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อันตรายจากการใช้ยารักษาโรคพยาธิในเลือดโคเกินขนาด

โรคจงอยปากและขน (Beak and feather disease) ในนกแก้ว

อาการชักและโรคลมชักในสุนัข

เอทีเค (ATK) … ไม่ได้มีแค่ในโควิด-19

เล้ียงม้าต้องถ่ายพยาธิหรือไม่...มาหาคําตอบไปด้วยกัน

น้องปลาบวมน้ําเกล็ดต้ัง (Dropsy)
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* หมายเหตุ สําหรับภาพสีของแตละ
   บทความสามารถติดตามไดที่นี่ครับ

 สวัสดีปเสือที่เริ่มตนดวยภาวะคุกคามจาก
โรคระบาดในปศุสตัวทีส่งผลกระทบตอความเปนอยู
ของคนในประเทศ โดยเฉพาะสุกรที่สงผลกระทบ 
จนเปนวาระสาํคญัในระดบัประเทศทีร่ฐับาลตองเขา
ใหความชวยเหลือ ซึ่งก็ตามที่กรมปศุสัตวไดชี้แจงไว
ตองใชเวลาในการแกไข ดังนั้นผูบริโภคคงตองปรับตัวกันไปอีกระยะ 
 พนจากปญหาท่ีพบในสุกร ในวงการสัตวเค้ียวเอ้ืองโดยเฉพาะกรมปศุสัตว 
คณะสัตวแพทยศาสตร ในสังกดัมหาวิทยาลัย และเกษตรกรผูเลีย้งก็คงตอง
เริม่ตนหาวิธกีารปองกนัเพ่ือไมใหเกดิปญหาซาํรอย สาํหรบัผูบรโิภคเน้ือโคขุน
ทีม่ตีนกาํเนดิจากปญหาโรคลัมป สกนิ ซึง่ถอืเปนโรคระบาดสําคญัในโคเชนกนั
 หลังจากปลายปมีโรคโควิด-19 สายพันธุ Omicron เขามา ซ่ึงมีความ
รนุแรงไมมาก จนทาํใหรฐับาลมกีารประกาศใหมกีารเปดกจิการทีเ่กีย่วของกับ
การทองเท่ียว เราจึงไดยินคําวา เอทีเค (Antigen test kit; ATK) กันมากขึ้น 
แตตองบอกใหทราบวาช่ือ ATK ดังกลาวไมไดหมายถึง เฉพาะ โรคโควิด-19 เทาน้ัน 
โรคติดเช้ืออ่ืนๆ ก็สามารถมีชุดตรวจน้ีไดเชนกัน ในฉบับน้ีจึงมาชวยช้ีแจงให
ผูอานไดรบัทราบกนั บทความเกีย่วกบัสตัวเลก็มาทาํความเขาใจเกีย่วกบัโรค
ลมชักในสุนัขกัน ผูเลี้ยงนกสวยงามเรามาสรุปเรื่องโรคจงอยปากและขน
เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีมากข้ึนเก่ียวกับโรคและวิธกีารตรวจโรค โรคบวมนาํ
เกลด็ต้ังในปลาสวยงามทีผู่เลีย้งปลานาจะเคยมปีระสบการณกนัมา คณุหมอเคน 
(คทาวชัร) ไดมาชวยเขยีนถายทอดประสบการณทีม่คีวามนาสนใจ โรคพยาธิ
กับการจัดการในมาและโคตองมีขอคํานึงอยางไร นอกจากนี้ตองมาติดตาม
บันทึกการเดินทางของหมอรักษาชางในปาที่คุณหมอไดถายทอดออกมา
 ณ ตอนนี้สถานการณโรคระบาดท่ีพบโรคโควิด-19 ในมนุษย และ
โรคระบาดในสัตวตางๆ เริม่เห็นเปนรปูเปนรางแลววาลกัษณะเช้ือ การเกิดโรค 
การปองกนัหรอืการจดัการเพือ่ควบคมุโรคตองทาํอยางไร ทาํใหพวกเราเริม่
ขยับมาใชชีวิตตามปกติ (แบบ new normal) ไดมากขึ้น อยางไรก็ตาม
ในความคดิเหน็สวนตวัในปนี ้(พ.ศ.2565) การเอาตวัรอดจากสภาวะเศรษฐกจิ 
และปญหาขาวยากหมากแพงที่จะเกิดขึ้นตามมาจะเปนเชนไร ยังเปนเรื่อง
ทาทายอยูไมนอย...
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 ในสถานการณวกิฤตโควิด 19 สงผลใหชางและคนเล้ียงชาง
เกอืบท้ังหมดทีอ่ยูในกงลอของธรุกจิทองเทีย่ว ตองเดนิทางยายกลบั
สูบานเกดิเมอืงนอนของตน ดวยคาํพดูทีว่า “กลบับานดกีวา อยางนอย
ก็ไมตองไปซื้อขาวใครเขากิน” และแนนอนวาการเดินทางกลับบาน
ก็ไมใชเร่ืองงายสําหรับทุกครอบครัว บางเปนคนดอย (ชาติพันธุ) 
บางเปนคนเมอืง (คนภาคเหนือ) บางเปนคนอสิาน สดุทายเปาหมาย
ของทุกคนก็คือการเดินทางกลับสูบานเกิดอันเปนที่พักพิง และนั่น
ก็คือจุดเริ่มตนของเร่ืองราวทั้งหมดที่เราจะพูดถึงกันในคร้ังนี้

