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งานบริการวิชาการ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ  ในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560  ดังนี้

1. งานด้านบริการชุมชน 
 คณะอาจารย นักศึกษา และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรวมกับโครงการสัตวแพทย
พระราชทานในพระราชดํารสิมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถในรัชกาลที ่9 ออกใหบรกิารดานสขุภาพโคและสัตวเลีย้ง
โดยการฉีดวัคซีน ถายพยาธิ ผาตัดทําหมัน และใหการอบรมแกเกษตรกรในทองที่หางไกล ที่จังหวัดลําพูน (เดือนมกราคม) และ
จังหวัดพิจิตร (เดือนมีนาคม)

  นอกจากนัน้ไดใหบริการดานสขุภาพสตัวใหแกหนวยงานตางๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ซึง่เปนการ

ใหบริการนอกสถานท่ี โดยหนวยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร และ
สถาบันวจิยัและพฒันาพลงังานนครพิงคในการตรวจสุขภาพ ฉดีวคัซนีปองกันโรคพษิสนุขับา ฝงไมโครชิพตรวจเลือดกําจดัเหบ็หมดั

ถายพยาธิในระบบทางเดินอาหาร และพยาธิหนอนหัวใจ ผาตัดทําหมัน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สวนหนวยงานภายนอกน้ัน 
คณะสตัวแพทยศาสตรไดดาํเนนิการรวมกบักองทนุสงเคราะหสตัวในพระอปุถมัภสมเดจ็พระเจาพีน่างเธอเจาฟากลัยาณวิฒันากรม

หลวงนราธวิาสราชนครนิทร ในการออกหนวยบรกิารสขุภาพสตัวผาตดัทาํหมนัและฉดีวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับา จาํนวน 4 ครัง้ 
ซึ่งสวนใหญอยูภายในจังหวัดเชียงใหม คือ ปางชางแมสา เทศบาลตําบลปาเมี่ยง (อําเภอดอยสะเก็ด) และเทศบาลเมืองแมเหียะ 
ทั้งยังไดรับการรองขอใหชวยผาตัดทําหมันแมวในเขตรานอาหารในจังหวัดเชียงใหมที่ประสบปญหาแมวจรจัด รวมจํานวนการให
บริการดานสุขภาพแกสุนัขและแมวในคร่ึงปแรกของป 2560 ไปแลวกวา 400 ตัว
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ทัง้นีท้า่นผู้อา่นสามารถติดตามกิจกรรมบริการวิชาการของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ทีเ่วบไซต์ www.vet.cmu.ac.th

2. งานดา้นการจดัประชมุ ฝกึอบรม และสมัมนา 
 นอกจากงานบริการชุมชนดานสุขภาพสัตวแลว
คณะยงัไดมกีารจดัประชมุ ฝกอบรม และสมัมนาใหแกสตัวแพทย 
นักวิชาการ และผู สนใจทั ่วไป ในหัวขอที ่นาสนใจที ่กําลัง

เปนประเด็นในสังคมปจจุบัน จํานวน 4 โครงการ คือ 
  - Common problems of ear and urinary 
tracts in dogs and cats  (9-10 ม.ค. 60)
 - How to Control Antimicrobial Resistance 
Problems ; Lesson Learn from EU (3 มี.ค. 60)  

  - การทําสตัฟฟสัตวเลี้ยง (24 มี.ค. 60)
  - Basic small animal abdominal ultrasound: 

a one day training course (21 เม.ย. 60)
และไดจดัทาํโครงการจดัฝกอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแกหนวยงาน

ตางประเทศท่ีมคีวามรวมมือระหวางกัน จาํนวน 4 โครงการ คอื
  - การประชมุวิชาการนานาชาต ิ“Knowledge and 
Skills for Addressing Emerging Infectious Disease at 
Convergence of Animal, Human and Environmental 
Health“ ส ําหร ับน ักศ ึกษา  อาจารย   และบ ุคลากร 
จากประเทศตางๆ ในเครอืขายความรวมมือดาน Global Health
(5-24 ก.พ. 60) 
  - การประชมุวชิาการนานาชาต ิ“3rd Global Health 
Conference of Researchers in Emerging Disease at 
Convergence of Animal, Human and Environmental 

Health” สําหรับนักศึกษา อาจารย และบุคลากร จากประเทศตางๆ
ในเครอืขายความรวมมอืดาน Global Health (10-11 ก.พ.60)
  - โครงการระบบควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย
ในอาหารที่มาจากสัตวจากฟารมสูผูบริโภคสําหรับอาจารยจาก 
Faculty of Agriculture, National University of Laos 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (3-7 เม.ย.60) และ
  - โครงการฝกอบรมทางคลินิกในโรคชาง สัตวปา
และสัตวเขตรอน ครั้งที่ 1/2560 สําหรับนักศึกษาจาก Ohio 
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (13-21 มิ.ย.60)

3. กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ 
  - 8 ม.ค.60 พิธีเปดสนามข่ีมาในรมโครงการอาชาบําบัด 
 -4 มี.ค.60 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม รวมกับกับสมาคมนิสิตเกาสัตวแพทย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรในการจดัอบรมเรือ่งวลีแชรสาํหรับสนุขัและแมว
พกิาร มผีูสนใจเขารวมมากมายและไดชวยเหลอืสตัวพกิารโดย
การแบงกลุมใหผูเขารวมอบรมรวมทาํวลีแชรใหแกสนุขัและแมว
กลุมละ 1 ช้ิน รวมจํานวนกวา 10 ตัวโดยไมมีคาใชจาย
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μ ÑÇÍ‹Í¹áÁÅ§....
ÍÒËÒÃàÊÃÔÁ·Ò§àÅ×Í¡ÊíÒËÃÑº»ÅÒÊÇÂ§ÒÁ

 เชื่อวาผูอานหลายทานคงเคยไดลองลิ้มชิมรสแมลงมาบาง
ไมมากกน็อย ในประเทศไทยความนยิมในการบรโิภคแมลงมมีายาวนาน
จนถือเปนเรื่องปกติ ปจจุบันผูอานสามารถพบเจอผลิตภัณฑแมลง
สําเร็จรูปพรอมทานไดตามรานสะดวกซื้อทั่วไป แตในบางประเทศ
การบริโภคแมลงนับวาเปนส่ิงแปลกใหม และอาจทําใหเกิดความหวาดกลัว
วาเปนสิ่งที่กินไดหรือไม จากขอมูลขององคการอาหารและการเกษตร
แหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations หรือ FAO) พบวาแมลงมีคุณคาทางโภชนาการท่ีสูง

ไมวาจะเปนโปรตนี ไขมัน เกลือแร และวติามนิ โดยคณุคาทางโภชนาการ
ของแมลงจะข้ึนอยูกับชนิดของแมลง และระยะการเจริญเติบโตของ
แมลง เปนตน ดงัน้ันแมลงจึงไดรบัความนาสนใจมากข้ึนวาจะเปนแหลง
อาหารใหมสําหรับประชากรโลก 
 สวนการใชแมลงมาเปนประโยชนสําหรับการเลี้ยงปลาก็ได
รับความสนใจมาไมนาน แตยังเปนขอกังขาถึงผลที่ไดรับซึ่งมักเปนการ
บอกตอกนัมา โดยบางก็บอกวาใชแมลงเล้ียงปลาแลวปลาโตเร็วขึน้ หรอื
ชวยเรงใหมีสีสันสวยงามขึ้นแตก็ยังไมมีผลงานวิจัยที่ออกมายืนยัน
อยางชัดเจน จงึเกดิเปนคาํถามข้ึนมาวา แมลงนัน้สามารถนาํมาใชเลีย้ง
ปลาสวยงามไดจริงมั๊ย? ควรใหกินมากนอยแคไหน? กินแลวโตเร็วขึ้น
หรอืมสีสีนัสวยงามมากขึน้จรงิไหม? ทมีวจิยัจากคณะสตัวแพทยศาสตร 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม ประกอบดวย ผศ.นายสัตวแพทย ดร. สุรชัย
พิกุลแกว อ. สัตวแพทยหญิง ดร. ณัฐกานต อวัยวานนท อ. ดร. มนทิรา
อินตะนอน และนายสัตวแพทยศรัณยสิริ นวลมณี จึงไดทําการวิจัย
เพื่อคนหาคําตอบเหลานัน้ โดยการศึกษาคร้ังนีไ้ดรบัการสนับสนุนงาน
วจิยัจากการศกึษาโครงการพฒันาขีดความสามารถทางเทคโนโลยแีละ
วจิยัของภาคเอกชนในพืน้ที ่(Industrial Research and Technology 
Capacity Development Program: IRTC) ซึ่งผลการศึกษาวิจัย
ในเบ้ืองตนไดขอมูลที่เปนประโยชนและอยากจะเผยแพรใหกับผูสนใจ
ทั่วไปไดทราบ
 ตวัอยางตวัออนของแมลงท่ีนาํมาศกึษาเปนตัวออนของแมลง
ชนิดหนึ่ง มีทั้งตัวออนแมลงแบบสด (รูปท่ี ก.) และตัวออนแมลงแบบ
อบแหง (รูปที่ ข.) ซึ่งเปนลักษณะของตัวออนแมลงท่ีมีการผลิตและ
จําหนายอยูในทองตลาด โดยตัวออนแมลงแบบสดจะมีความชื้นสูง 
มีความนุม มีความนากิน และปลาจะชอบกินมาก ในขณะท่ีตัวออน
แมลงแบบอบแหงจะมีลักษณะแข็ง มีความนากินนอยกวา ปลาจะใช
เวลาระยะหน่ึงในการปรับตัว (ผูเลี้ยงบางทานใชเทคนิคการใหตัวออน
แมลงแบบสดกอนสักระยะ จากน้ันจึงเปล่ียนมาใหตัวออนแมลงแบบแหง) 

แตตวัออนแมลงแบบอบแหงกม็ขีอดทีีเ่ปนจุดเดน คอื จะเก็บรกัษางาย
กวาตัวออนแมลงแบบสด
 การศึกษาวิจัยนี้ใชปลาแฟนซีคารพเปนตัวแทนของปลา
สวยงาม (รปูที ่ค.) โดยปลาแฟนซีคารพเปนปลาสวยงามท่ีมผีูนยิมเลีย้ง
เปนจํานวนมาก เนื่องจากเล้ียงงาย มีสีสวย และปรับตัวไดงาย ผูเลี้ยง
มักตองการใหปลาแฟนซีคารพที ่เลี ้ยงโตเร็ว และมีสีสันสวยงาม 
โดยแบงปลาออกเปน 4 กลุม ไดแก (1) กลุมที่กินอาหารเม็ดสําเร็จรูป
และเสริมดวยตัวออนแมลงแบบสด (2) กลุมที่กินอาหารเม็ดสําเร็จรูป
และเสริมดวยตัวออนแมลงแบบอบแหง (3) กลุมท่ีกินตัวออนแมลง
แบบสดเพียงอยางเดียว และ (4) กลุมที่กินอาหารเม็ดสําเร็จรูปเพียง

อยางเดียว จากน้ันเฝาดูการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ
รางกายนาน 28 วัน 
 ซ่ึงเม่ือเสร็จส้ินการศึกษาคณะผูวิจัยพบวาปลาแฟนซีคารพกลุม
ทีไ่ดรบัตัวออนแมลงแบบแหงเสริมในอาหาร มอีตัราการเจริญเติบโตท่ี
สูงกวาปลาแฟนซีคารพกลุมอื่นๆ อยางชัดเจน ตามมาดวยกลุมท่ีไดรับ
ตัวออนแมลงแบบสดเสริมในอาหาร กลุมที่ไดรับอาหารเม็ดสําเร็จรูป
เพียงอยางเดียว และกลุมที่ไดรับตัวออนแมลงแบบสดเพียงอยางเดียว
ตามลําดบั เหตุใดจึงเปนเชนนัน้? ในการหาคําตอบดังกลาว คณะผูวจิยั
ไดทาํการศกึษาคณุคาทางโภชนะเบือ้งตนของตวัออนแมลงแบบอบแหง
และแบบสด ผลการศกึษาพบวาหากนาํออนแมลงแบบอบแหงและแบบ

สดในนําหนักที่เทากันมาทําการวิเคราะห จะพบวาตัวออนแมลงแบบ
แหงจะมีคุณคาทางโภชนะเบื้องตน ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน และ

ไขมัน ที่มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของรางกายสูงกวาตัวออน
แมลงแบบสดอยางชัดเจน (ตารางที่ 1)
 จากผลการศึกษาดงักลาวเปนทีน่าสนใจวาตวัออนของแมลง
สามารถเรงการเจริญเติบโตในปลาสวยงามไดซึง่เปนสิง่ทีเ่จาของสัตวมกั
ใหความสนใจเสมอ จงึถอืเปนอกีหนึง่ตวัเลอืกทีน่าสนใจในการนาํมาใช
เปนอาหารเสริมในปลาสวยงาม อยางไรก็ตามยังมอีกีหลายปจจัยทีค่วร
ศกึษาถงึผลของตวัออนแมลงตอรางกายสตัว เชน ความเขมขึน้ของสสีนั
ท่ีลําตัว และการเปล่ียนแปลงของคาเลือดซ่ึงอาจบงบอกถึงความแข็งแรง
โดยรวมของรางกาย รวมทั้งราคาและการตลาดของอาหารสัตวหาก
องคความรูดังกลาวสามารถสําเร็จลุลวงไดจริง ตัวออนของแมลงอาจ
เปนทางเลือกใหมในตลาดของอาหารเสริมสําหรับสัตวที่มีอยูมากมาย
ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อการสงออก หรือเพื่อลด
การใชอาหารสําหรับปลาสวยงามนําเขาที่มีราคาแพงอีกดวย 
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รูป ค. แสดงปลาแฟนซีคารพที่ใชในการศึกษา

คุณคาทางโภชนาการ แบบสด
(กรัม/100 กรัม)

 แบบอบแหง
(กรัม/100 กรัม)

