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 โรคพิษสุนัขบา หรือ “โรคหมาวอ” ในภาษาถ่ินภาคเหนือ 
เปนโรคติดเชื้อจากสัตวสู คน โดยการติดตอสู คนจะสงเชื้อไวรัส
ผานทางน้ําลายสัตว ไมวาจะโดนสัตว กัด เลีย ขวน นํ้าลายกระเด็น
เขาตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผล ตั้งแตตนป 2561 ทุกทาน
คงไดรับทราบขาวการระบาดของโรคพิษสุนัขบาที่แพรกระจาย
ในทุกภาคของประเทศ โรคนี้มีความรุนแรงมากผูปวยที่เปนโรคนี้
เสียชีวิตทุกราย ทั้งที่การปองกันโรคนั้นสามารถทําไดดวยตัวเรา 
หากเรามีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง รวมถึงความตระหนักใน
ความรุนแรงของโรค

หลกัการปองกนัโรคพษิสนุขับานัน้ ทกุทานสามารถทําไดงายๆ 
ดังน้ี

 1) นําสัตวเลี้ยงของทานไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาทุกปในปแรกที่เริ่มทําวัคซีนตองฉีดสองเข็ม
 2) เมื่อถูกสุนัขหรือสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอื่นๆ เชน แมว กัด 
ขวน หรือเลีย โดยเฉพาะสุนัขที่ไมรูจักหรือมีอาการผิดปกติไป เชน 
ดุรายหรือเซื่องซึมผิดปกติ อัมพาต นํ้าลายไหล กรามคางตาขวาง
    2.1) ตองทําการลางแผลทันทีดวยนํ้าสะอาดและฟอก
ดวยสบูหลายๆคร้ังและเช็ดแผลดวยนํ้ายาฆาเชื้อโพวีโดนไอโอดีน 
หากไมมีใหใชแอลกอฮอล 70% หรือทิงเจอรไอโอดีน จากนั้นใหไป
โรงพยาบาลหรือสถานอีนามยัทีใ่กลทีส่ดุ เพือ่รบัการฉดีวคัซนีปองกัน
โรคพิษสุนัขบาและตองไดรับอยางตอเนื่อง
    2.2) ใหกักสัตว ที่กัดสังเกตอาการตามคําแนะนํา
อยางนอย 10 วันอยางไรก็ตาม สุนัขสามารถขับเชื้อทางนํ้าลาย
ไดตั้งแตกอนแสดงอาการ 7-10 วันดังนั้นเพ่ือใหแนใจควรมีการ
กักสัตวอยางนอย 20 วัน หากสัตวนั้นตายใหรีบแจงกรมปศุสัตว
เพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
 3) การเปนหเูปนตาสอดสองสตัวหรอืสนุขัผดิปกตใินชมุชน 
หากพบสัตวหรอืสนุขัทีม่อีาการสงสัยวาเปนโรคพษิสนุขับา คอื อาการ
หางตก เดินโซเซ นํ้าลายไหล ลิ้นหอย ตาขวาง กรามคาง ใหรีบแจง
ผูใหญบานหรือเจาหนาที่ปศุสัตว

เช็คความเขาใจสักนิด...เร่ืองพิษสุนัขบา
อ.สพ.ญ.ดร. วรางคณา ไชยซาววงษ

ภาควิชาชีวศาสตรทางสัตวแพทยและสัตวแพทยสาธารณสุข
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : warangkhana.chai@cmu.ac.th

 4) ความรับผิดชอบตอสัตวเลี้ยงของตนเอง ปญหาท่ีพบ
เปนปญหาหลกัของการควบคุมโรคนี ้คอื ปญหาสนุขัจรจดัหรอืสนุขั
ในที่สาธารณะ ซึ่งสุนัขเหลานี้มีลักษณะรวมกันคือสุนัขที่ไมมีโอกาส
ไดรับวัคซีนปองกันโรค หากทานเปนผูหนึ่ง ที่ใหการอุปการะสุนัข
หรือสัตวดวยการใหนํ้าใหอาหาร ทานควรใหการอุปการะในเร่ือง
สุขภาพของสุนัขดวย โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนปองกันโรค และหาก
ทานเปนผูหนึ่งที่คิดอยากจะมีสัตวเลี้ยงเปนของตนเอง ควรมีการ
วางแผนดานการเงินและเวลาสําหรับสัตวเลี้ยงของทาน นอกจาก
การใหขาวใหนํ้าแลว การดูแลดานสุขภาพ เชน การฉีดวัคซีน 
การรักษาโรค การกําจัดพยาธิภายนอกภายใน รวมถึงการควบคุม
ประชากรสัตวดวยการทําหมัน เปนสิ่งที่ควรคํานึงถึงและเปนความ
รับผิดชอบท่ีพึงกระทํา

นอกจากเรื่องการปองกันที่ทําไดงายๆ แลว ยังมีประเด็น
ที่คนสวนใหญยังมีความเขาใจผิดกันอยู เชน

 1. ผิดเรื่องสัตวที่นําโรค“คิดวาหมาเทานั้นที่จะนําโรค
พิษสุนัขบา”
 ความจรงิ- จากชือ่ของโรคทําใหบางคนยงัคดิวา สนุขัเทานัน้
ทีจ่ะนาํโรคพิษสนุขับา แตในความจริงแลว ถงึแมวาสนุขัจะมสีดัสวน
ของการนําโรคนี้ถึง 99% สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านมทุกชนิด สามารถ
นําโรคนี้ไดหมด (พบโรคในแมว วัว มา คางคาว หนู กระตาย และ
ในสตัวปา) และบางคนยงัคดิวา โรคนีจ้ะเกดิกับสนุขัจรจดั หรือสนุขั
พันธุพื้นเมือง แตในความเปนจริงแลว พบโรคบอยครั้งในสุนัขที่มี
เจาของและเปนสุนัขพันธุสวยงาม เชน พุเดิล ที่เจาของซ้ือมา หรือ
นํามาเลี้ยงจากท่ีอื่น

 2. ผิดเรื่องการฉีดวัคซีนในสัตว “คิดวาฉีดครั้งเดียว
ปองกันโรคไดตลอดชีวิต”
 ความจรงิ- การฉดีวคัซนีในสตัวตองมกีารฉดีกระตุนทกุๆ ป 
และในปแรกทีเ่ริม่ทาํวคัซีนตองมกีารฉีดกระตุนสองเขม็และวคัซนีนัน้
หากจะใหมปีระสทิธภิาพ ควรมกีารเก็บรกัษาอณุหภมูใิหคงทีใ่นตูเยน็ 
และมีวิธีการฉีดวัคซีนที่ถูกตอง เพราะฉะน้ันการทําวัคซีนควรอยู
ภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ปศุสัตวหรือสัตวแพทย
 3. ผิด เรื่องฤดูที่เกิดโรค “โรคนี้จะเกิดเฉพาะหนารอน
เทานั้น”
 ความจรงิ- โรคนีเ้กดิไดตลอดป ไมใชเฉพาะในฤดูรอนเทานัน้
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4. ผิดเรื่องอายุของสัตว “ลูกสุนัข จะไมเปนโรค”
 ความจริง- โรคนี้เกิดไดในทุกอายุของสัตว

5. ผดิ เรือ่งอาการ “หมาทีเ่ปนโรค จะตองดรุายเทานัน้”
 ความจริง- สุนัขที่เปนโรค ไมจําเปนตองมีอาการดุราย
เสมอไป บางตัวอาจแสดงอาการพิษสุนัขบาแบบซึม

6. ผิด เรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อถูกสุนัขหรือสัตวกัด ขวน 
หรือเลีย
 “เมื่อถูกสุนัขกัด คิดวาเอารองเทาตบหรือราดดวยนํ้าปลา
จะชวยฆาเชื้อได”
 “เมือ่ถกูสนุขักดั ไมลางแผลทนัท ีคดิวาไมเปนไร แผลนดิเดยีว
เดี๋ยวคอยลาง”
 “เมื่อถูกสัตวกัด คิดวาไมเปนไร โรคมันคงไมเกิดกับเรา”
 “การรบัวคัซีนปองกนัโรคพษิสนุขับาหลงัถกูกดั ไมตองครบ 
ครั้งหรือสองครั้งก็ได”

 ความจริง- เมื่อสุนัขหรือแมวกัด เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบา
ที่อยูในนํ้าลายจะเขาทางบาดแผล และเดินทางไปตามเสนประสาท
ที่ใกลที่สุด และเขาสูสมอง ดังนั้น การไมลางแผลทันทีทําใหเชื้อ
เขาสูรางกายเม่ือมาลางแผลทีหลังก็สายเกินไปการใชรองเทาตบ
หรือราดดวยนํ้าปลา นอกจากจะไมชวยในการลดเช้ือ ยังเปนการ
เพิม่เชือ้โรคอ่ืนเขาสูแผลอกีดวย ในนํา้ลายของสุนัขยงัมเีชือ้โรคอืน่ๆ 
อยางเชนเช้ือโรคบาดทะยัก ทางทีด่ทีีส่ดุหลงัถกูสตัวกดัควรลางแผล
ทันทีดวยนํ้าสะอาดและสบู เช็ดนํ้ายาฆาเช้ือแลวไปอนามัยหรือ
โรงพยาบาลท่ีใกลที่สุดเพื่อรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาอยาง
ตอเนื่องและครบตามกําหนด
 จะเห็นไดวา ณ ปจจุบันโรคนี้ไมไดเปนเรื่องไกลตัวความรู
ความเขาใจและความตระหนักของเราเอง เปนกุญแจสําคัญในการ
ชวยปองกันการเกิดโรคกับตัวเรา ครอบครัวและชุมชน
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 “โรคพษิสนุขับา” หรอืทีห่ลายๆ คนรูจกักนัดใีนชือ่โรคกลวันํา้ 
ซึง่มกัถูกเขาใจผดิๆ วาจะเปนเฉพาะในสุนขั และมักพบในชวงฤดรูอน
เทานั้น แตในความเปนจริงโรคพิษสุนัขบาสามารถติดตอในสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมเกือบทุกชนิดหากสมัผัสเชื้อ  

 โรคพิษสุนัขบานั้นเกิดจากเช้ือไวรัส การติดเชื้อสวนใหญ
จึงมักเกิดจากการถูกกัดโดยสัตวที่ปวยเปนโรคน้ี เมื่อเชื้อไวรัสท่ีถูก
ปลอยออกมาจากน้ําลายสตัวทีต่ดิเชือ้ ไวรสัจะเขาสูรางกายผานทาง
เสนประสาทขึ้นไปที่สมอง ในชวงนี้สัตวบางตัวอาจจะยังไมแสดง
อาการปวย ระยะน้ีจึงถือเปน “ระยะฟกโรค”

 หากพูดถึงโรคติดตอจากสัตวสูคนท่ีรายแรงท่ีสดุในประเทศไทย
ในขณะนี้ คงจะไมมีใครไมรู จัก “โรคพิษสุนัขบา” อยางแนนอน  
เพราะมีรายงานมากมายเก่ียวกบัสถานการณการแพรระบาดอยางหนกั
ของโรคพิษสุนัขบาในป 2561 นี้ แถมยังมีผู เสียชีวิตจากโรคน้ี
หลายคนแลวเสยีดวย ดงันัน้วารสารสตัวแพทยเชยีงใหมเพือ่ชมุชนเลมนี้
เราจะมาคุยกับคุณผูอานเรื่องนี้กันคะ

โรคพิษสุนัขบาในโค
โคกระบือ และสัตวใหญอื่นๆ ก็สามารถเปนได !!

