวมาลวนเปนอันตรายถึงชีวิต

จะรูไดอยางไรวาเปนมดลูกอักเสบ
 มีวิธีในการวินิจฉัยอยูหลายแบบ ดังตอไปนี้

 1. การสงัเกตอาการสตัว ซึง่ในสวนนีเ้จาของ

สัตวมีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งเนื่องจากการสังเกต

เห็นความผิดปกติไดเร็วมากเทาใด จะยิ่งสงผล

ตอประสิทธิภาพการรักษาใหไดผลดีมากย่ิงขึ้น 

โดยแสดงอาการทีผ่ดิปกตทิีแ่สดงออกจะพจิารณา

ควบคูไปกับขอมูลสัตว (ชวงกลางของอายุขัย) 

ประวัติการใหยา (โดยเฉพาะการฉีดยาคุมกําเนิด

หรือยาปองกันการตั้งทอง) 

 2. การตรวจฉายภาพรงัสชีองทอง (Abdominal 

radiography) จะพบการขยายใหญของมดลูก

ที่ผิดปกติ



21วารสารสัตวแพทย์เชียงใหม่เพื่อชุมชน

àËçº»ÅÒ: »ÃÊÔµ¡‹ÍâÃ¤·Õè¹‹ÒÃÙŒ
ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.สุรชัย พิกุลแกว

คลินิกสัตวนํ้า ภาควิชาคลินิกสัตวบริโภค

ไปรษณียอิเล็กทรอนิค: surapikulkaew@gmail.com

 เห็บปลาตัวเมียเมื่อเกาะที่
ตัวปลาจะมีลักษณะคลายเกล็ด
ปลาทีเ่คลือ่นไหวได สามารถสงัเกต
เห็นไดดวยตาเปลา โดยปรสิตมัก
ชอบอยูที่บริเวณลําตัว แผนปด
เหงือก โคนหาง หรือครีบตางๆ 

 เห็บปลาตัวเมียเมื่อเกาะที่

 เชือ่วาผูเลีย้งปลาหลายทาน คงไดพบเจอกบั

ปญหาปลาไมสบายหรือปวยมาบางไมมากก็นอย 

สาเหตสุาํคญัและพบบอยอยางหนึง่คอื การติดเชือ้

ปรสิตทั้งภายนอกและภายในรางกาย เห็บปลาจัด

เปนปรสิตภายนอกในสัตวกลุมแมลงเชนเดียวกับ 

ยุง เห็บ หรือหมัด ที่กอโรคในสัตวบก เห็บปลามี

รายงานกวา 150 ชนิด พบกอโรคบอยในปลา

นํ้าจืดสวยงาม รวมทั้งพบในปลานํ้าจืดที่เลี้ยงเพื่อ

การบริโภคโดยเฉพาะรปูแบบการเลีย้งในกระชงัรมิ

แมนํ้า และยังพบกอโรคในปลาทะเลอีกดวย 

มรีายงานพบวาปลาหลายชนิดสามารถติดเชือ้เห็บ

ปลาได เชน ปลาทอง ปลาคารพ ปลาหมอสี และ

ปลานิลแดง เปนตน 

วงจรชีวิต
 เนื่องจากเห็บปลาเปนสัตวในกลุมแมลง 

(รปูที ่1) วงจรชวีติจงึประกอบดวยระยะไข ตวัออน 

และตัวเต็มวัย การเจริญเติบโตในแตละระยะจะ

อาศัยกระบวนการลอกคราบ วงจรชีวิตใชเวลา

ประมาณ 30 วันหรือมากกวาทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิด

ของปรสิตและอุณหภูมิของนํ้า ซึ่งอุณหภูมินํ้าที่

เหมาะสมอยูที่ 28 องศาเซลเซียส ปรสิตจะวางไข

บนวตัถใุตนํา้หรอืวสัดตุางๆ ทีม่ลีกัษณะแขง็ ภาชนะ

เลี้ยงปลา รวมทั้งอุปกรณเลี้ยงปลาตางๆ ลักษณะ

ไขทีพ่บมีลกัษณะเปนเมด็ขนาดเลก็สีเหลอืงถงึเหลอืง

เขมเรียงกันเปนแถว โดยมีตัวออนบรรจุอยูภายใน 

(รูปที่ 2-3) เมื่อตัวออนพัฒนาและหลุดออกจากไข 

จะใชเวลาตอเพื่อพัฒนาไปเปนตัวเต็มวัย จับคู 

ผสมพนัธุ หลงัจากนัน้ตวัเมยีจะเกาะทีต่วัปลาเพือ่

ดาํรงชวีติ เมือ่พรอมวางไขกจ็ะวายออกจากตัวปลา

หาที่เหมาะสมในการวางไขตอไป  จากการสังเกต

ของผูเขียนพบวาในรานขายปลาสวยงามทั่วๆ ไป

หากทานผูอานพยายามมองท่ีตูกระจกกจ็ะสามารถ

พบเจอไขของเหบ็ปลาไดบอยโดยเฉพาะในตูท่ีเล้ียง

ปลาทอง 

อาการ
 เหบ็ปลาตวัเมยีเมือ่เกาะทีต่วัปลาจะมีลกัษณะ

คลายเกล็ดปลาท่ีเคล่ือนไหวได สามารถสังเกตเห็น

ไดดวยตาเปลา โดยปรสิตมักชอบอยูที่บริเวณ

ลําตัว แผนปดเหงือก โคนหาง หรือครีบตางๆ 

(รปูที ่4) อาการ อืน่ๆ ทีพ่บคอืปลาจะซมึ เบือ่อาหาร 

หรือวายน้ําถูกับวัสดุตางๆ เชน กระชัง กอนหิน 

หรอื ตูปลา โดยอาการดงักลาวเกดิจากการทีป่รสติ
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รูปที่ 1 แสดงเห็บปลาตัวเต็มวัย

