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ข่าวสาร
งานบริการวิชาการ

 ในชวงครึง่ปหลงัของ พ.ศ. 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ไดจดักิจกรรมการบรกิารวชิาการเพือ่ชมุชนตาง ๆ  มากมาย
ใหแกหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ ทั้งในรูปแบบการจัดประชุม อบรม สัมมนา และการบริการสุขภาพสัตว
 กิจกรรมภายในประเทศ เราไดจัดการประชุม อบรม สัมมนา และฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจํานวนกวา 13 ครั้ง ในหลากหลายสาขาวิชา 
อาทิเชน ดานคลินิกมา มีการอบรมใหแกอาสาสมัครอาชาบําบัดที่ปฏิบัติงานกับเด็กพิเศษ โดยใชมาของคณะสัตวแพทยศาสตร และวิทยากร
ทั้งจากคณะสัตวแพทยศาสตรและคณะเทคนิคการแพทย  ซึ่งเปนประโยชนตอกลุมเด็กพิเศษและครอบครัวเปนอยางมาก สําหรับในวงการมากีฬา 
เราไดจัดฝกอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงานเก่ียวกับมากีฬา ในการดูแลเล้ียงมา โรงเรือนและการจัดการและโปรแกรมการดูแลสุขภาพและกีบมา 
สุขภาพฟนและภาวะทุพโภชนาการจากการจัดการที่ไมถูกตองและปญหาที่พบบอยในมากีฬา  
 ดานคลินิกชาง เร่ิมตนดวยการจัดประชุมวิชาการชางแหงชาติ ประจําป 2559 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกป 
ในการตดิตามสถานการณดานวชิาการเกีย่วกบัชางของประเทศไทย ถอืวาเปนงานใหญงานหนึง่ท่ีรวบรวมนกัวชิาการและบคุลากรทีท่าํงานเกีย่วกบัชาง

มาพบปะ และประชุมรวมกัน ซึ่งทําใหเกิดกิจกรรมที่ตามมาภายหลังคือ การจัดเสวนาวิชาการชางและสัตวปาครั้งท่ี 1/2560 ในเดือนตุลาคม
และจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาศักยภาพการวางยาสลบชางดวยยาสลบในกลุม Opioids ในเดือนพฤศจิกายน อันเปนประโยชน
แกสัตวแพทยผูปฏิบัติงานดานชางและสัตวปาเปนอยางยิ่ง

 และเนือ่งจากในป 2559 มกีารระบาดของโรคปากและเทาเปอยทัง้ในสกุรและโคนมในบานเราคอนขางมาก  งานบรกิารวชิาการจงึไดจดัสมัมนา
ใหความรูและคอยเฝาระวังอยางตอเน่ืองใหแกกลุมเกษตรกรผูเล้ียงสุกรและโคนม รวมท้ังนักวิชาการท่ีเก่ียวของมาต้ังแตเดือนกรกฎาคม 
เรื่อง ลวงลึก รูจริง การระบาดโรคปากและเทาเปอยในสุกร ครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม เรื่อง โรคปากเทาเปอยในสุกร ปะทะ โรคพีอารอารเอส 
และกอนสิ้นป 2559 เดือนธันวาคม ไดจัดอบรมเรื่อง การจัดการดานสุขภาพเพื่อลดปญหาลูกโคทองเสียและแนวทางในการปองกันโรคปาก
และเทาเปอยเขามายังฟารมโคนม 
 อีกหน่ึงในงานบริการวิชาการท่ีมีความสําคัญอยางมาก คือ การใหบริการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการซ่ึงเราไดมีการพัฒนางานน้ี
มาอยางตอเนื่อง โดยไดจัดใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ แกบุคลากรของคณะ ฯ ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางหองปฏิบัติการ
ที่ควรจะเปนสําหรับงานบริการวิชาการในหัวขอเรื่อง “การประยุกตใชขอกําหนด ISO 17025:2005 สําหรับจุลชีววิทยา” ในเดือนสิงหาคม 
และรวมจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 1 ในเดือนกรกฎาคม 2559
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 ทัง้นี ้highlight ในชวงส้ินป คณะสตัวแพทยศาสตรไดจดัใหมกีารประชุมวชิาการสุขภาพสัตวภาคเหนอื ประจําป 2559  ซึง่ในปนีจ้ดัเปนปที ่9 
โดยมีสโลแกนหลักของงานคือ จากนักวิชาการสูชุมชน “Academics to the Community” อันเปนการนําไปสูการถายทอดองคความรู
จากนักวิชาการ ดานสัตวแพทยถึง เกษตรกร ผูเลี้ยงสัตว ประชาชนทั่วไป นักวิชาการดานอื่นๆ และ ชุมชนในที่สุด

 สําหรับดานการตางประเทศน้ัน คณะ
สัตวแพทยศาสตร มีกิจกรรมการใหบริการทางดาน
วิชาการแกหนวยงานตางประเทศอยางตอเนื่อง

และสม่ําเสมอ ในปนี ้จงึไดมกีารจัดฝกอบรมเชิงปฏิบตักิาร
ฝกอบรมทางคลินิกในโรคชางและสัตวปาในประเทศ
เขตรอนใหแกนักศึกษาและอาจารยจากมหาวิทยาลัย 
ไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายน  
การฝกอบรมเชงิปฏบิตักิารนานาชาต ิเรือ่ง การจดัการ
สขุภาพ ระบบสบืพนัธุและผสมพันธุชางเอเชียป 2559 
ในเดือน กรกฎคม การอบรมเชิงปฏิบัติการ นานาชาติ 
เรื่อง Application of Rapid Methods in 

Food Processing  ในเดือนกนัยายน และการประชมุ
เชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Veterinary Public 
Health Education : Building Veterinary 
Service Capacity for ASEAN Public Goods 
ในเดือนพฤศจิกายน  โดยมีชาวตางชาติเปนผูเขารวม
กิจกรรมเหลานี้ จํานวนรวมกวา 70 คน

 และอีกหนึ่งงานบริการวิชาการที่เราไดดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการปญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยางมีสวนรวมจากชุมชน
อยางยั่งยืน หรือมีชื่อเรียกสั้น ๆ  วา “ห(มา) ซีเอ็มยูโปรเจค” เปนโครงการท่ีสรางความเขาใจเก่ียวกับอยูรวมกันระหวางสุนัขชุมชนและคนในชุมชน
อยางเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย โดยไดมีการดูแลสุขภาพสุนัขที่เขารวมโครงการ โดยการข้ึนทะเบียนประวัติสัตว ฝงไมโครชิพ ตรวจสุขภาพ 
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา กําจัดเห็บหมัด ทําหมัน รักษาสุขภาพเบื้องตน ปรับพฤติกรรม  สวมปลอกคอระบุพฤติกรรม เปนตน  

 งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความตั้งใจในการสรางสรรค
ผลงานและจะจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
ในมหาวิทยาลัยเอง ชมุชนรอบนอกท้ังในและตางประเทศ
อยางตอเน่ืองตอไปใหสมดังปณิธานของลูกชาง มช. 
ที่จะทํางานเพื่อสังคมนั่นเอง
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พระบิดาแห่งการโคนมไทย
การเลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทาน

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเริ่มเมื่อไหรไมมีหลักฐาน
ปรากฏชัด โดยสมัยหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 พบมีชาวอินเดียและ
ชาวปากีสถาน ที่อาศัยในเขตรอบๆพระนครไดมีการเล้ียงโคนม
ที่เปนสายพันธุโคนมอินเดียเพื่อรีดนมไวบริโภคและขายภายในชุมชน  
ปจจบุนัประเทศไทยมกีารเลีย้งโคนมกระจายอยูทกุภมูภิาคของประเทศ 
ในป 2558 มโีคนมทัง้หมด 509,524 ตวั เปนแมโคใหผลผลติ 286,296 ตวั 
จากท้ังหมด 16,248 ฟารม (กรมปศุสัตว. 2558) 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธเิบศรามาธิบด ีจกัรนีฤบดนิทรสยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร 
ไดพระราชทานอาชีพการเล้ียงโคนมใหกับคนไทยเพ่ือใหพสกนิกร

ของพระองคมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวใหมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีและมีความสุข ทรงไดรับการนอมเกลาฯ ถวาย
พระราชสมญัญาวา “พระบดิาแหงการโคนมไทย” ทรงรเิริม่และทุมเท
ทําทุกอยางในการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมใหคงอยูอยางยั่งยืน 
ซึ่งเห็นไดจากพระราชกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา
หลายสิบปทีผ่านมา  โดยมีประวัตคิวามเปนมาคือระหวางเสด็จประพาสยุโรป
อยางเปนทางการเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาติในป พ.ศ. 2503 
ในการเสด็จประทับแรมท่ีประเทศเดนมารก ไดทอดพระเนตรกิจการ
โคนมและทรงสนพระทัยในการเล้ียงโคนมเปนอยางมาก ทรงเล็งเห็นวา
เปนอาชีพท่ีสามารถชวยเหลือเกษตรกรใหมีอาชีพมั่นคงเปนหลักได 
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หลังนิวัติกลับไทยทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงโคนม
ในประเทศไทย ไดทรงประกอบพิธีเปดฟารมโคนมและศูนยฝกอบรม
การเลี้ยงโคนมไทย-เดนมารก อยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 
พ.ศ. 2505 นับเปนวันที่มีความสําคัญในประวัติศาสตรการเลี้ยงโคนม
ในประเทศไทย และรฐับาลไทยไดกาํหนดใหวนัที ่17 มกราคม ของทกุป
เปน “วนัโคนมแหงชาต”ิ นอกจากนีพ้ระองคทรงพระราชทานแนวทาง
ในการสรางความมัน่คงในอาชพีใหกบัเกษตรกรผูเลีย้งโคนมโดยการรวม
กลุมเปนสหกรณ และไดมกีารจดัตัง้สหกรณโคนมแหงแรกในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2514 

