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สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

	 ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ขอแสดงความชื่นชมที่

คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้จัดการประชุม

วิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือขึ้นทุกปี	และในปี		2561	นี้	จะจัด

ระหว่างวันที่	11	–	12	ธันวาคม	2561	ขอร่วมแสดงความยินดี

และส่งความปรารถนาดีมายังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน	 ประกอบ

ด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	 สัตวแพทย์	 นักวิชาการในสาขา

สัตวแพทย์	บริษัท	ห้างร้าน	และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการสุขภาพสัตว ์	 คณาจารย์	 นักศึกษา	 ศิษย์เก ่าคณะ

สัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน	

	 การจัดประชุมวชิาการสุขภาพสตัว์ภาคเหนอื	 เป็นกิจกรรม

บริการวิชาการที่ตรงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ตามพันธกิจ	“บริการวิชาการที่เป็นเลิศ	(Service	Excellence)”	

ในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งพร้อมรับกระแส

การเปลีย่นแปลงทกุรูปแบบ	เป็นการยกระดบัการให้บริการวิชาการ

เพ่ือก้าวสู ่ความเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพสัตว์ของ

ภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์	

	 การประชุมวชิาการในคร้ังนี	้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียง	

ความกระตือรือร้น	 และตั้งใจจริง	 ที่จะให้เป็นเวทีในการรายงาน

สถานการณ์อุบตัโิรคและสขุภาพสตัว์ภาคเหนอื	การน�าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ	การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาสุขภาพสัตว์

แก่ชุมชน	 และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในเขตภาคเหนือ																	

ซึ่งจะเอื้อต่อการผลิตอาหารปลอดภัยสู ่ตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ	 รวมถึงการป้องกันและการควบคุมโรคระบาดสัตว์

ข้ามพรมแดนได้	

	 ในนามของสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ของ

ภมิูภาค	 ขอขอบคณุและชืน่ชมเครือข่ายความร่วมมอืทกุภาคสว่น

ที่ได้เสริมสร้างสุขภาพสัตว์ในประเทศไทยให้เกิดเป็นรูปธรรม	

โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคที่ได้ร่วมกันท�างานอย่างเข้มแข็งเพื่อ

ให้เกิดสุขภาวะในสัตว์ที่เอ้ือต่อสังคมและเศรษฐกิจปศุสัตว์ของ

ประเทศไทยต่อไป	 ขออ�านวยพรให้การจดัประชมุวชิาการสุขภาพ

สัตว์ภาคเหนือในครั้งนี้	ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	สัมฤทธิ์ผล

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
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สารจากคณบดีผู้ก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป

	 ขอช่ืนชมท่านคณบด	ีคณะกรรมการจัดการประชมุวิชาการ

สุขภาพสัตว์ภาคเหนือและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน	 ที่ให้ความส�าคัญ

กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคเหนืออย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี	

ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในเขตภาค

เหนือและเปิดโอกาสให้ประชาคมได้เข้ามารับฟังความเจริญ

ก้าวหน้าของนวตักรรมด้านสขุภาพสตัว์	สือ่สารข้อมลูสถานการณ์

สุขภาพสัตว์	 เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่	 ได้รับรู้ถึงความก้าวหน้า

ทางวิชาการ	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าใจปัญหาและความต้องการ

ระหว่างเกษตรผูเ้ลีย้งสตัว์ภาคอตุสาหกรรม	ภาครัฐ	และนกัวิชาการ	

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้	 นักวิชาการ	 อาจารย์	 นิสิต	 นักศึกษา

ตลอดจนผู้สนใจได้เข้าร่วมเสนอผลงานและความคิดเห็นที่จะ

เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์ในเชิงวิชาการได้โดยแท้จริง

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัดตั้งขึ้น

มาก็เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาค

เหนือเป็นหลัก	และยังเป็นแหล่งที่สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

สขุภาพสตัว์เพือ่ผลผลติทีม่คีณุภาพ	พร้อมทีจ่ะเผยแพร่ในรูปแบบ

ของการให้บริการทางวิชาการต่อประชาชนและเกษตรกรอย่าง

ต่อเนื่อง	ตามพันธกิจของ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	

	 สิง่ทีมุ่่งหวงัของคณะสตัวแพทยศาสตร์	 คอืการสามารถเป็น

แหล่งพึ่งพาของเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ได้มีองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

และพัฒนายิง่ๆ	 ขึน้ไป	 เกดิประโยชน์ต่อประชาคมได้อย่างแท้จริง

และยั่งยืน	

	 ในโอกาสนี้ขออาราธนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	 จงดล

บันดาลให้การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้	 ด�าเนินไปด้วยความ

สะดวก	 เรียบร้อย	 เกิดประโยชน์	ต่อผู้มาร่วมงานทุกท่านและ

มีความสุขสบายจากการจัดประชุมครั้งนี้โดยถ้วนหน้าทุกท่าน
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สารจากคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 มวีสิยัทศัน์	

“ เป็นสถานศึกษาชั้นน�าในเอเชีย และรับใช้สังคม ”	มีพันธกิจที่

ส�าคัญ	คือ	การผลิตบัณฑิตท่ีเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ	

การวิจัย	 และการบริการวิชาการแก่ชุมชน	 โดยคณะฯ	 ยังเน้น

การบรูณาการให้การเรียนการสอนกบัการบริการวชิาการ	ทีส่นบัสนนุ

ให้นกัศกึษาได้ฝึกทกัษะทางวชิาชพี	และมากไปกว่านัน้	นักศึกษา

จะได้สัมผัสกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับสัตว์เล้ียงของผู้เลี้ยงสัตว์

ทั้งหลาย	 หรือสัตว์ปศุสัตว์ของเกษตรกร	 รวมท้ังยังสามารถ

บรูณาการกบังานวจิยัทีน่กัศกึษาจะได้มทีกัษะด้านวจิยั	น�าปัญหา

ที่แท้จริงในพื้นที่ไปด�าเนินการท�าการวิจัยและน�าผลมาแก้ไข

ปัญหาทีเ่กดิขึน้	เป็นประโยชน์ต่อสขุภาพสตัว์และเกษตรกรผู้เลี้ยง	

ผนวกกับทีมคณาจารย์และบุคลากรทางด้านสัตวแพทย์ของ

คณะฯ	 มีความรู้ความเช่ียวชาญ	พร้อมน�าองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการ

ท�าวิจัยไปช่วยแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์	 สุขภาพ	 และผลผลิต

ให้กบัผูเ้ลีย้งสตัว์	และถ่ายทอดความรู้ให้กบัเกษตรกรและประชาชน	

	 ในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ	เป็นกิจกรรม

ทีค่ณะฯ	ได้ด�าเนนิการเป็นประจ�าทกุปี	เป็นเวทใีนการแลกเปลี่ยน

ทางวชิาการ	 พร้อมกบัท�าให้คณะฯได้รับทราบถึงปัญหาและความ

ต้องการของภาคีหุ้นส่วน	 ระหว่างผู้เลี้ยงสัตว์	 เกษตรกร	 ภาค

อุตสาหกรรม	 ภาคเอกชน	 ภาครัฐ	 และนักวิชาการ	 ในด้าน

วิชาการสุขภาพสัตว์	ประสบการณ์	ความก้าวหน้าทางวิชาการ	

สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริง	อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป		

	 ตลอดปีที่ผ่านมา	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	สามารถสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าและสามารถ

ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ

ของชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และภาคี

ความร่วมมือ	 ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ	 บริษัท	 ห้างร้าน	 และ

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	เป็นอย่างดียิ่ง	ทางคณะฯ	หวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป	 และ

ใคร่ขอขอบคุณทุกๆ	ท่านมา	ณ	โอกาสนี้
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สารจากประธานจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ทองก้อน

	 คณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	ได้ตระหนัก

และมุ่งมั่นในการส่งเสริม	รวมถึงแก้ไขปัญหา	ทางด้านสุขภาพ

ของสัตว์เศรษฐกิจ	และสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนมาโดยตลอด	โดยเล็ง

เห็นว่าสุขภาพที่ดีของสัตว์น�ามาซึ่ง	 ความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดี

ของคน	ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	อีกทั้งยังช่วยให้สุขภาพจิตของ

คนดีขึ้นได้ด้วย	การส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการส่งผลให้ผลิตผลที่ได้มีคุณภาพ	ปลอดภัยแก่ผู้

บริโภคทั้งในและต่างประเทศ	 ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศชาติ

ดีขึ้นด้วยอีกทางหนึ่ง	

	 การจัดงานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ	ประจ�าปี	

2561	นี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่	11	ในวันที่	11-12	ธันวาคม	2561	

ณ	โรงแรมดิเอ็มเพรส	จังหวัดเชียงใหม่	ในธีมที่น่าสนใจคือ	

“Integrative	Veterinary	Medicine”	โดยม	ีผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์	

ตั้งจิตเจริญ	ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก	และปีนี้มีความพิเศษคือมี

การเพิ่ม	 session	 เกี่ยวกับสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา	 ซึ่งจะมีการ

แชร์ประสบการณ์	Good	practice	ที่เกี่ยวกับ	Active	 learning	

โดยทมีวทิยากรจากคณะสตัวแพทยศาสตร์	 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	

และหัวข้อที่น่าสนใจอีกเรื่องคือ	 “สมองกับการเรียนรู้ของวัยรุ่น”	

โดย	ผศ.ดร.	วสุนันท์	ชุ่มเชื้อ	

	 การจัดงานครั้งน้ีได้รับความเอื้อเฟื ้อและสนับสนุนจาก

บรษิทั	ห้างร้านผูม้อีปุการคณุ	ต่าง	ๆ	จ�านวนมาก	และรวมไปถึงได้รับ

ความช่วยเหลืออย่างดีจากบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการร่วมกันช่วยเตรียมงาน

	 ผมในนามของคณะกรรมการจดังานประชมุวชิาการสุขภาพ

สัตว์ภาคเหนือ	 ขอขอบคุณทุกๆ	ท่านที่ได้ให้การช่วยเหลือและ

สนับสนุนทั้งก�าลังกาย	ก�าลังใจ	 และงบประมาณ	 เพื่อให้งาน

ในครั้งนี้ประสบผลส�าเร็จอย่างดียิ่งตามวัตถุประสงค์ของงาน

ที่ตั้งไว้ทุกประการ
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ก�าหนดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ
ประจ�าปี 2561



การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจ�าปี 25618

	08.30-09.00	 	 	 ลงทะเบียนรวมบริเวณจุดลงทะเบียน

	09.00-09.30	 	 พิธีเปิดและมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนหลัก	(ห้องประชุม	3)		 	 	 	

	09.30-10.30	 ปาฐกถาประทีปดอยค�า	:	ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์	ตั้งจิตเจริญ	หัวข้อ	“Integrative	veterinary	medicine”	(ห้องประชุม	3)

	10.30-10.45	 	 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมชมโปสเตอร์

     	 รายงานสถานการณ์สุขภาพสัตว์

		 	 	 	 	 ภาคเหนือ	2561

      วิทยากร	-	 ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

																		 	 	 	 	 	 สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง

	10.45-12.00	 	 	 	
การน�าเสนอผลงานวิจัย

	 	 -	 ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

                    
ภาคโปสเตอร์

	 	 	 สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน

																 	 	 	 	 -	 น.สพ.บัณฑิต	นวลศรีฉาย

																 	 	 	 	 -	 น.สพ.กิตติกร	บุญศรี

																 	 	 	 	 -	 น.สพ.ชัชวาล	ศรีวิชัย 

 12.00-13.00	 	 	 	 พักรับประทานอาหารกลางวัน

  < สัตว์เล็ก >    < สุกร >

	13.00-14.30	 หัวข้อ “	การฝังเข็มในสัตว์เล็ก	”		 	
การน�าเสนอผลงานวิจัย	

หัวข้อ	“ทางเลอืกทางรอดปลอดยาปฏชิวีนะ”

  วิทยากร	:	ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์	ตั้งจิตเจริญ	
ภาคบรรยาย 

วิทยากร	:	นายชาญชัย	ชัยรัตนะเศรษฐ์

 14.30-14.45	 	 	 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

      < สุกร >

  < สัตว์เล็ก (ต่อ)>  
	 การน�าเสนอผลงานวิจัย

 หัวข้อ	“	ตีแผ่เรื่องจริง	ประโยชน์ของ	

	14.45-16.15	 หัวข้อ	“	การฝังเข็มในสัตว์เล็ก	”		
	 ภาคบรรยาย

	 	 เอนไซม์ที่ไม่ใช่แค่น�้าจิ้ม	”

  วิทยากร	:	ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์	ตั้งจิตเจริญ	 	 วิทยากร	:	รศ.พันทิพา	พงษ์เพียจันทร์

		 	 	 	 	 	 	 ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์	ญาโน

กิจกรรมภายในงาน

•	การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	(โปสเตอร์)

•	นิทรรศการของคณะสัตวแพทยศาสตร์	มช.	

•	การออกบูธของบริษัท	ห้างร้าน	ต่าง	ๆ

ก�าหนดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจ�าปี 2561

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

 เวลา ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชมุ 3
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	08.30-09.00	 	 	 ลงทะเบียนรวมบริเวณจุดลงทะเบียน

 

09.00-10.30

 < สัตว์เลี้ยงพิเศษ >   หัวข้อ	“สมองกับการเรียนรู้	 < สัตว์ปีก >

  หัวข้อ	“สัตวแพทย์ทางเลือกและการประยุกต์	 	 ของวัยรุ่น”	 หัวข้อ	“	สุขภาพทางเดินอาหารและ		

		 ใช้เครื่องมือในการรักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ”	 วิทยากร :	 	 								 สารทดแทนยาปฏิชีวนะในไก่?”

  วิทยากร	:	น.สพ.เชาวพันธ์	ยินหาญมิ่งมงคล		ผศ.ดร.วสุนันท์	ชุ่มเชื้อ	 วทิยากร	:	อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์	อวยัวานนท์

 10.30-10.45	 	 	 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  

  < สัตว์เล็ก >   แชร์ประสบการณ์	Good	practice	 < สัตว์ปีก (ต่อ) > 

  หวัข้อ	“	พลาสม่าเยน็:	นวตักรรมใหม่ส�าหรับ	 ที่เกี่ยวกับ	Active	Learning	 เสวนา	“	Herbal	medicine	แทน

		 การจดัการบาดแผลทางคลนิกิ	(Cold	Plasma:	 วิทยากร :		 	 	 ยาปฏิชีวนะได้จริงหรือไม่	?”

	10.45-12.00	 The	new	innovation	for	wound	 		 อ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์	ปิยะรังษ ี วิทยากร	:	น.สพ.กิตติ	ทรัพย์ชูกุล

		 management	in	clinical	practice”	 	 ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต	รุ่งศร	ี 	 	 ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์	โชตินันท์

  วิทยากร	:	น.สพ.กิตติพงษ์	คุณประทุม	 		 	ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์	ต้ังจิตเจริญ	 	 	 อ.สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์	หนูมี

     อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์	ป้องกัน

		 	 	 	 อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา	มัชฌิมากุล

	12.00-13.00	 	 	 	 พักรับประทานอาหารกลางวัน

 13.00-14.30	 < สัตว์เล็ก (ต่อ)>     < สัตว์เคี้ยวเอื้อง >

  หัวข้อ	“Rehabilitation	:	case	sharing”		 	 	 หัวข้อ		 “	สรุปสถานการณ์การดื้อยา

   วิทยากร	:	สพ.ญ.ศลิษา	เลิศศรีมงคล	 	 	 	 	 	 ของเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบ”

       วิทยากร	:	สพ.ญ.ชยา	วรรณโกวิท

		 	 	 	 	 	 		 	 (20	นาที)

       หัวข้อ “	การจัดการฟาร์มโคนมออร์แกนคิ”

       วิทยากร	:	นายอธิวัฒน์	น้อยทิม	

																 	 	 	 	 	 	 (25	นาที)

       เสวนา		 “	เลี้ยงโคนมแบบไม่ใช้ยา...แล้วจะ

		 	 	 	 	 	 	 	 ใช้อะไร	”

       ผู้ร่วมเสวนา	:	

				 	 	 	 	 	 นายสมเกียรติ	ช่างศรี

				 	 	 	 	 	 ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม	เมฆไตรรัตน์			

				 	 	 	 	 	 ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา	ไชยศรี		

				 	 	 	 	 	 	 (45	นาที)

กิจกรรมภายในงาน

•	นิทรรศการของคณะสัตวแพทยศาสตร์	มช.	•	การออกบูธของบริษัท	ห้างร้าน	ต่าง	ๆ

ก�าหนดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจ�าปี 2561

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

 เวลา ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชมุ 3
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	 	 หน้า	

สารจากอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 3

สารจากคณบดีผู้ก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 4

สารจากคณบดี	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 5

สารจากประธานจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ	 6

ก�าหนดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือฯ	 7

สารบัญ		 10

ประวัติวิทยากร	 11

การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ

							ภาคบรรยาย	 41

							ภาคโปสเตอร์	 63

รายงานสถานการณ์สุขภาพสัตว์ภาคเหนือ	 105

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ	 112

ผู้สนับสนุนการจัดงาน	 113

สารบัญ
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ประวัติวิทยากร



การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจ�าปี 256112

ชื่อ/สกุล	 วีรพงศ์	ตั้งจิตเจริญ	 	 	

ต�ำแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตรจารย์	 	 	

สังกัด		 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 	 โทรศัพท์		053948015	 	 	

	 	 E-mail:		weerapongse@yahoo.com	 	

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี	สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	

	 ปริญญาเอก	Veterinary	Medical	Science,	University	

	 of	Florida	

	 ประกาศนียบัตร	Certified	Veterinary	Acupuncturist,	

	 Chi	Institute	of	Traditional	Veterinary	Medicine,	FL,	USA.

องค์ปาฐก

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ น.สพ.ดร. วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน  
	 1.	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนและสัตว์ป่า	(2000	–	ปัจจุบัน)

	 2.	 Editorial	Board	of	American	Journal	of	Traditional	Chinese	Veterinary	Medicine	

	 	 (2009-ปัจจุบัน)

	 3.	 Chair	of	the	Standardization	Committee	of	The	World	Association	of	Traditional	

	 	 Chinese	Veterinary	Medicine	(WATCVM)	(2013-ปัจจุบัน)

ประวัติกำรท�ำงำน
 ปีที่ปฏิบัติงาน ต�าแหน่ง สถานที่

	 1997	-	2000	 Stable	Supervisor	 The	Royal	Bangkog	Sport	Club	Polo	Club	

	 2000	 Practitioner	 The	Large	Animal	Hospital,	Faculty	of	Veterinary	

	 	 	 	 Medicine,	Chiang	Mai	University

	 2000	-	present	 Instructor	 Department	of	Companion	Animal	and	Wildlife,		

	 	 	 	 Faculty	of	Veterinary	Medicine	Chiang	Mai	University

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ
	 1.	 อายุรศาสตร์ทางเลือกและการฝังเข็มทางสัตวแพทย์

	 2.	 อายุรศาสตร์โรคม้า
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ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน)
	 1.	 Tangjitjaroen	W.	The	Therapeutic	Action	of	Traditional	Chinese	Herbal	Medicine	used	

	 	 for	 the	 treatment	of	Respiratory	Diseases	 In:	Yang	ZQ,	Xie	HS,	eds.	Traditional 

  Chinese Veterinary Medicine Empirical Technique to Scientific Validation	 Tianjin:	

	 	 Jing	Tang,	2010;55-65.	ISBN	978-1-934786-26-0	

	 2.	 Tangjitjaroen	W.	Acupuncture	for	Treating	Chronic	Inflammatory	Disorders	of	the	Equine	

	 	 Lower	Airway	In:	Yang	ZQ,	Xie	HS,	eds.	Traditional Chinese Veterinary Medicine 

  Empirical Technique to Scientific Validation	Tianjin:	Jing	Tang,	2010;287-292.	ISBN	

	 	 978-1-934786-26-0	

	 3.	 Tangjitjaroen	W.	Acupuncture	for	the	Treatment	of	Spinal	Cord	Injuries. American 

  Journal of Traditional Chinese Veterinary Medicine	2011;6	(2):37-43.

	 4.	 Tangjitjaroen	W,	Shmalberg	J,	Colahan	PT,	et	al.	Equine	Acupuncture	Research:	An	

	 	 Update.	Journal of Equine Veterinary Science	2009;29	(9):698-790.

	 5.	 Tangjitjaroen	W,	Xie	HS,	Colahan	P.	Possible	Mechanism	of	Acupuncture	 for	 the	

	 	 Treatment	of	Chronic	Inflammatory	Disorders	of	the	Equine	Lower	Airway.	American 

  Journal of Traditional Chinese Veterinary Medicine	2009;4	(2):37-47.

	 6.	 Tangjitjaroen	W,	Xie	HS,	Colahan	P.	The	therapeutic	actions	of	traditional	Chinese	

	 	 herbal	 medicine	 used	 for	 the	 treatment	 if	 equine	 respiratory	 diseases.	American 

  Journal of Traditional Chinese Veterinary Medicine 2009;4	(1):7-21

	 7.	 Wilcox	LD,	Liu	HR,	Ma	Y,	Tangjitjaroen	W,	et	al.	Comparison	of	the	Chinese	Herbal	Formula	

	 	 Hai	Zao	Yu	Hu	Tang	and	Methimazole	for	the	Treatment	of	Feline	Hyperthyroidism.	

  American Journal of Traditional Chinese Veterinary Medicine	2009;4(1):27-38.

	 8.	 Tangjitjaroen	W,	Colahan	P.T.	Xie	H.S.	Effects	of	Electroacupuncture	on	Pulmonary	

	 	 Function	and	Immune	Response	in	Horses.	Proceedings 56th
 Annual Convention of 

  the American Association of Equine Practitioners, Baltimore, Marryland.	2010.	413-422.

	 9.	 Atria	S,	Carson	E,	Xie	HS,	Tangjitjaroen	W,	et	al.	Acupuncture	and	Chinese	Herbal	

	 	 Medicine	Treatment	of	Eighteen	Florida	Horses	with	Anhidrosis American Journal of 

  Traditional Chinese Veterinary Medicine	2010;5	(2):25-35.

	 10.	Page	LM,	Tangjitjaroen	W.	Aperioptus	pictorius	Richardson	1848	is	a	senior	synonym	

	 	 of	Acanthopsoides	molobrion	Siebert	1991,	and	Aperioptus	is	a	senior	synonym	of	

	 	 Acanthopsoides	Fowler	1934	(Cypriniformes:	Cobitidae).	Zootaxa	2015;	22;3962:179-81.

	 11.	 Thanasarasakulpong	A,	Poolperm	P,	Tangjitjaroen	W,	Varinrak	T,	Sawada	T,	Pfeiffer	D,	

	 	 Sthitmatee	N.	Comparison	of	the	effect	of	two	purification	methods	on	the	immunogenicity	

	 	 of	recombinant	outer	membrane	protein	h	of	pasteurella	multocida	serovar	A:1.,	Vet Med 

  Int 2016 17;2016:2579345. Epub 2016 Jan 17.
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ข้อมูลวิทยากร



การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจ�าปี 256116

ชื่อ/สกุล	 น.สพ.	นฤพล	พร้อมขุนทด
ต�ำแหน่ง	 นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและ

	 	 พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง	

สังกัด		 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง	

	 	 จ.พิษณุโลก	กรมปศุสัตว์

	 	 โทรศัพท์	055	313137-9	โทรสาร	055	313138	

	 	 E-mail:	naruepolp@dld.go.th

ประวัติกำรศึกษำ
	 	 ปริญญาตรี	สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	

	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 	 ปรญิญาโท	M.Sc.	Bioveterinary	Science	in	Animal	

	 	 Pathology,	Universiteit	Utrecht,	the	Netherlands

	 	 อว.	สพ.	(พยาธิวิทยา)	สัตวแพทยสภา

วิทยากร

น.สพ. นฤพล พร้อมขุนทด

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน	
	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง	จ.พิษณุโลก

ประวัติกำรท�ำงำน 
	 นายสัตวแพทย์	ห้องปฏิบัติการอิมมูนซีรัมวิทยา	และไวรัสวิทยา	หัวหน้ากลุ่มชันสูตรโรคสัตว์

	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	จ.นครศรีธรรมราช	กรมปศุสัตว์

ควำมรู้/เชี่ยวชำญ  

	 ไวรัสวิทยา	พยาธิวิทยา	โรคสัตว์ปีก	โปรตีนและชีววิทยาโมเลกุล	

ผลงำนวิชำกำร	(บำงส่วน)
	 1.	 Promkuntod	et	al.	2006.	Isolation	of	avian	 influenza	virus	A	subtype	H5N1	from	

	 	 internal	contents	(albumen	and	allantoic	fluid)	of	Japanese	quail	(Coturnix coturnix 

  japonica)	eggs	and	oviduct	during	a	natural	outbreak.	Annals	of	the	New	York	Academy	

	 	 of	Sciences,	doi:	10.1196/annals.1373.020

	 2.	 Promkuntod	et	al.	2013.Contributions	of	the	S2	spike	ectodomain	to	attachment	and	

	 	 host	range	of	infectious	bronchitis8	virus.	Virus	Research.	177(2):	127–137.

	 3.	 Promkuntod	et	al.	2014.	Mapping	of	the	receptor-binding	domain	and	amino	acids	

	 	 critical	for	attachment	in	the	spike	protein	of	avian	coronavirus	infectious	bronchitis	

	 	 virus.	Virology.	448:26-32.

	 4.	 Promkuntod	et	al.	2015.	Analysis	of	the	S1	gene	of	the	avian	infectious	bronchitis	

	 	 virus	(IBV)	reveals	changes	in	the	IBV	genetic	groups	circulating	in	southern	Thailand.	

	 	 Research	in	Veterinary	Science.	100:	299–302.

	 5.	 Promkuntod.	 2016.	 Dynamics	 of	 avian	 coronavirus	 circulation	 in	 commercial	 and	

	 	 non-commercial	birds	in	Asia-a	review.	Veterinary	Quarterly.	36(1):	30-44.
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ชื่อ/สกุล	 น.สพ.	วัฒนศักดิ์	จ�าละคร	 	 	

ต�ำแหน่ง	 นายสัตวแพทย์ช�านาญการพิเศษ	 	 	

สังกัด		 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน		

	 	 จ.ล�าปาง	

	 	 โทรศัพท์		054-830178-9	 	 	

	 	 E-mail:	watvet@yahoo.com	 	 	

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี	สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน
	 หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	

ประวัติกำรท�ำงำน
	 เคยปฏิบัติงานในต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานไวรัสวิทยา	

	 หัวหน้ากลุ่มงานแบคทีเรียวิทยา	และหัวหน้ากลุ่มงาน

	 ชันสูตรโรคสัตว์	ก่อนที่จะย้ายมาปฏิบัติงานในต�าแหน่ง

	 ปัจจุบัน	คือหัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า

	 ปศุสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ

	 ตอนบน	จ.ล�าปาง	(ตามล�าดับ)	 	 	

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ
	 การชันสูตรโรคสัตว์	และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

	 และผลิตภัณฑ์จากสัตว์	 	

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน) 
	 -	 	 	 	

วิทยากร

น.สพ. วัฒนศักดิ์ จ�าละคร
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ชื่อ/สกุล	 น.สพ.	บัณฑิต	นวลศรีฉาย	 	 	

ต�ำแหน่ง	 นายสัตวแพทย์ช�านาญการพิเศษ	 	 	

สังกัด		 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	กรมปศุสัตว์	

	 	 โทรศัพท์	0819913219	โทรสาร	025615185	

	 	 E-mail:	Bundit.nu@hotmail.com	 	 	

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี	สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์	 	 	

			 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน		 	
	 หัวหน้ากลุ่มไวรัสวิทยา	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	

	 กรมปศุสัตว์	 	 	

ประวัติกำรท�ำงำน   

	 ปี	พ.ศ.	2540	–	ปัจจุบัน	บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่	

	 กลุ่มไวรัสวิทยา	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	 	

 ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ 

	 โรคไวรัสในสัตว์	 	 	 	

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน)		 	 	
	 1.	 Bandit	Nuansrichay,	Arunee	Chaishing.	 (2008)	

	 	 Phylogenetic	characterization	of	Newcastle	disease		

	 	 viruses	 isolated	 in	Thailand	during	2006-2007.