คือ ผลขางเคียงตอทั้งมนุษยและสัตวเมื่อใช

เกินขนาด การตกคางในสิง่แวดลอมหรือในตวัปลา

ซึ่งจะอาจสงผลกระทบตอผูบริโภค จึงตองมีความ

ระมดัระวงัในการใชภายใตคําแนะนาํของผูเชีย่วชาญ

ใหมากที่สุด นอกจากการใชสารเคมีกําจัดเห็บ

โดยตรง สิ่งที่ควรคํานึงถึงอยางยิ่งคือ การรักษา

เชือ้แบคทเีรยีแทรกซอนโดยการใชยาปฏชิวีนะรักษา

รวม อยางไรกต็ามหากเกดิการระบาดของเห็บปลา 

นอกจากการรักษาแลวควรคํานึงถึงการปองกัน

โรคดวย ไมวาจะเปนการกักโรคปลาใหม การพัก

บอเลี้ยงใหแหงเปนระยะเวลานานหรือการใสสาร

เคมขีางตนในการฆาเชือ้ บอเล้ียงและอปุกรณตางๆ 

เปนตน เปนที่นาสนใจวาในปจจุบันมีการศึกษา

ถึงการรักษาเห็บปลาโดยการเลือกใชสวนตางๆ 

จากพชืสมนุไพรหลายชนดิ หากการศกึษาดงักลาว

สามารถนําไปใชไดผลจริงและมีขอเสยีหรือผลขาง

เคียงนอยกวาการใชสารเคมี ผูเขียนเชื่อวานาจะ

เปนประโยชนอยางยิ่งตอเกษตกรและผูเลี้ยงปลา

ทุกทาน

 รูปที่ 2 แสดงลักษณะไขของเห็บปลา 

(ลูกศรชี้)

ปลอยสารพษิบางชนดิทีม่าํใหเกดิความระคายเคอืง

เขาสูตวัปลา และอาจพบจดุหรอืปนเลอืดออกรวม

ท้ังแผลหลุมท่ีผิวหนัง ซึ่งแผลดังกลาวอาจนําไปสู

การติดเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังมีรายงานวา

เห็บปลาสามารถเปนพาหะนําเชื้อไวรัสบางชนิด

ทีก่อโรคสาํคญัในปลาสวยงามอกีดวย ทัง้นีอ้าการ

ขางตนอาจแสดงชัดเจนหรือไมชัดเจนขึ้นอยูกับ

ปริมาณเห็บ และสิ่งแวดลอมที่ปลาอาศัยอยู  

การรักษาและปองกัน
 บางทานคิดวาเห็บปลาสามารถกําจัดไดงาย

โดยการคีบหรือเขี่ยออก แตยังไมใชวิธีการรักษาที่

ดีนัก เนื่องจากยังมีระยะตัวออนที่ไมสามารถมอง

เห็นไดดวยตาเปลาหลงเหลืออยูในน้ํา การรักษา

ท่ีนิยมจึงเปนการใชสารเคมี เชน สารฆาแมลง 

(สารไดคลอวอส หรือ ไตรคลอรฟอน) ฟอรมาลิน 

และดางทบัทมิ เปนตน สารฆาแมลงสามารถกาํจดั

เหบ็ไดอยางมปีระสทิธภิาพทีส่ดุเนือ่งจากออกฤทธิ์

โดยตรง แตสารฆาแมลงกม็ขีอควรระวงัอยูหลายดาน 



23วารสารสัตวแพทย์เชียงใหม่เพื่อชุมชน

บรรณานุกรม
สุรชัย พิกุลแกว และกิตติกร บุญศรี. (2553). โรคติดเชื้อไวรัสในปลาสวยงาม. วารสารสัตวแพทย ผูประกอบการผูบําบัดโรคสัตว

แหงประเทศไทย. 23(3): 31-39. 

Noga EJ. (2010). Fish Disease: Diagnosis and Treatment. 2 ed. Iowa: USA: Wiley-Blackwell.

 รูปที่ 4 แสดงเห็บปลาเกาะที่

บริเวณหางของปลาทอง

 ทายน้ีถึงแมวาโรคติดเชื้อเห็บปลาอาจจะดู

ไมกอโรครุนแรงมากนัก แตก็จัดเปนปญหาที่

นาราํคาญใจสาํหรบัผูเลีย้งปลาหลายทาน การแกไข

ที่ดีคือการใชความรูความเขาใจในการแกปญหา 

หากทานผูอานยังมีขอสงสัยประการใดสามารถ

ตดิตอขอคาํแนะนาํเพิม่เตมิไดทีห่นวยชันสตูรโรคสตัว 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ผูเขียนขอขอบคุณ นายภพพร ตั้งฑีฆะรักษ 

นางสาวปริยานุช หอมนาน และนางสาวรินรดา 

โชติกอาภา นักศึกษาสัตวแพทยผู เอื้อเฟ อ

ภาพประกอบ

 รูปที่ 3 แสดงตัวออนเห็บปลา

ในไขที่อายุ 8 วันหลังจากวางไข ภายใต

กลองจุลทรรศนสเตอริโอไมโครสโคป
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ไขพยาธิในอุจจาระ ตัวอยางพยาธิไสเดือนในมาซึง่