คารโบไฮเดรต 3.86 13.38

โปรตีน 15.01 46.56

ไขมัน 8.31 29.52

พลังงาน 150.27 505.44

ความชื้น 70.90 4.73

เถา      1.92        5.81

เยื่อใย      2.17          9.48

ตารางที่ 1 แสดงคุณคาทางโภชนาการเบ้ืองตนของตัวออนแมลงที่ทําการศึกษาแบบสดและแบบแหง

กิตติกรรมประกาศ
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ่
(Science and Technology Park, Chiangmai University : STeP) และบริษัท อินโน นิวเทรียนท์ จํากัด ในการสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที ่ (Industrial Research and Technology 
Capacity Development Program : IRTC) ภายใต้การสนับสนุนตามกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือปีงบประมาณ 2559

ก ข

ค

รูป ก. รูปตัวออนแมลง แบบสด รูป ข. รูปตัวออนแมลง แบบอบแหง 



6 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพ่ือชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : warangkhana.chai@cmu.ac.th

 ผึ้ง เปนแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สรางรายไดให
ผูเลี้ยงรวมถึงสรางมูลคาการสงออกใหประเทศ ผึ้งที่เลี้ยงกันอยาง
แพรหลายในฟารมผึ้ง ปจจุบันนั้นเปนผึ้งที่ไมไดมีถิ่นฐานตนกําเนิด
อยูในบานเรา หรือเรียกวาผึ้งพันธุยุโรปนั่นเอง มีเกษตรกรบางกลุม
ที่มีการรวมกลุมเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ซึ่งเปนผึ้งที่มีถิ่นกําเนิดในบานเรา
แตเนื่องจากผึ้งโพรงไทยมีพฤติกรรมที่อยูไมติดรังและไมเชื่องเหมือน

ผึ้งพันธุจึงใหผลผลิตที่นอยไมเหมาะกับการทําเปนลักษณะของ
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑจากผึ้งที่ผลิตไดในประเทศไทย ไดแก นําผึ้ง
(ลําไย ลิ้นจี่ กาแฟ สาบเสือ ดอกไมปา สตรอเบอรี่ เปนตน), ไขผึ้ง
หรือขี้ผึ้ง, เกสร, นมผึ้ง, พรอพอลิส เปนตน ผลิตภัณฑบางชนิดหลาย
คนยังไมทราบวามีการผลิตกันอยางไร ในบทความนี้จะพาไปทําความ
รูจักกับผลิตภัณฑแตละชนิดวาคืออะไรและมีที่มาอยางไร

       
 น้ําผึ้ง
 คือนําหวานของดอกไมหรือตอมนําหวานของตนไมที่ผึ้ง
ดูดเขาไปผานขบวนการยอยในตัวผึ้ง จากนั้นผึ้งจะนํามายอนเก็บไว
ในหลอดรวง* จากนั้นผึ้งในรังจะทําการกระพือปกเพื่อลดความชื้น 

จนเมื่อมีความชื้นพอเหมาะ (18-20%) จึงทําการปดฝาหลอดรวงดวย
ไขผึ้งเพื่อเก็บไวเปนแหลงอาหารของตัวออนและผึ้งในรัง การเลี้ยงผึ้ง
ในทางอุตสาหกรรม เมื่อผึ้งปดหลอดรวงประมาณ 70% ของรวงผึ้ง
เกษตรกรจะปาดเอาฝาปดหลอดรวงที่ทําดวยไขผึ้งออก แลวนําไป
สลัดนําผึ้งออกในถังสลัดนําผึ้ง จากนั้นบรรจุขวดเพื่อจําหนายตอไป
เนื่องจากนําผึ้งมีองคประกอบหลักคือนําตาล มีความเขมขนของ
สารละลายนําตาลสูง คาความชื้นของนําตํา เชื้อจุลชีพสวนใหญจะไม
สามารถเจริญได จึงสามารถเก็บนําผึ้งไดนานเปนปโดยไมตองแชเย็น
ดังนั้นการผลิตนําผึ้งที่ไดคุณภาพจึงเปนสิ่งสําคัญที่ไมควรมองขาม
เพื่อใหไดนําผึ้งเพื่อการบริโภคที่มีประโยชนและปลอดภัยตอสุขภาพ 
ซึ่งจะกลาวถึงคุณภาพของนําผึ้งในฉบับตอๆไป นําผึ้งนั้นเปนที่นิยม
และมีมูลคาการสงออกเปนอันดับหนึ่งในบรรดาผลิตภัณฑจากผึ้ง
ในทางแพทยแผนโบราณนั้นไดกลาวถึงสรรพคุณของนําผึ้งไววา สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย สมานแผล และมีองคประกอบทาง
โภชนาการ เชน เปนแหลงคารโบไฮเดรต แรธาตุ 

 ไขผึ้ง 
 หรือที่เรียกวา ขี้ผึ้ง ไขผึ้งเปนสารคารโบไฮเดรตที่ผึ้งงานผลิต
ออกมาจากตอมไขผึ้งจํานวน 4 คูบริเวณปลองทอง มีลักษณะเปนแผนบางๆ
จากนั้นผึ้งจะใชขาเขี่ยขึ้นมารวมกันบริเวณปาก เพื่อใชกรามปนไขผึ้ง
ใหเปนกอนเพื่อใชในการสรางหลอดรวงในรัง หรือใชปดฝาหลอดรวง
เมื่อนําผึ้งมีความชื้นที่พอเหมาะแลว ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกร
จะมีการเตรียมแผนไขผึ้งเทียมที่ไดจากการหลอมหลอดรวงเกาขึ้นรูป
เปนรูปหกเหลี่ยมทั้งสองดาน เมื่อผึ้งอยูในรังและพบแผนไขผึ้งเทียมนี้
ผึ้งจะใชไขผึ้งสรางตอขึ้นมาจากหกเหลี่ยมที่ขึ้นรูปไวแลว หลอด 
รวงที่ผึ้งสรางขึ้นนี้เมื่อมีการใชงานไปไดประมาณ 1-2 ป จะมี
ขนาดที่เล็กลง ดังนั้นจึงตองมีการเปลี่ยน เกษตรกรจะทําการ

หลอมหลอดรวงเกา เพื่อขายเปนไขผึ้งเพื่อไปทําเทียนไข หรือทํา
เครื่องสําอางตางๆ ทํามูลคาใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงผึ้งไดอีกทางหนึ่ง 
* หมายเหตุ หลอดรวงคือหลอดเล็กๆรูปหกเหลี่ยม ที่ผึ ้งใชเก็บ
นําผึ้ง เกสรและใชวางไข หลอดรวงประกอบกันเปนรวงผึ้ง

 เกสรผึ้ง
 คือเกสรของพืชหรือดอกไมที่ผึ้งเก็บมาเพื่อใชเปนแหลง
อาหารอีกประเภทหนึ่งสําหรับตัวออนและผึ้งภายในรัง ผึ้งจะใชขาคู

หลังที่มีสวนขนที่เรียกวาตะกราเก็บเกสร เมื่อมาถึงรังจะมีการเติมนํา

ผึ้งเคลือบเกสรและอัดเก็บไวภายในหลอดรวง เกษตรกรจะมีการดัก
เก็บเกสรโดยติดต้ังกลองเก็บเกสรบริเวณหนารังเมื่อผ้ึงบินผานกลองนี้

เกสรที่อยูบริเวณขาคูหลังของผึ้งจะหลุดออกและถูกเก็บไวในกลอง 
จากนั้นเกษตรกรจะนําเกสรเขาตูอบเพื่อใหแหง ประโยชนของเกสร
ผึ้งเชื่อวาเปนยาบํารุงรางกาย ชวยใหแข็งแรงกระปกระเปรา
 
 นมผึ้ง
 หรือรอยัลเยลลี่ นมผึ้งเปนอาหารของนางพญาผึ้ง
และตัวออนผึ้งระยะที่เปนหนอนอายุนอยกวา 3 วัน ผลิตจากตอม
ไฮโปพาริงเจียลที่อยูบริเวณสวนหัวของผึ้ง เกษตรกรผูผลิตนมผึ้งจะ
ทําการเขี่ยตัวออนระยะหนอนของผึ้งอายุ 1-2 วันไปใสในถวยเฉพาะ
ที่ใชเพื่อผลิตนางพญา** แลวนํากลับไปติดตั้งไวในรัง เมื่อผึ้งงานพบ
วามีตัวออนระยะหนอนที่อยูในถวยคลายหลอดรวงนางพญา ผึ้งงานก็
จะมีการปอนนมผึ้งลงในถวย เมื่อมีปริมาณหนึ่ง เกษตรกรจะเขี่ยเอา

ผึ้ง..แมลงเศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม
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  จะเห็นไดวา ผึ้งตัวเล็กๆ สามารถกอใหเกิดผลิตภัณฑที่สราง

มูลคาใหแกเกษตรกรมากมาย รวมถึงการสรางมูลคาใหเกษตรกรในการ
สงออกผลิตภัณฑนําผึ้งไปยังประเทศตางๆ ดังนั้นการผลิตนําผึ้งและ
ผลิตภัณฑจากผึ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ดี จึงเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึง
และสงเสริมเกษตรกรใหตระหนักและปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อประโยชน
ของตัวเกษตรกรเองและเพ่ือคุณภาพและความปลอดภัยของผูบริโภค
**หมายเหตุ หลอดรวงตัวออนที่จะเจริญเปนนางพญาจะมีความ
แตกตางจากผึง้งานและผึง้ตวัผู เมือ่เกษตรกรตองการผลตินางพญา
จะใชถวยเฉพาะนี้เพื่อทดแทนหลอดรวงนางพญา ถวยนี้สามารถ
นํามาใชในการผลิตนมผึ้งได

ตัวออนนั้นออก และรวบรวมนมผึ้งเพื่อสงขายตอไป นมผึ้งมีลักษณะ

สีขาวคลายครีมหรือนมขนหวาน มีกลิ่นออกเปรี้ยวและรสคอนขาง
เผ็ดเล็กนอย ประกอบดวยสารอาหารที่ครบถวน จึงนิยมทําเปน
อาหารเสริม เชื่อวาเปนยาอายุวัฒนะ นอกจากนั้นยังทําในรูปเครื่อง
สําอาง ครีมบํารุงผิวอีกดวย เนื่องจากกระบวนการผลิตที่คอนขาง
ยุงยาก เกษตรกรจึงไมนิยมผลิตนมผึ้งกันมากนัก และดวยการผลิต
ที่นอยและประโยชนมากจึงทําใหนมผึ้งมีราคาขายที่คอนขางแพง

 พรอพอลิส
 คือยางไมที่ผึ้งเก็บมาเพื่อใชในการอุดรูรั่วหรือหอหุมศัตรู
ที่ตายในรังและผึ้งไมสามารถนําออกไปทิ้งนอกรังได ผึ้งจะเก็บยาง
ไมโดยใชขาคูหลังเชนเดียวกันกับการเก็บเกสร เกษตรกรจะใชการ

ขูดเอาพรอพอลิสจากรังผึ้งและรวบรวมไวเพื่อสกัดเปนสารละลาย
พรอพอลิส คุณสมบัติเดนของพรอพอลิสคือคุณสมบัติในการตาน
เชื้อแบคทีเรียและไวรัส แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของยางไมที่ผึ้ง
เก็บมา มีการนําพรอพอลิสมาเปนสวนผสมในการผลิตยาพนฆาเชื้อ
ในลําคอ นํายาบวนปาก ยาสีฟน และหมากฝรั่ง เปนตน
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อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Wanpitak.p@cmu.ac.th

โรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข...
ภัยเงียบจาก “ยุง”

 โรคพยาธิหนอนหัวใจ เปนสาเหตุหนึ่งของ
โรคหัวใจในสุนัข ซึ่งพบไดบอยและมี “ยุง” เปนพาหะในการเกิดโรค
การติดเช้ือพยาธิหนอนหัวใจนั้น เกิดจากยุงกินเลือดสุนัขท่ีมีตัวออน
ของพยาธิหนอนหัวใจอยู ซึ่งตัวออนนั้นจะพัฒนาและเติบโตในตัวยุง
จากน้ันเมือ่ยงุไปกนิเลือดของสุนขัตวัอืน่กจ็ะปลอยตวัออนระยะติดเชือ้นี้
เขาไปในกระแสเลือดของสุนัขตัวอ่ืนตอไป ตัวออนจะเจริญเติบโตเปน
ตัวเต็มวัยและจะอยูในระบบหมุนเวียนเลือดท้ังรางกาย โดยตัวแกของ
พยาธิหนอนหวัใจ (Dirofilaria immitis) จะมรีปูรางยาวเรยีวและสามารถ
มองเหน็ไดดวยตาเปลาจากการสองกลองจุลทรรศน (รปูท่ี 1A, ลกูศรชี)้
โดยกระจกุอยูในหวัใจหองลางขวา หลอดเลอืดแดงทีน่าํเลอืดไปสูปอด
และหลอดเลือดดําใหญ ทําใหสุนัขหัวใจโต เหนื่อยงาย ไอและหอบ 
หากอาการรุนแรงจะทําใหกลามเน้ือหวัใจหนาเน่ืองจากตองบีบตวัมากข้ึน
เพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงรางกายใหเพียงพอเพราะกระจุกกอนพยาธิ
หนอนหัวใจอุดหองหัวใจอยู 

รูปที่ 1 ตัวออนในเลือดสุนัขจากการสองดวยกลองจุลทรรศน (A) 

และตัวเต็มวัยของพยาธิหนอนหัวใจที่นําออกมาจากหัวใจ (B) 
(ที่มา: http://www.animaldisease.org http://cal.vet.upenn.edu)

