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CONTENT
 สวสัดคีรบั ผานเขามาถงึชวงครึง่หลงัของป 62 พรอมกบัการเปลีย่นแปลง
หลายๆ อยาง ทั้งการเมือง สภาวะอากาศ โรคระบาดในคน รวมถึงโรคระบาด
ในสตัวซึง่ตองตดิตามกนัอยางตอเนือ่ง อยางโรคอหวิาตแอฟรกิาในสกุรตัง้แตตนป
ทีผ่านมาพบการระบาดในหลายประเทศไดแก มองโกเลยี เกาหลเีหนอื เวยีดนาม 
กมัพชูา ฮองกง และลาสดุ (กรกฎาคม 62) ในประเทศลาว ซึง่พืน้ทีท่ีม่กีารระบาด
อยูหางจากชายแดนจังหวัดอบุลราชธานีไมถงึ 70 กโิลเมตร ซึง่จากภาวะดังกลาว
ทางภาครฐัและภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยตางๆกผ็นกึกาํลงัในการวางมาตรการ
ปองกันอยางเต็มที ่ซึง่ในสวนทางเจาของฟารมสกุรก็ควรตองเนนเร่ืองความปลอดภัย
ทางชวีภาพ (biosecurity) อยางเขมงวดเพือ่ปองกนัการนาํเชือ้โรคเขามาในฟารม
เชนกัน 

 นอกจากโรคท่ีตองเฝาระวงัในสัตวแลวชวงหนาฝนกจ็ะเปนการตองระวัง
โรคสําคัญในคน คือ โรคไขเลือดออก ซึ่งจากขอมูลจากกรมควบคุมโรคพบผูปวย
สงูทีส่ดุในรอบหกปทีผ่านมา ดงันัน้เนือ้หาในฉบบันีจ้ะมบีทความใหความรูเก่ียวกับ
แนวทางการปองกันยงุโดยใชสมนุไพรท่ีมอียูรอบตัวมาใชประโยชน นอกจากน้ีมา
ทําความเขาใจเรื่องโรควัณโรคที่เปนขาวดังในครึ่งปแรก สวนเนื้อหาอื่นเกี่ยวกับ
สัตวเลี้ยงใกลตัวก็มีมาใหผูอานเชนกัน ไดแก การวางยาสลบในสัตวอายุเยอะ
ตองคํานึงถึงอะไรบาง การเลี้ยงแมวกับรั้วบานเกี่ยวกันอยางไร ความเจ็บปวด
ในสัตวเลี้ยงสังเกตไดจากอะไร และโรคที่พบไดในสุนัขและแมว สําหรับในนก
ไปดูกันวาทําไมนกจิกขนตัวเอง ปลากับอุณหภูมิเกี่ยวกันยังไง มดลูกอักเสบในโค
นากลัวอยางไรไปอานดวยกันเลยครับ
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การป�องกันโรคไข�เลือดออกโดยพืชสมุนไพร

แมวข�างตัวกับรั้วข�างบ�าน

ความเจ็บปวดในสุนัขและแมว

ทราบหรือไม�… อัตราการเต�นของหัวใจสามารถใช�
พยากรณ�การเกิดโรคหัวใจในสุนัขได� ?

สุนัขเป�นโรคเบาหวานเหมือนคนได�ด�วยหรือ ?

จะทําอย�างไร… เมื่อนกแสนรักจิกขนตัวเอง ???

มดลูกอักเสบ…  ป�ญหาท่ีไม�ควรมองข�ามในฟาร�มโคนม

อุณหภูมินํ้ากับการเล้ียงปลาสวยงาม

การติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย = วัณโรค ?

* หมายเหตุ สําหรับภาพสีของแตละ
บทความสามารถติดตามไดที่นี่ครับ
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 เมือ่เขาสูฤดฝูนของทกุป เรากจ็ะไดยนิเร่ืองราวของไขเลอืดออก
มากบางนอยบางตามสถานการณความรนุแรงของการระบาด สาํหรบั
ในป 2562 นับถึงเดือนมิถุนายนนี้ ตองถือวามีการระบาดของโรค
ทีเ่ปนวงกวางและมีผูปวยเปนจาํนวนมาก กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขไดรายงานวาเฉพาะ 6 เดอืนแรกของป 2562 พบผูปวย
โรคไขเลอืดออกแลวถงึ 35000 ราย ซึง่มากกวาป 2561 ถงึ 1.6 เทาตวั 

มะกรูด ผิวมะกรูดหั่น 1.2

โขลกกับนํ้าอัตราสวน
1 ตอ 1 แลวกรอง เพื่อนําสวนใสมาใช

ขยี้แลวถูที่ผิวหนังโดยตรงหรือ วางไวใกลตัว

ทุบแลวนํามาวางใกลตัว

ตะไครหอม ตนและใบสด 1.8

กระเทียม หัว ไมมีขอมูล

ขมิ้นชัน เหงา 2.5

วานนํ้า เหงา ไมมีขอมูล

สะระแหน ใบสด 1.7

แมงลัก ใบสด 2.2

สาบเสือ ใบสด 1.4

กระเทียม หัว ไมมีขอมูล

กะเพรา ใบสด 1.3

ยูคาลิปตัส ใบสด 1.8

พลู ใบสด 1.3

ตะไครหอม ตนและใบสด 1.8

ผศ. น.สพ.ดร. อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ 
หน�วยสัตวแพทย�สาธารณสุข ภาควิชาชีวศาสตร�ทางสัตวแพทย�และสัตวแพทย�สาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : Anucha.siri@cmu.ac.th

และนับเปนการระบาดท่ีมีผู ปวยจํานวนมากท่ีสุดตั้งแตป 2557 
เปนตนมา พยากรณวาในป 2562 นีอ้าจจะมผีูปวยดวยโรคไขเลอืดออก
สูงถึง 95000 รายหรืออาจจะมากกวานั้น โดยพบผูปวยในทุกชวง
อายตุัง้แตแรกเกิดจนถงึมากกวา 60 ปขึน้ไป แตจะมโีอกาสปวยนอย
ในกลุมวัยกลางคนและผูสูงอายุ สําหรับป 2562 นี้พบวาเด็กท่ีมี
ชวงอายุในวัยเรียน (อายุ 5-14 ป) มีอัตราเสี่ยงในการปวยมากกวา
คนในกลุมอายุอื่นๆ มากถึง 2.8-20 เทา และผูปวยที่อยูในชวงอายุ 
0-4 ป เปนกลุมที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด 

          เปนทีท่ราบกันดวีาตะไครหอมเปนพชืสมนุไพรทีม่ปีระสิทธภิาพ
ในการปองกันยุงไดนานระหวาง 1.2-4.0 ชั่วโมงขึ้นกับความเขมขน
ของนํ้ามันตะไครหอมที่มีอยูในตัวทําละลายที่เปนแอลกอฮอลล
และนํ้าเปลา แตสเปรยตะไครหอมที่มีขายในทองตลาดมีราคาที่
คอนขางสูงอีกทั้งการกล่ันนํ้ามันตะไครหอมยังเปนวิธีที่คอนขางจะ
ยุงยากไมสามารถที่ทําเองไดในครัวเรือน ผูเขียนขออนุญาตแนะนํา

การป�องกันโรคไข�เลือดออกโดยพืชสมุนไพร

พืช ส�วนท่ีใช� กันยุงได�นาน (ชม.)วิธีใช�
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 นอกเหนือจากพืชสมุนไพรแลวยังมีตนไมชนิดหนึ่งที่ชื่อ
ตนมอสซี่ บัสเตอร หรือ ตนไมกันยุงที่มีประสิทธิภาพในการกันยุง
ไดด ีเพยีงแคปลกูตนไมกนัยงุและยกไปวางบริเวณทีไ่มตองการใหยงุ
ไปรบกวนก็สามารถกันยุงได ตนไมกันยุงดังกลาวนี้เปนลูกผสม
ระหวางตนเจอราเนียมและตะไครหอม และเมื่อโตเต็มที่จะระเหย
กลิ่นคลายตะไครหอมออกมาตามธรรมชาติ โดยไมตองนําไปผาน
กรรมวิธีใดใดเลย เราสามารถหาซ้ือตนไมกันยุงไดตามตลาดตนไม
และตามงานแสดงสินคาตางๆได แมจะยังมีราคาคอนขางสูงอยู 
แตก็นับเปนตัวเลือกหนึ่งที่นาสนใจ สําหรับตัวผูเขียนเอง เคยสั่งซื้อ
เมล็ดพันธุมาเพื่อทดลองเพาะเอง ปรากฏวาเพาะขึ้นคอนขางงาย
ไมตางจากการปลูกตนไมทั่วๆ ไปเลย ขอควรระวังอยางเดียวของ
ตนไมกันยุงคือ เมื่อยังเล็กจะสงกลิ่นดึงดูดยุงมากกวาไลยุง จึงควร

เพาะใหมอีายปุระมาณ 2 เดอืน หรอืสงูมากกวา 6 นิว้ จงึจะใชกนัยงุ
ไดอยางเต็มที่ โดยกลิ่นของตนไมกันยุงขนาด 6 นิ้วสามารถกันยุง
ไดเปนพื้นที่กวางถึง 100 ตารางฟุตเลยทีเดียว
 นอกเหนือจากการใชสมุนไพรในการปองกันยุงกัดแลว 
เราควรจะทาํการควบคมุประชากรยงุและลกูนํา้ยงุลายควบคูกนัไปดวย 
เชน การควํ่าและขัดภาชนะ การผสมผงซักฟอก 1 ชอนโตะลงในนํ้า 
2 ลิตร เพื่อใชหลอขาตูกับขาว ตลอดจนการเล้ียงปลาหางนกยูง
ในแหลงนํ้าก็เปนวิธีงายๆที่สามารถจะทําไดดวยตัวเอง

 ผูเขียนหวงัวาบทความน้ีจะมขีอมลูท่ีเปนประโยชนทีผู่อาน
สามารถนําไปใชไดจริง เพื่อปองกันตัวเอง ลูกหลาน และคนที่รัก
ทุกทานนะครับ

บรรณานุกรม
สาํนกัโรคตดิตอนาํโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 
 (2558). คูมอืวชิาการโรคติดเช้ือเดงก่ีและโรคไขเลือดออก
 เดงกีด านการแพทย  และสาธารณสุข .กรุงเทพฯ : 
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

พืชผักใกลตัวที่มีประสิทธิภาพในการปองกันยุงไดดีและไมยุงยาก
ในการทําเพื่อใชกันเองในครัวเรือน โดยอางอิงขอมูลจากหนังสือ 
“คูมอืวิชาการโรคติดเชือ้เดงกีแ่ละโรคไขเลอืดออกเดงกีดานการแพทย
และสาธารณสขุ” ซึง่จดัพมิพโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ในป 2558 
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 ในปจจุบันวิทยาการ เคร่ืองมือและอุปกรณ
ทางดานสัตวแพทยมกีารพัฒนากาวไกลไปคอนขางมาก 
สตัวเลีย้งซึง่เปรียบเสมือนลกูหลานในครอบครัวจงึไดรบั
การดแูลสขุภาพและมีอายยุนืยาวมากข้ึน แตเมือ่สตัวเลีย้ง
อายมุากมเีหตุจาํเปนใหตองวางยาสลบเพ่ือทาํการผาตดั 
เจาของสัตวเลี้ยงหลายคนจึงเกิดความไมสบายใจและ
วิตกกังวลวาจะเปนอันตรายหรือกลัววาสัตวจะไมฟน
หลงัจากการวางยาสลบจงึมคีาํถามตามมาวาในสตัวเลีย้ง
อายมุากจะสามารถวางยาสลบไดหรอืไม และมีความเสีย่ง
ในการเสียชีวิตจากการวางยาสลบมากนอยเพียงใด