	 2.	 Bandit	Nuansrichay,	Ratchaneekorn	Vitoonpong,	

	 	 Sujira	Parchariyanon,	Arunee	Chaishing	(2008)	

	 	 Phylogenetic	characterization	of	avian	 influenza	

	 	 H5N1	subtype	viruses	isolated	in	Thailand	during	

	 	 2006–2008.

วิทยากร

น.สพ. บัณฑิต นวลศรีฉาย  
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ชื่อ/สกุล	 ชาญชัย	ชัยรัตนะเศรษฐ์	
ต�ำแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายขาย	

สังกัด		 บริษัท	เออร์เบอร์ไบโอเทค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

	 	 โทรศัพท์	081-928-8718	

	 	 โทรสาร	02-993-8499	

	 	 E-mail:	chanchai.chairattanasat@biomin.net	

ประวัติกำรศึกษำ 
	 ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย	

	 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	(คณะสัตวศาสตร์)	

	 ปริญญาโท	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	ภาควิชาโภชนศาสตร์และ	

	 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์	คณะเกษตรศาสตร์	

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน	 
	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายขาย	บริษัท	เออร์เบอร์ไบโอเทค	

	 (ประเทศไทย)	จา�กัด	

ประวัติกำรท�ำงำน  
	 2552	–	2554		 บริษัท	บีวี	อินเตอร์คอร์ป	จ�ากัด		

	 	 	 (Technical	Sales	Supervisor)		

	 2554	-	ปัจจุบัน	 บริษัท	เออร์เบอร์ไบโอเทค			

	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	

	 	 	 (ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายขาย)			

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ 

	 การใช้สารเสริมเพื่อการผลิตสัตว์

วิทยากร

ชาญชัย ชัยรัตนะเศรษฐ์ 



การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจ�าปี 256120

ชื่อ/สกุล	 พันทิพา	พงษ์เพียจันทร์
ต�ำแหน่ง	 รองศาสตราจารย์

สังกัด		 ข้าราชการบ�านาญ	ภาควิชาสัตวศาสตร์	

	 	 คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 	 โทรศัพท์	089-7553024

	 	 E-mail:	pchutima1@gmail.com

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)	

	 สาขาสัตวบาล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)		

	 สาขาโภชนศาสตรสัตว์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน		
	 ข้าราชการบ�านาญ

ประวัติกำรท�ำงำน	  
	 ปี	2516	–	2550	อาจารย์ประจ�าภาควิชาสัตวศาสตร์		

	 คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ	
	 Feed	Microscopy	and	Quality	Control

	 Enzymes	producing	and	In	vivo,	

	 In	vitro	Digestibility	Test

	 Silage	Fermentation	and	Quality	Test

	 Feeds	and	Immunity

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ			
	 นักอาหารสัตว์ไทยดีเด่น	2561	จากสมาคมนักอาหาร

	 สัตว์ไทย

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ พันทิพา พงษ์เพียจันทร์
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ชื่อ/สกุล	 น.สพ.	เชาวพันธ์	ยินหาญมิ่งมงคล
ต�ำแหน่ง	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ

	 	 โทรศัพท์	081-4056565

	 	 E-mail:	taaoy@hotmail.com

ประวัติกำรศึกษำ
	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 Certificate	of	Rabbit	and	rodent	medicine,	

	 Royal	Veterinary	College	

	 Certificate	of	Rabbit	and	rodent	medicine,	

	 University	of	Sydney

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน
	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ

	 ประธานชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

	 อาจารย์พเิศษ	คณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล

	 อาจารย์พิเศษ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีมหานคร

	 อาจารย์พิเศษ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติกำรท�ำงำน 
	 2547	–	2558	 สัตวแพทย์ประจ�าคลินิกสัตว์เลี้ยง

	 	 	 ชนดิพเิศษ	โรงพยาบาลสตัวแพทย์	4

	 2550	–	2560	 ผูช่้วยอาจารย์	

	 	 	 สาขาเวชศาสตร์คลนิกิ	และการ	

	 	 	 สาธารณสุข	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ	
	 Exotic	pet	medicine	&	management

	 Soft	tissue	&	orthopaedic	surgery	in	exotic	species

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ
	 รางวัล	จรัส	สืบแสง	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560

วิทยากร

น.สพ. เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล
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ชื่อ/สกุล	 ดร.	วสุนันท์	ชุ่มเชื้อ
ต�ำแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

	 	 โทรศัพท์	08-1-174-5988

	 	 E-mail:	vasunun.chu@mahidol.edu			

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี	B.Sc.,	Science	Mahidol	University

	 ปริญญาโท	M.Sc.,	Neuroscience	Mahidol	University	

	 ปริญญาเอก	Ph.D.,	Pharmaceutical	Science,	

	 Chulalongkorn	University

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา	

	 เด็กและครอบครัว	มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ	
	 Neuroaesthetic,	Biomedicinal	chemistry,	Neuromusics,	Biophysics	and	Bioinformatics	for	

	 Pharmaceutical	 Cognitive	Brain	 Protein-ligand	 engineering	 and	Molecular	Neurobiology,	

	 Brain	and	behavior	development,	Brain	executive	function,	Cognitive	Neuroscience	(Learning	

	 and	Memory),	Cognitive	and	Behavior,	Cognitive	and	Executive	Function	development,	

	 Computational	Neuroscience

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน)
	 1.	 Teeravisukul	 P,	 Chumchua	 V*,	 Saengcharnchai	 P	 (2018)	 The	 Effectiveness	 of	

	 	 Combination	 of	 PhramongkutklaoModel	 and	 Heart	 Rate	 Variability	 Biofeedback	 on	

	 	 Alcohol	Use	Disorder	 Patients,	 J	 Psychiatr	 Assoc	 Thailand	Vol.	 63	No.	 3	 July	 -

	 		 September	2018	

	 2.	 กาญจนา	วงศ์นิรามัยกุล	อนุช	สินารอด	อธิวัฒน์เจี่ยวิวรรธ์กุล	 วสุนันท์	 ชุ่มเชื้อ*	การศึกษา

	 	 ความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมการนอนในผู้ใหญ่และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง,ความรอบรู้สุขภาพ

	 	 เพือ่ดเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื	มิตการพฒันาทรัพยาการมนษุย์	การประชมุวชิการสาธาณสขุ

	 	 แห่งชาติ	มิถุนายน	2561,	49-60		

	 3.	 Chumchua	V,	et	al	(2016)	Card	Board	Game	Intervention;	Aid	Executive	Function	

	 	 in	a	Child	with	Epilepsy	and	Development	Delay,	International	Journal	of	Humanities	

	 	 and	Management	Sciences	(IJHMS)	Volume	4,	Issue	3,	ISSN	2320–4044:		297-301,	

	 	 impact	factor	1.713
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ชื่อ/สกุล	 น.สพ.	กิตติ	ทรัพย์ชูกุล
ต�ำแหน่ง	 CEO	/	Founder	บริษัท	เกรนาเดส	ไบโอเทค	จ�ากัด

	 	 131	กลุ่มอาคารนวัตกรรม	1	ห้อง	220	

	 	 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ถนนพหลโยธิน	

	 	 ต.	คลองหนึ่ง	อ.	คลองหลวง	จ.	ปทุมธานี	12120

	 	 โทรศัพท์	094	789	2564		

	 	 Fax	02	4210700

	 	 E-mail:	kitti@grenadesbio.com,	

	 	 	 drkittis@hotmail.com	

วิทยากร

น.สพ. กิตติ ทรัพย์ชูกุล

ประวัติกำรศึกษำ	 	
	 1989	 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 1998	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิต	พัฒนบริหารศาสตร์

	 2002	 ประกาศนยีบัตรชัน้สูง	หลักสตูรการบริหาร	การปกครองภาครัฐ	และ	กฎหมายมหาชน	

	 	 	 สถาบันพระปกเกล้า	รุ่นที่	1	

	 2004	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตรการบริหาร	นโยบายเศรษฐกิจสาธารณะ	ส�าหรับ

	 	 	 นักบริหารชั้นสูง	สถาบันพระปกเกล้า	รุ่นที่	2

	 2009	 PhD	Candidated	DBA	(Doctor	of	Business	Administration)	

	 	 	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประวัติกำรท�ำงำน
	 1989	–	1991	 Sales	&	Technical	Representative,	บริษัท	แอ๊ดวานซ์ฟาร์ม่า	จ�ากัด

	 1991	–	2001	 Distributor	Account	Manager,	บริษทั	อไิล	ลลิลี	่เอเชีย	องิค์	สาขาประเทศไทย

	 2001	–	2009	 ผู้จดัการสายผลติภณัฑ์	แผนกธุรกจิผลติภณัฑ์ส�าหรับสตัว์	บริษทั	ดทีแฮล์ม	จ�ากดั

	 2010	-2011		 ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท	สเปเชี่ยลตี้	ไบโอเทคจ�ากัด

	 2012	–2018	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	คลีนกรีนเทค	จ�ากัด

	 ปัจจุบัน	 	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เกรนาเดส	ไบโอเทค	จ�ากัด

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน)
	 2016	 รางวลัชนะเลิศนวตักรรมแห่งชาต	ิ2559	ด้านเศรษฐกิจ	ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาติ

	 2014		 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ	2557	ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
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ชื่อ/สกุล	 สมเกียรติ	ช่างศรี
ต�ำแหน่ง	 หัวหน้ากองการขาย

สังกัด		 ฝ่ายการตลาดและการขาย

	 	 โทรศัพท์	081-5139797

	 	 โทรสาร	02-2798624

	 	 E-mail:	Somkaite.c@dpo.go.th

ประวัติกำรศึกษำ			
	 ปริญญาตรี	วทบ.สัตวศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยราชมงคล	พระนครศรีอยุธยา	

	 ปริญญาโท	ส่งเสริมการเกษตร	

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน	
	 หัวหน้ากองการขาย	ฝ่ายการตลาดและการขาย

ประวัติกำรท�ำงำน
	 เคยด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าแผนกฟาร์มอินทรีย์	

	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาโคนม

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ	
	 วิธีจัดการฟาร์มโคนมอินทรีย์

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ(บำงส่วน)
	 –

วิทยากร

สมเกียรติ ช่างศรี
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ชื่อ/สกุล	 อธิวัฒน์	น้อยทิม
ต�ำแหน่ง		นักวิชาการสัตวบาล	5
สังกัด			 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	

	 	 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

	 	 โทร	086-0712708

	 	 E-mail:	atiwat.n@dpo.go.th

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์		

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ	
	 การจัดการฟาร์มโคนมอินทรีย์	และการจัดการอาหาร	

	 โคนม

วิทยากร

อธิวัฒน์ น้อยทิม
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ชื่อ/สกุล	 น.สพ.เทิดศักดิ์	ญาโน	 	 	

ต�ำแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 	 	

สังกัด		 ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค	คณะสัตวแพทยศาสตร์		

	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 	 โทรศัพท์	053-948023	 	 	

	 	 โทรสาร		053-948062	 	 	

	 	 E-mail:		terdsak.yano@cmu.ac.th	 	 	

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปรญิญาตร	ีสตัวแพทยศาสตรบัณฑติ	(เกียรตนิยิมอันดบั	1)		

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ปรญิญาโท	วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	มหาวทิยาลัยเชียงใหม่						

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน  
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาคลินิกสุกร	

	 ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค	

ประวัติกำรท�ำงำน
	 2547-2547	 ผู้ช่วยนกัวจิยั	คณะสตัวแพทยศาสตร์		

	 	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 2547-2558	 อาจารย์	คณะสัตวแพทยศาสตร์		

	 	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 2558-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

	 	 	 คณะสัตวแพทยศาสตร์		 	

	 	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ 

	 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์/อายุรศาสตร์สุกร/โรคปาก

	 และเท้าเปื่อย	 	

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน)	
	 1.	 เทดิศกัด์ิ	ญาโน,	สวุชัิย	โรจนเสถยีร,	ภาณวัุฒน์	แย้มสกุล,	

	 	 สมปรียา	กองแก้ว,	ประภาส	พชัน	ี,	ฉายสรีุย์	ศภุวไิล,	

	 	 สมพร	พรวิเศษศิริกุล	และ	ภักดี	สุทธิพันธ์กูร.	กรณี

	 	 ศึกษาการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย	 ในเขต

	 	 จังหวัดเชียงใหม่และล�าพูน	ช่วงปี	2550-2554.	

	 	 เชียงใหม่สัตวแพทยสาร	2556;	11(3):	277-287.

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน  
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ชื่อ/สกุล	 สพ.ญ.	ดร.ณัฐกานต์	อวัยวานนท์	 	 	

ต�ำแหน่ง	 อาจารย์		 	 	 	

สังกัด		 คลินิกสัตว์ปีก	ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค	 	

	 	 โทรศัพท์		095-6988938	 	 	

	 	 E-mail:	nattakarn.a@cmu.ac.th	 	 	

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี		สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	

	 ปริญญาโท		Master	of	Veterinary	Public	Health	

	 Chiang	Mai	University	and	Free	University	Berlin	

	 ปริญญาเอก	Dr.med.vet	University	of	Veterinary	

	 Medicine	Vienna,	Austria	

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน   

	 อาจารย์ประจ�าคลินิกสัตว์ปีก	ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค	

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	

ประวัติกำรท�ำงำน  

	 2558-ปัจจุบัน	อาจารย์ประจ�าคลินิกสัตว์ปีก	

	 ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค	คณะสัตวแพทยศาสตร์		

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ 

	 สัตวแพทย์สาธารณสุข,	อายุรศาสตร์สัตว์ปีก	

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน)	
	 -	 	

วิทยากร

อาจารย์ สพ.ญ. ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์  
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ชื่อ/สกุล	 น.สพ.ดร.สุวิทย์	โชตินันท์
ต�ำแหน่ง			ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด		 ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค	คณะสัตวแพทยศาสตร์	

	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 	 โทรศัพท์	0-5394-8023	

	 	 โทรสาร	0-5394-8062

	 	 E-mail:	suwitchotinun@gmail.com

ประวัติกำรศึกษำ	
	 ปริญญาตรี	สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 ปริญญาเอก	Ph.D	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค	

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ
	 อายุรศาสตร์สัตว์ปีก

	 สุขภาพหนึ่งเดียว	(Onehealth)

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน)
	 1.	 Chotinun	S,	Rojanasthien	S,	Unger	F,	Tadee	P,	

	 	 Patchanee	P.	Prevalence	and	antimicrobial	

	 	 resistance	of	salmonella	isolated	from	carcasses,	

	 	 processing	facilities	and	the	environment	

	 	 surrounding	small	scale	poultry	slaughterhouses	

	 	 in	Thailand.	SE	Asian	J	Trop	Med.	2015;	45(6):	

	 	 1392-1400.

	 2.	 Patchanee	P,	Boonkhot	P,	Kittiwan	N,	Tadee	P,	

	 	 Chotinun	S.	Dissemination	of	Salmonella enterica 

  sequence	types	among	asean	economic	community	

	 	 countries.	SE	Asian	J	Trop	Med.	2015;	46(4):	

	 	 707-719.

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
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ชื่อ/สกุล	 สพ.ญ.	ดร.สุรีรัตน์	หนูมี
ต�ำแหน่ง		อาจารย์
สังกัด		 ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค	คณะสัตวแพทยศาสตร์		

	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถำนที่ติดต่อ	 ต.แม่เหียะ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่

	 	 	 โทรศัพท์	0-5394-8023	

	 	 	 โทรสาร	0-5394-8062

	 	 	 E-mail:	sureerat.n@cmu.ac.th

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี	สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม),	

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	

	 ปรญิญาโท	วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	(อายุรศาสตร์สตัว์ปีก),	

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 ปริญญาเอก	Doctor	of	Veterinary	Medicine	(Dr.Med.	

	 Vet),	Institute	of	poultry	diseases,	Faculty	of	Veterinary	

	 Medicine,	Freie	Universitaet	Berlin,	Berlin,	Germany

วิทยากร

อาจารย์ สพ.ญ. ดร.สุรีรัตน์ หนูมี

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน	
	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติกำรท�ำงำน
	 2544-ปัจจุบัน	:	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ
	 Avian	microbiology

	 Avian	diseases	

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน)
	 1.	 Takang,	P.,	S.	Pikulkaew,	N.	Awaiwanont	and	S.	Numee.	2017.	Prevalence	and	risk	

	 	 factors	of	blood	parasites	infection	in	backyard	chickens	in	Chiang	Mai.	CMVJ	15(3):	

	 	 157-167.

	 2.	 Numee,	S.,	R.	Hauck,	and	H.M.	Hafez.	2012.	Detection	and	Typing	of	Ornithobacterium 

  rhinotracheale	from	German	Poultry	Flocks.	Avian	Dis	56:	654-658.	

	 3.	 Numee,	S.,	R.	Hauck,	and	H.M.	Hafez.	2012.	Influence	of	Different	Storage	Media,	

	 	 Temperatures	and	Time	Duration	on	Susceptibility	of	Ornithobacterium rhinotracheale.	

	 	 Pak	Vet	J	32(3):	438-442.	
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ชื่อ/สกุล		น.สพ.ดร.รักธรรม	เมฆไตรรัตน์
ต�ำแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด		 ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์

	 	 และสัตวแพทย์สาธารณสุข	

	 	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

สถำนที่ติดต่อ	 ต.แม่เหียะ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	

	 	 	 โทรศัพท์	053-948046	

	 	 	 โทรสาร	053-274710	

																	E-mail:	Raktham.m@cmu.ac.th

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี	D.V.M.,	Chiang	Mai	University,	

	 Chiang	Mai,	Thailand

	 ปริญญาเอก	Ph.D.	(Biomedicinal	Chemistry),		

	 Chulalongkorn	University,	Thailand	

	 Post-doctoral	fellow	(Immunopharmacology),	

	 Kobe	Pharmaceutical	University,	Japan

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน	
	 ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติกำรท�ำงำน 
	 2545-2546		 บริษัท	เวท	อะกริเทค	จ�ากัด

	 2546-ปัจจุบัน		 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ
	 Autoimmune	and	Immunohematological	Therapies

	 Veterinary	herbal	medicine	

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน)
	 1.	 Mektrirat	R,	Janngeon	K,	Pikulkaew	S,	Okonogi	S.	Evaluation	of	cytotoxic	and	

	 	 inflammatory	properties	of	clove	oil	microemulsion	in	mice.	Asian	J	Pharm	Sci.	2016;	

	 	 11(1):	231-232.

	 2.	 Suriyasathaporn	W,	Chupia	V,	Sing-Lah	T,	Wongsawan	K,	Mektrirat	R,	Chaisri	W.	

	 	 Increases	of	antibiotic	resistance	in	excessive	use	of	antibiotics	in	smallholder	dairy	

	 	 farms	in	northern	Thailand.	Asian-Australas	J	Anim	Sci.	2012;	25(9):	1322-1328.	

	 3.	 Nuchuchua	O,	Chaipompokin	W,	Maktrirat	R,	Phummiratch	D,	Pongsamart	S,	Sukrong	S.	

	 	 Characterization	of	Durio zibethinus	by	molecular	marker	and	soluble	polysaccharide	

	 	 in	fruit	rinds.	Acta	Horticulturae.	2008;	786:	107-114.
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ชื่อ/สกุล	 สพ.ญ.	ดร.วาสนา	ไชยศรี	 	 	

ต�ำแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 	 	

สังกัด		 ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค	คณะสัตวแพทยศาสตร์		

	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 	

	 	 โทรศัพท์	053-948023	 	 	

	 	 E-mail:	wasana.ch@cmu.ac.th	 	 	

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปรญิญาตรี	สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต	คณะสตัวแพทยศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ปรญิญาเอก	Ph.D.	(Pharmacology),	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน		 	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง	

	 ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค	

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร.วาสนา ไชยศรี

ประวัติกำรท�ำงำน	 	
	 2545-ปัจจุบัน	 อาจารย์ประจ�าคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง	ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค	

	 	 	 	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ	
	 Ruminant	discease	

	 Mastitis	control

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน)		
	 1.	 Leelahapongsathon	K,	Piroon	T,	Chaisri	W,	Suriyasathaporn	W.	Factors	in	Dry	Period	

	 	 Associated	with	Intramammary	Infection	and	Subsequent	Clinical	Mastitis	in	Early	

	 	 Postpartum	Cows.	Asian-Australas	J	Anim	Sci.	2016;	29(4):	580-585.

	 2.	 Suriyasathaporn	W,	Chupia	V,	Sing-Lah	T,	Wongsawan	K,	Mektrirat	R,	Chaisri	W.	

	 	 Increases	of	antibiotic	resistance	in	excessive	use	of	antibiotics	in	smallholder	dairy	

	 	 farms	in	northern	Thailand.	Asian-Australas	J	Anim	Sci.	2012;	25(9):	1322-1328.	

	 3.	 Chaisri	W,	Ghassemi	AH,	Hennink	WE,	Okonogi	S.	Enhanced	gentamicin	loading	

	 	 and	release	of	PLGA	and	PLHMGA	microspheres	by	varying	the	formulation	

	 	 parameters.	Colloids	Surf	B	Biointerfaces.	2011;	84(2):	508-514.
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ชื่อ/สกุล	 สพ.ญ.ดร.คคนางค์	ปิยะรังษี
ต�ำแหน่ง	 อาจารย์

สังกัด		 ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า			

	 	 โทรศัพท์	053-948015				

	 	 E-mail:	kakanangjp@gmail.com

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี	 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม

	 อนัดับสอง)คณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	

	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	

	 (อายุศาสตร์สัตวแพทย์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ปริญญาเอก	วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	

	 (อายุศาสตร์สัตวแพทย์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน		
	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยง	และสัตว์ป่า	

ประวัติกำรท�ำงำน	
	 -	 คณะกรรมการชมรมสัตวแพทย์บ�าบัดโรคแมวแห่ง

	 	 ประเทศไทย	ต�าแหน่งประธานฝ่ายทะเบียน	ประจ�าปี	

	 	 2556-2562

	 -		 ผูป้ระสานงานคลนิกิสัตว์เลก็	ภาควชิาคลินิกสตัว์เล้ียง	

	 	 และสัตว์ป่า	ประจ�าปี	2561-ปัจจุบัน

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ	
	 Feline	medicine	

	 Urology	of	dogs	and	cats

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน)	
	 1.	 Piyarungsri	K.,	Tangtrongsup	S.,	Lekklar	P.,	

	 	 Kittinuntasilp	A.,	Thitaram	N.	2018.	Prevalence	

	 	 and	risk	factors	of	feline	lower	urinary	tract	

	 	 disease	in	Chiang	Mai,	Thailand.	The	2018	

	 	 ACVIM	Forum	in	Seattle,	Washington.	

	 2.	 Piyarungsri	K.	2017.	Update	on	biomarkers	in	feline	

	 	 chronic	kidney	disease.	CMVJ.	15(3):	207	-221.

	 3.	 Piyarungsri	K.,	Pusoonthornthum	R.	2017.	Risk	

	 	 and	protective	factors	for	cats	with	naturally	

	 	 occurring	chronic	kidney	disease.	J	Feline	Med	

	 	 Surg.	19(4):	358-363.

วิทยากร

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.คคนางค์ ปิยะรังษี
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ชื่อ/สกุล	 สพ.ญ.ดร.ปรกต	รุ่งศรี	 	 	

ต�ำแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 	 	

สังกัด		 คลินิกม้า	ภาควิชาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า	

	 	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 	 โทรศัพท์		09-47571313	 	 	

	 	 E-mail:	p_kulchaiwat@hotmail.com,	

	 	 	 Porrakote.rungsri@cmu.ac.th

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี	D.V.M.	Faculty	of	Veterinary	Medicine,	

	 Chiang	Mai	University

	 ปรญิญาโท	M.S.	Master	of	Science	in	Health	Sciences,	

	 (International	course),	Chiang	Mai	University

	 ปริญญาเอก	Dr.med.vet	.,	Equine	clinic,	Faculty	of	

	 Veterinary	Medicine,	Free	University	Berlin,	Germany		

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน  
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าคลินิกม้า	ภาควิชาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า	

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 	 	 	

ประวัติกำรท�ำงำน
	 2003-ปัจจุบัน	อาจารย์ประจ�าคลินิกม้า	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ	
	 1.	Equine	surgery,	Equine	Lameness	and	Equine	Sport	Medicine	(Back	pain)	

	 2.	Equine	Dental	Care	

	 3.	Acupuncture	mixed	practice	in	sport	horse	and	small	animal

	 4.	Imaging	diagnosis	(x-ray,	ultrasound)	

	 5.	Hoof	Trimming	and	Horse	Shoeing	

	 6.	Horse	riding	and	Horse	Training	

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน)		 	 	 	 	 	
	 1.	 รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี	Good	Practices	ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่	21	กลุ่มสาขา

	 	 วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ประจ�าปีการศึกษา	2559	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 2.	 อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน	ประจ�าปี	2560	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

	 	 เชียงใหม่
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ชื่อ/สกุล	 สพ.ญ.ดร.พิชญา	มัชฌิมากุล	
ต�ำแหน่ง	 อาจารย์	

สังกัด		 หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์	 	

	 	 โทรศัพท์	053-948046	 	 	

	 	 E-mail:	arepit@hotmail.com	

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี	สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ

	 สอง)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ชีวเวชศาสตร์)	

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น										

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน		 	
	 อาจารย์ประจ�า	หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์	

	 ภาคชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข	

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล 

ประวัติกำรท�ำงำน	 	
	 พ.ศ.	2558-ปัจจุบัน	หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์	ภาคชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์

	 สาธารณสุข		

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ	
	 Veterinary	Physiology	(Urinary	system)	

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน)		
	 1.	 Poster	Presentation	for	the	2nd	International	Symposium	of	the	Cancer	Research	

	 	 Center	of	Lyon	(CRCL),	September	21st	to	23rd,	2015,	in	Lyon,	France

	 2.	 NIGHT	SEMINAR;	CHRONIC	KIDNEY	DISORDER,	15	กรกฎาคม	2561,	

	 	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	ห้อง	E115

	 3.	 บทความวชิาการ	เร่ือง	Diagnostic	biomarker	SDMA	for	kidney	disease	in	dogs	and	cats

	 	 บทความวิจัย	เรื่อง	Histology	of	24	organs	from	Asian	elephant	calves	(Elephas		

	 	 maximus)

	 4.	 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น	เรื่อง	ภาวะไตวายในสัตว์เลี้ยง	ภัยเงียบใกล้ตัว	

	 	 (วารสารเชียงใหม่สัตวแพทย์เพื่อชุมชน	ปีที่	3	ฉบับที่	1)	

	 5.	 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น	เรื่อง	สุนัขโหดจริงหรือ?	มาเข้าใจจิตวิทยาและพฤติกรรมสุนัข

	 	 กันเถอะ	(วารสารเชียงใหม่สัตวแพทย์เพื่อชุมชน	ปีที่	3	ฉบับที่	2)
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ชื่อ/สกุล	 น.สพ.ดร.	วันพิทักษ์	ป้องกัน
ต�ำแหน่ง	 อาจารย์

สังกัด		 หน่วยพรีคลินิก	ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์

	 	 และสัตวแพทย์สาธารณสุข	คณะสัตวแพทยศาสตร์		

	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

							 โทรศัพท์	053-948046

										E-mail:	P.wanpitak@gmail.com	,	

	 	 	 Wanpitak.p@cmu.ac.th

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(กายภาพบ�าบัด)	

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ปริญญาเอก	วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(สรีรวิทยา)	

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร

อาจารย์ น.สพ.ดร. วันพิทักษ์ ป้องกัน

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน	
	 อาจารย์ประจ�าหน่วยพรีคลินิก	ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข		

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติกำรท�ำงำน 
	 2560-ปัจจุบัน	อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาควิชาชีวศาสตร์ฯ

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ	
	 Cardiovascular	physiology,	Cardiac	Electrophysiology

	 Cardiac	mitochondrial	function,	Heart	failure	and	Heart	rate	variability	(HRV)

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน)
	 1.	 Pongkan	W,	Chattipakorn	SC,	Chattipakorn	N.	Vildagliptin	reduces	cardiac	ischemic-reper-

	 	 fusion	injury	in	obese-orchiectomized	rats.	J Endocrinol.	2016	Oct;	231(1):81-95.	

