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เมล็ดผลไม� เรื่องอันตรายท่ีไม�ควรมองข�าม

ป�ญหาโรคฟันในกระต�าย

ผู�โชคดีในการร�วมสนุกตอบแบบสอบถาม

CPTPP กับการค�าเสรี วิกฤติหรือโอกาสของภาคการเกษตร
และปศุสัตว�ไทย

เชื้อแบคทีเรียด้ือยาต�านจุลชีพในโค

กิน “เนื้อดิบ” อันตรายอย�างไร
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* หมายเหตุ สําหรับภาพสีของแตละ
   บทความสามารถติดตามไดที่นี่ครับ

จะทําใหประชาชนคนไทยไดเจอกับความเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 
 แวดวงปศุสัตวจากชวงตนปท่ีผานมาก็มีความเปล่ียนแปลงท่ีนาสนใจ
เชนเดียวกัน โรคลัมปสกินเปนโรคที่ผูเลี้ยงโคนม และโคเนื้อใหความสนใจ
และติดตามเปนจํานวนมาก จนกระทั่งทางกระทรวงเกษตรและสกรณ
ตองมีการนําเขาวัคซีนเขามาเพื่อควบคุมการระบาดในวันที่ 30 พ.ค. 64 
ทีผ่านมา ทางคณะสัตวแพทยศาสตร มช. ตระหนักถงึความสําคญัของโรคน้ี
จงึจดัต้ังทมี ซึง่นาํโดยคณบดีและคณาจารยเพือ่ดแูลและควบคุมโรคโดยเฉพาะ  
ดงัน้ันเน้ือหาในฉบบันีเ้ราจะมาทาํความรูจกักับโรคลมัปสกินใหมากขึน้ โดยมี
เนือ้หาความรูเก่ียวกับโรค รอยโรคท่ีพบจริงจากนายสัตวแพทยในพ้ืนท่ี และ
การระบาดกอนหนานีท้ีพ่บในประเทศจนี ใหผูอานไดเขาใจเกีย่วกบัโรคมากขึน้
 ขามไปท่ีสกุรโรค African swine fever ยงัคงสงผลกระทบตอธรุกจิ
การผลิตสุกรอยางตอเนื่อง ในชวงปลายเดือนมิถุนายนที่ผานมา ทางศูนย
ชนัสตูรโรคสัตวกไ็ดเปนหน่ึงในหองปฏิบตักิารเครือขายการตรวจวินจิฉยัโรค
อหิวาตแอฟริกาในสุกร เพื่อประกอบการเคลื่อนยายตามหลักเกณฑที่กรม
ปศสุตัวกาํหนด เพือ่อาํนวยความสะดวกผูประกอบธุรกจิสกุรในพ้ืนทีภ่าคเหนือ 
 สําหรับเน้ือหาในฉบับน้ี มาดูกันวาโรคสลิปปในปลาคารพเปนอยางไร 
ปญหาเกี่ยวกับโรคฟนในกระตาย สุนัขที่ชอบทานผลไมควรระวังอะไรบาง 
เชือ้แบคทเีรยีดือ้ยาในนาํนมโคสงผลอยางไรกบัผูบรโิภค การเตรยีมนาํปราศจาก
คลอรีนเพื่อเลี้ยงปลาสวยงามทําอยางไร และ CPTPP จะทําใหเกิดการ
เปลีย่นแปลงอะไรขึน้หลงัจากนี ้คาดวาหลงัเราผานวกิฤตโควิดไปได CPTPP 
ก็จะเปนอีกโจทยที่เราตองใหความสนใจ
 ตอนน้ีหลายตอหลายคนยังเฝารอ... รอวัคซีน รอเม่ือไรจะสามารถ
ควบคุมโควิดได และรอเศรษฐกิจฟน การเฝารออยางเดียวมันทําลายสภาพ
จิตใจ ดังนั้นเมื่อปที่แลวเราสามารถผานมาไดอยางไร ในปนี้การปฏิบัติก็คง
ไมตางกันเพียงแตคงตองเขมงวด และตองมีใจที่เขมแข็งเพิ่มขึ้นอีกหนอย 
หากเราปฏบิตัใิหเปนปกตอิยูเสมอแลวพอมนัถึงเวลา...สิง่ท่ีเรารอมาถงึมนัก็
จะเปนเหมือนกําไรสําหรับเราครับ
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 จากสถานการณการระบาดของโรคลัมป สกนิ (Lumpy skin 
disease) ทีพ่บการระบาดคร้ังแรกในประเทศไทยต้ังแตชวงปลายเดือน
มนีาคม พ.ศ.2564 จนกระทัง้เกดิการแพรกระจายท่ัวไปใน 35 จงัหวดั
ในภาคอสีาน ภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต สรางความเสียหาย
ใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคและกระบือพอสมควร ถึงขั้นตองมีการนําเขา
วัคซีนเพื่อการควบคุมโรค ดังนั้นจึงมีคําถามเกิดขึ้นวาโรคนี้คือโรค
อะไร ? แลวเราจะทราบไดอยางไรวาโคหรือกระบือเปนโรคนี้ ? 
ในบทความนี้เราจะมาทําความเขาใจไปดวยกันครับ
 โรคลัมป สกนิเปนโรคติดเชือ้ไวรสัทีพ่บในโค (Bos taurus 
และ Bos indicus) รวมถึงกระบือ (Asian buffalo) เกิดจากการ
ตดิเช้ือไวรสัในกลุม Poxvirus โดยอาการแสดงท่ีพบจะข้ึนอยูกบัสายพนัธุ
ของเชื้อไวรัส อายุ สภาวะภูมิคุมกันและสายพันธุ 
 โคหรือกระบือที่ติดเชื้อจะพบอาการ มีไข พบตุมบริเวณ
ผิวหนัง เยื่อเมือกและอวัยวะภายใน ตอมนํ้าเหลืองโต และผอม 
จะเห็นไดวารอยโรคสําคัญท่ีทําใหเราสงสัยวาโคหรือกระบือตัวนั้น
ปวยดวยโรคลมัป สกนิ คอืตุมบรเิวณผวิหนงั โดยจากการศึกษาของ 
Sanz-Bernado และคณะ (2020) ไดแสดงลักษณะของตุมท่ีพบ
บริเวณผิวหนังของโครุนอายุประมาณ 5 เดือน ในชวงเวลาตาง ๆ
หลังไดรับเชื้อไวรัสเขาไป (รูปที่ 1 และ 2) ซึ่งจะเห็นไดวาลักษณะ
ตุมที่พบในสัตวแตละตัวมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวาปจจัยที่
ไดกลาวมาขางตน โดยตุมดังกลาวเกิดจากตัวเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิด

น.สพ.กิตติกร บุญศรี
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ความเปล่ียนแปลงของหลอดเลือดในชั้นหนังกําพรา (epidermis) 
รวมกับการเกิดการอักเสบของหลอดเลือดในชั้นหนังแท (dermis)
ดังนั้นหากเราพบตุมลักษณะดังกลาวที่ผิวหนังของโคหรือกระบือ 
ก็มีโอกาสที่โคหรือกระบือตัวนั้นจะเปนโรคลัมป สกิน 

รูปท่ี 1 ตุมท่ีผิวหนังของโคอายุ 5 เดือน ตัวที่ 1 หลังไดรับเช้ือไป 10 วัน 
และ 20 วัน ตามลําดับ (ดัดแปลงจาก Sanz-Bernado et al, 2020)

รปูท่ี 2 ตุมท่ีผิวหนังของโคอาย ุ5 เดือน ตัวที ่2 หลังไดรบัเช้ือไป 7 วนั 13 วนั 
และ 19 วัน ตามลําดับ (ดัดแปลงจาก Sanz-Bernado et al, 2020)
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 สาํหรบัการวินจิฉยัโรคลมัป สกนิทางหองปฏิบตักิาร ตามคาํ
แนะนําขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (World 
Organization for Animal Health หรือ Office International 
des Epizooties, OIE) ไดแก การเพาะแยกเช้ือไวรัส และอีกวิธี
ที่นิยมในการวินิจฉัยโรคเนื่องจากตอบผลไดอยางรวดเร็ว คือ วิธี 
conventional polymerase chain reaction (PCR) หรือวิธ ี
real-time PCR โดยใชไพรเมอรที่มีความจําเพาะตอยีน virus 
attachment protein 
 โคหรือกระบือที่พบรอยโรคท่ีผิวหนังครั้งแรกสามารถ
เพาะแยกเช้ือไวรัสจากรอยโรคท่ีพบไดถึง 35 วัน และสามารถพบ
อนุภาคไวรัสไดถึง 3 เดือน ในการตรวจดวยวิธี PCR

 สําหรับตัวอยางสงตรวจ เพื่อตรวจโรคลัมป สกิน จะใช
ตวัอยางเนือ้เยือ่ทีเ่ปนตุม หรอืในกรณทีีม่ภีาวะมไีวรสัในกระแสเลือด 
สามารถใชตัวอยางเลือดในสารกันการแข็งตัวของเลือด (heparin 
หรือ EDTA) ไดเชนกัน
 โรคน้ีมักทําใหเกิดความเสียหายในทางเศรษฐกิจ ไดแก 
ผลผลิตนํ้านมลดลงช่ัวคราว การเปนหมันแบบช่ัวคราวหรือถาวร
ของพอโค รวมถึงความเสียหายอื่นๆท่ีซอนอยู หรือการเสียชีวิต
จากการติดเชือ้แบคทเีรยีแทรกซอน จากความสําคญัทัง้หมดทีก่ลาวมา 
ทางศนูยชนัสตูรโรคสตัว จงึไดเปดใหบรกิารตรวจวินจิฉยัโรคลมัป สกนิ 
ดวยวิธี PCR เพื่อเปนตัวชวยสําหรับการควบคุมโรคนี้
 สาํหรบัเกษตรกรหรือสตัวแพทย ทีมี่ความสนใจในการตรวจ 
สามารถติดตอสอบถามเพ่ิมเติม ไดที่ Line ID: vet_diag หรือ
 โทร. 053-948041 ครับ

บรรณานุกรม 
Office International des Epizooties. (2018). Lumpy skin disease. OIE terrestrial Manual 2018: 1158-1171. 
Sanz-Bernardo, B., Haga, I. R., Wijesiriwardana, N., Hawes, P. C., Simpson, J., Morrison, L. R., . . . Beard, P. M. (2020). 
 Lumpy Skin Disease Is Characterized by Severe Multifocal Dermatitis With Necrotizing Fibrinoid Vasculitis 
 Following Experimental Infection. Veterinary Pathology, 57(3), 388-396. doi:10.1177/0300985820913268
Tuppurainen, E., Alexandrov, T., & Beltran-Alcrudo, D. (2017). Lumpy Skin Disease Field Manual-A Manual for 
 Veterinarians; FAO Animal Production and Health Manual No. 20. In: Rome.

 คําถามต�อมาคือ แล�วเราจะทราบได�อย�างไรว�าโค
หรือกระบือที่พบตุ�มบริเวณผิวหนังติดเชื้อนี้ ?
 คําตอบคือ “การตรวจทางห�องปฏิบัติการ”

โรคที่ตรวจ

โรคลัมป สกิน
(Lumpy skin disease)

1. เนื้อเยื่อที่ตุม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.6-1.7 เซนติเมตร
2. เลือดในสารกันการแข็งตัวของเลือดอยางนอย 4 มิลลิลิตร

PCR

วิธีการตรวจ ตัวอยางที่ใช (FAO, 2017)
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 นอกจากโรคโควิด-19 ที่ระบาดในมนุษยแลว ยังมีโรค
ลมัป สกนิ ซึง่เปนโรคอบุตัใิหมของประเทศไทยและขณะน้ีกาํลงัระบาด
ในโค-กระบอื ทีก่าํลังสรางความต่ืนตระหนกใหกบัวงการปศุสตัวไทย 
ตลอดจนประชาชนท่ีไดรับขาวเรื่อง โคหรือกระบือปวยและตาย 
มีอาการผิวหนังเปนตุมเต็มตัว สรางความกังวลใหกับสังคม ไมวา
จะเปนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและผูบริโภคเน้ือสัตว (รูปที่ 1) โรคนี้
มีสาเหตุจากการติดเชื้อเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุม Poxvirus 
มแีมลงดดูเลอืดเปนพาหะนาํโรค ไมมยีารกัษาโรคท่ีเฉพาะ สตัวแพทย
รักษาตามอาการ เชน ใหยาลดไขเมื่อสัตวมีไข หรือใหยาปฏิชีวนะ
เมื่อมีการติดเชื้อแทรกซอน จากที่กลาวขางตนวาอาการเดนชัด
ของโรคน้ีคือ ตุมนูนบริเวณผิวหนัง สัตวอาจมีอาการซึม หรือมีไข 
หรืออาจตายได โรคมีอัตราการปวยอยูที่รอยละ 0-90 และมีอัตรา
การตายนอยกวารอยละ 10 อยางไรก็ตามโรคนี้ไมใชโรคสัตวสูคน 
คือไมสามารถติดตอไปยังมนุษยได