โรคพยาธิหนอนหัวใจติดต่อสู่คนหรือไม่ ? 
 หากยงุกนิเลอืดสนุขัท่ีมตีวัออนของพยาธหินอนหวัใจอยู และ
มาดดูเลอืดคน คนก็จะไดรบัเชือ้พยาธหินอนหวัใจเขาสูระบบหมนุเวยีน
เลือดเชนกัน แตตวัออนของพยาธหินอนหวัใจจะไมสามารถเจรญิเตบิโต
เปนตัวเตม็วยัในเลอืดของคนได อยางไรกต็าม กย็งัอาจสงผลกระทบตอ
คนได เนือ่งจากเมือ่ตวัออนนัน้ตายลงกจ็ะลองลอยอยูในกระแสเลอืดและ
กระจุกเปนกอนอุดตันหลอดเลือด โดยเฉพาะหลอดเลือดท่ีปอด ทําให

เกิดกอนในปอด และแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจได เชน ไอ 
แนนหนาอก มีไข เปนตน

สุนัขจะมีอาการอย่างไรเมื่อเป็นโรคพยาธิหนอนหัวใจ ?
 อาการปวยของสุนัขจะขึ้นอยูกับจํานวนพยาธิตัวแกที่อยู
ภายในหัวใจของสุนัข (รูปที่ 2A) โดยแบงอาการของโรคไดดังนี้  
(1) อาการไมรุนแรง : สุนัขมีอาการปกติ ไมพบอาการทางคลินิก
(2) รุนแรงนอย : อาจพบอาการไอแหง เปนบางครั้ง แตยังไมมีอาการ
เหนื่อยหอบ
(3) รุนแรงปานกลาง : จะพบอาการไอแหง รวมกับอาการเหน่ือยหอบ 
เสียงปอดผิดปกติ

(4) รนุแรงมาก : จะพบอาการไอแหง หอบ และเหนือ่ยงาย หายใจลาํบาก 
เสียงปอดผิดปกติ ตับโต หมดสติ ทองมาน (รูปที่ 2B) และตายในท่ีสุด

รูปที่ 2 แสดงการกระจุกตัวของพยาธิหนอนหัวใจตัวเต็มวัยในหัวใจสุนัข
(A) และลักษณะสุนัขที่มีภาวะทองมาน (B)  

(ที่มา : http://www.vetbook.org)

การป้องกันสุนัขที่เกิดโรคพยาธิหนอนหัวใจทําอย่างไร ?
 การปองกันไมใหยุงมากัดนั้นทําไดคอนขางยาก เนื่องจาก
ประเทศไทยมียุงตลอดป ดังนั้นการปองกันโดยการกินหรือฉีดยา 

ทําลายตัวออนในเลือดสุนัขเพ่ือไมใหพัฒนาไปเปนตัวแกในหัวใจ
สุนัขจึงเปนที่นิยมมากกวา โดยเจาของสามารถเริ่มพาสุนัขตรวจ
พยาธิหนอนหัวใจไดตั้งแตสุนัขอายุ 3-6 เดือน  การตรวจวินิจฉัย
สามารถทําไดหลายวิธขีึน้อยูกบัความรุนแรงของโรค  เริม่การตรวจ
เลือดเพื่อหาแอนติเจน (antigen testing) ของพยาธิหนอนหัวใจ 



9วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

การตรวจรางกาย การถายภาพรงัสขีองปอดและหวัใจ, การตรวจ
คลืน่สะทอนหวัใจ (echocardiography) เพือ่ดูลกัษณะหวัใจและ

ตัวพยาธิที่อยูในหัวใจหองลางขวา 

 อยางไรก็ตาม แนวทางการปองกันพยาธิหนอนหัวใจ

นัน้ ควรเริม่จากการตรวจเลอืดเพือ่หาแอนตเิจนของพยาธหินอน
หัวใจ หากตรวจไมพบพยาธิหนอนหัวใจ ก็สามารถเร่ิมโปรแกรม
ปองกนัได  แตถาตรวจพบพยาธหินอนหวัใจ จะยงัไมสามารถเริม่
โปรแกรมการปองกันได ทั้งนี้จะตองทําลายพยาธิหนอนหัวใจตัว
แกกอนที่จะเขาโปรแกรมปองกัน 
 สําหรับการเร่ิมโปรแกรมปองกันและลดความเส่ียงการ
เกิดพยาธิหนอนหัวใจ สามารถทําไดหลายวิธีไดแก
(1) สัตวที่ไมเคยปองกันพยาธิหนอนหัวใจมากอนควรตรวจวามี
พยาธิหนอนหัวใจในกระแสเลือดหรือไม 
(2) ปจจุบนัสามารถเลือกวิธกีารรักษาไดหลายวิธ ีไมวาจะเปนการ
ฉดียา หรอืหยด หรอืกนิยาปองกันพยาธิหนอนหัวใจอยางตอเน่ือง

ภายใตคําแนะนําของสัตวแพทย โดยสุนัขควรไดรับการปองกัน
พยาธิหนอนหัวใจอยางสมําเสมอตลอดชีวิต 
(3) นอกจากนี้ ปจจุบันมียาฉีดปองกันพยาธิหนอนหัวใจรายป 
โดยฉีดปละ 1 ครั้ง ขอดีคือ สะดวกและไมตองเขามาโรงพยาบาล
บอยๆ แตขอดอยคอื มคีาใชจายคอนขางสูง แตอยางไรก็ตามหาก
สามารถพาสุนขัมาพบสัตวแพทยอยางสมาํเสมอเปนประจําไดกจ็ะ
เปนการดีทีส่ดุ เพ่ือใหสนุขัไดรบัการตรวจรางกายอยางสมาํเสมอ
เปนประจํานั่นเอง

การรักษาสุนัขที่เกิดโรคพยาธิหนอนหัวใจทําอย่างไร ?

 หากสุนัขยังไมแสดงภาวะแทรกซอนของโรคหัวใจ และ
ตรวจเลือดแลวพบตัวออนพยาธิหนอนหัวใจ การรักษาจะแตก
ตางออกไปไมเหมือนกับการปองกัน หลักการรักษาคือ จะตอง
ใหยาทาํลายพยาธหินอนหวัใจตวัแกกอน แลวจงึตามดวยการเขา
โปรแกรมทําลายพยาธิตัวออนตอไป เนื่องจากหากสุนัขมีพยาธิ

หนอนหวัใจอยูแลว และไดยากาํจดัพยาธหินอนหวัใจเขาไปอยาง
ไมเหมาะสม จะทําใหเกิดผลแทรกซอนตามมาจนอาจทําใหสุนัข
เสยีชวีติได ทัง้นีเ้จาของจําเปนทีจ่ะตองปฏิบตัติามคําแนะนําของ
สัตวแพทยอยางเครงครัด เพ่ือเขารับการรักษาอยางเหมาะสมตอไป
 นอกจากน้ีเนือ่งจากยาท่ีใชฉดีทาํลายตัวแกพยาธิหนอน
หัวใจมี ความเปนพิษสูง ดังนั้นกอนที่จะใชยานี้ในการรักษาโรค
พยาธิหนอนหัวใจ สัตวแพทยจําเปนตองตรวจสุขภาพสุนัขให
ละเอียด รวมทั้งการตรวจคาโลหิตวิทยาเพื่อดูการทํางานของตับ
และไต รวมถึงอาจจําเปนตองไดรับการวินิฉัยอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้
การรกัษาจะขึน้อยูกบัสขุภาพของสนุขั ซึง่สตัวแพทยจะใชดลุพนิจิ
ในการรกัษาเปนรายๆไป อยางไรกต็ามหากมขีอสงสยัเกีย่วกบัใน
การรักษา สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ีคลินิกโรคหัวใจโรงพยาบาล
สัตวเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทุกวัน
ทําการครับ

บรรณานุกรม
Patricia, P., Chris, Rehm., Charles, Thomas Nelson et al.,  
 Summary of the Current Canine Guidelines for  
 the Prevention, Diagnosis, and Management of  
 Heartworm (Dirofi laria immitis) Infection in Dogs.  

 American Heartworm Society 2014
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 ปจจุบันสัตวเลี้ยงที่นิยมที่สุดในโลกคือ แมว ลําดับรองมาคือ
สุนัข อาจเปนเพราะแมวเปนสัตวที่ใชพื้นที่ในการเลี้ยงนอย รักความ
สะอาดเพราะสามารถทําความสะอาดตัวเองได พึง่ตนเองได สามารถอยู
นอกบานไดตามลาํพงั ไมเปนภาระใหเจาของ ในขณะทีส่นุขัตองการใช
พืน้ทีใ่นการเลีย้งคอนขางมากโดยเฉพาะพันธุใหญ ซกุซนไมคอยรักความ
สะอาด อยูดวยตนเองตามลําพังไมคอยได มักชอบคลุกคลีกับเจาของ
ดงันัน้ การเล้ียงแมวจึงสะดวกเหมาะสมกับสงัคมในปจจบุนัมากกวาสนุขั 
แตหลายคร้ังทีพ่บวามีผูทีเ่กบ็แมวจรจดัมาอุปการะ โดยไมทราบประวตัิ
หรือรายละเอียดเกี่ยวกับแมวตัวนั้นเลย สงผลใหเปนอุปสรรคตอการ
วางแผนเก่ียวกับการดแูลสขุภาพของแมวตอไป จงึควรมกีารคาดเดาอายุ
อยางมีหลักการใหใกลเคียงกับอายุจริงมากท่ีสุด แมวมีอัตราการเจริญ
เติบโตและเขาสูวัยเจริญพันธุรวดเร็วกวามนุษยมาก ในแตละชวงอายุ
ของแมวมีความตองการสารอาหารและความเสี่ยงตอการเกิดโรคแตก
ตางกัน โดยเฉพาะลูกแมวและแมวชรา เม่ือสามารถประมาณอายุแมว
ไดแลวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการและดูแลแมวตัวใหมได
อยางเหมาะสม เชน วางแผนการทําวัคซีน และการคุมกําเนิด เปนตน
 กอนท่ีจะทําการประมาณอายุของแมว สิง่สาํคัญคือควรเขาใจ
เกีย่วกบัอายขุยัของแมวเสียกอน ความจริงแลวแมวจะมีชวงอายทุีร่วดเร็ว
มากในชวง 2 ปแรก แมวอายุ 1 ป เทียบเทากับคนอายุประมาณ 15 ป
จากนัน้แมวอาย ุ2 ป จะเทยีบเทากบัคนอายปุระมาณ 24 ป สวนแตละ
ปถัดไปจากนั้น แมวจะมีอายุเพิ่มขึ้นอีก 4 ปเม่ือเทียบกับอายุคน เชน 
แมวอายุ 3 ป จะเทียบเทากับคนอายุ 28 ป แมวอายุ 4 ป จะเทียบ
เทากับคนอายุ 32 ป เปนตน (ตารางที่ 1) สําหรับการประมาณอายุ
แมวอาศัยเทคนิคตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1. การตรวจลักษณะขนและรางกาย
1.1 ตรวจดูความหนาของขนแมว
 แมวชราจะไมมศีรีษะลานหรือผมรวงเหมือนกบัคนเราแตแมว
ทีม่อีายุมากข้ึนความเต็มหรือความหนาของขนจะลดลง คอืแมวชราจะมี
ขนท่ีบางกวาแมวเด็ก และยังพบวาความหนาของขนแมวจะเปล่ียนแปลง
ตามฤดูกาล โดยชวงฤดูรอนขนแมวจะบางกวาชวงฤดูหนาวแตอยางไร
ก็ตามถาพบวาขนของแมวรวงหรือบางผิดปกติ ควรปรึกษาสัตวแพทย
1.2 ตรวจดูความหยาบของขนแมว
 แมวเด็กจะมีขนเต็มเรียบละเอียด ในขณะท่ีแมวชราจะมีขน
ท่ีคอนขางหยาบ หรือในแมวชราบางตัวจะพบหยอมของขนมีสีเทา ดังรูปท่ี 1
1.3 สังเกตลักษณะโครงสรางของรางกาย
 ในแตละชวงอายขุองแมวจะมกีจิกรรมหรอืการเคลือ่นไหวที่
แตกตางกนั ความแตกตางเหลาน้ีจะมผีลทําใหลกัษณะรูปรางของแมว
เปลี่ยนแปลงไปดวย แมวเด็กมักจะมีรูปรางเพรียวและเต็มไปดวยมัด
กลามเนื้อ เพราะแมวเด็กมักจะมีกิจกรรมท่ีมีการเคลื่อนไหวมาก แมว
อายุกลางอาจจะมีรูปรางท่ีกลมและเต็ม สวนแมวชรามักจะสังเกตเห็น
กระดูกที่ไหลชัดเจนและขนมักจะรวง

áÁÇ ÍÒÂØà·èÒäÃ »ÃÐÁÒ³ÍÂèÒ§äÃ Ṍ
อ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์  ปิยะรังษี
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปา่ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kakanang.p@cmu.ac.th

: kakanangjp@gmail.com

ตารางท่ี 1 แสดงตารางอายุแมวเทียบกับอายุคน

คนแมวชวงอายุ

0 – 1 ป
2 – 4 ป
2 – 4 ป
10 ป 

0 – 1 เดือน
2 – 3 เดือน

4 เดือน
6 เดือน

Kitten 
แรกเกิด – 6 เดือน 

12 ป
15 ป
21 ป
24 ป

7 เดือน
12 เดือน
18 เดือน

2 ป

Junior
7 เดือน – 2 ป

28 ป
32 ป
36 ป
40 ป

3 ป
4 ป
5 ป
6 ป 

Prime
3 – 6 ป

44 ป
48 ป
52 ป
56 ป

7 ป
8 ป
9 ป
10 ป

Mature
7 – 10 ป

60 ป
64 ป
68 ป
72 ป

11 ป
12 ป
13 ป
14 ป

Senior
11 – 14 ป

76 ป
80 ป
84 ป 
88 ป
92 ป
96 ป
100 ป

15 ป
16 ป
17 ป 
18 ป
19 ป
20 ป
21 ป

Geriatric
>15 ป

ดัดแปลงจาก : www.icatcare.org

?
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รูปท่ี 1 : ลักษณะขนของแมวแตละวัย (ก) แมวชราขนจะมีลักษณะหยาบ
และความหนาลดลง (ข) ขนของแมวอายุ 4 เดือน จะมีลักษณะเรียบและนุม

