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ภาวะฝุ�นควัน PM 2.5 กับระบบทางเดินหายใจในสัตว�เล้ียง

Heatstroke : ภัยร�ายท่ีมากับอากาศร�อน

โภชนาการท่ีเหมาะสมสําหรับสุนัขแต�ละช�วงวัย 
และภาวการณ�แพ�อาหาร

ลําไส�อักเสบติดต�อภัยร�ายใกล�ตัวลูกสุนัข

วิธีจัดการคราบนํ้าตาในสุนัขและแมว

เคเอชวี (KHV) โรคที่คนเลี้ยงปลาคาร�พต�องรู�จัก

การจัดการช�างท�อง

รู�หรือไม� สุนัขท่ีคุณเล้ียงก็มีภาวะสมองเส่ือมได�

ตรวจโรค…  วัณโรค

เรื่องลึกไม�ลับกับประเด็นสําคัญในการป�องกันโรค ASF !!!
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* หมายเหตุ สําหรับภาพสีของแตละ
   บทความสามารถติดตามไดที่นี่ครับ

ทีไ่มมเีหตกุารณบานปลายตอเนือ่งรนุแรง มาจนถงึโรคระบาดจากเชือ้ไวรสัโคโรนา
สายพันธุใหม ซึ่ง ณ ปจจุบัน (12/2/63) ไดชื่ออยางเปนทางการวา “COVID-19” 
ซึ่งเริ่มการระบาดตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เปนตนมา โดยทางองคการ
อนามัยโลกคาดการวาจะใชเวลาประมาณ 7-9 เดือน ในการควบคุมการระบาด
ดังกลาวได สําหรับประชาชนอยางเราควรดูแลสุขอนามัยเพื่อปองกันโรคไวรัส 
ดงัวลทีีเ่ราเคยไดยนิวา “กนิรอน ชอนกลาง ลางมอื” กย็งัเปนคาํเตอืนทีใ่ชไดเสมอ 
ในสวนเกษตรกรผูเลี้ยงไก ในปนี้ตองเฝาระวังโรคไขหวัดนกที่อาจจะกลับมาได 
เนื่องจากพบการระบาดของโรคไขหวัดนกสายพันธุ H5N1 และ H5N6 ระบาด
ในเมืองจีนแลวเชนกัน 
 ชวงเดือนธันวาคมท่ีผานมา ในงานประชุมวิชาการสุขภาพสัตวภาคเหนือ 
ที่จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดในธีม “โรคอุบัติใหม” 
ในชวงปาฐกถาประทีปดอยคําโดย ศ.น.สพ.ดร.รุงโรจน ธนาวงษนุเวช ไดพูดคุย
เกี่ยวกับการสํารวจพบเชื้อไวรัสหลายชนิดในคางคาว ซึ่งรวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนา
ซึง่อยูในกลุมเดียวกันกบัเช้ือไวรัส COVID-19 ซึง่จากขอมลูในงานประชุมวิชาการ
กม็คีวามเช่ือมโยงกับเหตุการณในปจจุบนั ดงันัน้ในงานประชุมวชิาการสุขภาพสัตว
ภาคเหนือ ในป 2563 นี้ จึงขอเชิญชวนทุกทานที่สนใจเขารวมประชุมเพื่อรับฟง
ขอมูลเรื่องโรคและสถานการณโรคตางๆ ดวยกันในชวงปลายป
 สวนเนื้อหาในฉบับนี้ มาดูกันวาฝุน PM 2.5 สงผลกระทบอยางไรตอ
สุนัขบาง พรอมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับโรคและภาวะอันตรายในหนารอนของสุนัข 
รวมถงึการกูชพีในสนุขัทาํไดอยางไรสาํหรบัประเด็น ASF มาดวูธิปีองกนัในฟารม 
ปลาคารพกับ KHV รุนแรงแคไหน เมื่อชางทองตองทําอยางไร และประเด็นท่ีคาง
จากฉบับที่แลวเกี่ยวกับการตรวจโรควัณโรคทําไดอยางไร 
 ทายนี้ฝากไวนิดนะครับวา ในยุคที่ขอมูลมีมากมายและเราสามารถ
เขาถงึขอมลูไดอยางงายดาย การใชวจิารณญาณ การฟงและสอบถามผูเชีย่วชาญ 
เปนสิ่งที่ตองทําเพื่อที่เราจะไมตองตระหนกกับสิ่งที่กําลังเกิด โดยใหเปลี่ยนเปน
ความเขาใจในส่ิงที่เกิดขึ้นแทน จะทําใหเราดํารงชีวิตไดสมดุลยมากขึ้นครับ
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ประเภทมลพิษทางอากาศที่กอผลตอระบบหายใจ : 
 ในชวงเวลาสิบปที่ผานมานั้นพบอุบัติการณของภาวะ
หอบหืด (Asthma) และภาวะภูมิแพ (Atopic allergies) ที่เพิ่มขึ้น
สงูข้ึน (Lee et al., 2013) ทีม่คีวามสมัพนัธระหวางมลพษิทางอากาศ
และโรคทางระบบหายใจที่นอกเหนือจากสาเหตุจากทางกรรมพันธุ 
(Dijk et al., 2013) โดยการไดรบัหรอืสดูดมสารท่ีมอีนภุาคขนาดเล็ก 
หรือที่เรียกวา particle matter (PM) พบวากระทบตอการทํางาน
ของปอดสงผลประสทิธภิาพลดลง ระบบทางเดินหายใจสวนลางอกัเสบ
รวมถึงระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจสวนบนได (Bentayeb 
et al., 2013) 

รูปท่ี 1 โครงสร�างระบบทางเดินหายใจทางกายวิภาคศาสตร�
ส�วนและส�วนล�าง ที่มา: Aspinall, V., & Cappello, M. (2009)

 สถานการณสภาพฝุนละอองของอากาศในปจจุบันพบคา
เพิ่มสูงขึ้นมากกวาระดับมาตรฐานซ่ึงสงผลตอระบบทางเดินหายใจ
และสุขภาพในมนุษยโดยเฉพาะอยางยิง่ในเดก็ (Baldacci et al., 2015) 
หรือแมกระทัง่ในสตัว โดยเฉพาะในลูกสตัวและสตัวทีแ่ก (Puppies 
and senior dogs) มักมีความเสี่ยงอันตรายตอฝุนละอองที่หายใจ
เขาไป หรือแมกระทั่งสัตวปวย มีภาวะหอบหืด (Asthma) หรือมี
ภาวะหลอดลมอักเสบ (Bronchitis) รวมถึงภาวะภูมิแพ (Atopic 
allergies) ที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสุนัขพันธุหนาสั้น 
(Brachycephalic dogs) เชน บลูดอก, บอสตัน เทอรเรียร ปก 
หรือแมวพันธุเปอรเซีย รวมถึงพบพยาธิสภาพเชน การหนาตัวและ
อักเสบ ที่บริเวณหลอดลมฝอยและถุงลมเกิดขึ้น (Calderon-
Garciduenas et al., 2001) 

หนาที่ระบบทางเดินหายใจสัตวเลี้ยง :
 ระบบหายใจและทางเดินหายใจมีหนาที่ในการนําพา
ออกซเิจนเขาและขบัหรือกาํจดัคารบอนไดออกไซดออกจากรางกาย
โดยมกีารแลกเปล่ียนกาซทีถ่งุลม (alveoli) เพือ่ใหรางกายไดรบัออกซิเจน
อยางเพยีงพอตอกระบวนการเมแทบอลิซมึของเซลลภายในรางกาย 
เกี่ยวของกับระบบสมดุลกรด-ดางในเลือด กําจัดสิ่งแปลกปลอม
ทางระบบทางเดินหายใจและเก่ียวของกับการปรับความดันเลือด
ผานทางระบบ Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS) 

Modified from: https://pbs.twimg.com/profile_images.jpg
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ภาวะฝุ�นควัน PM 2.5 
กับระบบทางเดินหายใจในสัตว�เล้ียง

โครงสรางระบบทางเดินหายใจสัตวเลี้ยง :
 โครงสรางของระบบหายใจและทางเดินหายใจ ประกอบดวย
โครงสรางระบบทางเดินหายใจทางกายวิภาคศาสตรสวนบน ไดแก 
จมูก, รูจมูก, โพรงจมูก, แขนงหลอดลม โครงสรางสวนนี้จะนําพา
อากาศเขาออกจากรางกายแลวยังเก่ียวของกับการปรับอากาศให
เหมาะสมกับอุณหภูมิของรางกายเนื่องจากมีแขนงหลอดเลือดดํา 
(venous plexus) บุตลอดโพรงจมูก รวมถึงตลอดทางเดินหายใจ
สวนบนมีตอมผลิตเมือก (mucous gland) และขนจมูก (cilia) 
เพื่อดักจับสิ่งแปลกปลอมและขับออกจากรางกาย (clearance 
respiratory tract) และโครงสรางท่ีเกีย่วของกับการแลกเปล่ียนกาซ  
หลอดลมฝอยสวนปลายท่ีมีการแลกเปล่ียนกาซ และถุงลม ซึ่งเกิด
กระบวนการแลกเปล่ียนกาซเกิดข้ึนระหวางออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด 
หรืออาจเรียกสวนนี้วาทอทางเดินหายใจสวนลาง (รูปที่ 1)
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รูปท่ี 3 หน�ากากป�องกันฝุ�นละออง PM2.5 สําหรับสัตว�เลี้ยง 
ที่มา : https://ksrugc.imgix.net

รูปท่ี 2 เส�นผ�าศูนย�กลางของอนุภาค PM ชนิดต�าง ๆ เทียบกับ
เส�นผ�าศูนย�กลางของเส�นผมมนุษย� (Kunzli et al., 2010) 

อาการที่สามารถพบไดในสัตวเลี้ยงท่ีมีภาวะหายใจลําบาก 
(Respiratory distress) : 
   • หายใจลําบาก สัตวเลี้ยงแสดงอาการหายใจถ่ีหรือมีเสียงดัง
     กวาปกติ, อาปากหายใจ (โดยเฉพาะในแมว) 
   • ไอ, จาม หรือมีนํ้ามูกมากกวาปกติ
   • อาเจียน, เบ่ืออาหาร
   • เหงือกซีด, ซึม, ออนแรง
   • ระคายเคืองท่ีตา มนีํา้ตาไหลออกมาก หรอืเยือ่เมอืกตาขาวมีการ
     อักเสบระคายเคือง
   • สลบหรือหมดสติ
(Calderon-Garciduenas et al., 2001) 

การปองกันและดูแลสัตวเลี้ยงเม่ือตองเผชิญหนากับฝุนควัน :
   1. นําสัตวเลี้ยงเขามาเลี้ยงอยูภายในตัวบาน
   2. ปดประตูและหนาตางลดฝุนควันเขามาภายในบาน 
   3. กรณีจําเปนตองพาสัตวเลี้ยงออกไปนอกบานสามารถสวม
      หนากาก (snout mask) ปองกันฝุนละอองใหแกสัตวเลี้ยง 
       (รูปท่ี 3)
   4. เฝาระวงัอาการทางระบบทางเดินหายใจของสัตวเลีย้งโดยเฉพาะ
      สัตวที่มีโรคทางระบบหายใจและหลอดเลือด 
   5. ทําความสะอาดบานอยางสมํ่าเสมอ (เนนการใชเครื่องดูดฝุน
      แทนการกวาด)
   6. ลางไสกรองและเครื่องปรับอากาศอยางสมํ่าเสมอ
   7. อนุภาค PM2.5 สามารถกออนุมูลอิสระ (oxidative stress) 
      ตอรางกายได แนะนําใหเสริมสารเสริมกลุมตานอนุมูลอิสระ 
       (antioxidant) ไดแกกรดไขมันโอเมกา 3 (Omega-3) 
   8. เฝาระวังอาการทางระบบทางเดินหายใจของสัตวเลี้ยงหากมี
      อาการดังที่ได กลาวไปขางตนใหรีบนํามาหาสัตวแพทย 
       (Xing et al., 2016)