 โรคลัมป สกิน พบครั้งแรกในประเทศแซมเบีย ซึ่งตั้งอยู
ในทวีปแอฟริกาเมื่อป พ.ศ. 2472 เกือบหนึ่งรอยปมาแลว จากนั้น
จงึแพรกระจายสูประเทศตะวันออกกลาง และเขาสูทวปียโุรปเม่ือป 
พ.ศ. 2556 ตอมาลุกลามเขาสูทวีปเอเชียเมื่อป พ.ศ. 2562 ไดแก 
ประเทศจีน อินเดีย และบังกลาเทศ การระบาดในประเทศจีน 
พบโรคคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2562 ทีภ่าคตะวนัตกเฉยีงเหนอืของประเทศ 
ซึ่งเปนเขตติดตอกับประเทศท่ีมีการระบาดของโรคกอนหนานี้ 
ไดแก คาซัคสถานและรัสเซีย การระบาดคร้ังแรกในจีนพบโคตดิเชือ้ 
65 ตัว แตไมพบตัวปวยตายถัดจากน้ันอีก 1 ป (พ.ศ. 2563) ไดมี
การระบาดขามมายงัภาคตะวันออกเฉียงใตของจนี ซึง่อยูคนละฟาก
ของประเทศและมีระยะทางหางกันเปนพนักโิลเมตร เขตนีม้พีรมแดน
ตดิตอกบัประเทศเวียดนาม ลาว และพมา ซึง่ขยบัเขาใกลประเทศไทย
มาเรื่อย ๆ (รูปที่ 2 และ 3) จากการตรวจสอบทางหองปฏิบัติการ
พบวา เช้ือไวรัสที่ระบาดในจีนมีสายพันธุ ใกลเคียงกับสายพันธุ
ที่ระบาดในรัสเซีย แตทั้งสองสายพันธุยังมีพันธุกรรมที่แตกตางกัน
บางสวน ดงันัน้ จงึกลาวไดวาเชือ้ทีร่ะบาดในท้ังสองประเทศเกิดจาก
เชื้อคนละสายพันธุกัน สวนเช้ือตนกําเนิดท่ีแทจริงของสายพันธุ
ที่ระบาดในจีนนั้น นักวิจัยยังไมสามารถระบุไดวามาจากพ้ืนที่ใด 
ยังคงตองทําการศึกษาตอไป

อ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย สิงห�หล�า
ภาควิชาคลินิกสัตว�บริโภค คลินิกสัตว�เค้ียวเอ้ือง
คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : tawatchai.singh@cmu.ac.th

ลัมป� สกิน (Lumpy Skin Disease) 
โรคอุบัติใหมในวงการปศุสัตวไทย และประสบการณการระบาดในประเทศจีน

รูปท่ี 1 แสดงการฝงกลบโคท่ีตายจากโรคลัมป สกิน 
สังเกตเห็นตุมกระจายบนผิวหนังโค 

ท่ีมา : ขาวเวิรคพอยท 23

รูปท่ี 2 แสดงการกระจายตัวของโรคในประเทศตาง ๆ 
จากการระบาดคร้ังแรกในประเทศแซมเบีย

ท่ีมา : https://rr-asia.oie.int/…/lumpy-skin-disease-webinar…/
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 เมื่อเกิดการระบาดของโรคแลว รัฐบาลจีนจึงมีมาตรการ
เพื่อควบคุมและกําจัดโรค ไดแก

 1. ออกมาตรการงดการเคล่ือนยายสัตว รวมถึงซากสัตว
และผลิตภัณฑจากสัตวทั้งเขาและออกพ้ืนที่ เน่ืองจากเปนปจจัย
เสี่ยงหลักในการระบาดของโรค เห็นไดจากเช้ือที่ระบาดในภาค
ตะวันตกเฉยีงเหนอื กบัเชือ้ทีร่ะบาดในภาคตะวันออกเฉยีงใตของจนี 
โดยเฉพาะที่หมูเกาะจินเหมิน เปนสายพันธุเดียวกัน เนื่องจากมี
พนัธกุรรมเหมือนกนัรอยละ 100 ซึง่การอาศัยแมลงในการกระจายโรค
ไปยังพืน้ทีท่ีห่างกนัหลายพนักโิลเมตร ไมสามารถทําไดภายในระยะ
เวลาเพียง 1 ป
 2. ทางการจีน ไดเชิญผูเชี่ยวชาญดานสัตวแพทย และ
นักกีฏะวิทยา (ผูเชี่ยวชาญดานแมลง) มาหาแนวทางรวมกันในการ
ปองกันการแพรกระจายของโรค
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการทําลายแมลงพาหะ และการทํา
ความสะอาดฆาเชื้อโรคในฟารมเลี้ยงสัตวทุกแหง
 4. ทางการจะทําการเขาเยีย่มฟารมทกุฟารมในพืน้ท่ีระบาด 
ทําความเขาใจถึงความตระหนักในการระบาดของโรคแกผูมีสวน
เกี่ยวของตาง ๆ เชน เจาของฟารม นายสัตวแพทย คนงานในฟารม 
ตลาดคาสัตว และโรงฆาสัตว เปนตน
 5. นําเขาวัคซีนอยางเรงดวน และทําการฉีดวัคซีนในสัตว
ทกุตวัทีอ่ยูในพ้ืนทีร่ะบาด เชน หมูเกาะจนิเหมนิ (มรีายงานวายงัไมมี
ประเทศใดท่ีใชการจัดการอยางเดียวโดยไมฉีดวัคซีนแลวประสบ
ความสําเร็จในการควบคุมโรค)
 6. ทาํความสะอาดฆาเชือ้เรอืและเครือ่งบนิทกุลาํ ทีท่าํการ
ระหวางไตหวัน จีน และหมูเกาะจินเหมิน
 7. ทําการสื่อสารกับประชาชนอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ
 8. สรางความรวมมือระหวางรัฐ เชน การฆาเชื้อที่รองเทา
และมอื ของผูเดนิทางตาง ๆ  รวมถงึสรางความตระหนักถงึความสาํคญั
ของโรค
 9. เขมงวดการนําเขาสัตว ซากสัตว รวมถึงผลิตภัณฑ
จากสัตว เพ่ือปองกนัการลกัลอบนาํเขาอยางผดิกฎหมาย เพราะอาจ
มีการติดเชื้อหรือปนเปอนเชื้อเขามาดวย  
 10. ตรวจสอบและยืนยันความสามารถของหนวยงาน 
ในการรับมือกับสัตวที่ติดเชื้อ และการทําความสะอาดฆาเช้ือ
ในทุกฟารมและบริเวณที่มีการขนสงตาง ๆ
 11. ความรวมมือระหวางประเทศ เชน การนําเขาวัคซีน
ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพสําหรับการใชวัคซีนแบบฉุกเฉิน 
รวมมือกบัองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) ในการชวย
จัดหาวัคซีนจากยุโรป

 นอกจากน้ี นกัวชิาการในประเทศจีนแนะนาํวา การปองกัน
และควบคมุโรคลมัป สกนิ จะประสบผลสําเรจ็นัน้ จะตองดาํเนนิการ
เพิ่มเติม ดังน้ี

รูปท่ี 3 แสดงการระบาดของโรคลัมป สกินในประเทศจีน
ท่ีมา : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33119963/

 1. สํารวจความชุกท่ีแทจริงของโรคท้ังประเทศ กลาวคือ 
ตรวจหาการติดเชื้อเชิงรุกในวัว-กระบือใหมากท่ีสุด เพ่ือวางแผน
การฉีดวัคซีนปองกันโรคไดอยางถูกตอง
 2. แมรัฐบาลจีนจะแนะนําใหใชวัคซีนเชื้อเปนสําหรับ
โรคฝดาษแพะ (goat pox vaccine) ในการฉดีปองกันโรคลัมป สกนิ 
ในโคและกระบือ เนือ่งจากท้ังสองโรคเกิดจากเช้ือในตระกูลเดยีวกนั 
จึงคาดวาจะสรางภูมิตานทานขามโรคกันได (cross protection) 
แตประสิทธภิาพของวคัซีนตอโคและกระบอืยงัไมมกีารศกึษาทีแ่นชดั 
ดังนั้น จึงจําเปนตองศึกษาถึงประสิทธิภาพวัคซีนชนิดนี้

 การระบาดในประเทศไทยน้ัน มรีายงานคร้ังแรกเม่ือเดอืน
มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด กรมปศุสัตว
ไดรับรายงานพบโคเน้ือของเกษตรกรรายยอย แสดงอาการคลาย
โรคลัมป สกิน จึงไดเก็บตัวอยางจากสัตวปวยสงตรวจท่ีสถาบัน
สุขภาพสัตวแหงชาติ ผลปรากฏวาตรวจพบเช้ือไวรัสโรคลัมป สกิน 
จากการสอบสวนโรคพบวามกีารนาํโคเนือ้จากแหลงอืน่มาเลีย้งใหม
ในพืน้ที ่โดยเปนโคเนือ้ทีอ่าจมกีารลกัลอบนาํเขาจากประเทศเพ่ือนบาน
ซึง่กาํลงัมกีารระบาดของโรคอยู จากนัน้โรคจงึมกีารระบาดของโรค
ไปเกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย ณ ขณะนี้ (7 มิถุนายน 2564) 
มีการระบาดรวมทั้งสิ้น 41 จังหวัด (รูปท่ี 4) มีสัตวปวยตามรายงาน 
22,112 ตวั และตายสะสมอยูที ่53 ตัว ซึง่คาดกันวาอาจจะมากกวานี้

 เมือ่มกีารยนืยนัถึงการระบาดของโรคลัมป สกนิ ในจงัหวัด
รอยเอด็ หนวยงานราชการโดยกรมปศุสตัวจงึไดประกาศเขตโรคระบาด 
และมีมาตรการปองกันโรคตามมา เชน การงดการเคล่ือนยาย
โค-กระบือ เขาและออกในพื้นที่ระบาด การปองกันและกําจัดแมลง
พาหะของโรค การดาํเนนิการนาํเขาวัคซนีปองกันโรค โดยการนาํเขา
ครัง้แรกจาํนวน 60,000 โดส และจะนาํเขามาเพิม่อกี 300,000 โดส 
ซึ่งจะทําการฉีดใหกับสัตวในจังหวัดที่มีการระบาดหรือมีความเส่ียง
ในการระบาดของโรค โดยจะฉีดในตําบลท่ีไมมีการเกิดโรค และฉีด



8 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

 โรคลัมป สกิน เปนโรคอุบัติใหมของประเทศไทยท่ีสงผล
กระทบตออตุสาหกรรมปศุสตัวเปนอยางมาก ถงึแมจะมอีตัราการตาย
ที่ไมสูงมาก แตอาจสงผลกระทบระยะยาวตอสุขภาพสัตว ทําให
ประสิทธิภาพการผลิตลดลงได เชน สัตวอาจแคระแกร็น มีปญหา
ระบบสืบพันธุ  เปนตน รวมถึงเงินชดเชยท่ีเกษตรกรไดรับจาก
หนวยงานราชการน้ันนอยกวามลูคาของสตัวทีต่ายลงมาก นอกจากน้ี
ยงัเกิดความกังวลวา หากโรคมีการระบาดของโรคเขาสูโคนม จะทําให
อุตสาหกรรมโคนมถูกผลกระทบเปนอยางมากเชนกัน ดังนั้นการ

รูปท่ี 4 แสดงการระบาดของโรคลัมป สกิน ในจังหวัดตาง ๆ 
ของประเทศไทย

ท่ีมา : https://sites.google.com/view/lsdalert

ปองกันโรคจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการงดการ
เคลื่อนยายสัตวเขาและออกพ้ืนท่ีขณะเกิดโรคระบาด ตลอดจน
การฉีดวัคซีนปองกันโรคที่รวดเร็วและเพียงพอ นอกจากน้ีการให
ความรูเกีย่วกับโรคแกเกษตรกรและบุคคลท่ัวไป มคีวามจําเปนอยางยิง่ 
เพราะจะชวยใหการปองกันและกําจดัโรคเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 
ลดการใชยาพรํ่าเพรื่อ ตลอดจนลดการต่ืนตระหนกของสังคม
จนมากเกินไป
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ในสัตวที่มีสุขภาพแข็งแรง ไมปวย และการจายคาชดเชยสําหรับ
เกษตรกรท่ีมสีตัวปวยตาย โดยเกษตรกรจะไดรบัการชดเชย รายละ
ไมเกนิ 2 ตวั โดยสตัวอายนุอยกวา 6 เดอืน ววัชดเชยตัวละ 6,000 บาท 
ควายตัวละ 8,000 บาท และกรณีอายุมากกวา 6 เดือน-1 ป 
วัวชดเชยตัวละ 12,000 บาท และควายชดเชยตัวละ 14,000 บาท
อายุมากกวา 1-2 ป วัวชดเชยตัวละ 16,000 บาท และควายตัวละ 
18,000 บาท อายุมากกวา 2 ป วัวชดเชยตัวละ 20,000 บาท และ
ควายตัวละ 22,000 บาท 
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 ในปจจบุนัการเลีย้งปลาคารพสวยงาม (Koi Carp) ในไทย
และหลายประเทศท่ัวโลกเปนทีน่ยิมอยางมากโดยเฉพาะประเทศญ่ีปุน
ที่เปนตนกําเนิดของปลาคารพสวยงามซึ่งมีปลาชั้นดีจํานวนมาก
เปนที่หมายปองของนักเลี้ยงปลาทั่วโลก ปจจุบันจึงมีการนําเขา
และสงออกปลาคารพมีชีวิตผานระบบการขนสงระหวางประเทศ
จาํนวนมากทาํใหมโีอกาสเกิดการแพรกระจายของเช้ือโรคทีส่ามารถ
กอโรคในปลาคารพไดอกีทัง้ในหลาย ๆ ประเทศ ยงัมกีารเพาะเล้ียง
ปลาไน (Common Carp) สําหรับเพื่อการบริโภค ซึ่งหากเกิด
โรคระบาดข้ึนอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงทางดานอาหารได 
จากบทความกอนหนานี้หมอไดกลาวถึงโรคในปลาคารพ คือ 
โรค Koi Herpesvirus (KHV) ไปแลวนั้น ในครั้งนี้จึงอยากจะขอ
กลาวถงึอีกโรคหน่ึงที่มีความสําคัญในปลาคารพเชนกัน โดยมีชื่อวา 
“โรคปลาหลับหรือ Koi Sleepy Disease (KSD)”