	 2.	 Pongkan	W,	Chattipakorn	N,	Chattipakorn	SC.	Testosterone	deprivation	accelerates	

	 	 cardiac	dysfunction	in	obese	male	rats.	J	Endocrinol.	2016	Jun;229(3):209-20.	

	 3.	 Pongkan	W,	Chattipakorn	N.	Roles	of	Testosterone	Replacement	in	Cardiac	Ischemia	

	 	 Reperfusion	Injury.	J Cardiovasc	Pharm	Ther.	2016;21(1):27-43.	
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ชื่อ/สกุล	 น.สพ.	กิตติกร	บุญศรี	 	 	

ต�ำแหน่ง	 สัตวแพทย์ช�านาญการ	 	 	

สังกัด		 หน่วยชันสูตรโรคสัตว์	ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์	

	 	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 	 โทรศัพท์	053-948042	โทรสาร	053-948041	

	 	 E-mail:	Kittikorn.boonsri@cmu.ac.th	 	

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี	 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัเชียงใหม่

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน		 	
	 สัตวแพทย์ประจ�าหน่วยชันสูตรโรคสัตว์	 	

วิทยากร

น.สพ. กิตติกร บุญศรี

ประวัติกำรท�ำงำน  

	 หน่วยชันสูตรโรคสัตว์	ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ	
	 พยาธิวิทยาโรคติดเชื้อ,	การวินิจฉัยโรคด้วยวิธีอณูชีววิทยา,	อายุรศาสตร์สัตว์น�้า	 	

ผลงำนวิชำกำร/รำงวัลที่เคยได้รับ	(บำงส่วน)		
	 ได้รับการคดัเลือกจากมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	 เป็นบุคลากรสายสนบัสนนุท่ีมผีลงานดเีด่นด้านวิชาชพี		

	 ประจ�าปี	พ.ศ.	2559	เพื่อเสนอให้กับที่ประชุมสภาข้าราชการ	พนักงานและลูกจ้าง	มหาวิทยาลัย

	 แห่งประเทศไทย	(ปขมท.)

	 1.	 Kochakul	V,	Boonsri	K,	Tiwananthagorn	S,	Somgird	C,	Thitaram	C,	Pringproa	K.	2018.	

	 	 Development	 of	 insitu	 hybridization	 for	 detection	 of	 elephant	 endotheliotropic	

	 	 herpesvirus	in	Asian	elephant.	J	Vet	Diagn	Invest.	doi:	10.1177/1040638718773810

	 2.	 Kochagul	V,	Srivorakul	S,	Boonsri	K,	Somgird	C,	Sthitmatee	N,	Thitaram	C,	Pringproa	K.	

	 	 2018.	Production	of	antibody	against	elephant	endotheliotropic	herpesvirus	(EEHV)	

	 	 unveils	 tissue	 tropisms	and	 routes	of	 viral	 transmission	 in	EEHV-infected	Asian	

	 	 elephant.	Sci	Rep.	8(1).4675
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ชื่อ/สกุล	 น.สพ.	ชัชวาล	ศรีวิชัย
ต�ำแหน่ง	 สัตวแพทย์

สังกัด		 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก	คณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ			 ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	

	 	 	 โทรศัพท์	089-7006463	

	 	 	 โทรสาร	053-948078

																 E-mail:	poovetcmu@gmail.com	

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี		สัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 ปริญญาโท	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชา	

	 วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน	
	 สัตวแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลสัตว์เล็ก	

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ/ควำมเชี่ยวชำญ
	 Ocular	treatment	and	surgery

ผลงานวิชาการ/รางวัลที่เคยได้รับ	(บางส่วน)

	 1.	 Sriwichai,	C.,	2015,	How	to	Check	Your	Dog’s	Eyes,

	 	 A	Simple	process	to	check	by	yourself,	Chiang	Mai	

	 	 Veterinary	Journal	for	Community:	CVJC.	

วิทยากร

น.สพ. ชัชวาล ศรีวิชัย
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ชื่อ/สกุล	 น.สพ.	กิตติพงษ์	คุณประทุม
ต�ำแหน่ง	 สัตวแพทย์

สังกัด		 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก	คณะสัตวแพทยศาสตร์	

	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 	 โทรศัพท์	084-4850895	โทรสาร	053-948078

	 	 E-mail:	kittik.cm@windowslive.com

ประวัติกำรศึกษำ
	 ปริญญาตรี	สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต�ำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน		
	 สัตวแพทย์ประจ�าห้องศัลยกรรม	

วิทยากร

น.สพ. กิตติพงษ์ คุณประทุม

ประวัติกำรท�ำงำน	
	 ปี	2548	สัตวแพทย์	ประจ�าหน่วยอายุรกรรมทั่วไป	โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

	 ปี	2560	รองผู้อ�านวยการ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

	 ปี	2552-ปัจจุบัน	สัตวแพทย์	ประจ�าหน่วยศัลยกรรม	(ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน	และ	การส่องกล้อง
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ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจ

ชนิดกล้ามเนื้อแข็งตัวในแมว

ธนวัน มังคละพฤกษ์1, ณัฐชยา  เฟื่องวัฒนาพานิช2
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*ผู้รับผิดชอบบทความ	อีเมล์:	Nutchayavet@hotmail.com	

บทคัดย่อ

	 แมวพันธุ์ไทย	เพศเมีย	อายุ		6	ปี	มีอาการอัมพาตของสองขาหลังเฉียบพลัน	หอบ	และไม่กิน

อาหารจากการตรวจร่างกายพบว่าสตัว์มภีาวะขาดน�า้ร้อยละ	6-8	เมือ่คล�าขาด้านหลงัทัง้สองข้างสตัว์มอีาการ

เจบ็ปวด	กล้ามเน้ืออ่อนแรง	ไม่พบชพีจร	ปลายเท้าหลังเย็นและอุง้เท้าหลงัซดีกว่าอุง้เท้าหน้า	จากผลภาพถ่าย

รังสีไม่พบความผิดปกติที่ขาและกระดูกสันหลัง	 ผลภาพถ่ายรังสีด้านขวาบริเวณช่องอกวัดขนาดหัวใจต่อ

กระดกูสันหลงั	หรอื	VSH	ได้	8	ผลภาพทีร่งัสจีากด้าน	ventrodorsal	ว่าหวัใจห้องบนซ้ายมีขนาดใหญ่	ผลการ

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูงพบผนังหัวใจห้องซ้ายล่างและการประเมินค่าการบีบตัวอยู่ในเกณฑ์

ปกต	ิ(FS	38.63%)	หวัใจห้องบนซ้ายมขีนาดใหญ่โดยอตัราส่วนหวัใจห้องซ้ายบนต่อเส้นเลอืดแดงใหญ่	(LA:Ao)	

มีขนาด	1.7	เท่า	และพบสัดส่วนของคลื่น	E/A	ของลิ้นหัวใจไมทรัล	มีค่ามากกว่า	2	ไม่พบก้อนลิ่มเลือด

หรือการเกาะตัวกันของเลือดในหัวใจห้องซ้ายบน	 จากการอัลตราซาวน์ช่องท้องพบการอุดตันของหลอด

เลือด	internal	iliac	artery	บริเวณก่อนแยกแขนงไปเลี้ยงขาหลังทั้งสองข้าง	ผลค่าชีวเคมีในกระแสเลือดที่

ได้จากการเจาะเก็บเลือดขาหลงัด้านซ้ายพบว่าปรมิาณน�า้ตาลในกระแสเลอืดของ	ขาหลงัด้านซ้าย	12	มิลลิกรัม

ต่อเดซลิติร	ส่วนปรมิาณน�า้ตาลในกระแสดเลือดของขาหน้า	201		มลิลกิรัมต่อเดซลิติร	วนิจิฉัยแมวมภีาวะ

ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดกล้ามเนื้อแข็งตัวมากกว่าปกติ	 ผลเลือดพบ

ภาวะเลือดจางเล็กน้อย	มีการอักเสบเรื้องรังร่วมกับเกล็ดเลือดต�่า	มีภาวะอะโซทีเมียรุนแรง	มีการติดเชื้อ

มะเร็งเม็ดโลหิตขาวและภาวะเลือดเป็นกรดเมตะบอลิค	 การรักษาด้วยสารน�้ากลุ่มคริสตัลลอยด์	 เพิ่ม

โซเดียมไบคาร์บอนเนตและโพแทสเซียมคลอไรด์	ยาต้านการแข็งตัวของเลือด	(low	molecular	weight	

heparin)	1	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ให้ยาใต้ผิวหนังทุก	8	ชั่วโมง	ยาลดปวด	(butorphanol)	0.2	มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรมัทางเส้นเลือด	และยาต้านการเกาะกลุ่มของเกลด็เลอืด	(clopidogrel)	75	มลิลกิรัม	ให้กนิวันละ	

1	ครัง้	ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา	5	วนั	หลังการรกัษา	5	วนัคล�าพบชพีจรทีข่าหลังข้างขวา	แต่พบภาวะเมด็เลือด

จางแบบไม่ตอบสนองต่อการสร้างเม็ดเลือด	 เจ้าของตดัสนิใจท�าการเมตตาฆาตและบริจาคซาก	 ผลชันสูตร

พบก้อนลิม่อดุตันในเส้นเลือดด้านท้ายล�าตวั	มีการค่ังของน�า้ดใีนตบั	เนือ้ไตมกีารอักเสบและเสือ่ม	ผนงัหัวใจ

ห้องล่างซ้ายเมื่อย้อมสีชนิดพิเศษ	(azan	trichrome)	พบผังผืดจ�านวนมากแทรกอยู่ภายใน	ภาวะลิ่มเลือด

อุดตันหลอดเลือดแดงอาจพบเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นภายหลังจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดกล้ามเน้ือ

แข็งตัวในแมวการรักษาด้วยสารน�้ากลุ่มคริสตัลลอยด์	 ยาต้านการแข็งตัวของเลือด	 ยาลดปวดและยาต้าน

การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด

ค�าส�าคัญ:	ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดง,	แมว,	โรคกล้ามเนื้อหัวใจแข็งตัว	
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Abstract

	 A	6-year-old	female	domestic	short	haired	cat	presented	with	acute	paralysis,	dyspnea	

and	anorexia.	On	physical	examination,	she	was	found	to	be	6-8	%	dehydrated.	Both	hind	

limbs	had	minimal	motor	function	(muscle	grad),	pulse	deficits	and	were	painful	when	palpated,	

also	cold	to	the	touch	when	compared	to	both	forelimbs.	The	radiographs	showed	no	remarkable	

skeletal	or	soft	tissue	lesions.	Thoracic	radiographs	demonstrated	on	the	right	lateral	view	her	

vertebral	heart	score	(VHS)	is	8.	The	ventrodorsal	view	presented	left	atrium	enlargement.	An	

echocardiogram	found	the	left	ventricle	systolic	function	was	normal	fractional	shortening	(FS)	

38.63%.	The	left	atrial:	aortic	ratio	from	parasternal	short	axis	(LA:Ao)	was	1.7	and		E/A	

ratio	of	mitral	flow	was	>	2.	Not	thrombus	or	smoke	pattern	was	found	in	left	atrium.	The	

ultrasonographic	evaluation	of	her	abdomen	revealed	an	obstructive	thrombus	at	internal	iliac	

artery.	Blood	biochemistry,	taken	from	the	left	forelimb,	showed	glucose	levels	of	201	mg/dl	

while	glucose	levels	from	the	left	hind	limb	was	12	mg/dl.	Tentative	diagnosis	is	an	aortic	

thromboembolism	secondary	to	restrictive	cardiomyopathy.	Other	blood	work	results	showed	a	

mild	anemia,	chronic	inflammation	with	mild	thrombocytopenia,	a	severe	azotemia,	and	a	positive	

result	on	a	feline	leukemia	virus	blood	test.	Blood	gas	results	found	metabolic	acidosis.	For	

treatment,	she	was	given		fluid	therapy	as	crystalloid	(R-acetar)	add	photosasium	chloride	and	

sodium	bicarbonate,	anti-coagulant	medication	(low	molecular	weight	heparin)	1mg	/kg	given	

subcutaneously	 every	 eight	 hours,	 analgesic	 as	 butorphanol	 (0.2	 mg/kg	 intravenously	 and	

clopidogrel	18.75	mg	given	orally	every	24	hours	for	5	days.	The	cat	presented	with	femoral	

pulses	on	right	hind	limb	after	5	days.	Bloodwork	results	showed	a	non-regenerative	severe	

anemia.	The	owners	decided	to	euthanize	and	donated	the	body	for	a	necropsy.	Histopathology	

confirmed	a	posterior	aortic	thromboembolism.	Diffuse	centrilobular	intrahepatocytic	cholestasis	

was	noted	in	the	liver.	The	kidneys	had	diffuse	tubular	degeneration	(vacuolation)	and	tubu-

lonephrosis.	Special	stain	(Azan	trichrome)	of	the	left	ventricle	found	coalescing	interstitial	

fibrosis.	Aortic	thromboembolism	could	be	found	as	the	complication	of	restrictive	cardiomyopathy,	

the	treatment	would	 included	anti-coagulant	and	antiplatelet	medication,	analgesic	and	fluid	

therapy.	

Keywords:	aortic	Thromboembolism,	restrictive	cardiomyopathy
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การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่สร้างเอนไซม์บีตา-แลคทาเมส

ที่มีฤทธิ์ขยายจากฟาร์มไก่เนื้อในจังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่อ 

	 เช้ือ	 E. coli	 ที่สามารถสร้างเอนไซม์บีตา-แลคทาเมสที่มีฤทธิ์ขยาย	 (Extended-Spectrum	

Beta-Lactamses:	ESBLs)	สามารถพบได้ทั้งในสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อบริโภคและคน	ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทาง

ด้านสาธารณสขุท่ัวโลก	การศกึษาครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาความชุกและรูปแบบการดือ้ยาของเชือ้	E. coli 

ทีส่ามารถสร้างเอนไซม์บตีา-แลคทาเมสทีมี่ฤทธ์ิขยายในฟาร์มไก่เน้ือในจงัหวดัเชยีงใหม่	ประเทศไทย	ในช่วง

ปี	2559	โดยเก็บตัวอย่างอุจจาระด้วยวิธีบูทสวอป	จากฟาร์มไก่เนื้อจ�านวน	48	ฟาร์ม	ในจังหวัดเชียงใหม่	

เก็บตัวอย่างในช่วง	1	สัปดาห์	ก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์	ท�าการบ่มตัวอย่างใน	Luria–Bertani	Broth	คัดแยกเชื้อ	

E. coli ด้วยอาหารเล้ียงเชื้อ	MacConkey	agar	ผสม	1	mg/L	Cefotaxime	ท�าการคัดเลือกเชื้อ	1-2	

ไอโซเลทต่อฟาร์ม	 น�าไปท�าการยืนยันเชื้อโดยเทคนิค	 Matrix-Assisted	 Laser	 Desorption/Ionization	

Time-of-Flight	 Mass	 Spectrometry	 จากนั้นทดสอบการผลิตเอนไซม์	 ESBLs	 ด้วยวิธี	 Combination	

Disk	Test	ทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ	12	ชนิด	ด้วยวิธี	Disk	Diffusion	Test	จากการศึกษาพบเชื้อ	

ESBLs	producing	E. coli จ�านวน	27	ไอโซเลทจาก	21	ฟาร์ม	(ร้อยละ	43.8)	พบการดื้อยาต้านจุลชีพ	

Ampicillin	(AMP)	และ	Streptomycin	(S)	เท่ากบัร้อยละ	100	ลงรองมาคอื	Gentamycin	(GEN)	(ร้อยละ	

96.3),	Nalidixic	Acid	(NAL)	(ร้อยละ	74.1),	Tetracycline	(TET)	(ร้อยละ	74.1),	Chloramphenicol	

(CHL)	 (ร้อยละ	59.3),	Sulfa-Trimethoprim	 (SXT)	 (ร้อยละ	55.6),	Ciprofloxacin	 (CIP)	 (ร้อยละ	

33.3),	Amoxicillin-Clavulanic	Acid	(AMC)	(ร้อยละ	29.6),	Cefoxitin	(FOX)	(ร้อยละ	25.9)	และ	

Colistin	(CL)	(ร้อยละ	18.5)	อย่างไรกต็าม	ไม่พบการดือ้ต่อยาจลุชพีต้าน	Imipenem	(IPM)	พบรูปแบบ

การดื้อยาของเชื้อจ�านวน	22	รูปแบบ	รูปแบบการดื้อต่อยาจุลชีพที่พบมากที่สุดคือ	AMP-GEN-NAL-TET-

CHL-S	 (ร้อยละ	 11.11)	 จากการศึกษาครั้งนี้	 พบความชุกของเชื้อ E. coli ที่สามารถสร้างเอนไซม์

บีตา-แลคทาเมสที่มีฤทธิ์ขยายในระดับที่สูง	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปสู่สุขภาพของผู้บริโภคได้	 ดังนั้นระบบ

การเลี้ยงไก่เนื้อในทุกระดับควรมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	 และการควบคุมการใช้ยาต้าน

จุลชีพในการเลี้ยงสัตว์	เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อดื้อยาไปสู่ผู้บริโภค

ค�าส�าคัญ:	การดื้อต่อยาต้านจุลชีพ,	เอนไซม์บีตา-แลคทาเมสที่มีฤทธิ์ขยาย, Escherichia coli,	ไก่เนื้อ	
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Abstract

	 Extended-Spectrum	Beta-Lactamases	 (ESBLs)	 producing	E. coli	 have	 been	 found	

both	in	livestock	animals	and	human.	The	bacteria	constitute	a	major	public	health	problem	

worldwide.	This	study	aimed	to	identify	the	prevalence	and	antimicrobial	resistance	patterns	of	

ESBLs	producing	E.	coli	in	broiler	farms	in	Chiang	Mai,	Thailand	during	2016.	Boot	swab	samples	

were	collected	from	48	broiler	farms.	Samples	were	collected	during	one	week	before	sending	

birds	to	slaughterhouses	then	enriched	with	Luria-Bertani	broth	and	cultured	on	MacConkey	

agar	with	1	mg/L	Cefotaxime.	One	to	two	isolates	per	farm	were	collected	and	confirmed	

species	using	Matrix-Assisted	Laser	Desorption/Ionization	Time-of-Flight	Mass	Spectrometry.	

ESBLs	production	was	identified	using	combination	disk	test.	Antimicrobial	susceptibility	test	

for	12	antimicrobial	agents	were	carried	out	using	Disk	Diffusion	Test.	A	total	of	27	different	

ESBLs	producing	E. coli	isolates	were	recovered	from	21	broiler	farms	(43.8%).	All	isolates	

were	 resistant	 to	 Ampicillin	 (AMP)	 and	 Streptomycin	 (S)	 followed	 by	 Gentamycin	 (GEN)	

(96.3%),	Nalidixic	Acid	(NAL)	(74.1%),	Tetracycline	(TET)	(74.1%),	Chloramphenicol	(CHL)	

(59.3%),	Sulfa-Trimethoprim	(SXT)	(55.6%),	Ciprofloxacin	(CIP)	(33.3%),	Amoxicillin-Clavu-

lanic	Acid	(AMC)	(29.6%),	Cefoxitin	(FOX)	(25.9%)	and	Colistin	(CL)	(18.5%).	None	of	the	

isolates	showed	resistant	to	Imipenem	(IPM).	A	total	of	22	antimicrobial	resistance	patterns	

were	identified,	the	most	frequently	pattern	were	AMP-GEN-NAL-TET-CHL-S	(11.11%).	In	conclusion,	

prevalence	of	ESBLs	producing	E. coli	in	broiler	farms	in	Chiang	Mai	is	high,	which	can	cause	

harmful	effects	on	consumer	health.	In	order	to	limit	transfer	of	antimicrobial	resistant,	good	

measures	for	control	of	both	biosecurity	and	especially	veterinary	antimicrobial	drug	use	should	

be	implemented	in	all	level	of	broiler	production	system.	

Keywords:	Antimicrobial	Resistance,	Extended-spectrum	beta-lactamases	(ESBLs),	E. coli,	Broiler	

O-02



การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจ�าปี 256148

ความชุกและอาการทางคลินิกของโรคต้อกระจกในสุนัข: โรคต้อกระจกที่เกิดจาก

ภาวะเบาหวาน และการผ่าตัดรักษา ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ชัชวาล ศรีวิชัย1,2*

1โรงพยาบาลสัตว์เล็ก	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*ผู้รับผิดชอบบทความ	อีเมล์:	popvetcmu@gmail.com	

บทคัดย่อ

 โรคต้อกระจกเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้สุนัขตาบอด	 จากรายงานของสัตวแพทย์เฉพาะทางโรค

ต้อกระจกพบว่าเกิดจากกระบวนการทางพันธุ ์กรรมซ่ึงพบความถี่จากการรายงานในหลายสายพันธุ	์

อย่างไรก็ตามพบว่า	 โรคเบาหวานเป็นอีกสาเหตุที่หนึ่งท�าให้เกิดภาวะต้อกระจกได้	 วัตถุประสงค์ของงาน

วิจัยนี้เป็นการรายงานความชุกและอาการทางคลินิกของโรคต้อกระจกในสุนัข	 โดยเฉพาะโรคต้อกระจกที่

เกิดจากภาวะเบาหวานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย	โดยท�าการศึกษาข้อมูลในสุนัข	ทั้งหมด	

274	ราย	ทีเ่ข้ามารกัษาทีค่ลนิกิโรคตาในโรงพยาบาลสตัว์เลก็	คณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,	

ใช้ข้อมูลย้อนหลัง	6	ปี	(ตั้งแต่เดือนมกราคม	2556	ถึง	เดือนตุลาคม	2561)	โดยท�าการศึกษาข้อมูลโรค

ต้อกระจกที่ท�าการวินิจฉัย	 การตรวจสอบการมองเห็นด้วยวิธีการตอบสนองต่อวัตถุที่เคลื่อนที่เข้าสู่ลูกตา	

การทดสอบการมองเห็นกับการตอบสนองของร่างกาย	 การเดินหลบหลีกสิ่งกีดขวาง	 และการตรวจระดับ

น�้าตาลในกระแสเลือด	 จากข้อมูลความชุกของต้อกระจกในสุนัขทั้งหมด	 274	 ราย	 พบเพศผู้	 124	 ราย	

(ร้อยละ	45)	และเพศเมีย	149	ราย	(ร้อยละ	55)	และในช่วงอายุระหว่าง	6	เดือน	ถึง	19	ปี	สายพันธุ์

ที่พบมากที่สุดประกอบด้วย	พุดเดิ้ล	(ร้อยละ	24)	ชิห์สุ	(ร้อยละ	20)	และพันธุ์ผสม	(ร้อยละ	16)	สุนัข

ที่เป็นต้อกระจกจากภาวะเบาหวานจ�านวน	10	ราย	พบมีอายุมากกว่าอย่างมีนัยส�าคัญ	เมื่อเทียบกับกลุ่ม

ท่ีเป็นต้อกระจกทัว่ไปร้อยละ	70	เป็นสนุขัเพศเมยี	และพนัธุท์ีพ่บมากทีส่ดุคอืพนัธุพ์ดุเด้ิล		การรักษาต้อกระจก

โดยวธิกีารผ่าตัดสลายต้อกระจกถูกใช้กบัสุนขัทีเ่ป็นเบาหวาน	 พบว่าสนุขัสามารถกลบัมามองเหน็ได้ร้อยละ	

80	ของสุนัขทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัด	การศึกษานี้ควรตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นของ

การเกิดต้อกระจกในสุนัข	และสุนัขที่เป็นโรคเบาหวานในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ค�าส�าคัญ:	สุนัข,	ต้อกระจก,	เบาหวาน,	ผ่าตัดต้อกระจก

O-03



Integrative Veterinary Medicine 49

Prevalence and clinical manifestations of cataract in the dog: 

diabetic cataracts and surgical treatment in upper northern Thailand

Chatchawan Sriwichai1,2*

1Small	Animal	Hospital,	Faculty	of	Veterinary	Medicine,	Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai	50200
2Faculty	of	Veterinary	Medicine,	Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai	50200

*Corresponding	author	Email:	popvetcmu@gmail.com

Abstract

	 Cataracts	are	the	one	common	causes	of	blindness	in	dogs.	The	reports	of	veterinary	

ophthalmology	cataract	are	performing	that	the	genetic	mechanisms	are	most	frequently	reported	

in	many	breeds.	However,	we	have	found	that	diabetes	mellitus	is	one	of	the	most	common	

endocrinopathies	in	the	dog.	The	objectives	purposes	of	this	report	were	to	present	the	prevalence	

and	clinical	manifestations	of	cataract	and	focused	on	canine	diabetic	in	upper	northern	Thailand.	

The	medical	records	of	274	cases,	admitted	to	the	Small	Animal	Teaching	Hospital,	Faculty	of	

Veterinary	Medicine,	Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai,	Thailand,	for	6	years	(January	2013	

to	October	2018),	which	diagnosis	cataracts	were	reviewed.	Vision	assessments	were	tested	

including	a	menace	response,	visual	placing,	maze	test	and	level	of	serum	glucose.	The	prevalence	

of	cataractous	dog	shown	with	274	dogs,	124	were	males	(45%)	and	149	females	(55%)	

and	an	age	range	of	0.5–19	years.	The	breeds	with	high	cataract	prevalence	including	Poodle	

(24%),	Shih	Tzu	(20%)	and	Mixed	(16%).	The	diabetic	dogs	(10	dogs)	were	significantly	

older	than	dogs	with	breed-related	cataracts.	70%	of	cases	were	females	and	the	main	breeding	

of	dog	was	Poodle.	Surgical	treatment	by	phacoemulsification	was	used	for	diabetic	cases.	The	

result	found	that	after	surgery	over	80%was	restored	vision.	This	study	should	be	noted	that	

all	data	was	primarily	concerned	with	the	occurrence	of	cataracts	in	the	dogs	and	diabetic	

dogs	in	upper	northern	Thailand.	

