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 ในชวงปลายป 2558 ที่ผานมาทางงานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร 
ไดออกหนวยบริการชุมชนโดยรวมมือกับปศุสัตวจังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือออกไปรวมแกไข
ปญหาสุนัขจรจัดในเขตพื้นท่ีเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งครั้งนี้ไดทําหมันสุนัขและแมว
ไปประมาณ 100 ตัว นอกจากนั้นยังไดฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ถายพยาธิ
ภายในและภายนอกและใหยาปองกันโรคพยาธิหนอนหัวใจดวย ทางงานบริการวิชาการ 
ตองขอขอบพระคุณทางเขื่อนสิริกิติ์ที่ใหการตอนรับเปนอยางดี
 กจิกรรมตอมาท่ีทางคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมจดัเปนประจํา
ในเดือนธันวาคม ของทุกๆ ปคือ จัดงานประชุมวิชาการสุขภาพสัตวภาคเหนือ โดยไดมี
การรายงานสถานการณสขุภาพสตัวในเขตภาคเหนือ ใหแกผูเขารวมประชุมซึง่ประกอบไปดวย 
เกษตรกร สัตวแพทย อาจารย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป โดยไดรับเกียรติจากวิทยากร
ของศนูยวจิยัและพฒันาการสตัวแพทยภาคเหนอืตอนบนและตอนลาง และวทิยากรภายใน
จากคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมดวย การจัดงานประชุมวิชาการก็สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี
 ในงานนี้ไดมีการสัมมนาหัวขอทางวิชาการตางๆ ที่นาสนใจ เชน เทคนิค
การสตัฟฟสัตว ซึ่งเปนงานบริการวิชาการใหมของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหมที่ไดรับความสนใจอยางมากจากหนวยงานตางๆ และจากเจาของสัตวทั่วๆ ไป 
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หนวยชนัสตูรโรคสตัว คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ทางหนวยชนัสตูรโรคสตัว  
ยินดีใหบริการทุกทานครับ
 นอกจากนั้นในงานประชุมวิชาการดังกลาวก็ไดมีการจัดการแถลงขาวเรื่อง 
“การจําแนกงาชางเอเชียและแอฟริกาจากปริมาณแรธาตใุนงาโดยเปนวธิไีมทาํลายตัวอยาง”
ซึ่งเปนผลงานวิจัยชิ้นแรกของโลก และเปนผลงานที่นาภาคภูมิใจของคณาจารย
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมของเราดวย
 ในชวงตนป 2559 เปนตนมาทางงานบริการวิชาการของคณะฯ ยังไดดําเนิน
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ในบริเวณคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และไดทําหมันใหสุนัขและแมวจรจัด
ในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหมดวย ทั้งนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และทางงานบริการวิชาการก็จะไดสานตองานบริการวิชาการ
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 ชางเอเชยีและชางแอฟรกิา ถกูจดัใหอยูภายใตอนุสญัญา
วาดวยการคาสัตวปาและพันธุพืช ในกลุมท่ี 1 (Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora (CITES( appendix I) ดังนั้นการคาขายงาชางระหวางประเทศ
จึงเปนส่ิงผิดกฎหมาย  สวนในประเทศไทยนั้นยังคงทําการคาขาย

งาชางภายในประเทศได หากสามารถพิสูจนไดวางาชางนั้นเปนงา
ที่ตัดมาจากชางเลี้ยงไมใชชางปา ซึ่งยังเปนชองโหวของกฎหมาย

ที่ทําใหยังคงมีการซ้ือขายงาชางกันอยู ทั้งที่เกิดจากการลาเอามาจาก
ชางปา และการลักลอบตัดงาจากชางเลี้ยงโดยที่เจาของไมรู  
 ประเทศไทยถูกกลาวหาวามีสวนเก่ียวของกับการลา

ชางแอฟริกา โดยรายงานจากสํานักงานเลขาธิการไซเตสระบุวา งาชาง
ที่วางขายในประเทศไทย เปนงาชางที่ลักลอบนําเขาจากประเทศ

ในทวีปแอฟริกาโดยประเทศไทยจัดอยูในประเทศปลายทาง และ
ประเทศตนทางท่ีสําคัญนอกจากประเทศจีน โดยไดมีการแจงเตือน
ประเทศไทยใหจัดระบบการควบคุมการคางาชางและผลิตภัณฑ

ใหมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นจะเสนอใหภาคีสมาชิกงดทําการคาสัตวปา 
และพืชปากับประเทศไทย นอกจากน้ีการออกพระราชบัญญัติงาชาง 

พ.ศ.2558 ซึ่งกําหนดใหผูมีงาชางและผลิตภัณฑงาชางในครองครอง 

ตองทําการจดทะเบยีนงาชางและผลติภณัฑงาชางน้ัน โดยใหมกีารตรวจพิสจูน
วางาชางและผลิตภณัฑงาชางนัน้เปนของชางเอเชีย หรอื ชางแอฟริกา 

ซึง่ตามปกตจิะใชวธิพีสิจูนทางชวีโมเลกลุ ซึง่มคีวามถกูตองและแมนยาํ 
เพยีงแตมขีอเสยี คอื คาใชจายสงู ใชระยะเวลาในการพิสจูนประมาณ 1 เดอืน 

และ อาจตองมีการเจาะหรอืแกะชิน้ของผลติภณัฑงาชางทําใหเกดิตาํหน ิ

ดงันัน้การพิสจูนชนดิของงาชางและผลิตภณัฑงาชางท่ีไมทาํใหผลติภัณฑ
นั้นเกิดตําหนิจึงเปนสิ่งจําเปนเรงดวน
 ศูนยความเปนเลิศดานการศึกษาและวิจัยชาง คณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับหนวยปฏิบัติการ
นิติวิทยาศาสตรสัตวปา สํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ 

งานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง....

“การแยกชนิดงาช้างเอเชียและแอฟริกา
โดยไม่ทําลายตัวอย่างด้วยเครื่อง

เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ชนิดพกพา”

คณะผู้วิจัยโครงการจําแนกชนิดงาช้าง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: asianelephantresearch@gmail.com

สตัวปา และพันธุพชื และปางชางแมสา จ.เชยีงใหม โดยไดรบัการสนับสนุน

จากทาง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด โดยทางคณะผูวิจัย
ไดคิดวิธีและสมการในการตรวจแยกงาชางเอเชียและแอฟริกา
โดยไมทาํลายตวัอยางและรวดเรว็ โดยใชเครือ่งเอกซเรยฟลอูอเรสเซนซ

ชนิดพกพา (handheld XRF) ในการวัดองคประกอบของงาชาง
จากชางเอเชียและแอฟริกา โดยใชหลักการที่วาองคประกอบแรธาตุ

แตละชนิดในงาชางมกีารกระจายตวัไมเทากนัในงาชางเอเชยีและแอฟรกิา 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของแรธาตุนั้น ใชตัวอยางงา จํานวนตัวอยางท้ังสิ้น 
228 ตวัอยาง งาชางเอเชยี (Elephas maximus) จาํนวน 102 ตวัอยาง 

และชางแอฟริกา (Loxodonta africana) จํานวน 126 ตัวอยาง 
มีการคํานวณออกมาเปนสมการทางคณิตศาสตร โดยใหผล

ทีม่คีวามแมนยาํถงึ 93% อยางไรกต็ามเทคนคิดงักลาวยงัมขีอจํากดัคอื 
ไมสามารถแยกงาออกจากกระดูกและฟนของสัตวชนิดตางๆ ได 
สามารถใชในการชวยจําแนกไดเฉพาะ เม่ือทราบวาช้ินงานท่ีตองการ

ตรวจสอบเปนงาชาง นอกจากน้ันสมการทํานายท่ีสรางข้ึนจําเปนตอง
ทําการทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมไดใชในการคํานวณสมการ 

เพื่อใหไดมาซ่ึงคาความแมนยําท่ีแทจริง นอกจากน้ียังมีขอจํากัด
ตรงที่การกระจายตัวของแรธาตุในงาไมไดสมํ่าเสมอ ในขณะท่ี
เครื่องมือที่ใชตรวจมีจุดตรวจวัดที่เล็กมาก การไดคาอาจไมถูกตอง 

ดังนั้นการทดลองใชจําเปนตองวัดปริมาณแรธาตุหลายๆจุด
แลวนํามาหาคาเฉล่ียกอนท่ีนําไปแทนคาในสมการ นอกจากนั้น
ขอจํากัดเรื่องของสายพันธุของชางก็ยังตองมีการศึกษาเพิ่ม 
เนื่องจากชางแอฟริกามี 2 สกุลคือ Loxodonta africana 
และ Loxondonta cyclotis สวนชางเอเชยีประกอบดวย 4 สกลุยอย

คือ Elephas maximus maximus, Elephas maximus indicus, 
Elephas maximus sumtranus และ Elephas maximus 
borneensis ทีมีความแตกตางทางภูมิประเทศสงยอมสงผลตอ
การสะสมแรธาตุในงา
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กราฟแสดงคาสหสัมพันธคาโนนิคอล ในการแยกกลุมของงา
จากชางเอเชีย (Elephas maximus maximus) และงาจากชางแอฟริกา 

(Loxodonta Africana) ซึ่งสามารถแยกจากกันได 93%

Canonical Discriminant Functions

กราฟแสดงคาสหสัมพันธคาโนนิคอล ในการแยกกลุมของงา
จากชางเอเชียและงาจากชางแอฟริกา กับตัวอยางชนิดอื่นๆ ไดแก 
กระดูก (กระดูก humerus)  เรซิน (resin) หิน (rock) ไม (wood) 

ฟน (teeth) และ งาชางแมมมอธ (mammoth tusk) 
ซึ่งพบวาสมการสามารถแยก งาออกจาก เรซิน หิน และ ไมไดถึง 100% 

แตขอจํากัดคือยังไมสามารถแยกงาออกจากฟนและกระดูกได

บทสรุป
 1. เครือ่งเอกซเรยฟลูออเรสเซนซชนิดพกพาสามารถ
ใชในการจําแนกชนิดงาชางไดโดยความแมนยําถึง 93% 
 2. ไมตองตัดทําลายตัวอยาง สามารถวิเคราะหได
ในพื้นท่ี ไมตองขนสงตัวอยางมาตรวจท่ีหองปฏิบัติการ
 3.  สามารถแยกงาออกจากวัสดุเทียม เชน เรซนิ หิน ไม 
ไดดี มีความแมนยําถึงและความเท่ียงตรงถึง 100%
 4. สรางโปรแกรมโปรแกรม excel  และโปรแกรม
ท่ีใชบนมือถือท่ีเปน Android เพ่ือใหสามารถกรอกขอมูล
ไดทันที 

ขอจํากัด
 1. ไมสามารถแยก งาชาง ออกจาก กระดูกและฟัน 
ของชางและสัตวชนิดอื่นได 
 2. พืน้ผิวตําแหนงท่ีทําการตรวจสอบตองไมมีสารใด
เคลือบอยู 
 3. ตองตรวจสอบหลายตาํแหนงเพือ่ใหไดความแมนยํา
มากข้ึน (เน่ืองมาจากการกระจายตัวของแรธาตุในงาไมสม่ําเสมอ
อาจทําใหไมพบในบางตําแหนง)
 4. ผลจากศึกษาสามารถใชเฉพาะเคร่ืองเครือ่งเอกซเรย
ฟลูออเรสเซนซชนิดพกพา handheld XRF analyzer รุน 
DELTA Premium (Olympus, USA) เทาน้ัน

Canonical Discriminant Functions

 และเม่ือวนัที ่17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม รวมกบั หนวยปฏบิตักิารนติวิทิยาศาสตรสตัวปา 
สํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
ปางชางแมสา จ.เชยีงใหม และบรษิทั พาราไซแอนตฟิค จาํกดั ไดรวมกนั
แถลงขาวความสําเร็จน้ี เพื่อเปนการนําไปสูความรวมมือสําหรับ

การศกึษาเพิม่เตมิเพือ่แกไขขอจํากัดของการใชงานกอนจะนําไปใชจรงิ
ในภาคสนามตอไป

 แตอยางไรก็ตามเราไดพิสูจนใหเห็นแลววา เทคนิคการใช

เครือ่งเอกซเรยฟลอูอเรสเซนซชนดิพกพานาจะเปนวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการชวยจําแนกชนิดของงาชางเอเชียและแอฟริกาได ซึ่งขอดี
ของวิธีการนี้คือ ไมตองทําลายตัวอยางที่ใชในการศึกษา ใหผลเร็ว 

ไมตองอาศัยผูเชีย่วชาญมาก โดยผูวจิยัไดนาํสมการท่ีไดจากการศึกษา
ไปเขยีนเปนสตูรบนโปรแกรม excel  และโปรแกรมทีใ่ชบนมอืถอืทีเ่ปน 

Android เพื่อใหงายตอการใชงาน ซึ่งการพิสูจนชนิดของงาชาง
และผลิตภณัฑงาชางทีไ่มทาํใหผลิตภณัฑนัน้เกดิตาํหนจิะเปนสวนหนึง่
ที่ชวยในการอนุรักษชางเอเชียและชางแอฟริกาตอไป นอกจากน้ัน
ยังมีประโยชนในการศึกษาดานชีววิทยาและนิเวศนวิทยาของชาง
อีกดวย
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“รางอุทิศ : อาจารยใหญของสัตวแพทย”
หน่ึงชีวิตท่ีดับสูญ ตอลมหายใจใหเหลาสัตวนับอนันต

นางสาวปิยะมาศ  คงถึง
นักวิทยาศาสตร์ประจําห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิค : kongtueng@hotmail.com 

 หากกลาวถงึ “อาจารยใหญ” คงไมมใีครไมรูจกัวาคอืศพ
ที่เจาของรางกายไดทําหนังสือยินยอมบริจาครางกายของตนตั้งแต

ตอนมีชีวิตใหเปนกายวิทยาทาน ถือเปนผูสรางคุณูปการสูงสุด
ที่มนุษยคนหนึ่งจะใหกับวงการแพทย เปนแหลงที่มาของความรู

เกี่ยวกับรางกายมนุษย อันเปนพื้นฐานในการรักษาที่นักเรียนแพทย
จะนําไปใชในการชวยชีวิตคนเปนจํานวนมาก อีกทั้งการฝกอบรม

หัตถการตางๆ รวมท้ังงานวิจัยทางการแพทย และสาธารณสุขอื่นๆ 

แตหากกลาวถึง “รางอุทิศ” คงมีคนนอยคนนักท่ีจะรูจัก
 “รางอุทิศ” คําศัพทนี้ถูกใชเรียก “ซากสัตว” ที่เจาของ
บริจาครางกายใหเปนอาจารยใหญของนักศึกษาสัตวแพทย 

แลวสตัวชนดิใดบางเลาทีพ่วกเขาตองการ เขาจะทําอยางไรกบัรางอทุศิ 
หากตองการมอบสัตวเล้ียงของทานใหเปนรางอุทิศตองทําอยางไร 
 การรับบริจาครางกายสัตวเพื่อนํามาใชเปนรางอุทิศนั้น
เกดิขึน้ไดไมนาน ในอดตีการเรยีนการสอนของคณะสตัวแพทยศาสตร
ตองใชซากสัตวดองที่ไดมาจากการทําเมตตาฆาต (การทําให
ตายอยางสงบ) แตปจจุบนัเปลีย่นมาใชซากสตัวทีม่ผีูบรจิาครางกายแทน 

มีหนวยบริการซากสัตวเพื่อการศึกษา การวิจัย และฝกทักษะผาตัด
ทางสัตวแพทย (Veterinary Cadaveric Unit) สังกัดหนวยชันสูตร
โรคสัตว ศนูยบรกิารสุขภาพสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ทําหนาท่ีดําเนินการรับบริจาคซากสัตวที่เจาของบริจาค

รางกาย นํามาผานกระบวนการตางๆ ใหเหมาะสมกับการใชงาน 
ทัง้การเรยีนการสอน งานวจิยั และงานบรกิารตางๆ โดยสตัวทีเ่คยไดรบั