 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนคณะ
สัตวแพทยศาสตรแหงแรกในภาคเหนือไดเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 
สงิหาคม พ.ศ. 2537 เพ่ือสนองตอบความตองการบุคลากรดานสัตวแพทย 
หนึ่งในพันธกิจหลักคือการใหบริการวิชาการแกสังคมและมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ป พ.ศ. 2558 ในภาคเหนอืมจีาํนวนโคนม 73.330 ตวั (14% ของประเทศ) 
โดยสองจังหวัดที่มีประชากรโคนมมากสุดในภาคเหนือคือ เชียงใหม 
40,187 ตัว (1,198 ฟารม) และลําพูน 19,486 ตัว (493 ฟารม) 
โรงพยาบาลสัตวทองถ่ิน คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตัง้อยูทีอ่าํเภอแมออน จงัหวดัเชียงใหม ไดดาํเนนิการใหบรกิารสขุภาพสตัว
โดยเฉพาะโคนมเพราะต้ังอยูในพืน้ท่ีมกีารเลีย้งโคนมหนาแนน นอกจาก

การใหบรกิารตรวจรกัษาโคนมแลวยงัเปนโรงพยาบาลเพือ่การเรยีนการสอน
ที่นักศึกษาสัตวแพทยจะไดเรียนและมีประสบการณตรงกับปญหา

ทีเ่กดิขึน้จรงิๆในฟารมของเกษตรกรและไดทาํการวิจยัเพ่ือแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้น 



6 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพ่ือชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ

โรงพยาบาลสัตวทองถิ่นไดรวมทํางานกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 
สหกรณโคนม มาอยางยาวนานและตอเนื่อง เพื่อที่จะทําใหโคนม
ของเกษตรกรมีสุขภาพดี ฟารมโคนมมีประสิทธิภาพการผลิต

น้ํานมดิบที่ดีและมีคุณภาพที่จะทําใหผูบริโภคมีความมั่นใจ
ในการสนับสนุนผลิตภัณฑนมจากฟารมโคนมของเกษตรกรไทย 

นอกจากจะทําใหการเลี้ยงโคนมเปนอาชีพที่มีความยั่งยืนและ
สหกรณโคนมมีความเจริญเติบโตกาวหนาแลว ยังเปนการสรางสังคม
ประเทศใหมีความมั่นคงและเขมแข็งอีกดวย



7วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1



8 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพ่ือชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

 ปจจบุนั “ปลานลิ” เปนปลาทีไ่ดรบัความนยิมในการบรโิภค
กันอยางแพรหลายและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีถิ่นกําเนิด
อยูทีท่วปีแอฟริกาเขามาสูประเทศไทยคร้ังแรกโดยสมเด็จพระจักรพรรดิ
อะกฮิโิตะ ทลูเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภมูพิลอดุลยเดช 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 และไดทรงเลี้ยงและพระราชทาน

“ปลานิล” กับ “สัตวแพทย์”  
ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร 

คลินิกสัตว์นํา ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: dilok.w@cmu.ac.th

พันธุปลาเพ่ือประโยชนแกพสกนิกรจนกลายเปนอาชีพหน่ึงที่สราง

รายไดใหแกเกษตรกรในประเทศไทยเปนอยางมาก และสามารถ
เล้ียงกันไดแทบทุกภูมิภาคของประเทศ เนื่องจากเปนปลาที่เลี้ยงงาย 
โตเร็ว แพรพันธุไดรวดเร็ว ทนโรคและสามารถปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมไดดี

 เมื่อมีการเล้ียงปลานิลกันมากย่ิงขึ้น เกษตรกรจึงจําเปน

ที่จะตองมีความรูความเขาใจในการเลี้ยงและการจัดการท่ีถูกตอง
อยางเปนระบบ ดงันัน้ “สตัวแพทย” สามารถมีบทบาทหนาทีท่ีจ่ะเขามา

มสีวนชวยในเรือ่งการดแูลสขุภาพและการปองกนัโรคเพือ่ลดความสญูเสยี
หรือปญหาท่ีจะเกิดขึ้นรวมกับวิชาชีพอ่ืนๆได โดยการใหความรู
แกเกษตรกรและศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูการแกปญหาที่แทจริง 

 ในสวนของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดมบีทบาทและหนาท่ีทีเ่กีย่วของเพ่ือชวยเหลือแกเกษตรกรผูเลีย้งปลานิล
ทางภาคเหนอืมาเปนระยะเวลานาน โดยมนีกัศึกษาท่ีจะเขาเยีย่มศกึษา

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบการเลี้ยงปลานิลในบอดิน (ซาย) กระชังในบอดิน (กลาง) และกระชังริมแมนํ้า (ขวา)

รูปที่ 2 แสดงการเย่ียมฟารมเพื่อใหความรูและพูดคุยกับเกษตรกรผูเลี้ยง

ปลานิลถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 
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ระบบการเล้ียงและการจัดการฟารมปลานิล เพ่ือสอบถามขอมูล
แลวนาํมาสรุป วเิคราะหและวางแผนแกปญหาใหกบัเกษตรกร รวมท้ัง

รูปที่ 3 แสดงนักศึกษาเขาเยี่ยมฟารมและสอบถามขอมูลกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล (ซาย และ ตรงกลาง)

และเก็บตัวอยางน้ําเพื่อนํามาตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (ขวา) 

รูปที่ 4 แสดงการปฏิบัติการตางๆ เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยโรคในปลานิล 

การฝกปฏิบัติตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณและสามารถ
นําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 นอกจากน้ี อาจารย บุคลากรและนักศึกษายังไดมีสวนชวย
แกไขปญหาใหกบัเกษตรกรผูเลีย้งปลานลิดวยงานบรกิารทางวชิาการ 
เชน การตรวจวินิจฉัยโรค การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา และ

การศึกษาวิจยัทีเ่ก่ียวของกับปลานิล ไดแก สถานการณของโรคท่ีสาํคัญ 

ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรค วิธีการติดตอของเช้ือลักษณะของ
เชือ้กอโรค ปญหาคณุภาพนํา้และสิง่แวดลอมทีม่ผีลกระทบตอการเลีย้ง 
วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค แนวทางในการใชยาปฏิชีวนะ-สารเคมี 

และวัคซีนในการรักษาและควบคุมปองกันโรค เปนตน

 อยางไรก็ตาม เพื่อใหอาชีพการเลี้ยงปลานิลมีความยั่งยืน
ตลอดไป นอกเหนือจากความรูและประสบการณที่ถูกตอง
ในการเล้ียง งานวิจัยตางๆ มากมายท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือจะชวยลด
ความสูญเสียและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดนั้น เกษตรกรควรเห็นถึง
ความสําคัญและตระหนักถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

การใชนํ้าอยางคุมคาดวยเชนกัน ...
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ทุนอานันทมหิดล ทุนอานันทมหิดล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

 มลูนิธอิานันทมหิดลน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตัง้ขึน้ ดวยทรงสนพระราชหฤทัย
พฒันาสภาพความเปนอยูของประชาชน ทรงเขาพระราชหฤทัยดวีา ในการพัฒนาประเทศจําเปนตองมีผูเชีย่วชาญวิชาการข้ันสงูสาขาตางๆ 
วธิกีารหนึง่ทีจ่ะสรางผูเช่ียวชาญคอื การสงผูมคีวามสามารถออกไปศกึษาหาความรู ณ ประเทศทีเ่ปนแหลงวิทยาการแขนงตางๆ ทีจ่าํเปน

ตอการพัฒนาประเทศ จึงทรงพระราชดําริที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาผูแสดงความสามารถยอดเย่ียม ไดมีโอกาสไปศึกษา
วิชาความรูใหถึงขั้นสูงสุดในประเทศที่พัฒนาแลว ดวยทรงพระราชดําริวาเมื่อไดศึกษาถึงขั้นสูงสุดแลว จะเห็นวาศาสตรตางๆ นั้น
มีความสัมพันธกัน และสามารถนํามาใชใหเปนประโยชนแกเพื่อนมนุษยและประเทศชาติได 
 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตั้งทุนเพื่อการนี้เม่ือ พ.ศ. 2498 พระราชทานนามทุนวา 
"อานันทมหิดล" เพื่อเปนพระบรมราชานุสรณในสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร
  โดยมีวัตถุประสงคในการ

 1. สงเสรมิและสนบัสนนุการศกึษาชัน้สูง ดวยการพระราชทานทนุใหผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑิตในประเทศไทย ผูมี

คณุสมบัตดิเีดนทัง้ดานวิชาการและคุณธรรม ไปศกึษาตอในสาขาวิชาอันจะเปนประโยชนตอวงวิชาการ แลวนํากลับมาถายทอดแกชนรุนหลงั 
ตลอดจนชวยในการพัฒนาประเทศ ผูไดรับพระราชทานทุนควรกลับมาทํางานรับใชชาติบานเมือง แตไมผูกมัดวาตองรับราชการ

 2. พระราชทานทุนชวยเหลือในการประกอบอาชีพ หรือเพ่ือคนควาแกผูไดรับพระราชทานทุนท่ีสําเร็จการศึกษากลับมา
ทํางานในประเทศไทย ที่มีความสามารถดีเยี่ยม มีคุณธรรมและความประพฤติดีเปนกรณีๆ ไป
 3. จัดตั้งสถาบันคนควาทางวิชาการ เพื่อเปดโอกาสใหผูไดรับพระราชทานทุนที่ สําเร็จการศึกษาและกลับมาทํางาน

ในประเทศไทย ไดทําการคนควาทางวิชาการตอไป
 4. รวมมือกับสถาบันอื่นท่ีมีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน เพื่อใหการสนับสนุนทางวิชาการกวางขวางท่ัวถึงยิ่งขึ้น
 ปจจุบันการพระราชทานทุน แยกเปนแผนกตางๆดังนี้
 1. แผนกแพทยศาสตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตั้งขึ้นเม่ือแรกตั้งทุน
 2. แผนกวิทยาศาสตร
 3. แผนกวิศวกรรมศาสตร
 4. แผนกเกษตรศาสตร
 5. แผนกธรรมศาสตร
 6. แผนกอักษรศาสตร
 7. แผนกทันตแพทยศาสตร

