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จะแสดงอาการปวยอยางรุนแรงและเสียชีวิต นอกจากนี้เชื้อไวรัสมีความทนทาน
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 เมือ่ทานไดอานหวัขอของบทความน้ีแลวหลายๆ ทานอาจ
จะมีขอสงสัยวาในสุนขันัน้สามารถปวยเปนโรคหัวใจไดเชนเดียวกับ
คนเราหรือ และสุนัขที่รักของทานน้ันจะมีโอกาสปวยเปนโรคนี้
ไดหรอืไม โรคน้ีมสีาเหตจุากอะไร และเมือ่ตรวจพบวาสนุขัของทาน
ปวยเปนโรคนีแ้ลวจะตองไดรบัการรกัษาและดูแลอยางไร บทความนี้
จงึเขียนข้ึนเพ่ือบอกเลาขอมลูเก่ียวกับโรคล้ินหัวใจไมทรัลเส่ือมในสุนขั 
โดยเนื้อหาจะประกอบดวยอุบัติการณและสาเหตุของการเกิดโรค 
พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคอาการแสดงท่ีจะพบได การตรวจ
วินิจฉัยทางคลินิก การรักษาการพยากรณโรคและขอแนะนําในการ
ดูแลสุนัขปวย

อุบัติการณการเกิดโรค
 โรคลิ้นหัวใจไมทรัลเสื่อม (Degenerative mitral valve 
disease หรือ Mitral endocardiosis) เปนโรคหวัใจภายหลังกําเนดิ 
(Acquired heart disease) ที่สามารถพบไดกวา 75% ของสุนัข
ที่ปวยดวยโรคหัวใจ สามารถตรวจพบโรคน้ีไดทั้งในสุนัขเพศผู และ
เพศเมียพนัธุแท และพนัธุผสม สนุขัพนัธุเลก็ และพนัธุกลางมคีวามเส่ียง
ในการเปนมากกวาสุนัขพันธุใหญสามารถเร่ิมตรวจพบการเส่ือม
ของลิ้นหัวใจไมทรัลไดในสุนัขวัยกลางหรือยางเขาสูวัยชรา และพบ
ไดมากในสุนัขที่มีอายุมาก นอกจากนี้ยังพบวาในบางสายพันธุ เชน
ในพันธุ คาวาเลียร คิง ชาลส สแปเนียล (Cavalier King Charles 
Spaniels) และ ดัชชุน (Dachshunds) นั้นสามารถถายทอด
ความผิดปกตินี้มาทางพันธุกรรมจากรุนสูรุ นได และสามารถเร่ิม
ตรวจพบการเสื่อมของลิ้นหัวใจไมทรัลไดแมอายุยังนอย

สาเหตุของการเกิดโรค
 สาเหตกุารเปนทีแ่ทจรงินัน้ยงัไมเปนทีแ่นชดั คาดวาเกดิจาก
ความผิดทางปกติพันธุกรรมที่ทําใหเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจมีความผิดปกติ 
สงผลใหลิ้นหัวใจเสื่อมไวกวาสุนัขทั่วไป หรือจากการเส่ือมสภาพ
ไปตามการทํางานของลิน้หวัใจทีจ่ะแปรผนัตามอตัราการเตนของหวัใจ 
และอายุขัยที่มากขึ้นของสุนัขหรืออาจเกิดจากปจจัยอื่นท่ีสงผล

อ.สพ.ญ.ดร.ประภาวดี ไพรินทร 
 ภาควิชาชีวศาสตรทางสัตวแพทยและสัตวแพทยสาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : prapawadeevet60@hotmail.com

ใหลิ้นหัวใจเส่ือมไวเชนการติดเช้ือท่ีผิวของเน้ือเยื่อล้ินหัวใจจาก
กระแสโลหิตโดยสวนมากเกิดจากเช้ือแบคทีเรียท่ีสะสมอยูภายใน
ชองปากของสุนัขท่ีมีปญหาโรคปริทันต (Periodontal disease) 
รวมกับการมีหินปูนสะสม หรือจากการท่ีสุนัขไดรับการทําฟน
ในขณะท่ีชองปากมีแผลอักเสบอยู ซึ่งภูมิตานทานรางกายที่ตํ่า 
จะทาํใหเกดิการตดิเชือ้เขาสูแผลในชองปากและกระแสเลอืดไดงาย
สงผลทําใหลิน้หวัใจตดิเชือ้และอกัเสบ จนทาํใหเกดิโรคลิน้หวัใจอกัเสบ 
(Valvular endocarditis) สงผลใหเกดิการบวม หนาตวัของล้ินหัวใจ 
และเกิดความเสื่อมของลิ้นหัวใจในที่สุด

พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค
 การเปลีย่นแปลงทางพยาธสิภาพของลิน้หวัใจหลงัจากเกดิ
ภาวะลิ้นหัวใจไมทรัลเสื่อมนั้นจะพบวาบริเวณลิ้นหัวใจไมทรัล
(Mitral หรือ bicuspid valves) ที่กั้นระหวางหัวใจหองบน และ
หัวใจหองลางซายจะมีการเปล่ียนแปลงแบบคอยๆ เปน คอยๆ ไป 
โดยจะมีการเปล่ียนแปลงลักษณะโครงสรางของลิ้นหัวใจจากแผน
แบนๆ เปนลกัษณะท่ีมกีารหนาตัว ไปจนถงึเปนปุมกอนและยาวขึน้
เมื่อเกิดการหนาตัวและยืดยาวออกของล้ินหัวใจไมทรัลจะทําให
ลิ้นหัวใจปดไดไมสนิทดังเดิม สงผลใหเกิดภาวะลิ้นหัวใจไมทรัลรั่ว
(Mitral valve regurgitation) (รูปที่ 1) และพบวากวา 30% 
ของสุนขักลุมนีจ้ะมีการพัฒนาของโรคสูภาวะหัวใจหองซายลมเหลว 
(Left sided congestive heart failure) ได โดยจะพบวาในขณะที่
หัวใจบีบตัวจะมีเลือดบางสวนไหลยอนกลับจากหัวใจหองลางซาย
ขึน้ไปยงัหองบนซายแทนทีจ่ะไหลออกสูหลอดเลอืดแดงใหญทีส่บูฉดี
เลือดไปเลี้ยงอวัยวะตางๆ ในรางกายทั้งหมด ทําใหปริมาณเลือดที่
สงไปเลี้ยงรางกายลดลงเมื่อเวลาผานไปความผิดปกติของลิ้นหัวใจ
จะเพ่ิมขึ้นทําใหพบการขยายใหญขึ้นของรูรั่ว เกิดการไหลยอนกลับ
ของเลือดขึ้นไปสะสมที่หัวใจหองบนซายมากจนความดันในหัวใจ
หองบนเพิ่ม ทายท่ีสุดจะเกิดการขยายขนาดของหัวใจทั้งหองบน
และหองลางซายจากปริมาณเลือดที่คอยๆ สะสมนั่นเอง (รูปที่ 2)  
ในระยะนีป้รมิาณเลอืดทีส่งไปเล้ียงรางกายจะลดลงมากข้ึน รวมกบั
การเพ่ิมข้ึนของของเหลวภายในปอดท่ีเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ
ความดนัภายในหวัใจหองบนซาย และหลอดเลือดภายในปอดซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอสขุภาพในการดําเนนิชีวติของสนุขัหากสุนขัไมไดรบั
การรักษาอาจจะนําไปสูภาวะหัวใจลมเหลว (Heart failure) หัวใจ
เตนผิดจังหวะ (Arrhythmia) และเสียชีวิตในที่สุด

จะทำอยางไรเมื่อนองหมาแสนรักจะทำอยางไรเมื่อนองหมาแสนรัก
ปวยเปนโรคลิ้นหัวใจไมทรัลเสื่อมปวยเปนโรคล้ินหัวใจไมทรัลเส่ือม
จะทำอยางไรเมื่อนองหมาแสนรัก
ปวยเปนโรคลิ้นหัวใจไมทรัลเส่ือม
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อาการแสดง
 ระดับการแสดงอาการของสุนัขท่ีเปนโรคลิ้นหัวใจไมทรัล
เสื่อมนั้นจะขึ้นอยู กับระดับความรุนแรงของขนาดรูรั่วนั่นเอง 
โดยสวนใหญแลวหากรูรัว่เกดิข้ึนไมมากนกั สนุขัจะไมแสดงอาการใดๆ 
ใหเห็น แตหากมีการเสื่อมของลิ้นหัวใจเพ่ิมขึ้นจะพบวารูรั่วจะเริ่ม
ขยายใหญข้ึน และอาจมีอาการตางๆ เกิดขึ้นได โดยสวนใหญแลว

รูปที่ 1 เปรียบเทียบลิ้นหัวใจไมทรัลระหวาง (A) หัวใจที่ลิ้นหัวใจ
ไมทรัลปกติ และ (B) หัวใจที่ลิ้นหัวใจไมทรัลเส่ือมเกิดการหนาตัว
ของลิ้นหัวใจทําใหลิ้นหัวใจปดไดไมสนิท และเกิดการรั่วภายหลัง
จากการบีบตัว ที่มาของภาพ : ดัดแปลงจาก Worldwide Results 
and Review of MitraClip : What Is the Future? by Darío 
Echeverri. M.D., F.A.C.C. https://healthdocbox.com/
Heart_Disease/73657127-Worldwide-results-and-review-
of-mitraclip-what-is-the-future.html

รูปที่ 2 เปรียบเทียบขนาดของหัวใจระหวาง (A) หัวใจที่ลิ้นหัวใจ
ไมทรัลปกติ และ (B) หัวใจที่ลิ้นหัวใจไมทรัลเสื่อมในระยะทายๆ 
จะพบการเปล่ียนแปลงโครงสรางของหัวใจ มกีารขยายขนาดของหัวใจ
ทัง้หองบนและหองลางซายอยางชัดเจน ทีม่าของภาพ : ดดัแปลงจาก 
https://www.epictrial.com/canine-heart-disease-treat-
ment-options

ตารางที่ 1 แสดงระดับความรุนแรงของโรคลิ้นหัวใจไมทรัลเสื่อมในสุนัขพันธุเล็กท่ีระยะ (Stage) ตางๆ ตาม ACVIM Guidelines 
(Atkins et al., 2009) ที่มาของภาพ : ดัดแปลงจาก https://www.epictrial.com/canine-heart-disease-treatment-options
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สนุขัทีเ่ปนโรคลิน้หวัใจไมทรัลรัว่ จะแสดงอาการใหเหน็ เชนเหนือ่ยงาย 
ออกกาํลงักายไมทนหากรุนแรงขึน้สนุขัจะออนแรง เหน่ือยงายแมจะ
อยูในชวงพัก หนามืดเปนลมบอยๆ ในขณะที่ตื่นเตน ดีใจพบอาการ
หายใจเร็วและถ่ีแมในขณะพัก หายใจลําบากหรือใชแรงมากในการ
หายใจ ไอ โดยอาการเหลานี้มีสาเหตุเกิดจากภาวะหัวใจลมเหลว
รวมกับมีการคั่งของของเหลวภายในปอด (Pulmonary edema) 
นั่นเองระดับความรุนแรงของโรคอางอิงจากขอตกลงถึงการวินิจฉัย
และรักษาโรคล้ินหัวใจไมทรัลเสื่อมตามขอตกลงของ American 
College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) ซึ่งแบง
ความรุนแรงออกเปน 4 ระยะใหญ (5 ระยะยอย) ประกอบดวย
ระดับ A-D รายละเอียดดังตารางท่ี 1

การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก
 การตรวจวินิจฉัยวาสุนัขของทานมีความเสี่ยง หรือปวย
เปนโรคลิน้หวัใจไมทรัลเสือ่มหรอืไมนัน้ มกีระบวนการตรวจวินจิฉยั
ที่สําคัญประกอบดวย
 1. ประวัติการเกิดอาการประวัติที่ไดจะบงบอกถึงระดับ
ความรนุแรงของโรคโดยประเมินไดจาก ACVIM Guidelines ระดบั 
A-D นั่งเอง
 2. การตรวจรางกายสุนัขที่เปนโรคลิ้นหัวใจไมทรัลเสื่อม
ระดบั B-D จะตรวจพบเสียงฟู (Murmur) บรเิวณตําแหนงของลิน้หวัใจ
ไมทรัล โดยระดับความดังชัดเจนของเสียงฟูนี้จะเพิ่มขึ้นตามระดับ
ความรุนแรงของโรค
 3. ภาพถายรังสีทรวงอก (Chest radiography, X-ray)
เพื่อดูการเปล่ียนแปลงโครงสรางของหัวใจวามีการขยายขนาดของ
หวัใจของบนและหองลางซาย หรอืมกีารค่ังของของเหลวภายในปอด
หรือไม (รูปที่ 3) 

รูปที่ 3 ภาพรังสีทรวงอกของสุนัขที่ลิ้นหัวใจไมทรัลรั่วแสดงการ
ประเมนิขนาดของหัวใจโดยการเปรียบเทยีบขนาดของหัวใจดวยวธิี
มาตราสวนกระดกูสนัหลงั (Vertebral heart score; VSH) พบการ
ขยายใหญของหัวใจโดยวัดคา VSH ได 14.5 vertebrae (คาปกติ 
< 10.5 vertebrae) รวมกับการขยายใหญของหองบนซาย (LA) 
ที่มาของภาพ : ดัดแปลงจากภาพรังสีทรวงอกของสุนัขที่มารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลสัตวบางกอกฮารท

รูปที่ 4 การบันทึกภาพหัวใจดวยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงแสดงการ
ไหลยอนกลับของเลือดจากหัวใจหองลางซาย (LV) ขึ้นมาปนกัน
ของเลือด (mosaic color) ในหัวใจหองบนขวา (LA) ผานลิ้นหัวใจ
ไมทรัลที่หนาตัวจนปดไดไมสนิท และเกิดการร่ัวภายหลังจากการ
บีบตัว ที่มาของภาพ : การบนัทึกภาพหัวใจดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง
ของสุนัขท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสัตวบางกอกฮารท

 4. การบันทึกภาพหัวใจดวยคลืน่เสยีงความถีส่งู หรอื การตรวจ
คลื่นเสียงสะทอนหัวใจ (Echocardiography) เพื่อดูรูปราง และ
การเปด-ปดของลิ้นหัวใจไมทรัลวาปกติหรือไมมีการหนาตัว และ
การรัว่ของลิน้หวัใจ มกีารขยายขนาดของหองหวัใจ การไหลเวียนเลือด 
(Hemodynamics) ภายในหวัใจและความสามารถของหัวใจในการ
สูบฉีดเลือดมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ซึ่งใชในการวิจัยฉัย 
ประเมนิผลการรกัษา รวมกบัใชในการประเมินการดาํเนนิไปของโรค
ตอไป (รูปท่ี 4) 
 5. การตรวจดวยคลืน่ไฟฟาหวัใจ (Electrocardiography) 
เพื่อดูวามีการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟาของหัวใจหรือไมเนื่องจาก
สุนัขที่เปนโรคลิ้นหัวใจไมทรัลเสื่อมจะมีการขยายขนาดของหัวใจ
ของบนซายจึงมีโอกาศเกิดไฟฟาหัวใจผิดจังหวะแบบ atrial 
fibrillation ได 
 6.การวัดคลื่นไฟฟาหัวใจตอเนื่อง (Holter recording)
ในสุนัขที่มีอาการวูบ เปนลมหมดสติ เมื่อตื่นเตนดีใจ สัตวแพทย
จะพิจารณาทําการวัดคล่ืนไฟฟาหัวใจตอเน่ืองเพ่ือตรวจหาระดับ
ความรุนแรงของภาวะไฟฟาหัวใจผิดจังหวะ เพื่อพจิารณาการใหยา
รักษาการเตนที่ผิดจังหวะของหัวใจตอไป
 7. การวดัความดนัเลอืด เพือ่ตรวจวาสนุขัมภีาวะความดัน
โลหิตสูงรวมดวยหรือไมเพื่อใชประกอบแนวทางการรักษาตอไป

การรักษา
 ในทางการแพทยนยิมทําการผาตดัซอมแซม (Vale Repair) 
หรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Valve Replacement) ที่เสื่อมใหแกผูปวย
ซึ่งวิธีนี้เปนการแกไขท่ีตรงจุดภายหลังจากที่ผูปวยไดรับการผาตัด
แกไขแลวหวัใจก็จะกลบัมาทาํงานไดตามปกต ิแตวธินีีย้งัไมเปนทีน่ยิม
แพรหลายในทางสัตวแพทยนัก อาจดวยขอจํากัดทางดานเทคนิก
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ขนาดของล้ินหัวใจเทียมที่มักจะใหญไมพอดีกับลิ้นหัวใจของสุนัข 
และท่ีสําคัญที่สุดคือคาใชจายในการผาตัดซึ่งมีราคาที่สูงมาก 
ดวยเหตุผลที่กลาวมาสัตวแพทยจึงมุ งเนนในการรักษาทางยา
เปนสําคัญโดยเปาหมายในการรักษาทางยาในปจจุบันนั้นเพ่ือจะ
ลดผลท่ีตามมาของการทํางานท่ีผดิปกติไปของหัวใจรวมกบัการทํางาน
ที่ผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดอันเนื่องมาจากภาวะล้ินหัวใจรั่ว 
โดยแนวทางการใหยาในสุนขัพันธุเลก็ท่ีเกิดภาวะโรคล้ินหัวใจเส่ือมน้ัน
สัตวแพทยที่ทําการรักษาจะพิจารณาชนิด และขนาดยาท่ีจะให
ตามอาการของโรคท่ีระยะตางๆ ตาม ACVIM Guidelines นั่งเอง 
โดยยาที่มีการใชบอยในการรักษาไดแก
 1. กลุมยาขับนํ้า ไดแก Furosemide, Spironolactone
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขับของเหลวสวนเกินที่สะสมอยูในปอด และ
สวนอื่น ๆ ในรางกายออกมา ทําใหปริมาณน้ําในรางกายลดลง 
ชวยลดอาการเหนื่อยและอาการบวมได
 2. กลุมยาขยายหลอดเลือดไดแกenalapril, ramipril, 
benazapril, pimobendan โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมระดับ
ความดันโลหิตใหอยูในระดับที่ใกลเคียงกับคาความดันปกติ ซึ่งจะ
ชวยใหหวัใจทาํงานไมหนกัจนเกินไป ทาํใหลิน้หวัใจทีม่คีวามผดิปกติ
ไมทวีความรุนแรงมากข้ึนและยังชวยชะลอการเปล่ียนแปลงของ
ขนาดหัวใจที่ตอบสนองตอการเกิดลิ้นหัวใจรั่วอีกดวย
 3. กลุมยาเพิม่การบบีตับตัวของหวัใจไดแก pimobendan, 
digoxin โดยจะใหในสุนัขรายทีต่รวจพบวามกีารบบีตัวของหัวใจนอย 
บีบไลเลือดไปยังสวนตางๆ ของรางกายต่ํากวาปกติ
 4. ยาอืน่ๆ เพ่ือแกไขปญหาเฉพาะเจาะจง เชน ยาทีใ่ชควบคมุ
การเตนของหัวใจผิดจังหวะ ยาลดความดันสูงในหลอดเลือดที่ปอด
ยาตานการแข็งตัวของเลือดภายในหัวใจเปนตน
 ทัง้นีก้ารใชยาในการรักษาโรคล้ินหวัใจร่ัวทีม่สีาเหตุจากการ
เสือ่มของลิน้หวัใจไมทรัลน้ันเปนเพยีงการบรรเทาอาการไมสามารถ
ทําใหหายจากโรคไดแตคาดหวังวาเมื่อสุนัขไดรับการรักษาท่ี
เหมาะสมแลวจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีระยะการอยูรอด 
(survival time) ที่ยาวนานกวาสุนัขปวยที่ไมไดรับการรักษา 
โดยสัตวแพทยที่ทําการรักษาจะมีการนัดเจาของใหนําสุนัขปวย
มาทําการตรวจรางกายเพ่ือประเมินการเปล่ียนแปลงโครงสราง 
และการทาํงานของหัวใจเพ่ือปรบัระดบัยาแกสนุขัแตละตวัใหเหมาะสม
กับระดับอาการของโรคตอไป

การพยากรณโรค
 การคาดการณความเปนไปไดในการดําเนินไปของโรคล้ิน
หัวใจไมทรัลเสื่อมรวมกับการรั่วของลิ้นหัวใจน้ันขึ้นอยูกับระดับ
ความรนุแรงของโรคในขณะท่ีสตัวแพทยตรวจวนิจิฉยัพบ โดยพบวา
ในสนุขัทีต่รวจพบความผิดปกตขิองโรคในระยะเร่ิมแรกน้ันอาจตรวจ
พบเพียงเสียงลิ้นหัวใจที่รั่ว (murmur) โดยยังไมมีการเปลี่ยนแปลง
ของขนาดหัวใจและปอด ในกรณีนี้สุนัขจะสามารถดํารงชีวิตอยูได
หลายป ในขณะที่สุนัขบางตัวตรวจพบเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของ
ขนาดหัวใจและปอด รวมกับอาการแสดงบางอยางดังที่กลาวมา
ขางตน หากเจาของไมพจิารณาใหสนุขัเขารบัการรกัษาอยางทนัทวงที 
อาจทําใหมีการพัฒนาดําเนินไปของโรคอยางรวดเร็ว และเขาสู

ระยะรนุแรงซึง่หากทําการรกัษาในระยะน้ีอาจไมทนัการณ มโีอกาส
ที่สุนัขจะเสียชีวิตสูง และถึงแมสุนัขจะไดรับการรักษาจนพนระยะ
วิกฤตแลวภายหลังจากนั้นสุนัขก็อาจมีชีวิตอยูไดอีกไมกี่เดือน 