 อยางที่ทุกทานทราบกันวา ชางเปนสัตวบกที่มีขนาดใหญ
ทีส่ดุในโลก สิง่ทีต่ามตดิมากบัการยายชางกลบัสูบานเกดิกค็อือาหาร
ที่เหมาะสมท้ังคุณภาพและปริมาณและปญหาที่เราพบในการให
บรกิารสขุภาพชางในพ้ืนทีห่างไกลลวนแตเปนสาเหตทุีม่าจากอาหาร
เปนสวนใหญ “หมอครับชางผมมันซึม ไมยอมกินนํ้าอาหาร ทอง
กเ็ริม่กาง และลมตวัลงนอนแลวครบั” หลงัเสยีงจากปลายสายจบลง 
ทีมหมอของเราก็จะมีเวลาเตรียมตัวกอนจะออกไปทําการรักษา
ประมาณ 1 ชั่วโมง สวนใหญแลวเรามักจะใหความสําคัญกับปญหา
ทองอืดในชางไวที่อันดับตน ๆ เนื่องจากหากชางไมไดรับการรักษา
ที่ทันทวงที จะทําใหอาการทรุดลงอยางรวดเร็ว หากโชคดีเขาขาง
ทีมหมอของเรา ก็อาจจะเปนการเดินทางในระยะส้ัน ๆ ใชเวลาราว 
1 ชั่วโมงเศษก็จะถึงตัวชางปวย แตในบางคร้ังทีมหมอของเราก็ตอง
บกุปาฝาดงกนัไปไกลเปนเวลาเกือบครึง่วนัโดยยงัตองทาํงานแขงกับ
เวลาท่ีบีบเขามาอยางกระชั้นชิด เหตุการณหนึ่งที่จําไดดี ชางพลาย
เชอืกนงึอาศยัอยูทีห่มูบานแมอมลาน จงัหวดัแมฮองสอน หากเดินทาง
โดยใชเสนทางปกติก็จะใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง จนถึงตัวชาง 
แตโชคกลับไมเขาขางเรา เสนทางหลักทางเดียวที่ใชในการเดินทาง

น.สพ.ศิริพัฒน์ คํามีศรี

ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : aniloverspat@gmail.com
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ช้างหายป่วยเราดีใจ

ช้างท้องอืดหรือเสียดท้องกันที ทีมหมอก็ต้องช่วยกันล้วง

เป็นเรื่องปกติ

สัญจรกลับถูกดินถลมทับ เสนทางถูกตัดขาด ทําใหเราตองเดินทาง
ออมเขาทางอําเภอแมลานอย ในภารกิจครั้งนั้นทีมหมอของเราเร่ิม
ออกเดินทางกันตั้งแตชวงเวลา 8 โมงเชา หลังจากไดรับแจงจาก
เจาของชางในชวงเวลาประมาณตี 3 ซึ่งในวันนั้นเราใชเวลาในการ
เดินทางทั้งสิ้นรวม 8 ชั่วโมง ภาพการเดินทางในวันนั้นยังเปนภาพ
ที่นาจดจําสําหรับทีมของเรา เนื่องดวยความยากลําบากของการ
เดินทางเขาไปยังจุดท่ีชางปวย โดยสุดทายชางก็ไดรับการรักษา
อยางทันทวงที
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 ในชวงกอนวกิฤตโควิด 19 ชางเกอืบทกุเชอืกในธรุกจิทองเท่ียว
จะไดรบัการดูแลรกัษาพยาบาลเปนอยางดีจากหนวยงานภาครัฐกด็ี 
หนวยงานภาคเอกชนก็ดี หรือการดูแลกันเองภายในก็ดี ลวนแลว
แตสามารถเขาถึงการรักษาไดอยางรวดเร็ว เปนที่สังเกตไดวาชาง
แมจะเดนิทางกลบัไปยงับานเกดิเมอืงนอนของตนเอง แตชางกย็งัคง
ตองการการดูแลเชนเดมิ ดงันัน้การออกใหบรกิารสขุภาพชางในพืน้ที่
หางไกลยิ่งเปนสิ่งสําคัญในภาวะวิกฤตนี้