Keywords:	dog,	cataract,	diabetic,	surgical	treatment
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บทคัดย่อ

	 เนือ้งอกเต้านมสุนขัเป็นเนือ้งอกท่ีพบได้บ่อยในสนุขัเพศเมยี	เนือ่งด้วยเนือ้งอกเต้านมสนุขัมอีัตรา

เสี่ยงในการกลับมาเป็นซ�้าที่มีความลุกลามสูงและการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น	ท�าให้การพยากรณ์โรค

ในสุนัขที่เป็นเนื้องอกเต้านมนั้นไม่ดี	 แม้สุนัขจะได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็ตาม	 รายงานอุบัติการณ์นี้	

ได้รวบรวมข้อมูลสุนัขที่เป็นเนื้องอกเต้านมและรายงานการติดตามสุขภาพสัตว์ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประเทศไทย	 ระหว่างเดือนมกราคมถึง

เดือนพฤศจิกายน	ปีพุทธศักราช	2561	พบว่าสุนัขที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกเนื้องอกจ�านวน	417	ตัว	มี

สุนัขที่เป็นเนื้องอกเต้านมจ�านวน	42	ตัว	(10.07%)	นอกจากนี้ยังพบว่าสุนัขที่เป็นเนื้องอกเต้านมนั้นมีทั้ง

ตัวที่ยังไม่ได้ท�าหมันหรือท�าหมันหลังจาก	2	รอบของการเป็นสัด	สุนัขที่เป็นเนื้องอกเต้านมทุกตัวได้รับ

การผ่าตดัเอาก้อนเนือ้ออกและส่งตรวจชิน้เนือ้ทีห่น่วยชนัสูตรโรคสตัว์	คณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	ประเทศไทย	ผลตรวจทางจุลพยาธิวิทยาระบุว่าจ�านวน	30	ตัวใน	42	ตัวเป็น

มะเร็ง	(71.42%)	โดยมะเร็งที่พบมากคือ	ชนิดซิมเปิลไทป์	(13/30,	43.33%)	คอมเพล็กซ์ไทป์	(8/30,	

26.67%)	และซาร์โคมา	(5/30,	16.67%)	ตามล�าดบั	ทัง้นีพ้บว่ามอีบัุตกิารณ์สงูในสนุขัพันธุผ์สม	(12/42,	

28.57%)	และเด่นชัดในสุนัขช่วงอายุ	6	ถึง	15	ปี	(39/42,	92.85%)	ในขณะที่ไม่พบความสัมพันธ์

ระหว่างพันธุ์สุนัขและอายุกับชนิดของเนื้องอก	ในระยะเวลามากกว่า	20	ปี	เนื้องอกเต้านมสุนัขก็ยังคง

เป็นปัญหาในประเทศไทยและในปัจจุบันก็ยังไม่มีการรักษาที่ประสบผลส�าเร็จ	ดังนั้นเจ้าของสุนัขจึงปฏิเสธ

ทีจ่ะรักษาด้วยเคมบี�าบดั	โดยเจ้าของสนุขัขอรบัการรกัษาแบบประคองอาการและการตรวจสขุภาพเป็นประจ�า	

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ�้าและการพยากรณ์โรคในสัตว์ป่วย

ค�าส�าคัญ:	เนื้องอกเต้านมสุนัข,	อุบัติการณ์,	สุนัข
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Abstract

	 Canine	mammary	tumors	(CMTs)	are	the	common	neoplastic	disease	in	female	dogs.	

As	a	result	of	these	tumors	are	high	risk	of	invasive	recurrence	and	metastasis,	the	CMTs	

dogs	are	predicted	worse	prognosis	despite	complete	excision.	This	report	collected	data	from	

CMTs	patients	and	the	patient	health	check	reports	at	the	Small	Animal	Teaching	Hospital,	

Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai,	Thailand	between	January	to	November	in	2018.	The	CMTs	

were	found	42	cases	from	417	patients	in	oncology	clinic	(10.07%).	Furthermore,	the	CMTs	

patients	were	either	intact	female	dogs	or	sterilized	dogs	after	second	estrus	cycle.	All	of	them	

were	surgically	removed.	The	biopsy	results	were	reported	from	Veterinary	Diagnostic	Laboratory,	

Faculty	of	Veterinary	Medicine,	Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai,	Thailand.	The	histopathology	

indicated	that	30	cases	of	42	cases	(71.42%)	were	malignant.	The	majority	of	malignant	is	

simple	carcinoma	(13/30,	43.33%),	complex	carcinoma	(8/30,	26.67%)	and	sarcoma	(5/30,	

16.67%)	respectively.	The	highest	incidence	was	found	in	mixed	breed	dogs	(12/42,	28.57%).	

In	addition	to	the	incidence	in	elderly	dogs,	6-15	years	old	were	remarkable	(39/42,	92.85%).	

Whereas	the	relationship	between	dog	breed,	ages,	and	type	of	tumors	did	not	show	any	

significance.	Over	two	decades,	the	CMTs	have	remained	the	problem	in	Thailand	and	the	

current	treatments	are	not	complete	effectiveness	for	CMTs.	Accordingly,	dog	owners	refused	

chemotherapy	treatment.	The	owners	preferred	the	palliative	treatment	and	the	regular	health	

check	for	their	pets	which	will	be	the	benefit	for	monitoring	tumors	recurrence	and	prognosis.	

Keywords:	canine	mammary	tumors,	incidence,	dog
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บทคัดย่อ

 ยีน	Melanoma	Associated	Antigen-B	หรือ MAGE-B	เป็นยีนเป้าหมายส�าหรับการรักษาด้วย

ภมูคิุม้กนับ�าบดั	ยนีนีถู้กจัดให้อยูใ่นกลุ่มของยนี	cancer	testis	antigen	ซึง่พบการเเสดงออกสงูในเนือ้งอก

หลายชนิดเเละเนื้อเยื่ออัณฑะ	เเต่พบแสดงออกต�่าในเนื้อเยื่อปกติอื่นๆ	ส�าหรับในสุนัขมีการศึกษาเรื่องยีน

นี้น้อยมาก	 การศึกษานี้	 ผู้วิจัยได้พัฒนาวิธีการตรวจด้วยเครื่องตรวจสารพันธุกรรมในสภาพจริงส�าหรับ

การตรวจระดับการเเสดงออกของเอม็อาร์เอน็เอของยนี MAGE-B1,	-B4,	-B5	และ	-B10	ในเนือ้งอกเต้านม	

5	 ตัวอย่าง	 เเละมะเร็งเต้านม	 23	 ตัวอย่าง	 ผลการศึกษาพบการเเสดงออกของเอ็มอาร์เอ็นเอของยีน	

MAGE-B	ทั้ง	4	ชนิดในเนื้องอกเต้านมทุกตัวอย่าง	ในขณะเดียวกัน	พบการเเสดงออกของเอ็มอาร์เอ็นเอ

ของยีน	MAGE-B1,	-B4,-B5	และ-B10	ร้อยละ	100	(23	/	23),	96	(22	/23),	57	(13/	23)	และ	83	

(19	/	23)	ในมะเร็งเต้านมตามล�าดับ	อย่างไรก็ตามระดับการเเสดงออกของเอ็มอาร์เอ็นเอที่ของพบในยีน	

MAGE-B	 อยู่ในระดับต�่าและไม่มีความเเตกต่างกันระหว่างเต้านมปกติเเละเนื้องอกเต้านม	 นอกจากนี้	

ระดับของการเเสดงออกของยีน	MAGE	ในเนื้องอกเต้านมไม่มีความสัมพันธ์กับชนิดและระยะของการ

เกิดโรค	

ค�าส�าคัญ:	เครื่องตรวจสารพันธุกรรมในสภาพจริง,	เนื้องอกเต้านมสุนัข,	ยีน	MAGE
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Abstract

	 Melanoma	Associated	Antigen-B	(MAGE-B)	gene	has	been	recognized	as	an	attractive	

target	gene	for	cancer	immunotherapy.	This	gene	was	grouped	in	a	cancer	testis	antigen	gene.	

Expression	of	this	antigen	were	frequently	expression	in	various	tumor	types	and	testis	while	

silent	expression	in	other	normal	tissue.		In	dogs,	there	was	rare	study	of	this	gene	in	tumors.	

In	this	study,	we	developed	Quantitative	real	time	PCR	method	to	investigate	the	level	of	

mRNA	expression	of MAGE-B1,	-B4,	-B5	and -B10	in	5	benign	mammary	tumor	tissues	and	

23	malignant	mammary	tumor	tissues.	The	results	showed	all	MAGE-B	mRNA	expression	could	

be	detected	in	all	benign	tumor	tissue	samples.	In	addition, MAGE-B1,	-B4,-B5	and -B10 mRNA	

expression	were	found	in	100%	(23	of	23),	96%	(22	of	23),	57%	(13	of	23)	and	83%	(19	

of	23)	of	malignant	tumor	tissues.	However,	low	levels	of	fold	gene	expression	of	MAGE-B 

gene	were	found	in	tumors	and	were	not	significant	difference	from	normal	mammary	tissue.	

Moreover,	levels	of	fold	gene	expression	of	MAGE-B	gene	were	not	related	to	type	and	grading	

of	tumors.	

Keywords:	canine	mammary	tumor, MAGE	gene,	Quantitative	real-time	PCR
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ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบหยอดจมูกด้วยโปรตีน recombinant 

outer membrane protein H ของวัคซนีต้นแบบป้องกนัโรคเฮโมรายกิเซพตซิเีมยี

ในกระบือปลักไทย
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บทคัดย่อ

	 เฮโมรายิกเซพตซิเีมยี	 (HS)	 ในโคและกระบอืเป็นโรคทัง้ระบบทีเ่กดิจากเช้ือ	Pasteurella multocida 

การฉีดวัคซีนของโรค	 HS	 ท�าได้ยากและอาจท�าให้เกิดความเครียดในสัตว์	 จุดประสงค์ของการศึกษาใน

ครั้งนี้คือการสร้างวัคซีนต้นแบบป้องกันโรค	HS	แบบหยอดจมูกโดยใช้โปรตีนลูกผสม	OmpH	(rOmpH)	

และตรวจสอบการป้องกันการตดิเชือ้	P. multocida	การตอบสนองภูมิคุม้กนัโดยสารน�า้และเซลล์ในกระบอืปลกั	

กระบือปลัก	 3	 ตัวในแต่ละกลุ่มจะถูกกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนแบบหยอดจมูก	 500	 ไมโครลิตรที่

ประกอบด้วย	100	หรือ	200	ไมโครกรัมของโปรตีนลูกผสม	rOmpH	ของเชื้อ P. multocida	สายพันธุ์	

M-1404	(ซีโรไทป์	บี:	2)	โดยมี	Cytosine-phosphate-	guanosine	oligodeoxynucleotides	(CpG-ODN)	

เป็นแอดจแูวนท์	และกลุ่มควบคุม	(N	=	9)	วคัซีนแบบหยอดจมกูถกูให้สามคร้ัง	ช่วงระยะห่างสามสัปดาห์	

ตัวอย่างเลือดถูกเก็บในวันที่	0,	7,	28,	35,	49,	และ	63	เพื่อตรวจหาระดับแอนติบอดีและภูมิคุ้มกันชนิด

เซลล์โดยเทคนิค	indirect-ELISA	และ	MTT	ตามล�าดับ	ระดับแอนติบอดีต่อเชื้อ	P. multocida	สายพันธุ์	

M-1404	ในกระบือที่ได้รับวัคซีนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ		(P <0.05)	ค่าเฉลี่ยของแอนติบอดี

หลังการได้รับวัคซีนในกลุ่มได้รับวัคซีนแบบหยอดจมูก	 100	 และ	 200	 ไมโครกรัมของโปรตีนลูกผสม	

rOmpH	และกลุ่มควบคุม	เท่ากับ	0.38,	0.28	และ	0.07	ตามล�าดับ	ดัชนีการถูกกระตุ้นของลิมโฟไซต์	

(SI)	 โดยการตรวจวัดการเพ่ิมจ�านวนของลิมโฟซัยท์ของกลุม่ได้รับวคัซนีแบบหยอดจมกูสูงกว่ากลุม่ควบคุม

อย่างมนัียส�าคัญ	(P	<0.05)	วนัที	่63	ของการทดลองกระบือทีไ่ด้รับวคัซนีถกูฉดีเช้ือพษิทบัด้วย	P. multocida 

สายพันธุ์	M-1404	ที่ความเข้มข้น	1x106	CFU/ml		และแสดงอาการทางคลินิกน้อยกว่ากลุ่มควบคุม	สรุป

ได้ว่าวัคซีนแบบหยอดจมูกโดยใช้โปรตีนลูกผสม	 rOmpH	 สามารถกระตุ้นซีรั่มแอนติบอดีและภูมิคุ้มกัน

ชนิดเซลล์ต่อต้านชื้อ P. multocida	สายพันธุ์	M-1404	ในกระบือปลักได้

ค�าส�าคัญ:	กระบือ,	โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย,	วัคซีนแบบหยอดจมูก, Pasteurella multocida,	โปรตีน

ลูกผสม	rOmpH
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Abstract

 Hemorrhagic	septicemia	(HS)	of	cattle	and	buffaloes	is	the	systemic	disease	caused	

by	Pasteurella multocida.	Parenteral	vaccination	of	HS	is	difficult	to	administer	and	may	induce	

stress	in	the	animals.	The	aim	of	this	present	study	was	to	formulate	a	recombinant	OmpH-

based	intranasal	HS	vaccine	and	examine	its	protectivity	against	P. multocida	challenge-exposure,	

humoral	and	cellular	immune	responses	in	swamp	buffaloes.	Three	swamp	buffaloes	each	group	

were	immunized	with	500	μl	of	the	intranasal	vaccine	containing	either	100	or	200	μg	of	the	

recombinant	outer	membrane	protein	H	(rOmpH)	of	P. multocida	strain	M-1404	(serotype	B:2),	

with	 Cytosine-phosphate-guanosine	 oligodeoxynucleotides	 (CpG-ODN)	 as	 an	 adjuvant,	 and	

control	group	(N=9).	The	intranasal	immunizations	were	conducted	three	times	at	three-week	

intervals.	Whole	blood	samples	were	collected	on	days	0,	7,	28,	35,	49,	and	63	to	examine	

antibody	 levels	or	cell-mediated	 immunity	using	 indirect-ELISA	and	 lymphocyte	proliferation	

assay,	respectively.	The	levels	of	antibody	titer	to	P. multocida	strain	M-1404	in	immunized	

buffaloes	were	significantly	higher	than	the	control	group	(P	<0.05).	The	mean	of	antibody	

titers	post-immunization	in	100	and	200	μg	of	OmpH-based	intranasal	immunized	and	control	

groups	were	0.38,	0.28	and	0.07,	respectively.	The	stimulation	index	(SI)	of	the	lymphocyte	

proliferation	assay	of	the	rOmpH-based	 intranasal	vaccines	showed	significantly	higher	than	

control	groups	 (P	<	0.05).	At	day	63	of	 the	experiments,	 the	 immunized	buffaloes	were	

challenged	with	1x106	CFU/ml	of	P. multocida	strain	M-1404	and	showed	reduced	clinical	signs	

than	the	control	group.	In	conclusion,	rOmpH-based	intranasal	vaccination	can	stimulate	serum	

antibodies	and	cell-mediated	immunity	against P. multocida	strain	M-1404	antigen	in	swamp	

buffaloes.	

Keywords:	buffalo,	haemorrhagic	septicemia,	intranasal	vaccine, Pasteurella multocida,	rOmpH
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บทคัดย่อ

 กาฬโรคเป็ดหรือโรคล�าไส้อกัเสบจากเชือ้ไวรสัในเป็ด	ทีมี่สาเหตจุากเช้ือไวรัส	duck	enteritis	virus	

(DEV)	และ	โรคอหวิาต์สตัว์ปีก	ทีม่สีาเหตจุากเชือ้แบคทเีรยี Pasteurella multocida	เป็นโรคระบาดร้ายแรง

และส่งผลต่อสัตว์ปีกในหลายประเทศทั่วโลก	เนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงแบบเฉียบพลันที่มีอัตราการ

ป่วยและอตัราการตายสูง	 สามารถตดิต่อได้รวดเร็ว	 โดยเฉพาะในเป็ดจะมคีวามไวต่อการเกดิโรคมากที่สุด	

ทั้งนี้การท�าวัคซีนเป็นวิธีการป้องกันโรคที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด	 ดังนั้นจุดประสงค์

ของการทดลองนี้เพื่อประเมินการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของเป็ดที่ได้รับวัคซีนรวมกาฬโรคเป็ดและ

อหิวาต์สัตว์ปีก	และเพื่อทดสอบการสร้างภูมิคุ้มกันของทั้งสองโรค	เมื่อท�าวัคซีนสองชนิดพร้อมกัน	โดยใช้

เป็ดกากแีคมป์เบลล์	อาย	ุ6-8	สปัดาห์	จ�านวน	30	ตวั	แบ่งเป็นกลุม่ควบคมุทีไ่ม่ได้รับวคัซนี	จ�านวน	10	ตัว	

และกลุ่มที่ได้รับวัคซีน	จ�านวน	20	ตัว	โดยที่วัคซีนรวมเข็มเดียวจะประกอบด้วยเชื้อไวรัสกาฬโรคเป็ดและ

โปรตีนลูกผสม	outer	membrane	protein	H	ของ	P. multocida	สายพันธ์	X-73	 ในปริมาณ	100	

ไมโครกรมั	ฉดีเข้ากล้ามเน้ือ	ในขนาด	0.5	มิลลิลิตร	ต่อเป็ด	1	ตวั	จากนัน้ท�าการเก็บตวัอย่างเลอืดทุกเดือน	

เป็นเวลานาน	6	เดือน	และตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันแอนติบอดีของทั้งสองกลุ่มด้วยวิธี	enzyme-linked	

immunosorbent	assay	(ELISA)	ผลการทดลองพบว่า	กลุ่มทดลองหลังจากที่ได้รับวัคซีนรวมเข็มเดียว	มี

ค่าเฉลี่ยของระดับภูมิคุ้มกันแอนติบอดี	ต่อเชื้อ	DEV	(0.477±0.155)	สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม	

(0.080±0.027)	และ	มีค่าเฉลี่ยของระดับภูมิคุ้มกันแอนติบอดี	ต่อเชื้อ	P. multocida		สายพันธุ์	X-73	

(0.383±0.100)	สูงกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม	(0.052±0.017)	อย่างมนียัส�าคญั	(P<0.05)	นอกจากนั้น	

เมื่อพิจารณาถึงภูมิคุ้มกันของแต่ละโรคภายหลังจากที่ได้รับวัคซีนรวมเข็มเดียว	 พบว่าไม่มีการรบกวนของ

การสร้างภูมิคุ้มกันจากการท�าวัคซีน	 โดยสังเกตจากระดับภูมิคุ้มกันที่สูงของแต่ละโรคภายหลังจากได้

รับวัคซีนรวมเข็มเดียว	 ดังนั้นผลของการท�าวัคซีนรวมสองโรคพร้อมกัน	 ไม่ส่งผลรบกวนต่อการสร้าง

ภูมิคุ้มกันของโรคทั้งสองอย่างมีนัยส�าคัญ

ค�าส�าคัญ:	วคัซีนรวม,	โรคกาฬโรคเป็ด,	duck	enteritis	virus,	โรคอหวิาต์สตัว์ปีก,	Pasteurella multocida
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Abstract

 Duck	plague	(DP)	and	Fowl	cholera	(FC)	are	the	highly	contagious	and	important	

economically	loss	disease	of	industrial	poultry	worldwide,	caused	by	duck	enteritis	virus	(DEV)	

and Pasteurella multocida	(P. multocida),	respectively.	Ducks	play	an	important	role	in	the	

susceptible	host	of	both	severe	diseases.	Vaccination	is	an	efficient	way	to	control	the	diseases	

throughout	the	world	including	Thailand.	Then,	the	objective	of	this	study	was	to	evaluate	the	

antibody	titer	following	with	the	combination	DP	and	FC	in	primary	vaccination.	A	total	(n	=	30)	

of	6-8	weeks	old	Khaki	Campbell	ducks	were	divided	into	two	groups	as	(1)	a	non-vaccination	

control	group	(n	=	10)	and	(2)	a	vaccination	group	(n	=	20).	A	combination	vaccine	comprised	

of	a	live	attenuated	DP	with	100	microgram	of	recombinant	outer	membrane	protein	H	of	

P. multocida	strain	X-73	in	total	volume	of	0.5	ml/duck/IM.	Blood	samples	were	collected	

monthly	 for	 6	months.	 The	 duck	 serum	 antibody	 titre	were	 determined	 by	 using	 the	

enzyme-linked	immunosorbent	assay	(ELISA).	The	results	indicated	that	the	average	serum	

titer	against	DEV	of	vaccinated	duck	(0.477	±	0.155)	was	significantly	higher	than	that	of	

control	group	(0.080	±	0.027)	(P<0.05),	and	the	average	serum	titer	against	P. multocida 

strain	X-73	of	post-vaccinated	duck	(0.383	±	0.100)	was	also	significantly	higher	than	that	of	

control	group	(0.052	±	0.017).	Moreover,	the	post-vaccination	serum	antibody	titter	of	both	

diseases	were	higher	than	pre-vaccination.	Therefore,	the	combined	vaccination	of	both	diseases	

simultaneous	has	no	significant	effect	on	each	immune	response	to	both	diseases.

Keywords:	combination	vaccine,	duck	plague,	duck	enteritis	virus,	fowl	cholera,	Pasteurella 

multocida 
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บทคัดย่อ

	 การติดเชือ้เฮอร์ปีส์ไวรสัในช้าง	 เป็นสาเหตขุองอาการเลอืดออกนอกหลอดเลอืดและการบวมน�้า

ของอวยัวะภายในต่าง	 ๆ	 ในช้างเอเชยีทัว่โลก	 โดยทีพ่ยาธกิ�าเนดิของอาการและรอยโรคเหล่านียั้งไม่มคีวาม

ชัดเจน	งานวิจัยนี้ได้ศึกษารอยโรคของชิ้นเนื้อช้างที่เสียชีวิตจากเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง	โดยการย้อมสี

ฮีมาทอกซิลินและสีพิเศษต่าง	ๆ	นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการแสดงออกยีนที่สร้างไซโตไคน์ชนิดต่าง	ๆ	จาก

ชิ้นเนื้ออวัยวะภายในของช้างที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัส	 และไม่ได้ติดเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสด้วยวิธี

อณูชีววิทยาแบบย้อนกลับ	 ผลการศึกษาพบว่า	 การสูญเสียภาวะสมดุลของของเหลวในหลอดเลือดช้าง	

ท่ีเสียชีวิตจากการติดเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัส	 ไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องกับการหลั่งกรานูลของมาสต์เซลล์	 ในขณะ

เดียวกันการเกิดภาวะล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดจะพบสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช้างที่เสียชีวิตจากการติด

เชื้อไวรัสนี้	ซึ่งสอดคล้องกับการแสดงออกที่เพิ่มขึ้นของยีนที่สร้างไซโตไคน์	ชนิด	IFN-γ,	TNF-α,	IL-1β,	
IL-2,	IL-4	และ	IL-8	ในช้างที่ติดเชื้อ	ผลการศึกษานี้	ชี้ให้เห็นว่า	ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด	เป็น

สาเหตุที่ส�าคัญของการเกิดเลือดออกนอกหลอดเลือดและการบวมน�้าของอวัยวะภายในต่าง	ๆ	ในช้างที่ติด

เชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัส	 และอาจเป็นสาเหตุที่ส�าคัญของภาวะช็อกจากความดันเลือดในหลอดเลือดท่ีลดลง	

ส่งผลให้การท�างานของวัยวะภายในล้มเหลวและเสียชีวิตในช้างเอเชียที่ติดเชื้อ								

ค�าส�าคัญ:	เชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง,	หลอดเลือด,	เลือดออกนอกหลอดเลือด,	บวมน�้า,	พยาธิก�าเนิด
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Abstract

	 Infection	with	 elephant	 endotheliotropic	 herpesvirus	 (EEHV)	 in	 elephant	 calves	

produces	an	acute	fatal	hemorrhagic	and	edematous	disease	in	Asian	elephant	worldwide,	in	

which	 the	 exact	 pathogenesis	 remains	 unclear.	 In	 the	 present	 study,	 the	 pathogenesis	 of	

hemorrhagic	disease	caused	by	EEHV	infection	in	Asian	elephants	was	investigated.	Tissues	

of	elephants	that	died	due	to	infection	with	EEHV	were	histopathological	 investigated	with	

hematoxylin	and	eosin	(H&E)	stain,	Mallory’s	phosphotungstic	acid	hematoxylin	(PTAH)	stain	

and	toluidine	blue	stain.	Moreover,	their	cytokine	mRNA	expressions	were	characterized	by	the	

quantitative	reverse	transcriptase-polymerase	chain	reaction	(RT-qPCR).	The	result	showed	that	

increase	of	vascular	hyperpermeability	in	EEHV-infected	calves	was	unlikely	to	be	caused	by	

mast	cell	degranulation.	Moreover,	arterial	and	venous	thrombosis	was	significantly	to	be	

observed	in	the	EEHV-infected	calves.	An	increase	of	vascular	thrombosis	was	in	consistent	

with	and	up-regulation	of	cytokine	mRNA	expressions,	including	IFN-γ,	TNF-α,	IL-1β,	IL-2,	
IL-4	 and	 IL-8,	 in	EEHV-infected	elephant	 tissues.	 The	present	 study	demonstrated	 that	

disseminated	 intravascular	coagulation	(DIC)	 is	 likely	 to	play	a	major	 role	 in	 the	severe	

hemorrhage	and	edema	of	 the	 internal	organs	 in	 the	EEHV-infected	calves.	Moreover,	

pro-inflammatory	and	inflammatory	cytokines	may	further	enhance	the	severity	of	the	lesions.	

The	results	obtained	in	this	study	provided	an	explanation	of	severe	hemorrhagic	and	edematous	

lesions	caused	by	infection	with	EEHV	that	could	induce	hypovolemic	shock,	organ	failures	and	

acute	death	in	Asian	elephants.

Keywords:	EEHV,	blood	vessel,	hemorrhage,	edema,	pathogenesis	
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บทคัดย่อ

	 โรคเลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง	(Elephant	endotheliotropic	herpesvi-

rus-hemorrhagic	 disease;	 EEHV-HD)	 นับว่าเป็นสาเหตุส�าคัญสูงสุดของโรคเลือดออกชนิดเฉียบพลัน	

และรุนแรงถึงขั้นชีวิตในช้างเอเชียทั่วโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างที่อายุยังน้อย	 ซึ่งปัจจุบันแม้พบว่าเซลล์

โมโนไซต์ในกระแสเลือด	 จะสามารถเป็นเซลล์ที่น�าพาเชื้อไวรัสในช้างได้	 แต่บทบาทที่แท้จริงของเซลล์ใน

กลุ่มโมโนไซต์ต่อพยาธิก�าเนิดของโรค	ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด		วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้	คือเพื่อศึกษา

พยาธกิ�าเนดิและการตอบสนองของเซลล์ในกลุ่มโมโนไซต์ต่อการเกิดโรคเฮอร์ปีส์ในช้างเอเชยี	การทดลองได้

ท�าการศกึษาข้อมลูย้อนหลัง	การวเิคราะห์ค่าเลือด	เนือ้เยือ่แช่แข็ง	รวมทัง้เนือ้เย่ือทีต่รึงในน�า้ยารักษาสภาพ	

จากตัวอย่างลูกช้างที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสชนิด	1A,	ชนิด	4,	การติดเชื้อร่วมชนิด	1A	และ	

4,	และ	ลูกช้างที่ไม่ติดเชื้อ	นอกจากนี้ได้ท�าการศึกษาเซลล์โมโนไซต์จากตัวอย่างเลือดของลูกช้างที่ติดเชื้อ

เฮอร์ปีส์ไวรัสชนดิ	 4	 แบบแอบแฝง	 และลูกช้างทีไ่ม่ติดเชือ้โดยการใช้กล้องจลุทรรศน์อเิลก็ตรอน	การย้อม

อมิมนูฮสีโตเคมี	และการตรวจทางอณชูวีวิทยา	 เพือ่ศกึษาการแสดงออกของยีนทีส่ร้างไซโตไคน์ชนดิต่าง	ๆ		

ผลการศึกษาพบว่า	ช้างที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัส	มีเซลล์ในกลุ่มโมโนไซต์เพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่อ

ของอวัยวะภายในต่าง	ๆ	อย่างมีนัยส�าคัญ	นอกจากนี้ยังสามารถพบอนุภาคของเชื้อไวรัสภายในไซโทพลา

ซมึของเซลล์โมโนไซต์ลูกช้างทีต่ดิเช้ือเฮอร์ปีส์ไวรสัชนดิ	 4	 แบบแอบแฝง	 อกีทัง้พบการแสดงออกยีนทีเ่พิ่ม

ขึน้อย่างมนียัส�าคญัในการสร้างไซโตไคน์ชนดิ	TNF-α	และ	IFN-γ	ของเซลล์โมโนไซต์	จากตวัอย่างลกูช้างที่
ติดเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสชนิด	4	แอบแฝง	เมื่อเปรียบเทียบจากตัวอย่างลูกช้างที่ไม่ติดเชื้อ	จากผลการศึกษานี้

แสดงให้เห็นว่าการตดิเชือ้เฮอร์ปีส์ไวรสั	ท�าให้เกิดการเคล่ือนทีข่องเซลล์โมโนไซต์จากกระแสเลอืดเข้าสู่เนือ้เย่ือ

ที่เกิดการอักเสบ	 และชี้ให้เห็นว่าไซโตไคน์ชนิด	 TNF-α	 อาจมีบทบาทที่ท�าให้เกิดการเคลื่อนที่ของเซลล์
โมโนไซต์ออกนอกหลอดเลอืดเพิม่ขึน้ในกรณทีีม่กีารตดิเชือ้เฮอร์ปีส์ไวรัส	 นอกจากนียั้งสามารถตัง้สมมติฐาน

ได้ว่าเซลล์ในกลุ่มโมโนไซต์อาจเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแบบแอบแฝงของเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างเอเชียได้

ค�าส�าคัญ:	ไซโตไคน์,	เชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง,	เซลล์ในกลุ่มโมโนไซต์,	พยาธิก�าเนิด
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Abstract

	 Elephant	endotheliotropic	herpesvirus-hemorrhagic	disease	 (EEHV-HD)	 is	 the	most	

important	cause	of	acute,	highly	fatal,	hemorrhagic	diseases	in	young	Asian	elephants	worldwide.	

