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 การใหการปองกันโรคแกสัตวเลี ้ยง เปนหนึ ่งในความ
รับผิดชอบของเจาของสัตวเลี้ยง ที่จะตองดูแลสัตวเลี้ยงของตนเอง
ใหมีความเปนอยูมีสุขภาพที่ดี ซึ่ง “อิสระจากความเจ็บปวดและ
โรคภัย” เปนหนึ่งใน อิสรภาพ 5 ประการ1  ในการจัดการสวัสดิภาพ
ของสัตวเลีย้ง และการทีส่ตัวเลีย้งของเราจะมอีสิระภาพตอโรคภยัได 
เราก็ตองใหการเลี้ยงดู และใหการปองกันโรคแกสัตวเลี้ยงของเรา
อยางถูกตองและเหมาะสม จงึจะทําใหสตัวเลีย้งน้ันหางไกลจากโรคได 
 การใหการปองกันโรคท่ีถูกตองและเหมาะสมน้ันคงยากท่ีจะ
กาํหนดขอบเขตใหชดัเจนในสตัวเล้ียงแตละตวัไดเนือ่งจากมกีารเลีย้งดู
ในพื้นที่ที่แตกตางกันไป สิ่งแวดลอมตางกัน และสภาพเศรษฐกิจ
ของแตละครอบครัวก็แตกตางกัน ดังนั้นการใหการดูแลปองกันโรค
ของแตละครอบครัวอาจแตกตางกันไปบาง เนื่องจากความเสี่ยง
ตอการติดโรคตางกัน บางบานอาจจะเล้ียงปลอยอิสระ บางบานอาจ
จะเปนการเลี้ยงอยูในบริเวณบานที่มีรั้วรอบขอบชิด อยางไรก็ตาม
โรคติดเชื้อบางชนิดไมไดจํากัดอยูแคการติดตอทางอากาศ ทางนํ้า 
หรืออาหาร แตติดจากพาหะนําโรค เชน หนูทอ กระรอก คางคาว 
ดังนั้นการปองกันโรคโดยการใหสัตวเล้ียงของเราใหมีภูมิคุมกันโรค
ถือวาเปนการเตรียมพรอมที่ดี เมื่อสัตวเลี้ยงของเราสัมผัสเชื้อโรค 
ก็จะไมปวย หรือสามารถสูกับโรคได โดยเกิดความเจ็บปวยแตไม
รนุแรง ไมทาํใหเสยีชวีติ ซึง่การปองกนัโรควธีิทีว่านัน้คอืการฉดีวคัซนี
 ทานผูอานบางทานอาจจะสงสัยวาวัคซีนคืออะไร วัคซีน 
คอื ผลติผลท่ีประกอบดวยเช้ือไวรัสหรือแบคทีเรยีทีถ่กูฆาหรือทําให
มฤีทธ์ิออนแรงจนไมเปนอนัตราย สาํหรับฉดีเขาสูรางกายเพ่ือกระตุน
ใหเกิดภูมิคุมกันโรคซึ่งเกิดจากเชื้อนั้น2 และปจจุบันวัคซีนไดมีการ
พัฒนาใหสามารถฉีดเขาใตผิวหนังไดซึ่งทําใหการใหวัคซีนสะดวก
ขึ้นมาก (รูปที่ 1) 
 วัคซีนสําหรับปองกันโรคติดตอในสุนัขและแมวปจจุบัน 
ไดถกูจาํแนกไวเปน 3 กลุมดงันี ้กลุมที ่1 วคัซนีหลกั (Core vaccine) 
เปนวคัซนีทีส่นุขัทกุตวัควรไดรบั กลุมที ่2 วคัซีนทางเลือก (Non-core 
vaccine) เปนวัคซีนที่พิจารณาใหเฉพาะในกลุมเสี่ยง และเปนกลุม
วัคซีนที่ไมมีขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ยืนยันวากระตุนภูมิไดดี หรือ

1 อิสรภาพ 5 ประการคือ 1.อิสระจากความหิวกระหาย 2.อิสระจากความไมสบายกาย 3.อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย 4.อิสระจากความกลัวและไมพึงพอใจ 5.อิสระในการแสดง
พฤติกรรมตามธรรมชาติ (ปานเทพ รัตนากร, 2560)
2 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

พานองหมานองแมวไปฉีดวัคซีนกันเถอะ
อ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย
ภาควิชาคลินิกสัตวเลี้ยงและสัตวปา

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไปรษณียอิเล็คทรอนิค: sahatchai.t@cmu.ac.th

สามารถปองกันโรคได (สมาคมผู ประกอบการบําบัดโรคสัตว
แหงประเทศไทย, 2559; Day et al., 2016) 
 วัคซีนหลักในสุนัข ประกอบดวยวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
(Rabies) ซึง่เรารูจกักนัดีกนัอยูแลววาเปนโรคตดิตอรายแรงทีส่าํคัญ 
สามารถติดคนไดและเมื่อติดเชื้อแลวตายทุกราย โรคลําไสอักเสบ
ติดตอไวรัสพารโว (Canine Parvoviral Enteritis) โรคไขหัดสุนัข 
(Canine Distemper) และโรคตบัอกัเสบ (Canine Hepatitis) วคัซนี
ทางเลือกในสุนัขนั้นประกอบดวย วัคซีนปองกันโรคฉี่หนู หรือโรค

(A)

(B)
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3  โรคฉีห่น ูหรอืโรคเลปโตสไปโรซสี (Leptospirosis) จดัเปนโรคตดิตอจากสตัวสูคนเชนเดยีวกบัโรคพษิสนุขับาแตมรีายงานวาความคุมโรคจากการฉดีวคัซนีคอนขางตาํจงึจดัเปนวคัซนีทางเลอืก

เลปโตสไปโรซีส (Leptospirosis) ที่เปนโรคติดตอจากสัตวสูคน
ทีส่าํคญั3  วคัซนีปองกันโรคหวัดตดิตอ จากเช้ือไวรัสพาราอินฟลูเอนซา 
(Parainfl uenza virus) และ เชื้อแบคทีเรียบอเด็ทเทลลา บรองไค
เซ็ปติกา (Bordetella bronchiseptica) และ วัคซีนที่ถูกจัดอยูใน
กลุมไมแนะนาํโดยสมาคมสตัวแพทยสตัวเล็กโลก เนือ่งจากการตดิเชือ้
มักไมแสดงอาการหรือมีอาการไมรุนแรง คือวัคซีนปองกันโรคลําไส
อกัเสบตดิตอไวรสัโคโรนา (Canine Coronaviral Enteritis) อยางไร
ก็ตาม จากที ่ประชุมของสมาคมผู ประกอบการบําบัดโรคสัตว
แหงประเทศไทยไดใหคําแนะนําไววาใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
สัตวแพทยเนื่องจากในประเทศไทยยังไมมีรายงานอุบัติการณ และ
จํานวนสัตวปวยที่ยืนยันการติดเชื้อที่ชัดเจน 

 วคัซนีหลกัในแมว ประกอบดวย วคัซนีปองกันโรคพษิสนุขับา 
วัคซีนปองกันไขหัดแมว (Feline Panleukopenia จากเชื้อ Feline 
parvovirus) วัคซีนปองกันเชื้อเฮอรปส (Feline Herpesvirus 1) 
วัคซีนปองกันเช้ือไวรัสแคลิซิแมว (Feline Calicivirus) วัคซีนทางเลือก
ประกอบดวยวัคซีนปองกันโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Feline leukemia, 
FeLV) วคัซีนปองกนัโรคภมูคิุมกนับกพรองหรอืเอดสในแมว (Feline 
immunodefi ciency virus, FIV) วัคซีนปองกันโรคหวัดติดตอ
จากเชื ้อคลามัยเดีย (Chlamydia felis) และบอเด็ทเทลลา 
บรองไคเซ็ปตกิา (Bordetella bronchiseptica) สวนวคัซนีปองกนั
โรคชองทองอักเสบในแมว (Feline Infectious Peritonitis) ถกูจัดอยู
ในกลุมไมแนะนาํ เนือ่งจากไมมขีอมลูเพยีงพอยนืยนัวาปองกนัโรคได  
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DHP(*R)

CPHR

CHPR

DHPR หากไมไดฉีดเมื่ออายุ 6 เดือน 
และฉีดกระตุนซํ้าทุกป

CHPR หากไดฉีดเมื่ออายุ 6 เดือน 
และฉีดกระตุนซํ้าทุกป

DHPR

DHPR

CHP(*R)

CPi/Bb I/N

Bb I/N

Leptospira

C. felis, FeLV, FIV

Leptospira

C. felis, FeLV, FIV

Leptospira

Leptospira, CPi/Bb I/N

C. felis, FeLV, FIV, Bb I/N และฉีดกระตุนซํ้าทุกป
ขึ้นกับความเสี่ยงตอการติดเชื้อของแมว

Leptospira

FIV

ตารางท่ี 1 ตารางแนะนําการฉีดวัคซีนในลูกสุนัขอายุนอยกวา 4 เดือน

ตารางท่ี 2 ตารางแนะนําการฉีดวัคซีนในลูกสุนัขอายุนอยกวา 4 เดือน

คําอธิบายอักษรยอ; D, Canine distemper (เชื้อไวรัสไขหัดสุนัข); H, Canine adenovirus (เชื้อไวรัสตับอักเสบ); P, Canine parvovirus 
(ไวรัสลําไสอักเสบพารโว); R, Rabies (ไวรัสโรคพิษสุนัขบา); CPi, Canine parainfluenza virus (ไวรัสพาราอินฟลูเอนซา); Bb, Borde-
tella bronchiseptica (บอรเด็ทเทลลา บรองไคเซปติกา); I/N, Intranasal (วัคซีนชนิดหยอดจมูก) (สมาคมผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
แหงประเทศไทย, 2559)

คําอธิบายอักษรยอ; C, Feline calicivirus (ไวรัสแคลิซิในแมว; H, Feline Herpesvirus (ไวรัสเฮอรปสในแมว); P, Feline parvovirus 
(เช้ือไวรัสพารโวในแมว); R, Rabies (ไวรัสโรคพิษสุนัขบา); C. felis, Chlamydia felis (เชื้อคลามัยเดีย); FeLV, Feline leukemia virus 
(ไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว); FIV, Feline immunodeficiency virus (ไวรัสเอดสแมว); Bb, Bordetella bronchiseptica (บอรเด็ท
เทลลา บรองไคเซปติกา); I/N, Intranasal (วัคซีนชนิดหยอดจมูก) (สมาคมผูประกอบการบําบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย, 2559)

อายุ (สัปดาห)

อายุ (สัปดาห)

วัคซีนหลัก (core vaccine)

วัคซีนหลัก (core vaccine)

วัคซีนทางเลือก (non-core vaccine)

วัคซีนทางเลือก (non-core vaccine)
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 สมาคมผูประกอบการบําบดัโรคสัตวแหงประเทศไทย (2559)  
ไดใหแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหวัคซีนในสุนัขและแมว ไวดังนี ้
การใหวคัซนีแกสนุขัและแมวนัน้ โดยปกตจิะเริม่ใหไดตัง้แตอาย ุ6-8 
สปัดาห ยกเวนในกรณีทีจ่ะใหวคัซนีเพ่ือปองกันโรคหวัดตดิตอซึง่เปน
วัคซีนทางเลือกน้ันสามารถใหไดตั้งแตอายุ 4 สัปดาห (ดังตารางท่ี 1 
และ 2) โดยวคัซนีทีเ่ปนวคัซนีหลกัจะแนะนําใหเริม่ทีอ่ายุ 8 สปัดาห 
เชนในสุนัขจะเปนวัคซีนรวมปองกันโรคไขหัดสุนัข ตับอักเสบ และ 
ลาํไสอกัเสบไวรสัพารโว และทาํการใหวคัซนีกระตุนซาํทกุ 2-4 สปัดาห
จนกวาอายุ 16 สัปดาหหรือ 4 เดือน จึงจะเวนไปใหอีกคร้ังท่ี อายุ 6 เดือน
หรือ 1 ป จากนั้นทําการกระตุนซําทุกป สําหรับวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา จะเริ่มที่อายุ 3 เดือน หากสุนัขอยูในพ้ืนที่ความเสี่ยงสูง
แนะนําใหฉีดกระตุนหางจากครั้งแรก 2-4 สัปดาห จากนั้นทําการ
กระตุนซํ้าที่อายุ 6 เดือน หรือ 1 ป จากน้ันทําการกระตุนซํ้าทุกป
 การฉีดวคัซนีในลกูแมวก็เชนกนักบัในลูกสุนขัทีส่ามารถให
วคัซีนทางเลอืกสาํหรบัปองกนัโรคหวัดตดิตอไดตัง้แตอาย ุ4 สปัดาห 
สวนวัคซีนหลักปองกันไวรัสแคลิซิ ไวรัสเฮอรปส และ ไขหัดแมว 
จะแนะนําใหเริ่มที่อายุ 8 สัปดาหจากนั้นกระตุนทุก 2-4 สัปดาห 
จนกระทัง่อาย ุ16 สปัดาหจงึเวนไปใหอกีครัง้ที ่อาย ุ6 เดอืนหรอื 1 ป 
จากนัน้ทาํการกระตุนซํา้ทกุป วคัซนีปองกนัโรคพิษสนุขับา จะเริม่ที่
อายุ 3 เดือน หากแมวอยูในพ้ืนที่ความเสี่ยงสูงแนะนําใหฉีดกระตุน
หางจากคร้ังแรก 2-4 สปัดาห จากนัน้ทาํการกระตุนซํา้ทีอ่าย ุ6 เดอืน 
หรือ 1 ป และกระตุนซํ้าทุกปเชนเดียวกันกับการใหวัคซีนในสุนัข 
 สําหรับการฉีดวัคซีนในสุนัขหรือแมวโตท่ีไมเคยไดรับวัคซีนเลย 
ใหฉีดวัคซีนรวมปองกันโรคไขหัดสุนัข ตับอักเสบ ลําไสอักเสบไวรัส
พารโว และ โรคพษิสนุขับา สาํหรบัสนุขั และ วคัซนีปองกนัโรคไวรสั
แคลิซ ิไวรัสเฮอรปส ไขหดัแมว และโรคพิษสุนขับา สาํหรับแมว 2 คร้ัง
หางกัน 2-4 สปัดาห จากน้ันกระตุนซํา้ทกุป อยางไรกต็าม การทีส่ตัว
ไดรบัวคัซนีแลวน้ันจะไมไดเปนการรบัประกนัวาจะสามารถปองกนั
โรคไดทนัท ีแตจะตองใหเวลารางกายเรียนรูและตอบสนองตอวคัซีน
ซึ่งโดยปกติจะใชเวลา 7-14 วันหรือนานกวาน้ัน ทั้งน้ีภูมิคุ มกัน
ของสตัวเลีย้งของเราจะตอบสนองเร็วหรอืชา ขึน้อยูกบัปจจัยหลายอยาง 
เชน ชนิดหรือคุณภาพของวัคซีน ชนิดเชื้อเปน ซึ่งหมายถึงเชื้อท่ีทํา
ใหออนแรงจะใหการตอบสนองสรางภมูคิุมกนัทีด่กีวาวคัซนีเชือ้ตาย 
สุขภาพของสัตวเล้ียงที่ไดรับวัคซีนขณะนั้น หากมีภาวะเจ็บปวย 
การตอบสนองยอมไมดีเทาสุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรง รวมถึงวัคซีน
บางชนิดเองมีความคุมโรคต่ํา ถึงแมวาสัตวปวยไดรับวัคซีนไปแลว
สัตวเลี้ยงก็ยังแสดงอาการของโรคไดอยูแตโดยมากจะแสดงอาการ
ไมรุนแรง หรือวัคซีนบางชนิดเชื้อที่นํามาผลิตวัคซีนอาจจะเปนชนิด
ที่ไมไดระบาดในไทยเปนหลักทําใหปองกันโรคไดไมดีเชนกัน
 เพื่อความปลอดภัยและปองกันการสับสนในการใหวัคซีน
ในลกูสนุขัหรอืลกูแมวทีเ่พิง่ยายบาน หรอื ซือ้มาจากรานคาสตัวเลีย้ง 
สัตวแพทยมักแนะนําใหทําวัคซีนในลูกสัตวหลังจากคุนเคยกับ
สิ่งแวดลอมใหมแลวรวมถึงทําการใหยาถายพยาธิแลว ซึ่งมักจะเปน
เวลา 1-2 สัปดาห เพื่อใหรางกายไดทําการสรางภูมิคุมกันอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงเปนการตรวจสอบใหแนใจวาลูกสัตวไมไดติด
เชื้อมากอนที่จะไดรับวัคซีน อีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการตอบสนอง
ตอวคัซนีคอืระดบัภมูคิุมกนัทีไ่ดมาจากแม ในชวงทีไ่ดรบันมนาํเหลอืง 
ซึ่งถาลูกสัตวไดรับวัคซีนในชวงที่ไมเหมาะสม เชน อายุนอยเกินไป 
ระดับภูมิคุมกันแมจะยับยั้งการแพรกระจายของเช้ือในวัคซีน ทําให
ลกูสตัวไมมกีารสรางภมูดิวยตวัเองอกีทัง้ระดบัภูมคิุมกนัทีไ่ดจากแม
ก็จะลดลงทําใหมีโอกาสติดเชื้อที่มีอยูในธรรมชาติไดเชนกัน จึงเปน
เหตุผลที่การฉีดวัคซีนในลูกสัตวตองมีการฉีดกระตุนซํา ๆ ทุก 2-4 
สปัดาหจนกวาจะอาย ุ16 สปัดาห รวมถงึในชวงท่ีลกูสตัวไดรบัวคัซีน
และยงัอายไุมถงึ 16 สปัดาห ควรระวงัเรือ่งความสะอาดเพือ่ลดโอกาส
ที่ลูกสุนัขจะไดรับเช้ือในขณะที่ระบบภูมิคุมกันยังพัฒนาไดไมเต็มที่
 โดยสรุปในปจจบุนัการฉีดวคัซนีใหกบัสนุขัและแมวเปนวธิี
การปองกันโรคติดตอที่มีประสิทธิภาพและคอนขางปลอดภัยกับตัว
สัตว ซึ่งหากสัตวเลี้ยงของเราไดรับวัคซีนปองกันโรคอยางสมําเสมอ
ก็จะมีโอกาสเจ็บปวยจากโรคติดตอนอยลง อยางที่ไดกลาวไวตั้งแต
ตอนตนวาความรับผิดชอบของเจาของสัตวเลี้ยงประการหน่ึงก็คือ
การใหการดูแลสัตวเลี้ยงเพื่อใหเขาเหลานั้นมีความอิสระจากความ
เจ็บปวดและโรคภัยนั่นเอง
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โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเช้ือในสุนัข
สพ.ญ.ณัฐวัณณ ศรีฟาวัฒนา 

คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนัง โรงพยาบาลสัตวเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ไปรษณียอิเล็คทรอนิค : nuttawan.p@cmu.ac.th 

 การเลี้ยงสุนัขสิ่งที่เจาของจะดูแลเอาใจใสนอกเหนือจาก
เรือ่งอาหารการกิน ทีน่อน การขบัถาย เรือ่งทัว่ไปแลวสขุภาพผวิหนงั
รวมถงึเสนขนก็เปนสิง่สําคญัสนุขักเ็หมอืนกบัคน ผวิหนงัและเสนขน
เปนท่ีนาดึงดูดใจ การดูแลผิวหนังและเสนขนเบื้องตน ไมวาจะเปน
การอาบนํา้ แปรงขน การเลอืกใชผลติภณัฑตางๆทีเ่หมาะสม รวมถงึ
การเสริมสรางวิตามินและแรธาตุที่จะบํารุงผิวหนังและเสนขนแลว
หากพบวาสุนัขมีปญหาโรคผิวหนังก็ไมสามารถน่ิงนอนใจได ปญหา
โรคผิวหนังที่จะพบไดเบื้องตนแลว ขอแยกยอยใหเห็นภาพชัดเจน
จากสาเหตุการเกิดโรคผวิหนงัทีเ่กดิจากการติดเชือ้ ในทีน่ีห้มายรวมถึง
ทั้งการติดเชื้อเปนสาเหตุหลักและการติดเชื้อเปนสาเหตุแทรกซอน

1.การติดเชื้อปรสิตภายนอก แบงออกเปนการติดเชื้อ
ไรขี้เรื้อนเปยก และการติดเชื้อไรขี้เรื้อนแหง
 ขี้เรื้อนเปยก หรือไรขี้เร้ือนขุมขน เกิดจากการติดเช้ือ 
Demodex spp. ลักษณะของรอยโรคมักจะเกิดเปนการอักเสบ
บริเวณรูขมุขน ผวิหนงัอกัเสบแดง มกัพบบรเิวณใบหนา หวั รอบตา 
ลําตัว ขา ฝาเทา อุงเทาของสุนัขและในกรณีรุนแรงอาจพบไดทั้ง
ตวัสตัว (รปูที ่1) พบการอักเสบ บวมแดง โดยปกติมกัไมพบอาการคัน 
แตหากมีการติดเช้ือแทรกซอนของแบคทีเรียหรือยีสต ทําใหมี
อาการคันได บางคร้ังมสีะเกด็รงัแค คราบนํา้เหลอืง (crust) สตัวแพทย
จะทําการวินิจฉัยโดยการขูดตรวจบริเวณผิวหนัง (skin scraping) 
หรือทําการตรวจบริเวณขนที่หงามเทาหรือขอบตา (Trichogram) 
เพื่อตรวจหาตัวเชื้อจากกลองจุลทรรศน การรักษาโดยการใหยาฆา
ไรขี้เรื้อนควบคูกับการรักษาการติดเชื้อแทรกซอนตามอาการ เชน 
ยาปฏิชีวนะในรายที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน หรือยาตาน
เช้ือราในรายท่ีมีการติดเชื้อยีสตแทรกซอน เปนตน รวมถึงการใช
แชมพูเฉพาะที่ที่ชวยลดการอักเสบและทําความสะอาดรูขุมขน

 ขี้เรื้อนแหง เกิดจากการติดเชื้อ Sarcoptes scabiei 
ลกัษณะรอยโรคมักจะเกิดบรเิวณหนา ใบหขูอศอก สนุขัจะมอีาการคัน
คอนขางมาก ทาํใหเกดิรอยโรคจากการเกา ผวิหนงัหนาตวั มสีะเกด็
รังแค บางครั้งก็สามารถมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนได 
สัตวแพทยทําการขูดตรวจ (skin scraping) หรือทําการทดสอบ 
penna pedal reflex การรกัษาใชการฉดียาหรอืหยอดยาติดตอกนั 
รวมทั้งใหการรักษาตามอาการ เชน ยาลดอาการคัน ยาปฏิชีวนะ
หากมีการติดเชื้อแทรกซอนของแบคทีเรีย

2. การติดเชื้อแบคทีเรีย 
 การติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง (pyoderma) ยังมีแยก
ตามความรุนแรงของการติดเชื้อ จากพื้นผิวไปถึงช้ันของผิวหนัง 
(surface superficial and deep pyoderma) สาเหตุของการ
ติดเชื้อจากแบคทีเรียเปนไดทั้งจากความไมเหมาะสมของผิวหนัง 
ทําใหเกิดการเจริญของแบคทีเรียจนกอโรค ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
ซึ่งความรุนแรงของการติดเชื้อก็จะแตกตางกันระยะเวลาการรักษา
กจ็ะแตกตางกนัดวย ตัง้แต 1 - 3 เดอืน ตามความลึกของช้ันผวิหนงั 
อาการท่ีพบการติดเชื้อแบคทีเรีย คือ ผิวหนังอักเสบ แดง ถลอก 
สะเก็ด ขนรวง เยิ้ม แฉะ เกิดตุ มแดงและตุ มหนอง เป นตน 
หากทําการรักษาไดทันทวงทีก็ชวยใหการติดเชื้อไมแพรกระจาย
หรอืรนุแรงข้ึน การวนิจิฉยัเบือ้งตนจากการตรวจทางกลองจลุทรรศน 
และทําการเพาะเชื้อพรอมทดสอบความไวของยาตอตัวเชื้อในราย
ทีม่กีารตดิเชือ้ระดบัลกึ สตัวแพทยจะแนะนาํเรือ่งการเลือกใชแชมพู
ในการอาบนํ้า ใหยาปฏิชีวนะในการฆาเชื้อแบคทีเรีย เปนตน

3. การติดเชื้อรา
 เชื้อราท่ีมักก อโรคเช น Microsporum spp. และ 
Trichophyton spp. ซึ่งพบไดในสิ่งแวดลอมและผิวหนัง สุนัข
เกิดการติดเชื้อโดยมากมักเปนการติดเชื้อแทรกซอนจากภูมิคุมกัน
ลดลง สภาพผิวหนังไมเหมาะสม ผิวแพงาย ลักษณะรอยโรควงแดง 
ขนรวง ขนแตกหักงาย บางชนิดเปนวงขอบนูนแดง สะเก็ดรังแค 
มีอาการคัน สัตวแพทยจะทําการตรวจโดยการการตรวจเสนขน
ทํา Trichogram การใช Wood’s lamp ตรวจหาสารเรืองแสง
จากเช้ือราบางชนิด การตรวจช้ินเนื้อ การเพาะเช้ือรา ในรายท่ีเปน
เฉพาะที่ ใหการรักษาโดยยาทาเฉพาะท่ีหรืออาบนํ้าดวยแชมพูยา
กําจดัเชือ้รา ถาในกรณทีีร่อยโรคแพรกระจายมากกวา 5-8 ตาํแหนง 
อาจพิจารณาใหยาทานรวมดวยนอกจากน้ันเช้ือราบางชนิดสามารถ
ติดตอสูคนได หากเจาของเปนแลวตองรักษาควบคูกันมิเชนนั้น
จะเกิดการติดกลับไปมาระหวางสัตวเลี้ยงกับเจาของได

รูปที่ 1 โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อ
ไรขี้เรื้อนเปยก
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4. การติดเช้ือยีสต
 มักเกิดจากเช้ือ Malassesia ซึ่งเชื้อยีสตนี้พบไดที่ผิวหนัง
สุนัขปกติทั่วไป มักเปนปญหาแทรกซอนจากปญหาปฐมภูมิอื่นๆ 
มกัเปนเชือ้ฉวยโอกาสท่ีเปนปญหากวนใจเร้ือรงั รอยโรคทีม่กัพบคอื 
ผิวหนังเปนผ่ืนแดงขนรวงมีสะเก็ดรังแค ผิวหนังเยิ้มแฉะ หนาตัว 
มักพบที่บริเวณ รอบริมฝปาก ลําคอ อุงเทา (รูปที่ 3) ขาหนีบ ใบหู 
รหู ูมกีลิน่เหมน็เปรีย้ว เจาของมกัมาดวยอาการอาบน้ําแลว 2-3 วนั 
ก็กลับมามีกลิ่นอีก บางครั้งเวลาเราลูบผิวหนังและขนของสุนัข
ที่ติดเช้ือยีสตจะมีกลิ่นติดมือมาดวย การวินิจฉัยทําไดโดยการสอง
หาเซลลภายใตกลองจุลทรรศน (รูปที่ 4) การรักษาโดยใชยาทาน
รวมกบัแชมพูเฉพาะที ่โดยการตดิเชือ้ยสีตนีม้กัเปนการตดิเชือ้เรือ้รงั 
หากตนตอของสาเหตุไมถกูรักษารวมไปดวย
 ทัง้นีท้ัง้นัน้โรคผวิหนงัในสนุขัไมไดมสีาเหตมุาจากการติดเชือ้
เพียงอยางเดียว โรคผิวหนังที่ไมไดเกิดจากการติดเชื้ออื่นๆ เชน 
โรคผวิหนงัทีเ่กดิจากฮอรโมนไมสมดุล ไมวาจะเปนฮอรโมนไทรอยด 

ฮอรโมนจากตอมหมวกไต หรือฮอรโมนเพศ เปนตน รวมถึงโรค
ภูมิแพอื่นๆ อีกซึ่งบางครั้งโรคผิวหนังปฐมภูมิก็เหนี่ยวนําใหเกิดการ
ติดเชื้อแทรกซอนตามมาได อยางไรก็ตามเมื่อพบวาสุนัขมีปญหา
เกี่ยวกับโรคผิวหนัง ควรไดรับการตรวจวินิจฉัยจากสัตวแพทย
เพือ่ทาํการรกัษาและใหคาํแนะนาํเรือ่งการดูแลสขุภาพผวิหนงัตอไป
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รูปที่ 3 โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อยีสต

รูปที่ 2 โรคผิวหนังจากการติดเชื้อแบคทีเรียระดับตื้น 

รูปที่ 4 การตรวจเชื้อยีสตจากกลองจุลทรรศน
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 สวสัดคีะทานผูอานทกุทาน นีเ่ปนการเขียนบทความคร้ังแรก
ในวารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชนของดินฉันเลยนะคะ 
คิดอยูนานเหมือนกันคะวาจะเขียนเรื่องอะไรดีที่ตัวเองพอจะถนัด
และจะเปนประโยชนตอทานผูอาน.... ดฉินัคดิวาทานผูอานหลายทาน
คงจะมีสัตวเลี้ยงแสนรัก ในฉบับนี้ดิฉันจึงขอเขียนบทความเก่ียวกับ
โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดกับสัตวเลี้ยง นั่นก็คือ 
“โรคกลาก” นัน่เองคะ  โรคกลากในสัตวเลีย้ง หรอืชือ่ภาษาองักฤษคือ 
ring worm นั้น เกิดจากเชื้อราในกลุม Dermatophytes ซึ่งคําๆ นี้
มาจากรากศัพทสองคาํคอืคาํวา derma ซึง่แปลวาผวิหนงั และคาํวา 
phyte ซึ่งแปลวาลักษณะคลายพืช หรือ ตนไมซึ่งเปนลักษณะ
ของเชื้อราสายโดยท่ัวไปคือมีสวนของสายราท่ีเจริญยั่งลงไปในช้ัน
ผวิหนงั (ชัน้นอก) เปรียบเสมอืนราก และสวนของสายราท่ียืน่เขาไป
ในอากาศเปรียบเสมือนสวนของลําตน ใบ ดอก และผล รวมสองคํา
เขาดวยกันแลวจึงหมายความวาสิ่งที่มีลักษณะคลายตนไมและอยู
บนผิวหนัง นั่นก็เปนลักษณะของเช้ือรากลุมนี้นี่เองเช้ือราจะมีการ
เจริญไปโดยรอบท่ัวทุกทิศทางจึงทําใหเห็นเปนรอยโรคลักษณะ
เหมือนมีการแผขยายของรอยโรคออกจากจุดศูนยกลาง เชื้อรา
จะเจริญอยูเฉพาะบริเวณผิวหนังชั้นนอก ขน และเล็บ ทําใหสัตว
มีอาการคัน ขนรวง และเชื้อราในกลุมนี้บางชนิดสามารถติดตอ
และกอโรคในมนุษยไดอกีดวย โดยเฉพาะในคนท่ีมภีาวะภมูคิุมกนัตํา่ 
ภมูคิุมกันบกพรอง ไดแก เด็ก คนแก ผูทีม่สีขุภาพออนแอ และผูปวย
ที่ไดรับยาหรือสารที่มีผลขางเคียงไปกดการสรางภูมิคุ มกันของ
รางกายเปนตน

 เชื้อสาเหตุคือะไร และมาจากไหน???

