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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในสุนัขและโควิด-2019
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* หมายเหตุ สําหรับภาพสีของแตละ
   บทความสามารถติดตามไดที่นี่ครับ

แตละภูมิภาคของโลกก็ใชระยะเวลาแตกตางในการควบคุมโรค และเกี่ยว
เนื่องกับระยะเวลาที่เกิดการ lockdown นี้เองที่จะสงผลเกี่ยวเนื่องตามมา
ถึงระบบเศรษฐกิจ ซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นอีกในไมชานี้
 สําหรับวงการปศุสัตวโรค African swine fever หรือ ASF ในสุกร 
ชวงเวลาครึง่ปทีผ่านมากถ็อืวาสามารถควบคมุโรคไดด ีทาํใหไมเกดิการระบาด
เขามาในประเทศไทย แตในมาเมื่อชวงปลายเดือนมีนาคม 63 ที่ผานมา
พบโรคระบาดใหม คอื โรคกาฬโรคแอฟรกิาในมา (African horse sickness; 
AHS) โดยทาํใหมาเสยีชวีติไปเกอืบ 600 ตวั ถอืเปนโรคระบาดทีน่าจบัตามอง
เนื่องจากโรคดังกลาวมีแมลงขนาดเล็กเปนพาหะนําโรค โดยโรคนี้ยังไมมี
การรักษาที่ไดผลแนนอน การใชวัคซีนเปนแนวทางซึ่งทางกรมปศุสัตว
กําลังดําเนินการอยู แตสําคัญคือโรคน้ีติดจากพาหะ ดังน้ันการกําจัดพาหะจึงเปน
สิง่จาํเปน ยงัไงปนีค้งตองติดตามเรือ่งน้ีตอเนือ่งไปพรอมกบัเรือ่ง ASF เชนกนั
 สวนเนื้อหาในฉบับนี้ เนื้อเรื่องสวนใหญเปนเรื่องไวรัสโคโรนา 
ในมุมมองทางสัตวแพทยวามคีวามเก่ียวของของโรคอยางไร รวมถึงผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัโรคนี ้เชือ้ไวรสัโคโรนาในสนุขัและ
แมว โรคพยาธิที่ผิวหนังในมา และแอมโมเนียมีความสําคัญในการเล้ียงปลา
สวยงามอยางไร 
 เวลาแตละวันผานไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในครึ่งปแรกที่เกิด
เหตุการณพรอมมีการเปลี่ยนแปลงที่อยางมากมายตามมา แตสิ่งหนึ่งที่พึ่ง
กระทําคอืควรปฏิบตัติามภาระและหนาทีข่องเราใหเตม็ทีท่ีส่ดุ เพราะไมอยางง้ัน
ปนี้ อาจจะเปน “ปแหงการสูญเปลา” ก็เปนไปได...
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 กวาครึ่งปแลวที่ทั่วโลกตองเผชิญกับการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 แตเบื้องตน
เราตองทําความเขาใจใหตรงกันกอนวาชื่อโรคนี้คือ COVID-19 
สวนชื่อเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดโรคน้ีคือ Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) จะไดไมเกดิความสบัสน 
ซึ่งจากภาวะโรคดังกลาวมนุษยสวนใหญในโลกตางไดรับผลกระทบ
จากโรคท้ังทางตรงและออมในบทความน้ีจะนําเสนอแนวโนม
ความเปนไปไดที่เชื้อไวรัสจากคางคาวจะมีการติดตอผานเช้ือไวรัส
ไปในสัตวกอนทําใหเกิดการติดเชื้อในมนุษย
 อยางที่เราทราบกันแลววาเชื้อโคโรนาไวรัสสามารถพบ
อยูในตัวคางคาวเน่ืองจากเปนโฮสตตามธรรมชาติ (Natural host) 
อยางไรก็ตามนักวิทยาศาสตรหลายสวนใหญมีความคิดที่คลายกัน
วาคางคาวไมนาจะสงผานเชื้อไวรัสกับคนโดยตรง แตจะสงสัยการ
ตดิเช้ือโคโรนาจากคางคาวสูสตัวเลีย้งลกูดวยนมชนิดอืน่ ทีเ่รยีกเปน
โฮสตตวักลาง (intermediate host) ทีจ่ะเปนตวัผานเชือ้เขาสูมนษุย
ตอไป ซึง่คลายกับการระบาดเช้ือไวรัสโคโรนากอนหนา ไดแก เชือ้ไวรสั 
SARS-CoV ที่เปนสาเหตุกลุมอาการระบบทางเดินหายใจรุนแรง
เฉียบพลัน ที่ระบาดในป 2003 (เชื้อไวรัสมีความใกลเคียงกับ 
SARS-CoV-2) มกีารคนพบวาเชือ้ไวรสัมกีารสงผานเชือ้จากคางคาว
ไปยังโฮสตตัวกลางคือ อีเห็นเครือ แลวจึงทําใหเกิดโรคในมนุษย 
เชนเดียวกับเชื้อโคโรนาที่ทําใหเกิดโรคกลุมระบบทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง หรือ Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus (MERS-CoV) ในป 2012 ที่เชื้อไวรัสสงผานจาก
คางคาวเขาสูโฮสตตวักลางทีเ่ปนอฐูกอน (หากสนใจเร่ือง MERS-CoV 
เพ่ิมเตมิสามารถยอนไปอานในเวป็ไซดของวารสารฯ ปที ่2 ฉบบัที ่1 
หนา 4-5 ไดครับ)
 ในปจจุบนันักวทิยาศาสตรกาํลงัทําการจําแนกโฮสตตวักลาง
ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 กันอยู เพื่อประโยชนในการกําหนด
มาตรการในการปองกนัการเกิดการระบาดท่ีรนุแรง จากรายงานขาว
ในชวงแรกทีพ่บการระบาดมีการอางวางสูมงิและงูเหาจากประเทศจีน
เปนโฮสตตัวกลางเน่ืองจากพบรหัสพันธุกรรมของเช้ือไวรัสท่ีแยก
ไดจากงูมีความคลายคลึงกับเช้ือ COVID-19 แตก็ยังมีขอถกเถียง
เนื่องจากยังไมเคยมีรายงานวาเชื้อไวรัสโคโรนาสามารถสงผาน
ตัวเชื้อจากสัตวเลือดเย็น เชน งู ไปสูมนุษยไดดังนั้นเบื้องตนโฮสต
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ศูนย�ชันสูตรโรคสัตว� โรงพยาบาลสัตว�มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : kittikorn.boonsri@cmu.ac.th

COVID-19 จากสัตว�…ก�าวสู�มนุษย�

ตวักลางไมนาจะเปนง ูหลงัจากนัน้มรีายงานโดยทีมนกัวจิยัทีท่าํการ
ศกึษาลาํดบัพนัธกุรรมของเช้ือโคโรนาไวรัสจากตวัอยางปอดของตัวนิม่ 
(Malayan pangolins) วามคีวามคลายคลงึกับเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2 
โดยมีความคลายคลึงกันถึง 91% ในขณะเดียวกันนักวิจัยกลุมอื่น
กม็กีารทดลองพบวาตวันิม่สามารถเกิดการติดเช้ือไวรสัโคโรนาทีแ่สดง
อาการและรอยโรคคลายโรค COVID-19
 จนถึงวันนี้ (5/5/63) ตัวนิ่มจึงถูกสงสัยวามีแนวโนมท่ีจะ
เปนโฮสตตัวกลางสําหรับโรค COVID-19 มากท่ีสุด อยางไรก็ตาม
ในอนาคตคงมีรายงานการศึกษาความเปนไปไดของสัตวชนิดอื่น
ทีจ่ะเปนโฮสตตวักลาง เนือ่งจากเช้ือโคโรนาไวรัสสามารถใชสตัว
มากกวา
หนึง่ชนดิในการผานไปสูมนษุย และทีส่าํคญัจดุเริม่ตนของการระบาด
มาจากตลาดคาขายสัตวปาในเมือง Hunan ซึ่งเปนแหลงรวมสัตว
หลากหลายชนิด จึงเปนไปไดวาสัตวปาที่มีการซื้อขายในนั้นเปน
โฮสตตัวกลางที่สําคัญในการผานเชื้อจากคางคาวเขาสูมนุษย
 หากถามวาเราตองการรูสัตวที่เปนพาหะหรือตัวนําโรค
เหลานี้ไปเพื่ออะไร คําตอบ คือ การท่ีเราทราบขอมูลเกี่ยวกับตัว
เช้ือไวรัส และการติดตอสงผานเชื้อ ยิ่งเรารูละเอียดมากขึ้นเทาไหร
จะทําใหเราสามารถกําหนดมาตรการการปองกนั เพ่ือใหการระบาด
สิ้นสุดโดยเร็ว และไมทําใหเกิดการระบาดใหมอีกในอนาคต  
 อยางไรก็ตามจากการระบาด COVID-19 ทีต่อนนีไ้ดเปล่ียน
การดําเนินชีวิตของมนุษยเราไปแลว คําถามถัดมาคือแลวการเล้ียง
สัตวเลี้ยงเปนเพื่อนและสัตวปศุสัตว เราจะดําเนินกิจกรรมตอสัตว
เหลานี้อยางไรในอนาคต มันนาสนใจวาเราตองเริ่มปรับตัวแลว
หรือยัง 
 ถึงตอนนี้ยังไมเปลี่ยนแตในอนาคตเราจะไดเห็นความ
เปล่ียนแปลงแนนอนครับ...
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COVID-19 
อันตรายท่ีเริ่มต�นมาจากอาหาร ?

 เมือ่พดูถงึโรค Coronavirus Disease 2019 หรอืทีเ่รยีกกัน
จนคุนหวูา “COVID-19” สวนใหญคนทัว่ไปกม็กัจะนกึถงึความสามารถ
ในการตดิตอและแพรกระจายของเช้ือไวรสัโคโรนาสายพันธุทีค่นพบ
ใหมนี ้รวมถงึความรนุแรงของโรคท่ีทาํใหเกดิการเสียชวีติไดแมกระทัง่
ในผูที่มีสุขภาพดีและไมมีประวัติการเจ็บปวยแทรกซอนมากอน 
โรคนี้สามารถติดตอไดงายผานทางระบบทางเดินหายใจ โดยใน
ปจจุบันพบผูที่มีเชื้อแตไมแสดงอาการ ซึ่งจัดเปนกลุมท่ีพึงระวัง 
เพราะอาจสงตอเชื้อไปยังบุคคลอื่นโดยไมรูตัวได

สาเหตุและการเกิดโรค 
 โคโรนาไวรัส (Coronavirus) มาจากภาษาละติน (Corona=
crown) ซ่ึงหมายถึงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือที่มีรูปราง
เปนมงกฎุหรอืรศัมยีืน่ออกมาจากผิวของไวรัสทีม่รีปูทรงกลม เมือ่สอง
ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน โดยไวรัสโคโรนานี้แบงออกเปน 
4 สกุล (genus) ไดแก อัลฟา (Alpha-) เบตา (Beta-) แกมมา 
(Gamma-) และเดลตา (Delta-) โดยโคโรนาไวรัสในสกุลอัลฟา

และเบตามกัมีจดุกาํเนิดมาจากสัตวเลีย้งลกูดวยนม โดยเฉพาะคางคาว 
สวนโคโรนาไวรัสในกลุมแกมมาและเดลตามักมีจุดกําเนิดมาจาก
สุกรและสัตวปก
 COVID-19 เกดิจากเช้ือไวรสัโคโรนาแรกเร่ิมมชีือ่วา Novel 
coronavirus SARS-CoV-2 อยูในสกุลเบตา (Betacoronavirus) 
เปนเชื้อที่กอใหเกิดอาการรุนแรงและถึงแกชีวิตได เมื่อเทียบกับ
เช้ือโคโรนาไวรัสในสกุลอัลฟาที่ไมแสดงอาการหรือแสดงอาการ
เพียงเล็กนอยในมนุษยโดยเชื้อ SARS-CoV-2 นี้จัดอยูในสาย B 
(Lineage B) ในสกุลเบตาโคโรนาไวรัส ซึ่งเปนเชื้อในกลุมเดียวกับ 
SARS-CoV ทีก่อใหเกดิอาการในกลุมอาการทางเดินหายใจเฉียบพลนั
รุนแรง ชนิดที่ 7 ที่คนพบวาติดเชื้อในมนุษย (6 ชนิดที่เคยคนพบ
กอนหนา คือ 229E, NL63, OC43, HKU1, MERS-CoV และ 
SARS-CoV) 
 การระบาดของเช้ือ COVID-19 เริม่ตนขึน้ในเดอืนธนัวาคม 
2019 โดยเมืองที่คาดวาเปนจุดศูนยกลางการระบาดของโรค คือ 
เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย ประเทศจีน จากการวิจัยและตรวจหา