Although	peripheral	blood	monocytes	of	the	EEHV-infected	elephants	are	shown	to	carry	virus,	

it	 is	yet	unknown	how	monocytes/macrophages	play	a	role	 in	the	pathogenesis	of	disease	

caused	by	EEHV.	In	the	present	study,	the	response	of	monocytic	lineage	cells	underlying	the	

pathogenesis	of	EEHV-HD	was	investigated.	Data	of	blood	analysis,	frozen	tissues,	and	formalin-fixed,	

paraffin-embedded	 (FFPE)	 tissues	 from	 the	 EEHV1A,	 EEHV4,	 co-infection	 of	 EEHV1A	 and	

EEHV4,	and	non	EEHV-infected	calves	were	investigated	in	the	study.	Moreover,	peripheral	

blood	mononuclear	 cells	 (PBMCs)	 from	 the	 latent	 EEHV4-infected	 and	 non	 EEHV-infected	

calves	were	also	studied	using	electron	microscopy,	immunocytological	labeling	with	anti-EEHV	

gB	 antibodies	 and	 polymerase	 chain	 reaction	 for	 cytokine	 mRNA	 expression.	 The	 results	

demonstrated	that	the	viral	particles	can	be	observed	in	the	cytoplasm	of	peripheral	blood	

monocytes	of	the	healthy,	latent	EEHV4-infected	calves.	Recruitment	of	monocytes	from	blood	

circulation	into	the	inflamed	tissues	was	drastically	observed	in	cases	of	EEHV-HD.	Cytokine	

mRNA	expression	of	the	latent	EEHV4-infected	elephant’s	PBMCs	resulted	in	an	up-regulation	

of	TNF-α	and	IFN-γ,	compared	to	the	non	EEHV-infected	controls.	The	present	study	demon-
strated	that	extravasation	of	peripheral	blood	monocytes	was	increased	in	the	EEHV-infected	

animals,	and	point	out	that	TNF-α	may	play	a	role	in	the	recruitment	of	monocytes	out	of	the	
blood	circulation.	Moreover,	the	present	study	hypothesized	that	monocytes/macrophages	may	

be	reservoir	for	virus	latency	during	persistent	EEHV	infection	in	Asian	elephants.

Keywords:		Cytokines,	elephant	endotheliotropicherpesvirus	(EEHV),	monocytic	lineage	cells,	

pathogenesis
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P_01	 ผลการเสริมผนังเซลล์ยีสต์หมักในน�้าดื่มที่มีผลต่อปริมาณและการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ	

 Escherichia coli	ของไก่กระทงที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้น

	 โดย	เกียรติศักดิ์	สร้อยสุวรรณ	และ	อานนท์	แอหลัง
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	 จ�านวนโซมาติกเซลล์ในน�้านมถังรวมฟาร์ม

	 โดย	อรัญ	จันทร์ลุน		

P_05	 รายงานสัตว์ป่วย:	การกลับซ�้าของถุงน�้ารังไข่ในสุนัขและการรักษา

	 โดย	สราวุธ	ศรีงาม
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	 โดย	เจษฎา	รุ้งภู่ประดิษฐ์

P_07	 ผลการเสริมเนื้อผลสุกของหว้าอบแห้ง	(Syzygium cumini (L.)	Skeels)	ในอาหารต่อการ
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	 โดย	พักพล	มุ่งลือ

P_08	 ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อ	Mycoplasma hyopneumoniae	ต่อ	

	 รอยโรคปอดอักเสบ	และประสิทธิภาพการผลิตสุกรขุน

	 โดย	พิชานันท์	วงศ์ชนะภัย	และ	ภูวนารถ	ใจธรรม

P_09	 คุณภาพน�้านมพร้อมดื่มพาสเจอไรส์รสจืดในเขตเทศบาลขอนแก่น

	 โดย	วีรพล	ทวีนันท์

P_10	 โคนมเพศผู้และโคนมคัดทิ้งเพื่อทดแทนเนื้อโคขุนคุณภาพ

	 โดย	เสรี	แข็งแอ

P_11	 การดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลา	สแตนเล่	ที่แยกได้จากสุกรและคน

	 โดย	สรรเพชญ	อังกิติตระกูล
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	 โดย	เจษฎา	จิวากานนท์

P_13	 ความชุกของโรคพยาธิหนอนหัวใจสุนัข	ณ	โรงพยาบาลสัตว์	คณะสัตวแพทยศาสตร์		 	

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ตั้งแต่ปี	2548-2561	

	 โดย	จีรศักดิ์	คล่องแคล้ว

 

P_14	 การเพิ่มอัตราการตั้งท้องในแม่โคนมที่มีปัญหาผสมซ�้า

	 โดย	ชัยวัฒน์	จรัสแสง

P_15	 ปัจจัยเสี่ยงของการปนเปิ้อนเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส	ซูอิส	ในโรงฆ่าสัตว์

	 โดย	ต่อพงษ์	ประเสริฐสังข์

P_16	 การพัฒนาของโอโอไซต์โคหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ	25	องศาเซลเซียส	นาน	6	ชั่วโมง

	 โดย	สุจิรา	ธรรมวัง

P-17	 กรณีศึกษาสัตว์ป่วย:	การติดเชื้อ	Proteus mirabillis	ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ	ในระบบทางเดิน	

	 ปัสสาวะของแมว

	 โดย	พีรัช	จิรยุวัฒนกุล

P_18	 อุบัติการณ์การเกิดเนื้องอกเต้านมแมวในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
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	 โดย	อิศราพรรณ	ไฝเครือ

P_19	 รายงานสัตว์ป่วย:	เนื้องอกรังไข่อิพิธีเลียมในสุนัขพันธุ์ชิสุห์อายุ	1	ปี
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ผลการเสริมผนังเซลล์ยีสต์หมักในน�้าดื่มที่มีผลต่อปริมาณและการดื้อยาปฏิชีวนะ

ของเชื้อ Escherichia coli ของไก่กระทงที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้น
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บทคัดย่อ

 การศึกษาผลของการเสริมผนังเซลล์ยีสต์หมักในน�้าดื่มที่มีผลต่อปริมาณและการดื้อยา

ปฏิชีวนะของเช้ือ E. coli ของไก่กระทงที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้นโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ์	(Completely	Randomized	Design,	CRD)	ประกอบด้วยกลุ่มควบคุม	(negative	control,	NC)	

ที่ใช้น�้าสะอาดให้ไก่ดื่ม	และกลุ่มควบคุม	(positive	control,	PC)	ที่ท�าการเสริมยาปฏิชีวนะ	(antibiotic,	

Colistin	sulfate)	ในน�้าดื่มในอัตรา	50	มิลิลิตรต่อน�้า	1,000	ลิตรและกลุ่มทดลองที่ท�าการเสริมผนังเซลล์

ยีสต์หมัก	(Fermented	yeast	cell	wall)	ในน�้าดื่มในอัตรา	160	มิลลิลิตร	ต่อน�้า	100	ลิตร	ตามล�าดับ	

การศึกษาใช้ไก่กระทง	(Ross	308)	เพศผู้	อายุ	1	วัน	จ�านวน	810	ตัว	แบ่งการทดลองออกเป็น	3	กลุ่ม	

(Treatment)	กลุม่ละ	9	ซ�า้ๆ	ละ	30	ตวั	ไก่ทดลองได้รับอาหารท่ีมคีณุค่าโภชนะและองค์ประกอบทางเคมี

ตามค�าแนะน�าของสายพันธุ์	 และได้รับอาหารและน�้าเต็มที่ตลอดการทดลองท�าการทดลองเป็นระยะเวลา	

42	วนั	แบ่งออกเป็น	2	ระยะ	คือ	ระยะไก่เล็ก	(starter	diets,	1-21	วนั)	และระยะเตบิโต	(grower	diets,	

21-42	วัน)	ทั้งนี้ไก่ทดลองทั้งหมดไม่ได้ท�าการตรวจสอบการดื้อยาปฏิชีวนะก่อนด�าเนินการทดลองผลการ

ทดลองพบว่าการเสริมผนังเซลล์ยีสต์หมักในน�้าดื่มในอัตราส่วน	160	มิลลิลิตรต่อน�้า	100	ลิตร	มีผลท�าให้

ปริมาณและการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ E. coli ในไส้ติ่งต�่ากว่ากลุ่มที่ได้รับน�้าดื่มและน�้าดื่มที่มีการเสริม

ยาปฏิชีวนะ	Colistin	sulphate	ในอัตรา	50	มิลิลิตรต่อน�้า	1000	ลิตรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(P<0.05)	

จากผลการทดลองในครั้งนี้สามารถสรุปผลได้ว่า	การเสริมผนังเซลล์ยีสต์หมักในน�้าดื่มสามารถใช้ทดแทน

ยาปฏิชวีนะในการลดปริมาณและการดือ้ยาของเชือ้จุลินทรีย์ E. coli	 ในไส้ต่ิงของไก่กระทงทีเ่ล้ียงในสภาพ

อากาศร้อนชื้น	

ค�าส�าคัญ:	ผนังเซลล์ยีสต์หมัก,	การดื้อยา,	E coli,	ไก่กระทง
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Abstract

	 The	study	was	conducted	to	evaluate	the	effect	of	fermented	yeast	cell	wall	

supplementation	 through	drinking	water	on	 the	prevalence	and	antibiotic	 resistance	of	

Escherichia coli	of	broilers	reared	in	a	tropical	climate.	For	the	trial,	810	one-day	old	male	

broiler	chicks	(Ross	308)	were	allocated	into	3	treatment	groups	which	composed	of	treatment	

(1)	negative	control	(NC),	(Fresh	drinking	water,	no	supplementation	fermented	yeast	cell	wall	

or	antibiotic),	treatment	(2)	positive	control	(PC),	(drinking	water	supplemented	continuously	

with	the	antibiotic	colistin	sulphate;	at	the	level	of	50	ml	per	1,000	L	of	water),	and	treatment	

(3)	composed	of	fermented	yeast	cell	wall	supplemented	continuously	in	drinking	water	in	the	

levels	of	160	ml	per	100	L	water.	Each	treatment	will	be	divided	into	9	replicates	of	30	chicks	

each	(30	males).	All	birds	were	provided	ad libitum	access	to	feed	and	water.	Nutrient	content	

in	diets	were	matched	requirements	of	broilers	raised	in	tropical	climates.	All	birds	were	fed	

the	same	starter	(Days	1	to	21)	and	grower	diets	(Days	21	to	42)	and	all	birds	had	not	

determined	the	antibiotic	resistance	before	beginning	the	experiment.	The	result	showed	that	

fermented	yeast	cell	wall	supplementation	 in	drinking	water	 in	the	 level	of	160	ml/100L	

significant	improved	(P<0.05)	the	prevalence	and	antibiotic	resistance	of E. coli	in	caecum	of	

broiler	when	compared	with	negative	control	and	positive	control.	The	result	of	this	experiment	

has	concluded	that	the	supplementation	of	fermented	yeast	cell	wall	in	drinking	water	could	

replaced	for	antibiotic	for	improving	the	prevalence	and	antibiotic	resistance	of E. coli in	

caecum	of	broilers	reared	in	a	tropical	climate.																																																																																																		

Keywords:	fermented	yeast	cell	wall,	antibiotic	resistance,	E coli,	broilers
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บทคัดย่อ

	 ม้าเป็นสตัว์ทีมี่บทบาทต่อการด�าเนินชวีติของมนษุย์ต้ังแต่สมยัอดีตจนถงึปัจจบุนั	อาทเิช่น	การน�า

ม้ามาใช้ในการสงคราม	 การขนส่งสินค้า	 รวมไปถึงการใช้เป็นยานพาหนะ	 นอกจากนี้ในปัจจุบันม้ายังถูก

น�ามาใช้ในการแข่งขันเพื่อความบันเทิง	 การกีฬา	 ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นสาเหตุส�าคัญที่สามารถส่งผล

โดยตรงต่อสุขภาพของม้าได้	 เช่น	 การเกิดบาดแผล	 และการเกิดอักเสบที่บริเวณผิวหนัง	 หรือกล้ามเนื้อ	

อันเนื่องมาจากการใช้งานหนักหรือผิดประเภท	โดยปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาส�าคัญ	ทั้งต่อสุขภาพของ

ม้าและผลกระทบในด้านเศรษฐกจิ	 เนือ่งจากม้าเป็นสตัว์ทีม่มีลูค่าสงูเมือ่เกิดการเจบ็ป่วยย่อมส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อการใช้งาน	 และมูลค่าในการซื้อขาย	 ซึ่งแม้ว่าวิธีการจัดความเจ็บปวดและการอักเสบของ

บาดแผลในปัจจุบนันัน้จะสามารถท�าได้หลายวธีิ	เช่น	1)	วธิทีางกายภาพ	ได้แก่	การประคบร้อน	ประคบเย็น	

การบีบนวด	หรือ	การฉายรังสี	2)	การใช้ยาหรือสารเคมีเพื่อลดการอักเสบ	 เช่น	การใช้ยาในกลุ่ม	

NSAIDs	สเตียรอยด์	และ	Opioid	อย่างไรก็ดี	วิธีดังกล่าวยังถือว่ามีข้อจ�ากัดอยู่มาก	อีกทั้งยาบางชนิดยัง

สามารถตกค้างและก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้	ในปัจจุบนัการใช้สารสกดัจากธรรมชาต	ิเช่น	น�า้มนัหอมระเหย	

ได้กลายเป็นทางเลือกใหม่เพื่อใช้ลดภาวะการอักเสบ	น�้ามันหอมระเหย	(Essential	oils)	สามารถสกัดได้

จากส่วนต่างๆ	ของพืช	ซึ่งให้สารออกฤทธิ์ที่หลากหลายและให้คุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างกัน	เช่น	สาร

ในกลุ่มอนุพันธุ์ของเทอร์ปีน	สารประกอบอะลิฟาติก	และ	อนุพันธุ์ของเบนซีน	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังได้มี

การรายงานถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน�้ามันหอมระเหย	เช่น	สุคนธบ�าบัด	(Aromatherapy)	การต้าน

จุลชีพ	การต้านอนุมูลอิสระ	(Anti-oxidant)	รวมไปถึงการต้านการอักเสบ	ซึ่งกลไกในการลดการอักเสบ

ของน�้ามันหอมระเหยแต่ละชนิดจะข้ึนอยู่กับองค์ประกอบของน�้ามันหอมระเหยชนิดน้ันๆ	ตัวอย่างน�้ามัน

หอมระเหยที่ใช้ลดอาการปวดและการอักเสบ	ได้แก่	ยูคาลิปตัส	ลาเวนเดอร์	ขิง	มะนาว	และ	ตะไคร้	ฯลฯ	

ซึ่งพบว่าน�้ามันหอมระเหยเหล่านี้ถือเป็นน�้ามันหอมระเหยที่สามารถสกัดได้จากพืชพรรณในประเทศไทย	

จึงเป็นแนวความคิดที่น่าสนใจที่จะน�าน�้ามันหอมระเหยมาใช้ในการศึกษาต่อยอดถึงประสิทธิผลและฤทธิ์

ในการลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในม้า	เพื่อการลดการใช้ยาและสารเคมี	และให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ:	น�้ามันหอมระเหย,	ม้า,	การอักเสบ
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Abstract

	 Horse	plays	a	key	role	in	the	way	of	human	life	from	the	past	until	now,	such	as,	

using	horses	for	war,	for	carriage	of	goods,	along	with	transportation.	Moreover,	horses	are	

brought	to	the	competition	for	entertainment	and	sport	nowadays.	These	activities	are	the	main	

reason	that	can	have	an	effect	on	horse’s	health	as	the	result	of	overwork	or	misusing,	such	

as,	wound	and	skin	or	muscle	inflammation.	These	problems	are	important	for	horse’s	health	

and	the	effect	on	economy.	When	horses,	which	are	high	value	animals,	are	sick,	it	has	an	

effect	on	using,	and	value	in	dealing.	There	are	many	ways	to	cope	with	pain	and	inflammation	

nowadays;	for	example,	1)	physical	way,	such	as,	warm	compression,	cold	compression,	massage	

or	radiation,	2)	using	medicine	or	chemicals	for	reducing	inflammation,	such	as,	using	the	drugs	

in	the	group	of	NSAIDs,	steroids,	opioid,	however	these	ways	have	many	limitations	because	

some	types	of	medicine	or	chemical	can	remain	and	cause	the	side	effects.	At	present,	

a	natural	extract,	like	essential	oils,	has	become	the	new	alternative	for	reducing	inflammation.	

Essential	oils	can	extract	from	plant	structure	which	make	active	ingredient	in	many	ways	and	

give	the	variety	of	chemical	property,	such	as,	terpene	derivative,	aliphatic	compounds	and	

benzene	derivatives.	Moreover,	the	researchers	has	been	reported	about	the	pharmacological	

effect	of	essential	oils,	such	as,	aromatherapy,	antimicrobial,	anti-oxidant,	anti-inflammation.	

The	mechanism	for	reducing	inflammation	of	each	type	of	essential	oil	depends	on	its	elements.	

The	example	of	essential	oils	used	for	reducing	pain	and	soothing	inflammation	are	eucalyptus	

essential	oil,	 lavender	essential	oil,	ginger	essential	oil,	 citrus	essential	oil,	 and	 lemongrass	

essential	oil.	These	oils	can	be	extracted	from	the	plants	in	Thailand.	As	a	result	of	this,	

it	sounds	interesting	to	study	their	effectiveness	and	anti-inflammation	property	in	horses	to	

reduce	the	medications	or	chemical	and	create	more	effective	treatment.

Keywords:	Essential	oils,	Horse,	Inflammation	
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บทคัดย่อ 

	 ม้าเป็นสัตว์ที่ถูกมนุษย์น�ามาใช้งานกันตั้งแต่ในอดีต	ถูกน�ามาใช้ในสงคราม	การขนส่งสินค้า	

จนถึงปัจจุบันก็มีการน�าม้ามาใช้ในการแข่งขันเพื่อความบันเทิงเริงใจ	ตลอดจนท�ามาใช้งานเป็นม้าลากรถ	

หรือใช้แรงงาน	 ซึ่งส่งผลกระทบทางจิตวิทยาในม้า	 ก่อให้เกิดความเครียด	 และความกลัว	 ส่งผลโดยตรง

ต่อพฤติกรรม	ลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไป	การศึกษาการเกิดความเครียดในม้าท�าให้เห็นว่า	ม้านั้นเกิด

ความเครยีดได้จาก	ระหว่างการแข่งขนัในเกมส์กฬีา	การฝึก	การออกก�าลงักาย	การได้รับบาดเจ็บ	การขนส่งม้า	

ทั้งทางบก	ทางน�้า	และทางอากาศ	ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบให้ม้าเผชิญหน้ากับความเครียด	และมีความ

เก่ียวข้องกับสวัสดิภาพของสัตว์อีกด้วย	นอกจากนี้	การหย่านมทันทีในลูกม้า	การจับบังคับ	การเปลี่ยน

สูตรอาหาร	ก็ส่งผลให้ม้าเกิดความเครียด	และความวิตกกังวลได้เช่นกัน	ความเครียดส่งผลให้ม้าเกิดการ

เปลี่ยนแปลงสรีรวิทยา	 และทางพยาธิสรีรวิทยา	 โดยเฉพาะความเข้มข้นของระดับคอร์ติซอลในพลาสม่า	

อัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้น	รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา	สามารถเหนี่ยวน�าให้เกิดโรค

ทางระบบทางเดินหายใจ	หรือโรคในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วย	การลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด

จึงเข้ามามีบทบาท	 และความส�าคัญ	 ทั้งในส่วนของการปรับสภาพแวดล้อม	 และการปรับที่ตัวสัตว์เอง	

ในปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้าวิจัย	 เพื่อลดความเครียดในม้ากันอย่างแพร่หลาย	 อาทิเช่น	 สุคนธบ�าบัด	

การใช้น�้ามันหอมระเหย	การนวดตามจุดต่าง	ๆ	ของล�าตัว	การเปิดเพลงอะคูสติก	หรือเพลงคลาสสิค	

การฝังเขม็	รวมไปถึงการใช้กระจกส่องให้ม้าเห็นตวัเอง	ขณะท�าการขนส่ง	กม็ส่ีวนช่วยในการลดความเครียด

ในม้าได้เช่นกัน	บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงการเกิดความเครียดในม้าในรูปแบบ

ท่ีแตกต่างกัน	รวมไปถึงชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของม้าที่เผชิญหน้า

กับความเครียด	นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการศึกษาค้นคว้าวิจัยในรูปแบบต่าง	ๆ	ที่สามารถน�ามาใช้ใน

การลดความเครียดในม้า	เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจและน�าไปปฏิบัติ	หรือปรับใช้ได้ต่อไป

ค�าส�าคัญ:	ม้า,	การลดความเครียด,	สุคนธบ�าบัด,	การนวด,	การเปิดเพลงบ�าบัด
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Abstract

	 Horse	is	familiarity	of	humans	for	a	long	time,	in	every	part	of	history,	horses	have	

been	used	in	war	and	transport.	Upon	now,	horses	are	used	in	competitions	as	well	as	carriage	

and	labor,	which	psychologically	impact	to	horse	lead	to	stress	and	fear.	Moreover,	excessive	

horse	utilization	directly	effects	on	behavior	and	personality	changes.	The	studies	on	stress	in	

horses	clarified	that	during	the	competition,	exercise,	training	and	injuries	from	transport	led	

the	horse	being	stress	and	also	related	to	the	welfare	of	the	horses.	In	addition,	promptly	

weaning	in	the	foal,	restrain	and	diet	change	causes	stress	and	anxiety	in	the	horses.	The	

stress	causes	physiological	and	pathophysiological	changes	such	as	concentration	of	cortisol	

levels	in	plasma,	higher	heart	rate	and	hematological	changes	and	also	induce	respiratory	tract	

and	digestive	system	problems.	Then	reduction	of	stress	factors	is	considered	as	the	important	

key	roles	e.g.	adjustment	of	environment	and	animal	itself.	Currently,	there	are	many	researches	

which	 focus	on	 reduction	of	 stress	 such	as	 aromatherapy,	 essential	 oil,	 relaxing	massage,	

different	music	therapy,	and	acupuncture	and	using	of	a	mirror	for	stress	reduction.	This	

article’s	objective	is	elucidating	readers	to	know	the	course	of	stress	in	the	horse	in	many	

different	ways	and	 their	physiological	and	pathophysiological	changes	which	occurred	after	

stressful	conditions.	Moreover,	this	article	also	shows	how	the	studies	and	researches	are	still	

in	progress	and	their	result	which	can	be	used	for	stress	reduction	in	horse	which	may	lead	

the	readers	for	adaptation	and	utilization	of	these	technic	in	your	horse	as	well.

Keywords:	horses,	reduce	stress,	aromatherapy,	massage,	music	therapy
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ความสัมพันธ์ของการทดสอบน�้านมด้วยสารละลายแอลกอฮอล์ 

ความเป็นกรด-ด่าง และจ�านวนโซมาติกเซลล์ในน�้านมถังรวมฟาร์ม

อรัญ จันทร์ลุน1*, สุธิดา จันทร์ลุน1, มนัสนันท์ บริสุทธิ์เพ็ชร1, ศันศนีย์ สุพรรณคง1

1คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น,	40002

*ผู้รับผิดชอบบทความ	อีเมล์:	aran_jan@kku.ac.th	

บทคัดย่อ 

	 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างปฏิกิริยาการทดสอบน�้านมด้วย

สารละลายแอลกอฮอล์	 และความเป็นกรด-ด่าง	 และจ�านวนวนเมด็เลอืดขาวในน�า้นมถงัรวมฟาร์ม	 โดยเก็บ

ตัวอย่างน�้านม	จ�านวน	130	ตัวอย่าง	ณ	ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบในจังหวัดขอนแก่น	ทดสอบตัวอย่างน�้านม

ทั้งหมด	 ด้วยสารละลายแอลกอฮอล์และตรวจนับจ�านวนโซมาติกเซลล์ด้วยเคร่ืองนับเซลล์แบบอัตโนมัต	ิ

(DeLaval	TM	cell	counter,	Sweden)	วดัความเป็นกรด-ด่างด้วยเคร่ืองตรวจแบบดจิติลั	(Beckman	Coulter	

pH410	 Meter,	 USA)	 เปรยีบเทียบความเป็นกรด-ด่างและจ�านวนโซมาตกิเซลล์ระหว่างกลุม่ตวัอย่างทีผ่ลการ

ทดสอบกับสารละลายแอลกอฮอล์เป็นผลบวกและผลลบ	 รวมทั้งทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นก

รด-ด่างและจ�านวนโซมาติกเซลล์	ผลการศึกษาพบว่า	เมื่อทดสอบด้วยสารละลายแอลกอฮอล์มีตัวอย่าง

น�้านมที่ให้ผลการทดสอบเป็นลบจ�านวน	41	ตัวอย่าง	คิดเป็นร้อยละ	31.5	ของจ�านวนตัวอย่างทั้งหมด		

ความเป็นกรด-ด่าง	เฉลี่ยเท่ากับ	6.62	(ช่วงข้อมูล	6.49-6.74)	ส่วนตัวอย่างที่ผลการทดสอบเป็นบวก	

ความเป็นกรด-ด่าง	เฉลี่ยเท่ากับ	6.57	(ช่วงข้อมูล	6.58-6.81)	ความเป็นกรด-ด่างของตัวอย่างที่ให้ผล

ทดสอบด้วยสารละลายแอลกอฮอล์เป็นลบมากกว่าตัวอย่างที่ให้ผลบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

(P<0.01)	ส่วนจ�านวนโซมาติกเซลล์ในตัวอย่างน�้านมทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ	นอกจากนี้พบว่า

ความเป็นกรด-ด่างในตัวอย่างน�้านมแปรผกผันกับจ�านวนโซมาติกเซลล์	(r=-0.14)		ผลการศึกษานี้สรุปว่า

ความเป็นกรด-ด่างของน�า้นมมีผลต่อปฏิกริยิาการทดสอบน�า้นมด้วยสารละลายแอลกอฮอล์	 และแปรผกผัน

กับจ�านวนโซมาติกเซลล์ในน�้านม	

ค�าส�าคัญ:	โซมาติกเซลล์,	การทดสอบน�้านมด้วยแอลกอฮอล์,	น�้านมถังรวม,	ความเป็นกรด-ด่าง
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Abstract

	 The	objective	of	the	study	was	to	determine	relationship	between	the	alcohol	stability	

test	and	other	parameters,	i.e.	pH	and	somatic	cell	counts	(SCC),	of	raw	milk.	One	hundred	

and	thirty	bulk	milk	samples	were	aseptically	collected	at	the	milk	collection	center	in	Khon	

Kaen	province.	All	samples	were	tested	using	the	alcohol	stability	test	and	SCC	was	counted	

by	using	DeLaval	TM	cell	counter	(DeLaval,	Sweden).	Furthermore,	the	acidity	of	all	samples	

was	further	measured	using	the	digital	pH	meter	(Beckman	Coulter	pH410	Meter,	USA).	The	

difference	in	milk	pH,	milk	SCC	between	the	milk	samples	negative	and	positive	for	the	alcohol	

stability	test	was	analyzed.	Also,	the	correlation	between	milk	pH	and	log-transformed	milk	

SCC	was	determined.	The	statistically	significant	difference	was	considered	if	the	probability	

was	below	0.05.	Forty-one	(31.5%)	of	130	bulk	milk	samples	were	negative	to	the	alcohol	

stability	test.	The	mean	pH	of	the	negative	samples	was	6.62,	ranging	from	6.49	to	6.74	

whereas	the	mean	pH	of	the	positive	samples	was	6.57,	ranging	from	6.58	to	6.81.	The	mean	

pH	of	negative	bulk	milk	samples	was	highly	statistical	(P<0.01)	higher	than	that	of	the	positive	

samples.	There	was	no	significant	difference	(P=0.07)	in	mean	log-transformed	milk	SCC	between	

the	negative	and	positive	samples.	Furthermore,	milk	pH	correlated	negatively	(r=-0.14)	with	

log	SCC	but	no	statistical	difference	was	detected.	The	pH	of	bulk	milk	had	a	potent	effect	

on	the	alcohol	stability	test	and	correlated	negatively	with	milk	SCC.	