(ดัดแปลงจาก: www.petmd.com)

2.  การประเมินพฤติกรรมของแมว
2.1 สังเกตอารมณของแมว
 แมวชรามกัจะมคีวามสามารถในการมองเหน็และไดยนิลดลง 
หรือบางตัวจะมีอาการเจ็บปวดจากภาวะขออักเสบ (arthritis) ภาวะ
เหลานีส้งผลตออารมณของแมวได ถาเจาของสามารถสงัเกตพฤตกิรรม
เหลานี้ จะสามารถระบุชวงอายุหรือความเจ็บปวยได เชน แมวชราจะ
แสดงพฤติกรรมที่กาวราวมาก ๆ  เม่ือเจาของจับ อาการหวาดกลัวและ
วิตกกังวลจะพบเห็นเพิ่มมากขึ้นในแมวชรา
2.2 ดูพฤติกรรมการใชกระบะทราย
 แมวชรามักจะใชกระบะทรายไดลําบากมากข้ึนจากการมองเห็น
ท่ีลดลง หรือการเจ็บปวยจากโรคตางๆ  เชน โรคลําไสอักเสบ (infl ammatory
bowel disease) โรคตบั และโรคไต แมกระทัง่ความเครียดกเ็ปนสาเหตุ
ใหแมวชราไมใชกระบะทรายไดเชนกัน 
2.3 สังเกตรูปแบบการนอน
 สวนใหญแมวท่ีมีอายุเพ่ิมข้ึนจะใชเวลาสวนใหญในการนอนหลับ
สามารถนอนไดทั้งวันท้ังคืน อาจเปนเพราะมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ของรางกายทีล่ดลง และตองการพกัผอนมากขึน้ ในขณะทีแ่มวเดก็หรอื
แมวรุนมักจะกระตือรือรนทํากิจกรรมโลดโผนเลนไดทั้งวัน

3.  การประเมินจากดวงตา
3.1 ความขุนของตา
 ลักษณะดวงตาของแมวท่ีขุนหรือใสแจวจะชวยใหเจาของ
ประมาณอายุได โดยแมวเด็กมักจะมีดวงตาที่สดใสไมขุน สวนแมวชรา
อาจจะมีดวงตาขุนมากกวา เน่ืองจากอาจพัฒนาเปนตอกระจก

ก

ข

3.2 ตรวจดูมานตา
 มานตาเปนสวนที่มีสีตางๆ ทําหนาที่ชวยในการควบคุม
ขนาดของรูมานตา โดยการหดตัวหรือขยายตัวของกลามเน้ือมานตา
เราสามารถประมาณอายุแมวจากมานตาของแมวได โดยดูลักษณะที่
ขรุขระหรือเรียบของมานตา แมวเด็กจะมีมานตาที่สะอาดและเรียบ 
ในขณะท่ีมานตาของแมวชรามักจะบางและมีเสนปรากฏตามหยอมสี
ในมานตา
3.3 สังเกตส่ิงคัดหล่ังหรือนําตา
 ทอนาํตาในตาแมวเปนท่ีระบุท้ังอายุ ความเจ็บปวย หรือบาดเจ็บ
จะแสดงอาการโดยมีนาํตาไหล อาการนาํตาไหลจากการปวยหรือบาดเจ็บ
มักพบในแมวชรา ซึ่งจะชวยใหเราระบุอายุแมวได ปกติแมวเด็กไมควร
จะมีนําตาหรือส่ิงคัดหล่ังจากดวงตาไหลออกมา แมวชราอาจพบนําตา
หรอืส่ิงคัดหลัง่ไหลออกจากดวงตาได อยางไรกต็ามอาการนาํตาไหลเปน
สญัญาณของความเจ็บปวย หรอืบาดเจ็บท่ีดวงตา ดงันัน้จึงควรพาแมว
ไปตรวจกับสัตวแพทย

4.  การตรวจดูฟนของแมว
 ชนิดของฟนแมวประกอบดวย ฟนตัด (I = Incisor) ฟนเขี้ยว
(C = Canine) ฟนกรามนอย (PM = Premolar)  ฟนกราม (M = Molar)
โดยฟนนํานมจะมีทั้งหมด 26 ซี่ และฟนแทจะมีทั้งหมด 30 ซี่ (รูปที่ 2) 
ซึ่งจะมีสูตรฟน (dental formula) ดังตอไปนี้ 

    I   C PM
ฟนนํานม (Deciduous)   บน 3  1   3      = 13
   ลาง 3  1   2

    I   C PM M
ฟนแท (Permanent) บน 3  1  3   1  = 15
   ลาง 3  1  2   1

รูปท่ี 2 : กายวิภาคศาสตรของฟนแมว
(ดัดแปลงจาก: www.petmedsonline.org) 
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4.1 นับฟนแมว
 การนับฟนดูพัฒนาการและการข้ึนของฟน (tooth eruption) เปนการประมาณอายุของลูกแมวไดดีมาก ลูกแมวที่ไมมีฟนเลยคือแมวที่
อายุนอยกวา 2 สัปดาห แตหลัง 2 สัปดาหแลว ฟนจะเร่ิมข้ึน เราจึงสามารถประมาณอายุจากการนับฟน โดยดูจํานวนและชนิดของฟนท่ีข้ึน (รูปท่ี 3)
 ฟนนํานมจะเริ่มขึ้นเม่ืออายุ 2 - 3 สัปดาห เปนฟนตัดที่ 1 และ 2 เมื่ออายุ 3 - 4 สัปดาห ฟนตัดที่ 3 และฟนเขี้ยวจะเริ่มขึ้น ฟนกราม
นอยจะเริ่มขึ้นที่อายุ 4 สัปดาห และฟนกรามนอยจะข้ึนครบทุกซี่เมื่ออายุ 8 สัปดาห (ตารางที่ 2)
 ฟนแทจะเริ่มพบเม่ืออายุ 3.5 - 4 เดือน โดยฟนตัด 2 ซี่แรกจะข้ึนมากอน ฟนกรามนอยจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุ 4.5 – 5 เดือน ฟนเขี้ยวจะขึ้น
เมื่ออายุประมาณ 5 เดือน และแมวจะมีฟนแทครบท้ังหมดอายุประมาณ 5 – 6 เดือน โดยไมเกินอายุ 7 เดือน (ตารางที่ 3) 

1.1 สังเกตระดับสีเหลืองของฟน
 ฟนเหลืองสามารถพบไดในแมวท่ีมีอายุเพิ่มมากข้ึน โดยฟนแมวจะเร่ิมเปล่ียนเปนสีเหลืองเม่ืออายุ 2 ป เราจะสังเกตเห็นฟนเหลืองได
ชัดเจนเมื่อแมวมีอายุ 5 – 10 ป และเม่ือแมวอายุมากกวา 10 ป ฟนจะออกสีเหลืองแทบจะทุกซี่
1.2 การสึกหรอของฟน 
 ฟนจะมีการสึกหรอเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของแมว แมวชราบางตัวพบทั้งฟนสึกและแตก แมวจะเริ่มแสดงฟนสึกหรอเมื่ออายุ 5 ป 
ที่อายุมากกวา 10 ปขึ้นไปจะพบการสึกหรอของฟนท่ีชัดเจน บางตัวอาจพบวามีฟนหลุดรวง แมวชรามักจะมีหินปูนและเหงือกรนเพิ่มดวย

ตารางที่ 2 การข้ึนของฟนนาํนม (deciduous tooth eruption) ของแมว 

 อายุ   Incisors   Canines        Premolar Molar

   1 2 3    1 2 3 

     2 - 3 สัปดาห

     3 - 4 สัปดาห

     4 - 6 สัปดาห

     8 สัปดาห

      = ชนิดของฟนท่ีพบ

 ตารางท่ี 3 การข้ึนของฟนแท (permanent tooth eruption) ของแมว

 อายุ   Incisors   Canines        Premolar Molar

   1 2 3    1 2 3 

     3.5 - 4 เดือน

     4 - 4.5 เดือน

     4.5 - 5 เดือน

     4 - 5 months

     5 months

     5 - 6 months

      = ชนิดของฟนท่ีพบ

st

st

st

st

nd

nd

nd

nd

rd

rd

rd

rd
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รูปท่ี 3 : การดูอายุแมวจากฟน (ก) แมวอายุประมาณ 3.5 – 4 เดือน
พบการข้ึนของฟนแทชนิดฟนตัดซ่ีท่ี 1 และ 2 (1 , 2  permanent incisors)
และยังคงคางอยูของฟนนาํนมชนิดฟนตัดซ่ีท่ี 3 (3 deciduous incisors) 
และฟนเข้ียว (deciduous canines) (ข) ฟนของแมวอายุ 10 ปข้ึนไป จะพบ
ฟนสึกสีเหลือง มีหินปูนและเหงือกรน (ดัดแปลงจาก: www.aspcapro.org)

บรรณานุกรม
Elliot, P. (2015, September 16). How to Know Your Cat's  
 Age. Retrieved from http://www.wikihow.com/ 
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 from http://www.icatcare.org/advice/how-guides/ 
 how-tell-your-cat%E2%80%99s-age-human-years.
American Association of Feline Practitioners. Academy of  
 Feline Medicine Panel Report on Feline Senior  
 Care. 1998.
Epstein, M; Kuehn, NF; Landsberg, G; et al. AAHA Senior  
 care guidelines for dogs and cats. Journal of the  
 American Animal Hospital Association 2005; 41(2) :
 81-91.
Landsberg, G; Ruehl, W. Geriatric Behavior Problems. In  
 Hoskins, JD (ed.) The Veterinary Clinics of North  
 America Small Animal Practice: Geriatrics. W.B.  
 Saunders Co. Philadelphia, PA; 1997: 1537-1559.

ndst

sd

ก

ข



14 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพ่ือชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

 การมีแผลกดทับ หรือแผลหลุมตามสวนตาง ๆ ของรางกาย 
และรอยโรคดังกลาวมักเปนนานกวา 2 สัปดาหขึ้นไป

ËÁÒ áÁÇ
¡çà»ç¹à¹×éÍ§Í¡ä é́¹Ð!!

อ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เล้ียงและสัตว์ป่า

คลินิกเนื้องอก โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : atigan.t@cmu.ac.th

à¹×éÍ§Í¡ ¤×ÍÍÐäÃ?
 เนื้องอก (tumor) เกิดจากการท่ีเซลลภายในรางกายมีการ
เจริญเติบโตที่ผิดปกติ โดยเซลลเหลาน้ีจะมีการเพิ่มจํานวนแบบไม
สามารถควบคุมได และพัฒนาจนกลายเปนกอนเน้ือในท่ีสุด 
 เมื่อพูดถึง “เนื้องอก” คนสวนใหญมักนึกถึงกอนเนื้อราย
ที่ทําใหสัตวเลี้ยงเกิดความทุกทรมาน และอาจสงผลใหสัตวเสียชีวิตใน
เวลาตอมา แตจริง ๆ  แลวนั้น เน้ืองอกสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุม
ใหญ (ขึ้นกับระดับความรุนแรง และพฤติกรรมของเซลลของเนื้องอก) 
คอื (1) เนือ้งอกชนดิไมรายแรง (benign) และ (2) เนือ้งอกชนดิรายแรง 
(malignant) หรือที่รูจักกันในช่ือของ “มะเร็ง (cancer)” 
 อบุตักิารณการเกดิเน้ืองอกไมไดมรีายงานเฉพาะในสนุขั และ
แมวเทานัน้ สตัวชนดิอืน่ ยกตัวอยางเชน สตัวเล้ียงชนดิพิเศษ (กระตาย 
หนูแฮมสเตอร) มา วัว สุกร สัตวปก สัตวนํา หรือแมแตสัตวปา ก็ยังมี
รายงานการเกิดเนื้องอกไดเชนเดียวกัน โดยทั่วไปแลว สัตวเลี้ยงที่เปน
เนื้องอกมักเปนสัตวที่มีอายุมาก อยางไรก็ตามเนื้องอกบางชนิดมีแนว
โนมที่จะพบในสัตวอายุนอย หรือลูกสัตวไดบอยมากกวา

àÃÒ·ÃÒºä é́ÍÂèÒ§äÃÇèÒÊÑμÇìàÅÕéÂ§ÁÕá¹Çâ¹éÁà»ç¹à¹×éÍ§Í¡?
 โดยทัว่ไปอาการทางคลินกิของสตัวทีเ่ปนเนือ้งอกมักสมัพนัธ
กับตําแหนงของเนื้องอกที่พบ และอวัยวะ หรือเน้ือเย่ือท่ีเซลลเนื้องอก
แพรกระจายเขาไป ดงันัน้อาการท่ีสตัวปวยแสดงใหเจาของสัตวเลีย้งเหน็
มักไมจําเพาะกับชนิดของเน้ืองอกท่ีปรากฏ อยางไรก็ตามสัตวท่ีเปนเน้ืองอก
หรือมีแนวโนมวาเปนเนื้องอกมักสงสัญญาณเตือนใหเจาของสัตวเลี้ยง
ทราบได โดยสัญญาณท่ีพบไดบอย ประกอบดวย

 การพบกอนเนือ้ตามสวนตาง ๆ  ของรางกายสตัว ไมวาจะเปน
ที่ผิวหนัง ชองปาก ใบหู เปลือกตา เตานม หรืออวัยวะสืบพันธุ เปนตน 
โดยกอนเนื้อที่ตําแหนงตาง ๆ  เหลานี้เจาของสัตวสามารถทราบไดจาก
การมองเห็น หรือจากการคลําตรวจในชวงท่ีเลน หรืออาบนาํใหกับสัตวเล้ียง 

รูปท่ี 1 ตอมไขมันท่ีผิวหนังมีการเจริญเติบโตมากกวาปกติ (ลูกศร) 
ความผิดปกติดังกลาวมีลักษณะภายนอกคลายกับเน้ืองอก 