รหสัพนัธกุรรมพบวาเปนเช้ือโคโรนาไวรัสสายพนัธุใหม จงึมชีือ่เรยีก
อยางไมเปนทางการวา 2019-novel coronavirus ซึ่งตอมาใน
ภายหลงัองคการอนามยัโลกไดกาํหนดชือ่วา Coronavirus Disease 
2019 หรือ COVID-19 จากการสอบสวนโรคทําใหทราบวาผูปวย
กลุมแรกทีม่อีาการและถกูวนิจิฉยัวาติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพันธุใหมนี้ 
มปีระวตัเิช่ือมโยงกับตลาดสดคาอาหารทะเลและสัตวปาในเมอืงอูฮัน่ 
และจากการแยกเช้ือไวรัสและถอดรหัสพันธุกรรมของเช้ือในผูปวย 
ทําใหทราบวาไวรัสชนิดนี้มีความใกลเคียงกับไวรัสโคโรนาที่พบใน
คางคาวมากถึง 88-96% การเร่ิมตนการระบาดของโรคจึงคาดวา
นาจะเริ่มตนมาจากคางคาวซ่ึงเปนแหลงรังโรค และติดตอสูคน
โดยการสัมผสักบัสตัวปาในตลาดคาสตัว หรอืการรับประทานสตัวปา 
ซึ่งเปนโฮสตตัวกลาง (Intermediate host) นอกจากน้ียังมีขอ
สนันษิฐานถึงการแพรเชือ้จากสตัวชนดิอืน่ เชน งู ทาํใหเกดิขอสันนษิฐาน
วาตนกําเนิดของการเกิดโรคในคนเริ่มตนมาจากสัตว หรือที่เรียกวา
โรคติดตอจากสัตวสูคน (Zoonosis) ในปจจุบันยังไมมีงานวิจัยที่มี
หลกัฐานอธิบายแนชดัถึงแหลงกาํเนดิของโรคและกลไกในการติดตอ

จากสัตวสูคน ซึง่เปนสวนทีต่องมกีารศกึษาวจิยัคนควาเพิม่เตมิตอไป

มุมมองทางดานสัตวแพทยสาธารณสุขและความปลอดภัย
ทางดานอาหาร
 เหตุการณการขามสายพันธุของไวรัสในลักษณะนี้เกิดขึ้น
ไดนอยมาก แตก็มีความเปนไปไดหากคนและสัตวปามีปฏิสัมพันธ
ตอกันมากขึ้น เน่ืองจากเช้ือโรคท่ีเปนโรคอุบัติใหมหลายๆ ชนิด 
เดิมเปนเชื้อที่มีอยูในสัตวจําพวกสัตวปาอยูแลว แตไมแสดงอาการ
เจ็บปวย สัตวปาเหลานั้นจึงเปนแหลงรังโรค (reservoir) ของเช้ือ
ไมใชวาอาหารทุกชนิดท่ีมาจากสัตวจะทําใหติดเช้ือในคนนะคะ 
สิ่งท่ีตองระวังคือสัตวปาซึ่งเปนแหลงรังโรคของเชื้อมากมาย 
โดยปกติแลวมนุษยมีโอกาสนอยที่จะสัมผัสใกลชิดกับสัตวปา 
แตหากไดรับเช้ือมาแลว ก็มีโอกาสที่เช้ือจะพัฒนาและสรางความ
รนุแรงในมนษุยได จงึควรหลีกเล่ียงการรบัประทานอาหารท่ีมาจาก
สัตวปาหรือการสัมผัสกับสัตวปาที่สําคัญการติดเชื้อในคนสวนใหญ
มาจากการรับประทานอาหารท่ีมาจากสตัวแบบดิบหรอืกึง่สุกกึง่ดบิ 
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เชน เนื้อดิบ เลือดดิบ รวมถึงกระบวนการการปรุงอาหารท่ีไมถูก
สขุลกัษณะ ทาํใหมกีารปนเปอนเชือ้ ดงันัน้จงึควรรบัประทานอาหาร
ที่ปรุงเสร็จใหมและปรุงสุกเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

การแพรกระจายของเช้ือในคน
 ลักษณะโดยทั่วไปของเชื้อไวรัสชนิดน้ีจะแพรกระจาย
ตดิตอจากคนสูคนผานทางอากาศและเขาสูทางเดินหายใจเปนหลัก 
โดยจะตดิตอกนัไดงายผานทางการหายใจเอาละอองท่ีมไีวรสั จากการ 
ไอ จาม จากนํ้ามูก นํ้าลาย หรือการสัมผัสเชื้อบนพื้นผิวตางๆ ทําให
ตดิตอกนัไดงาย และมจีาํนวนผูปวยเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ ประกอบกับ
การเดินทางทีง่ายและรวดเร็วในปจจุบนั ทาํใหเกดิการแพรกระจาย
ของเช้ือไปอยางรวดเร็วทั่วทุกภูมิภาคในโลกเชนกัน เรียกไดวา
เปนการระบาดใหญเปนวงกวางทั่วโลก (Pandemic)

การปองกัน
 โรคติดเชื้อในลักษณะน้ีสามารถปองกันไดโดยการรักษา
สุขอนามัยสวนบุคคล กินรอน ใชชอนสวนตัว ลางมือดวยสบูหรือ
ทําความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอลหากออกไปขางนอกท่ีตอง
พบปะผูคนกค็วรสวมใสหนากากอนามัยอยูเสมอเพ่ือปองกนัละออง
ไอจามของผูอืน่ นอกจากน้ี หากไปในแหลงชมุชนหรอืทีท่ีม่ผีูคนแออดั 
ควรปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing หรือการเวนระยะ
หางทางสังคม ผูที่คาดวาอยูในกลุมเสี่ยง ใกลชิดกับผูปวยท่ีติดเชื้อ 
COVID-19 หรือไปในสถานที่ที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ เชน โรงพยาบาล 
สถานที่ที่มีการชุมนุมหรือมีการรวมตัวของคนจํานวนมาก ควรมี
ความรับผิดชอบในการกักตัวเอง หากมีอาการตองสงสัยวาติดเชื้อ 
เพือ่เฝาสงัเกตอาการ และปองกนัการแพรกระจายของเช้ือไปยงัผูอ่ืน

สดุทายนี ้ผูสงูอายแุละผูปวยท่ีมกีารตดิเชือ้อืน่รวมดวย เปนกลุมเสีย่ง
ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบท่ีรุนแรงจากการติดเชื้อ ควรออกกําลัง
และรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงอยูเสมอนะคะ
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 การระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนาป 2019 หรอื 
โรค COVID-19 เร่ิมมีการรายงานต้ังแตปลายเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยเร่ิมจากประเทศจีนและได
กระจายเปนวงกวางไปทั่วโลก (Pandemic) โดย
มหาวิทยาลัย จอหนส ฮ็อปกินส ไดรายงาน ณ วันที่ 22 
พ.ค. 2563 วามียอดผูติดเชื้อทั่วโลกสูงถึง 5.1 ลานคน
โดยประเทศท่ีมีการติดเช้ือ 3 อันดับแรก คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา กวา 1.5 ลานคน ประเทศรัสเซีย 3.17 
ลานคน และประเทศบราซิล 3.1 ลานคน มีผูเสียชีวิต
ทั่วโลก 332,924 คน โดยประเทศท่ีมีจํานวนผูเสียชีวิต
สูงสุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 94,702 คน สหราช
อาณาจักร 36,124 คน และอิตาลี 32,486 คน ในสวน
ของประเทศไทยมีผูปวยจํานวน 3,037 คน เสียชีวิต 
56 คน นอกเหนือจากการรายงานการติดเชือ้โคโรนาไวรัส 
ป 2019 ในคนแลว ยงัมรีายงานขาวการตรวจพบการติด
เชื้อไวรัสในสุนัขที่เลี้ยงดูใกลชิดกับผูปวย COVID-19 
ในฮองกง สหรัฐอเมริกา และเนเธอรแลนด กอใหเกิด
ความกงัวลเกีย่วกบัการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาในคน ในสนุขั
และความกังวลของการท่ีจะมีการติดตอขามจากคน
ไปยังสุนัขหรือสุนัขมายังคนไดเนื่องจากความใกลชิด
ในการเล้ียงดูและเกิดคําถามขึ้นมาอยางมากมาย เชน 
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมเปนอยางไร ตัวเดียวกัน
กับโรคติดเชื้อโคโรนาในสุนัขหรือไม คนจะติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพนัธุใหมจากสนุขัไดหรอืไม เปนตน บทความนี้
จะรวบรวมขอมลูทีก่ระชบั สัน้ เพ่ือใหเขาใจไดงายสาํหรบั
ขอสงสัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาในสุนัข และโคโรนา
สายพันธุใหม

เชื้อไวรัสโคโรนาคืออะไร
           ไวรสัโคโรนาเปนเชือ้ไวรสัทีอ่ยูในวงศ Coronaviridae 

อันดับ nidovirales เปนไวรัสที่มีเปลือกหุม ไวรัสจะมี
โปรตีนยืน่ออกจากเปลือกหุมเม่ือดูจากกลองจุลทรรศน
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในสุนัขและโควิด-2019

อิเล็คตรอนดูคลายกับรัศมีของดวงอาทิตยทรงกลดหรือเมื่อเกิดสุริยคราส 
(solar corona) โดยมีการรายงานการคนพบไวรัสชนิดนี้เปนคร้ังแรกในป 
ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) และไวรัสนี้ไดถูกระบุวาเปนสาเหตุของโรคในระบบ
ทางเดนิอาหารและทางเดินหายใจของสัตวเลีย้งลกูดวยนมและสตัวปก ในรปูที ่1 
แสดงรูปถายจากกลองจุลทรรศนอเิลค็ตรอนแบบสองผานของเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ 229E ที่ไดจากคนปวยที่ติดเช้ือโคโรนาชนิดนี้
 เชือ้ไวรสัโคโรนาถูกแบงออกเปน 4 กลุมใหญ ๆ  ตามขอมลูทางชวีโมเลกลุ 
เปนกลุม อัลฟา (alphacoronavirus) เบตา (betacoronavirus) แกมมา 
(gammacoronavirus) และ เดลตา (deltacoronavirus) (ตารางที่ 1) 
โดยเชื้อเหลานี้มีความแตกตางกันทั้งในสวนของโฮสตหรือเจาบานที่ตัวไวรัส
ไปกอโรค กลไกการเขาสูรางกาย รวมถึง อาการทางคลินิกและความรุนแรง
ของโรค

โรคติดเชื้อโคโรนาในสุนัข
 โรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาไดมีรายงานการพบวากอโรคในสุนัข
ตั้งแตป ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) โดยการติดเชื้อในสุนัขนั้นพบไดจากโคโรนา 
2 ชนดิ คอื Canine coronavirus (CCoV) และ Canine Respiratory coronavirus 
(CRCoV) ไวรัสสองชนิดนี้มีความแตกตางกันทางพันธุกรรม CCoV ถูกจัดอยู