 8. แผนกสัตวแพทยศาสตร  ซึ่งทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2537
 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีผูไดรับทันอานันทมหิดล เพ่ือสืบทอดปณิธานของทุนในการนําความรู
ความสามารถท่ีไดจากการศึกษานํามาพัฒนาประเทศชาติ จํานวน 2 ทาน โดยทานแรก คือ อ.สพ.ญ.ดร. ทัตตวรรณ แกวสาคร 
ปจจุบนัดาํรงตําแหนง ผูอาํนวยการศูนยสตัวทดลอง และเปนอาจารยประจําภาควิชาชีวศาสตรและสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม สาํหรับอกีทานคือ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศริพิร เพยีรสขุมณี ปจจบุนัดาํรงตําแหนง รองคณบดีดานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และเปนอาจารยประจําภาควิชาคลินิกสัตวเลี้ยงและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ในอากาสพเิศษเพือ่นอมราํลกึถงึพระคณุของพระเจาอยูหวัปรมนิทรภมูพิลอดลุยเดช ทางกองบรรณาธกิารจงึเชญิผูไดรบัทุน
อานนัทมหิดลทัง้สองทาน เขยีนบทความเพ่ือเทอดพระเกียรตฯิ อนัจะเปนแนวทางในการปฏิบตั ิเพือ่พฒันาประเทศดังปณธิานของทุน   
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ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล     

 หรือผลประโยชนใหมาก ขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัล

 และประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง

พระราชทานเนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533 

“
”

 ขาพเจา นางสาว ทตัตวรรณ แกวสาคร ผูไดรบัพระราชทานทุนมลูนธิอิานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร ปพทุธศักราช 2543 มคีวามภูมใิจ
ที่ไดรับพระราชทานโอกาสใหไปศึกษาตอ ระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือนําความรูและประสบการณที่ไดมาปฏิบัติหนาท่ี 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในปจจุบัน ขาพเจามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติราชการอยางสุจริต ยึดม่ันในคุณธรรมดังที่ไดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
ในโอกาสนีข้ออญัเชญิ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชฯ ซึง่ไดพระราชทานในโอกาสวนัขาราชการพลเรอืน 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2533 มาเพื่อชวยเตือนใจทุกทาน ใหรวมกันปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบานเมืองไทยของเรา
อยูเย็นเปนสุขตามพระราชประสงค

อ.สพ.ญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร
ผู้อํานวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนอานันทมหิดล กับการเดินตามพระราชดําริ“ ”

 ในชวงระยะเวลาทีป่ระชาชนชาวไทยทัง้ประเทศอยูในภาวะ
แหงความเศราและอาลัยรวมกันอยูนี้ สิ่งหน่ึงที่ทุกๆทานไดเห็นก็คือ

การรวบรวม รอยเรียง และถายทอดพระราชจริยวัตรอันงดงาม 
พระมหากรุณาธิคุณ รวมไปถึงพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดทรงสรางและพัฒนาเพื่อยกระดับ
ความเปนอยูของประชาชนในแผนดนิทีพ่ระองคไดครองอยูมาถึง 70 ป 

จากส่ือในทุกๆชองทางอยางมากมาย และเช่ือวาหลายคนไดรับ
แรงบันดาลใจอยากท่ีจะดําเนินตามรอยพระบาทเพ่ือสรางสรรค

สิง่ทีเ่ปนประโยชนแกประเทศ ผูเขยีนเองก็เปนพสกนิกรคนหน่ึงทีไ่ดรบั
พระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดมิไดที่ไดรับคัดเลือกเปนนักเรียนทุน
อานันทมหิดล สาขาสัตวแพทยศาสตร เพ่ือศกึษาตอในระดับปริญญาเอก 

ณ สหราชอาณาจักร ในชวงป พ.ศ. 2547-2551 

 ทนุอานันทมหิดล (ปจจุบนัคือมูลนธิอิานนัทมหิดล) เปนทุน
ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมพิลอดุลยเดชทรงจัดต้ังข้ึนเพ่ือเปน
พระบรมราชานุสรณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญตางๆท่ีจําเปนตอการ
พฒันาประเทศ ทัง้ดวยการสนับสนุนการศึกษาตอ หรือการสนับสนุนทุนวจิยั
และพฒันาตางๆ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทานทรงใหความสาํคญั
กบัการสรางคนดวยการศึกษาเปนอยางยิง่ ตวัผูเขยีนนอกจากจะไดรบั

พระราชทานทนุอานันทมหดิลเพือ่ศึกษาตอแลว ยงัไดรบัทนุการศกึษา
วิจัยเพ่ิมเติมหลังการศึกษาตอในเร่ืองการดูแลสวัสดิภาพมาที่อยูใน

ความดแูลของสถานปฏบิตัธิรรมถํา้ปาอาชาทอง จ.เชยีงราย หรอืท่ีหลายทาน
รูจักกันในชื่อของ unseen พระขี่มาบิณฑบาต นั่นเอง โครงการ
มีการดําเนินการตอเน่ืองมากกวา 2 ป และเจาของพ้ืนที่สามารถ
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ยกระดบัสุขภาพมาขึน้ไดดวยตวัเองอยางเปนท่ีนาพอใจ จากทีไ่มมหีญา

ใหมากินก็สามารถปลูกหญาทําแปลงหญาไดเอง จากท่ีไมมีระบบ
ปองกันโรคก็สามารถสรางกองทุนดูแลมาและติดตอประสานงาน
กับหนวยงานเพื่อใหมาทําวัคซีนแกมาในพื้นท่ีได 

 การศึกษาตอเปนการเรียนรูโดยตรง แตการปฏิบัติงานจริง
ในพื้นที่เปนการศึกษาเพิ่มเติมตลอดชีวิต ผูเขียนไดเรียนรูสิ่งตางๆ
มากมายจากการทําโครงการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายน้ี โครงการน้ี

จะไมใชโครงการในพ้ืนที่ครั้งแรกของผูเขียนและถึงแมโครงการ
ที่เคยทํามากอนหนาเหลานั้นจะบรรลุวัตถุประสงคทั้งหมดแตผูเขียน

ยังคงเห็นชองวางท่ีจะทําใหเกิดความย่ังยืนอยูทุกคร้ัง แตสําหรับ
โครงการนี้ ผูเขียนไดศึกษาและมีการนอมนําเอาหลักการทรงงาน
มาฝกใช และทายท่ีสุดผูเขียนเร่ิมเขาใจถึงแกนของหลักการทรงงาน

ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ ทีจ่ะทาํใหเกดิความยัง่ยนื สิง่นีเ้ปนเหมอืน

แสงสองนําทางใหเดนิไปในเสนทางน้ีและทําใหเกดิความม่ันใจวาไดเดนิ

มาถูกทางแลว ดังนั้น นอกจากพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของ
ทุนการศึกษาก็ดี ทุนในการจัดทําโครงการก็ดี ผูเขียนยังไดประโยชน
จากการนําเอาหลักการทรงงานเขามาปรับใชอีกดวย
 ถึงวันนี้ พระองคทานจะไดเสด็จกลับสูสวรรคาลัยแลว 

แตพระมหากรุณาธคิณุ และองคความรูตางๆท่ีพระองคไดถายทอดไวให
จะยังคงเปนเสมือนผูแทนพระองคที่ทําใหพวกเราไดรูสึกเหมือนวา

พระองคทานยงัไมไดจากไปไหน ผูเขียนรูสกึวาตนเองโชคดทีีไ่ดมโีอกาส
ไดเรียนรูจากส่ิงที่พระองคทานไดพระราชทานเปนมรดกแกคนไทย
อยางมากมาย สิ่งท่ีผูเขียนไดทําน้ันยังไมไดแมเศษเสี้ยวของ

พระราชกรณียกิจที่ทรงทํา แตผูเขียนจะเดินหนาตอไปในเสนทางน้ี
ทั้งในฐานะนักเรียนทุนอานันทมหิดลและในฐานะพสกนิกรคนหนึ่ง 

เพือ่ใหเกดิประโยชนเปนสาธารณะตอประชาชนคนไทย และเพือ่สนอง
ตอพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ ทีท่รงทาํทกุอยาง
เพื่อประชาชนของพระองค 



15วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

โรคไข้หัดแมว... 
ภัยร้ายใกล้ตัวแมวเหมียว

สพ.ญ.สโรชา อัครกิจวิรุฬห์
หน่วยคลินิกโรคแมว โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: squidy_j@hotmail.com

 โรคไขหัดแมวเกิดจากเช้ือไวรัส ชื่อ พารโวไวรัส ซึ่งเปนเชื้อ
ชนิดเดียวกันกับโรคลําไสอักเสบในสุนัข แตตางสายพันธุ  ดวยเหตุผล
นี ้จงึทําใหแมวสามารถตดิโรคจากสนุขัลาํไสอกัเสบ และกลายเปนโรค
ไขหัดแมวได  (รูปที่ 1)

 แมแมวที่ติดโรคไขหัดขณะต้ังทอง จะทําใหลูกมีโอกาส
คลอดกอนกําหนด หรือแทงได ขึ้นอยูกับระยะของการตั้งทอง 

สวนลูกแมวแรกเกิดที่มีการติดเช้ือนี้และคลอดออกมาได โดยเฉพาะ
อายุนอยกวา 10 วัน  จะทําใหลูกแมวมีอาการทางประสาท เดินเซ 
ทรงตัวไมดี และตาบอด

 โรคไขหดัแมวน้ีเปนโรคติดตอทีม่กีารระบาดอยางรุนแรงมาก 
และแมวทีต่ดิเชือ้กม็โีอกาสเสยีชีวติสงู  การทาํวัคซนีปองกนัโรคไขหดั

แมวอยางครบถวน เปนปจจยัท่ีสาํคัญและจะชวยปองกนัแมวจากโรค
ที่รุนแรงชนิดนี้ได

 อาการแสดงของแมวที่ติดโรคไขหัดแมว 
 ซึม เบื่ออาหาร และออนแรงอยางมาก ซึ่งเปนอาการ

ที่มักพบเปนอยางแรก
 อาเจียน ทองเสีย และรางกายมีภาวะขาดน้ําฉับพลัน 
ซึง่เปนภาวะคอนขางรุนแรง การอาเจียนมักจะเปนอาการเร่ิมแรกของ
การเปนโรคน้ีมากกวาอาการทองเสียและมักเปนอาการท่ีเกิดขึ้นใน
แมวโรคไขหัดเกือบทุกตัว แตอาการทองเสีย เปนอาการที่อาจไมเกิด
ในแมวที่เปนโรคนี้ทุกตัว และไมไดเปนอาการที่เกิดเริ่มแรกในการติด
เชื้อนี้  (รูปที่ 2)