 Koi Sleepy Disease (KSD) เปนโรคที่มีสาเหตุมาจาก
เชื้อไวรัส ซึ่งมีชื่อวา “Carp Edema Virus (CEV)” อยูในกลุมของ 
Poxvirus กอใหเกิดโรคในปลาคารพ และยังสามารถติดเช้ือไปใน

รูปท่ี 1 ปลาคารพแสดงอาการนอนกนบอ หุบครีบ และเสียการทรงตัว รูปท่ี 2 เบาตาจมท้ังสองขาง

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

โรงพยาบาลสัตว�มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : Aquacmu@gmail.com

โรคปลาหลับ…สลีปป�� 

ปลาชนิดอื่น ๆ ที่อาศัยอยูรวมกับปลาคารพโดยไมแสดงอาการ
ของโรค ไดตรวจพบคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุนเมื่อป พ.ศ. 2517 
ชวงอุณหภูมิของนํ้าที่ 15 - 25 องศาเซลเซียส อัตราการตายสูงถึง
รอยละ 80 - 100 ในปลาคารพขนาดเล็ก หลังจากนี้มีการรายงาน
การเกิดโรคดังกลาวอยางตอเนือ่งในยโุรป อเมรกิา อนิเดยี เกาหลีใต 
จีน เช็ก สโลวะเกีย และลาสุดพบในจังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย 
เมื่อป พ.ศ. 2563

 อาการของปลาท่ีตดิเชือ้ CEV คอื แสดงอาการซึม เบือ่อาหาร 
นอนนิ่งอยูกนบอหรือลอยนิ่ง หุบครีบ และเสียการทรงตัว (รูปที่ 1)
จึงเปนที่มาของชื่อ “โรคปลาหลับ” สวนรอยโรคที่สาํคัญคือ เบาตา
จมท้ังสองขาง (รูปท่ี 2) ตกเลือด เกิดแผลหลุมตามลําตัว ปาก และ
โคนครีบ (รูปท่ี 3) เหงือกมีสีซีดบวมนํ้าและเกิดเนื้อตาย (รูปที่ 4) 
ซึ่งจะไปรบกวนการแลกเปล่ียนออกซิเจนและการขับถายของเสีย
ผานเหงือกของปลา อนัจะสงผลตอสมดลุของแรธาตใุนเลอืดท่ีผดิปกติ 
ปลาทีต่ดิเชือ้ CEV มกัพบรวมกบัการตดิเชือ้แทรกซอนจากแบคทีเรีย 
เช้ือรา พยาธิภายนอก เชน เห็บระฆัง ปลิงใส โรคจุดขาว ซึ่งอาจ
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เปนไปไดวาเชื้อ CEV สงผลตอระบบภูมิคุมกันของปลาใหลดตํ่าลง  
นอกจากน้ีมรีายงานพบวาหากปลามีการตดิเชือ้รวมกนัระหวาง CEV 
และ KHV จะสงผลใหเกดิความรนุแรงของโรคมากย่ิงขึน้ โดยปจจยัหลกั
ทีส่ามารถโนมนําทาํใหปลาเกดิการติดเชือ้ และปวยจนแสดงอาการ
ของโรค คอื การเปล่ียนแปลงของอุณหภมูนิํา้กระทนัหนั และสภาวะ
ความเครียดของตัวปลา

 การวนิจิฉยัโรค สามารถทาํไดโดยการตรวจหาสารพันธกุรรม
ของเชื้อ CEV ดวยเทคนิค PCR จากตัวอยางของเหงือกในปลา
ที่มีชีวิต หรือตัวอยางจากตับ มาม ไต ในปลาที่ตายแลว นอกจากนี้
อาจทําการตรวจดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน การตรวจทาง
จลุพยาธวิทิยา และการสงัเกตจากลักษณะอาการปวย หรอืรอยโรค
โดยสัตวแพทยไดเชนกัน อยางไรก็ตามอาการปวย และรอยโรค
จะมคีวามคลายคลงึกบัโรค Koi Herpesvirus (KHV) ดงันัน้การตรวจ
ดวยเทคนิค PCR จงึมคีวามจาํเปนอยางมากเพ่ือการวนิจิฉยัแยกโรค 
อกีท้ังการตรวจหาภาวะการติดเชือ้แทรกซอนอืน่ ๆ  เชน การเพาะเช้ือ
แบคทีเรียและความไวของยาปฏิชีวนะตอเชื้อแบคทีเรียนั้น ๆ จึงมี

ความจําเปนดวยเชนกัน เพื่อนําไปสูการเลือกใชยาปฎิชีวนะตาง ๆ 
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม รวมท้ังลดโอกาสการเกิดเชื้อดื้อยา
ปฎิชีวนะเหลานั้นได

 การจัดการเบ้ืองตนในปลาที่ติดเชื้อ CEV สามารถทําได
โดยการเติมเกลอืลงในบอเลีย้ง ปรมิาณ 3-5 กรมัตอลติร หรือระดบั
ความเค็ม 3 - 5 ppt จนกวาปลาจะมีอาการท่ีดีขึ้น ซึ่งพบวาการ
ควบคุมระดับความเค็มท่ี 3 - 5 ppt สามารถลดอัตราการตายได
สวนการรักษาดวยวิธีอื่น ๆ จะมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการติด
เชือ้แทรกซอนและการเพ่ิมระดบัภมิูคุมกันของตวัปลา เชน การควบคุม
คุณภาพน้ํา การปรับปรุงการเล้ียงการจัดการ การลดความเครียด
และการใหยาหรอืสารเคมีลงในบอเลีย้ง ซึง่จะตองคาํนงึถงึผลขางเคยีง
และปฏิกิริยาระหวางยา (Drug interaction) ดวยเชนกัน โดยอาจ
สงผลตอคณุภาพนํา้ ทาํใหปลาอาการทรุดหรอืแยลงฤทธิข์องยาเส่ือม
หรือมคีวามเปนพิษเพิม่มากขึน้หากมขีอสงสยัเพิม่เตมิสามารถปรกึษา
คุณหมอไดที่ Facebook : Aquacmu หรือโทร 098-103-4066 
คลินิกสัตวนํ้า คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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รูปท่ี 3 แผลตามลําตัวและโคนครีบ

รูปท่ี 4 เหงือกบวมน้ําและมีเศษเน้ือตาย
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 นํ้าถือเปนปจจัยสําคัญในการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คุณสมบัติของนํ้า
ที่เหมาะสมตอการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า หมายถึง สภาพของน้ําที่สามารถทําให
สัตวนํ้าอาศัยอยู ไดอยางปลอดภัย มีการเจริญเติบโต แพรขยายพันธุ ได 
มคีวามแขง็แรง ทนทาน และปราศจากโรค เปนน้ําสะอาดทีป่ราศจากสารเคมี
ปนเปอนและมีคุณภาพนํ้าที่สําคัญอยูในเกณฑที่เหมาะสม นํ้าแตละแหลง
ที่นํามาเลี้ยงสัตวนํ้านั้นมีที่มา และคุณสมบัติที่แตกตางกันไป เชน นํ้าฝน 
นํา้บาดาล  แมนํา้ลาํธาร และน้ําประปา เปนตน การเลอืกใชแหลงนํา้ จะขึน้กบั
ปจจยัหลาย ๆ  อยางดวยกนั เชน ความสะดวก ปรมิาณทีใ่ช แหลงนํา้ทีจ่ดัหาได 
จดุประสงคของการเล้ียง เปนตน ซึง่สาํหรบัการเล้ียงปลาสวยงามน้ัน ความใส
และความสะอาดของน้ําเปนขอพิจารณาอันดับแรกโดยการสังเกตเบ้ืองตน
เปนขั้นตอนแรกในการพิจารณาวาน้ําน้ัน เหมาะที่จะนํามาเล้ียงปลาสวยงาม
ไดหรือไม หากแตวาความใสของน้ํานั้นไมไดรับประกันวานํ้านั้นจะปลอดภัย
ในการนาํมาใชเลีย้งปลาสวยงามของเราไดเสมอไปนะครับ “นํา้ใสใสไวใจไดกา” 
สาํหรบับทความเร่ืองนีผ้มจะนาํทานมารูจกักบัคลอรนี ซึง่เปนหนึง่ในสารเคมี
ที่นํามาใชในการฆาเชื้อโรคในการบําบัดนํ้าเสีย และการผลิตนํ้าประปา 
ซึ่งมนุษยเราจะชอบและรูสึกปลอดภัย ที่ไดสัมผัสกับนํ้าที่มีกลิ่นของคลอรีน 
ทําใหมั่นใจวาน้ําน้ีสะอาดปลอดภัย ซึ่งมาตรฐานของน้ําประปาจะมีคลอรีน
อสิระคงเหลือ (Residual Free Chlorine) ในระบบจายนํา้ประปา ไมนอยกวา 
0.2 - 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ประกาศกรมอนามัย นํ้าประปาดื่มได) แตในทาง
ตรงกันขาม สัตวนํ้าโดยเฉพาะปลาท่ีเราเลี้ยงเพ่ือความสวยงาม ถือวาเปน
สิง่ทีอ่นัตรายตอตวัสัตวเลีย้งเลยนะครับ สาํหรบัฉบับน้ีผมขอกลาวถงึวาคลอรนี
เปนอันตรายตอสัตวนํ้าอยางไร และจะทําอยางไรใหนํ้าประปาที่เราจะนํามา
เลี้ยงปลาสวยงาม ปลอดภัยจากสารเคมีที่มีชื่อวา “คลอรีน”

ความเป�นพิษของคลอรีนต�อปลาสวยงาม
 ปรมิาณคลอรนีอสิระคงเหลือในนํา้ประปา ตามมาตรฐานขององคการ
อนามยัโลก ไมมผีลตอสขุภาพของผูบรโิภค แตถาหากเรานํานํา้ประปาเปดจาก
กอกมาใชเลี้ยงปลาในทันทีไมใชเรื่องดีมีประโยชนแน ๆ เหตุผลเพราะวาใน
นํ้าประปามีคลอรีนซึ่งเปนสารเคมีที่ใชในการฆาเชื้อโรคในระบบการผลิต
นํา้ประปาซึง่คลอรีนน้ีถอืวาเปนสารเคมทีีเ่ปนพษิตอปลาสวยงาม โดยท่ีคลอรนี
จะทําลายเหงือก เกิดการระคายเคืองของเน้ือเยื่อของเหงือก ซึ่งคลอรีน
จะไปขัดขวางการสงออกซิเจนภายในตัวปลา เปนที่ทราบกันอยู แลววา
เหงือกเปนอวัยวะที่ใชในการหายใจ ดังนั้นจะสังเกตเห็นไดวาปลาท่ีไดรับพิษ
จากคลอรีนจะมอีาการเหมือนขาดอากาศหายใจ สซีดีลง ความรนุแรงข้ึนอยูกบั
ปริมาณของคลอรีนถาไดรบัมากกวา 0.5 มลิลกิรมัตอลติร กจ็ะทําใหปลาตาย
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว แตถาไดรบัในปรมิาณนอย ๆ  ตดิตอกนัเปนเวลานาน ๆ  

ธีระพงศ� โปธา                                                                           
นักวิทยาศาสตร� ห�องปฏิบัติการกลาง 

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

น้ําใสใสไว�ใจ� ได�กา

จะสังเกตเห็นอาการตาโหลลึก ดังนั้นผูเลี้ยงปลาสวยงาม
ที่จะนํานํ้าประปามาใชในการเลี้ยงปลาจึงควรระมัดระวัง
ในเรือ่งนีด้วย ในความใสสะอาดของน้ําประปาไมสามารถ
บอกไดวามีปริมาณคลอรีนอยู ปริมาณเทาใด มีเพียง
ประสาทสัมผัสทางกลิ่น ที่พอจะสัมผัสได แตหากมีการ
กําจัดคลอรีนใหหมดไปไมหลงเหลืออยูในนํ้าประปาแลว 
กส็ามารถนาํมาเลีย้งปลาสวยงามไดอยางปลอดภัยนะครบั