รูปท่ี 1 รูปที่ 1 ไวรัสโคโรนาจากกล�องจุลทรรศน�อิเล็คตรอน
แบบส�องผ�าน ในภาพจะเป�นโคโรนาไวรัส สายพันธุ� 229E จากคน

https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=10270) 
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ในกลุมอัลฟา และ CRCoV จัดอยูในกลุมเบตา สุนัขที่
ตดิเชือ้ไวรสัทัง้สองชนิดนีจ้ะแสดงอาการตางกนั CRCoV 
จะกอโรคของระบบทางเดินหายใจเชน ไอ จาม มีนํ้ามูก 
และ CCoV จะกอโรคของระบบทางเดินอาหาร เชน 
อาการลาํไสอกัเสบซึง่พบไดบอยกวาการกอโรคทางระบบ
ทางเดินหายใจ อยางไรก็ดี จากการศึกษาทางดาน
ระบาดวิทยาของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในสุนัขพบวา 
สุนัขที่ติดเชื้อมักไมแสดงอาการหรือแสดงอาการท่ีไม
รุนแรง บางครั้งพบวาไมไดเปนสาเหตุหลักของอาการ
เจบ็ปวย โดยโรคลาํไสอกัเสบจากการติดเชือ้ไวรสัโคโรนา
สามารถปองกันไดโดยพาสุนัขไปรับวัคซีนปองกันโรค
ลําไสอกัเสบจากเชือ้ไวรสัโคโรนาและกระตุนซํา้ปละครัง้
อยางไรก็ตาม CCoV และ CRCoV ที่กอใหเกิดโรคใน
สุนัขนั้นไมสามารถกอโรคในคน และมีความแตกตาง
จากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ซึ่งพบการระบาดในคน 
ณ ปจจุบัน

สุนัขติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ ใหมไดหรือไม ปองกัน
ไดอยางไร
 โรคตดิเชือ้โคโรนาสายพันธุใหมถกูจดัอยูในกลุม
เช้ือไวรัสทีท่าํใหเกดิอาการทางระบบหายใจแบบรุนแรง
และเฉยีบพลนั (Severe Acute Respiratory Syndrome) 
หรือ SARS ซึ่งเปนคนละตัวกับไวรัสที่กอโรคซารส ในป 
พ.ศ. 2545 ซึง่ไวรสัสายพนัธุใหมทีเ่ปนสาเหตขุองโรคโควิด 
2019 (COVID-2019) ถูกต้ังชื่อวา SARS-CoV-2 โดย
จะมอีาการไข และอาการทางระบบหายใจ เชน ไอ จาม 

มนีํา้มกู ปอดอกัเสบ ระบบหายใจลมเหลว และพบอาการของระบบทางเดินอาหาร 
เชน อาการถายเหลวได
 จากการศึกษาเก่ียวกับตัวรับเช้ือในสุนัขพบวามีความใกลเคียงกับตัว
รับเช้ือของคน จึงทําใหสุนัขติดเช้ือไวรัสสายพันธุใหมได พบท้ังแสดงอาการ
ทางระบบทางเดินหายใจและไมแสดงอาการ โดยสนุขัท่ีแสดงอาการน้ันไมรนุแรง 
และพบวาสุนัขที่มีการติดเชื้อนั้นติดจากคนใกลชิดหรือเจาของที่ติดเชื้อ 
SARS-CoV-2
 อยางไรก็ตามการตรวจพบสารพันธกุรรมของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
ในตัวอยางท่ีเก็บจากสุนัขท่ีเลี้ยงใกลชิดกับผูปวยโรคติดเช้ือ SARS-CoV-2 
ไมสามารถยืนยันวาสุนัขมีการติดเชื้อจริง ๆ ได เนื่องจากวิธีการตรวจหาสาร
พันธุกรรมในปจจุบันมีความไวคอนขางสูง และสุนัขมีพฤติกรรมการเลียที่อาจ
ไดรับการปนเปอนจากสิ่งแวดลอมทางปาก ดังนั้น หากสุนัขอยูในพื้นที่ที่มี
การปนเปอนของไวรัส ตัวอยางที่เก็บจากชองปากก็อาจใหผลบวกโดยท่ีไมมี
การติดเช้ือได
 ปจจุบันยังไมมีวัคซีนปองกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมสําหรับ
ใชในคนและในสุนัข การดูแลรักษาความสะอาดและการปองกันไมใหรับเช้ือ
จากสิ่งแวดลอม หรือผูปวยที่อยูในระยะแพรเช้ือ ในคนจึงเปนการแนะนําให
ใสหนากากอนามัย มีระยะหางทางสังคม หรือการทํางานอยูบานเพื่อลดการ
เดินทาง การสัมผัส รวมถึงการปดสถานบริการท่ีมีความเสี่ยงรวมถึงควบคุม
สัตวเลี้ยงใหอยูในบริเวณบานหรือเลี้ยงเปนระบบปด
 การปองกันการติดเชื้อเบื้องตนในสุนัขในชวงมีการระบาดของไวรัส
สายพันธุใหมสามารถทําไดดังนี้
 1. ไมพาสุนัขออกนอกบานโดยไมจําเปน และไมปลอยสุนัขใหออก
นอกบานโดยอิสระ
 2. ในสุนัขท่ีจําเปนตองออกนอกบานควรมีการใชผลิตภัณฑหรือมีวิธี
การฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพ เชน หากพาสุนัขเดินออกไปในท่ีสาธารณะ 
กอนเขาบานควรตองมีการลางบริเวณเทาดวยนํ้าสบูเพื่อฆาเช้ือ 

1. alphacoronavirus

3. gammacoronavirus

2. betacoronavirus

4. deltacoronavirus

Canine CoV
Feline CoV
Transmissible gastroenteritis CoV
Human CoV

Beluga Whale CoV

Bat-SARS-CoV
Canine Respiratory CoV
Human respiratory CoV
MERS-CoV
SARS-CoV-1, 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Porcien Delta CoV

สุนัข
แมว
สุกร
คน

ปลาวาฬเบลูกา

คางคาว
สุนัข
คน
คน
คน
คน

สุกร

ตารางท่ี 1 ตัวอย�างไวรัสโคโรนาตามกลุ�ม

กลุ�มของไวรัสโคโรนา ชนิดของเชื้อ ชนิดสัตว�ท่ีติดเชื้อ
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 3. เจาของกลับเขาบานกอนเลนกับสุนัขควร
ทําความสะอาดมือดวยสบูหรือแอลกอฮอลกอนจะเลน
กับสุนัข

สุนัขติดเชื้อโคโรนาสายพันธุใหมจะแพรเชื้อมาสูคน
ไดหรือไม
 ขอมูล ณ ปจจุบัน ยังไมพบรายงานสนับสนุน
การติดเชื้อจากสุนัขมายังผู เลี้ยง หากพิจารณาจาก
ความเปนไปไดแลวพบวามีโอกาสท่ีสุนัขจะติดเชื้อจาก
คนมากกวาคนติดจากสุนัข

สรุป
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่พบไดบอยในสุนัข
มักจะแสดงอาการทางระบบทางเดินอาหาร เชน ลําไส
อักเสบ ถายเหลว ซึ่งอาการมักไมรุนแรง และไมติดตอ
มายงัผูเลีย้ง และเปนไวรสัคนละชนดิกบัไวรสัสายพนัธุใหม
ซึง่กอความรนุแรงในคน และมีการตดิตอระหวางคนสูคน
ไดมากกวาทีจ่ะเปนจากสตัวสูคน ผูเลีย้งหากมีความเสีย่ง
ในการสัมผสัเชือ้ ไมควรเลนหรือใหสนุขัเลยีมอืทีย่งัไมได
ลางดวยสบูหรือฆาเชื้อ

 จากการเฝาระวังการติดเชื้อในสุนัขที่เจาของปวยดวยไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหมพบวายังไมมีขอมูลสนับสนุนการติดเชื้อระหวางสุนัขที่ปวยไปยัง
สุนัขตัวอื่น หรือการติดเชื้อจากสุนัขไปยังคน ไมควรละท้ิงสัตวเลี้ยงเนื่องจาก
การกลัวการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม เพราะจะเปนการกระทําผิด
กฎหมายและสรางปญหาใหแกสังคมได
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 สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาตามกระแสโรคท่ีเกิดจากเช้ือ
โคโรนาไวรัสที่กําลังระบาดในเวลาน้ีเชื้อโคโรนาเปน RNA ไวรัส
ทีน่อกจากจะกอโรคในคน เชน Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS-CoV), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV) 
และ SAR-CoV-2 (COVID-19) แลวยังสามารถกอโรคในนองแมว
ของเราไดดวย
 โรคไวรัสโคโรนาแมว (Feline coronavirus, FCoV) 
ทีพ่บบอยในประเทศของเรามีอยู 2 ชนิด (biotype) คอื ชนดิทีก่อโรค
ตอทางเดนิอาหารทีท่าํใหแสดงอาการทองเสยี อาเจยีนแบบไมรนุแรง 
เรียกชนิดนี้วา Feline enteric coronavirus (FECV) และอีกชนิด
ทีก่อโรคโดยทําใหมนีํา้ซมึซานในชองอกและชองทอง เราเรยีกชนดินีว้า 
Feline infectious peritonitis virus (FIPV) โดยทั้ง 2 ชนิดนี้
มีตนกําเนิดมาจากมาจากโคโรนาไวรัส ที่จัดอยูในสกุล (Genus) 
Alphacoronavirus ชนิด (species) Alphacoronavirus1 ที่มี
สายพันธุกรรมเปนอารเอ็นเอไวรัสสายเด่ียวสายบวก ((+) single-
stranded RNA)) ที่มีเปลือกหุม

สพ.ญ.ณัฐกานต� ขันธปราบ
สัตวแพทย�ประจําคลินิกโรคแมว 

โรงพยาบาลสัตว�เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : nattakarn.k@cmu.ac.th

โรคโคโรนาไวรัสในแมว

 ในปจจุบัน FCoV สามารถแบงออกเปน 2 ซีโรไทป 
(Serotype) คือ ซีโรไทป I และ ซีโรไทป II โดยการติดเชื้อซีโรไทป I 
นั้นเปนการติดเช้ือของ Feline enteric coronavirus ที่กอโรค
ในแมวเพียงอยางเดียว โดยพบวาเปน 90% ของการติดเช้ือตาม
ธรรมชาติในทวปียโุรปและอเมริกาเหนอื สวนซีโรไทป II นัน้เปนการ
ติดเชื้อรวมกันของ Feline enteric coronavirus และ Canine 
coronavirus โดยพบเพยีง 30% ของการติดเชือ้ตามธรรมชาติทัง้หมด 
โดยสวนใหญการติดเช้ือนี้จะพบในประเทศญ่ีปุน
 การติดตอของเช้ือโคโรนาไวรัสแมวนั้นจะแตกตางจาก
ของคนที่เปนการติดเชื้อผานทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เชน นํ้ามูก 
และนํ้าลาย โดยการติดตอสวนใหญของโรค Feline infectious 
peritonitis virus (FIPV) ในแมวนั้นจะเปนทางการสัมผัสโดยการ
กินอุจจาระท่ีมีเชื้อเขาไป (Fecal-oral route) และผานทางสัมผัส
เช้ือที่ปนเปอนอยูบนเส้ือผา อุปกรณการเล้ียง เชน อุปกรณหวีขน 
ของเลน กระบะทราย และอืน่ๆ (Fomites) การตดิเช้ือโคโรนาไวรัส
กลุม Feline enteric coronavirus (FECV) จะเปนการติดเชื้อ
ในทางเดินอาหารท่ีแสดงอาการทางคลินิกแบบไมรุนแรงมาก เชน 
เบื่ออาหาร อาเจียน ทองเสีย และสามารถหายเองไดถึง 90% 
ของการติดเชือ้ทัง้หมด แตกจ็ะมนีองแมวบางสวนทีม่รีะดบัภมูคิุมกนั
ของรางกายไมเพยีงพอในการขจัดเช้ือ ทาํใหเช้ือโคโรนาไวรัสเกดิการ
กลายพนัธุกลายเปนโรคเยือ่บุชองทองอกัเสบในแมว Feline infectious 
peritonitis (FIP) ไดในที่สุดคะ
 การกลายพันธุของไวรัสโคโรนานี้มักจะเกิดอยู 2 ตําแหนง
บนสายพนัธกุรรม คอื ตาํแหนง 3c accessory และ Spike protein  
เมื่อเกิดการกลายพันธุแลวไวรัสนี้จะทําการเพ่ิมจํานวนตัวเองใน
เซลลเมด็เลอืดขาวชนิด Monocyte และ Macrophage ถานองแมว
ของเราน้ันมีระดับภูมิคุมกันตอโรคที่มากพอในระดับหนึ่ง นองแมว
ของเราจะกลายเปนโรค FIP ชนิด Dry form (ชนิดแหง) คือ ชนิดที่
ไมมีนํ้าซึมซานในชองอกหรือชองทอง แตมักจะมีอาการทางระบบ
ประสาท เชน พฤติกรรมเปล่ียน เดินเซ มึนงง ชัก รวมกับมีอาการ
ความผิดปกติทางตา เชน ชองหนามานตาอักเสบรวมดวย สวนใน
นองแมวที่แทบจะไมมีภูมิคุมกันตอโรคเลยจะกลายเปน FIP ชนิด 
Wet form (ชนิดเปยก) ที่มักมีอาการของน้ําซึมซานในชองอก และ
ชองทอง การเกิดโรค feline infectious peritonitis (FIP) นั้น 
โดยสวนมากมักจะเกิดในแมวสายพันธุ แท เชน Abyssinians, 
Australian mist, Bengals, Birmans, Burmese, British shorthairs, 
Himalayans, Ragdolls และ Cornish Rexes ชวงอายุที่มักพบ