การวางยาสลบคืออะไร
 การวางยาสลบมีจดุประสงคใหสตัวหมดความ
รูสกึกลามเน้ือคลายตวัไมมคีวามเจ็บปวดและไมมปีฏกิริยิา
โตตอบขณะผาตัด (รูปที่ 1) เมื่อหมดฤทธ์ิยาสลบก็
สามารถฟนกลับมาเปนปกตไิด ยาทีใ่ชสาํหรบัวางยาสลบ
ในสัตวเลี้ยงมีหลายชนิด โดยแตละชนิดจะมีขอพึงระวัง
แตกตางกันไป นอกจากน้ีการวางยาสลบสัตวในแตละ
ชวงอายุก็มีขอควรระวังแตกตางกันออกไปดวย

การเตรียมตัวสัตว�เล้ียงอายุมากก�อนวางยาสลบ
 เน่ืองจากการวางยาสลบมีความเสี่ยง ที่อาจ
สงผลกระทบตอกลไกการทํางานของรางกายในหลาย
ระบบ เชน สมอง หัวใจ ตับและไต โดยในสัตวอายุมาก
จะมคีวามเสือ่มถอยของรางกาย รวมทัง้ระบบการทํางาน
ภายในรางกายกท็าํงานไดไมเต็มประสิทธภิาพ จงึจาํเปน
ตองมีการตรวจรางกายสตัวเลีย้งในกลุมนีอ้ยางละเอยีด

สพ.ญ.ขัตติยา กุมเพ็ชร
หน�วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสัตว�เล็ก ศูนย�บริการสุขภาพสัตว� 

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : khuttiya.k@cmu.ac.th 

รวมกบัการตรวจทางหองปฏบิตักิาร เพือ่เปนการคดักรองและประเมินสุขภาพ
ของสัตวกอนการวางยาสลบโดยสัตวแพทย

 การประเมินสขุภาพของสัตวเลีย้งกอนการวางยาสลบ ประกอบดวย
 1. ซักประวัติโดยละเอียด (History taking)
     โดยขอมลูท่ีตองทาํการบันทึก เชน อายุ เพศ พนัธุ ประวัตกิารปวย 
    การใชยา การแพยา ตลอดจนการรักษาท่ีผานมา เปนตน
 2. การตรวจรางกาย (Physical examination)
    วดัอณุหภมู ิเสยีงปอดและหัวใจ อตัราการเตนของหวัใจ สเียือ่เมอืก 
    เปนตน
 3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ (Laboratory examination)
    ตรวจโลหิตวิทยา ตรวจการทํางานของตับและไต ตรวจปสสาวะ
    เปนตน
 4. การตรวจพิเศษ
    ถายภาพรังสีชองอกและชองทอง (รูปที่ 2) ตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ 
    อัลตราซาวดเปนตน

การวางยาสลบในสัตว�เล้ียงวัยชรา

รูปท่ี 1 การวางยาสลบในสุนัขด�วยเคร่ืองดมยาสลบ
พร�อมด�วยเคร่ืองติดตามสัญญาณชีพ
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 ขอมูลที่ไดจากการตรวจท่ีกลาวมาขางตน
จะนํามาใชเพื่อประเมินความเส่ียงในการวางยาสลบ 
โดยอางองิตามหลกัเกณฑของ The American Society 
of Anesthesiologists (ASA) โดยแบงเปน 5 ระดับ
คะแนนดังน้ี

Class 1 Excellent คือ สัตวปวยปกติ ไมพบ
   ปญหาโรค
Class 2 Good   คอื สตัวปวยทีม่โีรคทางระบบ
   เล็กนอย เชน โลหิตจาง
   เล็กนอย สัตวอวน สัตว
   อายุมาก

รูปท่ี 2 ภาพถ�ายรังสีช�องอกท�านอนตะแคงซ�าย
และท�านอนหงายของสุนัขปกติ

Class 3 Fair      คือ สัตวปวยที่มีโรคทางระบบรุนแรง ทําใหจํากัดการ
       ทํางาน แตไมทําใหเสียชีวิต เชน สัตวโลหิตจางรุนแรง
       ปานกลาง สุนัขปวยมีลิ้นหัวใจไมทรัลรั่ว 
Class 4 Poor        คอื สตัวปวยทางระบบรุนแรง อาจสงผลตอชวีติสัตว เชน 
       สุนัขหอบมีลมรั่วในชองอก โรคหัวใจท่ีมีอาการชัดเจน
Class 5 Moribund  คือ สัตวปวยที่ใกลจะเสียชีวิต โดยอาจมีชีวิตอยูรอด
       ไมเกิน 24 ชั่วโมง เชน เลือดออกในชองทองจาก
       อุบัติเหตุ

 สัตวที่มีความเสี่ยงนอยในการวางยาสลบ คือ Class 1และ 2 สัตวที่มี
ความเสีย่งปานกลางในการวางยาสลบคือ Class 3 และสตัวทีม่คีวามเส่ียงสูงมาก
ในการวางยาสลบคือ Class 4 และ 5 จะพบวาสัตวอายุมากท่ีสุขภาพแข็งแรง 
ไมมีความผิดปกติของรางกาย จะอยูในกลุมความเส่ียงที่ 2 ซึ่งจัดอยูในกลุม
ความเสี่ยงนอย 

 ดังนั้นอายุของสัตวที่มากข้ึนจึงไมใชขอจํากัดของการวางยา เพียงแต
ตองเลือกใชยา และขนาดของยาสลบใหเหมาะสมตามระดับความเส่ียงของ
สัตวตัวนั้นๆ ตลอดจนตองมีการเตรียมความพรอมของรางกายสัตวกอนวาง
ยาสลบ การเฝาติดตามสัญญาณชีพระหวางการวางยาสลบและหลังการ
วางยาสลบจะชวยลดขอแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึน และทําใหการวางยาสลบ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
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 กรุงเทพฯ: เอเชียดิจิตอลการพิมพ.
Muir, W.W., Hubbell, A.E., Bednarski, R.M., Lerche. P., (2013). 
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แมวข�างตัวกับรั้วข�างบ�าน

 แมวเปนหน่ึงในสตัวเลีย้งทีไ่ดรบัความนิยมมากข้ึนเนือ่งดวย
รูปรางหนาตาสีสัน ลวดลายท่ีมีความแตกตางกันไปตามลักษณะ
สายพันธุ ในประเทศไทยนอกจากแมวสายพันธุไทยกระแสความนิยม
เลีย้งแมวสายพันธุนาํเขาจากตางประเทศก็มคีวามนิยมเชนเดยีวกนั 
บางคนเลี้ยงแมวเพื่อชวยปองกันหนูเขามารบกวนและกัดทําลาย
สิ่งของเคร่ืองใชภายในบาน เลี้ยงเปนเพื่อนเพื่อชวยใหเกิดความ
ผอนคลายเนื่องจากแมวมีลักษณะนิสัย ขี้ออน ไมสงเสียงดังรบกวน
เพื่อนบานแตในขณะเดียวกันแมวยังมีพฤติกรรมรักอิสระ ชอบออก
เทีย่วนอกบานเพือ่สํารวจพ้ืนทีอ่าณาเขตและบริเวณรอบๆ ทีพ่กัอาศยั
โดยวิธกีารออกนอกบานของแมวตางกม็เีทคนคิเฉพาะตัว เชน การลอด 
การปนปายและการกระโดดขามออกนอกรั้วบาน
 คนสวนใหญมกัเขาใจวาแมวมีความสามารถในการปนปาย
ไดเนือ่งจากแมวมีนํา้หนกัตัวเบา สามารถกระโดดข้ึนลงทีส่งู เชน โตะ 
เกาอี ้ตู หรือแมแตระเบยีงสงูๆ ได และแมวสวนใหญมคีวามสามารถ
ในการกลับตัวเปลี่ยนทา โดยไมไดรับบาดเจ็บเมื่อตกจากท่ีสูง 
แตอยางไรก็ตามอาจเกิดความพลาดพล้ังจากการกระโดดหรือปนปาย
ไดเชนกนั ปจจบุนัการออกแบบร้ัวบานมีความหลากหลายข้ึนอยูกบั
วัตถุประสงคตางๆ กัน เชน เพ่ือความสวยงามและเพ่ือประโยชน
สําหรับการปองกันขโมยซึ่งวัสดุที่นิยมใชมักเปนเหล็กแหลม ดังนั้น
เมื่อแมวปนปาย หรือพยายามกระโดดผานร้ัวจึงมีโอกาสพลาด
และถูกเหล็กแหลมบริเวณร้ัวทิ่มแทงไดซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เจาของสัตวอาจไมทันต้ังตัวเพื่อรับมือกับสถานการณสงผลใหเกิด
ความสูญเสียแกสัตวเลี้ยงตัวโปรดไดแนวทางการจัดการเบ้ืองตน
ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณฉกุเฉนิทีเ่จาของสามารถชวยเหลอืสตัวเลีย้ง 
ประกอบดวย
 1. ตัง้สตอิยาตืน่ตระหนกพรอมกบัสงัเกตการหายใจของแมว 
    โดยดูการขยับของชองอกรวมท้ังสังเกตวามีบาดแผล
    หรือไมและเสียเลือดมากนอยเพียงใด
 2. อยาพยายามจบับงัคบัเพือ่นาํแมวออกจากร้ัวเพราะอาจ
    สงผลใหเกิดอันตรายตอตัวผูจับและแมวได
 3. หากแมวยังหายใจและมีสติอยู รีบโทรแจงหนวยกูภัย
    ประจําพื้นที่เชน ศูนยกูภัยพิเศษพิงคนคร อาสาสมัคร
    ปองกันภัยฝายพลเรือน (053-904-989) สมาคมกูภัย
    รวมเชียงใหมลานนา (061-7962627) เปนตน ในการ
    แจงเหตุนั้นควรแจงขอมูลดังตอไปนี้ สถานที่เกิดเหตุ 
    ลกัษณะอบุตัเิหตุและเบอรโทรศพัทสาํหรบัใหเจาหนาท่ี
    ติดตอกลับได

 4. หลังจากหนวยกูภัยใชเครื่องมือตัดเหล็กเพื่อนําตัวแมว
    ออกจากบริเวณท่ีเกิดเหตุแลวใหเจาของเตรียมกรง
    หรืออุปกรณอื่นๆ เชน ผาเช็ดตัวผืนใหญเพื่อปองกัน
    การตื่นกลัวและการด้ินรนของแมวหลังจากท่ีตัดออก
    มาจากร้ัวและเคลื่อนยายแมวไปทําการรักษา 
 5. พยายามอยาดึงเหล็กออกจากตัวแมวเพราะอาจสงผล
    ใหเกิดอันตรายตอแมวเพิ่มเติมได
 6. นาํแมวพรอมเหล็กซึง่ตดัออกมาแลวบางสวนสงสตัวแพทย
    โดยดวนเพื่อทําการรักษาตอไปโดยสัตวแพทยผูทําการ
    รักษาจะเปนผูวางแผนการใหการรักษาและพยากรณ
    ระดับความรุนแรงตลอดจนใหคําแนะนําแกเจาของ
    ทัง้กอนและหลงัการรกัษาเพ่ือใหเจาของสตัวไดรบัทราบ
    ขอมูลอีกครั้ง