 1. มลพิษที่พบสามารถมาจากแหลงภายนอกตัวบาน 
(outdoor pollution sources) ไดแก กาซคารบอนมอนอกไซด, 
ไนโตรเจนไดออกไซด, ซลัเฟอรไดออกไซด ซึง่ particle matter (PM) 
คือการรวมตัวของกาซเหลานี้ โดยกาซที่เปนสวนประกอบหลักคือ 
ซัลเฟอรไดออกไซด, ออกไซดของไนโตรเจน, แอมโมเนีย และกลุม 
non-methane volatile organic compounds (NMVOCs) 
(Perez et al., 2010) ซึ่ง PM มีการจัดแบงตามขนาด, รูปรางและ
องคประกอบทางเคมีแตโดยหลักแลวสามารถจัดแบงตามเสนผา
ศูนยกลางของอนุภาค ดังรูปที่ 2 ยกตัวอยางเชน PM10 หมายถึง
เสนผาศูนยกลางของอนุภาคมีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน; PM2.5 
หมายถึงเสนผาศูนยกลางของอนุภาคมีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน; 
PM0.1 หมายถึงเสนผาศนูยกลางของอนุภาคมขีนาดเลก็กวา 0.1 ไมครอน 
นั้นเอง ซึ่งอนุภาคที่มีขนาดเล็กเหลานี้สามารถสูดดมเขาสูทางเดิน
หายใจและสงผลใหเขาไปในปอดไดลกึยิง่ขึน้ (Kunzli et al., 2010) 

 2. มลพิษที่สามารถพบไดจากแหลงภายในตัวบาน 
(indoor pollution sources) ไดแก ควันบุหรี่, เชื้อเพลิงชีวภาพ, 
ผลติภณัฑทาํความสะอาด หรอื สารชวีภาพทีก่อภมูแิพ ยกตัวอยางเชน 
ไรฝุน, ขนสัตวเลี้ยง, แมลงสาบ, ละอองเกสร, เชื้อราหรือยีสตที่อยู
ภายในบาน (Bousquet et al., 2008) ที่สามารถกระตุนระบบ
ภูมิคุมกันผานอิมมูโนโกลบูลินอี (Ig E) ที่สงผลตอการแพตามมาได 
(Maio et al., 2013)
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บทสรุป : 
 จากทีก่ลาวมาถงึอนัตรายจาก particle matter (PM) ทีส่งผล
ตอระบบหายใจแลวนัน้ ปจจบุนักย็งัพบการศึกษาเพ่ิมเติมวาสามารถ
มีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด (Polichetti et al., 2009) 
กอใหเกดิหวัใจขาดเลือดได รวมถึงมผีลตอสมอง เชน ภาวะขาดเลือด
ทีส่มอง ระบบประสาทอักเสบหรือรนุแรงถึงขัน้โคมาได (Fagundes 
et al., 2015) ดงันัน้เมือ่สตัวเลีย้งมีโอกาสเสีย่งตอมลพษิทางอากาศ
ควรมีการปองกันสัตวเลี้ยงตามคําแนะนําขางตน และหากมีอาการ
ทางระบบทางเดินหายใจควรเฝาระวังและหากมีอาการทางระบบ
หายใจรนุแรงท่ีอาจถึงข้ันเสยีชวีติควรรบีนําสตัวเลีย้งมาพบสัตวแพทย
อยางเรงดวน 
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 หลายๆ คนมักพูดเสมอวาสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน
ทีด่ทีีส่ดุของมนุษย เราจงึตองมหีนาทีด่แูลเคาอยางใกลชดิ
เพื่อที่จะใหเคาอยูกับเราไดนานที่สุด แตหากวันหนึ่ง
เราพบวาเพือ่นสีข่าของเราตกอยูในสถานการณทีต่องการ
การชวยชวีติอยางเรงดวน ถาเปนคุณจะทาํอยางไร จะดี
แคไหนหากเราสามารถประเมินอาการสัตวเลี้ยงไดทัน
ทวงท ีและสามารถปฏิบตัติามขัน้ตอนการกูชพีขัน้พืน้ฐาน
หรอืทีเ่รยีกอกีอยางวา Cardiopulmonary resuscitation 
(CPR) ไดอยางถูกตอง
 การทํา CPR นั้นคือการปฏิบัติเพื่อชวยฟ น
การทํางานของระบบไหลเวยีนเลือดที่หยุดทํางานอยาง
กะทันหันดวยวิธีปมหัวใจ เพื่อใหหัวใจกลับมาเตนและ
มีอ็อกซิเจนไปเล้ียงยังสมองและอวัยวะสําคัญตางๆ 
ไดอีกครั้ง ซึ่งถือเปนการชวยยื้อเวลาจนกวาจะไดรับ
การชวยเหลือทางการแพทย
 กอนอื่นใหเจาของสังเกตอาการของสัตวเลี้ยง
เปนประจํา หากเคาแสดงอาการผิดปกติไป เชน หายใจ
ลาํบาก, ยดืคอหายใจ, ออนแรง, ชกั, หมดสติ, เลอืดออก
จมกูไมหยดุ, หรอืไดรบับาดเจ็บอยางรุนแรง เชน โดนรถชน
ตาทะลัก เจาของควรรีบพาสัตวเลี้ยงไปพบสัตวแพทย
โดยเรว็ทีส่ดุและระหวางนัน้ใหเจาของประเมินสญัญาณชีพ
ที่สําคัญ ดังน้ี
 • เชค็วามสีตหิรอืมกีารตอบสนองหรือไม โดยการ
สงเสียงเรียกและเขยาตัว
 • เช็คการหายใจวาสัตวหายใจอยูหรือไม โดย
สังเกตการเคล่ือนไหวข้ึนลงของอก หรือนํามือไปอังไว
บรเิวณจมกู หรืออาจนาํแกวหรอืโลหะไปวางไวหนาจมกู
แลวสังเกตไอน้ําเกิดขึ้น (หายใจเขาและหายใจออก
ใหนับเปน 1 ครั้ง โดยอัตราการหายใจปกติคือ 12-30 
ครั้ง/นาที)
 • เชค็วาหวัใจยงัเตนอยูหรอืไม ทาํไดโดยใชมอื
สัมผัสบริเวณหนาอกดานซายตําแหนงใกลกับขอศอก
เพื่อรับรูการเคล่ือนไหวของหัวใจ หรือคลําชีพจรโดย
ใชนิ้วกดเบาๆ บริเวณโคนขาหลังดานใน (รูป A) ซึ่งใน

สพ.ญ.ป�ญญ�ชิตา ไชยองค�การ
โรงพยาบาลสัตว�เล็ก โรงพยาบาลสัตว�มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : pimchaiongkarn@gmail.com

สตัวสขุภาพปกติอตัราการเตนของหวัใจ
ควรจะเทากับจงัหวะการเตนของชีพจร 
(อตัราการเตนของหวัใจปกติในสนุขัคอื 
70 - 160 ครั้ง/นาที และในแมวคือ 
140 - 220 ครั้ง/นาที ซึ่งคาเหลานี้จะ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับขนาดและอายุ
ของสัตว โดยสัตวที่มีขนาดเล็กหรือ
อายุนอยจะมีอัตราการเตนของหัวใจที่
สูงกวา) 
 • เชค็สขีองเหงือกและลิน้ ปกติ
จะตองเปนสีชมพู หากพบวาเหงือก
สีขาวซีดหรือสีมวง เปนการบงบอกวา

การกู�ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) 
ง�ายๆ คุณทําได� สัตว�เล้ียงปลอดภัย

สัตวไดรับอ็อกซิเจนไมเพียงพอ
 แตหากคณุพบวา สตัวเลีย้งของคณุหยดุหายใจและหมดสติ ใหตดัสินใจ
เริ่มลงมือทําการชวยชีวิต (CPR) ไดทันท่ี โดยไมตองเสียเวลายืนยันดวยการ
คลําหาชีพจรโดยสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
 1. จัดทาใหคอสัตวยืดตรง เปดปากใหกวางดึงลิ้นออกมา สังเกต
สิง่แปลกปลอมภายในปากและคอหอย หากพบใหลวงออกมาทันท ีเชน เศษอาหาร 
อาเจียน เสมหะ เปนตนเพื่อไมใหมีการกีดขวางทางเดินหายใจ
 2. วางสตัวเลีย้งของคณุในทานอนตะแคงขวายกเวนในสตัวทีช่องอก
มรีปูรางคลายถังเบยีร เชน สนุขัสายพนัธุองิลชิ บูลดอ็กใหจดัอยูในทานอนหงาย 
(รูป B)
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 3. ในสุนัขสวนใหญนั้นเราจะวางมือทั้งสองขางทับกันลงบนบริเวณ
สวนท่ีกวางที่สุดของชองอก (รูป C) หากเปนสุนัขอกแหลม และแมวใหวางมือ
ลงไปโดยตรงบริเวณหัวใจ (ตําแหนงปุมขอศอก) (รูป D) หรือหากเปนสุนัข
ขนาดเล็ก (<10 kg.) และแมว สามารถใชมอืขางเดยีวบบีนวดหวัใจตรงตําแหนง
กระดูกลิ้นปไดเลย (รูป E) จากน้ันออกแรงกดใหผนังชองอกยุบลงไปประมาณ 
1/2 - 1/3 ของความกวางชองอก แลวปลอยมือขึ้นใหชองอกสามารถกลับมา
ขยายไดเหมอืนปกต ิโดยออกแรงปม 100 - 120 ครัง้/นาท ีตดิตอกนัอยางนอย 
2 นาที โดยไมหยุดจากนั้นควรเปล่ียนคนปมเพื่อปองกันไมใหระดับความแรง
ของการปมลดลงจากกลามเน้ือลา

 4. ใชมอืรวบรอบจมูกและปาก แลวเปาอากาศเขารูจมกู (mouth-to-
snout) 2 ครั้ง ตอการปมหัวใจ 30 ครั้ง ทําสลับกันไป (รูป F)
 5. ทําตอเนื่องไปเร่ือยๆ จนกวาสัตวจะสามารถกลับมาหายใจเองได 
หรือหากทาํตดิตอกนัแลว 15-20 นาท ีหวัใจยงัไมกลบัมาเตนเอง เราอาจตัดสนิใจ
หยุดการชวยชีวิตได สวนในกรณีที่หัวใจยังเตนอยู แตยังไมหายใจ เราควรจะ
ชวยผายปอดตอไปเรื่อยๆ จนกวาจะถึงมือสัตวแพทย

 ภายหลังการกูชีพสําเร็จ สัตวควรจะไดรับการ
ดแูลและตดิตามสญัญาณชีพอยางใกลชดิ เนือ่งจากโอกาส
การเกิดหวัใจและการหายใจลมเหลวซ้ําอกีคร้ังมมีากถงึ 
50% อีกทั้งอาจเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมาได 
เชน กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด กลุมอาการตอบสนอง
ตอการอักเสบทั่วรางกาย (SIRS) ภาวะสมองบาดเจ็บ
จากการขาดอ็อกซิเจน เปนตน
 จะเห็นไดวาเจาของนั้นมีสวนสําคัญอยางยิ่ง
ในชวงเวลาวิกฤตเหลานี ้ซึง่การมสีตแิละความรูความเขาใจ
ในการทํา CPR ที่ถูกตอง จะสามารถเพ่ิมโอกาสการ
รอดชีวิตของสัตวเลี้ยงของคุณในสถานการณฉุกเฉินได
อยางแนนอนและตอจากนี้คุณก็สามารถเปนฮีโรของ
เหลาเพื่อนสี่ขาไดทุกเม่ือแลวคะ
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Heatstroke : ภัยร�ายท่ีมากับอากาศร�อน

 เปนทีท่ราบกันดีวาประเทศไทยมีอณุหภมูทิีส่งูเกอืบตลอด
ทั้งปโดยเฉพาะในฤดูรอนอุณหภูมิยิ่งสูงตลอดเวลาและในสภาวะท่ี
อากาศรอนเชนนี้ยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดภาวะ ลมแดด (Heat stroke) 
ซึ่งเปนภาวะที่อันตรายและสามารถนําไปสูการเสียชีวิตได