บริจาครางกายมาต้ังแตป พ.ศ. 2549 มีหลากหลายชนิด เชน สุนัข 
แมว กระตาย แพะ มา โค เตา นก เปนตน รวมหลายรอยตัว 

 รางอุทิศที่ไดรับบริจาคสวนใหญคือ สุนัข โดยเม่ือได
รางอุทิศมาแลวเจาหนาที่จะพิจารณาสภาพรางกายของรางอุทิศวา
เหมาะสมสําหรับใชงานในดานใด โดยแบงรางอุทิศ เปน 2 ประเภท 
คือ รางอุทิศสด และรางอุทิศดอง 

 รางอุทิศสด มีความใกลเคียงกับสัตวที่ยังมีชีวิตอยูมากที่สุด 

ใชสาํหรับงานการเรียนการสอนเก่ียวกับการผาตดั การตรวจวินจิฉยัโรค 
และการชันสูตรซาก รวมทั้งใชในงานวิจัย และฝกอบรมตางๆ 

รางอุทิศเหลาน้ีจะถูกเก็บไวในตูแชแข็ง เม่ือถึงเวลาใชงาน
จึงนําออกจากตูแชแข็งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองใหละลายจึงจะสามารถ
ใชงานได สามารถใชงานไดเพียง 1-2 คร้ังเทานั้น เมื่อใชเสร็จแลว
จะตองดําเนินการเผารางอุทิศทันที โดยในแตละปมีความตองการใช
รางอุทิศสดน้ีประมาณ 100 ตัว 

 รางอุทิศดอง ใชสําหรับการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร 
โดยเม่ือไดรับรางอุทิศมาแลว เจาหนาที่จะดําเนินการรักษาสภาพ 
โดยอาบน้ําทําความสะอาดรางกายหากขนยาวก็ตองโกนขนกอน 
จากนั้นจึงฉีดนํ้ายาดองเขาหลอดเลือด ฉีดสีเพื่อใหสามารถศึกษา
หลอดเลือดในรางกายไดอยางชัดเจน แลวจึงนําไปแชในนํ้ายาดอง

ที่บรรจุในภาชนะท่ีมีฝาปดสนิทเปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
เปนอยางนอย จึงจะสามารถใชงานได  เมื่อตองการใชงาน
ตองนํารางอุทิศดองออกมาแชในอางนํ้าที่ เปดนํ้าไหลทิ้ง
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เพ่ือลางน้ํายาดองออกกอน และเม่ือใชงานเสร็จในแตละคร้ัง
จะนํารางอุทิศลงแชในนํ้ายาดองตอ สามารถใชงานรางอุทิศดอง
ไดอยางนอย 1 ภาคการศึกษา หรือมากกวาหากรางอุทิศยังอยู

ในสภาพดี โดยรางอุทิศจะถูกชําแหละเพื่อการศึกษาที่ละสวน
จนครบท้ังตัว กอนจะนําไปเผา โดยในแตละปมีความตองการใช
รางอุทิศดองประมาณ 30 ตัว 
 ในคนที่บริจาครางกายเปนอาจารยใหญนั้น ในแตละปจะมี
การประกอบพธิทีางศาสนา เชน การสวดอภธิรรม การพระราชทานเพลงิศพ 

และการลอยอังคาร แตสําหรับคณะสัตวแพทยศาสตรนั้น จะมีพิธี
ทาํบญุสตัวทดลองแทน ซึง่จัดเปนประจําทกุปในชวงเดือน กนัยายน – ตลุาคม 
โดยนักศึกษาสัตวแพทยจะติดตอเจาของรางอุทิศเพ่ือเชิญมารวมงาน 
เพ่ืออุทิศสวนกุศลใหแกบรรดารางอุทิศทั้งหลาย และเพื่อให
นักศึกษาสัตวแพทยไดรําลึกถึงบุญคุณของรางอุทิศทุกรางที่ตนไดใช

ในการศึกษาเลาเรียน
 หากทานตองการบริจาครางกายของสัตวเลี้ยงของทาน
เพื่อเปนรางอุทิศ สามารถดําเนินการไดทันทีหลังจากที่สัตวเลี้ยง
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 ปจจบัุนยังมคีวามตองการรางอทิุศอยูเปนจาํนวนมาก การอุทิศรางกายสัตวเล้ียงของทานคือสวนสําคญั
ตอการพัฒนาวิชาการดานสัตวแพทย อันจะสงผลตอการรักษาชีวิตสัตวในอนาคต

ของทานตาย โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น โดยติดตอเจาหนาที่
ของโรงพยาบาล หรือคลินิกที่ทานพาสัตวไปรักษา หรือหากสัตวเลี้ยง
ตายท่ีบานสามารถติดตอโดยตรงไดที่หนวยชันสูตรโรคสัตว โทร 

053-948041 โดยคณุสมบตัขิองรางอทุศิทีเ่รารบับรจิาคนัน้ หากเปนสนุขั
ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม ไมตายดวยโรคสัตวสูคน เชน ฉี่หนู 
หรือพิษสุนัขบา เปนตน ไมตายดวยอุบัติเหตุ หรือสูญเสียอวัยวะ 
และตายมาแลวไมเกิน 24 ชั่วโมง

รูปที่ 1 นักศึกษากําลังศึกษากลามเนื้อจากรางอุทิศของแกะ

รูปที่ 3 เจาของรางอุทิศรวมทําบุญสัตวทดลอง ณ หองปฏิบัติการ
กายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รูปที่ 2 นักศึกษากําลังศึกษากลามเนื้อจากรางอุทิศของสุนัข

รูปที่ 4 นักศึกษา คณาจารย และเจาของรางอุทิศรวมพิธีทําบุญ
สัตวทดลอง ณ หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
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ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข 
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ไขเลือดออกยุงลาย
(ไขเลือดออกเช้ือเดงกี่)

 จากกรณทีีม่ดีาราทานหนึง่ลมปวยลงดวยโรคทีเ่ราเรยีกกนั
โดยท่ัวไปวาไขเลือดออกน้ัน ทางหน่ึงก็มีผลทําใหประชาชนต่ืนตัว

ในการปองกันตนเองจากโรคมากขึ้น อีกทั้งสังคมยังตระหนักถึง
ความสําคัญของโรคมากข้ึนโดยดูไดจากการสงตอขอมูลผานทาง
สือ่โซเชียลเปนจาํนวนมาก ซึง่บางสวนอาจจะยงัไมไดรบัการตรวจสอบท่ีดี

ทาํใหขอมลูมคีวามคลาดเคลือ่นอยูบาง ทมีงานวารสารสตัวแพทยเชยีงใหม
เพื่อชุมชนจึงไดใหผมเขียนบทความน้ี

 ในบทความน้ีขอเรียกโรคนี้วาโรคไขเลือดออกยุงลายหรือ
ไขเลือดออกเชื้อเดงกี่ เน่ืองจากวามีหลายโรคที่ทําใหเกิดอาการ
ทีค่ลายคลึงกนัได โรคไขเลอืดออกยุงลายมีสาเหตุมาจากเช้ือไวรัสเดงก่ี

ซึ่งปจจุบันมีการพบเพียง 4 ชนิดเทานั้นคือ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ  
เนื่องจากโรคนี้มียุงลายเปนพาหะ ทั้งยุงลายบานและยุงลายปา 

ทําใหมีการระบาดมากในชวงฤดูฝนคือประมาณเดือนพฤษภาคม
ถึงกันยายนของทุกป (ผูปวยเกิน 5,000 รายตอเดือน สูงสุด 

35,000 ราย) แตอยางไรก็ตามในเดือนอื่นๆยังสามารถพบผูปวยได
ในระดับพันรายตอเดือน
 สาํหรับประเทศไทยมีการระบาดของโรคไขเลือดออกยุงลาย
ครั้งแรกในป 2501  โดยพบวาแนวโนมอัตราผูปวยสูงขึ้นโดยตลอด 
แตอตัราผูเสยีชวีติมแีนวโนมลดลง โดยปจจบุนัอัตราการปวยเสียชวีติ

อยูที่ประมาณรอยละ 0.09 - 0.10 ตลอดเวลาที่มีการระบาด
ของโรคไขเลือดออกยุงลาย ไดมีการเปล่ียนแปลงของรูปแบบ
การระบาดจากระบาดหนักปเวนปกลายเปนการระบาดแบบ
ไมมรีปูแบบ และจากท่ีพบมากในเด็กวยัเรยีนกลบัพบผูปวยในวัยทํางาน
และวัยกลางคนเพ่ิมสูงขึ้น

 ผูที่ถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสกัดจะไดรับเช้ือผานมาทางนํ้าลาย
ของยุง จะแสดงอาการที่แตกตางกันไปตามปจจัยตางๆ โดยเริ่มจาก 

1) ไมแสดงอาการ (UF) ผูปวยอาจจะแสดงอาการไขเพียง 2-3 วัน 

โดยไมแสดงอาการอืน่หรืออาจจะพบผืน่แดงเพยีงเลก็นอย ผูปวยกลุมน้ี
ไมจําเปนตองไดรับการรักษาก็มักจะหายเองได 2) ไขเดงกี่ (DF) 

ผูปวยอาจจะมีเพียงอาการไข ปวดศีรษะ 3) ไขเลือดออกเดงก่ี (DHF) 
ผูปวยจะมีอาการไขสูงลอย ปวดศีรษะ ปวดรอบกระบอกตา 
ปวดกลามเน้ือและกระดุก พบจุดเลือดออกบริเวณผิวหนัง 

4) ไขเลือดออกเดงกี่ที่ช็อก (DSS) เมื่อมีการสูญเสียของพลาสมา
ออกเปนจํานวนมาก จะทําใหความดันโลหิตลดต่ําลง มือเทาเย็น 

สูญเสียการทํางานของอวัยวะตางๆ เชน ตับ ไต เปนตน 
 โดยท่ัวไปแลวผูปวยที่ไดรับเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่งขางตน
เปนคร้ังแรกมักจะแสดงอาการในระดับ UF ถึง DF เทานั้น 

เมื่อไดรับการดูแลรักษาในแนวทางท่ีถูกตองก็มักจะหายและ
กลับมาใชชีวิตตามปกติได โดยระบบภูมิคุมกันของรางกาย

จะทําการกําจัดเชื้อไดในที่สุด ผูปวยที่แสดงอาการรุนแรง 
(DHF, DSS) มักจะเปนผูปวยท่ีเคยติดเชื้อไวรัสไขเลือดออกยุงลาย
มาแลว (ซึ่งบางรายอาจจะไมรูตัว) โดยไวรัสชนิดที่ติดในคร้ังหลัง
จะตองเปนชนิดท่ีตางจากคร้ังแรก การติดเชื้อซํ้าดวยเชื้อท่ีตางกัน
ชนิดนี้จะทําใหการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันผิดเพี้ยนไป 

ไวรัสเดงกี่จึงสามารถกอใหเกิดอาการรุนแรงได ผูปวยกลุมนี้
จําเปนจะตองไดรับการวินิจฉัยที่แมนยําและรวดเร็วเพื่อไดรับ
การรักษาในแนวทางที่ถูกตอง โดยพบวาผูปวยที่เสียชีวิตหรือ
มีอาการรุนแรงนั้นสวนมากจะไดรับการวินิจฉัยที่ชาเกินไป

 โรคไขเลือดออกยุงลายนั้นก็ไมตางกับโรคจากเชื้อไวรัส
สวนมากที่ยังไมมียาที่สามารถตานหรือกําจัดเชื้อไวรัสไดโดยตรง 
ตลอดจนยังไมมีวัคซีนใชทั่วไป (การผลิตวัคซีนไขเลือดออกยุงลาย
กาํลงัอยูในข้ันตอนการทดสอบในคน ซึง่ไดผลเปนทีน่าพอใจในระดับหน่ึง 
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คาดวาจะสามารถใชในบุคคลท่ัวไปอยางเร็วในป พ.ศ.2560)  

การรักษาจะทําไดเพียงรักษาตามอาการและรักษาประคับประคอง 

เชน การใหยาลดไข การใหสารนํ้าทดแทนพลาสมา ตลอดจน
การใหเลือดและสวนประกอบของเลือดตามความรุนแรงของอาการ
 สําหรับผูที่มีอาการปวยใกลเคียงกับไขเลือดออกยุงลาย

คือไขสูงลอย ปวดรอบกระบอกตา ใหหลีกเลี่ยงการใชแอสไพริน หรือ 
ไอบโูปรเฟน หรอืยาอืน่ทีม่ฤีทธิใ์นการกัดกระเพาะอาหาร เชนยารักษา

กลามเน้ืออักเสบบางชนิด หากมีความจําเปนควรใชพาราเซตามอล
เพื่อลดไข ผูปวยควรทานอาหารออนและยอยงาย หลีกเลี่ยงการทาน
เลือดหมู เลือดไก หรืออาหารที่มีสีแดงหรือดํา ทั้งนี้เพื่อปองกัน
การวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาด

 ในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะถูกยุงกัด เชน เด็กเล็กที่ลงเลน

ในสนามเลน นอนกลางวนั ฯลฯ ใหทาํการฉดีพนยากนัยงุชนดิทีท่าํจาก
สมนุไพร เชน ตะไครหอม จะชวยลดความเส่ียงในการติดโรคลงไดมาก

 แนวทางการควบคุมโรคท่ีสามารถปฏิบัติได

คือการกําจัดลูกน้ํายุงลาย เชนใสทรายอะเบทในแหลง

น้ําขัง ปลอยปลาหางนกยูงในบอน้ํา บอบัว เพื่อชวยกัน
ลูกน้ํา และเน่ืองจากไขยุงสามารถอยูในภาชนะท่ีแหง

ไดถึง 1 ป ดังน้ันจึงควรควํ่าและขัดภาชนะท่ีมีน้ําขังดวย 
นอกจากน้ีการปลูกตนไมกันยุง ก็สามารถไลยุงไดดี

พอสมควร โดยตนไมไลยุงขนาดสูง 6 น้ิว มีประสิทธิภาพ

ในการไลยุงไดประมาณ 100 ตารางฟุต 
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คุณภาพน้ำ และการจัดการน้ำ สำ หรับเล้ียงปลาสวยงาม

 นํา้หรือระบบนิเวศนทางน้ําเปนหวัใจสําคญัในการเล้ียงปลา 
เพราะปลาตองใชชวีติทัง้กนิและขับถายอยูในนํา้ตลอดเวลาตางจากสตัว
บก คุณภาพนํ้าที่ไมดียอมสงผลโดยตรงตอตัวปลาทําใหปลาตายโดย
ทันทีหรือเกิดการเจ็บปวยแบบเรื้อรังไดดังนั้นการจัดการคุณภาพนํ้า
ใหเหมาะสมตอการเล้ียงปลาจึงมคีวามจําเปนอยางย่ิง เพือ่ใหสภาพน้ํานัน้
เหมาะแกการเจริญเติบโต การแพรขยายพันธุและทําใหปลามีความ
แข็งแรง
 นํา้ท่ีเหมาะสมแกการเลีย้งปลาคอืนํา้สะอาดทีป่ราศจากสาร
เคมีปนเปอนและมีคุณภาพนํ้าที่สําคัญอยูในเกณฑที่เหมาะสม

 ออกซเิจนทีล่ะลายในนํา้(Dissolved oxygen; DO)
 ออกซิเจนมีความสําคัญตอการเล้ียงปลาตลอดจนส่ิงมีชีวิต
อื่นๆในน้ําซึ่งจะนําเอาไปใชในกระบวนการหายใจ อีกทั้งแบคทีเรีย
ในน้ํายังสามารถนําเอาออกซิเจนไปใชเพื่อการยอยสลายของเสีย
ไดอีกดวย

 อุณหภูมิ (Temperature)
 ปลาเปนสัตวเลือดเย็นที่อุณหภูมิรางกายเปล่ียนแปลง
ไปตามส่ิงแวดลอม ดังน้ันอุณหภูมิของนํ้าเปนปจจัยที่สําคัญตอการ
ดาํเนนิชวีติของปลา หากอุณหภมูติํา่เกนิไปปลาจะมกีจิกรรมของปลาลด
ลงท้ังการหายใจ การกิน การยอยอาหาร การขับถาย การเจริญเตบิโต
และการทาํงานของระบบภมูคิุมกนั อณุหภมูนิํา้ทีส่งูจนเกนิไปสงผลให
การละลายของออกซิเจนในน้ําลดลง การทํางานของเอนไซมบางชนิด
ของปลาไมทาํงาน แตโดยทัว่ไปแลวปลาหรอืสตัวเลอืดเย็นสามารถปรับตวั

ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมไดอยางคอยเปน
คอยไปแตหากเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันก็จะทําให
ระบบการควบคุมการขับถาย ระบบสมดุลน้ําและแรธาตุผิดปกติไป

 ความเปนกรดดาง (pH)
 เปนการวัดปริมาณไฮโดรเจนไอออนท่ีมีอยูในน้ํา คา pH 
จะมีคาระหวาง 0-14 โดยนํ้ามีสภาพเปนกลางเม่ือคา pH เทากับ 7 
นํ้ามีความเปนกรดเมื่อ pH ตํ่ากวา 7 และนํ้ามีความเปนดางเมื่อ pH 
สูงกวา 7 ปลาแตละชนิดอาศัยอยูในนํ้าที่มีคา pH แตกตางกันไปเชน 
ปลาหมอมาลาวีอาศัยอยูในนํ้า pH 7.8-8  ปลาปอมปาดัวรอาศัยอยู
ในนํ้า pH 6 ปลาทะเลอาศัยอยูในนํ้า pH 8.2-8.4 ตามธรรมชาติแลว
ปลาสามารถปรบัตวัใหอยูในสภาพความเปนกรดดางทีต่างจากเดมิได
แตก็จะสงผลใหปลาเครียดและเจริญเติบโตชาไดเชนกัน

 ความเปนดาง (Alkalinity)
 คาความเปนดางเปนการวัดปริมาณ ไฮดรอกไซดไอออน 
คารบอนเนตไอออน และไบคารบอนเนตไอออน โดยกําหนดคาออก
มาในรปูของ แคลเซยีมคารบอนเนต คาความเปนดางมคีณุสมบตัเิปน
บัฟเฟอร ควบคุมไมให pH ของนํ้าเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอปลาได 

 คาความกระดาง (Hardness)
 คาความกระดาง หมายถึงปริมาณของแคลเซียมไอออนและ
แมกนเีซยีมไอออนทีล่ะลายในนํา้ ในรปูของแคลเซยีมคารบอเนตไอออน
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และไบคารบอเนตไอออน ความกระดางของนํา้เกดิจากการชะลางของ
นํ้าขณะไหลผานผานหินหรือดิน ความกระดางของนํ้ายังสามารถชวย
ลดความเปนพิษของสารพิษได ดังน้ันนํ้ากระดางจึงเหมาะสมตอการ
เลี้ยงปลามากกวานํ้าออน 

 ของเสียไนโตรเจน (Nitrogen waste)
 ในการเลีย้งปลาของเสยีทีม่ไีนโตรเจนเปนองคประกอบมกัมา
จาก อาหารเหลือ สิ่งขับถายของปลา เศษพืชน้ําที่ตายเปนตน ซึ่งตาม
ธรรมชาติแลวจะมีวัฏจักรไนโตรเจนทําการยอยสลายแอมโมเนียเปน
ไนไตรท โดยแบคทีเรียไนโตรโซโมแนส (Nitrosomosnas) และเปล่ียน
ไนไตรทใหกลายเปนไนเตรทโดยแบคทีเรียไนโตรแบคเตอร (Nitro-
bactor) ในสภาวะท่ีมีออกซิเจน ซึ่งพืชนํ้าสามารถนําเอาไนเตรท
ไปใชประโยชนเพือ่การเจรญิเตบิโตได ของเสยีไนโตรเจนสงผลเสยีตอปลา
ไดดงันี ้แอมโมเนยีมพีษิตอเหงอืกโดยทาํใหเหงอืกบวมและหนาตวั และ
ทาํใหปลาเกดิความเครยีด ไนไตรทจะเปลีย่นฮีโมโกลบนิ (hemoglobin) 
ในเลือดใหกลายเปนเมทฮีโมโกลบิน (methemoglobin) ทําใหเลือด
ไมสามารถนําพาออกซิเจนไปเล้ียงรางกายได  สวนไนเตรทมักจะแสดง
อาการไมเดนชัดเน่ืองจากมีพิษนอยกวาแอมโมเนียและไนไตรทแตไน
เตรทสามารถปรับเปลี่ยนรูปใหกลับไปเปนไนไตรทและแอมโมเนียได
หากอยูในภาวะที่ไมมีออกซิเจน 

คาพารามิเตอร คาที่เหมาะสม

ออกซิเจนที่ละลายในนํ้า 
(Dissolved oxygen; DO)

มากกวา 5 mg/l

อุณหภูมิ 25– 31 ํC

ความเปนกรดดาง (pH) 6.5 - 8.5

ความเปนดาง (Alkalinity) 80-120 mg/l

คาความกระดาง (Hardness) 80-200 mg/l

แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) นอยกวา 2 mg/l

คาไนไตรท (Nitrite) นอยกวา 0.02 mg/l

ไนเตรท (Nitrate) นอยกวา 25 mg/l

การปรับปรุงคุณภาพนํ้า
 เปนการจดัการกบัของเสยีหรอืสารประกอบอนิทรยีตางๆใน

ระบบนํา้ทีใ่ชเลีย้งปลาอนัไดแก การเปลีย่นถายนํา้และการบาํบดันํา้ซึง่

เปนวิธกีารทีน่อกจากจะลดของเสยีในนํา้แลว ยงัเปนการลดเชือ้กอโรค

ในนํ้าไดอีกดวย

 การเปลี่ยนถายน้ํา

 เปนการนํานํา้ใหมทีม่คีณุภาพดีทดแทนนํา้เดิมทีค่ณุภาพดอย

กวา เปนการปรบัปรงุคณุภาพนํา้ทีท่าํไดงายไมซบัซอน การเปลีย่นถาย

นํ้าควรทําแบบคอยเปนคอยไป เนื่องจากการเปล่ียนนํ้าที่รวดเร็วทําให

คณุภาพนํา้แตกตางกนัมากอาจสงผลใหปลาปรบัสภาพรางกายไดไมทนั

และเครยีดได ดงันัน้จึงควรเปลีย่นอยางชาๆ หรอืเปลีย่นนอยๆ แตบอย

ครัง้ อยางไรกต็ามหากมปีรมิาตรนํา้มากควรตองอาศยัการบาํบดันํา้รวม

ดวย

 การบําบัดนํ้า

 เปนการนํานํ้าที่มีของเสียผานกรรมวิธีตางๆ จนไดนํ้าที่มี

คุณภาพดีขึ้นกวาเดิม การบําบัดนํ้ามีอยู 2 รูปแบบหลัก คือ การกรอง

ทางกายภาพ การกรองทางชีวภาพ การกรองทางกายภาพเปนการ

กําจัดส่ิงที่เปนของแข็งไดแก อุจจาระปลา ตะกอนและฝุนผง เปนตน

โดยใชหลักการตกตะกอนและการกรอง เชน การใชบอตกตะกอน ใย

กรอง พูกรอง ฟองนํ้า ครอสโฟลวและทราย เปนตน การกรองทาง

ชีวภาพเปนการเปลี่ยนรูปของสารละลายท่ีเปนพิษสูงใหกลายเปนสาร

ที่มีความเปนพิษตํ่าหรือไมเปนพิษโดยใชแบคทีเรียในนํ้าที่มีประโยชน

เปลี่ยนแอมโมเนีย ไนไตรท ใหเปนสารไนเตรท ซึ่งมีความเปนพิษนอย

แตอยางไรก็ตามการทํางานของแบคทีเรยีดงักลาวตองมีออกซิเจนในนํา้

อยางเพียงพอและมีพื้นผิวใหแบคทีเรียไดเกาะเพื่อเจริญเติบโต วัสดุที่

นิยมใชในการกรองทางชีวภาพไดแก ไบโอบอล หินภูเขาไฟ เซรามิกริง 

เปลือกหอยและมูฟวิงบีท เปนตน

ตารางท่ี 1 คาท่ีเหมาะสมสําหรับเลี้ยงปลานํ้าจืดสวยงามในเขตอบอุน 
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ภาพที่ 1 วัสดุกรองทางกายภาพ (a) พูกรอง (b) ใยกรอง และ (c) ฟองนํ้า

ภาพที่ 1 วัสดุกรองทางชีวภาพ (a) ไบโอบอล (b) หินภูเขาไฟ และ (c) เซรามิกริง

 การปรบัปรงุคณุภาพนํา้อกีประเภทเปนการบาํบดันํา้โดยใช

หลกัการทางเคมี เปนการกําจดัสารละลายท่ีเปนพษิทัง้โลหะหนักและ

สารพษิตางๆ โดยใชวสัดุดดูซบัสารพษิไดแก ถาน (activated carbon) 

และซีโอไลท (zeolite) นอกจากน้ียังมีการใชแกสโอโซน (ozone) มา

เปนตัวออกซิไดซ (oxidizing agent) เพื่อเปลี่ยนสารพิษใหเปนสารที่

ไมเปนพิษ การใชรังสีอัลตราไวโอเลต หรือ ยูวี (ultraviolet; UV) เพื่อ

กําจัดเชื้อจุลชีพในน้ํา

 อยางไรก็ตามผูเลีย้งไมควรปลอยใหคาพารามเิตอรตางๆของ

คุณภาพน้ําเปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้นการเปลี่ยนถายนํ้าและการตรวจ

เช็คระบบกรองน้ําจึงเปนหัวใจสําคัญของการเลี้ยงปลา
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การดูแสสุขภาพตาในสัตวเลี้ยง 
วิธีงายๆ ที่เจาของทําได

นายสัตวแพทย์.ชัชวาล ศรีวิชัย  
สัตวแพทย์ประจําคลินิกโรคตา โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: chatchawan.s@cmu.ac.th

 การสงัเกตอาการทีบ่งบอกวาสตัวเลีย้งของทานกาํลงัปวย

เปนโรคตา จากความผิดปกติที่ดวงตา ดังนี้

 1. ตาแดง (Red eye) อาการตาแดง เกิดจากการอักเสบ

ในสวนตางๆ ของตา พบไดบอย คือ เยื่อตาขาวอักเสบ 

(conjunctivitis) กระจกตาอักเสบ (keratitis) ซึ่งมีสาเหตุจาก

การติดเชื้อ มีสิ่งแปลกปลอมเขาตา หรือโดนสารเคมี ฯลฯ ทําใหเกิด

การระคายเคือง นอกจากนี้อาการตาแดงอาจเปนผลจากการที่มี

เลือดออกที่ตาก็ได ซึ่งตองดูตอไปวาตําแหนงของตาแดงนั้นอยูชั้นใด

หรืออยูบริเวณใดของนัยนตา เชน มีเลือดค่ังในสวนชองหนามานตา  

(hyphema) โรคตอหนิ (glaucoma) ทาํใหมอีาการเจ็บปวดตารวมดวย 

ซึ่งพบวาสัตวเลี้ยงจะเกาตา หรือเอาหนาถูพื้น

       2. ตาขุนขาว ( Blue eye) ตาขุนขาว เกิดไดจากหลายสาเหตุ 

สามารถแยกไดตามสวนประกอบของตา หากเกิดทีก่ระจกตาจะเรียกวา 

กระจกตาขุน (cloudy cornea) เชน โรคแผลหลุมที่กระจกตา 

(cornea ulcer) โรคนํ้าแทรกที่กระจกตา (cornea edema) 

โรคกระจกตาอักเสบ (keratitis) หรือมีการสะสมของไขมันและ

แคลเซียมท่ีกระจกตาก็ได หากเปนทีเ่ลนสตา จะเกิดไดจาก โรคเลนสตา

เคล่ือนหลุด (lens luxation) และสาเหตุอีกอยางคือ โรคตอหิน 

ซึง่เกดิจากแรงดนัของนํา้ในลกูตาสงูเกนิไป จะสงัเกตเหน็รมูานตาขยาย 

ซึ่งจะทําการวัดความดันลูกตาวาสูงหรือไม

 3. ตาแหง (Dry eye) ตาแหงหรือนํ้าตาขน การท่ีมีนํ้าตา
นอยกวาปกติ เกิดไดจากหลายสาเหตุ เราอาจสังเกตเห็นวาสัตวเลี้ยง

มีขี้ตาเกรอะกรัง บางรายอาจมีอาการตาแดงรวมดวย สัตวแพทย
จะวัดระดับของน้ําตา (STT) หากพบวาระดับน้ําตานอยกวา 10-15 
มิลลิเมตร ใน 1 นาที ก็มีแนวโนมที่จะเปนโรคตาแหง (keratocon-
junctivitis sicca) แตหากระดับนํ้าตามากกวา 15 มิลลิเมตร ใน 1 
นาที ก็ตองมาดูแยกสาเหตุเปนสวนๆ วาอะไรที่เปนสาเหตุใหตาแหง 

เชน ขนตาไปบาดดวงตากอใหเกิดการระคายเคืองแบบเรื้อรังนานๆ 

หรือไม เปนภูมิแพที่ทําใหเยื่อตาขาวอักเสบหรือไม (อาจรวมกับ
มีการติดเช้ือ) หรือเกิดถุงนํ้าตาอักเสบ (dacryocystitis) ซึ่งตอง

ทําการตรวจวินิจฉัยตอไปครับ

รูปที่ 1 ภาวะตาแดง

รูปที่ 2 ภาวะตาขุนขาว

รูปที่ 3 ภาวะตาแหง
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       4. ตาแฉะ (Watery eye) ตาแฉะหรือการที่มีนํ้าตาไหลมากเกิน
ไป อาจเกิดจากการอักเสบของตา เชน มีอะไรไประคายเคือง มีขนไป
บาดกระจกตา มีแผลหลุมที่กระจกตา มีหนังตามวนเขา (entropion) 
มีอาการเจ็บตา หรือเกิดจากภูมิแพ เหลานี้กอใหเกิดการระคายเคือง
จนมีการสรางนํ้าตาออกมามากขึ้น แตบางกรณีตาแฉะอาจเกิดจาก
การที่ทอนํ้าตาอุดตัน ทําใหไมสามารถระบายน้ําตาออกไปได  สาเหตุ
ของทอนํ้าตาตันอาจเปนมาแตกําเนิด เชน ไมมีทอน้ําตา (punctal 

atresia) หรือมอีะไรไปอดุภายหลงักไ็ด (nasolacrimal duct blocked) 
สัตวแพทยจะทําการตรวจวัดระดับนํ้าตา รวมกับการฉีดสารเร่ือง
แสงเพื่อดูการไหลผานของทอน้ําตา (nasolacrimal Fluorescein 
fl uorescein fl ushing) วามีการอุดตันหรือไม

 5. ตาบอด (Vision loss) สัตวเลี้ยงที่ตาบอดหรือมีปญหา

การมองเห็นแยลง มกัจะเดินชนวัตถุสิง่ของบอยๆ ตาบอดแบงเปนกรณี
คอยๆ สูญเสียการมองเห็น เชน โรค Progressive retinal atrophy 

(PRA) ทําใหมองไมเห็นเวลากลางคืน อันเนื่องมาจากความเสื่อมหรือ
ความผิดปกติของเซลลรับแสง โรคตอกระจก เปนตน หากเปนการ
สูญเสียการมองเห็นแบบเฉียบพลัน มักจะเปนความผิดปกติของจอ
ประสาทตา เสนประสาทตาออบติก หรือโรคตอหินแบบเฉียบพลัน 
ซึ่งสัตวแพทยจะใชกลองสองตาเพื่อดูลูกนัยนตา

       6. ตาผิดปกติอื่นๆ ไมวาจะเปน การมีเนื้องอกหรือมีกอน
เนื้อโตผิดปกติที่ดวงตา มีขนตาข้ึนที่บริเวณตาขาว มีการย่ืน
และขยายของตอมหนังตาท่ีสาม (3rd eyelid gland) จึงเห็น
เปนลักษณะกอนเนื้อปูดท่ีบริเวณหัวตา เรียกวา โรค cherry 
eye หรือมีอาการตาโปน ตาถลอน ตากระตุก ตาเหล ฯลฯ 
ซึง่อาจเปนมาแตกาํเนิดหรอืเพิง่เปนภายหลงัก็ได จาํเปนตอง
ไดรับการวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุตอไปครับ

1

2

3

 สัญญาณความผิดปกติเหลานี้ ชวยใหเจาของทราบไดวา
สัตวเล้ียงกําลังปวยดวยโรคตา อาการท่ีพบอาจพบรวมกันได เชน 

ตาแดงมักมาคูกับตาแหงหรือตาแฉะ สําหรับตัวอยางโรคที่เปน

เพียงบางสวนเทาน้ัน โรคตายังมีอีกมากมาย บางโรคมีสาเหตุมาจาก
โรคทางระบบของรางกาย ทีส่งผลมาแสดงอาการท่ีตา เชน โรคเบาหวาน

ที่ทําใหเกิดโรคตอกระจก

 ตาเปนอวัยวะท่ีบอบบาง ทําอยางไรใหหางไกลจากโรคตา 

เพ่ือท่ีจะไดถนอมดวงตาคูนี้ของสัตวเลี้ยงใหอยูไปนานๆ สัตวแพทย
จึงมีคําแนะนําวิธีการดูแลและถนอมดวงตาดังนี้

 ควรระมัดระวังเวลาอาบนํ้าและลางหนา อยาใหสบูหรือ
แชมพู เขาตาเด็ดขาด ถาเปนไปไดใหใชผาชุบนํ้าสะอาดเช็ดบริเวณ

ใบหนาและรอบๆ ดวงตาแทนการฟอกดวยสบูหรือแชมพู 
 ปองกนัการระคายเคอืงดวงตาจากฝุนผง เวลาเรากวาดบาน 
เพราะอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดตาอักเสบได 
 หลกีเลีย่งอบุตัเิหตทุีอ่าจมากระแทกดวงตาใหไดรบัอนัตราย 
เชน สิ่งแปลกปลอมทิ่มตา การตอสูกันเอง ฯลฯ ถาตัวไหนไมถูกกัน

ก็ควรแยกเลี้ยง อยาใหเจอกันเปนดีที่สุด

รูปที่ 4 ภาวะตาบอด

รูปที่ 5 กอนเน้ืองอกของลูกตา
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 หมัน่สงัเกตอาการผิดปกติตางๆ เชน ตาแดง หรีต่า ไมกลาสูแสง ตาปด มนีํา้ตาไหลมากกวาปกติ มขีีต้าขุนไปจนเขียว เกรอะกรัง พยายาม
เกาตา หรือเอาหนาไปถูตามผนังหรือพื้น ฯลฯ แบบน้ีใหพามาหาคุณหมอ
 หากมีสิ่งแปลกปลอมเขาตา ใหเปดนํ้าสะอาดผานจากทางหัวตาไปหางตา เพื่อทําการลางตา จากนั้นคอยๆ เอาสําลีเช็ดเบาๆ 

แตหามเช็ดโดนกระจกตาเด็ดขาด ใหทําการปดหนังตากอนแลวจึงเอาสําลีเช็ด เอาส่ิงแปลกปลอมออก
 หมั่นเล็มขนบริเวณรอบๆ ดวงตาท่ียาวเกินไป จนอาจไปท่ิมดวงตากอใหเกิดความระคายเคืองได แตหากไมชํานาญ ก็ไมควรทําเอง 

เพราะอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
 หากสัตวเลี้ยงพยายามเกาหรือเอาหนาไปถูตามผนังหรือพื้น ควรสวมปลอกคอกันเลียไวกอน เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับดวงตา
ตามมา

 หลกีเล่ียงการเล้ียงนองหมาในท่ีๆ มแีสงสวางมากเกินไป เชน หองท่ีมแีสงสวางมาก กลางแดด บนหาดทรายขาว แสงอาจไปทําอนัตราย
ตอจอประสาทตา (retina) ได

 ควรพาสตัวเลีย้งไปตรวจสขุภาพดวงตาอยางนอยปละ 1 ครัง้ และตรวจสขุภาพรางกายอยางนอยปละ 1-2 ครัง้ดวย เพราะโรคบางอยาง
อาจสงผลตอสุขภาพของดวงตา เชนโรคเบาหวานจะทําใหเกิดโรคตอกระจกตามมา เปนตน

 ไมควรซ้ือยามาหยอดเอง เพราะอาจทําใหอาการของโรครุนแรงมากขึ้น เชน หามใชยาที่มีสวนผสมของ สเตอรอยดหยอดตา
ในรายที่มีแผลที่กระจกตา
 สารอาหารท่ีมีความสําคัญตอการบํารุงสุขภาพตา กลุมที่มีสารตอตานอนุมูลอิสระ (antioxidants) ชวยปองกันโรคจอตาเสื่อม 
โรคตอกระจก ไดแก วิตามินซี วิตามินอี ลูทีน (lutein) และ ซีแซนทีน (zeaxanthin) ชวยปองกันโรคจอตาเส่ือมเชนกัน ไดจากไขแดง,
กรดไขมันชนิดโอเมกา 3 (omega-3) ชวยในโรคตาแหงได ,วิตามินเอ ชวยบํารุงสายตา ไดจากอาหารจําพวก ตับไก ตับหมู ไขแดง แครอท 

ฟกทอง ฯลฯ
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 จากบทความขางตน อยากใหเจาของสัตวคอยสังเกตอาการตางๆท่ีทําใหดวงตาผิดปกติ ซึ่งสามารถสังเกตได

ดวยตัวเอง หากพบความผิดปกติควรรีบพาสัตวเล้ียงของทานไปพบสัตวแพทย เพื่อตรวจทําการตรวจตา และรักษา

อยางทันทวงทีเพื่อเปนการรักษาดวงตาท่ีมีความสําคัญไดอยางดี
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บอกลา...คราบหินปูนชองปากในสัตวเล้ียงแสนรัก
สัตวแพทย์หญิง จิราภา เทพมณี  

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: mugglemillet@gmail.com

 ปจจบุนัเจาของมคีวามรกัความเอาใจใสในสตัวเลีย้งของตน
มากข้ึน แตสําหรับสุขภาพภายในชองปากและฟนของเจาสัตวเลี้ยง
ตัวนอยนั้นสวนมากยังถูกละเลย เจาของจะสังเกตหรือใหความสําคัญ
ก็ตอเมื่อสัตวเลี้ยงของตนแสดงความผิดปกติออกมา เชน มีกล่ินปาก 
เลือดออกในชองปาก กินอาหารลดลง หรือพบหินปูนเกาะบริเวณฟน 

จึงจะนํามาพบสัตวแพทย ซึ่งคราบหินปูนที่เจาของเห็นน้ัน
ไมใชเพียงเกาะฟนที่พนเหงือกเพียงอยางเดียว แตยังเกิดขึ้นที่ฟน
บรเิวณรอยตอกับเหงือกและพ้ืนทีใ่ตเหงือกอีกดวย ซึง่ทัง้ 2 บรเิวณดังกลาว

จะทําใหเกิดเหงือกอักเสบ และโรคปริทันตตามมาในรายที่เปนมากๆ
หรอืถกูละเลยเปนระยะเวลานาน สงผลใหสตัวเลีย้งแสดงอาการผดิปกติ
ดังที่ยกตัวอยางไว

  การจัดการกับคราบหินปูนน้ัน ตองอาศัยความรวมมือกัน
ทั้งสัตวแพทยและตัวเจาของสัตวเลี้ยง โดยในสวนของสัตวแพทยนั้น

มหีนาทีใ่นการตรวจชองปาก ขดูหนิปนูและขดัฟน แตกอนทีจ่ะถงึหตัถการ
การขูดหินปูนนั้น จะตองผานกระบวนการซักประวัติ  ตรวจรางกาย 

 สําหรับในสวนของความรวมมือจากเจาของน้ันจะตอยอด

หลังจากที่สัตวเลี้ยงไดรับการขูดหินปูนแลว มีงานวิจัยพบวา
คราบจุลินทรียสามารถเพ่ิมจํานวนบนผิวฟนหลังทําความสะอาด

ขั้นตอนและกระบวนตรวจรางกายและการประเมิน
สภาพสัตว
 การซกัประวตั ิเชน  อาย ุ, เพศ , พนัธุ , ลกัษณะ
อาหารที่กิน , ลักษณะการเค้ียวอาหาร , ความถี่ และวิธี
ในการดแูลสขุภาพชองปากสตัวเลีย้ง , ประวตัคิวามเจบ็
ปวยในอดีตและปจจุบัน ยาที่ไดรับ เปนตน
 การตรวจรางกาย นอกจากสัญญาณชีพแลว 
การตรวจจะเนนไปทีช่องปากโดยสัตวแพทยจะประเมิน
ระดบัความรนุแรงเปนคะแนน ซึง่ในกรณทีีไ่มสามารถจบั
บังคับไดอาจตองใชยาซึม
 การตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน การตรวจ
ความสมบูรณของเม็ดเลอืด (Complete blood count) 
การตรวจคาทางเคมีในเลือด (Blood chemistry) การ
เอ็กซเรยฟนและขากรรไกร รวมไปถึงการเอ็กซเรยชอง
อกและปอด ภาพที่ 1 แสดงชองปากของสุนัขพันธุพุดเดิ้ล อายุ 7 ป 

(A) คือภาพกอนทําการขูดหินปูน  
(B) คือภาพหลังขูดหินปูน, ขัดฟน และถอนฟนบางสวน

(A) 

(B) 

ตรวจเลือด และเอ็กซเรย เพื่อประเมินสภาพ และความเส่ียงของสัตว
เล้ียงกอนที่จะขูดหินปูน เน่ืองจากเปนหัตถการที่ตองวางยาสลบสัตว 

และหลังจากขูดหินปนูเสร็จเจาของอาจไดรบัยาฆาเช้ือ หรือยาลดอักเสบ
กลับไปปอนใหกับสัตวเล้ียงขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรคปริทันต 
ดังภาพที่ 1
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 3. ผลิตภัณฑและอาหารที่เพิ่มประสิทธิภาพ
    ในการเคี้ยว 
 ในปจจุบันมีอาหาร และผลิตภัณฑที่ชวยลดการเกิด
คราบหินปนูออกมาจําหนายตามทองตลาดอยางแพรหลาย ความเช่ือ

ในอดีตที่วาการใหอาหารเม็ดนั้นดีตอสุขภาพปากและฟน
กวาการใหอาหารออน ในปจจุบันพบวาไมแตกตางกันเลย 

แตการใหอาหารที่มีลักษณะเนื้อหยาบ มีเสนใย (fi ber) การเติมสาร
เพิม่การจบักบัแคลเซยีม (calcium chelators) และการเพิม่ระยะเวลา
ในการเคี้ยวใหนานขึ้นจะเพิ่มประสิทธิภาพการขัดกรอนคราบหินปูน
ไดดีขึ้น ซึ่งจะพบไดในอาหารสูตรเฉพาะสําหรับชองปากและฟน 
สําหรับผลิตภัณฑที่มีความแข็งเกินไปอาจทําใหฟนสัตวเลี้ยงแตกได

ขณะเค้ียว การทดสอบคือตองใชนิ้ว หรือเล็บจิกลงไปไดจึงจะถือวา
ไมแข็งเกินไป และเจาของสามารถตรวจสอบดูผลิตภัณฑ
ที่ผานมาตรฐานไดที่เว็ปไซต http://vohc.org/
 4. วัสดุเคลือบฟน 

 ใชหลกัการทําใหเกดิความตางของประจุไฟฟาบริเวณผิวฟน 
เพื่อปองกันการเกาะของคราบจุลินทรีย แตวิธีนี้เจาของไมสามารถ

ทําเองไดที่บาน อยูภายใตการควบคุมของสัตวแพทย
 5. ผลิตภัณฑที่เติมลงไปในน้ํา
 เปนนวัตกรรมใหมที่เจาของช่ืนชอบเพราะสะดวก ทํางาย 

แตยังไมมีงานวิจัยที่รองรับแนนอนในการชวยรักษาโรคปริทันต
ในสัตวแพทย ซึ่งบางผลิตภัณฑมีการเติมสารใหความหวาน 

(xylitol-containing product) สามารถชวยลดการเกิดคราบหินปูน
และหินนํ้าลาย แตอาจสงผลตอระบบอ่ืนๆของรางกายสัตวได 
เชน การเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่า หรือสงผลตอตับได เจาของควร
อานองคประกอบของผลิตภณัฑอยางละเอียด หรอืสามารถตรวจสอบ

ดูผลิตภัณฑที่ผานมาตรฐานไดที่เว็ปไซต  http://vohc.org/

ภายใน 24 ชั่วโมง การจัดการสุขภาพในชองปากที่ไมเหมาะสม

จะทําใหเกิดรองลึกปริทันต (Periodontal pocket; ซึ่งเปน
ลักษณะสําคัญของการเกิดปริทันตอักเสบ) ขึ้นภายใน 2 สัปดาห 

ซึง่จะตองใชระยะเวลาในการรักษานานถึง 6 สปัดาห ดงันัน้การจัดการ
สุขภาพภายในชองปากอยางเหมาะสมใหกับสัตวเลี้ยงเองที่บาน 
จึงเปนการปองกันการเกิดโรคปริทันตไดอยางรวดเร็วที่สุด
 Brook A. N. (2015)  สตัวแทพยเฉพาะทางชองปากและฟน
ในสหรัฐอเมริกาไดแนะนํา 5 เทคนิคในการดูแลชองปากใหกับ

สัตวเลี้ยงเองที่บาน คือ
 1. การแปรงฟน 
 การแปรงฟนที่ถูกวิธีและเหมาะสมในทุกๆ วัน จะเปน
การปองกันการเกิดคราบจุลินทรียหรือคราบหินปูนที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ในสัตวเลี้ยงที่มีสุขภาพฟนที่ดีแนะนําใหเจาของแปรงฟน

อยางนอยอาทิตยละ 3 วนั แตถาหากมีปญหาโรคปริทนัตควรท่ีจะไดรบั
การแปรงฟนทุกวัน แตสําหรับเจาของแลวพบวามีเพียง 1% เทาน้ัน
ที่แปรงฟนใหกับสัตวเลี้ยงเปนประจําทุกวัน (และพบวาจะทํา
อยางจริงจังเพียง 6 เดือนแรกเทาน้ัน หลังจากนั้นจะเจาของ

จะขาดแรงกระตุน) หากมีการใชผลิตภัณฑ หรืออาหารสูตร
ที่เพิ่มประสิทธิภาพการเค้ียวและการขัดฟนรวมดวยจะไดผล

ในการจัดการดูแลสุขภาพชองปากสัตวเลี้ยงไดในระยะยาว
 แปรงฟนควรเลือกที่ออนนุมอาจใชแปรงฟนเฉพาะ
สําหรับสัตว หรือเลือกใชของคนที่มีขนาดเหมาะสมก็ได

 ควรเร่ิมตนดวยความนุนนวล ไมจับบังคับมากเกินไป 
โดยในสัปดาหแรก อาจเริ่มจากคอยๆ จับปาก สัตวเลี้ยง และเริ่มตน

ใชผาชุบน้ําคลุมนิ้วถูฟนกอน เม่ือสัตวเลี้ยงมีความเคยชินมากข้ึน
จงึคอยๆ เปลีย่นเปนใชแปรงสฟีน โดยแปรงบรเิวณฟนและขอบเหงอืก
เปนวงกลม หลังจากแปรงฟนอาจใหอาหารหรือขนมเปนรางวัล
แกสัตวเลี้ยง เพ่ิมความทรงจําที่ดี

 ไมควรใชยาสีฟนคนเพราะมีสวนประกอบของฟลูออไรด
ที่สูงเกินไปสําหรับสัตว ซึ่งมีพิษตอสุนัข
 2. นํ้ายาบวนปาก
 Chlorhexidine เปนนํ้ายาฆาเชื้อที่ใชอยางมากสําหรับ
ชองปากสัตวเลี้ยง เพราะชวยลดการเกิดเหงือกอักเสบและการเกิด

คราบหินปูน แตมีขอเสียคือรสชาติที่ไมอรอยสําหรับสัตวเลี้ยง 
สัตวมักปฏิเสธ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแมว นอกจากนี้การใช 
Chlorhexidine เปนระยะเวลานานอาจทําใหฟนเปล่ียนสีได
จากสีของนํ้ายาฆาเชื้อเอง
 สําหรับการใชเกลือสังกะสี (zinc salt) นั้น มีการศึกษา

ที่พบวาสามารถลดการเกิดคราบหินปูนและเหงือกอักเสบได 
ผลิตภัณฑที่ใชในสัตวมีอยูหลายชนิด อยางเชน oral zinc 
ascorbate gel (Mexiguard oral hygiene gel) ขอดีคือ
ไมคอยมีกลิ่นและรสชาติ สามารถใชลางปาก และผลิตภัณฑนี้
ยังมีวิตามินซีเปนสวนผสมชวยในการสรางของคอลลาเจนอีกดวย

 หากเจาของดแูล จดัการตาม 5 เทคนิคทีก่ลาวมา 

และพาไปตรวจสขุภาพชองปากกบัสัตวแพทยเปนประจาํ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง รับรองวาสัตวเล้ียงของคุณ

จะมีสุขภาพชองปากท่ีดีอยางแนนอน

บรรณานุกรม
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 447–469.



