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“กินอยางไรใหปลอดภัยจากโรคท่ีมากับอาหาร”
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โครงการ (ห)มา ซีเอ็มยูโครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู
มารมาร่่วมมือดูแลสุนัขชุมชนของ มช. กันเถอะวมมือดูแลสุนัขชุมชนของ มช. กันเถอะ

สw.ญ.กฤตกานดา กิรติธนโอฬาร
สัตวแพทย์ประจําโครงการ

ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิค: kira.olan@gmail.com

 “สนุขัชมุชน” อาจจะเปนศพัทใหมในประเทศไทย 
แตทราบหรือไมวา ศัพทคําวา Community dogs หรือ สุนัขชุมชน 

ซึง่หมายถึง สนุขัท่ีอาศยัอยูในอาณาบริเวณเดียวกันกับกลุมคนท่ีรวมกัน
เปนสังคมขนาดเล็กและมีผลประโยชนรวมกันนั้น เปนคําศัพท
ที่กําเนิดขึ้นมาในตางประเทศไดหลายปแลว เนื่องจากการคํานึงถึง
สขุภาพและสวสัดิภาพของสนุขัจรจดั (สนุขัจรจดั หมายถงึ สนุขัไรเจาของ 
รอนเรและไมมีที่อยูเปนหลักแหลง) จึงมีการดูแลรวมกันของสมาชิก
ในชุมชนที่อาศัยในอาณาบริเวณนั้น ทําใหสุนัขกลายเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชนไปโดยปริยาย
 ดังน้ัน สุนัขชุมชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงหมายถึง 
สุนัขที่อาศัยในพ้ืนที่สาธารณะของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
เชียงใหม โดยมีคณาจารย บคุลากร นกัศึกษา และบุคคลท่ัวไป ทีท่าํงาน 
เรยีน หรอืใชชวีติสวนหนึง่อยูในรัว้มหาวทิยาลยัเปนผูดแูล และกอใหเกดิ
การจัดตั้ง “โครงการจัดการปญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
แบบมีสวนรวมจากชุมชนอยางยั่งยืน” ภายใตการดําเนินงานของ
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ สํานักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งจะเปนสวนสําคัญในการดูแล
ดานสุขภาพและสวัสดิภาพของสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมตามหลักสากล โลโกโครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู ที่พิมพลงบนดานหลังเสื้อประจําโครงการ

สุนัขที่อาศัยอยูในพื้นที่สาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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 โครงการจัดการปญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
แบบมีสวนรวมจากชุมชนอยางยั่งยืน หรือ Management of Dogs 
in Chiang Mai University with Community Participation 

for Sustainability Project สามารถเรียกช่ือสั้นๆ ตามอักษรยอ
ในภาษาอังกฤษไดวา MaCMU Project หรือ โครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู 
เปนโครงการทีต่องอาศยัความรวมมอืจากหลากหลายหนวยงานในสงักดั
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี

 สรางความเขาใจและความรวมมือกนัในการจดัการท่ีถกูตอง
 กับสุนัขชุมชน

 สรางทัศนคติที่เปนบวกเกี่ยวกับสุนัขในเขตมหาวิทยาลัย
 เชียงใหม

 อบรมใหความรูแกผูที่เก่ียวของกับการจัดการดูแลสุนัข 
 ทั้งในดานพฤติกรรม สุขภาพ และโรคติดตอจากสัตวสูคน 

 ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสนุขัใหเปนมติร จนกระทัง่สามารถจบั
 บังคับได

 จดัใหมกีารข้ึนทะเบียนประวัต ิฝงไมโครชิพ และสวมปลอกคอ
 ระบุพฤติกรรมของสุนัขทุกตัว

 บรกิารฉดีวคัซนี ตรวจสขุภาพและปองกนัปญหาดานสขุภาพ
 ของสุนัข

 ควบคุมประชากรสุนัขดวยการผาตัดทําหมัน ทั้งในเพศเมีย

 และเพศผู

 กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกับสุนัขที่เขามาใหมในพ้ืนที่

 สาธารณะของมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝายกายภาพและส่ิงแวดลอม 
เปนประธานในพิธีเปดตัวโครงการ และ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร เปนผูกลาวรายงาน

พิธีมอบของที่ระลึกจากผูสนับสนุนแกผูแทนหนวยงานและคณะตางๆ

 ผลจากการดําเนินโครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู นอกจากจะชวย
ดูแลเร่ืองสุขภาพและสวัสดิภาพของสุนัขชุมชนในเขตมหาวิทยาลัย
เชียงใหมแลว ยังสามารถชวยลดปญหาตางๆท่ีเกิดจากสุนัขไดอีกทาง
หน่ึงดวย เชน ลดปญหาการกอความสกปรก การกอเหตุเดือดรอน
รําคาญ การทําลายขาวของ และการกัดทํารายผูคน ซึ่งจะชวยลดอุบัติ
การณของการติดตอโรคจากสัตวสูคน เชน โรคพิษสุนัขบา ได ในทาง
กลับกัน สุนัขไมไดเปนสัตวที่คอยแตสรางปญหาเทานั้น แตยังสามารถ
ทําประโยชนใหแกชุมชนไดอีกดวย ไมวาจะเปน การสอดสองดูแลและ
ปองกันคนแปลกหนาทีเ่ขามาในพ้ืนทีข่องมหาวิทยาลัย การกําจัดสตัวมี
พิษ เชน งู แมงปอง และตะขาบ รวมถึงการควบคุมประชากรหนูที่เปน
พาหะนําโรคสัตวสูคน เชน โรคฉี่หนู และกาฬโรค เปนตน 

 ดังนั้น จะเห็นไดวาการจัดการสุนัขชุนชนตามแนวปฏิบัติ
ของโครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู จึงเอื้อประโยชนตอคนในชุมชนมากกวา
การจัดการสุนัขในรูปแบบอ่ืน เชน การกําจัดสุนัขออกนอกพ้ืนท่ี หรือ
การนาํสนุขัไปเลีย้งในสถานพักพงิสาํหรบัสตัว เนือ่งจากเม่ือกาํจดัสุนขั
กลุมเดิมออกไปนอกพ้ืนที่แลว ไมนานก็จะมีสุนัขกลุมใหมเขามาอยู
แทนที่ เหตุเพราะมหาวิทยาลัยมีขนาดใหญ ไมมีรั้วกั้นที่มิดชิด มีแหลง
อาหารและสถานท่ีหลบภัย จงึทาํใหสนุขัเลือกท่ีจะอาศัยอยูในพ้ืนทีข่อง
มหาวทิยาลยัเชียงใหมมากกวาทีจ่ะเรรอนอยูภายนอก สวนสถานพกัพิง
สําหรับสัตวก็มีวัตถุประสงคหลักในการดูแลสัตวไรเจาของที่พิการหรือ
เจบ็ปวยจนไมสามารถชวยเหลอืตวัเองได และสตัวทีร่อรบัการอปุการะ

จากเจาของรายใหม ซึง่สถานพกัพงิแตละแหงสามารถรองรับสนุขัไดใน
จาํนวนจาํกดั การนาํสนุขัไปเลีย้งยงัสถานพกัพงิในจาํนวนทีม่ากเกนิไป

ยอมถือเปนการผลักภาระใหแกองคกรอ่ืนได
 ทั้งนี้ โครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู ไดเปดตัวโครงการในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2559 และไดดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัด
อบรมเสวนานํารองเพ่ือใหความรูแกบคุลากรและนักศึกษาในหนวยงาน
และคณะตางๆ เชน สาํนักงานมหาวทิยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร และ
คณะวิทยาศาสตร เปนตน ซึง่ไดรบัความรวมมือรวมใจจากทุกหนวยงาน
เปนอยางด ีและยงัไดดาํเนนิการประชาสัมพนัธโครงการอยางสมํา่เสมอ
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ผูเขารวมกิจกรรมอบรมเสวนา ณ สํานักงานมหาวิทยาลัย

การสาธิตการเขาหาสุนัข ณ สํานักงานมหาวิทยาลัย การสาธิตการฝกสุนัขใหปฏิบัติตามคําส่ัง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร

ผูเขารวมกิจกรรมอบรมเสวนา ณ คณะวิทยาศาสตรการสาธิตการเขาหาสุนัข ณ สํานักงานมหาวิทยาลัย

ผานเฟซบุคเพจช่ือ “โครงการจัดการปญหาสุนขั มช.” ซึง่ใชเปนชองทาง

ในการแลกเปล่ียนความคิดเหน็เกีย่วกบัจดัการปญหาสนุขัในแตละหนวยงาน
ไดอีกดวย และลาสุดทางโครงการไดจัดกิจกรรมใหรวมสนุกกัน

กับแคมเปญท่ีมีชื่อวา “ผูกมิตร-เซลฟ กับหมาดีๆใน มช.” โดยสามารถ

ติดตามรายละเอียด กติกา และของรางวัลไดจากเพจดังกลาว
 สําหรับเปาหมายในระยะยาวของโครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู 
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การสาธิตการมัดปากสุนัขเพื่อจับบังคับอยางถูกวิธี 
ณ คณะวิทยาศาสตร

โตะลงทะเบียนและแจกของท่ีระลึกแกผูเขารวมกิจกรรมอบรมเสวนา

ปายประชาสัมพันธกองทุนสงเคราะหสัตวในพระอุปถัมภฯ

หากโครงการนี้เปนประโยชนและไดรับการตอบรับจากชุมชนภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนอยางดีแลว ก็จะขยายกิจกรรมสูชุมชนอ่ืน
ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหมเพือ่นาํรองเปน “เชยีงใหมโมเดล” และกระจาย
สูชุมชนอื่นทั่วประเทศตอไป ซึ่งทางโครงการก็หวังผลใหคนในชุมชนฅ
ที่อาศัยอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและสุนัขในแตละชุมชนน้ัน
อยูรวมกันไดอยางเปนสุข ปลอดภัย และย่ังยืนตลอดไป

บรรณานุกรม
Butcher R. and Keuster T. (2013) Dog-Associated Problems 
 affecting Public Health and Community 
 Well-being. Dogs, Zoonoses and Public Health, 
 24-42.

 หากทานผูอานมีความประสงคจะรวมเปนสวนหน่ึง
ในการสนับสนุนโครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู สามารถทําได
ผาน 2 ชองทาง ดังนี้ 

 สมทบทุนในรูปแบบทุนทรัพย เพือ่ใชในนามกองทุน
สงเคราะหสัตวในพระอปุถมัภ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เลขท่ีบัญช ี
667-400434-3 ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัย
เชียงใหม

 สมทบทุนในรูปแบบอาหารและขนมสําหรับสุนัข 
เพื่อใชฝกสุนัขใหเปนมิตรและเช่ือฟังคําส่ัง เน่ืองจากอาหาร
เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติตามคําส่ัง

 โดยท้ังสองชองทาง ทานสามารถแสดงความจํานง
ผานทางคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และทางคณะจะทําหนังสือขอบคุณสงใหทานในลําดับถัดไป
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 ถาเปรียบหนาตา ผิวพรรณ ทรงผม เปนรูปลักษณ
ภายนอกที่คนเราใหความดูแลเอาใจใส สรรหาผลิตภัณฑตางๆ มาดูแล
ปรนนิบตัผิวิและเสนผมไมวาหญงิหรอืชาย ลกัษณะภายนอกบงบอกถึง
สุขภาพภายในของเขาเหลานั้นดวย สุนัขก็เชนกัน ผิวหนังและเสนขน

เปรียบเสมือนรูปลักษณภายนอกที่ดึงดูดใจทั้งผูเลี้ยงและผูพบเห็น 
อีกท้ังสุขภาพผิวหนังและเสนขนบงบอกถึงสภาพรางกาย สุขภาพและ
การดูแลเอาใจใสของเจาของอีกดวย คุณรูหรือไมวาสุขภาพผิวหนัง
และเสนขนของสุนัขนั้นสามารถบงบอกสัญญาณของสุขภาพรางกาย
ภายในที่มองขามไมได สุขภาพภายในท่ีแข็งแรงสมบูรณ ผิวหนัง
ก็มักจะชุมชื้นเตงตึง เสนขนมันวาว แตหากสุนัขมีสุขภาพออนแอ 
ไมวาจะขาดสารอาหาร ระบบการทํางานของรางกายบกพรองหรือ
ระบบฮอรโมนที่ไมสมดุล ก็สงผลถึงสภาพผิวภายนอกที่ผิดปกติไป 
อาจพบผิวแหงหยาบ มกีารตดิเชือ้งาย ตลอดจนเสนขนกอ็าจมกีารรวง
ผิดปกติ ซึ่งเปนเรื่องที่มองขามไมได  
 ผิวหนังเปนอวัยวะที่ใหญที่สุดของรางกาย ผิวหนังปกคลุม

หอหุมรางกายและทําหนาทีป่กปองรางกายจากความรอนและส่ิงแวดลอม
ตางๆ ชวยควบคมุอณุหภมูขิองรางกายใหคงที ่เปนทีก่กัเกบ็นํา้และไขมนั 

มีปลายประสาทรับรูความรูสึก ปองกันการสูญเสียน้ําและความชุมชื้น 
ปองกันไมใหเช้ือโรคเขาสูรางกาย เราสามารถเร่ิมตนการดูแลผิวหนัง
และเสนขนอยางสม่ําเสมอไดอยางงายๆ ดวยการเลือกใชผลิตภัณฑ
แชมพูดูแลเสนขนและผิวหนังท่ีเหมาะสมกับสภาพผิวตัวอยาง เชน 

 สุนัขที่มีผิวแพงาย : สภาพผิวหนังที่แพงายอาจเกิดข้ึนที่
ตัวสุนัขเอง อาจเปนผลจาก พันธุกรรม สุนัขบางสายพันธุมีความไว
ตอสิง่แวดลอมเปนพเิศษ ดงันัน้ ลกัษณะผิวหนังภายนอกอาจคอนขางบาง 
มสีชีมพปูนแดง เกดิผดผ่ืนไดงาย เหนีย่วนําใหเกดิการตดิเชือ้ไมวาจะเปน
แบคทเีรยี เชือ้ราและยสีตแทรกซอนบอยๆ ตองไดรบัการดแูลอยางใกลชดิ 
ผลิตภัณฑที่เลือกใชควรเปนสูตรออนโยน ไมผสมสารเคมี เปนตน