การกําจัดคลอรีน
 ถงึแมวาในนํา้ประปาท่ีเราอปุโภคกนัอยูทกุวันนี้
จะมีการเติมสารคลอรีนเพ่ือใชในการฆาเช้ือโรคแตกไ็มได
หมายความวาเราจะไมสามารถใชนํ้าประปาในการเลี้ยง
ปลาสวยงามไดเลย ถาเรากําจัดคลอรีนท่ีหลงเหลืออยู
ในนํ้าประปาออกไปใหหมด ก็สามารถนํามาเลี้ยงปลา
สวยงามไดแลวครบั สาํหรบัวธิกีารกําจัดคลอรนีทีห่ลงเหลือ
อยูในนํ้าประปานั้นมีอยู 3 วิธีดวยกัน คือ
 วิธีที่ 1 เปนวิธีที่ประหยัดที่สุดไมเสียคาใชจาย
ใด ๆ เลย แตตองอาศัยระยะเวลา คอื การรองน้ําประปา
ใสในภาชนะปากกวาง เชน โองนํ้า หรือถังนํ้า ตากแดดไว
ประมาณ 1-2 วัน แตตองระวังเรื่องสิ่งแปลกปลอมท่ีจะ
หลนลงไปในนํ้าได หรือ พักเอาไวในที่รม จะใชเวลาพักนํ้า 
2-3 วัน ดังรูปที่ 1 คลอรีนก็จะเสื่อมสลายไปเองครับ
เพราะเปนสารเคมีที่ระเหยไดงาย

รูปท่ี 1 แสดงการกําจัดคลอรีนในน้ําประปาดวยวิธีการ
ท่ีไมใชสารเคมีและเครื่องมือใดใดรองนํ้าประปาใสในภาชนะ
ปากกวางต้ังทิ้งไวในท่ีรมเพ่ือใหคลอรีนระเหยออกไป
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 วิธีที่ 2 การเติมอากาศเขาไปในนํ้า โดยใชหัวทรายตอกับเครื่อง
เติมอากาศ (Air pump) ซึ่งเปนอุปกรณพื้นฐานท่ีผูเลี้ยงปลามีกันอยูแลว 
เปนการชวยใหคลอรีนสลายตัวและระเหยออกไดเร็วขึ้น จะใชเวลาพักนํ้า 
1-2 วัน ขึ้นอยูกับปริมาณคลอรีน และปริมาณอากาศที่เตมิเขาไป ดังรูปท่ี 2
 วธิทีี ่3 เปนวธิทีีร่วดเรว็ โดยการใชสารเคมชีวยในการจับกบัคลอรีน
สารนัน้คอื สารโซเดียมไทโอซลัเฟต (sodium thiosulfate) หรอืท่ีเรยีกกนัวา 
เกล็ดไฮโปเปนสารเคมีที่ลักษณะเปนเกล็ดสีขาว ไมมีกลิ่น ละลายน้ําได  
ดังรูปที่ 3 โดยมีวิธีใชงานคือ ผสมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงในน้ําประปา หรือ
นํ้าท่ีมีคลอรีนปนเปอนอยู โดยใชอัตราสวน การกําจัดคลอรีนท่ีมีอยูในนํ้า 
1 มิลลิกรัมตอลิตร ตองใช สารโซเดียมไทโอซัลเฟต 1 มิลลิกรัมตอลิตร
สารโซเดียมไทโอซัลเฟตจะทําปฏกิริยิากบัคลอรีนดงัสมการขางลาง สาํหรบัการ
กําจัดคลอรีนที่หลงเหลือในนํ้าประปาเบ้ืองตน ใชสารโซเดียมไทโอซัลเฟต 
1.4-3.5 มิลลิกรัมตอลิตร เพื่อกําจัดคลอรีน
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 จากท่ีกลาวมาทั้ง 3 วิธีจะเห็นแลวใชไหมครับ
วาไมยุ งยากเลย ผูเลี้ยงปลาสวยงามสามารถเลือกใช
แตละวิธีไดตามความเหมาะสมก็จะทําใหนํ้าประปาที่เรา
ใชกันสามารถนํามาเล้ียงปลาสวยงามไดอยางปลอดภัย
แลวครับ หรือในกรณีที่เลี้ยงในบอผูเลี้ยงสามารถเปดนํ้า
ประปาใสในบอเพื่อเตรียมการเล้ียง และเลือกวิธีกําจัด
คลอรีนตามความเหมาะสม ก็จะไดนํ้าท่ีปลอดภัยพรอม
ที่จะเลี้ยงปลาสวยงามตอไปไดครับ แตยังไมนําปลามา
ปลอยลงบอจนกวาจะแนใจวาไมมีคลอรีนหลงเหลือแลว
นะครับ

การทดสอบคลอรีนอย�างง�าย
 หลังจากปฏิบัติตามวิธีการกําจัดคลอรีนในนํ้า
ประปาท่ีไดกลาวไปแลวท้ัง 3 วิธี กอนท่ีจะนํานํ้าไปใช
เลี้ยงปลาสวยงามควรจะแนใจวาไมมีคลอรีนหลงเหลือ
อยูในนํา้นัน้ วธิกีารทดสอบสามารถทําไดงาย ๆ คอื การใช
ชุดทดสอบคลอรีน (test kit) ที่หาซื้อไดจากรานขายปลา
สวยงามหรือรานจําหนายวัสดุ อุปกรณ สารเคมีทาง
วิทยาศาสตรได สามารถทดสอบและทราบผลในเวลา
อันรวดเร็ว ดังรูปท่ี 4
 เพยีงเทานีค้ลอรีนในนํา้ประปา (ใสใสไวใจไดกา) 
ก็ไมใชปญหาในการเล้ียงปลาสวยงามอีกตอไป “นํ้าใสใส
ไวใจได 100%” และขอใหผูอานที่มีความชื่นชอบในการ
เลี้ยงปลาสวยงามมีความสุขและเพลิดเพลินกับการเลี้ยง
ปลาสวยงามกันนะครับ

รูปท่ี 4 แสดงการตรวจวัดคลอรีนดวยชุดทดสอบ (test kit) 
หลอดท่ีตรวจพบปริมาณคลอรีนในน้ํา (ลูกศรชี้)

รูปท่ี 2 การเติมอากาศลงไปในน้ําประปาท่ีพักไวดวยการใชหัวทราย
และเครื่องเติมอากาศ (Air pump)

รูปท่ี 3 แสดงสาร โซเดียมไทโอซัลเฟต (sodium thiosulfate) ท่ีมีท้ังชนิดเกล็ด
และผงละเอียด
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 รูปท่ี 1  ภาพถายเอกเรยของสุนัขท่ีกลืนสารทึบรังสีเพื่อตรวจหา
เมล็ดมะยงชิดทานอนตะแคง ลูกศรสีขาวแสดงตําแหนงของเมล็ดมะยงชิด

ท่ีอยูในกระเพาะอาหาร

 รูปท่ี  2  ภาพถายเอกเรยของสุนัขท่ีกลืนสารทึบรังสีเพื่อตรวจหา
เมล็ดมะยงชิดทานอนหงายลูกศรสีขาวแสดงตําแหนงของเมล็ดมะยงชิด

ท่ีอยูในกระเพาะอาหาร

 ประเทศไทยเปนหนีง่ในหลาย ๆ  ประเทศท่ีมคีวามอดุมสมบรูณ
และเต็มไปดวยผลไมหลากหลายตามฤดูกาลตาง ๆ ผลไมหลายชนดิ
มกัพบเปนทีน่ยิมในการบริโภคในกลุมผูเลีย้งสนุขัและแมว อาทิเชน 
ลําไย ขนุน มะยงชิด ทุเรียน เปนตน ผลไมเหลานี้มักมีกลิ่นหอม
และมเีมลด็ขนาดใหญทาํใหเปนทีด่งึดดูนาคนหา และนาสนกุในกลุม
สุนัข ซึ่งมักชอบหาขนมขบเค้ียว และแทะเลนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกลุมลูกสัตว 
 ขนาดและความล่ืนของเมลด็ผลไมมกัพบวาทาํใหเกดิปญหา
ในกลุมสนุขัพนัธุเลก็และลกูสตัวไดบอย ๆ เนือ่งจากเม่ือเจาของสตัว
รับประทานเน้ือจนหมดแลว สวนที่ติดกับเมล็ดจะเปนเนื้อเยื่อที่มี
ความล่ืน ทาํใหเมือ่สนุขักดัเขาไปมโีอกาสหลดุเขาสูหลอดลม ซึง่อาจ
ทําใหสัตวเสียชีวิตไดจากการท่ีเมล็ดผลไมอุดตันทางเดินหายใจ 
หรอือกีกรณทีีเ่มลด็ผลไมหลดุผานเขาทางเดินอาหาร แลวเมลด็ผลไม
ไมสามารถผานทางเดินอาหารจนหลุดออกมากับอุจจาระ ตัวเมล็ด
ผลไมนี้อาจทําใหเกิดการอุดตันทางเดินอาหารและตองไดรับการ
ผาตัด
 ปจจุบันพบวาสุนัขจํานวนไมนอยถูกสงเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลสัตว ดวยปญหาตางๆเชน มนีํา้ลายไหล หายใจลาํบาก 
กินไมได หรือมีการอาเจียนหลังทานอาหารซ่ึงบางครั้งเจาของอาจ
ไมทราบสาเหตุของการเจ็บปวย แตในบางกรณีเจาของสามารถ
แจงไดวาเมล็ดผลไมที่ใสไวเพ่ือรอทิ้งหายไป อาการตาง ๆ  เหลานี้
เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหสัตวแพทยตองหาสาเหตุเน่ืองจากหากรอชา
อาจสงผลตอชีวิตสัตวได (Mukorera, Kirberger, & Botha, 2017)
การวินิจฉัยเบื้องตนหลังการตรวจรางกายสัตว ไดแก การสงตัวสัตว
เขารับการถายภาพรังสีเพื่อหาความผิดปกติ ภาพถายรังสีที่พบใน
บางครั้งอาจไมสามารถระบุความผิดปกติไดชัดเจนเนื่องจากเมล็ด
ผลไมบางชนิดไมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากภาพถายรังสี 
ในบางคร้ังการวินิจฉัยอาจจําเปนตองเพิ่มเทคนิคอื่นเพื่อใหภาพ
ชัดเจนมากข้ึน เชน การกลืนสารทึบรังสีเพื่อชวยในการมองเห็น
ดัง รูปที่ 1 และ รูปที่ 2
 เมลด็ผลไมทีห่ลดุเขาไปในทางเดินอาหารสัตว ใชวาจะสามารถ
ปลอยท้ิงไวใหมีการยอยดวยน้ํายอยตามธรรมชาติของสัตวได 
ในทกุ ๆ ตาํแหนงทีพ่บการอุดตนั มคีวามจาํเปนตองดาํเนนิการแกไข 
ดวยการวางยาสลบและนําออกจากรางกายโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หากมีการติดอยูบริเวณหลอดอาหารสวนตนมีความจําเปนเรงดวน

เมล็ดผลไม� เรื่องอันตรายท่ีไม�ควรมองข�าม

ตองนาํออกเน่ืองจากมักเกดิการกดของหลอดอาหารมาทับหลอดลม
ทาํใหสตัวเกดิการหายใจลําบากและหากปลอยไวสตัวอาจหยดุหายใจ
และถึงขั้นเสียชีวิตไดในท่ีสุด (Burton, Talbot, & Kent, 2017) 
แมวาเมล็ดผลไมจะสามารถเคล่ือนผานเขาสูกระเพาะอาหารได
ก็ยังมีความจําเปนท่ีควรผาตัดออกเพ่ือปองกันการครูด และเกิด
บาดแผลในทางเดินอาหารโดยเฉพาะหากมีการเคล่ือนจากกระเพาะ
อาหารไปยังลําไสเล็ก ซึ่งขนาดเสนผานศูนยกลางของลําไสเล็ก
ไมสามารถขยายไดมากพอสําหรับเมล็ดผลไมที่มีขนาดใหญ ดังนั้น
หากมกีารเคลือ่นของเมลด็ผลไมไปยงัลาํไสเลก็จะทาํใหเกดิการฉกีขาด

สพ.ญ.ลัดดาวรรณ สมรูป                                                                           
หน�วยศัลยกรรมโรงพยาบาลสัตว�เล็ก 
โรงพยาบาลสัตว�มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : ludda108@gmail.com
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ของลําไสเล็กได ทําใหเกิดการร่ัวของน้ํายอยและอาหารท่ีผานการ
ยอยแลวในลําไสเล็กลงสูชองทอง (Fossum,2002) ทําใหเกิดการ
ติดเชื้อในชองทอง และอาจสงผลใหสัตวปวดทองและเสียชีวิตได
ในเวลาตอมา แมการผาตัดจะเปนวิธีการรักษาที่ดี อยางไรก็ตาม
การวางยาสลบ และการผาตัดในทุกคร้ังมักมีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับ
ตัวสัตว และกอใหเกิดคาใชจายแกเจาของสัตว

 ดังนั้นการปองกันเปนสิ่งที่ดีที่สุดซ่ึงเจาของผูเลี้ยงสัตว
ควรใหความสนใจและพึงระวงัเพือ่ปองกันความเสียหายทีอ่าจเกดิขึน้
แกชวีติสตัวเลีย้งของเรา อยางไรกต็ามหากเจาของสตัวพบเหตุการณ
ในลกัษณะดงักลาว การชวยเหลอืสตัวทีด่ทีีส่ดุ คอืการนําสตัวเขารบั
การรักษาพยาบาลโดยเร็วเพื่อชวยลดความเส่ียงลดโอกาสในการ
เสียชีวิตเจาของสัตวไมควรนิ่งนอนใจเพราะหากปลอยทิ้งไวมักกอ
ใหเกิดการสูญเสียมากขึ้นเรื่อย ๆ

บรรณานุกรม
Burton, A. G., Talbot, C. T., & Kent, M. S. (2017). Risk Factors 
 for Death in Dogs Treated for Esophageal Foreign 
 Body Obstruction: A Retrospective Cohort Study 
 of 222 Cases (1998-2017). Journal of Veterinary 
 Internal Medicine, 31(6), 1686-1690. doi:10.1111/
 jvim.14849
Fossum Theresa Welch, Hedlund Cheryl S, Seim Howard 
 B, Willard Michael D, Carroll Gwendolyn L. (2002). 
 Chapter 20 Surgery of the Abdominal Cavity: 
 Small animal surgery. 2nd edition. St.Louis: Mosby, Inc.
Mukorera, V., Kirberger, R. M., & Botha, W. J. (2017). Septic 
 pericarditis and pneumopericardium in a dog 
 with an oesophageal foreign body. Journal of 
 the South African Veterinary Association, 88(1), 1-5.