สพ.ญ. กนกวรรณ นอยเครือ
โรงพยาบาลสัตวทองถิ่น

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : joobjib.kn@gmail.com

พิษสุนัขบา ใครวาวัวไมติด?พิษสุนัขบา ใครวาวัวไมติด?พิษสุนัขบา ใครวาวัวไมติด?

สัตวพาหะ 
ที่นําโรคพิษสุนัขบา
สวนใหญ คือ ‘สุนัข’

 เมื่อไวรัสเดินทางไปถึงสมองแลวก็จะทําการเพ่ิมจํานวน
ในสมองและปลอยเชื้อลงมาที่ตอมนํ้าลาย ทําใหปนเปอนออกมา
กับนํ้าลายเปนจํานวนมาก และสัตวจะเริ่มแสดงอาการปวย และมี
พฤติกรรมผิดปกติ เชน ดุรายขึ้น หรือเซ่ืองซึม

 ในประเทศไทยน้ันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาในโคมักเกิด
จากการถูกสุนัขท่ีมีเช้ือกัด (ขอมูลจากสถานเสาวภา) ระยะฟกโรค
มกัเริม่ที ่3 สปัดาหหรอือาจยาวนานไดถงึ 6 เดอืนหลงัจากไดรบัเชือ้ 
อาจพบอาการเร่ิมแรกเปนการเดินชนคอก หรอืพยายามหนอีอกจาก
คอกพัก กินอาหารและนํ้าลดลง กลืนลําบาก จะสังเกตไดวาโคจะมี
นํ้าไหลออกจากมุมปาก อาจดุรายในบางตัว สุดทายจะเปนอัมพาต
และตายในที่สุด
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การปองกัน
ทําวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขท่ีอาศัยอยูในฟารม

 ลดการเล้ียงสัตวอืน่ๆ รวมกนัในฟารม มกีารจดัการอาหาร
ทีเ่หลอืใหเหมาะสมเพ่ือลดจาํนวนสตัวพาหะทีเ่ขามาอาศยัอยูในฟารม 
หากไมสามารถควบคุมสตัวพาหะนาํโรคตางๆ ได ควรทาํวคัซนีปองกนั
โรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัขและแมวท่ีอยูในฟารมเปนประจําทุกป 
เพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาทั้งในโคและเกษตรกร

 หากมสีตัวทีส่งสัยวาจะปวยดวยโรคพิษสนุขับาอยูภายในฟารม 
ใหหลีกเลีย่งการสมัผสักบันํา้ลายสตัว โดยการสวมถุงมอืยาง แวนตา 
หรือหนากากปองกันเชื้อโรค เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อผานทาง
ผิวหนังและเนื้อเยื่อออน  และแจงสัตวแพทยในพ้ืนที่หรือสํานักงาน
ปศุสัตวทันที
 หากไดสมัผสัสตัวทีต่ายดวยอาการตองสงสยัโรคพษิสนุขับา
ควรไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาทันที

อาการตองสงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบา
1. พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดุราย
2. แยกตัวออกจากฝูง
3. กลืนอาหารและนํ้าลําบาก
4. นํ้าลายฟูมปาก 
5. ขาออนแรง เดินลําบาก หรือลุกเดินไมไหว
 หากพบอาการตองสงสยัดงันี ้ ควรแจงสตัวแพทย
ในพ้ืนที่เพื่อเขาไปตรวจสอบและหลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับนํ้าลายสัตวปวยที่ตองสงสัย 

การติดตอของโรคพิษสุนัขบา

โคแสดงอาการปวยและตายในท่ีสุด

เชื้อผานเสนประสาทเขาไปที่สมอง

เชื้อเพิ่มจํานวนขึ้น

การติดตอของโรคพิษสุนัขบา
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รูปที่ 1 แสดงใหเห็นสารเรืองแสง ดวยวิธีการตรวจ FAT 
จากตัวอยางสมองของผูปวย (Subramaniam Mani และคณะ 2013)

น.สพ. กิตติกร บุญศรี
หนวยชันสูตรโรคสัตว

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kittikorn.boonsri@cmu.ac.th

 3. วิธีการเพาะแยกเช้ือไวรัส เปนวิธีที่ทําในกรณีที่ผล
การตรวจ FAT ใหผลไมแนนอน
       a. การฉีดเชื้อไวรัสเขาสมองหนูทดลอง แลวสังเกตุ
อาการท่ีคลายโรคพิษสุนัขบาของหนูภายใน 28 วัน วิธีนี้มีขอเสีย
คือใชเวลาในการตรวจนาน
       b. การเพาะเล้ียงเชือ้ไวรสัในเนือ้เยือ่ วิธกีารคลายกบั
วิธีฉีดเช้ือในหนู แตเปนจากหนูทดลองเปนการใชเซลลเพาะเลี้ยง
Murine neuroblastoma โดยมีขอดีคือใชเวลาในการตรวจ 
24-48 ชั่วโมง เร็วกวาการฉีดเช้ือไวรัสเขาหนูทดลอง
 4. การตรวจทางอณูชวีวทิยา โดยการตรวจหา nucleoprotein 
(N) ของเชื้อไวรัสพิษสุนัขบา ดวยวิธีปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส 
(Polymerase Chain Reaction; PCR) สามารถตรวจจากตัวอยาง
สงตรวจหลากหลาย (ดังตารางท่ี 1) วิธีการตรวจน้ีจะใหผลในการ
ตรวจเร็ว และมีความถูกตองในการตรวจสูง แตมีขอเสียคือ ผูตรวจ
ตองมีความชํานาญในการตรวจ เนื่องจากมีโอกาสเกิดผลลบหรือ
ผลบวกเทียมได

 โรคพิษสุนัขบาเปนโรคติดตอจากสัตวสูคนที่สําคัญ ขอมูล
จากสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ชวงระยะเวลาตั้งแต 
มกราคมถึง มถินุายน พ.ศ. 2561 พบผูปวยเสยีชวีติจากโรคพิษสนุขับา
จํานวน10 ราย โดยพบมาก 5 จังหวัดแรก คือ จังหวัดหนองคาย 
จงัหวดัพทัลุง จงัหวัดประจวบคีรขีนัธ จงัหวดัยโสธร และจังหวดัตรงั 
ซึ่งจากขอมูลดังกลาวทานผูอานเคยสงสัยกันไหมวา วิธีการวินิจฉัย
โรคพิษสุนัขบาทําไดอยางไร?

 กอนจะตรวจวินิจฉัยโรค เราตองมีตัวอยางไปเพ่ือใชใน
การตรวจ สาํหรับในสตัวเราจะใชสมองสวนกานสมอง (brain stem) 
และสมองนอย (cerebellum) เปนตัวอยางที่จะใชตรวจ สําหรับ
ในมนุษยตัวอยางที่ใชวินิจฉัยโรค ไดแก นํ้าลาย ซีรัม นํ้าหลอเลี้ยง
สมองและไขสันหลัง ตัวอยางรูขุมขนของผิวหนังบริเวณตนคอ หรอื
สมองในกรณีที่ผูปวยเสียชีวิต

 วิธีการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบาขององคการอนามัยโลก
(World Health Organization; WHO) และองคการโรคระบาดสัตว
ระหวางประเทศ (World organization for animal health หรือ 
Office International des Epizooties; OIE) เปน ดังนี้ 
 1. การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ใชตัวอยางชิ้นเนื้อสมอง
ที่ถูกตรึงสภาพดวยฟอรมาลีน แลวตรวจหาลักษณะผิดปกติของ
เซลลประสาทในสมองท่ีวา Negri bodies วิธีนี้จะมีขอเสียสําคัญ
คอืความถกูตองในการตรวจต่ํา ตองใชอปุกรณในการตรวจหลายชนิด
ทําใหมีตนทุนในการตรวจสูง และการเนาของเนื้อเยื่อจะสงผลตอ
การวินจิฉยั จงึไมแนะนาํใหใชเปนการตรวจวินจิฉยัในสตัวและในผูปวย
 2. วิธี Fluorescent Antibody Technique (FAT) 
เปนวิธีที่แนะนําโดย WHO และ OIE และใชในทุกหองปฏิบัติการ
สาํหรบัการตรวจยืนยนัเชือ้โรคพษิสนุขับาจากตวัอยางสมอง (รปูที ่1) 
วิธีการตรวจจะตรวจหา nucleoprotein (N) ของเชื้อไวรัส อยางไร
ก็ตามวิธีการตรวจจะมีคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณที่ในการตรวจสูง
และผูตรวจตองมีทักษะในการแปลผล