 เมื่อนําแมวมาถึงโรงพยาบาลสัตวหรือคลินิกรักษาสัตว
แลวเจาของสัตวเลี้ยงควรติดตอเจาหนาที่เพื่อแจงภาวะฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลสัตวหลายแหงมีชองทางดวนสําหรับสัตวปวยที่อยูใน
ภาวะฉุกเฉินและมีความเส่ียงตอการเสียชีวิต การเกิดอุบัติเหตุ
ลกัษณะนี้ตองไดรับการประเมินภาวะฉุกเฉินเชนเดียวกัน 
 ความรุนแรงของอุบัติเหตุขึ้นกับตําแหนงและชนิดของ
อวัยวะที่ถูกเหล็กท่ิมแทง เชน หากเหล็กแหลมทะลุบริเวณชองอก
จะสงผลใหเกดิการฉกีขาดของปอด การฉกีขาดของหัวใจมคีวามเส่ียง
ตอการเสยีชีวติของสตัวมากท่ีสดุ หากเหล็กแทงทะลบุริเวณชองทอง 
อาจสงผลตออวัยวะภายใน เชน ทําใหเกิดการฉีกขาดของลําไส 
(ภาพท่ี 1 และ 2) กระเพาะอาหาร กระเพาะปสสาวะ มาม ตบัหรอืไต 
และอาจพบภาวะเลือดออกภายในชองทองรวมดวย
 หากเจาของสัตวพบเจออุบัติเหตุในลักษณะดังกลาว 
การชวยเหลือสัตวที่ดีที่สุด คือการนําสัตวเขารับการรักษาพยาบาล
โดยเร็วเพื่อชวยลดความเจ็บปวด ลดโอกาสในการเสียเลือดและลด
การปนเปอนของเช้ือโรคจากส่ิงแวดลอมเขาสูบาดแผล เจาของสัตว
ไมควรพยายามดึงเหลก็ออกจากบาดแผลดวยตวัเอง หรอืใชมอืเปลา
จบับรเิวณบาดแผลของสตัวอยางไรกต็ามหากถกูสตัวทีไ่ดรบัอบุตัเิหตุ
กัดหรือขวน ใหรีบลางแผลโดยเร็วท่ีสุดดวยสบูและนํ้าสะอาด
หลายๆ ครั้งและรีบพบแพทยโดยดวนเพื่อรับการรักษาท่ีถูกตอง 
และเพือ่เปนการปองกันอนัตรายจากโรคสัตวสูคนโดยเฉพาะอยางยิง่
โรคพิษสนุขับาซ่ึงเปนโรคท่ีอาจกอใหเกดิอนัตรายจนถึงขัน้เสียชีวติได
ทั้งในคนและสัตวหากไมไดรับการปองกันและการรักษาที่ถูกวิธี
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ความเจ็บปวดในสุนัขและแมว

 สนุขัและแมวสามารถรับรูความเจ็บปวดไดเชนเดียวกบัคน 
เชนความเจ็บปวดจากการติดเชือ้ ฟนผ ุเหงอืกอกัเสบ ขออกัเสบ เจบ็จาก
ภาวะมะเร็ง หรอืเจบ็ปวดจากแผลผาตดั แตตางกนัตรงทีส่นุขัและแมว
ไมสามารถที่จะบอกเปนคําพูดไดวาตอนน้ีเขาเจ็บ หรือไมสบายตัว 
ดังนั้น เจาของสัตวเลี้ยงซึ่งเปนคนดูแลใกลชิดจึงเปนคนที่บอก
ไดดทีีส่ดุวาตอนน้ีสนุขัมอีาการเจ็บปวดหรือไม ความเจ็บปวดเปนภาวะ
ที่หากตรวจพบ และทําการแกไขไดเร็วเทาใดจะทําใหสัตวเลี้ยงมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้นเทานั้น
 เมือ่สุนขัมคีวามเจ็บปวดเกิดขึน้ อาจไมสงเสยีงรองครวญคราง
เสียงดงัทกุครัง้เวนแตสตัวจะมคีวามเจ็บปวดทีร่นุแรง ดงันัน้การสงัเกต
พฤตกิรรมทีเ่ปล่ียนไปของสนุขัจะเปนสิง่ทีช่วยบอกถงึความเปล่ียนแปลง
และความไมสบายตัวของสุนัขซึ่งเจาของสามารถสังเกตอาการได
ดงันี้

• สงัเกตนิสยัและพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปจากเดิม เชน จากเดิม
ที่วิ่งเขาหากระดิกหางอยางดีใจเพ่ือตอนรับเจาของเวลากลับบาน
เปลี่ยนเปนไมวิ่งเขาหาหรือแสดงอาการเนือยๆ อาจเปนสิ่งท่ีบงช้ี
วาสัตวเกิดความเจ็บปวด หรือไมสบาย หรือสุนัขมีนิสัยกาวราวข้ึน 
แสดงทาทีจะกัดเม่ือเจาของสัมผัสถูกบริเวณที่มีความเจ็บปวด 
เชน ตําแหนงที่กระดูกหัก หรือแผลจากการโดนกัด

• สังเกตการนอนหลับ พบวาสุนัขที่เจ็บมักจะมีการนอน
มากกวาปกติ เนื่องจากตองการพักผอนและฟนตัว หรือเจ็บปวด
มากจนไมอยากเคล่ือนไหว การกนิอาหารและน้ําอาจลดลงเน่ืองจาก
มีความเจ็บปวด หรือจากเหงือกและฟนที่มีปญหา
 • การสงเสียงรองมากข้ึน จากทีก่ลาวมาขางตนวาเมือ่สนุขั
มีความเจ็บปวดมากข้ึนเรามักจะพบวาสุนัขมีการครางหรือรอง
มักพบในสุนัขที่มีความเจ็บปวดมาก หรือมักพบในสุนัขที่ตองการ
ไดรบัความสนใจจากเจาของมาก โดยเฉพาะสนุขัพันธุเลก็ เชน ชวิาวา 
พูเดิ้ล หรือ ปอมเมอเรเนี่ยน
 • มีการเลียเนื้อเลียตัวมากกวาปกติ ตามสัญชาตญาณ
ของสุนัขที่เมื่อเปนแผลหรือมีความเจ็บปวด สุนัขมักจะเลียบริเวณ
ที่เจ็บปวดนั้นๆ เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและทําความสะอาดแผล
ดวยตัวเอง และจะมีขนตั้งมากกวาปกติในบริเวณที่บาดเจ็บ
 • การหายใจหอบหรือวิธีการหายใจท่ีผิดปกติ การหอบ
อาจพบไดเปนปกติถามีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมที่รอน หรือหลัง
ออกกําลงักาย แตถาพบการหอบท่ีมสีาเหตนุอกเหนือจากทีก่ลาวมา 
อาจเปนไดวามีสาเหตุมาจากความเจ็บปวด หรือหากพบวามีการ

หายใจทีเ่รว็และต้ืนมากขึน้แสดงวาอาจมคีวามเจ็บปวดขณะหายใจ 
สาเหตุโนมนําอาจมาจากความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
หรือกลามเนื้อบริเวณชองอกที่มีการบาดเจ็บเปนตน
 • การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ เชนการเดินยกขาหรือเดิน
ลําบากเหมือนเดินแข็งเกร็ง ไมอยากกระโดด ไมอยากขึ้นบันได 
ลกุขึน้หรอืนัง่ลงลาํบาก ซึง่อาจทาํใหไมอยากออกกําลงักายมากกวาเดมิ
อาจพบไดหากสนุขัมกีารบาดเจ็บทีข่าหรอืเชิงกราน เชน กระดกูหกั 
ขออักเสบ หรือเทาโดนของมีคมบาดเปนตน
 • สตัวแสดงอาการกระวนกระวาย เดนิวนไปมา ลกุล้ีลกุลน 
ดูไมสบายตัว หาทาท่ีสบายและหลับไมได สิ่งเหลานี้แสดงวามี
ความผิดปกติ และสัตวไมสบายตัวท่ีจะพักผอนซ่ึงอาจเกิดจาก
ความเจ็บปวด หรือปวย
 • รปูรางหรอืทาทางทีเ่ปลีย่นไปจากปกติ เชน เทา หนา ขา 
หรอืลาํตวัมบีางสวนขยายขนาดข้ึน ซึง่อาจสอดคลองกบัการอกัเสบ 
การเปนฝ หรือการเปนเนื้องอก ทาการยืนบางทา เชน การที่สุนัข
ยืดขาหนาไปกับพื้นจนสุดและยกสวนทายของลําตัวขึ้น (Prayer 
position; ดังรูปท่ี 1)มักพบเม่ือสัตวเจ็บปวดในบริเวณชองทอง
 • อาการส่ันนอกจากพบไดเมือ่สนุขัมอีาการหนาว อาจพบ
ไดจากการเจ็บปวด หรือของโรคอ่ืนๆ เชนการไดรับสารพิษ หรือ
โรคตับ

รูปท่ี 1 แสดงท�ายืดขาหน�าและยกส�วนท�ายของลําตัว 
เมื่อมีอาการเจ็บปวดในบริเวณช�องท�อง (prayer position) 

(https://todaysveterinarypractice.com/acute-abdomen-
in-dogs-cats-step-by-step-approach-to-patient-care/)
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 ในแมวน้ัน เมื่อมีความเจ็บปวดอาจแสดงอาการคลายกับ
ในสุนัขแตมีพฤติกรรมที่จําเพาะไดแก

• ไมเขาใชกระบะทราย หรือ ปสสาวะบอยขึ้น 
• ไมเลียขนตัวเอง ไมดูแลตัวเอง ขนหยอง
• หลีกหนีจากคน ไมยอมใหเลนหรือจับตัว
• นอนเก็บเทา

 เมือ่สตัวเลีย้งมอีาการเจ็บปวด อาจไมจาํเปนตองแสดงออก
ครบทกุรายการ การเปลีย่นแปลงเพียงแคอยางใดอยางหนึง่ จะชวยให
เจาของรูไดวามคีวามผดิปกติเกดิขึน้กบัตวัสนุขัไมวาจะเพราะเจบ็ปวด
หรือปวย
 เมือ่พบอาการเจ็บปวดในสนุขัและแมว เจาของไมควรปอน 
หรือใหยาลดปวดเองในทันที เนื่องจากสุนัขและแมวไมสามารถ
ระบสุาเหต ุตาํแหนง ความรุนแรงของความเจ็บปวดได การเลอืกใช
ยาลดปวดอาจไมเหมาะสมกับความรุนแรง และไมไดทําการรักษา
สาเหตุของโรคท่ีแทจริง นอกจากน้ียาลดปวดบางชนิดที่ใชในคน
อาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนกับสัตวและอาจรุนแรงจนถึงแกชีวิต 
เชน พาราเซตามอล ทําใหเกิดความเปนพิษตอแมวและทําให
เสียชีวิตได ดังนั้นเมื่อเจาของสังเกตพบความผิดปกติดังที่กลาวมา
ควรพาสุนัขหรือแมวไปพบสัตวแพทยเพื่อทําการวินิจฉัยหา
ความผิดปกติ จากน้ันสัตวแพทยจะทําการแจงขอดี ขอดอย 
ความเสี่ยงและคาใชจายของวิธีการรักษาแตละแนวทางใหเจาของ
เลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตัวสัตว 
 ในกรณีที่สัตวแพทยใหยาลดปวดมา เจาของควรสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับขนาดยาที่ให ภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้น 
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการณกอนที่จะไดรับยา เมื่อใดที่ตอง
พากลับมาประเมินอีกรอบ เจาของควรปฏิบัติตามคําแนะนํา และ
หากมีภาวะแทรกซอน เชน อาเจียน ทองเสีย เลือดออก พฤติกรรม
การดืม่นํา้และปสสาวะเปล่ียน ซมึลง ลกุลีล้กุลน เหงอืกหรอืผวิหนงั
เปนสเีหลอืงหรือซีดลง ใหแจงสตัวแพทยและหยดุใชยาชนดินัน้กอน 
อยาเปลีย่นขนาดของยา ความถ่ีในการใหยา หรอืการใหยาอยางอืน่
รวมโดยไมไดสอบถามสตัวแพทย และหากมีขอสงสยัใดๆ ควรทาํการ
ปรึกษาสัตวแพทยทันที
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อตัราการเต�นของหัวใจสามารถใช�พยากรณ�
การเกิดโรคหัวใจในสุนัขได� ?

โรคหัวใจในสุนัขพบได�บ�อยหรือไม� ?