ลมแดด (Heat stroke) คืออะไร
 คอืภาวะทีอ่ณุหภูมใินรางกายของสตัวเพิม่สงูขึน้จากอณุหภูมิ
ปกต ิ(101-102.5 องศาฟาเรนไฮต) และไมสามารถระบายความรอน
ออกไปไดทนั ซึง่ถอืวาเปนภาวะทีอ่นัตรายและเปนภยัคุกคามตอชวีติ
ของสัตวเลี้ยงเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลรบกวนการทํางาน
ของรางกายในระบบตางๆ โดยเราจะถือวาสัตวเลี้ยงกําลังเผชิญกับ
โรคลมแดดก็ตอเมือ่อณุหภมูใินรางกายมากกวา 105.8 องศาฟาเรนไฮต 
(41 องศาเซลเซียส) และแสดงอาการทางระบบประสาท (Central 
nervous system dysfunction) เชน หมดสติ ชัก เปนตน รวมกับ
มีประวัติอยูในที่ที่มีอากาศรอน / ความชื้นสูง / ออกกําลังกาย / 
มอีาการชักนานและไมสามารถควบคุมได (uncontrolled seizure) 
ในสภาวะท่ีอุณหภูมิในรางกายสูงเชนนี้จะไปกระตุนกระบวนการ
อกัเสบภายในรางกายใหทาํงานมากกวาปกตสิงผลใหเกดิความเสยีหาย
อวัยวะภายในรางกาย (Multiple Organ Damage, MOD) และ
นําไปสูการเสียชีวิตในท่ีสุดโดยเราจะถือวาสัตวเลี้ยงกําลังเผชิญกับ
โรคลมแดดก็ตอเมื่ออุณหภูมิรางกายมากกวา 106 องศาฟาเรนไฮต 
(41 องศาเซลเซียส) และสามารถสรางความเสียหายแกอวัยวะ
ภายในรางกายได (multiple organ damage, MOD) เมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มถึง 107 - 109 องศาฟาเรนไฮต (41.2 - 42.7 องศาเซลเซียส)  

กลไกการเกิภาวะลมแดด
 สุนัขและแมวมีกลไกการระบายความรอนที่แตกตางจาก
มนุษย เนื่องจากไมมีตอมเหง่ือที่ผิวหนังสําหรับระบายความรอน
แตเลือกทีจ่ะระบายความรอนผานระบบหายใจโดยกระบวนการหอบ 
(painting) แทนอาจมีการระบายความรอนผานตอมเหงื่อท่ีบริเวณ
อุงเทาไดบางแตนอยมาก หมายความวาเมือ่อณุหภมูใินรางกายสงูข้ึน
ในขณะทีก่ารระบายความรอนทีไ่มดกีย็ิง่ทาํใหมโีอกาสเกิดโรคลมแดด
มากข้ึนเทานั้น 

สาเหตุหลัก
 สามารถเกิดไดจากหลายสาเหตุ อะไรทําใหอุณหภูมิใน
รางกายสงูขึน้อยางรวดเร็ว เชน อยูในทีอ่ากาศรอนหรอืระบายอากาศ

ไดไมดี เชน ในรถยนตที่ดับเครื่องยนต หรือสนามหญาที่ไมมีรมไม
ไวบงัแดดการออกกําลงักายอยางหนกั และไมมแีหลงนํา้ดืม่ท่ีสะอาด
เพียงพอ ลวนสงผลใหเกิดภาวะลมแดดได

อาการ
 หอบ หายใจลาํบากน้ําลายไหล กระวนกระวายหัวใจเตนเร็ว 
อาเจียน (อาจพบวาปนเลอืด) ออนแรง กลามเนือ้สัน่ ชกั ในบางราย
อาจจะเปนลมและหมดสติไปเลย หากพบวาสัตวเลี้ยงแสดงอาการ
เหลานีร้วมกบัมปีจจัยโนมนาํ เชน อยูในท่ีอากาศรอนมากอนใหสงสัย
กอนไดเลยวาเจาเพือ่นสีข่ามโีอกาสสูงทีก่าํลงัเผชิญกบัภาวะลมแดด

วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน
 1. ยายสัตวเลี้ยงเขามาในที่รมและมีการถายเทอากาศท่ีดี
 2. ใชผาชุบนํ้าถูไปตามตัวของสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะใตขน 
ขาหนีบ และฝาเทาหลังเปดพัดลมจอไปท่ีสัตวเลี้ยงเพื่อชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายอากาศ หามใชนํ้าแข็งหรือนํ้าที่เย็นจัด
เนื่องจากจะทําใหหลอดเลือดที่บริเวณผิวหนังหดตัวและลดการ
ระบายความรอนออกจากรางกาย
 3. พาสตัวเลีย้งมาพบสตัวแพทยทีใ่กลทีส่ดุเนือ่งจากภาวะ
ลมแดดเปนภาวะฉุกเฉินแมวาสัตวเลี้ยงจะอาการดีขึ้นแลวแตก็ควร
ทีจ่ะตรวจรางกายซํา้เพือ่ใหแนใจวาอยูในภาวะปลอดภัย ในระหวาง
การเดินทางไมควรปลอยใหสัตวเลี้ยงเจอกับอากาศรอนอีกคร้ัง 
เชน ขนสงมาทางกระบะทายรถ ซอนมอเตอรไซต 
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โภชนาการท่ีเหมาะสมสําหรับสุนัข
แต�ละช�วงวัย และภาวการณ�แพ�อาหาร

ลูกสุนัข (Puppies) 
 กจิกรรมหลักของลกูสนุขัคอื การกนิและนอน อาหารมือ้แรก
คือ นมน้ําเหลือง (colostrum) จากแม นมชนิดน้ีมีความสําคัญ
เพราะนอกจากประกอบดวยสารอาหารท่ีจาํเปนแลวยงัประกอบดวย
ภูมิคุ มกันโรค ภูมิคุ มกันโรคเหลานี้เมื่อถูกดูดซึมผานผนังลําไส 
จะปองกันโรคไดทัน ซึ่งระยะเวลาท่ีลําไสดูดซึมภูมิคุมกันโรคไดนั้น
สัน้มาก ประมาณ 24-72 ชัว่โมงหลงัคลอด ดงันัน้ในชวงเวลาดังกลาว
ลูกสุนัขจําเปนตองไดรับนมนํ้าเหลืองอยางเพียงพอ นมนํ้าเหลือง
จะมีเพียง 24-72 ชั่วโมงหลังคลอด จากนั้นจะกลายเปนนมปกติ 
(nature milk) สนุขัจะเตบิโตจากการกินนมปกต ิไดจนอาย ุ4 สปัดาห 
และหลังจากนั้นปริมาณสารอาหารไมเพียงพอกับรางกายที่โตขึ้น
จงึควรเปลีย่นเปนอาหารชนดิใหมเปนชวงเริม่ใหอาหารสตูรสาํหรบั
สนุขักาํลงัเจรญิเตบิโต ทัง้นีไ้มควรใหนมววัเน่ืองจากมีปริมาณแลคโตส 
(lactose) คอนขางสูง ซึ่งอาจจะทําใหสุนัขทองเสียได
 ในกรณีที่เปนลูกสุนัขกําพราควรหาแมสุนัขมาอุปถัมภ 
หรือใชนมสูตรทดแทน (milk replacers) ในชวงอายุเดือนแรก
กอนเปลี่ยนไปกินอาหารแทน 

สุนัขกําลังเจริญเติบโต (Growing dog) 
 เปนชวงที่สุนัขมีการสรางและพัฒนารางกายอยางรวดเร็ว 
จึงควรใหอาหารที่มีพลังงานสูง โดยควรใหอาหารสูตรสําหรับสุนัข
กําลังเจริญเติบโต (growth diet) การเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
ของสุนัขจะอยูในชวง 6 เดือนแรก โดยสุนัขระยะนี้มีความตองการ
โปรตีนสูงกวาระยะโตเต็มวัยเพราะนําไปใชในการสรางเนื้อเยื่อใหม 
โปรตีนที่ไดรับควรเปนโปรตีนที่มีคุณภาพและยอยไดสูงมีรายงาน
วาควรใหอาหารเปนมื้อ เหมาะสมกวาใหแบบวางไวตลอดเวลา 
โดยในชวงอายุ 4-6 เดือน ควรให 3-4 ครั้งตอ/วัน ตอจากนั้นให 
2 ครั้งตอวัน แตวิธีการใหอาหารแบบวางไวตลอดเวลาไมแนะนํา 
เพราะจะทําใหไดพลังงานท่ีเกินความจําเปน 

สุนัขโตเต็มวัย (Adult dog) 
 ชวงทีส่นุขัเติบโตเต็มที ่โดยอาหารท่ีเหมาะสมกับสนุขัวยันี้ 
คือ อาหารแหง มากกวาอาหารกระปอง และกึ่งแข็ง เนื่องจาก
อาหารแหงสวนใหญมกัใหพลงังานทีส่งู เหมาะสาํหรบัการเจริญเตบิโต 

สุนัขชรา (Geriatric dog)
 โดยปกติสุนัขจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 13 ป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
หลายปจจัย เชน พันธุกรรม การดูแลสุขภาพ อาหาร โดยท่ีสุนัข
พันธุใหญจะมีอายุสั้นกวาสุนัขพันธุเล็ก ในสุนัขชรามีการลดลงของ
กระบวนการเมแทบอลิซึม ทําใหความตองการอาหารในแตละวัน
ลดลง ดังนั้นในสุนัขอายุมากควรไดรับอาหารโปรตีนคุณภาพสูง
ในปริมาณท่ีพอเพียง โดยโปรตีนควรมากกวาสุนัขที่โตเต็มวัย 
แตนอยกวาสุนัขที่กําลังเจริญเติบโตในกรณีที่สุนัขอายุมากมีปญหา
เก่ียวกับไต การจํากัดปริมาณโปรตีนนั้นควรอยูในระดับที่เหมาะสม
กับความรุนแรงของโรค โดยไมงดปริมาณโปรตีนแบบสิ้นเชิง

ภาวะแพอาหาร
 โรคผิวหนังที่เกิดจากภาวะภูมิแพอาหารมักเกิดจากการ
ที่สัตวมีปฏิกิริยาภูมิไวเกินตอสารที่มีขนาดโมเลกุลใหญในอาหาร 
เชน โปรตีน วัตถุกันเสีย หรือสารแตงกลิ่นและรสชาติเมื่อผาน
กระบวนการยอยและดูดซึมเขาสูกระแสเลือดแลว จะเกิดปฏิกิริยา
ภูมิไวเกิน ทําใหรางกายหล่ังสารอักเสบท่ีผิวหนัง และมักตามดวย
การตดิเช้ือแบคทเีรยี และยสีตทีผ่วิหนงัไดงาย สนุขัแสดงอาการคัน 
เลียบริเวณเทาหรือโคนหาง ผิวหนังมีผื่นแดง ขนรวง หากผิวหนัง
อักเสบรุนแรงมากซ่ึงมักพบในรายท่ีมีการติดเชื้อแทรกซอน หรือ
เปนเรือ้รงัมานาน จะพบผวิหนงัมนัเยิม้ มตีุมหนอง มกีลิน่ตวั หชูัน้นอก
อกัเสบ อาจมอีาการทางระบบทางเดินอาหาร เชน การคลืน่ไส อาเจยีน 
ทองอืด หรือทองเสียการวินิจฉัยภาวะการแพอาหารไดแก การให
สุนัขหยุดกินอาหารเดิมทั้งหมด (food restriction trial) และ

ตารางท่ี 1 : แสดงการเปรียบเทียบชนิดอาหารที่แตกต�างกัน
ในสุนัข (พัชนี ศรีงาม, 2554) แต�ควรระวังภาวะโรคอ�วนที่อาจเกิด
จากการให�อาหารพลังงานสูงเป�นประจําได� โดยควรมีการหมั่น
ออกกําลังกาย อย�างสมํ่าเสมอ และควบคุมอาหารเป�นประจํา
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รปูท่ี 1 : แสดงการอกัเสบ และผ่ืนแดงตามช�องหจูากภาวะแพ�อาหาร 
(ilovemychi.com, 2019)