 เชื้อสาเหตุของโรคกลากในสัตวนั้น อยางที่กลาวไปแลว
ขางตนวาเปนเชื้อราในกลุม Dermatophytes โดยเชื้อรากลุมนี้
ทีม่กักอโรคในสตัวมอียู 2 ชนิดดวยกนั ไดแกเชือ้ Trichophyton spp. 
และ Microsporum spp. (ภาพที่ 1) เชื้อเหลาน้ีพบไดทั่วไปท่ัวโลก 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีกําลังพัฒนาน้ันจะพบวาเชื้อรากลุมนี้
สรางปญหาสุขภาพผวิหนงัในคนและสัตวไดอยูบอยๆ นัน้มกัจะเปน
เช้ือราที่มาจากแมว และโค กระบือ เชื้อบางชนิดพบไดในดิน 
และมักกอใหเกิดปญหาในสุนัข โดยเฉพาะในสุนัขที่ชอบขุดคุยดิน
เชือ้ราสามารถติดตอไปยงัคนและสัตวอืน่ๆ ไดโดยการสมัผสักับสตัว
ที่มีเช้ือ อุปกรณการตัดแตงขน (เชน หวี แบตตาเลี่ยน) สิ่งปูรอง 
เปนตน แตไมจาํเปนทีส่ตัวสมัผสักบัเช้ือเหลานีแ้ลวจะเปนโรคผวิหนงั
เสมอไป การเกิดโรคน้ันขึ้นอยูกับหลายๆปจจัย ไดแก ชนิดของ

เช้ือราท่ีไดรับ อายุของคนและสัตวที่สัมผัสกับเชื้อ ระดับภูมิคุมกัน 
ภาวะการขาดอาหาร และพฤติกรรมการทําความสะอาดรางกาย
ของสัตวเปนตน

 อาการ/รอยโรคที่พบในสัตวเลี้ยง

 สวนใหญรอยโรค หรือวิการท่ีเกิดข้ึนจะมีลักษณะเปนวง
และขยายใหญ เชื้อจะรุกรานสวนของผิวหนังชั้นนอกสุด ซึ่งไดแก 
ผม (ในคน) ขน เล็บ และผิวหนังชั้นนอกสุดเปนเซลลผิวหนังที่ไมมี
ชีวิตแลวเทานั้น  การแผขยายของรอยโรคจะคอยๆ แผขยายจาก
จุดศูนยกลางที่มีการติดเชื้อและคอยๆ ขยายเปนวงที่กวางขึ้นในทุก
ทิศทาง (ภาพท่ี 2) การเจริญของเชื้อจะถูกยับยั้งโดยกระบวนการ
อักเสบ ซึ่งเปนกระบวนการทําลายเชื้อโดยระบบภูมิคุ มกันของ
รางกาย อยางไรก็ตามการเกิดกระบวนการยับยั้งของเชื้อนั้นจะตอง
ใชเวลานานหลายสัปดาห ดังนั้นในสัตวที่โตเต็มวัย และแข็งแรงดี 
มีการพัฒนาของระบบภูมิคุมกันท่ีดีเชื้อจะถูกทําลาย และจะมีการ
หายไดเองของโรค สวนในสตัวทีอ่ายนุอย สตัวทีอ่อนแอ หรอืสตัวปวย 
การติดเชื้อจะยังคงดําเนินและยังคงอยูตอไปได

 การวินิจฉัยเบื้องตน

 การวินิจฉัยโรคกลากเบ้ืองตนนั้นสามารถทําไดหลายวิธี 
เชน การเพาะเช้ือรา การตรวจโดยใชลําแสงอัลตราไวโอเลต (หรือ
การใช Wood’s lamp) และการสองตรวจตัวอยางผิวหนังหรือขน
ภายใตกลองจลุทรรศน การเพาะเช้ือราเปนวธิทีีม่คีวามแมนยาํมากทีส่ดุ 
ซึง่ใชอาหารพิเศษในการเล้ียงเพาะเล้ียงเช้ือรากลุมนี ้(Dermatophyte 
test medium = DTM) สัตวแพทยจะทําการขูดขุยผิวหนังบริเวณ
ขอบของรอยโรค หรอือาจดงึขนจากบริเวณรอยโรค และนาํมาเพาะ
ในอาหารชนิดพเิศษนี ้การเจริญของเช้ือจะมลีกัษณะท่ีแตกตางจาก
เช้ือราปนเปอนทั่วไป วิธีการวิฉัยตอไปคือการใช Wood’s lamp 
ซึ่งเปนวิธีการท่ีงายและรวดเร็ว โดยเชื้อกอโรคกลากบางชนิดนั้น
สรางสารท่ีสามารถเรืองแสงสีเขียวภายใตแสงอัลตราไวโอเลตภายใต 
Wood’s lamp แตอยางไรก็ตามในกรณีที่เชื้อไมไดเรืองแสงสีเขียว
ภายใต Wood’s lamp นัน้ไมไดหมายถงึสตัวเลีย้งของทานปลอดจาก
เช้ือโรคกลากเนื่องจากยังมีเช้ือโรคกลากอีกหลายชนิดที่ไมเรืองแสง
สีเขียวภายใต Wood’s lamp สวนวิธีการวินิจฉัยวิธีสุดทาย คือ
การสองตรวจโดยตรงจากกลองจุลทรรศนเปนวิธีการที่งาย และ
รวดเร็ว ซึ่งสัตวแพทยจะทําการขูดขุยผิวหนังหรือดึงเสนขนบริเวณ



8 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพ่ือชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพถายจากกลองจุลทรรศน เชื้อราสาเหตุของโรคกลากในสัตวเลี้ยง ภาพท่ี 2 ลักษณะรอยโรค (ลูกศรชี้) ของโรคกลาก 
ซึ่งเกิดจากเชื้อราในกลุม Dermatophytes

ที่มา : https://www.how-work.com/animals/
pets/cats/cats-and-ring-worm

ขอบของรอยโรค และนํามายอยดวยสารที่สามารถยอยขุยผิวหนัง  
เนือ่งจากขุยผวิหนงั สะเกด็รงัแคจากผิวหนังเหลานีอ้าจทาํใหไปบดบัง
สวนของเช้ือราและทําใหการตรวจวินิจฉัยผิดพลาดได การใชสาร
ที่ใชยอยขุยผิวหนังนี้จะทําใหเศษขุยผิวหนัง สะเก็ด และรังแคใสขึ้น 
สงผลใหเห็นเชื้อรากอโรคไดชัดเจนย่ิงขึ้นนั่นเองคะ

 การปองกันและรักษา

 การปองกันสามารถทําไดโดยการดูแลรักษาความสะอาด 
โดยเฉพาะอปุกรณทีใ่ชกบัสตัวเลีย้งควรมกีารทาํความสะอาดทกุครัง้
ที่ใชงาน ซักและทําความสะอาดส่ิงปูรอง หรือสิ่งรองนอนของสัตว
เลี้ยงอยางสม่ําเสมอ ลางทําความสะอาดมือทุกคร้ังที่สัมผัสกับสัตว 
โดยเฉพาะในเด็กที่อายุนอย คนปวย หรือคนที่ภูมิคุมกันต่ํา เปนตน
ในดานการรกัษาเจาของสตัวควรนาํสตัวไปพบสตัวแพทยเพือ่ทําการ
รักษา สัตวแพทยจะทําการรักษาโดยใหยาตานเชื้อรา โดยอาจอยู
ในรูปแบบการกิน หรืออาจเปนยาใชภายนอก ซึ่งการรักษาอาจตอง
ใชระยะเวลานาน และการใชยาควรอยู ภายใตคําแนะนําของ
สัตวแพทยคะ

อยางไรก็ตามโรคนี้เปนโรคที่อาจตองใชระยะเวลานานในการรักษา 
สัตวที่ปวยและรักษาหายแลวอาจกลับมาเปนใหม และอาจมีเชื้อ
อยูไดบรเิวณผิวหนงั ดงันัน้เจาของสตัวควรรกัษาสขุอนามยัของตนเอง
เพื่อปองกันการติดโรคเหลานี้จากสัตวเลี้ยงแสนรักของทานนะคะ

 บรรณานุกรม

ชเนตตี จันทิก. (2550). ตรวจโรคผิวหนังสุนัขและแมว แนว Step 
 by step. กรุงเทพฯ. อภิวัตน มีเดีย. Songer,J.G. and 
 Post, K.W. (2005). Veterinary microbiology : 
 bacterial and fungal agents of animal disease. 
 St. Louis, Mo. Elsevier Saunders.
Quinn, P. J., Markey, B. K., Leonard, F. C., Hartigan, P., 
 Fanning, S. and Fitzpatrick,E. S. (2011). Veterinary 
 microbiology and microbial disease. Chichester, 
 West Sussex, UK. Wiley-Blackwell.
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รูปที่ 1 ภาพการมองเห็นของมนุษย(A) เปรียบเทียบกับการ
มองเห็นของสุนัข(B)

รูปที่ 3 การรักษาตาสุนัขโดยวิธีการทําศัลยกรรม

รูปที่ 2 ภาพตัวอยางสุนัขที่เปนโรคตอกระจก

รูหรือไม 
สุนัขของทานเปนตอกระจกได และรักษาได

น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
คลินิกเฉพาะโรคตา โรงพยาบาลสัตวเล็ก 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไปรษณียอิเล็คทรอนิค: popvetcmu@gmail.com

 เจาของสุนัขอาจจะสงสัยวา การมองเห็นของสุนัขเหมือน
คนเรามั้ย หรือสามารถเห็นภาพแตกตางจากเราอยางไร หมอจะมา
ตอบขอสงสยัใหทราบนะครับ สนุขัมองเห็นภาพไมชดัเจนเหมือนคน 
จะเหน็ภาพแบบเบลอๆ ไมคอยชดัคลายการมองเห็นในคนทีส่ายตาสัน้  
เนื่องจากตาของสุนัขมีเซลลรูปกรวย (Cones) ซึ่งเปนเซลลรับแสง
ที่ทําหนาที่ในการมองเห็นสีและเงาในท่ีสวางนอยกวาคน (รูปที่ 1) 
ทําใหภาพที่เห็นไมคมชัด โดยสุนัขจะเห็นวัตถุในระยะ 20 ฟุต 
แตคนเห็นในระยะ 75 ฟุต นอยกวาคนประมาณ 4 เทา แตพบวา
ในสนุขับางพนัธุมกีารมองเห็นใกลเคียงกบัคน เชน เยอรมัน เชฟเพิรด 
ลาบราดอร รีทรีฟเวอร จึงถูกนํามาใชเปนสุนัขทางการทหารหรือ
ตํารวจ เปนตน (Miller & Lights, 2001)

 แตพบวาสุนัขสามารถเปนโรคตอกระจกได คลายกับคน
ที่เปนตอกระจก ภาวะตอกระจก คือ การเกิดเลนสหรือแกวตาขุน 
ทาํใหแสงผานเขาจอประสาทตาไดนอยลง ทาํใหการมองเห็นไมชดัเจน 
ซึง่สาเหตุของตอกระจก สามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เชน กรรมพนัธุ 
(พบมากในพันธุพุดเดิ้ล มิเนเจอร ไซบีเรียน) ภาวะโรคเบาหวาน 
(ที่เคยไดยินบอยในคนคือเบาหวานข้ึนตา) การติดเชื้อแลวโนมนํา
ใหมีการอักเสบในลูกตา เชน การติดเชื้อพยาธิในกระแสเลือด 
การไดรับสารพิษ การเสื่อมของเลนสตามอายุขัย และชวงอายุของ
สุนัขที่เปนตอกระจกตามอายุขัย

 จะรูไดอยางไรวาสุนัขเปนตอกระจกหรือไม เจาของอาจ
จะลองสังเกตในตาวามีสีขาวขุนหรือไม ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 2 
สังเกตพฤติกรรมของสุนัข วาเปลี่ยนแปลงหรือไม เชน เหามากขึ้น 
ระแวงมากข้ึน ไมมั่นใจในการเดิน หรือการขึ้นลงบันได พฤติกรรม
เก็บตัว และเดินชนสิ่งของในบานมากขึ้น เปนตน ทั้งนี้หากไมแนใจ 
ควรรีบนําสุนัขไปพบสัตวแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัยภาวะตอกระจก
เบ้ืองตน
 หากสนุขัของทานเปนตอกระจก สามารถรกัษาได โดยการ
รักษาทางยา อาทิเชน ยาหยอดตา หรือยากิน เพื่อชะลอการขุน
ของเลนส แตหากภาวะตอกระจกพัฒนาจนทําใหการมองเห็น
แยลงมาก หรือเรียกวาตอสุก อาจตองรักษาโดยการทําศัลยกรรม 
หรอืเรยีกวา การผาตดัลอกตอและใสเลนสเทยีม (รปูที ่3) เพือ่ทาํให
สุนัขสามารถกลับมามองเห็นไดอีกครั้ง
 การดูแลสุขภาพของสุนัขอันเปนที่รักของพวกเราถือวา
เปนเรื่องสําคัญโดยเฉพาะโรคตอกระจกซ่ึงมันอาจจะสงผลทําให
สนุขัของทานสญูเสยีการมองเห็นในอนาคตได หมอขอฝากผูเล้ียงสนุขั
ทุกทานมั่นสงัเกตสิ่งผิดปกติเบ้ืองตนที่กลาวไวขางตนดวยนะครับ

จากคํากลาวของ จอช บิลลิ่ง 
“สนุขัเปนส่ิงเดยีวบนโลกนีท้ีม่นัรกัคณุมากกวาทีม่นัรกัตัวมนัเอง”
 ดงันัน้ผูทีร่กัสนุขัควรหันมาดแูลใสใจเพือ่นสีข่าของพวกเรา
บางนะครับ
บรรณานุกรม
Miller, P.E., & Lights, F. (2001) Vision in animals - What do 
 dogs and cats see? In: The 25th Annual Waltham/
 OSU Symposium. Small Animal Ophthalmology. 
 27–28.

A B
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เม่ือสุนัขไอ...เร่ืองธรรมดาท่ีอาจไมธรรมดา
น.สพ.ภาคภูมิ อิสระพงศพันธ

คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลสัตวเล็ก
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไปรษณียอิเล็กทรอนิค : phakphum.issara@cmu.ac.th

 อาการไอในสุนัขบางคร้ังก็เปนปญหากวนใจใหกับเจาของ
สัตวเล้ียงอยูไมนอย ทั้งตองทนฟงเสียงดังในยามค่ําคืน เกรงใจ
เพื่อนบานก็เกรงใจ แตอีกใจหนึ่งก็สงสารลูกรักที่ถาไดเริ่มไอแลว
กไ็อไมยอมหยุด ทาํเอาทัง้คนทัง้สนุขัไมไดหลบัไมไดนอนกนัเลยทเีดยีว 
หากทานกําลังพบปญหาเหลานี้ หรือกังวลวาสักวันลูกรักของเรา
เกิดอาการไอไมหยุด มาลองดูกันนะครับวาอาการไอในสุนัขนั้น
เปนอยางไรบาง

 อาการไอในสุนัขเปนกระบวนการตอบสนองของรางกาย
ในการกําจดัสิง่แปลกปลอม ของเหลว หรอืถกูกระตุนจากการอักเสบ
ในทางเดินหายใจ มีปจจัยหลากหลายท่ีโนมนําทําใหเกิดอาการไอ
ในสุนัขได อาทิเชน สายพันธุ อายุ นํ้าหนัก ประวัติการทําวัคซีน 
สภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย หรือโรคประจําตัว เปนตน อาการไอ
ในสุนัขสามารถเกิดขึ้นไดจากสาเหตุทั่วไปอยาง โรคหวัดในสุนัข 
(Canine influenza) จนไปถงึโรคทีอ่นัตรายถงึชวีติอยาง ภาวะหวัใจ
ลมเหลว (Congestive heart failure)  หรือโรคเนื้องอกในชองอก

ลักษณะและสาเหตุของอาการไอในสุนัข
 • ไอลึก แหง มีเสียงดังคอก ๆ แคก ๆ ลักษณะการไอดัง
กลาวมกัพบในสนุขัทีเ่กดิจากโรคหลอดลมอักเสบติดตอ (Kennel cough) 
หรือมีการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในทางเดินหายใจ หากการ
ตดิเช้ือรนุแรงมากข้ึน สนุขักจ็ะตองใชแรงในการไอมากข้ึนตามไปดวย 
สาเหตุดังกลาวมักพบในสุนัขที่เดินทางไกล หรืออาศัยอยูกับสุนัข
จํานวนมากซึ่งมีโอกาสติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียไดคอนขางงาย

ที่มา : http://www.dogster.com/lifestyle/dog-health-ken-
nel-cough-fi ve-home-remedies

รูปที่ 1 สุนัขสายพันธุปอมเมอเรเนียน สุนัขสายพันธุเล็ก 
(Toy breeds) ที่พบอาการไอบอยๆ