 มีไข ชวงแรกของการติดเชื้อ อาจมีอาการมีไข ซึ่งบงบอก
วาเริ่มมีการติดเชื้อในกระแสเลือด แตเมื่อเขาสูระยะทายของการเปน

โรค อุณหภูมิรางกายจะต่ําลงกวาปกติอยางมาก และเสียชีวิตในเวลา
อันรวดเร็ว (รูปที่ 3)
 ลูกแมวแรกคลอดที่มีการติดโรคไขหัดจากแมแมว ลูกแมว
จะมีอาการปกติ แตเมื่อ อายุได 3-4 สัปดาห หลังคลอดจะเร่ิม
ออกอาการทางประสาทใหเห็น ไดแก เดินกาวขาแบบผิดปกติอาขา

ในการกาวเดินกวางผิดปกติ หัวสั่น กะระยะไมคอยถูก

รูปที่ 1  แสดงถึงลักษณะแมวที่ติดเชื้อไขหัดแมว และมีอาการปวย 

รูปที่ 2 แสดงถึงแมวปวยที่ติดโรคไขหัดแมว และมีอาการอาเจียน 
ถายเหลวปนเลือด
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 โรคนีม้กัเกดิในแมวอาย ุ3-5 เดอืนเปนสวนใหญ แตกส็ามารถ
พบในชวงอายุอื่นไดเชนกัน ในแมวท่ีไมไดทําวัคซีนไขหัดแมว
อยางสมบูรณ หรือไมไดทําวัคซีนมาเลย
 โรคไขหัดแมวนี้สามารถทําใหเกิดอัตราการเสียชีวิตสูงมาก

รูปที่ 3 แมวที่ปวยดวยโรคไขหัดแมว ระยะรุนแรง ติดเชื้อในกระแสเลือด 
มีอุณหภูมิรางกายตํ่ามาก ตองใชแผนใหความรอนเสริม 

หรือเพ่ิมความอบอุนใหรางกาย

รูปที่ 4 ชุดตรวจไขหัดแมว ที่ใหผลบวกจากชองที่ 1 โดยขึ้น 2 ขีด 
แสดงถึงวาแมวตัวนี้ปวยดวยโรคไขหัดแมวโดยดูรวมกับอาการ 
ถึงแมขีดที่ 2 คอนขางจะจาง แตถาขึ้นขีดก็ถือวาเปนผลบวก 

สวนชองที่ 2 ที่ขึ้น 2 ขดี แสดงถึงผลบวกตอเชื้อไวรัสในทางเดินอาหาร 
แตเปนเชื้ออีกตัวที่ออนกําลังกวาเชื้อไขหัดแมวในชองสีนํ้าเงิน 

ซึ่งแสดงถึงแมวปวยตัวนี้ ติดเชื้อไวรัสทั้ง 2 ชนิด 
และ รูป B คือรูปภาพ แมวปวยติดเชื้อไขหัดแมว

ไขหัดแมว เปนชนิดเดียวกับเชื้อไวรัสลําไสอักเสบในสุนัข ดังนั้น

ในปจจุบนัน้ีจงึไดมกีารใชชดุตรวจลําไสอกัเสบในสุนขัมาตรวจโรคไขหดั
ในแมวได โดยตรวจจากอุจจาระของแมวปวย ซึ่งมีความแมนยํา

คอนขางสูง  แตในบางกรณีอาจเกิดผลบวกเทียมไดจากการทําวัคซีน
ไขหัดแมวท่ีเปนเชื้อเปน และสามารถเกิดผลลบเทียมไดถาตรวจ
ชุดตรวจในชวงแรกของการติดเช้ือ นั่นคือชวง 1-3 วันหลังการติดเชื้อ  
(รูปที่ 4) 

A

1

2

การวินิจฉัยโรค 

 การตรวจวินิจฉัยทางโลหิตวิทยา หรือการตรวจเลือด 
โดยสวนใหญจะพบวาเมด็เลอืดแดง เมด็เลอืดขาว และเกลด็เลอืดตํา่ลง
อยางมาก และเม็ดเลือดขาวมักจะต่ําลงที่สุดในชวง 4-6 วัน หลังจาก

การติดเช้ือไขหัดแมว การใชชุดตรวจไขหัดแมว ในปจจุบันนี้ยังไมมี
ชุดตรวจสําหรับไขหัดแมวโดยตรง แตดังที่กลาวไปตอนตน เช้ือไวรัส

B
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รูปที่ 5 แมวที่ติดเชื้อโรคไขหัดแมว แตทําการรักษาอยางเต็มท่ีใกลชิด 
และอาการเร่ิมฟนตัว มีแรง และเริ่มกินอาหารได

 นอกจากนี้ ยังมีการตรวจโรคไขหัดแมวไดโดยตรงจาก
การวินิจฉัยเชิงลึกทางหองปฏิบัติการตางๆ ซึ่งเหมาะกับการวินิจฉัย
ยืนยันการเปนโรคไขหัดในแมว และเหมาะสมกับการชวยวางแผน
การปองกันโรคในผูที่เลี้ยงแมวรายฝูง
 การรักษาเนนการรักษาตามอาการ เชน การใหสารน้ํา
อยางเพยีงพอ และปรับสมดุลเกลอืแรในรางกายใหเหมาะสม ปองกนั
การติดเชื้อแทรกซอนโดยการใชยาปฏิชีวนะ ลดความเครียดของแมว 
เพื่อใหรางกายแมวปวยสามารถตอตานเชื้อไวรัสไขหัดแมวไดดวย
ภูมิคุมกันของตัวเอง
 การใหสารนํ้าอยางเพียงพอ เปนปจจัยสําคัญมาก เพราะ
แมวปวยจะมอีาการอาเจียน  ซึง่จะทําใหรางกายสูญเสียนํา้มาก  นอกจากน้ี
การใหเกลือแรทีข่าดไป ไมสมดุลตองรีบแกไขโดยดวน เพราะอาจเปน
สาเหตุของการเสียชีวิตไดสูง เกลือแรที่กลาวไดแก โพแทสเซียม 
ฟอสฟอรัส โซเดียม แมกนีเซียมเปนตน สําหรับการใหสารอาหาร
ทางหลอดเลือดในแมวท่ีไมสามารถกินอาหารเองได หรือใหอาหาร
ทางปาก เมือ่แมวปวยเริม่ทีจ่ะพอรบัอาหารได ใหเรว็ท่ีสดุทีจ่ะสามารถ
ทําได เพราะการขาดอาหารนานๆ จะทําใหรางกายแมวทรุดโทรม 
และทําใหภูมิคุมกันยิ่งแยลงไป แตการเริ่มตนใหอาหาร ควรคอยๆ
ใหปริมาณอยางพอดี ควรใหทีละนอยๆ แตบอยๆกอน ไมควร
ทาํการใหปรมิาณท่ีเยอะในทีเดยีว เพราะทางเดินอาหารยังทาํงานไมดี
หลังจากปวยมา ถาใหในปริมาณเยอะเกินไปในชวงแรกๆ อาจทําให
แมวปวยยิ่งมีอาการอาเจียน และอาการทรุดลงได
 การใหยาลดอาเจียน และ ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร 
ในชวงทีแ่มวปวยมีอาการอาเจยีน และยงักนิอาหารไมได หรอืยงัรบัอาหาร
ไมไดดีเทาที่ควร การใหยาปฏิชีวนะ เปนปจจัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแมวปวยท่ีมีโอกาสเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด 
หรือติดเชื้อแทรกซอน เนื่องจากไวรัสไขหัดแมวทําลายสวนของผนัง
ทางเดินอาหารอยางรุนแรง ซึ่งทําใหงายตอการติดเชื้อแทรกซอน 
เขากระแสเลอืดจากทางเดนิอาหารไดงาย และนอกจากนีก้ารทีแ่มวปวย

มภีาวะเม็ดเลือดขาวต่ําจากการติดเช้ือไวรัส บงบอกถึงการมีภมูติานทาน
ในรางกายแยมาก ยิ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการติดเช้ือ
แทรกซอนที่รุนแรงไดงาย การใหยาปฏิชีวนะ ควรใหยาปฏิชีวนะ
ที่สามารถคุมการติดเชื้อแบคทีเรียไดอยางครอบคลุม

การพยากรณโรค
 ในแมวโตที่ติดโรคไขหัด หากไดรับการรักษาที่เต็มที่
อยางใกลชิด มีโอกาสรอดชีวิตจากโรคไขหัดไดสูงกวาลูกแมวเด็กมาก 
(รูปที่ 5) แมวปวยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ํามาก ยิ่งมีโอกาสเสียชีวิต
จากโรคไขหดัแมวไดมาก  โดยเฉพาะอยางยิง่ แมวปวยทีม่เีมด็เลอืดขาว
ตํ่ากวา 500 cells/ul  ยิ่งมีโอกาสรอดชีวิตไดตํ่ามาก

การปองกัน
 การทําวัคซีนปองกันโรคไขหัดแมว เปนปจจัยสําคัญ
ในการปองกันโรคไขหดัแมว แตตองทําวคัซีนอยางถูกตอง จงึมภีมูคิุมกนั
ที่สูงเพียงพอตอการปองกันโรค การทําวัคซีน ควรเร่ิมทําตอนอายุ 