ดองไวเพื่อการศึกษาแสดงไวในรูปที่ 1

 พยาธิในกลุมสตรองกาย
 พยาธิในกลุมสรองกายท่ีสาํคญัในมาม ี3 ชนดิ 

ไดแก Strongylus vulgaris, S. equinus, และ 

S. edentatus ตวัออนระยะตดิตอของพยาธใินกลุม

นี้จะอาศัยอยูในดิน ในชวงเชาที่มีอากาศเย็นและ

มีนํ้าคางมากตัวออนของพยาธิจะไตขึ้นมาอยูที่

นํา้คางบนยอดหญา หากมามากนิหญาทีมี่ตวัออน

ระยะติดตอก็จะทําใหติดพยาธิชนิดนี้ ตัวเต็มวัย

ของพยาธิในกลุมนี้จะอาศัยอยูในลําไสใหญและ

ลําไสเล็ก พยาธจิะเกาะท่ีผนงัลําไสและดูดกนิเลอืด

มาเปนอาหาร บริเวณตาํแหนงทีพ่ยาธิเกาะจะเกดิ

เปนแผลหลุมที่ผนังลําไส ตัวออนของ S. vulgaris 

จะทาํใหผนงัเสนเลอืดแดงใหญทีจ่ะมาเลีย้งท่ีลําไส

เกดิการอกัเสบและมกีารเกาะกลุมกนัของเกล็ดเลือด

¾ÂÒ¸Ôã¹ÃÐºº·Ò§à´Ô¹ÍÒËÒÃ¢Í§ÁŒÒáÅÐ¡ÒÃ¶‹ÒÂ¾ÂÒ¸Ô

อาจารย นายสัตวแพทย ดร.วีระพงศ ตั้งจิตเจริญ 

คลินิกมา ภาควิชาคลินิกสัตวเลี้ยงและสัตวปา 

ไปรษณียอิเล็คทรอนิค : Werapongse@yahoo.com

 ปญหาการติดพยาธิในระบบทางเดินอาหาร

สงผลกระทบในทางลบตอสุขภาพมาไดเชนเดียว

กับที่พบในมนุษยและในสัตวเลี้ยงชนิดอื่น การติด

พยาธิในทางเดินอาหารมักเกิดจากการกินไขหรือ

ตวัออนของพยาธทีิป่นเปอนอยูในหญาซึง่เจาของ

มาเกีย่วมาใหมาหรอืจากหญาตามพืน้ดนิในแปลง

หญาที่มาแทะเล็มโดยตรง สําหรับมาที่เลี้ยงอยูใน

คอกการตดิพยาธใินระบบทางเดนิอาหารสามารถ

เกิดไดจากการที่มามีพฤติกรรมกินสิ่งปูรองคอก

 พยาธิที่สําคัญที่พบบอยในมา
 ตัวอยางพยาธิในระบบทางเดินอาหารที่

พบบอยในประเทศไทยไดแก พยาธไิสเดอืน พยาธิ

หัวเข็มหมุด พยาธิในกระเพาะอาหาร พยาธิ

เสนดายในกลุ มสตรองกายพยาธิตัวตืดและ

หนอนบอตในกระเพาะอาหาร เปนตน 

 พยาธิไสเดือน
 พยาธิไสเดือนในมามีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Parascaris equorum เปนพยาธิตัวกลมขนาดใหญ 

มคีวามยาวลาํตัวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ปญหา

การตดิพยาธชินดิน้ีสงผลกระทบตอสขุภาพในทาง

ลบอยางสูงในลูกมาชวงอายุ 1 ปแรก ลูกมาที่ติด

พยาธิจะมีอัตราการเจริญเติบโตตํ่า ทองปองกาง 

ขนหยาบ ถายเหลว หากติดพยาธิเปนจํานวนมาก

จะอุดตันลําไสเล็กอยางเฉียบพลัน นอกจากนี้ยัง

เปนสาเหต ุมอีาการระบบทางเดินหายใจแทรกซอน 

การติดพยาธินี้สามารถวินจิฉัยไดจากการตรวจหา

1

รูปที่ 1: ตัวอยางพยาธิไสเดือนในมา Parascaris equorum ซึ่ง
ดองไวเพื่อการศึกษา 
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และเซลลอกัเสบทีผ่นงัเสนเลอืดแดง หากกอนเกลด็

เลือดหลุดเขาสูกระแสโลหิตก็จะทําใหเกิดการอุดตัน

ของเสนเลอืดแดงทีผ่นงัลาํไสและทาํใหเกดิการตาย

ของผนังลําไสได ตัวอยางพยาธิสตรองกายใน

มาซึง่ดองไวเพือ่การศกึษาแสดงไวในรูปที ่2 และ 3

2

รูปที่ 2: ตัวอยางพยาธิสตรองกายชนิด Strongylus 

vulgaris ซึ่งดองไวเพื่อการศึกษา

รูปที่ 3: ตัวอยางพยาธิสตรองกายชนิด Strongylus equinus ซึ่ง

ดองไวเพื่อการศึกษา

3

ชนดินีเ้ปนเวลานานจาํทาํใหผวิหนงับรเิวณโคนหาง

มีลักษณะคลายกับหางหนูได การติดพยาธิชนิดนี้

สามารถวินิจฉัยไดโดยการใชเทปใสแปะบริเวณ

ฝเยบ็แลวนาํไปแปะบนสไลดสองดดูวยกลองจลุทรรศน

เพื่อตรวจหาไขพยาธิหัวเข็มหมุด

 พยาธิตัวตืด
 พยาธิตัวตืดที่สําคัญในมามี 2 ชนิด คือ 

อโนโพลเซฟาลา เพอรฟอริอาตา (Anoplocephala 

perfoliata) และอโนโพลเซฟาลา แมกนา (A. magna) 

ตัวเต็มวัยของพยาธิในกลุมนี้จะอาศัยอยูที่บริเวณ

สวนตอของไสติง่และลาํไสใหญ มาทีต่ดิพยาธชินดิ

นี้อาจแสดงอาการเสียดไดบอย ทั้งนี้ เนื่องจาก

พยาธิตัวเต็มวัยท่ีเกาะอยูทีผ่นังดานในของลําไสจะ

เกิดการอักเสบและเกิดแผลหลุม การอักเสบที่เกิด

ขึ้นอาจเหนี่ยวนําใหเกิดลําไสกลืนซอนกันได การ

วนิจิฉยัการตดิพยาธชินดินีก้ระทาํไดยากเนือ่งจาก

ไขของพยาธิจะอยูรวมกันในปลองแกของพยาธไิม

กระจายอยูในอุจจาระ ตัวอยางพยาธิตัวตืดในมา

ซึ่งดองไวเพื่อการศึกษาแสดงไวในรูปที่ 4

 หนอนบ็อต
 หนอนบ็อตเปนตัวออนของแมลงในกลุม 

Gasterophilus spp. ซึง่อาศยัอยูในกระเพาะอาหาร

ของมา ในฤดูรอนแมลงจะออกไขบนขนที่ผิวหนัง

ของมาเม่ือตัวออนฟกออกจากไขจะทําใหมาเกิด

อาการคัน เมื่อมาเอาปากมาถูหรือเกาผิวหนัง

บริเวณดังกลาวจะทาํใหไดรบัตัวออนของหนอนบอ็ต

เขาสูชองปากและทาํใหเยือ่บชุองปากเกดิการอกัเสบ 

เมื่อตัวออนเคลื่อนตัวเขาสูกระเพาะอาหารก็จะ

เจริญเปนหนอนบ็อตในกระเพาะอาหาร หากติด

หนอนบ็อตมากจะทําใหเกิดเปนแผลในกระเพาะ

อาหาร 

 พยาธิหัวเข็มหมุด
 พยาธิหัวเข็มหมุดในมามีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Oxyuris equi ตัวแกจะอาศัยในลําไสใหญสวนปลาย 