 โรคหัวใจเปนโรคที่สามารถพบไดคอนขางมากในสุนัข
ทุกสายพันธุ แบงเปนสองประเภท 1- โรคหัวใจที่เปนมาแตกําเนิด 
(congenital heart diseases) เชน การเชื่อมกันระหวางเสนเลือด
ทีอ่อกจากหัวใจและหลอดเลือดแดงขนาดใหญในขณะทีเ่ปนตวัออน 
(patent ductus arteriosus), ความผิดปกติของผนังกั้นหัวใจ
หองซายและขวา (septal defect) และล้ินหวัใจตีบ (valve stenosis) 
และ 2- โรคหัวใจที่เกิดขึ้นเองภายหลัง (acquired heart disease) 
ซึ่งมักเกี่ยวของกับสายพันธุของสุนัขเมื่อโตข้ึน เชน เรามักพบภาวะ
ลิน้หวัใจร่ัว (Myxomatous Mitral Valve degeneration: MMVD) 
ในสุนัขพันธุพุดเดิล (Poodle), ชิสุห (Shi Tzu) ในขณะที่มักพบโรค
หวัใจขยายใหญ (Dilated Cardiomyopathy: DCM) ในสนุขัพนัธุใหญ 
เชน ดลัเมเชีย่น (Dalmatians), โดเบอรแมน พนิเชอร (Doberman 
Pinschers), ลาบราดอร รีทรีฟเวอร (Labrador Retrivers) และ
โกลเดนท รีทรีฟเวอร (Golden Retrivers) (รูปที่ 1)

 อยางไรกต็าม ไมมอีาการท่ีเฉพาะของโรคหัวใจทัง้สองประเภท
ตองอาศัยการสังเกตจากเจาของเปนหลักเพราะมักคลายคลึงกับ
ความผิดปกติของโรคอื่น เมื่อสุนัขแสดงอาการหมายถึงการดําเนิน
ของโรคหัวใจอยูในระยะทีร่นุแรงมากแลว ซึง่ทําใหยากตอการจัดการ
และการรกัษาดวยเหตนุีห้ากวนิจิฉยัหรอืตรวจพบความผิดปกตไิดเรว็ 
ก็จะทําใหการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความแปรปรวนของอัตราการเต�นของหัวใจ (Heart Rate 
Variability) คืออะไร ?

 ปกติแลวอัตราการเตนของหัวใจ (Heart rate: HR) 
จะแตกตางกันตามสายพันธุและชวงอายุ ในสุนัขสายพันธุเล็กจะมี
อัตราการเตนของหัวใจเฉลี่ย 120-150 ครั้งตอนาที ในขณะที่สุนัข
สายพนัธุใหญจะมอีตัราการเตนของหวัใจเฉลีย่ 80-120 ครัง้ตอนาที 
การเตนของหัวใจถูกควบคุมและถวงดุลกันระหวางระบบประสาท
ซิมพาเทติก (sympathetic) และระบบประสาทพาราซิมพาเทติก 

ทราบหรือไม�…

รูปท่ี 1 แสดงลักษณะของหัวใจที่มีภาวะ MMVD (a) และหัวใจที่มีภาวะ DCM (b)(ดัดแปลงจาก : https://th-th.facebook.com/
BanRakSatClinic/posts/d41d8cd9/381206519028097/ และ https://galenicamed.com/2017/02/21/new-trends-in-

responsive-design/)

a b
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อัตราการเต�นของหัวใจสามารถพยากรณ�การเกิดโรคหัวใจ
ได�อย�างไร ?

 ปจจบุนัไดเริม่ใชอตัราการเตนของหวัใจมาทําการวเิคราะห
หาคาความแปรปรวนของอัตราการเตนหัวใจ เพื่อใชพยากรณ
การเกิดโรคหัวใจในสนุขัท่ียงัมสีขุภาพดหีรอืในสายพนัธุทีม่คีวามเสีย่ง
ซึง่หากพบวามคีาความแปรปรวนท่ีต่ํา (RR interval มคีวามแตกตาง
กนันอย) หรอืมคีาความแปรปรวนของอัตราการเตนหวัใจทีล่ดตํา่ลง 
(Depressed HRV) ก็เปนตัวบงชี้ไดวาสุนัขตัวนั้นมีความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหัวใจไดงายกวาสุนัขท่ีมีคาความแปรปรวนท่ีสูงนั่นเอง 
นอกจากน้ีงานวิจัยที่ผานมาพบวาในสุนัขท่ีเปนโรคหัวใจจะมีการ
ทาํงานของระบบประสาทอัตโนมตัทิีผ่ดิปกตไิป โดยพบวาการทํางาน
ของระบบประสาทซิมพาเทติกมากกวาระบบประสาทพาราซิมพาเทติก 
ทาํใหสนุขัทีภ่าวะโรคหัวใจจะมีคาความแปรปรวนของอัตราการเตน
ของหัวใจท่ีสูงเม่ือเทียบกับสุนัขปกติดังนั้นคาความแปรปรวนของ
อัตราการเตนหัวใจจึงสามารถใชเปนอีกคาหนึ่งท่ีบันทึกเก็บไวเมื่อ
มกีารตรวจสุขภาพประจําป และหากพบวาสนุขัเริม่มคีาความแปรปรวน
ของอัตราการเตนหัวใจลดตํ่าลงก็จะทําใหเจาของและสัตวแพทย
สามารถประเมินความเสีย่งของการเกิดโรคหัวใจและรวมกนัหาทาง
ปองกันการเกิดโรคหัวใจไดอยางทันถวงที 

ขั้นตอนและวิธีการวัด Heart Rate Variability ทําอย�างไร ?

 สุนัขจะไดรับการติดเครื่องติดตามการเตนของหัวใจ 
(Holter monitoringmachine) เปนระยะเวลาอยางนอย  2 ชัว่โมง 
(รูปที่ 3) ในที่เงียบสงบไมมีสิ่งรบกวนเพ่ือลดปจจัยที่อาจรบกวน
อตัราการเตนของหวัใจ หลงัจากนัน้คลืน่ไฟฟาหวัใจทีไ่ดจะถกูนาํไป
วิเคราะหเพื่อหาคาชี้วัดของ HRV ดวยโปรแกรมการตรวจวิเคราะห
คลืน่ไฟฟาหวัใจโดยเฉพาะ ซึง่เมือ่มกีารกลบัมาตรวจสุขภาพประจําป
สตัวแพทยจะสามารถเปรียบเทยีบกบัคา HRV ยอนหลงัในสุนขัตวันัน้
ไดเพือ่ทาํการประเมินความเส่ียงและพยากรณการเกิดโรคหัวใจตอไป 

รูปท่ี 3 แสดงลักษณะการติดเครื่องติดตามอัตราการเตน
ของหัวใจและลักษณะเครื่อง Holter monitoringmachine  

ของโรงพยาบาลสัตวเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รปูท่ี 2 แสดงระบบประสาททีเ่ก่ียวข�องในการควบคุมอตัราการเต�น
ของหัวใจ (a) และแสดงความแปรปรวนของอัตราการเต�นของ
หัวใจ (Heart Rate Variability: HRV) ของ RR interval ในสุนัข
ปกติที่มี RR interval ไม�เท�ากันในแต�ละคร้ัง (b) ซึ่งหมายถึง
การมีค�าความแปรปรวนสูงของอัตราการเต�นของหัวใจ และ 

RR interval ในสุนัขที่มีภาวะโรคหัวใจที่มีค�าคงที่เท�ากัน
ในแต�ละคร้ัง (c) ซึ่งหมายถึงไม�มีความแปรปรวนของอัตราการ
เต�นของหัวใจ (ดัดแปลงจาก : www.slideshare.net/mobile/

chiruchiranjeevi334/chiru-seminar-2) 

a

b

c

(parasympathetic) ของระบบประสาทอัตโนมัติสงผลทําใหมี
อตัราการเตนของหวัใจท่ีชาและเร็วแตกตางกนั (รปูที ่2a) นอกจากน้ี
ในสุนัขปกติ เมื่อพิจารณาระยะเวลาของจังหวะการเตนของหัวใจ
ในแตละครัง้ (RR interval) จะพบวามีระยะทีไ่มเทากนัในแตละครัง้ 
(รูปที่ 2b) โดย RR interval นี้จะมีคาสลับกันไปมากบางนอยบาง
ขึ้นอยูกับความเร็วของการเตนหัวใจ (Heart rate) ซึ่งเราเรียก
ระยะเวลาท่ีไมคงที่ของ RR interval นี้วา “ความแปรปรวนของ
อตัราการเตนของหวัใจ (Heart Rate Variability: HRV)” ในขณะท่ี
สุนัขที่มีภาวะโรคหัวใจจะมีความแปรปรวนของ HRV ตํ่าหรืออาจ
กลาวไดวา RR interval ไมเปลี่ยนแปลงหรือมีคาคงท่ีในทุก ๆ ชวง
นั่นเอง (รูปที่ 2c)
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สุนัขเป�นโรคเบาหวานเหมือนคนได�ด�วยหรือ ?

โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) เปนโรคในระบบ
ตอมไรทอที่พบบอยในสุนัข เปนความผิดปกติของรางกายที่มีการ
ผลติฮอรโมนอินซลูนิ (insulin) ไมเพยีงพอ ฮอรโมนอนิซลูนิถกูสราง
และหลั่งจากเบตาเซลล (beta cells) ในตับออน (pancreas) สุนัข
สวนใหญถาไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานจําเปนตองไดรับ
การรกัษาโดยการใหอนิซลูนิ สาเหตขุองโรคเบาหวานในสุนขัชนดิพึง่
อนิซูลนิจะจาํแนกไดคอนขางยากเพราะเกิดจากหลายสาเหตุ พนัธกุรรม
เปนปจจยัโนมนาํทาํใหเกดิเบาหวานไดเชนกนั การเกิดภาวะภูมคิุมกนั
ทาํลายเบตาเซลล สิง่แวดลอมทีเ่ปนปจจยัโนมนาํทาํใหเกดิเบาหวาน 
ไดแก โรคติดเชื้อ ยาบางชนิด หรือความอวน ลวนมีผลทําใหเกิด
การดื้อตออินซูลินและมีการทําลายเบตาเซลล นอกจากน้ีการเกิด
โรคตับออนอักเสบเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญทําใหเปนโรคเบาหวาน 
พยาธิสภาพสวนใหญในสุนัขที่เปนโรคเบาหวานมักพบการลดลง
ของจํานวนและขนาดของเบตาเซลลในตับออน สวนเบาหวานชนิด
ไมพึ่งอินซูลินพบไมคอยบอยในสุนัข 

สาเหตุ
 ฮอรโมนอินซลูนิจะถูกหล่ังออกมาเม่ือรางกายมีการเพ่ิมขึน้
ของระดบัน้ําตาลกลโูคสในเลอืด การลดลงของปริมาณหรอืความสามารถ
ของอินซูลินมีผลทําใหการควบคุมน้ําตาลกลูโคสลดลงสงผลใหเกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) ผลทีต่ามมาคือ เปนโรค
เบาหวาน

พยาธิสภาพ
 ภาวะพรองอินซูลิน (insulin deficiency) มีผลตออาการ
ทางคลินิกในสุนัขที่เปนโรคเบาหวาน ภาวะพรองอินซูลินมีสาเหตุ
มาจากการลดลงของเน้ือเยือ่ในการใชประโยชนของกลโูคส กรดอะมิโน 
และกรดไขมัน นอกจากน้ียังสงผลตอการทํางานของตับทําใหตับ
ทาํงานบกพรองและเกิดการสะสมของกลูโคสในกระแสเลือด สาเหตจุาก
ทีม่นีํา้ตาลในเลอืดสงู การเพ่ิมขึน้ของความเขมขนของกลโูคสในเลอืด
เพราะความสามารถในการดูดกลับกลูโคสจากการกรองของไต
ทีเ่พ่ิมขึน้ ทาํใหพบกลโูคสในปสสาวะในสนุขั เมือ่ระดับน้ําตาลกลโูคส
ในเลอืดมคีวามเขมขนมากกวา 200 mg/dl การพบกลูโคสในปสสาวะ
ทาํใหเกดิการปสสาวะมาก (polyuria) ดงันัน้รางกายสนุขัจะปรบัสภาพ