หมาวอ...รอตรวจแลป
(การตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบา)
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 สําหรับหองปฏิบัติการที่สามารถสงตัวอยางตรวจไดใน
เขตพืน้ทีภ่าคเหนือ (ขอมลูจากสาํนกัโรคตดิตอทัว่ไป กรมควบคุมโรค) 
ไดแก
  • หองปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบา-ในมนุษย
  • ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงราย
      : เลขที่ 148 หมู 3 ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
        57100 
      : 0 5379 3149-50

  • คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
    (ภาควิชาจุลชีววิทยา)
      : เลขที่ 110 ถนนอินทรวโรรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
        50200 
      : 0 5394 5422-4

  • หองปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบา-ในสัตว
  • ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนบน) 
    จังหวัดลําปาง
      : ถนนลําปาง-เชียงใหม ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร 
        จังหวัดลําปาง 52190
      : 0 5422 1476 0 5422 6978

  • ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนลาง) 
    จังหวัดพิษณุโลก
      : เลขที่ 9 หมูที่ 15 ถนนพิษณุโลก - หลมศักดิ์ ตําบลวังทอง 
        อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
      : 0 5531 2069-72

ตารางท่ี 1 สรุปวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบา

       วิธีการตรวจ                 ตัวอยางที่ใช                 ขอดี/ขอเสีย
การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา
Fluorescent Antibodies 
Technique (FAT)

การเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสในเน้ือเยื่อ 

การฉีดเชื้อไวรัสเขาหนูทดลอง

การตรวจทางอณูชีววิทยา

กานสมองและสมองนอย
สมอง โดยเฉพาะกานสมองและสมองนอย 
ตอมนํ้าลาย ตับ มาม ตับออน หรือผิวหนัง
บริเวณตนคอ

สมอง โดยเฉพาะกานสมองและสมองนอย 
ตอมนํ้าลาย ตับ มาม ตับออน หรือผิวหนัง
บรเิวณตนคอ

สมอง โดยเฉพาะกานสมองและสมองนอย 
ตอมนํ้าลาย ตับ มาม ตับออน หรือผิวหนัง
บริเวณตนคอ

สมอง โดยเฉพาะกานสมองและสมองนอย 
ตอมนํ้าลาย ตับ มาม ตับออน หรือผิวหนัง
บริเวณตนคอ นํ้าลาย ปสสาวะ นํ้าหลอเลี้ยง
สมองและไขสันหลัง 

มีโอกาสตรวจพบนอย
สามารถใชตรวจไดในหลายอวัยวะ แตจะให
ผลลบหากเนื้อเยื่อมีการยอยสลาย

ตองใชเนือ้เยือ่สดเทานัน้ ใชเวลาตรวจประมาณ 
24-48 ชั่วโมง

ตองใชเนือ้เยือ่สดเทานัน้ ใชเวลาในการตรวจ
นานประมาณ 28 วัน

ใหผลในการตรวจเร็ว และมีโอกาสตรวจพบ
เช้ือสูง ขอเสียคือ ผูตรวจตองมีความชํานาญ
ในการตรวจ

 เนื่องจากโรคน้ีเปนโรคไวรัสจากสัตวสูคนการปองกันโรค
จึงมีความสําคัญ ดังนั้นในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทุกชนิดควรไดรับ
การฉีดวัคซีน สําหรับสุนัขควรอยูในสายจูงเมื่อนําออกนอกบาน 
ควรมีการควบคุมประชากรสุนัขหรือแมวไมใหมากเกินไป และเมื่อ
ถกูสตัวเลีย้งลูกดวยนมท่ีไมทราบประวัตกิารฉีดวคัซนีโรคพิษสนุขับากดั
ตองรีบลางแผลใหสะอาดแลวไปพบแพทยทันที สวนสัตวเล้ียงลูก
ดวยนมที่กัดควรกักไว  10 วัน เพื่อสังเกตุอาการปวยหากพบ
ความผิดปกติควรรีบแจงสัตวแพทยครับ

บรรณานุกรม 
สาํนกัโรคตดิตอทัว่ไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (ม.ป.ป) 
 สบืคนจาก http://r36.ddc.moph.go.th/r36/identify/
 index
Subramaniam Mani, R and Madhusudana, S.N. (2013). 
 Laboratory Diagnosis of human rabies: recent 
 advances. Scientific World Journal. สืบคนจาก 
 http://dx.doi.org/10.1155/2013/569712. 
Yousaf, M.Z., Qasim, M., Zia, S., Khan, M.R., Ashfaq U.A.,  
 & Khan, S. (2012). Rabies molecular virology, 
 diagnosis, prevention and treatment. Virol J, 
 50(9), 1-5.
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อยากเปนฮีโรตัวนอยๆ ตองทําอยางไรดีนะ...
การเตรียมตัวสัตวเพื่อมาบริจาคเลือด

(How to be a “Hero dog” and blood transfusion)
สพ.ญ. ฤดีมาศ สุมเหม

โรงพยาบาลสัตวเล็ก
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : akiravet70@gmail.com

 การถายเลอืด (blood transfusion) ถอืวาเปนอกีขัน้ตอนหนึง่
ของการรักษาสัตวปวย ในกรณีที่สัตวปวยมีความจําเปน หรืออยูใน
ภาวะวิกฤติฉุกเฉินที่จําเปนตองไดรับเลือดหรือผลิตภัณฑของเลือด 
เชน สัตวปวยที่มีภาวะโลหิตจางรุนแรง (anemia) หรือ โปรตีน
ในเลือดตํา่ (hypoproteinemia) หรอื จาํเปนตองไดรบัการถายเลอืด
กอนเขารับการผาตัด เปนตน ซึ่งในหลายๆ ครั้งที่คุณเจาของ
อาจจะไดพบผานๆ ตามาบางกบัประกาศขอรับบริจาคเลอืด ผานทาง
สื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลนที่ไดรับความนิยมอยาง facebook 
ดังรปูท่ี 1

 หากคณุเจาของมสีนุขัทีบ่านทีม่สีขุภาพแข็งแรง และประสงค
อยากจะเปนตัวใหเลือด แตไมทราบวาจะตองทําอยางไรบาง มาคะ
วันนี้หมอมีคําแนะนํากับเกร็ดความรู เล็กๆ นอยๆ มาฝากกัน 
กอนอื่นเลยเราตองมาดูกอนวาสุนัขท่ีจะเปนตัวใหเลือดไดนั้น 
ตองมีคุณสมบัติอยางไรกันบาง

รูปภาพท่ี 1 ตัวอยางประกาศรับบริจาคเลือดจากสื่อออนไลน 
(ที่มา: facebook page หมาใจบุญ)

รูปที่ 2 สุนัขพันธุใหญ ที่มีสุขภาพแข็งแรง 
เหมาะสมท่ีจะเปนตัวบริจาคเลือด 

(ที่มา เพจ facebook โรงพยาบาสัตวเล็ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

คุณสมบัติสุนัขที่เหมาะสมจะเปนตัวใหเลือด
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1) เปนแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ อายุไมเกิน 5 ป และมี
    นํ้าหนักตัวมากกวา 4 กิโลกรัมขึ้นไป ดังรูปที่ 3
2) ควรเปนแมวทีเ่ลีย้งในระบบปดอยูแตในบานและปลอดโรคติดเชือ้
   ไวรัส เชน เอดสแมว (FIV) และโรคลิวคีเมีย (FeLV) รวมถึงโรค
   ทีต่ดิตอทางเลอืด เชน พยาธเิม็ดเลอืด (Haemobartonella felis)
 หากสนุขัหรือแมวของเรามีคณุสมบัตคิรบดังกลาวขางตน.. 
เอาละ เราเปน Hero ตวันอยๆ ไดแลว...แลวเราตองทาํยงัไงตอดลีะ..???

 ขั้นตอนการถายเลือดในนองหมานั้น จะไมเหมือนในคน
ที่มีการตรวจกรุปเลือดกอนการใหเลือด เนื่องจากตัวนองหมาเอง
มีกรุปเลือดมากถึง 8 กลุม โดยพิจารณาแบงตามระบบแอนติเจน
บนเซลลของเม็ดเลือดแดง (Dog Erythrocyte Antigen, DEA) 
ประกอบดวยหมู DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และในนองหมา 1 ตวั
อาจจะมีหมู เลือดมากกวา 1 หมู ได ดังนั้นการตรวจกรุปเลือด
จงึคอนขางมคีวามยุงยาก ในทางปฏิบัตแิลวเรามกัเลอืกวธิกีารตรวจ
การเขากันไดของเลอืดระหวางตวัรบัและตวัให (crossmatching) มากกวา 
เพือ่ดคูวามเขากันไดของเลอืดผูใหและผูรบัเลอืด โดยอาศยัปฏกิริยิา
การตกตะกอนและการแตกตัวของเม็ดเลอืดแดง (hemagglutination 
and hemolysis reaction) ซึ่งเปนขั้นตอนท่ีทําใหหองปฏิบัติการ 
หากผลการ crossmatching ผานเราจึงจะดําเนินการเก็บเลือด
เพื่อถายใหกับผูรับตอไป

1) กอนการบริจาคเลือดทุกครั้ง สุนัขที่ประสงคจะเปนตัวใหเลือด    
   จะไดรับการตรวจสุขภาพเบ้ืองตนและตรวจเช็คเลือดโดยไมเสีย
   คาใชจาย จากนายสตัวแพทยทีม่คีวามเช่ียวชาญหากผลเลือดปกติ 
   ปราศจากโรคติดเชื้อและมีคาเม็ดเลือดตางๆ อยูในเกณฑปกติดี 
   ยินดีดวยคะ นองหมา นองแมวของเราเปนผูบริจาคเลือดไดแลว
2) กอนมาบริจาคเลือด นองหมาจะตองทําการงดน้ําและอาหาร 
   กอนมาถึงรพ. อยางนอย 4 ชั่วโมง เพราะในข้ันตอนการเจาะ   

รูปที่ 4 ถุงเก็บเลือดชนิดที่มีสารตานการแข็งตัวของเลือดบรรจุ
ภายใน (blood bag and transfer bag)