เมื่อตัวเมียออกมาวางไขบริเวณโคนหางและ

ฝเย็บมาจะแสดงอาการคันโดยการถูหางกับตนไม

หรือผนังคอกจนขนท่ีโคนหางรวงซึ่งหากติดพยาธิ
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 การวินิจฉัยโรคอาจทําไดโดยการตรวจหา

ไขแมลงที่อยูบนขนที่บริเวณขาหรือหัวไหลของมา

หรอือาจใชกลองสองตรวจเขาไปท่ีกระเพาะอาหาร 

ก็จะพบหนอนบ็อตในกระเพาะอาหารตัวอยาง

หนอนบ็อตในกระเพาะอาหารมาแสดงไวใน

รูปที่ 5 สวนรูปที่ 6 แสดงใหเห็นสวนหัวของ

หนอนบอ็ตซึง่มเีขีย้วสาํหรบัยดึตดิกบัผนงักระเพาะ

อาหารทั้งเขี้ยวนี้ประกอบกับตามลําตัวของ

หนอนบ็อตมีลักษณะที่เปนหนามทําใหเกิดการ

ระคายเคืองตอเยื่อบุผนังกระเพาะอาหารได

 เหตุใดจึงควรถายพยาธิเปนประจํา 
 การติดพยาธิในระบบทางเดินอาหารจะสง

ผลกระทบตอตวัมาทัง้โดยทางตรงและโดยทางออม 

ผลกระทบทางตรงไดแกการกอใหเกดิอาการระคาย

เคืองตอผนังของระบบทางเดินอาหาร เชนพยาธิ

ตัวกลมชนิดที่ตัวเต็มวัยอาศัยอยูในผนังกระเพาะ

อาหารจะทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร พยาธิ

ทกุชนดิในทางเดนิอาหารจะแยงดดูซมึสารอาหาร

ที่มากิน นอกจากนี้การติดพยาธิจํานวนมากอาจ

ทาํใหพยาธพินัเปนกอนอดุตนัทางเดนิอาหารและ

ทําใหมาแสดงอาการปวดทองซึ่งอาจเปนสาเหตุ

ทําใหมาเสียชีวิตได สวนผลกระทบทางออมไดแก

การระคายเคืองจากพยาธิทําใหการเคลื่อนท่ีของ

ลําไสผิดปกติและอาจเปนสาเหตุโนมนําทําใหเกิด

ปญหาลําไสกลืนซอนกนัและทาํใหมาแสดงอาการ

ปวดทองในที่สุด ลูกมาที่เลี้ยงรวมกับแมมาเปน

กลุมท่ีมีความเสี่ยงในการติดพยาธิไสเดือนสูง

เนื่องจากมีความตานทานที่ตํ่า ผลกระทบทางตรง

ตอลูกมาที่เกิดจากการติดพยาธิไสเดือนประกอบ

ดวยการเจริญเติบโตท่ีชา รางกายออนแอและ

ปวยงาย หากลกูมากนิไขพยาธไิสเดอืนในระยะตดิตอ

รูปที่ 4: ตัวอยางพยาธิตัวตืดในมา Anoplocephala 

perfoliata ซึ่งดองไวเพื่อการศึกษา

รูปที่ 5-6: ตัวอยางหนอนบ็อตซ่ึงเปนตัวออนของแมลง

ในกลุม Gasterophilus spp. ที่เก็บไดจากกระเพาะอาหาร

ของมา

4

5

6
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เปนจํานวนมากก็จะทําใหเกิดอาการปอดอักเสบ

อันเน่ืองมาจากการชอนไชของตัวออนของพยาธิ

ไสเดือนผานปอดได 

 จะเห็นไดวาปญหาที่เกิดจากการติดพยาธิ

ในระบบทางเดินอาหารนั้นสงผลเสียตอมาเปน

อยางสูง ดงัน้ันการควบคมุและปองกนัการตดิพยาธิ

ในทางเดนิอาหารของมาจงึมีความสาํคญัอยางยิง่ 

ซึ่งสามารถทําไดโดย

 1. การถายพยาธเิปนประจาํ ดวยยาถายพยาธิ

ที่มีประสิทธิภาพและการใหยาอยางถูกวิธี

 2. การดแูลพืน้คอกใหสะอาดปราศจากนํา้ขงั

หรือเปยกชื้นและหม่ันเปลี่ยนวัสดุปูรองคอกเปน

ประจําเพื่อลดปญหาการติดพยาธิซํ้าจากอุจจาระ

ที่ตกคางในคอกเปนตน

 3. การจัดการดานสุขาภิบาลแปลงหญาที่ดี

เพ่ือลดการปนเปอนของไขและตัวออนของพยาธิ

ในแปลงหญาดวยการหม่ันเกบ็อจุจาระมาออกจาก

แปลงหญาเปนประจํา 

 4. หลีกเลี่ยงการปลอยมาไปเล็มหญาใน

ชวงเชาตรูในขณะที่หญายังเปยกนํ้าคาง

 5. ลดการปนเปอนของไขและตวัออนของพยาธิ

ที่อาจปนเปอนมากับอาหารโดยเฉพาะหญาสดและ

หญาแหงที่นํามาใหมากินโดยการลางนํ้าสะอาด

เสียกอน

บรรณานุกรม
Willian J. Foreyt, (2001). Veterinary Parasitology Reference Manual, 5th Ed, Iowa: USA Blackwell. Page 121-133.

Reinemeyer C., Nielsen M. (2012). Handbook of Equine Parasite Control. Ames,Iowa: John Wiley & sons. 