ขอแนะนำ ในการดูแลสุนัขปวย
 จากท่ีกลาวมาแลววาการเปล่ียนแปลงของล้ินหัวใจภายหลัง
จากเกิดภาวะลิ้นหัวใจไมทรัลเส่ือมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบ
คอยๆ เปน คอยๆ ไป ขึ้นอยูกับตัวสุนัขแตละตัว โดยความไวในการ
พัฒนาไปของโรคจะข้ึนกับระยะเวลาในการตรวจวินิจฉัยพบ และ
การใหการรักษา ดังนั้นภายหลังจากท่ีสุนัขของทานไดรับการรักษา
ทางยาจากสัตวแพทยผูทําการรักษาแลว ทานเจาของควรมีความ
เขมงวดในการปอนยาอยางสมํ่าเสมอหลีกเลี่ยงการใหอาหารท่ีมี
รสเค็มมากเกินไปแกสุนัข และควรมีการตั้งนํ้าใหสุนัขของทาน
ไดกินอยางเพียงพอ มีการเฝาติดตามอาการ และพาสุนัขของทาน
มาพบสัตวแพทยโดยสมํ่าเสมอซึ่งจะชวยใหสัตยแพทยสามารถ
ควบคมุอาการไดดยีิง่ข้ึน เพราะจะสามารถติดตามอาการและความ
ผิดปกติตางๆ ไดอยางใกลชิด โดยความถ่ีและความเขมงวดในการ
เฝาตดิตามอาการข้ึนอยูกบั สนุขัแตละตวั ระดบัความรนุแรงของโรค 
การตอบสนองตอการรกัษาและสภาพรางกายหรือโรคทางระบบอ่ืนๆ 
 เพราะหัวใจสุนขัแสนรกัของทานมเีพยีงดวงเดียว เมือ่หวัใจ
ของเคามปีญหามีเพียงทานเทานัน้ท่ีจะเปนผูคอยดูแลและชวยทําให
การรักษาของสัตวแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หมั่นคอยดูแล 
และรักษาดวงใจนอยๆของสุนัขแสนรัก เพื่อใหเคาไดเปนสวนหนึ่ง
ในชีวิตและมอบความสุขเล็กๆ แกทานไปนานๆ นะคะ

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณโรงพยาบาลสัตวบางกอกฮารท ทีก่รณุาอนเุคราะห
ภาพถายบางสวนในบทความนี้

บรรณานุกรม
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 Haggstrom, J., Hamlin, R., Keene, B., Luis-Fuentes, V. 
 and Stepien R. (2009). Guidelines for the diagnosis 
 and treatment of canine chronic valvular heart 
 disease. J Vet Intern Med. 23(6), 1142–1150.
Atkins, C.E. and Häggström, J. (2012). Pharmacologic 
 management of myxomatous mitral valve disease 
 in dogs. J Vet Cardiol. 14(1), 165-184.
Borgarelli, M. and Häggström, J. (2010). Canine degenerative 
 myxomatous mitral valve disease: natural history, 
 clinical presentation and therapy. Vet Clin North 
 Am Small Anim Pract. 40(4), 651-663.
Häggström, J., Höglund, K. and Borgarelli, M. (2009). An 
 update on treatment and prognostic indicators  
 in canine myxomatous mitral valve disease. 
 J Small Anim Pract. 50 Suppl 1, 25-33.
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อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล
ภาควิชาชีวศาสตรทางสัตวแพทยและสัตวแพทยสาธารณสุข 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : pitchaya.matchi@cmu.ac.th

โครงสรางผิวหนังและวงรอบการเจริญของเสนขน 
 ผวิหนงัถอืเปนโครงสรางทีม่ขีนาดกวางทีส่ดุในรางกาย
ซึง่มปีกคลมุดวยเสนขน โครงสรางของผวิหนงัประกอบดวย 3 สวน 
คือ ชั้นหนังกําพรา (epidermis) ชั้นหนังแท (dermis) และ
ชัน้ใตผวิหนัง (hypodermis) ซึง่ประกอบดวยตอมเหงือ่ ตอมไขมนั 
รากขนรวมถึง เสนเลือดเสนประสาทที่มาเลี้ยงผิวหนัง (รูปที่ 1) 
หนาทีส่าํคญัของโครงสรางนี ้เชน ปกคลมุรางกาย ปกปองรางกาย
จากเช้ือโรค สิง่แวดลอม ชวยปรับอณุหภมูริางกาย รบัความรูสกึ
สมัผสั หลัง่เหง่ือหรอืไขมนัจากตอมเหงือ่หรอืตอมไขมนั สงัเคราะห
ไวตามินดี โดยเสนขนมีวงรอบการเจริญ (hair growth cycle)
(รูปที่ 2) สามารถแบงเปน 3 ระยะ คือ 
 1. ระยะแอนาเจน (anagen phase) : เสนขนในระยะ
เติบโตมีเสนเลือด เสนประสาทมาเล้ียงที่กระเปาะรากขน ซึ่งมี
มากถึงรอยละ 80 อายุเฉลี่ย 3-5 ป ดังน้ันเราจะเจอเสนขน
ในระยะเปนสวนใหญ
 2. ระยะแคทาเจน (catagen phase) : เสนขนในระยะฝอ 
เสือ่มสภาพ เสนขนหยดุการเจริญพรอมสูการหลุดรวง ซึง่มเีสนขน
ระยะนี้ประมาณรอยละ 2 อายุเฉลี่ย 2-4 สัปดาห 
 3. ระยะเทโลเจน (telogen phase) : เสนขนในระยะ
นิ่งหรือพักตัว หลุดรวงจากรากขน ซึ่งมีเสนขนระยะนี้ประมาณ
รอยละ 8-10 อายุเฉลี่ย 3-4 เดือน 
 โดยระยะเวลาวงจรของเสนขนในแตละระยะข้ึนกับ
กรรมพนัธุและปจจยัทีแ่ตกตางกนั ซึง่โรคทางผิวหนังทีพ่บไดบอย
ในสัตวเล้ียงคือ ภาวะขนรวง หรือ Alopecia เปนภาวะที่พบ
ไดบอยในสัตวเลีย้งไมวาจะเปนขนหลดุรวงเปนกระจกุ เปนหยอม 
(รูปที่ 3-4) หรือแบบสมมาตรตามลําตัวสัตวซึ่งเกิดจากหลาย
สาเหตุและหลากหลายปจจัยที่เกี่ยวของที่จะกลาวถึงตอไป

อาการท่ีสังเกตไดจากสัตวเลี้ยง
 1. ขนรวงเปนกระจุก หยอม หรือขนรวงแบบสมมาตร
ทั้งสองฝงของขางลําตัว 
 2. สามารถพบภาวะขนรวงแบบกะทันหนั หรือคอยเปน
คอยไป
 3. ผิวหนังมีเสนขนหลุดรวง อักเสบ บวมแดงหรือมี
สะเก็ดรังแค 
 4. สตัวอาจจะมีอาการคัน เลยี หรอืถขูางลาํตัว กลิง้ไปมา
กับพื้นหรือกําแพง 
 5. สีผิวหนังมีการเปล่ียนแปลงจากปกติ หรือ ผิวหนัง
มีการหนาตัว หรือ บางกวาปกติ 

ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับภาวะขนรวง
 1. สาเหตุจากกกรรมพันธุหรือสายพันธุ ซึ่งสายพันธุที่มักพบ
ภาวะขนรวง เชน ค็อกเกอร สแปเนียล, บีเกิล, พุดเดิ้ล, เฟรนช บูลด็อก, 
ยอรคเชียรเทอรเรีย,ลาบราดอรรีทรีฟเวอร เปนตน
 2. สาเหตขุนรวงจากการอักเสบหรือตดิเชือ้แบคทีเรยี เช้ือรา เห็บ 
หมัดรวมถึงไรขี้เรื้อนซึ่งมีทั้งแบบแหงและเปยกท่ีนิยมเรียกกัน 
 3. สาเหตุจากภาวะฮอรโมนเสียสมดุล เชน กลุมอาการคุชชิง 
(Cushing’s syndrome) ภาวะฮอรโมนไทรอยดตํา่ (hypothyroidism) 

ภาวะขนรวงในสัตวเลี้ยง

รปูที ่1 โครงสรางของผวิหนงัและเสนขน (Structure of skin and hair) 
(Evans et al., 2012)

รปูที ่2 วงรอบการเจริญของเสนขน (Hair cycle) (Evans et al., 2012)  
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รปูที ่3-4 ลกัษณะขนทีห่ลดุรวงเปนหยอมๆ ตามลาํตวั 

ภาวะฮอรโมนเพศสงูกวาระดบัปกติ เชน เนือ้งอกบางชนิดในเพศผู (Sertoli cell 
tumor) มีผลตอวงจรการเจริญของเสนขน 
 4. ภาวะขนรวงแบบไมมีการอักเสบหรือที่เรียกวาภาวะขนรวงแบบ
ไมมสีาเหต ุ(Alopecia X) ซึง่จะพบสผีวิเขมขึน้รวมดวย (hyperpigmentation) 
สายพันธุที่พบเชนปอมเมอเรเนียน เชาเชาอะกิตะซามอยดหรือไซบีเรียนฮัสก้ี
เปนตน
 5. สาเหตุจากฤดูกาลหรือชวงระยะผลัดขนของสัตว 
 6. สาเหตุจากทพุโภชนาการ (malnutrition) จากการขาดสารอาหาร
หรือโภชนาการที่จําเปนตอโครงสรางผิวหนังหรือเสนขน 

การดูแลและรักษา
 1. รักษาตามสาเหตุเชน ไรขี้เรื้อนเปยกโดยใช อะมิทราซ, ไอเวอร
เมคติน เชื้อราหรือกลากโดยใชกลุมยาตานเชื้อรา หรือ โรคทางกลุมฮอรโมน
 2. บรรเทาอาการอักเสบ เชน ตดิเชือ้แบคทเีรยี โดยใชแชมพทูีม่ตีวัยา
ตานเชือ้แบคทเีรยีในการรักษา หรอืยาหรอืแชมพทูีม่ยีาตานหรอืลดการอักเสบ
 3. บรรเทาอาการคัน เชน ยาลดอาการคันทั้งแบบทาและแบบทาน
 4. บํารุงผิวหนังและเสนขนทั้งแชมพูอาบ หรือบํารุงเสริมสารอาหาร
ชนิดกิน เชน กรดไขมันจําเปน (โอเมกา 3, 6), ไวตามินดี, เรตินอล, สังกะสี 
 5. ทําการศัลยกรรมรักษาสาเหตุที่แทจริง เชน เนื้องอกหรือมะเร็ง 