 การเดินทางอีกครั้งหนึ่งที่ถือวาเปนความทาทายและตอง
แขงกับเวลาก็คือการเคลื่อนยายชางจํานวน 5 เชือก จากอมกอยไป
รกัษายังโรงพยาบาลชาง ศนูยอนรุกัษชางไทยจงัหวดัลาํปาง หากใคร
ยังจํากันไดชวงราวเดือนมีนาคม 2564 จะมีขาวที่พูดถึงชางที่สัมผัส
กบัสารเคมีในการกําจดัวชัพชืตามหนาสือ่ออนไลน ในครัง้นัน้ทมีงาน
ของเราไดรับแจงในชวงสายของวันกอนไดจัดเตรียมเวชภัณฑ และ
ออกเดินทางกันเกือบจะทันทีที่ไดรับแจง การเดินทางแมจะไมได
ยากลําบากมากเทาไหร แตกบัระยะทาง 200 กวากโิลเมตร ซึง่เกอืบ
คร่ึงของการเดินทางเปนการลัดเลาะไปตามไหลเขา ใชเวลารวม
เกือบ 10 ชั่วโมง กวาจะเขาไปถึงตัวชางได ซึ่งในภารกิจครั้งนั้น
กวาจะเคลือ่นยายชางไดทัง้หมดก็ใชเวลาเกือบ 2 วนั โดยทีช่างทุกเชอืก
ปลอดภัยดี และสิ่งที่นาตื่นเตนในการเคล่ือนยายชางในคร้ังนั้นก็คือ
การไดพบชางปาตัวเปน ๆ ที่อาศัยอยูบริเวณผืนปาอมกอยอีกดวย

 หลายคนอาจสงสัยวาการเดินทางออกใหบรกิารสขุภาพชาง
ในเขตพ้ืนท่ีหางไกล เดนิทางกันไกลขนาดน้ี เราเดินทางโดยใชพาหนะ
อะไร และในรถของเรามีอะไรกันบาง หลัก ๆ ทางศูนยเราจะมีรถ
ประจาํการอยู 2 คนั โดยหมอ ๆ  ในศนูยจะเรยีกช่ือเลนวา “นองเทา” 
กับ “นองขาว” โดยนองเทาไดรับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และนองขาวไดรับการสนับสนุนจาก 
Asian Elephant Support (AES) โดยเวชภัณฑในรถก็จะเปน
เวชภณัฑพืน้ฐานสําหรบัการรกัษาอาการปวยของชางเบือ้งตน ไมวา
จะเปนอุปกรณทําแผล อุปกรณเก็บตัวอยาง และยารักษาโรคใน
ระบบตาง ๆ หากมกีารแจงลวงหนาและพอจะคาดการณไดวาตองใช
เวชภัณฑชนิดไหนเปนพิเศษก็จะมีการจัดเตรียมเพ่ิมเติมกอนการ
ออกเดินทางในทุกครั้ง

เมื่อช้างเดินทางกลับมาอยู่ในหมู่บ้านก็ได้กลับมารวมกลุ่ม

ครอบครัวอีกครั้ง

ช้างป่าตัวเป็น ๆ ท่ีโผล่ออกมาขณะท่ีทีมหมอกําลังปฏิบัติงาน

หลังผ่านมา 6 เดือน ช้างทุกเชือกหายเป็นปกติแล้ว

ภาพข่าวจากการออกพ้ืนที่ปฏิบัติงานในครั้งนั้น
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น้องเทาและน้องขาวขณะออกปฏิบัติงานพร้อมกัน

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ด้านช้างขณะปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง

หลังรถจะมีอุปกรณ์พร้อมสําหรับการปฏิบัติงาน

 อีกหน่ึงสิ่งที่ขาดไมไดและถือเปนกําลังหลักในการดูแล
สขุภาพชางในพืน้ทีห่างไกลก็คอืผูชวยสตัวแพทยดานชางท่ีผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูชวยสตัวแพทยดานชาง หรอืหลกัสตูรพยาบาลชาง
ขัน้กาวหนา โดยปจจบัุนคาดวามีผูผานการอบรมแลวทัง้สิน้รวมกวา 
100 คน ซึง่จะทาํหนาทีใ่นการเปนไมเปนมอืในการใหการดแูลชางปวย
กอนที่ทีมหมอจะเขาไปถึง ผานการใหคําปรึกษาไมวาจะเปนการ
โทรศัพท รูปถาย หรือวีดิโอคอล เพื่อทําใหเกิดความคาดเคล่ือน
ในการวินิจฉัยและสื่อสารนอยที่สุด เรายังพบอีกดวยวาการมีผูชวย
สตัวแพทยดานชางชวยทาํใหคณุภาพชวีติและสขุภาพของชางในพืน้ที่
หางไกลดีขึ้น เน่ืองจากผูที่เขามาอบรมในหลักสูตรดังกลาวเปนคน
ทีอ่ยูใกลชดิกับชางและคนในชุมชน ซึง่เปนผูทีม่คีวามสามารถในการ
สื่อสาร และเปนศูนยกลางของคนเล้ียงชางในชุมชน ทําใหสามารถ
ถายทอดความรูและผลักดันเรื่องตาง ๆ ภายในชุมชนไดเปนอยางดี 
เรียกไดวาผูชวยสัตวแพทยดานชางถือเปนกําลังสําคัญในการดูแล
สุขภาพชางในพื้นที่หางไกลอีกแรงหนึ่งดวย