 ยาถายพยาธิที่นิยมใช
 ยาถายพยาธภิายในระบบทางเดนิอาหารของ

มานัน้มหีลายชนดิ การเลอืกใชขึน้กบัวัตถุประสงค

ที่แตกตางกันออกไป หากเจาของมีความประสงค

ที่จะทําการถายพยาธิเองควรขอคําปรึกษาจาก

สัตวแพทยกอนการใชยาทุกครั้ง ตัวอยางยา

ถายพยาธิที่นิยมใชในมาไดแก ไอเวอเมคติน 

ปปเปอราซีน เฟนเบนดาโซล อัลเบนดาโซล และ

มีเบนดาโซลเปนตน

 ตัวอยางโปรแกรมการถายพยาธิเบ้ืองตน
ลูกมา     ถายพยาธิทุกๆ 2-3 เดือน

มาโต     ถายพยาธิทุกๆ 2-3 เดือน

แมมาตั้งทอง   ถายพยาธิทุกๆ 3 เดือน

แมมาหลังคลอด ภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด

ใหใชยาถายพยาธิไอเวอเมคติน จากนั้นโปรแกรม

การถายพยาธิหลังจากนั้นเหมือนกับมาโต

  ท้ังนี้ก อนการถายพยาธิควรปรึกษา

นายสตัวแพทยกอน เพือ่ทีจ่ะสามารถใหคําแนะนํา

หรือใหบริการการถายพยาธิในมา แตละชวงอายุ

ไดอยางเหมาะสม เพื่อใหการถายพยาธิไดผล

และลดอันตรายที่อาจเกิดจากการใชยาผิดวิธี
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สัตวแพทยหญิง ทิตฏยา จรรยาเมธากุล

ศูนยความเปนเลิศดานการศึกษาและวิจัยชาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไปรษณียอิเล็คทรอนิค: asianelephantresearch@gmail.com

 ปจจบุนัธรุกจิการทองเทีย่วปางชางในประเทศไทย 

ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้งไทยและ

ตางชาติอยางมาก นักทองเที่ยวใหความสนใจใน

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับชางเนื่องดวยบุคลิก และ

ลักษณะนิสัยของชางที่แลดู นารัก นาเอ็นดู ทั้งยัง

มคีวามเฉลยีวฉลาดมากกวาสตัวชนดิอ่ืนๆ รวมถงึ

สภาพแวดลอมของสถานทีท่องเทีย่วท่ีมีความเปน

ธรรมชาติ อยางไรก็ตามชางยังคงเปนสัตวมีขนาด

ใหญ และมีกําลังที่มหาศาล ดังนั้นการเขาหาชาง

ควรทาํอยางระมดัระวงั แตสวนมากพฤตกิรรมของ

นกัทองเทีย่วไมวาจะเชือ้ชาตใิด มกัจะเขาใจวาชาง

ทีไ่ดรบัการฝกจะไมทาํอนัตราย และไมคอยระมดัระวงั

ในการเขาหาชาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในลูกชาง 

ดังนั้นเพื่อใหการทองเที่ยวและทํากิจกรรมกับชาง

ดาํเนนิไปอยางปลอดภยั นกัทองเทีย่วควรมคีวาม

เขาใจในลักษณะนิสัยของชางเบ้ืองตนเพื่อใหเปน

แนวทางในการทองเที่ยวปางชางอยางปลอดภัย 

 แนวทางการปฏิบัติที่นักทองเที่ยวควรทราบ

เมื่อเขาปางชาง ไดแก 

 1. เขาหาชางที่มีควาญอยูดวยเทานั้น

 2. สังเกตกิริยาของชาง เชน ชางทําเสียงดัง 

มีการตีงวงกับพื้น หรือมีการกางหู ทั้งหมดนี้เปน

พฤติกรรม ที่แสดงออกถึงความไมพอใจของชาง

 3. ไมลอเลนกับชาง เชน การลอชางดวย

อาหารชาง การยื้อแยงกับชาง

 4. ไมเขาหาชางในพ้ืนท่ีคบัแคบ เชน คอกของชาง 

เพราะอาจถูกชางเบียดหรือกระแทกได
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 5. ไมแกลงลูกชาง การเลนบางอยาง

ไมสมควรเลนกับลูกชางไดแก การดันหัว หรือ

การผลัก ชางจะมีการโตตอบโดยการเบียด หรือ

ดันกลับ ซึ่งอาจทําใหคนบาดเจ็บได

 6. ระหวางการนั่งชาง ควรระมัดระวัง เชน 

มีการจับสิ่งยึดเหนี่ยวในชวงที่ชางเดินขึ้นหรือลง

ที่ลาดชัน ไมเลนกันระหวางนั่งบนหลังชาง ควร

สงัเกตและระวังกิง่ไมเกีย่วหรอืฟาด รวมถึงสามารถ

สื่อสารกับควาญได หากมีกรณีฉุกเฉิน

 7. การเขาหาชางงา ควรระมัดระวังเปน

พิเศษ ควรมีการรักษาระยะหางใหเหมาะสมเพื่อ

ไมใหงาชางเฉี่ยว ชนหรือกระแทกได

 8. หากตองการถายรปูหรอืทํากจิกรรมอ่ืนๆ 

ควรสอบถามควาญกอนวาปลอดภยัหรอืทาํไดหรอื

ไมการใหเดก็เขาใกลชาง ควรมีผูใหญอยูดวยเสมอ

 9. ในดานการปองกนัโรค ควรมีการลางมอื

หลังสัมผัสชางเสมอ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ

สิ่งคัดหลั่งของชาง เชน นํ้ามูก นํ้าลาย เปนตน

 10. ไมควรออกนอกเสนทางการเดินของ

นักทองเที่ยวที่ปางชางกําหนด 

 11. ควรสังเกตปายหาม หรือคําเตือนตางๆ 

และปฏิบัติตาม

 12. การเขาหาชางควรมีการเรียกชื่อ และ

เขาหาดวยทาทีเปนมิตร ไมรวดเร็วจนเกินไป

 13. การใหอาหารชาง ควรใหเฉพาะอาหาร

ที่ปางชางจัดเตรียมไวให ทั้งยังควรลางมือทั้งกอน

และหลังใหอาหารชาง

 8. หากตองการถายรปูหรอืทํากจิกรรมอ่ืนๆ 

 นอกเหนอืจากนี ้หากหนวยงานใดมกีารนาํเดก็นกัเรยีนทศันศกึษาปางชาง หรอืผูปกครองทานใด

สนใจพาบุตรหลานเที่ยวปางชาง สามารถดาวนโหลดแผนพับ “แอวมวนปางจาง” ไดที่ 
 https://www.facebook.com/media/set/?se=a.996171617063021.1073741850.141207549226103&type=3