บทสรุป
 ภาวะขนรวงเปนปญหาท่ีพบไดบอยในสัตวเลี้ยงโดยเจาของสัตว
สามารถสงัเกตอาการและสภาพผิวหนงั เสนขนของสัตวเลีย้งไดเองอยางใกลชดิ 
แลวพาสตัวเลีย้งไปพบสัตวแพทยเพือ่ทาํการวินจิฉยัถงึสาเหตุของโรคทางผิวหนงั
ซึ่งเปนเหตุนําสูภาวะขนรวงได โดยบางสาเหตุทางโรคผิวหนัง เชน โรคผิวหนงั
ทางกรรมพันธุ โรคผิวหนังจากภูมิแพ หรือ โรคผิวหนังจากเช้ือราอาจจะตอง
อาศัยความเขาใจและระยะเวลาในการรักษาหรือบางสาเหตุอาจตองรักษา
ดวยยาตลอดชีวิตของเขา แตสุดทายแลวขอใหเจาของมีการดูแลและเอาใจใส
แกสัตวเลี้ยงของตัวเอง ก็เพื่อคุณภาพการมีชีวิตของสัตวเลี้ยงตอไป 
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โรงพยาบาลสัตวเล็ก ศูนยบริการสุขภาพสัตว 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : tiwaporn.radeerom@cmu.ac.th

 หลายทานนาจะเคยมีคําถามในใจเวลาเห็นเจาแมวหรือ
หมาตัวนอยวาอายเุทาไหรกนัแลว และถาหากพบเปนครัง้แรกคงเปน
เรือ่งยากทีค่าดคะเนไดแลวเราจะรูไดอยางไรวาเจาตวัเลก็อายเุทาไหร 
คาํตอบไมยากเลยเน่ืองจากเราสามารถหาคําตอบไดจากการพัฒนา
ฟนนํา้นมของเจาตวัเล็ก การขึน้ของฟนแตละซีน่ัน้จะขึน้ในชวงอายุ
ที่แตกตางกันโดยสุนัขและแมวเร่ิมมีการพัฒนาฟนชุดแรกระหวาง
ชวงอาย ุ3-5 สปัดาหซึง่ฟนชดุแรกเรียกวา “ฟนนํา้นม” (Deciduous 
teeth) (รูปที่ 1) และฟนชุดที่สองคือฟนแท (Permanent teeth) 
ฟนนํ้านมจะข้ึนครบเมื่อลูกสัตวอายุครบ 3 เดือนสําหรับฟนนํ้านม
ในสุนัขมีทั้งหมด 28 ซี่ และ 26 ซี่ ในแมวในชุดฟนนํ้านมนั้นจะไมมี
ฟนกราม (Molar teeth) จึงสงผลใหมีจํานวนฟนทั้งหมดนอยกวา
ฟนแทโดยฟนแทในสุนัขมีจํานวน 42 ซี่ และในแมวจํานวน 30 ซี่

รูปที่ 1 ฟนนํานมของลูกสุนัขสายพันธุโดเบอรแมน

รูปที่ 2 ภาพเอ็กเรยฟนแสดงการเปล่ียนชุดฟนจากฟนนํานมเปนฟนแท  

รูปที่ 4 ภาพเอ็กเรยฟนนํานมที่กําลังเกิดการสลายของรากฟนนํานม 
(ลูกศรสีขาว)

รูปที่ 5 ภาพฟนนํานมหลังจากถอนออกมาเรียบรอยแลว 
(ฟนในภาพเอ็กเรยรูปท่ี 4)

รูปที่ 3 ภาพเอ็กเรยฟนแสดงการเปล่ียนชุดฟนจากฟนนํานมเปนฟนแท  

ฟนนํ้านมกับการคาดคะเนอายุสัตวเลี้ยง

 สาํหรบัฟนนํา้นม ฟนเขีย้ว (Canine teeth) เปนฟนซีแ่รก
ทีเ่ริม่ข้ึนในสุนขัโดยจะสามารถสังเกตไดเมือ่ลกูสนุขัอายไุด 3-5 สปัดาห 
หลงัจากน้ันจะตามมาดวยฟนตดั (Incisor teeth) ทีอ่าย ุ4-6 สปัดาห 
ฟนที่พัฒนาชาที่สุดคือฟนกรามนอย (Premolar teeth) จะเริ่ม
สังเกตเห็นไดเมื่อลูกสุนัขอายุ 5-6 สัปดาห สําหรับแมวนั้นจะเริ่ม
สังเกตเห็นฟนเขี้ยวเปนซี่แรกเชนเดียวกับในลูกสุนัขแตจะพบที่ชวง
อายุ 3-4 สัปดาห และตอมาจะเร่ิมสังเกตเห็นฟนกรามนอยที่อายุ 
5-6 สปัดาห นอกจากน้ีแลวเมือ่ลกูสนุขัและลกูแมวเติบโตจนอายุได 
ประมาณ 3-4 เดือน จะมีการขึ้นของฟนแททดแทนฟนนํ้านมที่
หลุดรวงไป (รูปที่ 2-5) ซึ่งฟนแทในสุนัขจะขึ้นครบที่ 6 เดือน และ
ในแมวอยูในชวง 6-7 เดือน นอกจากน้ีการเปล่ียนชุดของฟน
จากฟนนํ้านมเปนฟนแทยังมีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ เชน พันธุกรรม 
(Genetic) สิ่งแวดลอม (Environment) การติดเชื้อ (Infection) 
และประวัติการเกิดอุบัติเหตุ (Traumatic history) โดยความรู
ในเรื่องระยะเวลาการขึ้นของฟนแตละชนิดสามารถใชในการ
คาดคะเนอายุของสัตวไดเบื้องตนอยางไรก็ตามหากตองการทราบ
อายสุตัวใหมคีวามแมนยาํมากขึน้อาจพิจารณาการถายภาพรงัสขีองฟน
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รูปที่ 6 ภาพแสดงภาวะฟนนํานมคางในสุนัขพันธุปอมเมอเรเนียน

 ภาวะแทรกซอนที่เกี่ยวของกับฟนนํ้านมที่พบไดบอยคือ 
“ฟนนํา้นมคาง” (Retained deciduous teeth) (รปูที ่6) โดยหาก
พบวาฟนน้ํานมคางสงผลกระทบตอการข้ึนของฟนแทหรือสงผล
ใหการสบฟนของสัตวเลี้ยงผิดปกติ อาจจําเปนตองเขารับการรักษา
เพ่ือทําการแกไขความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากภาวะ
ฟนนํ้านมคาง 

 การดูแลสุขภาพชองปากของสุนัขเปนสิ่งที่มีความจําเปน
อยางมากเน่ืองจากชวยปองกันและลดอัตราการเกิดโรคปริทันต
แลวยังมีสวนชวยลดภาวะแทรกซอนจากการเกิดโรคปริทันต เชน 
การเกิดรูเชื่อมกันระหวางจมูกและชองปาก (Oronasal fistula)
ซึ่งเกิดขึ้นไดภายหลังการถอนฟนหรือเกิดจากโรคปริทันตที่รุนแรง 
โดยอาการท่ีแสดงออกเชนการมนีํา้มกูขน (Purulent nasal discharge) 
จากจมูกขางเดียวกับที่เกิดรูเชื่อมตอซึ่งในกรณีนี้อาจตองเขารับ
การผาตดัเพือ่แกไขสภาวะท่ีเกดิขึน้ การเกิดฝทีร่ากฟน (Tooth root 
abscess) ซึง่เกดิจากการติดเชือ้บรเิวณรากฟนมกีารสะสมจนมีการ
สรางฝขึ้น โดยสามารถสังเกตไดจากอาการบวมแดงของเหงือก
ไปจนถงึเกดิกอนฝขึน้ทีใ่ตตาของสตัวเลีย้งแตฝทีเ่กดิขึน้จากรากฟนนี้
มักไมตอบสนองตอการรักษาทางอายุรกรรมหรืออาจยุบลงในชอง
แรกของการรักษาและจะกลับมาเปนอีกคร้ังเมื่อหยุดยาปฎิชีวนะ 
ดังนั้นในกรณีนี้แนวทางการรักษาที่เหมาะสมท่ีสุดคือการถอนฟน
รวมกับการในยาปฎิชีวนะ นอกจากน้ีแลวการเกิดโรคปริทันตแบบ
เรื้อรังยังเปนสาเหตุในเกิดภาวะกรามหัก (Pathologic fracture)  
โดยมักจะเกิดข้ึนบริเวณกรามลางและพบไดบอยในสุนัขพันธุเล็ก
สําหรับภาวะแทรกซอนจากโรคปริทันตนั้นยังสงผลตอระบบอื่นๆ
ในรางกายอีกดวยเชน ระบบทางเดินหายใจโดยมีการศึกษาพบวา
การเกิดโรคปริทนัตมคีวามเก่ียวของกบัการเกิดปอดอกัเสบ (Pneumonia) 
อันเนื่องมาจากเช้ือแบคทีเรียที่กอโรคปริทันตสามารถเขาสูระบบ
ทางเดินหายใจและกอใหเกิดโรคได นอกจากน้ียังพบวาแบคทีเรีย
ที่กอโรคในชองปากบางชนิดมีความเก่ียวของกับการติดเชื้อบริเวณ
ลิ้นหัวใจอีกดวย  ดังนั้นการรักษาสุขภาพชองปากของสัตวเลี้ยง
จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางมาก 

การดูแลรักษาชองปากเบื้องตน (Dental home care)

1. การแปรงฟน
 การแปรงฟนใหกับสัตวเลี้ยงนับวาเปนการดูแลสุขภาพ
ชองปากท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากการแปรงฟนสามารถ
กําจัดคราบจุลินทรีย (Plaque) ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของการเกิด
โรคปริทันต (Periodontal disease) โดยควรแปรงฟนใหสัตวเลี้ยง
อยางนอยวันละ 1 ครั้ง และเลือกใชยาสีฟนสําหรับสัตวโดยเฉพาะ  
เนือ่งจากยาสีฟนสาํหรบัสตัวนัน้ถกูออกแบบมาพิเศษ เชนมกีล่ินเนือ้ 
ทําใหสัตวใหความรวมมือแกเจาของมากขึ้น

2. อาหารและขนม 
 ในปจจบุนัมีอาหารทีถ่กูออกแบบมาเพือ่ลดอัตราการสราง
หินปูนในชองปากสุนัข (Dental diet) ซึ่งมีผลชวยลดอัตราการเกิด
โรคปริทันตได นอกจากน้ีแลวสุนัขมักมีพฤติกรรมตามธรรมชาติ
ที่ชอบเคี้ยวหรือกัดกระดูกเลน แตอยางไรก็ตามยังไมแนะนําให
เจาของสัตวเลีย้งซ้ือกบีววัหรือกระดูกแหงมาใหสนุขัแทะหรือกดัเลน
เนื่องจากผลิตภัณฑเหลานี้สามารถทําใหฟนแตก (Broken teeth) 
หรือทําใหเหงือกไดรับบาดเจ็บได (Damaged gum)