16 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพ่ือชุมชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ภาวะไตวายในสัตวเลี้ยง...ภัยเงียบใกลตัว
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พิชญา มัชฌิมากุล 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: pitchaya.matchi@cmu.ac.th

 ปจจุบันทางคลินิกพบสุนัขและแมวท่ีมีภาวะไตวาย 
(Renal failure) เพ่ิมขึ้น อาจเน่ืองจากการเล้ียงดูสัตวเลี้ยง
ไดมีวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยกอนอยางมาก ทั้งในเรื่อง
การเลี้ยงดูและการใหอาหาร โดยมากเปนอาหารสําเร็จรูป

ที่อุดมดวยโปรตีนในปริมาณสูง อาจเปนหนึ่งในปจจัยเส่ียง
ที่กอใหเกิดภาวะไตวายได ภาวะไตวายในสัตวเล้ียง คือ 
ภาวะท่ีไตท้ังสองขางสูญเสียหนาที่การกําจัดของเสียออก

จากรางกายและการกรองไปแลว 3 ใน 4 สวน (75%) จนไต

ไมสามารถทํางานไดเปนปกติ โดยแบงตามการเปล่ียนแปลงทางพยาธิ
สภาพและระยะเวลาการเกิดโรคไดเปน 
 1. ภาวะไตวายเฉียบพลนั (Acute renal failure) โดยอาการ

เกิดขึ้นอยางรุนแรงและรวดเร็วภายใน 1-2 วัน สวนของไตที่เสียหาย
อาจกลับมาทํางานไดตามปกติไดหากไดการรักษาไดทันทวงที 

 2. ภาวะไตวายเรื้อรัง (Chronic renal failure) 
โดยความผดิปกตเิกดิขึน้ชาๆ อาจใชเวลาเปนเดอืนเปนป ซึง่สวนของไต

ที่เสียหายไปนั้นไมสามารถกลับมาทําหนาที่ไดตามปกติ 
 อาการท่ีพบเม่ือสัตวมีภาวะไตวาย เชน ซึม, เบ่ืออาหาร, 
อาเจียน, ทองเสีย, กินนํ้ามากกวาปกติ, ปสสาวะมากและบอยครั้ง

กวาปกต,ิ สภาพรางกายทรดุโทรม, มภีาวะรางกายขาดนํา้ (dehydration), 
เหงอืกซดี (รปู A), พบแผลหลุมในชองปาก, เลอืดออกในกระเพาะอาหาร, 
หายใจเรว็และลมหายใจมกีลิน่ยเูรยี, ชกั เนือ่งจากมกีารคัง่ของของเสยี 

เชน ยูเรียในเลือด, อิเล็กโตรไลทในเลือดผิดปกติ และหากเปนภาวะ

ไตวายเรื้อรังสามารถพบภาวะกระดูกออนหรือบางลง และภาวะ
โลหิตจางได (Summers, 2002) 
 สาเหตทุีก่อใหเกดิภาวะไตวาย เชน การเสยีเลอืด, ภาวะช็อค, 
โรคหัวใจ, การติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส, ไดรับสารพิษที่มีผลตอไต 

หรือแมแตเกิดจากความผิดปกติที่ไตเอง (เส่ือมตามอายุที่มากขึ้น, 

มะเรง็ทีไ่ต, นิว่ทีไ่ต, พนัธกุรรม) โดยภาวะไตวายน้ีสามารถตรวจวินจิฉยั
ไดจากการซักประวัติและอาการผิดปกติที่สัตวแสดงออก การเจาะ
ตรวจเลือด การตรวจวิเคราะหปสสาวะ การถายภาพรังสีวินิจฉัย 

และการอัลตราซาวน ซึ่งพิจารณารวมกันในการยืนยันวาสัตว
มีภาวะไตวายเกิดขึ้น (Osborne et al., 1972)
 การรักษานั้นจะเปนการรักษาตามอาการและพยุงอาการ
เปนสวนใหญ เนื่องจากหากไตสวนที่มีการเสียหายไปแลวนั้น
ไมสามารถกลับมาทํางานไดตามปกติ รวมถึงชวยลดการทํางาน

ของไตเพ่ือลดความเส่ือมหรือเสียหายของไตท่ีเหลือ ซึ่งสามารถ

ทําไดดังน้ี การใหสารน้ําและแกไขความผิดปกติของระดับ
อิเล็กโตรไลทในเลือด เพ่ือเพ่ิมปริมาณเลือดท่ีไปเล้ียงท่ีไต
และเพิ่มการขับท้ิงของเสียออกทางปสสาวะ แตในรายที่มีการหดตัว
ของหลอดเลือด อาจพิจารณาใหยาชวยขยายหลอดเลือดรวมดวย 
โดยสมดุลกรด-ดางหรืออิเล็กโตรไลท ที่เปลี่ยนแปลงไป คือ 

พบระดับโพแทสเซียมลดลง และพบระดับของฟอสฟอรัสที่คั่งคาง
มากขึ้น โดยเมื่อไตทํางานลดลงสงผลใหกรดเหลานี้คั่งคาง
ในรางกายมากขึ้นเกิดภาวะกรดเกิน (Metabolic acidosis) จึงสงผล
รบกวนการทํางานของรางกาย (ชลลดา, 2549) ดังนั้น

พึงตองพิจารณาใหสารน้ําและดางเพ่ือแกไขภาวะน้ี (รูป B, D) 
เลือกสารนํ้าที่เหมาะสมจากการตรวจวัดคา serum electrolyte 

ตางๆ นอกจากน้ีการรักษาตามอาการ โดยใหยาลดอาการคล่ืนไส 
อาเจียน, รักษาอุณหภูมิรางกายโดยใหความอบอุน โดยหมผา 

A

รูป A สุนัขมีภาวะไตวายเรื้อรัง จะพบภาวะขาดนํ้า (dehydration) คือ 
มีสภาพ ตาโหล, ขาดนํ้า, เยื่อเมือกซีด

หรือใหสารน้ําที่อุน เนื่องจากการค่ังของของเสียมีผลตอการควบคุม
อุณหภูมิของรางกายที่สมองทําใหรางกายสัตวเย็นลง รวมถึง
การแกไขภาวะโลหิตจางโดยอาจทําการใหเลือด เนื่องจาก

ไตไมสามารถผลติฮอรโมน Erythropoietin ไดเพียงพอตอการกระตุน
ใหไขกระดูกสรางเม็ดเลือดแดงไดอยางปกติ โดยอาจทําการใหเลือด

หรือฉีดฮอรโมนสังเคราะหเสริมเขาไป และท่ีสําคัญควรให
สารอาหารหรืออาหารท่ีเหมาะสม ซึ่งโภชนบําบัดที่เหมาะสม
แกสัตวที่เปนภาวะไตวาย สามารถสรุปจากการศึกษาของ 
Hand & Lewis (2000) ไดดังนี้ 
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 ควบคุมปริมาณโปรตีนในอาหาร เพือ่ลดระดับ nitrogenous 

waste หรอื ลดภาวะการเกิดยเูรยีในกระแสเลือดซ่ึงแหลงของโปรตีน

ที่ดีสําหรับภาวะไตวาย เชน ไขขาว ปลาน้ําจืด 

 จํากัดปริมาณฟอสเฟตในอาหาร และอาจพิจารณาใหสาร

ที่ไปจับฟอสฟอรัสในทางเดินอาหารรวมดวย เพื่อลดการดูดซึม
ฟอสฟอรัส ไดแก อลูมิเนียมคารบอเนต หรือ อลูมิเนียมฟอสเฟต 

เพื่อชวยลดการทํางานของไตในการขับทิ้งของเสียพวกฟอสฟอรัส
และปองกันภาวะ “Renal secondary hyperparathyroidism”

 ควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหาร เพื่อลดความดันเลือด
ที่สูงกวาปกติ โดยปริมาณโซเดียมท่ีเหมาะสม คือ 0.2-0.3% 

ของอาหารแหง

 เสริมโพแทสเซียมและแคลเซียมในอาหาร สุนัขและแมว

ที่เปนไตวายเร้ือรังมักมีภาวะขาดโพแทสเซียมและแคลเซียม 
จึงจําเปนตองทําการเสริมใหแกสัตวปวย ซึ่งมีทั้งแบบน้ําและแบบเจล 

สะดวกในการใหมากขึ้น

 เสริมวิตามิน D ใหแกสัตวปวย เนื่องจากไตมีหนาที่เปล่ียน

วิตามิน D ใหเปน active form ดังนั้นภาวะไตวายในสัตว จะสามารถ
พบการขาดวิตามิน D ไดแตพึงระวังภาวะแคลเซียมในกระแสเลือด

สูงเชนกัน โดยสามารถตรวจเลือดสัตวเปนประจําเพื่อประเมินสภาวะ
ของสัตวที่มีภาวะไตวาย รวมถึงสามารถเสริมวิตามินที่ชวยตอตาน
อนุมูลอิสระ (anti-oxidant) เชน วิตามิน E และ วิตามิน C ดวย

 พจิารณาเลอืกอาหารสาํเรจ็รปูทีม่ปีรมิาณอาหารโดยคาํนวณ
โภชนาการที่เหมาะสมกับสัตวเลี้ยงที่มีภาวะไตวาย (รูป C) 

รูป B หลังจากใหสารน้ําเพื่อแกไขภาวะไตวายแลวสุนัขมีสภาพรางกายดีขึ้น

B

รูป C เจาของสามารถดูแลไดโดยใหอาหารควบคุมพิเศษ
โดยจํากัดปริมาณโปรตีนและสารอาหารท่ีเหมาะสมกับภาวะไตวาย

C

 นอกจากน้ี เจาของยงัสามารถเสริมกรดไขมันกลุมโอเมกา 3 
และ 6 ในอาหารหรือปอนเพิ่มเติมใหแกสัตวเล้ียง ชวยลดการอักเสบ
ได รวมถึงเฝาดูแลสัตวเล้ียงอยางใกลชิด
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รูปประกอบกรณีศึกษาสุนัขที่มีภาวะไตวาย “คุณยายรักจัง” 
ในบทความนี้

 สวนการพยากรณโรคนั้น สัตวท่ีมีภาวะไตวาย

เฉียบพลันมีโอกาสตายสูงมาก แตหากไดรับการรักษา

อยางทันทวงทีและสามารถท่ีจะควบคุมความรุนแรง

ของโรคไดในระยะเริ่มแรกไดน้ันจะมีโอกาสท่ีจะหาย และ

การทํางานของไตอาจจะกลบัมาทํางานไดปกติ สวนสัตวเล้ียง

ท่ีมีภาวะไตวายเร้ือรังนั้น แมจะแกสาเหตุท่ีทําใหเกิดภาวะ

ไตวายได แตก็ไมสามารถท่ีไตจะสามารถกลบัมาทํางานได

อยางปกติตามเดิมได แตอยางไรก็ตามถาสามารถทําการ

วินิจฉัยและใหการรักษาควบคุมอาการอยางรวดเร็ว 

ก็จะชวยให ไตสวนท่ีเหลือไมถูกทําลายมากกวาเดิม 

ท้ังน้ีคุณภาพชีวิตของสัตวจะดีหรือไมก็ขึ้นกับความใสใจ

ดแูลจากเจาของดวยเชนกัน นอกเหนือจากสขุภาพกายแลว

ยังรวมถึงความรักความเอาใจใสท่ีทานมีใหแกสัตวเล้ียง

ของทานดวย ซึ่งหมายความถึงสัตวเล้ียงของทานจะมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและยังชวยชะลออัตราการเส่ือมถอย

ของไต โดยชวยยืดอายุของสัตวปวยท่ีมีภาวะไตวาย

ใหยืนยาวขึน้อกีดวย หากทานรูจกัวธิกีารดแูลและเอาใจใส

ท่ีถูกตอง

D

รูป D สุนัขที่มีภาวะไตวายนั้น ไมสามารถรักษาใหหายขาดได 
แตเราสามารถพยุงอาการและชวยปรับสภาพสมดุล

ภาวะกรด-ดางของรางกายได โดยใหสารนํ้าที่เหมาะสม
และไปหาสัตวแพทยอยางตอเนื่อง
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พยาธิในเลือด....โรคแฝงในโคนม
สัตวแพทย์หญิงดวงหทัย สายปินตา 

สัตวแพทย์ประจําโรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น

 เมือ่กลาวถงึโรคพยาธใินเลอืดเกษตรกรหลายทานคงรูจกัและไดยนิโรคนีม้าบาง และคงมเีกษตรกรจาํนวนไมนอยทีป่ระสบพบเจอกบัโรคนี้
ในโคนมของตนเอง บางก็พบกับการสูญเสียในโคนมเปนรายตัว บางก็พบกับความสูญเสียเปนรายฝูง วันนี้เรามาทําความรูจักโรคพยาธิในเลือด

ใหเพิ่มมากข้ึนพรอมๆ กันคะ
 โรคพยาธิในเลือดในโคนม (Blood parasite) ในพื้นที่ประเทศไทย แบงออกไดเปน 4 ชนิด ไดแก

Babesiosis (โรคไขเห็บ หรือโรคปสสาวะแดง)

 เปนโรคท่ีมคีวามรุนแรง โดยโคนมจะมีภาวะโลหิตจาง มไีขสงู 
ปสสาวะมีสีแดงหรือสีนํ้าลางเนื้อ ซึ่งเกิดจากการที่เม็ดเลือดแดง
ถูกทําลายอยางมาก ทํา ใหเกิดดีซาน เยื่อเมือกซีด หรือมีสีเหลีอง 

นํา้นมลด ซมึ ไมกนิอาหาร แทง อตัราการตายปานกลาง เช้ือ Babesia spp. 
พบไดในเซลลเม็ดเลือดแดง มีรูปรางเปนทรงลูกแพร โดยมีเห็บแข็ง

เปนพาหะที่สําคัญ ซึ่งจะพบมากในฤดูฝน

Anaplasmosis (โรคอะนาพลาสโมซิส)

 เกิดจากเชื้อ Anaplasma spp. ซึ่งเปนเชื้อริกเก็ตเซีย 
มีรูปรางของเช้ือเปนทรงกลม พบในเซลลเม็ดเลือดแดง โคนม
จะแสดงอาการซึม ไขสูง กินอาหารลดลง เยื่อเมือกซีดหรือมีสีเหลือง 

โลหิตจาง นํ้านมลด ในรายท่ีรุนแรงจะตายได การติดตอของโรคน้ี
เกิดจากพาหะหลายชนิด เชน เห็บ เหลือบ แมลงวันคอก รวมถึง

เข็มฉีดยาที่ใชรวมกันอีกดวย

ภาพแสดงเชื้อ Babesia spp. ในเม็ดเลือดแดงของโค ภาพแสดงเชื้อ Anaplasma spp. ในเม็ดเลือดแดงของโค

        Babesiosis        Anaplasmosis          Theileriosis          Trypanosomiasis
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Theileriosis (โรคไทเลริโอซิส)