 ทายท่ีสุดในนามของคลินิกชางเคลื่อนที่ ศูนยสุขภาพชาง
และสัตวปา โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเชียงใหม ยังคงยืนยัน
ในการออกแวะเย่ียมเยียน และ ดแูลสขุภาพของชางในจงัหวดัเชยีงใหม
และพื้นที่ใกลเคียง รวมท้ังกรณีการเจ็บปวยฉุกเฉิน ในชวงวิกฤตนี้ 
และ พรอมท่ีจะเปนกําลังใจและอยูเคียงขางชางทุกเชือก และ
ผูดูแลชางทุกทาน ทั้งนี้ผูที่ตองการสนับสนุนคายาในการรักษาชาง
ในภาวะวิกฤตเิชนนี ้สามารถบริจาคไดที ่ศนูยสขุภาพชางและสัตวปา
โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งนี้ขอความกรุณาแจง 
ชือ่ ทีอ่ยู เพือ่ใชในการออกใบเสร็จ และ สามารถใชในการหักลดหยอน
ภาษีไดตามระเบียบของราชการ

ชื่อบัญชี โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(ศูนยสุขภาพชางและสัตวปา)

ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เลขที่บัญชี 667-446063-8

โทรศัพท: 082-1934457, 053-948097
Facebook: https://www.facebook.com/EREC.CMU/
Website: https://www.asianelephantresearch.com/
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สพ.ญ.ชลิตา ใจนนถีย์

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chalita.j@cmu.ac.th

เอทีเค (ATK) … ไม่ได้มีแค่ในโควิด-19

รูปที่ 1 ตัวอย่างเอทีเคที่ใช้ในการตรวจโรคโควิด-19 

โดยใช้หลักการ Lateral flow immunoassay

ทิศทางการไหลของส่ิงส่งตรวจจะเคล่ือนท่ีจากช่องโหลดตัวอย่าง 

(Sample pad) ไปจนถึงแผ่นดูดซับ (Absorption pad)

ซึ่งทําหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของส่ิงส่งตรวจและดูดซับ

ปริมาตรส่วนเกินเพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับของส่ิงส่งตรวจ

 เมือ่พดูถงึชดุตรวจเอทีเค (ATK) ผูอานหลายๆ ทานอาจนกึถงึ
ชดุตรวจท่ีใชในการตรวจหาการติดเชือ้โคโรนาไวรัส (SARS-CoV-2) 
ทีก่อใหเกดิโรคโควดิ-19 ซึง่เปนโรคระบาดท่ีทัว่โลกกาํลงัใหความสําคญั
อยูในขณะนี ้เน่ืองจากสงผลกระทบท่ีรายแรงตอทางดานสาธารณสขุ 
รวมถึงสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ซึ่งใน
ความเปนจรงิแลวน้ัน ชดุตรวจเอทีเค เปนคําเรียกทีใ่ชเรยีกชดุตรวจ
แบบรวดเร็วหรือ Rapid test โดยมีชื่อเต็มวา Antigen test kit 
หรอืท่ีเราเรียกกนัจนคุนชนิวา “ATK” หากจะอธิบายแบบงายๆ แลว 
เอทีเคถือวาเปนชุดทดสอบ Rapid test ชนิดหนึ่งน่ันเอง ซึ่งชื่อ
เอทีเคนี้ไมไดเจาะจงใชแตเพียงกับโรคโควิด-19 เทานั้น หากแต
ยังรวมถึงชุดทดสอบการติดเชื้ออื่นๆ ที่ใชหลักการในการตรวจหา
แอนติเจน (Antigen) หรือสารกอภูมิตานทานท่ีเปนสิ่งแปลกปลอม
ที่เมื่อเขาสูรางกายแลวรางกายทําปฏิกิริยาโดยการสรางภูมิคุมกัน
ทีเ่รยีกวา แอนตบิอด ี(Antibody) ขึน้มาเพือ่ตอสูกบัสิง่แปลกปลอมน้ัน