รูปท่ี 2 : แสดงรอยแดงตามตัวจากการอักเสบทั่วร�างกาย
(Virtuousdogs.com, 2019)

รูปท่ี 3 : แสดงอาการขนร�วงจากภาวะแพ�อาหาร
(Animal Dermatology Referral Clinic, 2017)

รูปท่ี 4 : แสดงถึงการเกา และเลีย จากอาการคันที่เกิดขึ้นจาก
ภาวะแพ�อาหาร (Heropetbrands.com, 2016)

ใหกินโปรตีนแบบใหมที่ไมเคยกินมากอน (novel protein) หรือ
โปรตีนที่ถูกยอยใหมีขนาดเล็ก (hydrolyzed protein) แทนโดย
ระยะเวลาการทดสอบจะอยูในชวง 10-12 สัปดาห หลังจากนั้น
จะใหกลับมากินอาหารเดิมที่เคยกินอีกครั้ง (food challenge) 
ถาสัตวปวยแพอาหารชนิดนั้น อาการคันและรอยโรคควรเกิดขึ้น
ภายใน 10 วนั หลังจากไดกนิอาหารเดิมทีเ่คยกนิ โดยวธิกีารปองกนั
ไดแก ไมควรใหอาหารเดิมซํา้ตดิตอกนันานเกิน 2 ป และเลือกอาหาร
ที่ประกอบดวยโปรตีนที่มีคุณภาพดี ยอยงาย เน่ืองจากโปรตีนท่ีมี
โมเลกุลใหญยอยยาก มักจะกอใหเกิดภาวะภูมิแพอาหารได 

บรรณานุกรม
ธีรภาพ มุสิกานนท. (2555). เรื่องจริงที่คุณตองรูเกี่ยวกับ ภาวะ
 ภมูแิพอาหารในสุนขั. จาก https://www.dogilike.com/
 content/vettalk.
นัยนา สุขสันติลาภ. (2560). โรคผิวหนังท่ีเกิดจากภูมิแพอาหาร.
 จาก http://rtbcenter.com/new/th/2017.
พัชนี ศรีงาม. (2558). อาหารและการใหอาหารสุนัข. ในการจัดการ
 ดูแลสุนัข(น. 76-104).ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน
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น.สพ.ก�องรพี ฮึ้งฮก
โรงพยาบาลสัตว�เล็ก โรงพยาบาลสัตว�เชียงใหม�มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : khunghok@gmail.com

ลําไส�อักเสบติดต�อภัยร�ายใกล�ตัวลูกสุนัข

 ปจจุบันอาการทองเสียในลูกสุนัขนั้นเกิดจากสาเหตุ เชน 
พยาธิในทางเดินอาหาร การเปล่ียนอาหารอยางกระทันหัน การติด
เช้ือแบคทเีรยี และโรคลําไสอกัเสบติดตอทีเ่กดิจากเช้ือไวรสั (Canine 
Parvovirus Enteritis) ซึง่มกัจะพบในลูกสนุขัทีม่อีายนุอยกวา 6 เดอืน 
หรือในสุนัขโตที่มีภูมิคุมกันรางกายต่ําสงผลใหเสียชีวิตได

สาเหตุและการติดต�อของโรค
 โรคลําไสอกัเสบตดิตอในสนุขัเกดิจากเช้ือ canine parvovirus 
type 2 (CPV-2 ; family Parvoviridae, Genus Parvovirus) 
ซึ่งมีทั้งหมด 3 สายพันธุ คือ CPV-2a CPV-2b และ CPV-2c   
 CPV-2 เปนสายพันธุที่สามารถติดตอไดจากการท่ีสุนัข
ไปสัมผัสกับสุนัขที่มีเชื้อโดยตรง และไปสัมผัสกับอุจจาระของสุนัข
ที่ปวยดวยโรคนี้ จากสิ่งแวดลอมหรือคน ไวรัสสามารถท่ีจะอยูบน
พื้นผิวของกรง หรือมีการปนเปอนอยูชามน้ําหรืออาหารได ไวรัส
ชนิดนี้มีความทนตอความรอน สภาวะอากาศท่ีชื้นและแหงไดดี   
ดงันัน้ไวรสัชนดินีจ้ะสามารถอยูในสภาวะแวดลอมไดเปนระยะเวลา
นานได สุนัขที่มีความเส่ียงตอโรคน้ีมักจะเปนสุนัขที่มีอายุนอยกวา 
6 เดือน หรือเปนสุนัขที่ไมเคยไดรับวัคซีนมากอน และอาจพบใน
สุนัขโตไดในกรณีที่สุนัขตัวนั้นมีภูมิคุมกันรางกายต่ําได

อาการของโรค
 สนุขัทีต่ดิไวรัส CPV-2 มกัจะเริม่จากอาการซึม เบือ่อาหาร
มีไขอาเจียน และมักจะมีถายเหลวมีเลือดปนเนื่องจากไวรัสจะไป
ทําลายผนังของลําไสเล็ก และเมื่อผนังของลําไสเล็กบางลงจะสงผล
ทาํใหมกีารติดเชือ้แบคทเีรยีแทรกซอน สงผลใหมกีารตดิเชือ้แบคทเีรยี
ในกระแสเลือดและเปนสาเหตุที่ทําใหมีการตายในลูกสุนัขไดถึง
มากกวารอยละ 70

การตรวจวินิจฉัย
 ปจจุบันการตรวจวินิจฉัยโรคลําไสอักเสบติดตออักเสบ
ในสุนัขทําไดงายและรวดเร็ว โดยการนําอุจจาระของสุนัขปวย
ไปตรวจดวยชุดตรวจและทําการแปลภายใน 10 นาที ก็จะทําให
ทราบแลววาสุนัขปวยมีเชื้อไวรัส CPV-2 หรือไม ทั้งนี้แลวอาจจะมี
การตรวจเลือดดใูนสวนของความสมบูรณของเมด็เลอืดประกอบกันดวย 
ในสุนัขที่มีการติดไวรัส CPV-2 มักจะมีปญหาระดับเม็ดเลือดขาว
ที่ตํ่ากวาปกติ (leukopenia) และมีภาวะโลหิตจาง (anemia) 
เนื่องจากมีเลือดภายในทางเดินอาหาร

การรักษาและการจัดการโรค
 โรคลําไสอักเสบติดตอในสุนัขเกิดจากเช้ือไวรัสจึงไมมียา
ในการรักษาจําเพาะ ดังนั้นแนวทางในการรักษาจะเปนการรักษา
ประคับประคองอาการโดยการใหสารน้ําเขาทางหลอดเลือดดํา
เพื่อเปนการปองกันภาวะการขาดน้ําที่เกิดขึ้นจากโรคและตองการ

รูป A : ชุดตรวจโรคลําไสอักเสบติดตอในสุนัข 
(ท่ีมา Vet Diagnostic,2008)

รูป B : สุนัขที่ติดเชื้อ CPV-2 มีอาการทองเสียถายมีเลือดปน 
(ท่ีมา www.partrickmahaney.com, 2018)

ใหนํ้าตาลเพ่ือเปนการปองกันภาวะน้ําตาลในกระแสเลือดต่ํา 
(Hypoglycemia) ซึ่งภาวะดังกลาวจะสงผลใหเกิดอาการชักได 
ทั้งนี้แลวตองใหยาระงับอาเจียนรวมดวย ในสุนัขบางตัวที่เปนโรค
จะมีคาระดบัเมด็เลอืดขาวทีต่ํา่ จาํเปนทีจ่ะตองใหยากระตุนภมูคิุมกนัดวย

การพยากรณ�โรคและการป�องกันโรค
 สุนัขท่ีไดรับไวรัส CPV-2 หากไดรับการรักษาและดูแลท่ีดี 
มโีอกาสหายจากโรคน้ีได การปองกนัโรคลําไสอกัเสบตดิตอในลกูสนุขั
สามารถทีจ่ะทําวคัซีนในการปองกนัโรคไดตัง้แตลกูสนุขัอายไุดประมาณ 
2 เดือน และตองทําการฉีดกระตุนภูมิคุมกันซํ้าอีก 2 เข็ม แตละเข็ม
หางกัน 4 สัปดาห ไวรัส CPV-2 สามารถอยูในสิ่งแวดลอมไดเปน
ระยะเวลานาน แตสามารถทาํลายไดโดยการใชสารในกลุม Sodium 
hypochlorite เชน ไฮเตอรผสมกับน้ําในอัตราสวน 1:30 แลวทํา
ความสะอาดบริเวณพื้นบานหรือบริเวณที่สัตวปวยอาศัยอยู

บรรณานุกรม
Ettinger, S. J., Feldman, E. C., & Cote, E. (2017). Textbook 
 of veterinary internal medicine expert consult 
 (8th ed.). St. Louis, Missouri: Elsevier.
Day, M.J., Horzick, M.C., & Schultz, R.D. (2010). Vaccination 
 guidelines group, World Small Animal Veterinary 
 Association.

AA

BB



13วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

รูปท่ี 1 : แสดงสุนัขที่มีปญหาคราบน้ําตา 
(รูปโดยผูเขียน)

รูปท่ี 2 : แสดงสุนัขที่มีอาการระคายเคืองดวงตาทําใหมีภาวะ
น้ําตาไหลมากผิดปกติ (รูปโดยผูเขียน)

สพ.ญ.วิระวรรณ บรรจงกาลกุล
โรงพยาบาลสัตว�เล็ก โรงพยาบาลสัตว�มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : wiravarn.b@gmail.com

วิธีจัดการคราบน้ําตาในสุนัขและแมว

การวินิจฉัย
 การวนิจิฉยัเพือ่หาสาเหตุของภาวะน้ําตามากผิดปกตจินทาํใหเกดิปญหา
คราบนํ้าตาตามมามีหลายวิธี ซึ่งข้ึนอยูกับสาเหตุของการเกิด เชน การเปด
หนังตาเพื่อสังเกตกายวิภาคของดวงตาเพ่ือดูการเจริญขึ้นของขนตา การมวน
ของหนังตา การอักเสบ บวม แดงของดวงตา หากสุนัขมีคราบน้ําตาหรือมี
ความผิดปกติบริเวณดวงตา เจาของควรพาสุนัขไปหาสัตวแพทยเพื่อตรวจหา
สาเหตุของปญหาเพื่อที่จะสามารถแกไขปญหาที่ตนเหตุไดอยางทันทวงที

การรักษา
 การรักษาที่ดีที่สุดคือการกําจัดสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะน้ําตามาก
ผิดปกติจนเกิดปญหาคราบน้ําตา โดยพาสุนัขหรือแมวไปตรวจกับสัตวแพทย
เพือ่หาสาเหตุทีแ่ทจรงิและทาํการรกัษาอยางตรงจุด เชน ภาวะทอนํา้ตาอดุตนั
จะตองทําการฉีดลางเพือ่กําจัดการอุดตนัของทอนํา้ตา สวนในรายทีเ่กดิจากการ
ติดเช้ือหรือการอักเสบท่ีบริเวณดวงตาสามารถรักษาไดโดยยาปฏิชีวนะหรือ
ยาลดการอักเสบชนิดหยอดตา ความผิดปกติของเปลือกตาหรือขนตาแกไขได
โดยการทําศัลยกรรมหรือการตัดแตงขนบริเวณหนาที่ทิ่มแทงดวงตา หากเกิด
จากการแพควรทําการเปลี่ยนอาหารและใหยาแกแพควบคูในกรณีที่มีการแพ
ที่คอนขางรุนแรง