 สนุขัทีม่ผีวิหนังทัว่ไป : สขุภาพผิวหนังทัว่ไปคอนขางแข็งแรง 
แตหากละเลยการดูแลเอาใจใสกส็ามารถทําใหเกดิรอยโรคทางผิวหนัง
การดแูลผวิหนงัและเสนขนสามารถเลอืกใชผลติภณัฑทัว่ไปสาํหรบัสนุขั

การดูแลสุขภาพผิวหนัง
และเส้นขนเบื้องต้นในสุนัข

สพ.ญ.ณัฐวัณณ์ ศรีฟ้าวัฒนา
คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนัง โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิค : nuttawan.p@cmu.ac.th

 สุนัขที่มีผิวหนังมันเยิ้ม ผิวหนังคอนขางมัน :  ลักษณะ

ผวิหนังเชนนี ้เราไมอาจละเลยไดเชนกัน อาจตองรีบปรกึษาสัตวแพทย 
เน่ืองจากผิวหนังที่มันเย้ิมน้ันอาจบงบอกถึงลักษณะของรอยโรค
ทางผวิหนงัไดโดยเฉพาะการตดิเชือ้ ดงันัน้การเลอืกใชผลติภณัฑแชมพู
ควรตองเปนแชมพูในกลุมยารักษาโรคท่ีสัตวแพทยแนะนํา

 สุนัขที่มีผิวหนังแหง : ผิวหนังของสุนัขที่แหงอาจเกิดได
หลายสาเหตุไมวาจะเปนการเกิดจากการติดเช้ือหรือการจัดการท่ีไมถกูวธิ ี

ผลิตภัณฑที่เลือกใชควรมีสวนผสมของวิตามินหรือโอตมิลล เปนตน

 นอกจากสภาพผิวภายนอก สิ่งท่ีเราไมอาจมองขามไดคือ

การดูแลจากภายใน นอกจากดแูลสุขภาพทัว่ไปใหแขง็แรง การดแูลเร่ือง
โภชนาการ การเสริมสราง วิตามินและแรธาตุ จะชวยสงเสริมสุขภาพ
ผิวหนังและเสนขนใหแข็งแรงและดูสวยงามไดเชนกัน ตัวอยางเชน
 กรดไขมันจําเปน ( Essential Fatty Acids) ซึ่งมีบทบาท
สําคัญในการปองกันและรักษาโรคผิวหนัง เชน ชวยควบคุมภาวะ
การอักเสบท่ีผิวหนัง อีกทั้งยังมีบทบาทตอการเจริญเติบโตและ
การทํางานตางๆของเซลล กลามเน้ือ ผิวหนัง เสนประสาท เปนตน 
กรดไขมันเหลานี้รางกายไมสามารถสังเคราะหขึ้นมาเองได จําเปน
ตองไดรับจากอาหารเทานั้น กรดไขมันจําเปนแบงไดเปน 2 กลุมใหญ 
ไดแก กรดไขมันโอเมกา-3 เชน Alpha-linolenic acid จากเมล็ดเฟลกซีด 
คาโนลา และถั่วเหลือง Eicosapentaenoic acid (EPA) และ 
Docosahexaenoic acid (DHA) จากปลาทะเลน้ําลึก มีประโยชน
ในการชวยกระตุนการสรางสารพรอสตาแกลนดนิส (Prostaglandins) 

ที่เกี่ยวของกับการอักเสบ สามารถใชรวมกับการรักษาโรคผิวหนัง
ทีเ่กิดจากการแพทีก่อใหเกิดอาการคันได ทัง้ยงัลดความเส่ียงการกอมะเร็ง

และโรคหัวใจอีกดวย กรดไขมันโอเมกา-6 เชน Linoleic acid 
จากเมล็ดขาว ดอกคําฝอย ทานตะวันเปนตน Arachidonic acid 
จากไขมันสัตว ไขแดง และปลาบางชนิด  Gamma linolenic acid 
จากน้ํามนัโบราจ นํา้มนัอฟีนิง่พริมโรส และ Dihomogamma linolenic acid 
จากเคร่ืองในสัตว เปนตน กรดไขมันเหลานี้มีสวนชวยทําใหผิวหนัง
มีสุขภาพดี เปนกลไกของการสงผานสารบริเวณเซลลชั้นผิวหนัง
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และมีสวนในการผลัดเซลล การขาดกรดไขมันดังกลาวทําใหพบ
ความผิดปกติทางผิวหนังได เชน ผิวหยาบแหง มีสะเก็ดรังแค ขน
รวง แตหากมีการสะสมกรดไขมันมากเกินไปก็จะไปขัดขวางกระบวน
การทํางานของชั้นหนังกําพรา การผลัดเซลลผิวที่ผิดปกติก็อาจนําไปสู
การติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังตามมา
 สงักะสี (Zinc) เปนแรธาตทุีส่าํคญัเกีย่วของกบัการยอยสลาย
กรดไขมัน เสริมสรางการทํางานของเอนไซมของกรดไขมันใหทํางาน
ดีขึ้น สรางโปรตีนและกระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน สุนัขบาง
สายพันธุมีลักษณะพันธุกรรมท่ีผิดปกติทําใหขาดสังกะสี เชน ซามอยด 
มาลามุท และฮัสกี้ เปนตน อาการทางผิวหนังเมื่อขาดแรธาตุชนิดนี้
มกัพบสะเกด็รงัแคโดยเฉพาะรอบดวงตา ปาก คาง อวยัวะเพศ ขนหยาบ 
บางรายอาจมีอาการคันรวมดวย อยางไรก็ตาม หากไดรับสังกะสี
มากเกินไปก็อาจมีผลกับระบบทางเดินอาหารได
 วิตามินอี (Vitamin E) เปนสารตานอนุมูลอิสระ ทําหนาที่
ปองกันปฏิกิริยา oxidation ของกรดไขมัน นอกจากนั้นวิตามินอี

มีบทบาทเปนสารตานการอักเสบไดดวย เม่ือสุนัขไดรับวิตามินอี
อยางสม่ํา เสมอจะชวยใหผิวหนังมีสุขภาพดีและเสริมสรางระบบ
ภูมิคุมกันของรางกายดวยอีกทางหนึ่ง วิตามินอีในธรรมชาติไดมาจาก
ถัว่เหลือง จมูกขาวสาลี นํา้มนัพชื และไข เปนตน ในสุนขัท่ีขาดวิตามินอี
มกัพบวาผวิหนังจะแหง เปนสะเก็ด ผวิหนงัแดง และมกีารติดเชือ้ไดงาย
 วิตามินซี (Vitamin C) กรดแอสคอรบิคมีคุณสมบัติ
และทําหนาทีเ่ปนสารตานอนมุลูอสิระและปองกนัเซลลจากการถูกทาํลาย 
โดยเฉพาะผิวหนงัและเหงือก ชวยทาํใหผวิหนงัแขง็แรงสวยงามเชนกนั

รูป 1 ลักษณะผิวหนังมันเยิ้ม เกิดจากการติดเชื้อ รูป 2 ผิวหนังหนาตัว และมีสะเก็ด

 อยางไรก็ตาม นอกจากการดูแลจัดการดังกลาว
ขางตนแลวนั้น การดูแลสุขภาพรางกายของสุนัขก็มีผล
ตอผิวหนังและเสนขนเชนกัน สุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรง 
ก็แสดงออกทางผิวหนังและเสนขนภายนอกใหดดูตีามไปดวย  
แตหากสุนัขมีสุขภาพไมแข็งแรง ปวย หรือขาดการดูแล
ท้ังเรือ่งการจัดการและโภชนาการ ก็ทําใหผิวหนังหยาบกราน 
และขนรวงไดไมตางจากคน นอกจากน้ันสัญญาณตางๆ
ท่ีแสดงออกทางผิวหนังและเสนขน เก่ียวโยงไปกับการปวย
จากภายใน บางโรคสามารถสังเกตไดจากภายนอกเชน 
โรคในระบบฮอรโมน ความผิดปกติ หรือไมสมดุลของ
ฮอรโมนบางชนิด ไมวาจะเปนฮอรโมนเพศ ฮอรโมน
จากตอมไรทอ ทําใหขนรวง เหน่ียวนําการติดเชื้อ 
ท้ังไรขี้เรื้อนขุมขน แบคทีเรีย หรือยีสต ซึ่งโรคเหลาน้ี
อาศัยการตรวจสุขภาพอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นหากพบวา
สุนัขทีเ่ล้ียงมีปญหากวนใจ จากอาการทางผิวหนัง คนั ขนรวง 
ผ่ืนแดง ติดเช้ือ ตุมสิว ผิวหนังบางหรือหนาตัวผิดปกติ 
ควรรีบปรึกษาสัตวแพทย 

1 2



8 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพ่ือชุมชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

รูป 5 ขนรวงและผิวหนังที่เปลี่ยนสีจากโรคผิวหนัง

รูป 3 ขนรวงประปราย จากผิวหนังที่แพงายและเกิดการติดเชื้อ

รูป 4 ลักษณะขนรวงจากระบบฮอรโมนที่ผิดปกติ

บรรณานุกรม
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รูป 1-2 สุนัขที่มีพฤติกรรมกาวราวและมีทาทีระแวง ทาทางท่ีสังเกตได
คือสุนัขจะจองตรงมาที่เปาหมาย มีการขูและเหาสงเสียง 

หางลูเขาขางลําตัว

สุนัขโหดจริงหรือ?
มาเขาใจจิตวิทยา

และพฤติกรรมของสุนัขกันเถอะ
อ.สพญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิค : pitchaya.matchi@cmu.ac.th

 ปจจุบันเรามักจะไดรับฟงจากหนาขาวหรือสังคมออนไลน 
เกีย่วกบัเรือ่งปญหาสนุขักดัเดก็ ทาํรายคน หรอื ทาํลายขาวของของชาวบาน 
ซึ่งถือวาเปนปญหาที่มีความสําคัญ โดยเราพึงตระหนักถึงปญหาขอนี้ 
และเราพึงจดัการอยางไรกับปญหาน้ี เราจะเลือกแกปญหาน้ีโดยทําลาย
หรอืกาํจดัสนุขัเหลาน้ีไป หรอืพงึตระหนกัเรือ่งพรบ.คมุครองสตัว แลวเรา
จะจัดการกับปญหานี้อยางไรดี ดังน้ัน เรามาทําความเขาใจถึงจิตวิทยา
และพฤติกรรมของสุนัขกันกอน เพ่ือทําใหเราเขาใจถึงพฤติกรรมของ
สุนัขเหลานี้วาแทจริงแลวสุนัขมีความดุรายและเปนปญหาตอสังคม
จริงหรือไม โดยเม่ือเราเขาใจถึงพฤติกรรมของสุนัขแลวอาจชวยจัด
หรือปรับพฤติกรรมของสุนัขใหอยูรวมกับสังคมได  
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบปญหาทางดานพฤติกรรมสุนัข
ที่มีความกาวราวและดุราย โดยพบวาในปหนึ่งมีประชากรมากกวา 
1 ลานคนที่โดนสุนัขกัด บางบาดเจ็บ หรือ บางเสียชีวิต (Taphorn & 
Draper, 1991)
 สนุขัมสีายพนัธุกาํเนดิทีพ่ฒันาจากสตัวปา เปนสตัวทีม่หีลาย
สายพันธุ ซึ่งแตละสายพันธุก็จะมีลักษณะท่ัวไปและลักษณะเฉพาะท่ี

ตางกันไปและจัดเปนสัตวสังคม ซึ่งมีพฤติกรรมการจัดลําดับทางสังคม 
(Hierarchy) โดยมกีารจดัลําดบัสงูสุดจนถึงตํา่สุดในกลุม (Alpha-Beta) 

โดยวิวัฒนาการท่ีมาจากสุนัขปานั้น การจัดลําดับทางสังคมก็เพ่ือ
การอยูรอด สุนัขปาตองอยูรวมกันเปนฝูง เน่ืองจากมันเปนสัตวสังคม 

การอาศัยรวมกันจะตองรูตาํแหนงของตนในการลาเหย่ือนัน้ตองมีผูนาํ
และผูตาม โดยสามารถปรับเปล่ียนสถานะทางสังคมกันไดระหวางสุนขั

หรอืสมาชิกในครอบครัว โดยจะมีตวัทีเ่ดน (dominance) และตัวทีด่อย 
(subordinate) ภายในฝูงหรือภายในครอบครัว (van Kerkhove, 2004)

 สุนัขจะเรียนรูผานการสังเกต เลียนแบบ และลองผิดลองถูก 
จากการฝกสอนและสิง่แวดลอม ยกตวัอยางเชน มกีารใหรางวลั หรือ การ
ทาํโทษ ซึง่กระบวนการเรียนรูเหลานีจ้ะเริม่ตัง้แตแรกเกดิถงึลมืตาดโูลก 
(1-2 สัปดาห) ลูกสุนัขจะเรียนรูเกี่ยวกับการนอน กินนม และขับถาย 
พบวาลูกสนุขัเร่ิมแสดงพฤติกรรมการขมออกมา เชน การแยงกินนมแม 
และเม่ือลูกสุนัขสามารถท่ีจะมองเห็น ไดยินและเดินไดแลวนั้น 
รูจกัเลนและคาํราม และชวงสาํคัญทีส่ดุในชวง 3-14 สปัดาหแรกของชีวติ 
สนุขัจะเรียนรูเก่ียวกับสิง่แวดลอมภายนอกตางๆ และมีลกัษณะการขม

แบบลําดับชั้นจะเริ่มปรากฎและชัดเจนมากข้ึน ซึ่งชวง 3 เดือนแรกนี้
จะมผีลตอพฤตกิรรมของสนุขัในเวลาตอมา (Cynthia & Scott, 2005)
 พฤติกรรมของสุนัขแบงออกเปน 2 ประเภท คือ พฤติกรรม
โดยสัญชาตญาณ: สามารถแสดงออกมาไดเองโดยสัญชาตญาณ เชน 

การเอาตัวรอด การสืบพันธุ ซึ่งควบคุมโดยพันธุกรรมเปนหลัก และ 
พฤติกรรมท่ีไดจากการเรียนรู: เปนสิ่งที่สัตวจะตอบสนองออกมา
เมือ่มปีระสบการณหรอืเรียนรูกบัเหตุการณนัน้ๆ มากอน (Hammerle 
et al., 2015) ซึ่งจากปญหาหลักที่พบจากพฤติกรรมของสุนัขคือ 
พฤติกรรมกาวราวหรือดุราย (Aggression Behavior) พฤติกรรม
กาวราวเปนพฤติกรรมทีแ่สดงถงึการทาํลาย ทาํราย สิง่ของ หรอืบคุคล 
ความกาวราวอาจบงไดถงึการแขงขนัระหวางสมาชิกในสายพันธุเดยีวกัน
หรอืตางสายพนัธุ ซึง่พฤตกิรรมกาวราวนีม้สีวนในกระบวนการเอาตวัรอด
ของสัตว ซึ่งยังคงพฤติกรรมที่อยูในพันธุกรรมที่ถายทอดจากรุนสูรุน 