 • ไอเสียงแหลม ๆ ขาก ๆ เหมือนพยายามขยอนบางอยาง
ออกมา พรอมกับแสดงอาการพยายามจะกลืนอะไรบางอยางและ
แลบลิ้นเลียปาก ลักษณะการไอดังกลาวอาจเกิดจากสุนัขมีสิ่ง
แปลกปลอมติดบริเวณลําคอ มีอาการเจ็บคอ หรือเปนตอมทอนซิล
อักเสบ เปนตน
 • ไอแบบมีเสมหะ จะไดยินเสียงเหมือนมีของเหลวขณะท่ี
มีอาการไอ ลักษณะอาการไอดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากการมีเสมหะ
ในลําคอหรือนํ้าในปอด โดยปกติแลวในสุนัขท่ีมีอาการไอดังกลาว
มักจะเปนโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumonia) ซึ่งสามารถ
เกิดไดจากการติดเช้ือไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือปรสิต สวนใหญ
สุนัขที่อายุนอย สูงอายุ หรือสัตวที่ภูมิคุ มกันออนแอ มักจะเส่ียง
ตอการติดเช้ือดังกลาวไดคอนขางงาย ซึ่งการท่ีสุนัขหายใจเอาส่ิง
แปลกปลอมเขาหรือในสุนัขท่ีมีอาการอาเจียนแลวสําลักอาเจียน
เขาหลอดลมก็สามารถทําใหเกิดอาการปอดบวมไดเชนเดียวกัน
 • ไอเสยีงดงัและมลีกัษณะคลายเสยีงรองของหาน (Goose-
honk) ลักษณะอาการไอดังกลาวมีแนวโนมที่สุนัขอาจจะมีปญหา
หลอดลมตีบแคบกวาปกติ (Tracheal collapse) มักพบในสุนัข
สายพันธุ เล็ก (Toy breeds) (รูปที่ 1) หรือสุนัขพันธุ หนาส้ัน 
(Brachycephalic dogs) (รูปท่ี 2) มักพบในสุนัขท่ีอายุและนํ้าหนัก
ตัวเยอะ มีอาการต่ืนเตน หรือตกใจไดงาย เจาของมักจะไดยินเสียง
ไอดังกลาวบอย ๆ เมื่อสายจูงสุนัขดึงรั้งปลอกคอมากจนเกินไป 
หรือเวลาที่ตื่นเตนเมื่อเจาของกลับมาท่ีบาน
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รูปที่ 2 สุนัขพันธุหนาสั้น (Brachycephalic dog) 
มีแนวโนมที่จะมีปญหาระบบทางเดินหายใจ

 • ไอหนกัในชวงกลางคืน หรอืตอนทีน่อนลงกบัพืน้ บางครัง้
มีอาการหายใจหอบเร็วกวาปกติ อาการไอดังกลาวมีโอกาสสูง
ที่สุนัขจะมีปญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ เชน ภาวะหัวใจลมเหลว 
(Congestive heart failure) โรคพยาธิหนอนหัวใจ (Heartworm 
disease) หรอืมเีนือ้งอกในชองอก ความแรงและความถ่ีของอาการไอ
อาจจะเปนตัวบงบอกถึงความรุนแรงของโรคท่ีสุนัขเปนอยู อยางไร
กต็าม การแบงประเภทของอาการไอดังกลาวเปนเพยีงขอมลูสวนหนึง่
ที่จะชวยใหเจาของสัตวเลี้ยงประเมินสาเหตุและความรุนแรงของ
อาการไอเบ้ืองตน เจาของสัตวเลี้ยงจึงควรนําสุนัขไปพบสัตวแพทย
เพือ่ทาํการตรวจวินจิฉยัเพิม่เติม เชน การตรวจรางกายอยางละเอยีด 
การตรวจทางโลหิตวทิยา และการถายภาพรงัสชีองอกและหลอดลม 
เปนตน

 ในกรณีฉุกเฉิน หากพบวาอาการไอของสุนัขมาพรอมกับ
อาการหายใจเร็วและแรง มีเลือดออกมาจากปากหรือจมูก มีอาการ
เปนลมหมดสติ ใหรบีพาสุนขัไปพบสตัวแพทยโดยดวน เหน็ไหมครับ
อาการไอท่ีดูเหมือนจะเปนเรื่องธรรมดาแตในบางคร้ังก็อาจจะไม
ธรรมดาสามารถสงผลตอชีวิตสัตวเลี้ยงของเราได หากตองการ
คําปรึกษาและตรวจเช็ครางกายสัตวเลี้ยงของทานสามารถติดตอ
คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาล
สัตวเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปดบริการทุกวันจันทรถึงศุกร 
เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร 
053-948031

บรรณานุกรม
Wendy, W. (2007). Cardiovascular disease in small animal 
 medicine. London : Manson publishing.
Larry, T., Francis, S., Mark, O., Meg, S. (2008), Manual of 
 canine and feline cardiology (4 ed.). St. Louis : 
 Saunders Elsevier.
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มารูจัก ระยะการเปนสัดของนองหมากัน
น.สพ.ภูมิกิตติ์ ไชยนันตา

โรงพยาบาลสัตวเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิค : nunta_orchid@hotmail.com 

 เราควรรูกอนวาวยัเจรญิพนัธุในสนุขัเพศเมียโดยปกตจิะอยู
ในชวงที่สุนัขมีอายุประมาณ 7- 12 เดือน โดยระยะหางของวงรอบ
การเปนสัดในตัวสุนัขแตละตัวจะคอนขางคงที่จนถึงอายุประมาณ 
5-7 ป หลังจากน้ันเมื่อสุนัขอายุมากขึ้นระยะหางของวงรอบอาจ
ยาวนานขึน้ โดยทัว่ไปสนุขัจะแสดงการเปนสัดโดยเฉลีย่ประมาณปละ 
2 คร้ัง โดยอยูในชวงระหวาง 1-4 ครั้งตอป ขึ้นอยูกับสายพันธุ และ
ขึ้นอยูกับเฉพาะตัวสุนัขนั้นๆ เอง การไดรับการผสมพันธุ หรือ
การตั้งทองจะไมมีผลตอชวงหางของวงรอบการเปนสัดแตมี
บางรายงานวาการตัง้ทองอาจจะทําใหชวงหางของวงรอบการเปนสดั
เพิ่มขึ้นเล็กนอย 
 ระยะเวลาในแตละวงรอบการเปนสดัของนองหมาโดยท่ัวไป
จะอยูที ่5-8 เดอืน (เฉลีย่ 6 เดือน) โดยมากเราแบงวงรอบการเปนสดั
ของนองหมาไว 4 ระยะดังนี้
 ระยะโปรเอสตรัส (Proestrous) เปนระยะกอนผสมจริง 
โดยจะกินเวลาประมาณ 3-17 วัน (โดยเฉลี่ยอยูที่ 9 วัน) เจาของ
จะสังเกตเห็นวา อวัยวะเพศของนองหมาเพศเมียจะบวมเตงแดง 
มักจะมีเลือดไหลออกมาจากอวัยวะเพศ หรือที่เจาของบางทาน
เรยีกวาเปนเมนสนัน่เอง แตการเปนเมนสของนองหมาตางจากในคน 
ในนองหมาจะเปนผลจากทีม่เีมด็เลอืดแดงเขามาสะสมทีเ่สนเลอืดฝอย
ที่มดลูกในชวงนี้ เพื่อเตรียมพรอมมดลูกใหพรอมตอการผสมพันธุ 
แตในคนจะเปนผลจากการลอกหลุดของผนังมดลูกเพราะหมด
วงรอบวงจรการตกไขในรอบนั้นๆ ระยะนี้นองหมาเพศผูจะแสดง
ทาทสีนใจนองหมาเพศเมีย แตนองหมาเพศเมียจะยงัไมยอมใหตวัผู
ขึ้นขี่เพื่อผสมพันธุ

 ระยะเอสตรัส (Estrous) เปนระยะผสมจริง ซึง่จะกนิเวลา 
3-21 วนั (โดยเฉลีย่ คอื 9 วนั) เปนระยะทีต่วัเมยีจะยอมใหตวัผูขึน้ขี่
เพื่อผสมพันธุ  จะเกิดการตกไขและปฏิสนธิกับอสุจิเปนตัวออน 
(ถามีการผสมพันธุ) ในชวงนี้ อวัยวะเพศของนองหมาเพศเมียจะยัง
บวมอยูแตจะเร่ิมเหี่ยวลงเมื่อเทียบกับระยะ Proestrus
 ระยะไดเอสตรัส (Diestrous) เปนระยะหลังผสมพันธุ 
เมื่อเขาสูระยะนี้นองหมาจะไมยอมใหตัวผูขึ้นขี่เพื่อผสมพันธุแลว 
ชวงนี้จะเปนระยะที่มีฮอรโมนโปรเจสเตอโรนสูง ฮอรโมนนี้จะชวย
ทําใหมดลูกของนองหมาเหมาะสมสําหรับการตั้งทอง ถานองหมา
ผสมพันธุมาก็จะตั้งทอง โดยใชเวลาตั้งทองประมาณ 60 วัน สวนใน
นองหมาทีไ่มไดผสมพนัธุระยะนีจ้ะกนิเวลาไมแนนอน โดยมากจะอยูที่
ประมาณ 60-80 วัน
 ระยะแอนเอสตรัส (Anestrous) เปนระยะพักของวงจร
การเปนสัด โดยจะเปนชวงท่ีสืบเนื่องตอมาจากระยะไดเอสตรัส 
โดยมากจะกินเวลานานประมาณ 90-150 วัน โดยจะเปนระยะที่
ไมมกีารเปล่ียนแปลงของระบบสืบพนัธุในนองหมาเพศเมีย จะพบวา
อวัยวะเพศจะมีขนาดปกติ ไมมีอาการบวมแดง

แลวจะผสมพันธุนองหมาวันไหนดีที่สุด
 จากที่กลาวมาแลววาระยะผสมจริงคือ ระยะเอสตรัส 
แตเจาของนองหมาหลายทานก็ไมแนใจวาแลวจะผสมพนัธุนองหมา
ตอนไหนดีที่สุด เพราะนองหมาบางตัวก็มีระยะเวลาวงรอบไมเปน
ไปตามคาเฉลี่ย หรือถาสังเกตลักษณะอวัยวะเพศนองหมา เจาของ
บางทานก็ทําไมเปน โดยมากจึงนิยมเลือกวนัผสมดังตอไปนี้

 การนบัวนั หลายๆ คนใชวธิกีารนบัวนั โดยเริม่จาก
นบัวนัทีพ่บเหน็วานองหมามเีมนสในวนัแรก แลวนาํนองหมา
มาผสมพันธุวันเวนวัน โดยมักผสมในวันท่ี 9, 11, 13 หรือ 
8, 10, 12 หลังจากเร่ิมมีเมนส วิธีนี้ความแมนยําไมสูงนัก
เพราะอาจมีขอคลาดเคล่ือนจากการสังเกตได เนือ่งจากนองหมา
หลายตัวในชวงวันแรกๆของระยะกอนผสม (Proestrous) 
อาจจะไมมเีมนสไหลใหเหน็ บางตวัอาจเห็นแควาอวัยวะเพศ
เริม่บวมแดงเทานัน้ ทาํให
เจาของนบัวนัคลาดเคล่ือน
ไปได
 การตรวจเซลล
เยื่อบุชองคลอด โดยนํา
นองหมามาใหสัตวแพทย
ตรวจดูเซลลที่เยื่อบุชอง
คลอด ซึ่งในแตละระยะ
จะมลีกัษณะเซลลทีแ่ตกตาง
กนัไป ทาํใหสามารถประเมิน
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 คําแนะนําสําหรับผูเลี้ยงสุนัขเพศเมีย วาในการเปนสัด
ครัง้แรกหรอืนองหมาอายุยงัไมถงึ 1 ป ไมควรนาํไปผสมทันท ีเนือ่งจาก
แมจะถึงวยัเจรญิพนัธุแลว แตรางกายอาจจะยังโตไมเตม็ทีด่ ีกระดกู
เชิงกรานยังขยายไมเต็มที่ ถานองหมาทองก็อาจจะมีปญหาคลอด
ยากได และลูกสุนัขอาจจะไมแข็งแรง ดังนั้นถาจะนํานองหมาไป
ผสมพนัธุ ควรรอใหเปนสดัครัง้ทีส่องหรอือายุเกนิ 1 ปกอนจะดกีวา

บรรณานุกรม
เกษกนก ศิรินฤมิตร. (2548). วิทยาระบบสืบพันธุสุนัขเพศเมีย = 
 Female dog theriogenology. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
 เวชศาสตรคลินิกสัตว เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ขวัญเกศ กนิษฐานนท. (ม.ป.ป) การจัดการดูแลสุนัข. ขอนแกน : 
 คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดวานองหมาอยูในชวงใดของวงจรการเปนสัด วิธีนี้มีความ
แมนยําพอควร แตก็มีขอจํากัด คือ ถานองหมาตัวใหญหรือ
เทคนิคการเก็บเซลลไมดี อาจทําใหไปไดเซลลจากเนื้อเยื่อ
สวนอ่ืน ทําใหเอามาแปรผลไดคลาดเคล่ือน

 การตรวจระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรน เปนการ
ตรวจเลือดเพื่อหาระดับของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนซ่ึงจะ
เปลีย่นแปลงตามระยะการเปนสดั และการตกไข จดัวาแมนยาํ
ทีส่ดุใน 3 วธินีี ้โดยมากจะแนะนําใหพามาตรวจเลือดครัง้แรก
หลงัจากสงัเกตเหน็วาอวยัวะเพศบวมหรอืมเีมนสไปประมาณ 
5-7 วนั ถาระดบัฮอรโมนยงัไมบงชีว้าพรอมตอการผสมพันธุ 
อาจมาตรวจซ้ําทกุวนัเวนวนั จนกวาผลระดับฮอรโมนจะอยู
ในชวงทีเ่หมาะตอการผสมพันธุ ทัง้น้ีโดยมากแลวสตัวแพทย
มกัใชวธิกีารตรวจเซลลจากเยือ่บชุองคลอดรวมกบัการตรวจวัด
ระดับฮอรโมน เพื่อใหคํานวณวันที่เหมาะตอการผสมพันธุ
แมนยํายิ่งขึ้น

ที่มาของรูป “http://animalsciences.missouri.edu/
reprod/Notes/comp-dog/Image77.jpg”
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เมื่อตองพาปลาปวยไปหาหมอ
น.สพ.ศรัณยสิริ นวลมณี

คลินิกสัตวนํ้า หนวยชันสูตรโรคสัตว 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไปรษณียอิเล็กทรอนิค : Aquacmu@gmail.com

 ปลาสวยงามเปนสัตวเลี้ยงประเภทหน่ึงที่สรางความ
เพลิดเพลินใหแกเจาของเมื่อไดมอง แตอยางไรก็ตามสัตวโลกลวน
ตองม ีเกดิ แก เจบ็และตายดงันัน้เมือ่เกดิความผดิปกตขิึน้กบัสตัวเลีย้ง 
เจาของผูทีด่แูลอยางใกลชดิยอมสังเกตไดกอน หากเปนความผดิปกติ
หรือการเจบ็ปวยเลก็นอยเจาของบางรายท่ีมปีระสบการณกส็ามารถ
ดูแลและปฐมพยาบาลไดดวยตัวเอง อยางไรก็ตามการเจ็บปวย
บางประเภทตองการการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยสัตวแพทย
(ภาพที่1) ซึ่งกลุ มโรคเหลานี้โดยสวนมากจะตองใชเครื่องมือ
ทางการแพทยและอปุกรณวทิยาศาสตรเพือ่ตรวจวินจิฉยัและรกัษา 
เชน กระดูกหัก ถุงลมขยายเกินปกติ เนื้องอก ไขคาง ตับและไตวาย 
เปนตน ดังนั้นการนําปลาปวยไปพบสัตวแพทยจึงมีความจําเปน
ไมตางจากสัตวเลี้ยงประเภทอื่นๆ

 กอนทําการเคล่ือนยายปลา ผูเลี้ยงควรศึกษารายละเอียด
ตางๆ กอน เนื่องจากการเคล่ือนยายปลาอยางผิดวิธีมักทําใหปลา
เกิดความเครียดไมสบายตัวหรือเกิดการบาดเจ็บมากกวาเดิมได 
ซึ่งการเคลื่อนยายปลามีสิ่งท่ีควรคํานึงถึงดังนี้