รูปที่ 2 แมวที่มีแผลเรื้อรังบนใบหนา เนื่องจากเปนมะเร็งผิวหนัง

2
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 การมีเลือดออกมาจากอวัยวะสืบพันธุ

 สัตวเลี้ยงมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน เบื่อ
อาหาร เดินกระเผลก ไมยอมเดิน ไมยอมออกกําลังกาย เหน่ือยงาย 
เลียกินนําบอย ปสสาวะบอย เปนตน 

 สัตวเลี้ยงหอบหายใจ ไอ จาม รวมกับการมี หรือไมมีเลือด
กําเดาไหล

 สัตวเลี้ยงทองกางมากกวาปกติ โดยการบวมของทองอาจ
เกิดจากการสะสมของของเหลวภายในชองทอง (ภาวะทองมาน) หรือ
อวัยวะภายในชองทองมีขนาดใหญกวาปกติ เชน ตับโต มามโต หรือ
ตอมนําเหลืองในชองทองบวมโต เปนตน

 สัตวเล้ียงมีอาการถายปสสาวะลําบาก ปสสาวะกระปดกระปอย
หรือปสสาวะเปนเลือด 

 สตัวเล้ียงมอีาการทองเสีย หรอืทองผกูเปนเวลานาน อจุจาระ
เปนสีดําเหลวขน หรืออุจจาระมีเลือดสดปนออกมา 

 การพบการบวมโตของตอมนําเหลือง และอาจพบการบวม
นําบริเวณตําแหนงนั้นรวมดวย 

 นาํหนักตวัลดลง โดยเฉพาะสัตวเล้ียงทีป่วยเปนเนือ้งอกชนิด
รายแรง มกัพบวานาํหนกัตัวของสตัวกลุมนีล้ดลงอยางเห็นไดชดั อาจเปน
เพราะสัตวอยูในภาวะเบื่ออาหาร หรือมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทางชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนในระดับเซลล สงผลใหเซลลไดรับพลังงานไมเพียงพอ
ซึง่ความผิดปกติเหลานีเ้ปนความผิดปกติในกลุมอาการท่ีเปนผลมาจาก
โรคมะเร็ง (paraneoplastic syndrome) 

 สัตวเลี้ยงมีกล่ินปากอยางรุนแรง รวมกับมีนําลายไหลกลืน
อาหารลาํบาก หรอืมเีลอืดออกจากชองปากในชวงระหวางทีก่นิอาหาร 
ซึง่สาเหตุสวนใหญมกัเกิดจากการมีเนือ้งอกอยูภายในชองปาก คอหอย 
หรือหลอดอาหาร

รูปท่ี 3 กอนเน้ือในชองปาก (หัวลูกศร) 
ท่ีเหน่ียวนําใหเกิดเลือดออกในชวงระหวางท่ีสุนัขกินอาหาร

รูปท่ี 4 เลือดท่ีไหลออกมาจากปลายอวัยวะเพศของสุนัขเพศผู (หัวลูกศร)
เนื่องจากมีเนื้องอกอยูที่ตําแหนงโคนของอวัยวะเพศ

 อยางไรก็ตาม สัญญาณเตือนตางๆ เหลาน้ีไมไดเปนเคร่ืองมือ
ทีใ่ชในการตดัสินใจวาสัตวเลีย้งตวันัน้ปวยเปนเนือ้งอก แตเปนเพยีง
ขอมูลพื้นฐานสําหรับเจาของสัตวเลี้ยงใหไดตระหนักวาเนื้องอก
สามารถสงผลใหสัตวแสดงอาการดังกลาวได นอกจากน้ีโรค หรือ
ความผิดปกติประเภทอื่นๆ ก็สามารถสงผลใหสัตวแสดงอาการตาง 
ๆเหลานี้ไดเชนเดียวกัน ดังนั้นการจะยืนยันวาสัตวเลี้ยงของทาน
ปวยเปนเน้ืองอก หรือไมนั้น ตองไดรับการตรวจอยางละเอียดจาก
นายสัตวแพทยตอไป

บรรณานุกรม
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 การตรวจวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) 
โดยทั่วไปนั้นนอกจากการยอมสี H&E แลว การยอมสีพิเศษอื่น ๆ
ก็จัดเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถชวยในการยืนยันผลการวินิจฉัยได
ทั้งการวินิจฉัยหาความผิดปกติของโครงสรางเซลล การตรวจแยก
ชนิดเน้ืองอก หรือการตรวจหาโรคติดเชื้อตาง ๆ

รูปที่ 1A แสดงผลการยอมสีชิ้นเน้ือดวย Gram stain พบแบคทีเรีย
แกรมบวกติดสีมวงรูปรางกลม (ลูกศร) เรียงตัวแบบ short chain

(Tran MP et al., 2008) 

รูปที่ 1B แสดงผลการยอมสีชิ้นเนื้อดวย Gram stain พบแบคทีเรีย
แกรมลบรูปรางแทง (ลูกศร) (แหลงที่มา: https://web.duke.edu/

pathology/Week14/images/large/path9-03.jpg)

รูปที่ 2 แสดงผลการยอมสีดวย Grocott’s methenamine
silver stain (GMS) จากกอนเน้ือบริเวณผิวหนังในสุนัข

พบโครงสราง yeast-like fungus ติดสีดํา เรียงตัวเปนกลุม ๆ 
(หนวยชันสูตรโรคสัตวคณะสัตวแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2017)

รูปที่ 3 แสดงผลการยอมสีชิ้นเนื้อดวยสี Ziehl-Neelson stain 
(Acid fast stain) พบแบคทีเรียในกลุม Acid-fast bacteria

ติดสีแดงออน (ลูกศร) กระจายตัวเปนกลุม ๆ (หนวยชันสูตรโรคสัตว 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2017)
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รูปที่ 4 แสดงผลการยอมสีชิ้นเน้ือดวย Toluidine blue 
พบโครงสรางของ Mast cells ติดสีมวงท่ีบริเวณไซโตพลาสม
ที่มีการสะสมของ granules ภายใน (หนวยชันสูตรโรคสัตว

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2017)

รูปที่ 5 แสดงผลการยอมสีชิ้นเนื้อดวยสี Masson Trichrome 
จากตัวอยางชิ้นเนื้อที่เปนมะเร็งในกลุม Spindle cell sarcoma 

(หนวยชันสูตรโรคสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2017)

- แบคทีเรียแกรมบวกติดสีมวง
- แบคทีเรียแกรมลบติดสีแดง

- แบคทีเรียแกรมบวก
- แบคทีเรียแกรมลบ

1. สีแกรม (Gram stain) 

- โครงสรางติดสีแดงอมมวง (magenta) 
- นิวเคลียสติดสีนําเงิน

- เนื้อเย่ือเบสเมนท (basement 
membrane)
- ไกลโคเจน (glycogen)
- สารเมือก (mucosubstances)
- เชื้อรา (fungus 

2. สี Periodic acid-Schiff stain (PAS)

- เชื้อราติดสีดํา 
- พื้นหลัง (background) ติดสีเขียว

- เชื้อรา (fungus)3. สี Grocott’s methenamine silver stain (GMS)

- แบคทีเรียรูปรางแทง (bacilli) ติดสีแดงออน 
- พื้นหลังติดสีนําเงิน

- Acid-fast bacteria ไดแก 
Mycbacterium spp.

4. สี Ziehl-Neelson stain (acid fast stain)

สียอมทั่วไป
โครงสรางและการติดสี

โครงสรางที่ติดสี การติดสี

ตัวอยางสียอมท่ัวไป

ตัวอยางสียอมสําหรับเนื้องอก

สียอมสําหรับเน้ืองอก
โครงสรางและการติดสี

กลุมเนื้องอกที่ติดสี การติดสี

- Mast cells พบแกรนูลติดสีมวง 
(purple) ภายในไซโตพลาสม
- พื้นหลังติดสีฟา

วินิจฉัยมะเร็ง Mast cell tumor 1. สี Toluidine blue

- คอลลาเจนติดสีฟา
- กลามเนื้อ ไซโตพลาสม และเม็ดเลือดแดง
ติดสีแดง
- นิวเคลียสติดสีดํา

 วินิจฉัยแยกโครงสรางคอลลาเจน
 (collagen) และกลามเนื้อเรียบ
(smooth muscle) ซึ่งในกรณีที่
การยอมสี H&E เพียงอยางเดียวไม
สามารถชวยในการวินิจฉัยแยกได

2. สี Masson Trichrome

- เมลานินติดสีดํา
- นิวเคลียสติดสีแดง

 นิยมใชยอมตรวจหาเมลานิน
 (melanin) ในกรณีที่สงสัยเนื้องอก
Melanoma

3. สี Masson Fontana
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การยอมสีดวยวิธีอิมมูนโนฮิสโตเคมี

 การตรวจวินิจฉัยดวยวิธีอิมมูนโนฮิสโตเคมี อาศัยหลักความ
จําเพาะระหวางแอนติบอดี้ (antibody) และแอนติเจน (antigen)
ที่ปรากฏอยูบนผิวเซลล ภายในเซลล หรือนิวเคลียส โดยอาศัยเอนไซม
ทีม่กีารทาํปฏกิริยิากบัสารตัง้ตน จนเกิดการปรากฏของสทีีต่าํแหนงของ
เน้ือเยือ่ จากหลักการดงักลาวทาํใหชวยยนืยันการวนิจิฉยัโรคไดในกรณี
ที่ไมสามารถตรวจไดจากการยอมสี H&E ทั่วไป ชิ้นเน้ือที่สามารถสง
ตรวจดวยวธิดีงักลาวนี ้สามารถเกบ็ตวัอยางดวยเทคนคิ Fresh frozen
section, cytological preparation, formalin-fi xed tissues, paraffi n
embedding tissues, หรือ fi ne needle aspiration เปนตน
 ปจจุบันหนวยชันสูตรโรคสัตวไดมีการนําวิธีการดังกลาวมา
ใชในการวินิจฉัยทั้งในโรคติดเชื้อ เชน PRRSV และ PCV-2 ในสุกร 
เพื่อตรวจหาเช้ือไวรัสกอโรคจากตัวอยางอวัยวะท่ีมีการติดเชื้อ หรือ
งานบริการตรวจเนื้องอกหรือมะเร็งท่ีมีการแปลผลไดยาก จากการใช
แอนติบอด ีCytokeratin และ Vimentin ในการแยกกลุมของเนือ้งอก 
เนื่องจากเซลลเนื้องอกมักมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางของเซลลไปจาก
ปกติ การใชแอนติบอดีที่มีความจําเพาะตอ Tumor markers นั้น ๆ
กจ็ะทาํใหทราบกลุมเซลลเนือ้งอกได โดยผลการยอมสจีะใหผลสนีาํตาล 
(จาก DAB reagent) และโครงสรางพื้นหลังเปนสีฟา เชนเดียวกับการ
ตรวจหาเชื้อไวรัส ซึ่งจะใหผลติดสีนําตาลในเซลลแมโครเฟจที่มีการ
ติดเชื้อ เปนตน
 ผูท่ีสนใจสามารถติดตอเขารับบริการจากหนวยชันสูตรโรคสัตว 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับ
งานบริการ สามารถติดตอไดที่หนวยชันสูตรโรคสัตวไดทุกวันทําการ 
(จันทร-ศุกร) เวลา 08.30-16.30 น.

รูปที่ 6 แสดงผลการยอมสีชิ้นเน้ือดวยวิธีอิมมูนฮิสโตเคมี (immunohistochemistry) จากตัวอยางเนื้องอกเตานมในสุนัข โดยใชแอนติบอดี 
Vimentin (รูป A) และ Cytokeratin (รูป B, ลูกศร) เซลลที่ติดสีนําตาลของ Vimentin และ Cytokeratin จะบงชี้ถึงโครงสรางเซลลที่เปนกลุม 

Mesenchymal cells และ Epithelial cells ตามลําดับ (หนวยชันสูตรโรคสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2017)
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pakkanut.vet@gmail.com

 นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศตางตองการ
มาสมัผสัความนารกัของชางไทย ปางชางจงึเปนหนึง่ในแหลงทองเทีย่ว
ยอดนิยม จงัหวัดเชียงใหมนบัเปนจังหวัดทีม่ชีางเล้ียงมากท่ีสดุในประเทศ 
โดยมีปางชางเพ่ือการทองเท่ียวกวา 80 ปางชาง ซ่ึงมีชางรวม 900 กวาเชือก
มทีัง้ปางชางขนาดเลก็ทีม่ชีางเพยีงไมกีเ่ชอืกไปจนถงึปางชางขนาดใหญ
ทีม่ชีาง 30-80 เชอืก ปางชางสวนใหญตัง้อยูในอาํเภอแมแตงและอาํเภอ
แมวาง บางสวนตัง้อยูในอาํเภอแมรมิ อาํเภอหางดง อาํเภอแมออน และ
อาํเภอแมแจม ซึง่สวนใหญใชเวลาเดินทางไปเพียง 60-90 นาทจีากตัวเมอืง
ก็จะไดพบกับปางชางในบรรยากาศธรรมชาติ เน่ืองจากปางชางมักอยู
ใกลกับปาและแมนํา 
 กิจกรรมในปางชางนั ้นมีหลากหลายประเภท นอกจาก
กิจกรรมที่คนไทยคุนเคยกันดีอยางการปอนอาหารชาง ดูชางอาบนํา
ดโูชวชาง และข่ีชางแบบใสแหยง (เกาอ้ีบนหลังชาง) แลว ยงัมกีจิกรรมอ่ืน
ที่นักทองเที่ยวตางประเทศชื่นชอบอีกมากมาย เชน ขี่ชางแบบไมใส
แหยงหรือขี่ชางหลังเปลา ดูแลชาง ฝกเลี้ยงชางแบบควาญชาง และ
เปนอาสาสมัครดูแลชาง เปนตน การดูโชวชางนั้นทําใหนักทองเที่ยว
ไดเหน็ถึงความสามารถของชางและไดรบัความรูทีน่าสนใจเก่ียวกับชาง 
ชางที่นํามาโชวมักเปนชางเด็ก ซึ่งมีความนารักสดใสและขี้เลน เพื่อให
โชวสรางความบันเทิงใหกับผูชม ภายในเวลาการโชวนาน 45-60 นาที 
ชางจะแสดงความสามารถในการฟงคําสั่งของควาญชาง เก็บของ เตน 
เลนดนตรี เตะฟุตบอล และวาดรูป เปนตน และอาจมีชางโตเต็มวัยที่
สามารถโชวทักษะการชักลากไม ซึ่งชางไทยเคยทํามาในอดีตใหชมกัน
อีกดวย ภายหลังการดูโชวชาง นักทองเที่ยวสามารถปอนอาหารและ
ถายรูปกับชางได สําหรับปางชางที่มีการขี่ชางแบบใสแหยงนั้น จะให
นักทองเที่ยวนั่งบนแหยงเชือกละ 1-2 คน และควาญชางจะขี่ชางให
เดนิไปตามเสนทาง ผานปาและแมนาํ ใหนกัทองเทีย่วไดเพลดิเพลนิกับ
ธรรมชาต ิการขีช่างอาจใชเวลานาน 15-60 นาท ีแลวแตความตองการ
ของนักทองเที่ยว สวนปางชางที่มีการขี่ชางหลังเปลาหรือฝกเลี้ยงชาง
แบบควาญชาง นักทองเท่ียวจะไดขี่ชางหรือเดินปาไปพรอมกับชาง 