2 เดือนขึ้นไป และกระตุนดวยวัคซีนไขหัด ทุก 4 สัปดาห จนอายุ 
ครบ 16 สัปดาห หลังจากนั้นใหกระตุนดวยวัคซีนไขหัดแมวทุกป 
เพื่อคงระดับภูมิคุมกันในรางกายแมว การทําวัคซีนไมตอเนื่อง 
สามารถทําใหติดโรคไขหัดแมวได
 ลูกแมวที่เกิดจากแมแมวที่ไดรับวัคซีนปองกันไขหัดแมว
มาอยางสมบูรณแลว สามารถไดรบัภูมคิุมกันโรคไขหดัแมวจากแมแมว
จนถึงอายุ 12-16 สัปดาห ดังนั้น จึงเปนเหตุผลวาทําไมจึงตองทํา
วัคซีนไขหัดแมวใหครบและจบท่ีอายุ 16 สัปดาหใหได เพราะถาทํา
วัคซีนจบเร็วกวา 16 สัปดาห จะยังคงมีภูมิคุมกันของแมแมวสงมาอยู 
และภูมคิุมกันของแมแมวน้ีจะทําการหักลางภูมคิุมกันจากวัคซีน ทาํให
ภมูคิุมกันตอโรคไขหดัแมวกระตุนไดไมสงูเทาทีจ่ะสามารถปองกนัโรคได
 เช้ือไวรัสไขหัดแมวน้ี มีความแข็งแรงและทนทานตอ
สิ่งแวดลอม สามารถคงอยูตามสิ่งแวดลอมไดนานเปนป  นอกจาก
การฆาเช้ือดวยน้ํายาท่ีถกูตองและถูกวธิ ีเชนนํา้ยาฟอกขาว หรือไฮเตอร
ซักผาขาว ในอัตราสวน นํ้ายา 1 สวน ผสมน้ํา 20 สวน แลวทําการ
ราดทําความสะอาดฆาเช้ือ และส่ิงของเครื่องใชที่แมวปวยเคยสัมผัส 
 ในผูที่เลี้ยงแมวเปนรายฝูง ควรมีการทําวัคซีนใหครบถวน 
และมกีารกกักนัแมวใหมทีจ่ะเขาฝงู เพือ่สงัเกตอาการไวกอนประมาณ 
1 สปัดาห ถาแมวมสีขุภาพแขง็แรงด ีไมมอีาการปวย จงึสามารถนาํเขา
มารวมฝงูได และควรแยกแมวทีม่แีนวโนมปวยออกจากแมวปกต ิหรอื
แมวที่ภูมิคุมกันยังไมแข็งแรง เชน ลูกแมว และ แมวอายุนอย และ
แยกทําการเล้ียงใหเปนสัดสวน เพื่อปองกันการแพรกระจายของโรค
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 ตับเปนอวยัวะสาํคญัทีอ่ยูในชองทอง ผวิดานบนของตบั
ชิดกับกระบังลม ผิวดานลางสัมผัสกับกระเพาะอาหารและลําไสเล็ก

สวนตน มีหนาที่ ไดแก 1. สังเคราะหเอนไซม โปรตีน และสาร
เมตาโบไลท 2. กําจัดแอมโมเนีย และของเสียที่อยูในกระแสโลหิต 
3. ผลิตสารท่ีชวยการแข็งตัวของเลือด และ 4. ขจัดพิษของยา
และสารพิษที่อยูในกระแสโลหิต 

 เมื่อสุนัขเริ่มปวยเปนโรคตับอาการที่แสดงอาจไมเดนชัด 
เชน เบ่ืออาหาร นํ้าหนักลด อาเจียน ทองเสีย ดื่มนํ้าหรือปสสาวะ

บอยกวาปกติ โรคตับระยะแรก พบวาตับเกิดการอักเสบ บวมและ
ขยายใหญ เมื่อโรคดําเนินตอไปเซลลตับที่เสื่อมสลาย และเซลลตับ
ที่ตายจะถูกแทนที่ดวยเนื้อเยื่อแผลเปนและเนื้อเยื่อพังผืด จนทําให

เนือ้ตบัมีความแนนและเนือ้ตบัแขง็ เราจงึเรยีกภาวะนีว้าภาวะตบัแขง็ 
(รูปที่ 1) ซึ่งเนื้อเยื่อตับที่เกิดการแข็งตัวแลวจะไมสามารถกลับมาเปน
เนื้อเยื่อตับที่ปกติได 

 การฟนฟูสภาพของเซลลตับจะเกิดไดมากหรือนอยขึ้นกับ
สาเหตุของการทําลายเซลลตบั เซลลตบัสามารถฟนฟู และสมานตนเอง

จากการถูกทําลาย และสามารถกลับเขาสูภาวะปกติได หากไดรับ
การรักษาที่เหมาะสมในระยะเริ่มแรกกอนที่จะเกิดภาวะตับแข็ง หาก

เซลลตบัถกูทาํลายไปมากกวารอยละแปดสิบ อาจนําไปสูภาวะตับวาย 
ซึ่งสุนัขจะแสดงอาการดีซาน มีความผิดปกติของสมองจากตับ 
ทองมานนํ้า เลือดออกงาย และบวมน้ํา 

 ภาวะดีซาน เกิดจากการท่ีตับทํางานไดลดลง มีการสะสม
ของนํ้าดีในกระแสโลหิตและในเน้ือเยื่อ รวมถึงเยื่อบุตาขาว เยื่อเมือก
ชุม เหงือก ลิ้น และดานในของใบหู ทําใหเนื้อเยื่อเหลานี้มีสีเหลือง 
นํ้าดีจะถูกขับออกมากับปสสาวะทําใหปสสาวะมีสีนํ้าตาลเขม 
สาเหตอุืน่ๆ ทีท่าํใหเกิดภาวะดซีาน ไดแกภาวะเลอืดจางเมด็เลอืดแดงแตก

แบบเฉียบพลัน และภาวะถุงนํ้าดีอุดตัน
 ความผิดปกติของสมองจากตับ เกิดจากระดับแอมโมเนีย
และสารพษิในกระแสโลหติสงูขึน้ กระบวนการสรางและสลายโปรตนี
จะทําใหเกิดแอมโมเนีย ซึ่งแอมโมเนียจะถูกกําจัดออกจากกระแส

โลหติโดยตบั หากตับทาํงานไดนอยลงจะเกิดการสะสมของแอมโมเนีย
จนถึงระดับที่เปนพิษ และสงผลกระทบตอการทํางานของสมอง 

ซึ่งสุนัขมักแสดงอาการเดินโซเซ เดินไมประสานกัน มีอาการออนแรง
เปนระยะๆ มีความงุนงงสับสน เอาหัวดันผนังกรงหรือกําแพง 
นํ้าลายไหลยืด พฤติกรรมเปล่ียนไป และอาจไมรูสึกตัว อาการเหลานี้

อาจจะเกิดขึ้นและหายไดเอง ในระยะสุดทายสุนัขอาจแสดงอาการ
ชักและหมดสติ อาการอาจจะรุนแรงมากขึ้นหลังจากไดรับอาหารท่ีมี
สวนประกอบของโปรตีนสูง 

 ภาวะทองมานนํ้า เกิดจากการสะสมของของเหลวภายใน
ชองทอง ทําใหชองทองบวมขยายใหญ (รูปที่ 2 และ 3) ในสุนัข
ทีเ่ปนโรคตับมกัเกิดจากระดับของโปรตีนในซีรัม่ทีล่ดลง และความดัน

ของหลอดเลือดที่ไปสูตับเพิ่มสูงขึ้น 

รูปท่ี 1 แสดงลักษณะเน้ือเยื่อตับในภาวะตับแข็ง มีเนื้อเยื่อพังผืดแทรก  รูปที่ 2 แสดงภาวะทองมานนํ้า ชองทองบวมขยายใหญ 
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 สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคตับในสุนัข ไดแก เชื้อโรค สารเคมี ยา 
และสารพิษท่ีสามารถสรางความเสียหายแกเซลลตับ โรคท่ีมักทําให
ตบัไดรบับาดเจ็บไดแก โรคตับอกัเสบและติดเช้ือ โรคฉ่ีหน ูและมักพบ

โรคตับรวมกับการติดโรคพยาธิหนอนหัวใจ กลุมอาการคุชชิง 
โรคเบาหวาน มะเร็งที่แพรกระจายไปยังเน้ือเย่ือตับเปนสาเหตุหลัก
ที่ทําใหเกิดภาวะตับวายในสุนัข การไดรับสารพิษจากยาฆาแมลง 

สารตะก่ัว สารหนู และสารพิษจากเช้ือรา เชน อะฟลาท็อกซิน 

รูปที่ 3 แสดงลักษณะของของเหลวที่สะสมภายในชองทองในภาวะ
ทองมานน้ํา  

รูปที่ 4 แสดงการผาตัดตับ และการเก็บเนื้อเยื่อตับไปตรวจทางจุลพยาธิวิทยา

การใชยากลุมที่มีความเปนพิษตอตับ เชน ยาปฏิชีวนะ ยาตานเชื้อรา 
ยาถายพยาธิ ยาแกปวดลดอักเสบ ยาลดอาการชัก และยากลุม
คอรติโคสเตียรอยด พบวาเกิดจากการใชยาดังกลาวเกินขนาดหรือ

ใชยาตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน สาเหตุอื่น ๆ  ที่ทําใหเกิดภาวะดีซาน 
ไดแก การอุดกั้นการไหลของน้ําดีจากน่ิวในถุงน้ําดีและในทอนํ้าดี

ทาํใหนํา้ดทีีไ่หลยอนกลบัไปทีต่บัสงผลทาํลายเนือ้ตบัจนเปนตบัแขง็ได 
พยาธิใบไมในตับ มะเร็ง และตับออนอักเสบ 
 การวินิจฉัย เน่ืองจากสุนัขที่ปวยเปนโรคตับอาการเร่ิมตน

มักไมจําเพาะ ดังนั้นจึงตองทําการตรวจเพ่ิมเติมเพื่อการวินิจฉัยโรค
ที่แมนยําขึ้น โดยการตรวจเลือด ตรวจการเปล่ียนแปลงของรูปราง
ขนาดของตับหรือขนาดของหลอดเลือดท่ีมาเล้ียงตับดวยคล่ืนเสียง
ความถี่สูง การถายภาพดวยรังสีเอ็กซ หรือการถายภาพรังสีสวนตัด
อาศัยคอมพิวเตอร และการตัดเนื้อเยื่อตับไปตรวจทางจุลพยาธิวิทยา