  เกิดจากเชื้อ Theileria spp. 
พบไดทั้งในเซลลเม็ดเลือดแดงและเซลล
เม็ดเลือดขาว เช้ืออาจมีรปูรางไดหลายแบบ 
เชน รูปแทง รูปรี เปนตน โคนมจะแสดง

อาการมีไข ตอมน้ําเหลืองขยายใหญรวมกบั
ภาวะโลหิตจางหรือภาวะเม็ดเลือดขาวตํ่า 
พบการระบาดมากในประเทศไทย แตไมกอ
ใหเกดิความรนุแรง อตัราการตายคอนขางตํา่ 
มีพาหะนําโรคเปนเห็บแข็ง

Trypanosomiasis (โรคเซอรา)

 เกิดจากเช้ือ Trypanosoma spp. 
ซึ่งเปนพยาธิที่อาศัยอยูในกระแสเลือด โคนม

จะแสดงอาการมีไขขึน้ๆ ลงๆ ซบู ผอม เยือ่เมือก
เหลือง โลหิตจาง นํ้านมลด แทงในระยะทาย
ของการต้ังทอง บางตัวบวมน้ําบริเวณใตคอ

หรือแผงใตคอซึ่งมักพบในรายท่ีมีอาการ
แบบเร้ือรัง โดยมีเหลือบและแมลงวันคอก
เปนพาหะที่สําคัญของโรคนี้ 

การควบคุมและปองกันโรคพยาธิในเลือด

 สามารถทําไดโดยการปองกนัและควบคมุพาหะนําโรคชนดิตางๆ เชน เห็บ ควรจะควบคมุโดยการพนยาฆาเห็บเปนประจาํ

หางกันทุก 3 สัปดาห สวนแมลงบิน เชน เหลือบและแมลงวันคอก ควรจะควบคุมโดยการสุมไฟไล หรือกางมุงรอบคอกที่สัตวอยู 
เปนตน

ภาพแสดงเชื้อ Theileria spp. ในเม็ดเลือดแดงของโค

ภาพแสดงเชื้อ Trypanosoma spp.  ในเม็ดเลือดแดงของโค
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ไขสมองอักเสบญ่ีปุนชนิดบี  
โรคราย... ที่ปองกันไดดวยวัคซีน

นายสัตวแพทย์ ศุภวิชญ์ นิลธิเสน
โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : supphavit_n@cmu.ac.th 

 โรคไขสมองอักเสบญี่ปุนชนิดบี เปนโรคติดเชื้อไวรัส
ประเภทหนึ่งที่ความสําคัญมากทั้งในมนุษยและปศุสัตว สาเหตุ

ที่เรียกวาไขสมองอักเสบญี่ปุนเนื่องจากสามารถแยกเชื้อไดจาก
สมองของผูปวยที่เสียชีวิตดวยโรคไขสมองอักเสบในประเทศญ่ีปุน
ครั้งแรกเม่ือป พ.ศ.2476 โดยเปนโรคติดเชื้อที่มีความสําคัญ
ในทวีปเอเชีย เนื่องจากพบการกระจายของโรคในหลายประเทศ

และมเีคยพบการระบาดในประเทศญีปุ่น เกาหล ีจนี ไตหวนั และไทย 
ประเทศไทยพบการระบาดคร้ังแรกในป พ.ศ. 2512 ทีจ่งัหวัดเชียงใหม 

หลงัจากน้ันมกีารพบผูปวยเร่ือยมาและมีการระบาดใหญเปนคร้ังคราว 
สําหรับมาเปนสัตวที่มีความไวตอการติดเชื้อเขาสูรางกายมากกวา
สตัวอืน่ๆ และเปนโฮสตลาํดบัสดุทาย (Dead end host) เชนเดียวกบั

มนุษย ซึ่งอุบัติการณของโรคหากมีขึ้นจะทําใหเกิดความสูญเสียขึ้น 
ทั้งทางเศรษฐกิจและสงผลกระทบในทางลบตออุตสาหกรรม

การเลี้ยงมาได ตัวอยางผูที่ไดรับผลกระทบน้ี ไดแก เจาของมาทั่วไป 
เชน เจาของมาลากรถมาจังหวัดลําปาง มาแหนาค มากีฬาชนิดตางๆ  
มาในอุตสาหกรรมมาแขง รวมถึงมาลาลอที่เลี้ยงไวโดยกองทัพบก

เพื่อภารกิจทางการทหาร
 โรคไขสมองอักเสบญ่ีปุนชนิดบี มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส

ในกลุม Flaviviridae ที่มีแมลงเปนพาหะนําโรค เชื้อไวรัสนี้สามารถ
ติดตอจากสัตวปวยตัวหน่ึงไปสูสัตวชนิดอื่นโดยมียุงเปนพาหะ 
โดยพบวายุงที่เปนพาหะนําโรคท่ีสําคัญ คือ ยุงรําคาญ (ยุงในกลุม 
Culex spp.) โดยยุงรําคาญที่สามารถนําโรคไขสมองอักเสบญ่ีปุนได
มกัจะมีแหลงเพาะพันธุในทองทุงทองนาท่ีมนีํา้ขงั ยงุจะเพ่ิมจาํนวนมาก

ในฤดฝูน เมือ่ยุงกดักนิเลอืดสตัวในระยะทีม่เีชือ้ไวรสัอยูในกระแสเลอืด 
ยุงที่กัดจะไดรับเชื้อไวรัส ซึ่งจะเพิ่มจํานวนในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดสัตว
อื่นก็จะแพรเช้ือไปสูสัตวนั้น ถาคนถูกยุงมีเช้ือกัดก็จะไดรับเช้ือไปดวย 
พบวาในธรรมชาติจะมีสัตวที่เปนแหลงกักโรคท่ีสําคัญของเช้ือไวรัส
ไขสมองอักเสบญี่ปุน คือ หมูและนกน้ํา (เชน นกกระสา นกกระยาง 

นกเปดน้ํา) โดยหมูมีความสําคัญในวงจรการแพรกระจายของโรค 
เพราะจะมีเชื้ออยูในกระแสเลือดไดนานกวาสัตวอื่น จึงจัดวาเปนตัว
กักโรคที่สําคัญ แตโรคนี้จะไมสามารถติดจากมาสูคนหรือจากมาสูมา
ดวยกันได เนื่องจากมาและคนจัดเปนโฮสตลําดับสุดทาย ซึ่งเม่ือ

ไดรับเช้ือจะทําใหเกิดการเพิ่มปริมาณของเชื้อไวรัสในกระแสเลือด 
แตเช้ือไวรัสจะมีระดับไมเพียงพอท่ีจะติดตอกับไปยังยุงหรือสัตวอื่นๆ 

และพบวาระยะเวลาท่ีเชื้อไวรัสอยูในกระแสเลือดจะสั้นกวาสัตว
ที่เปนแหลงรังโรคดวยเชนกัน
 มาสามารถติดโรคไดจากการถูกยุงที่มีเชื้อไวรัสโรคไขสมอง
อักเสบญี่ปุนชนิดบีกัด หลังจากโดนยุงที่มีเชื้อกัด เชื้อไวรัสจะเขาไป

ในรางกายของมาและเพิ่มจํานวนมากขึ้น จนมากพอที่จะทําให
เกิดอาการของโรค ระยะนี้เรียกวาระยะฟกตัว 8–10 วัน โดย

มาที่ไดรับเช้ือสวนใหญจะไมแสดงอาการ กลุมที่แสดงอาการการปวย 
จะพบวามีไขสูง ไมกินอาหาร เมื่อเชื้อเขาสูระบบประสาทจะทําให
เยื่อหุมสมองและเน้ือเย่ือของสมองเกิดการอักเสบ ซึ่งมีผลทําใหมา

ติดเช้ือแสดงอาการทางระบบประสาท เชน กัดฟน ความสามารถ

ในการมองเห็นลดลง มีการอัมพาตของขา ชัก ไมรูสึกตัว และเสียชีวิต
ไดในที่สุด อัตราการตายในมาที่แสดงอาการของโรคอยูที่รอยละ 5  
นอกจากน้ีโรคไชสมองอักเสบญ่ีปุนชนิดบียังทําใหเกิดความผิดปกติ
ในสุกรไดเชนกัน โดยอาจพบความผิดปกติของของระบบสืบพันธุ 

เชน แทง ลกูสกุรตายแรกคลอด มมัมี ่ลกูสกุรท่ีเกิดมีอาการส่ันและชัก 
อยางไรก็ตาม สัตวหลายชนิด เชน โค สุนัข แมว นก ก็สามารถติดเชื้อ
โรคไขสมองอักเสบญี่ปุนไดแตมักจะไมแสดงอาการปวย

ยุงในกลุม Culex spp. ที่เปนพาหะนําโรคไขสมองอักเสบญี่ปุน
(https://www.vectorbase.org/sites/default/files/ftp/c_

quinquefasciatus.png)
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 มนุษยจะมีระยะฟกตัวของโรคประมาณ 5–15 วัน 

ผูที่ติดเชื้อจะแสดงอาการไขปวดศีรษะและแสดงอาการปวยอื่นๆ 
ที่ไมมีความจําเพาะตอโรค โดยประมาณ 1 ใน 300 คน จะพบ
อาการรุนแรง โดยเร่ิมดวยมีไขสูง ปวดหัว อาการคอแข็งบางสวน

ของรางกายออนแรงชัก และเสียชีวิตนอกจากนี้รอยละ 30–50 
ของผูปวยทีห่ายจากโรคนีจ้ะมอีาการทางระบบประสาทแบบถาวร 40  

ทั้งนี้สวนใหญจะพบโรคน้ีไดในเด็ก พบมากในเด็กอายุ 3-14 ป 
แตพบมากที่สุดในเด็กอายุ 5-9 ป รองลงมาคือ 10-14 ป
 โรคไขสมองอักเสบญี่ปุนชนิดบียังไมมีการรักษาที่จําเพาะ
ตอโรค และสวนใหญจะเนนการรักษาตามอาการเปนหลกั อยางไรก็ตาม
ในปจจบุนัพบวามีอบุตักิารณของโรคไขสมองอักเสบญ่ีปุนชนดิบีลดลง

ทัง้ในมนุษยและมา เนือ่งจากมีการทําวคัซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบ
ญี่ปุนชนิดบีกันมากขึ้น ทั้งนี้การทําวัคซีนในมาปจจุบันจะใชวัคซีน
โรคไขสมองอักเสบญี่ปุนชนิดเชื้อตายที่นําเขามาจากประเทศญ่ีปุน
เปนหลัก เริ่มฉีดในมาในชวงอายุ 4 – 6 เดือน และทําการกระตุนซํ้า

อีกครั้งหลักจากการทําวัคซีนเข็มแรก 1 เดือน จากนั้นฉีดวัคซีนซํ้า
ทุกป นอกจากนี้ควรมีการปองกันอื่นๆ ควบคูไปดวย เชน ควบคุมยุง
ที่เปนพาหะของโรค การทําลายแหลงเพาะพันธุยุง หลีกเล่ียงไมให

ถูกยุงกัด โดยเฉพาะในชวงหัวคํ่าและชวงรุงสาง เนื่องจากเปน

ชวงที่ยุงรําคาญออกหากิน อาจมีการติดตาขายกันยุงในบริเวณ
คอกพักมา หรือใชสเปรยพนกันแมลง ทั้งนี้หากเปนไปไดไมควรสราง
แหลงที่พักอาศัยหรือคอกพักมาใกลบริเวณที่มีการเล้ียงสุกร 

มาและมนษุยทีม่คีวามเสีย่งตอโรคควรไดรบับการทําวคัซนีใหเรยีบรอย 

เพื่อใหรางกายมีภูมิคุมกันที่จะสามารถปองกันเช้ือโรคได

ประเทศที่มีความเสี่ยงตอโรคไขสมองอักเสบญี่ปุน   
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/map-tb.png?ua=1)

วัคซีนโรคไขสมองอักเสบญี่ปุนที่มีใชอยูในปจจุบัน 
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 โรคไขสมองอักเสบญ่ีปุนชนิดบีเปนโรคที่ทําให

เกิดความสูญเสียตอชีวิตท้ังของมาและผูท่ีเล้ียงมา โรคนี้
ยังไมมีการรักษาท่ีมีความจาํเพาะ อยางไรก็ตามเราสามารถ

ปองกนัโรคน้ีไดดวยการใสใจกับโปรแกรมวัคซนีรวมไปถึง
การดแูลสุขภาพขัน้พืน้ฐานอืน่ๆ สําหรับมา และการจดัการ

การเล้ียงท่ีเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะชวยใหมามีสุขภาพ
ท่ีแขง็แรง มีภมิูคุมกันตอโรคตางๆ และมีชวีติอยูเปนเพ่ือนคูใจ

ของเราไปอีกนานแสนนาน
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เชื้อแบคทีเรียจ๋า... ใช้ยาไหนดี (ล่ะ)
นายสัตวแพทย์ กิตติกร บุญศรี

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: kittikorn.boonsri@cmu.ac.th

 สืบเนื่องจากฉบับที่แลวเราไดนําเสนอผลยาปฏิชีวนะ
ตอเชื้อแบคทีเรียในป พ.ศ.2557  ในฉบับน้ีทางหนวยชันสูตรโรคสัตว
ไดสรุปผลความไวของยาปฏิชีวนะตอเชื้อแบคทีเรียในสัตวชนิดตางๆ 
จากตวัอยางสงตรวจของทัง้ป พ.ศ.2558 โดยแยกตามชนดิสตัว ดงัแสดง

ในตารางที่ 1-7 เพื่อเปนแนวทางสําหรับนายสัตวแพทยที่รักษาสัตว 
หรอืนายสตัวแพทยประจาํฟารม ในการใชยาปฏชิวีนะเพือ่ควบคมุโรค 
 อยางไรก็ตามสําหรับผลยาปฏิชีวนะที่นําเสนอเปนเพียง
ผลการแยกเช้ือและตรวจทางหองปฏิบตักิารเทานัน้สําหรับการนําไปใช

ตองขึน้อยูกบัดลุยพนิจิของสตัวแพทยทีร่กัษาหรอืสตัวแพทยประจาํฟารม 
โดยเฉพาะในสตัวเพือ่บรโิภคควรคาํนงึถงึประเดน็ เชือ้แบคทเีรยีดือ้ยา 

(Antimicrobial resistance) ในคนดวย โดยขอมูลจากเวปไซด
ของสํานกังานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) เม่ือวนัที ่26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 วา ปจจุบนัเช้ือด้ือยาเปนปญหารุนแรงมากข้ึน 

โดยมีขอมลูวาคนไทยเสียชีวติจากเช้ือดือ้ยาปละ 38,000 คน เนือ่งจาก
เชื้อดื้อยาบางอยางไมมียารักษา หากผูปวยมีเชื้อดื้อยาตองไดรับ
ยาฆาเชื้อที่แรงขึ้นหรืออาจไมมียารักษาไดซึ่งจะทําใหผูปวยมีโอกาส

เสียชีวิตสูง โดยสาเหตุหลักของเช้ือดื้อยาเกิดจากการใชยาปฏิชีวนะ
โดยไมจาํเปน และอีกสาเหตุหนึง่ทีเ่กีย่วของกับสตัวแพทยอยางเรา คอื
การใชยาในภาคปศุสัตวมากกวาที่จําเปนและการปนเปอนสิ่งปฏิกูล
จากฟารมปศุสัตว ดังนั้นจากผลความไวยาปฏิชีวนะที่ทางหนวย
ชนัสตูรโรคสตัวใหไวนี ้สตัวแพทยทีเ่ปนผูรบัผิดชอบในการใชยาปฏชิวีนะ

ในฟารมปศสุตัว ควรพงึตระหนักถงึปญหาเก่ียวกบัเชือ้ดือ้ยาในคนรวมดวย 

และที่สําคัญสัตวแพทยตองใหความรูกับเจาของฟารมและเกษตรกร
เกีย่วกับการใชยาปฏชิวีนะท่ีเหมาะสมกับสตัวในฟารม เพือ่ประโยชน

ใหผลิตภณัฑจากสตัวมคีณุภาพ อนัจะเปนผลสืบเนือ่งตอคณุภาพชวีติ
ที่ดีสําหรับผูบริโภคดวย