ของรางกายเพ่ือปองกนัการขาดน้ําโดยการด่ืมนํา้มาก (polydipsia)  
การลดลงของการใชประโยชนกลูโคสของเนื้อเยื่อสวนปลายเปนผล
ทาํใหนํา้หนกัลด การกนิอาหารมาก (polyphagia) ผลตางๆ ทีเ่กดิขึน้
มาจากการขาดความสามารถของกลูโคสในการเขาเซลลในระหวาง
ที่เกิดภาวะอินซูลินบกพรอง 
 ดังนั้น อาการที่มีลักษณะเฉพาะของโรคเบาหวานในสุนัข
คอื ปสสาวะมาก ดืม่นํา้มาก กนิอาหารมาก และนํา้หนกัลด ความรนุแรง
ของโรคข้ึนกบัความรนุแรงของภาวะน้ําตาลในเลือดสงู อาการเหลานี้
เริ่มสังเกตไดชัดเจนจากเจาของ บางครั้งถาเจาของไมไดเร่ิมเห็น
อาการต้ังแตแรกอาจทําใหโรคเบาหวานพัฒนาไปอยางมาก และมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซอน  
 ในคนแบงโรคเบาหวานเปน 2 ชนดิคอื ชนดิท่ี 1 เบาหวาน
ชนิดพึ่งอินซูลิน (insulin-dependent diabetes mellitus) และ
ชนิดท่ี 2 เบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน (noninsulin-dependent 
diabetes mellitus) แตในทางสัตวแพทยสุนัขท่ีเปนโรคเบาหวาน
สวนมากจําเปนตองไดรบัการรกัษาโดยการใหอนิซลูนิ สวนโรคเบาหวาน
ในแมวเกิดจากความบกพรองของการหล่ังอนิซลิูน การดือ้ตออนิซูลนิ 
(insulin resistance) หรอืเกดิการสะสมของสารอะมีลอยด (amyloid) 
ในเซลลของตับออน

การแบ�งโรคเบาหวานในทางสัตวแพทย� 
 ชนดิที ่1 โรคเบาหวานชนิดพรองฮอรโมนอนิซลูนิ (insulin 
deficiency diabetes) เกิดการสูญเสียของเบตาเซลลในตับออน 
เชน พบความผิดปกติของเบตาเซลลมีจํานวนนอยตั้งแตกําเนิด 
หรือเบตาเซลลสญูเสยีหนาท่ีซึง่มคีวามสัมพันธกบัการเกดิโรคตบัออน
อกัเสบ (pancreatitis) เกดิภาวะภูมคิุมกันทาํลายตวัเองในเบตาเซลล 
(immune-mediated B cell destruction)
 ชนดิที ่2 โรคเบาหวานชนิดทีม่กีารดือ้ตออนิซลูนิ (insulin 
resistance diabetes) ภาวะตอไปนี้มีผลทําใหหนาที่ของอินซูลิน
ทํางานไดไมดี ไดแก เบาหวานท่ีเกิดในระยะเปนสัดชวงที่เรียกวา 
diestrus สุนัขเปนโรคเบาหวานจากการท่ีเปนโรคคุชชิ่ง (โรคตอม
หมวกไตทํางานมากกวาปกต)ิ โรค acromegaly (โรคท่ีมโีกรทฮอรโมน
หลัง่มากกวาปกต)ิ การไดรบัยาประเภทกลูโคคอรตคิอยดสงัเคราะห
หรือฮอรโมนโปรเจสเตอโรน และความอวน
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รูปท่ี 1 สุนัขที่ป�วยเป�นโรคเบาหวานแสดงอาการต�อกระจก
ที่เข�ารับการรักษาที่คลินิกพิเศษโรคระบบต�อมไร�ท�อ
โรงพยาบาลสัตว�เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร� 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

รูปท่ี 2 สุนัขที่ป�วยเป�นโรคเบาหวานแสดงอาการผิวหนังอักเสบ
แดงรอบดวงตาที่เข�ารับการรักษาที่คลินิกพิเศษโรคระบบ
ต�อมไร�ท�อ โรงพยาบาลสัตว�เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร� 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

อาการ
 โรคเบาหวานมักพบในสุนัขอายุ 4-14 ป พบโรคนี้สูงสุด
ในอายุ 7-10 ป สุนัขอายุนอยกวา 1 ป มักไมคอยพบโรคเบาหวาน 
สุนัขเพศเมียมีความเสี่ยงในการเปนโรคเบาหวานมากวาสุนัขเพศผู 
พันธุกรรมก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเปนโรคเบาหวาน
 อาการทีพ่บสวนมากคอื ปสสาวะมาก ดืม่น้ํามาก กนิอาหารมาก 
และน้ําหนักลด อาการปสสาวะมากและด่ืมนํ้ามากเปนผลมาจาก
การพบกลูโคสในเลอืดและในปสสาวะ บางครัง้เจาของอาจนําสนุขัมา
เพราะสุนัขแสดงอาการตาบอดอยางกะทันหันดวยสาเหตุจากเปน
ตอกระจก (cataract) (รูปที่ 1) หรือเกิดโรคติดเชื้อแบบเฉียบพลัน 
ผลจากการเกิดภาวะคีโตนในเลือดและการเกิดภาวะเลือดเปนกรด 
(metabolic acidosis) หรือบางครั้งอาจพบการติดเชื้องายและ
บอยที่ผิวหนัง (รูปที่ 2)

การวินิจฉัย
 การวินิจฉัยโรคเบาหวานจําเปนตองดูอาการที่แสดงออก
มาดวยเพื่อประกอบการวินิจฉัย เชน ปสสาวะมาก ดื่มนํ้ามาก 
กินอาหารมาก และนํ้าหนักลด ถาใหสุนัขอดอาหารแลวพบนํ้าตาล
กลูโคสในเลือดและนํ้าตาลกลูโคสในปสสาวะ สามารถวินิจฉัยไดวา
สนุขัเปนโรคเบาหวาน ภาวะปสสาวะมคีโีตน (ketonuria) ทีอ่าจเกิด
พรอมกับโรคเบาหวานซ่ึงมีความสําคัญในทางคลินิกและสามารถ
ใชในการวินิจฉัยโรคเบาหวานได

การตรวจทางห�องปฏิบัติการ
 เพือ่บอกโรคตางๆ ทีเ่ปนสาเหตทุาํใหเกดิโรคเบาหวาน เชน 
โรคคชุชิง่ หรอืบอกผลของโรคเบาหวาน เชน กระเพาะปสสาวะอกัเสบ
จากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือเพื่อการรักษาโรค เชน โรคตับออน
อกัเสบ การตรวจเพ่ือประเมินสนุขัวาเปนโรคเบาหวานมีดงันี ้ตรวจคา
ความสมบูรณเม็ดเลือด คาเคมีคลินิก การตรวจปสสาวะ และการ
เพาะเช้ือ 
 ควรตรวจวัดระดบัฮอรโมนโปรเจสเตอโรนถาเปนเบาหวาน
ในสุนัขที่ยังไมไดทําหมัน และควรสอบถามประวัติการเปนสัด 
เพือ่ตดัสาเหตุของโปรเจสเตอโรนท่ีจะเหน่ียวนําทําใหเกิดเบาหวาน 
เพราะโปรเจสเตอโรนจะทําใหโกรทฮอรโมนหลั่งมากขึ้นในระยะ 
diestrus ผลที่ตามมาคือ สุนัขเปนโรคเบาหวาน
 ควรตรวจอัลตราซาวดชองทองเพื่อตรวจตับออนอักเสบ 
ตอมหมวกไตโต มดลกูอกัเสบในสุนขัทีย่งัไมทาํหมนั และความผดิปกติ
ของตับและระบบทางเดินปสสาวะ
 การตรวจค�าความสมบูรณ�เม็ดเลือด
 สวนมากปกติมกัพบการเพ่ิมขึน้ของเม็ดเลอืดขาวอาจมาจาก
การติดเช้ือหรือการอักเสบท่ีรุนแรงโดยเฉพาะโรคตับออนอักเสบ
 การตรวจค�าเคมีคลินิกในเลือด
 ความรุนแรงหรือความผิดปกติในคาเคมีคลินิกในเลือด
ขึน้กบัระยะเวลาท่ีสนุขัเปนโรคเบาหวานและการเกิดโรคแทรกซอน
รวมดวย สวนมากเปนโรคตับออนอักเสบ ควรมีการตรวจน้ําตาล
กลโูคสในเลอืด คาเคมคีลนิกิในเลอืดบางคร้ังไมสามารถบอกอะไรได
ในสุนัขเบาหวานที่แสดงอาการปกติที่ไมมีโรคแทรกซอน พบเฉพาะ
คานํา้ตาลในเลือดสงูและโคเลสเตอโรลสูง สวนมากพบความผิดปกตคิอื 
การเพิ่มขึ้นของเอ็นไซมตับ (alkaline phosphatase) และโคเลส-
เตอโรลสูง คายูเรีย (urea) และครีแอทินิน (creatinine) สวนใหญ
อยูในชวงปกติในสุนัขปวยเปนโรคเบาหวานที่ไมมีโรคแทรกซอน 
ถามีการเพิ่มข้ึนของคาคายูเรียและครีแอทินินจะทําใหเกิดโรคไต
ในระยะตน ไตวายระยะตนเปนผลมาจากความเสียหายของไต
ที่เกิดจากภาวะน้ําตาลในเลือดสูงซ่ึงพบมากในคน แตไมคอยพบ
ในสุนัข ไขมันในเลือดสูง (hyperlipidemia) และภาวะเลือดมีสาร
ไขมันมาก (lipemia) มกัพบบอยในสนุขัโรคเบาหวาน สนุขัโรคเบาหวาน
ที่ไมสามารถควบคุมนํ้าตาลไดจะตามมาดวยการเพ่ิมขึ้นของระดับ
ไตรกลีเซอไรด โคเลสเตอรอล และกรดไขมัน การเพ่ิมขึ้นของ
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ไตรกลีเซอไรดเปนผลจากการบกพรองของอินซูลิน ในคนมักพบคา 
low density lipoprotein (LDL) สูงขึ้นและคา high density 
lipoprotein (HDL) ตํ่าลง ทําใหเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันและเปน
โรคหัวใจตามมาซ่ึงเปนปจจัยแทรกซอนที่พบบอยในคนที่เปนโรค
เบาหวานแตพบภาวะดังกลาวพบไดในสุนัขไดนอย

การตรวจป�สสาวะ
 ความผิดปกติในการตรวจปสสาวะในสุนัขที่เปนเบาหวาน
ไดแก พบกลูโคสในปสสาวะ (glycosuria) พบสารคีโตนในปสสาวะ 
(ketonuria) พบโปรตีนในปสสาวะ (proteinuria) พบแบคทีเรีย
ในปสสาวะ (bacteriuria) อาจพบหรือไมพบ ปสสาวะมีหนอง 
(pyuria) และปสสาวะเปนเลือด (hematuria) การพบโปรตีนใน
ปสสาวะ (proteinuria) อาจเปนผลจากการติดเชื้อในระบบขับถาย
ปสสาวะ ทําใหหนวยกรองของไตเสียสภาพไป ดังนั้นจึงทําใหเปน
โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินปสสาวะในสุนัขเบาหวานไดงาย สุนัข
โรคเบาหวานท่ีไมมีโรคแทรกซอนปกติมักพบกลูโคสในปสสาวะ
ทีไ่มพบสารคโีตนในปสสาวะ อยางไรก็ตาม สนุขัโรคเบาหวานอาจพบ
สารคีโตนจํานวนนอยในปสสาวะ ถาพบสารคีโตนจํานวนมาก
ในปสสาวะ โดยเฉพาะในสุนัขที่ปวยซึม อาเจียน ทองเสีย ขาดน้ํา 
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงชนิด diabetic 
ketoacidosis (DKA) ควรจะไดรับการรักษาอยางเหมาะสม

การตรวจไลเปส  ( l ipase) และ  t rypsin-l ike 
immunoreactivity (TLI)
 เนื่องจากความเส่ียงสูงในการเปนตับออนอักเสบในสุนัข
โรคเบาหวาน การตรวจเลือดควรจะมีการพิจารณาในการตรวจ
สุนัขโรคเบาหวาน โดยเฉพาะในกรณีที่การอัลตราซาวดชองทอง
ไมสามารถกระทําได ควรตรวจไลเปสและ TLI ดังนั้นการตรวจ TLI 
สามารถใชในการวินิจฉัยตับออนอักเสบเรื้อรังได 