รูปท่ี 1 อาการทางคลินิกของโรคเย่ือบุช�องท�องอักเสบในแมว 
ชนิดที่มีนํ้าซึมซ�านในช�องท�อง

https://icatcare.org/advice/feline-infectious-peritonitis-fip/
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รูปท่ี 2 ภาพ X-ray ช�องอกที่แสดงถึงสภาวะมีนํ้าในช�องอก
ที่พบในแมวที่ป�วยเป�นโรคเย่ือบุช�องท�องอักเสบในแมว 

ชนิดที่มีนํ้าซึมซ�านในช�องอก
https://www.vetstream.com/getmedia/377702b6-3902-

48fe-a1f6-0c2a3801290f/18_103572

รูปท่ี 3 ภาพ X-ray ช�องท�องที่แสดงถึงสภาวะมีนํ้าในช�องท�อง
ที่พบในแมวที่ป�วยเป�นโรคเย่ือบุช�องท�องอักเสบในแมว 

ชนิดที่มีนํ้าซึมซ�านในช�องท�อง
https://www.vetstream.com/getmedia/377702b6-3902-

48fe-a1f6-0c2a3801290f/18_103572

รูปท่ี 4 ภาพแสดงอาการทางคลินิกของช�องหน�าม�านตาอักเสบ
ในแมว (Anterior uveitis) ที่พบในแมวที่ป�วยเป�นโรคเย่ือบุช�องท�อง

อักเสบในแมวชนิดแห�ง
http://www.abcdcatsvets.org/wp-content/uploads/

2015/09/04-FIP-Fig.-14.- perivascular-granulo-
mas-eye-edt-285x300.jpg

ในโรคนีค้อื นองแมวทีม่อีายตุัง้แต 3 เดือนถงึ 3 ป และมากกวา 10 ป
ขึ้นไป รวมทั้งมีโอกาสเกิดโรคในแมวเพศผูสูงกวาเพศเมียเล็กนอย
 ในปจจุบัน เรามียาตานไวรัสชนิด nucleoside analog 
GS-441524 ที่นํามาใชในการรักษา FIP ชนิด wet form แตดวย
ราคายาที่คอนขางสูง และตองนําเขาจากตางประเทศจึงทําใหการ
รักษาสวนใหญเปนการรักษาแบบประคับประคองอาการ โดยการ
ใหสารนํา้สารอาหารและยากดภูมกิลุมสเตยีรอยด เชน Prednisolone 
เพื่อลดการอักเสบภายในรางกาย
 จากทั้งหมดท่ีไดกลาวมาน้ี จะเห็นวาเชื้อโคโรนาไวรัสนั้น
กอโรคไดทัง้ในคน และสตัวเลีย้ง การรกัษา และการผลติยาตานไวรสั
ที่มีความจําเพาะตอโรคนั้นทําไดคอนขางยากดังนั้น วิธีการปองกัน
ที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขอนามัยทั้งในคน และในสัตวเลี้ยงเพื่อชวย
ลดการแพรระบาดของโรค โดยเฉพาะกลุมโรคสตัวสูคน (Zoonosis) 
เชน โรคเชือ้ราทีผ่วิหนงั (sporotrichosis) โรคแมวขวน (cat scratch 
disease) เปนตน เพื่อลดการเกิดโรคของกลุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม
(emerging infectious disease) ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตของเรากันคะ

บรรณานุกรม
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 Retrieved from https://www.vetsharingzociety.com/
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นวพล เตชะเกรียงไกร. (2562) การติดเชื้อเรโทรไวรัสในแมวบาน 
 พยาธิกําเนิดและการวินิจฉัย. วารสารชมรมแพทยบําบัด
 โรคแมวแหงประเทศไทย, 13(36), 9-12
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รูปท่ี 1 เชื้อไวรัส (virion) ของโรค  COVID-19 
(ที่มา : Rasmussen et al., 2020)

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ�
ภาควิชาชีวศาสตร�ทางสัตวแพทย�และสัตวแพทย�สาธารณสุข
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การติดเชื้อ Coronavirus 
ระหวางการต้ังทองในสุนัขและแมว : อะไรคือสิ่งจําเปนท่ีตองรู ?

 ในปลายป พ.ศ.2562 เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาป 2019 (COVID-19, รูปที่ 1) ในประเทศจีนกอน และเกิด
การระบาดตอเนื่องมาในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ทําให
เกิดความสงสัยวา โรคนี้สามารถติดตอระหวางมนุษยและสัตวเลี้ยง
หรอืไม ตอบขอของใจตรงน้ีเลยนะครบัวา ยงัไมมขีอมลูยนืยนัแนชดัวา 
สามารถแพรโรคไปมาระหวางมนุษยและสัตวเลี้ยงได และเช้ือ
โคโรนาไวรัส 19 เปนคนละสายพันธุกับการติดเชื้อโคโรนาไวรัส
ในสุนัขและแมว ในสุนัขที่มีการติดเชื้อ Canine coronavirus 
อาการสวนใหญจะเปนอาการทองเสยีทีไ่มรนุแรง และไมคอยมอีาการ
ในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งแตกตางกับในแมว ที่ติดเชื้อ feline 
coronavirus แมวจะมีอาการที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ 
ชองทองอักเสบ จึงอาจเรียกโรคนี้ในแมวไดวา feline infectious 
peritonitis (FIP) และแมวอาจถึงตายไดจากการสืบคนขอมูล 
ยังไมมีการยืนยันวา โรค COVID-19 จะสามารถแพรกระจายโรค
ระหวางมนุษยและสัตวไดแตจากรายงานในป 2002-2003 ที่เกิด
การระบาดของโรค Severe acute respiratory syndrome (SARS) 
ทําใหมีการตรวจพบเชื้อ coronavirus สายพันธุใหมๆ ในสุนัข และ
สามารถทาํใหเกดิการตดิเชือ้ในระบบหายใจไดเชนกนั ดงันัน้ผูเลีย้ง
สุนัขและแมวอาจตองระวังการพัฒนาของเช้ือไวรัสโคโรนาในสุนัข
และแมว มากกวาที่จะกลัวการติดโรคCOVID-19 จากมนุษยมาท่ี
สัตวเลี้ยงของทาน

 คําถามท่ีวาหากมีการติดโรค COVID-19 ในระหวางการ
ต้ังทอง จะสงผลตอการพฒันาของตวัออน ทาํใหมกีารแทง หรอืตวัออน
มีความผิดปกติหรือไม จากขอมูลในมนุษยพบวาการถายทอดเช้ือ
จากแมไปสูลูกในระหวางการต้ังครรภ (vertical transmission) 
ของโรค COVID-19 เกิดข้ึนไดในบางราย แตอุบัติการณตํ่ามาก 
สวนใหญการถายทอดเช้ือมกัเกิดภายหลงัจากการคลอด (horizontal 
transmission) โดยพบวาระดับของภูมิคุมกันในเด็กที่คลอดจาก
แมที่ติดโรค COVID-19 มีปริมาณภูมิคุมกัน (immunoglobulin 
M,IgM) สงู จงึสนันษิฐานวามีการถายทอดเช้ือจากแมไปสูลกูไดเทานัน้ 
แตไมมีขอมูลยืนยันอาการที่เก่ียวของกับระบบทางเดินหายใจเลย 
ดังนั้นอาจพอสรุปไดวา เด็กที่เกิดจากแมที่ติดเช้ือจะไมไดรับผล
กระทบใดๆ หรือผลกระทบนอยมาก แตทั้งนี้ทั้งนั้นภายหลังจาก
การคลอด ควรดแูลสขุภาพเด็กตามขัน้ตอนตางๆ ทีก่ระทรวงสาธารณสุข
ไดประกาศใหปฏิบัติ เชน การดูแลสําหรบัแมที่ปวยเปน COVID-19 
ควรแยกกับลูก 14 วัน หรือเวนระยะหาง ระหวางแมกับลูก 2 เมตร 
เพือ่ปองกนัการแพรระบาดของโรค กรณทีีล่กูยงัไมไดตดิเชือ้จากแม 
เปนตน
 เจาของสนุขัและแมว คงสงสยักนัวา Canine coronavirus 
และ feline coronavirus เปนสาเหตุของการทําใหสัตวไมตั้งทอง 
การแทง ตายแรกคลอด หรือความผิดปกติของลูกสัตวภายหลัง
จากการคลอดไดหรือไม จากการสืบคนขอมูล ไมพบขอมูลใดๆ 
ที่เก่ียวของกับความผิดปกติของระบบสืบพันธุ และการแทงในสุนัข
ทีเ่กีย่วของกับการตดิเชือ้ coronavirus เลย สวนในแมวมอีบุตักิารณ
ของการแทงไดหากมกีารตดิเช้ือในชวงทายๆ ของการต้ังทอง ซึง่การ
ติดเชื้อในชวงทายของการต้ังทองในแมว อาจสงผลใหแมวมีอาการ
แทงรวมกับมเีลอืดออกจากชองคลอดเปนระยะเวลานาน (prolonged 
vaginal bleeding) แตหากผลจากการคํานวณทางระบาดวิทยา
ของโรคติดเช้ือ coronavirus กับความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ
และการแทงในแมวจะไมมีความสัมพันธกันเลย ซึ่งอาการผิดปกติ
ดังกลาวอาจเปนผลแทรกซอนจากการท่ีสัตวปวย ออนแอ หรือ
การติดเชื้อแทรกซอนมากกวาสาเหตุจากไวรัสโดยตรง ดังนั้น
การดูแลสุขภาพของเจาของและสัตวเลี้ยงจึงมีความสําคัญควรให
สุนัขอยูในบาน งดกิจกรรมนอกบาน และดูแลเรื่องสุขอนามัย เชน 
ความสะอาดของภาชนะท่ีใช หมั่นเก็บมูลสัตวและสิ่งคัดหลั่ง 
ทําความสะอาดท่ีนอนหรือภายในกรงอยางสมํ่าเสมอ การลด
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ความเสีย่งของการแพรโรคไวรสัน้ีในแมว ทาํไดโดยการลดความแออัด
ของแมว รักษาสัดสวนจํานวนของแมวท่ีโตเต็มวัยกับแมววัยรุ น 
นอกจากน้ีผลจากพันธุกรรมของแมวท่ีปวยเปนโรคโคโรนาไวรัส 
หรอื FIP ไดงาย อาจสงผลทาํใหเกดิการตดิเชือ้ coronavirus ไดงาย 
(รูปที่ 2) โดยเฉพาะแมวตัวผูที่เลี้ยงปลอย อาจเปนสาเหตุของการ
แพรกระจายโรคออกไปได หากมปีญหาผดิปกติควรปรกึษาสตัวแพทย
ใกลบาน และหากสัตวเลี้ยงของทานมีอาการที่เกี่ยวของกับระบบ
ทางเดินหายใจอาการท่ีเกีย่วของกบัระบบทางเดินอาหาร เชน อาเจยีน 
ทองเสีย ซึม หรือเบื่ออาหาร ควรปรึกษาสัตวแพทยเพื่อตรวจหา
สาเหตุของโรคตอไป ดังน้ันการติดเชื้อ coronavirus ในสัตวเลี้ยง
จึงแตกตางกับในมนุษย การดูแลสุขภาพและลดการพบปะกันของ
สัตวเลี้ยง จึงทําใหสัตวเลี้ยงของทานปลอดจากโรค coronavirus
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ผลกระทบของโรค COVID-19 ต�ออุตสาหกรรมโคนมไทย

 การระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรอืโรค COVID-19 
นอกจากสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของมนุษยแลว ยังสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจไปทั่วโลก ไมเวนแมแตอุตสาหกรรมการเล้ียงโคนมของประเทศไทย 
ถึงแมยังไมมีรายงานวาการติดเชื้อโคโรนาสายพันธุใหมในโคนม แตอุตสาหกรรม
การเล้ียงโคนมของประเทศไทยก็หลีกไมพนในการไดรับผลกระทบจากวิกฤต
การระบาดของโรคในคร้ังนี้ โดยเฉพาะ ภาวะนํ้านมดิบลนตลาด ซึ่งสรางความ
เดือดรอนใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมเปนอยางมาก โดยรายละเอียดจะขอกลาว
ในลําดับตอไป

 ปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนโคนมประมาณ 7 แสนตัว แบงเปนแมโค
รีดนมประมาณ 3 แสนตัว ที่เหลือเปนโคที่ยังไมใหผลผลิตหรือโคทดแทน (โคเล็ก 
โครุนและโคสาว) ซึง่แมโครดีนมเหลานีส้ามารถผลตินํา้นมไดประมาณ 1.28 ลานตนั
ตอป  หรอื 3,500 ตนัตอวนั ขณะทีก่ารบรโิภคน้ํานมในประเทศอยูที ่1.23 ลานตนั
ตอป ซึง่ถอืวาตํา่กวาปริมาณการผลติเลก็นอย นอกจากน้ีประเทศไทยมีการนาํเขา
นมผงจากตางประเทศปละประมาณ 65,000 ตัน เพื่อใชทําผลิตภัณฑนมคืนรูป
พรอมดื่มโดยการผสมกับนํ้านมดิบจากแมโคบางสวน (บางยี่หอใชนํ้านมดิบลวน 
ไมผสมนมผง) และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีนมเปนสวนประกอบ ปจจัยเหลานี้ทําให
นํ้านมดิบที่ผลิตในประเทศมีโอกาสลนตลาดไดงาย อยางไรก็ตามรัฐบาลไทย

ไดจดัทาํโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขึน้เมือ่
ปงบประมาณ 2535 เพือ่แกปญหาการขาดสารอาหาร 
และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ดวยเหน็วา เดก็ควร
จะไดดืม่นมซึง่เปนอาหารธรรมชาติทีม่คีวามสมบูรณ 
และมีคุณคาทางโภชนาการสูง อันจะสงผลให
พัฒนาการดานตางๆ ของเด็กเปนไปอยางเต็ม
ศักยภาพ และเพื่อเปนการสงเสริมเกษตรกรผูเลี้ยง
โคนมใหสามารถขายน้ํานมดิบได และสงเสริม
การใชผลิตภัณฑภายในประเทศ โดยรัฐบาลจัดสรร
ใหเดก็นกัเรยีนไทยตัง้แต ชัน้อนบุาลจนถงึชัน้ประถม
ศึกษาท่ี 6 ไดดื่มนมฟรีตลอดปการศึกษา หรือ
ประมาณ 260 วนั ซึง่ปจจุบนันํา้นมดบิจากเกษตรกร
ถูกใชในการผลิตนมโรงเรียนถึง 1,700 ตันตอวัน 
คิดเปน 50% ของปริมาณนํ้านมท่ีผลิตไดทั้งหมด 
ในสถานการณปกติจะพบภาวะนมลนตลาดไดบาง 
เมื่อเขาสูชวงปดเทอม ดังนั้น สหกรณโคนมทุกแหง 
จึงตองมีการบริหารจัดการน้ํานมดิบของตัวเอง
ในชวงปดเทอมใหดี แตเมื่อเกิดการระบาดของโรค 
COVID-19 ขึ้น ทําใหโรงเรียนมีการปดเทอมกอน
กําหนดและเปดเทอมชากวากําหนด คิดเฉพาะการ
เลื่อนเปดเทอมรวมเปนระยะเวลาถึง 45 วัน ดังนั้น 
ปญหานํ้านมลนตลาดจึงมีโอกาสเกิดขึ้นเพ่ิมเปน
เทาตัว และในชวง 45 วันดังกลาว คิดเปนปริมาณ
นํ้านมถึง 45x1,700 = 76,500 ตัน (คิดเปนเงินถึง 
1,500 ลานบาท) ซึ่งปกติจะตองถูกนําไปผลิตเปน
นมโรงเรียนเพือ่ใหนกัเรยีนไดบรโิภคในชวงเปดเทอม 



13วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

นอกจากน้ีโรงงานแปรรูปนํา้นมดิบทีผ่ลติเฉพาะนมพาสเจอไรซหรอืนมถงุ เพือ่สง
โครงการนมโรงเรียน จะลดกําลังการผลิตลงในชวงโรงเรียนปดเทอม เนื่องจาก
นมถุงเก็บไดไมนาน ตามปกตินมสวนเกินนี้จะถูกผลักไปใหกับโรงงาน UHT หรือ
นมกลอง เพือ่ผลติเกบ็ไวแลวจงึถกูนาํออกมาแจกจายใหกบันกัเรยีนในชวงเปดเทอม 
แตเมือ่การปดเทอมมรีะยะเวลายาวนานข้ึน นํา้นมดิบจงึถกูสงมาทีโ่รงงานแปรรูป
แบบ UHT มากจนเกินกําลังการผลิต ทําใหรถบรรทุกนํ้านมดิบตองตอคิวหนา
โรงงานกันขามวันขามคืน เพื่อรอการรับซื้อนํ้านมดิบจากโรงงานแปรรูป บางราย
ตองเททิ้งเพราะเม่ือตองตอคิวนานเกินไป นํ้านมดิบที่อยูบนรถบรรทุกก็จะเสื่อม
คณุภาพ โรงงานไมสามารถรบัซือ้เพ่ือนาํไปแปรรูปไดสรางความสญูเสยีแกเกษตรกร
เปนอยางมาก ยังไมรวมถึงคาขนสงนํ้านมดิบที่เพิ่มขึ้นเปนอยางมากจากการท่ี
ตองบรรทุกนํ้านมดิบไปสงยังโรงงานตามแผนการรับซื้อน้ํานมที่เปล่ียนไป บริษัท
รับซื้อนํ้านมดิบหรือสหกรณโคนมหลายแหง จึงจําเปนตองเรงระบายผลิตภัณฑ
นมแปรรูป เพื่อใหวงจรการผลิตน้ํานมไดดําเนินตอไป โดยการใหเกษตรกรผูเลี้ยง
โคนมซื้อผลิตภัณฑนม UHT ของบริษัทที่ตนเองสงนํ้านมดิบขาย วนเวียนกันไป 
คลายกับอัฐยายซ้ือขนมยายก็วาได แตโชคยังดีที่ยังไมถึงขั้นเทนมทิ้งเชนในอดีต
หรือในบางประเทศเชนในยุโรป ดังภาพ

               การระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย
สรางความเสียหายในดานสาธารณสุขและดานเศรษฐกิจ
เปนอยางมาก โดยเฉพาะอตุสาหกรรมโคนมของไทย 
เนื่องมาจากการบริโภคท่ีลดลง ทั้งจากสาเหตุการ
เลื่อนเปดเทอมของนักเรียนตามมาตรการควบคุม
และปองกันโรค และจากเศรษฐกิจที่ซบเซา ทําให
กําลังการซื้อลดลง ทายท่ีสุดนี้ ผูเขียนอยากรณรงค
ใหทุกทานชวยซ้ือและบริโภคผลิตภัณฑนมท่ีผลิต
ในประเทศไทยใหเพิม่มากข้ึน เพือ่เสรมิสรางรางกาย
ใหแข็งแรงและเพ่ือสงเสริมอาชีพการเล้ียงโคนม
ของเกษตรกรไทยใหอยูรอดในสภาวะวิกฤตเชนนี้
ไปดวยกัน
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ภาพปางชางไรนักทองเที่ยว จากสมาคมสหพันธชางไทย
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ผลกระทบต�อช�างเล้ียงจากพิษโควิด-19 : 
สถานการณ�ช�างไทยเม่ือไร�นักท�องเที่ยว

 จากการระบาดของโควิด-19 ในชวงเดือนมกราคม 2563 
ที่ผานมา ทําใหทั่วโลกเกิดความกังวลในการเดินทาง โดยเฉพาะ
การเดินทางเขามาในประเทศแถบเอเชียซึ่งเปนพื้นที่แรกท่ีมี
การระบาดเกิดขึ้น สงผลใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
ไดรับผลกระทบอยางหนักจากการลดลงของจํานวนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติเนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยดังกลาว
ประกอบกับเกิดการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยชวงตน
เดือนมีนาคม 2563 เปนผลใหรัฐบาลตองประกาศมาตรการเพ่ือ
การควบคุมการแพรระบาดโดยการประกาศใช พรก.ฉกุเฉิน เมือ่วนัท่ี 
26 มีนาคม 2563 ซึ่งหนึ่งในขอกําหนดคือ การปดชองทางการ
เดนิทางเขามาภายในประเทศ โดยใหเขาไดเฉพาะผูทีไ่ดรับอนญุาต
หรือคนไทยที่ตองการกลับประเทศเทานั้น สงผลกระทบโดยตรง
ตอธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยท่ีตองพึ่งพิงรายไดหลักจาก
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

ผลกระทบต�อปางช�าง
 หนึ่งในธุรกิจการทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบอยางหนัก 
คือ การทองเที่ยวเกี่ยวกับชางหรือปางชาง ที่เริ่มไดรับผลกระทบ
จากวิกฤตคร้ังนี้มาตั้งแตชวงตนปจากการยกเลิกการเดินทางเขา
ประเทศไทยของชาวตางชาต ิสงผลใหจาํนวนนกัทองเทีย่วทีม่าเทีย่ว
ปางชางมจีาํนวนลดลงอยางตอเนือ่งซึง่หมายถงึการลดลงของรายได 
เมื่อรายไดที่ลดลงแตคาใชจายในการประกอบการยังเทาเดิม 
ทําใหปางชางเริ่มขาดสภาพคลองทางการเงิน ปางชางจึงจําเปน
ตองปรับตัวเพ่ือลดรายจาย เชน ลดจํานวนของพนักงาน ยกเลิก
การจางชางประเภทชางเชา บางแหงจําเปนตองปดกจิการช่ัวคราว
เนื่องจากเจาของกิจการไมสามารถแบกรับภาระของคาใชจาย
ตางๆ ได นอกจากน้ีปางชางบางแหงอยูในพ้ืนที่เสี่ยงมีการปด
การเดินทางเขา-ออกบริเวณพื้นที่ดังกลาว สงผลใหรถบรรทุก
อาหารสัตวไมสามารถนําอาหารไปสงยังปางชางในบริเวณนั้นได 
แตทีไ่ดรบัผลกระทบหนักทีส่ดุคงหนไีมพน “ชาง” ทีต่องการอาหาร
เพื่อดํารงชีวิต และ “ควาญชาง” ที่ตองแบกรับภาระดานการ
จัดการอาหารและดูแลชางในยามที่กิจกรรมการทองเที่ยวและ
การคมนาคมหยุดชะงัก 