 กรณีที่สุนัขมีพฤติกรรมกาวราวนั้น ทาทางท่ีสังเกตไดคือ 
หจูะต้ังตรง ขนหลังและคอจะยกข้ึน และสุนขัจะจองตรงมาท่ีเปาหมาย 
ริมฝปากยกขึ้นแยกเขี้ยวอยางชัดเจน หรือมีการขูและเหาสงเสียง 
(รูปที่ 1-2) ซึ่งจะตรงขามกับพฤติกรรมเปนมิตร (กลิ้งตัว, ยอตัว, 
เปนมิตร, ทําความสะอาดขนตัวเอง) (รูปที่ 3-4) ซึ่งพฤติกรรมกาวราว
มีปจจัยมาจากหลายอยาง เชน เพศ, อายุ, ขนาดสุนัข, ฮอรโมน, 
ความรูสึกหิว หรือสุขภาพของสุนัข รวมถึง สิ่งแวดลอม และการเลี้ยงดู 
(Taphorn & Draper, 1991)

1
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 การจําแนกชนิดความกาวราว (Aggression Classifi ed) 
แบงออกได 5 ประเภท

1. ผูลา/Predatory – สนุขัมพีฤตกิรรมการลาและจูโจม กดั กรณกีาวราว 
ไลลา วิ่งเขาหาวัตถุที่เคลื่อนท่ี เชน คน สัตว หรือ อุปกรณที่มี
การเคลื่อนที่ โดยหากเหย่ือมีการสงเสียงรองหวาดกลัว หรือ รองไห 
จะเปนการกระตุนพฤติกรรมกาวราวนี้ได 
2. แสดงอาณาเขต หรือแสดงความเปนเจาของ/Possessive 
– สนุขัจะดูปกตแิตเมือ่มบีคุคล สตัวนัน้ๆ เขามายุงในเขตของตน อาหาร 
ของเลน หรือวัตถุของเขา สุนัขก็จะแสดงพฤติกรรมกาวราวออกมาได
3. การปองกัน/Protective – สุนัขจะแสดงพฤติกรรมกาวราว
เมื่ออยูในเขตบาน สมาชิกของตน โดยสุนัขจะมีการขู บุคคลหรือสัตว
ที่ลํ้าเขามา สุนัขที่ไดรับการทําหมันอาจจะสามารถลดพฤติกรรม
กาวราวนี้ลงได
4. กาวราวจากความกลัว/Fear Induced – สุนัขเกิดการกลัว
จากบุคคล สัตว สิ่งของที่กอใหเกิดการกระตุนพฤติกรรมกาวราวขึ้นได 
5. กาวราวทางออม/Redirected – สุนัขที่ถูกกระตุนใหกัดหรือขู
จากบคุคล หรอื สิง่ของหนึง่ แตเมือ่มกีารกนัการกดัหรอืหลบหลกีไปได 
สุนัขอาจจะทําหรือแสดงพฤติกรรมกาวราวไปที่ บุคคลอื่น หรือส่ิงของ
ที่อยูบริเวณใกลเคียงแทน (McCurnin, 1994)
 การวินิจฉัย (Diagnosis)

 การวินิจฉัยปญหาทางดานพฤติกรรมเราจะตองตัดสาเหตุ
ที่เกิดจากโรคทางการแพทยออก อาจสังเกตรวมถึงประวัติการรักษา

ทางอายุรศาสตร หรือศัลยศาสตรมากอน ดูคาเคมีเลือด complete 
blood count การตรวจปสสาวะ ฮอรโมน รังสีวินิจฉัย แมแต

การตรวจทางระบบประสาทรวมดวย หรอืประวตักิารไดรบัยาบางชนดิ
ซึ่งสามารถสงผลตอพฤติกรรมไดเชนกัน ยกตัวอยางเชน ความผิดปกติ
ของระบบตอมไรทอ (hypothyroidism) โรคติดเชื้อ (rabies) เนื้องอก
สมอง โรคตบั ความผดิปกตแิตกาํเนดิทางกรรมพนัธุ ภาวะการเจบ็ปวด 
(anal sacculitis, arthritis, otitis) นอกจากจะตัดปญหาเรื่องความ
เจ็บปวยที่จะแยกออกสาเหตุการสงผลตอพฤติกรรม ควรพิจารณาถึง
ประวตัพิฤตกิรรมของสนุขันัน้ รวมถงึการประเมนิความสมัพนัธระหวาง
สุนัขดวยกันและในครอกเดียวกันวามีพฤติกรรมกาวราวแสดงออกมา
หรือไม (G. Landsberg, 1990; G. M. Landsberg, 1990) 
 การรักษา (Treatments)
 พฤติกรรมการกาวราวนั้นสามารถรักษาใหหายหรือดีขึ้น
ไดจากสิ่งแวดลอมและการเล้ียงดูในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมน้ัน
เกีย่วของโดยตรงกับเจาของสุนขั โดยพฤติกรรมของสุนขัขึน้กับเจาของ 
เชน เจาของเปนคนเงียบขรึม นิ่ง สุขุม หรือเปนคนโมโหราย ทุบตี 
ลวนแลวสงผลตอพฤติกรรมของสุนัขใหมีแนวโนมเอียงไปทางนั้นๆ ได 
โดยเฉพาะชวงฤดูผสมพันธุ สุนัขจะมีพฤติกรรมความกาวราวมากขึ้น 
อาจเนื่องจากผลระดับฮอรโมนเพศทั้งในเพศผูและเพศเมีย หรือ
ผลทางสรีรวิทยา เชน ฮอรโมน Progesterone ที่สูงขึ้นในชวงตั้งทอง

หรอืใหนมลูกกส็ามารถคงระดบัใหสตัวมพีฤตกิรรมกาวราวได ผลการวจิยั
จากการทําหมันนั้นสามารถลดพฤติกรรมกาวราวลงไดในสุนัขเพศผู

รูป 3-4 สุนัขที่มีพฤติกรรมเปนมิตร สายหางไปมา วิ่งเขาหาทาทางแสดงถึงความเปนมิตร 
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บางตวั โดยมผีลลดระดบัฮอรโมน testosterone ในขณะทีก่ารทาํหมนั

ในเพศเมียนั้นยังไมสามารถลดอาการแสดงออกของความกาวราว
ตอคนได แตจากการศกึษาพบวา การใหฮอรโมน Progestin (megestrol 
acetate - OvabanTM) ที่ 2.2 มก/กก/วัน โดยการกินและใหตอเนื่อง
อีก 2 สัปดาหในปริมาณ  1.1 มก/กก/วัน นั้นพบวา ระดับฮอรโมนนี้
สามารถที่จะลดพฤติกรรมความกาวราวลงได เนื่องจากฮอรโมน 
Progestin สามารถท่ีจะลดระดับของ testosterone ในกระแสเลือดได 
นอกจากใหโดยการกินแลวสามารถใหโดยการฉีดไดแตขอพึงระวัง
ในการใชฮอรโมนนีค้อื ภาวะมดลกูเปนหนอง (pyometra) ในระยะเปนสดั
ของสุนัข, ในเพศผูเองก็ลดการผลิตอสุจิ, ลดการเลน หรือ ยังสงผลให
ซึมเศราตอสุนัขได (Wright, 1991) นอกจากการรักษาดวยฮอรโมน
สังเคราะหแลวยังมีการรักษาโดยรายงานจาก American Animal 
Hospital Association (AAHA) ในป 2015 ไดมีการเขียนการจัดการ
พฤติกรรมในสุนัขและแมวดวยการใชการรักษาพฤติกรรมกาวราว
ทางเภสัชวิทยา เชน ยา BZDs (benzodiazepine), SARIs (dual 

serotonin 2A antagonist/serotonin reuptake inhibitor), 
2A agonists, SSRIs (selective serotonin re-uptake inhibitors) 
หลังจากท่ีประเมินสภาวะกาวราวในสุนขัแลว ซึง่เปนกลุมยานอนหลับ 
คลายเครียด ชวยลดอาการเกร้ียวกราดหรือกาวราวของสัตวลงได 
ซึ่งออกฤทธิ์คลายกับกลุมฮอรโมน Serotonin ซึ่งยับยั้งการหลั่ง 
Dopamine, epinephrine หรือ norepinephrine แตการใหยาเหลา
นี้ในการรักษายอมพบผลไมพึงประสงคที่พบไดบอย ไดแก วิงเวียน 
คล่ืนไส เวียนศีรษะ ปากแหง ทองเสีย งวง (somnolence) ออนเพลีย 
ปวดทอง เกิดขึ้นได โดยการจะใหยาเหลานี้ในการรักษาเปน
ระยะเวลานานตอเน่ืองน้ันควรทําการตรวจสุขภาพสุนขัอยางสม่ําเสมอ
ทางหองปฏิบัติการรวมดวย หรือหลังจากท่ีใหยาเหลานี้พึงเฝาระวัง

อาการไมพึงประสงคภายใน 5 วันแรกที่ทําการใหยา ดังนั้นเจาของ
ควรปรึกษาสัตวแพทยผูเชี่ยวชาญในการรักษาโดยการใชยาเหลาน้ี 
(Hammerle et al., 2015) 
 ดังนั้นพบผลแทรกซอนมากมายที่สามารถตามมาจาก
การรักษาดวยยาลวนสงผลเสียตามมาน้ัน จึงใหพิจารณาถึง
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของสุนัขโดยตรงจะดีกวาหรืออาจพิจารณา
ใชยารวมดวยกรณีที่มีความจําเปน 
 จุดประสงคหลักคือการลดหรือกําจัดพฤติกรรมกาวราว
อันจะเกิดแกเจาของสุนัข เด็ก บุคคลอื่น หรือแมแตสัตวเลี้ยงดวยกัน 
โดยตองระบุถึงสาเหตุที่แทจริงที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวน้ัน
และเล่ียง ปองกนั ไมใหเกดิปจจยันัน้ๆ แกตวัสตัว โดยตองมีการฝกวนิยั
และสามารถส่ังแกเขาใหนั่ง หรือ รอ กอนที่จะไดสิ่งที่ตองการ 
โดยยอนกลับไปถึงการจัดลําดับขั้นของฝูงแกเขา โดยจากการ
ศึกษาไดทําการสํารวจประวัติการเล้ียงดูของสุนัขดวยแบบสอบถาม
การเล้ียงดูสุนัขแบบการลงโทษ และการฝกโดยการใหรางวัลแกสุนัข
จากเจาของสุนัขท้ังสิ้น 364 ตัว โดยการฝกสุนัขท่ีแตกตางกันนี้นั้น

สงผลตอพฤติกรรมสุนัขท่ีแตกตางกัน พบวา 66% เล้ียงแบบลงโทษ
โดยการใชเสียง (vocal punishment) 12% เลี้ยงแบบลงโทษ
โดยการใชตีหรือทางกายภาพ (physical punishment) 60% 
เลี้ยงแบบใหรางวัลโดยการช่ืนชม (praise-social reward) 51%
เลี้ยงแบบใหรางวัลดวยอาหาร และ 11% เลี้ยงแบบเลนกับเขา 
และเม่ือนํามาวิเคราะหถึงความเช่ือฟงของสุนัขแกเจาของพบวา
การเลี้ยงแบบใหรางวัลนั้นไดผลดีมากกวาการเลี้ยงแบบลงโทษ 
และปญหาจากพฤติกรรมสุนัขมักพบในกลุมที่เลี้ยงแบบลงโทษ
เปนสวนใหญ เน่ืองจากการเล้ียงดูแบบลงโทษนั้นเก่ียวของกับการเพิ่ม
แนวโนมใหสนุขัมปีญหาทางพฤตกิรรมกาวราวมากขึน้ (Hiby, Rooney, 
& Bradshaw, 2004) 
 จากการรักษาดวยการปรับพฤติกรรมน้ันให โดยสอนใหสนุขั
ไดเรียนรูจากเหตุการณเงื่อนไขตางๆ เชน การใหรางวัลเมื่อสุนัขทําดี
และถกูตอง การลงโทษเมือ่สนุขัทาํผดิ ซึง่สนุขัเองจะสามารถทีจ่ะเรยีนรู

ไดเองจากการสอนน้ี โดย สุนัขที่ยอมรับลําดับขั้นนี้ สุนัขจะยอมใหจับ 
ลูบหัว ตัว จนไปถึงปาก จมูก แตหากสุนัขไมยอมใหจับหรือสัมผัสตัว 
เรามี 2 ทางเลือกคือ หนึ่ง ดึงมือกลับ และถอยออกมาแตควรทําชาๆ 
และคางอยูเชนนัน้จนกวาสุนขัจะหยดุเหาหรอืขู  จากนัน้กค็อยๆ ยืน่มอื
ไปหาสุนัขชาๆ แตใหมีระยะหางเล็กนอย และเมื่อสุนัขยอมใหสัมผัส
กค็วรมรีางวลัใหแกสนุขั หรอื อกีวธิคีอืการลงโทษดวยเวลา (Time-Out 

Punishment) โดยวิธีนี้จะสามารถทําไดโดยมีพื้นที่แยกตางหาก 
โดยควรทําทนัทเีมือ่สนุขักระทําผดิ โดยมกีารขงั หรอื แยกออกจากกลุม 
แยกออกจากอาหาร นํ้า ของเลน ผูคน โดยพบวาแยกออกมา
เพียงแค 3 นาที ก็ถือวาเปนการลงโทษแกสุนัขและสุนัขก็จะสามารถ
เขาใจ เรียนรูวาเหตุการณบางอยางสุนัขกระทําแลวสุนัขจะไดรับ
การลงโทษ (Taphorn & Draper, 1991)
 การฝกสุนัขเบื้องตนคือ การรับคําสั่ง นั่ง หรือ หมอบลง 
แตถาเขายังไมยอมเชื่อฟงอาจจะใชกฎลงโทษดวยเวลา อาจจะขัง
ในหองหรือลามดวยโซ ปลอกคอโดยไมใหเลนกบัตวัอืน่ได แตถา 3 นาที
แลวยังไมยอมเงียบหรือนิ่งสงบ อาจเพิ่มเวลาไปอีก 30 วินาที 
และเราอาจจะพูดวา “ไมนารัก/Bad boy” ใหสุนัขจะรูวาเราไมชอบ 
ซึง่ขอดขีองการลงโทษดวยเวลา คอื สามารถทีจ่ะลดพฤตกิรรมกาวราว
ลงได โดยเฉพาะสุนัขพันธุใหญที่มีสายพันธุที่กาวราว โดยท่ัวๆไปแลว
การลงโทษดวยวิธีนี้สามารถใชไดผล 6 วันถึง 6 สัปดาห โดยเฉพาะ
การฝกต้ังแตยังเปนลูกสุนัขจะยิ่งไดผลไดดี โดยการฝกใหเปนเจานาย
และลูกนอง (Leader-Follower bond) ซึ่งลอตามการจัดลําดับข้ัน