3. การใชผลติภัณฑสําหรับทําความสะอาดชองปาก 
 ในปจจุบัน Chlorhexidine เปนผลิตภัณฑทําสําหรับ
ความสะอาดชองปากท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนที่นิยม
เปนอยางมากแตเนื่องจากรสชาติที่คอนขางขมทําใหสัตวเล้ียง
มกัไมมใีหรวมมอืในการทําความสะอาดชองปากดวย Chlorhexidine 
นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑทําความสะอาดชองปากในรูปแบบเจล 
ซึง่รปูแบบการใชคอนขางสะดวกวาแบบนํา้ โดยนาํเจลแตมบนตวัฟน 
หลังจากนั้น ลิ้นและริมฝปากของสัตวจะชวยทําใหผลิตภัณฑ
กระจายไปท่ัวชองปากโดยอัตโนมัติ
 สาํหรบัการดแูลชองปากเบ้ืองตนในแมวนัน้มคีวามคลายคลึง
กนักบัในสนุขัแตอาจจาํเปนตองใชความนุมนวลสาํหรบัแมวมากกวา 
แมวบางตัวอาจไมยอมใหแปรงฟนดวยแปรงสีฟนสาํหรบัสตัวแบบปกติ 
แตอาจชอบใหใชแปรงฟนแบบสวมนิ้วมือ (Finger-brushing) 
นอกจากน้ีกลิน่และรสของยาสีฟนมผีลตอการใหความรวมมอืในการ
แปรงฟนในแมว ดังนั้นผูเลี้ยงอาจตองสังเกตและปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของแมวแตละตัวดวย
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ภาวะสูญเสียการลอยตัว...ในปลาทอง
น.สพ.คทาวัชร ผัดวัน

คลินิกสัตวนํ้า หนวยชันสูตรโรคสัตว
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Aquacmu@gmail.com

รูปที่ 1 ปลาทองเสียสมดุลการทรงตัวแบบลอยเหนือผิวนํ้า

รูปที่ 2 ปลาทองเสียสมดุลการทรงตัว
แบบจมใตพื้นนํ้า

 สาเหตุของการสูญเสียการลอยตัวแบบ

ลอยเหนือผิวนํ้าในปลาทองมักเกิดจากการขยาย

ขนาดของถุงลมเปนหลกัเชนการกินอาหารมากเกินไป

ทําใหเกิดภาวะทองอืดปลาจึงไมสามารถขับแกส

จากถงุลมออกมาไดการตดิเช้ือท่ีถงุลมทาํใหเกดิแกส

ในถงุลมมากกวาปกตแิละสิง่แวดลอมทีไ่มเหมาะสม

เชน การเปล่ียนแปลงอุณหภูมินํ้าอยางกระทันหัน

หรอืสาเหตุอืน่ทีไ่มเก่ียวกบัถุงลม เชนมแีกสในทางเดิน

อาหารมากกวาปกติสวนสาเหตุของการสูญเสีย

การลอยตวัแบบจมใตพืน้นํา้คอืการท่ีปลามปีรมิาตร

ของถุงลมท่ีลดลง เชนเกดิการตดิเชือ้ท่ีถงุลมทาํใหเกดิ

การคั่งของของเหลวในถุงลมถุงลมถูกแรงกดจาก

อวัยวะรอบๆ ทาํใหมขีนาดเลก็ลงหรอืถงุลมมขีนาด

ปกต ิแตปลามปีรมิาตรรางกายทีเ่พิม่ข้ึน เชนมเีนือ้งอก

ในชองทองปลาทองไขคางกนิสิง่แปลกปลอม หรือมี

การคั่งของของเหลวในชองทอง อยางไรก็ตามใน

 การควบคมุการลอยตวัในปลาทองเพือ่ใหตวัปลาสามารถลอยตวัอยูในมวลนํา้

ไดอยางปกติตองอาศัยถุงลมหรือ Swim bladder ถุงลมเปนอวัยวะที่มีลักษณะ

คลายลูกโปงแบงเปนสองสวนคือสวนหนาและสวนหลังวางตัวอยูใตกระดูกสันหลัง

ภายชองวางของลําตัวปลาทองในภาวะปกติถุงลมจะมีขนาดที่คงท่ีและจะขยาย

ขนาดใหญขึ้นในกรณีที่ปลาโตขึ้นหรือในปลาที่กินอาหารมากกวาปกติ ในขณะที่

ปลาวายน้ําในข้ึนและลงจะมีปรับขนาดและความดันในถุงลมใหเหมาะสมกับแรงดันนํา้

รอบๆ ตัวที่เพิ่มขึ้นและลดลงตามระดับความลึกของนํ้า

 ภาวะสญูเสยีการลอยตวัเปนความผิดปกติทีม่กีารรายงานมากท่ีสดุในปลาทอง

สามารถพบไดทัง้ในกลุมปลาทองตัวสัน้และกลุมปลาทองตัวยาวสงผลใหปลาไมสามารถ

ลอยตัวอยูในน้ําไดอยางปกติปลาที่มีความผิดปกติดังกลาวมักแสดงอาการหลักๆ

สองแบบดวยกันคือสูญเสียการลอยตัวแบบลอยเหนือผิวนํ้า (รูปท่ี 1) และสูญเสีย

การลอยตัวแบบจมใตพื้นน้ํา (รูปที่ 2) สิ่งที่ตามมาจากภาวะสูญเสียการลอยตัว

คอืการตดิเช้ือแทรกซอนจากแบคทีเรยีบรเิวณลาํตวัทีล่อยพนนํา้สมัผสัอากาศจนแหง 

(รูปที่ 3) หรือบริเวณลําตัวที่เกิดแผลกดทับจากการจมใตพื้นนํ้า โดยอาการของการ

ตดิเช้ือแบคทเีรยีทีพ่บไดคอื ทองมาน เกลด็ยก ตาโปนสองขาง มจีดุเลอืดออกตามลําตวั

หรือเสนเลือดที่ครีบตางๆ ขยายขนาดสังเกตเห็นไดชัดเจน
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รูปที่ 3 จุดเลือดออกจากการติดเช้ือแทรกซอนจากแบคทีเรีย
บริเวณลําตัวที่ลอยพนนํ้าสัมผัสอากาศจนแหง

ปลาทองบางตัวอาจพบการขยายขนาดของชองทอง

ดานใดดานหน่ึงซึง่มนัเกีย่วของกบัการเกิดถงุนํา้ทีไ่ต 

(Polycystic kidney) สงผลใหถุงนํ้าที่ไตไปเบียด

ถุงลมใหอยูในตําแหนงที่ผิดปกติพบวาปลาอาจจะ

เสียการลอยตัวไดทั้งแบบลอยเหนือผิวนํ้าและจม

ใตพื้นนํ้า

 การตรวจวินิจฉัยภาวะสูญเสียการลอยตัว

ในปลาทองนั้นเจาของสามารถวินิจฉัยไดเบื้องตน

จากอาการของปลาท่ีไดกลาวไปแลวขางตนในสวน

ของสตัวแพทยนัน้การวนิจิฉยัทีเ่หมาะสมทีส่ดุคอืการ

ตรวจพิเศษทางรังสีหรือ X-ray โดยความผิดปกติ

ทีพ่บไดคอืถงุลมมกีารขยายตัวมากกวาปกติ (รปูที ่4) 

พบมากท่ีสดุในปลาทองถุงลมอยูผดิตาํแหนง (รปูที ่5) 

มกัเกิดกบัถงุลมสวนหลังมากกวาเนือ่งจากมีผนงับาง

และลอยอยูอยางอิสระในชองทองทําใหถูกเบียด

จากอวัยวะภายในรอบๆ ไดงายการพบของเหลว

คั่งในถุงลมพบไดคอนขางนอยในปลาทอง และการ

พบอากาศในลําไสมากกวาปกติเปนอีกสาเหตุหนึ่ง

ที่ทําใหปลาลอยเหนือผิวนํ้า

 แนวทางการรักษาโดยสัตวแพทยคือการ

จัดการส่ิงแวดลอมการจัดการอาหารใหเหมาะสม

กับตัวปลาการรักษาทางยาเชนใหยาขับแกสใน

ทางเดินอาหาร หรือใหยาปฏิชีวนะในกรณีที่ปลา

แสดงอาการติดเชื้อการเจาะถุงลมเพื่อลดปริมาตร

อากาศในถุงลมกรณีที่ถุงลมขยายตัวมากกวาปกติ

และการรักษาโดยการผาตัด

 อยางไรก็ตามโอกาสในการรักษาหาย

จะมากหรือนอย ขึ้นกับระยะเวลาของการปวย

ของตัวปลาหากพบความผิดปกติเร็วมากเทาไหร 

โอกาสการรักษาหายยิ่งมากขึ้น ดังนั้นเจาของควร

หมั่นสังเกตลักษณะพฤติกรรมปลาทองของตัวเอง

อยางสมํ่าเสมอ

การจัดการเมื่อปลาทองเกิดภาวะสูญเสีย
การลอยตัว
 1. แยกปลาปวยไวในภาชนะท่ีทําความ

สะอาดงายเชนตูปลากะละมังเปนตนพรอมกับให

ออกซิเจนอยางเพียงพอ

 2. เติมเกลือ 2-5 กรัม ตอนํ้า 1 ลิตร

 3. ควบคุมอุณหภูมิของนํ้าใหคงที่

 4. งดอาหารปลา 2-3 วนั เพือ่ใหถงุลมระบายอากาศออกทางทางเดินอาหาร

ที่วาง

 5. หากอาการไมดึขึ้นโทรศัพทปรึกษาสัตวแพทยใกลบาน หรือคลินิก

สัตวนํ้า มช. (053948041, 053948061) 

 6. นําปลาไปตรวจรักษากับสัตวแพทยผูเช่ียวชาญ
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รูปที่ 4 ภาพถายรังสีทานอนตะแคงขวาปลาทอง
ที่มีถุงลมสวนหนาขยายตัวมากกวาปกติ

รูปที่ 5 ภาพถายรังสีทานอนควํ่าปลาทองที่มี
ถุงลมสวนหลังวางตัวผิดตําแหนง

บรรณานุกรม
Roberts, H.E. (Ed.), 2010. Fundamentals of ornamental fish health. Wiley-Blackwell, Ames, Iowa.

Paterson, S. (Ed.), 2006. Skin diseases of exotic pets. Blackwell Science, Oxford ; Ames, Iowa.

Britt, T., Weisse, C., Weber, E.S., Matzkin, Z., Klide, A., 2002. Use of pneumocystoplasty for overinflation of the swim 

 bladder in a goldfish. Journal of the American Veterinary Medical Association 221, 690-693.