ผูเลี้ยงหรือผูทําการเคลื่อนยาย

การจับปลา

ตัวปลา
 ผูเลี้ยงควรประเมินสุขภาพปลาเบ้ืองตนวามีความ
แข็งแรงสมบูรณมากนองเพียงไรเพื่อที่จะใชในการกําหนด
วิธีในการเคล่ือนยายปลา เชน ปลาปวยอยูในสภาพท่ีมี
ความเส่ียงตอการตายสูงอาจตองเลี่ยงการใชยาสลบในการ
เคลื่อนยายปลา หากเปนปลาขนาดใหญ และตื่นตัวงาย
อาจพิจารณาใชยาสลบ หรือยาซึมเพื่อลดความสูญเสียจาก
การบาดเจ็บขณะเคล่ือนยาย
 ระหวางการเคล่ือนยายปลาจะอยูในพื้นที่ที่จํากัด
และนํ้าเดิมตลอดการเคล่ือนยายดังนั้นการงดอาหารกอน
การเคล่ือนยายเพือ่ไมใหปลาขบัถายขณะเคล่ือนยาย จงึเปน
วิธีหนึ่งที่ชวยรักษาคุณภาพนํ้าระหวางเคลื่อนยายไมให
เนาเสียได

 ตวัผูปฏบิตังิานเองตองไมประพฤตตินใหเปนอนัตราย
ตอตัวปลาเมื่อทําการขนยาย เชน ควรถอดเคร่ืองประดับ
เชนแหวน กําไลหรือนาฬกาออกกอน เพราะเคร่ืองประดับ
ดงักลาวอาจกอใหเกดิการไปขูดขีดทําใหปลาเกดิบาดแผลได 
การทาครีมหรือโลชั่นทาผิวสารเคมีเหลานี้จะถูกชะลางโดย
ปนเปอนไปกับนํ้าท่ีใชขนสง ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
ปลาได
 ระมัดระวังอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผูปฏิบัติงาน ปลาบางประเภทมีอันตราย เชน เงี่ยงพิษของ
กระเบน ควรระมัดระวังและปองกันการสัมผัสโดยการนํา
ปลอกพลาสติกมาหุมหรอืตดัเงีย่งออก ควรสาํรวจสิง่ของมคีา
ของตน หรือสิ่งที่ที่สัมผัสนํ้าแลวเกิดการเสียหายได เชน 
โทรศัพทมือถือ ทําการเก็บใหมิดชิดและปลอดภัยจากการ
เปยกนํ้า

 การจบัปลาเปนขัน้ตอนท่ีละเอยีดออนทีส่ดุเน่ืองจาก
การจับบังคับท่ีผิดวิธีอาจกอใหเกิดการสูญเสียได (ภาพที่ 2)
ก. การใชมอืเปลา: เหมาะสาํหรบัปลาทีม่ขีนาดเลก็กวาฝามอื
หรือปลาท่ีไมตื่นตัวขณะจับ เชน ปลาหางนกยูง ปลากัด 
ปลาสอด วิธีนี้เปนวิธีที่ไมแนะนําเนื่องจากโรคบางชนิด
สามารถติดตอจากปลาสูคนได หรือเชื้อโรคในนํ้าอาจผาน
เขาสูบาดแผลของผูจับบังคับได

ภาพที่ 1 กลุมโรคที่ควรไดรับการตรวจรักษาโดยสัตวแพทย; A) 
การชันสูตรปลาคารพที่มีอาการไขคางในชองทอง B) ภาพถายรังสี

ของปลาหมอสีที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง 
และ C) การผาตัดเนื้องอกบริเวณปากของปลาหมอนกแกว

A

B

C
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นํ้าและภาชนะบรรจุปลา
 ปริมาตรนํ้าที่ใชเคลื่อนยายควรอยูในปริมาณที่พอดี โดยที่
ทุกสวนของปลาจะตองอยูใตนํ้าและภาชนะควรมีรูปรางสอดคลอง
กับตัวปลา เชน มีการวางตัวตามแนวยาวของตัวปลา เปนตน 
ปริมาตรน้ําไมมากจนเกินไปจนทําใหนํ้าหนักมากและเคล่ือนยาย
ลําบาก 
 นํา้ทีใ่ชขนยายปลาควรเปนนํา้ทีป่ลาอาศยัอยูเดมิเนือ่งจาก
การเปล่ียนนํ้าอยางรวดเร็วทําใหปลาเกิดความเครียดหรืออาจเกิด
การช็อคนํา้ไดแตหากคาดวานํา้ท่ีใชเลีย้งปลาเปนปญหา เชน มสีารพษิ
ปนเปอนหรือนํ้าเนาแนะนําใหใชนํ้าสะอาดปราศจากคลอรีนหรือ
นํ้ากรองในการเคลื่อนยาย 
 คุณภาพนํ้าและสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปท่ีควรคํานึงถึงไดแก 

 การเคล่ือนยายปลาเปนกิจกรรมหน่ึงซึง่ตองใชความเอาใจใส
มากเนือ่งจากทุกขัน้ตอนลวนสงผลกระทบตอตวัปลาท้ังสิน้ ทัง้อบุตัเิหตุ 
การบาดเจ็บโดยไมตัง้ใจ จนกระทัง่เสยีชีวติได ดงันัน้กอนการปฏิบตังิาน
ผูเลีย้งหรือผูปฏบิตังิานควรมีการวางแผนงานแบงหนาทีแ่ละเตรียม
อุปกรณใหพรอมกอนการทํางาน เพื่อที่จะชวยลดระยะเวลาการ
เคลื่อนยายซึ่งเปนชวงที่มีความเสี่ยงมากลงไปได

บรรณานุกรม
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ก. ปรมิาณออกซิเจนในน้ํา: สามารถเพ่ิมไดโดยการใชหวัทราย
ตอกับปมลมพนอากาศลงไปในน้ําหรือใชการอัดออกซิเจน
บริสุทธิ์ลงในถุงท่ีบรรจุนํ้าและปลา 
ข. อุณหภูมินํ้า: ควรมีการควบคุมใหอุณหภูมินํ้าตํ่ากวานํ้า
ที่ใชเลี้ยงเล็กนอยหรือใหอยูในชวง 20-25 องศาเซลเซียส
หรือหากเดินทางไกลอาจลดลงไปไดถึง 10 องศาเซลเซียส 
เพื่อลดการเผาผลาญการใชพลังงาน ลดการใชออกซิเจน 
ลดการสรางแอมโมเนีย
ค. แสงสวาง: ในปลาบางประเภทท่ีตื่นตกใจงายควรมีการ
ปองกันไมใหมแีสงผานเขาหาตวัปลาทาํไดโดย การบรรจุปลา
ลงในถุงพลาสติกตามปกติจากนั้นนําถุงท่ีบรรจุปลาใสลงใน
ภาชนะที่มีฝาปดหรือใชถุงดําคลุมซอนอีกหนึ่งชั้น 

ข. ใชอุปกรณ: เปนวิธีที่ทําใหผูปฏิบัติงานทํางานไดสะดวก
มากขึ้น อุปกรณที่นิยมใชไดแกกระชอนตักปลาหรือตาขาย
ตกัปลา โดยการใชตองพจิารณาถงึขนาดของกระชอนจะตอง
ไมเล็กกวาความยาวตลอดลําตัวปลา ความถี่ของตาตาขาย
จะตองเล็กกวาสวนครีบหรือหางและจะตองไมมีสวนใด
ของปลาโผลออกนอกรูตาขายได เนือ้สมัผสัของตาขายควรมี
เนื้อนิ่ม ในปลาบางชนิดอาจจะตองพิจารณาลักษณะของ
อปุกรณเปนพเิศษ เชน ปลาคารพ เปนปลาทีม่ขีนาดลาํตวัยาว
เมื่อโตขึ้นอาจตองใชถุงผาที่มีลักษณะเรียวยาวตามลําตัว
มาใชในการเคล่ือนยายปลาออกจากน้ํา ปลากระเบนเปนสตัว
ที่มีเง่ียงพิษที่ยาวและแหลมคมซ่ึงลักษณะตาขายจะตอง
เปนตาขายทีม่ตีาถีม่ากเพือ่ปองกนัการลอดของเง่ียงออกนอก
ตาขายและมีความแข็งแรงทนทานการแทงของเงี่ยงได
ค. ใชสารเคมี ยาซึม ยาสลบ: เปนวิธีที่จําเปนสําหรับการ
เคลื่อนยายสัตวที่มีขนาดใหญ แรงเยอะ ปราดเปรียวหรือ
สตัวทีม่คีวามบอบบางมาก โดยสารดงักลาวหากใชในปรมิาณ
นอยจะทําใหปลาซึมแตหากใชในปริมาณมากปลาอาจเขาสู
ภาวะสลบหรือตายได ดงันัน้การใชสารเคมใีนการเคล่ือนยาย
จงึตองใชอยางระมดัระวงัหรอืใชโดยผูทีม่คีวามชาํนาญเทานัน้ 
เมือ่ปลาอยูในภาวะซึมจงึสามารถใชอปุกรณชวยจบับงัคบัปลา
ออกจากน้ําที่เลี้ยงมาสูนํ้าที่ใชขนสงได การใชยาซึมหรือ
ยาสลบผสมลงไปในน้ําที่ใชในการเคล่ือนยายสามารถใส
หรือไมใสก็ได หากใสควรใสในปริมาณตํ่าเนื่องจากปลาจะ
ไดรบัยาดงักลาวตลอดเวลาการขนสงซึง่หากใสมากปลาอาจ
อยูในภาวะสลบหรือเสียชีวิตได แตหากไมมีการใชสารเคมี
หรือยาสลบ ควรหากลองทึบแสงหรือถุงดําคลุมเพื่อไมให
ปลาตื่นตกใจ

ภาพที่ 2 การจับปลาดวยวิธีตางๆ; A) การจับปลาเทวดา
ดวยมือเปลา B) การจับปลาคารพขนาดเล็กดวยกระชอน 

และ C) การจับปลาคารพขนาดใหญดวยสวิงตักปลา

C

A B
สรุปขั้นตอนการนําปลาไปหาสัตวแพทย
1. คนหาโรงพยาบาลสัตวหรือคลินิกที่สามารถตรวจและรักษา
   สัตวนํ้าได
2. สอบถามและนัดวันเวลาเพื่อรักษา หากเปนไปไดควรเลือก
   ชวงเวลาท่ีรถไมติด เพื่อจะไดลดระยะเวลาในการเดินทาง
3. เตรียมอุปกรณที่ใชในการเคล่ือนยาย ไดแก อุปกรณจับปลา
   และภาชนะบรรจุปลา
4. พิจารณาใชยาสลบในกรณีที่ปลามีความต่ืนตัวเกินไป
5. ควรนําปลามาพรอมกับนํ้าที่เล้ียง 
6. เคลือ่นยายปลาโดยหลกีเล่ียงอากาศรอนและการสัน่สะเทือน
   รุนแรง
7. สงมอบปลาใหสัตวแพทย
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น.สพ.ขจรพัฒน บุญประเสริฐ
ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยชางและสัตวปา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไปรษณียอิเล็คทรอนิค: khajohnpat@gmail.com

 เมื่อพูดถึง “ชาง” โดยเฉพาะชางไทย เราก็นึกถึงสัตวที่
แสนฉลาดสามารถนํามาเลี้ยงนํามาฝกเพื่อการใชเพื่อประโยชน
ในหลายๆ ดาน ในบางพ้ืนที่ชางก็เหมือนเปนหนึ่งในสมาชิกของ
ครอบครัว อยางไรก็ตามถึงแมวามนุษยจะสามารถฝกฝนใหชาง
ทําตามคําส่ังได แตสัตวที่มีขนาดใหญอยาง “ชาง” ก็สามารถที่จะ
พรากชีวิตมนุษยไปในเวลาช่ัวพริบตาเชนกัน ในทุกๆ ปจะมีคน
เสียชีวิตที่เกิดจากการถูกชางทํารายไมนอยกวา 4-6 คนตอป ยิ่งใน
ระยะหลังๆ มกัจะมขีาวการเสียชวีติของควาญชางและนักทองเทีย่ว
มากมาย ซึ่งสวนใหญหัวขอขาวก็มักจะใชคําพูดวาเกิดจาก “ชาง
ตกมนั” ซึง่ในความเปนจรงิแลวการท่ีชางทาํรายมนษุยจนไดรบับาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตนั้น ยังเกิดมาจากอีกหลายสาเหตุนอกเหนือจากการ
ตกมันของชาง บทความน้ีจะอธิบายถึงปจจัยที่เปนสาเหตุใหชาง
ทาํรายคน ใหความรูความเขาใจท่ีถกูตองแกประชาชนท่ัวไปในเร่ือง
เก่ียวกับชางทํารายคนและเรื่องของการปฏิบัติตัวอยางถูกตอง
หากไดมีโอกาสไดเขาไปใกลชางตามปางชางตางๆ เพื่อไมใหเกิด
อันตรายท่ีสามารถเกิดขึ้นจากการมีกิจกรรมตางรวมกับชางได 

“ชางตกมัน” คอือะไร ทาํไมทกุกรณทีีม่ชีางทาํรายคนถงึบอกวา
สาเหตุมาจากชางตกมัน
 จากการศึกษาของนักวจิยัเพือ่จะหาคําตอบของ “การตกมัน” 
พอสรุปไดดังนี้ เมื่อชางเขาสูในวัยเจริญพันธุและมีรางกายสมบูรณ
แขง็แรงจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางกายวิภาค สรรีวทิยาและพฤตกิรรม 
โดยเฉพาะชางเพศผูจะพบการเปล่ียนแปลงที่สามารถสังเกตได
อยางชัดเจน คือ มีรางกายที่อวนทวนสมบูรณ มกีารแข็งตัวของลึงค
ตลอดเวลา ตอมบริเวณขมบัทัง้สองขางขยายใหญและมกีารหลัง่นํา้มัน
ออกมา ในระยะนี้จะมีการเปล่ียนแปลงภายในรางกาย โดยเฉพาะ
ฮอรโมนเทสโทสเทอโรนท่ีสงูขึน้ ซึง่อทิธพิลของฮอรโมนนีจ้ะทาํใหชาง
เกดิการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมคือ ชางจะมนีสิยัดุราย กราวราว 
และไมสามารถจดจําควาญชางหรือคําสั่งของควาญได สวนในชาง
เพศเมยีทีม่คีวามสมบรูณมากจะมกีารเปล่ียนแปลงไมมากโดยอาจจะ
สังเกตเห็นของเหลวสีขาวขุนไหลออกไหลออกมาจากตอมขางขมับ
ทั้งสองขาง (รูปที่ 1) แตจะไมมีการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม 
สาํหรบัการตกมันนี ้มกัจะเกิดขึน้ในชวงเวลาเดิมในทุกๆ ป และชาง
สวนใหญจะอยูในภาวะตกมันประมาณ 2-3 เดือนเมื่อเราทําความรู

ทําไม...ชางถึง
ทํารายคน?