 หรือติดตอขอรับรูปแบบ pdf ไดทางศูนยความเปนเลิศดานการศึกษาและวิจัยชาง (asianelephantresearch@gmail.com)

 การทองเที่ยวเก่ียวกับชาง เปนการสราง

รายไดใหกับคนเล้ียงชาง รวมถึงชุมชนใกลเคียง

ปางชาง ทั้งยังเปนการสรางความเพลิดเพลินและ

ประทบัใจใหกับนกัทองเท่ียวแลว การสนบัสนนุให

นักทองเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสชางอยางปลอดภัย 

ยอมเปนสิง่สาํคัญในการสงเสรมิการอนรุกัษชางใน

ประเทศไทยไดในทางออม
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à¾ÈäË¹?...ã¹¹¡
นายสัตวแพทย กิตติกร บุญศรี

หนวยชันสูตรโรคสัตว ศูนยบริการสุขภาพสัตว

ไปรษณียอิเล็คทรอนิค: kittikorn.boonsri@cmu.ac.th

 สวัสดีทานผูอานทุกทานครับ พบกันอีกครั้ง

กบับทความจากหนวยชนัสตูรโรคสตัว ตามหวัเรือ่ง

เลยครับจะมาพูดกันถึงเรื่องเพศนก สําหรับผูเลี้ยง

นกสวยงาม ซึ่งในชวงสองถึงสามปท่ีผานมาทาง

หนวยชันสูตรโรคสัตวไดรับตัวอยางสงตรวจเปน

จํานวนมากในการยนืยนัเพศนกเพือ่ใชในการเพาะ

และการขยายพันธุ ในฉบับนี้จะอธิบายหลักการ

สําหรับการตรวจเพาะแยกเพศเพื่อความเขาใจ

ที่ตรงกันครับ

  โดยทัว่ไปนกสวนมากจะสามารถบงบอกเพศ

ไดจากลกัษณะภายนอกทีเ่หน็ ยกเวนนกแกวสวยงาม

ซึง่นยิมเล้ียงกนัมากไดแก นกแกวมาคอร นกกระตัว้ 

นกแอฟรกินัเกรย นกคอ็กคาเทล และนกเลฟิเบิรด

เปนตน ซึ่งไมสามารถแยกเพศดวยการสังเกต

ลักษณะภายนอกทําใหเปนปญหาสําหรับกลุม

ผูเลีย้งนกทีต่องการเพาะขยายพันธุ สาํหรบัวิธกีาร

 สวัสดีทานผูอานทุกทานครับ พบกันอีกครั้ง

กบับทความจากหนวยชนัสตูรโรคสตัว ตามหวัเรือ่ง

เลยครับจะมาพูดกันถึงเรื่องเพศนก สําหรับผูเลี้ยง

นกสวยงาม ซึ่งในชวงสองถึงสามปท่ีผานมาทาง

หนวยชันสูตรโรคสัตวไดรับตัวอยางสงตรวจเปน

จํานวนมากในการยนืยนัเพศนกเพือ่ใชในการเพาะ

และการขยายพันธุ ในฉบับนี้จะอธิบายหลักการ

สําหรับการตรวจเพาะแยกเพศเพื่อความเขาใจ

  โดยทัว่ไปนกสวนมากจะสามารถบงบอกเพศ

แยกเพศนกวิธีอ่ืนก็สามารถทําไดเชน การสังเกต

พฤติกรรมและลักษณะของนกซึ่งตองใชเวลา

พอสมควร การสองกลองเพือ่ดอูวยัวะสบืพนัธุแต

อาจมคีวามเสีย่งในการทาํ หรอืสามารถตรวจดวย

เคลื่อนเสียงความถี่สูง (Ultrasonography) ซึ่งอาจ

ทาํไดยากเนือ่งจากถงุลมในนกจะรบกวนการตรวจ
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วินิจฉัย จากขอจํากัดของการวินิจฉัยที่กลาวมา

จึงมีการพัฒนาการตรวจใหงาย ใชเวลานอยและ

มคีวามแมนยําสูง คอื วธิกีารตรวจทางอณชูวีวทิยา

ดวยวธีิ PCR เพือ่หายนีท่ีมีความแตกตางกนัระหวาง

เพศผูกับเพศเมีย                         

 โดยทั่วไปการกําหนดลักษณะเพศสัตวจะมี

ยีนบนโครโมโซมเปนผูกําหนด อยางท่ีรูกันวาใน

สัตวเลี้ยงลูกดวยนมโครโมโซม X และ Y จะเปน

โครโมโซมที่กําหนดเพศ โดยโครโมโซม Y เปนตัว

กาํหนดลักษณะเพศชาย ซ่ึงแตกตางจากในนกเพราะ

จะใชโครโมโซม Z และ W เปนโครโมโซมทีเ่กีย่วกับ

การกําหนดเพศ โดยพบวานกที่มีโครโมโซม ZW 

จะเปนนกตัวเมียและนกที่มีโครโมโซม ZZ จะเปน

ตวัผู เราจงึใชความแตกตางของโครโมโซมดงักลาว

ในการแยกเพศของนก โครโมโซม W ซึ่งมีขนาด

เลก็กวาเนือ่งจากมกีารหายไปของยีนในการวิวฒันการ 

ในสวนของโครโมโซม Z จะมยีนีอยูเปนจาํนวนมาก

จึงมีขนาดใหญกวา 

 สาํหรบัการตรวจทางอณชูวีวทิยาดวยวธีิการ 

PCR จะใชยีน Chromo Helicase DNA-binding 

(CHD) ทีอ่ยูบนโครโมโซม Z และ W เปนยนีสาํหรบั

การตรวจแยกเพศนก สําหรับนกที่สามารถตรวจ

แยกเพศตามรายงานของ Vucicevic และคณะ

ในป 2012 ประกอบดวย นกแกวมาคอร นกแกวอะเมซอน 

นกแกวอิเคล็กตัส นกกระตั้ว นกซันคอรนัว 

 โดยทั่วไปนกสวนมากจะสามารถ

บงบอกเพศไดจากลกัษณะภายนอกทีเ่หน็ 

ยกเวนนกแกวสวยงามซึ่งนิยมเลี้ยงกัน

มากไดแก นกแกวมาคอร นกกระต้ัว 

นกแอฟริกันเกรย นกค็อกคาเทล และ

นกเลิฟเบิรดเปนตน ซึ่งไมสามารถ

แยกเพศดวยการสังเกตลกัษณะภายนอก

ทําใหเปนปญหาสําหรับกลุมผูเลี้ยงนก

ที่ตองการเพาะขยายพันธุ
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ใชไดทั้งเลือดผสมสารกันการแข็งตัวของเลือด 