การตรวจหาการติดเช้ือเบื้องตน โดยใชชุดตรวจแบบ
รวดเร็วนั้น แบงออกเปน 2 ประเภทหลักคือ
 1) Rapid antigen test ซึง่เปนการทดสอบเพ่ือหาแอนตเิจน
หรือโปรตีนของเชื้อกอโรค เชน การทดสอบหาแอนติเจนท่ีทําให
เกิดโรคโควิด-19 เปนการทดสอบเพ่ือหาวารางกายของผูปวยนั้น
มีเชื้อโคโรนาไวรัสหรือไม เปนตน โดยตัวอยางสิ่งสงตรวจในการ
ทดสอบเพ่ือหาสารกอภูมิตานทานนั้น จะเปนสิ่งสงตรวจท่ีมาจาก
อวัยวะหรือระบบที่เปนเปาหมายของเช้ือนั้น เชน การตรวจหา
โรคโควิด-19 ดวยเอทีเค จะใชสิ่งสงตรวจท่ีมาจากทางเดินหายใจ 
เนื่องจากเชื้อน้ีติดตอผานทางระบบทางเดินหายใจเปนหลัก
 2) Rapid antibody test หรือ การตรวจสารภูมิคุมกัน
ตานการติดเช้ือเปนการทดสอบเพ่ือตรวจหาแอนติบอดีที่รางกาย
สรางขึน้ เพ่ือตอบสนองกับแอนตเิจนหรอืสิง่แปลกปลอมท่ีเขาสูรางกาย 
บงชี้วาบุคคลนั้นมีภูมิตานทานที่ตอบสนองตอเชื้อ ซึ่งการท่ีรางกาย
ใหผลทดสอบเปนบวกกับ Antibody test นัน้ อาจแปลความหมาย
ได 2 ประการ คือ 2.1) ผูปวยมีการติดเชื้อและสรางแอนติบอดี
ขึน้มาเพือ่ตอสูกบัแอนตเิจน ในกรณขีองโรควิด-19 หมายถึง รางกาย
มีการสรางภูมิคุมกันหรือแอนติบอดีซึ่งเปนโปรตีนชนิดหนึ่งข้ึนมา
เพื่อตอตานกับเชื้อโคโรนาไวรัส หรือ 2.2) ผูปวยเคยไดรับวัคซีน 
ซึ่งเปนแอนติเจนที่ทําใหออนกําลังลงและไมกอใหเกิดอันตรายตอ
รางกาย รางกายจงึสรางภมูคิุมกนัหรือแอนตบิอดตีอวคัซนีนัน้ข้ึนมา 
ซึ่งตัวอยางที่ใชในการทดสอบ Antibody test จะเปนสิ่งสงตรวจ
จากซีรมัหรือพลาสมา เน่ืองจากแอนติบอดสีามารถตรวจพบไดในเลอืด