อาบนําชางในแมนํา เลนโคลนกับชาง หรือทํากอนสมุนไพรใหชางกิน 
โดยปางชางจะมผีูใหขอมูลชางกบันกัทองเทีย่วและชวยดูแลตลอดการ
ทําโปรแกรมคร่ึงวัน หรือ 1-2 วัน ซึ่งชางในปางชางประเภทน้ีมักเปน
ชางที่เชื่อง นิสัยดี สามารถใหนักทองเที่ยวสัมผัสไดอยางใกลชิดโดยไม
ทําอันตราย กิจกรรมน้ีเปนที่ชื่นชอบของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ
เปนอยางมาก เพราะนอกจากจะไดใชเวลาอยูกบัชางเปนเวลานานแลว 
ยงัไดรบัความรูความเขาใจเกีย่วกบัวถิชีวีติของชางและควาญชางอกีดวย 
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 อีกหนึ่งกิจกรรมในปางชางคือการใหนักทองเที่ยวมาเปน
อาสาสมัครดูแลชาง นักทองเที่ยวสามารถชวยควาญชางอาบนําชาง 
เตรียมอาหารใหชาง และทําความสะอาดพื้นที่อยูอาศัยของชาง ซึ่งมี
ทัง้โปรแกรมระยะสัน้และระยะยาวตามความสมคัรใจของนกัทองเทีย่ว
 นอกจากกิจกรรมท่ีเก่ียวกับชางแลว ภายในปางชางและบริเวณ
ใกลเคียงยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ ไมวาจะเปนลองแพไมไผ ลองแพยาง 
นั่งวัวเทียมเกวียน เยี่ยมชมหมูบานชนเผา ดูโชวควาย เรียนรูการทํานา 
ขับรถ ATV และโหนสลิง (zip line) เปนตน นอกจากน้ียังมีรานอาหาร 
โรงแรม และบานพักที่อยูในชุมชนชนบท (home stay) อีกมากมายท่ี
อยูไมไกลจากปางชาง 

 หากตองการไปเที่ยวปางชาง สามารถศึกษาขอมูลกิจกรรม
ไดจากเว็บไซตของปางชาง หรือเว็บไซตของบริษัทนําเที่ยวตางๆ เพื่อ
หาปางชางที่เหมาะสมกับความตองการ จากน้ันจึงติดตอสอบถามเพื่อ
ทําการจองโปรแกรม ปางชางจึงจะสามารถแจงนักทองเที่ยวไดวาควร
เดินทางไปปางชางอยางไร เนื่องจากหลายปางชางไมมีปายบอกทาง
หรือปายชื่อปางชางอยูเลย นักทองเที่ยวจะตองเดินทางมากับรถของ
ปางชางหรือบริษัทนําเที่ยวเทานั้น แตหากพบเห็นปายชื่อปางชาง 
กส็ามารถเขาไปสอบถามการทํากจิกรรมกับเจาหนาทีใ่นปางชางไดเลย
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 โดยปางชางทีน่าไปเทีย่วนัน้ ควรเปนปางชางทีใ่หความสาํคญั
กบัสขุภาพและสวสัดภิาพของชาง อาจสงัเกตไดงาย ๆ  จากสภาพรางกาย
ภายนอกของชาง ซึง่ควรมีความสมบูรณ ไมอวนหรือผอมจนเกินไป ไมมี
บาดแผลตามรางกาย และมคีวามราเรงิ ไมงวงซมึหรอืดอูอนเพลีย รวม
ทั้งสามารถสังเกตจากสภาพที่อยูอาศัยของชาง ซึ่งควรมีความสะอาด
มรีมเงาไวบงัแดดและฝนใหกบัชางอยางเพยีงพอ เปนตน นอกจากนีป้าง
ชางทีด่คีวรคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทองเท่ียว และการใหบรกิาร
ที่ดีดวย ไดแก มีบุคลากร เชน ควาญชางหรือผูใหขอมูล อยูกับนักทอง
เทีย่วตลอดเวลาขณะทํากจิกรรมกับชาง มวีสัดอุปุกรณทีเ่หมาะสมสําหรบั
การข่ีชาง เชน วัสดุจับยึดสําหรับการขี่ชางหลังเปลา แหยงท่ีมั่นคงแข็ง
แรงสําหรบัการข่ีชางแบบใสแหยง และมเีครือ่งมอืหรือมาตรการควบคมุ
ชาง เพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายกับนักทองเท่ียว เปนตน

 การไปเที่ยวปางชาง จึงเหมาะกับการไปหาประสบการณ
ใหมของตนเอง การไปเท่ียวสนุกสนานกับเพื่อน และการใชเวลา
รวมกับครอบครัว รวมถึงการเปนเจาบานพาแขกตางบานตางเมือง
ไปเที่ยว ปางชางก็ถือเปนอีกหน่ึงทางเลือกที่ตองสรางความประทับ
ใจไดอยางแนนอน ซึง่การไปเทีย่วปางชางจะชวยใหชางและปางชาง
อยูคูกับคนไทยตอไปนานๆอีกดวย
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 3. ลกูมาแรกคลอดทีเ่กดิจากแมมาทีไ่มเคยทาํวคัซีนบาดทะยกั 
พบวามีความเสี่ยงตอการติดเชื้อบาดทะยักไดมากเชนกัน

ม้าที่ติดเชื้อบาดทะยักจะมีอาการอย่างไร ?
 โดยสวนใหญมาจะแสดงอาการของโรคบาดทะยักในชวง 
7 – 14 วันหลังจากเกิดบาดแผล (ไดรับเชื้อ) ในบางตัวอาจนานถึง 21 
วัน โดยมาจะแสดงอาการคือ 

 มาจะมีความไวตอสิ่งกระตุนรอบตัวมากข้ึน มักเกิดการหด
เกร็งและกระตุกของกลามเนื้อโดยทั่วไป โดยเฉพาะกลามเน้ือบริเวณ
ขางแกมที่ชวยสําหรับการเคี้ยวอาหาร (masseter muscle) ทําให
ขยับขากรรไกรไดลดลง มีการเกร็งของกลามเนื้อสวนคอ ลําตัว ลงไป
ถึงขา หูชี้ขึ้นไปดานหลัง รูจมูกบาน ยืดหัวเงยหนาขึ้น หางชี้ กาวเดิน
แบบเกร็ง 

โรคบาดทะยักในม้า 
“หมอครบั มา้เปน็บาดทะยกัไดด้ว้ยเหรอครบั ????”

น.สพ.ศุภวิชญ์  นิลธิเสน
โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่  ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : supphavit_n@cmu.ac.th

บาดทะยักคืออะไร ?
 โรคบาดทะยัก มีสาเหตุมาจาก สารพิษที่ถูกสรางขึ้นจาก 
แบคทีเรีย ที่มีชื่อวา Clostridium tetani ซึ่งเปนแบคทีเรียแกรมบวก 
เจริญไดในสภาวะท่ีไมมอีากาศหรือออกซิเจนเทานัน้ และสามารถสราง
สปอรซึ่งชวยใหทนทานอยูในสิ่งแวดลอมไดนานหลายป 

รูป A ลักษณะรูปรางของเช้ือ Clostridium tetani 
เม่ือสองดวยกลองจุลทรรศน

 ท้ังน้ีสารพิษดังกลาวจะมีผลไปยับย้ังการหล่ังของสารส่ือประสาท
ท่ีมีหนาท่ียับย้ังกระบวนการส่ือประสาท (Inhibitory neurotransmitters) 
ทาํใหรางกายของมาอยูในสภาวะถกูกระตุนมากกวาปกต ิและทีส่าํคญั 
“มาเปนสัตวที่ไวตอโรคบาดทะยักมากกวาสัตวชนิดอื่น” ดังนั้น มาจึง
มคีวามเส่ียงตอการเกิดโรคบาดทะยักและมีโอกาสเสียชวีติมากกวาเม่ือ
เปรียบเทียบกับสัตวชนิดอ่ืน

ม้าของคุณเสี่ยงต่อการติดเช้ือบาดทะยักหรือเปล่า ?
 1. มาท่ีตดิเชือ้บาดทะยกัสวนใหญมกัจะเปนมาทีไ่มมปีระวตักิาร
ทําวัคซีนบาดทะยักมากอน หรือเคยทําวัคซีนมาแลวแตทําไมครบ
กระบวนการทําวัคซีน หรือไมไดฉีดวัคซีนเพื่อกระตุนภูมิคุมกันตอโรค
บาดทะยักประจําป
 2. มาที่เลี ้ยงไวในพื้นที่ที ่มีความเสี่ยงตอการเกิดบาดแผล
โดยเฉพาะแผลที่มีลักษณะลึก เชน ถูกของมีคมแทง แผลลักษณะนี้มัก
จะทําใหอากาศเขาไปไมถึงดานในของแผล แผลท่ีกีบของมา หรือแม
กระท่ังมาที่มีปญหาเปนฝในกีบ

รูป B ลักษณะทาการเหยียดเกร็งของมาที่ติดเชื้อบาดทะยัก้
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 มเีหงือ่ออกทัว่ท้ังตวั หายใจเรว็ มไีข กนิอาหารลาํบาก อาจมี
นาํลายไหลมาจากปาก บางตัวอาจมีการเกร็งคางของขากรรไกร (lock jaw)
มาที่มีอาการรุนแรงมากอาจลุกขึ้นเดินไมได มีการนอนแบบเหยียด
เกร็งกลามเนื้อ บางรายอาจมีอาการชัก มาปวยที่แสดงอาการรุนแรง
ในลักษณะนี้ มักจะเสียชีวิตในเวลาตอมา

เมื่อสงสัยว่าม้าเป็นบาดทะยักควรทําอย่างไร ?
 สวนใหญมาที่ติดเชื้อบาดทะยักจะแสดงอาการที่มีความ
จาํเพาะกับโรค การเก็บตวัอยางเพือ่เพาะเช้ือแบคทเีรยีตองใชกระบวน
เกบ็ตวัอยางทีม่คีวามจาํเพาะ และใชเวลานาน ดงันัน้หากมาของทานมี
ความเสีย่งตอการตดิเช้ือบาดทะยกัและแสดงอาการเหมอืนดงัท่ีไดกลาว
ไปขางตน ทานควรปรึกษาสัตวแพทยโดยเร็ว และในระหวางนัน้ควรให
มาพกัอยูสถานทีเ่งยีบและสงบ อาจใชกอนสําลีอดุหรูวมกบัใสหนากาก
กันแมลง เพื่อลดการกระตุนจากสิ่งแวดลอมกอนเบ้ืองตน 

เราสามารถป้องกันโรคบาดทะยักได้อย่างไร ?
 มาท่ีติดเช้ือบาดทะยักมักมีการพยากรณของโรคท่ีไมดี สวนใหญ
มักจะเสียชีวิต อยางไรก็ตามสามารถปองกันไดโดยการฉีดวัคซีน
ตอโรคบาดทะยักใหกับมาของทาน อยางเหมาะสมและครบถวน 

 พบการโผลยืน่ออกมาของหนังตาท่ีสาม (third eyelid) จาก
บริเวณหัวตา (รูป C) 

รูป C การโผลยื่นออกมาของหนังตาที่สาม (third eyelid) 
จากบริเวณหัวตาของมาติดเชื้อบาดทะยัก

 โดยสามารถแบงวิธีการฉีดวัคซีนตอโรคบาดทะยักตามอายุ
และประวัติการไดรับวัคซีนตอโรคบาดทะยักของมา ไดดังน้ี (อางอิงจาก 
American Association of Equine Practitioners)
 