ขั้นตอนการบริจาคเลือด

1) เปนสุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ มีประวัติทําวัคซีนครบ
    ตามโปรแกรม และมีการตรวจสุขภาพเปนประจํา ดังรูปที่ 2
2) อายุไมเกิน 7 ปและมีนํ้าหนักตัวที่มากวา 20 กิโลกรัมเปนตนไป
3) ไมปวยเปนโรคทีต่ดิตอทางเลอืด เชน โรคพยาธเิมด็เลอืด โรคหวัใจ
   โรคพยาธหินอนหัวใจ หรือลมชัก 
4) ไมอยูในชวงการเปนสัด ตั้งทอง หรือใหนมลูก ในรายของสุนัข
   เพศเมีย
5) ไมมีอุบัติเหตุที่เสียเลือดมากอนหนานี้ และไมผานการรับเลือด
   มากอน

รูปที่ 3 แมวที่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ เหมาะสมจะเปนตัวใหเลือด

คุณสมบัติแมวที่เหมาะสมจะเปนตัวใหเลือด

   เก็บเลือดอาจจะตองมีการใหยาซึม หรือยาสลบเพื่อใหสัตวอยูนิ่ง
   ในขณะเจาะเก็บเลือด โดยการเก็บเลือดในสุนัขและแมวนั้น 
   เราจะเก็บเลือดไดมากที่สุดคือไมเกิน 15-20% ของเลือดที่มี 
   ซึ่งจะเก็บปริมาณเลือดประมาณ 200-450 มิลลิลิตร (ขึ้นอยูกับ
   นํ้าหนักตัวของสุนัขผูบริจาคเลือด) โดยเก็บในถุงเก็บเลือด ดังรูป
   ที่ 4 และ 5 สวนตําแหนงที่เจาะเก็บคือ หลอดเลือดดําใหญ 
   (jugular vein) ที่ขางคอ และอาจจะมีการโกนขนเพ่ือทําความ
   สะอาด เพือ่ปองกันการตดิเชือ้แทรกซอนบรเิวณนัน้ หากกลับบาน
   ไปขนแหวง เจาของไมตองตกใจนะคะ
3) หลังจากสุนขัหรือแมวฟนสลบดี ทางหนวยธนาคารเลือดจะมอบ
   บตัรประจําตวัผูใหเลอืดและยาบาํรงุเลอืดใหคณุเจาของไปปอนนํา้
   เพื่อบํารุงเลือดที่บาน และอาจมีการขอถายรูปเพื่อเปนที่ระลึก
   รวมถงึเพือ่เปนการขอบคุณท่ีมาบรจิาคเลอืดเพือ่ทําบญุชวยเหลอื
   เพื่อนสัตวอีกดวย
4) สุนัขท่ีแข็งแรงสมบูรณสามารถบริจาคเลือดไดทุกๆ 3-4 เดือน
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 การบริจาคเลือดนั้น ไมเพียงแตจะไดชวยเหลือเพื่อนสัตว
ดวยกนัแลว ตวัของนองหมาทีม่าบรจิาคเองก็ไดประโยชนดวยเชนกนัคะ 

1) ไดรบัการตรวจสุขภาพและตรวจเช็คเลอืดเปนประจาํทุกๆ 3-4 เดอืน
2) ไดรบัยาบาํรงุเลอืด บตัรประจําตวัผูบรจิาคเลอืด และของทีร่ะลึก 
   (ยกเวนกรณีที่ผูบริจาคเลือด มีปญหาสุขภาพโดยพิจารณาจาก
   ผลการตรวจเช็คเลือด ซึ่งอาจจะทําใหเปนผูบริจาคเลือดไมได)
3) รางกายของนองหมา นองแมวจะมีการกระตุนใหผลิตเซลล
   เม็ดเลือดแดงขึ้นใหม ทําใหรางกายแข็งแรงมากขึ้น
4) ไดชวยเหลือเพื่อนสัตวดวยกัน
 “สามารถติดตอเพื่อเปน Hero ตัวนอยๆ ไดที่หนวย
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสัตวเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ติดตอ
สอบถามไดที่ เบอรโทรศัพท 053-948031”

บรรณานุกรม
พนัพชิา สตักาสธชุนะ.เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การถายเลอืด
 ในสนุขัและแมว (Canine and Feline Blood Transfusion). 
 กรงุเทพฯ : คณะสตัวแพทยศาตรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.
Lanevschi-Pietersma, A. (2003). Manual of Canine and 
 Feline Haematology and Transfusion Medicine.  
 The Canadian Veterinary Journal, 44(8), 663.รูปที่ 5 สุนัขที่มาบริจาคเลือดและผลิตภัณฑเลือดที่เก็บได

ประโยชนของการบริจาคเลือด
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สาเหตุการเกิด
 ภาวะสมองเส่ือมในสุนัขถึงแมวาสาเหตุการเกิดโรคจะยัง
ไมเปนที่เขาใจโดยสมบูรณ แตพบวาสมองของสุนัขที่เกิดภาวะ
สมองเสื่อมและสมองของมนุษยที่ปวยจากโรคอัลไซเมอรมีรอยโรค 
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสมอง และกลไกการเกิดโรคที่คลายกัน 
เชน มีการสูญเสียเซลลประสาท (รูปที่ 1) และการเส่ือมของ
สมองชัน้นอก เกิดการสะสมและแพรกระจาย beta-amyloid plaques 
แตในสุนัขจะไมพบ neurofibrillary tangles1 และพบ neuritic 
plaques2  ไดนอยมาก ในสุนัขการสะสม beta-amyloid plaques 
สวนใหญอยูในสมองชัน้นอก และสมองสวนฮปิโปแคมปส (Hippocampus) 
ซึ่งเป นสมองสวนที่ เ ก่ียวของกับความทรงจํา (รูปที่ 2 (1)) 
ในสุนัขสูงอายุพบวาปริมาณการสะสม beta-amyloid plaques 
และระดับความรุนแรงของภาวะสมองเส่ือมมีความสัมพันธกัน 

สัญญาณที่บงบอกวาสุนัขของคุณมีภาวะสมองเสื่อม
ผศ.น.สพ.ดร. วสันต ตั้งโภคานนท (อว.สพ.สาขาอายุรศาสตร) 

ภาควิชาชีวศาสตรทางสัตวแพทยและสัตวแพทยสาธารณสุข
คลินิกพิเศษโรคทางระบบประสาท โรงพยาบาลสัตวเล็ก

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : wasan.tangphokhanon@cmu.ac.th

 ภาวะบกพรองทางการรับรูและความจํา หรอืภาวะสมองเส่ือม
ของสนุขั (Canine Cognitive Dysfunction, CCD) เปนโรคท่ีเกีย่วของ
กับระบบประสาทและพฤติกรรมในสุนัขสูงอายุซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
ไดแก ความบกพรองในการเรียนรูการจดจําและการรับรูตอสภาพ
แวดลอม รวมถงึการเปล่ียนแปลงปฏสิมัพนัธทางสงัคมกบัสนุขัตวัอืน่
หรือปฏิสัมพันธกับเจาของและมีรูปแบบการนอนหลับการตื่นนอน
ทีเ่ปลีย่นไปภาวะสมองเส่ือมของสนุขัมคีวามคลายคลงึกบัโรคอลัไซเมอร 
(Alzheimer’s Disease, AD) หรือโรคความจําเสื่อมของมนุษย
อยูหลายประการ เชน การแสดงอาการทางคลินิกความผิดปกติ
ของระบบประสาทและการตอบสนองทางเภสัชวิทยา
 ภาวะสมองเส่ือมเปนปญหาทัว่ไปในสนุขัทกุอาย ุแตสนัุขทีเ่กดิ
ภาวะน้ีมกัถกูละเลยและไมไดรบัการวินจิฉยัวาเกิดภาวะสมองเส่ือม 
เนือ่งจากบอยครัง้ทีเ่จาของสนุขัคดิวาการเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรม
ดังกลาวเปนเรื่องปกติในสุนัขสูงอายุ และเขาใจวาไมสามารถทํา
อะไรได ดังนั้นจึงไมไดแจงใหสัตวแพทยทราบ การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอาจเปนเพราะปญหาจากความเจ็บปวยทางกาย เชน 
โรคหวัใจ โรคขอเขาเส่ือม ภาวะปสสาวะกะปริบกะปรอย ตอกระจก 
หรือสาเหตุอื่น ๆ เชนอาการปวดเร้ือรัง ความเสื่อมของการรับรู
และประสาทสมัผสัตาง ๆ เชนการไดยนิเสยีง จะทวคีวามรนุแรงขึน้
ตามอาย ุการเสือ่มสมรรถภาพทางกายเหลานีอ้าจถือไดวาเปนสวนหนึง่
ของกระบวนการชราตามปกติ หรืออาจเกิดจากภาวะสมองเส่ือม
ซึง่ไมใชผลมาจากกระบวนการชราตามปกติสงผลใหการรบัรู ความจาํ
ลดลง
 ปญหาดานพฤตกิรรมสามารถเกิดขึน้ไดทกุชวงอายุ แตภาวะ
สมองเส่ือมเกิดขึน้เฉพาะกับสนุขัสงูอายุและเปนหน่ึงในสาเหตุสาํคญั
ท่ีสุนัขแสดงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอยางท่ีอาจไมเกี่ยวของ
โดยตรงกับสาเหตุทางกายภาพ สามารถแบงภาวะสมองเส่ือม
ออกเปน 4 แบบหลัก ๆ ตามพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลง ไดแก
 1. ไมรับรูตอสภาวะแวดลอม (disorientation)
 2. ลดปฏิสัมพันธทางสังคมทั้งระหวางสุนัขดวยกันหรือ
ปฏิสัมพันธกับเจาของ
 3. การขับถาย (ปสสาวะและอุจจาระ) ที่ไมเหมาะสม เชน
จากไมเคยขับถายภายในบาน ก็มีการขับถายเรี่ยราด หรือขับถาย
บนสิ่งปูนอน