 ขอแตกตางระหวางการทดสอบหาแอนตเิจนและแอนตบิอดี 
การทดสอบเพ่ือหาแอนตเิจน (Rapid antigen test) จะเปนการบงชี้
ถึงสถานะการติดเชื้อในปจจุบัน (Current infection) เนื่องจาก
เปนการตรวจหาสารกอภมูติานทานทีม่าจากเช้ือ ในขณะทีก่ารทดสอบ
เพื่อหาแอนติบอดี (Serology test) นั้น เปนการทดสอบเพ่ือหา
การติดเช้ือในอดีต (Past infection) เพราะเม่ือมีการติดเช้ือหรือ
ไดรับวัคซีน รางกายจะใชระยะเวลาในการตอบสนองและสราง
ภูมิคุ มกันเปนเวลา 1-3 สัปดาหภายหลังจากการติดเชื้อ ดังนั้น 
ในทางการแพทยจงึไมนยิมใช Rapid antibody test ในการวินจิฉยัโรค
เพื่อหาการติดเช้ือในปจจุบัน (Current infection)
 หลกัการทาํงานของ Antigen test kit หรอืเอทีเคทีใ่ชในการ
ตรวจหาโรคโควิด-19 นัน้ จะใชหลกัการในการทดสอบอิมมโูนวทิยา
แบบการไหลในแนวระนาบ (Lateral flow immunoassay) (รปูที ่1) 
ซึ่งเปนการตรวจเชิงคุณภาพ (แปลผลออกมาได 2 แบบ คือ ติด 
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หรือไมตดิเชือ้) ในการตรวจจับหาโปรตีนชัน้นอกทีเ่ปนสวนประกอบ
ของตัวเชือ้โคโรนาไวรัส ในกรณขีองโรคโควิด-19 เมือ่ทาํการทดสอบ
ดวยตัวอยางจากระบบทางเดินหายใจสวนบน ดวยการสวอป (Swab) 
เพื่อเก็บสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจสวนบน ซึ่งชุดตรวจเอทีเค
ในปจจบุนัสามารถเก็บตวัอยางไดทัง้จากหลังโพรงจมูก (Nasal swab) 
และจากน้ําลาย (Saliva) เมื่อตัวอยางสิ่งสงตรวจที่ผสมกับบัฟเฟอร
สัมผัสกับแผนทดสอบที่อยูในตลับทดสอบ (Sample pad) และ
เคลือ่นทีไ่ปจนถงึแผนรวมปฏกิริยิา (Conjugation pad) ทีเ่คลอืบดวย
แอนติบอดีที่จําเพาะตอโปรตีนของเช้ือโคโรนาไวรัสที่ติดฉลากสาร
ใหสี เชน อนุภาคนาโนทองคํา แอนติเจนของเชื้อที่อยูในสิ่งสงตรวจ
จะจับกบัแอนตบิอดตีอโปรตนีของเชือ้โคโรนาไวรัส เกดิเปน Antibody-
antigen (Ab-Ag) complex และเคลื่อนที่ไปยังแถบทดสอบ 
(Test line แทนดวยตัวอักษร T) และจับกับแอนติบอดีที่จําเพาะ
ตอเชื้อที่ถูกทําใหอยู กับที่ (Immobilized Anti-antigen Ab) 
ณ ตําแหนงทดสอบ ทําใหเกิดขีดสีปรากฏข้ึน ซึ่งหมายถึงตัวอยาง
สิ่งสงตรวจใหผลบวกตอโปรตีนของเช้ือโคโรนาไวรัสหรือมีการติด
โรคโควดิ-19 ซึง่หากตัวอยางทีท่ดสอบนัน้ไมมแีอนติเจนหรือโปรตีน
ของเชื้อโคโรนาไวรัสอยู หรือมีในระดับตํ่าเกินกวาที่ชุดทดสอบจะ
สามารถตรวจจับได จะแสดงผลเปนลบ คือไมมีแถบสีปรากฏข้ึนท่ี
แถบทดสอบ แอนติบอดีที่อยูบน Conjugation pad จะเคล่ือนที่
ตอตามการไหลแบบแคปปลารี่ (Capillary flow) และไปจับกับ
แอนตบิอดอีกีชนดิหนึง่ทีไ่มจาํเพาะกับแอนตเิจนของเช้ือ ณ แถบควบคุม 
(Control line แทนดวยตัวอักษร C) และปรากฏแถบสีขึ้น ซึ่งใน
การทดสอบแตละคร้ัง จะตองสังเกตสวนที่เปนแถบควบคุมเสมอ 
โดยเมือ่ทดสอบแลวแถบควบคมุจะตองใหผลเปนขดีสปีรากฏในทกุครัง้ 
บงช้ีถึงการไหลของของเหลวท่ีใชทดสอบในระดับที่เหมาะสม หาก
แถบควบคุมไมมีขีดสีปรากฏข้ึน นั่นหมายถึง อาจใชปริมาตรของ
สิ่งสงตรวจหรือนํ้ายาบัฟเฟอรที่ผสมในปริมาณที่ไมเพียงพอ จะ
ถือวาเกิดความผิดพลาดขึ้นในการทดสอบ ทําใหไมสามารถแปลผล
การทดสอบได ตองทําการตรวจซํ้าอีกครั้ง (รูปที่ 2)

 การจับกันของแอนติเจนและแอนติบอดีโดยใชหลักการ 
Lateral flow immunoassay นี้ นิยมใชในการทดสอบท่ีตองการ
ความรวดเร็ว และสามารถทําไดดวยตนเอง โดยไมตองอาศยัอปุกรณ
วิทยาศาสตรที่มีความซับซอนในการทดสอบ นอกจากชุดตรวจ
แบบรวดเร็วที่ใชในการตรวจโรคโควิด-19 แลว ยังมีชุดตรวจแบบ
รวดเร็วทีเ่ปนเอทเีคทีใ่ชในการทดสอบอ่ืนๆ เชน การตรวจการต้ังครรภ 
(Pregnancy test) การตรวจหาเช้ือในกลุ มสเตรปโตคอคไค 