รปูที ่1 แสดงถึงชางมอียูในชวงตกมัน มนีํา้มนัไหลออกมากจากขมับ

ความเขาใจและรูถึงสาเหตุที่แทจริงของการตกมันในชางแลว ก็พอ
จะสรุปไดวาการตกมันถือเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดเปนปรกติในชาง

แลวทําไมจึงเกิดเหตุการที่ชางตกมันทํารายควาญ จนไดรับ
บาดเจ็บและเสียชีวิตได ?
 กอนทีจ่ะสรปุถึงวาทาํไมชางตกมนัจงึสามารถทํารายควาญชาง
จนไดรบับาดเจบ็หรอืเสยีชีวตินัน้ จะขออธบิายถงึการดแูลและจดัการ
ชางในชวงที่อยูในภาวะตกมันกอนเพื่อความเขาใจท่ีถูกตอง สําหรับ
ในชวงกอนการตกมันเจาของชางหรือควาญชางจะสังเกตถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายและพฤติกรรมของชางที่เริ่มเปล่ียนไป 
ชางจะถูกนําไปมัดเลี้ยงไวในท่ีที่เหมาะสมมีความปลอดภัยไมมีคน
ไปรบกวน มีนํ้า มีรมเงา และมีอาหารท่ีเพียงพอตอความตองการ 
จนกวาชางจะหายจากอาการตกมัน ชางทีอ่ยูในระยะตกมันจะไมถกู
นํามาใชงานอยางเด็ดขาด ดังนั้นกรณีที่ชางตกมันทํารายควาญได
นาจะมาจากสาเหตุดังนี้
 • ควาญชางไมทันสังเกตการเปล่ียนแปลงของชางในชวง
กําลังเขาสูการตกมัน ทําใหการเขาหาชางขาดการระมัดระวัง หรือ
ขาดการปองกันที่ดี 
 • อุปกรณควบคุมชางในระหวางการตกมันชํารุดเสียหาย 
ทําใหชางสามารถหลุดจากการควบคุมแลวทํารายควาญ หรือ
เจาของชาง ในชวงเวลาท่ีนําอาหารหรือนํ้าไปให
 • เกิดจากการความประมาท เชน ควาญยังนําชางที่ตกมัน
มาใชงาน หรือเขาหาชางตกมันโดยไมจําเปน
 จากสาเหตุเบื้องตนก็อาจจะพอจะสรุปไดวาชางตกมัน
ทํารายเจาของชางหรือควาญ มักจะเกิดจากความผิดพลาดในการ
จัดการชางในชวงเขาสูการตกมัน 

แลวยังมีสาเหตุอื่นไหมที่ทําใหชางทํารายคนได ?
 นอกจากการตกมันของชางแลวยงัมปีจจยัอืน่ๆ ทีท่าํใหชาง
ทํารายคน โดยอาจจะพอรวบรวมปจจัยหลักไดดังนี้
 1) ปจจัยจากความเครียด เชนความเครียดจากการนําชาง
มาใชงานเกินกวาเวลาการทํางานปรกติ ความเครียดจากการ 

16 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพ่ือชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1



17วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

ไดรับอาหารและน้ําไมเพียงพอ หรือความเครียดจากการทํางาน
ในวันที่มีอุณหภูมิสูง เปนตน ซึ่งความเครียดเหลานี้จะเปนสาเหตุ
ใหชางเกิดความหงุดหงิด โมโห สงผลใหชางทํารายคนได
 2) ปจจัยจากความต่ืนกลัวหรือตกใจ โดยเมื่อชางมีความ
ตืน่กลวัหรอืตกใจอะไรมากๆ เชน จากเสยีงทีด่งัมาก รถยนตทีว่ิง่ผาน 
หรือมีชางตัวที่ใหญกวาเดินเขาหา ทําใหชางมีความตื่นกลัวหรือ
ตกใจเกิดขึน้ ซึง่มกัจะแสดงพฤติกรรมอยูสองแบบคือวิง่หนหีรอืตอสู 
ซึ่งในกรณีชางเม่ือเกิดอาการตกใจต่ืนกลัวก็อาจจะทํารายควาญ
หรือนักทองเที่ยวโดยไมไดตั้งใจ
 3) ปจจยัจากพฤติกรรมสวนตัวของชางเอง เชน ชางบางเชือก
มนีสิยัทีค่อนขางรายอยูแลว มกัจะทาํรายควาญเสมอหากควาญเผลอ
หรือไมระวังตัว หรือการนําชางที่มีนิสัยดุร ายมาใหบริการแก
นักทองเที่ยวแลวทาํใหเกิดการทํารายนักทองเที่ยวขึ้นมาได 

แลวหากมีความจําเปนตองเขาหาชาง จะทําอยางไรถึงจะไม
ถูกชางทําราย?
 เมื่อมีความจําเปนตองเขาไปหาชาง หรือใกลตัวชางนั้น
จะปฏิบัติตัวอยางไร ซึ่งในท่ีนี้จะขอแบงเปน 2 กรณี คือ 

1. การปฏบิตัติวัสาํหรับผูทีท่าํงานกบัชางโดยตรง เชน ควาญชาง 
เจาของชาง สัตวแพทย 
 สําหรับกรณีแรกคือผู ท่ีตองทํางานกับชางโดยตรงน้ัน 
การเขาหาชาง จะตองมีความระวังรอบคอบในทุกครั้งกอนการ

เขาหาชาง เชน มีการสงเสียงเรียกใหชางรูตัวทุกครั้งกอนการเขาไป
ถึงตัวชาง ไมนําชางตกมันมาใชงาน ตรวจสอบอุปกรณควบคุม
บังคับชางใหอยู ในสภาพท่ีพรอมใชงานทุกครั้ง และสมํ่าเสมอ 
สวนสัตวแพทยที่จําเปนตองเขาหาชางเพื่อทําการตรวจรักษานั้น 
ทุกครั้งกอนเขาหาชางตองมีควาญชางอยูกับชางทุกครั้ง หากตอง
มีการใหยาหรือมีการรักษาอาจจะตองผูกมัดชาง เขาซองรักษา 
หรือใหชางหมอบกอนทุกครั้งเม่ือตองเขาหาเพื่อทําการรักษา

2. การปฏบิตัติวันกัทองเท่ียวทีเ่ขาไปเยีย่มชมชางตามปางชางตางๆ 
 สําหรับนักทองเที่ยวนั้น การปฏิบัติตัวเมื่อเขาไปเย่ียมชม
หรือเขาไปสัมผัสชางนั้น กอนเขาหาชางตองมีควาญชางอยูกับชาง 
ไมเขาไปหาชางที่ไมมีควาญอยูดวยเพียงลําพัง ในชวงใหอาหาร
อยาแกลง หรือหยอกลอโดยการดึงอาหารเขาออก 
 โดยสรุปแลวชางเปนสัตวที่ฉลาดนารัก และสามารถ
อยูรวมกับคนได แตการอยูกับชางนั้นตองอยูดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ ไมประมาท และมีการจัดการดูแลอยางถูกวิธีตามอายุ
และพฤติกรรมของชาง เพียงเทานี้ก็จะเปนการปองกัน และลด
ความสูญเสียจากเหตุการณชางทํารายคนได
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Equine Dental Floating (การตะไบฟนมา)
ผศ.สพญ.ดร.ปรกต รุงศรี

โครงการคลินิกเทคโนโลยีคลินิกมา 
ภาควิชาคลินิกสัตวเลี้ยงและสัตวปา

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไปรษณียอิเล็คทรอนิค:porrakote.rungsri@cmu.ac.th

ความสําคัญของการลบคมของฟนกรามในมา
 เนือ่งจากลกัษณะโครงสรางกระดูกขากรรไกรบน (Maxilla) 
จะกวางกวาขากรรไกรลาง (Mandible) และลกัษณะของขากรรไกรลาง
มกีารสอบแคบในสวนใกลรมิฝปากแตกวางออกทางดานแกมจึงทําให
ฟนกรามบนและฟนกรามลางมีขอบฟนบางสวนท่ีไมสบกันไดพอดี
เกิดจุดแหลมคมและขอบฟนที่คมขึ้น สําหรับฟนกรามบนมักพบ
ขอบแหลมดานชดิกระพุงแกมแต ฟนกรามลางมกัพบขอบฟนแหลม
ดานในที่ชิดลิ้น  

วัตถุประสงคของการตะไบฟนมา คือ เพื่อลบความแหลมคม
และเพื่อปรับลดขอบฟนที่ขรุขระเปนคลื่นของฟนกรามในมา

ประโยชนของการตะไบฟนมา
 1. ลดความแหลมคมของขอบฟน
 2. ลดการบาดเจ็บ และ การเกิดบาดแผลในชองปาก
 3. ลดการเกิดปญหาจากภาวะอาการเสียดทอง (Colic) 
หรือการอุดตันที่หลอดอาหาร (Chock) จากกอนอาหารท่ีเคี้ยว
ไมละเอียด 
 4. ชวยขบวนการยอยอาหารแบบเชิงกลดวยวธิกีารบดเค้ียว
ดวยฟนเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ทาํใหลดการสญูเสยีอาหาร
ที่ตกหลน

อาการของมาที่มีปญหาเรื่องฟนมักมีการแสดงทางคลินิก
ดังตอไปนี้ (Easley & Tremaine 2011) 
 1. การกนิอาหารลดลงหรือการเค้ียวอาหารคลายกบัไมแหลก
 2. มเีศษอาหารตกหลนหรอืการคายกากอาหารจําพวกหญา
เปนคําๆ ดังรูปที่1
 3. มักมีปญหาเสียดทอง (Colic) หรืออาหารอุดตัน
ในหลอดอาหาร (Chock ) บอยครั้ง
 4. มีแผลในชองปาก มักมีอาการกล่ินปากเหม็นรวมดวย
 5. มีนํ้าลายยืดและมีกลิ่นเหม็นออกมาพรอมลมหายใจ 
หรือจากชองปาก

รูปที่ 1 การคายกากอาหารจําพวกหญาเปนคําๆ

รูปที่ 2 ลักษณะอุจจาระที่มีเมล็ดขาวปนออกมาดวยแสดงถึง
การไมไดยอยจากการเคี้ยวที่ไมประสิทธิภาพ

 6. มีฝเปดออกบริเวณขากรรไกรลาง หรือ พบหนองขน
ออกมาทางรูจมูก
 7. อุจจาระหยาบ ขนาดของกากใยเหลือยาวและหยาบ 
มักพบเมล็ดขาวเปลือก หรือ ธัญพืชที่ไมไดเคี้ยวปนติดออกมาดวย
ดังรูปท่ี 2
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ขั้นตอนการทํา
 1. ทาํการควบคุมมาในซองบังคบั หรอืจัดทาใหมาชดิมมุคอก
อาจพิจารณาใชยาซึมเพื่อความปลอดภัยและการทํางานไดสะดวก
 2. ทําการลางปากมา 
 3. ตรวจดูความคมและความผิดปกติ
 4. ทําการถูตะไบฟนดวยวิธีใชมือ หรือเครื่องกรอไฟฟา 
ประมาณ 20 นาที

ขอควรรู
 • ตรวจและตะไบฟนลบคมทุกๆ 6 เดือน โดยสัตวแพทย
ผูมีประสบการณ 
 • หลังทําการตะไบฟน มาสามารถกินอาหารในม้ือตอไป
ไดตามปกติ
 • อาจพบการเกิดเลือดออกบางเล็กนอยจากการทําฟน
 • สังเกตการกิน, การเค้ียวและการขับถายหลังทําฟน
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A กอนตะไบฟน B หลังตะไบฟน

รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของขอบฟนทั้งดานบนและดานลางกอน (A) และหลัง (B) การตะไบฟน
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สพ.ญ.ชมพูนุช อุดอิน 
โรงพยาบาลสัตวทองถิ่น ศูนยบริการสุขภาพสัตว

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไปรษณียอิเล็กทรอนิค : chompunuch.a.p@gmail.com

 ยาตานจลุชพีมคีวามสาํคญัในดานการรกัษาและปองกันโรค
สาํหรบัโคนม ทาํใหโคนมมสีขุภาพทีด่ชีวยเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต
อกีทางหน่ึง ในเขตพ้ืนทีอ่าํเภอแมออน จงัหวดัเชยีงใหมมกีารสาํรวจ
พฤติกรรมการใชยาตานจุลชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมพบวา 
เกษตรกรในแตละฟารมจะมพีฤติกรรมการใชยาตานจลุชพีทีแ่ตกตาง
กันไป เกษตรกรสวนใหญจะรักษาโรคใหกับโคนมทุกตัวท่ีแสดง
อาการปวย แตเกษตรกรบางสวนจะรักษาโรคใหกับโคนมบางตัว
โดยเลือกรักษาเฉพาะโคนมที่มีไขสูง ซึ่งการรักษาโรคในฟารมโคนม
จะมีผูรักษาโรคเพียงคนเดียวหรือมากกวา 1 คน โดยผูที่ทําการ
รกัษาโรคใหกับโคปวยสวนใหญคอืเกษตรกรเจาของฟารม รองลงมา
คือชาวบานที่เปนหมออาสาปศุสัตว ซึ่งไมมีใบอนุญาตในการรักษา
โรคในสัตว ไมมีความรูในการรักษาโรคท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ
โดยท่ีเกษตรกรนิยมใชยาตานจุลชีพเพื่อรักษาโรคเตานมอักเสบ
มากท่ีสุด เนื่องจากโรคดังกลาวเปนปญหาสําคัญในฟารมโคนม 
(ตารางท่ี 1)

 เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจะซ้ือยาตานจุลชีพมาจากแหลง
จําหนายยาตานจุลชีพของสหกรณโคนมเน่ืองจากเปนขอกําหนด
ของสหกรณโคนมใหสมาชิกทุกฟารมซื้อยาสัตว วัสดุอุปกรณ
ในการเล้ียงโคนม อปุกรณการรดีนม อาหารขน และนํา้มนัเชือ้เพลงิ 
จากแหลงจาํหนายสนิคาของสหกรณ และเกษตรกรจะไดรบัเงนิปนผล
ตามจาํนวนเงินท่ีซือ้สนิคา แตมบีางฟารมทีซ่ือ้ยาตานจุลชพีเพิม่เตมิ
มาจากรานขายยาสัตว โดยผูที่ใหคําแนะนําในการเลือกใชยาตาน
จุลชีพเพื่อรักษาโรคแกเกษตรกรอาจมีคนเดียวหรือมากกวา 1 คน 
โดยสวนใหญเกษตรกรจะขอคําแนะนําในการใชยาตานจุลชีพ
จากคนท่ีขายยาตานจลุชพีใหกบัเกษตรกร ซึง่เปนเจาหนาท่ีสงเสริม
การขายของสหกรณโคนม ไมใชสตัวแพทยหรอืผูทีม่คีวามรูเกีย่วกบั
การใชยาตานจุลชีพที่ถูกตองตามหลักวิชาการ นอกจากนี้เกษตรกร
ยังเลือกใชยาตานจุลชีพตามคําแนะนําของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
รายอื่น หรือชาวบานที่เปนหมออาสาปศุสัตว มีเกษตรกรสวนนอย
เลือกใชยาตานจุลชีพตามคําแนะนําของสัตวแพทย หากยาตาน
จุลชีพชนิดเดิมท่ีใชรักษาโรคไมใหผลตอบสนองตอการรักษาโรค 
เกษตรกรสวนใหญจะเปลีย่นชนดิของยาตานจลุชีพทนัท ี(ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 พฤตกิรรมการเลือกใชยาตานจุลชีพในฟารมโคนม (N=130)

แหลงที่ซื้อยาตานจุลชีพ  
1. สหกรณโคนม                 130    100.00
2. รานขายยาสัตว         6       4.62
3. เจาของไมซื้อยาเองขึ้นกับผูรักษา       2       1.54

พฤติกรรมการใช
ยาตานจุลชีพ
ในฟารมโคนม

พฤติกรรมการใชยาตานจุลชีพ จํานวนฟารม

ตารางท่ี 1 โรคที่พบบอยในฟารมโคนม (N=130)

เตานมอักเสบ          123          94.62    89-98
ปญหาขาและกีบ           27          20.77    14-29
พยาธิในเม็ดเลือด            4           3.08      1-8
ทองเสีย             2           1.54      0-6
มดลูกอักเสบ            2           1.54      0-6
กระเพาะอัดแนน            1           0.77      0-5