1Neurofibrillary tangle คือการบิดเปนเกลียวของ microtubule ภายในเซลลประสาททําใหขาดทอลําเลียงภายในเซลล ทําใหเซลลประสาทตาย
2Neuritic plaques คือกลุมแผน (Plaque) ที่เกิดจากการรวมตัวของโปรตีนที่ผิดปกติและถูกลอม รอบดวยเซลลประสาทที่เสื่อม (Dystrophic neuritis) บางครั้งเรียก
 กลุมแผนนี้วา Amyloid plaques 

 4. การเปล่ียนแปลงของวัฏจกัรการนอนหลับ เชน นอนมาก
ในชวงเวลากลางวัน ตืน่ในชวงกลางคืน หรอืนอนหลบัไมสนทิตืน่บอย
ในชวงกลางคืน

รูปที่ 1 ภาพจากกลองจุลทรรศนชนิดใชแสง กําลังขยาย 400 เทา
แสดงเซลลประสาท (หัวลูกศรชี้) กระจายตัวอยูอยางหนาแนน 
ในสมองสวนซีรีบรัมชั้นนอก (cerebral cortex) ในสุนัขปกติ

ภาพถายโดย วสันต ตั้งโภคานนท
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นอกจากน้ีพบวาระดับของ Monoamine oxidase B (MAO-B)3  
เพ่ิมขึน้ แตระดบัของสารส่ือประสาท 2-phenylethylamine ลดลง 
เปนผลใหการทํางานของโดปามีน (dopamine) ลดลง เกิดสาร
อนมุลูอสิระและสารทีเ่ปนพษิตอเซลลประสาทซึง่เกดิจากกระบวนการ
สรางและสลายโดปามีน จนนาํไปสูการเสือ่มสลายของเซลลประสาท
และภาวะสมองเสื่อม

รูปที่ 2 (1) ภาพของสมองสุนัขตัดขวางแสดงลักษณะของสมอง
สวนฮิปโปแคมปส (Hippocampus) ในสุนัขปกติซึ่งสมองสวนนี้

ทําหนาที่เกี่ยวของกับความทรงจํา*
(2) ภาพเอ็มอาร (MR) แสดงลักษณะของสมองสวน

ฮิปโปแคมปส (Hippocampus) ซึ่งทําหนาที่เกี่ยวของกับ
ความทรงจํา* ในสุนัขที่ปกติ

ภาพถายโดย วสันต ตั้งโภคานนท

อาการ
 อาการของภาวะสมองเส่ือม เปนกลุมอาการหลายกลุม
โดยอาการท่ีพบมากทีส่ดุไดแก การสญูเสยีพฤตกิรรมทีเ่คยไดเรยีนรู
เชนการขบัถายไมเปนที ่ขบัถายในบาน สบัสนสญูเสยีการรบัรูสภาวะ
แวดลอมเชนจองเขม็งที่ผนังหองหรือกําแพง เหมอลอย ติดอยูใน
มมุหอง ตดิอยูใตโตะไมตอบสนองเม่ือเรยีกช่ือ ไมโตตอบกบัสัตวเล้ียง
ตวัอืน่หรอืกบัเจาของ พฤตกิรรมเปล่ียน เชน เหา หอน โดยไมมสีาเหตุ
ชัดเจน แสดงพฤติกรรมกาวราว สงเสียงขูในลําคอ ปากงับอากาศ
หรือไลงับเจาของหรือสิ่งท่ีเคลื่อนไหว มีการเปล่ียนแปลงวัฏจักร
ในการนอนหลับและตื่นนอน เชน นอนหลับเพิ่มขึ้นในชวงกลางวัน
และกระสับกระสายเดินไปมาในเวลากลางคืน

การวินิจฉัย
 ปจจบุนัยงัไมมวีธิกีารตรวจวินจิฉยัภาวะสมองเส่ือมทีจ่าํเพาะ 
ดังนั้นจึงจําเปนตองตรวจรางกายอยางละเอียดถ่ีถวนเพ่ือวินิจฉัย
แยกโรคระหวางความผิดปกติทางพฤติกรรม หรือความเจ็บปวย
จากโรคอ่ืน ๆ การตรวจเลือดและการตรวจทํางานของตอมไทรอยด
รวมถึงตรวจการทํางานของระบบประสาท ตรวจนํ้าในสมอง และ
ไขสนัหลงัในบางกรณีอาจพิจารณาถายภาพดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
(Magnetic Resonance Imaging, MRI) (รูปที่ 2 (2) และ
รูปที่ 3) เพื่อชวยในวินิจฉัยโรคและความผิดปกติทางโครงสรางของ
ระบบประสาท รวมถึงการการสูญเสียเซลลประสาทและการเส่ือม
ของสมองช้ันนอก 

การรักษา
 ปจจุบันยังไมสามารถรักษาภาวะสมองเส่ือมใหหายขาด 
มีเพียงการรักษาเพ่ือชวยชะลอการเส่ือมของสมอง อยางไรก็ตาม
สนุขัท่ีมภีาวะสมองเส่ือมสามารถมีคณุภาพชีวติท่ีดแีละมีอายุยนืยาว
ไดโดยการรักษาแบบองครวม ซึ่งตองรักษาทั้งสาเหตุจากโรคทาง
กายภาพอ่ืน ๆ และทางพฤติกรรมรวมถึงการใชกลยุทธจัดการ
ปรับเปล่ียนดานสิ่งแวดลอมและโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 Nicergoline เปนยาที่ใชในมนุษย มีฤทธ์ิเปน alpha-
adrenergicagonist สําหรับการปองกันและรักษาความผิดปกติ
ของหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดแดงแข็ง สามารถใชในสุนัข
ที่แสดงอาการภาวะสมองเส่ือม รวมถึงภาวะเลือดไปเล้ียงสมอง
สวนหนาไมเพียงพอ 
 Selegeline เปนยาที่ใชในการรักษาโรคพารคินสัน และ
ยาตานซมึเศราในมนษุย มฤีทธิเ์ปนตวัยบัยัง้ Monoamine Oxidase-B 
(MAOI-B) และสามารถใชรกัษาภาวะสมองเส่ือม หรอืภาวะวติกกงัวล
ในสุนัข ซึ่งอาจใชเวลานานถึงสามเดือนเพื่อเห็นผลของยา หรือใน
สุนัขบางตัวอาการดีขึ้นไดภายใน 7-10 วัน
 นอกจากน้ีแลวการใหอาหารเสริม (nutraceutical) หรือ
อาหารสําเรจ็รปูสูตรสําหรบัสุนขัสงูอายุทีม่สีารชวยบํารุงระบบประสาท
มฤีทธิล์ดการอักเสบและตานอนมุลูอสิระ เชน Phosphatidylserine, 
Omega 3 fatty acids, L-Carnitine, Co-enzyme Q10, Selenium, 

3Monoamine oxidase B (MAO-B) เปนเอนไซมที่พบในเยื่อหุมดานนอกของไมโตรคอนเดรีย มีบทบาทสําคัญในกระบวนการสลายของสารพวกneuroactive และ 
 vasoactive amines รวมถึงกระบวนการสลาย dopamine ในระบบประสาทสวนกลาง

(1)

(2)
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รูปที่ 3 เครื่องเอ็มอารไอ (Magnetic Resonance Imaging, MRI) ใชชวยในวินิจฉัยโรคและความผิดปกติทางโครงสรางของ
ระบบประสาท รวมถึงการการสูญเสียเซลลประสาทและการเส่ือมของสมองชั้นนอก 

ภาพถายโดย วสันต ตั้งโภคานนท
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Vitamin E, Vitamin C และ Alpha Lipoic Acid สามารถชวย
ชะลออาการ และปองกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได
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แผลติดเช้ือฝหนอง: อันตรายมากกวาที่คุณคิด
น.สพ. กิตติพงษ คุณประทุม

โรงพยาบาลสัตวเล็ก
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kittik.cm@windowslive.com

 จากประสบการณที่ลงตรวจรักษายังหนวยศัลยกรรมนอก 
โรงพยาบาลสัตวเล็ก หมอพบวา มีเคสสุนัขและแมวจํานวนไมนอย
มาดวยอาการเจ็บปวดตามลําตัว ไมสามารถจับสัมผัสตัวสัตวได 
เมือ่ตรวจรางกายแลวกพ็บวา มกีลิน่เหมน็ออกมาจากลําตัว พอแหวกขน
ใหเห็นผิวหนังชัดเจนขึ้น ก็พบตัวปญหาที่ทําใหเกิดความเจ็บปวด
ดังกลาว คือ “แผลติดเชื้อฝหนอง” เจาของหลายทานก็ตกใจกับ
นํ้าหนองที่พุงทะลักออกจากรูบาดแผล และสงสัยวาเกิดไดอยางไร 
คณุหมอเลยตองแจงเจาของวา เน่ืองจากสัตวบางตวัมขีนปกคลมุหนา 
ทําใหยากตอการสังเกตุเห็นความผิดปกติดังกลาว ดวยเหตุนี้ 
จึงอยากมาคุยรายละเอียดเกี่ยวแผลติดเชื้อฝหนองวาเปนอยางไร 
มีอันตรายอะไรบาง เพื่อเปนความรูเบื้องตนในการดูแลและจัดการ
รับมือไดอยางเหมาะสม

“แผลติดเชื้อฝหนอง” สิ่งนี้มันคืออะไร
 แผลติดเชื้อฝหนอง (Abscess) คือโพรงถุงหนองอักเสบ
ในช้ันใตผิวหนัง ซึ่งบรรจุไปดวยของเหลวสีเหลือง มีกลิ่นเนาเหม็น