รูปท่ี 3 ภาพถายเมล็ดมะยงชิดท่ีผาตัดเอาออกมาจากกระเพาะอาหาร
และลําไสของสุนัข
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 ปญหาโรคฟนในกระตายเปนอีกปญหาหน่ึงสามารถพบ
ไดบอยในกระตายที่เล้ียงเปนสัตวเลี้ยง โดยสาเหตุหลักมาจากการ
จดัการอาหารท่ีไมเหมาะสมกับกระตาย โดยอาหารหลักตามธรรมชาติ
ของกระตายคือหญา ซึ่งหญาจะมีความแข็ง หยาบ การกินหญา
จะชวยในการขัดฟน ทําใหฟนของกระตายสึกเองตามธรรมชาติ 
ในปจจุบันกระตายไดรับความนิยมในการเล้ียงมากขึ้น เนื่องจาก
กระตายเปนสัตวขนาดเล็ก ไมสงเสียงดัง ใชพื้นที่นอย จึงเหมาะกับ
การเลี้ยงในที่อยูอาศัยที่มีบริเวณจํากัด เชน คอนโดมิเนียม หอพักท่ี
สามารถเล้ียงสัตวได หรือแมแตการเลี้ยงในบาน การจัดการอาหาร
ที่ไมเหมาะสม เชน การใหกินผักใบหรือผักหัว เชน ผักกาดขาว 
กะหลํ่า แครอทเปนอาหารหลัก การใหกินหญาปริมาณนอย การให
กนิอาหารเม็ดมากเกินไป เปนปจจยัทีท่าํใหเกดิปญหาโรคฟน รวมถงึ
โรคระบบตาง ๆ เชน โรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งสามารถทําให
กระตายเสียชีวิตได

ลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของฟ�นกระต�าย
 ฟนกระตายประกอบดวยฟนตัด (Incisors) ดานบน 4 ซี่ 
ดานลาง 2 ซี่ ฟนกรามนอย (Premolar) ดานบน 6 ซี่ ดานลาง 4 ซี่ 
ฟนกรามแท (Molar) ดานบน 6 ซี่ และดานลาง 6 ซี่ ลักษณะฟน
ตัดดานบนของกระตายจะมีลักษณะเปนฟนซอน 2 ชั้น โดยฟนที่
ซอนนีจ้ะอยูดานหลงัฟนตดัดานบน มองไมเหน็จากภายนอก เรยีกวา 
peg teeth ฟนของกระตายทกุซี ่มลีกัษณะเดนคอื มกีารเจริญเตบิโต 
งอกยาวไดตลอดชวีติ (Hypsodont) โดยในกระตาย อตัราการเจริญ
ของฟนตัดจะอยูที่ 2-2.4 มิลลิเมตรตอสัปดาห การขัดและกรอฟน
ตามธรรมชาติในกระตายสามารถทําไดโดยการกินอาหารท่ีมคีวามหยาบ 
รวน เชนหญา เพื่อทําใหฟนสามารถสึกกรอนไดอยางสมํ่าเสมอ
 กระตายจะใชฟนตัด (Incisor) ในการกัดอาหารออกเปน
ขนาดที่พอดีคํา เมื่ออาหารเขาสูชองปากแลว ลิ้นจะทําหนาที่ผสม 
คลกุเคลา และเคลือ่นทีอ่าหาร โดยอาหารจะถูกบดยอยดวยฟนกราม
ที่บริเวณขางแกม แตเนื่องจากขากรรไกรลางของกระตายมีขนาด

ที่แคบกวาขากรรไกรบนมาก ทําใหการเค้ียวอาหารสามารถทําได
แคทีละขางเทานั้น กระตายมีลักษณะการเคล่ือนที่ของขากรรไกร
เปนลักษณะคลายเลขแปด (figure eight movement) การเค้ียว
ในลักษณะนี้จะใชฟนกรามหลาย ๆ ซี่พรอม ๆ กัน บดเคี้ยวโดยการ
ขยับขากรรไกรลางทางขวาง ดังนั้นหากกระตายไดรับการรักษา
โรคปริทันตโดยการถอนฟนกรามบางซ่ีออกก็ยังสามารถทําการ
เคี้ยวอาหารไดโดยปกติ

อาการทางคลินิกของกระต�ายท่ีสงสัยว�ามีป�ญหาโรคฟ�น
 กระตายเปนสัตวเหยื่อตามธรรมชาติ จึงมีสัญชาติญาณ
ในการซอนอาการปวยไดมากกวาสัตวชนิดอื่น ๆ เจาของอาจพบ
กระตายแสดงอาการผิดปกติหลังจากมีปญหาการเจ็บปวยสักพัก 
ปญหาโรคฟนในกระตายโดยทั่วไปจึงอาจพบไดในกระตายท่ีไดรับ
การตรวจสุขภาพโดยสม่ําเสมอ ปญหาท่ีพบจากการตรวจสุขภาพ
มักจะอยูในระยะแรกเร่ิม การจัดการโรคสามารถทําไดงายกวาการ
ตรวจพบในระยะหลัง ๆ กระตายที่สงสัยปญหาโรคฟน มักมีอาการ
นําดังตอไปนี้
 • ซึม มีความอยากอาหารลดลง
 • เคี้ยวอาหารลําบาก กินอาหารไดนอย
 • นํา้ลายไหล อาจสงัเกตไดจากขนบริเวณใตคาง อก หนาทอง
มีลักษณะเปยก หรือผิวหนังอักเสบ แดงรอน
 • ลักษณะกะโหลกและใบหนาบวม มีกอน ไมสมมาตรกัน
ทั้ง 2 ดาน

สพ.ญ. ณิชารีย� ลือวิฑูรเวชกิจ
ศูนย�สุขภาพช�างและสัตว�ป�า

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : nicharee_l@cmu.ac.th

ป�ญหาโรคฟ�นในกระต�าย

รูปท่ี 1 ปญหาฟนตัดยาวในกระตาย (Verstrate, 2005)



17วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

โรคฟ�นท่ีพบบ�อย การวินิจฉัย และการรักษา
 ปญหาฟนยาวในกระตาย (Malocclusion) เกิดไดจาก 
2 ชนิด คือ (1) ปญหาฟนยาวที่พบไดตั้งแตแรกเกิด (Congenital 
malocclusion) มีสาเหตุจากกายวิภาคของกระตายตัวดังกลาว 
โดยในกรณีนี้มักพบในกระตายพันธุแคระ อายุนอย ที่มีอายุตั้งแต 
8-10 สัปดาห และสามารถสังเกตไดชัดเจนในกระตายอายุ 12-18 
เดอืน (2) ปญหาฟนยาวทีเ่กดิขึน้ภายหลงั (Acquired malocclusion) 
เปนปญหาฟนยาวอกีชนดิทีพ่บไดมากกวา มกัมสีาเหตจุากการไดรบั
อาหารทีไ่มเหมาะสม เชน อาหารเย่ือใย (Fiber) ตํา่ คารโบไฮเดรตสูง 
ทําใหฟนมีความยาวไมสัมพันธกับการสึกกรอน ฟนที่ยาวขึ้นอยาง
ผิดปกติสงผลตอการบดเค้ียว ทําใหกระตายไมสามารถบดเค้ียว
อาหารได ฟนทีย่าวขึน้อาจมีลกัษณะแหลม (Spur) แทงกระพุงแกม 
ทําใหเกิดแผลในปาก (ดังรูปที่ 2) กระตายที่มีปญหาฟนยาวมักพบ
อาการซึม กินอาหารลดลง น้ําลายไหลมากกวาปกติ สัตวแพทย

จะทําการตรวจดวยกลองสองในชองปาก เพื่อวินิจฉัยภาวะฟนยาว
ในกระตาย หากพบวากระตายมีฟนยาวผิดปกติ สามารถรักษาได
ดวยการกรอฟนหรอืตดัฟน รวมกบัการปรบัโภชนาการใหเหมาะสม 
เพิ่มการใหหญาท่ีมีลักษณะหยาบรวน เชน หญาทิโมธี และลดการ
ใหอาหารเม็ด หรอืเปลีย่นอาหารเม็ดเปนชนดิเสรมิเยือ่ใย ในกระตาย
บางตัวอาจพบอาการเกิดเปนซํ้าไดหลังจากการทําการรักษาแลว
 ในกระตายมปีญหาโรคฟนเรือ้รงัเปนเวลานาน มกัพบปญหา
ฝรากฟน (Tooth abscess) ตามมา ดังรูปท่ี 3 มักมีสาเหตุมาจาก
การติดเชื้อในชองปาก เกิดการอักเสบและเกิดสะสมของหนอง
บริเวณรากฟน ผนังของเนื้อเยื่อเก่ียวพันบริเวณท่ีมีหนองสะสม
จะหนาข้ึนเกิดเปนแคปซูล เพื่อปองกันการลุกลามของหนองไปยัง
บริเวณอื่น ๆ เกิดเปนฝขึ้น กระตายท่ีมีอาการของฝรากฟนมักพบ
การบวมของใบหนาอยางไมสมมาตร โดยการบวมท่ีเกิดจากฝนั้น
จะเกิดขึ้นเปนเวลานาน ไมสามารถยุบไดจากการไดรับการรักษา
ทางอายุรกรรมไดเพียงอยางเดียว หากฝรากฟนอยูตรงบริเวณ
ขากรรไกรดานบนอาจดันลูกตา ทําใหสามารถพบภาวะตาโปน 
(Exophthalmos) ได การตรวจวินิจฉัยภาวะฝรากฟนสามารถ
ทําไดโดยการถายภาพรังสี ดังรูปท่ี 4 เพื่อดูขอบเขตของการเกิดฝ 
การรกัษาดวยการใชยาปฏชิวีนะอยางเดยีวอาจใหผลไดไมดเีทาทีค่วร 
ภาวะการเกดิฝรากฟนจึงควรทาํการรกัษาทางศลัยกรรมควบคูไปดวย 
เชน การกรีดเปด การใชเข็มดูดหนอง และการถอนฟนซ่ีที่กอให
เกดิโรค ทัง้นีจ้ะตองไดรบัการประเมินโดยสตัวแพทยทีเ่ชีย่วชาญกอน 
เพื่อทําการวางแผนการรักษาโรค หลังจากการทําการผาตัด ควรมี
การลางแผลอยางสมํ่าเสมอเพ่ือปองกันการติดเช้ือหลังการผาตัด 
ควรมีการปรับอาหารใหเหมาะสม เชน ในชวงแรกหลังการผาตัด
ใหเสริมหญาผง ชงผสมนํ้าเพื่อเพิ่มเยื่อใยในอาหาร หลังการผาตัด
แลวใหปรับอาหารใหเปนอาหารชนิดเยื่อใยสูง เชน หญาทิโมธี 
หรืออาหารอัดเม็ดเยื่อใยสูงเพื่อปองกันการกลับมาเปนโรคซ้ําตอ
ไปในอนาคต

รูปท่ี 2 ปญหาฟนกรามยาวในกระตาย (Lennox, 2008)

รูปท่ี 3 กระตายท่ีมีภาวะตาโปนจากฝรากฟน (Lord, 2011)