การปรับตัวของปางช�าง
 ในแตละวนัชางมคีวามตองการอาหารประมาน 200-300 
กโิลกรมั ตอเชอืกตอวนั (1) หากคดิเปนคาใชจายจะตกอยูทีป่ระมาณ
200-1,000 บาท ตอเชือกตอวัน (ขึ้นอยูกับชนิดของอาหาร และ
แหลงที่มาของอาหาร) ซึ่งเปนคาใชจายท่ีคอนขางสูง โดยเฉพาะ
ในปางชางท่ีมชีางจํานวนมากคาใชจายเหลานีจ้ะสงูข้ึนเปนเงาตามตัว 
ชวงท่ีไมมกีจิกรรมการทองเท่ียวและนักทองเท่ียวจากวิกฤตในคร้ังนี้ 
ปางชางสวนใหญมีมาตราการจัดการเพ่ือลดคาใชจายดานอาหาร
เบือ้งตน เชน การใหควาญพาชางเขาปาเพือ่หาอาหารตามธรรมชาติ
บริเวณรอบๆ ปาง  หรือการพาชางกลับไปยังภูมิลําเนาของควาญ
โดยรถบรรทุกและการเดินเทา ซึ่งบางครั้งตองมีการเดินเทาเปน
ระยะทางไกลและผานภูมิประเทศท่ียากลําบากแตก็เปนเหตุที่
หลีกเลี่ยงไมไดเนื่องจากการขนสงชางดวยรถบรรทุกแตละครั้งมี
คาใชจายที่สูงมาก
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ความร�วมมือในการช�วยเหลือปางช�างฝ�าวิกฤต
 ทางหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดเล็งเห็นถึงผลกระทบ
จากวิกฤตในคร้ังนี้ ไดยื่นมือใหความชวยเหลือดานตางๆ เชน 
สถาบันคชบาลแหงชาติ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพชาง 
จังหวัดสุรินทร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คชอาณาจักร 
องคการสวนสัตว และกรมปศุสตัว ไดออกหนวยบริการดแูลสขุภาพ
ชางแกปางชางโดยไมคดิคาใชจาย กลุมผูเลีย้งชางเชน สมาคมสหพันธ
ชางไทย มูลนิธิอนุรักษชางและสิ่งแวดลอม มูลนิธิชางภาคใต 
กองทุนวิจัยและอนุรักษชางไทย และกลุมปางชางตางๆ ที่ดําเนิน
กิจการเก่ียวของกับชางเปนอีกสวนหน่ึงในการดําเนินการกระจาย
ความชวยเหลือดานอาหารและการเงินไปยังปางชางตางๆ โดยมี
ภาคประชาชนซึ่งเปนแรงสนับสนุนสําคัญในการสงตอความหวงใย
ไปยังชางที่ไดรับผลกระทบไมวาจะเปนการบริจาคเงิน อาหาร ยา
และเวชภัณฑผานหนวยงานตางๆ ขางตน ซึ่งถือเปนความรวมมือ
จากทุกภาคสวนเพื่อใหทั้งคนและชางที่ไดรับผลกระทบสามารถ
ฝาวิกฤตในครั้งนี้ไปได

กิจกรรมมอบกล�องปฐมพยาบาลช�างเบ้ืองต�นและออกตรวจ
ช�างในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม�
 ในชวงน้ีแมกิจกรรมตางๆ ในปางชางจะหยุดไปแตการ
ดแูลสขุภาพชางยังตองดาํเนนิตอ เพือ่เปนการชวยเหลอืและแบงเบาภาระ
คาใชจายดานสขุภาพชาง ศนูยวจิยัชางและสตัวปา คณะสตัวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสมาคมสหพันธชางไทย ไดดําเนินการ
ออกตรวจรักษาสุขภาพชางในเขตพ้ืนที่โดยรอบจังหวัดเชียงใหม
ที่มีประชากรชางหนาแนน ไดแก อําเภอแแมแตง อําเภอแมวาง 
และอําเภอแมแจม พบชางปวยจํานวนหลายเชือก โดยมีอาการ
ปวยหลกัๆ ไดแก เปนบาดแผลทีบ่รเิวณผวิหนงั ฝ เจบ็ขา ตาอกัเสบ 
กินอาหารลดลง เปนตน สัตวแพทยไดทําการตรวจรักษาชางปวย
รวมถึงใหคําแนะนําการใหอาหารเสริมดูแลอาการปวยตางๆ 
และใหความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนแกเจาของชาง 
นอกจากน้ียังไดมอบกลองยาและเวชภัณฑ รวมถึงอาหารเสริม 
โดยคาใชจายในการจัดซ้ือยาเวชภัณฑ และอาหารเสริมท่ีนํามา
มอบแกปางชางและผูเล้ียงชางน้ันไดรับบริจาคจากประชาชนท่ีมี
ความหวงใยตอสุขภาพ และความเปนอยูของชางสงผานทางคณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สมาคมสหพันธชางไทย 
และสถาบันคชบาลแหงชาติ เพื่อการดแูลสุขภาพชางรวมกัน

ข�อแนะนําในการดูแลช�างในช�วงที่ไม�มีงานทํา
 แมจะไมมกีจิกรรมการทองเท่ียวแตกจิวตัรประจําวนัของชาง
ก็เปนสิ่งที่ตองทําอยางสมํ่าเสมอเพื่อลดการเกิดความเครียดและ
โรคตาง ๆ ที่จะตามมาในอนาคต โดยมีขอแนะนําดังนี้
 1. พาชางเดนิ อาบนํา้ ใหชางไดมกีารเคล่ือนไหว เพือ่ปองกนั
การเกิดอาการทองอดื เลบ็แตกจากการยืนในโรงเล้ียงเปนเวลานาน 
และยังชวยลดความเครียดของชางไดอีกดวย
 2. หากจําเปนตองพาชางเขาไปหาอาหารหรือผูกชางในปา
ควรเลือกพื้นที่ที่มีรมเงา มีแหลงอาหาร นํ้า และระวังพืชหรือตนไม
ที่เปนพิษตอชาง โซที่มัดชางควรมีความยาวของโซที่เหมาะสม 
(ประมาณ 30 เมตร) และทีส่าํคญัไมควรผกูชางไวใกลกนัเพ่ือปองกนั
การชนกัน และตรวจความแข็งแรงของโซอยางสมํ่าเสมอ
 3. ในชวงฤดฝูนสิง่พงึระวงัคอืพฤตกิรรมการกินดนิของชาง 
ซึ่งสามารถเปนสาเหตุใหเกิดปญหาทองอืดตามมาได
 4. หมั่นสังเกตความผิดปกติตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับชาง เชน 
บาดแผล นํ้าตาไหลมากผิดปกติ การกินอาหารและนํ้า การขับถาย 
หากเกิดความผิดปกติใหรีบทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและควร
แจงสัตวแพทยใหเขาตรวจรักษาทันที

สรุป
 จากการแพรระบาดของโควิด-19 แมกอใหเกดิผลกระทบ
อยางหนักกับธุรกิจการทองเที่ยวที่เกี่ยวกับชางแตทําใหเราเห็นถึง
ความรวมมอืรวมใจของประชาชนและหนวยงานตาง ๆ  เพือ่ชวยเหลือ 
ชาง ควาญชาง และปางชาง กาวไปขางหนาและสามารถผานวิกฤตคร้ังนี้
ไปไดเปนอีกหนึ่งความช่ืนใจท่ีทุกฝายไดรับรวมกัน อยางไรก็ตาม
เหตกุารณในครัง้นีเ้ปนอทุาหรณใหผูทีเ่กีย่วของไดหันมาตระหนักถงึ
การเตรียมการและการวางแผนรับมือกับวิกฤตตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต สภาวะการณในครั้งนี้ไมมีใครสามารถทํานายไดวาจะ
คลี่คลายเมื่อไหร จะมีการระบาดซ้ําอีกหรือไม และในอนาคตจะ

ความเปนอยูของชางเม่ือไมไดทํางาน
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เกิดเหตุการณที่กระทบตอการทองเที่ยวอีกหรือไม แตอยางนอย
วิกฤตคร้ังน้ีจะเปนอีกหนึ่งเหตุการณที่สงผลใหธุรกิจการทองเที่ยว
ชางไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยางแนนอน ทั้งนี้ผูประกอบการ
ธุรกิจปางชางควรมีการวางแผนในระยะตางๆ ดังตอไปนี้
 1) ระยะสัน้ คอืชวงปจจบุนั ตัง้แตเดือนมนีาคม - มถินุายน 
2563 ทีก่ารทองเทีย่วซบเซา ปางชางปดตัวลงเนือ่งจากไมมนีกัทองเทีย่ว 
และตองปรับตัวเพื่อใหชางมีชีวิตอยูได และ มีสุขภาพดี
 2) ระยะกลาง คอื ชวงทีม่กีารคลายการควบคุม (lockdown) 
ที่อนุญาตใหมีการทองเที่ยวภายในประเทศ ซ่ึงจะเปนชวงเดือน
มิถุนายน ถึง ปลายป 2563 (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณการระบาด
ของ COVID-19) ทีป่างชางตองมกีารปรบัตวัจากท่ีเคยรบันกัทองเท่ียว
ตางประเทศหรือรบันักทองเท่ียวกลุมใหญทีม่กีารจองผานบรษิทัทัวร 
มาเปนการรับนักเที่ยวภายในประเทศ ที่จะตองมีการปรับรูปแบบ
ลักษณะกิจกรรมการทองเท่ียวใหเหมาะสมกับความตองการของ
ตลาดภายในประเทศ ซึ่งอาจเปนลักษณะการซ้ือตั๋วเขามาเท่ียว
โดยไมมีการแจงลวงหนา หรืออาจจะผานบริษัททัวร ซึ่งปางชาง
แตละแหงตองศกึษาพฤติกรรมและความตองการของนักทองเทีย่ว
ชาวไทย ทั้งน้ีปางชางแตละแหงตองมีการปฏิบัติตามแนวทางดาน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
และกระทรวงสาธารณสุข เชน การสวมหนากากอนามัย การเวน
ระยะหาง การจัดเตรียมสบูและเจลแอลกอฮอล เปนตน

กิจกรรมมอบกลองปฐมพยาบาลชางเบ้ืองตน และออกตรวจชางในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม โดยศูนยวิจัยชางและสัตวปา 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ สมาคมสหพันธชางไทย