 มาโต ที่มีประวัติเคยไดรับวัคซีนบาดทะยัก : ควรฉีดวัคซีน
บาดทะยักกระตุนเปนประจําทุกป และมาที่ไดรับบาดแผลหรือไดรับ
การผาตดั ในชวงมากกวา 6 เดอืนหลงัจากฉดีกระตุนวคัซนีเขม็สดุทาย 
ควรฉีดกระตุนวัคซีนบาดทะยักอีกคร้ังทันที
 มาโต ที่ไมเคยไดรับ หรือไมทราบประวัติการไดรับวัคซีน
บาดทะยัก : ฉีดวัคซีนบาดทะยักแบบ 2 เข็ม โดยวัคซีนเข็มท่ีสอง (เข็มกระตุน) 
หางจากวัคซนีเขม็แรกประมาณ 4 – 6 สปัดาห จากนัน้ฉดีวคัซนีกระตุน
เปนประจําทุกป
 แมมาทอง ที่มีประวัติเคยไดรับวัคซีนบาดทะยัก : ควรฉีด
วัคซีนบาดทะยัก 4 – 6 สัปดาห กอนคลอด
 แมมาทอง ทีไ่มเคยไดรบั หรอืไมทราบประวตักิารไดรบัวคัซีน
บาดทะยัก : ควรฉีดวัคซีนบาดทะยักแบบ 2 เข็ม โดยวัคซีนเข็มท่ีสอง 
(เข็มกระตุน) หางจากวัคซีนเข็มแรก 4 – 6 สัปดาห จากนั้นฉีดวัคซีน
บาดทะยักอีกคร้ังที่ 4 – 6 สัปดาห กอนคลอด
 ลูกมา ที่มีประวัติเคยไดรับวัคซีนบาดทะยัก : ฉีดวัคซีน
บาดทะยักแบบ 3 เข็ม โดยวัคซีนเข็มแรกเริ่มตนที่อายุ 4 – 6 เดือน 
วัคซีนเข็มที่สองหางจากวัคซีนเข็มแรกประมาณ 4 – 6 สัปดาห วัคซีน
เข็มที่สามควรฉีดที่อายุ 10 – 12 เดือน จากน้ันฉีดวัคซีนกระตุนเปน
ประจําทุกป
 ลูกมา ที่ไมเคยไดรับ หรือไมทราบประวัติการไดรับวัคซีน
บาดทะยัก : ฉีดวัคซีนบาดทะยักแบบ 3 เข็ม โดยวัคซีนเข็มแรกเริ่มตน
ที่อายุ 3 – 4 เดือน วัคซีนเข็มที่สองหางจากวัคซีนเข็มแรกประมาณ 
4 – 6 สัปดาห วัคซีนเข็มที่สามควรฉีดที่อายุ 10 – 12 เดือน จากนั้น
ฉีดวัคซีนกระตุนเปนประจําทุกป
 มาทีเ่ปนบาดทะยักแลวตอมาหายจากโรคได : ฉดีวัคซีนกระตุน
เปนประจําทุกป 
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รูป D ตัวอยางวัคซีนปองกันโรคบาดทะยักที่ใชกันอยูในปจจุบัน
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 หากจะกลาวถึงประเด็นรอนในวงการปศุสตัวคงหนีไมพน
เร่ืองปญหาการด้ือยาปฏิชวีนะของเช้ือแบคทีเรยี ซึง่เปนประเด็นทีค่งตอง
พดูคยุกนัในหลายภาคสวน ผลกระทบไมเพยีงแตในสตัวเทานัน้ แตเปน
ที่ทราบกันดีแลววามีผลกระทบตอมนุษยเราดวย บทความนี้จะกลาว
ถึงเสนทางการไดมาซึ่งยาปฏิชีวนะ สถานการณกดดันเรื่องการดื้อยา
ของภาครัฐ รวมถึงแนวนโยบายการใชยาปฏิชีวนะในสัตว ตอเนื่องถึง
ทางรอดทางเลอืกหากมนีโยบายทีเ่ขมขนเรือ่งการลดหรอืการเลกิใชยา
ปฏิชีวนะในปศุสัตว 

 ในอดีต Alexander Fleming เปนบุคคลแรกที่คนพบเชื้อรา
Penicillium ซึ ่งตอมานํามาสกัดเปนยาปฏิชีวนะ (เพนนิซิลลิน)
ในป ค.ศ. 1910 ในตอนนั้นเราดีใจกันมาก แตทานไดพูดเอาไววา 
“วันหนึ่งอันตรายอาจจะมาถึงถายาเพนนิซิลลินสามารถหาไดงาย” 
ในตอนนั้นไมมีใครเขาใจแตตอนนี้เปนที่พูดกันอยางกวางขวาง นั้นคือ 
ปญหาการด้ือตอยาปฏิชีวนะ เมื่อมีการขายยาปฏิชีวนะเพ่ือใชในสัตว
เพิ่มข้ึน (รูปที่1) ซึ่งอาจจะถูกตองหรือไมดวยน้ัน เปนปจจัยที่สําคัญ
อันหนึ่งในการที่สามารถทําใหเชื้อโรคเกิดการด้ือยา การด้ือยา คือ ยา
ปฏิชีวนะไมสามารถฆาเช้ือโรคน้ันๆ ได และในเชิงธุรกิจ การผลิตยา
ขึ้นมาแตละตัวคอนขางใชงบประมาณสูง ซึ่งหากผลิตออกมาแลวเช้ือ
โรคมีการดื้อยาน้ันๆ บริษัทที่ผลิตยาก็ขายยาไมไดตามเปา และเกิด
การขาดทุนตามมา ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งเปนขอมูลการผลิตในแตละป 
ตัง้แตป ค.ศ. 1920-2010 จะเหน็ไดวาในชวงป ค.ศ. 1930-1980 มกีาร
ผลิตยาปฏิชีวนะตัวใหมๆ อยางตอเนื่อง แตหลังจากป ค.ศ.1990 ไมมี
การผลิตยาปฏิชีวนะตัวใหมๆ ออกมาเลย สืบเนื่องจากสาเหตุที่สําคัญ
คือ ปญหาการด้ือยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียนั่นเอง 

รูปที่ 1 แสดงการขายยาปฏิชีวนะแตละชนิดที่ใชในสัตว 
ที่มา : WHO
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รูปที่ 2 แสดง timeline ของการผลิตยาปฏิชีวนะตั้งแต ป ค.ศ. 1920-2010
ที่มา : World Economic Forum

 นอกจากนีใ้นเอเชียยงัมกีารใชยาปฏชิวีนะในปศสุตัวคอนขางสงูเมือ่เทยีบกบัในทวปีอืน่ (รปูที3่) ซึง่สงผลตอสถานการณการดือ้ยาของเชือ้
แบคทีเรียเปนอยางมาก 

รูปที่ 3 แสดงปริมาณการใชยาปฏิชีวนะในสัตว
ที่มา: Global antimicrobial consumption in livestock in milligrams per 10 km2  (van Boeckel et al., 

Proc Natl Acad Sci USA. 2015 May 5;112(18):5649-54)
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 ในอดีตที่เริ่มมีการตรวจหาเชื้อโรคที่มีการดื้อยาปฏิชีวนะสวนใหญจะเปนการดื้อยาของเชื้อโรคกับยาปฏิชีวนะเพียงไมกี่ตัวแตปจจุบัน
มีการดื้อยาของเชื้อโรคตอยาปฏิชีวนะหลายตัว หรือเรียกวา Multi-drug resistant นอกจากนี้เชื้อแบคทีเรียดังกลาวยังสามารถถายทอดยีนสดื้อยา
ไปยังเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นๆ ผานกลไกไดหลายกลไกจึงทําใหการแพรกระจายของเชื้อดื้อยามีอยางกวางขวางทั่วโลก และจากการประเมินของ
นักวิชาการพบวา ถึงแมปจจุบันสาเหตุการตายของคนจะมาจากโรคมะเร็ง แตในป ค.ศ. 2050 จะมีคนตายเพราะเชื้อด้ือยาสูงถึง 10 ลานคนท่ัวโลก 
และเปนคนในเอเชียถึง 4,730,000 คน (รูปท่ี4)

รูปที่ 4 การคาดการณสาเหตุการตายของมนุษยที่เกิดจากการดื้อยา
ที่มา : Belfast Telegraph
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 จะเห็นไดวาประชากรโลกมีความตระหนักถงึปญหาดังกลาว
อยางกวางขวาง ซึง่มีองคกรระดับโลกใหความสําคญัและชวยกันสงเสริม
มาตรการเพ่ือลดปญหาการด้ือยาปฏิชีวนะที่อาจจะพบในอนาคตโดย
องคกรเหลานี้ประกอบดวย WHO, OIE และ FAO ซึ่งองคกรเหลานี้
พยายามหาวธิใีนการลดปญหาดงักลาว เชนการสงเสรมิความรู การกดดนั
ประเทศสมาชิกใหมีการลดการใชยาปฏิชีวนะ กดดันรานอาหารใหญๆ 
เชน ราน KFC ไมใหใชแหลงวตัถดุบิทีม่กีารใชยาปฏิชวีนะ และอาจจะรวม
ทัง้การกดีกนัทางการคาระหวางประเทศกเ็ปนได สาํหรบัประเทศไทยได
มกีารจดัประชมุสภาวชิาชพีทีเ่กีย่วของกับการใชยาปฏชิวีนะ ประกอบดวย
แพทย พยาบาล เภสัชศาสตร ทันตแพทย และสัตวแพทย โดยมี
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนแกนนํา
เพือ่วางมาตรการนโยบายในการใชยาปฏชิวีนะอยางสมเหตผุล และตัง้
คณะกรรมการเขามาดแูลและกาํหนดนโยบายดานการใชยาปฏชิวีนะอยาง
สมเหตุผล สําหรับปศุสัตวซึ่งถือวาเปนสาเหตุหนึ่งในการทําใหเกิดการ
ดือ้ยาไดมีพระราชบัญญัติหามใชยาปฏิชีวนะเพ่ือเสริมการเจริญเติบโต
หรือ Growth promotor ที่ผสมลงในอาหารสัตวเรียบรอยแลว ซึ่งใน
ปจจบุนักาํลงัมกีารพดูคุยกนัถงึเร่ือง การใชยาปฏชิวีนะเพือ่ปองกนั ซึง่หาก
มกีารหามใชเพ่ือปองกนัจริง เกษตรกรดานปศสุตัวจะตองมกีารปรบัตัว 
 การปรบัตัวทีส่าํคญัหลงัมกีารเขมงวดเรือ่งการใชยาปฏชิวีนะ
คือ หนึ่ง ปรับตัวที่ตัวเกษตรกรกอน เปนท่ีทราบกันดีวาเมื่อมีสัตวปวย
เกษตรกรจะนึกถึงยาปฏิชีวนะเปนลําดับแรกๆ ดังนั้นการปรับเปลี่ยน
ทัศนะคติของเกษตรกรจึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ ซึ่งจะตองควบคูกับ
การใชความรูดวยเพราะจากการศกึษา KAP analysis คอืการศกึษาความ
รู (Knowledge) ทัศนะคติ (Attitude) และ การปฏิบัติอยางถูกตอง 
(Practice) ของเกษตรกรตอยาปฏิชวีนะพบวาเกษตรกรผูเลีย้งสุกรยังมี
ความรูเรือ่งการใชยาปฏิชวีนะไมถกูตอง เชน ยาปฏิชวีนะคือยาแกอกัเสบ 
ยาปฏิชวีนะสามารถรักษาโรคท่ีเกิดจากเช้ือตางๆได หรือเม่ือฉดียาแลว
สามารถปองกนัโรคไดยาวนาน และทีส่าํคญัคอื มคีวามเชือ่วาการใชยา
ปฏชิวีนะจะเปนประกนัความเส่ียงทีจ่ะเกดิขึน้ เปนตน สอง การปรับตวั
ทีส่าํคญัอกีประการคือ ปรบัตวัทีต่วัสตัว โดยการปรบัปรงุการจดัการตอ
สัตวที่ดี สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือสุขภาพของตัวสัตว การเสริมสุขภาพของ
ตวัสตัวทีด่ปีระกอบดวย สิง่แวดลอมรอบๆ ตวัสตัวทีส่าํคญัคอื อณุหภมู ิ
เปนท่ีทราบกนัดีวาสกุรในแตละชวงอายมุคีวามตองการอณุหภมูติางกนั 

เชน ลูกสุกรตองการอุณหภูมิสูง และตองการอุณหภูมิตําลงเร่ือยๆ เมื่อ
อายุสงูขึน้ โจทยคอืทาํอยางไรอุณหภูมถิงึจะเหมาะสมกับสกุรแตละชวง
อายุ ในโรงเรือนแบบปด หรือ Evaporative system นาจะสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิไดงายกวาโรงเรือนแบบเปด ซึ่งอุณหภูมิมักเปล่ียนไป
ตามสภาพแวดลอม ดังนั้นการควบคุมอุณหภูมิของฟารมสุกรแบบเปด
จึงตองมีการควบคุมอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอากาศรอน 
เชน การเพ่ิมพัดลม หรือการทําสวมนําภายในคอกเปนตน สิ่งแวดลอม
รอบตัวสัตวที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ ความสะอาดของคอก จากมูล
สตัว ซึง่นอกจากนีจ้ะเปนสิง่แวดลอมทีร่บกวนสขุภาพของสตัวโดยตรง
จากแกสแอมโมเนียแลว ในมูลสัตวอาจมีเชื้อโรคกอโรคดวย ดังนั้นการ
ทาํความสะอาดและใชนาํยาฆาเช้ือทีม่ปีระสิทธภิาพจะชวยลดปญหาดัง
กลาวลงได สดุทายคอื การแยกตวัสตัวทีป่วยในโรงเรอืน ซึง่อนันีถ้อืเปน
ประเดน็ท่ีไมควรมองขาม ถงึแมโรงเรอืนแบบปดจะควบคมุอณุหภมูไิด
ด ีแตปญหาคือหากมีตัวปวยเกิดข้ึนการแยกเล้ียงเปนส่ิงสําคัญ นอกจากน้ี
จดุทีท่าํการแยกก็สาํคญัเชนกนั นัน้คอืตาํแหนงของคอกภายในโรงเรอืน
ตองแยกตัวปวยไปคอกที่ใกลพัดลม ไมใชไปอยู หนาแพด เปนตน
สาม คือ การใชความสําคัญของสัตวแพทยควบคุมฟารม ปจจุบันอาจพูดได
วาสัตวแพทยควบคุมฟารมมีบทบาทนอยในฟารม สวนหนึ่งอาจจะมี
ไมเพียงพอ อีกสวนคือความนาเชื่อถือและองคความรู แตปฏิเสธไมได
วาสัตวแพทยรูเรื่องยามากท่ีสุด ดังนั้นหากจะมีการใหความรูเรื่องการ
ใชยาอยางสมเหตุผล ก็ตองผานสัตวแพทย นอกจากจะตองมีหนาที่ใน
การตัดสนิใจใชยาในฟารมแลว ยงัสามารถแนะนําการใชยาอยางถูกตอง
อีกดวย สุดทายคือ การเสริมสรางภูมิคุมกันของสัตวผานการทําวัคซีน 
การทําวัคซีนอยางสมําเสมอในโรงที่สําคัญๆ จะทําใหสัตวมีภูมิคุมกัน
ที่สูงและสามารถปองกันโรคตางๆ ที่จําเพาะ รวมถึงหากสัตวไมติดเชื้อ
โรคเพราะมภีมูคิุมกนัแลว สขุภาพโดยรวมของสตัวกจ็ะดขีึน้ สงผลใหเกดิ
การติดเช้ือไดยากข้ึน หรอืเม่ือตดิเช้ือโรคก็สามารถกําจดัเช้ือโรคออกไป
ได ทาํใหสตัวไมปวย ซึง่ปจจุบนัทางภาครัฐพยายามผลักดันเร่ือง Auto 
genous vaccine หมายถึง วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อโรคที่เกิดขึ้นภายใน
ฟารมนัน้ๆ และหากนาํมาใชกจ็ะมีภมูขิองเช้ือนัน้เปนการปองกันโรคใน
ฟารมได นอกจากน้ียงัพบกลุมผลิตภัณฑทีส่ามารถนํามาทดแทนการใช
ยาปฏิชีวนะ (รูปที่5) เชน กรดอินทรีย โปรไบโอติก พรีไบโอติก เปนตน 
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รูปที่ 5 กลุมผลิตภัณฑที่สามารถนํามาทดแทนการใชยาปฏิชีวนะ
ท่ีมา : Spring P and Privulescu M, 2007