หยดเลือดบนกระดาษ สําหรับตัวอยางขนปกหรือ

ขนหางโดยมีรากขนติดมาดวย

 สําหรับผูตองการสงตัวอยางเพ่ือตรวจแยก

เพศนกสามารถติดตอรับบริการไดที่หนวยชันสูตร

โรคสตัว ศนูยบรกิารสขุภาพสัตว คณะสตัวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 

0 5394 8041-2 หรือทางจดหมายอีเล็กทรอนิค 

Vet_diag@cmu.ac.th แลวพบกันฉบับหนาครับ

นกเลฟิเบริด และนกในตระกลูนกแกวตางๆ นอกจาก

นี้ยังสามารถตรวจแยกเพศใน นกเปดผีใหญ 

นกปากชอน นกกระสา หงส แรง เหยี่ยว ไกตอก 

นกกระเรียน นกพริาบ นกเงือก และนกอกีาเปนตน  

สําหรับนกที่ไมสามารถตรวจแยกเพศไดไดแก 

นกกระจอกเทศ นกคาสโซวารี ่นกอมี ูนกฮกูอนิทรี

ยูเรเชีย นกตูคาน และหานบางชนิดดังตารางที่ 1

  สาํหรบัตวัอยางสงตรวจใชไดท้ังตวัอยางเลือด

และขนของนก ในการตรวจ ตวัอยางเลือดสามารถ
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อันดับ (Order) ชนิด (Species)

Podicipediformes นกเปดผีใหญ (Great crested grebe)

Ciconiiformes นกปากชอน (Spoonbill)

นกชอนหอย (Ibis)

นกกระสา (Stork)

Anseriformes หาน (Goose)

หงส (Swan)

Falconiformes นกแรง (Vulture)

นกเหยี่ยว (Eagle) 

Galliformes ไกตอก (Guineafowl)

Gruiformes นกกระเรียนหัวมงกุฏ (Crowned crane)

Columbiformes นกพิราบ (Pigeon)

Psittaciformes นกแกวมาคอว (Macaw)

นกแกวอเมซอน (Amazon)

นกแกวคอนัวร(Conure)

นกกระตั้ว (Cockatoo)

นกค็อกคาเทล (Cockateil)

นกหงสหยก (Parakeet)

นกแกวโนรี (Lory)

Cuculiformes นกทูราโค (Turaco)

Coraciiformes นกเงือกดินใต (Southern ground hornbill)

Passeriformes นกสกุลกา (Raven)

นก Superb starling

ตารางที่ 1 ชนิดของนกที่สามารถตรวจแยกเพศไดดวยยีน CHD (Vucicevic และคณะ, 2012)

บรรณานุกรม
Vucicevic, M., Stevanov-Pavlovic, M., Stevanovic, J., Bosnjak, J., Gajic, B., Aleksic, N., & Stanimirovic, Z. (2013). Sex 

determination in 58 bird species and evaluation of CHD gene as a universal molecular marker in bird sexing. Zoo Biology, 

32(3), 269-276.
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¤ÇÒÁÃÙŒ: ¡ÒÃµÃÇ¨´ŒÇÂà·¤¹Ô¤ ELISA
(Enzyme linked immunosorbent assay)

กนกกาญจน แกวพรม

     นักวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการซีรั่มวิทยา

     ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส : kanokkanbee@gmail.com

 หลกักการเปนการเคลือบพืน้ผวิดวยแอนตเิจน 

(antigen คือ สารกอภูมิตานทาน คือสารใดๆ 

ที่กระตุนใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุมกัน 

แอนติเจนมักเปนสารทีแ่ปลกปลอมหรอืเปนพษิตอ

รางกาย (เชน ตัวเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส) ซึ่งเมื่อ

เขามาในรางกายแลวจะถูกจับโดยแอนติบอดีท่ีมี

ความจําเพาะ แอนติบอดีแตละชนิดถูกออกแบบ

มาเพือ่ตอบสนองกบัแอนติเจนชนดิหนึง่ๆ เนือ่งจาก

มีความแตกตางอยางจําเพาะในสวนการจับ 

มักเปรียบเทียบวาเหมือนการจับคูกันไดพอดีของ

ลกูกญุแจกบัแมกญุแจ) หรอื แอนตบิอดี (เปนโปรตนี

ขนาดใหญในระบบภูมิคุมกันที่รางกายมนุษยหรือ

สัตวช้ันสูงอื่นๆ สรางขึ้น ที่มีหนาท่ีตรวจจับและ

ทําลายฤทธิส่ิ์งแปลกปลอมตอรางกายเชน แบคทเีรยี 

และไวรัส) แอนตีบอดีแตละชนิดจะจดจําโมเลกุล

เปาหมายที่จําเพาะของมันคือ แอนติเจน ใหเกาะ

อยูบนพืน้ผิวจานเพาะเชือ้ 96 หลมุ (microtiter plate) 

โดยแอนติเจนหรอืแอนตบิอดทีีใ่ชเคลอืบบนพืน้ผวิ

จานเพาะเชือ้นัน้ตองมคีวามจาํเพาะตอแอนตเิจน 

หรอืแอนตบิอด ีท่ีเราตองการตรวจหาในส่ิงสงตรวจ

หรือตัวอยาง การเกิดปฏิกิริยาระหวางแอนติเจน

และแอนติบอดี ซึ่งจะจับกันไดพอดีเมื่อจับแลวจะ

ไมหลุดจากกัน เพราะมีโครงสรางที่จําเพาะตอกัน 

และเมื่อเติมเอนไซมบางชนิดที่สามารถรวมตัว

กบัแอนตเิจนหรอืแอนติบอด ี(enzyme conjugate) 