รูปที่ 1 แผลอักเสบฝหนองบริเวณขาหลังของสุนัข

รุนแรง ที่เรียกวา “หนอง” สาเหตุมักเกิดมาจากการขวน กัดกัน 
หรือเกิดบาดแผลเปนรูใดๆ ก็ตามบนผิวหนัง ทําใหเช้ือกอโรค
โดยเฉพาะเช้ือแบคทีเรยี Pasteurellamultocida, Staphylococcus 
intermedius, Escherichia coli, Streptococcus species, 
Mycoplasma, Corynebacterium, Actinomyces, Nocardia 
หรอื Bartonella เปนตน ผานเขาไปยงับรเิวณใตผวิหนงั เมือ่เช้ือโรค
ดงักลาวเจรญิเตบิโตและเพิม่จํานวนมากข้ึน จะสงผลใหเกดิการอกัเสบ
และตดิเชือ้ตามมาท้ังนี ้นอกจากบริเวณผวิหนงัแลว สามารถพบฝหนอง
ไดในบริเวณอื่น เชน โพรงรากฟนในชองปาก, ตอมขางกน หรือแม
กระท้ังในปอด หรือตับ เปนตน อันเปนบริเวณที่สังเกตุเห็นไดยาก
จากภายนอก จําเปนตองไดรับการวิจัยฉัยเพิ่มเติมโดยสัตวแพทย

ความนากลัวและอันตรายของแผลติดเชื้อ
 สนุขัหรอืแมวทีเ่ลีย้งแบบปลอย จะมีความเสีย่งตอการเกิด
แผลฝหนองไดงายกวา โดยมักพบเกิดบริเวณผิวหนัง ชองปาก หรือ
ปอด เนื่องดวยมีความเสี่ยงสูงที่จะไดรับเช้ือโรคผานเขาสูรางกาย
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โดยการตอสูกัดกัน โดนของมีคมที่สกปรกบาดเขาชั้นผิวหนัง หรือ
สูดดมเอาสิ่งสกปรกผานเขาไปทางเดินหายใจได
 สุนัขที่มีอายุเยอะ และไมทําหมัน จะมีความเสี่ยงตอการ
เกดิความผดิปกตทิีเ่กีย่วของกบัอวยัวะของระบบสืบพันธ ุเชน การเกิด
ฝหนองที่ตอมลูกหมากในสุนัขเพศผู การติดเชื้อที่เนื้อเยื่อเตานม
จนเกิดฝหนอง การเกิดมดลูกอักเสบในสุนัขเพศเมีย
 “ปวด บวม แดง รอน” สี่คําน้ี เปนคําจํากัดความแบบส้ัน
ทีเ่จาของสตัวสามารถจดจําไดงาย อธบิายเพิม่เตมิในทางการแพทยได 
คือ เชื้อกอโรคซึ่งสวนใหญเปนเชื้อแบคทีเรียเขาไปยังใตชั้นผิวหนัง
แลวเกิดการเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนขึ้นจนทําใหเกิดการอักเสบ 
รางกายสัตวจะแสดงอาการผิดปกต ิคอื บาดแผลและบริเวณโดยรอบ
จะบวมมีสีแดงข้ึนหรือเนื้อเยื่อเปลี่ยนเปนสีมวงคลํ้า ขนหลุดรวง 
มีหนองไหลออกมา สงกลิ่นเหม็นดังรูปที่ 1 สัตวแสดงพฤติกรรม
ชอบเลียบริเวณดังกลาว หากสัมผัสแลวจะรูสึกรองเจ็บปวดลําตัว
หรือบาดแผลได ทานอาหารลดลง และอาจมีไขสูงรวมดวยทั้งนี้ 
ในบางรายท่ีรางกายไมสามารถกําจดัเชือ้โรคออกได หรอืปลอยทิง้ไว
โดยไมไดรักษา จะสงผลใหเกิดการติดเชื้อจากบาดแผลเขาสู 
กระแสเลือด สัตวจะมีอาการชอค เกิดอันตรายถึงชีวิตได

“ดูแลและปองกัน” ความสําคัญที่ควรใสใจ
 เราสามารถปองกันการเกิดแผลติดเชื้อฝหนองไดงายๆ 
โดยไมใหสัตวกัดหรือขวนกัน ระมัดระวังไมใหสัมผัสกับวัตถุที่มี

ปลายแหลมคมซ่ึงมคีวามเสีย่งใหเกิดบาดแผล หรอืสดูดมสิง่สกปรก
เขาไป ในการรักษามีหลักการสําหรับฝหนองที่แตกบริเวณผิวหนัง 
คือ เปดระบายหนองและลางทําความสะอาด ดังนั้น หากสัตวเล้ียง
มีบาดแผลเกิดขึ้น ไมวาจะขนาดเล็กหรือใหญ หามชะลาใจเด็ดขาด
มีหลักการเบ้ืองตนที่ทําไดงายๆ ที่บานในกรณีที่ฝแตกออกเห็น
หนองไหลออกมา คอื ลางบาดแผลดวยนํา้เกลอืเพือ่ลดปรมิาณเช้ือโรค 
และใสยาฆาเช้ือท่ีเหมาะสม เชน โพวโิดนไอโอดีน ทีบ่าดแผล เปนแผลสด
ที่มีเลือดไหลใหเจาของนําผากอซปลอดเช้ือกดบริเวณบาดแผลไว 
5-10 นาท ีเพือ่หามเลอืด รวมทัง้ปลอกคอกันเลยีใหแกสตัว เนือ่งจาก
หากมีการเลียบริเวณดังกลาวจะเพ่ิมความเส่ียงตอการนําเชื้อโรค
เขาไปยังบาดแผลเพ่ิมมากข้ึนจากนั้นปรึกษาสัตวแพทยเพื่อใหการ
รักษาท่ีเหมาะสม อาทิเชน การใหยาปฏิชีวนะฆาเช้ือโรค หรือใหยา
ลดอาการบวมอักเสบ หรือใหการวิจัยฉัยหาสาเหตุเพิ่มเติมในรายที่
สงสัยวามีฝหนองที่อวัยวะภายในรางกาย
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 ปจจบุนัประเทศไทยและตางประเทศมีผูเลีย้งสนุขัและแมว
จํานวนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหมีประชากรของสุนัขและแมวเพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่องทั้งกลุมสัตวเลี้ยงที่มีเจาของและกลุมสัตวเลี้ยงท่ีไมมี
เจาของหรือสุนัขและแมวจรจัด1-3 การเพ่ิมขึ้นของประชากรสุนัข
และแมวน้ี หากขาดการจัดการท่ีดแีละเหมาะสมจะทําใหเกดิปญหา
ตางๆ ตามมา โดยเฉพาะอยางยิง่การแพรกระจายของโรคพิษสนุขับา
และโรคสัตวสูคนอื่นๆ ซึ่งกําลังเปนปญหาและเปนอันตรายรายแรง
ตอระบบสาธารณสุขในปจจุบนั ดวยเหตนุีท้าํใหมคีวามจาํเปนตองมี
การควบคุมประชากรอยางตอเนื่องในสุนัขและแมวทั้งสองกลุม
โดยวิธกีารควบคุมจาํนวนประชากรของสุนขัและแมวทีไ่ดรบัความนยิม
ในปจจุบันคือการทําหมันทั้งเพศผูและเพศเมีย
 การทําหมันในสุนัขและแมวเปนวิธีการควบคุมประชากร
ที่เปนที่นิยมมาเปนเวลานาน โดยปกติแลวการทําหมันในสุนัขจะมี
วิธีที่แตกตางจากการทําหมันในมนุษย ซึ่งจะทําการผูกทอนําอสุจิ
ในเพศชายหรือผูกทอนําไขในเพศหญิง ทําใหในรางกายทั้งเพศชาย
และเพศหญิงที่ผานการทําหมันยังคงสามารถสรางฮอรโมนเพศ
ไดตอไป โดยฮอรโมนเพศที่สําคัญไดแก ฮอรโมนเทสโทสเตอโรน 
(Testosterone) สาํหรับเพศชาย และฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) 
สําหรับเพศหญิง ในขณะที่สุนัขและแมวน้ันจะมีวิธีการทําหมันท่ี
แตกตางกนัออกไป โดยในสนุขัหรอืแมวเพศผูและเพศเมียนัน้ จะไดรบั
การผาตดัเอาอณัฑะหรอืรงัไขออกทัง้หมด ดงันัน้ภายหลังการทําหมนั
จะสงผลทาํใหทัง้สนุขัและแมวทีผ่านการทําหมนัจะไมสามารถสราง
ฮอรโมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอรโมนเอสโตรเจนไดอกีตอไป ซึง่การ

เหตุใดจึงตองตรวจหัวใจและสุขภาพเปนประจํา 
ภายหลังการทําหมันสัตวเลี้ยง?

ขาดฮอรโมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอรโมนเอสโตรเจนภายหลังการ
ทาํหมนันีเ่อง ทีส่งผลกระทบตอการทาํงานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย
ใหทํางานผิดปกติไป