รูปท่ี 4 ภาพถายรังสีภาวะฝรากฟนในกระตาย (Lord, 2011)
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 ปญหาโรคฟนในกระตายทีพ่บทางคลินกิสวนใหญเปนปญหา
ทีเ่จาของสตัวเลีย้งสามารถปองกนัไดดวยการจัดการอาหารท่ีเหมาะสม 
เชน การใหหญาแหงคุณภาพดีที่มีคุณสมบัติในการชวยในการสึก
ของฟนตามธรรมชาติ เชน หญาทิโมธี โดยควรมีหญาแหงใหติดกรง
ตลอดทั้งวัน ใหอาหารเม็ดปริมาณแตพอดี หรืออาจจะเปล่ียน
อาหารเมด็เปนแบบเสรมิเยือ่ใยเพือ่ชวยในการสกึกรอนของฟนกระตาย
ไดเชนกัน อาจตองการใหผัก หรือหญาสด ควรใหเปนอาหารเสริม
เทานั้น ไมควรใหกระตายกินผักเปนอาหารหลัก เพราะอาจทําให
นําไปสูอาการทองเสียและพยาธิภายในได หากมีการใหอาหารสด
กับกระตาย ควรมีการตรวจสุขภาพกระตายเปนประจําเพื่อปองกัน
โรคพยาธิภายใน และทําการถายพยาธิอยางสมํ่าเสมอ ควบคูกับ
การตรวจสุขภาพฟน เพื่อใหกระตายมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ
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ยาตานจุลชีพหลายชนิด (รูปท่ี 3) อีกทั้ง มีรายงาน
การพบเชือ้แบคทเีรยีในกลุมผลติเอนไซมบตีา-แลคทาเมส
ชนดิฤทธิข์ยายในกระบวนการผลติโคของหลายประเทศ
ซึ่งเนื้อสัตวและผลิตภัณฑนมเปนแหลงโปรตีนท่ีสําคัญ
สําหรับเปนอาหารของมนุษย ซึ่งเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
ตานจลุชีพจากสัตวหรือสิ่งแวดลอมในการเลี้ยงสัตวอาจ
ปนเปอนมาสูผูบริโภคได (รูปท่ี 4)

 ปจจุบันมีการเขมงวดเร่ืองการใชยาตานจุลชีพ
ในสัตวมากขึ้น เนื่องจากถูกมองวาเปนแหลงที่มาสําคัญ
ของเช้ือแบคทีเรียที่ดื้อยา และสงผลกระทบตอทั้งการ
สุขภาพคนและสัตว โดยกรมปศุสัตวเปนหนวยงานหลัก
ที่ควบคุมการใชยาตานจุลชีพในสัตว โดยมีประกาศ

ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน�
หน�วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย� ภาควิชาชีวศาสตร�ทางสัตวแพทย�และสัตวแพทย�สาธารณสุข 

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : maktrirat_cmu_vetmed@yahoo.com

เชื้อแบคทีเรียด้ือยาต�านจุลชีพในโค

รูปท่ี 1 แสดงอัตราการตายของผูปวยท่ีติดเชื้อแบคทีเรียด้ือยาตานจุลชีพ
ในแตละภูมิภาคของโลก

(ท่ีมา: http://www.Infographics | AMR Review (amr-review.org))

รูปท่ี 2 แสดงขอมูลการตายจากการท่ีติดเชื้อแบคทีเรีย
ดื้อยาตานจุลชีพในคนไทย 

(ท่ีมา:https://mpics.mgronline.com/pics/Images/
559000012058702.JPEG)

 การแพรกระจายของเชือ้แบคทเีรยีดือ้ยาตานจลุชพีเปนปญหาสาํคญั
ทางสาธารณสุขทั่วโลก โดยเชื้อแบคทีเรียมีการแพรกระจายในโรงพยาบาล 
โดยเฉพาะผูปวยที่อยูในโรงพยาบาลเปนเวลานาน ผูปวยหนัก และผูปวยที่มี
ใชอุปกรณทางการแพทยสอดเขาไปในรางกายเปนเวลานาน สงผลใหผูปวย
มีความเสี่ยงและความรุนแรงของความเจ็บปวยเพ่ิมสูงขึ้น อาทิ การติดโรค
ปอดบวมแทรกซอน โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ และการติดเช้ือ
แทรกซอนบริเวณแผลผาตัด โดยอัตราการตายของผูปวยท่ีติดเช้ือแบคทีเรีย
ดื้อยาตานจุลชีพมีรายงานสูงขึ้นอยางมากในทุกประเทศท่ัวโลก (รูปที่ 1) 
ยิ่งไปกวานั้น ขอมูลทางระบาดวิทยาพบวาประชากรไทยตองตายจากการท่ี
ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาตานจุลชีพทุก 15 นาที (รูปที่ 2)

 การใชยาตานจุลชีพในปศุสัตวมีการใชกันอยางแพรหลายทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลก โดยมวีตัถปุระสงคสาํหรบัรกัษา ปองกนั 
และควบคมุโรค โดยปญหาสขุภาพของโคนมในประเทศไทย ไดแก ภาวะเตานม
อกัเสบ การตดิเชือ้พยาธใินเมด็เลอืด ภาวะขาเจ็บ ปญหาทองเสยี ภาวะคลอดยาก 
และรกคาง ทาํใหจาํเปนตองใชยาตานจุลชพีเพือ่ปองกนัและรกัษาโรคดังกลาว 
แตอยางไรก็ตาม การใชยาตานจุลชีพที่ไมเหมาะสมหรือมากเกินความจําเปน 
อาจสงผลใหเชือ้แบคทเีรยีสามารถพัฒนาตนเองกลายเปนเชือ้แบคทีเรยีทีด่ือ้ยา
ตานจุลชีพไดโดยเชื้อแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli, E. coli) เปนเช้ือ
ทีพ่บไดทัง้ในลาํไสของสตัวและมนษุยในภาวะปรกติ (Commensal bacteria) 
โดยมีรายงานเช้ือแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมบีตา-แลคทาเมส ชนิดฤทธิ์ขยาย 
(Extended-Spectrum β-lactamase; ESBL) ทําใหเชื้อแบคทีเรียดื้อตอ
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รูปท่ี 3 แสดงผลการทดสอบเช้ือแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมบีตา-แลคทาเมส
ชนิดฤทธิ์ขยาย (Extended-Spectrum β-lactamase; ESBL)

(ท่ีมา:https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/f7948f7156cf01c651428
d2a62f46a848b6c43b2/3-Figure1-1.png)

รูปท่ี 4 แสดงการแพรกระจายเชื้อแบคทีเรียด้ือยาตาน
จุลชีพระหวางมนุษย สัตว และส่ิงแวดลอม 

(ท่ีมา:https://mpics.mgronline.com/pics/Images/
559000012058702.JPEG)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารม
โคนม กาํหนดใหสตัวแพทยเปนผูควบคมุฟารม ใหคาํแนะนาํและเขียนใบสัง่ยา
สําหรับโคนมเปนลายลักษณอักษร และใหบันทึกขอมูลการใชยาสําหรับสัตว
ในระบบการบันทกึขอมลู อกีท้ัง การทาํงานแบบบรูณาการในรูปแบบของสขุภาพ
หนี่งเดียว (One Health) เปนที่นิยมกันกวางขวาง โดยเปนการทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานทางดานสขุภาพคน สขุภาพสตัว และสิง่แวดลอม การทํางาน
รวมกันแบบสุขภาพหน่ึงเดียว ไดใหความสนใจเก่ียวกับภาวการณดื้อยาตาน
จลุชพีเปนอยางมาก เน่ืองจากสถานการณปญหาการด้ือยาหากมองในดานสขุภาพ
หนึ่งเดียวจะพบวาเปนปญหาที่มีความเก่ียวของทั้งคน สัตว และสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากเช้ือแบคทีเรียที่ดื้อยาตานจุลชีพน้ันมีความเช่ือมโยง และสามารถ
สงผานไปมาระหวางคนและสัตว โดยมีสิ่งแวดลอมเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของ จึงมี
ความสําคัญเปนอยางย่ิงท่ีตองทําการศึกษาติดตามและเฝาระวังสถานการณ
ดังกลาวอยางใกลชิด

 ปญหาเชือ้ดือ้ยาตานจลุชพีเปนปญหาสาํคญั ซึง่สงผลกระทบตอสขุภาพ
มนษุย สตัว และสิง่แวดลอม โดยการแกไขปญหาดงักลาว โดยการหามใชยาตาน
จุลชีพในสัตวอยางเด็ดขาด อาจไมสามารถควบคุมการติดเชื้อในฟารมได 
แลวสงผลกระทบตอคาใชจายในการผลิตอาหารโปรตีนสําหรับผู บริโภค 
อาจนําไปสูปญหาการเขาไมถึงอาหารโปรตีนคุณภาพดีและราคาถูกได ทําให
ปญหาเชื้อดื้อยาตานจุลชีพจําเปนตองอาศัยความรวมมือของสหสาขาวิชาชีพ
ในการควบคุมการใชยาตานจุลชพีอยางรับผดิชอบ อกีทัง้ ผูบรโิภคควรตะหนัก
ในการใชยาตานจุลชีพเทาที่จําเปน อยางไมตะหนกในปญหามากจนเกิน และ
เช่ือมั่นวาเมื่อทุกภาคสวนไดรวมมือกันอยางดี ปญหาเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ
จะสามารถควบคุมและแกไขไดในที่สุด
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CPTPP กับการค�าเสรี

 หากจะพูดถึงประเด็นที่กําลังเปนที่กลาวถึงกันในขณะนี้
เกี่ยวกับ CPTPP ตองขอบอกกอนนะคะวา หากไดยินตัวยอนี้
เปนครัง้แรกแลว ผูอานหลายทานอาจจะนึกไปถงึบรษิทัผูผลติอาหาร
รายใหญในประเทศไทย แตความจริงแลวนั้น CPTPP มีชื่อยอ
มาจาก Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership เมือ่แปลเปนภาษาไทยก็คอื ความตกลง
ทีค่รอบคลมุและกาวหนาสาํหรบัหุนสวนทางเศรษฐกจิภาคพืน้แปซฟิก
หากจะอธิบายใหเขาใจงายๆแลว CPTPP ก็เรียกไดวาเปน Free 
trade agreement (FTA) หรอืขอตกลงทางการคาเสรอีกีอยางหนึง่ 
ซึง่เปนความตกลงความรวมมอืของประเทศสมาชิกในหลากหลายมิติ 
ไมวาจะเปนดานการคา การบริการ การลงทุน ทรัพยสินทางปญญา 
แรงงาน สิ่งแวดลอม สิทธิบัตรยา เปนตน นี่เปนเพียงสวนหนึ่ง
ในความตกลงน้ีเทาน้ัน อันที่จริงแลวความตกลงท่ีวานี้มีดวยกัน
ทั้งหมดถึง 30 บท คิดเปนจํานวนเอกสารกวา 7,000 หนา หรือ
เทียบเทากับกระดาษถึง 14 รีมเลยทีเดียวคะ แตในบทความน้ี 
ผูเขียนจะขอสรุปใจความแบบกระชับ รวมไปถึงประเด็นที่กําลัง
เปนที่ถกเถียงกันในขณะนี้ นั่นก็คือผลกระทบท่ีอาจจะตามมากับ
การผลิตในภาคการเกษตรจากอนุสัญญา UPOV 1991 และเรื่อง
ของสทิธบิตัรยาทีบ่รรจเุปนสวนหนึง่ในความตกลง CPTPP นัน่เองคะ

 ในปจจุบัน CPTPP มีประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-
แปซฟิกดวยกนัทัง้หมด 11 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย บรไูน แคนาดา 
ชิลี ญี่ปุน มาเลเซีย เม็กซิโก เปรู นิวซีแลนด สิงคโปร และเวียดนาม 
ซึ่งขอตกลงการคาเสรีนี้ไดริเร่ิมมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยประธานาธิบดีบารัก โอบามาประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐ
อเมริกา โดยมีชื่อเริ่มแรกของความตกลง คือ Trans-Pacific 
Partnership (TPP) Agreement ภายหลังไดถอนตัวออกจาก
ขอตกลงไปในป 2017 ในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป 
แตประเทศสมาชิกทีเ่หลอืไดเดนิหนาความตกลงตอ โดยตดับทบญัญัติ
ที่มีสาระสําคัญเกี่ยวของกับสหรัฐอเมริกาออก และใชชื่อใหมวา 
CPTPP และไดมีการลงนามในขอตกลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 
(ค.ศ.2018) ซึง่กลุมประเทศ CPTPP นีม้ปีระชากรรวมกวา 500 ลานคน 
มี GDP หรือผลิตภัณฑมวลรวมสูงถึง 13.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ 
(419 ลานลานบาท) หรือคิดเปน 13.5% ของ GDP โลก