Lloyd, J., 2001. The aquatic environment, in: BSAVA Manual of Ornamental Fish. BSAVA Library, pp. 1-8.
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ซิทตาโคซิส (ไขนกแกว) ติดคนดวยซิ...
น.สพ.กิตติกร บุญศรี

หนวยชันสูตรโรคสัตว ศูนยบริการสุขภาพสัตว
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kittikorn.boonsri@cmu.ac.th

 ในกลุมผูเลี้ยงนกแกวสวยงาม มักจะพบ
นกแสดงอาการน้ํามูกนํา้ตาไหล ซมึ ขนยุง ทองเสยี 
แลวพบการเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน โดยอาการ
ดงักลาวเกิดจากโรคซิทตาโคซิสหรอืโรคไขนกแกว 
(Psittacosis or parrot fever) ซึ่งโรคนี้นอกจาก
จะทําใหนกปวยแลว เชื้อโรคนี้ยังทําใหเกิดอาการ
ปวยขึ้นในคน หรือ เปนโรคสัตวสูคน (zoonosis) 
รายละเอียดเปนยังไง เดี๋ยวเราไปทําความเขาใจ
ไปดวยกันครับ
 โรคไขนกแกวหรอืโรคซทิตาโคซสิ เกดิจาก
การติดเชือ้แบคทเีรยี คลามยัเดยี ซทิตาซ ิ(Chlamydia 
psittaci) ซึ่งเชื้อนี้สามารถทําใหเกิดการติดเชื้อ
ในสตัวปกหลายชนดิ แตอาการปวยจากการติดเชือ้
ที่เปนท่ีรู จักกันมักจะพบในสัตวตระกูลนกแกว 
จึงเปนที่มาของชื่อ ไขนกแกว สําหรับการติดเชื้อ
ที่พบในสัตวชนิดอื่นที่มีรายงานไดแก นกพิราบ 
ไกงวง เปด ไก หาน นกกระทา นกกระจอกเทศ 
นกฟนซ และนกยูง นอกจากน้ียังพบในนกท่ีอยู
ตามธรรมชาติหรือในปา เชน นกนํ้าชนิดตางๆ 
นกเพนกวิน นกลาสัตวอื่นเปนอาหาร และใน
จระเข

 สําหรับการติดเช้ือ C. psittaci ที่พบในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมไดแก สุนัข แมว 
มา วัว แพะ แกะ ควาย หมู กวาง และท่ีสําคัญคือสามารถกอโรคในคนได โดยพบวา
ผูปวยท่ีติดเชื้อ C. psittaci นั้นมักมีความสัมพันธกับจากการสัมผัสนก หรืออยูใน
สภาพแวดลอมที่เลี้ยงนก 
 นกจะไดรับเช้ือจากการหายใจเอาฝุนละออง ขนนก หรือเศษอาหารท่ีมีการ
ปนเปอนเชื้อ โดยพบวาเชื้อแบคทีเรียจะมีอยูเปนจํานวนมากในอุจจาระ นอกจากนี้
พวกแมลงดูดเลือด ไร และ เหา ก็สามารถเปนพาหะนําโรคไดเชนกัน หลังจากนก
ไดรับเช้ือ C. psittaci เขาไปจะใชเวลาประมาณ 3 วันจนถึงหลายสัปดาหขึ้นอยูกับ
สายพนัธุของเชือ้ ทาํใหนกปวยและแสดงอาการทางคลินกิ สาํหรบัอาการในนกแบงเปน 
3 แบบ คือ แบบไมแสดงอาการ แบบแสดงอาการนอย และแบบแสดงอาการอยาง
รุนแรง ซึ่งพบวานกท่ีไดรับเช้ือสวนใหญนกจะไมแสดงอาการทางคลินิก จนกระท่ัง
นกเกิดภาวะเครียด จึงจะพบอาการไมกินอาหาร ซึม ขนยุง (รูปท่ี 1) พบนํ้าตาและ
นํ้ามูก หนังตาอักเสบ (รูปท่ี 2) ความผิดปกติที่พบอื่น ๆ คือตับโต และนํ้าหนักลดลง

 หากพบนกแสดงอาการดังกลาว ใหสงสัยการติดโรคไขนกแกว หรือโรค
ซิทตาโคซิส ตองรีบนําไปพบสัตวแพทย เพื่อทําการวินิจฉัยโรคและรักษา ซึ่งวิธีการ
ตรวจวินิจฉัยโรคนี้ทําไดโดย การตรวจหาเช้ือดวยวิธีการทางอณูชีววิทยา (รูปที่ 3) 
โดยในสัตวปวยสามารถใชตัวอยางของเหลวท่ีถูกขับออกมาทางตาหรือทางจมูก 
การปายเชื้อเยื่อตาขาวหรือชองปาก รวมถึงตัวอยางอุจจาระ สําหรับสัตวที่ตาย
สามารถใชอวัยวะ เชน ตับ มาม ปอด ไต และถุงหุมหัวใจในการตรวจได

รูปที่ 1 นกค็อกคาเทลมีลักษณะผอมและขนยุง 
(ที่มา : กิตติกร บุญศรี)

รูปที่ 2 พบการอักเสบบริเวณหนังตา (ลูกศรชี้) ในนกกรีนชีคคอรนัว 
(ที่มา: กิตติกร บุญศรี)
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 สัตวที่ปวยจากการติดเชื้อ C. psittaci สามารถรักษาไดดวยยาปฏิชีวนะ
ในกลุมเตตราซัยคลิน กลุมแมคโครไลด หรือ กลุมฟลูออโรควิโนโลน เปนตน ปจจุบัน
ยงัไมมวีคัซีนทีส่ามารถการปองกนัโรคซทิตาโคซสิได และการกําจัดโรคไมสามารถทําได
อยางมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากเช้ือดังกลาวสามารถเกิดโรคในนก และ สตัวหลายชนดิ 
อยางไรก็ตามการปองกันที่ดีที่สุดคือการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อใหไดมากที่สุด 
ไดแก การตรวจและกักโรคนกกอนนําเขาฝูงอยางนอย 30 วัน และการใชยาฆาเชื้อ
ในบริเวณที่อยูของนก ดวยสารเคมีในกลุม quaternary ammonium compound, 
70% isopropyl alcohol, aldehyde หรือ sodium hydroxide เปนตน ในการ
ฆาเชือ้บริเวณทีอ่ยูของนกเปนประจาํ ซึง่ทัง้สองเปนวธิทีีไ่ดรบัการแนะนาํในการปฏิบตัิ
เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ และลดปริมาณเชื้อในฟารม
 เนื่องจากโรคน้ีเปนโรคติดตอจากสัตวสูคนหากผูปวยไดรับเชื้อดังกลาวแลว 
เชือ้จะมีระยะฟกตวั 5-14 วนั จากนัน้พบอาการเย่ือบตุาและกระจกตาอักเสบ บางคน
พบอาการคลายเปนหวดั มไีข ปวดหวั ปวดกลามเน้ือ ไมอยากอาหารออนเพลยี เจบ็คอ
กลวัแสงแดด โดยอาจมีหรอืไมมอีาการทางระบบทางเดินหายใจรวมดวยผูปวยจากการ
ติดเชื้อไขหวัดนกแกวสามารถรักษาโดยใชยาปฏิชีวนะ รวมกับการใหยาตามอาการ 
แตหลักสําคัญเพื่อไมใหติดโรค คือ การปองกันไมใหมีการสัมผัสเช้ือ โดยในผูเลี้ยงนก
ควรมโีปรแกรมการตรวจสุขภาพนกเปนประจําเพือ่ลดการติดโรคสูคน การเลอืกซ้ือนก
ควรเลือกจากแหลงที่ไวใจได และผานการตรวจสุขภาพโดยสัตวแพทย บริเวณ

ที่เลี้ยงนกควรมีอากาศถายเทดีเพื่อปองกันการ
สะสมของฝุนท่ีมีปนเปอนเช้ือ และมีการลางและ
ทาํความสะอาดกรงเปนประจาํ มกีารลางมอืหลงัจาก
สัมผัสนกทุกครั้ง 
 โรคไขนกแกวหรอืโรคซิทตาโคซิส ไมไดมี
ความสําคัญเฉพาะนกแกวอยางเดียว ยังสามารถ
กอโรคในนกชนิดอืน่ๆ สตัวเลือ้ยคลาน สตัวเลีย้งลูก
ดวยนํา้นม รวมถงึในคนดวย ดังนัน้หากเจาของสัตว
ที่เลี้ยงนกสวยงามในตระกูลนกแกวหากพบสัตว
แสดงอาการดังท่ีกลาวมาใหรบีนาํสตัวปวยของทาน
ไปพบสัตวแพทย และสามารถสงตัวอยางปายเชื้อ
หนังตา ชองทวารรวม หรือเลือด เพื่อตรวจยืนยัน
โรคไขนกแกว ดวยวิธีการทางอณูชีววิทยาไดที่
หนวยชันสูตรโรคสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครับ

บรรณานุกรม 
Balsamo, G., Maxted, A.M. Midla, J.W., Murphy, 
 J.M., Edling, T.M., Fish, P.H., Flammer, 
 K., Hyde, D., Kobayashi, M., Oiulfstad, 
 B., Stobierski, M.G., Ehnert, K., & 
 Tully Jr, T.N. (2017). Compendium 
 of measures to control Chlamydia 
 psittaci infection among humans 
 (Psittacosis) and pet bird (avian 
 chlamydiosis).J Avian Med Surg., 
 31(3), 262-282. 
The Center for Food Security & Public 
 Health.(2017). Psittacosis/ Avian 
 chlamydiosis.Retrieved fromhttp://
 www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/
 pdfs/psittacosis.pdf.

รปูที ่3 แสดงตวัอยางการตรวจยืนยนัเชือ้ Chlamydia psittaci ดวยวธิอีณชูวีวทิยา 
(ที่มา: กิตติกร บุญศรี)
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โรคพิษสุนัขบาในชาง
น.สพ.ปฏิภาณ โตอิน

ศูนยวิจัยชางและสัตวปา
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : patiparn_toin@cmu.ac.th

 4. สดุทายชางจะไมสามารถลกุยนืได ไมกนิอาหาร ไมขบัถาย 

และเสียชีวิต

การวินิจฉัย
 ตรวจเลือดและทาํการผาซากและเก็บตวัอยางอวัยวะสาํคญั

สงตรวจ โดยพบรอยโรคท่ีหัวใจคือ มีจุดเลือดออกท่ีผนังดานนอก

ของหวัใจ ลาํไสมจีดุเลอืดออก มามโต มเีลอืดออกบริเวณเยือ่หุมสมอง 

และไดนําสมองไปตรวจยอมดวยสีฟลูออเรสเซนต เนื่องจากชาง

มีอาการทางระบบประสาทและเพ่ือวินิจฉัยแยกโรคพิษสุนัขบา 

ซึง่พบวาผลเปนบวกตอโรคพษิสนุขับาจากการทดสอบ และการตรวจ

ทางอณูชีววิทยาก็ยังใหผลบวกเชนกัน

 การตรวจโดยใช Direct fluorescent antibody (DFA) 

test หรือ Fluorescent antibody technique (FAT) by fresh 

brain smears เปนวิธีมาตรฐานใชในการยืนยันโรค การตรวจ

จากนํ้าลายหรือตอมนํ้าลาย ดวยวิธี อณูชีววิทยา อาจจะทําใหเกิด

ผลลบไมจริงได (false negative) 

การปองกัน 

 การใชวัคซีนปองกันโรคเปนวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งจากงานวิจัย

ในชางแอฟริกาใช 2 มิลลิลิตรตอการทําวัคซีน 1 ครั้ง จึงจะสามารถ

กระตุนภูมิคุมกันได โดยการฉีดประจําทุกป แตในชางเอเชียยังไมมี

งานวิจัยที่สามารถยืนยันผลของวัคซีนไดดังนั้นการปองกันที่มี

 เชื้อพิษสุนัขบา (Rabies virus) เกิดจากการติดเช้ือไวรัส  

Lyssavirus genus เปนโรคที่เกิดขึ้นไดในสัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านม