รปูที ่2 การอา่นผลจากชุดทดสอบเอทีเค (A) ใหผ้ลเป็นบวก/ติดเชือ้ 

(B) ให้ผลเป็นลบ (C) ชุดทดสอบมีความผิดพลาด ควรทดสอบซํา้

(Rapid strep test) การตรวจหาเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาที่กอใหเกิด
โรคในระบบทางเดินหายใจ (Rapid influenza diagnostic test) 
การตรวจหาเช้ือพลาสโมเดียมท่ีกอใหเกิดโรคมาลาเรีย (Malaria 
antigen detection tests) นอกจากน้ียงัมกีารประยุกตใชหลกัการ 
Lateral flow immunoassay สาํหรบัใชในงานทดสอบท่ีหลากหลาย 
เชน การตรวจโรคในสัตวเลี้ยง รวมถึงการตรวจหาเช้ือปนเปอน
ในอาหารและสิ่งแวดลอม เปนตน 
 ขอดีของเอทีเค คือ มีราคาถูก ตรวจไดงาย สามารถให
ผลทดสอบในระยะเวลาอันรวดเร็ว (5-30 นาที) สวนใหญแลวเอทเีค
จะใชในการตรวจหาการติดเช้ือเบ้ืองตน (Screening test) โดยการ
ทดสอบนีส้ามารถเกิดผลลบปลอม (False negative) ขึน้ได ในกรณี
ที่ชุดทดสอบมีความไว (Sensitivity) ตํ่าซ่ึงเมื่อชุดทดสอบใหผลที่
เปนผลลบปลอม อาจหมายถึงผูปวยมีการติดเชื้อในระดับที่ตํ่าเกิน
กวาที่ชุดทดสอบจะตรวจพบได ในกรณีนี้ สามารถยืนยันผลลบท่ี
เกดิข้ึนวาเปนผลลบจริงหรอืผลลบปลอม โดยทําการตรวจซ้ําอกีคร้ัง 
3-4 วนัหลงัจากการทดสอบคร้ังแรก หากใหผลการทดสอบเปนบวก 
หรือหากยังคงใหผลที่เปนลบเมื่อทดสอบดวยเอทีเค แตผูปวยแสดง
อาการบงชีถ้งึโรคโควิด-19 อาจจะตองทําการยืนยนัดวยวธิมีาตรฐาน 
(Gold standard) ทีเ่ปนการตรวจหาสารพันธกุรรมของเช้ือโดยตรง 
เชน วิธี Reverse transcriptionpolymerase chain reaction 
หรือ RT-PCR อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตองใชเครื่องมือที่มีความซับซอน
และอาศัยความชํานาญของผูทําการทดสอบ มีคาใชจายสูง รวมทั้ง
ใชระยะเวลาในการทดสอบและแสดงผลนานกวาชดุตรวจแบบรวดเร็ว
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 อาการชัก (Seizure) เปนปญหาทางระบบประสาทท่ี
พบไดบอยทีส่ดุในสนุขัและแมว ทีอ่าจสรางความทุกขและความวิตกกังวล
แกเจาของสัตวเล้ียง โดยปกติเซลลประสาทในสมองติดตอสื่อสาร
กันดวยสัญญาณประสาท (Nerve impulse) และสารสื่อประสาท
(Neurotransmitter) การพบอาการชักไมจัดวาสัตวปวยเปนโรค 
แตเปนสัญญาณบงชี้การทํางานของสมองท่ีผิดปกติเกี่ยวของกับ
กระบวนการสงสัญญาณนี้ (เกิดความไมสมดุลระหวางสารกระตุน
และการยับยั้งในสมอง)

 อาการชักประเภทตางๆ อาจเกิดขึ้นไดในสุนัขและแมว 
ชนิดที่พบบอยที่สุดคืออาการชักที่ทําใหหมดสติ เคลื่อนไหวโดย
ไมไดตั้งใจ ปสสาวะ นํ้าลายไหล และถายอุจจาระ เรียกอาการชัก
ชนิดนี้วา tonic-clonic epileptic seizure หรือเรียกอีกอยางวา
อาการชักแบบแกรนดมัล (Grand mal seizure)

 อาการชักจากโรคลมชักบางสวน (partial epileptic 
seizures) สงผลตอรางกายเพียงบางสวนเทานั้น และแยกความ
แตกตางจากอาการชักทีไ่มใชโรคลมชกัไดยากขึน้ (โดยเฉพาะสภาวะ
ความผิดปกตขิองการเคล่ือนไหว, movement disorders) อาจปรากฏ
เปนกลามเน้ือกระตุกส่ันขาเหยียดเกร็ง (รูปที่ 1) ความรูสึกผิดปกติ
หรือเกิดภาพหลอน สุนัขไมรูสึกเจ็บปวดระหวางที่มีอาการชัก และ
สวนใหญไมทราบวากําลงัเกดิขึน้ แตอาจรูสกึสบัสนและสบัสนในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ หลังจากอาการชัก

อาการชักและโรคลมชักในสุนัข

 โรคลมชกั (Epilepsy) หมายถงึ การชักซํา้ๆ อนัเนือ่งมาจาก
การทํางานผิดปกติในสมอง หากเกิดอาการชักเนื่องจากปญหาอื่นๆ 
ในรางกาย เชน ระดับนํ้าตาลตํ่า แสดงวาไมใชโรคลมชัก

สาเหตุของโรคลมชักคืออะไร? และการวินิจฉัยโรคลมชัก

 อาการชักอาจเกิดขึน้จากสาเหตุทีร่ะบุได ซึง่สามารถพบได
ในสมอง (สาเหตุภายในกะโหลก) หรือภายนอกสมอง (สาเหตุนอก
กะโหลก) 