 เมือ่อานมาถึงตอนนีแ้ลว ทานผูอานอาจจะมีความสงสัยวา 
FTA หรอืเขตการคาเสรนีัน้มคีวามสาํคญัอยางไร? เนือ่งจากการผลิต
เพือ่การคาและการสงออกในปจจุบนัหรอืทีเ่รยีกวา “หวงโซอปุทาน” 
ในผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่ง ไมสามารถทําไดเสร็จสรรพภายใน
ประเทศ เราจึงตองอาศยัความรวมมอืจากประเทศอ่ืน เชน การผลิต
รถยนต ตองอาศัยวัตถุดิบจากประเทศหน่ึง ในขณะที่การประกอบ
ชิน้สวนหรอืการผลติตองอาศัยแรงงานจากประเทศท่ีมคีาแรงตํา่กวา 
เปนตน เดิมทีแตละประเทศไดมีการใชนโยบายทางดานการคา
ในการต้ังกําแพงภาษี เพื่อกีดกันสินคาท่ีนําเขามาจากประเทศอ่ืน 
เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขันกับสินคาภายในประเทศลดลง 
ทําใหเปนอุปสรรคในดานการสงออกของหลายๆประเทศ แตการ
มีเขตการคาเสรีนั้นทําใหเกิดการพึ่งพากันทางดานการคา ประเทศ
ทีส่งออกสินคาไดรบัการยกเวนภาษีหรอืไดอตัราภาษีทีต่ํา่ลง จึงสงผล
ใหสินคาท่ีสงออกไปน้ันบางชนิดอาจมีราคาถูกกวาสินคาท่ีมีอยูใน
ประเทศนําเขานั้น ๆ สงผลใหเกิดการขยายตลาดไปยังตางประเทศ 
และอีกนัยท่ีสงผลใหเกิดการแขงขันทางดานการคา ในการทํา
ขอตกลงใด ๆ ยอมตองมีฝายที่ไดเปรียบและเสียเปรียบในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอยูเสมอคะ

 หากมองในบริบทของประเทศไทยแลว ประเทศไทยมี
ความรวมมือทางการคา และมีการสงออกสินคาและบริการไปยัง
ประเทศ CPTPP อยู กอนแลว โดยคิดเปน 1 ใน 3 ของมูลคา
การสงออกท้ังหมด โดยมเีพยีง 2 ประเทศ ทีไ่ทยยงัไมเคยทาํขอตกลง
สิทธิประโยชนทางดานภาษีรวมกัน ไดแก ประเทศแคนาดา และ
เม็กซิโก จึงมีขอถกเถียงบางประเด็นในแงของความคุมคา หาก
ประเทศไทยเขารวม CPTPP แลว จะไดประโยชนจากการไดเสรี
ทางการคากับทั้งสองประเทศคุมคากับขอกําหนดหรือขอบังคับ
ที่ประเทศเราเปนฝายเสียเปรียบหรือไม ซึ่งขอตกลง CPTPP น้ี 
มีอนุสัญญาที่ชื่อวา UPOV (The International Union for the 
Protection of New Varieties of Plants) หรอืสหภาพเพ่ือคุมครอง
พันธุพืชใหม ซึ่งฉบับปรับปรุงแกไขลาสุดคือป 1991 จึงเรียกกัน
สั้น ๆ วา “UPOV 1991” ซึ่งเปนอนุสัญญาที่มีความเขมงวด และ
มีขอกําหนดท่ีวาประเทศสมาชิกสามารถนําพันธุพืชของทองถิ่นนั้น
ไปทําการวิจัยหรือพัฒนา และจดสิทธิบัตรได โดยพืชสายพันธุที่ถูก

B
วิกฤติหรือโอกาสของภาคการเกษตรและปศุสัตว� ไทย
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ตนเอง หากประเทศไทยไดเขารวม CPTPPในแงของการคา และ
การสงออกระหวางประเทศ ทั้งนี้ขอกําหนดตางๆท่ีอยูใน CPTPP 
นัน้มรีายละเอยีดท่ีมาก การอานทาํความเขาใจจงึตองอาศยัผูเชีย่วชาญ
และนกักฎหมายท่ีมคีวามรูความสามารถในการตีความรายละเอียด
ทีอ่ยูในแตละบท เนือ่งจากขอกาํหนดบางอยางมคีวามกาํกวมในเร่ือง
ของการใชภาษา ดังในหลายๆประเด็นที่ไดหยิบยกข้ึนมา จึงอาจ
ทาํใหแปลความไปในทางท่ีผดิได ทัง้นีห้ากมกีารเจรจาเกิดขึน้ กค็วร
เปนการเจรจาท่ีไทยไดประโยชนมากท่ีสดุ และเสยีประโยชนนอยท่ีสดุ 
การเจรจาขอเขารวมเปนประเทศสมาชิกนัน้ มขีัน้ตอนทีต่องดาํเนินการ
อยูหลายข้ันตอน CPTPP จึงอาจจะยังไมไดถูกกําหนดใหใชใน
ประเทศไทยในเร็ววันนี้หากไทยไดเขาเปนประเทศสมาชิก ที่สําคัญ
หากไทยขอเจรจาเขารวมแลว นั่นไมไดหมายความวาจะสามารถ
เปนสมาชิกของ CPTPP ไดเลยในทนัท ีหากประเทศสมาชิกไมเห็นดวย
กบัการเขารวมของประเทศไทย หรอืหากการเขารวมของประเทศไทย
สงผลใหเกดิผลกระทบในทางลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัประเทศสมาชิก 
ก็มีสิทธิ์ที่การขอเขารวมนั้นจะถูกยกเลิกไดเชนกัน

 ตองยอมรับวา FTA คือเครื่องมือเศรษฐกิจที่สําคัญ 
ซึ่งประเทศมหาอํานาจทางการคาและเศรษฐกิจตองการใชเปน
ชองทางในการระบายสินคาและสรางมูลคาการสงออกใหแก
ประเทศของตน การเปดการคาเสรี CPTPP ตามความตกลงแลว
ไดรวมไปถึงความตกลงในเร่ืองของแรงงานดวยเชนกัน ซึ่งหากเกิด
การจางงานแรงงานราคาตํ่าจากตางประเทศ อัตราการวางงานของ
คนในประเทศนั้น ๆ  เองอาจเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งสงผลกระทบไปท้ังหวงโซ
อุปทาน ในอีกแงหนึ่งแลว GDP ของประเทศท่ีสูงขึ้น ไมไดเปนตัว
บงชี้หมายถึงความม่ังคั่งของประชาชน CPTPP อาจชวยในเร่ือง
ของการขยายตลาดสงออกใหแกประเทศไทย แตหากผลประโยชน
ไมไดกระจายไปสูคนในประเทศอยางแทจริงแลว ความเหล่ือมล้ํา
ในสงัคมกย็งัคงเปนปญหาทีย่งัคงอยูถงึแมจะเกดิการพฒันาทางดาน
การคา แตทั้งนี้ทั้งนั้น การหยิบยกประเด็น CPTPP ขึ้นมาเผยแพร
ตอสาธารณะ เปนโอกาสที่ทําใหประชาชนเกิดความตื่นตัวในการ
หาความรู สรางความเขาใจ และแสดงความคิดเห็นในแงมุมที่จะ
ทําใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศในอนาคต

รูปท่ี 1 ประเทศสมาชิก CPTPP ป�จจุบัน

พฒันาขึน้มาใหม เกษตรกรสามารถเก็บและใชเพือ่ประโยชนสวนตวัได 
แตไมสามารถนํามาทําการผลิตเพื่อการคาได นั่นจึงเปนความกังวล
ของผูทีเ่กีย่วของ หรอืผูทีม่สีวนไดสวนเสยี วาอาจจะสงผลใหตนทุน
การผลิตภาคการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และสงผลตอ
ราคาสินคาในอนาคต เนื่องจากเกษตรกรตองซื้อเมล็ดพันธุที่อยู
ภายใตการคุมครองโดย UPOV เพือ่ทาํการเพาะปลูก ทัง้นีข้อกาํหนดนี้
ไดมีการวิพากษวิจารณในแงมุมที่หลากหลาย เชน เมล็ดพันธุพืช
เดิมที่เกษตรกรใชในการเพาะปลูก หรือที่ถูกพัฒนาสายพันธุโดย
หนวยงานของภาครัฐมาแตเดมินัน้ ไมถอืวาอยูภายใตกฎของ UPOV 
เกษตรกรจึงยังสามารถใชเมล็ดพันธุนั้นไดเหมือนเดิม ซึ่งหากมอง
ในมมุนีแ้ลว กเ็รียกไดวาในวกิฤตหิรอืความกังวลของหลาย ๆ คนนัน้ 
ก็ยังมีโอกาสซอนอยู นั่นหมายถึง นักวิจัยและนักปรับปรุงพันธุพืช
ของไทย เมือ่พฒันาสายพนัธุใดๆทีใ่หผลผลติทีด่ขีึน้มาแลว กส็ามารถ
จดสิทธิบัตรไดเชนกัน

 ในดานปศสุตัว หากเปดการคาเสรกีบักลุมประเทศ CPTPP แลว 
ประเทศไทยอาจมีความสามารถในการแขงขนัทีต่ํา่และไดประโยชน
คอนขางนอยเมือ่เทยีบกับประเทศท่ีสงออกเน้ือสกุรเปนหลกั อยางเชน 
ประเทศแคนาดา ที่เปนประเทศผูสงออกเน้ือสุกรเปนอันดับตน ๆ
ของโลกอีกทั้งการผลิตสุกรในประเทศไทย เปนการผลิตเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศเปนหลัก และมีตนทุนในการผลิตสูงกวา
ประเทศท่ีสงออกกวาเทาตวั ซึง่หากจะมองในมุมมองของผูบรโิภคแลว 
การเปดเสรีการคาเปนการเพ่ิมทางเลือกใหผูบริโภค ทั้งในแงของ
ราคาและคุณภาพ แตหากมองในฐานะผูผลิตหรือเกษตรกรแลว 
การเขารวม CPTPP อาจทําใหเกิดการเพิ่มปริมาณการนําเขาสินคา
ปศุสัตว ผลกระทบกับเกษตรกรรายยอยที่มีความสามารถในการ
แขงขนัทีต่ํา่เน่ืองจากตนทนุในดานการผลติทีส่งูนอกจากน้ี การเขารวม 
CPTPP จะทําใหเกิดการดึงดูดนักลงทุนจากประเทศสมาชิกเขามา
ลงทุนภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะภาคบริการ ซึ่งเปน
รายไดหลักของประเทศ แตการเปดเสรีในธุรกิจบริการ อาจทําให
เกิดการเสียรายไดของภาคธุรกิจบริการทองถ่ิน เนื่องจากการเปด
โอกาสใหเขามาลงทุนของนักลงทุนตางชาติ ซึ่งก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ผูประกอบการจะตองมีการปรับตัว พัฒนาขีดความสามารถของ
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12) การเข�าเมอืงชัว่คราวสําหรบันกัธุรกิจ; 13) บรกิารโทรคมนาคม; 14) พาณชิย�อเิลก็ทรอนกิส�; 15) การจดัซือ้จดัจ�างโดยรฐั; 16) นโยบายการแข�งขนั; 

17) รัฐวิสาหกิจ; 18) ทรัพย�สินทางป�ญญา; 19) แรงงาน; 20) สิ่งแวดล�อม; 21) ความร�วมมือและการเสริมสร�างความสามารถ; 22) ความสามารถ
ในการแข�งขันและการอํานวยความสะดวกด�านธุรกิจ; 23) การพัฒนา; 24) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม; 25) ความสอดคล�องด�านกฎระเบียบ; 

26) ความโปร�งใสและการต�อต�านคอรัปชั่น; 27) บทบัญญัติด�านการบริหารและสถาบัน; 28) การระงับข�อพิพาทระหว�างรัฐ; 
29) ข�อยกเว�นและบทบัญญัติทั่วไป; 30) ข�อบทส�งท�ายซึ่งบทที่เป�นที่ถกเถียงมากที่สุดในบรรดาหมู�นักวิชาการและเกษตรกรไทยคือ บทที่ 18 

ที่เก่ียวข�องกับเรื่องทรัพย�สินทางป�ญญาและการคุ�มครองลิขสิทธิ์ด�านเมล็ดพันธุ�ตามอนุสัญญา UPOV1991 และสิทธิบัตรยา 
(Compulsory Licensing: CL)
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ฮือฮา!ตรวจพบ “พยาธิตัวตืด18 เมตร” ยาวท่ีสุดในไทย 
ครั้งแรกในรอบ 50 ป� 
- เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2564 ทีมนักวิจัยศูนยวิจัยปรสิต สํานักวิชา
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา ไดตรวจพบพยาธิตัวตดื ขนาดความยาว 18 เมตร 
จากผูปวยชายอายุ 67 ป ชาว จ.หนองคาย ซึ่งมีพฤติกรรมชอบ
รบัประทานเน้ือววัดบิ ลาบ กอย สะสมมายาวนานกวา 47 ป นับเปน
การคนพบพยาธิตัวตดืลําตัวยาวท่ีสุดในประเทศไทย ครัง้แรกในรอบ 
50 ป (ขาวชอง PPTV HD 38 March 22, 2021 รายการขาว 
เท่ียงทันขาว)