ทุกชนิด อีกทั้งยังเปนโรคที่สัตวสามารถติดตอมาสูคนได โดยผาน

ทางนํ้าลายจากการกัด ขวน เปนตน ในสัตวที่ติดเชื้อโดยสวนใหญ

แหลงรังโรคจะอยูในสัตวเลี้ยง สัตวปา เชน สุนัข แมว คางคาว หนู 

หรือสตัวในพืน้ทีเ่ส่ียง โดยไวรสันัน้จะเขาไปกอโรคในระบบประสาท

สวนกลาง ในปจจบุนัยงัไมมทีางรกัษามแีตวธิปีองกนัโรคโดยใชวคัซนี

 กรณกีารเกิดโรคพษิสนุขับาในชางนัน้พบไดนอยมาก แตยงั

มีรายงานจากชางบานในประเทศอินเดีย ศรีลังกา อเมริกาเหนือ 

และประเทศไทยวามีการติดเชื้อ ซึ่งมีรายงานดังนี้

 กรณีศึกษาจากการรายงาน การเกิดติดเชื้อพิษสุนัขบาน

ในชาง (Elephas maximus) ทางตอนใตของประเทศอินเดีย 

(Aravind et al., 2006)

ประวัติการปวย : กอนหนานี้มีแผลบริเวณตา
อาการที่พบ:
 1. เกิดการอมัพาตทีบ่รเิวณสวนทาย ทาํใหเคลือ่นทีไ่ดลาํบาก 

ผุดลุกผุดน่ังบอยๆ ไมสามารถลงน้ําหนักขาไดปกติ จนทายที่สุด

ไมสามารถใชขาไดเลย

 2. ปฏิเสธอาหาร ขับถายลดลงมีสารคัดหลั่งออกมาจาก 

Temporal glands 

 3. พฤติกรรมเปล่ียน คลายการตกมัน มีพฤติกรรมกาวราว 
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ประสทิธภิาพทีส่ดุคอื ปองกนัจากสตัวทีพ่าหะนาํโรค เชน สนุขั แมว 

ควรมีการฉีดวัคซีนปองกันโรค 

สรุปและอภิปราย 
 การสํารวจพื้นที่พบวา ในประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงจากโรค

พิษสุนัขบาอยูหลายจังหวัด พิจารณาจาก จังหวัดที่พบผูเสียชีวิต

ดวยโรคพิษสุนัขบา ในป 2558-2560 และจังหวัดที่มีพื้นที่ที่มีการ

ตรวจพบโรคพิษสุนัขบามาก ในป 2558-2560

 หลายจังหวัดในประเทศไทยน้ัน ถือวาเปนพื้นที่เสี่ยง และ

มกีารเลีย้งชางอยูมากและมรีายงาน พบวามชีางทีต่ดิเชือ้พษิสนุขับา

ที่เกิดจากการถูกสุนัขกัด โดยท่ีชางมีอาการคันบริเวณหัวอยางมาก 

ผวิหนงับรเิวณหัวลอกหลดุเนือ่งจากเอาหัวถูพืน้ ขาหลงัเปนอมัพาต 

ไมใหคนเขาใกล และตายในท่ีสุด จากการตรวจทางหองปฏิบัติการ

พบ pathognomonic inclusion bodies จากตัวอยางสมอง 

จึงสามารถสรุปไดวาสาเหตุนั้นเกิดจากติดเชื้อพิษสุนัขบา จากกรณี

ดังกลาวควรจะตองทําโปรแกรมปองกันโรคพิษสุนัขบา โดยเฉพาะ

ในเขตพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง เนื่องจากชางมีความใกลชิดกับคนมาก 

อาจทําใหเกิดการแพรระบาดไปสูคนได
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ปยะมาศ คงถึง
นักวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการกลาง

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Piyamat.k@cmu.ac.th

 การตอโครงกระดูกสัตวเปนงานประจําที่ดําเนินการ

จัดทํากันอยางแพรหลายในสถานศึกษา หนวยงานราชการ หรือ

องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีววิทยาของสัตว รวมทั้งงานพิพิธภัณฑ

หรอืการจดัทาํเปนงานอดเิรก เปนตน โดยขัน้ตอนการตอโครงกระดูกนัน้

เร่ิมจากการชําแหละกลามเนื้อออกจากกระดูก นํากระดูกไปตม

เพือ่ใหกลามเน้ือเปอย และขดัใหกลามเนือ้หลดุออกจากกระดูกจนหมด 

นาํกระดกูมาแชนํา้ยาฟอกขาว จากน้ันนาํไปผึง่ลมหรอืตากแดดใหแหง 

แลวจึงเขาสูขัน้ตอนการตอโครงกระดกูสตัวซึง่ถอืเปนขัน้ตอนทีส่าํคญั

ซึ่งผู จัดทําตองมีความรูดานกายวิภาคของกระดูกจึงจะสามารถ

ตอโครงกระดูกไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

 สัตวแตละชนิดมีกระดูกอยูเปนรอยๆ ชิ้น และมีความ

แตกตางกันไปในแตละชนดิสตัว ตวัอยางเชน กระดกูสนัหลงัสวนอก

รูปที่ 1 แสดงโครงกระดูกนกกระจอกเทศ (A) ที่ตอโครงกระดูกไวตั้งแตป พ.ศ. 2546 พบวาลวดเกิดสนิม 
(B) ในขณะที่เอ็นยังคงใชงานไดดี และมีลักษณะใส (C) (ที่มา: ปยะมาศ คงถึง)   

เทคนิคการรอยตอโครงกระดูกสัตวดวยเอ็นตกปลา

A

BB

C

ของสนุขัม ี13 ชิน้ แตในมาม ี18-19 ชิน้ เปนตน การตอโครงกระดูกสตัว

จงึเปนการนาํกระดกูแตละชิน้มาเรยีงตอกนัจนครบทัง้ตวั ซึง่หากเปน

สัตวขนาดเล็ก เชน หนูหรือกิ่งกา ก็สามารถตอโครงกระดูกไดโดย

การใชกาวตราชาง กาวรอน หรอืปนกาว แตหากเปนสตัวขนาดใหญ

ขึ้นมา เชน กระตาย แมว สุนัข เปนตน ตองเจาะกระดูกดวยสวาน

แลวใชลวดรอยเขาไปในรูที่เจาะไว แลวมัดลวดยึดกระดูกแตละชิ้น

เขาดวยกันจนครบทั้งตัว เพื่อใหเกิดความแข็งแรงทนทานของโครง

กระดูก

 โดยทัว่ไปลวดท่ีนยิมนาํมาใชในงานตอโครงกระดูก มกัเปน

ลวดเหล็กชุบโครเมี่ยมซ่ึงหาซื้อไดงายตามรานเครื่องเขียนหรือราน

ขายวสัดกุอสรางท่ัวไป อกีทัง้ยงัมรีาคาถกู และมหีลายขนาดใหเลือกใช

ตามความเหมาะสมกับขนาดของกระดูกซ่ึงการใชลวดในการรอยตอ
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รูปที่ 2 การใชเอ็นรอยตอโครงกระดูกของสุนัข พบวาเอ็นมีลักษณะใสทําใหมีความสวยงามของกระดูกมากกวาการใชลวด
(ที่มา: ปยะมาศ คงถึง)

โครงกระดูกสัตวนีแ้มจะทาํใหไดโครงกระดูกทีม่คีวามแข็งแรงทนทาน 

แตพบวาเสนลวดทีอ่ยูบนกระดูกสามารถมองเห็นไดชดั ทาํใหกระดกู

แลดูไมสวยงาม และเมื่อเวลาผานไป ลวดมักจะเกิดสนิม ทําให

โครงกระดูกสัตวที่ตอไวเกิดความเสียหายได 

 เนื่องจากผูเขียนไดปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอโครงกระดูก

สัตวมาเปนเวลานาน จึงพบปญหาการเกิดสนิมของลวดที่ใชรอยตอ

โครงกระดูกสัตว และพยายามหาวัสดุอื่นมาใชทดแทน ซึ่งจากการ

สงัเกตพบวามโีครงกระดูกของนกกระจอกเทศท่ีนกัศกึษาสัตวแพทย

ไดตอโครงกระดูกไวตั้งแตป พ.ศ. 2546 โดยใชลวดรอยกระดูก

แตละชิ้น และใชเอ็นตกปลาชวยยึดกระดูกใหมีรูปทรงตามตองการ 

ซึ่งเอ็นดังกลาวยังสามารถใชงานไดดีจนถึงปจจุบันโดยไมขาด 

ในขณะที่ลวดเกิดสนิมแลว (รูปที่ 1) ทําใหผูเขียนไดทดลองนําเอ็น

ตกปลามาใชในการรอยตอโครงกระดูกสัตวแทนการใชลวด พบวา

สามารถใชงานไดอยางมีคุณภาพ

 เอ็นตกปลาถือเปนวัสดุที่มีความเหนียว ทนทาน สามารถ

รับนํ้าหนักไดมาก เชน เอ็นตกปลาขนาด 0.5 มิลลิเมตร สามารถ

ทนแรงดึงไดถึง 12 ปอนด เอ็นตกปลายังมีหลายขนาดใหเลือกใชได

ตามความเหมาะสม หาซื้อไดงาย และมีราคาไมแพง นอกจากน้ี

เอ็นตกปลาที่มีลักษณะใสไมมีสียังชวยใหกระดูกที่รอยดวยเอ็น

มีความสวยงามกวากระดูกที่รอยดวยลวดซ่ึงจะมองเห็นเสนลวด

อยางชัดเจนบนกระดูกแตละช้ิน (รูปที่ 2) อีกทั้งการทํางานยังมี

ความสะดวกมากกวา เนื่องจากเอ็นตกปลามีความนุมและยืดหยุน

มากกวาลวด การมัดปมก็สามารถจัดทําไดงายและรวดเร็วกวาการ

มดัลวด โดยใชวธิกีารมดัปมแบบเดียวกบัการมดัปมของไหมเย็บแผล

ผาตัด (Surgeon’s knot) ซึ่งเปนปมที่มีความคงทน แนน และ

ไมหลุดงายผูเขียนไดทดลองใชเอ็นตกปลาแทนการใชลวดในการ

ตอโครงกระดูกสตัวหลายชนิด เชน ไก แมว และสุนขั พบวาโครงกระดูก

ที่ไดมีความแข็งแรง และมีความสวยงามมากกวาการใชลวด 

 การใชเอ็นตกปลาสําหรับรอยตอโครงกระดูกสัตวทดแทน

การใชลวดถือเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่นาสนใจสําหรับผูปฏิบัติงาน

ดานการตอโครงกระดูกสัตว อยางไรก็ตามระยะยาวอาจยังคงตอง

รอดูตอไปวาเอ็นตกปลาที่นํามาใชจะมีอายุการใชงานนานเพียงใด

บรรณานุกรม
กรกฎ งานวงศพาณิชย (2557). ตําราวิทยากระดูกทางสัตวแพทย. 
 เชียงใหม. สยามพิมพนานา จํากัด. 
การเลือกใชสายสําหรับการตกปลา. [ระบบออนไลน]. สืบคนจาก 
 http://sites.google.com/site/worrapod06/family-

 map (21 มกราคม 2562)
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พาชม! 
หองปฏบิตักิารสตัวนํา้ทีม่หาวทิยาลยั NVLU ประเทศญ่ีปุน