ภายในฝูง (Bompadre & Cinotti, 2011) โดยส่ิงที่ควรระวัง
ในการฝกหดัสนุขัคอืการตหีรอืทาํรายทางรางกาย ควรหลกีเลีย่งเดด็ขาด 

เพราะมันจะทําใหเพิ่มพฤติกรรมความรุนแรงและสงผลตอพฤติกรรม
กาวราวแกสนุขัได แตกรณทีีจ่าํเปนตองลงโทษจริงๆ สามารถใชในกรณี

ที่มีการขูทํารายไดโดยตองลงโทษทันทีที่เขาทําผิด แตหากเราทําโทษ
โดยท้ิงชวงเวลาไปแลวจะเปนการเพ่ิมความกาวราวแกสุนัขได 
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ทางเลือกสดุทายคอืการการุณยฆาต (Euthanasia) แกสนุขัทีม่คีวามดุราย

และไมตอบสนองตอการฝกหรือไมตอบสนองตอการรักษาพฤติกรรม
กาวราวได โดยพิจารณาทางแกนี้เมื่อจําเปน เนื่องจากสุนัขเหลานี้
สามารถท่ีจะทําอันตรายแกเด็ก และบุคคลได 

 โดยสรุปแลวหากเราทําความเขาใจและสังเกตถึง
พฤติกรรมความกาวราวของสุนัขได โดยเริ่มจากทราบถึง
ตนเหตุหรือสาเหตุหลักในการกระตุนพฤติกรรมกาวราว 
จากประวัติการเล้ียงดู การรักษากอนหนา หรือ ปมหลัง
เหลาน้ัน เพื่อที่จะสามารถนําความเขาใจเหลาน้ีไปปรับใช
กับสัตวเล้ียงในบานของทานเอง นอกจากการจะดูแลใสใจ
ทางดานสุขภาพกายเบ้ืองตนของสุนัขแลว ยังจะตองดูแล
สุขภาพใจของสุนัขดวยเชนกัน หากเราทราบและเขาใจ
ถึงพฤติกรรมของสุนัขแลวนั้น ปญหาพฤติกรรมสุนัข
ดุรายจะยังจะเปนปญหาตอสังคมอีกหรือไมน้ันก็คงขึ้นกับ
การเล้ียงด ูความเอาใจใส และการมอบความรกัแกสัตวเล้ียง
ของทานเองแลว
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 ปลาสวยงามเปนสัตวเลี้ยงที่ไดรับความนิยม
ไมนอยไปกวาสัตวเลีย้งเปนเพ่ือนชนิดอืน่ เน่ืองดวยมีขอดหีลายประการ 
เชน ใหความรูสึกผอนคลายเวลาไดมอง มีสีสันที่สวยงามและรูปราง

หลากหลาย ปราศจากเสียงรบกวน ไมทาํลายขาวของ ไมทาํใหทีอ่ยูอาศยั
สกปรก และมรีาคาหลายระดบัใหเลอืกซือ้ต้ังแตราคาถกูไปจนถงึราคาแพง
ตามความชอบ อยางไรก็ตามการเลี้ยงปลาสวยงามหรือสัตวชนิดอื่น 
ยอมมีความตองการการดูแลเอาใจใสจากเจาของ หากเจาของ
ไมสามารถดูแลสัตวเลีย้งไดตามความเหมาะสมแลว ภาวะการเจ็บปวย 
หรือโรคตางๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมาได

 คลินกิสตัวนํา้ คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
เปนหนวยงานทีใ่หบรกิารรกัษาปลาปวย ซึง่ปลาทีเ่ขารับการรักษาแบงได
หลายชนิดไดแก ปลาคารพ ปลาทอง ปลามังกร ปลาหมอสี ปลาอื่นๆ 
หรือแมกระทั่งสัตวนํ้าอ่ืนๆ ที่ไมใชปลา เชน เตา ตะพาบและกบ 
โดยท่ัวไปแลวปลาแตละชนดิกจ็ะมีความเส่ียงในการเกิดโรคท่ีแตกตางกนั 
เนื่องจากมีความแตกตางกันในหลายดาน เชน พฤติกรรมการใชชีวิต 
ลักษณะทางกายวิภาคและความตานทานตอโรค
 โรคและอาการปวยแบงไดเปน 2 กลุมใหญ กลุมแรกคือ
กลุมโรคตดิเชือ้ ไดแก การตดิเชือ้แบคทเีรยี พยาธภิายนอก พยาธภิายใน 
ไวรัสและเชื้อรา กลุมที่สองคือกลุมโรคไมติดเชื้อ ไดแก คุณภาพนํ้า
ไมเหมาะสม การมีสารพิษปนเปอน การวายนํ้าผิดปกติ เนื้องอก
และอุบัติเหตุตางๆ เปนตน

 โรคติดเชื้อ (ภาพที่1) สาเหตุสวนมาก มักมาจากการติดเชื้อ
ระหวางปลาดวยกนัเอง ใชอปุกรณรวมกัน หรอืเกิดจากนํา้เนาเสยีทาํให

มีการเพิ่มจํานวนของเชื้อกอโรคในนํ้า การปองกันการเกิดโรคติดเชื้อ 
ผูเลี้ยงตองมีการจัดการที่ถูกสุขอนามัย เชน 

 การรักษาความสะอาดของน้ํา 

 มีการกักปลาใหมกอนเพื่อดูอาการหรือเพื่อกําจัดพยาธิ

กอนนําปลาเขามาเลี้ยงรวมฝูง 

 หากเลีย้งปลาหลายตูไมควรใชอปุกรณรวมกนัหรอืหากจะใช
ควรมีการฆาเชื้ออุปกรณดวยวิธีการที่เหมาะสมกอนใช  

 หม่ันสังเกตอาการปลา หากพบปลาปวยใหรีบทําการ
แยกปลาปวยออกหรือรีบทําการรักษา

ภาพที่ 1 ปลาที่ปวยดวยโรคติดเชื้อ (ก) ปลาคารพติดเชื้อแบคทีเรีย
ที่ผิวหนัง (ข) ปลาเสือตอติดเชื้อรา และ (ค) เชื้อโรคจุดขาวจากปลาทอง

ภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 100 เทา

ก

ข

ค
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การกักโรคปลาและการกําจัดพยาธิภายนอกเบ้ืองตน

 วิธีที่ 1 ใสเกลือในน้ําเลี้ยงปลาใหมีความเขมขน 3 พีพีที 
(เกลือทะเล 3 กรัมตอนํ้า 1 ลิตร) หากมีการเปล่ียนน้ําออกใหเติมเกลือ
เขาไปในอัตราสวนทีห่ายไป โดยคงความเขมขนนีไ้วอยางนอย 2 อาทิตย 

 วิธีที่ 2 ใสฟอรมาลินในนํ้าเลี้ยงปลาใหมีความเขมขน 
25 พีพีเอ็ม (0.025 ซีซีตอนํ้า 1 ลิตร หรือ 25 ซีซีตอนํ้า 1 ตัน) 
ทาํการเปลีย่นถายนํา้ไดตามปกตแิละใสฟอรมาลนิไปในปรมิาณเทาเดิม 
ทุกๆ 72 ชั่วโมง โดยใสอยางนอย 3 ครั้ง

 วิธีที่ 3 ใส Trichlorfon หรือ Dichlorvos ในน้ําเลี้ยงปลา
ใหมีความเขมขน 0.25 พีพีเอ็ม (0.25 มิลลิกรัมตอน้ํา 1 ลิตร หรือ 
250 มิลลิกรัมตอนํ้า 1 ตัน) ทําการเปล่ียนถายน้ําไดตามปกติและใส 
Trichlorfon หรือ Dichlorvos ไปในปริมาณเทาเดิม ทุก ๆ 7 วัน 
โดยใสอยางนอย 3 คร้ัง

สารเคมี อุปกรณ
ความ
เขมขน 
(ppm)

เวลา
ฆาเชื้อ 
(นาที)

คลอรีน Bleach ตาขาย 
ยาง

0.7 5

ตูปลา 
บอเลี้ยง

3.51 60

Calcium 
Hypochlorite

ตาขาย 
ยาง

40 5

ตูปลา 
บอเลี้ยง

285 60

Benzalkonium chloride อุปกรณ 200 60

ฟอรมาลิน อุปกรณ 10,000 15

ดางทับทิม อุปกรณ 10 30

 การฆาเชื้ออุปกรณ

 สามารถเลือกใชสารเคมีตามความเหมาะสมกับวสัดทุีต่องการ
ฆาเช้ือ ความเขมขนของสารเคมีและระยะเวลาที่ใชในการฆาเชื้อ 
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สารเคมี ความเขมขนและเวลาท่ีใชในการฆาเช้ือ  

 โรคไมติดเชื้อ (ภาพที่ 2) มีหลากหลายอาการและเกิดขึ้น
จากหลากหลายสาเหตุ ไดแก บาดเจ็บจากการกระโดดหรือกระแทก 
ถุงลมผิดปกติ บาดแผลจากการไลกัดกัน เนื้องอก ไฟช็อต คุณภาพนํ้า
ไมเหมาะสม 
 เนื่องจากโรคไมติดเช้ือ เกิดจากสาเหตุที่แตกตางกัน ดังนั้น
การปองกันรักษาจึงไมมีแนวทางเฉพาะ สิ่งที่เจาของควรทําคือ
ปรึกษาสัตวแพทยเพื่อใหสัตวแพทยไดวินิจฉัยและทําการรักษา
ตอไป

ก

ข

ค
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                  ถงึแมวาจะแบงกลุมโรคในปลาเปน 2 กลุมหลกั แตอยางไรกต็าม
ยังสามารถจําแนกยอยลงไปไดอีกมากมาย (ภาพที่ 3) จากขอมูลในป 
พ.ศ. 2558 พบวากลุมโรคติดเชื้อสวนมากจะพบการติดเชื้อแบคทีเรีย 
ปลงิใสและโปรโตซวัรอืน่ ๆ  เปนหลกั สวนในกลุมโรคไมตดิเชือ้พบภาวะ
ความผดิปกตขิองการวายนํา้และคณุภาพนํา้เลีย้งปลาไมเหมาะสมเปนหลกั 
ซึง่โดยท่ัวไปแลวปลาท่ีเขารบัการรักษาแตละเคสมักจะมีมากกวา 1 โรค 
ดังน้ันการตรวจวินิจฉัยจึงเปนขั้นตอนท่ีสําคัญ เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทาง
การรักษาที่ถูกตองและเหมาะสมในแตละเคส  

บรรณานุกรม
Stoskopf, M.K. (1993). Hospitalization. In: Fish Medicine. 
 Stoskopf, M.K. (editor). Mexico: W.B. Saunders.

ก ข

ง

ภาพที่ 2 ปลาที่ปวยดวยโรคไมติดเชื้อ (ก) ภาพถายรังสีของปลาทองที่ถุงลมขยายตัว (ข) ภาพถายรังสีของปลาทองที่มีแกสบรรจุในลําไส 
(ค) ภาพการผาตัดเนื้องอกที่ปากในปลานกแกว และ (ง) ภาพถายรังสีของปลาคารพที่กระดูกสันหลังหัก

ภาพที่ 3 แผนภูมิวงกลมแสดงรอยละของโรคที่พบเจอในแตละกลุมโรค จากปลาที่เขารับการรักษา ณ คลินิกสัตวนํ้าในป พ.ศ. 2558 (ก) รอยละของโรค
ที่พบเจอในกลุมโรคติดเชื้อ และ (ข) รอยละของโรคที่พบเจอในกลุมโรคไมติดเชื้อ

Anderson, D.P. and Mayer, F.L. (1993). Salmonid Pharmacology 
 and Toxicology. In: Fish Medicine. Stoskopf, M.K. 
 (editor). Mexico: W.B. Saunders.
Pool, D. (2001). Freshwater aquaria. In: BSAVA Manual of 
 Ornamental Fish. (2nd ed.). Wildgoose,W.H. (editor). 
 Barcelona: Grafos.
Hoole, D., Bucke, D., Burgess, P. and Wellby, I. (2001). 
 Management of fi sh health. In: Disease of carp and 
 other cyprinid fi shes. UK: Blackwell.
Timmons, M.B. and Ebeling, J.M. (2010). Ozonation 
 and UV- Irradiation. In Recirculating aquaculture. 
 (2nd ed.). New York. Cayuga Aqua Venture.