การตรวจสาร fructosamine และ glycosylated 
hemoglobin 
 ถาสตัวมภีาวะน้ําตาลในเลือดสูงเปนระยะเวลานานสามารถ
ตรวจการทํางานของโปรตีนในเลือดที่เรียกวา glycated blood 
protein ไดแกการตรวจ fructosamine เปนการตรวจวัดระดับ
นํ้าตาลที่เกาะอยูกับโปรตีนในเลือดนั่นก็คือ อัลบูมิน (albumin) 
สามารถบอกคาเฉลี่ยนํ้าตาลกลูโคสกอนหนาประมาณ 1-2 สัปดาห 
สวนการตรวจ glycosylated hemoglobin (GHb) เปนการตรวจ
วัดระดับน้ําตาลกลูโคสที่เกาะอยูกับฮีโมโกลบิน (hemoglubin) 
สามารถบอกคานํ้าตาลเฉลี่ยกอนหนาประมาณ 2-3 เดือน

 ความเข�มข�นของฮอร�โมนอินซูลิน
 การตรวจความเขมขนของฮอรโมนอินซูลินไมคอยนิยม
เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานเนื่องจากราคาคอนขางสูง

การรักษา
 เมื่อมีการวินิจฉัยวาสุนัขเปนโรคเบาหวานไดแลวควร
พิจารณาการรักษาโดยการใหอินซูลิน การควบคุมอาหาร และ
การออกกําลังกายเพ่ือควบคุมนํ้าหนัก ควรมีการพิจารณาและควร
รักษาโรคแทรกซอนที่จะเกิดขึ้นดวย
 การให�อินซูลิน
 ชนดิของอนิซลูนิในทองตลาดข้ึนกบัระยะเวลา การออกฤทธ์ิ 
หลังจากมีการฉีดเขาใตผิวหนัง ปกติการใชอินซูลิน เพื่อการจัดการ
ระยะยาวในสุนัขโรคเบาหวาน 
 การควบคุมอาหาร
 การปรับอาหารและการใหอาหาร ควรไดรับคําแนะนํา
อยางถูกตองเพ่ือปองกันสุนัขอวนและเพ่ือปองกันการเพ่ิมขึ้นของ
นํ้าตาลกลูโคสในรางกายสุนัข
 การควบคุมน้ําหนัก
 ความอวนจะเหนีย่วนําทาํใหเกดิการดือ้ตออินซูลนิเปนปจจยั
ที่มีความสําคัญในการตอบสนองตอการรักษาโดยการใหอินซูลิน 
ดังนั้น การควบคุมนํ้าหนักชวยใหสุนัขตอบสนองตอการรักษาไดดี 
การออกกาํลงักายมสีวนชวยใหนํา้หนกัลดและลดการดือ้ตออนิซูลนิ
ที่เหนี่ยวนําโดยความอวน ดังนั้น ควรมีการออกกําลังกายในสุนัข
เบาหวานอยางสมํา่เสมอในเวลาเดิมในแตละวนั แตการออกกําลังกาย
หนกัและเปนเวลานานไมควรกระทํา ในสนุขัโรคเบาหวานอาจทําให
สนุขัเกิดภาวะนํา้ตาลในเลือดตํา่ (hypoglycemia) การออกกําลังกาย
ยงัชวยเพิม่การดดูซมึอนิซลูนิ เพิม่การไหลเวียนเลอืด เพิม่การใชงาน
ของกลูโคสอีกดวย
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เมื่อนกแสนรักจิกขนตัวเอง ???

 ปจจุบันนกไดกลายมาเปนสัตวเลี้ยงที่ไดรับความนิยม
และแพรหลายมากข้ึน ในการเล้ียงนกน้ันนับไดวาตองใชศาสตร
และศิลปในการดูแลใหมีความถูกตองเหมาะสม สิ่งที่ดึงดูดและเปน
แรงจูงใจใหเจาของอยากเล้ียงนกน้ันมีหลายประการ เชน สีสันที่มี

ความสวยงาม เสียงขับขานอันไพเราะ ปกที่โบยบินไดอยางมีอิสระ 
นกบางชนิดยังมีความเฉลียวฉลาดสามารถเลียนเสียงเจาของ
ไดอีกดวย หรือแมกระทั่งการเล้ียงเพื่อเปนสัตวเศรษฐกิจ ทําใหนก
กลายมาเปนเพื่อนที่นารักและมีความผูกพันกับมนุษยมาเปนเวลา
ยาวนาน และนกยังเปรียบเสมือนสัญลักษณของอิสระเสรีภาพ 
และสันติภาพไดอีกเชนกัน

 ในการเล้ียงนกแตละชนิดนั้น เจาของจะตองศึกษาชนิด
ของนก ธรรมชาติของนก ถิ่นที่อยูอาศัย และโรคที่สําคัญท่ีมักจะ
พบไดบอยในนก เปนตน นกบางชนิดมีนิสัยที่อาจคลายกันหรือ
ตางกันไมมากกน็อย บางชนิดชอบอยูตวัเดยีว นสิยักาวราว บางชนดิ

ชอบอยูกันเปนฝูง นิสัยเปนมิตร บางชนิดกินพืช เมล็ดพืช บางชนิด
กินแมลง บางชนิดเปนนักลา กินเนื้อ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําให
ผูเลี้ยงเองน้ันมีความเขาใจและเล้ียงนกไดอยางถูกตองเหมาะสม 
แตโดยธรรมชาติของนกแลวจะเปนสัตวที่คอนขางเก็บอาการ
เวลาเกิดการเจ็บปวย จึงทําใหผูเลี้ยงสังเกตไดยาก ดังนั้นหากเรา
สามารถสังเกตอาการเบ้ืองตนไดวานกมีความผิดปกติก็จะสามารถ
แกไขและใหการรกัษาไดอยางทันทวงท ีซึง่จะลดความสูญเสยีทีเ่กดิ
กับเจาของได โดยผูเลี้ยงสามารถสังเกตเบ้ืองตนไดจากสิ่งเหลานี้ 
เชน ปริมาณการกินอาหาร ความสดช่ืนมีชีวิตชีวา แววตาของนก 
การไซรขนเพือ่แตงตวัและทาํความสะอาด ลกัษณะสิง่ขบัถาย เปนตน

 นกกเ็ชนเดยีวกบัสตัวอืน่ๆ ยอมมกีารเจ็บปวยไดเหมอืนกนั 
โดยอาการหรือความผิดปกติที่พบบอยในนกท่ีจะขอใหความรูแก
ผูเลีย้ง คอื อาการขนรวง ซึง่เปนกลุมอาการท่ีมกัเจอบอย ตามปกติแลว
นกจะมีการผลัดขน 1-3 ครั้งตอป โดยแตละคร้ังใชเวลาประมาณ 

จะทําอย�างไร…
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เพิ่มเติมเพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน การเก็บอุจจาระตรวจ 
การเก็บตัวอยางขน การเก็บเลือด การวิเคราะหสูตรอาหาร เปนตน 
เพื่อเปนประโยชนในการวินิจฉัยโรคใหถูกตองตอไป

 ในการดูแลนกปวยทีม่พีฤตกิรรมการจิกขนตวัเอง เมือ่เจาของ
ไดรับการวินิจฉัยจากสัตวแพทยเรียบรอยแลว จําเปนที่จะตองหา
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคท่ีเปนสาเหตุจากแหลงความรูที่มีความ
นาเชื่อถือ เชนในวารสารหรือบทความทางวิชาการตางๆ สวนการ
หาความรูในอินเทอรเน็ตนั้นอาจจะมีความผิดพลาดได และมีความ
นาเชื่อถือนอย หากมีความสงสัยใหสอบถามกับสัตวแพทยที่ทาน
เขารบัการรกัษาอยูจะดทีีส่ดุ เพือ่ใหเกดิความเขาใจและดูแลนกปวย
ไดอยางถูกตองเหมาะสม ทัง้นีก้ารจดัการดานตางๆ ในขณะทีอ่ยูบาน 
เชน อาหารและโภชนาการในนกแตละชนิด ในชวงอายุตางๆ 
การจัดการกรงท่ีเลี้ยง สุขอนามัย ความสะอาด การกกไฟและ
อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับนกปวย โดยจะอยูที่ประมาณ 23-30 
องศาเซลเซียส ซึ่งจะทําใหนกรูสึกอบอุน และนอกจากน้ีเจาของ
ควรท่ีจะไปตดิตามผลการรักษากับสตัวแพทยอยางสมํา่เสมอ เพือ่ปรับ
การรักษาตามอาการในชวงเวลาท่ีเหมาะสม ในทางตรงกันขาม
สิ่งที่เจาของไมควรทําคือหากนกของทานปวยแลวเจาของทําการ
รกัษาเองซ่ึงอาจจะไมตรงกบัโรคหรอืกลุมอาการท่ีนกเปนอยู อาจจะ
ทําใหนกมีอาการหนักมากกวาเดิม หรือเปนการทําใหเกิดอุบัติการ
เชื้อดื้อยาเนื่องจากเจาของไปซ้ือยามาปอนเอง ซึ่งจะทําใหเกิด
ความสูญเสียตอตัวนกเองและเจาของดวยในที่สุด
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จะทําอยางไร...เมื่อนกท่ีเจาของเลี้ยงนั้นจิกขนตัวเอง ??? 
เบ้ืองตนหากเจาของเลี้ยงนกหลายตัว ควรแยกนกตัวที่ปวยออกมา
เพ่ือสังเกตอาการกอน โดยสังเกตไดจาก ปริมาณการกินอาหาร 
ลักษณะของอุจจาระ หรือ ความสดช่ืนมีชีวิตชีวา หรือพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไป การจิกไซรแตงตัวและทําความสะอาดตัวเอง
เปนตน และยังถือเปนการปองกันการแพรกระจายของโรคไปสู
นกตวัอืน่ทีเ่ลีย้งรวมกนัสวนนกทีย่งัมอีาการปกติดเีจาของกค็วรท่ีจะ
สงัเกตอาการความผิดปกตริวมดวย เน่ืองจากนกบางตัวอาจจะติดโรค
ไปแลวแตยงัไมแสดงอาการ โดยควรเฝาระวงัสงัเกตอาการอยางนอย 
7-14 วัน ซึ่งเปนระยะฟกตัวของโรคและนอกจากน้ีทางที่ดีที่สุด
เจาของควรพานกไปปรึกษาสตัวแพทยเฉพาะทางเก่ียวกบัสตัวเลีย้ง
ชนดิพิเศษใหเรว็ทีส่ดุ เพือ่เขารบัการวนิจิฉยัไดถกูตองและเหมาะสม
วานกของทานนัน้มภีาวะของกลุมอาการจิกขนตวัเองมาจากสาเหตุใด 
ประกอบกับการซักประวัติที่สัตวแพทยจะทําการสอบถามเจาของ
ถงึรายละเอยีดในการเลีย้งนกและอาจจะทาํการเกบ็ตวัอยางบางสวน
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5-12 สัปดาห แลวแตชนิดและสายพันธุของนก โดยสาเหตุที่ทําให
ขนรวงผดิปกตนิัน้มาจากหลายปจจยั ไมวาจะเปนการไดรบัสารอาหาร
ที่ไมมีความเหมาะสม เชนการขาดวิตามินเอ ขาดธาตุเหล็ก เปนตน 
การตดิเชือ้ไวรสั แบคทเีรยี หรอืปรสติภายนอก โดยเชือ้ทีม่คีวามรนุแรง
ที่พบบอยคือเชื้อไวรัส PBFD (Psittacine beak and feather 
disease) ทีเ่จอไดในนกตระกูลนกแกว เชน นกกระต้ัว นกอฟัรกินัเกรย 
เปนตนนอกจากน้ียังพบวานกบางตัวมีความผิดปกติของพฤติกรรม 
เชน การจิกขนเพื่อเรียกรองความสนใจจากเจาของในรายท่ีเจาของ
เอานกตัวใหมเขามาเลี้ยง หรือใหความสนใจกับนกตัวเดิมนอยลง 
ทําใหเกิดความเครียดจนจิกขนตัวเองหลุดรวง ซึ่งจะพบไดบอย
ในนกทีม่กีารเรยีนรูและคอนขางฉลาด เชน นกซนัคอนวัร นกกระต้ัว 
เปนตน 
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 ในสภาพอากาศท่ีมอีณุหภมูสิงูหรอืตํา่มากๆ คนเรายงัรูสกึ
ไมสบายกาย บางคนอาจถึงปวยได เชนเดียวกับปลาที่อยู ในนํ้า 
หากนํ้ามีอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม ปลาก็ปวยไดเชนกัน ในบทความ
ครัง้นีห้มอจะมาใหความรูเกีย่วกบัความสาํคญัของอณุภมูนิํา้กบัตวัปลา
และปญหาน้ํามีอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิตํ่าซึ่งประกอบดวย สาเหตุ
ของปญหา การเปลี่ยนแปลงในตัวปลา อาการที่พบ และการจัดการ
ปญหาเบื้องตน
 ปลาเปนสัตวเลือดเย็นที่อุณหภูมิของรางกายแปรผันตาม
สิ่งแวดลอม แตกตางจากสัตวเลือดอุนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ของรางกายใหคงที่แมอุณภูมิสิ่งแวดลอมจะเปล่ียนแปลงดังนั้น
อุณหภูมิรางกายของปลาข้ึนกับอุณหภูมิของนํ้าที่ปลาอาศัยอยู 
ซึง่ชวงอณุหภมูทิีเ่หมาะสมสงผลตอกระบวนการทํางานของรางกาย
หรือการเผาผลาญพลังงาน (Metabolism)เชน การหายใจและ
การยอยอาหาร รวมถึงระบบภูมิคุ มกัน (Immunity) ใหทํางาน
เปนปกต ิในปลาแตละชนดิจะมชีวงอณุหภมูทิีเ่หมาะสม (Optimum 
temperature range) สําหรับการดํารงชีวิต และการทนตอชวง
อุณหภูมิที่สูงหรือตํ่าแตกตางกันยกตัวอยางปลาคารพและปลาทอง
ชอบอุณหภูมินํ้าที่ 15-22 องศาเซลเซียส สามารถทนอุณหภูมิสูงสุด
ไดถึง 30-40 องศาเซลเซียส และต่ําสุด 8-18 องศาเซลเซียส 
โดยท่ัวไปแลวปลาสามารถปรบัตัวกบัการเปลีย่นแปลงของอณุหภมูิ
นํ้าชาๆ ไดดีกวาการเปล่ียนแปลงอุณหภูมินํ้ากระทันหัน และพบวา
ปลาสามารถทนกับอณุหภมูขิองนํา้ทีล่ดลงไดดกีวาอณุหภมูนิํา้ท่ีสงูขึน้
 นํ้ามีอุณหภูมิสูง (Hyperthermia) มักพบปญหาไดบอย
ในชวงฤดรูอนและฤดฝูน สวนสาเหตุอืน่ทีเ่กดิขึน้ได เชน การใชฮตีเตอร
ทีไ่มเหมาะสมกับปรมิาตรนํา้ สถานทีเ่ลีย้งปลาไดรบัแสงแดดมากเกินไป 
(รูปที่ 1) อยูใกลแหลงใหความรอน เชน เครื่องใชไฟฟา หองครัว 
เปนตน ปมนํา้ในตูใหความรอนมากเกินไป ตูปลาไมมทีีร่ะบายอากาศ 
เปนตน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในตัวปลาคือ กระบวนการ
เผาผลาญพลังงานในรางกายเพิ่มขึ้นความตองการออกซิเจนเพิ่ม
มากขึ้นและในบอหรือตูที่ไมไดใหออกซิเจนจะทําใหการละลายของ
ออกซิเจนในนํา้ลดลงดวยเม่ืออณุหภมูนิํา้สงูขึน้ สงผลใหปลาเกดิภาวะ
ขาดออกซิเจน (Hypoxia) อาจพบการตายของแบคทีเรยีทีเ่ปนประโยชน
ในระบบกรอง เกิดความเปนพิษของแอมโมเนียและไนไตรท และ
ปลาเกิดความเครียดการทํางานของระบบภูมิคุมกันบกพรองเพิ่ม
โอกาสการติดเชื้อแบคทีเรีย โรคพยาธิภายใน และพยาธิภายนอก 