สพ.ญ.สราลี ศรีวรกุล
หนวยชันสูตรโรคสัตว ศูนยบริการสุขภาพสัตว 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : saralee.s@cmu.ac.th

 เชือ่วาหลายทานคงรูจกัประเทศญ่ีปุนกนัเปนอยางด ีทัง้เรือ่ง
ของความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความทันสมัยของอุปกรณ และ
นวตักรรมตาง ๆ รวมไปถึงความสวยงามของภูมปิระเทศแหลงทองเท่ียว 
และอาหารญ่ีปุนที่ทําใหคนไทยหลายคนประทับใจ แตเรื่องท่ีจะ
นาํเสนอในวันนีน้ัน้เก่ียวของกบัหองปฏิบตักิารหรือทีเ่ราเรียกสัน้ ๆ วา 
“หองแลป” นัน่เอง หองแลปท่ีจะพาไปชมในคร้ังนีเ้ปนหองปฏบิตักิาร
โรคสัตวนํ้าทางสัตวแพทย (Aquatic medicine) และตั้งอยู ใน
สถานศึกษาซึ่งใชในการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย และ
นกัศกึษาหลกัสตูรการพยาบาลสัตวมหาวทิยาลยั Nippon Veterinary 
and Life Science University (NVLU) เมอืงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน 
เปนมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีเปดสอนทางดานสัตวแพทยมาตั้งแตป
ค.ศ.1881 โดยมีหลักสตูรทีเ่กีย่วของกบัสตัวแพทยทีท่าํการเปดสอน

บรรยากาศภายในร้ัวมหาวิทยาลัย

อาคารเรียน ตึกปฏิบัติการ และโรงพยาบาลสัตว
โถงทางเดินหนาหองปฏิบัติการ มีการติดโปสเตอร

และผลงานวิจัยท่ีตีพิมพลงวารสารตาง ๆ

ไดแก หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร (Veterinary medicine) และ
หลกัสตูรการพยาบาลสัตว (Veterinary nursing) ทัง้นีย้งัเปดการสอน
หลักสูตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของอีกหลายสาขาดวยเชนกัน

หองปฏิบัติการ Aquatic Medicine
 หองปฏิบัติการ Aquatic medicine ตั้งอยูที่อาคาร D 
ชั้น 4 เปนหองปฏิบัติการที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคสัตวนํ้า ศึกษา
วิจัยทางดานพยาธิวิทยา รวมไปถึงงานศึกษาวิจัยทางดานภูมิคุมกัน
วทิยาในสตัวนํา้ ภายในหองปฏบิตักิารสามารถแยกยอยไดอกีหลายหอง
ไดแก หองปฏิบัติการสําหรับการเพาะเช้ือท้ังการตรวจเพาะเช้ือ
แบคทีเรีย (bacterial culture) และเชื้อรา (fungal culture) 
สําหรับการเพาะเช้ือแบคทีเรียจะเนนทางดานการตรวจเพาะเชื้อ 
Nontuberculous mycobacteria (NTM) ในสัตวนํ้าเปนหลัก 
นอกจากน้ีกจ็ะมีหองปฏบิตักิารตรวจทางพยาธิวทิยา (histopathology) 
รวมไปถึงการตรวจพีซีอาร (Polymerase Chain Reaction; PCR)
และเรยีลทารมพซีอีาร (Real Time Polymerase Chain Reaction; 
qPCR) โดยใช Primer ที่จําเพาะซ่ึงอาจารยและนักศึกษาที่สังกัด
ในหองฏิบัติการ Aquatic medicine ดังกลาวจะสามารถใชหอง
ปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัย หรือดําเนินงานวิจัยของตนเองได 
โดยที่มีนักศึกษารุนพี่ และอาจารยคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ใชหองปฏิบัติการ ทั้งนี้ภายในหองปฏิบัติการยังมีหองสําหรับการ
เลีย้งปลาหรอืสตัวนํา้อืน่ ๆ  เพือ่ใชในงานวิจยัของนกัศกึษาดวยเชนกนั
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แผนกการตรวจทางพยาธิวิทยา 
(Histopathology section)
 ภายในสวนของหองปฏบิตักิารทางพยาธิวทิยาจะประกอบ
ไปดวยเครื่องเตรียมชิ้นเน้ืออัตโนมัติ (tissue processor) สําหรับ
เตรียมชิ้นเนื้อเพื่อทําเปนบล็อคพาราฟนเคร่ืองทําบล็อคพาราฟน
เครื่องตัดชิ้ดเนื้อ (microtome) เครื่องอุนสไลด (slide warmer) 
และอางควบคุมอุณหภูมิ (water bath) แผนสไลดที่ไดสามารถ
นาํไปยอมส ีHematoxylin and Eosin (H&E), Periodic acid-Schiff 
(PAS), Ziehl-Neelson, Gram’s stain, Schmorls, Grocott’s 
stain, Verhoeff’s Van Gieson (EVG), Berlin blue (BB), Masson 
trichrome และสีพิเศษอื่น ๆ เพ่ือชวยในการตรวจวินิจฉัย โดยมี
สารเคมีและอุปกรณสําหรับยอมสีภายในหองปฏิบัติการ

เคร่ืองเตรียมช้ินเน้ืออัตโนมัติ (tissue processor)

โซนยอมสี Hematoxylin and Eosin (H&E) และนาํยายอมสีพิเศษอ่ืนๆ 
เชน Ziehl-Neelson (ZN), Periodic acid-Schiff (PAS) เปนตน

เคร่ืองทําบล็อคพาราฟน

เคร่ืองตัดช้ิดเน้ือ (microtome)

โซนอานผลทางจุลพยาธิวิทยาโดยใชกลองจุลทรรศน (microscope)
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แผนกการตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา 
(Bacterial culture and fungal culture section)
 การตรวจวินิจฉัยโดยการเพาะเช้ือจําเปนตองปฏิบัติใน
ตูปลอดเช้ือ (biosafety cabinet) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู
ปฏิบัติงานจะตองสวมเสื้อแลป ถุงมือ และหนากากอนามัย รวม
ถึงเปล่ียนรองเทากอนเขาหองปฏิบัติการทุกครั้ง การเพาะเชื้อ
แบคทีเรียและเช้ือราตองอาศัยตูบมเช้ือ (incubator) เพื่อใหเชื้อ
สามารถเพิ่มจํานวนตามอุณหภูมิที่เหมาะสม ทําใหตองอาศัยเวลา
ในการตรวจวินิจฉัยที่นานกวาการตรวจดวยวิธีอื่น เชน การตรวจ
เพาะเช้ือ NTM จะใชเวลาตรวจวนิิจฉัยอยางนอย 7-21 วันขึ้น
กับชนิดของเช้ือ เปนตน  นอกจากน้ีทางหองปฏิบัติการก็สามารถ
ตรวจเพาะเชื้อรา และเลี้ยงเซลล (cell culture) เพื่อใชในการ
ตรวจวินิจฉัยและศึกษาวิจัยไดเชนกัน แตทั้งนี้ผูเขียนไมไดปฏิบัติ
งานในสวนการเลี้ยงเซลลจึงขอไมลงรายละเอียดในสวนนี้มากนัก

แผนกการตรวจทางอณูชีววิทยา (PCR/qPCR section)
 การตรวจดวยวธิทีางอณชูวีวทิยา ทัง้การตรวจดวยวธิ ีPCR 
หรือ qPCR จะมีการแบงโซนออกเปน 2 สวน คือสวนที่ใชในการ
เตรียมสาร (preparation area) และพ้ืนที่สําหรับการรันเจล 
(electrophoresis) ซึ่งสามารถอานผลการรันเจลโดยใชเครื่อง 
Illuminator สวนเครื่องที่ใชในการตรวจ qPCR จะอานผลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับงานทางอณูชีววิทยาของหอง
ปฏิบัติการนี้สวนใหญจะเนนทางดานโรคที่เกิดจาก NTM โรคที่เกิด
จากการติดเชื้อราในสัตวนํ้าหรืองานวิจัยทางดานภูมิคุมกันวิทยาใน
สัตวนํ้า

โซนเตรียมสาร (preparation area) สําหรับงานทางอณูชีววิทยา

เคร่ือง PCR Thermocycler 

เคร่ือง Real-Time PCR Thermocycler
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การรับตัวอยางและการรายงานผล
 การรบัตวัอยางสาํหรบัตรวจวินจิฉยัโรคของหองปฏบิตักิารนี้
ไมมีเปดเปนงานบริการสําหรับบุคคลภายนอกโดยท่ัวไป แตจะเปน
การสงตวัอยางผานทางสัตวแพทยประจาํโรงพยาบาล หรือนกัเทคนคิ
การสัตวแพทยของโรงพยาบาลสัตวเพื่อสงตัวอยางไปยังอาจารย
ผูเชี่ยวชาญประจําหองปฏบิัติการนั้น ๆ โดยตรง

การกำจัดของเสีย
 ไมเพียงแตจะตองแยกขยะทุกครั้งกอนทิ้งลงถังตามหลัก
ปฏิบัติทั่วไปในชีวิตประจําวันของคนญ่ีปุน แตการกําจัดของเสีย
และสารเคมีของหองปฏิบัติการก็จะตองปฏิบัติอยางถูกตอง และ
เครงครดัทกุครัง้ ทัง้การแยกท้ิงสารเคมีทีใ่ชแลวใหถกูตองตามประเภท
ของสารเชน ฟอรมาลีน แอลกอฮอล สารเคมีจําพวกกรด-ดาง หรือ
สารประกอบโลหะหนัก ควรจะตองแยกทิ้งลงถังที่กําหนดไวเทานั้น
ซึ่งจะมีบริษัทหรือหนวยงานภายนอกมารับไปกําจัดอีกทอดหน่ึง
นอกจากน้ีหากใชเคร่ืองแกว หรอือปุกรณทีต่ดิเชือ้ควรทําการอบฆาเชือ้ 
(autoclave) กอนทิ้งทุกครั้งและลางทําความสะอาดใหเรียบรอย

โซนเคร่ืองแกว และอุปกรณตาง ๆ ท่ีพรอมสําหรับการใชงาน
ถังแยกสารเคมีท่ีใชแลว

โซนแยกขยะภายในหองปฏิบัติการ

โซนแยกขยะท่ีต้ังอยูนอกอาคาร สําหรับกําจัดท้ิงภายนอก

ตัวอยางการปฏิบัติงานในการเก็บตัวอยางจากซากปลา 
เพ่ือนําไปเพาะเช้ือ NTM โดยเก็บตัวอยางภายในตูปลอดเช้ือ

ที่มา:
 Laboratory of Aquatic Medicine, School of Veterinary 
Medicine, Faculty of Veterinary Science, Nippon Veterinary 
and Life Science University, Tokyo, Japan
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