Keywords:	SCC,	alcohol	stability	test,	bulk	milk,	pH
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รายงานสัตว์ป่วย: การกลับซ�้าของถุงน�้ารังไข่ในสุนัขและการรักษา

สราวุธ ศรีงาม

หน่วยวิทยาการสืบพันธุ์	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ขอนแก่น	40002	ประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบบทความ	อีเมล์:	sarsri@kku.ac.th	

บทคัดย่อ

	 สุนัขเพศเมียพันธุ์อเมริกันบูลลี่	น�้าหนัก	26.5	kg	อายุ	2	ปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยอาการเป็นสัดหลังจากผสมพันธุ์มาแล้วประมาณ	1	เดือน	จากประวัติพบว่าเคย

ได้รับการรักษาอาการดังกล่าวไปเมื่อ	6	เดือนที่ผ่านมา	ช่องคลอดสุนัขมีลักษณะบวมแดงและมีสิ่งคัดหลั่ง	

จากการตรวจเซลล์ช่องคลอดพบว่าเป็นเซลล์ชนดิอนิเทอมีเดยีทและซปุเปอร์ฟิเชียลเป็นส่วนใหญ่	เมือ่ท�าการ

ตรวจวดัระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในกระแสเลอืดพบว่ามปีริมาณฮอร์โมน	 12.78	 pg/ml	

(ระดับปกติ		5-10	pg/ml)	และ	1.7	ng/ml	(ระดับปกติ	0.2-0.5	ng/ml)	ตามล�าดับ	จากภาพอัลตร้าซาวด์

พบถุงน�้าผนังบาง	มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	5.5	ซม.	บนรังไข่ด้านซ้าย	สุนัขได้รับฮอร์โมน

เพรกแนนท์แมซีรัมโกนาโดโทรปิน	(PMSG	ในขนาด	25	 iu/kg,	Folligon®)	 เพื่อรักษาภาวะถุงน�้ารังไข่	

ภายหลังการรักษา	1	เดือน	สุนัขกลับมาอีกครั้งด้วยอาการมดลูกอักเสบ	จากการอัลตร้าซาวด์พบว่าขนาด

ของถุงน�้าไม่ลดลงและผนังมดลูกเริ่มหนาตัวขึ้น	 ถึงแม้ว่าการป่วยด้วยอาการถุงน�้ารังไข่ในครั้งที่ผ่านมาจะ

สามารถใช้	 PMSG	 รักษาได้ผลส�าเร็จแต่ไม่พบการตอบสนองต่อการรักษาในครั้งนี้	 ท้ายสุดจึงรักษาด้วย

การผ่าตัดท�าหมันกับสุนัขตัวดังกล่าว	

ค�าส�าคัญ:	การกลับซ�้า,	ถุงน�้ารังไข่,	สุนัข,	การรักษา
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Case report: Recurrent ovarian cyst in dog and treatment
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Abstract

	 A	2-year-old	 female	American	Bully	 dog,	weighting	26.5	 kg	was	 presented	 at	

Veterinary	Teaching	Hospital,	Khon	Kaen	University	with	signs	of	oestrus	after	mating	for	1	

month.	The	dog	had	received	hormonal	treatment	last	6	months	ago.	The	vulvar	was	swelling	

and	had	bleeding	discharge.	Examination	of	vaginal	smears	revealed	a	high	proportion	of	

intermediate	and	superficial	cells.	Blood	samples	were	collected	and	submitted	for	hematology,	

clinical	biochemical	parameters	and	hormonal	profiles.	The	concentration	of	serum	oestradiol	

and	progesterone	were	12.78	pg/ml	(5-10	pg/ml	at	basal	level)	and	1.7	ng/ml	(0.2-0.5	ng/ml	

at	basal	level),	respectively.	Ultrasonography	showed	a	single	thin-walled	cyst,	5.5	cm	in	

diameter	on	left	ovary.	The	dog	was	received	an	intramuscular	administration	of	Pregnant	Mare	

Serum	Gonadotropin;	PMSG	(25	iu/kg,	Folligon®)	for	treatment	of	ovarian	cyst.	One	month	

after	hormonal	treatment,	the	dog	came	back	with	signs	of	pyometra.	From	ultrasonography,	

cyst	did	not	decrease	in	size	and	there	was	endometrial	hyperplasia.	Although	PMSG	had	been	

demonstrated	to	be	successful	treatment	for	ovarian	cyst	in	previous	illness	but	it	did	not	work	

in	this	time.	Finally,	ovariohysterectomy	was	performed	to	this	case.	

Keywords:	Recurrent,	ovarian	cyst,	dog,	treatment
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กรณีศึกษาสัตว์ป่วย: มะเร็งที่ปลอกประสาท (Neurofibrosarcoma) 

ในสุนัขพันธุ์ไทย

เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์1, นัฐชัย สุรรุจิ1, มัญชุภา บุตรเพขร2, ปวีณ์สุดา สิงห์แก้ว2, 

กิจพัฒน์ เจริญพงษ์สกุล2, สุรีย์วัลย์ วีระทอง2
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*ผู้รับผิดชอบบทความ	อีเมล์:	rung7@hotmail.com	

บทคัดย่อ 

	 เนื้องอกของกระดูกสันหลังพบได้ไม่บ่อยในสุนัข	และแมว	โดยมะเร็งที่ปลอกประสาท	(NSTs)	

จดัเป็นชนดิของเนือ้งอกทีพ่บได้บ่อยของระบบประสาทส่วนปลาย	 การวนิจิฉยัทางรังสปีระกอบด้วย	 การฉีด

สารทึบแสงเข้าช่องไขสันหลัง	(myelogram)	การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	(CT)	หรือ	เครื่อง

สนามแม่เหล็กแรงสูง	 (MRI)	 มีบทบาทส�าคัญในวินิจฉัยโรค	 แต่อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยยืนยันผล	

(confirm	diagnosis)	ต้องอาศัยผลทางจุลพยาธิวิทยา	ปัจจุบันการรักษามะเร็งที่ปลอกประสาทมักแนะน�า

ให้ท�าการผ่าตัด	(surgical	remove)	แต่หลังจากการผ่าตัดสามารถพบการกลับมาเป็นใหม่ของเนื้องอกใน

ต�าแหน่งเดิม	(local	recurrent)ได้	การฉายรังสีเพื่อการรักษา	(Radiation	therapy)	อาจพิจารณาเพื่อ

ควบคุมการกลับมาเป็นใหม่ของเนื้องอก	สุนัขพันธุ์ไทย	เพศเมีย	อายุ	12	ปี	มาด้วยอาการสองขาหลังเป็น

อัมพาตรุนแรงระดับ	4	ไม่พบความผิดปกติของกระดูกสันหลังในช่วงอกและท้องในฟิล์มเอกซเรย์	แต่พบ

การขัดขวางการไหลของสารทบึแสงเอกซเรย์ตรงต�าแหน่งของกระดกูสนัหลงัในช่วงอกช้ินที	่3	(T3)	ผลการ

ตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง	 (MRI)	พบเนื้องอกที่ต�าแหน่งกระดูกสันหลังช่วงอกชิ้นที่	 3	 (T3)	

สุนัขเข้ารับการผ่าตัดโดยเอาหลังคาของกระดูกสันหลังออก	(dorsal	 laminectomy)	ร่วมกับการเลาะเอา

ก้อนเน้ืองอก	 ผลของเนื้องอกจากการตรวจวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยาระบุว่าเป็นมะเร็งที่ปลอกประสาท	

(neurofibrosarcoma)	

ค�าส�าคัญ:	Neurofibrosarcoma,	สุนัข,	มะเร็ง,	มะเร็งที่ปลอกประสาทชนิดรุนแรง
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Abstract

	 Spinal	cord	tumors	are	uncommon	causes	of	spinal	diseases	in	dogs	and	cats.	Nerve	

sheath	tumor	(NSTs)	are	the	most	common	type	of	peripheral	nervous	system	(schwannoma,	

neurofibroma,	neurofibrosarcoma).	Imaging	diagnosis	included	myelogram,	CT	or	MRI	may	play	

an	important	role	in	diagnosis;	however	the	histopathology	was	the	mainstay	of	final	diagnosis.	

Current	treatment	option	for	neurofibrosarcoma	is	surgical	remove,	but	local	recurrent	post-surgery	

is	common.	Radiation	therapy	should	be	considered	for	the	control	of	local	diseases	recurrence.	

A	12	years-old	female	Thai	dog	was	presented	with	UMN	signs	of	both	hindlimbs	paralysis	

(grade	IV).	The	spinal	vertebral	of	thoracic	and	abdominal	part	were	normal	in	plain	film	

radiography	but	the	complete	block	to	positive	contrast	flow	was	found	at	 location	of	the	

caudal	of	3rd	thoracic	vertebrae	(T3)	level	in	myelogram.	MRI	revealed	the	spinal	cord	mass	

located	at	3rd	thoracic	vertebrae	(T3).	The	dog	underwent	spinal	surgery,	which	included	

dorsal	laminectomy	of	3rd	thoracic	vertebrae,	tumor	mass	resection	and	finally	neurofibrosarcoma	

was	diagnosed	from	histopathological	results.	

Keywords:	Neurofibrosarcoma,	dog,	tumors,	nerve	sheath	tumors	(NSTs)
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ผลการเสริมเนื้อผลสุกของหว้าอบแห้ง (Syzygium cumini (L.) Skeels)

 ในอาหารต่อการเจริญเติบโต สัณฐานของล�าไส้ ค่าโลหิตวิทยา และค่าชีวเคมี

ของโลหิตในปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)

กฤตนัยน์ ครองยุติ1, พัชรี บรรเทา1, พักพล มุ่งลือ1*

1สาขาวิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	อ.	เมือง	จ.อุบลราชธานี,	34000

*ผู้รับผิดชอบบทความ	อีเมล์:	phukphon.m@ubru.ac.th		

บทคัดย่อ 

	 การใช้วัตถุธรรมชาติเสริมในอาหารปลาเป็นแนวทางหนึ่งที่หนุนเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หว้า	(Syzygium cumini	(L.)	Skeels)	เป็นไม้ยืนต้นที่มีรายงาน

ถงึคุณสมบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนษุย์	 อย่างไรกต็ามยังไม่มรีายงานถงึคณุสมบตักิารใช้เนือ้ผล

สุกของหว้าอบแห้งเพื่อเป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตในปลา	 ดังนั้น	 งานวิจัยนี้ท�าการประเมินผลการ

เสริมเนื้อผลสุกของหว้าอบแห้งในอาหารต่อการเจริญเติบโต	 จุลกายวิภาคของล�าไส้	 ค่าโลหิตวิทยา	 และ

ค่าชีวเคมีของโลหิตในปลาดุกลูกผสม	(Clarias macrocephalus	x Clarias gariepinus)	ปลาดุกลูกผสม

น�้าหนักเริ่มต้น	14.00±1.00	กรัม	ถูกแบ่งออกเป็น		4	ชุดการทดลองๆ	ละ	3	ซ�้า	โดยแต่ละชุดการทดลอง

ได้รับอาหารเสริมเนื้อผลสุกของหว้าอบแห้งที่ระดับ	0,	1,	3	และ	5	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	เป็นระยะเวลา	

8	 สัปดาห์	 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า	 น�้าหนักสุดท้าย	 ความยาวสุดท้าย	 น�้าหนักที่เพิ่มขึ้น	 อัตราการ

เจริญเติบโตจ�าเพาะ	 น�้าหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวัน	 และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารมีค่าเพิ่มข้ึนและอัตรา

การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อมีค่าลดลงในชุดการทดลองได้รับอาหารเสริมเนื้อผลสุกของหว้าอบแห้งเมื่อ

เปรียบเทียบกับชุดควบคุม	(P<0.05)	ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน�้าหนักและอัตราการรอด

ตายไม่แตกต่างในแต่ละชุดการทดลอง	(P>0.05)	การศึกษาจุลกายวิภาคของล�าไส้พบว่า	ความสูงของ

วิลไลในทุกส่วนของล�าไส้มีค่าเพิ่มขึ้น	(P<0.05)	ความหนาของชั้นกล้ามเนื้อทั้งหมด	ความหนาของชั้น

กล้ามเนื้อเรียบตามขวาง	 และความหนาของชั้นกล้ามเนื้อเรียบตามยาวในล�าไส้ส่วนต้นและล�าไส้ส่วนท้าย

มีค่าลดลง	 และความหนาของชั้นกล้ามเนื้อเรียบตามยาวในล�าไส้ส่วนกลางมีค่าเพิ่มขึ้นในชุดทดลองที่ได้

รับอาหารเสริมเนื้อผลสุกของหว้าอบแห้งเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม	 (P<0.05)	 การศึกษาค่าโลหิต

วิทยาพบว่า	 ปลาที่ได้รับอาหารเนื้อผลสุกของหว้าอบแห้งมีจ�านวนเม็ดเลือดขาว	 จ�านวนเม็ดเลือดแดง	

ลิมโฟไซต์	 และเกล็ดเลือดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม	 (P<0.05)	การศึกษาค่าชีวเคมีของ

โลหิตในปลาพบว่า	 ระดับแอสพาเตส	อะมิโนทรานส์เฟอเรส	แอลคาไลน์	ฟอสฟาเตส	ครีเอติน	กลูโคส	

ปริมาณโปรตีนรวม	แอลบูมิน	และโกลบูลินไม่แตกต่างในแต่ละชุดการทดลอง	(P>0.05)	การศึกษาครั้งนี้

ชี้ให้เห็นว่าการเสริมเนื้อผลสุกของหว้าอบแห้งในอาหารมีผลส่งเสริมการเจริญเติบโต	 สัณฐานวิทยาของ

ล�าไส้	และระบบภูมิคุ้มกัน	แต่ไม่มีผลต่อค่าชีวเคมีของโลหิตในปลาดุกลูกผสม	โดยระดับที่เหมาะสมเพื่อ

เสริมในอาหารปลา	คือ	3	เปอร์เซ็นต์

ค�าส�าคัญ:	หว้า,	ปลาดุกลูกผสม,	การเจริญเติบโต,	ค่าโลหิตวิทยา,	ค่าชีวเคมีของโลหิต
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Abstract

	 The	use	of	natural	feed	additives	in	fish	feeds	is	now	considered	as	one	of	sustainable	

and	eco-friendly	strategies	in	aquaculture.	Jambolan	plum	(Syzygium cumini	(L.)	Skeels)	is	an	

evergreen	tree	that	has	been	reported	to	have	several	beneficial	effects	on	human	health.	

However,	the	growth	promoting	property	of	this	plant	in	the	fish	culture	is	yet	to	be	investigated.	

Therefore,	 this	 research	was	to	evaluate	the	effects	of	dietary	supplementation	of	dried	

jambolan	plum	fruit	on	growth,	intestinal	histology,	hematology	and	blood	biochemistry	profiles	

of	hybrid	catfish	(Clarias macrocephalus	x	Clarias gariepinus).	Hybrid	catfish	with	the	initial	

weight	of	14.00±1.00	g	were	divided	into	4	treatments	and	each	treatment	consisting	of	3	

replications	and	fed	with	the	diets	mixed	with	dried	jambolan	plum	at	0,	1,	3	and	5%,	respec-

tively,	 for	8	weeks.	At	 the	end	of	 the	experiment,	final	weight,	final	 length,	weight	gain,	

specific	growth,	average	daily	gain	and	feed	conversion	efficiency	were	markedly	increased	

and	feed	conversion	ratio	was	significantly	decreased	in	the	treated	fish	when	compared	to	

the	control	fish	(P<0.05).	Condition	factor	and	survival	rate	did	not	differ	among	the	treatments	

(P>0.05).	Intestinal	morphological	study	indicated	the	increase	of	villi	height	in	all	parts	of	the	

intestines	(P<0.05),	the	decrease	of	total	muscular	thickness,	inner	circulatory	smooth	muscle	

and	outer	longitudinal	smooth	muscle	in	the	proximal	and	distal	part	of	the	intestines	(P<0.05)	

and	the	increase	of	outer	longitudinal	smooth	muscle	in	the	middle	part	of	the	intestines	in	

the	experimental	groups	compared	to	the	control	group	(P<0.05).	Hematological	evaluation	

showed	that	fish	fed	with	the	tested	diets	were	significantly	 increased	in	white	blood	cell	

count,	red	blood	cell	count,	lymphocyte	and	platelet	compared	to	the	control	diet	(P<0.05).	

Study	on	blood	biochemistry	profiles	in	fish	demonstrated	that	aspartate	aminotransferase,	

alkaline	phosphatase,	creatinine,	glucose,	total	protein,	albumin	and	globulin	did	not	change	in	

fish	fed	with	the	tested	diets	compared	to	the	control	diet	(P>0.05).	This	present	research	

indicated	that	dietary	supplementation	of	jambolan	plum	could	be	useful	for	the	improvement	

of	growth	performance,	intestinal	morphology	and	immunity	but	did	not	affect	blood	biochemical	

profiles	in	hybrid	catfish.	The	effective	level	of	dried	jambolan	plum	observed	was	3%.

Keywords:	jambolan	plum,	hybrid	catfish,	growth,	hematology,	blood	biochemistry
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ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 

จากเชื้อ Mycoplasma hyopneumoniae ต่อรอยโรคปอดอักเสบ 

และประสิทธิภาพการผลิตสุกรขุน
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บทคัดย่อ 

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนรอยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ	

Mycoplasma hyopneumoniae	และประสิทธิภาพการผลิต	ระหว่างสุกรที่ท�าวัคซีนป้องกันโรคปอด

อักเสบจากเชื้อ	Mycoplasma hyopneumoniae		กับกลุ่มที่ไม่ได้ท�าวัคซีน	โดยใช้ข้อมูลจากฟาร์มสุกรขุน	

20	ฟาร์ม	แบ่งออกเป็นฟาร์มทีม่กีารท�าวคัซนีป้องกนัโรคปอดอกัเสบจากเช้ือ Mycoplasma hyopneumoniae  

ที่อายุ	5	สัปดาห์	จ�านวน	10	ฟาร์ม	และฟาร์มที่ไม่ได้ใช้วัคซีนจ�านวน	10	ฟาร์ม	แล้วส�ารวจรอยโรคปอด

อักเสบที่อายุระหว่าง	23-25	สัปดาห์	และเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต	พบว่ากลุ่มที่ท�าวัคซีนมีคะแนน

รอยโรคปอดอกัเสบต�า่กว่ากลุ่มท่ีไม่ได้ท�าวคัซีนอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติ	ิ(p-value	=	0.045)	โดยมคีะแนน	

2.569%	และ	6.614%	ตามล�าดับ	ซึ่งแปรผกผันกับค่าADG	(Average	Daily	Gain)	โดยกลุ่มที่ท�าวัคซีน

จะมค่ีาADGสงูกว่ากลุ่มทีไ่ม่ได้ท�าวคัซีนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ(ิp-value	=	0.008)	โดยม	ีADG	ที	่697.68	

และ636.30	ตามล�าดับ	จึงสรุปว่ารอยโรคปอดอักเสบที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อ	ADG	และการใช้วัคซีนก็

เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น

ค�าส�าคัญ: Mycoplasma hyopneumoniae,	คะแนนรอยโรคปอดอักเสบ,	ADG

P-08



Integrative Veterinary Medicine 81

Efficacy of Mycoplasma hyopneumoniae vaccine on 

enzootic pneumonia lesions and growth performance of fattening pigs

Poowanard Jaitham1, Pichanun Wongchanapai2 

1Graduate	Program	in	Veterinary	Science,	Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai	
2Zoetis	Co.,	Ltd.,	Bangkok	

*Corresponding	author	Email:	pichanun.wongchanapai@zoetis.com		

Abstract

	 A	study	was	conducted	to	compare	enzootic	pneumonia	 lesions	and	performance	

between	Mycoplasma hyopneumoniae	vaccinated	group	and	non-vaccinated	from	20	weaned	

to	finished	farms.	Ten	farms	were	vaccinated	with	Mycoplasma hyopneumoniae	vaccine	at	5	

weeks	of	age	and	10	farms	were	non-vaccinated.	Pneumonia-like	gross	lesions	were	scored	at	

23-25	weeks	of	age	and	 the	performances	were	collected.	The	 results	 indicated	 that	 the	

vaccinated	group	had	a	lower	lung	lesion	score	compared	to	non-vaccinated	(2.568%	and	

6.614%	respectively)	by	significantly	difference	(p-value	=	0.045).	The	lung	lesion	score	was	

negative	correlated	with	the	ADG	(Average	Daily	Gain).	The	vaccinated	group	had	a	higher	

ADG	compared	to	non-vaccinated	(697.68	and	636.60	respectively)	by	significantly	difference																															

(p-value	=	0.008).	 In	 summary,	 increasing	 of	 lung	 lesion	 score	 can	 impaired	ADG	and	

vaccination	is	the	choice	to	improve	growth	performance.

Keywords: Mycoplasma hyopneumoniae,	lung	lesion	score,	ADG
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน�้านมพาสเจอไรซ์รสจืดในเขตเทศบาล

นครขอนแก่น	โดยสุ่มเก็บตัวอย่างนมสดพาสเจอไรซ์รสจืดจากร้านค้าจ�านวน	50	ตัวอย่าง	ระหว่างเดือน

กรกฎาคม-ตุลาคม	2558	แบ่งเป็น	5	กลุ่มตามเครื่องหมายการค้า	ได้แก่		เอ		บี		ซี		ดี		และ	อี	ท�าการ

ตรวจหาจ�านวนแบคทีเรียทั้งหมด	(Standard	Plate	Count	Method)	และวิเคราะห์องค์ประกอบในน�้านม

ได้แก่	ไขมัน	โปรตีน	แลคโตส	และธาตุน�้านมไม่รวมไขมัน	โดยบันทึกอุณหภูมิตู้แช่และวันหมดอายุในทุก

ตัวอย่าง	 ผลการศึกษาพบว่า	 ตัวอย่างน�้านมที่พบจ�านวนแบคทีเรียท้ังหมดเกินค่ามาตรฐานร้อยละ	 22	

(11/50	ตวัอย่าง)	โดยเป็นตวัอย่างจาก		เอ	บ	ีซี	ด	ีและอ	ีร้อยละ	25,	20,	12.5,	18.2	และ	100	ตามล�าดับ	

และจ�านวนเชือ้จะเพิม่มากขึน้ตามอณุหภมูท่ีิสงูขึน้	ส่วนองค์ประกอบน�า้นมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทกุตวัอย่าง	แต่

มีแนวโน้มลดลงตามจ�านวนวันที่ใกล้วันหมดอายุ	การเลือกซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์	ควรดูที่อุณหภูมิในการ

เก็บของร้านค้า	และวันหมดอายุ	เพื่อให้ได้นมสดพาสเจอร์ไรส์ที่มีคุณภาพดี

ค�าส�าคัญ:	คุณภาพน�้านม,	นมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์	
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Abstract

	 The	current	study	was	aimed	to	determine	quality	of	pasteurized	plain	milk	at	Khon	Kaen	

Municipality.	During	July	–	October	2015,	50	pasteurized	plain	milk	samples	were	collected	

from	stores	around	Khon	Kaen	Municipality,	and	divided	into	5	groups;	A,	B,	C,	D	and	E.	All	

samples	were	assessed	for	total	bacterial	counts	using	Standard	Plate	Count	Method	and	

elements	of	pasteurized	plain	milk	 including	Fat,	Protein,	Lactose	and	Solid	not	fat.	The	

temperature	of	stored	refrigerator	and	pasteurized	plain	milk	expiry	date	were	also	recorded.	

The	results	demonstrated	that	the	total	bacterial	counts	(TBC)	with	over	the	standard	value	

were	identified	in	22%	(11/50)	of	all	samples,	revealing	25%,	20%,	12.5%,	18.2%	and	100%	

from	A,	B,	C,	D	and	E,	respectively.	Interestingly	the	TBC	increased	with	rising	temperature	

while	the	elements	in	all	samples	were	in	standard,	but	likely	to	decrease	according	to	the	

attunement	of	expiry	date.	For	buying	good	quality	pasteurize	plain	milk,	the	temperature	of	

stored	refrigerator	and	expiry	date	should	be	strongly	considered.	

Keywords:	milk	quality,	pasteurized	plain	milk		
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเลี้ยง

ลูกโคนมเพศผู้เพื่อขุนเป็นโคเนื้อ	ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน	2558	ท�าการเก็บข้อมูลแบบปฐม

ภูมิและแบบทุติยภูมิจากสหกรณ์โคนมและศูนย์รวบรวมน�้าดิบในเขตพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมใน

ประเทศไทย	 ร่วมกับการสมัภาษณ์เชงิลึกกบัเกษตรกรทีมี่การเลีย้งลูกโคนมเพศผู้	 ได้แก่	 เชยีงใหม่	สระบุรี	

สระแก้ว	ขอนแก่น	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	อุดรธานี	หนองบัวล�าภู	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	ผลจากการศึกษา

พบว่า	ฟาร์มโคนมส่วนมากไม่นิยมเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้เพื่อขุนเป็นโคเนื้อ	เนื่องจากเป็นภาระในการเลี้ยงดู

และไม่คุม้ค่า	 ส�าหรับการวเิคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์	 จากการสมัภาษณ์เชงิลกึเกษตรกรผู้เลี้ยง

ลูกโคนมเพศผู้	 เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลของการเลี้ยงพบว่า	 ฟาร์มขนาดเล็กมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่	 5	 ตัว	

หมายความว่า	ในแต่ละปีเกษตรกรต้องเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้มากกว่า	5	ตัวในระยะเวลา	7	เดือน	จึงจะมี

ก�าไร	530	บาทต่อตัว	ส�าหรับการเลี้ยงในฟาร์มขนาดกลาง-ใหญ่	พบว่ามีจุดคุ้มทุนที่	 9	ตัว	นั่นคือทาง

ฟาร์มจะมีก�าไรเมื่อเลี้ยงโคนมเพศผู้มากกว่า	9	ตัวขึ้นไปในระยะเวลา	15	เดือน	โดยมีก�าไร	10,994	บาท

ต่อตัว

ค�าส�าคัญ:	โคนมเพศผู้,	โคนมคัดทิ้ง,	เนื้อโคขุนคุณภาพ
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Abstract

	 The	objective	of	the	present	study	was	to	analyze	the	economic	value	of	fattening	

male	dairy	calves	for	compensation	of	quality	beef.	During	April	and	November	2015,	primary	

and	secondary	data	collection	was	performed	at	dairy	cooperatives	and	milk	collecting	stations	

located	in	the	dairy	cattle	raising	areas	with	In-depth	interviewing	with	the	farmers	fattening	

male	dairy	calves	in	Chiang	Mai,	Saraburi,	Srakaew,	Khon	Kaen,	Nakornratchasima,	Chaiyapoom,	

Udonthani,	Nongbualampu,	Buriram	and	Surin.	 The	 results	 demonstrated	 that	most	 farmers	

rarely	fatten	male	dairy	newborns	because	of	onerous	and	unworthy	works.	For	analyzing	the	

economic	value,	 in-depth	 interviewing	with	the	farmers	regarding	their	 reasons	of	fattening	

male	dairy	cattle	illustrated	that	the	breakeven	point	for	small	farm	was	5	animals.	That	meant,	

each	year,	farmers	had	to	fatten	5	male	dairy	calves	for	7	months	to	gain	a	benefit	in	the	

amount	of	530	Baht	per	animal.	For	medium	and	large	farms,	the	breakeven	point	was	9	

animals	meaning	that	farmers	had	to	fatten	9	male	cattle	for	15	months	to	gain	10,994	Baht	

per	animal.