Infectious 2015 Non infectious 2015
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กลามเน้ืออักเสบเฉียบพลันในมา 
อาการอันตรายใกลตัว (มา) คุณ

              กลามเนือ้อกัเสบเฉยีบพลนัในมา (Exertional rhabdomyolysis) 
เปนอาการท่ีพบไดบอยในมาที่ใชงานหรือมากีฬา เชน  มาแขง มาแขง 
Endurance และ มาแขง Eventing เกดิจากกลามเนือ้ไดรบัความเสยีหาย
หลังจากการใชงานอยางหนัก 

        สาเหตุการเกิดอาการ
 การพักมาโดยไมไดลดปริมาณอาหารขนลง 
 จากนั้นนํามามาใชงานโดยทันที
 การขาดเกลือแร เชน โซเดียม หรือ โพแทสเซียม เปนตน
 การขาดวิตามิน E และ Selenium 
 ความผิดปกติทางพันธุกรรม

         ลักษณะอาการที่พบ
 มามีอาการกาวเดินผิดปกติ หรือ อาจไมสามารถกาวเดินได
เนื่องจากกลามเนื้อมีการเกร็งตัวและเจ็บปวด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลามเน้ือขาหลัง

 เหงือ่ออกมากกวาปกตแิละอาจทาํใหมามีอาการขาดนํา้ตามมา
 มามีอาการกระวนกระวาย และ อัตราการหายใจเพ่ิมขึ้น

จากการปวดกลามเน้ือ 
 ปสสาวะมีสีคลายโคก ( Myoglobinuria ) หากพบภาวะน้ี
ตองคํานึงถึงการทํางานของไตดวย เนื่องจากภาวะนี้จะสงผลทําให

เกิดอาการไตวายตามมาได
 ในบางรายอาจพบภาวะเสียดทองตามมาได 

ภาพ A และ B ลักษณะปสสาวะสีโคกที่พบไดจากอาการกลามเนื้ออักเสบเฉียบพลัน

https://veterinerakademi.wordpress.com/2014/04/06/azoturi-paralitik-miyoglobinuri-pazartesi-hastaligiparalytic-myoglobinuria-urinary-nitrogen/
http://www.midsouthhorsereview.com/news.php?id=4700

สพ.ญ.รักษนา ศิริโรจน์
โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่  ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : raksanasrr@gmail.com
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        การตรวจวินิจฉัย

 การตรวจวินจิฉยัเบ้ืองตนคอืสงัเกตอาการของมาดงัทีไ่ดกลาว
ไวขางตน
 สาํหรบัในมาทีแ่สดงอาการไมชดัเจนการตรวจวดัระดับของ
คาเอนไซมที่จําเพาะตอการทํางานของกลามเน้ือเปนสิ่งที่มีประโยชน

ตอการตรวจวินิจฉัย ซึ่งเอนไซมที่สําคัญไดแก Aspartate 
aminotransferase (AST) และ Creatine kinase (CK) 
 การทดสอบหลังจากการใชงานหรือออกกําลัง : คือ
การเปรยีบเทยีบระดบัของเอนไซม Creatine kinase กอนการออกกาํลงั 
และ หลังจากการออกกําลัง 4-6 ชั่วโมง ซึ่งปกติหลังจากออกกําลัง

ระดับของเอนไซมตองไมเกิน 2-4 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
ทีว่ดัไดกอนออกกําลงั หากระดับเอนไซมทีว่ดัไดมคีาเกนิกวา แสดงวา
มามีโอกาสการเกิดอาการกลามเนื้ออักเสบเฉียบพลันคอนขางสูง

ภาพ C บริเวณกลามเน้ือขาหลังที่มักเกิดอาการกลามเนื้ออักเสบ
เนื่องจากเปนกลามเนื้อมัดใหญ

ภาพ D แสดงภาวะที่มามีเหงื่อออกมากกวาปกติเนื่องจากปวดกลามเน้ือ
ทําใหเกิดการขาดนํ้าและสูญเสียเกลือแร

http://www.balancerbox.co.uk/product.php/63/3/electrolytes_for_
horses_balancer_box_roben_oils_uk

http://www.horsetalk.co.nz/2012/10/09/tying-up-rhabdomyolysis-
in-horses/#axzz47IjdQNLY

             โรคหรือกลุมอาการอ่ืนทีม่ลีกัษณะอาการคลายกลามเน้ืออกัเสบ
 อาการเสียดทอง
 โรคทางระบบประสาท 

 ไขลงกีบ
 อาการปวดหลังเฉียบพลันจากสาเหตุตางๆ

         การรักษาและการดูแล

 เมือ่พบวามาของทานมอีาการของกลามเนือ้อกัเสบเฉยีบพลนั 
ควรทําการพักมาและงดซอมโดยทันทีจากน้ันเรียกสัตวแพทย
เขาไปทําการรักษาอยางเรงดวน โดยในการรักษาน้ันขั้นแรกคือ

การใหสารนํา้ เพ่ือแกปญหาการขาดนํา้และเพ่ิมการไหลเวยีนของเลอืด
ไปยังสวนตางๆของรางกายโดยเฉพาะไต เพ่ือเปนการชวยลด

ความเสยีหายของไตจากการถกูทาํลายดวยโปรตนีทีเ่กดิจากการอกัเสบ
ของกลามเน้ือ ในมาทีม่อีาการปสสาวะเปนสโีคกรวมดวยอาจตองทําการ
ใหสารนํา้จนกวาปสสาวะจะกลบัมาเปนสปีกต ินอกจากการใหสารนํา้

แลวการใหยาแกอักเสบก็เปนส่ิงที่สําคัญไมแพกัน เพราะเปนการชวย
คลายความเจ็บปวดของมาจากการอักเสบของกลามเนื้อที่เกิดขึ้น 
สิง่ทีจ่าํเปนอกีอยางในการรกัษาคอืการใหยาสงบประสาท เพือ่เปนการ

ลดอาการกระวนกระวาย คลายกลามเน้ือ และเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด
ไปยังสวนตางๆของรางกาย นอกจากการใหสารนํ้าและยาแลว 

การเสริมวิตามิน E , Selenium และเกลือแร ก็มีสวนในการบรรเทา
อาการที่เกิดขึ้นได
 หลงัจากการรกัษาควรมกีารตรวจเช็คคาเอนไซมของกลามเนือ้ 

เพื่อติดตามความเปนไปของอาการ และคาชีวเคมีในเลือด
ที่จําเพาะตอไต นอกจากน้ันควรมีการสังเกตลักษณะของปสสาวะ

หลังการเกิดอาการอยูตลอด ในชวงท่ีเกิดอาการใหทําการงดซอม
และใชงาน หากมาสามารถเดินไดควรพาจูงเดินเพ่ือไมใหกลามเน้ือ
เกิดผังพืด โดยอาจพาจูงเดินชาๆประมาณ 10-15 นาทีในตอนเชา

และตอนเย็น ในระหวางการพักควรหยุดใหอาการขนและมีการเสริม
เกลือแรใหมา จากนั้นคอยๆปรับปริมาณอาหารขนใหสัมพันธกับ
การใชงานมา
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ภาพ E และ F มามีอาการกาวเดินลําบากหรือไมสามารถกาวเดินไดเนื่องจากกลามเนื้ออักเสบ

ภาพ H และ I เกลือแรผงใชเสริมในอาหารใหแกมา
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ภาพ G การใหสารนํ้าผานทางเสนเลือดเพื่อแกไขภาวะขาดนํ้า
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การจัดการปางชาง
และสวัสดิภาพชาง
ในธุรกิจการทองเที่ยว

ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ปญหาที่เกิดขึ้นมาอยางตอเนื่องที่เกี่ยวของกับชาง
ในชวงหลายเดือนท่ีผานมาท้ังชางทํารายนักทองเท่ียว ชางทําราย
ควาญชาง นอกจากน้ีนักสิทธิสัตว (animal right group) และ 
องคกรเอกชนเพือ่สาธารณประโยชน (non-government organization, 
NGO) หลายหนวยงานท้ังในและตางประเทศยังไดโจมตีการใชชาง
ในการทองเทีย่ว เชน การฝกชางแสดง การขีช่างโดยใสแหยง การใชขอ
และโซในการควบคุมชาง วาเปนการทําทารุณกรรมสัตว และรวมกับ
บริษัททัวรบางบริษัทในตางประเทศ โดยใหคําปฏิญาณวาจะไมนํา
นักทองเท่ียวมาเท่ียวปางชางที่มีการทําทารุณกรรมชาง ซึ่งลักษณะ
ดังกลาวสงผลตอภาพพจนตอการทองเที่ยวปางชางของประเทศไทย 
และ สงผลตอเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการทองเท่ียวปางชางเปนหนึ่ง
ในความสนใจหลกัของนกัทองเทีย่วทีม่าประเทศไทยทีม่าชมวฒันธรรม 
ทองเทีย่วธรรมชาติ และ เทีย่วปางชาง ภาพพจนและสายตาจากภายนอก
ในเรื่องการใชชางในการทองเท่ียว
 ประเทศไทยมีการใชชางในการทํางานมานานซ่ึงนับไดวา
ชางเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะความสามารถในการ
ฝกชางเพื่อมาใชงาน การควบคุมและบังคับชางซึ่งไดรับการยอมรับ
จากนานาชาติ ซึง่หลายประเทศไดสงควาญชางมาเรียนรูจากประเทศไทย 
รวมทัง้มกีารจางควาญชางของไทยไปควบคมุชางในสวนสตัวตางประเทศ 
ซึง่การทีค่นสามารถอยูรวมกบัชาง เปนความสมัพนัธอนัใกลชดิทีท่าํให
ชาวตางประเทศสนใจและพรอมที่จะมาชมความสามารถดังกลาว 
ซึ่งถือไดวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรมีการสืบสานตอไปสู
รุนลกูรุนหลานโดยทีไ่มไดสญูหายไปกบัการเปลีย่นแปลงทางสภาพสงัคม 
เศรษฐกิจ และ ระบอบทุนนิยมในปจจุบัน
 เราไมสามารถปฏิเสธไดวาปญหาท่ีไดกลาวมาแลวขางตน
เปนสาเหตุมาจากมนุษยโดยเฉพาะการจัดการของปางชางท่ีไมสามารถ
ควบคมุสถานการณหรอืความปลอดภยัได โดยเฉพาะมาจากควาญชาง
ที่อาจเกิดความประมาทเพียงเส้ียววินาทีทําใหถึงแกชีวิต นอกจากน้ี
การใชงานชางที่ไมถูกวิธี การใชงานที่หนักเกินไปจนไมมีเวลาพัก 
การใหอาหารและน้ําไมเพยีงพอ สภาพอากาศท่ีรอนทาํใหชางหงดุหงิด 
การควบคมุและทํารายชางจนเกนิเหตุโดยทีไ่มจาํเปน เปนตน ซึง่สิง่เหลานี้
เปนหนึ่งในสาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณแหงความสูญเสียดังกลาว 
และ ทําใหถูกโจมตีจากตางประเทศในเร่ืองการทําทารุณกรรมตอชาง 
ซึ่งอาจเปนเพียงปางชางและควาญชางบางแหงเทานั้น ที่สงผลเสีย
ตอภาพพจนของการใชชางในธุรกิจการทองเท่ียวของประเทศไทย

 ขอมูลทางวิทยาศาสตรเปนอีกสวนหน่ึงท่ีมีความสําคัญ
อยางมากท่ีจะใชสามารถอธิบายและใหความรูตอนกัทองเท่ียว มคัคุเทศก 
บริษัททัวร นักสิทธิสัตว และ องคกรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชนได 
เพือ่ทีจ่ะลดความเขาใจผิด ลดการโจมตี และใหขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร
ที่มีงานศึกษาและวิจัยรองรับ มากกวาการใชความรูสึกของมนุษย
ที่คิดแทนสัตวเปนที่ตั้ง โดยบริษัททัวรหลายแหงพรอมที่จะรับ
ขอมูลทางวิทยาศาตรเหลานี้เพื่อพิสูจนในเร่ืองการใชงานชาง 
ขอมูลทางวิทยาศาสตรดังกลาว เชน นํ้าหนักที่ชางสามารถรับได
ซึ่งเทียบไดกับมาที่สามารถรับนํ้าหนักไดถึง 20-29% ของนํ้าหนักตัว 
ซึ่งหมายความวาชางที่มีนํ้าหนัก 3,000 กิโลกรัมสามารถรับนํ้าหนัก
ไดถึง 600 กิโลกรัมโดยท่ีไมมีผลเสียตอสุขภาพ ซึ่งในความเปนจริง 
นํา้หนกัของควาญ 1 คน นกัทองเท่ียว 2 คน และ แหยงทีไ่วบนหลงัชาง 
รวมกันมีนํ้าหนักประมาณ 250 กิโลกรัม ซึ่งยังไมถึง 10% ของ
นํ้าหนักตัวชาง ขอมูลทางวิทยาศาสตรอีกอยาง คือ กระดูกทอนบน
และลางของขาหนาและขาหลงัไมมไีขกระดกู และ มโีครงสรางออสทอีอน 
(osteon structure) ของกระดูกมากกวาสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม
ทุกชนิด ทําใหชางสามารถรับน้ําหนักไดมาก ซึ่งการศึกษาและวิจัย
ที่จะพิสูจนขอเท็จจริงเหลานี้จะชวยในเรื่องการใชงาน และ สุขภาพ
ของชางไดเปนอยางมาก
 การแกไขปญหาอยางหนึ่งที่สามารถทําไดและยั่งยืนในเรื่อง
การจัดการชาง และ สวสัดภิาพชาง รวมท้ังสงเสริมภาพพจนการใชชาง
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ในธรุกจิการทองเทีย่วแกสายตาชาวตางประเทศ คอื การผลกัดนัใหปางชาง
ทั่วประเทศเขารับการประเมินเพ่ือเขาสูระบบ “มาตรฐานปางชาง” 
ซึ่งปจจุบันมีปางชางเพื่อการทองเท่ียวประมาณ 150 ปางทั่วประเทศ 
โดยควรแบงเปนประเภทของปางชางตามขนาดของจํานวนชาง 
เชน ปางขนาดใหญ (> 30 เชือก) ปางขนาดกลาง (10 – 30 เชือก) 
ปางขนาดเล็ก (< 10 เชือก) หรือแบงตามลักษณะกิจกรรมของปางชาง 
เชน การแสดงความสามารถ การนัง่ชาง การใหความรู การทาํกิจกรรม
รวมกับชาง การดูแลชางชรา เปนตน โดยมีระดับใหปางชางที่เขารวม 
(ปางชางระดบั 5,4,3,2,1) และมกีารสรางแรงจงูใจในการพฒันาปางชาง
ใหกบัเจาของปางชาง มกีารฝกอบรม มผีลประโยชนทีป่างชางจะไดรบั
เมื่อเขาระบบมาตรฐานปางชาง เชน การโฆษณาประชาสัมพันธให
ปางชางท่ีไดมาตรฐาน การใหสวัสดิการ การลดหยอนภาษี เปนตน 
นอกจากน้ีอาจมีการประชุมหาขอตกลงรวมกันในการทํามาตรฐานปางชาง
ของประเทศ หรือ ตามขนาดปางชาง ประเภทของปางชาง เชน 
จาํนวนช่ัวโมงทํางานตอวนั จาํนวนวันหยุดพกั นํา้หนักบรรทุกบนหลังชาง 
ราคาของการเขาปางชาง และ กิจกรรมตางๆ
 การจัดระดับควาญชางก็เปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญมาก เนื่องจาก
ควาญชางเปนผูที่ใกลชิดชางมากท่ีสุด และ มีความเสี่ยงกับชีวิต
มากที่สุดเชนเดียวกัน โดยถาควาญชางดีจะสงผลถึงนิสัยและสุขภาพ
ของชางดวย การแบงระดับควาญชางอาจแบงตามความสามารถ