การขาดฮอรโมนเพศสงผลอยางไรตอรางกาย ?
 มีการศึกษามากมายท้ังในสัตวทดลองและในมนุษย
ถึงผลกระทบของการขาดฮอรโมนเทสโทสเตอโรน หรือฮอรโมน
เอสโตรเจนตออวัยวะตางๆ ในรางกาย โดยพบวาการลดลงของ
ฮอรโมนเทสโทสเตอโรน หรือฮอรโมนเอสโตรเจนจะสงผลใหเกิด
โรคอวน และโรคเบาหวานตามมาได4 นอกจากน้ีการศึกษาใน
หนูทดลอง และในมนุษยยังพบวาการขาดฮอรโมนเทสโทสเตอโรน
หรอืฮอรโมนเอสโตรเจนยังทําใหเกดิปญหาตอหวัใจ และหลอดเลือด
ซึง่พบวาทาํใหหวัใจมีการทาํงานบีบตวัลดลง, เซลลหวัใจผลติพลังงาน
ไดนอยลงและมีการตายเพ่ิมมากข้ึน, หลอดเลือดมีการแข็งตัว
ซึ่งทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูง และยังกระตุนใหหัวใจมีการ
ทํางานท่ีเร็วและทํางานหนักมากข้ึนเน่ืองจากการขาดฮอรโมนเพศ
จะรบกวนสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติใหเสียไป นอกจากน้ี
การศกึษาในสัตวทดลองยงัพบอกีวาการขาดฮอรโมนเทสโทสเตอโรน
หรอืฮอรโมนเอสโตรเจนจะโนมนาํใหเกดิภาวะความจําเสือ่ม เนือ่งจาก
แขนงของเสนประสาทในสมองจะลดนอยลง ดังนั้นจะเห็นวาการ
ขาดฮอรโมนเพศจะสงผลตอการทํางานของหัวใจ หลอดเลือด และ
สมองในเวลาตอมานั่นเอง5, 6
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 อยางไรก็ตามการศึกษาในสนุขัทดลองยงัมขีอมลูทีค่อนขาง
จํากัด ยังไมมีการศึกษาถึงผลของการขาดฮอรโมนในสุนัข และแมว
ทั้งเพศผู และเพศเมียตออวัยวะตางๆ มากนัก แตอยางไรก็ตาม
ในระยะ 10 ปหลังมานี้ไดเริ่มมีการศึกษาถึงผลของการทําหมัน
ตออวัยวะตางๆ มากขึ้นการศึกษาท่ีผานมาในสุนัขเพศผูพบวา
ฮอรโมนเทสโทสเตอโรนในกระแสเลือดจะลดลงภายหลังการทาํหมนั
ไปแลว 1-6 เดือน7, 8  โดยการศึกษาในสุนัขเพศผูพบวาการทําหมัน
จะทําใหหัวใจมีการทํางานที่ลดลง, คลื่นไฟฟาหัวใจ (Electrocar-
diogram) ผดิปกตไิป โดยจะมรีะยะ QT interval ทีเ่พิม่ขึน้, มอีตัรา
การเตนของหัวใจที่ลดลง (Decrease heart rate) ทั้งนี้เนื่องจาก
เซลลกลามเน้ือหัวใจจะมีความไวในการสงกระแสไฟฟาลดลง 
ซึ่งเกิดจากการขนสงโพแทสเซียม (Potassium; K) ในเซลล
กลามเนื้อหัวใจผิดปกติไปโดยการศึกษาที่ผานมาพบวา สุนัขเพศผู
ที่มีฮอรโมนเทสโทสเตอโรนลดลง จะสงผลใหมีการลดลงของ
ชองทางเขา-ออกของโพแทสเซียม (Decrease potassium channel) 
ทําใหโพแทสเซียมภายในเซลลหัวใจไหลออกจากเซลลไดลดลงใน
ระยะพัก (Repolarization) สงผลใหเกิดการตอบสนองของการ
สงกระแสไฟฟาและการทํางานของเซลลกลามเนื้อหัวใจลดลง
ในทีส่ดุ9 ซึง่หากปลอยไวเปนเวลานานโดยไมไดรบัการแกไขจะสงผล
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ทําใหเกิดภาวะท่ีเรียกวา “Cardiorenal syndrome (CRS)” 
โดยจะสงผลใหไตมีการทํางานที่ลดลงและเกิดภาวะไตวาย 
(Renal failure) ตามมาไดในที่สุด10

ขอแนะนําในการดูแลสัตวเลี้ยงภายหลังจากการทําหมัน 
 แมวาจะมีขอมูลการศึกษาถึงผลกระทบของการทําหมัน
ตออวัยวะตางๆ ของสุนัข และแมวคอนขางนอย แตเพื่อเปนการ
เฝาระวังถึงผลของการทําหมันที่อาจสงผลตอสุขภาพของสุนัขเอง 
จงึมขีอแนะนาํวาควรนาํสนุขัมาตรวจสุขภาพประจําอยางสมํา่เสมอ
อยางนอยปละ 1 ครัง้ เชน ตรวจระดับไขมนัในเลอืด ตรวจการทํางาน
ของระบบหัวใจและหลอดเลือด และตรวจการทํางานของไต เปนตน 
เพือ่เปนการเฝาระวงัและตดิตามการทํางานของอวัยวะในระบบตางๆ 
เหลานี้ในรางกายของสุนัขและแมวที่ทําหมันใหเปนปกติอยูเสมอ 
ตลอดจนสามารถทําการรักษาหรือปองกันไดอยางทันทวงที
หากตรวจพบความผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อที่สัตวเลี้ยงของเราจะได
มีอายุที่ยาวนานและอยูกับครอบครัวเราไดนานที่สุด

“ดังนั้น...ถึงเวลาหรือยังที่เราจะพาสัตวเลี้ยงที่เรารักมาตรวจ
สุขภาพอยางสมํ่าเสมอหลังการทําหมัน?”

การลดลงของฮอรโมนเทสโทสเตอโรน
การลดลงฮอรโมนเอสโตรเจน หัวใจมีการทํางานลดลง ?
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โรคตายเดือนในปลานิล :
ผลกระทบตอการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชัง

 ผศ.น.สพ.ดร. รัชต ขัตติยะ
 คลินิกสัตวนํ้า ภาควิชาคลินิกสัตวบริโภค

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : rutch.k@cmu.ac.th

 ในชวงที่ผานมา ตั้งแตปลายป พ.ศ 2559 ถึงปจจุบัน 
มีรายงานปลานิลตายจํานวนมากอยางผิดปกติ โดยไมตอบสนอง
ตอการรักษาหรือการจัดการใดๆ ในเขตภาคกลางและตะวันตก
ของประเทศไทย ซึ่งมีการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังปริมาณมาก 
จากการตรวจพิสูจนพบวาปลาปวยจากการติดเชื้อไวรัสชนิดใหม
ซึ่งมีการระบาดกอนหนานี้ในประเทศอียิปต โคลัมเบีย เอกวาดอร 
และอิสราเอล

 โรค Tilapia lake virus (TiLV) หรือมีชื่อเรียกในกลุม
เกษตรกร วา “โรคตายเดือนในปลานิล” ซึ่งไดชื่อจากอายุปลา
ที่เริ่มตายหลังขนสงจากฟารมเพาะเล้ียงอนุบาลและนํามาเลี้ยง
ในกระชังหรือบอดิน เมื่ออายุ 1 เดือน เกิดจากเช้ือไวรัสในกลุม 
Orthomyxoviridae เปนอารเอน็เอไวรัสลกัษณะ single-strand RNA 
จํานวน 10 genomic segments โดยพบวาลําดับสารพันธุกรรม
ของไวรัสที่พบในประเทศไทยคลายคลึงกับไวรัสที่พบในประเทศ
อิสราเอล การติดตอสามารถติดตอระหวางตัวสัตวโดยตรง (direct 
horizontal transmission) โดยพบวาเชื้อไวรัส TiLV จะหลุด

ภาพท่ี 1 ปลาปวยจากโรค Tilapia lake virus อายุลงกระชัง 1 เดือน

มากับเมือกจากผิวหนังของปลาท่ีติดเช้ืออยางไรก็ตาม สามารถ
พบเชื้อไวรัสไดในไขปลา ตัวออน และลูกปลา พบวาความเครียด
ทั้งจากการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมหรือการขนสง 
สามารถเหนี่ยวนําใหเกิดโรคได

 อาการแรกเร่ิม มักเกิดกับปลาที่นํามาลงเลี้ยงในกระชัง
หรือบอดินท่ีอายุประมาณ 2-4 สัปดาห ปลาจะแสดงอาการไมกิน
อาหาร แยกตัวออกจากฝูงและลอยตัวบริเวณผิวนํ้า ลักษณะลําตัว
ซีดอยางผิดปกติ มีรอยแผลถลอก ตกเลือดกระจายท่ัวไป เกล็ดตั้ง 
ทองบวม และตาโปนท้ัง 2 ขาง อตัราการตายประมาณ 3 % ตอวัน 
ติดตอกันมากกวา 3 วัน โดยปลาเริ่มตาย 4-12 วันหลังติดเช้ือ 
และตายสงูสดุภายใน 14 วนั อตัราการตายรวมสะสมสูงถงึ 20-90 %  
ในปลาเล็ก และ 9% ในปลาขนาดใหญ บอยครั้งที่พบการติดเชื้อ
แทรกซอนจากแบคทีเรีย เชน Flavobacterium, Aeromonas 
และ Streptococcus รวมถึงปรสิตภายนอกกลุมปลิงใส และเห็บ
ระฆัง
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ภาพที่ 2 ลักษณะภายนอก พบลําตัวซีด มีรอยตกเลือด ทองบวม ตาโปน  ฝาปดเหงือกตกเลือดชํ้า 
ถาไมมีการติดเชื้อแทรกซอนจะไมพบลักษณะแผลหลุมหรือครีบกรอน

 ลักษณะของอวัยวะจากการผาซาก พบตับซีดขยายโต 
มนีํา้ในชองทอง บอยครัง้มกัพบมาม และไตสวนหนาบวมขยายอักเสบ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดการติดเชื้อแทรกซอนจากแบคทีเรีย
สมองพบการบวม อักเสบรวมกับเลือดออกจนเห็นเปนสีชมพู 
ลักษณะทางจุลพยาธิสภาพ พบวาตับและสมองเกิดการอักเสบ 
พบ eosinophilic intracytoplasm inclusion bodies และ 
syncytial hepatitis ที่ตับโดยอวัยวะดังกลาวไวรัสจะเพิ่มจํานวน
ในอวัยวะที่มีรอยโรค

 การตรวจวินิจฉัย สามารถยืนยันผลบวกตอเชื้อไวรัสได
โดยอณูชีววิทยา สามารถสงตรวจไดที่ คลินิกสัตวนํ้า หนวยชันสูตร
โรคสตัว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม อยางไรก็ตาม
เนื่องจากสารพันธุกรรมของไวรัส TiLV เสื่อมสลายงาย ดังนั้นควร
ใชปลามีชีวิตที่ยังแสดงอาการปวย เพื่อทําการชันสูตรตอไปโดย
ควรมบีนัทกึประวตักิารตาย การกินอาหารและคุณภาพนํา้ เพือ่ชวย
ประกอบการวินิจฉัยโรค

 การรักษา ไมสามารถทําการรักษาได เนือ่งจากเปนสาเหตุ
เกิดจากไวรัส ดังน้ันการใชยาปฏิชีวนะไมสามารถแกไขปญหาได 
เปนเพยีงลดตดิเชือ้แทรกซอนจากแบคทเีรียเทานัน้และยงัเหนีย่วนาํ
ใหแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะไดในอนาคต เนื่องจากพบวาปลาปวย
ทีร่อดชวีติสามารถมีชวีติตอไปได ดงัน้ันการใชวติามนิ หรอืสารเสริม
อื่นๆ เพื่อกระตุนภูมิคุมกัน อาจชวยบรรเทาการสูญเสียได