 3) ระยะยาว โดยนาจะเริ่มในป 2564 (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สถานการณการระบาดของ COVID-19) ที่มีการเปดประเทศ
ของประเทศไทยและตางประเทศ ทีอ่นญุาตใหนกัเท่ียวชาวตางประเทศ
เดินทางออกนอกประเทศและเขามาในราชอาณาจักรไทย ซึ่งนา
จะเปนชวงทีส่ถานการณการระบาดของโรคดีขึน้มากแลว แตยงัคง
รกัษาแนวทางการปองกันการแพรระบาดของโรคไว ทัง้น้ีนกัทองเทีย่ว
ทีน่าจะกลบัมากอน คอืประเทศจีนซึง่เปนลกูคารายใหญ การทองเท่ียว
ชางถือเปนเปาหมายอนัดบัตนๆ ทีน่กัทองเทีย่วจนีจะมาทาํกจิกรรม
ในประเทศไทย อยางไรกต็ามการถูกโจมตจีากชาติตะวนัตกในเร่ือง
สวัสดิภาพสัตวก็จะกลับมาเชนเดียวกัน ดังนั้นปางชางแตละแหง
ควรถือโอกาสปรับตวัมกีารจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือสวสัดภิาพของชาง 
โดยยังคงรักษามาตรฐานและวัฒนธรรมการเล้ียงชางแบบไทย 
ใหความรู เรื่องการเล้ียงชางแกชาวตางประเทศ และปรับปรุง
วธิกีารเล้ียงชางใหเหมาะสมกับสวัสดภิาพสัตวในปจจบุนัเชนเดียวกัน 
เพื่อใหเปนที่ยอมรับท้ังในและตางประเทศ
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 เมือ่กระบวนการตางๆ ในรางกายมกีารทาํงาน ขณะเดยีวกนั
ก็จะมีของเสียที่เกิดขึ้นและจําเปนตองถูกกําจัดออกไปจากรางกาย 
โดยทั่วไปของเสียที่เกิดขึ้นในปลาจะอยูในรูปของ “แอมโมเนีย” 
และจะถูกกําจัดออกไปจากรางกายผานทางเหงือกเปนหลักและ
รองลงมาคือไต ในปลาบางชนิดอาจขับถายของเสยีอยูในรปูของยเูรยีได 
 “แอมโมเนีย” คือ สารเคมีที่มีไนโตรเจนเปนองคประกอบ 
ไมมสี ีไมมกีล่ิน แตมคีวามเปนพษิกบัสตัวทีม่กีระดกูสนัหลงัทกุชนดิ 
รวมถึงปลาดวย แอมโมเนียในน้ําจะแบงเปน 2 สวน คือ แอมโมเนีย
อิสระ (un-ionized ammonia; NH3) และแอมโมเนียม (ionized 
ammonia; NH4+)  โดย “แอมโมเนียอิสระ” จะมีความเปนพิษ
กบัปลามากกวาและสามารถแพรผานเขาสูเหงอืกไดโดยตรง ในแหลงนํา้
ธรรมชาติแอมโมเนียจะถกูกระบวนการสลายไนโตรเจนหรือวฏัจกัร
ไนโตรเจนซ่ึงเกิดขึน้เองตามธรรมชาติเพ่ือลดความเปนพษิของแอมโมเนีย
โดยอาศยัการทาํงานของแบคทีเรยีทีใ่ชไนโตรเจน (nitrifying bacteria) 
ซึ่งจะทําการเปล่ียนแอมโมเนียไปเปน “ไนไตรท” และ “ไนเตรท” 
ซึ่งไนเตรทจะไมมีความเปนพิษกับปลาและจะถูกกําจัดออกไปจาก
แหลงนํ้าไดโดยการดูดซึมของพืชและการเปล่ียนถายนํ้าในทาง
ตรงกันขามระบบการเลี้ยงปลาสวยงาม เชน ตูกระจก อางพลาสติก 
หรือบอปูน (รูปที่ 1) เปนการเลี้ยงในระบบปดซึ่งมีพื้นที่ ปริมาตรนํ้า 
และแบคทีเรียในนํ้าที่จํากัดซึ่งอาจทําใหเกิดการสะสมของปริมาณ
แอมโมเนียในน้ําและสงผลตอสุขภาพปลาท่ีเลี้ยงได ดังนั้นการเลี้ยง
ปลาสวยงามจึงควรมีระบบกรองชีวภาพใหเปนที่อยูของไนตริไฟอิง
แบคทีเรีย เพื่อลดความเปนพิษของแอมโมเนียและไนไตรทในนํ้า
 แหลงที่มาของแอมโมเนียในระบบการเลี้ยงปลาสวยงาม
เกิดขึ้นไดจากการขับถายอุจจาระของตัวปลาเอง เศษอาหารเหลือ 

เศษซากพืชหรอืสตัวทีต่าย รวมกบัการเล้ียงการจดัการทีไ่มเหมาะสม 
เชน การเลีย้งปลาทีห่นาแนน การใหอาหารมากเกินไป การใหอาหาร
โปรตีนสูงเกินความตองการของตัวปลา ความถ่ีและปริมาณการ
เปลีย่นถายนํา้ไมเพยีงพอ การเลีย้งทีไ่มมรีะบบกรองชีวภาพ ไนตรไิฟองิ
แบคทีเรียในระบบกรองชีวภาพไมเพียงพอ การใชยาหรือสารเคมี
เกนิความจําเปนซึง่จะมีผลตอปรมิาณไนตรไิฟองิแบคทีเรยีในนํา้ เปนตน 
โดยแอมโมเนยีจะถูกสรางขึน้ไดตลอดเวลาและจะมีปรมิาณเพิม่มากขึน้
หากกระบวนการสรางและการยอยสลายของแอมโมเนียในนํ้า
ไมสมดลุกนั ซึง่จะสงผลตอปลาทาํใหเกิดความเปนพษิท้ังแบบเฉยีบพลนั
และเรือ้รงัข้ึนได โดยปลาจะแสดงอาการไมกนิอาหาร วายนํา้ผิดปกติ 
ชกักระตุก ตกใจงาย เหงอืกบวมนํา้ โตชาหรอือาจถึงตายได ซึง่ความ
เปนพิษของแอมโมเนียจะเพิ่มขึ้นเมื่อนํ้ามีคา pH และอุณหภูมิที่สูง 
แตความเปนพิษจะลดลงไดเมื่อนํ้ามีคาความเค็มที่สูง
 การตรวจวัดแอมโมเนียในนํ้าสามารถทําไดงายๆ โดยใช
ชุดตรวจ test kit (รูปท่ี 2) ซึ่งคาท่ีไดจากการตรวจดวยชุดตรวจ 
test kit จะออกมาเปน “คาแอมโมเนียรวม (total ammonia)” 
ดงันัน้จะตองทาํการหา “คาแอมโมเนียอสิระ (un-ionized ammonia; 
NH3)” ซึง่มคีวามเปนพษิตอปลา โดยการเทียบจากตารางของคา pH 
กบัอณุหภมูขิองนํา้ (ตารางท่ี 1) แลวนาํคาท่ีไดไปคณูกับคาแอมโมเนยีรวม 
ซึ่งคาแอมโมเนียอิสระที่เหมาะสม ไมควรเกิน 0.05 mg/L 
 ยกตัวอยางการหาคาแอมโมเนียอิสระ โดยที่ :-
    • คาแอมโมเนียรวม ทีว่ดัไดจาก test kit เทากบั 0.5 mg/L 
    • คา pH เทากับ 8.0 
    • คาอุณหภูมิของนํ้า เทากับ 28°C 
    • คาท่ีไดจากการเทียบตารางของคา pH กับอุณหภูมิ
      ของนํ้า เทากับ 0.0654
    • ดงันัน้ คาแอมโมเนียอสิระ = คาแอมโมเนียรวม x คาทีไ่ด
       จากการเทียบตาราง = 0.5 x 0.0654 = 0.0327 mg/L 
 นอกจากน้ี สามารถทาํการเก็บตวัอยางนํา้ใสขวด อยางนอย 
1.5 ลิตร ลึกจากผิวนํ้า 30 เซนติเมตร แชเย็น 4-8 °C แลวนํามา
สงตรวจดวยวธิมีาตรฐาน (รปูท่ี 3) ณ ศนูยชนัสตูรโรคสัตว โรงพยาบาลสัตว 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยควรเก็บตัวอยาง
นํ้าในชวงท่ีนํ้ามีอุณหภูมิสูงท่ีสุดในรอบวันเน่ืองจากเปนชวงท่ีความ
เปนพิษของแอมโมเนียสูงท่ีสุด
 การจดัการเบือ้งตนเมือ่ปลาเกดิความเปนพษิของแอมโมเนยี 
ไดแกลดหรอืงดอาหาร เปลีย่นถายนํา้ 25-50 % เพิม่ออกซิเจนในนํา้
อยางเพยีงพอ เตมิเกลอืลงในระบบการเล้ียง เตมิไนตรไิฟองิแบคทเีรยี
ลงในระบบกรองชีวภาพนอกเหนือจากนีอ้าจมกีารจดัการระยะยาว
เพือ่ไมใหเกิดความเปนพิษของแอมโมเนีย เชน เพิม่ระบบกรองชีวภาพ

น.สพ.คทาวัชร ผัดวัน
คลินิกสัตว�นํ้า ศูนย�ชันสูตรโรคสัตว�

โรงพยาบาลสัตว�มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : Aquacmu@gmail.com

แอมโมเนียกับการเล้ียงปลาสวยงาม

รูปท่ี 1 การเล้ียงปลาสวยงามระบบปดในบอปูน
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รูปท่ี 2 การตรวจวัดแอมโมเนียดวยชุดตรวจ test kit (ลูกศร) รูปท่ี 3 เครื่องตรวจวัดแอมโมเนียดวยวิธีมาตรฐาน

ตารางท่ี 1 คาแอมโมเนียอิสระโดยการเทียบจากคา pH กับอุณหภูมิของนํ้า

และวสัดกุรองชวีภาพ ลดความหนาแนนของการเล้ียง ควบคมุปรมิาณ
อาหาร ควบคุม pH และอุณหภูมิของนํ้าเปลี่ยนถายน้ําใหเหมาะสม 
ตรวจคุณภาพน้ําเปนประจําสมํ่าเสมอ เปนตน
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 ฮาโบรนิเมียซิส (Habronemiasis) คือ โรคผิวหนังอักเสบ
ทีม่สีาเหตจุากตวัออนของพยาธิตวักลมชนิด Habronema muscae, 
Habronema majus และ Drashia megastoma โดยมีชื่อเรียก
ตางๆ กนั เชน summer sores, jack sores และ granular dermatitis 
ตัวออนพยาธิเหลานี้จะทําใหเกิดรอยโรคเปนแผลหลุมหรือกอน
แกรนูโลมา (แผลอักเสบเปนตุมนูนสีแดง) ตามรางกายบริเวณท่ีมี
ความชุมชืน้หรอืบาดแผลเปดของมา ซึง่มาบางตวัจะมคีวามไวตอโรค
มากกวาตวัอืน่ไดโดยมกัจะเกิดในชวงหนารอนและหนาฝนทีม่แีมลง
คอนขางเยอะ

 มาจะตดิพยาธติวักลม Habronema spp. , Drashia spp. 
จากการกินตัวออนพยาธิที่อยูบริเวณมุมปากที่แมลงวันมาเกาะแลว
ปลอยตวัออนพยาธลิงมาหรอืกนิอาหารปนเปอนแมลงวันท่ีมตีวัออน
พยาธิ แลวเจริญเปนตัวแกอยูในกระเพาะอาหารของมา ไขและ
ตัวออนพยาธิจะปนอยู ในมูลมา แลวติดผานแมลงวันบานและ
แมลงวันคอกซ่ึงเปนโฮสตกึ่งกลาง ซึ่งจะไปเกาะบนเน้ือเยื่อชุม
หรอืแผลเปดบนตัวมา ตวัออนพยาธกิจ็ะลงมาอยูทีต่วัมา การชอนไช
ของตวัออนพยาธิในเนือ้เยือ่หรอืบาดแผลของมาทาํใหเกดิการอกัเสบ
ตามมา

 ลักษณะอาการท่ีพบ
 • แผลหลุมหรือเน้ือเยื่อแกรนูโลมาสีแดง บริเวณ หัวตา 
มมุปาก ขาสวนลาง หนาอก หนงัหุมลงึค ปลายลงึค เปนตน โดยบางตวั
อาจพบปุมเล็กคลายเมล็ดขาวแทรกอยูในแผล
 • เปนแผลที่รักษาไมหาย หรือเปน ๆ หาย ๆ โดยมักเปน
ชวงฤดูรอน และอาจดีขึ้นชวงฤดูหนาว เนื่องจากเปนชวงที่มีแมลง
นอยกวาฤดูอื่น
 • มามกัจะมอีาการคันบรเิวณแผล เลอืดออกงาย แผลขยาย
ใหญขึ้น

 การวินิจฉัยแยกโรค
 • เนื้องอก เชน มะเร็งผิวหนังชนิดซารคอยด (sarcoid), 
มะเร็งเซลลสความัส (squamous cell carcinoma) เปนตน
 • แผลตดิเชือ้ราชนิดกอนแกรนโูลมา (Fungal granuloma)

 การตรวจวินิจฉัย
 • ซักประวัติ ตรวจรางกายเพ่ือดูอาการและรอยโรค

 • ยืนยันการตรวจวินิจฉัยโดยการเก็บตัวอยางชิ้นเนื้อ
สงตรวจทางจุลพยาธวิทิยา (Histopathology) จะพบตวัออนพยาธิ 
และมักจะมีการกระจุกตัวของเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟล 
(eosinophil) อยูลอมรอบ