 ปญหาคราบน้ําตาในสุนัขและแมว ดังรูปที่ 1 
มสีาเหตมุาจากภาวะน้ําตาไหลมากผิดปกติ ซึง่เปนปญหา
ที่พบไดบอยโดยเฉพาะในสุนัขหรือแมวที่ความเสี่ยง
ทางพันธุกรรมเชน สุนัขสายพันธุชิสุ พุดเด้ิล ปก ชารไป 
และแมวสายพันธุเปอรเซยี หมิาลายนั เปนตน รวมไปถึง
สุนัขและแมวที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา ดังนี้
 1. โรคที่เปนมาแตกําเนิด เชน
    - ภาวะไมมีรูระบายนํ้าตาต้ังแตกําเนิด
    - การเจริญของขนตาผิดตําแหนง โดยมีการ
เจรญิใกลลกูตาทาํใหขนตาเกดิการทิม่แทงและระคายเคอืง
    - หนังตาเกิดการมวนเขาไปในลูกตาทําให
ขนตาท่ิมแทงและเกิดการระคายเคืองหรือทาํใหรรูะบาย
นํ้าตาอยูผิดตําแหนงไปจากเดิม
 2. โรคทีเ่กดิขึน้ภายหลงั (ไมไดเปนมาแตกาํเนดิ) 
เชน
    - ทอนํ้าตาอุดตัน ทําใหไมสามารถระบาย
นํ้าตาออกไปได
    - การอกัเสบบริเวณลกูตา ทาํใหเกดิการผลติ
สิ่งคัดหลั่งออกมาเปนปริมาณมาก
    - การตดิเชือ้แบคทเีรยี ไวรสั หรอืพยาธทิาํให
เกิดการระคายเคือง ดังรูปที่ 2
    - โรคตอหิน
    - การระคายเคืองจากแชมพูอาบน้ํา ฝุนหรอืควนั
    - การแพอาหารหรืออาหารคุณภาพต่ํา
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การกําจัดคราบนํ้าตาเบื้องตนที่เจาของสุนัขและแมวสามารถทําได
คือการเช็ดคราบนํ้าตา โดยการเช็ดคราบนํ้าตาสามารถทําไดโดยใชสําลีกอน
หรือสําลีแผนชุบน้ําสะอาด (นํ้าดื่มหรือนํ้ากลั่น) หรือนํ้ายาลางตา เช็ดตาโดย
ไลจากหัวตาไปหางตาเบาๆ ทําเปนประจําทุกวันจะเปนการชวยลดการสะสม
ของนํ้าตาและลดสิ่งที่ระคายเคืองบริเวณดวงตานอกจากน้ีการลดคราบสี
บริเวณดวงตาสามารถใชเปนผลิตภัณฑเช็ดคราบนํ้าตาที่มีสวนประกอบของ 
acetic acidหรือ boric acidและน้ํายาhydrogen peroxide หรือ dilute 
chlorine bleachเปนตน แตตองระมดัระวงัในการใช หากสมัผสัดวงตาจะทําให
เกิดการระคายเคือง
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เคเอชวี (KHV) โรคที่คนเลี้ยงปลาคาร�พต�องรู�จัก

 โรคเคเอชวี (Koi Herpesvirus Disease; KHVD) เคยเปน
ทีรู่จกักนัในชือ่ Carp interstitial nephritis and gill necrosis virus 
เปนโรคติดตอที่รุนแรงในปลาคารพและปลาไน สงผลกระทบเปน
มูลคามหาศาลตอวงการปลาคารพสวยงามและปลาไนที่เปนแหลง
อาหารประเภทโปรตีนโรคเคเอชวีตรวจพบคร้ังแรกในป พ.ศ. 2539 
ทีป่ระเทศอังกฤษในประเทศไทยตรวจพบโรคเคเอชวีในป พ.ศ. 2548 
และมีรายงานการระบาดของโรคอิสราเอล อิตาลี เนเธอรแลนด 
เยอรมัน อินโดนีเซีย และญี่ปุน ดวยสามารถพบอัตราการตายสูงถึง
รอยละ 80-100 เมือ่นํา้มอีณุหภมูทิี ่16-25 °C ภายหลงัจากการติดเชือ้ 
2-3 สัปดาห ปลามีภาวะกดภูมิคุมกัน ติดเชื้อแทรกซอน และไม
ตอบสนองตอการรักษา

สาเหตุของโรค 
 โรคเคเอชวีเกิดจากเช้ือเคเอชวี (Koi Herpesvirus; KHV)
หรือ Cyprinid Herpesvirus-3; CyHV-3 ซึ่งมีความใกลเคียงกับ 
Carp pox virus (CyHV-1) และ Goldfish haemopoietic necrosis 
virus (CyHV-2) โดยชวงอุณหภูมิที่เชื้อเคเอชวีชอบคือ 16-25 °C 
สงผลใหเชื้อเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว และพบการแสดงอาการ
ในปลาที่ติดเชื้อเคเอชวี

การแพร�กระจายเช้ือ 
 ปลาคารพและปลาไนทุกชวงอายุสามารถติดเชื้อผานการ
แพรกระจายระหวางปลาดวยกันเปนหลัก โดยรับเชื้อจากอุจจาระ 
ปสสาวะ เยื่อเมือกที่เหงือกและผิวหนังของปลาท่ีติดเชื้อ เช้ือไวรัส
ยังสามารถแพรกระจายผานนํ้า ปลาชนิดอื่น นกนํ้า สัตวไมมี
กระดูกสันหลังและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมดวย และปลาที่เคยผานการ
ติดเชื้อเคเอชวีมากอนจะเปนตัวอมโรคและแพรเชื้อตอได ยังพบวา
เชื้อเคเอชวีสามารถมีชีวิตอยูในนํ้าไดนานถึง 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 
23-25°C อีกดวย

ลักษณะอาการและรอยโรคในปลาท่ีติดเชื้อ
 ปลาที่ติดเชื้อมักแสดงอาการลอยผิวน้ํา (รูปที่ 1) เซื่องซึม 
ไมกินอาหาร แยกตัวจากฝูง หายใจถ่ี วายแฉลบและฮุบอากาศ
จากการติดพยาธิภายนอกแทรกซอนอาจพบปลาเสียการทรงตัว
และไวตอการตอบสนองตอสิง่เราดวย รอยโรคท่ีพบไดคอื สขีองปลา
ซดีลง แดงข้ึนหรอืสเีปลีย่นไป มกีารหลดุลอกของช้ันผวิหนัง (รปูที ่2) 

อาจพบการสรางเมือกท่ีผิวหนัง และเหงือกมากหรือนอยเกินไป
เหงือกมีสีซีดและมีแผนเนื้อตายสีขาว (รูปท่ี 3) ลูกตาจมเขาไปใน
เบาตา (Sunken eyes) (รปูท่ี 4) มเีลอืดออกตามผิวหนงัและโคนครีบ 
และมีครีบกรอน แมรอยโรคท่ีพบจะไมจําเพาะตอโรค แตรอยโรค
ทีพ่บไดบอยคอืท่ีเหงอืกลกูตาจมลกึเขาไปในเบาตา และการสรางเมอืก
ทีผ่วิหนงันอยเกนิไป ทาํใหรูสกึสากมือเมือ่สมัผสั อกีท้ังปลาเกดิภาวะ
กดภมูคิุมกนัสงผลใหเกดิการตดิเช้ือแทรกซอนจากแบคทีเรยี เชือ้รา 
และพยาธิภายนอก เชน เห็บระฆัง ปลิงใส (รูปท่ี 5)

รูปท่ี 1 : ปลาคารพติดเชื้อเคเอชวีมีลักษณะอาการ
ลอยอยูเหนือผิวนํ้า

รูปท่ี 2 : ปลาคารพมีการลอกหลุดของชั้นผิวหนัง
และติดเชื้อราแทรกซอน

น.สพ.คทาวัชร ผัดวัน
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การตรวจวินิจฉัย
 เทคนิคการตรวจวินิจฉัยของคลินิกสัตวนํ้า ศูนยชันสูตร
โรคสตัว โรงพยาบาลสัตวมหาวทิยาลยัเชยีงใหม คณะสตัวแพทยศาสตร 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม คอืการตรวจทางอณูชวีวทิยา หรอื Polymerase 
Chain Reaction (PCR) จากตัวอยางเหงือกของปลาเพ่ือยืนยัน
การติดเชื้อเคเอชวีจากลักษณะอาการ รอยโรค และอัตราการตาย
ที่พบจากการตรวจของสัตวแพทย 

รูปท่ี 3 : ลักษณะเหงือกของปลาคารพท่ีติดเชื้อเคเอชวี

รูปท่ี 4 : ลักษณะลูกตาจมลึกเขาไปในเบาตา (Sunken eyes)

รูปท่ี 5 : เห็บระฆัง (ซาย) และปลิงใส (ขวา)

การควบคุมและป�องกัน 
 โรคเคเอชวีไมมยีาหรอืสารเคมีทีร่กัษาไดตรงตวัการทาํวคัซนี
ในปจจบุนัยงัไมมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ การรกัษาตามอาการจึงเปน
วิธีที่ดีที่สุดเพื่อรอใหปลามีภูมิคุมกันข้ึนมาสูกับเช้ือเคเอชวี ดังนั้น
การควบคุมและปองกนัโรคเคเอชวีในปลาท่ีดทีีส่ดุ คอืการหลีกเลีย่ง
การสัมผัสกับไวรัส โดยมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่ดี
(Good biosecurity) และมีระบบกักโรค (Quarantine) ปลาที่ดี
วัสดุอุปกรณในระบบเล้ียง และกักโรคควรแยกจากกันอยางชัดเจน
เริม่จากการเลือกซ้ือปลาคารพทีแ่ข็งแรง กกัโรคภายใตอณุหภมู ิ16-25 °C 
เปนระยะเวลาอยางนอย 4-8 สัปดาห เนื่องจากเปนชวงอุณหภูมิ
ที่ปลาแสดงอาการของโรคเคเอชวีและพนระยะฟกตัวของเช้ือ 
อาจตรวจทางอณูชีววิทยาเพื่อยืนยันการติดเชื้อเคเอชวีรวมดวย  
กรณีที่ปลาท่ีเลี้ยงอยูปวย หรือตายโดยแสดงลักษณะอาการ และ
รอยโรคของโรคเคเอชวี หากเปนปลาใหมไมควรนาํมารวมกับปลาเดมิ
ในบอ ไมเคล่ือนยายปลาและซากปลา หรือชําแหละซากปลา 
ควรขอคําแนะนาํจากสตัวแพทยหรอืแจงสตัวแพทยเขาตรวจวินจิฉัย
หาสาเหตุของการปวยเพื่อพิจารณาการรักษา หรือดําเนินการอื่นๆ 
สําหรับบอเลี้ยงที่มีปลา เคยหรือสงสัยติดเชื้อเคเอชวี ไมนําปลาที่มี
อยู เดิมออกจากบอเลี้ยงเพื่อลดการแพรกระจายเช้ือเคเอชวีไป
บอเลีย้งอืน่ และไมควรนาํปลาใหมมาเพิม่ในบอเลีย้งเพือ่ลดความเส่ียง
การสูญเสีย จัดการการเล้ียงปลาในบอใหเหมาะสมเพ่ือลดปจจัย
ทีส่งผลใหปลาออนแอและปวย เชน ใหอาหารท่ีมคีณุภาพ และปรมิาณ
เพียงพอเปลี่ยนถายนํ้าและลางระบบกรองเปนประจํา มีโปรแกรม
การถายพยาธิภายนอกเปนประจํา เปนตน 
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 ลองสงัเกตดูวาสนุขัทีค่ณุเลีย้งมพีฤติกรรมเปล่ียนไปจากเดิม
บางหรอืไม ยกตวัอยางเชน ขีก้ลวัมากขึน้ กระวนกระวาย หงดุหงดิงาย
กาวราว ไมนอนเวลากลางคืนรองโหยหวน หรอืขบัถายไมเปนที ่ถามี
อาการเหลานีอ้าจเปนสัญญาณท่ีบงบอกวามคีวามผิดปกติของสมอง
ที่เกิดมาจากอายุที่มากขึ้น
 โรคนี้มีชื่อเรียกอยางเปนทางการวาภาวะความผิดปกติ
ของการรับรูและความคิด หรือ Canine Cognitive Dysfunction 
Syndrome (CDS) ซึ่งมีความคลายกับโรคอัลไซเมอร หรือโรค
ความจาํเสือ่มในมนุษย โดยเปนภาวะความเส่ือมของระบบประสาท
ของสนุขั ซึง่พบไดบอยในสนุขัทีม่อีายเุยอะ โดยอาการ (จาํงายๆ วา 
DISHA) จะมีดังตอไปน้ี 
 • Disorientationไมรับรูสภาวการณ เชน เรียกช่ือแลว
ไมตอบสนองไมทาํตามคาํสัง่เจาของ ยนืจองมองกําแพงเปนเวลานาน
ติดอยูในมุมหอง ใตโซฟา หรือหลังตู เพราะจําทางออกไมได เหา
หรือตกใจโดยไมมีเหตุผล
 • Interaction ปฏิสัมพันธเปลี่ยน เชน ไมทักทายเจาของ
หรือสัตวเล้ียงอื่นๆ ไมสนใจสิ่งรอบตัวไมสนใจเมื่อไดรับการลูบหัว
หรือเลนดวย มักเดินหนีไปเฉยๆ
 • Sleep-wake cycle การนอนหลับเปลีย่นไป เชน นอนหลบั
ยาวนานในชวงเวลากลางวัน กลางคนืไมยอมนอน ชอบเดินไปเดนิมา
 • House soiling ขบัถาย หรอืปสสาวะในบาน เพราะคิดวา
เปนสนามนอกบาน
 • Activity change สญูเสยีสิง่ทีเ่คยเรยีนรูมา เชน ไมสามารถ
แยกความแตกตางระหวางในบาน และนอกบานได บางทชีอบทาํทา
ขดุดนิในบาน เนือ่งจากคิดวาเปนพืน้ดนิมกัเกดิอบุตัเิหตเุม่ืออยูในบาน
หรือนอกบาน
 แมวาสาเหตุจะยงัไมทราบแนชดั แตพบวามกีารเปล่ียนแปลง
ทางโครงสรางของสมอง เชน ขนาดโพรงสมอง (ventricle) กวางขึน้ 
มีจํานวนเซลลประสาทในสมองลดลงโดยเฉพาะอยางยิ่งในสมอง
สวนหนา ซึง่สมองสวนนีเ้กีย่วของกบัความทรงจํา และการมปีฏสิมัพนัธ
ทางสังคม และจากการผาซากดูลักษณะรอยโรค พบการสะสมของ
สาร Beta Amyloid plaque (รูปที่ 1) ซึ่งเปนโปรตีนที่ทําลาย
เซลลประสาท โดยการปลดปลอยอนุมูลอิสระออกมา ทําใหเซลล
ประสาทไมสามารถดูดซึมนํ้าตาลกลูโคสจากเลือดเขาไปในเซลลได 