ในการเลี้ยงชาง ภาษา วินัย ประสบการณ การดูแล เอาใจใสชาง
โดยไดรบัคาตอบแทนตามระดับและความสามารถ รวมท้ังไดรบัสวสัดกิาร
เพิ่มมากขึ้นดวย (ควาญชางระดับ 5,4,3,2,1) หลักสูตรทั้งการจัดการ
ปางชาง และ การเปนควาญชางควรมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ และ 
เปนหลักสูตรรวมกันที่ใชทั่วประเทศ
 นอกจากนี้คูมือสวัสดิภาพชางก็เปนสิ่งจําเปนที่จะใชรวมกัน 
และ เปนเอกสารคําแนะนําทีย่ดึถอืในการดูแลชางได การใหการศึกษา
และขอมลูทีถ่กูตองแกนกัทองเท่ียว มคัคเุทศก บรษิทัทวัร และ องคกร
เอกชนเพ่ือสาธารณประโยชนจะเปนสิ่งที่นาสงเสริมเปนอยางมาก 
และ ควรทําอยางเรงดวน โดยที่จะชวยลดความรุนแรงจากการโจมตี 
และสงเสรมิภาพพจนการใชชางในธรุกจิทองเทีย่วได ปจจบุนับรษิทัทวัร
หลายแหงพรอมท่ีจะนํานักทองเท่ียวเขามาเท่ียวปางชางท่ีไดรับ
การยืนยันวาไดมาตรฐานจากหนวยงานของรัฐ และ มีสวัสดิภาพสัตว 
ซึง่จะชวยในเรือ่งภาพพจน และ เศรษฐกจิจากการทองเทีย่วไดเปนอยางดี
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 ประเด็นในวันนี้ที่จะมาพูดคือเรื่องสารพิษจากเชื้อรา 
ซึ่งหลายๆ ทานอาจจะคุนเคยกันอยูแลว โดยเฉพาะในวงการปศุสัตว 
เชน สุกร ไกเนื้อไกไข และหรือ สัตวเค้ียวเอ้ือง ซึ่งจริงๆ แลวมันมีผล
กับทุกชนิดสัตว ไมเวนแมแตคน กระผมอยูในทีมวิชาการหมูตุย 

โลหิตวิทยา คาโลหิตวิทยา สุกรตัวที่ 1 สุกรตัวที่ 2 สุกรตัวที่ 3

RBC Pack cell volume (%) 54 46 56

Hemoglobin (g/dl) 12.8 12.2 12.9

RBC count (x106 cells/ul) 6.57 6.06 6.55

MCV (fl ) 79.5 75.0 84.9

MCHC (g/dl) 23.9 26.8 23.2

WBC WBC count (cells/ul) 14,120 8,490 11,890

Band neutrophil (cells/ul) 0 0 0

Segmented neutrophil (cells/ul) 30 150 20

Lymphocyte (cells/ul) 13,510 8,060 11,330

Monocyte (cells/ul) 170 0 130

Eosinophil (cells/ul) 320 220 280

Basophil (cells/ul) 90 60 130

Platelet Platelet smare Adequate Adequate Adequate

Platelet count (x103 cells/ul) 687 618 627

Blood parasite Not found Not found Not found

เรือ่ง   

ฟูโมนิิน 
่ือนี้กําลังมาแรง

ซึ่งทํางานดานสุกร โดยเปนท่ีปรึกษาฟารม ทีมเราจะพบปญหาตางๆ 
ทีเ่กิดขึน้ในฟารมสกุรอยูอยางตอเน่ือง แตในชวงท่ีผานมาท้ังๆ ทีอ่ากาศ
คอนขางรอน สกุรทีเ่ลีย้งโดยเฉพาะโรงเรอืนแบบเปด กจ็ะมาดวยอาการ
หอบ ไมกินขาว ถาฟารมไหนควบคุมอุณหภูมิไมไดก็จะพบวาแมพันธุ
สุกรอาจถึงตาย ซึ่งสวนใหญเราก็จะโทษวาเกิดจากความรอน แตมีอยู
เคสหน่ึง มีปญหาแมพันธุสุกรตายโดยกอนตายบางคร้ังพบวามีอาการ
หอบมาก ไมยอมนอน ถาจะบังคับใหนอนก็จะรองออกมาเสียงดัง 
ซึ่งในฟารมดังกลาวพบปญหาการตายของแมพันธุ จํานวน 3 ในชวง 
2 สัปดาห ซึ่งถือวาคอนขางรุนแรง ทางทีมวิชาการหมูตุยจึงไดเขาไป
ตรวจสอบดู พบวา ในฟารมมีระบบนํ้าหยด (แถบจะเปนฝอย ละออง) 
ซึ่งพนตลอดเวลา ในชวงที่มีอากาศรอน และพบวาในโรงเรือนมีพัดลม
ซึง่เปดอยูตลอดเวลาเชนกนั ซึง่โดยภาพรวมถึงวาระบบระบายความรอน
และใหความเย็นคอนขางที่จะดี แตโดยรวมในสุกรแมพันธุเลี้ยงลูก
เหมือนจะกินไดตํ่ากวาเปาหมายที่วางเอาไว และที่พบอีกอยางคือ
ดูเหมือนพบนมแหง (รูปที่ 1) ลูกสุกรบางตัวที่พบในคอกมีขากาง 
และดูสุขภาพไมคอยดี (รูปท่ี 2) และจากประวัติเกษตรกรบอกวา
พบฝาขาวท่ีรกดวย (รูปที่ 3) ทีมเราจึงขอเจาะเลือดสุกรท่ีพบปญหา 
ซึ่งมีเหลือเฉพาะลูกสุกรเพราะ แมตัวลาสุดที่พบอาการไดตายไปแลว 
เราจึงทําการเจาะเลือดลูกสุกรทั้งหมด จํานวน 3 ตัว ซึ่งการตรวจสอบ
ทางโลหิตวิทยาพบดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงคาโลหิตวิทยาของลูกสุกร  

ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
คลินิกสุกร ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : panuwat.y@cmu.ac.th
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 สารพิษจากเช้ือราคืออะไร

 สารพิษจากเช้ือรา หรือ Mycotoxin เกิดจากหรือสราง
ขึ้นมาจากเชื้อรา ซึ่งเมื่อเชื้อราเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่เหมาะ
สม (อุณหภูมิและความช้ืน) ก็จะเกิดการสรางหรือเกิดเมตาบอไลต
ไปปนเปอนกับวัตถุดิบอาหาร ซึ่งขบวนการสรางสารพิษนี้สามารถ
เกิดข้ึนกับพืชกอนการเก็บเก่ียว ระหวางเก็บเก่ียว ขนยาย การเก็บ
รกัษาหรอืกระทัง่การนาํวัตถดุบิน้ันๆ มาใชเปนอาหารสตัว ซึง่มนัสาํคัญ
อยูทีว่า การตรวจพบเชือ้ราบนวตัถุดบิอาหารสตัว กไ็มจาํเปนวาจะตอง
มสีารพษิจากเชือ้ราเสมอไป ในทางกลบักนั การไมพบเชือ้ราบนวตัถดุบิ
อาหารสัตวกไ็มไดเปนตวัยนืยนัวาจะไมมสีารพิษจากเช้ือราดวยเชนกนั 
ดงัน้ันการตรวจสอบวัตถดุบิอยางสม่ําเสมอหรือสุมทกุลอตของการผลิต
จงึเปนสวนทีม่คีวามสาํคญั เพือ่ปองกนัหรอืลดความสเยหายทีจ่ะเกดิข้ึน

 สารพิษจากเช้ือราท่ีกอใหเกิดปญหากับสุกรมีอะไรบาง

 โดยแทจรงิแลวมสีารพิษจากเชือ้ราอยูมากมายเปนแสนๆ ชนิด 
แตที่พบสามารถตรวจพบไดมีเพียงไมกี่ชนิด และที่เราตรวจได
เพียงไมกี่ชนิดหรือที่ตรวจพบไดบอย ในสารพิษที่เราสามารถตรวจ
ได เชน อะฟาทอกซิน, ซีราลีโนน, กลุมไตรโคเทซิน, ฟูโมนีซิน, 
กลุมดีออกซี่นิวาลีนอน, ออคราทอกซิน, เออโกซินและกลุมสารพิษ
จากเช้ือราอ่ืนๆ เชน เทนทอกซิน, เอาเตอรนาริออ เปนตน ซึ่งสารพิษ
จากเช้ือราแตละตัวแตละกลุมจะสรางมากจากเชื้อราตางชนิดกัน

 จากตารางที ่1 พบวาลกูสกุรท้ัง 3 ตวัมีรปูแบบคาโลหติวทิยา
ที่คลายกัน คือ มีคา Segmented neutrophil คอนขางต่ํา และมี 
Lymphocyte คอนขางสูง ซึ่งอาจเปนการบงบอกถึงการติดเชื้อไวรัส
หรืออะไรก็ตามท่ีอาจกดภูมิคุมกัน ซึ่งเรามองไปท่ี สารพิษจากเช้ือรา 
เราจึงแนะนําใหสงตัวอยางวัตถุดิบอาหารสัตวไปตรวจ ซึ่งเราสงสัยอยู 
2 ตัว คือ กากถั่วเหลือง และ รําละเอียด โดยเรามุงเนนการตรวจ
ไปที่สารพิษฟูโมนิซิน (สัมพันธกับอาการท่ีพบ คือ หอบไอ มีอาการ
ทางระบบทางเดินหายใจ เปนหลัก) ซึ่งจากผลการตรวจสอบจาก

Q

A

Q

A

 ผลของสุกรที่ไดรับสารพิษจากเช้ือราจะเปนอยางไร

 สารพิษจากเช้ือราสวนใหญหากสัตวไดรับเขาไปตรงๆ 
ในปริมาณมากๆ จะสงผลกระทบทางตรงตามชนิดของสารพิษ
จากเชือ้รานัน้ๆ เชน อะฟาทอกซนิจะมีผลตอตบั ซรีาลโีนนจะสงผลตอ
ระบบสืบพันธุ ฟูโมนิซินจะสงผลตอระบบทางเดินหายใจเปนตน 
แตสวนใหญผลกระทบของสารพิษจากเชื้อราจะเปนแบบสะสมเรื้อรัง 
(Chronic contamination) หมายถึงสตัวจะไดรบัในปริมาณไมสงูมาก
แตไดรับอยางสม่ําเสมอ ยกตัวอยางในเคสท่ีกลาวขางตน เราพบ
ฟูโมนิซินในรํา รวมประมาณ 550 ul/kg ซึ่งขนาดท่ีสงผลกระทบ
จะตองไดรับ มากกวา 1,000 ul/kg ซึ่งหากสัตวไดรับในปริมาณ
ที่ตรวจพบทุกวัน สัดสวนรําในอาหารก็มีปริมาณมาก สัตวยอมจะเกิด
ผลกระทบแนนอน และอกีอยางสารพิษจากเชือ้ราในวตัถดุบิอาหารสตัว 
อาจมีหลายชนิด เพราะฉะน้ันลักษณะหรืออาการท่ีพบในสัตวหรอืสกุร
จะพบแบบท้ังระบบ เชน การกินไดลดลง ติดเชื้อโรคแทรกซอนไดงาย 
ภมูคิุมกันลดลง เปนตน ซึง่การไดรบัสารพิษจากเช้ือราในปริมาณนอยๆ 
ในระยะเวลานาน จะสงผลใกลเคียงกับการไดรับสารพิษจากเชื้อรา
ในระดับสูงได หากสารพิษนั้นๆ สงเสริมกัน (Synergist) นอกจากนี้
ความไวหรอืการตอบสนองตอการไดรบัสารพษิจากเชือ้ราในสตัวแตละชนดิ
ยงัไมเทากนั ยกตัวอยางเชน เปดและมาจะไวตอการไดรบัสารพิษฟโูมนิซนิ 
มากกวา สุกร ไก และวัว ตามลําดับ นั้นหมายความวา เปดและมา
ถาไดรับสารพิษฟูโมนิซินในปริมาณตํ่าจะทําใหเกิดอาการผิดปกติ
หรือปญหาได เมื่อเทียบกับสุกรหรือวัว ในปริมาณเทากัน เปนตน 
ซึ่งผลกระทบของสัตวที่ไดรับสารพิษจากเชื้อราแตละชนิด พรอมกับ
ปริมาณแสดงในตารางท่ี 2 
 

Q

A

หองปฏิบัติการพบ ฟูโมนิซิน B1 เทากับ 305.79 ul/kg และพบ 
ฟูโมนิซิน B2 เทากับ 247.77 ul/kg สวนในกากถ่ัวเหลืองไมพบ 
จากผลการตรวจสอบเบ้ืองตน การท่ีแมสกุรไดรบัสารพิษจากเช้ือราตัวน้ี
นาจะเปนสาเหตสุวนหนึง่ทีท่าํใหสกุรแสดงอาการดังกลาว เขยีนมาตัง้นาน
เพิ่งจะเขาเรื่องในวันนี้ ในฉบับนี้ทางทีมวิชาการหมูตุยขอนําเสนอ
ใหเขาใจถึงเร่ืองสารพิษจากเช้ือรา โดยเฉพาะสารพิษจากเช้ือราท่ีชื่อ 
ฟูโมนิซิน ซึ่งจะมีคําถามมากมาย เราจะมาเฉลยกัน
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ชนิดของสารพิษ ปริมาณ (ppb) วัตถุดิบที่มักปนเปอน ผลกระทบ

Diacetoxyscirpenol(DAS)
15-acetoxyscirpenol
T-2 toxin (T-2)
HT-2 toxin (HT-2)
T-2 Tetraol
T-2 Triol
Verrucarol

100 ขาวโพด, ขาวโอต, ขาวบาเลย, ขาวสาลี ระบบทางเดินอาหาร
ภูมิคุมกันในระบบทางเดินอาหาร
กดภูมิคุมกัน
แผลในกระเพาะอาหาร

Deoxynivalenol (DON)
15-O-acetyl DON
13-O-acetyl DON
De-epoxy DON(DOM-1)
Fusarenon X
Nivalenol (NIV)

500 ขาวโพด, ขาวสาลี, ขาวบาเลย, 
ขาวไรท, ขาว, ขาวโอต

ระบบทางเดินอาหาร
ภูมิคุมกันในระบบทางเดินอาหาร
กดภูมิคุมกัน
ลดการดูดซึมสารอาหาร
รบกวนการทาํงานฮอรโมนการเจรญิเตบิโต
รบกวนสมดุลเคมีของระบบประสาท

Fumonisin B1 (FB1)
Fumonisin B2 (FB2)
Fumonisin B3 (FB3)
Fumonisin B4 (FB4)