การพยากรณโรค การท่ีจะบอกไดวาเซลลตับที่ถูกทําลายจะสามารถ
ฟนฟูและซอมแซมตัวเองไดหรือไมนั้น ขึ้นกับระยะเวลาท่ีสุนัขปวย 
ระดับความเสียหายท่ีเซลลตับถูกทําลาย หรือเปนโรคที่สามารถ

ทาํการผาตดัเพ่ือทาํการรักษา หรือสามารถทําการรักษาดวยยาไดหรือไม 
หากสาเหตุเกิดจากการติดเช้ือเม่ือควบคุมการติดเช้ือไดตับก็จะ
กลบัมาทํางานไดตามปกติ หากสาเหตุเกิดจากการไดรบัยาหรือสารพิษ 

เม่ือหยุดยาหรือหยุดการไดรับสารพิษตับก็จะกลับมาทํางานได 
ภาวะถุงนํ้าดีอุดตัน หรือมะเร็งตับสามารถผาตัดแกไขได (รูปที่ 4)



20 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพ่ือชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

Morgan, R. V. (2008). Handbook of small animal practice 
 (5th ed.). St. Louis, Mo.: Saunders/Elsevier.
Nelson, R. W., & Couto, C. G. (2014). Small animal internal 
 medicine (Fifth edition. ed.). St. Louis, MO: Elsevier/
 Mosby.
Taylor, S. M. (2016). Small animal clinical techniques (Second 
 edition. ed.). St. Louis, Missouri: Elsevier.
Tilley, L. P., & Smith, F. W. K. (2016). Blackwell's fi ve-minute 
 veterinary consult. Canine and feline (Sixth edition. 
 ed.). Ames, Iowa, USA: John Wiley and Sons, Inc.
Kirk, R. W. (2009). Kirk's current veterinary therapy 
 (pp. volumes). St. Louis, Mo.: Elsevier Saunders.

 นอกจากการรักษาโรคตับแลวยังจําเปนตองควบคุมและ
ปองกันภาวะแทรกซอนตาง ๆ   เชน ภาวะความผิดปกติของสมองจากตับ 
และภาวะเลือดไหล ซึ่งตองมีการควบคุมอาหารโดยใหอาหารที่มี
โปรตนีตํา่ ลดระดบัแอมโมเนยีในกระแสโลหติ รกัษาระดบัสารทีก่ระตุน

ใหเกดิการแขง็ตวัของเลอืด ปองกนัการเกดิภาวะชกั ปรบัสมดลุกรดดาง
และสมดลุของอเีลก็โตรไลต การใหยาลดกรดเพือ่ปองกันการเกดิแผลหลมุ
ในกระเพาะอาหารและลําไสเลก็สวนตน การใหผลติภณัฑเสริมอาหาร 
เชน S-Adensosylmethionine (SAMe) และ milk thistle 
จะชวยฟนฟูสภาพเซลลตับและชวยรักษาการทํางานของเซลลตับ

ใหเปนปกติ

บรรณานุกรม
Eldredge, D., & Carlson, D. G. (2007). Dog owner's home 
 veterinary handbook (4th ed.). Hoboken, N.J.: Wiley.
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 หลายคนอาจมีคําถามและขอสงสัย “การผาตัดปลา” 
จะทําไดจริงเหรอ จะทําไปทําไม จะทําตอนไหน จะทําไดยังไง 

และจะเหมือนในสัตวชนิดอื่นหรือไม? ซึ่งโดยหลักการจริงๆแลวการ
ผาตัดก็เปนวิธีการหน่ึงในการรักษาโรคหรือแกปญหาความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้น (รูปที่ 1) โดยอาจพิจารณาทํารวมกับการรักษาดวยยาและ
สารเคมีตางๆ หรือบางกรณีจะตองทําการผาตัดเทานั้นจึงจะเปนทาง
เลือกของวิธีการรักษาที่ใหผลดีที่สุด 

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของปลาทอง (A) และปลาคารพ (B) 
มีกอนเน้ือที่ผิวหนัง

A

B

 การผาตัดปลาสามารถทําไดทั้งในน้ําและบนบก ซึ่งจําเปน
ที่จะตองอาศัยความชํานาญและหลักการที่ถูกตอง อาจพิจารณา

ทําในกรณีเชน แกไขการบาดเจ็บ (รูปที่ 2) ผาตัดกอนเน้ือที่ผิวหนัง 
(รูปที่ 3) และอวัยวะภายใน (รูปที่ 4)  รวมทั้งสิ่งแปลกปลอม
ภายในชองทอง หรือแมกระทั่งเพ่ือการศึกษา วิจัยและการตรวจ

วินิจฉัยโรค 

รูปที่ 2 แสดงการแกไขการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่ครีบของปลาคารพ 
ขณะที่ปลาอยูในนํ้า
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 โดยหลักการ ขั้นตอน และวิธีการผาตัดปลาจะมีความ
คลายคลึงกับในสัตวชนดิอืน่ แตเคร่ืองมือและอุปกรณอาจมีความแตกตาง
จากสตัวบก  สิง่ทีส่าํคญัท่ีจะตองคาํนงึถงึในระหวางการผาตดัปลาคอื 

จะตองรักษาความชุมชื้นที่ผิวหนัง ครีบ และเหงือกตลอดเวลา 
เมื่อทําการผาตัดเปนที่เรียบรอยแลวจะมีการใหยาปฏิชีวนะและ

รูปที่ 3 แสดงการผาตัดกอนเนื้อที่ผิวหนังของปลาคารพในนํ้า (A) และปลาทองบนบก (B) 

รูปที่ 4 แสดงการผาตัดกอนเน้ือที่อวัยวะภายในของปลาคารพบนบก (A) และการเย็บปดแผลหลังจากเอากอนเนื้อออก (B)

รูปที่ 5 แสดงตําแหนงกอนเนื้อที่ผิวหนังของปลาทองกอนทําการผาตัด (A) และลักษณะของแผลภายหลังทําการผาตัดไปแลว 2 สัปดาห (B)

A B

A B

ควบคุมคุณภาพนํ้าใหเหมาะสม ซึ่งหากไมมีการติดเชื้อแทรกซอน
ภายหลงัการผาตดั โดยทัว่ไปแลวแผลจะหายเปนปกตภิายในระยะเวลา 
2-4 สัปดาห (รูป 5 และ 6) ขึ้นอยูกับอุณหภูมิของนํ้า คุณภาพของน้ํา 
ลักษณะของแผลผาตัด และการดูแลหลังการผาตัด

A B
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รูปที่ 6 แสดงลักษณะการเย็บปดแผลผาตัดของปลาคารพ (A) และลักษณะของแผลภายหลังทําการผาตัดไปแลว 4 สัปดาห (B)

A B

บรรณานุกรม
ฎลิก วงศเสถยีร. 2548. เนือ้งอกอณัฑะในปลาคารพ : รายงานสตัวปวย. 
 เชียงใหมสัตวแพทยสาร 3, หนา 55-63.  
ฎิลก วงศเสถียร. 2549. ไฟโบรมาในปลาทอง : รายงานสัตวปวย. 
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 ดงัน้ัน สรุปแลว “การผาตัดปลา” สามารถทําไดจรงิ!! 
ซึ่งเปนวิธีการรักษาอยางหน่ึง สามารถทําไดโดยมีขั้นตอน
และวิธีการท่ีไมแตกตางจากสัตวชนิดอืน่ๆมากนัก อยางไรก็ตาม
จะตองอาศยัผูท่ีมีความรูความชํานาญ ประสบการณและหลักการ
ท่ีถูกตองดวยเชนกัน
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รูปที่ 1 แสดงเซลลวิทยา (Cytology) ของมะเร็ง Mast cell tumor 
ที่ตรวจวินิจฉัย โดยเก็บตัวอยางดวยวิธี Fine needle aspiration 

จากกอนเนื้อบริเวณผิวหนังของสุนัข

รูปที่ 2 แสดงเซลลวิทยาเนื้องอก Transmissible venereal tumor 
(TVT) จากการเก็บตัวอยางบริเวณชองคลอดสุนัข (Vaginal cytology) 