และเม่ือเซลลขาดกลูโคส เซลลก็ตายเพราะขาดพลังงาน และการท่ี
สมองมี Beta Amyloid plaque หุมอยู ทําใหการสื่อสารระหวาง
เซลลประสาทในสมองถูกยับยั้ง
 โรคนี้ยังไมมีการวินิจฉัยท่ีจําเพาะเจาะจง แตจะทําได
โดยการวนิจิฉยัคดักรองโรคท่ีสามารถเปนไปได และความเจ็บปวยอืน่ๆ 
หรือความผิดปกติทางพฤติกรรมท่ีสามารถเปนไปไดกอน โดยการ
ตรวจรางกายอยางละเอียด ตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการ รวมถึง
การตรวจการทํางานของระบบประสาท ตรวจน้ําไขสันหลัง หรือ
ทําการถายภาพรังสีสวนตัดดวยคอมพิวเตอร (CT-scan) หรือตรวจ
เอ็กซเรยดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI) เพื่อดูความผิดปกติของ
โครงสรางสมอง
 โรคนี้ยังไมมีการรักษาท่ีหายขาด มีเพียงการรักษาที่ชวย
ชะลอการเส่ือมของสมอง ทาํใหสนุขัมคีณุภาพชวีติท่ีดขีึน้และมชีวีติ
ยาวนานขึ้นเทานั้น โดยจัดเปนหมวดหมูดงันี้
 • การสงเสริมพฤติกรรมและการเสริมสภาพแวดลอม
การเลีย้ง เชน เลนดวย พาไปเดินเลน พดูคยุเปนประจาํ เตรียมทีน่อน

สพ.ญ.กมลทิพย� แสนยอง
โรงพยาบาลสัตว�เล็ก โรงพยาบาลสัตว�มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : ning.kamolthip@gmail.com

สุนัขท่ีคุณเล้ียงก็มีภาวะสมองเส่ือมได�
รูหรือไม

รูปท่ี 1 : แสดงภาพการสะสมของ Amyloid ในสมองเปนจํานวนมาก 
(ภาพ A, หัวลูกศรและลูกศร) รวมไปถึงสะสมอยูระหวางเซลลประสาท 

(ภาพ B, ลูกศรชี้) เย่ือหุมของเซลลประสาท (ภาพ C) 
และเสนเลือดที่อยูในเน้ือสมอง (ภาพ D) โดยทุกภาพยอมสีพิเศษ 

anti-Abeta1-42 antibody (Gary L., 2017)
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ทีส่บายใหสนุขัและควรเตรียมไวหลายๆ ที ่และหากสนุขัชอบข้ึนโซฟา
หรือเตียง ควรทําบันไดพาด เพื่อใหการขึ้นลงสะดวกและปลอดภัย
 • การใชยา เพื่อหวังผลชะลอความเปนไปของโรค เชน ยา 
selegilline ที่พบวาสามารถทําใหอาการสมองเสื่อมดีขึ้นอยางมีนัย
สําคัญ เน่ืองจากยาจะเพ่ิมการทํางานของสารส่ือประสาทในสมอง
เปนผลเพิม่การรบัรูและพฤตกิรรม รวมไปถึงยงัสามารถลดอนุมลูอสิระ
ในสมองไดหรือยา propentofylline เพื่อเพิ่มการไหลของเลือด
ไปยังหัวใจ กลามเนื้อ และสมอง
 • อาหารเสริมและโภชนาการ เชน การเสริมนํา้มนัมะพราว
ซึ่งเปนกรดไขมันที่สงเสริมใหพลังงานแกสมอง หรือการเสริมดวย 
phosphatidylserine, S-adenosyl-L-methionine (SAMe) 
หรือ Apoaequorin

 • การรักษาอื่นๆ เพื่อลดความวิตกกังวล และไมหลับเวลา
กลางคืน เชน การเสริม melatonin เพื่อใหสุนัขหลับสบายในเวลา
กลางคืน

บรรณานุกรม
วสันต ตั้งโภคานนท. (2561). สัญญาณที่บงบอกวาสุนัขของคุณ
 มภีาวะสมองเส่ือม. วารสารสตัวแพทยเชยีงใหมเพ่ือชุมชน. 
 2(2), 14-16.
Gary, L. (2017). Cognitive Dysfunction in Aged Dogs and 
 Cats. In Textbook of Veterinary Internal Medicine. 
 8th edition. St. Louis, Mo. : Elsevier Saunders.
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การจัดการช�างท�อง

บทนํา
 ปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนชางเลี้ยง
ทั้งหมดโดยประมาณ 4,000 เชือก โดยมีบทบาท
ทีแ่ตกตางกนัไป เชน ชางในการทองเทีย่ว ชางลากไม 
ชางสวนสัตว และชางสวนตัว โดยมีการเพาะพันธุ
ชางเลี้ยงอยูในทุกบทบาท การเพาะพันธุชางเลี้ยง
มีจุดมุงหมายที่หลากหลาย แตกตางกันไป เชน 
การอนุรักษสายพันธุ  การเพิ่มจํานวนประชากร 
การคาขาย และเพื่อการศึกษา การไดลูกชางมา
หนึง่เชอืกนัน้ไมใชเร่ืองงาย ตองมคีวามละเอียดออน
และใสใจในรายละเอียดตัง้แตการคดัเลอืกพอแมพนัธุ 
การจัดการพอพันธุแมพันธุ  การจัดการชางทอง 
กระบวนการคลอด ไปจนถึงการดูแลลูกช าง 
ในบทความนี้เราจะพูดถึงการจัดการชางทอง

การต้ังท�อง
 ชางเอเชียเพศเมียสามารถต้ังทองไดเมื่อ
อายุ 10-12 ป โดยมีระยะเวลาในการต้ังทอง
โดยประมาณ 640-660 วัน (±14 วัน) โดยทั่วไป
ชางจะตัง้ทองใหลกูครัง้ละหนึง่ตวั และมโีอกาส 1-2% 
ในการเกิดลูกแฝด

เราทราบได�อย�างไรว�าช�างต้ังท�อง?
 การสังเกตการต้ังทองของชางนั้นไมใชเรื่องงาย เนื่องจากลักษณะทาง
รางกายท่ีอวนกลมของชางทําใหการสังเกตดวยตาเปลาเปนไปไดยาก คนเล้ียง
หรือควาญตองสังเกตจากพฤติกรรมและลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางละเอียด 
เชน อาการอุยอายเวลาเดิน การขยายของเตานม นํา้นมไหล การปฏเิสธการทํางาน 
เปนตน
 อกีวธิกีารหนึง่ในการตรวจการต้ังทองของชาง ไดแกการตรวจวัดคาระดบั
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนอยางตอเน่ืองเพ่ือดูการเปล่ียนแปลงของระดับฮอรโมน 
หรือการตรวจวินิจฉัยการตั้งทองดวยการใชเครื่องอัลตราซาวด

การจัดการช�วงตั้งท�อง
 การต้ังทองของชางสามารถแบงไดเปนชวงสําคญัทัง้หมดสามชวง ในชวงแรก 
(เริ่มตั้งทอง-7เดือน) เปนชวงที่มีการพัฒนาของตัวออน อวัยวะตางๆ ถูกสรางขึ้น 
โดยชวงนี้แมชางควรไดรับสารอาหารเพียงพอ ไดรับการบํารุง โดยแมชางจะเร่ิมมี
การขยายของเตานมในชวงเดือนที่ 6 และมีนํ้านมไหล ชวงท่ีสอง (7-14 เดือน) 
ลูกชางจะมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง และแมชางจะมีนํ้าหนักเพิ่มข้ึนโดยประมาณ 
30 กก. เมื่อครบระยะเวลา 1 ป ในการต้ังทอง ชวงนี้ควรใหอาหารชางในปริมาณ
ที่พอเหมาะ ไมควรใหอาหารในปริมาณท่ีมากเกินไป แมชางอาจอวนและสงผลให
เกดิภาวะคลอดยาก ชวงสุดทาย (14 เดือน-คลอด) แมชางควรมีนํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้น
ไมเกนิ 250 กก. ควรลดปริมาณอาหารประจําวนัลงในชวงนี ้และสงัเกตอาการของ
แมชางอยางใกลชิดวามีสัญญาณใกลคลอดหรือไม เชน มีอาการกระวนกระวาย 
การยอขาหลงัสองขางเพือ่เบง มเีมอืกหรอืของเหลวไหลออกจากชองคลอด การเตะ
หรือตีชองคลอดตนเองดวยหาง อุจจาระมีขนาดท่ีเล็กลงและปริมาณนอยลง 
ภาวะบวมนํ้าบริเวณชองทอง (ลําบอง)

การคลอด
 เมือ่ใกลชวงเวลาคลอดแมชางจะขับเนือ้เยือ่ทีป่ดปากมดลูก (Mucus plug) 
ออกมา โดยท่ัวไปลูกชางจะคลอดภายในไมเกิน 24 ชั่วโมง ทาของลูกชางที่จะ
คลอดออกมาสามารถพบไดทั้งแบบที่หันหนาออก (Anterior presentation) 
หรอืหนัดานทายออก (Posterior presentation) กไ็ด โดยขาลกูชางจะเหยียดตรง 
เม่ือลูกชางคลอดออกมาแมชางจะทําการเตะลูกชางเพื่อกระตุนการหายใจ และ
ชวยใหลกูชางลกุข้ึนยนืไดภายในระยะเวลาอันสัน้ เจาของควรเตรียมนํา้นมทดแทน
หรือแมรับไวสําหรับกรณีที่แมชางไมรับเลี้ยงลูกของตนเอง ซึ่งมักเกิดกับแมสาว
ทองแรก เจาของควรสังเกตการขับรกของแมชางภายหลงัจากการคลอด โดยทัว่ไป
ใชเวลาไมเกิน 10 ชั่วโมง หากพบวาแมชางไมขับรกภายในระยะเวลาควรแจง
สัตวแพทยโดยดวน เนื่องจากอาจเกิดภาวะรกคางขึ้นได

รูปท่ี 2 : แสดงภาวะมีเมือกหรือของเหลว
ไหลออกจากชองคลอด

(ท่ีมา: สพ.ญ.ปรารถนา อินทวงศ)
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สรุป
 การจดัการชางคลอดเปนเรือ่งละเอียดออน
ทีต่องการความเอาใจใสอยางสมํา่เสมอ หากผูเล้ียง
มีการจัดการดานอาหารและมีการออกกําลังกาย
อยางเหมาะสม จะสงผลใหแมชางแข็งแรง และลด
โอกาสเกิดปญหาตางๆ ในการคลอดได 

บรรณานุกรม
Fowler, M. E., &Mikota, S. K. (2006). Biology, 
 medicine, and surgery of elephants. 
 Ames, Iowa: Blackwell.