 การรักษาและการดูแล
 • การใหยาถายพยาธทิีม่ตีวัยาไอเวอเม็คตนิ (Ivermectin) 
หรือโมซิเด็กติน (Moxidectin) ชวยกําจัดตัวออนพยาธิในแผล
และตัวแกในทางเดินอาหาร 
 • ในรายที่มีรอยโรคอักเสบรุนแรง อาจมีการพิจารณา
ใหยากลุมคอรติโคสเตอรอยด และยาปฏิชีวนะเพื่อลดปฏิกิริยา
การอักเสบ ควบคุมการติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซอน
 • ผาตัดนําชิ้นเนื้อออก กรณีที่มีกอนแกรนูโลมาขนาดใหญ 
 • ทําแผลทุกวัน และปองกันแมลงวัน โดยฉีดพนสเปรย
กําจัดแมลง ใสหนากากกันแมลงใหมา 
 • ควบคุม/กําจัดแมลงภายในฟารม โดยการเก็บมูลมา
และสิ่งปูรองที่เปยกแฉะ ทิ้งมูลมาไกลจากคอก

สพ.ญ.สุภาสินี  ชัยยา
           โรงพยาบาลสัตว�ใหญ� โรงพยาบาลสัตว�มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

       ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : love_afc@hotmail.com

แผลผิวหนังอักเสบท่ีไม�ธรรมดาในม�า
Cutaneous Habronemiasis…

รูป A แผลหลุมบริเวณหัวตา (ลูกศรสีขาว)

AA



20 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

 ** ทั้งนี้ วิธีการใชยา ขนาดและความถ่ีของการใหยา
ควรอยูในการดูแลของสัตวแพทย เพราะตองประเมินความรุนแรง
ของรอยโรคและการตอบสนองตอยา
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รูป B แผลหลุมบริเวณหัว (ลูกศรสีดํา) รูป C แผลแกรนูโลมาท่ีขาสวนลางของมา (ลูกศรสีดํา)

รูป D ตัวออนพยาธิตัวกลม Habronema spp.  
จากตัวอยางชิ้นเน้ือที่สงตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (ลูกศรสีดํา)
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 สวสัดคีรบัทานผูอานทกุทาน โรคติดตอในปจจุบนัมสีาเหตุ
มาจากเช้ือโรคในหลายกลุมทัง้แบคทเีรยี เชือ้รา ปรสติ ไวรัส ซึง่เชือ้โรค
แตละชนิดก็มีลักษณะการกอโรคที่แตกตางกันไป การฆาเช้ือและ
การทําลายเช้ือก็แตกตางกันดวยเชนกัน วิธีการฆาเชื้อก็มีหลายวิธี
อาทิเชน การใชความรอน การใชรังสี การใชสารเคมี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคการปฏิบัติงานและจากสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ที่ทําใหทุกคนตางตระหนักกันดีในเรื่องของการ
ปฏิบัติตัวเพื่อใหปลอดภัยจากเช้ือโรค จึงทําใหมีผลิตภัณฑที่นํามา
ใชในการฆาเชื้อไวรัสออกมาหลากหลายชนิด ในทางปฏิบัติการใช
สารเคมีในการฆาเชื้อไวรัสเปนอีกหนึ่งวิธีที่งายและมีประสิทธิภาพ 
สวนสารเคมีที่ใชในการฆาเชื้อไวรัสก็มีจุดประสงคการใชงานที่
แตกตางกันแลวแตชนิดของเช้ือไวรัส แลวทานทราบกันหรือไมวา
เขาใชวิธีการในการทดสอบวาสารเคมีที่นํามาใชเปนนํ้ายาฆาเชื้อ
แตละชนิดน้ันสามารถฆาเชื้อไวรัสไดจริงๆ สําหรับฉบับนี้ผมขอนํา
เอาผลการทดลองการทดสอบประสิทธิภาพของน้ํายาฆาเช้ือท่ีใช
ทดสอบการฆาเชื้อไวรัสท่ีกอใหเกิดโรคในสัตวและวงการปศุสัตว
มาใหทราบกัน ซึ่งถือเปนตัวอยางการทดสอบประสิทธิภาพของ
นํ้ายาฆาเชื้อ
 สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของน้ํายาฆาเชื้อโรค
จากการทดลองทางหองปฏิบัติการนั้น หลักการคือ ใหเชื้อไวรัส
ทดสอบสัมผัสกับน้ํายาฆาเชื้อเปนระยะเวลา 10 นาที หลังจากนั้น
จงึนาํไปทดสอบหาปริมาณไวรสั โดยใชเทคนิค Immunoperoxidase 
monolayer assay (IPMA) ซึ่งเปนเทคนิคในการใชหาปริมาณ
ความเขมขนของเชือ้ไวรสัตํา่สดุทีส่ามารถทาํใหเกดิการตดิเชือ้ในเซลล
เพาะเล้ียงได 50 เปอรเซนต สาํหรบัการวดัปรมิาณเชือ้ไวรสัโดยวธินีี้
จะอาศยัคณุสมบตักิารจบักนัของแอนติเจน และแอนติบอดีทีจ่าํเพาะ
กลาวคือถานํ้ายาฆาเชื้อมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อได 100% 
เชื้อไวรัสทดสอบก็จะถูกทําลาย และไมสามารถที่จะติดเชื้อในเซลล
เพาะเลี้ยงได นั่นก็หมายความวาที่ความเขมขนของนํ้ายาฆาเช้ือนั้น
สามารถฆาเชื้อไวรัสไดจริง
 จากการทดลองไดออกแบบการทดลองใชนํา้ยาฆาเชือ้จาํนวน 
3 ชนดิ มชีือ่สารเคมีคอื 1. Didecyldimethylammoniumchloride 

(DDAC) 2. Sodiumdichloroisocyanurate (SDIC) และ 
3. Trimethylammoniummethylene chloride (TAMC) 
ตอเช้ือไวรสักอโรค 2 ชนดิคอื เชือ้ไวรสัพ ีอาร อาร เอส (PRRSV ; Porcine 
reproductive and respiratory syndrome virus) และเชื้อไวรัส
อหิวาตสุกร (CSFV ; Classical swine fever virus)
 จากผลการทดสอบโดยใชเทคนิค IPMA ในการหาปริมาณ
ไวรัสหลังจากที่ใหสัมผัสกับนํ้ายาฆาเช้ือเปนระยะเวลา 10 นาที
พบวาที่ระดับความเขมขนของนํ้ายาฆาเชื้อที่สามารถฆาเชื้อไดจะ
ทําใหเช้ือไวรัสไมแสดงการติดเชื้อในเซลลเพาะเล้ียงได ดังแสดงใน
รปูท่ี 1 ซีง่จะยกตวัอยางรปูการติดเช้ือไวรสั PRRSV ในเซลลเพาะเล้ียง
กลาวคือ ระดับความเขมขนของนํ้ายาฆาเชื้อท่ีสามารถฆาเชื้อไวรัส 
PRRSV ได 100% จะทําใหไมมีเช้ือไวรัสหลงเหลืออยูเลย จึงไมพบ
การติดเช้ือไวรัส PRRSV ในเซลลเพาะเลี้ยงได (ดังรูปท่ี 1A) แตหาก
ระดบัความเขมขนของนํา้ยาฆาเชือ้ท่ีเจอืจางลงไมสามารถฆาเชือ้ไวรัส 
PRRSV ไดก็จะทําใหเช้ือไวรัสสามารถติดเชื้อในเซลลเพาะเล้ียงได 
จะพบเซลลที่มีการติดเช้ือไวรัสเปนสีนํ้าตาล (ดังรูปท่ี 1B) ผลการ
ทดสอบแสดงดังตารางท่ี 1 ซึง่พบวาสาร DDAC สามารถฆาเชือ้ไวรสั 
PRRSV, CSFV ไดทีค่วามเขมขน 1:1600 1:3200 ตามลําดบั สวนสาร 
SDIC สามารถฆาเชื้อไวรัส PRRSV, CSFV ไดที่ความเขมขน 
1:400 1:200 ตามลําดับ สวนสาร TAMC สามารถฆาเชื้อไวรัส 
PRRSV, CSFV ไดที่ความเขมขน 1:1600 1:800 ตามลาํดบั จากผล
การทดสอบจะเห็นวาประสทิธภิาพการฆาเซ้ือไวรสัของนํา้ยาฆาเชือ้
แตละชนิดก็จะแตกตางกันไป

ธีระพงศ� โปธา และ เบญจพร ศรเพ็ชร
นักวิทยาศาสตร� ห�องปฏิบัติการกลาง 

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : t_potha@hotmail.com

ไวรัสวายร�ายฆ�าให�ตายทดสอบได�อย�างไรนะ
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รูปท่ี 1 แสดงการติดเชื้อจากไวรัสในเซลลเพาะเล้ียง (ลูกศรชี้) หลังจากทดสอบดวยน้ํายาฆาเช้ือชนิด DACC เปนระยะเวลา 10 นาที แลวนําไป
ทดสอบหาปริมาณไวรัสโดยใชเทคนิค IPMA, (A) การทดลองในเช้ือไวรัส PRRSV ท่ีความเขมขนของน้ํายาฆาเช้ือ 1:1600, (B) การทดลอง
ในเชื้อไวรัส PRRSV ท่ีความเขมขนของน้ํายาฆาเช้ือ 1:3200, (C) การทดลองในเช้ือไวรัส CSFV ท่ีความเขมขนของน้ํายาฆาเช้ือ 1:3200, 

(D) การทดลองในเช้ือไวรัส CSFV ท่ีความเขมขนของน้ํายาฆาเช้ือ 1:6400

ตารางท่ี 1 แสดงความเขมขนต่ําสุดของน้ํายาฆาเช้ือท่ีสามารถฆาเช้ือไวรัสชนิดตางๆ ได

 จากผลการทดลองท่ีแสดงขางตน ทาํใหทราบวาสารแตละตวั
สามารถฆาเชื้อไวรัสไดที่ความเขมขนที่แตกตางกัน และเช้ือไวรัส
แตละตัวก็ถูกทําลายดวยนํ้ายาฆาเชื้อที่แตกตางกันดวย ทั้งหมดที่
ไดกลาวมานี้เปนหนึ่งในวิธีการที่ใชทดสอบประสิทธิภาพของน้ํายา
ฆาเชื้อไวรัส ดังน้ันคงถึงบางออกันแลวนะครับวาวิธีการใชทดสอบ
ประสิทธิภาพของน้ํายาฆาเชื้อในการฆาเชื้อไวรัสนั้นเปนอยางไร 
ดังนั้นจึงสามารถประยุกตใชไดกับการทดสอบท้ังไวรัสชนิดอื่นๆ 
สารเคมีตัวอ่ืนๆ รวมไปถึงสารสกัดสมุนไพรท่ีคาดวามีผลในการ
ยับยั้งเชื้อไวรัสได แตทั้งนี้ทั้งนั้นตองทดสอบภายใตการทํางานใน
หองปฏบิตักิารโดยนักวิทยาศาสตรหรอืนายสตัวแพทยทีม่คีวามชํานาญ 
และภายใตหองปฏิบัติการที่มีความปลอดภัย และถูกตองตามหลัก
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน และ
ผลที่ถูกตองนาเชื่อถือตามหลักการทางวิทยาศาสตรดวยนะครับ
 นอกจากชนิดของนํา้ยาฆาเชือ้ ความเขมขน และระยะเวลา
ที่นํ้ายาฆาเชื้อสัมผัสกับเชื้อโรคดังผลการทดสอบที่ไดกลาวมาแลว 

ยังคงมีปจจัยอื่นๆ อีกท่ีมีผลตอการฆาเชื้อโรค อาทิเชน อุณหภูมิ 
ความเปนกรด-ดาง ปริมาณและชนิดของเช้ือโรค การปนเปอนของ
สารอินทรียและอนินทรีย ลักษณะของอุปกรณและผิวสัมผัส ดังนั้น
ในการเลือกใชนํ้ายาฆาเช้ือโรคจึงตองใชใหถูกตองกับวัตถุประสงค
การฆาเชือ้โรคดวย และปฏบิตัติามรายละเอียดวธิกีารใชงานใหถกูตอง
มิเชนนั้นการฆาเช้ือโรคก็จะไมสามารถฆาเช้ือโรคไดจริงๆ
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