 สุดทายการลดการใชยาปฏิชีวนะในฟารมเพื่อลดปญหา
การดื้อยากับภาคปศุสัตว มีองคประกอบท่ีสําคัญอยู 3 ประการ คือ
(1) เจาของฟารม ตองมีความรู ทัศนะคติ และการปฏิบัติอยางถูกตอง
เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ 
(2) สตัวบาล คนงานภายในฟารม ตองปรบัเปลีย่นทศันะคต ิโดยเฉพาะ
เวลาพบปญหา ใหนึกถึงแกการจัดการกอนการใชยา 
(3) สัตวแพทย ตองมีบทบาทที่สําคัญในการใชยาอยางสมเหตุผล 
โดยการนําเสนอวธิกีารใชยาทีถ่กูตองใหกบับคุลากรตางๆ ภายในฟารม
สดุทายปญหาการใชยาปฏิชวีนะท่ีไมถกูตองภายในฟารมไมสามารถ
แกไขไดผานการกระทําของกลุมคนใดกลุมคนหนึ่ง แตหากตองมี
หลายภาคสวนชวยกัน ขอบคุณครับ

บรรณานุกรม
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/health/infographic-
 superbugs-pose-higher-risk-than-cancer-34729344. 
 html
https://www.sott.net/article/331600-700000-lives-a-year- 
 How-Big-Pharma-fuels-the-superbug-health-crisis
Global antimicrobial consumption in livestock in milligrams
 per 10 km2  (van Boeckel et al., Proc Natl Acad Sci
 USA. 2015 May 5;112(18):5649-54)
World Economic Forum, 2016
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ไขคิว.......ภัยเงียบจากสัตวสูคน
สพ.ญ.ดวงหทัย  สายปินตา

โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์

ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ : duanghathai.s@cmu.ac.th

 ไขคิว หรือ Q fever  เปนโรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อ
แบคทเีรียคอกเซยีลลา (Coxiella burnetii)  ซึง่พบไดทัว่โลก โรคไขควิ
เปนโรคสาํคญัทีต่ดิตอจากสตัวสูคน โดยในสตัวทีต่ดิเชือ้ จะแสดงอาการ
อยางชัดเจนในโคและแพะ โดยจะแสดงอาการแทงลูกหรือลูกตายแรก
คลอด สวนสัตวชนิดอื่นมักจะไมแสดงอาการปวยใหเห็น  แตสัตวที่ติด
เชื้อทั้งที่แสดงอาการและไมแสดงอาการสามารถแพรเชื้อสูสัตวตัวอื่น
และแพรเชื้อสูคนได

 การติดตอ     การติดตอของโรคสามารถติดตอไดทั้งจาก
สัตวสูสัตว และจากสัตวสูคน ดังรูปที่ 1
(1) จากสัตวสูสัตว สามารถติดตอกันไดหลายทาง ไดแก 1.สัมผัสกับ
เชื้อโดยตรง โดยสัตวที่ติดเชื้อสามารถแพรเชื้อสูสิ่งแวดลอมได ผานสิ่ง
คัดหล่ัง ตางๆ เชน นํานม ปสสาวะ อุจจาระ รก ลูกสัตวที่แทง 2.กิน
อาหารและนําที่ปนเปอนเชื้อ 3.ติดเชื้อผานทางอุปกรณเครื่องมือที่ปน
เปอนเชื้อ 4.สูดดมสปอรของเชื้อที่ปนเปอนในละอองอากาศ  5.โดน
เห็บที่เปนพาหะของโรคกัด 
(2) จากสัตวสูคน สามารถติดตอกันไดโดยการสูดดมสปอรของเชื้อ
ทีป่นเปอนในละอองอากาศ  สมัผสักับเช้ือโดยตรง เชน การผาซาก การ
ชวยคลอด และการลวงรกออก  ดื่มนํานมดิบที่ยังไมผานกระบวนการ
ฆาเชื้อ และจากการถูกเห็บที่เปนพาหะของโรคกัด 

 รูปที่ 1 ภาพแสดงการติดตอของเชื้อ Coxiella burnetii
(ที่มา: https://melaniegobledvm.wordpress.com/2014/04/19/q-is-for-q-fever/)
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 อาการของโรค    อาการในสัตวจะ แสดงอาการทาง
ระบบสืบพันธุเปนหลักซึ่งสวนใหญมักไมแสดงอาการปวย อาการท่ีจะ
พบได คือ มีการแทงในชวงทายของการตั้งทอง ลูกตายแรกคลอด 
ลกูสตัวแรกคลอดออนแอ รกคาง (รปูที ่2) กลามเนือ้หวัใจอกัเสบในลกูสตัว 
 อาการในคนจะแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจเปนหลัก  
มีไข หนาวสั่น เหงื่อออก  ปวดศีรษะ ออนเพลีย เจ็บหนาอก ปอดบวม  
ในหญิงตั้งครรภ อาจจะคลอดกอนกําหนด หรือแทงได 

รูปที่ 2 ภาพแสดงรอยโรคของโรคไขคิวในรกสัตว
(ที่มา: http://www.eidas.vet.chula.ac.th/th/diseases/

people/bacteria/382)

 การรักษา    ในสัตวที่ติดเชื้อมักจะไมมีการรักษา แตใน
คนตองไปพบแพทยเพื่อรับยาปฏิชีวนะ

การควบคุมและปองกันโรค 

1. แยกสัตวปวยที่แสดงอาการแทงออกจากฝูง 
2. กําจัดรก ซากสัตวที่แทง หรือส่ิงคัดหล่ังจากการคลอดอ่ืนๆ ดวยวิธี
การเผา หรือฝง 
3. ทาํความสะอาดโรงเรือน อปุกรณเครือ่งมอืเคร่ืองใชดวยนาํยาฆาเชือ้โรค 
4. กักสัตวใหมกอนนําเขาฟารมอยางนอย 3-4 สัปดาห เพื่อสังเกต
อาการปวย 
5. หลีกเลีย่งการสมัผสัรก ซากสตัวทีแ่ทง หรอืส่ิงคดัหลัง่จากการคลอด
ตางๆ จากสัตวปวย หากจําเปนควรสวมหนากากอนามัย และถุงมือ
กอนสัมผัส 
6. กําจัดเห็บที่เปนพาหะของโรค

เอกสารอางอิง
Center for Disease Control and Prevention (CDC), Q fever,  
 Diagnosis and Management of Q Fever. March  
 29, 2013. https://www.cdc.gov/qfever/
Center for Food Security and Public Health (CSFPH). Q  
 fever. Animal Diseases Information. April 24, 2007. 
 http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/disease.
 php?name=meli oidosis&lang=en. January 24, 2011
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คํา...บาง...คํา

นายสัตวแพทย์ กิตติกร บุญศรี
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kittikorn.boonsri@cmu.ac.th

 หน่ึงในหองปฏิบัติการท่ีไดรับความนิยมในการสงตัวอยางของ
หนวยชนัสตูรโรคสตัว คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
คือหองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา ซึ่งหลักๆก็เปนการรับตัวอยาง
สงตรวจเปนสตัวปวยจากสัตวปศสุตัว เชน สกุรหรือไก ซากสัตวชนดิอืน่
ที่เสียชีวิตโดยไมทราบสาเหตุ โดยจะเรียกวาเปนการสงตัวอยาง
ชนัสตูรซากหรอืการผาซากเพือ่หาสาเหตขุองการเจบ็ปวยและเสยีชวีติ
ตัวอยางอีกประเภท คือ ชิ้นเนื ้อจากการผาตัดหรือการผาซาก 
โดยสวนใหญจะเปนการตรวจชนิดของกอนเนื้องอก หรือลักษณะ
ความผิดปกติที่พบในอวัยวะตางๆ เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค 

 หนวยชันสูตรโรคสัตว จะรายงานผลผาซากเบื ้องตน
ใหผูสงตวัอยางทราบทางวาจาภายใน 1 วนัหลงัสงตวัอยาง สวนชิน้เนือ้
จากการผาซาก หรือจากการผาตัดใชเวลา 5 วันทําการ ในการ
รายงานผล 

 ปกตใินใบรายงานผลจะแจงใหทราบถงึความผดิปกตทิีพ่บ
และการวินิจฉัยจากทางหองปฏิบัติการพยาธิวิทยา ซ่ึงในบางคร้ังจะมี
คําศัพททางเทคนิคที่เกิดขึ้นจากการเขียนรายงานทางพยาธิวิทยา
ดังนั้นเพื่อเปนการอธิบายคําศัพทซึ่งอาจพบไดจากรายงานผลใหมี
ความเขาใจที่ตรงกันกับทางหองปฏิบัติการ ดังนี้

…suggested to be … ใชเพื่อพยาธิสภาพที่ตรวจพบนั้น 
ยังไมมีลักษณะเฉพาะของโรค แตก็มีลักษณะอื่นๆ ที่เขากันไดกับการ
วนิจิฉยัหรือขอมลูทางคลินกิทีร่ะบุในใบขอสงตรวจ สตัวแพทยเจาของ
ตัวอยางเม่ือไดรับผลการตรวจแลวควรพิจารณาดูวามีโอกาสเปนโรค
อื่นหรือไม เพราะบางคร้ังโรคหลายชนิดอาจทําใหเกิดพยาธิสภาพที่
คลายคลึงกัน

Consistent with… มีความหมายใกลเคียงกับ …suggested 
to be…

…highly suggested to be… ใชเมื่อพยาธิสภาพที่ตรวจ
พบมีลักษณะหลายอยางมากที่ชี้นําวาเปนโรคนั้น เปนคําที่มีนําหนัก
มากกวา ...suggested to be… แตยังมีโอกาสเปนโรคอ่ืนไดหากมี
ขอมูลทางคลินิกที่ขัดแยง 

Suggestive but not diagnostic of…   ใชเมื่อพบ
วาพยาธิสภาพที่ตรวจพบมีลักษณะหลายอยางที่ชี้แนะวาเปนโรคนั้น
แตสิ่งที่พบยังไมสามารถถือเปนลักษณะเฉพาะในการวินิจฉัยโรคนั้น
ไดความหมายใกลเคียงกับ …suggested to be… เพียงแตพยาธิ
สัตวแพทยตองการเนนใหเห็นวาลักษณะทางพยาธิวิทยายังไมจําเพาะ
สําหรับการวินิจฉัยโรค

…suspected to be… ใชเมื่อพยาธิสภาพที่ตรวจพบยังไมมี
ลักษณะของโรค แตมีลักษณะอื่นๆที่เขาไดกับโรคใดโรคหนึ่ง แตใน
ใบสงตรวจไมมีขอมูลหรือการวินิจฉัยทางคลินิกที่สนับสนุน ในกรณีนี้
สัตวแพทยผูสงตรวจควรพิจารณาวาเปนไปไดหรือไม โดยอาจทําการ
สืบคนเพิ่มเติม

Undifferentiated neoplasm     ใชเม่ือพยาธสิภาพท่ีพบเปน
เนื้องอกไมแสดง differentiation นั่นคือ ยังไมสามารถบอกไดวาเปน
เนือ้งอกชนดิใด จาํเปนตองมกีารตรวจเพิม่เตมิโดยวธิกีารตรวจพเิศษทาง
พยาธิวิทยา เชน การตรวจยอมสีพิเศษ และ/หรือ การตรวจทางอิมมูน
ฮสิโตเคมี และ/หรอื การตรวจดวยกลองจุลทรรศนอเิลก็ตรอน เปนตน
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 คําศัพทที่กลาวมาเปนคําศัพทบางสวนที่ใชในการเขียนรายงานทางพยาธิวิทยา ซึ่งในแตละคําจะมีความหมาย
ที่พยาธิสัตวแพทย์ต้องการจะสื่อสารให้กับนายสัตวแพทย์เจ้าของเคส หรือเจ้าของสัตว์ทราบ เนื่องจากโรคในปัจจุบัน
จะไม่ค่อยพบรอยโรคที่เป็นพยาธิสภาพที่จําเพาะต่อโรคจึงต้องใช้ข้อมูลประวัติการตรวจทางคลินิก หรือการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม เพื่อการวินิจฉัยโรค 
 หากสัตวแพทยหรือเจาของสัตวมีขอสงสัยเกี่ยวกับการรายงานผล หรือการสงตัวอยางเพื่อชันสูตรซาก สามารถ
ติดตอไดโดยตรงที่หนวยชันสูตรโรคสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 053-948041-42 ครับ