Keywords:	male	dairy	calves,	culling	dairy	cows,	quality	beef	
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บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่

แยกได้จากสุกรและคน	 โดยเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคม	2558	ถึงเดือนธันวาคม	2559	ท�าการ

ทดสอบเชื้อ Salmonella Stanley	ที่แยกได้จากสุกรจ�านวน	21	ตัวอย่างในเขตจังหวัดขอนแก่น	และผู้ป่วย

จากโรงพยาบาลศรนีครนิทร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่นจ�านวน	20	ตวัอย่าง	ผลการทดสอบพบว่าเช้ือ	S. Stanley	

ที่แยกจากสุกรดื้อต่อ	 amoxicillin,	 sulphamethoxazole/trimethoprim	 และ	 tetracycline	 ร้อยละ	 100,	

19.1	และ	90.5	ตามล�าดับ	ในขณะที่ตัวอย่างแยกได้จากผู้ป่วยดื้อต่อ	amoxicillin	และ	tetracycline	ใน

ทุกตัวอย่าง	รูปแบบการดื้อต่อสารต้านจุลชีพที่คล้ายกัน	อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาโรคซัลโมเนลโลซิส

ทั้งในสัตว์และคนได้	 การป้องกันการด้ือต่อสารต้านจุลชีพทั้งในสุกรและคน	จ�าเป็นต้องมีการใช้สารต้าน

จุลชีพที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้งขนาดและวิธีการใช้

ค�าส�าคัญ:	การดื้อต่อสารต้านจุลชีพ,	ซัลโมเนลลา	สแตนเล่,	สุกร,	คน
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Abstract

	 The	objective	of	the	current	study	was	to	investigate	the	antimicrobial	resistance	

model	of	Salmonella	Stanley	in	pigs	and	humans.	During	January	to	December	2016,	21	samples	

from	pigs	and	20	samples	from	patients	admitted	at	Srinagarind	Hospital,	Khon	Kaen	University,	

located	in	Khon	Kaen,	were	collected	and	analyzed.	The	results	demonstrated	that	21	of	

S.	Stanley	isolated	from	pigs	were	resistant	to	amoxicillin,	sulphamethoxazole/trimethoprim	and	

tetracycline	 100%,	19.1%	and	90.5%,	 respectively	while	all	of	S.	Stanley	 isolated	 from	

patients	were	resistant	to	amoxicillin	and	tetracycline	100%.	The	similar	antimicrobial	resistance	

models	may	affect	the	treatment	of	salmonellosis	both	in	animals	and	humans.	The	prevention	

of	antimicrobial	resistance	in	pigs	and	humans	principally	need	the	accurate	and	appropriate	

dose	and	application	of	antimicrobial	substances.

Keywords:	antimicrobial	resistance,	Salmonella	Stanley,	pigs,	humans
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บทคัดย่อ 

	 ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสุกรเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส ่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค		

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งน้ีเพ่ือตรวจหาความชุกของการตกค้างของยาต้านจุลชีพในเนื้อสุกรจาก

ฟาร์มในเขตจังหวัดขอนแก่น	 โดยใช้การตรวจสอบด้วยชุดตรวจสอบยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์	

“CM-Test”	เนือ้สุกรจ�านวน	82	ตวัอย่างถกูเกบ็จากโรงฆ่าสตัว์ในเขตจังหวดัขอนแก่นในช่วงเดอืนพฤศจิกายน	

ถึงเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2560	พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกจ�านวน	15	ตัวอย่าง	คิดเป็นร้อยละ	18.29	โดย

เน้ือสุกรจากฟาร์มขนาดใหญ่	(>	1000	แม่)	ให้ผลเป็นบวกมากกว่าเนือ้สกุรจากฟาร์มขนาดเล็ก	(<	300	แม่)	

คิดเป็นร้อยละ	10	(2/20)	และ	21(13/62)	ตามล�าดับ	ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่แสดงให้

เห็นถึงความชุกและปัจจัยด้านการเลี้ยงที่อาจส่งผลต่อการตกค้างของยาต้านจุลชีพในเนื้อสุกร	

ค�าส�าคัญ:	ยาต้านจุลชีพ,	เนื้อสุกร,	จังหวัดขอนแก่น
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Abstract

	 Residual	antimicrobials	in	pork	products	constitute	a	risk	to	human	health.	The	aim	

of	this	study	was	to	determine	the	prevalence	of	antimicrobial	drug	residues	in	pork	meat	in	

Khon	Kaen	province	examined	by	the	antimicrobial	residue	screening	test	“CM-Test”.	Total	of	

82	pork	meat	samples	were	collected	 from	slaughterhouses	 in	Khon	Kaen	province	during	

November	–	December	2017.	Total	of	15	pork	meat	samples	(18.29%)	were	positive.	A	significant	

higher	of	positive	samples	(21%,	13/62)	was	found	in	the	large	farms	(>	1000	sows)	compare	

to	pork	meat	samples	(10%,	2/20)	from	the	small	farms	(<	300	sows).	The	result	is	preliminary	

result	showing	prevalence	and	farm	management	factors	contribute	to	antimicrobial	residue	in	

pork	meat.		

Keywords:	antimicrobial	residue,	pork,	Khon	Kaen	province
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บทคัดย่อ 

	 โรคพยาธิหนอนหัวใจสุนัขเกิดจากการติดเชื้อ		Dirofilaria immitis		เป็นโรคที่อาจเป็นอันตราย

ถึงชีวิตของสุนัข	 สามารถพบได้ทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตร้อนที่ภูมิอากาศเหมาะกับยุงที่เป็นพาหะของโรค	

ถึงแม้ว่า	 American	 Heartworm	 Society	 ได้ก�าหนดข้อแนะน�าในการป้องกันและรักษาโรคพยาธิหนอน

หัวใจสุนัขเพื่อการจัดการและควบคุมโรคแต่ก็ยังคงมีการตรวจพบโรคพยาธิหนอนหัวใจสุนัข	 การศึกษานี้

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังผลการตรวจพยาธิในเลือดสุนัขจ�านวน	 56,358	 ตัว	 ที่เข้ารับการตรวจที่

โรงพยาบาลสัตว์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ตั้งแต่เดือนเมษายน	 2548-เดือน

สิงหาคม	2561	เพื่อรายงานความชุกของโรคพยาธิหนอนหัวใจสุนัข	โดยการตรวจหา	microfilaria	ใน	thin	

blood	film	และ	buffy	coat	smear	ที่ย้อมด้วยสี	Wright-Giemsa	รวมทั้งตรวจด้วยวิธี	Woo’s	พบว่า

อัตราการตรวจพบ	microfilaria	ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ	0.94	(532/56,358)	และอัตราการตรวจพบราย

ปีเป็นร้อยละ	4.94,	4.28,	3.09,	1.98,	1.33,	0.92,	0.84,	0.36,	0.48,	0.24,	0.26,	0.30,	0.39,	และ	

0.30	ตามล�าดับ	ทั้งนี้ความชุกของการตรวจพบ	microfilaria	รายปีมีแนวโน้มลดลง	โดยระหว่างปี	2548–

2551	มีอัตราการตรวจพบ	microfilaria	ค่อนข้างสูงอยู่ในช่วงร้อยละ	4.94–1.98	ขณะที่ตั้งแต่ปี	 2555	

จนถึงปัจจุบัน	 มีความชุกไม่เกินร้อยละ	 0.50	 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการใช้โปรแกรมการป้องกันโรคอย่าง

แพร่หลายในคลินิกรักษาสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ส่วนใหญ่	 อย่างไรก็ตามควรค�านึงถึงการเกิดเชื้อดื้อยา	

เนื่องจากยังคงมีการตรวจพบ	microfilaria	ในอัตราต�่าๆ	แม้ว่ามีการใช้ยาป้องกัน		

ค�าส�าคัญ:	พยาธิหนอนหัวใจ,	Dirofilaria immitis,	microfilaria,	สุนัข	
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Abstract

	 Canine	heartworm	(CHW)	caused	by	Dirofilaria immitis	is	recognized	as	a	life-threatening	

disease	of	dogs	and	occurs	commonly	worldwide,	especially	in	tropical	area	where	the	weather	

is	suitable	for	the	transmission	of	mosquito	vectors.	Although	the	American	Heartworm	Society	

guideline	for	prevention	and	therapy	to	manage	and	control	the	disease	has	been	performed	

in	veterinary	practice,	CHW	is	still	being	found.	This	retrospective	study	analyzed	the	laboratory	

records	of	56,358	dogs	submitted	for	blood	parasite	examination	at	the	Veterinary	Teaching	

Hospital	from	April	2005	to	August	2018	to	report	the	prevalence	of	CHW.	In	this	study,	

CHW	was	diagnosed	based	on	 the	presence	of	microfilariae	 in	blood	using	microscopic	

examination	of	Wright-Giemsa	stained	thin	blood	film	and	buffy	coat	smear	as	well	as	Woo’s	

method.	The	overall	prevalence	was	0.94%	(532/56358)	in	a	14-year	period,	while	yearly	

prevalence	were	4.94,	4.28,	3.09,	1.98,	1.33,	0.92,	0.84,	0.36,	0.48,	0.24,	0.26,	0.30,	0.39,	

and	0.30%,	consecutively.	The	results	showed	that	the	occurrence	of	microfilariae	trended	to	

decrease	year	by	year.	 The	occurrence	were	 relatively	high,	 ranging	 from	4.94	 to	 1.98%	

during	2005	to	2008,	while	the	prevalence	from	2012	to	date	did	not	exceed	0.50%.	This	

illustrates	the	implied	result	from	the	use	of	preventive	program	that	is	prosperously	practiced	

in	almost	veterinary	clinics	and	hospitals.	However,	emerging	of	resistant	subpopulations	should	

be	concerned	because	of	the	microfilariae	occurrence	could	be	still	found	at	the	consistent	

low	rate	among	the	extensive	use	of	the	preventive	drugs.	

Keywords:	Heartworm,	Dirofilaria immitis,	microfilaria,	dog	
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บทคัดย่อ 

	 ปัญหาผสมซ�า้ในแม่โคนมเป็นปัญหาอย่างหน่ึงท่ีส�าคญัการเลีย้งโคนมในประเทศไทย	 ซึง่มสีาเหตุ

จากหลายปัจจัยรวมทั้งผสมเทียมในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมก็เป็นสาเหตุหนึ่ง	วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้

เพื่อประเมินผลการให้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน	 รีลีสซิ่งพร้อมการผสมเทียมเพื่อเพิ่มอัตราการผสมติดใน

โคนมที่มีปัญหาผสมซ�้า	แม่โคนมที่มีปัญหาผสมซ�้าหมายถึง	แม่โคที่มีวงรอบตามปกติ	ไม่มีความผิดปกติ

ทางคลินิก	แต่ผสมไม่ติดเกิน	3	ครั้งขึ้นไป	แม่โคที่มีปัญหาผสมซ�้าจ�านวน	30	ตัว	จากฟาร์มรายย่อยที่

สหกรณ์โคนมขอนแก่น	 จ�ากัด	 ถูกน�าเข้าในการศึกษานี้	 แม่โคทุกตัวถูกตรวจการเป็นสัดตามธรรมชาติ

และท�าการผสมเทียมในแม่โคทีแ่สดงการเป็นสดัพร้อมฉดีฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน	รีลสีซิง่จ�านวน	10	ไมโครกรัม	

ตรวจการตั้งท้องด้วยการล้วงคล�าทางทวารหนักหลังผสมเทียม	60	วัน	ผลการศึกษา	พบว่าแม่โคมีอัตรา

การตั้งท้องจ�านวน	 43	 เปอร์เซ็นต์	 (13/30)	 สรุปว่าการให้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน	 รีลีสซิ่งสามารถเพิ่ม

การตกไข่และช่วยท�าให้แม่โคตั้งท้องในแม่โคนมที่มีปัญหาผสมซ�้าได้		

ค�าส�าคัญ:	ปัญหาผสมซ�้า,	อัตราการตั้งท้อง,	แม่โคนม
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Abstract

	 Repeat	breeder	in	dairy	cows	is	one	of	major	problems	of	dairy	production	in	Thailand.	

Repeat	breeder	is	caused	by	numerous	factors	including	improper	timing	of	service.	The	objective	

of	this	study	was	to	evaluate	the	efficiency	of	gonadotropin	releasing	hormone	(GnRH)	admin-

istered	at	artificial	insemination	time	on	pregnancy	rate	in	repeat	breeder	cows.	Repeat	breeder	

cows	were	 defined	 as	 normally	 cycling	without	 any	 clinical	 abnormality,	 but	 has	 failed	 to	

conceive	for	more	than	three	consecutive	inseminations.	Thirty	repeat	breeder	cows	from	small	

holder	farms	in	Khon	Kaen	dairy	co-operative	were	enrolled	into	this	study.		All	repeat	breeder	

cows	were	observed	for	natural	estrus	and	bred	with	conventional	artificial	insemination	(AI)	

with	injection	of	10	μg	of	GnRH	(Receptal®,	Veterinaria	AG,	Zurich,	Switzerland)	at	artificial	

insemination.	Pregnancy	was	determined	by	rectal	palpation	at	60	days	after	AI.	The	pregnancy	

rate	was	43	%	(13/30)	in	treated	cows.	In	conclusion,	administration	of	GnRH	hormones	to	

promote	ovulation	was	helpful	for	repeat	breeder	cows.			

Keywords:	repeat	breeder,	pregnancy	rate,	dairy	cows
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บทคัดย่อ 

	 การปนเปื่อนเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส	 ซูอิส	 ในซากสุกรก่ออันตรายให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย	

ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจะมีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ	 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด	 กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ	

อาจท�าไปสู่การเสียชีวิต	 การศึกษานี้เพื่อประเมินความเสี่ยงของการปนเปิ้อนเชื้อระหว่างโรงฆ่าสัตว์ที่มี

ทะเบียนกับโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีทะเบียนในจังหวัดมหาสารคาม	 เก็บตัวอย่างจากต่อมทอนซิล	 เลือด	 เนื้อ	

และอุปกรณ์ในโรงฆ่าสตัว์จ�านวน	500	ตวัอย่าง	จากโรงฆ่าสตัว์ท่ีมทีะเบียน	5	แห่งและไม่มทีะเบียน	5	แห่ง	

ใช้แบบสอบถามร่วมกับการสังเกตเพื่อเก็บข้อมูลโรงฆ่าสัตว์	 ตัวอย่างถูกน�าไปเพาะเชื้อแบคทีเรียในห้อง

ปฏิบัติโดยวิธีมาตรฐานและแยกชนิดเชื้อโดยวิธีพีซีอาร์	ใช้การประเมินปัจจัยเสี่ยงจากองค์ประกอบของ

โรงฆ่าสัตว์	เช่น	การท�าสลบ	การแทงคอและเอาเลือดออก	การลวกน�้าร้อนและการขูดขน	และการผ่าซาก	

และการพบเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส	ซูอิส	ผลการศึกษาพบเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส	ซูอิสจ�านวน	20	ตัวอย่าง

จากตัวอย่างทั้งหมด	500	ตัวอย่าง	คิดเป็น	4	เปอร์เซ็นต์	พบปนเปื้อนในตัวอย่างทอนซิลจ�านวน	18	

ตวัอย่างและอีก	2	ตวัอย่างจากอุปกรณ์ในโรงฆ่า	พบ	16	ตวัอย่างในโรงฆ่าทีไ่ม่มทีะเบยีนและอกี	4	ตัวอย่าง

ในโรงฆ่าสัตว์ที่มีทะเบียน	จากการแยกชนิดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส	ซูอิสพบชนิดไทม์	2	จ�านวน	4	ตัวอย่าง

และ	ไทม์	1	พบจ�านวน	16	ตัวอย่างโดยวิธีพีซีอาร์	อย่างไรก็ตามไม่พบปัจจัยเสี่ยงจากโรงฆ่าสัตว์ต่อการ

ปนเปื้อนพบเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส	ซูอิสในตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์	จากการศึกษานี้สรุปได้ว่า	การปนเปื้อน

เชื้อ	สเตร็พโตค็อกคัส	ซูอิสมีโอกาศปนเปื้อนได้ทุกที	ผู้บริโภคควรระมัดระวังและควรจะบริโภคเนื้อที่ปรุง

สุกเพื่อลดปัญหาการเกิดโรค	

ค�าส�าคัญ:	ปัจจัยเสี่ยง,	เชื้อสเตร็พโตค็อกคัส	ซูอิส,	โรงฆ่าสัตว์
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Abstract

	 The	contamination	of	Streptococcus suis	in	pig	carcasses	could	harm	individual	

consumers	in	Thailand.	The	patients	severely	affected	by	meningitis,	septicaemia,	or	endocarditis	

may	cost	their	life.	The	study	aimed	to	determine	risk	factors	of	contamination	between	

registered	and	non-registered	slaughterhouses	in	Mahasarakham	province.	Five	hundred	samples	

were	collected	from	tonsil,	blood,	meat	and	material	in	5	registered	slaughterhouses	and	5	

non-registered	counterparts.	The	questionnaires	were	administered	and	observation	were	carried	

out	in	the	subject	slaughterhouses.	Bacteria	were	identified	through	the	cultivation	using	the	

conventional	methods	and	PCR.	The	risk	factors	were	evaluated	by	the	consideration	of	

Streptococcus suis	and	slaughter	house	parameters;	e.g.	stunning,	sticking,	bleeding,	scalding	

dehairing	and	splitting.	The	results	showed	that	twenty	samples	(4%)	out	of	500	samples	

were	found	to	be	contaminated	with	Streptococcus suis.	The	contamination	was	found	in	8	

tonsil	samples	and	two	samples	collected	at	the	equipment	in	the	slaughterhouses.	Among	10	

samples,	16	of	 them	were	found	 in	non-registered	slaughterhouses	and	4	samples	were	

reported	at	the	registered	ones.		Four	samples	were	identified	type	II	and	16	samples	were	

identified	in	type	I	by	PCR,	respectively.	However,	the	risk	factor	of	Streptococcus suis	was	

not	found	among	the	risk	factors	the	slaughterhouses.	The	contamination	of	Streptococcus suis 

could	 is	 likely	 regardless	 of	 place;	 individual	 consumers	 should	 beware	 and	 consume																			

well-cooked	meat

Keywords:	Risk	factors,	Streptococcus suis,	Slaughterhouse		
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บทคัดย่อ 

	 การน�าโอโอไซต์โคที่ได้ภายหลังการท�าโอพียูกลับมายังห้องปฏิบัติการท่ีใช้เวลาเดินทางนาน

ถือเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อกระบวนการผลิตเอ็มบริโอภายนอกร่างกายในเชิงพาณิชย์	 การศึกษานี้จึง

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการพัฒนาได้ของโอโอไซต์โคหลังการเก็บรักษานาน	 6	 ชม.	

ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเอ็มบริโอภายนอกร่างกาย	โอโอไซต์ที่ถูกเก็บจากรังไข่แต่ละคู่ถูกจากโรงฆ่า	

จะถูกแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	โอโอไซต์ในกลุ่มควบคุมถูกน�าเข้ากระบวนการผลิตเอ็มบริโอในห้องปฏิบัติการ

ทันที	โอโอไซต์ในกล่มที่	2	และ	3	ถูกเก็บในน�้ายา	TCM-199	และน�้ายา	embryo	holding	(Vigro	Plus®)	

ตามล�าดับ	โอโอไซต์จ�านวน	15-20	ใบจากกลุ่มที่	2	และ	3	จะถูกบรรจุในหลอดน�้าเชื้อขนาด	0.25	มล.	

และเก็บไว้ในน�้าอุณหภูมิ	 25	 องศาเซลเซียส	 นาน	 6	 ชม.	 ก่อนน�าเข้าสู่กระบวนการผลิตเอ็มบริโอ

ภายนอกร่างกาย	อตัราการเกดิคลีเวจถูกบนัทกึในวันที	่3	และระยะบลาส	โตซสีต์ถกูบนัทึกในวนัที	่8	หลัง

การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย	น�าบลาสโตซีสต์บางส่วนย้อมสี	 bis-benzimide	 เพื่อนับจ�านวนเซลล์ของ

บลาสโตซีสต์	ผลการทดลองพบว่าการเก็บรักษาโอโอไซต์นาน	6	ชม.ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเอ็มบริโอ

ไม่ส่งผลต่อการเกิดคลีเวจและการเจริญสู่ระยะบลาสโตซีสต์	 โดยโอโอไซต์ในกลุ่มควบคุม	 กลุ่มที่เก็บใน

น�้ายา	TCM-199	และในน�้ายา	embryo	holding	มีการเกิดคลีเวจได้ที่ร้อยละ	88.2,	79.8	และ	87.6	

ตามล�าดับ	โดยมีร้อยละของบลาสโตซีสต์เท่ากับ	45.1,	41.3	และ	43.5	ตามล�าดับ	การนับจ�านวนเซลล์

ของบลาสโตซีสต์ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลอง	 ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสามารถเก็บ

รักษาโอโอไซต์โคได้ไม่ต�่ากว่า	6	ชม.	 โดยปราศจากอุปกรณ์ที่ซับซ้อน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเทคโนโลยี

การผลิตเอ็มบริโอภายนอกร่างกายในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ค�าส�าคัญ:	โอโอไซต์,	การเก็บรักษา,	ความสมบูรณ์พร้อมปฏิสนธิ,	บลาสโตซีสต์
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Abstract

	 A	long	distant	transportation	of	bovine	oocytes	after	ovum	pick-up	to	laboratory	is	

a	major	concern	for	commercial	in	vitro	embryo	production.The	objective	of	this	study	was	to	

determine	developmental	competence	of	bovine	oocytes	after	a	brief	storage	prior	to	in vitro 

embryo	production.	Bovine	oocytes	were	aspirated	from	ovaries	received	from	local	slaughter	

houses.	Oocytes	from	each	pair	of	ovaries	were	divided	into	3	groups	as	follow.In	control	

group,	oocytes	were	placed	immediately	into	the	in	vitro	maturation	conditions.	In	the	storage	

groups,	oocytes	were	placed	in	two	media,	TCM-199-base	medium	or	a	commercial	embryo	

holding	medium	(Vigro	Plus®).	A	group	of	15-20	oocytes	were	loaded	into	a	0.25	mL	straw	

and	kept	in	25o	C	water	for	6	h.	After	that	oocytes	were	subjected	to	standard	in vitro	embryo	

production.	Cleavage	was	determined	at	Day	3	and	blastocyst	development	was	determined	

at	Day	8	after	insemination.	Some	of	expanded	blastocysts	were	stained	with	bis-benzimide	

to	determine	their	total	cell	numbers.	It	was	found	that	the	6	h	storage	prior	to	maturation	

had	no	effect	on	cleavage	or	blastocyst	development.	The	percentages	of	cleavaged	oocytes	

in	the	control,	6	h	storage	in	TCM-199,	and	6	h	storage	in	embryo	holding	medium	were	

88.2%,	79.8%,	87.6%,	respectively.	The	percentages	of	blastocyst	development	from	cleavage	

in	the	control,	6	h	storage	in	TCM-199,	and	6	h	storage	in	embryo	holding	medium	were	45.1	%,	

41.3	%,	43.5	%,	respectively.		Blastocyst	cell	numbers	were	similar	among	groups.		The	result	

of	 this	 study	provided	 invaluable	 information	 for	maximizing	 the	use	of	 in vitro	embryo	

production	technology.

Keywords:	oocyte,	storage,	maturation,	blastocyst	
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กรณีศึกษาสัตว์ป่วย:การติดเชื้อ Proteus mirabillis ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ 

ในระบบทางเดินปัสสาวะของแมว 
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บทคัดย่อ 

	 แมวพันธุ์ไทย	 เพศผู้ท�าหมันแล้ว	 อายุ	 8	ปี	 มีอาการซึม	 ไม่กินอาหาร	ปัสสาวะบ่อย	 และมี

เลือดปน	ประวัติการรักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบและโรคไตเรื้อรัง	ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีค่า

เมด็เลอืดขาวสูง	(leukocytes:	56.3X103	cell/μl,	neutrophils:	28.1X103	cell/μl	(left	shift),	lymphocyte:	

1.2	X103	cell/μl,	monocyte:	0.62	X103	cell/μl)	ค่าเคมีในกระแสเลือดพบภาวะอะโซทีเมีย	(BUN	114	

mg/dl,	creatinine	4.9	mg/dl)	จากภาพอลัตราซาวน์ช่องท้องพบลกัษณะกรวยไตอกัเสบสองข้างแบบเร้ือรัง

และ	 ผนังกระเพาะปัสสาวะหนาตัว	 ผลการตรวจปัสสาวะพบโปรตีน	 เม็ดเลือดแดง	 เม็ดเลือดขาวและ	

แบคทีเรีย	(PH	:7.5,	USG	:1.010,	Pro:3+,	WBC:10-20/HPF,	RBC:3-4/HPF,	rod:+3,	cocci:+1)	urine	

quantitative	culture	พบเชื้อ	Proteus mirabillis	>105	CFU/ml	บ่งชี้ว่ามีภาวะพบการติดเชื้อแบคทีเรีย

ในระบบทางเดินปัสสาวะ	 การทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพพบว่าเชื้อดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายกลุ่ม	

เชื้อมีความไวรับต่อ	Sulbactam-cefoperazone	Ceftazidime	และ	Meropenem	วินิจฉัยแมวมีการติดเชื้อ	

Proteus mirabillis	ดื้อยาในระบบทางเดินปัสสาวะบริเวณของกรวยไตและกระเพาะปัสสาวะแบบเรื้อรัง	

รกัษาด้วยการให้ยาฆ่าเชือ้	Meropenem	ขนาด	8.5	มลิลกิรัมต่อกโิลกรัม	ทกุแปดช่ัวโมงเข้าทางกระแสเลือด	

เป็นระยะเวลาตดิต่อกัน	10	วนั	ร่วมกับการให้สารน�า้เข้ากระแสเลอืด	หลงัการรักษาพบว่าค่าเม็ดเลอืดขาวมี

แนวโน้มที่ลดต�่าลง	และการเพาะเชื้อในน�้าปัสสาวะซ�้า	ไม่พบการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย

ค�าส�าคัญ:	กรวยไตอักเสบ,	แมว,	การติดเชื้อดื้อยาในระบบทางเดินปัสสาวะ, Proteus mirabillis
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Abstract

	 A	8-years-old	male	spayed	domestic	short	haired	cat	presented	with	 increased	

frequency	 of	 urination,	 hematuria,	 depress	 and	 anorexia.	 Previously,	 cat	 had	 been	 treated	

chronic	cystitis	and	chronic	kidney	disease	for	5	months.	Laboratory	finding	showed	dramatic	

leukocytosis	(leukocytes:	56.3X103	cell/μl,	neutrophils:	28.1X103	cell/μl	(left	shift),	lymphocyte:	

1.2	X103	cell/μl,	monocyte:	0.62	X103	cell/μl)	and	azothemia	(BUN	level	114mg/dl	and	creatinine	

level	4.9	mg/dl).	The	ultrasonographic	evaluation	of	abdomen	revealed	chronic	pyelonephritis	

on	both	kidneys	and	cystitis	with	 thick	urinary	bladder	wall.	The	urinalysis	 results	showed	

proteinuria	(3+),	hematuria	(RBC:	3-4/HPF),	pyuria	(WBC	10-20/HPF),	rod	bacteria	(+3)	and	

cocci	 bacteria	 (+1).	 The	 urine	 specific	 gravity	was	 inappropriate	 urine	 concentration	 (USG	

1.010).The	urine	quantitative	culture	showed Proteus mirabillis	>105	CFU/ml	revealed	urinary	

tract	infection,	and	drug	sensitivity	test	demonstrated	various	antimicrobial	resistances.	Still,	

Proteus mirabillis	was	susceptible	to	Sulbactam-cefoperazone,	Ceftazidime,	and	Meropenem.	