 เมื่อสุนัขของทานไดรับการตรวจวินิจฉัยวาเปนเน้ืองอกหรือ
มะเร็ง เคยต้ังคําถามในใจหรือเคยสงสัยกนัหรือไมวาวธิกีารตรวจวินจิฉยั
เนื้องอกนั้นจะตรวจไดอยางไร วันน้ีเราจะมาเลาสูกันฟง 
 “เนื้องอก” หรือ “มะเร็ง” จัดเปนโรคหรือความผิดปกติ
อยางหน่ึงของเซลล ซึ่งโดยมากจะมีลักษณะท่ีจะพบไดชัดเจนคือ 
การพบกอนเนื้อ (Mass) ตามรางกายหรือภายในอวัยวะภายในตางๆ 
โดยมักพบวากอนเน้ือดังกลาวมีขนาดท่ีใหญขึ้นแปรผันตามระยะเวลา 
ซึ่งกอนเนื้อมักสงผลใหสัตวมีการแสดงอาการผิดปกติอื่นๆ รวมดวย 
เชน ซมึ เบือ่อาหาร อาเจียน เยือ่เมอืกซีด โลหติจางหรือขบัถายผดิปกติ 
เปนตน โดยสวนใหญแลวเจาของมักจะสังเกตเห็นความผิดปกติดงักลาว
ก็ตอเมื่อกอนเน้ือเหลานั้นไดเจริญเติบโตมาระยะหน่ึง กอนเนื้อที่พบ
สามารถแบงไดเปน เนื้องอกธรรมดา (Benign tumor) ไมรายแรง 
เนือ้งอกชนดิดงักลาวจะเกดิข้ึนเมือ่รางกายมกีารสรางเซลลใหมเพิม่ขึน้มา
โดยไมจาํเปนอยางคอยเปนคอยไป เกดิขึน้เฉพาะทีแ่ละมกัไมแพรกระจาย
ไปยงัเนือ้เยือ่ใกลเคยีงหรอือวยัวะอืน่ๆ และอกีชนดิคอื เน้ือรายหรอืมะเรง็ 
(Malignant tumor) มีการสรางเซลลใหมเพิ่มจํานวนและเจริญเติบโต
อยางผิดปกติและรวดเร็วโดยไมมีการควบคุมและมักลุกลาม
ไปเน้ือเย่ือขางเคียงหรืออวยัวะอ่ืนๆ ได  และทําใหมะเร็งมคีวามรุนแรง
ของโรคทีม่ากกวาเนือ้งอกธรรมดา ดงันัน้การตรวจวนิจิฉัยกรณทีีพ่บวา
สุนัขมีกอนเนื้อซึ่งยังไมทราบวาเปนเน้ืองอกหรือมะเร็งน้ัน จําเปนตอง
อาศยัการตรวจวนิจิฉยัทีถ่กูตอง เพือ่เปนการพยากรณโรค วางแผนการรกัษา
และประเมินโอกาสในการหายหรือกลับมาเกิดใหมของกอนเนื้อ
ดังกลาวนั่นเอง
 สาํหรบัวิธกีารตรวจวินจิฉัยเบือ้งตนทีส่ามารถทาํไดมหีลายวธิ ี
เชน การตรวจวิเคราะหทางโลหิตวิทยา (Hematology) เปนการตรวจ
เพื่อประเมินสุขภาพทั่วไปของสัตว โดยสามารถแบงการตรวจเปน 
2 ประเภทหลักๆคือ (1) การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด 
(Complete blood count; CBC) เพื่อตรวจหาคาเม็ดเลือดตางๆ เชน 
เม็ดเลือดแดง (Red blood cell) เม็ดเลือดขาว (White blood cell) 
และเกล็ดเลือด (Platelet) เปนตน และ (2) คาเคมีในเลือด (Blood 
chemistry) จะใชตรวจเพื่อประเมินการทํางานของอวัยวะตางๆ 
เชน คาตับ หรือคาไต เปนตน ซึ่งการเกิดเน้ืองอกหรือมะเร็งบางชนิด
มกัจะทาํใหคาเลอืดมกีารเปลีย่นแปลงไป ดงันัน้เพือ่เปนการเฝาระวงั และ
เปนการตรวจสุขภาพสนุขัของทาน แนะนาํใหนาํสนุขัไปพบสัตวแพทย
เพื่อตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

การตรวจทางเซลล์วิทยาและจุลพยาธิวิทยา
สําหรับวินิจฉัยเนื้องอกในสุนัข

สพ.ญ.สราลี ศรีวรกุล
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saralee.s@cmu.ac.th

 การตรวจทางเซลลวทิยาวินจิฉยั (Cytology) เปนวธิกีารตรวจ
โดยอาศัยการเก็บตัวอยางเซลลจากกอนเนื้อและทําการยอมสี
เพือ่ดลูกัษณะโครงสรางของเซลลภายใตกลองจุลทรรศน จดัเปนวิธกีารตรวจ
ทีส่ะดวกรวดเร็วและใหผลยนืยนัไดบางรอยโรคขึน้อยูกบัลกัษณะเทคนคิ
วธิกีารเก็บตวัอยาง และประสบการณในการวินจิฉัย โดยวธิกีารดงักลาวน้ี
สามารถเก็บตัวอยางได 4 วิธี ไดแก Fine needle aspiration (FNA), 
Impression smear, Swab และ Scraping ซึ่งหลังจาก
ทําการเก็บตัวอยางเรียบรอยแลวก็จะนําแผนสไลดตัวอยาง
ไปยอมดวยส ีModifi ed Wright Giemsa หรือ Diff-Quick® และสองดู
ภายใตกลองจุลทรรศน 
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รูปที่ 3 แสดงจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) ของเนื้องอก Fibroma, 
Dog, Vulva. 40x. A. H&E. B. Masson Trichrome.

รูปที่ 4 แสดงจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) ของมะเร็ง Localized 
histiocytic sarcoma, multinucleated giant cells. H&E. 40x.

Srivorakul et al., 2017
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 การตรวจทางจุลพยาธิวทิยา (Histopathology) เปนวธิกีาร
ตรวจวนิจิฉยัทีแ่นะนาํเนือ่งจากใหผลการตรวจทีแ่มนยาํ โดยการตรวจ
วิธีดังกลาวจะตองเก็บตัวอยางกอนเนื้อดวยวิธีการ Biopsy และเก็บ
ในกระปองพลาสติกท่ีบรรจุนํ้ายาฟอรมาลิน (10% Formalin) 
เพือ่รกัษาสภาพของชิน้เนือ้ จากนัน้กส็งตวัอยางชิน้เนือ้ไปยงัหองปฏิบตัิ
การเพ่ือทําการตัดชิ้นเนื้อ ทําสไลดและยอมสี H&E เบ้ืองตน จากน้ัน
นําตัวอยางมาสองดูโครงสรางภายใตกลองจุลทรรศน นอกจากนี้
ตวัอยางชิน้เนือ้จากวธิดีงักลาวสามารถนาํไปยอมสพีเิศษ เชน การยอมสี

ดวยวิธีอิมมูนฮิสโตเคมี (Immunohistochemistry; IHC) เพื่อวินิจฉัย
ชนิดเนื้องอกหรือมะเร็งไดโดยอาศัยการติดสีของเนื้อเยื่อที่จําเพาะ
ตอเซลลเนือ้งอกหรอืมะเรง็ (Immunohistochemical markers) หรอื
เก็บไวเปนสไลดถาวรได
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กระเพาะเปนกรด
เพราะอาหารขนเยอะเกินไป 

 เมื่อพูดถึงอาหารขนที่เกษตรกรผูเล้ียงโคนมใชกันประจํานั้น 
แนนอนวาเปนสิ่งที่เกิดประโยชนตอโคของทาน เพราะเปนการเสริม
คุณคาทางอาหารของส่ิงที่โคกินเขาไปในแตละวัน แตทวาหลายครั้ง
อาหารขนถูกนํามาใชในแงของการเรงผลผลิตท้ังในเร่ืองคุณภาพ

และปริมาณน้ํานม ซึ่งหมายถึงการใชอาหารขนกันอยาง พร่ําเพร่ือ 
จนเกินความจําเปน และกลายเปนวาสิง่ทีต่ามมากลับใหโทษเสียอยางน้ัน 
ทีนี้เราลองมาดูกันวาจะเกิดอะไรข้ึนเม่ือเราใหอาหารขนแกโค
มากเกินไป

 อาหารขนที่มากเกินความพอดี
 เมื่อโคของทานกินอาหารขนเขาไปเปนจํานวนมาก 
ผลกระทบที่ตามมาคือทําใหเกิดความเปนกรดในกระเพาะหมักขึ้น 
หรือที่เรียกวา “กระเพาะเปนกรด” ซึ่งหมายถึง ภาวะท่ีกระเพาะหมัก
ของโค มคีวามเปนกรดสงูเน่ืองจากการไดรบัอาหารจาํพวกคารโบไฮเดรต 

(แปงและน้ําตาล) มากเกินไป ซึ่งคารโบไฮเดรตน้ีจะพบมาก

ในอาหารขน เชน เมล็ดธัญพืช ผลไม กากน้ําตาล หรือแมแต

อาหารเม็ดสําเร็จรูป โดยอาหารเหลานี้มีโครงสรางที่เปนเยื่อใยต่ํา 
ถูกหมักยอยไดงายและเร็ว และเมื่อหมักยอยแลวจะไดกรดแลคติก
ออกมาเปนจํานวนมาก ซึ่งกรด แลคติกนี้เองที่เปนตัวการทําให
ความเปนกรดในกระเพาะหมักสูงขึ้น สงผลใหตัวกระเพาะเอง
ทํางานผิดปกติในที่สุด

 มีสาเหตุอื่นอีกหรือไม ?
 นอกจากการไดรบัอาหารขนในปรมิาณท่ีมากแลว การจดัการ
อาหารหยาบท่ีไมถูกตอง ก็มีสวนทําใหเกิดกระเพาะเปนกรดไดเชนกัน 
โดยสาเหตมุาจากการทีโ่คไดรบัอาหารหยาบไมเพยีงพอตอความตองการ 

น.สพ.ธนัท เอนกนันท์
โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: t.aneknan.2016@gmail.com

หรือการตัดอาหารหยาบใหมีขนาดเล็กเกินไป (ความยาวนอยกวา 
3 เซนติเมตร) ในกรณีขางตนจะสงผลใหกระบวนการบดยอยอาหาร

หรอืการเคีย้วอาหารของโคลดลง แลวทาํใหการหลัง่นํา้ลายลดตามลงไปดวย 

ซึง่ในตัวนํา้ลายนัน้มสีารเคมีทีส่ามารถชวยปรับสมดุลความเปนกรดดาง

ในกระเพาะหมักไดโดยในน้ําลายมีความเปนดางจะชวยทําให

ลดความเปนกรดในกระเพาะหมักได หากมีการหลั่งนํ้าลายออกมา
นอยเกินไป จะเทากับวากระเพาะหมักไมไดรับการปรับสมดุล
ความเปนกรดดางที่ดี และจะเกิดปญหาข้ึนมาไดในที่สุด

 เรารูไดอยางไรวาโคเกิดกระเพาะเปนกรด ?
 เบื้องตนเราสามารถสังเกตอาการผิดปกติเหลานี้ได

 กินอาหารหยาบลดลง หรือแทบไมกิน

 ไมพบการเค้ียวเอื้อง
 อาหารไมยอย กระเพาะหมักขยายใหญ

 แสดงอาการจุกเสียดทอง เชน กัดฟน เตะทองตัวเอง 
 หรือหันไปมองทองตัวเองบอยๆ

 ทองเสีย ถายเหลว อาจพบเศษอาหารท่ีไมยอยในอุจจาระ
 ในรายที่มีอาการข้ันรุนแรง โคจะลมตัวลงนอน 

 และหากไมไดรับการรักษาอาจเสียชีวิตในที่สุด

 ทั้งนี้ทั้งนั้นการพบเห็นอาการขางตน ไมไดแปลวาโคของเรา
กาํลงัเกิดภาวะกระเพาะเปนกรดไปเสียทเีดยีว ความผิดปกติทีค่ลายคลึง
กับกลุมอาการดังกลาว อาจเปนไปไดวาโคของเรากําลังมีปญหา
จากโรคอื่นๆ อยู ซึ่งในทางปฏิบัติที่ถูกตองที่สุดคือ โคควรไดรับ
การวินิจฉัยโรคจากสัตวแพทยเพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของโรค

 ไมพบการเคีย้วเอ้ือง

 แสดงอาการจุกเสียดทอง เชน กัดฟน เตะทองตัวเอง 
หรือหันไปมองทองตัวเองบอยๆ หรอหนไปมองทองตวเองบอยๆ

 ในรายที่มีอาการข้ันรุนแรง โคจะลมตัวลงนอน
 และหากไมไดรับการรักษาอาจเสียชีวิตในที่สุด
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 มีผลกระทบอ่ืนที่ตามมาหรือไม ?
 นอกเหนือจากอาการทางคลินิกท่ีสังเกตเห็นไดชัดแลว 

สิ่งที่เกิดตามมาเม่ือมีภาวะกรดเกินในกระเพาะหมักยังมีมากกวานั้น 
และทําใหเกิดปญหาในอีกหลายๆ ดาน ตัวอยางเชน
 โคจะกินอาหารหยาบไดลดลง อีกทั้งการยอยสลายเยื่อใย
และการนําไปใชประโยชนโดยจุลินทรียในกระเพาะหมักยังลดลงไป
ดวย ผลที่ตามมาคือสารอาหารที่โคควรจะไดรับจากจุลินทรียจะลดลง 

นัน่หมายถึงสารต้ังตนในการผลิตนํา้นมลดลง ทาํใหองคประกอบน้ํานม

ทั้งโปรตีนและไขมันลดลง และยังรวมถึงปริมาณน้ํานมท่ีลดลงอีกดวย
 เมือ่สภาวะความเปนกรดในกระเพาะหมกัสงู จะสงผลกระทบ
ตอสมดุลของจุลินทรียที่อยูในนั้นดวย สิ่งที่จะตามมาคือการตาย
ของจุลินทรียจํานวนมาก ซึ่งจะทําใหเกิดการปลอยสารพิษ
เขาสูกระแสเลือด และสารพิษดังกลาวมีผลกระทบไปยังโครงสราง
ของกีบโค ทําใหเกิดปญหากีบอักเสบและโคเจ็บขาได

 เมือ่โคปวย หรอือยูในภาวะท่ีไมปกติ สภาพรางกายจะย่ําแย
ตามลงไปดวย ทําใหโคไมมีความสมบูรณพอท่ีจะใหผลผลิต

ไดอยางมปีระสทิธภิาพ หากมองในเชงิธรุกจิจะเทากบัวาเกดิการสญูเสยี
ทรพัยากรไปโดยเปลาประโยชน เพราะใชตนทนุอาหารไปเปนจาํนวนมาก 

แตกลับไดผลตอบแทนในจํานวนท่ีนอยลง

 แลวทําอยางไรเมื่อเกิดปัญหา ?
 เบื้องตนควรลดอาหารขนลง และเนนใหกินอาหารหยาบ

เปนหลัก สวนตอมาคือการลดความเปนกรดในกระเพาะหมัก 
ดวยการใชโซเดียมไบคารบอเนต (“โซดาทําขนม” หรอื “เบคก้ิงโซดา” 

ไมใช “ผงฟู”) ละลายน้ําใหกินโดยใชขนาดความเขมขน 250 กรัม

ตอน้ํา 5 ลิตร ตอน้ําหนักโคประมาณ 400 กิโลกรัม และถาหากให
โซเดียมไบคารบอเนตเรียบรอยแลว อาการไมดีขึ้นหรือแยลง ควรรีบ
ปรึกษาสัตวแพทยใหมาทําการแกไข รักษา โดยทันที

ภาพแสดง : การนอนของโคที่ผิดปกติ

ภาพแสดง : อุจจาระเหลว

 เรามีวิธีปองกันไมใหเกิดกรดเกินในกระเพาะ

 ไดอยางไร ?
 ตอนน้ีเราทราบกันดแีลววาสาเหตุของภาวะกรดเกินในกระเพาะ
เกิดจากการจัดการอาหารท่ีไมถูกตอง ดังนั้นการปองกันสามารถ
กระทาํไดไมยาก เพยีงแคเราจาํกดัการกนิอาหารขน นัน่คือโคควรไดรบั

อาหารขนแตพอดี ซึ่งปริมาณอาหารขนที่เหมาะสมน้ัน ในปจจุบัน

วิธีการท่ีเปนที่นิยมกัน คือ คํานวณจากปริมาณน้ํานมตอวัน โดยจะให

อาหารขนเปนครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ํานมที่รีดไดในวันนั้น ตัวอยางเชน 
รีดนมจากโคตัวหนึ่งรวมกันในวันนั้นได 10 ลิตร อาหารขนที่โคตัวนั้น
จะไดรับคือ 5 กิโลกรัมตอวัน แลวแบงเปนมื้อใหกิน นอกจากน้ัน
อาหารหยาบท่ีใหก็ตองมีปริมาณที่มากพอตอความตองการของโค
ดวยเชนกัน



28 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพ่ือชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

บรรณานุกรม
Andrews A.H., Blowey R.W., Boyd H., Edddy R.G.1992. 
 Bovine medicine, Disease and husbandry of cattle. 
 Blackwell scientifi c publications. London.
Hall M. B. 2002. Rumen acidosis : Feeding considerations. 
 Pages 51 – 61 in Proc. 12th Int. Symp. on Lameness 
 in Ruminants. J. K. Shearer,  Orlando, FL.

Peter D. 2015. Grain overload in ruminants, The merck 
 veterinary manual. Merck Sharp & Dohme Corp., 
 USA. 



29วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

ศุภโชค เทพวงศ์
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ supachok.t@cmu.ac.th

ขั้นตอนการทําบล็อกพิพิธภัณฑทางพยาธิวิทยา

 พิพิธภัณฑทางพยาธิวิทยาเปนการนําเสนอลักษณะรอยโรค
ทางพยาธวิทิยาท่ีเกดิขึน้กบัรางกายสตัวแตละชนดิ ซึง่รอยโรคดงักลาว
อาจสงผลใหเกิดการเจ็บปวย หรือเสียชีวิตกับตัวสัตว รวมท้ังโรค
ทีพ่บไดยากและโรคท่ีพบไดบอยในอดีต ซึง่รอยโรคดังกลาวเปนประโยชน
สําหรับการเรียนรูของนักศึกษาสัตวแพทย และผูสนใจท่ัวไป เพื่อเปน
แนวทางการรกัษา และแนวทางการปองกนัโรค โดยหนึง่ในงานท่ีอยูใน
พพิธิภณัฑดงักลาว คอื การการทาํบลอ็กรอยโรคทีเ่กดิขึน้ภายในอวยัวะตางๆ 

ที่แชในน้ํายาฟอรมาลีน หรือที่เรียกกันวา “บล็อกพิพิธภัณฑ
ทางพยาธิวิทยา” 
 งานพยาธวิทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
ไดดําเนินการผาชันสูตรซาก เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว ซึ่งจากการ
ผาซากพบรอยโรคท่ีนาสนใจในสัตวหลากหลายชนิด และงานพยาธิวทิยา 

คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหมไดเกบ็ตวัอยางดงักลาวไว 
และนํามาทําบล็อกพิพิธภัณฑทางพยาธิวิทยา โดยมีวิธีการทําดังนี้ 
 เตรยีมอปุกรณ ไดแก แผนอะครลิกิ ขนาด 3 มม. เสนอะครลิคิ 
ขนาด 3 มม. เลื่อยมือหรือเลื่อยไฟฟา เครื่องเจียรไฟฟา ไมบรรทัด

หรือตลับเมตร ตัวเขามุมฉาก ตะเกียงแอลกอฮอล ไฟแช็ค น้ํายาเชื่อม
อะคริลิค (Dichloromethane) กระบอกฉีดยาแบบแกว สวานไฟฟา 

และสารละลายฟอรมาลีน 10%

 เตรียมตัวอยาง นําตัวอยางออกมาแชน้ําสะอาดแลวซับน้ํา
 ใหแหง

 วัดขนาดตัวอยางเพื่อนําไปตัดแผนอะคริลิค

 นําแผนอะคริลิคมาแลวตัดตามขนาดที่วัดไวโดยเริ่มจาก
 ตัวขอบกอน

 จากน้ันใชไฟจากตะเกียงแอลกอฮอลลนอะคริลิคใหออนตัว
 จากน้ันนําไปดัดกับตัวเขาฉากท่ีเตรียมไว จนครบทั้งสี่ดาน
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การทําบล็อกพิพิธภัณฑทางพยาธิวิทยา
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 จากน้ันใชเสนอะคริลิคและใชน้ํายาเช่ือมมุมดานในใหติดกัน 
 โดยทิ้งไวประมาณ 10 นาที

 เชือ่มประกบฝาดานท่ีหนึง่ หลงัจากเดนิน้ํายาเชือ่มแลวใหทิง้ไว 
 10 นาที

 ใชสวานเจาะรเูพือ่จะเตมิสารละลายฟอรมาลนี 10% ใสเขาไป

 นําตัวอยางที่มีรอยโรคใสเขาไปในกลอง เชื่อมประกบฝา

 ดานที่ 2 หลังจากใชนํ้ายาเชื่อมแลวทิ้งไว 10 นาที

 เจียขอบสวนเกินออกใหเรียบรอย

 เตรียมแผนอะคริลิคจํานวน 2 แผน เพ่ือจะนํามาเปนฝา
 ประกบดานขาง โดยลอกแถบกาวออกใหเรียบรอยกอนเช่ือม
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 ใชเลื่อยตัดแตงขอบ

 บล็อกพิพิธภัณฑทางพยาธิวิทยาที่เสร็จสมบูรณ

 ใชหินเจียเจียตกแตงขอบเขารูปใหสวยงาม

 เติมสารละลายฟอรมาลีน 10% ลงไปจนเต็ม แลวใชเทปใส
 ปดรูไวเพื่อกันฟอรมาลีนร่ัวออกมา
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