มีการลางเพื่อเอาสวนเกินท่ีไมไดทําปฏิกิริยาออก 

เพือ่ใหสงัเกตเห็นปฏกิริิยาทีเ่กดิขึน้โดยการเตมิสาร

ตั้งตน (substrate) ใหทําปฏิกิริยากับ enzyme 

conjugate ซึง่เมือ่เอนไซมทําปฏิกิริยากับสารตัง้ตน 

เปรยีบเอนไซมเปนเหมอืนลกูกญุแจและสารต้ังตน

เปรียบเปนแมกุญแจ เหมือนลูกกุญแจสวมเขาใน

แมกุญแจจึงจะไขแมกุญแจไดพอดี และเมื่อเกิด

ปฏิกิริยาสมบูรณแลว จึงวัดความเขมของสี 

(คาดูดกลืนแสง) ที่เกิดขึ้นดวยเครื่อง ELISA plate 

reader ก็จะไดสีที่เขมขนตางกัน สีที่เกิดข้ึนเปน

สดัสวนกบัปรมิาณแอนตเิจนหรอืแอนตบิอด ีทีต่องการ

ตรวจหา วธิ ีELISA นีจ้งึเปนวธิทีีม่คีวามไวและความ

จําเพาะสูงมาก วิธีที่ใชในงานตรวจ ELISA ทาง

หองปฏบิตักิารหนวยชนัสตูรโรคสตัวจะเปนเทคนคิ

แบบ การตรวจหาโดยออม (Indirect method) ซึ่ง

ใชในการตรวจหาภูมิคุมกันตอโรคตางๆ ในสัตว 

   วิธี ELISA นี้จึงเปนวิธีที่มีความไว
และความจําเพาะสูงมาก วิธีที่ใชในงาน
ตรวจ ELISA ทางหองปฏิบัติการ
หนวยชนัสตูรโรคสตัวจะเปนเทคนคิแบบ 
การตรวจหาโดยออม (Indirect method) 
ซึ่งใชในการตรวจหาภูมิคุ มกันตอ
โรคตางๆ ในสัตว
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วิธีตรวจหาโดยออม (Indirect method) 
 เปนวิธีการตรวจหาแอนติบอดี (antibody) 

ตางๆ มหีลกัการคอื ใหแอนตบิอดทีีต่องการตรวจ

ทําปฏิกิริยากับแอนติเจน ซึ่งทราบชนิดแลวและ

เคลือบติดอยูบนผิวของจานเพาะเลี้ยงเชื้อ และใช

แอนติบอดีตัวที่สองซึ่งติดฉลากดวยเอ็นไซมทํา

ปฏกิริยิาอกีชัน้หน่ึง การยอยสารตัง้ตน จะมากหรอื

นอยขึ้นกับปริมาณแอนติบอดีในสิ่งสงตรวจ 

ยกตวัอยางเชน การตรวจหาภมูคุิมกนัตอเชือ้ไวรสั 

PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome) 

การอานผล 
 1. เมือ่ผลการตรวจเปนลบ (negative) หมายความ

วา สกุรตวันัน้อาจไมเคยตดิโรค PRRS มากอนเลย

หรือตดิมาแลวไมนาน (นอยกวา 1 สปัดาห) จงึสราง

ภูมิคุมกันไดนอยหรือติดโรค PRRS มานานแลว 

และอยูในชวงที่มีการลดลงของภูมิคุมกันและ

เหลืออยูนอยมากจนไมสามารถตรวจพบ 

 2. เมื่อผลการตรวจจะเปนบวก (positive) 

หมายความวา 

 2.1. สุกรตัวนัน้มีภมูคุิมกนัท่ีดตีอโรค PRRS หรอื

 2.2. สุกรตัวนั้นกําลังติดโรค PRRS และ

สามารถถายทอดเชื้อ PRRS virus ไปสูสุกรตัวอื่น

ในฟารมได หรือ

 2.3. สุกรตัวนั้นกําลังแสดงอาการอยู เชน 

ถาเปนแมพันธุอุมทองอาจเกิดการแทงลูก หรือ

แมพันธุเลีย้งลกูอาจปวย ไขสงู ไมมนีม และถาเปน

ลูกสุกรมักมีอาการในระบบทางเดินหายใจ โดย

ภาวะดังที่ไดกลาวมาจะหมายถึงการเกิดภาวะ

มีไวรัสในกระแสเลือด ซึ่งการแปลผลทั้ง 3 ระดับนี้

ขึ้นอยูกับคา S/P ratio

 (หมายเหต:ุ การตรวจ ELISA ของโรค PRRS 

สามารถตรวจสอบระดับภูมิคุมกันไดประมาณ 

9-14 วันหลังมีการติดเชื้อ) 

  การตรวจแบบอิไลซาเปนวิธีการที่นิยมใช

อยางแพรหลายเนือ่งจากเปนวธิทีีม่คีวามไวสูงมาก 

วธิทีาํทีง่ายไมยุงยาก สะดวก รวดเรว็ มคีวามจาํเพาะ 

ทําใหมั่นใจไดวาผลตรวจมีการผิดพลาดนอยมาก 

เพราะฉะน้ันชุดตรวจแบบอไิลซาจงึมีประสิทธิภาพ

มากและไดมกีารใชอยางกวางขวางในการตรวจหา

แอนติเจนและแอนติบอดีตางๆ 

 งานหองปฏิบัติการหนวยชันสูตรโรคสัตว 

คณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีบริการ

ตรวจดวยเทคนิค ELISA ดังนี้ 

โรคในสุกร 
 1. โรค Porcine reproductive and respiratory 

syndrome (PRRS)   

 2. โรค Pseudorabies virus (AD)

โรคในไก
 1. โรค Infectious Bronchitis Virus (IBV)

 2. โรค Infectious Bursal Disease Virus (IBD)

 3. โรค Avian Influenza Virus (AI)

 4. เชื้อ Mycoplasma gallisepticum (MG)

 5. เชื้อ Mycoplasma synoviae (MS)
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