โรค จํานวนฟารม รอยละ ชวงความเชื่อมั่น 95%

รอยละ
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 สวนปริมาณยาตานจุลชีพที่เกษตรกรฉีดใหกับโคนม
แตละครั้ง พบวามีเกษตรกรเพียงบางสวนที่ฉีดยาตานจุลชีพ
ตามขอบงใชของเอกสารกํากับยา โดยที่เกษตรกรสวนใหญฉีดยา
ตานจุลชีพตามปริมาณที่เคยใชหรือตามคําแนะนําของบุคคลท่ี
เกษตรกรเช่ือถอืเชน ฉดียาตานจุลชพีในแตละคร้ังในปริมาณ 20-25 
มลิลิลติร หรอืฉดีในปรมิาณ 40 มลิลลิติร โดยไมมกีารใชตามขอบงใช
ของเอกสารกํากับยา
 ยาตานจุลชีพที่เกษตรกรผู เลี้ยงโคนมนิยมใช ไดแก 
Sulphamethoxydiazine, Penicillin G, Cephapirin, Ampicillin 
และ Cloxacillin ตามลําดับ แตเกษตรกรสวนใหญใชยาตานจุลชีพ
ไมถกูตองตามขนาดของยาตานจลุชพี ไมมกีารคาํนวณปรมิาณยาตาน
จลุชพีตามนํา้หนกัตวัของโคนม นยิมใชยาฉดีในปริมาณ 20-25 มลิลลิติร
ตอตัวตอครั้ง ซึ่งเปนการฉีดยาตานจุลชีพในระดับที่ตํ่ากวาขนาด
การรักษา รวมท้ังมีการใชยาตานจุลชีพผิดวิธีโดยนํายาตานจุลชีพ
แบบฉีดมาสอดเขาเตานม ซึ่งยาฉีดที่นํามาใชเปนยาสอดเตานมคือ 
penicillin G ที่ผสม streptomycin และ gentamicin เปนตน 
เกษตรกรสวนใหญรกัษาโรคโดยเฉพาะโรคเตานมอกัเสบดวยตนเอง
ตามความเคยชินและตามประสบการณของตน มีการรักษาแบบ
ลองผดิลองถกู หากการรักษาไมประสบผลสําเร็จจงึจะใหอาสาปศสุตัว
หรือสัตวแพทยทําการรักษาตอไป 
 จากพฤติกรรมการใชยาตานจุลชีพของเกษตรกรผูเลี้ยง
โคนมที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ มีการใชยาตานจุลชีพในระดับ
ที่ตํ่ากวาขนาดของการรักษา ใชยาตานจุลชีพเกินความจําเปนและ
ใชติดตอกันเปนเวลานาน สิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยโนมนําในการเกิด
เชือ้ดือ้ยาตานจลุชพี เพือ่เปนการควบคุมการเกิดเชือ้ดือ้ยาตานจลุชีพ 
ปองกนัการแพรกระจายของเช้ือดือ้ยาตานจลุชพีระหวางสตัวกบัคน 
ควรมคีวามรวมมือระหวางภาครัฐกบัหนวยงานวชิาการในการควบคุม
การใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสมและใหความรูเกี่ยวการเกิดเช้ือ
ดื้อยาตานจุลชีพแกเกษตรกรเพ่ือใหเกษตรกรตระหนักถึงการใช
ยาตานจุลชีพอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

หลักการเลือกใชยาตานจุลชีพในฟารมโคนม  
1. เลือกตามคําแนะนําของคนขายยา               61     46.92
2. เลือกตามเกษตรกรผูเลี้ยงรายอื่นๆ               58     44.62
3. เลือกตามคําแนะนําของหมออาสา               12      9.23
4. ศึกษาคนควาดวยตนเอง                10                7.69
5. เลือกตามคําแนะนําของสัตวแพทย     9      6.92
6. เลือกตามคําแนะนําของเจาหนาที่ผสมเทียม     7      5.38

การเปลี่ยนยี่หอหรือชนิดยาตานจุลชีพ  
1. ไมเปล่ียนย่ีหอหรือชนิดยาตานจุลชีพ               47     36.15
2. เมื่อรักษาดวยยาตานจุลชีพชนิดเดิมไมไดผล     83     63.85

พฤติกรรมการใชยาตานจุลชีพ จํานวนฟารม รอยละ
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ทําไมโรคปาก และเทาเปอยยังคงระบาด
ในประเทศไทย

 โรคปากเทาเปอยเปนโรคที่เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรและโค
ในประเทศไทยหลายทานรูจักดี เนื่องจากโรคน้ีสงผลตอเกษตรกร
ผูเล้ียงสัตวกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจจากสุขภาพสัตว
แยลงสงผลโดยตรงกับผลผลติ ไมวาจะเปนการเจริญเติบโตของสกุร
ทีล่ดลง หรอืปริมาณนมทีล่ดลง และอาจสงผลรายแรงถงึใหสตัวตายได 
นอกจากน้ีโรคปากและเทาเปอยยังเปนโรคท่ีถูกใชเปนเคร่ืองมือ
กีดกันทางการคา โดยนํามาใชเปนมาตราการปองกันความเสียหาย
ทีจ่ะนาํไวรสัโรคปากและเทาเปอย เขาสูประเทศท่ีปราศจากโรคปาก
และเทาเปอย ทาํใหประเทศท่ียงัมโีรคปากและเทาเปอยอยางประเทศไทย
ไดรบัผลกระทบ เกดิความสญูเสยีทางเศรษฐกิจ สวนในประเทศไทย 
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดใหโรคปาก
และเทาเปอยเปนโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
พ.ศ. 2558 เชนเดียวกับองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ 
(Office International des Epizooties; OIE) จัดใหโรคปากและ
เทาเปอยอยูในกลุมโรคระบาดสัตวประเภท A 
 บางทานอาจไมทราบวาสาเหตุของโรคปากและเทาเปอย
คืออะไร เรามาทําความรูจักกันกอนดีกวา โรคปากเทาเปอย (Foot-
and-mouth disease; FMD) นีเ้กดิจากเช้ือไวรสัปากและเทาเปอย 
(Foot-and-mouth disease virus; FMDV) ปจจุบันมีการศึกษา
แลววา ไวรัสชนิดนี้มีชนิดที่แยกยอย  (serotype) แบงไดอีก 7 ชนิด 
คือ  O, A, C, Asia1, South African Territories 1 2 และ 3 
สําหรับประเทศไทยที่พบการระบาดคือ กลุม O A และ Asia1 
 กลไกการกอโรคน้ัน พบวาไวรสัปากและเทาเปอยสามารถ
เขาไปกอโรคไดเฉพาะสัตวกีบคูเทานั้น เชน โค กระบือ สุกร แพะ 
แกะ กวาง นอกจากน้ียังพบรายงานการกอโรคในชางดวย โดยไวรัส
จะติดตอผานทางการกิน การหายใจ แลวไปเพิม่จํานวนไวรสัในเซลล
ระบบทอนํ้าเหลืองของสัตว เมื่อปริมาณไวรัสเพิ่มขึ้น ไวรัสจะเขาสู
กระแสเลือดแลวไปยังกลุมเซลลเปาหมายคือ เซลลเยื่อบุผิว ในสวน
ที่ไมมีขนขึ้น ไดแก ชองปาก เตานม ไรกีบ เปนตน ซึ่งสุกรเปนสัตว
ที่ไวตอเชื้อมาก แมไดรับปริมาณเชื้อเพียงเล็กนอยก็กอโรคได 
ตางกับโคที่ตองไดรับปริมาณเชื้อมากกวา 
 จากการศึกษาระบาดวิทยาของโรคปากเทาเปอยในประเทศไทย 
พบครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2496 โดยเปนการระบาดของเช้ือไวรัส
โรคปากและเทาเป อยซีโรไทป A หลังจากน้ัน ในป พ.ศ. 2497 
ก็มีรายงานการระบาดของซีโรไทป Asia 1 และในป พ.ศ. 2500 
มรีายงานการเกิดโรคปากและเทาเปอยซโีรไทป O ขึน้ในประเทศไทย
อกีหนึง่ซโีรไทป (Chaisrisongkram, 1993) ดงัน้ันจึงเปนเวลาเกือบ 
60 ปแลวที่มีการระบาดของโรคปากและเทาเปอยทั้ง 3 ซีโรไทป

ภาพท่ี 1 แสดงสถานการณการเกิดโรคปากเทาเปอยใน
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2556-2560

ที่มา : สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว

ภาพท่ี 2 แสดงอุบัติการณการระบาดของโรคปากและเทาเปอย
ตั้งแตปพ.ศ. 2556 - 2560 ตามแตละเดือน

ที่มา : สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว

อ.สพ.ญ.ดร.รัชยา วชิราชีวิน
คลินิกสุกร ภาควิชาคลินิกสัตวบริโภค

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไปรษณียอิเล็กทรอนิค : ratchaya.v@cmu.ac.th

ในประเทศไทย จนถึงปจจุบันก็ยังมีการระบาดของเช้ือไวรัส
โรคปากและเทาเปอยอยูตลอดเวลา โดยพบวาชวงป พ.ศ. 2556-2559 
มีแนวโนมการระบาดของโรคปากและเทาเปอยมากขึ้นทุกป และ
ลดลงในป พ.ศ. 2560 ดังแสดงในภาพท่ี 1 โดยพบวา อุบัติการณ
การระบาดท่ีเกดิขึน้นัน้พบในโค กระบอื แพะ และแกะเปนสวนใหญ 
แตพบการระบาดนอยในสุกร ซึ่งคาดวานาจะมีสาเหตุมาจากระบบ
ปองกันทางชีวภาพ (Biosecurity) ในฟารมสุกรที่คอนขางดี และมี
การจัดการท่ีเปนระบบ เชน การทําวัคซีนเปนประจํา การปองกัน
สัตวพาหะไมใหสัมผัสกับสุกร นอกจากน้ียังพบการระบาดจะพบ
มากขึ้นในชวงเดือนกรกฏาคม เปนตนไปและพบสูงสุดที่เดือน
พฤศจิกายน หลังจากนั้นจะลดลงในชวงเดือนกุมภาพันธของทุกป 
ซึ่งตรงกับชวงหนาฝนและหนาหนาวของประเทศไทย (รูปที่ 2) 
จึงคาดวาชวงที่พบการระบาดมากนาจะเปนชวงที่มีอุณหภูมิ และ
ความชื้นเหมาะสมสําหรับเช้ือไวรัสปากและเทาเปอย 
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 ปจจุบันกรมปศุสัตวมีมาตรการปองกัน และควบคุม
โรคปากและเทาเปอยทีส่าํคญัคอื การฉดีวคัซนีโรคปากและเทาเปอย
ทั้ง 3 ซีโรไทป (O, A และ Asia1) เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรควรฉีดวัคซีน
ใหกับสุกรทุกตัวในฟารม โดยกรมปศุสัตวแนะนําใหฉีดในสุกรขุน
ตัง้แตอาย ุ8 สปัดาห และฉดีกระตุนซํา้เมือ่อาย ุ12 สปัดาห สกุรพนัธุ 
ฉดีเชนเดยีวกบัสุกรขนุ และซํา้ทกุ 4-6 เดอืน ควรฉดีกอนการผสมพันธุ 
อยางไรก็ตามสามารถปรับโปรแกรมวัคซีนใหเหมาะสมไดตาม
สถานการณของแตละฟารม สวนมาตรการเม่ือมกีารระบาดของโรค
ในพื้นที่ กรมปศุสัตวจะเขาไปตรวจสอบโรค แลวควบคุมดวย
การฉีดวัคซีนใหกับโคทุกตัวที่อยู ในเขตพ้ืนที่การระบาดรัศมี 
5 กโิลเมตรจากจุดแรกทีพ่บวามกีารระบาดของเช้ือ ถอืวามาตรการ
การปองกันและควบคุมโรคของกรมปศุสัตวนั้นเปนมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามแบบแผนขององคกรระดับโลก
อยางองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ  (Office International 
des Epizooties; OIE) ที่ไดกําหนดมาตรการไวแบบนี้เชนกัน 
 ในประเทศท่ีไมมีโรคน้ีเขามีมาตรการกันอยางไร จึงขอยก
ตัวอยางในประเทศที่ปลอดโรคปากและเทาเปอย เชน เนเธอแลนด 
จะไมใชวคัซนีโรคปากและเทาเปอย โดยหากมีการเกิดโรคระบาดข้ึน
ในพ้ืนที่จะเลือกใชวัคซีนแบบฉุกเฉิน (Emergency Vaccine) 
ซึง่เปนวัคซีนท่ีมกีารเพิม่จํานวนเช้ือไวรัสมากกวาปกต ิเพือ่เหนีย่วนาํ
ใหเกิดการตอบสนองตอภูมิคุ มกันในระยะเร่ิมแรก และวิธีการ
ควบคุมโรคจะคลายกับประเทศไทยคือ จะฉีดเปนวงกวางรัศมีจาก
จุดแรกที่มีการระบาด โดยฉีดในสัตวที่ปกติลอมรอบบริเวณท่ีมีการ
เกดิโรค เพือ่ลดจาํนวนสตัวทีไ่วตอโรค ทาํใหการกระจายของเช้ือไวรสั
ลดลง (Barnett et al.,2002) และหลังจากใหวัคซีนชนิดนี้แลว 
พบวาสัตวจะตอบสนองตอวัคซีนโดยเร่ิมสรางภูมิคุมกันตอเชื้อปาก
และเทาเปอยในวันที่ 4 หลังจากฉีด และวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงถึง 
98% (Ferguson et al., 2001; Visser and Thiel, 2001; Golde 
et al., 2005)
 แตหลายทานคงสงสัยวาเมื่อมีมาตรการปองกันและ
ควบคมุโรคแลวเหตใุดประเทศไทยยงัคงพบการระบาดของโรคปาก
และเทาเปอยอยูตลอด อนัดบัแรกคือ สิง่แวดลอมภายในประเทศน้ัน
เอื้อตอการคงอยูของเชื้อไวรัส โดยเฉพาะชวงฤดูฝนและฤดูหนาว 
จะเริม่พบการระบาดของโรค ลาํดับตอมา ตวัเชือ้มกีารเปล่ืยนแปลง
ทางพันธุกรรมทําใหเกิดสายพันธุใหมๆ ที่สัตวนั้นไมเคยมีภูมิคุมกัน
มากอนสงผลใหไมสามารถปองกนัโรคได อกีทัง้มกีารเคล่ือนยายสตัว
เขาออกทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศ ทั้งถูกกฏหมาย
และผิดกฏหมาย ซึง่จะเปนการนําเชือ้ไวรัสจากพืน้ทีก่ารระบาดของโรค
เขาสู บริเวณที่ปลอดโรค รวมถึงการเล้ียงสัตวอยางหนาแนน
โดยเฉพาะสุกร และโคนม ในบริเวณใกลเคียงกัน ทําใหเชื้อยังคงอยู
ในฝูงสัตว และกอใหเกิดการระบาดของโรคซํ้าๆ ในบริเวณนั้น 
 จากเหตุผลขางตนที่ไดกลาวมาวาทําไมเชื้อน้ียังคงระบาด
ในประเทศไทย การกาํจดัสาเหตุของการระบาดของเช้ือเปนไปไดยาก
แตหากเกษตรกรผูเลีย้งสกุรและโคยดึมัน่และปฎบิตัติามมาตราการ
ที่กรมปศสุัตวไดกําหนด และทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รวมมอืกนัในการเฝาระวังและแจงการระบาดของโรค เพ่ือใหแผนงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด ในอนาคตอีกไมกี่ปการระบาดของโรคปาก
เทาเปอยนี้อาจลดลง หรือไมพบการระบาดก็อาจเกิดขึ้นได

รวบรวมเนือ้หาโดย กรฤทธ์ิ ชาญฤทธเิสน, จตัรุงค แซจาง, จริาภา วงษลาํดวน, 

ชตุภิา ทาสัน, ณฐัพร ไทยนอย, นติกิาญจน แกวถาเจริญ และปาณิศา พฤกษาพันธทวี 
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ไอจัง...ไอแอลที
(โรคกลองเสียงอักเสบติดตอในไก)
โรคกลองเสียงอักเสบติดตอหรือโรคไอแอลทีคืออะไร? 
 โรคกลองเสียงอักเสบติดตอในไก (Infectious larygotra-
cheitis; ILT) เปนโรคติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจในไก 
เกิดจากเช้ือไวรัส Alphaherpesvirus สวนใหญจะพบในไกอายุ
มากกวา 3 สปัดาหขึน้ไป ไกจะรบัเช้ือผานหายใจและเย่ือเมอืกของตา 
จากไกที่แสดงอาการปวยหรือไกที่มีการติดเชื้อแบบแอบแฝง 
ฝุน วัสดุปูรอง แมลงปกแข็ง หรือนํ้าด่ืมที่มกีารปนเปอนเชื้อไวรัส
 อาการของโรคจะแบงเปน  3 ประเภท คือ แบบเฉียบพลัน
รุนแรง (peracute) อาการแบบก่ึงเฉียบพลัน (subacute) และ
แบบเรื้อรังหรือแบบออน (chronic or mild)

อาการแบบเฉียบพลันสุดขีดไกจะแสดงอาการปวยและ
มีการแพรกระจายของโรคอยางรวดเร็ว ทําใหอัตราการปวยสูง
และมอีตัราการตายสูงถงึรอยละ 70 อาการปวยทีพ่บ คอื การยืดคอ
พยายามหายใจ การหายใจเร็ว มีเสียงครืดคราดเวลาหายใจ 
การพยายามขับเสมหะออกจะหลอดลม และพบการอักเสบของ
เยื่อตา นอกจากนี้ยังอาจพบลิ่มเลือดตามพ้ืนหรือผนังโรงเรือน 