1,000 ขาวโพด, ขาวสาลี, ขาวบาเลย, ขาว, 
ขาวโอต, ขาวฟาง

ระบบทางเดินหายใจ
ยับยั้งเมทตาบอริซึมของไขมัน
ลดการทดแทนเซลลวิลไล
กระตุนใหเกิดการตายของเซลลภมูคิุมกนั
เกิดเนื้อตายที่ตับ ไต 
พบรอยโรคในระบบประสาท

Zearalenone
a-Zearalenol
ß-Zearalenol

100-500 ขาวโพด, ขาวบาเลย, ขาว, ขาวโอต, 
ขาวสาล่ี, ถั่วเหลือง

ระบบสืบพันธุ
ออกฤทธิ์เหมือยฮอรโมนเอสโตรเจน

Afl atoxin B1
Afl atoxin B2
Afl atoxin M1
Afl atoxin M2
Afl atoxin G1
Afl atoxin G2

10-50 ขาวโพด, ขาวบาเลย, ขาว, ขาวโอต, 
ขาวสาล่ี, ถั่วเหลืองและถ่ัวตางๆ

ตับถูกทําลาย
กดภูมิคุมกันคอนขางรุนแรง
ยับัยงการสราง DNA และ RNA
ลดการทํางานของเอนไซมยอยอาหาร
ลดการทํางานของเซลลอิมมูน
ลดการยอยไขมัน
ลดการทํางานของไต

Ochratoxin A (OTA)
Ochratoxin B (OTB)
Ochratoxin C (OTC)
Ochratoxin a 
Ochratoxin ß

50 ขาวโพด, ขาวบาเลย, ขาว, ขาวโอต, ขาว
สาล่ี, ขาวไรย, ถั่วเหลืองและถ่ัวตางๆ

สุกรมีความไวตํ่า
มีผลตอไต
ยับยั้งการสรางกลูโคสในไต
ทําใหเอนไซมตับลดลง
ชักนําใหเกิดการตายของเซลลภูมิคุมกัน
กดภูมิคุมกัน

ตารางที่ 2 แสดงผลกระทบของสารพิษจากเช้ือราชนิดตางๆ และปริมาณขั้นตํ่าในสุกร
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 จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน กําลังเขาไดเขาเข็มเลย 

ยังไงขอตดิตามฉบับตอไปถงึคาํถามตอไป เชน แลวสถานการณ 

ณ ตอนน้ีในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ เคาเปนอยางไรกันบาง 

สารพิษตางๆ ท่ีพบมักพบในเขตไหน และท่ีสําคัญ คอื เราจะมี
วิธีตรวจสอบ และวิธีควบคุมปองกันในฟารมเราไดหรือไม 

อยางไร (เขยีนเยอะแลว เด๋ียวคนอ่ืนๆ จะวาเอาครับ) แลวพบกัน

ฉบับตอไปครับ ขอบคุณท่ีติดตาม สวัสดีครับ
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ทําอยางไรเมื่อวัวรองไห

ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
หน่วยคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: wasana_kosa@hotmail.com

 เกษตรกรผูเลีย้งโคหลายทานคงเคยเหน็โคหลายๆ ตวั ในฟารม
แสดงอาการรองไหอยูบาง บางตัวรองไหไมกี่วันก็หายไป บางตัว
อาจมีนํ้าตาไหลตลอดเวลา ซึ่งปรากฏการณที่พบไมไดหมายความวา 
โคกําลังโศกเศราเสียใจกับอะไรบางอยาง ในความเปนจริง การท่ีโคน้ําตา
ไหล เปนการตอบสนองของดวงตาซึง่แสดงใหเหน็วา บรเิวณดวงตาของโค
เกิดการระคายเคืองหรือการอักเสบ เปนตน การระคายเคือง
บริเวณดวงตาในโค เกิดไดจากสาเหตุโนมนํา ไดแก ดินฟาอากาศ 
สิง่แวดลอม ไมวาจะเปน แสง ฝุนละออง ความเครยีด หรอื การบาดเจบ็
บริเวณดวงตาจากสาเหตุตางๆ โดยสาเหตุที่พบไดบอย ไดแก 
การระคายเคืองจากแมลงท่ีมาตอมบริเวณดวงตา โดยแมลงดังกลาว
ยงัเปนพาหะนาํพาเชือ้แบคทเีรีย ซึง่สามารถแพรไปสูโคตวัอืน่ ๆ  ไดอกีดวย 
 โรคตาอักเสบในโคที่สามารถแพรกระจายไปสูโคตัวอ่ืน
ในฝูงได เรียกวา “โรคตาอักเสบติดตอ” หรือ ภาษาอังกฤษ คือ 
โรค “Infectious bovine keratoconjuctivitis (IBK, pink eye)” 
สามารถพบไดในโคทกุชวงอาย ุโดยเฉพาะโคอายนุอย โครุน หรอื โคสาว 
และพบไดทั่วทุกภาคของประเทศ การระบาดมักพบมากในชวงฤดูฝน
เนื่องจากเปนชวงท่ีมีแมลงตางๆ ชุกชุม ลักษณะของโรคน้ี คือ 
โคจะมีอาการตาปดเกร็ง นํ้าตาไหล กระจกตาขุน และอาจพบแผล
ที่กระจกตา เปนตน

 โรคนี้มีสาเหตุมาจากอะไร

 โรคตาอกัเสบตดิตอ มสีาเหต ุจากเชือ้แบคทเีรยี มอเรก็เซลลา 
โบวิส (Moraxella bovis) นอกจากนี้เชื้ออื่นๆ ไดแก มอเร็กเซลลา 
โบโยคูไล (Moraxella boyoculi) หรือ เชื้อ ไมโคพลาสมา 
(Mycoplasma spp.) อาจพบเปนสาเหตุรวมของการเกิดโรคอีกดวย

 อาการเปนอยางไร

 การเกิดโรคมักจะเกิดแบบเฉียบพลัน อาจเกิดที่ตาขางเดียว
หรอืสองขาง ลกัษณะการอกัเสบจะขึน้กบัความรนุแรงของโรค โดยเมือ่
โคมีการติดเช้ือ จะเกิดแผลหลุมขนาดเล็กที่กระจกตา หลังจากน้ัน
กระจกตาบริเวณรอบแผลหลุมจะขุนขึ้น โดยในรายที่เปนรุนแรง
กระจกตาจะขุนขาวทั้งหมด และมีเสนเลือดเขามาเลี้ยงที่กระจกตา
เพิ่มมากข้ึน ภายใน 2-3 วัน ลักษณะอาการเร่ิมแรกที่พบ ไดแก 
โคจะกลัวแสง ไมคอยยอมเปดตา นํา้ตาไหล บางรายอาจมีขีต้าสีเหลอืง
เกรอะกรงัรอบดวงตา อาจพบเยือ่ชุมตาอักเสบมสีแีดง กระจกตาขุนขาว 
มีแผลท่ีกระจกตา ในรายที่เปนรุนแรง โคอาจสูญเสียการมองเห็นหรือ
ตาบอดได 
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Q
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?

?

รูป 1 แสดงภาพแมลงตอมบริเวณดวงตาโค

รูป 2 ลักษณะกระจกตาขุนในโคที่เปนตาอักเสบ
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การตรวจวินิจฉัย
           สังเกตจากอาการแลวใชสําลีสะอาดปายบริเวณตาที่อักเสบ 
ใสในหลอดแกวฆาเช้ือ แลวนาํมาเพาะแยกเช้ือในหองปฏิบตักิาร พรอม
ทั้งทดสอบเชื้อกับสารตานจุลชีพหลายชนิด

รูป 3 ลักษณะระดับความรุนแรงของการเกิดโรคตาอักเสบในโค
www.totallyvets.co.nz

 การรักษาอยางไร 

 การรักษา สามารถทําไดโดยใชสาํลีชบุน้ําสะอาดเช็ดหรอืลาง
ขี้ตารอบ ๆ  ดวงตาใหสะอาดเสียกอน อาจทําการลางตาดวยนํ้าสะอาด
หรือนํ้ายาลางตา และใหการรักษาเฉพาะท่ีโดยใชขี้ผึ้งยาปฏิชีวนะ
ปายตาอยางนอย วันละ 2 ครั้ง เชา-เย็นจนการอักเสบลดลง ในกรณีที่
ใชยาปฏิชีวนะชนิดหยอด ควรหยอดใหบอยคร้ังขึ้นประมาณวันละ 
3-4 ครั้ง เนื่องจากยาปฏิชีวนะแบบหยอดตา มีความสามารถในการ
เคลือบและออกฤทธิ์ที่ตาสั้นกวายาแบบขี้ผึ้ง นอกจากน้ีสามารถรักษา
โดยใชยาออกซีเตตราไซคลิน ชนิดออกฤทธิ์นาน (oxytetracycline 
LA, 200 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) ในขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฉีดเขา
กลามเนื้อ 2 คร้ังหางกัน 48-72 ชั่วโมง รวมกับการรักษาโดยเฉพาะท่ี
จะทําใหการรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 การควบคุมและปองกันทําไดอยางไร

 เมื่อพบโคที่แสดงอาการตาอักเสบใหแยกออกจากฝูง
เพื่อปองกันการติดตอไปสูโคตัวอื่น และรักษาโคท้ังหมดไปพรอมกัน
จะสามารถลดการแพรของโรคได อยางไรก็ตามการควบคุมปองกัน
ที่ดีที่สุดคือการควบคุมปริมาณหรือกําจัดแมลงพาหะซ่ึงมักตอม
บริเวณตาและที่อยูตามคอกของโค เชน ลดการทิ้งของเสียหรือ
เศษอาหารในบริเวณที่อยูของโค หรือ การใชยาฆาแมลง เปนตน
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 ในชวงท่ีสภาพอากาศจากรอนจัดสุดๆ ในชวงปลายเดือน
เมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมที่ผานมา พบไกไขหลายฟารม
ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ แสดงอาการไอ จาม หายใจลําบาก หายใจ
มีเสียงดัง และพบสิ่งคัดหลั่งจากจมูก ตัวอยางไกปวยดังกลาวถูกนําสง
ตรวจทางหองปฏิบัติการพยาธิวิทยา จากการผาซากพบการอักเสบ
ของหลอดลม การอักเสบของถุงลม พบกอนหนองในหลอดลม
บริเวณขั้วปอด (รูปที่ 1) และไกบางตัวไตบวมรวมกับการคั่งของยูเรต
ในทอไต (รูปที่ 2) โดยตัวอยางช้ินเนื้อดังกลาวถูกนําไปยืนยันผล
ดวยการตรวจดวยวธิ ีRT-PCR พบวาเกดิจาก โรคหลอดลมอกัเสบตดิตอ 
หรือโรคไอบี 

โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ 

หรือโรคไอบีคืออะไร? 
 โรคหลอดลมอักเสบติดตอ (Infectious Bronchitis; IB) พบ
ครัง้แรกในสหรฐัอเมริกาเม่ือประมาณป ค.ศ. 1930 มสีาเหตเุกดิจากเชือ้
ไวรัส Infectious bronchitis virus (IBV) อยูในวงศ Coronaviridae 
อนุภาคของ IBV ประกอบไปดวยโปรตีนโครงสรางจํานวน 4 ชนิด คือ 

รูปที่ 1 แสดงกอนหนองในหลอดลมขั้วปอด

รูปที่ 2 แสดงภาวะไตบวมและพบการคั่งของยูเรตในทอไต

nucleiocapsid (N) protein, envelop (E) glycoprotein, 
membrane (M) glycoprotein และ spike (S) glycoprotein โปรตนี
สวน Spike (S) ที่อยูบริเวณเปลือกหุมของอนุภาคไวรัส ประกอบดวย 
glycoprotein 2 สวนยอย คือ S1 และ S2 โดยเฉพาะโปรตีนสวน S1 
ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงกรดอะมโินในสวน S1 ซึง่เปนผลมาจากการ
ขาดหายไป หรือการเพ่ิม ของนิวคลิโอไทด จะทําใหเกิดการกลายพันธุ
เกิดเปนเชื้อ IBV สายพันธุหรือ ซีโรไทปใหม
 โรคไอบีทําใหเกิดปญหาในไกทุกอายุ แตจะแสดงอาการ
รุนแรงในไกอายุนอยมากกวาไกที่โตเต็มที่แลว โดยไกจะไดรับเชื้อ
ผานทางอากาศ จากสิ่งขับถายจากไกปวยโดยตรง การปนเปอนเชื้อ
ของวัสดุ หรืออุปกรณในโรงเรือน  ในไกรุนที่เกิดการติดเชื้อในทอนําไข
จะทําใหทอนําไขเสื่อมสภาพถาวร ไกขึ้นกรงแลวหากมีการติดเชื้อ
ในทอนําไขจะทําใหไกหยุดการใหไข เปลือกไขบางลง สีเปลือกไขซีดลง 
หรอืเปลือกไขผดิรปู นอกจากน้ีบางสายพันธุของโรคไอบีสามารถทําให
เกิดรอยโรค ไตอักเสบเฉียบพลัน ยูเรตคั่งในทอปสสาวะ การใชวัคซีน 
IB ในไกหรือการติดเชื้อในธรรมชาติพบวาเชื้อ IBV จะคงอยูใน caecal 
tonsils ในระบบทางเดินอาหารและสามารถปลอยเช้ือออกมาจาก
บรเิวณดงักลาวเปนสัปดาหหรอืนานกวานัน้ (Alexander et al., 1978) 

ไอ(จาม)

ไอบี
น.สพ.กิตติกร บุญศรี

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: kittikorn.boonsri@cmu.ac.th

 การเปลี่ยนแปลงทางทางจุลพยาธิวิทยาจะพบ interstitial 
nephritis และ tubular degeneration

รูปที่ 3 แสดงการอักเสบของไตแบบ interstitial nephritis H&E; 10X

 สําหรับวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคไอบีทําไดหลายวิธีขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม ดังแสดงในตารางที่ 1 
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วิธีการ วัตถุประสงค

ฝูงท่ีไมติดเชื้อ สัตวที่ไมติดเชื้อ ประสิทธิภาพ
จากการกําจัดโรค
ตามกฏหมาย

การยืนยันโรค
ในสัตวปวย

การหา
ความชุก
ของโรค

การตรวจ
ระดับภูมิคุมกัน
หลังทําวัคซีน

การตรวจหาแอนติเจน

Virus isolation
(embryos or TOCs)

+a ++c - +++ + +h

Immunohistochemistry - - - ++ + +h

RT-PCR +a ++ ++ ++ + +h

Haemagglutination test - - - - + -

Viral neutralization - - - - + -

Gene sequencing - - - - ++f -

การตรวจหาระดับภูมิคุมกัน

AGID +b + - +e + -

Viral neutralization - -d - +e - ++e

Hemagglutination inhibition test - -d + +e + ++e

ELISA ++b ++ ++ ++e ++g ++e

หมายเหตุ
+++ แนะนํา ++ เหมาะสม + อาจใชไดแตอาจมีขอจํากัดจากคาใชจาย ความเปนไปได หรือขอจํากัดอ่ืนๆ – ไมแนะนํา