รูปท่ี 2 : กระบวนการคลอดลูก 1) ตัวออนภายในมดลูก 2) ลูกชางเคล่ือนตัวผาน
ชองคลอดโดยมีถุงนํ้าครํ่าหอหุมอยู 3) ถุงน้ําครํ่าแตกเม่ือลูกชางกระทบกับพ้ืน 

4) ลูกชางดูดนมแมภายใน 24 ชั่วโมง
(ท่ีมา: https://hrexach.wordpress.com/2015/05/23/to-start-the-day-
a-quiet-awesome-moment-in-nature/?fbclid=IwAR2vFupg6kEnXM-

wOecg5KksOzlO_6ccbsCUaeqiSFCMrR-5n-HBFVjNqa1Q)
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 จากฉบับที่แลว เราทําความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับเชื้อมัยโค
แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรควัณโรค และไมใชวัณโรค ซึ่งทําเกิดโรค
ทั้งในคนและสัตวโดยจากที่กลาวมาเชื้อมัยโคแบคทีเรียเปนเชื้อที่มี
ความทนทาน พบไดในสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในดินแฉะๆ เชน 
บริเวณที่ลุมน้ํา โดยการติดเชื้อมักมีความเก่ียวของกับภาวะระดับ
ภูมิคุมกันบกพรอง
 ในบทความน้ีจะกลาวถึงเฉพาะเช้ือแบคทีเรียที่กอใหเกิด
โรควัณโรค ซึ่งในประเทศไทยวัณโรคถือเปนปญหาสาธารณสุขของ
ประเทศไทย โดยองคการอนามัยโลกจัดใหประเทศไทยเปน 1 ใน 
14 ประเทศของโลกท่ีมีภาวะวัณโรค ซึ่งพบการเกิดวัณโรคสัมพันธ

น.สพ.กิตติกร บุญศรี
ศูนย�ชันสูตรโรคสัตว� โรงพยาบาลสัตว�มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
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ตรวจโรค...วัณโรค

วิธีการตรวจโรควัณโรค หลักการ

เปนการตรวจเสมหะหรือสิ่งสงตรวจ ดวยการยอมสี Ziehl-Neelsen เปนวิธีที่ทําไดงาย 
สามารถทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง โดยเชื้อ AFB ที่พบจะมีลักษณะเปนรูปแทงติดสีแดง 
เนือ่งจากผนังเซลลของเช้ือ เมือ่ถูกยอมดวยส ีcarbolfuchsin แลวเกิดสารประกอบเชิงซอน
ของสทีีผ่นงัเซลล ทําใหเช้ือท่ียอมตดิสแีลวไมสามารถลางออกดวยแอลกอฮอลทีม่ฤีทธิเ์ปนกรด 
จึงเรียกวาเชื้อติดสีทนกรด

การเพาะเล้ียงเชือ้ เปนวธิกีารตรวจท่ีมคีวามจําเพาะสงูและถอืเปนวธิมีาตรฐาน (gold standard) 
สําหรับการตรวจโรควัณโรค โดยใชอาหารเล้ียงเชื้อชนิดแข็ง ใชเวลา 2-8 สัปดาห และ
อาหารเล้ียงเช้ือชนิดเหลว ใชเวลา 1-6 สัปดาห ในการเจริญของเช้ือ

เปนการทดสอบวาเช้ือวัณโรคเพาะแยกไดนั้นมีความไวตอยาที่ใชทดสอบหรือไม

โดยนําเอาสวนประกอบของ nucleic acid ของเช้ือ Mycobacterium tuberculosis 
มาทําการเพ่ิมขยายดีเอ็นเอของเช้ือกลุมเปาหมายเพ่ือทําใหตรวจพบงายขึ้น และสามารถ
ตรวจพบเช้ือไดเร็วขึ้น โดยหนึ่งในวิธีที่องคการอนามัยโลกแนะนํา คือวิธี real-time PCR 
ทีเ่ปน cartridge-based เชน (Xpert MTB/RIF assay) ซึง่เปนเครือ่งวเิคราะหสารพนัธกุรรม
แบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มจํานวน DNA และสามารถเพ่ิมจํานวน DNA ในสวน rpoB gene 
ซึ่งเปน gene ที่เกิดการกลายพันธุทําใหเช้ือมีความสามารถในการด้ือตอยา rifampin 
วธินีีจ้งึสามารถตรวจวินจิฉยัวณัโรคและการด้ือยา rifampin ของเช้ือวณัโรคไดพรอมกนั และ
ใชในเวลาในการตรวจ 2 ชั่วโมง

เปนการตรวจโดยการวัดปฏิกิริยาของรางกายเม่ือไดรับสารกระตุน หรือสารที่หลั่งออกมา
จากเซลลเมื่อไดรับการกระตุนดวยเช้ือ การทดสอบมีอยู 2 ชนิด คือ การทดสอบทางผิวหนัง 
และการตรวจวัดระดบัสาร interferon-gamma ทีห่ลัง่ออกมาเพ่ิมขึน้เมือ่เซลลเมด็เลอืดขาว
ไดรับการกระตุนจากเช้ือวัณโรค

1. การตรวจหาเชื้อติดสีทนกรด 
   (Acid fast bacteria: AFB) 

2. การเพาะเลี้ยงเชื้อและพิสูจนยืนยัน
   ชนิดของเชื้อ

3. การทดสอบความไวตอยาของเชื้อ

4. การตรวจทางอณูชีววิทยา

5. การตรวจหาการตอบสนองของ
   รางกายตอการติดเชื้อวัณโรค

กับการติดเชื้อเอชไอวี และวัณโรคดื้อยาหลายชนิดสูงขึ้นกวาการ
ประมาณการขององคการอนามัยโลก
 การตรวจวินิจฉัยโรควัณโรคในคน ตัวอยางท่ีใชสําหรับ
การตรวจหาตัวเช้ือมัยโคแบคทีเรียจะใชสารคัดหล่ังจากสวนตางๆ
ของรางกาย เชน เสมหะ นํ้าจากกระเพาะ หนอง นํ้าไขสันหลัง หรือ
ตัวอยางจากอวัยวะท่ีสงสัยการติดเชื้อวัณโรค หรือตัวอยางสําหรับ
การตรวจระดับภูมิคุมกันจากสิ่งสงตรวจ เชน เลือด หรือซีรัม 
 ตามแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 
จําแนกวิธีการตรวจวัณโรคทางหองปฏิบัติการเปน 5 ประเภท 
โดยในแตละวธิมีรีายละเอยีดสาํหรบัพจิารณา ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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 จากวิธกีารตรวจท้ังหมดทางองคการอนามัยโลกไดรวบรวม
ผลการศึกษาจากหลายๆ รายงาน เกี่ยวกับวิธีการตรวจโรควัณโรค
พบวาความไวและความจําเพาะของการวินจิฉยัดวย Xpert MTB/RIF 
มคีาสงูเมือ่ทาํการเปรียบเทยีบกบัวธิกีารมาตรฐาน ดวยวธิกีารเพาะเช้ือ 
ในขณะทีก่ารตรวจดวย AFB หรอืใชอาการทางคลินกิจะมคีวามไวต่ํา
องคการอนามยัโลกจึงแนะนาํใหมกีารตรวจวินจิฉยัดวย Xpert MTB/RIF 
ในการคัดกรองคนหาผูปวยวัณโรคมากขึ้น
 ในบทความน้ีทําใหเราไดทราบวิธีการตรวจโรควัณโรค
วามีวิธีใด หลักการตรวจเปนอยางไร และขอจํากัดของการตรวจ
แตละวิธี ซึ่งขึ้นอยูกับแนวทางการวินิจฉัยโรคของหองปฏิบัติการ
เพื่อการวินิจฉัยโรค สําหรับผู สนใจสามารถอานทําความเขาใจ
รายละเอยีดมากขึน้ตามบรรณานุกรมทายบทความ ในสวนฉบบัหนา

จะเปนบทความเก่ียวกบัโรคอะไรและมีความสาํคญัยงัไง รอตดิตาม
ในฉบับตอไปครับ...
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เรื่องลึกไม�ลับกับประเด็นสําคัญ
ในการป�องกันโรค ASF !!!

ซึง่อาจจะมีโอกาสเขามาในประเทศไทยไดทกุเมือ่ ดงันัน้ในบทความน้ี
จะขอชีป้ระเดน็สาํคญัในเรือ่งของชองทางการเขามาของเช้ือในฟารม 
และมาตรการปองกันโรคเขาสูฟารมสุกร ดังนี้

1. ฟาร�มมาตรฐานสําคัญเสมอ
 มาตรฐานฟารม คอื GMP (Good Agricultural Practices) 
ของมาตรฐานการดําเนินงานของฟารม มาตรฐานฟารมสุกร
ของประเทศไทยเปนการยืนยันไดเปนอยางดีวา ฟารมสุกรไหนมี
มาตรฐานฟารม ฟารมนั้น จะมาสามารถมีระบบความปลอดภัย
ทางชีวะภาพระดับดีที่สามารถปองกันโรครวมถึงการจัดการฟารม
ทีด่ใีนการปองกันโรค แตนาเสยีดาย จากขอมลูของกรมปศุสตัวพบวา 
ฟารมสกุรในประเทศไทย (ขอมลู ณ เมษายน 2562) มจีาํนวนท้ังหมด 
184,717 ฟารม แตมเีพียง 2% เทานัน้ทีฟ่ารมสกุรเหลานีไ้ดมาตรฐาน
ฟารมสุกร สวนอีก 98% ไมไดมาตรฐานฟารมสุกร ซึ่งถึงแมจํานวน
ฟารมท่ีไดมาตรฐานจะมีเพียง 2% แตจํานวนสุกรมีมากถึง 72% 
นั้นหมายความวา ฟารมสุกรขนาดใหญไดมาตรฐานฟารมจะเปน
ฟารมขนาดใหญ นัน้หมายความวาฟารมสกุรขนาดใหญใหความสําคญั
กับมาตรฐานฟารมสุกร ฟารมขนาดเล็กถึงขนาดกลางอาจใหความ
สาํคญันอยกวาทาํใหมคีวามเสีย่งของการเกิดโรคมากกวา (รายละเอยีด
ดังรูปท่ี 1)