 การปองกันโรคที่ดีที่สุดคือการทําวัคซีน แตปจจุบันยังอยู
ในขั้นตอนการพัฒนาวัคซีน ยังไมมีขายในเชิงการคา อีกวิธีที่ชวย
ลดปญหาไดตองซ้ือลูกปลาที่แข็งแรง ไมมีประวัติการปวยโรค TiLV 
ในฟารมพอแมพันธุหรืออนุบาลมากอน และเวนลงลูกปลาใหม 
ในกรณทีีบ่รเิวณขางเคยีงเกดิการระบาดของโรค การกาํจัดปลาตาย

โดยนาํข้ึนมาฝงกลบหรอืเผาบนบก ไมโยนปลาปวยหรอืตายลงในแหลงนํา้
เพราะเปนแหลงเชื้อโรคติดยังตัวอื่นได การควบคุมการเคล่ือนยาย
สัตวนํ้าที่ตองมาจากแหลงท่ีปลอดโรค ไมเกิดความเครียดระหวาง
การขนสง

 จากผลกระทบขางตน เกษตรกรท่ีเลีย้งปลานลิแดงในกระชัง
ตองคาํนงึถึงตนทนุการเล้ียง และความเส่ียงวาสามารถอยูในจดุคุมทนุ
หรือไม ยกตัวอยางเชน นําปลานิลแดงลงเล้ียงในกระชัง 3,000 ตัว 
ตัวละ 8 บาท เทากับตนทุนคาลูกปลารวม 24,000 บาท เกิดโรค 
TiLV ตาย 70 % เทากับขาดทุนตนทุนคาลูกปลาถึง 16,800 บาท 
แมวาอาจมีการชดเชยจากฟารมลูกปลาอนุบาล แตเกษตรกรยังคง
สูญเสียอาหารในชวงเดือนแรก ระยะเวลาท่ีตองเลี้ยงปลาในกระชัง
ที่นานขึ้น โอกาสการติดเชื้อแทรกซอนจากปรสิตและแบคทีเรีย
เพิ่มขึ้น ขนาดปลาท่ีไมสมํ่าเสมอไมสามารถจับขายไดในคร้ังเดียว 
ไมสามารถวางแผนในการลงเล้ียงปลาเพื่อลดความเส่ียงจากการ
เปลีย่นแปลงของคุณภาพน้ําได การแกไขปญหาระยะยาวตองคํานึงถงึ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ของฟารม การซื้อ
ลกูปลาจากฟารมทีเ่ช่ือถอืได การกาํจดัปลาปวยหรอืตายโดยการฝงกลบ 
ควรนํามาใชอยางเขมงวดอยางจริงจัง
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ภาพที่ 3 ภาพอวัยวะภายในชองทองปลาปวย ตับซีด ขยายใหญ ไมพบอาหารในลําไส

ภาพท่ี 5 การกําจัดปลาตายโดยโยนท้ิงในแมนํ้าหรือแหลงนํ้าธรรมชาติ เปนสาเหตุหนึ่งในการแพรกระจายเช้ือไวรัสใหเร็วขึ้น

ภาพท่ี 4 ลักษณะจุลพยาธิวิทยาของตับ พบ Syncytial hepatocytes and degenerative hepatitis (ลูกศร)
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มารูจัก...
โรคอหิวาตสุกรแอฟริกา (African Swine fever)

น.สพ. กิตติกร บุญศรี
หนวยชันสูตรโรคสัตว

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kittikorn.boonsri@cmu.ac.th

 สวสัดคีรบัวนันีม้โีรคตดิตอสาํคญัในสกุรอกีโรคหนึง่มาแจง
ใหทราบ ซึง่กอนหนานีค้วามเปนไปไดในการเกิดโรคนีใ้นประเทศไทย
แทบจะเปนไปไมไดเลย เนือ่งจากพ้ืนทีเ่กดิโรคจะเกิดอยูทวปีแอฟรกิา
ทําใหโอกาสที่จะเขามาในประเทศไทยมีนอย แตเมื่อเวลาผานไป
ปรากฏวาโรคดังกลาวใกลจะเขามาในประเทศไทยแลว (รูปที่ 1) 
จึงจําเปนที่เราควรจะมีความรู และเขาใจโรคอหิวาตสุกรแอฟริกา
กันครับ

 โรคอหิวาตสุกรแอฟริกาเกิดจากเช้ือไวรัส African swine 
fever virus (ASFV) เปน DNA ไวรัสในวงศ Asfivirus เช้ือไวรัส
กอใหเกิดโรคติดตอรุนแรงในสุกรที่เลี้ยงในฟารม สุกรปาในยุโรป
และอเมริกา โดยพบวาสกุรปาแอฟรกิาจะตดิเชือ้แบบไมแสดงอาการ
และเปนแหลงรังโรคของเช้ือนี้ นอกจากน้ียังพบวาพาหะนําโรค
ที่สําคัญคือ เห็บ ในจีนัส Ornithodoros (รูปที่ 2) ซึ่งอาศัยในรัง
ของสุกรปาแอฟริกาเปนโฮสตตามธรรมชาติของโรคนี้ และเช้ือก็
สามารถอยูในตัวเห็บไดนาน

 สัตวจะไดรับเชื้อโดยการสัมผัสโดยตรงกับสุกรที่ปวย 
การกนิเนือ้ของสกุรทีป่วย โดยพบวาเชือ้ไวรสั AFSV สามารถอยูในเนือ้
หรือชิ้นสวนสุกรดิบไดนาน 3-6 เดือน การถูกเห็บท่ีเปนพาหะกัด 
หรือ การปนเปอนจากวัตถุที่เปนพาหะนําเชื้อโรค เชน ฟารม หรือ
โรงเรือน ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชหรือเสื้อผาหลังจากสุกร
ไดรับเช้ือไวรัสเขาไปจะแสดงอาการของโรคภายใน 4-19 วัน 
โดยหากเกิดอาการปวยแบบเฉยีบพลนัจะพบ สกุรมไีขสงู ไมกนิอาหาร 
ไมยอมเคลือ่นไหว ปวดทอง พบจํา้เลอืดออกท่ีปลายห ูหาง ปลายขา 
ผวิหนงับรเิวณทองและหนาอก (รปูท่ี 3) แสดงอาการทางระบบประสาท 
ทองเสียบางครั้งจะพบถายเปนเลือด พบการแทง ในสุกรท่ีเลี้ยง
ในฟารมพบวาอัตราการตายอาจสูงไดถึง 100% 

รูปที่ 1 แสดงการพบโรคอหิวาตสุกรแอฟริกาในป ค.ศ. 2005, 
2010 และ 2018

รูปที่ 2 แสดงเห็บ ในจีนัส Ornithodoros โฮสตตามธรรมชาติ
ของเช้ือไวรัส ASFV (ภาพโดย FAO)
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รูปท่ี 3 จุดเลือดออกที่ผิวหนังทองและปลายขา (ภาพโดย FAO)

รูปท่ี 4 มามโตจากการคั่งเลือด (ภาพโดย FAO)

 สุกรที่ปวยและเสียชีวิตจะพบรอยโรคเลือดออกรุนแรงในตอมนํ้าเหลืองของตับ ระบบทางเดินอาหาร และไต พบจุดเลือดออก
ขนาดเล็กที่ไต มามโตจากการคั่งเลือด (รูปที่ 4) นอกจากนี้ยังพบการบวมนํ้าและจุดเลือดออกที่ผิวหนังรวมทั้งในอวัยวะภายในตางๆ 
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 ขอมูลเพิ่มเติม และการตรวจวินิจฉัยโรคสามารถสอบถาม
ไดทีห่นวยชันสตูรโรคสตัว 053-948041 หรอื ID Line: vet_diag ครบั

บรรณานุกรม 
อรพันธ ภาสวรกุล. มาตรการเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตสุกร
 อัฟริกันสําหรับประเทศไทยสืบคนจากhttp://tsva.or.th
OIE. African swine fever. สืบคนจาก https://www.oie.int/
 fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_
 World/docs/pdf/Disease_cards/AFRICAN_SWINE_
 FEVER.pdf
FAO. Recognizing African swine fever A field manual. 
 สบืคนจาก http://www.fao.org/docrep/004/X8060E/
 X8060E00.HTM

 สุกรที่สงสัยปวยดวยโรคโรคอหิวาตสุกรแอฟริกา ใหเก็บ
ตัวอยางในชวงแรกของการปวยโดยเก็บเลือดท่ีผสมสารกันการ
แข็งตวัของเลอืด หรือในสกุรทีต่ายใหเกบ็มาม ตอมนํา้เหลอืง ทอนซลิ 
และไต เพือ่สงตรวจทางหองปฏบิตักิารอณชูวีวทิยาดวยวธิปีฏกิริยิา
ลูกโซพอลิเมอเรส (Polymerase chain reaction; PCR) ซึ่งใหผล
ในการตรวจที่รวดเร็วและแมนยํา

 โรคอหิวาตสุกรแอฟริกา ในปจจุบันยังไมมีวัคซีนสําหรับ
ปองกันโรค และที่สําคัญเมื่อปวยแลวไมสามารถรักษาไดดังนั้นการ
ปองกันโรคจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดข้ึน
จากการโรคน้ี ภาครัฐจึงควรมีมาตรการในการนําเขาสุกรและเนื้อ
และผลิตภัณฑจากสุกรที่เขมงวดโดยเฉพาะจากประเทศท่ีมีการ
ระบาดของโรค นอกจากน้ีในสวนของฟารมเลี้ยงสุกรเองก็ตองมี
มาตรการการปองกันเชื้อโรคเขาสูฟารมที่เขมงวดเชนกัน เพราะมี
การคาดหมายกันวาหากโรคอหิวาตสุกรแอฟริกาเขามาในบานเรา
แลวความสูญเสียที่เกิดขึ้น อาจคลายกับการระบาดของไขหวัดนก
ในป พ.ศ. 2547 กันเลยทีเดียว
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