ดงันัน้ +++ และ++ สามารถใชตามวัตถุประสงคทีต่องการ ซึง่ไดรบัการยอมรับเพ่ือใชเปนงานตรวจวินจัฉยัโรคกลองเสียงและหลอดลมอักเสบในสัตวปก

ELISA = Enzyme-linked immunoabsorbent assay; RT-PCR = Reverse transcriptase polymerase chain reaction; AGID = Agar gel 
immunodiffusion 

a ใชเพื่อยืนยันการติดเชื้อภายใน 10 วัน, b ใชเพื่อยืนยันการติดเชื้อมากกวา 10 วัน, c ใชเพื่อยืนยันรายตัวในชวงที่มีปลอยเชื้อ, d มีความเหมาะสม
ตามวัตถุประสงคตามชนิดของแอนติเจน,  e มีความเหมาะสมดวยการตรวจ pair serum โดยเจาะเลือดหางกัน 1-2 อาทิตย, f มีความจําเพาะ
สําหรับการสํารวจโรค หรือตรวจสายพันธุที่มีการอุบัติใหม, g มีความเหมาะสมสําหรับการสํารวจโรคท่ีไมจําเพาะเจาะจงสายพันธุ, h ใชบางคร้ัง
เพื่อประเมินคุณภาพวัคซีน

บรรณานุกรม 
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 สําหรับเกษตรกรเจาของฟารมท่ีพบสัตวปวย
ในระบบทางเดินหายใจ สามารถนําตัวอยางไกปวยจาํนวน 
3-5 ตัวอยาง ในการผาชันสูตรซากรวมถึงการยืนยัน
ผลการตรวจดวยวิธีการ RT-PCR ท่ีมีความแมนยําสูง 
หรือใชตัวอยางเลือดเพื่อดูระดับภูมิคุมกันตอโรคไอบี
หลังการทําวัคซีนทางซีรัมวิทยา ดวยเทคนิค ELISA 
โดยใชตัวอยางเลือดแข็งตัวจํานวน 15-20 ตัวอยาง 
สนใจสอบถามและสงตัวอยางไดท่ีหนวยชันสูตรโรคสัตว 
ศูนยบริการสุขภาพสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทร. 053-948041 หรือ ID Line: 
vet_diag ครับ…  

ตารางที่ 1 วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดลมอักเสบติดตอจําแนกตามวัตถุประสงค (ดัดแปลงจาก OIE, 2012)
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“ฌาปนกิจสัตวเลี้ยง”
เมื่อสัตวเลี้ยงแสนรักไดจากไป..

วรางค์พิชา ค้อชากุล
นักวิทยาศาสตร์ประจําห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิค Varankpicha@gmail.com

   ราคงปฏิเสธไมไดวาสัตวเล้ียงไดเขามาเปนสวนสําคัญ
ในชีวิตของคนเรา เนื่องจากสภาพแวดลอมสังคมภายนอกที่สงผล
ตอจติใจของคนในสงัคม ไมวาจะเปน สนุขั กระตาย แมว ปลา และอืน่ๆ 
ซึ่งสัตวเล้ียงเหลานี้สามารถเขามาชวยลดทอนความเหงา ผอนคลาย
ความเครียด เปนเพื่อนทางใจ ชวยบําบัดทุกข เพิ่มพูนความสุข 
ความสดใสใหกับเจาของ และทดแทนดูแลจิตใจเจาของไดเปนอยางดี 
ดวยสาเหตุนี้จึงทําใหทั้งเจาของและสัตวเลี้ยงเกิดความเอื้ออาทร 
ความรักความผูกพันซึ่งกันและกันเปนอยางมาก 

รูปที่ 1 พิธีสวดบําเพ็ญกุศล โดยพระสงฆ เจาหนาที่หองปฏิบัติการและเจาของสัตวเลี้ยง

 เม่ือเวลาแหงความตายไดมาถึงสัตวเล้ียงเหลานั้น จึงทําให
เจาของเกิดความเศราโศก เสยีใจ อาลัยอาวรณเพือ่นทางใจท่ีเคยอยูรวมกัน
ในยามทุกขสุข และอยากใหสัตวเลี้ยงเหลาน้ันไปสูสุคติ รมเย็น 
ดงันัน้การจัดใหมพีธิกีรรมทางศาสนา โดยการฌาปนกิจสตัวเล้ียงจึงเปน
หนึ่งทางเลือกที่ดีสําหรับเจาของผูที่รักสัตวเลี้ยงของตน 

 “ฌาปนกิจสัตวเลี้ยง” จัดเปนพิธีกรรมทางศาสนา
ตามลัทธปิระเพณีนยิม โดยความเช่ือวาการฌาปนกิจจะทําใหไปสูสคุต ิ
กอใหเกิดความสุข สงบแกสัตวเล้ียงและผูเปนเจาของ และเพื่อเปน
การใหเกียรติและไวอาลัยเปนครั้งสุดทาย โดยมีขั้นตอนดังนี้                              
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 การสวดบาํเพญ็กศุลเพ่ือสงดวงวญิญาณ การขอขมา ดาํเนนิการ
โดยพระสงฆเปนเวลาโดยประมาณ  2-3 ชั่วโมง พรอมดวยชุดดอกไม 
ธูป เทียน สายสิญจน นํ้าหยาด สําหรับกรวดนํ้า

 การเผา และการเก็บอัฐิสัตว เปนเวลาโดยประมาณ 1-2 วัน 
โดยจัดเก็บอัฐิในขวดโถแกวฝาปดมิดชิด

 หลงัจากเสร็จพิธกีรรมท้ังหมด จงึขึน้อยูกบัเจาของวาตองการ
นําอัฐิของสัตวเล้ียงไปฝง ลอยอังคาร หรือประกอบพิธีทําบุญใหแก
สัตวเลี้ยง และอื่นๆตอไป

รูปที่ 2 เคล่ือนยายสัตวเลี้ยงสูเตาเผา

บรรณานุกรม 
กองศาสนูปถัมภ กรมการศาสนา . คูมือพิธีกรและการปฏิบัติพิธี
 ทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสง
 สินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2547.
พระญาณวโรดม (สนธ์ิ กิจฺ จกาโร). คูมือปฏิบัติงานศาสนพิธีสังเขป. 
 พิมพครั้งที่ 20. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย
 ในพระบรมราชูปถัมภ, 2542.
พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป .ธ.9). ระเบียบปฏิบัติของ
 ชาวพุทธ. พิมพครั้งที่ 221. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547.

รูปที่ 3 บรรจุอัฐิหลังการเผาในโถแกวฝาปดมิดชิด

 หากทานผูอานมีความสนใจและตองการฌาปนกจิสตัวเล้ียงของทาน สามารดําเนินการติดตอไดท่ี หนวยชนัสูตร

โรคสัตว (Veterinary Diagnostic Laboratory) ศูนยบริการสุขภาพสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

โทร 053-948041-42  โทรสาร 053-948041
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สัญลักษณตัวคิว “Q” ที่ฉลากอาหารหรือผลิตภัณฑ

“กินอยางไรใหปลอดภัยจากโรคที่มากับอาหาร”

จะรูไดอยางไร?

ประการแรก มองหา “สัญลักษณหรือเคร่ืองหมายท่ีบงบอก
ถึงความปลอดภัย” 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล
หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก 

ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิค: duangporn.p@cmu.ac.th

 อาหารเปนสิง่จาํเปนทีม่นษุยคงจะขาดไมได ชนดิของอาหาร

ที่มนุษยบริโภคนั้นประกอบดวยอาหารท่ีมาจากพืช ผัก ผลไม 
และอาหารท่ีมาจากสัตวไมวาจะเปนเนื้อสัตว นํ้านม ไข นํ้าผึ้ง และ
อาหารทะเล รวมทัง้ผลติภณัฑตางๆ ทีม่าจากมาจากสตัว อาหารเหลาน้ี
เปนแหลงโปรตนีทีม่ปีระโยชนตอรางกายทัง้สิน้ นอกจากสิง่ทีม่ปีระโยชน
ก็ยังคงมีสิ่งเปนโทษตอรางกายแอบแผงมากับอาหารเหลานี้โดยท่ี

เราอาจไมสามารถสังเกตดวยตาหรือยากตอการสังเกต ดมกลิ่น
หรือสัมผัสอันตรายเหลานั้นไดโดยงาย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นตั้งแต

กอนเริม่การผลติอาหารจากไร นา ฟารมเลีย้งสตัว หรอืจากสิง่แวดลอม
ในการเลี้ยงท่ีไมถูกตองตามหลักการเลี้ยงหรือการเพาะปลูกท่ีดี 

อนัตรายทางความปลอดภยัทางอาหารสามารถใหคาํจาํกดัความไดวา 
“สิ่งที่ไมใชอาหารแตปนเปอนหรือปนมากับอาหารแลวทําใหเกิด
การบาดเจ็บ เจ็บปวย หรือถึงแกชีวิต ทั้งที่ใหผลกระทบในระยะสั้น

และระยะยาว
 อันตรายท่ีวานั้นประกอบดวย หนึ่งอันตรายทางกายภาพ

หมายถึงส่ิงปนเปอนท่ีจบัตองไดหรอืมองเห็นซ่ึงเมือ่กินเขาไปทําใหเกิด
การบาดเจ็บ เชน ไสลวดเย็บกระดาษปนลงไปในอาหารอาจทิ่มแทง
อวยัวะตางๆ ในชองปากและทางเดินอาหาร กอนกรวดท่ีปนมากับขาวสวย

เมื่อกัดโดนอาจทําใหฟนแตกได เปนตน อันตรายทางกายภาพน้ัน
มักจะเกิดขึ้นทันทีทันใด สองอันตรายทางเคมีหมายถึงการปนเปอน
ของสารเคมีที่ใชในการเพาะปลูก สารเคมีปราบศัตรูพืช ยาที่ใชรักษา

โรคในสตัว หรอืสารชวีเคมทีีส่ิง่มชีวีติสรางขึน้เอง เชน Histamine หรอื
สารที่กระตุนใหเกิดอาการแพ เกิดจากจุลินทรียยอยสลาย Histidine 
ในอาหารทะเล หรือสารพิษจากเชื้อรา (Afl atoxins) ที่อยูใน
พืชอาหารสัตว วัวกินเขาไปแลวสารพิษน้ันผานมาอยูในนํ้านมสารพิษ
จากเชื้อราชนิดนี้เปนสาเหตุของมะเร็งที่ตับ เปนตน อันตรายทางเคมี

มักจะทําใหเกิดการเจ็บปวยในระยะยาวหรือเกิดการสะสมของ
สารพษินัน้ๆ เปนเวลานานจงึทาํใหเกดิอนัตรายตอผูบริโภค สามอนัตราย

ทางชวีภาพหมายถึงอนัตรายท่ีมสีาเหตุมาจากการกินเชือ้โรคเขาไปแลว
ทําใหเกิดการเจ็บปวยหรือเสียชีวิต ระยะเวลาการเกิดการเจ็บปวย
ขึ้นอยูกับชนิดของเช้ือโรคที่กินเขาไป  ความรุนแรงของเชื้อนั้นๆ 

ปริมาณของเช้ือโรคท่ีกินเขาไป ระดับภูมิคุมกันโรคของคนกินเอง 
ซึ่งระยะเวลามีตั้งแตเปนนาทีจนกระท่ังเปนป และเช้ือโรคบางชนิด

รางกายเราสามารถหายเองได เชน โรคทองรวงท่ีไมรุนแรงมาก 

หรือบางชนิดทําใหเราเสียชีวิตโดยท่ีไมมีทางรักษาใหหายได 

เชน โรควัวบา (โรคนี้ยังไมมีรายงานในประเทศไทยท่ีเกิดจากการกิน) 
เปนตน 

สัญลักษณ “Organic farm” ที่ฉลากอาหารหรือผลิตภัณฑ

 หนวยงานในประเทศท่ีรบัผดิชอบในการตรวจสอบเฝาระวัง 
ตรวจตดิตาม และออกมาตรฐานเพือ่ควบคมุการผลติอาหารใหปลอดภยั 

ไดแก องคการอาหารและยา (อย) กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชา

การเกษตร กรมประมง สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ หรือ มกอช กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังจะมี
สัญลักษณ หรือ ตัวอักษรกํากับที่ฉลากสินคาหรือท่ีรานอาหาร 
หรือรานขายตามตลาด ตัวอยางเชน 
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สัญลักษณ  “อย” ที่ฉลากอาหารหรือผลิตภัณฑ

สัญลักษณการไดรับรองมาตรฐาน “GMP และ/หรือ HACCP” 
ที่ฉลากอาหารหรือผลิตภัณฑ

สัญลักษณการไดรับรอง “Clean food and good taste” 
ที่รานอาหาร โปรดสังเกตวันหมดอายุของการรับรอง

ปายสัญลักษณที่ติดหนารานคาในตลาด “เขียงสะอาด” หรือ 
“เน้ือสัตวปลอดภัย”

 สัญลักษณเหลานี้เปนการแสดงวามีการตรวจสอบที่มาของ

วตัถุดบิของอาหาร การคัดกรองอาหารใหปราศจากหรือลดจํานวนลง
ของอันตรายท้ังสามแบบใหอยูในระดับที่ไมอันตรายกับคนกิน 
มีการดูแลการผลิต ประกอบอาหารและสิ่งแวดลอมตางๆ รวมทั้ง
การดแูลอาหารใหปลอดภยัจนถงึโตะอาหารของคนกนิ (Food safety 

from farm to table/fork)

 ตอง “กินรอน ใชชอนกลาง และลางมือ” คือ กินอาหาร
ที่ปรุงสุกโดยสมบูรณดวยความรอน การใชชอนกลางเมื่อตองรวมรับ
ประทานอาหารกันคนอื่น และตองมีสุขลักษณะสวนบุคคลที่ดี งด

การกินเน้ือสัตวดิบ ไขดิบ นํ้านมที่ไมผานการฆาเชื้อดวยความรอน 

ประการที่สอง คือ พฤติกรรมการกินที่ปลอดภัย 

ประการที่สาม คือ รักษาระดับภูมิคุมกันของรางกาย
ใหแข็งแรง 



 

 

 

 

 

         

 

        
 

 

 

 

     

 