รูปท่ี 1 : แสดงจํานวนฟารมท่ีผานและไมผานมาตรฐานฟารมสุกร

 ปจจุบันโรคระบาดในสุกรที่กําลังเปนประเด็นพูดถึงกัน
มากมายคือ โรคอหิวาหสุกรแอฟริกา หรือในประเทศไทยเราตกลง
กันวาจะเรียก ASF เพื่อใหเขาใจตรงกัน ณ ปจจุบัน (ณ วันที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ. 2562) จากรายงานของ OIE พบวามี 11 ประเทศ
ในเอเชียที่รายงานการระบาดของโรค ASF ซ่ึงประกอบดวย จีน 
มองโกเลีย เวียดนาม ลาว พมา กัมพูชา ฟลิปปนส เกาหลีใต 
ติมอตะวันออก และอินโดนีเซีย ตอนน้ีพูดไดวา เหลือประเทศไทย 
มาเลเซีย และสิงคโปร ทีย่งัไมมรีายการการระบาดเกิดขึน้ในประเทศ 
และท่ีนาเปนหวงดเูหมอืนจะเปนประเทศไทย เพราะปจจบุนั โรค ASF 
เกดิขึน้รอบประเทศไทย และมคีวามเสีย่งสงูมากทีจ่ะเกดิการระบาด
ขึน้ในประเทศ แตอยางไรกต็ามหากดูการระบาดของโรคน้ี สามารถ
เกดิการแพรกระจายไปไดไกลมาก จากพฤติกรรมของคน ซึง่ตวัเช้ือ
เองไมถือวามีความสามารถแพรผานอากาศได แตดวยคุณสมบัติ
ของเชื้อสามารถคงทนในสิ่งแวดลอม และปนเปอนไปกับผลิตภัณฑ
ที่ทํามาจากสุกรได ประเด็นสําคัญของการระบาดขามประเทศ
คือ การนําผลิตภัณฑที่ปนเปอนเหลานี้มากับนักทองเที่ยว ดังนั้น
ในดานนโยบายและการปองกันระหวางประเทศ คือการเฝาระวัง
และไมใหมผีลิตภณัฑจากสกุรเหลานีเ้ขามาในประเทศทีม่กีารระบาด
จากนกัทองเทีย่ว รวมถงึการนาํเขาผลติภณัฑดงักลาวดวย ซึง่กรมปศุสตัว
เปนหนวยงานที่มีความสําคัญมากในเชิงนโยบาย แตสําคัญฟารม
ในประเทศเองควรมีการเตรียมความพรอมรบัมอืโรคระบาดดังกลาว
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2. ช�องทางของการเข�ามาของเช้ือในฟาร�ม
 โรค ASF มาโอกาสเขามาฟารมสุกรไดหลายทาง เบ้ืองตน
จากการรวบรวมขอมลูทีเ่กดิขึน้กบัประเทศจีน และประเทศเวียดนาม 
พบวามหีลายชองทางทีเ่ชือ้สามารถเขามาในฟารมได ประกอบดวย 
1) การซ้ือหมูปวย/ตาย ความจริงคือ สุกรปวยหรือตายจะมีเชื้อ
มากกวาสุกรเปน ดังน้ันการซื้อหมูปวยตายจะเปนชองทางสําคัญ
ที่ทําใหเกิดการระบาดไปสูฟารมได 2) เลาขายหรือเลาสุกรสาว 
(ไมไดผลิตสุกรสาวเอง) เปนชองทางที่เชื้ออาจจะติดมากับสุกรขุน
หรอืสุกรสาว ดงัน้ันควรแยกสวนสกุรขนุและสกุรสาวออกใหหางจาก
หนวยการผลิต 3) รถขนอาหารสัตว รถจับสุกรขุน เปนสวนสําคัญ
ที่จะทําใหเชื้อแพรกระจายไดอยางกวางขวาง ดังนั้นทุกฟารมควรมี
ระบบการฆาเชื้อที่ดี ซึ่งในทางปฏิบัติอาจเก่ียวของกับ รูปแบบการ
ฆาเชื้อ เชน การทําบอจุม สเปรย หรือพนโฟม และประสิทธิภาพ
ของนํ้ายาฆาเชื้อ อาจจําเปนตองเลือกนํ้ายาฆาเชื้อที่ออกฤทธ์ิเร็ว 
ไมลดประสิทธิภาพเมื่อพบอินทรียสารหรือสิ่งสกปรก เปนตน 
4) สัตวพาหะ โชคดีของเราท่ีประเทศไทยไมเคยมีรายงานการพบ
เห็บออน ซึ่งเห็บชนิดนี้เปนพาหะชนิดที่เชื้อไวรัส ASF สามารถ
เจริญเติบโตได ทําใหการแพรกระจายของโรคผานเห็บออนจึงไมมี 
แตทีน่าเจบ็ใจคอื ฟารมสกุรในประเทศไทย โดยเฉพาะฟารมขนาดเล็ก
และขนาดกลางบางฟารมมพีาหะอืน่ เชน แมลงวนั ซึง่พบมากในฟารม
และมนัโดนปลอยปละละเลย ซึง่คาดวาแมลงวนัจะเปนตวัแพรกระจาย
ของเชือ้นีท้ีส่าํคญัในประเทศ หากมกีารระบาด ความจริงพบวาแมลงวนั
สามารถบินไดไกลถึง 2 กิโลเมตร ทําใหการแพรกระจายของเช้ือ
แพรผานไปไดอยางกวางขวาง 5) บคุคลภายนอกฟารมและผูเยีย่มฟารม 
ไมวาจะเปนสตัวแพทย พนักงานขาย หรอืแมแตเจาของฟารมท่ีไมได
เขาฟารมหรืออยูในฟารมประจํา มีโอกาสนําพาเชื้อเขามาได
หากไมมีการพัก (down time) และไมมีการอาบนํ้าเปลี่ยนเสื้อผา
กอนเขาฟารม ดงันัน้เราควรมีความเขมงวดในเร่ืองเหลานี ้6) พนกังาน
ในฟารมที่มีการนําผลิตภัณฑจากสุกร ที่อาจมีการปนเปอนเขามาสู
ในฟารมได ดังนั้นควรมีการเขมงวดและเฝาระวังเรื่องเหลานี้ดวย 
นอกจากน้ีควรมีการเฝาระวงัเรือ่งตางๆ เหลานีด้วย เชน รถขนวัตถุดบิ
อาหารสัตว อุปกรณที่ใชภายในฟารม การจัดการสุกรปวยตาย 
และทีส่าํคญัคอื การทาํความเขาใจกับพนกังานภายในฟารมในเรือ่ง
ระบบความปลอดภัยทางชีวะภาพ

3. จุดเริ่มต�นของการระบาดในประเทศท่ียังไม�พบโรค ASF
 จุดเริ่มตนของการระบาดในประเทศท่ียังไมพบโรค ASF 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีกาํลงัพฒันา คอืการระบาดจากฟารมขนาดเลก็ 
บทความน้ีมาจาก OIE ที่พบรายงานการระบาดในประเทศจีน
ชวงเริม่ตน นัน้คอืฟารมขนาดเลก็บางฟารม อาจจะยังมกีารเล้ียงอาหาร
ดวยเศษอาหาร (รูปที่ 2) ซึ่งเศษอาหารเหลานี้อาจมีการปนเปอน

รูปท่ี 2 : แสดงเศษอาหารท่ีใชเปนอาหารสุกร

เชือ้ ASF ซึง่เปนจดุเริม่ตนในการระบาดของโรคไปยังฟารมอืน่ๆ ตอไป 
ดงันัน้ควรยกเลิกการใชเศษอาหารเปนอาหารสกุร นัน้ถึงจะเปนวธิกีาร
ทีด่ทีีส่ดุ ถงึแมเกษตรกรบางคนจะบอกวามกีารตมเศษอาหารเหลานี้
กอนใหสุกรอยู เลย แตจากขอมูลเบื้องตนพบวา อุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส ใชเวลา 3 ชั่วโมงถึงจะฆาเช้ือไวรัส ASF ได อุณหภูมิ 
56 องศาเซลเซียส ใชเวลา 70 นาทีถึงจะฆาเชื้อไวรัส ASF ได 
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใชเวลา 20 นาทีถึงจะฆาเชื้อไวรัส ASF 
ไดนั้นหมายความวาถึงแมจะตมหรือใชอุณหภูมิในการฆาเช้ืออาจ
จะตองใชเวลาพอสมควร ดังน้ันการเลิกใชเศษอาหารเล้ียงสุกร
จึงควรจะเลิกใชไปเลย

4. กว�าจะรู�ว�ามีการระบาดในฟาร�มก็สายไปเสียแล�ว
 หลายครั้งที่พบการระบาดของโรค ASF ในประเทศจีน 
เกษตรกรไมรูวาเกิดการติดเช้ือในฝูงนัน้หมายความวาหนาตาของโรค 
ASF เกษตรกรไมทราบ และในฟารมสุกรไมมีการตั้ง จุดเตือนภัย!!! 
ในฟารมตนเองมากอน ทําใหรูเมื่อสาย ดังนั้นอาการและรอยโรค
ที่สําคัญของโรค ASF ภายใน 1-5 วัน สุกรอาจพบการเพียงแค 
ซึม ไมกินอาหาร และมีไขสูง หลังการติดเชื้อประมาณ 3 วัน 
หลังจากนั้นจะเร่ิมมีจุดเลือดออกหรือเปอนเลือดตามผิวหนัง และ
ทีส่าํคญั การแพรกระจายของโรคในฟารมจะรวดเร็วหรอืไม ขึน้อยูกบั
การจัดการในฟารม เชน การใชเข็มเดียวรักษาสัตวปวย อันนี้การ
แพรกระจายของโรคจะเร็ว แตในความเปนจรงิ เช้ือจะมกีารแพรกระจาย
ไมรวดเรว็ แตหากสกุรแสดงอาการแลวสวนใหญจะตาย หรอืทางฟารม
มกีารจดัการทีด่ ีเชน มกีารพนนํา้ยาฆาเชือ้ในอากาศเปนประจาํ หรอื
มกีารกาํจดัตวัปวย ตาย อยางรวดเร็ว การแพรกระจายของโรคจะชา 
สําหรับการต้ังจุดเตือนภัยภายในฟารมอาจจะแตกตางกัน ขึ้นอยู
กับฟารม ซึ่งหากมีเหตุการณที่อยูในจุดเตือนภัยแลว อาจจะตองมี
มาตรการท่ีตองจดัการอยางเรงดวน ขอยกตวัอยาง การต้ังจดุเตอืนภยั
ดังรูปท่ี 3
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 ทั้งสี่ประเด็นเบ้ืองตนดังกลาวเปนสวนที่มีความสําคัญในการรับมือการระบาดของโรค ASF ที่อาจจะเขามาในประเทศไทย และ
อาจเขาสูฟารมสุกรของเราได ดังนั้นทางฟารมควรจะเขาใจมาตรการเหลานี้ และสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณ และใช
ในฟารม การจดัการเหลาน้ีอาจตองอาศยัความเขาใจ และเขมงวดเร่ืองระบบความปลอดภัยทางชีวภาพใหลกึซ้ึงมากข้ึน และขอใหพวกเรา
ปลอดภัยจากโรค ASF ที่มาคุกคามนะครับ สวัสดีครับ

ทุกอายุ

ลูกสุกร

- มีการแพรกระจายของลักษณะความผิดปกติในอัตราเร็ว (> 2-3 ตัว/วัน) เจ็บขา 
  มีแผลที่ปาก กีบ

- พบวามีอัตราการตายกอนหยานมสูงตอเนื่องภายใน 2 สัปดาห

รูปท่ี 3 : แสดงจุดสังเกตหรือจุดเตือนภัยภายในฟารมสุกร

ชนิดของสุกร จุดสังเกตุ

แมพันธุ

สุกรขุน

- พบ > 40% อุณหภูมิรางกายสูงข้ึน
- พบ > 40% หายใจเร็ว หอบมาก
- พบ > 40% แทงภายใน 7 วัน

- ลูกสุกรตายหลังหยานมสูงเปนสัปดาหที่ 2 ติดตอกัน
- ทองเสียในกลุมเกิน 20% และบางสวนมีเลือดปน
- จํานวนสุกรไอและหายใจกระแทกมากกวา 20% (แตหากพบเลือดออกจมูกจะถือวารุนแรง 
  หรือมีสุกรตายตั้งแต 3 ตัวในหนึ่งวัน)
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