The	diagnosis	was	antimicrobial	resistant	bacterial	pyelonephritis	and	urinary	bladder	in	cat.	For	

treatment,	 the	patient	was	given	crystalloid	fluid	and	meropenem	8.5	mg/kg	 intravenously	

every	8	hour,	for	10	days.	After	treatment,	the	white	blood	cell	counts	were	decreased,	and	

there	was	no	bacterial	growth	on	urine	re-culture.

Keywords:	pyelonephritis,	cat,	antimicrobial	resistant	bacterial, Proteus mirabillis
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บทคัดย่อ

	 เนื้องอกเต้านมเป็นเนื้องอกที่พบได้บ่อยในแมวเพศเมีย	 ส่วนมากพบว่าเนื้องอกเต้านมในแมว

มักจะเป็นมะเร็งชนิดที่มีการลุกลามได้สูง	แม้ว่าแมวที่เป็นเนื้องอกเต้านมจะได้รับการผ่าตัดก็ยังคงมีความ

เสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้	 รายงานอุบัติการณ์นี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแมวที่เป็นเนื้องอกเต้านมและรายงานการ

ติดตามสุขภาพสัตว์ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	

ประเทศไทย	 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน	 ปีพุทธศักราช	 2561	 พบว่ามีแมวที่เข้ารับการ

รักษาเนื้องอกเต้านมจ�านวน	7	ตัว	พันธุ์ที่มีอุบัติการณ์สูงได้แก่เปอร์เซียและพื้นเมืองโดยพบจ�านวน	4	ตัว	

(ร้อยละ	57.1)	และ	3	ตัว	(ร้อยละ	42.9)	ตามล�าดับ	ส่วนมากของเนื้องอกเต้านมแมวจะเจอในช่วงอายุ	

7-14	ปี	(6	ตัวในจ�านวน	7ตัว,	ร้อยละ	85.7)	ทั้งนี้อุบัติการณ์ที่น่าสนใจก็คือ	พบแมวอายุ	8	เดือนที่เป็น

เนื้องอกเต้านมด้วยเช่นกัน	 (1/7,	 ร้อยละ	 14.3)	 แมวที่เป็นเนื้องอกเต้านมทุกตัวได้รับการผ่าตัดและส่ง

ตรวจชิ้นเนื้อท่ีหน่วยชันสูตรโรคสัตว์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม	่

ประเทศไทย	ผลตรวจทางจุลพยาธวิทิยาระบวุ่าจ�านวน	6	ตวัใน	7	ตวัเป็นมะเร็ง	(ร้อยละ	85.7)	นอกจากนี้

จ�านวน	2	ตัวใน	5	ตัว	พบการกระจายของมะเร็งไปยังต่อมน�้าเหลืองข้างเคียง	(ร้อยละ	28.6)	อย่างไร

ก็ตามเจ้าของแมวปฏิเสธการรักษาด้วยเคมีบ�าบัด	และขอรับการรักษาแบบประคองอาการและการตรวจ

สุขภาพเป็นประจ�า

ค�าส�าคัญ:	เนื้องอกเต้านมแมว,	อุบัติการณ์,	แมว
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Abstract

	 Mammary	 tumors	 are	 the	 common	 neoplastic	 disease	 in	 female	 cats.	 The	 feline	

mammary	tumors	are	remarkable	as	an	invasive	malignant.	Almost	of	feline	mammary	tumor	

patients	were	life-threatening	despite	complete	excision.	This	report	collected	data	from	feline	

mammary	tumors	patients	and	the	patient	health	check	reports	at	the	Small	Animal	Teaching	

Hospital,	Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai,	Thailand	during	January	to	November	in	2018.	

There	were	7	cases	of	mammary	tumors	in	cats.	The	incidence	in	Persian	cat	and	the	domestic	

short	hair	were	4	cases	(57.1%)	and	3	cases	(42.9%)	respectively.	The	majority	of	tumors	

presented	in	the	elderly	cats	7-14	years	old	(6/7,	85.7%).	Interestingly,	an	8-months	old	cat	

was	also	present	these	tumors	(1/7,	14.3%).	All	patients	were	surgically	removed	and	biopsy	

results	were	reported	from	Veterinary	Diagnostic	Laboratory,	Faculty	of	Veterinary	Medicine,	

Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai,	Thailand.	The	histopathology	indicated	that	6	of	them	are	

malignant	(85.7%).	In	addition,	2	of	them	are	lymph	node	metastasis	(28.6%).	However,	the	

cat	owners	refused	to	do	chemotherapy	treatment,	the	owners	preferred	the	palliative	treatment	

and	health	check	program	for	their	cats.	

Keywords:	feline	mammary	tumor,	incidence,	cat
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บทคัดย่อ

	 เน้ืองอกรังไข่อิพิธีเลียมพบปรากฏน้อยในสุนัข	 การเกิดเนื้องอกชนิดนี้มักพบในสุนัขอายุ

ปานกลางถึงสุนัขอายุมาก	แต่ไม่ค่อยพบในสุนัขอายุน้อย	กรณีสัตว์ป่วยนี้	เป็นสุนัขพันธุ์ชิสุห์เพศเมียอายุ	

1	 ปี	 มาด้วยอาการซึม	 อ่อนเเรง	 เเละมีภาวะท้องมาน	 การวิเคราะห์เซลล์จากของเหลวเเสดงให้เห็นว่ามี

เม็ดเลือดเเดงจ�านวนมากเเละพบกลุ่มเซลล์เนื้องอกบางส่วนการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงส่วนช่องท้องพบ

ว่ามีลักษณะก้อนเนื้อไม่เป็นรูปทรงอยู่ตรงต�าเเหน่งด้านท้ายของไตสุนัขได้รับการเปิดผ่าตัดช่องท้องเพื่อ

ส�ารวจภายใน	 พบเนื้องอกที่รังไข่ทั้งสองข้าง	 และสุนัขได้รับการตัดรังไข่เเละมดลูกออก	 ผลการตรวจทาง

พยาธิวิทยายืนยันว่า	 เป็นเนื้องอกรังไข่อิพิธีเลียมหลังจากผ่าตัด	 สุนัขกลับมามีอาการปกติ	 และไม่พบ

การกระจายตัวของเนื้องอกในระยะเวลา2เดือน	โดยสรุป	เนื้องอกรังไข่อิพิธีเลียม	ในสุนัขสามารถส่งผล

ต่อรังไข่ได้ทั้งสองข้าง	 เเละสามารถเป็นสาเหตุของภาวะท้องมานเเละภาวะเลือดออกภายในอย่างรุนเเรง

เนื่องมาจากการเเตกของก้อนกรณีศึกษานี้รายงานเนื้องอกกรณีที่พบได้น้อยในสุนัขอายุน้อยซึ่งมีอิทธิพล

ของของฮอร์โมนมาเกี่ยวข้องน้อย

ค�าส�าคัญ:	เนื้องอกรังไข่อิพิธีเลียม,	ท้องมาน,	สุนัขอายุน้อย
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A case report: Epithelial ovarian tumor in a 1-year-old Shi-Tzu dog

Wanwisa Srisawat1, Kidsadagon Pringprao1,2, Korrawee Pothichai2, Atigan Thongtharb3, 

Worrapat Prachasilchai3, Nattawooti Sthitmatee1
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animal	and	wildlife	clinic,	Faculty	of	Veterinary	Medicine,	Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai,	50100

*Corresponding	author	email:	wanwisasrisawat@gmail.com

Abstract

	 Epithelial	ovarian	tumor	was	less	evidence	in	dogs.	It	was	commonly	occurred	in	the	

middle	to	old	age	of	dogs	but	rarely	in	young	dog.	In	this	case,	a	1	year-old	female	Shi-Tzu	

dog	was	presented	for	investigation	of	depression,	lethargy	and	ascites.	Fluid	analysis	revealed	

numerous	of	red	blood	cells	and	found	some	cluster	of	tumor	cells.	Abdominal	ultrasonography	

demonstrated	 the	 irregular	 shape	of	masses,	which	 located	 caudal	 to	 kidneys.	 Exploratory	

laparotomy	identified	ruptured	bilateral	ovarian	masses	and	ovariohysterectomy	was	performed.	

Histopathological	examination	confirmed	Epithelial	ovarian	tumor.	The	dog	remained	clinically	

normal	without	evidence	of	metastatic	disease	for	2months	after	surgery.	In	conclusion,	

Epithelial	ovarian	tumor	in	dog	could	affect	both	ovaries	and	could	be	a	cause	of	ascites	and	

severe	internal	bleeding	due	to	rupture	of	the	mass.	We	reported	a	rare	case	in	young	dog,	

which	was	less	involvement	with	hormonal	factor.

Keywords:	Epithelial	ovarian	tumor,	Ascites,	young	dog	
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ชัชวาล ศรีวิชัย1*, อติกันต์ ทองทาบ1, จารุณี ลอยธง1, นพมาส สมบูรณ์1

1โรงพยาบาลสัตว์เล็ก	ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ถ.คลองชลประทาน	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200

*ผู้รับผิดชอบบทความ,	e-mail:	chatchawan.s@cmu.ac.th

	 สถานการณ์โรคในสัตว์เลี้ยงจากสัตว์ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก	ศูนย์บริการ

สุขภาพสัตว์	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ตั้งแต่เดือนมกราคม	–	ตุลาคม		2561	จาก

การเฝ้าระวังโรคติดต่อสู่คนที่ส�าคัญ	 ประกอบด้วย	 โรคพิษสุนัขบ้า	 และโรคฉี่หนู	 ส�าหรับโรคพิษสุนัขบ้า		

ไม่พบอุบัติการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้า	 จากการส่งตรวจหาเชื้อในสัตว์ป่วยที่เข้ารับการรักษา	 ส�าหรับโรคฉี่

หนู	มีการส่งตรวจจ�านวน	17	ราย	ให้ผลพบสัตว์ป่วยติดเชื้อจ�านวน	2	ราย	อุบัติการณ์ของโรคทางโลหิต

วิทยา	ประกอบด้วย	โรคติดเชื้อที่เกิดจากพาหะภายนอก	เช่น	เห็บ	หมัด	แมลงดูดเลือด	เป็นต้น	ที่ก่อให้

เกิดโรคส�าหรับปีนี้พบความชุกในการได้รับเชื้อ	 ในปีนี้พบว่า	 มีการกระจายตัวของสัตว์ป่วยที่ได้รับเชื้อ

เหล่านี้ตลอดทั้งปี	พบสัตว์ที่เป็นโรคพยาธิหนอนหัวใจจ�านวนน้อยลง	สถานการณ์โรคที่พบในแมว	จากชุด

ตรวจส�าเร็จรูปและ	 PCR	 พบสถานการณ์การเกิดโรคลิวคิเมีย	 มากกว่าแมวที่ติดเชื้อเอสด์แมว	 ส่วนโรค

พยาธิในกระแสเลือดจากในแมว	พบกระจายตลอดทั้งปี	พบสัตว์ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสในทางเดินอาหาร

ในสุนัขและแมว	 พบมีอุบัติการณ์ความรุนแรงของการติดเชื้อน้อยลง	 ท�าให้มีอัตราการเสียชีวิตลดลงหลัง

จากสัตว์ได้รับติดเชื้อ

ค�าส�าคัญ:	พยาธิในกระแสเลือด,	พิษสุนัขบ้า,		ไวรัส
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โรคสัตว์	 ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้เปิดบริการตรวจ

วินิจฉัยโรคในสัตว์	ซึ่งพบโรคหรือภาวะโรคที่มีความส�าคัญ	ดังนี้	

สุกร

	 โรคที่เป็นปัญหาสูงสุดส�าหรับสุกร	ได้แก่	โรคพีอาร์อาร์เอส	(PRRS)	โดยข้อมูลจากห้องปฏิบัติ

การอณชูวีวทิยาพบว่า	มีตวัอย่างส่งตรวจเพือ่จ�าแนกสายพันธุเ์ชือ้ไวรัส	PRRS	จ�านวนทัง้หมด	154	ตัวอย่าง	

พบให้ผลบวกต่อวิธี	 Reverse	 transcription	 polymerase	 chain	 reaction	 (RT-PCR)	 ทั้งหมดร้อยละ	

54.6	(84/154)	โดยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ยุโรป	ร้อยละ	98.9	(83/84)		ส�าหรับสายพันธุ์อเมริกาเหนือ

พบร้อยละ	1.2	(1/84)	นอกจากนีย้งัพบเชือ้	PRRS	สายพันธุรุ์นแรง	(Highly	pathogenic	PRRS;HP-PRRS)	

โดยพบร้อยละ	33.3	(7/21)	ส�าหรับโรคเซอร์โคไวรัสในสุกร	(porcine	circovirus	type	2;	PCV2)	ด้วย

วิธี	polymerase	chain	reaction	(PCR)	พบตัวอย่างให้ผลบวกคิดเป็นร้อยละ	19.4	(18/93)	นอกจากนี้

ได้รับตวัอย่างสงสยัโรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุร	(African	swine	fever;	ASF)	จ�านวน	10	ตวัอย่าง	ตรวจด้วย

วิธี	PCR	ยังไม่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวก	

ไก่

	 ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาพบโรคส�าคัญในไก่ดังนี้	โรคสารพิษจากเชื้อรา	โรคอหิวาต์	

โรคหลอดลมอักเสบติดเชื้อ	 (Infectious	 bronchitis)	 โรคมาเร็กซ์	 โรคสมองและไขสันหลังอักเสบ	และ

โรคกัมโบโร	โดยพบตัวอย่างส่งตรวจสูงที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์	2561	(5/15)

ม้า

	 โรคส�าคัญทีพ่บในม้า	คือ	โรคเซอร่า	ซ่ึงมีสาเหตจุากการตดิเชือ้โปรโตซวั	Trypanosoma evansi 

โดยการตรวจทางห้องปฏิบตักิารอณชูวีวทิยา	ด้วยวิธ	ีPCR	พบให้ผลบวกร้อยละ	6.7	(3/75)	ส่วนการตรวจ	

โรคเฮอร์ปีไวรัสในม้า	(equine	herpes	type	1	and	type	4;	EHV1	&4)	พบตัวอย่างให้ผลบวกร้อยละ	32	

(8/25)			

สุนัขและแมว

	 จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา	 ด้วยวิธี	 PCR	 พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรค

ในสุนัขดังนี้		โรคเลปโตสไปโรซิส	(Leptospirosis)	ร้อยละ	7.1	(2/28)	โรคไข้หัดสุนัข	ร้อยละ	27.3	
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(3/11)	โรค	E. canis	ไม่พบตัวอย่างให้ผลบวก	(0/2)	ส�าหรับโรคในแมวพบ	โรคลิวคีเมียในแมว	(Feline	

leukemia	virus;	FeLV)	ร้อยละ	37.5	(3/23)	ส�าหรับโรคช่องท้องอกัเสบตดิต่อในแมว	(Feline	infectious	

peritonitis;	 FIP)	 จ�านวน	 22	 ตัวอย่าง	 และโรคเอดส์แมว	 (Feline	 immunodeficiency	 virus;	 FIV)	

จ�านวน	11	ตัวอย่าง	ไม่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวก	

สัตว์น�้า

	 การตรวจเชื้อ	Mycobacterium	spp.	ด้วยวิธี	PCR	ในสัตว์น�้า	จ�านวน	34	ตัวอย่างพบตัวอย่าง

ทีใ่ห้ผลบวก	4	ตวัอย่างคิดเป็นร้อยละ	11.8	ส�าหรับปลาคารพ์การตรวจโรคเคเอชว	ี(Koi	herpesvirus;	KHV)	

จ�านวน	3	ตวัอย่าง	ไม่พบตวัอย่างท่ีให้ผลบวก	ผลจากห้องปฏบัิตกิารพยาธวิทิยาพบตวัอย่างส่งตรวจทีส่งสัย

โรค	Tilapia	lake	virus	ของปลาทับทิม	มากที่สุดในเดือนเมษายน	2561	(3/9)	

โค

	 จากผลการตรวจด้วยวิธี	PCR	พบโรค	bovine	leukemia	(BLV)	ร้อยละ	60	(3/5)	และโรค	

Bovine	viral	diarrhea	(BVD)	ร้อยละ	0	(0/2)	

สัตว์ป่า

	 การตรวจทางอณูชีววิทยา	ด้วยวิธี	PCR	เพื่อวินิจฉัยโรคในสัตว์ป่า	ในช้างโรคเฮอร์ปีไวรัสในช้าง	

(Elephant	endotheliotropic	herpesvirus;	EEHV)	 เป็นปัญหาในช้างที่ส�าคัญ	 โดยพบให้ผลบวกร้อยละ	

23.2	(43/185)	โดยพบว่าร้อยละที่ให้ผลบวกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	17	ในปี	2560	ส�าหรับสัตว์ป่าที่อยู่ใน

สวนสัตว์	พบโรคติดเชื้อ Clostridium perfringens	พบร้อยละ	20.0	(6/30)	

	 ข้อมูลจากการผ่าชันสูตรซากพบโรคในสัตว์ป่าพบการเกิดเนื้องอกเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ	12.4	

(15/121)	เมื่อเทียบกับปี	2560	ซึ่งพบร้อยละ	9.4	

ค�าส�าคัญ:	หน่วยชันสูตรโรคสัตว์,	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ,	โรคในสัตว์
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สถานการณ์โรคสัตว์ที่ส�าคัญในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ปีงบประมาณ 2561

	 ศนูย์วจัิยและพฒันาการสตัวแพทย์ภาคเหนอืตอนล่าง	 ท�าการทดสอบและตรวจชนัสตูรโรคสตัว์

ทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง	 ในปีงบประมาณ	2561	มีจ�านวนตัวอย่างส่งตรวจทั้งสิ้น	

109,813	ตัวอย่าง	ส่วนใหญ่เป็นตวัอย่าง	ซรีัม่	สวอป	และซากสตัว์	คดิเป็นร้อยละ	50,	26	และ	7	ตามล�าดบั	

(ภาพท่ี	1)	ชนดิสตัว์ทีส่่งตรวจเป็นไก่	แพะ	และ	เป็ด	คดิเป็นร้อยละ	36,	20	และ	19	ตามล�าดบั	(ภาพที	่2)

	 โรคส�าคัญทีต่รวจพบในสัตว์เค้ียวเอือ้ง	ได้แก่	แบลก็เลก	(blackleg),	ปากและเท้าเป่ือย	(FMD),	

บรูเซลลา	(brucellosis),	เมลิออยด์	(melioidosis)	และพยาธิในเม็ดเลือด	เช่น	anaplasmosis,	trypano-

somiasis	และ	theileriosis	เป็นต้น	โรคส�าคัญในสัตว์ปีก	ได้แก่	แซลโมเนลลา	(salmonellosis),	หลอดลม

อักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก	(IB)	และ	นิวดัคซินโดรม	(new	duck	syndrome)	โรคส�าคัญในสัตว์กระเพาะ

เดี่ยว	ได้แก่	อหิวาต์สุกร	(classical	swine	 fever),	แซลโมเนลลา	(salmonellosis),	สเตรปโทค็อกคัส	

(Streptococcosis),	 เซอร์โคไวรัสในสุกร	 (porcine	 circovirus	 disease)	 และ	พิษสุนัขบ้า	 (rabies)	

(ตารางที่	1)	

	 โรคแบล็กเลก	เกดิจากเชือ้แบคทเีรยีชนดิ Clostridium chauvoei	ก่อความรุนแรงสัตว์เคีย้วเอื้อง	

ในปี	2561	พบการระบาดในจังหวัด	พิษณุโลก	ตาก	และสุโขทัย	ตลอดปีมีโคเนื้อตายจากโรคนี้มากกว่า	

100	ตัว	(มูลค่าความเสียหายประมาณ	10	ล้านบาท)	ลักษณะเฉพาะของโรค	คือ	กล้ามเนื้อบริเวณอก	

ไหล่	สะโพกเกิดการอักเสบอย่างรุนแรง	กดบริเวณที่บวมแล้วได้ยินเสียงกรอบแกรบ	และตายเฉียบพลัน	

ภายใน	12-48	ชั่วโมง	หลังแสดงอาการ	ซึ่งการระบาดครั้งนี้พบว่า	มีโคเนื้อที่แสดงอาการดังกล่าว	และมี

บางตัวที่ตายเฉียบพลันโดยไม่มีอาการบวมของกล้ามเนื้อแต่ผลตรวจพบเชื้อ	Clostridium chauvoei	สัตว์

ท่ีตดิเช้ือในระยะแรกสามารถรกัษาด้วยยาปฏิชวีนะ	 แต่การรักษามกัไม่ได้ผลในสตัว์ทีต่ดิเช้ือและแสดงอาการ

ป่วยรุนแรง	(Robson	and	Wilson.,	2007)	โรคแบล็กแลกสามารถป้องกันได้ด้วยการท�าวัคซีน	(Wendy	

et al.,	2015)	การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ตัวอย่างจากซากสัตว์	ได้แก่	กล้ามเนื้อบริเวณ

ที่มีการอักเสบ	กล้ามเนื้อหัวใจ	ตับ	ม้าม	และควรเก็บตัวอย่างเลือดจากหัวใจ	ของเหลวสีด�าคล�้าบริเวณที่

อักเสบบวมเพื่อแยกเชื้อสาเหตุของโรคแบล็กเลก	ออกจากเชื้อ	Clostridium septicum	ซึ่งเป็นสาเหตุของ

โรคแบล็กเลกเทียม	ในสัตว์มีชีวิตเน้นเฝ้าระวังทางอาการ	และสามารถเก็บตัวอย่างเลือดในขณะที่สัตว์

แสดงอาการป่วย	ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้

	 โรคติดต่อระหว่างสตัว์และคนทีพ่บ	ได้แก่	บรูเซลลา	เมลอิอยด์	แซลโมเนลลา	สเตรปโทค็อกคัส	

และพิษสุนัขบ้า	เป็นต้น	ซึ่งในปี	2561	พบผู้ป่วยด้วยโรคบรูเซลลา	สเตรปโตค็อกคัส	และพิษสุนัขบ้า	ซึ่ง

ผู้ป่วยด้วยโรคบรูเซลลา	เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ	สันนิษฐานว่า	ผู้ป่วยติดเชื้อมาจากแพะที่เลี้ยง	ซึ่ง

ผลการตรวจโรคบรูเซลลาในแพะ	 จ�านวน	 22	 ตัว	 พบแพะให้ผลบวกต่อการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคบรู

เซลลา	จ�านวน	8	ตัวอย่าง	โดยวิธี	RBT	ยืนยันด้วยวิธี	CFT	ให้ผลบวกจ�านวน	3	ตัวอย่าง	ซึ่งกรมปศุสัตว์

ด�าเนินการควบคุมโรคโดยการท�าลายแพะฝูงดังกล่าว	และเก็บตัวอย่างอวัยวะและต่อมน�้าเหลืองเพาะแยก

เชื้อและ	PCR	ผลการตรวจพบเชื้อ	B. melitensis	จากต่อมน�้าเหลืองจ�านวน	5	ตัว	ทั้งนี้การติดต่อของโร

คบรูเซลลาในแพะ	ส่วนใหญ่ติดต่อทางเยื่อเมือกในระบบทางเดินอาหาร	แพะที่ติดเชื้อ	B. melitensis 

จะขับเชื้อออกมาปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	แพะเพศผู้เชื้อจะอยู่ที่อัณฑะ	ก้านอัณฑะ	ต่อมสร้างน�้าอสุจิ	และ

ท่อน�าน�้าเชื้อ	ท�าให้อวัยวะสืบพันธุ์อักเสบ	ส่วนแพะเพศเมีย	เชื้อ B. melitensis	จะอยู่ในอวัยวะสืบพันธุ์

และตัวอ่อน	 เชื้อบรูเซลลาในปศุสัตว์ติดต่อสู่คนได้	 ส่วนใหญ่ติดจากการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง	 หรือ

การบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่ปนเปื้อนและไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ	สัตว์ที่เลี้ยงควรมีการตรวจโรคเป็นประจ�าทุกปี
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	 โรคสเตรปโตค็อกคัส	มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย	Streptococcus suis	 ในปีที่ผ่านมาพบผู้

ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการบริโภคเนื้อหรือผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ปรุงไม่สุก	 ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของการ

ระบาดของเชื้อนี้	ซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อ	มักพบภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ	เยื่อบุหัวใจอักเสบ	ข้ออักเสบและปอด

อักเสบ	(Segura,	2009)	โดยอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่หายจากภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ	คืออาการ

หูหนวกซึ่งมีความรุนแรงแตกต่างกัน	และส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาให้หายได้	การป้องกันโรคที่ดีที่สุด	คือ	

การบริโภคผลิตภัณฑ์สุกรปรุงสุก	(สาวิตรี	และคณะ,	2561)

	 โรคพิษสุนัขบ้า	พบผู้ป่วยเป็นเด็กชาย	อายุ	2	ปี	สัญชาติพม่า	ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวด้วย

อาการไข้	 ชักเกร็ง	 มีอาการหวาดผวาเป็นพัก	 ๆ	 จากการซักประวัติเพิ่มเติม	 ผู้ป่วยมีประวัติถูกสุนัขไม่มี

เจ้าของกัดเมื่อประมาณ	 1	 เดือนที่ผ่านมาและไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 ส�าหรับการตรวจโรค

พิษสุนัขบ้าในสัตว์ปี	 2561	 ศวพ.	 ภาคเหนือตอนล่าง	 รับตัวอย่างตรวจชันสูตรโรคและตัวอย่างโครงการ

เฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	 จ�านวน	 1,027	 ตัวอย่าง	 ผลการตรวจพบโรค

พิษสุนัขบ้า	25	ตัวอย่าง	เป็นสุนัข	22	ตัวอย่าง	และแมว	3	ตัวอย่าง

ตารางที่ 1	โรคส�าคัญที่ตรวจพบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง	ปีงบประมาณ	2561

ชนิดสัตว์ โรคส�าคัญที่ตรวจพบ จ�านวนที่ตรวจพบ

สัตว์เคี้ยวเอื้อง Blackleg 6

Brucellosis 5

FMD	type	O 11

Melioidosis 6

Anaplasmosis 70

Theileriosis 23

Trypanosomiasis 2

สัตว์ปีก Aspergillosis 1

Infectious	bronchitis 2

New	duck	syndrome 7

Salmonellosis 17

สัตว์กระเพาะเดี่ยว Classical	swine	fever 2

Porcine	circovirus 1

Salmonellosis 1

Streptococcosis 1

Rabies 25



Integrative Veterinary Medicine 111

ภาพที่ 1		ร้อยละของตัวอย่างส่งตรวจทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์	ณ	ศวพ.	ภาคเหนือตอนล่าง	

	 ปีงบประมาณ	2561	แยกตามชนิดตัวอย่าง

ภาพที่ 2	 ร้อยละของตัวอย่างส่งตรวจทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์	ณ	ศวพ.	ภาคเหนือตอนล่าง	

	 ปีงบประมาณ	2561	แยกตามชนิดสัตว์
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