อ.สพ.ญ.ศศิโสภิณ ไชยลังการณ�
ภาควิชาชีวศาสตร�ทางสัตวแพทย�และสัตวแพทย�สาธารณสุข 

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : sasisophin.c@cmu.ac.th

กิน “เนื้อดิบ” อันตรายอยางไร

 พยาธิตัวตืดเปนพยาธิตัวแบนในกลุ มของ Cestodes 
มลีกัษณะแบน เปนปลองตอกนัยาวคลายเสนบะหมีท่ัง้เสนเลก็ เสนใหญ 
เสนยาว และสัน้ และเนือ่งจากพยาธิชนดิน้ีมลีกัษณะแบนยาวคลายเทป 
จึงมีชื่อเรียกกันทั่วไปวา “Tapeworms” พยาธิตัวตืดที่เปนปรสิต
ในคนมอียูหลายชนิด โดยชนดิทีพ่บไดคอนขางบอย ไดแก พยาธติดืหมู 
(Taenia solium) พยาธิตืดวัว  (Taenia saginata) ลักษณะทั่วไป 
คือลําตัวแบนคลายแถบริบบิ้น แบงเปนปลอง ขนาดยาวต้ังแต 
ไมกีเ่ซ็นตเิมตร จนถงึหลายเมตร พยาธติวัตดืทัง้ตัวเรียกวา (รปูที ่2)  

strobila ซึ่งแบงเปนสวนที่สําคัญ 3 สวน ไดแกสวนหัว (scolex) 
ซึ่งมีอวัยวะสําหรับเกาะเรียกวา sucker บางชนิดจะมีตะขอเล็ก ๆ 
(hook) สวนคอ (neck) เปนบรเิวณท่ีจะเจริญตอไปกลายเปนสวนปลอง 
(segment หรือ proglottid) ซึ่งแบงเปน 3 ชนดิ ไดแก ปลองออน 
(immature segment), ปลองแก (mature segment) และปลองสุก 
(gravid segment) พบพยาธิตัวแกไดในลําไสของคนและสัตวที่มี
กระดูกสันหลัง พยาธิชนิดนี้ไมมีระบบทางเดินอาหาร แตมีระบบ
ขับถายและระบบประสาท นอกจากน้ียังมีระบบสืบพันธุซึ่งเมื่อ
เจริญเติบโตเต็มท่ีแลวในแตละปลองจะมีอวัยวะสืบพันธุเพศผู และ
เพศเมียอยูรวมกัน

 มนุษยติดตอโดยการกินตัวออนระยะ “cysticercus” 
(รูปที่ 3) ซึ่งพบไดในเนื้อหมูหรือเนื้อวัวดิบที่เรียกวาพยาธิเม็ดสาคู 
และหากพยาธิเจรญิเตบิโตกลายเปนตวัเตม็วยัภายในลาํไส ไขพยาธิ
ก็จะออกมากับอุจจาระ เรียกวาโรคพยาธิตัวตืด (Taeniasis) แตถา
หากมนุษยกิน “ไขพยาธิ” เขาไป และไขเจริญเติบโตตอไปเปน 
cysticercus แลวไปฝงตัวอยูตามเนื้อเยื่อตาง ๆ  ภายในรางกาย
ทําใหเกิดโรคที่เรียกวาโรคซิสตพยาธิตืดหมู (cysticercosis) ซึ่งพบ
ไดเฉพาะพยาธิชนิด Taenia solium เทานั้น

รปูท่ี 1 ภาพจากข�าวช�อง PPTV HD 38 March 22, 2021 รายการข�าว 
เที่ยงทันข�าว เป�นภาพของพยาธิตัวตืดที่ถ�ายออกมากับอุจจาระ

รูปท่ี 2 ภาพพยาธิตัวตืด strobila, ส�วนหัว (scolex), 
ส�วนคอ (neck) เป�นบริเวณท่ีจะเจริญต�อไปกลายเป�นส�วนปล�อง 

(segment หรือ proglottid)

 นอกจากขาวขางตนน้ียังมีขาวเกี่ยวของกับพยาธิตัวตืด
ในโลกโซเชียลอีกหลายขาวรวมท้ังขาวหนุมตากลองถายคลิป
ถายพยาธิตัวตืดที่ออกมากับอุจจาระของตนเอง โพสตลงเฟชบุก 
และเปนขาวในทุกชองขาวโทรทัศน กระตุนความอยากรูวาพยาธิ
ตัวตืดติดไดอยางไร         
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รูปท่ี  3 ภาพตัวอ�อนระยะ cysticercus 
(http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/clinical-signs-

photos.php?name=taenia)

 โรคซิสตพยาธิตืดหมู (cysticercosis) เปนตัวออนของ
พยาธิอยูในถุงหุม ซึ่งสามารถฝงตัวตามอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย 
โดยการติดตอเกิดได 3 ทาง ไดแก
 1. รับประทานอาหารท่ีปนเปอนไขพยาธิตืดหมู ซึ่งมักพบ
ไดในพืชผักสดที่ลางไมสะอาด หรือที่ไดรับการรดน้ําที่ปนเปอน
อจุจาระท่ีมไีขพยาธ ิการใชอจุจาระมนุษยเปนปุย ตลอดจนไขพยาธิ
อาจปนมากับนํ้าประปา และปนเปอนในดินที่ใชในการเพาะปลูก 
หรือจากมือของผูปรุงอาหารท่ีไมสะอาด (ลางกนแลวมาทําอาหาร) 
เมื่อไขถึงกระเพาะจะถูกยอยโดยน้ํายอย Pepsin ทําใหผนังไขแตก 
ตัวออนออกจากไขโดยการไชผานผนงักระเพาะอาหารเขาหลอดเลือด 
ทอน้ําเหลือง และกระจายฝงไปตามอวัยวะตาง ๆ เชน กลามเนื้อ 
สมอง ผวิหนงั และตา ตวัออนนีจ้ะฝงตวัสรางผนงัหุมเปนถงุนํา้ (cyst) 
จึงเรียกภาวะน้ีวา cysticercosis
 2. การขยอนเอาปลองแกจัดที่อยูในลําไสเล็กของตนเอง
ยอนกลับเขามาในกระเพาะ
 3. การใชมอืลางกน ทาํใหไขพยาธจิากอจุจาระติดนิว้มอืได 
หากไมลางมือกอนการรับประทานอาหาร อาจทําใหไขพยาธิเขาไป
ในปาก และเขาไปในรางกายตอไปได 
 อาการระยะแรกน้ันมักไมมีอาการ เมื่อมีพยาธิสะสมมาก
เปนระยะเวลานานจึงจะแสดงอาการ ถาเปนโรคพยาธติวัตดืในลาํไส
โดยท่ัวไปจะไมมีอาการรุนแรง เพียงแตเวลาถายอุจจาระจะมีปลอง
พยาธิคลายเสนบะหมี่หรือกวยเต๋ียวหลุดออกมาเปนทอน ๆ เปน
ครั้งคราว บางรายอาจมีอาการหิวบอย กินจุแตผอม ออนเพลีย 
นํ้าหนักลด อาจมีอาการปวดทอง ทองอืด คลื่นไสอาเจียน หรือถาย
อุจจาระบอย การตรวจอุจจาระ ดวยกลองจลุทรรศน จะพบไขของ
พยาธิตัวตืด
 แตถากินไขของพยาธิตืดหมูเขาไป จะเกิดมีตุมซิสต ขนาด
เทาเมด็ถัว่เขยีวกระจายอยูใตผวิหนงัทัว่รางกาย ถาไปอยูในตา เรยีกวา 
โรคซิสตพยาธิตืดหมูในตา (ocular cysticercosis) อาจทําใหเยื่อ
ตาขาวอักเสบมานตาอักเสบ ประสาทตาอักเสบ อาจทาํใหตาบอดได 
ถาไปอยูในสมอง เรียกวา โรคซิสตพยาธิตืดหมูในสมอง (cerebral 

cysticercosis) อาจทําใหมีอาการชักแบบ ลมบาหมู แขนขาเปน
อมัพาต มอีาการทางจิตประสาท หรอืปวดศีรษะ คลืน่ไส อาเจยีนได
 เนือ้สตัวเปนสิง่ท่ีมปีระโยชน สามารถนาํมาประกอบอาหาร
ไดหลากหลายชนิด ถงึแมวาเนือ้สตัวจะมปีระโยชนมากเพยีงใดกต็าม 
แตหากไมรูจกัเลอืกซ้ือหรอืพถิพีถินัในการบริโภคแลว อาจกอใหเกดิ
โรคได ในปจจุบันการบริโภคเนื้อสัตวดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ จัดเปน
ปญหาดานสุขาภิบาลอาหาร โดยสาเหตุสําคัญเกิดจากพฤติกรรม 
ความเช่ือ และวฒันธรรมในการบริโภคอาหารท่ีไมถกูตอง โดยเฉพาะ
อยางยิง่พบมากในประชาชนภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และภาคเหนือ 
การบริโภคเนื้อสัตวดิบ เชน เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อปลา หรือแมกระทั่ง
การกินผักดิบโดยไมมีการทําความสะอาดอยางถูกตอง การใชมือ
ไมสะอาดหยิบอาหารรับประทานลวนเปนสาเหตุทาํใหเกิดโรคพยาธิ 
 จากรายงานการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของ
ประเทศไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2546 พบวา ครัวเรือนสวนใหญ มีการ
บรโิภคอาหารสุก ๆ  ดบิ ๆ  (รอยละ 36.5) มสีมาชกิบางคนในครัวเรอืน
บรโิภคอาหารสุก ๆ  ดบิ ๆ  (รอยละ 30.5) และสมาชกิทุกคนในครัวเรอืน
บริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ (รอยละ 33.0) โดยพบวาครัวเรือน
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืมจีาํนวนครวัเรอืนทีส่มาชิกทกุคนบรโิภค
อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ มากที่สุด (รอยละ 47.9) รองลงมาคือภาคใต 
(รอยละ 31.5) ภาคเหนือ (รอยละ 22.5) และภาคกลาง (รอยละ 
19.1) ครัวเรือนที่บริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ สวนใหญเปนครวัเรือน
ในชนบท (รอยละ 35.5) ในขณะท่ีครัวเรือนในเขตเมืองไมบริโภค
อาหารสุก ๆ  ดิบ ๆ  รอยละ 46.1 (กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย 
กองโภชนาการ, 2549) 
 มรีายงานเก่ียวกบั โรคพยาธติวัตดื (Taeniasis) และ โรคซสิต
พยาธิตืดหมู (cysticercosis) ในป 2005 มีความชุกตํ่าในเกือบ
ทกุสวนของประเทศ ความชุกของทัง้ประเทศ (2000-2005) ตํา่กวา 1% 
พบความชุกสูง (5.9%) ในชาวบาน 1,450 คน จาก 30 หมูบาน
ในภาคเหนือ และจากตวัอยางอจุจาระ 1,233 ตวัอยาง จาก 19 จงัหวดั
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื (2.8%) เปนพยาธชินดิ Taenia saginata 
 ปญหาของการติดพยาธจิากเนือ้ เกดิข้ึนซํา้ไปมาหลายคร้ัง 
สาเหตุจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบางพ้ืนที่ที่กินอาหาร
ท่ีไมสุก โดยบางครั้งเกิดจากการกินอาหารไมสุกอยางตั้งใจ แตบาง
ก็เกิดจากการกินไมสุกโดยรูไมเทาทัน ปจจัยท่ีทําใหเกิดการติดเชื้อ
จากการบริโภคเนือ้ดบิมาจากการท่ีสตัวถกูเล้ียง หรอืชาํแหละในสภาวะ
ที่เสี่ยงตอการติดเช้ือ การประกอบอาหารท่ีไมสุกพอ จากอุปนิสัย
การบรโิภคของคนไทยในภาคเหนือท่ีนยิมบรโิภคอาหารสุก ๆ ดบิ ๆ 
ประเภทลาบ ลู หรือแหนม จึงมีโอกาสเกิดโรคนี้ไดสูง บางคนเลย
เอาไปเปนหลกัวาถาเนือ้หมหูัน่ออกมาไมเหน็เมด็สาคแูสดงวาปลอดภัย 
ซึ่งเปนความเขาใจท่ีผิด เพราะเม่ือปรุงอาหารทําเปนลาบ และมี
เลือดปน เม็ดสาคูจะกลืนไปกับเนื้อหมูทําใหสังเกตไมได 
 ทายสดุนีป้ระชาชนควรจะมีความรู และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
การกิน โดยการสรางพฤติกรรมงาย ๆ โดยเลือกรับประทานเฉพาะ
เนื้อสัตวที่ปรุงสุกเทานั้น ควรเลิกพฤติกรรมการรับประทานเน้ือหมู
เเละเนือ้สตัวอืน่เเบบสกุ ๆ ดบิ ๆ ลางผกัใหสะอาด ลางมอืใหสะอาด
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กอนรับประทานอาหาร ถายลงสวมทุกครั้ง และที่สําคัญจะตอง
ปลูกฝงพฤติกรรมนี้ใหกับลูกหลานไดปฏิบัติใหติดเปนนิสัยไปจนโต  
เนื่องจากสาเหตุสวนหนึ่งอาจเปนเพราะวัฒนธรรม ของชุมชนทาง
ภาคเหนือที่ปฏิบัติสืบตอกันมา ดังนั้นการแกไขจะตองอาศัยการมี
สวนรวม ทั้งบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชนตางๆในการสรางความ
ตระหนัก จริงจังและตอเน่ือง จนเกิดเปนพฤติกรรมการปฏิบัติตัว
ในการรับประทานอาหารในแบบอยางที่ดีถูกตองถาวรตอไป
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