น.สพ. คทาวัชร ผัดวัน
คลินิกสัตว�นํ้า หน�วยชันสูตรโรคสัตว�

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : Aquacmu@gmail.com

อุณหภูมิน้ํากับการเล้ียงปลาสวยงาม

(รูปท่ี2) อาการที่พบไดคือ ปลาหายใจหอบ (รูปท่ี 3) ซึม กินอาหาร
ลดลง และวายนํา้ผดิปกตกิารจดัการปญหานํา้มอีณุหภมูสิงูเบือ้งตน
โดยการเพ่ิมออกซิเจนในนํ้า งดหรือลดการใหอาหาร ลดความ
หนาแนนปลา เปลี่ยนถายนํ้าบางสวนเพื่อลดของเสีย (20-30% 
ของปรมิาตรนํา้) กาํจดัปจจยัการเกิดความรอน โดยยายตูใหพนแสงแดด
และแหลงใหความรอน เปล่ียนฮีตเตอรใหเหมาะสมกับปริมาตรน้ํา 
(Heater 50-100 watts/นํา้ 40 L) โดยคาํนงึถงึชวงอณุหภมูทิีเ่หมาะสม
ของปลาชนิดนั้นการลดอุณหภูมินํ้าโดยเปลี่ยนฝาปดตูปลาที่ระบาย
อากาศได ใชพัดลมเปาผิวนํ้า เปดเครื่องปรับอากาศหากตูปลา
อยูในหอง หรือการใชเครื่องทําความเย็น (Aquarium chiller) 
 นํา้มอีณุหภมูติํา่ (Hypothermia) เปนปญหาหลกัของปลา
ในเขตอบอุน (Tropical fish) สาเหตเุกดิไดจาก ฤดหูนาวตูเลีย้งปลา
อยูในหองปรบัอากาศท่ีมอีณุหภมูเิยน็หรอือยูในสถานท่ีทีม่อีากาศเยน็
ตลอดเวลา สถานที่เลี้ยงมีปริมาตรนํ้านอยยิ่งทําใหอุณหภูมิลดลง
เรว็ข้ึน กระบวนการเผาผลาญพลังงานในรางกายปลาลดลง ปลาอาจ
แสดงอาการเซ่ืองซึม กินอาหารลดลง และเพิ่มโอกาสการติดเช้ือรา
พวก Saprolegnia spp. (รูปท่ี 4) เนื่องจากเช้ือราเพิ่มจํานวนขึ้น
อยางรวดเร็ว ปลาสามารถติดเชื้อราจากบาดแผลถลอกตามผิวหนัง
และเหงือก การเกิดความเครียดจากการจับบังคับหรือการขนสง 
รอยโรคท่ีพบไดคือ ปุยนุนสีขาวขึ้นตามลําตัวและครีบการจัดการ
ปญหานํ้ามีอุณหภูมิตํ่าโดยการใสฮีตเตอรลงไปในระบบการเล้ียง 
(Heater 50-100 watts/นํ้า 40 L) โดยวางแนวนอนขนานกับพื้นนํ้า 
(รูปท่ี 5) ควรมีปลอกกันความรอนปองกันปลาไปสัมผัสโดนฮีตเตอร
และการปดฝาตูปลาเพื่อลดการคายความรอนของนํ้าในตู

รูปท่ี 1 บ�อปลาคาร�พที่ได�รับแสงแดดมากเกินไป
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 การปองกันการเกิดภาวะอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม ควรมี
การตรวจวัดอุณหภูมินํ้า การสังเกตพฤติกรรมปลา และสิ่งแวดลอม
ที่อยูรอบๆ สถานที่เล้ียงอยางสม่ําเสมอ การออกแบบและการวาง
ตาํแหนงสถานทีเ่ลีย้งควรคํานงึถงึชนิดปลาและจาํนวนปลามากท่ีสดุ
ที่เล้ียงได และชวงเวลาท่ีไดรับแสงแดดหรือแหลงใหความรอน
อ่ืนๆ ควรเลีย้งปลาชนดิเดยีวกนัเพือ่ใหงายตอการจดัการอณุหภมูนิํา้ 
หากมีการเลี้ยงปลาหลายชนิดในสถานท่ีเดียวกัน ควรเลือกปลา
ที่มาจากถ่ินเดียวกันหรือแมนํ้าเดียวกัน เน่ืองจากปลาเหลานี้จะมี
ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใกลเคียงกัน 
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รูปท่ี 2 ปลาคาร�พติดพยาธิภายนอกและติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ�อน

รูปท่ี 3 ปลามังกรแสดงอาการหายใจหอบ

รูปท่ี 4 ปลาคาร�พที่ติดเชื้อรา Saprolegnia spp.

รูปท่ี 5 การติดตั้งฮีตเตอร�โดยวางแนวนอนขนานพื้นตู�
และสวมปลอกกันความร�อน
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ตารางท่ี 1 ป�ญหาที่พบในฟาร�มโคนม (N=210)

ลักษณะของหนองในมดลูกโคหลังคลอด

โรค จํานวนฟาร�ม ร�อยละ

มดลูกอักเสบ คืออะไร…
 มดลกูอกัเสบ เปนโรคติดเชือ้ชนดิหน่ึงในระบบสืบพนัธุ โดยในโคนมจะเกิด
จากการติดแบคทีเรียเปนหลัก แตในบางกรณีก็พบการติดเช้ือราในระบบสืบพันธุ
ไดเชนกัน ซึ่งปญหาการเกิดมดลูกอักเสบในฟารมโคนมมักพบในชวงหลังคลอด 
โดยเฉพาะชวงสองสัปดาหแรกหลังคลอด สาเหตุโนมนําของการเกิดปญหาดังกลาว
พบไดหลายปจจัย อาทิเชน การแทง คลอดยาก รวมถึงการชวยคลอดที่ไมสะอาด 
เชน ไมมีการสวมถุงมือชวยคลอด ไมมีการใชนํ้ายาฆาเชื้อลางทําความสะอาด
อวัยวะเพศของโคนมกอนทําการชวยคลอด เปนตน

มดลูกอักเสบส�งผลต�อศักยภาพการผลิตน้ํานม
 จากการเก็บรวบรวมขอมลูสตัวปวยของโรงพยาบาลสัตวทองถ่ินในชวงเดอืน 
มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พบวาโรคในระบบทางเดินอาหารเปนปญหาสาํคญั
ในฟารมโคนม 30% รองลงมาคือโรคจากระบบสืบพันธุ 15.7% และปญหาเตานม
อักเสบ 10.5% ตามลําดับ ดังตารางท่ี 1

 ปญหามดลูกอักเสบในฟารมโคนม สงผลกระทบตอสุขภาพของโคนม
หลายประการ ทาํใหโคผสมติดยาก เนือ่งจากสิง่คัดหลัง่ทีส่กปรก รวมถึงเศษเน้ือตาย
ในมดลูกหรือหนองในมดลูกจะขัดขวางการเคล่ือนที่ของตัวอสุจิเขาไปผสมกับไข 
ทาํใหผสมไมตดิ สวนในกรณีมดลกูอกัเสบทีร่นุแรง โคจะแสดงอาการปวยในระบบอ่ืน

ทองเสีย
มดลูกอักเสบ
กระเพาะอัดแนน
เตานมอักเสบ
พยาธใินเม็ดเลือด
กินโลหะ
ไขนํ้านม
ไขขาแข็ง
โคลมไมลุก
รกคาง
ลําไสกลืนกินกัน
อื่นๆ

34
33
29
22
16
14
11
8
8
5
5
25

16.19
15.71
13.81
10.48
7.62
6.67
5.24
3.81
3.81
2.38
2.38
11.90
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มดลูกอักเสบ...
ป�ญหาท่ีไม�ควรมองข�ามในฟาร�มโคนม