ตารางท่ี 1 ผลความไวของยาปฏิชีวนะตอเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดจากตัวอยางสงตรวจจากปลา

ตารางที่ 2 ผลความไวของยาปฏิชีวนะตอเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดจากตัวอยางสงตรวจจากนํ้านมโค

*ขอมูล รอยละของเช้ือแบคท่ีไวตอยาปฏิชีวนะ (จํานวนเชื้อที่แยกได)
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  ตารางที่ 7 ผลความไวของยาปฏิชีวนะตอเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดจากตัวอยางสงตรวจจากมา

  ตารางที่ 6 ผลความไวของยาปฏิชีวนะตอเชื้อแบคทีเรียท่ีแยกไดจากตัวอยางสงตรวจจากชาง

 สําหรับนายสัตวแพทยหรือเจาของสัตวที่ตองการเพาะเชื้อ
แบคทเีรยีเพือ่หาผลความไวของเชือ้ตอยาปฏิชวีนะสามารถสงตวัอยาง 
ณ หนวยชนัสตูรโรคสตัว คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

หรือสนใจสอบถามโทรศัพท 0 5394 8041 ถึง 42 ทางไปรษณีย

อิเลคทรอนิค Diag_lab@cmu.ac.th หรือ ID Line: vet_diag ครับ

บรรณานุกรม 
อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ (2558). “เลิกขอยาปฏิชีวนะ
 กอนเสียชีวิตจากเช้ือดื้อยา”. [ระบบออนไลน]. แหลงท่ีมา 
 http://www.thaihealth.or.th (4 มกราคม 2559) 
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การใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และปัญหาเช้ือดื้อยา
นายสัตวแพทย์ อนิรุธ เนื่องเม็ก

นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เชื้อดื้อยาเปนโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา (Emerging and 
re-emerging disease) ที่สรางปญหาท้ังดานสาธารณสุข ปศุสัตว 
และเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศท่ีกําลังพัฒนา และปญหา
นี้กําลังทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะเช้ือมักดื้อยาหลายชนิดพรอมกัน 
และอาจดื้อยาตานจุลชีพเกือบทุกชนิดที่มีอยูในปจจุบัน  ที่รูจักกัน
ในชื่อ superbugs และที่นากังวลมาก คือพบการกระจายขามทวีป
ของเชื้ออี โคลัย (E. coli) ดื้อยาหลายชนิด (New Delhi metallo-
batalactamase หรือ NDM strain) ซึ่งเช้ือดังกลาวดื้อยาตานจุลชีพ
เกือบทุกชนิดที่มีใชอยูในปจจุบัน และทําใหเกิดการติดเชื้อท่ีรุนแรง
ทั้งในโรงพยาบาล และชุมชน นอกจากนี้เชื้อดื้อยายังสามารถสงผาน
สารพันธุกรรมหรือถายทอดยีนดื้อยาไปใหแบคทีเรียชนิดเดียวกัน 
หรอืตางชนดิกนั และปนเปอนในส่ิงแวดลอมพรอมทีก่ระจายเชือ้ดือ้ยา
ใหกบัเช้ืออืน่ ทาํใหเกิดการกระจายเช้ือด้ือยาท่ีรวดเร็ว รนุแรง และเกิดข้ึน
ในวงกวาง เชือ้ดือ้ยาจงึเปนปญหาในระดบัโลก ทีห่นวยงานทีเ่กีย่วของ
ตองเรงแกไขปญหา เนื่องจากหากปลอยใหปญหาดังกลาวเรื้อรังตอไป 
จะนําไปสูปญหาการแพรระบาดเชื้อดื้อยาอยางรวดเร็ว สุดทายจะไมมี
ยาทีใ่ชรกัษาโรคได ดงัจะเหน็ไดจากขอมลูการผลติยาตานจลุชพีทีผ่านมา 
โดยประมาณ พ.ศ.2485 มนุษยมียาตานจุลชีพเพียงไมกี่ชนิด คือ 
penicillin, streptomycin และ sulfonamide ซึง่ในชวงน้ันยาตานจุลชพี
ไดรับการขนานนามวา “ยาปาฏิหาริย” (miracle drug หรือ wonder 
drug) เนือ่งจากเปนยาท่ีทาํใหมนุษยจาํนวนมากรอดตายจากการติดเช้ือ 
ในระยะเวลา 40 ปตอมา มนุษยไดคนพบและผลิตยาตาน จุลชีพ
จํานวนมากอยางตอเนื่องจนมียาตานจุลชีพหลายสิบกลุมและมี
ยาตานจุลชีพมากกวา 100 ชนิด แตตั้งแต พ.ศ. 2536 เปนตนมา 
ยาตานจุลชีพชนิดใหมโดยเฉพาะอยางย่ิงยาตานเชื้อแบคทีเรีย
ทีไ่ดรบัการรับรองมีจาํนวนลดลงมากอยางตอเน่ืองจนเหลือเพียง 2 ชนดิ 
ในชวง พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2553 เนื่องจากปจจัยหลายประการ 
เชน การคนพบยากลุมใหมเปนไปไดยากมากและตองลงทุนสูงมาก 
หนวยงานทีเ่กีย่วของโดยเฉพาะอยางยิง่เอกชนไมสนใจวจิยัและพฒันา
ยาตานเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากยาเหลานี้เปนยาที่ใชไดในระยะสั้นและ
ยามีอายุการใชงานไมนาน สาเหตุจากเกิดการดื้อยา จึงไมคุมคา
กับการลงทุน เปนตน จึงทําใหขาดยาตานจุลชีพที่มีประสิทธิผลและ
มคีวามปลอดภัยในการรักษาโรคติดเช้ือจากแบคทีเรยีทีด่ือ้ยาตานจุลชพี
ขนานท่ีมีอยูแลวเกือบท้ังหมด ซึ่งเช้ือเหลานี้กําลังมีความชุกมากข้ึน
เร่ือยๆ จนปจจบุนัไดเร่ิมนาํยาตานจุลชีพเกา ซึง่ในอดีตเลกิใชไปเพราะ
มักทําใหเกิดอันตรายตอผูใช คือ กลุม polymyxins เชน colistin 
แตยาดังกลาวในระยะตอมาเร่ิมมีรายงานการด้ือยาในหลายพ้ืนท่ี
รวมทั้งประเทศไทย ทําใหหลายหนวยงานทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย 
รวมมือกันเพื่อจะลดปญหาการด้ือยาที่จะเกิดขึ้น เพื่อสงวนยาชนิดนี้
ไวใชเมือ่เกิดปญหาการติดเช้ือในมนุษย สาํหรับในประเทศไทยมีการใชยา 
colistin ในอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวจํานวนมาก โดยเฉพาะสุกร 
หากจะมีการสงวนยาชนิดนี้ไวใชในมนุษยจะตองมีการจัดการ

และมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือไมใหกระทบกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
และจากการใชยานีจ้าํนวนมากอาจสงผลใหเกดิการดือ้ยาและถายทอด
การด้ือยาในทั้งมนุษยและสัตวได จําเปนที่จะตองเรงหามาตรการ
และแนวทางในการบริหารจัดการรวมกันของทุกภาคีภาคสวน
 สาเหตขุองเชือ้ดือ้ยาทีส่าํคญันัน้ เกดิจากการใชยาตานจลุชพี
อยางไมเหมาะสมท้ังในมนษุยและสตัว ซึง่ยงัไมสามารถพสิจูนไดแนชดั
วาตนเหตุของปญหาการด้ือยานั้นเกิดมาจากมนุษยหรือสัตว แตพบวา
การใชยาในมนุษยและสัตวที่อยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกันจะมีการด้ือยา
ที่สอดคลองกัน และพ้ืนท่ีหรือฟารมท่ีมีการใชยาจํานวนมากจะพบ
การด้ือยามากกวาพื้นที่ที่มีการใชยานอย สําหรับสาเหตุของเชื้อดื้อยา
ตานจุลชีพในการผลิตปศุสตัวจากการใชยาตานจุลชีพทีไ่มเหมาะสมน้ัน 
มักเกิดจากการใชยาตานจุลชีพเปนสารเรงการเจริญเติบโต และใช
การปองกนัโรคเปนเวลานาน ใชยาไมครบขนาดความเขมขน และไมใช
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งการใชยาผสมอาหารปริมาณนอย เปน
ระยะเวลานานจะมียารอยละ 75 ถูกขับออกจากรางกายสัตวปะปน
มากับมูลสัตว ของเสีย ตกคางในส่ิงแวดลอม และเกิดการด้ือยาตาน
จลุชพีในสตัวได นอกจากน้ีในป พ.ศ. 2553 องคการอนามยัโลกรายงาน
วาประเทศตางๆ มากกวารอยละ 50 ไมมีนโนบายท่ีชวยสนับสนุน
การใชยาตานจุลชีพที่ถูกตองเหมาะสม และประเทศท่ีกําลังพัฒนา
มากกวาคร่ึงมกีารส่ังใชยา  การกระจายยา  หรอืการขายยาไมเหมาะสม 
และยาตานจุลชีพมากกวารอยละ 70 ที่มีการใชอยูในปจจุบันไมไดใช
ตามคาํแนะนาํท่ีกาํหนด ปจจยัตางๆ เหลานีส้งผลใหเกดิการแพรกระจาย
เช้ือดือ้ยาอยางกวางขวางและกลายเปนปญหาในระดับโลก  ทีห่นวยงาน
ที่เกี่ยวของตองเรงแกไขปญหา เนื่องจากหากปลอยใหปญหาดังกลาว
เรื้อรังตอไป จะนําไปสูปญหาการแพรระบาดเช้ือด้ือยาอยางรวดเร็ว 
สุดทายจะไมมียาที่ใชรักษาโรคได 
 จากสภาพการเล้ียงสตัวในปจจบุนั มกีารเล้ียงเปนระบบฟารม
อตุสาหกรรมทีเ่ลีย้งอยางหนาแนน และมุงเนนการเพิม่ศกัยภาพการผลติ 
แมจะมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย ชวยเรงการเจริญเติบโต หรือมี
การควบคุม ปองกันโรคที่ดี แตตองยอมรับวายังจําเปนตองมีการใช
ยาตานจุลชีพ หรือยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสัตว และประเทศไทย
มีการใชยาตานจุลชีพในการเลี้ยงสัตวอยางกวางขวางเปนเวลานาน 
โดยเฉพาะฟารมสุกรและไกไขที่เลี้ยงในระบบฟารมอุตสาหกรรม 
มีการใชยาตานจุลชีพจํานวนมากในทุกป  ตัวอยางเชน ในป พ.ศ.2556 
มีมูลคาการใชยาตานจุลชีพในสุกรและไกไขรอยละ 66.96 และ 3.47 
ของสถิติมูลคายาตานจุลชีพสําหรับสัตวทั้งหมด และจากขอมูล
การศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ (KAP) เกี่ยวกับการใชยา 
และการดื้อยาตานจุลชีพของเกษตรกร (สุมจากฟารมสุกร และไกไข
ในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และชลบุรี) พบวาความรูเกี่ยวกับการใชยา 
และการด้ือยาตานจุลชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวยังมีนอย โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายยอย ฟารมขนาดเล็กและกลาง อีกท้ังทัศนคติการใช
ยาตานจุลชีพในฟารมของเกษตรกรสวนใหญยังคํานึงถึงผลประโยชน



31วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

และผลกําไรของฟารมเปนหลัก และในการปองกันโรคในฟารม
จะคิดถึงการใชยาตานจุลชีพมากกวาจะใชการจัดการเพ่ือปองกันโรค 
จงึสงผลใหการปฏบิตัใินการใชยาตานจลุชพีในฟารมไมเหมาะสมตามมา 
นอกจากนีเ้กษตรกรบางสวนถงึแมมคีวามรูเกีย่วกบัการใชยาตานจลุชพีด ี
โดยเฉพะฟารมขนาดใหญ แตยังมีทัศนคติในการใชยาตานจุลชีพ
ในฟารมไมเหมาะสม จงึทาํใหเกดิการใชยาไมเหมาะสม เกดิผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพการรักษาท่ีจะลดต่ําลง กระทบตอระบบเศรษฐกิจ
ของฟารม และยังทําใหเกิดการตกคางของยาตานจุลชีพในผลิตภัณฑ
จากสัตว ไปสูสิ่งแวดลอม ผูบริโภค และผูใกลชิดกับสัตว เกิดปญหา
เชื้อดื้อยาทั้งในมนุษยและสัตว ซึ่งจากการขอมูลการใชยาในฟารม
ที่ศึกษาสามารถสรุปประเด็นปญหาการใชยาท่ีไมสมเหตุสมผลหรือไม
เหมาะสมบางสวน ดังนี้
 การส่ังใชยาในฟารม จากขอมลูฟารมไกไขทีศ่กึษาทัง้ในจังหวดั
เชียงใหม ลําพูน และชลบุรี เปนฟารมท่ีไดรับรองมาตรฐานฟารมจาก
กรมปศุสัตวมากกวารอยละ 80 หากเปนฟารมคูคูสัญญาบริษัท 
จะมีการส่ังใชยาโดยสัตวแพทยของบริษัทและมีเจาหนาที่สัตวบาล
ของบริษัทกํากับดูแลการใชยาในฟารมอยางเครงครัด แตหากเปน
ฟารมอสิระแมจะเปนฟารมท่ีไดรบัรองมาตรฐานฟารมจากกรมปศุสตัว 
ยงัมกีารส่ังใชยาในฟารมโดยสัตวแพทยนอย แมกรมปศุสตัวจะมีมาตรการ
ควบคุมการใชยาในฟารมเล้ียงสัตว โดยกําหนดการควบคุมการใชยา
สาํหรบัสตัว ใหเปนไปตาม ขอกาํหนดการควบคมุการใชยาสาํหรบัสตัว 
มาตรฐานเลขท่ี มอก. 7001 - 2540 และขอปฏิบัติการควบคุม
การใชยาสัตว มาตรฐานเลขที่ มกษ. 9032 – 2552 รวมท้ังการควบคุม
การใชยาผสมอาหารสตัวใหปฏิบตัติามตามกฎหมายวาดวยการควบคมุ
คุณภาพอาหารสัตว เชน พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
พ.ศ. 2558 เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ เชน เกษตรกร ผูประกอบการฟารม 
และสัตวแพทย ใชเปนแนวทางการควบคุมการใชยาสัตวอยางถูกตอง 
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดยาสัตวตกคางในเน้ือสัตว ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ
จากสัตว แตในทางปฏิบตักิารรับรองการปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดสีาํหรับ
ฟารมเลีย้งสตัว หรอืมาตรฐานฟารมเลีย้งสัตว ในปจจบุนัเปนมาตรฐาน
สมัครใจ และขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตวตามมาตรฐานท้ังสอง 
เปนสวนหนึ่งของการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ
ฟารมเลีย้งสตัว ทาํใหไมสามารถบงัคบัใชอยางจริงจงั อกีทัง้สตัวแพทย
ควบคุมฟารมมาตรฐานท่ีอยูในฟารมอิสระสวนใหญเปนสัตวแพทย
ของบริษัทท่ีดูแลลูกคาหลังการขาย หรือเปนบุคลากรทางราชการ
ของกรมปศุสัตวที่ชวยเหลือเกษตรกรรายยอยเพ่ือใหสามารถไดรับ
การรับรองมาตรฐานฟารมตามเกณฑที่กําหนด จึงไมสามารถควบคุม
การใชยาในฟารมไดอยางท่ัวถงึและขาดความเขมงวดในการกํากับดูแล 
อกีทัง้ในฟารมรายยอยสวนใหญไมม ี สตัวแพทยควบคมุฟารม เนือ่งจาก
ผูประกอบการฟารมรายยอยไมมเีงนิทุนสาํหรับจดัหาสัตวแพทยควบคุม
ฟารม และหนวยงานภาครัฐท่ีรบัผิดชอบไมสามารถกํากับดูแลไดทัว่ถึง 
จงึเปนจดุสาํคญัทีผู่เก่ียวของตองใหความสําคญั เพ่ือใหเกิดการแกปญหา
การใชยา และการดื้อยาในฟารม
 การกระจาย และการเขาถึงยาสัตว ขอมูลการกระจายยา
ในรานขายยาที่ขออนุญาตถูกตองตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
จะคอนขางตรวจสอบปริมาณยาที่กระจายไปตามพื้นที่ตางๆ ไดยาก 
ถึงแมกฎหมายยาจะใหผูปฏิบัติงาน หรือเภสัชกรตองจัดทําบัญชียา
เขาและออกในรานจาํหนายใหหนวยงานทีร่บัผิดชอบทราบ โดยเฉพาะ
ยาควบคุมพิเศษและยาอันตราย แตไมมีการปฏิบัติที่เขมงวดทําให