อาการแบบก่ึงเฉยีบพลนัไกจะแสดงอาการปวยอยางชาๆ 
โดยจะแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจแลวตาย รอยโรคจากการ

น.สพ.กิตติกร บุญศรี
หนวยชันสูตรโรคสัตว ศูนยบริการสุขภาพสัตว
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไปรษณียอิเล็กทรอนิค : kittikorn.boonsri@cmu.ac.th

ตารางท่ี 1 วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคกลองเสียงอักเสบติดตอในสัตวปกจําแนกตามวัตถุประสงค (ดัดแปลงจาก OIE, 2012)

หมายเหตุ : +++ แนะนํา ++ เหมาะสม + อาจใชไดแตอาจมีขอจํากัดจากคาใชจาย ความเปนไปได หรือขอจํากัดอื่นๆ – ไมแนะนํา
               ดังนั้น +++ และ++ สามารถใชตามวัตถุประสงคที่ตองการ ซ่ึงไดรับการยอมรับเพื่อใชเปนงานตรวจวินัจฉัยโรคกลองเสียง
     และหลอดลมอักเสบในสัตวปก
     ELISA = Enzyme-linked immunoabsorbent assay; PCR = Polymerase chain reaction; VN = Virus neutralization

วิธีการ ฝูงที่
ไมติดเชื้อ

Virus isolation     -  -   -    ++      -      -

Histopathology    -  -    -    ++       -      -

VN     +  -   +     -      -     +

PCR    ++          +++  ++   +++     ++      -

Immunofluorescence     -            +   -    ++      -      - 
for antigen
ELISA – antigen    +           ++   +    +++      +      - 
detection

ELISA – antibodies   ++                +           +++    +    +++   +++
detection 

สัตวที่ไมติดเชื้อ
กอนเคลื่อนยาย

การยืนยันโรค
ในสัตวปวย

การชดใชจากการ
กําจัดโรค

ตามกฏหมาย

การหาความชุก
ของโรค

การตรวจระดับ
ภูมิคุมกันหลังทํา

วัคซีน

วัตถุประสงค

การตรวจหาแอนติเจน

การตรวจหาระดับภูมิคุมกัน

ผาซากจะพบแผนหนองปกคลุมในเยือ่บผุนงักลองเสยีงและหลอดลม
สวนตน และจะพบของเหลวปนหนองอยูในหลอดลมเชนกัน
 สวนอาการแบบเร้ือรงัหรอือาการแบบออนจะพบอาการ
หายใจลาํบาก การกระตุกไอ มนีํา้มูก นํา้ลาย และพบปรมิาณไขลดลง 
รอยโรคจากการผาซากพบแผนหนองและเน้ือตายบรเิวณกลองเสยีง 
หลอดลม (รูปท่ี 1) และในชองปาก

การวนิจิฉยัโรค
 ปจจุบันรอยโรคกลองเสียงอักเสบติดตอจากการผาซาก
ที่พบไมมีความจําเพาะ เนื่องจากพบวาการติดเช้ือทางเดินหายใจ
เรื้อรังบางชนิดก็มีรอยโรคที่คลายคลึงกันดังนั้นหากสงสัยการติด
เชื้อโรคดังกลาวในไก ควรสงตัวอยางชิ้นเนื้อ เพื่อตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ ซึ่งวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค ทําไดหลายวิธีขึ้นอยู กับ
วัตถุประสงคของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม ดังแสดงในตารางท่ี 1 
โดยวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคที่ไดรับการแนะนํา คือ วิธีการตรวจทาง
จุลพยาธิวิทยาและการตรวจทางอณูชีววิทยาดวยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ
พอลิเมอเรส (polymerase chain reaction; PCR)
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รูปที่ 1 แสดงแผนหนองและเน้ือตายในหลอดลม

รูปท่ี 2 แสดงการอักเสบของเย่ือบุหลอดลมรวมกับการพบ intranuclear inclusion bodies 
(ลูกศรช้ี) H&E; 40X

 โรคกลองเสียงอักเสบติดตอ ไมมีการรักษาที่จําเพาะ 
โดยทั่วไปจะเนนการทําวัคซีนใหมีความเหมาะสม จะเห็นไดวา
โรคไอแอลทเีปนอกีโรคสาํคญัในไกไขซึง่เปนอกีหนึง่โรคทีเ่ปนสาเหตุ
ใหปรมิาณไขลดลง ดงันัน้การวนิจิฉยัโรคอยางรวดเร็วจงึมคีวามสาํคญั 
สาํหรบัเกษตรกรเจาของฟารมสงสยัการติดเชือ้โรคดงักลาวสามารถ
นําตัวอยางไกปวยจํานวน 3-5 ตัวอยาง ในการผาชันสูตรซากและ
การตรวจทางจุลพยาธวิทิยาเพือ่ดลูกัษณะ intranuclear inclusion 
bodies (รูปที่ 2) รวมถึงการยืนยันผลการตรวจดวยวิธีการ PCR 
ที่มีความแมนยําสูง สนใจสอบถามและสงตัวอยางไดที่หนวย

ชันสูตรโรคสัตว ศูนยบริการสุขภาพสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทร. 053-948041 หรือ ID Line: vet_diag 
ครับ...

บรรณานุกรม 
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 animals, 7th ed., 1–11.



26 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพ่ือชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

 สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหลังจากท่ีเคยทักทายกันใน
ฉบับที่ 3 ที่ผานมาซ่ึงผมไดนําเสนอความรูเกี่ยวกับการสตัฟฟสัตว
มาแนะนาํใหทานผูอานไดรูจกั งานสตฟัฟเปนงานทีผ่สมผสานระหวาง
งานวิทยาศาสตร ศิลปะ และงานชางเขาดวยกัน ซึ่งอาจจะคิดวา
เปนงานที่คอนขางซับซอนและใชความรูความสามารถเฉพาะทาง 
ในฉบบันีผ้มจะทาํใหมมุมองในงานสตัฟฟสตัวทีค่ดิวายากเปล่ียนไป 
ขัน้ตอนการสตัฟฟสตัวตัง้แตเริม่จนไดเปนผลงานตวัอยางสตัวสตฟัฟ
นั่นก็หมายความวาสัตวตัวนั้นไดเสียชีวิตลงแลวนั่นก็แปลวาเราได
สญูเสยีสตัวไป 1 ชวีติ แตถาหากเราไดผลงานสตัวสตฟัฟขึน้มา 1 ชิน้

ธีระพงศ โปธา
นักวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการกลาง 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไปรษณียอิเล็กทรอนิค : t_potha@hotmail.com

สตัฟฟ (คราบ) กุง 
วิธีงายๆ ทําไดที่บาน

แตสตัวนัน้ยงัมชีวีติอยูฟงดกูเ็ปนเรือ่งเหลือเช่ือหรือเรือ่งตลกนะครับ
สําหรับฉบับนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําสตัฟฟสัตวแตรางของสัตว
ตัวนั้นก็ยังคงมีชีวิตอยูนะครับ ลองติดตามกันตอไปนะครับวาจะ
เปนไปไดหรือไมและเปนสัตวชนิดใด
 ฉบับนีข้อเอาใจผูทีร่กัในการเล้ียงกุงท่ีกาํลงัเปนท่ีนยิมกนัอยู
ในตอนนีน้ัน่คอื กุงเครยฟชเปนกุงนํา้จดืจาํพวกหน่ึง มรีปูรางลาํตวัใหญ 
เปลือกหนา มีมากกวา 500 ชนิด ซึ่งเปนทั้งสัตวเลี้ยงสวยงามและ
เลี้ยงเพื่อบริโภคแลวแตชนิดและสายพันธุ เชน กุงกามแดง หรือ
กุงเรนโบว (redclaw crayfish) หรือกุงเครยฟชสาย C ซึ่งจะเลี้ยง
เพือ่บรโิภค สวนกุงเครยฟชสาย P เปนท่ีนยิมเลีย้งเพือ่ความสวยงาม
มีอยูหลากหลายสายพันธุมีชื่อตามสีสันที่ปรากฏ เชน Blue Spot, 
Snow White, Red Japan, Bright Orange เปนตน
 กอนอื่นขอกลาวถึงชีววิทยาของกุงคราวๆ กอนนะครับ 
สตัวในตระกูลกุง กัง้จะมเีปลอืกแขง็เปนโครงรางซ่ึงเปนสารพวกไคติน 
หอหุมสวนกลามเนื้อที่ออนนิ่มอยูขางใน ระหวางการเจริญเติบโต
จะมีการลอกคราบ (Moult) ซึ่งถือเปนกระบวนการหน่ึงของวงจร
ชีวิตและมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของกุง ลูกกุงจะมีการ
ลอกคราบท่ีถี่กวากุงที่โตเต็มวัย คราบกุงที่ลอกออกมาน้ันเอาไปทํา
อะไรไดบาง หลายๆ ทานที่เลี้ยงกุงอาจจะปลอยใหกุงกินคราบของ
ตัวเองเพ่ือเปนการเพ่ิมแคลเซ่ียมใหกับตัวกุ งเอง หรือกําจัดทิ้ง
หากคราบน้ันมาจากกุงท่ีปวยเปนโรค ก็เปนที่นาเสียดายถาหาก
คราบกุงทีล่อกออกมาน้ันมคีวามสมบรูณ และสวยงามเหมือนตวัเดมิ
ของกุงท่ียงัมชีวีติอยู ฉะนัน้จงึเปนทีม่าของเร่ืองราวท่ีผมจะนาํมาเสนอ
ในฉบบันี ้การสตฟัฟคราบกุงซ่ึงถือวาเปนงานท่ีทาํไดงาย และไมยุงยาก
สามารถทาํไดทัง้เดก็ ผูใหญ ผูสนใจในงานศิลปะ หรอืจะเปนกจิกรรม
ทํารวมกันของครอบครัว

ขัน้ตอนการสตัฟฟคราบกุง

 1. เก็บคราบกุงที่ผานการลอกคราบเสร็จสมบูรณแลวนํา
มาลางทําความสะอาดดวยนํ้าสะอาดเพ่ือขจัดสิ่งสกปรกท่ีติดตาม
คราบกุงออกใหหมด โดยใชแปรงขนนุมปดเบาๆ ไมใชสารเคมีใดๆ 
ตองทําดวยความระมัดระวงัเพราะอาจเกิดการฉีกขาด หรอืคราบกุง
เสียหายได (รูปท่ี 2)

วัสดุอุปกรณ
1. คราบกุงเครยฟช (หรือชนิดอื่น) 6. คีมคีบ
2. ลูกปด    7. สีอะคริลิค
3. โฟม    8. พูกัน
4. เข็มหมุด   9. แลคเกอร 
5. สําลี    10. กาว

รูปที่ 1 วัสดุอุปกรณในการทําสตัฟฟคราบกุง

A

B
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 2. หากยังไมสามารถทําการสตัฟฟไดทันทีสามารถเก็บ
คราบกุงแชไวในน้ําสะอาดและเก็บไวในตูเย็น

 3. กําจัดน้ําที่คางอยูภายในคราบกุงออกใหหมด และเช็ด
คราบกุงภายนอกใหแหง ดวยกระดาษทิชชูหรือผา (รูปที่ 3)

 4. ยัดสําลีเขาไปในบริเวณสวนหัว และลําตัวของคราบกุง 
เพื่อใหโครงรางไมยุบตวัหรือเหี่ยวลงเมื่อเวลาผานไป (รูปที่ 4)

 5. จัดทาทางบนแผนโฟมโดยเลียนแบบทาทางธรรมชาติ
หรอืตามความตองการ ใชเข็มหมดุประคองในการจัดทาทาง (รปูท่ี 5)

รูปที่ 2 การลางทําความสะอาด กําจัดสิ่งสกปรกที่ติดคราบกุง
ดวยนํ้าสะอาด

รูปที่ 4 ยัดสําลีเขาไปในสวนหัว (A), 
และสวนลําตัวของคราบกุง (B)

รูปที่ 3 เช็ดคราบกุงใหแหงหมาดๆ ดวยกระดาษทิชชู

รูปที่ 5 จัดทาทางใหเหมือนธรรมชาติบนแผนโฟม
โดยใชเข็มหมุดประคอง

A B
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 6. ผึง่ลมใหแหงอาจใชเวลา 1-2 วนั หรอืจนกวานํา้ทีต่ดิคาง
บนคราบกุงจะแหง ขอควรระวังคือหามใหสัมผัสกับอากาศรอน
หรือตากแดดโดยเด็ดขาด เพราะความรอนจากแสงแดดจะทําใหสี
ของคราบกุงเปลี่ยนสีได

 7. ดึงเข็มหมุดที่ประคองคราบกุงออก ก็จะไดกุงสตัฟฟ
ที่เสรจ็สมบูรณ

 8. ใชลูกปดสีดํา ติดแทนลูกตาของกุงสตัฟฟทั้งสองขาง
เพราะตาเปนอวัยวะเดียวที่ไมติดมากับคราบกุง

 9. หากตองการเพ่ิมสสีนัลงบนกุงสตัฟฟใหดเูหมอืนธรรมชาติ
มากยิง่ขึน้ ทาํไดโดยการใชสอีะครลิคิระบาย และพนทบัดวยแลคเกอร
เพื่อเพิ่มความมันวาว (รูปที่ 6)

10. จดัหากลองบรรจุเพือ่ปองกนัผุนละออง แมลง

รูปที่ 6 ระบายสีดวยสีอะคริลิค (A), คราบกุงที่ผานการเคลือบเงา
ดวยแลกเกอร (B)

รูปที่ 10 การเก็บรักษากุงสตัฟฟไวในกลอง เพื่อปองกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

A

B
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 จากข้ันตอนการทําสตัฟฟคราบกุงที่ไดอธิบายมาพอ
สังเขปแลวจะเห็นวาเปนวิธีการที่งาย ไมยุงยากเลย ไมตองอาศัย
ความชํานาญ จดัหาวสัดอุปุกรณไดงายๆ ไมมสีารเคมีทีเ่ปนอนัตราย 
และตวัอยางกุงสตฟัฟทีไ่ดกม็คีวามเหมือนจรงิมากท่ีสดุ อกีทัง้สามารถ
ประยุกตใชไดกับสัตวตระกูลกุง กั้งไดทุกชนิด อาจจะมีคําถามวา
ถาใชกุงที่ตายแลวมาทําสตัฟฟจะไดไหม คําตอบก็คือ ไดเชนกัน 
แตกุงน้ันตองมคีวามสด ไมเนา และมขีัน้ตอนเพ่ิมขึน้มาคอืการกําจดั
เอาเนื้อกุงออกใหหมด ใหเหลือแตโครงรางกุงเทานั้น และมีการใช
สารเคมีเพิ่มเขามาคือแอลกอฮอล 95% เพื่อรักษาสภาพเน้ือที่ยัง
คงเหลืออยูในตวักุง และกามกุงในข้ันตอนหลงัจากจัดทาทางซึง่ถอืวา
ไมเปนอันตรายตอผูใชงาน 
 สิง่ทีต่องใหความสาํคญัคอืข้ันตอนการเก็บรกัษา เพราะกุง
สตฟัฟจะมคีวามเปราะ ฉะนัน้การเก็บรกัษาจึงตองมกีรอบหรือกลอง
เพื่อปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการแตกหัก และปองกัน
ฝุน และแมลงกัดแทะไดอีกดวย (รูปที่ 10)” ทายนี้ผมก็ขอใหทาน
ผูอานท่ีสนใจในการสตัฟฟกุงสนุกกับการฝกสตัฟฟคราบกุงนะครับ 
และตดิตามกนัวาฉบบัตอไปผมจะนาํเสนอวธิกีารสตฟัฟสตัวชนดิใดอกี
ที่ทําไดงายๆ และนาสนใจ ดวยวิธีการ และวัสดอุุปกรณที่หาไดงาย 
ทั้งนี้หากสนใจสัตวสตัฟฟชนิดอื่นๆ เขาเยี่ยมชมผลงานสัตวสตัฟฟ
ของทางคณะสัตวแพทยศาสตรของเราไดทาง facebook : FVM 
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