รวมดวย อาทิเชน มีไขสูง หายใจหอบ บางตัว
ที่เปนรุนแรงจะอาปากหายใจออนแรง ไมมีแรง
ลุกข้ึนยืน รางกายขาดน้ํานอกจากน้ียังสงผลให
กระเพาะอาหารสวนรูเมนมีการเคล่ือนตัวลดลง 
เกดิภาวะกระเพาะรูเมนอดัแนนตามมา หากไมรบี
แกไขภาวะดังกลาวโคจะตายในที่สุด 
 มดลูกอักเสบนอกจากจะทําใหโคผสม
ตดิยาก ทาํใหจาํนวนคร้ังในการผสมตอตวัเพิม่ขึน้ 
เพิม่คาใชจายในการผสมเทียม ยงัสงผลตอสขุภาพ
ดานอื่นของโคนม ทําใหกระเพาะรูเมนเคล่ือนตัว
ชาลง ทาํใหการกนิไดของโคลดลง สงผลใหปริมาณ
นํา้นมลดลงตามมา นอกจากน้ีในกรณทีีโ่คปวยหนกั 
โคบางตัวจะลุกยากหรือนอนออนแรงลุกไมได 
กจ็ะเกดิปญหาเตานมอกัเสบตามมา ทาํใหปริมาณ
นํา้นมทีข่ายไดลดลง แตเกษตรกรตองเพิม่คาใชจาย
ในการรักษาโค และหากการรักษาไมประสบผล
สําเร็จ อาจสูญเสียโคหรือคัดทิ้งโคปวยออกจาก
ฟารมในที่สุด 
 จากเหตุผลดังกลาวเกษตรกรควรจะ
ปองกันการเกิดมดลูกอักเสบโดยเฉพาะชวง
หลังคลอดมากกวาการรักษาหลังจากโคแสดง
อาการปวย เพราะการปองกันจะชวยลดการ
สูญเสียปริมาณนํ้านมของเกษตรกร เนื่องจากโค
ทีแ่สดงอาการปวยจะผลตินํา้นมลดลง ถงึแมจะหาย
จากอาการปวยยังตองใชระยะเวลาในการฟนตัว
เพื่อใหสามารถผลิตนํ้านมไดตามปกตินอกจากน้ี
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หากโคแสดงอาการปวยในชวงสองเดือนแรก
หลังคลอด จะทําใหปริมาณนํ้านมที่ผลิตไดไมถึง
ระดับสูงสุด (peak milk) สงผลใหศักยภาพ
การผลิตของโคลดลง 
 การปองกันการเกิดปญหามดลูกอักเสบ
โดยเฉพาะชวงหลังคลอด คือการใหความสําคัญ
กบัการจดัการฟารมทีด่ ีเนนความสะอาดของตัวโค 
พื้นคอก รวมทั้งบริเวณท่ีโคอยูอาศัย เพื่อลดการ
สะสมของเช้ือโรค เนนความสะอาดในกระบวนการ
ชวยคลอด ใชนํ้ายาฆาเช้ือเจือจางในอัตราสวนที่

เหมาะสมและเลือกใชนํ้ายาฆาเชื้อที่สามารถใชกับตัวโคได มีการใสถุงมือชวยคลอด 
และอุปกรณชวยคลอดตองมีการแชนํ้ายาฆาเชื้อโรค นอกจากน้ีควรมีการจัดการ
อาหารในชวงแหงนมท่ีเหมาะสม รูปรางของโคกอนคลอดไมควรจะอวนหรือผอม
เกินไป เพื่อปองกันการเกิดปญหาหลังคลอดตามมา หากเกษตรกรมีการจัดการ
อาหารที่ไมเหมาะสม อาจสงผลใหเกิดปญหาไขนํ้านม หรือภาวะคีโตซิสตามมา 
ซึ่งปญหาดังกลาวอาจเปนปจจัยโนมนําทําใหเกิดปญหารกคางหลังคลอด และเกิด
ปญหามดลูกอักเสบตามมาได
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รกค�างในโคหลังคลอด 
เป�นป�จจัยโน�มนําให�เกิดมดลูกอักเสบ

การสวมถุงมือช�วยคลอด เพื่อป�องกันการติดเชื้อในมดลูก
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 สวสัดคีรบั ชวงทีผ่านมามขีาวการเสียชวีติของดาราทานหนึง่
โดยทางการแพทยไดระบุสาเหตุการเสียชีวิตวาเกิดจากวัณโรค 
คงมีหลายทานสงสัยวาเกิดจากเช้ืออะไร มีลักษณะอยางไร ดังนั้น
เนื้อหาในสวนนี้เรามาทําความรูจักกันดีกวาวาเช้ือวัณโรคที่พูดๆ
กันอยูเปนยังไง
 โรควัณโรคเกิดจากการติดเชื้อในกลุมมัยโคแบคทีเรีย 
(Mycobacterium spp.) มีลักษณะรูปรางเปนแทง เจริญไดใน
อุณหภูมิ 25-50 oC ในบริเวณที่มีออกซิเจนต่ํามีการเจริญเติบโตชา 
เชื้อแบคทีเรียนี้มีลักษณะเฉพาะ คือ มีผนังเซลลแข็งแรง ทําใหเช้ือ
มีความทนทานสูง สามารถอยูในดินไดนานถึง 9 เดือน และอยูในนํ้า
ไดนานกวา 3 เดอืน เมือ่เชือ้มยัโคแบคทเีรยีพบไดทัว่ไปในสิง่แวดลอม 
โดยเฉพาะในดินแฉะๆ ที่ลุมมีนํ้าขัง แมนํ้า เปนตน
 การติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียมโดยท่ัวไปแบงเปนสองกลุม 
(ตารางท่ี 1) ไดแก เชื้อมัยโคแบคทีเรียที่กอใหเกิดวัณโรค หรือ กลุม
มัยโคแบคทีเรียมทูเบอรคูโลซิสคอมเพลกซ (Mycobacterium 
tuberculosis complex; MTBC) ซึง่เปนกลุมทีท่าํใหเกดิโรควณัโรค
ในคนและในสัตว กับอีกกลุมหน่ึงคือ เชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไมใช
วัณโรค (Nontuberculous mycobacteria; NTM) ซึ่งรวมถึง 
เช้ือมยัโคแบคทีเรียทีพ่บในสิง่แวดลอม และเชือ้มยัโคแบคทเีรยีอืน่ๆ
 สําหรับการติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่กอใหเกิดวัณโรค 
สวนใหญจะเกิดจากการติดเชื้อ Mycobacterium tuberculosis 
โดยตดิตอผานการหายใจเอาเช้ือทีป่นเปอนอยูเขาไป เปนโรครนุแรง
และเรือ้รงั สามารถกอโรคไดกบัในทกุอวยัวะของรางกาย แตทีพ่บมาก
และเปนปญหาทางสาธารณสุขในขณะนีค้อื วณัโรคปอด นอกจากน้ี
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คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : kittikorn.boonsri@cmu.ac.th

การติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย = วัณโรค?

ยงัสามารถพบในอวัยวะอืน่ได เชน ตอมนํา้เหลอืง กระดกู เยือ่หุมสมอง 
โดยทั่วไปสามารถกอโรคไดในคนท่ัวไป แตมักพบในผูสูงอายุ หรือ
ผูทีอ่อนแอจากการเปนโรคอืน่ๆ มากอนสาํหรบัเชือ้มยัโคแบคทเีรยีม
ในกลุ มนี้ที่พบในสัตว เชน M. tuberculosis ในชาง (รูปที่ 1) 
M. bovis ในสัตวเคี้ยวเอื้อง M. microti ในสัตวฟนแทะและ 
M. caprae ในแพะ
 สวนการติดเช้ือในกลุมมัยโคแบคทีเรียที่ไมกอใหเกิด
วัณโรคคลายกับแบคทีเรียในกลุมวัณโรค ทําใหเกิดกอนเนื้อตาย 
สําหรับเช้ือในกลุมนี้ที่พบเปนปญหาในทางสาธารณสุขปจจุบันคือ 
M. avium complex (MAC) โดยจะทําใหเกิดรอยโรคเฉพาะสวน 
เชน ปอด ผิวหนัง เนื้อเยื่อออน แตหากมีการติดเชื้อแบบรุนแรง
จะสามารถเกิดรอยโรคในหลายอวัยวะได การเกิดจากการติดเช้ือ
ในกลุมมยัโคแบคทเีรยีท่ีไมกอใหเกดิวณัโรค มกัพบในผูสงูอายุ ผูปวย
โรคเอดส และผูปวยท่ีเปนโรคเรื้อรัง สําหรับการติดเชื้อท่ีผิวหนัง
หรือเนื้อเย่ือออนมักเกิดจากการมีบาดแผลเร้ือรัง แลวสัมผัสเชื้อ
จากสิ่งแวดลอม ไดแก ดิน หรือนํ้า สําหรับเช้ือมัยโคแบคทีเรียม
ในกลุมนีท้ีพ่บในสตัว ไดแก M. marinum พบในปลา, M. intracellulare 
พบในนกแล M. avium พบในนก (รูปท่ี 2) รวมถึงในสัตวชนิดอื่น 
เชน สุกรและสัตวเคี้ยวเอื้อง
 การตดิเชือ้มยัโคแบคทเีรยีทีก่อโรควณัโรค และเชือ้ท่ีไมกอ
ใหเกิดวัณโรค โดยท่ัวไปลักษณะทางพยาธิวิทยาที่พบจะคอนขาง
คลายคลงึกนั แตความแตกตางทีเ่หน็ไดชดัคอืยาปฏชิวีนะท่ีใชรกัษา 
สาํหรบัเช้ือในกลุมวณัโรคจะใชยาปฏชิวีนะ Izoniazid (INH) rifampicin 
pyrazinamide และ ethambutol สวนเช้ือมยัโคแบคทเีรยีทีไ่มกอ

ตารางท่ี 1 การแบ�งกลุ�มของเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่พบในคนและสัตว� 

เชื้อมัยโคแบคทีเรียที่กอใหเกิดวัณโรค
(Mycobacterium tuberculosis complex; MTBC)

เชื้อมัยโคแบคทีเรียท่ีไมกอใหเกิดวัณโรค 
(Nontuberculous mycobacteria; NTM)

Mycobacterium tuberculosis (ในชาง)*, 
M.africanum, M. canetti, M. bovis (ในสัตวเคี้ยวเอื้อง),
M. microti (ในสัตวฟนแทะ),
M. orygis, ,M. caprae (ในแพะ),
M. pinnipedii, M. suricattae, M. mungi

*ในวงเล็บเปนเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่พบรายงานในสัตว

Mycobacterium avium (ในนก สุกร สัตวเคี้ยวเอื้อง), 
M. intracellulare (ในนก), 
M. marinum (ในปลา), 
M. kansasii, M. fortuitum, M. chelonae, M. szulgai, M. 
paratuberculosis (สัตวเคี้ยวเอื้อง), M. scrofulaceum 
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โรคยาปฏิชีวนะท่ีใชรักษาคือ clarithromycin rifampin และ 
ethambutol ดังน้ันการรักษาผูปวยที่สงสัยการติดเชื้อวัณโรค
จะถกูรักษาดวยยาปฏชิวีนะสาํหรบักลุมวณัโรค ซึง่บางคร้ังกลุมผูปวย
ที่ติดเช้ือมัยโคแบทีเรียท่ีไมกอใหเกิดวัณโรคไดรับยาไปจะไมไดผล 
ดงันัน้การวินจิฉยัแยกโรคจงึมคีวามจาํเปน เพือ่สขุภาพท่ีดตีอสขุภาพ
ผูปวย 
 บทความในสวนนีท้ัง้หมดสรปุไดวา การติดเชือ้มยัโคแบคทเีรยี 
สามารถกอโรควัณโรคและไมกอโรควณัโรคได ซึง่รอยโรคทางพยาธิ
วทิยามีความคลายคลงึกนั แตมคีวามแตกตางกนัในดานยาทีใ่ชรกัษา 
ดงันัน้เน้ือหาในฉบบันีจ้ะมุงเนนใหทกุทานไดทาํความเขาใจเก่ียวกบั
ตวัเช้ือและโรคกอนสวนในฉบบัหนาจะเปนวธิกีารวนิจิฉยัโรควณัโรค 
ฝากติดตามกันตอนะครับ
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