ไมทราบขอมูลปริมาณการกระจายยาไปถึงผูใชในระดับตางๆ 
โดยเฉพาะฟารมเล้ียงสัตวทีม่กีารใชยาโดยไมมกีารควบคุมโดยสัตวแพทย
ยิ่งตรวจสอบขอมูลไดยากข้ึน ในสภาพความเปนจริงเกษตรกร
ฟารมมาตรฐานของกรมปศุสัตว ฟารมขนาดใหญ กลุมเกษตรกรที่เปน
ฟารมคูสัญญากับบริษัท หรือกลุมสหกรณผูเลี้ยงสัตว จะเขาถึงยา
โดยผานทางบริษทัยา หรือตัวแทนจําหนายยา ซึง่เปนผูไดรบัใบอนุญาต
ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวตามกฎหมาย 
และมกีารควบคมุการใชยาจากสตัวแพทยทีค่วบคมุฟารม ระบบการควบคมุ
การใชยาของเกษตรกรกลุมดังกลาวจึงสามารถตรวจสอบยอนกลับ
การใชยาในฟารมไดในระดับหนึ่ง แตฟารมเกษตรกรรายยอย 
และฟารมอสิระบางสวน จะเขาถึงยาไดโดยผานรานขายยาท่ีดาํเนินการ
โดยเภสัชกรท่ีไดรบัใบอนุญาตขายยาแผนปจจบุนัตามพระราชบัญญตัยิา 
พ.ศ.2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ที่กระจายอยูในพื้นที่ตางๆ 
และมียาบรรจุเสร็จสําหรับสัตววางจําหนาย ซึ่งการสั่งซื้อยาสวนใหญ
ไมมีใบสั่งใชยาจากสัตวแพทยควบคุมฟารม และพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ.2510 และฉบบัแกไขเพ่ิมเตมิไมไดกาํหนดไววาการซ้ือยาบรรจเุสรจ็
สําหรับสัตวตองมีใบส่ังยาจากสัตวแพทย ทําใหผูขายยาแผนปจจุบัน
ที่ไดรับอนุญาตสามารถขายยาใหเกษตรกรไดตามกฎหมาย เกษตรกร
เขาถึงยาไดงาย หากเกษตรกรนํายามาใชในฟารมไมถูกตองเหมาะสม 
ขาดการควบคมุจะทาํใหเกดิปญหายาตกคาง และเชือ้ดือ้ยาได เนือ่งจาก
ผูใชยาในฟารมสุกรและไกไขที่มากกวารอยละ 80 เปนเจาของฟารม
และคนงานในฟารม 
 แหลงยาสัตวที่นํามาใชในฟารม (Supplier source of 
antimicrobial drugs that farmer use) ฟารมคูสัญญาบริษัท 
จะใชยามาจากบริษัทคูสัญญาท้ังหมด ตามขอสัญญาท่ีทํากับบริษัท 
ซึง่มีการควบคมุการใชอยางเขมงวดโดยสตัวแพทยและสตัวบาลของบรษิทั 
สวนฟารมท่ีเปนสมาชิกสหกรณการใชยาบางสวนจะผานการบริหาร
โดยสหกรณ แตเกษตรกรสมาชิกยงัสามารถเลือกซ้ือยาจากแหลงอืน่ได 
ตามความตองการ หากไมมีสัตวแพทยคอยควบคุมการใชยาในฟารม
อยางเครงครัดก็จะเกดิปญหาได สวนแหลงของยาท่ีนาํมาใชในฟารมอิสระ 
มคีวามหลากหลาย บางพืน้ทีม่กีารใชยาจากบรษิทัยาผานทางตวัแทนขาย 
ซึง่การใชยาจากบรษิทัยาผานทางตวัแทนขายบางสวนมกีารนาํเสนอยา
ใหฟารมมากเกินความจําเปนจากเหตผุลทางการคา หากไมมมีาตรการ
ควบคุมที่เขมงวด จะทําใหเกิดปญหาการใชยาเกินความจําเปนและ
เกิดการด้ือยาได
 การใชยาในฟารม (Drugs administration) ผูใชยาในฟารม
มากกวารอยละ 80 เปนเจาของฟารมและคนงานในฟารม หากเปน
ฟารมคูสัญญาบริษัทจะมีสัตวแพทยและสัตวบาลคอยกํากับดูแล
ในการใชยา รวมทั้งการจดบันทึกการใชยาในฟารม ซึ่งจะชวยให
การใชยาที่เหมาะสมในระดับหนึ่ง แตในฟารมอิสระ ที่ไมมีสัตวแพทย
หรือสัตวบาลควบคุมฟารม หรือเปนฟารมมาตรฐานแตสัตวแพทย
ควบคุมฟารมไมไดเขมงวดในการควบคุม การใชยาจะใชยาจากความรู
และประสบการณของเจาของฟารมหรือคนงาน นอกจากนี้การใชยา
บางสวนในฟารมมกีารใชโดยกลุมผูรบัจางเหมาอิสระหรือกลุมสตัวบาล
อสิระเปนครัง้ๆ โดยใชแรงงานทีไ่มมคีวามรู บางสวนเปนแรงงานตางดาว 
เขามาทาํงานตามภาระงานท่ีเจาของฟารมวาจาง และเปนกลุมทีย่งัไมมี
การควบคุมโดยหนวยงานราชการที่รับผิดชอบอยางจริงจัง หากไมมี
แนวทางหรือมาตรการควบคุมที่เขมงวด อาจทําใหเกิดการใชยา
ที่ไมถูกตอง ไมสมเหตุสมผล และอาจเกิดปญหาการด้ือยาได
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32 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพ่ือชุมชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

 การใชเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑ การนําเขา
เภสชัเคมภีณัฑ หรอืเภสชัเคมภีณัฑกึง่สาํเรจ็รปูเขามาในราชอาณาจกัร 
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแกไขเพ่ิมเติมไมตอง
ขึน้ทะเบียน แตผูทีจ่ะนาํเขาตองขออนญุาตนาํเขา แจงปรมิาณการผลติ 
และควบคุมการผลิตใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการนําเขา รวมทั้ง
ควบคุมการกระจายตามที่กฎหมายกําหนด แตปจจุบันมีการลักลอบ
จําหนายเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปเขาไปใช
ในฟารมบางสวนโดยตรง ดวยเหตุผลทางดานราคาและธุรกิจ และ
กรมปศุสัตวมีประกาศหามใชเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑ
กึ่งสําเร็จรูปผสมอาหารสําหรับสัตวในการผลิตอาหารสัตว รวมท้ัง
การผลิตในฟารม ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
พ.ศ. 2558 ถาฟารมครอบครองเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑ
กึ่งสําเร็จรูปไวในฟารม แตยังไมมีการใชผสมในอาหารก็ไมสามารถ
ดาํเนินคดไีด หากตรวจสอบพบมเีภสชัเคมภีณัฑอยูในฟารม กต็องพสิจูน
ทราบกอนวามกีารใชผสมอาหารเพ่ือเล้ียงสตัวจงึจะสามารถดาํเนินคดไีด 
เนือ่งจากพระราชบัญญตัยิา พ.ศ.2510 ไมไดกาํหนดหามการครอบครอง
เภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปในฟารม ซึ่งจะทําให
ยากตอการควบคุมการใชยา และจะเกิดปญหาจากการใชยาไมถูกตอง
ไดในอนาคต หากตองการปองกนัและแกไขปญหาดงักลาวควรกําหนด
ใหการจาํหนายยาสัตวและเภสัชเคมภีณัฑตองผานสตัวแพทย เภสชักร 
หรอืตวัแทนทีไ่ดรบัอนญุาตเพือ่ใหสามารถควบคมุ ปองกนัการจาํหนาย
เขาฟารมโดยตรงได และกําหนดในพระราชบัญญัติยาฉบับใหม
หามฟารมเล้ียงสัตวครอบครองเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑ
กึง่สําเรจ็รปู กจ็ะสามารถควบคุมการใชและการกระจายเภสัชเคมีภณัฑ 
หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปในฟารมไดอยางมีประสิทธิภาพ
 การผสมยาในอาหารสัตวเพื่อใชในฟารม (farm mixer) 
การผสมยาในอาหารเพ่ือใชในฟารมสวนใหญยังไมไดควบคุมคุณภาพ
ของระบบการผสมอาหาร และยังไมมีกฎหมายหรือขอบังคับกําหนด
ใหโรงผสมอาหารในฟารมจะตองไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 
และพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติมยังไมมี
การกําหนดเก่ียวกับการส่ังใชยาผสมอาหารสัตวทีฟ่ารม (farm mixer) 
หรือตองมีใบสั่งยาจากสัตวแพทย (vet prescription) และไมได
กาํหนดใหตองขออนญุาตผสมยาในอาหารใชในฟารม แตการดาํเนนิการ
ผสมยาใชในฟารมในประเทศไทยกําหนดใหตองเปนไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 และประกาศ
ของกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณทีเ่กีย่วของ รวมทัง้ตองปฏิบตัิ
ตามขอกําหนดการควบคุมการใชยาสําหรับสัตว มาตรฐานเลขท่ี 
มอก. 7001–2540 และขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว 
มาตรฐานเลขที่ มกษ. 9032–2552 ซึ่งตองกํากับดูแลโดยสัตวแพทย 
แตในทางปฏิบิติยังไมสามารถควบคุมการใชยาในฟารมไดอยางทั่วถึง
และขาดความเขมงวดในการกํากับดูแล อีกท้ังในฟารมรายยอย
สวนใหญไมมีสัตวแพทยควบคุมฟารม
 การผสมยาในอาหารสัตวของสหกรณเพื่อจําหนายใหกับ
สมาชิกสหกรณ หรือกลุมเกษตรกรตามกฎหมาย ซึ่งผลิตอาหารสัตว
เพื่อใชเลี้ยงสัตวของสมาชิกของตน หรือของเกษตรกรในกลุมเดียวกัน 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2558 ไมตอง
ขออนญุาตผลติ และจาํหนายอาหาร แตการใชยาผสมในอาหารใหเปน
ไปตามกฎมายกาํหนด ซึง่สหกรณหรอืกลุมเกษตรกรตามกฎหมายบางแหง
ยังไมมีสัตวแพทยควบคุมการใชยาและการผสมยาในอาหาร 
และคุณภาพของระบบการผสมอาหารยังไมไดรับการควบคุม อีกทั้ง

โรงผสมอาหารในของสหกรณจะยังไมไดกาํหนดใหตองไดรบัการรับรอง
มาตรฐาน GMP ซึง่อาจเปนประเด็นใหเกิดการใชยาท่ีไมถกูตองเหมาะสม
ในฟารมของสมาชิกได
 การผสมยาในอาหารสัตวเพื่อจําหนาย มีการผสมยา
ตานจลุชพีในอาหารสตัวในบางชวงอายขุองการผลติปศสุตัวเพือ่จาํหนาย
ใหฟารม แมจะมีการควบคุมโดยโรงงานผสมอาหารที่มีสัตวแพทย
ควบคุมดูแล ซึ่งโรงงานจะทราบชนิดและปริมาณยาที่ผสมในอาหาร
แตละสูตร และ batch การผลิต เมื่อมีการกระจายอาหารผสมยา
ใหกับฟารม ผูซื้อหรือเกษตรกรสวนใหญไมสามารถทราบไดวา
อาหารท่ีซือ้มาใชในฟารมมกีารใชยาอะไร ขนาดเทาไหร ผสมมาในอาหาร 
ซึง่จะทําใหไมทราบประวัตกิารใชยาในฟารมทัง้หมด บางคร้ังอาจใชยา
ที่ซํากับยาที่ผสมในอาหาร สัตวอาจไดรับยาเกินขนาด แมเกษตรกร 
หรือผูซื้อ หรือตัวแทนจําหนายจะพยายามสอบถามชนิดยาท่ีผสม
ในอาหารไปท่ีบริษัทผูผลิตก็ไดรับคําตอบวาเปนความลับทางธุรกิจ 
หากเปนเชนน้ีก็จะทําใหไมสามารถควบคุมการใชยาตานจุลชีพ
ที่เหมาะสมได ซึ่งจะนําไปสูปญหาการดื้อยาในอนาคต ดังนั้น
หากสามารถควบคุมใหผูผลิตสําแดงการผสมยาในอาหารในสลากได 
ก็จะเปนขอมูลใหเกษตรกรสามารถเลือกใชอาหารผสมยาตานจุลชีพ
ที่เหมาะสมและจะเกิดการใชยาตานจุลชีพที่เหมาะสมตามมาได
 การใชยาตานจุลชีพโรยบนอาหาร (Topping on feed) 
ฟารมเล้ียงสัตวที่มีการใชอาหารเม็ดบางสวนมีการใชยาตานจุลชีพ
โรยบนอาหารเมด็ (Topping on feed) เพือ่รักษา ควบคมุ และปองกนัโรค
ในฟารมในชวงที่สัตวแสดงอาการปวย หรือเพื่อปองกันโรค โดยเฉพาะ
ฟารมขนาดเล็ก ซึ่งการใหอาหารในลักษณะนี้จะเกิดความไมแนนอน
ในขนาดของยาทีใ่ชในสตัว บางฟารมใชยาผสมคลุกเคลากบัอาหารเมด็ 
แลวตักใหสตัวกนิ หรือเทใสในถงัใหอาหารก่ึงอตัโนมตั ิซึง่ตามธรรมชาติ
ยาจะกระจายตัวในอาหารเม็ดไมดี และยาท่ีมีลักษณะเปนผงมักจะ
ตกลงไปทีก่นภาชนะ สตัวบางตวัอาจไดรบัยาเกินขนาดทีแ่นะนาํเกดิปญหา
ยาตกคาง หรือสัตวบางตัวอาจไดรับยาไมครบขนาดท่ีแนะนําทําให
รกัษาไมหายและเกิดการด้ือยาตามมา จงึตองมมีาตรการในการควบคุม
การใชยาในลักษณะดังกลาว
 การใชยาไมสมเหตุสมผลอื่นๆ เชน 
 การใชยาตานจุลชพีควบคุมพยาธิในเลือด มกีารใชยาปองกัน
และควบคุมพยาธิในเลือดในแมสกุรอุมทองกอนคลอด ในฟารมทีเ่ล้ียง
ในระบบ Evaporation ซึ่งนาจะสามารถควบคุมแมลงพาหะไดดี 
 การใชยาตานจุลชีพเพื่อปองกันโรคในฟารมที่มีระบบ 
biosecurity ไมดี และฟารมอยูกันอยางแออัด 
 การใชยาตานจลุชพีปองกนัโรคกอนหรอืหลงัทําวคัซนีในไกไข
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      จากปญหาการใชยาตานจุลชีพท่ีไมสมเหตุสมผล 

หรือไมเหมาะสม ทําใหเกิดปญหาการด้ือยาตามมา และมีแนวโนม

แพรกระจายมากขึ้นในประเทศไทย แตยังมีความจําเปนตองมี

การใชยาตานจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสัตว

และมนุษย ดังน้ัน ทุกภาคีภาคสวนท่ีเก่ียวของตองเขามา

มีบทบาทในการควบคมุ ปองกนั และแกไขปญหา เพือ่ใหเกิดการใช

ยาตานจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะท่ีสมเหตุสมผล (rational use) 

เพือ่ลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กับท้ังมนุษย สัตว และส่ิงแวดลอม

ในอนาคตตอไป



        

 

       

 

 
 

        
 

 