 สาเหตุของอาการชักนอกกะโหลกศีรษะ ไดแก การไดรับ
สารพษิ และความผดิปกตขิองเลอืด เชน โรคไต โรคตบั ระดบันํา้ตาลตํา่ 
หรอืตอมไทรอยดทาํงานนอย อาการชักประเภทน้ีหากควบคุมสาเหตุ
ทีท่าํใหเกดิอาการชักไมได จะสามารกระตุนใหเกดิอาการชักซํา้ไดอกี 
(reactive epileptic seizure) การวนิจิฉยัสาเหตุนอกกะโหลกศีรษะ
ของอาการชักจากโรคลมชักนัน้ขึน้อยูกบัการตรวจเลือด หรอืประวตัิ
การไดรับสารพิษ

 สาเหตขุองอาการชักภายในกะโหลกแบงออกเปนโรคลมชัก
ทีไ่มทราบสาเหตุ (Idiopathic epilepsy) และโรคลมชักตามอาการ 
(symptomatic epilepsy) ซึ่งเปนสัญญาณบงบอกถึงโรค และ
ความผิดปกติของสมอง เชน เนื้องอกในสมอง การอักเสบ หรือ
การติดเช้ือในสมอง (โรคไขสมองอักเสบ) โรคหลอดเลือดสมอง
หรือไดรับการบาดเจ็บท่ีศีรษะเม่ือเร็วๆ นี้ หรือกอนหนา อาการชัก
จากโรคลมชัก (Epilepsy) อาจเปนสัญญาณบงช้ีความเจ็บปวย
ในสมองเทานัน้ หรอือาจพบอาการอ่ืนๆ เชน เดนิเปนวงกลม ตาบอด 
อาการวิงเวียนศีรษะ กระสับกระสาย และ/หรืองวงนอน รวมดวย

 เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคลมชักตามอาการ จําเปนตอง
ระบุโรคในสมองโดยใช เครื่องเอ็มอารไอ (Magnetic Resonance 
Imaging, MRI) หรอืเครือ่งเอกซเรยคอมพวิเตอร (CT scan) ตรวจสมอง
การทดสอบการวิเคราะหของเหลวรอบสมอง (Cerebrospinal Fluid, 
CSF) และการตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง (Electroencephalography, 
EEG) (รูปท่ี 2)

 เมื่อทําการตรวจวินิจฉัยแลว หากไมสามารถระบุสาเหตุ
การชักที่แทจริงไดจัดเปนโรคลมชักที่ไมทราบสาเหตุ (Idiopathic 
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รปูที ่2 การตรวจคล่ืนไฟฟา้สมอง (Electroencephalography, EEG) 

เป็นวธิกีารตรวจ เพ่ือประเมนิความผิดปกตขิองระบบประสาทส่วนกลาง 

และเป็นเครื่องมือวินิจฉัยโรคลมชัก 

ภาพด้านบน สุนัขอยู่ภายใต้การวางยาสลบ และมีการติดขั้วไฟฟา้

ตามตําแหน่งของสมองบนผิวหนังบริเวณกะโหลกศีรษะของสุนัข 

และทําการบันทึกคลื่นไฟฟา้สมอง ภาพด้านล่าง รูปแบบคล่ืนไฟฟา้

สมองที่ผิดปกติ หรือคลื่นสมองท่ีบ่งชีภ้าวะชัก 

ภาพถ่ายโดย พิชญา แสนอุบล

epilepsy)  โรคลมชักที่ไมทราบสาเหตุมักพบในสุนัขอายุนอย 
(อายหุกเดอืนถงึหกป) สนุขัหลายสายพันธุ เชน Labrador, Golden 
retriever, Border Collie, German Shepperd มีความเสี่ยงตอ
การเปนโรคลมชักซึ่งเกี่ยวของกับการกลายพันธุในยีนจํานวนมาก

โรคลมชักรักษาไดอยางไร?
 สนุขัหรอืแมวทีม่อีาการชักอาจไมสามารถรกัษาใหหายขาดได 
โรคลมชกัแบบไมทราบสาเหตุ (Idiopathic epilepsy) เปนโรคเร้ือรงั
และบางคร้ังลุกลามซึ่งจะตองไดรับการรักษาแตอยางไรก็ตาม
เปนไปไดที่สุนัขและแมวปวยเปนโรคลมชักสวนใหญจะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สัตวอาจมีอาการชักเพียงครั้งเดียวและไมชักอีกเลย พบได
ไมบอยนัก สวนสตัวทีม่อีาการชักมากกวาหนึง่ครัง้คาดวาจะมอีาการ
ชักบอยหรือรุนแรงขึ้นในอนาคต

 แมจะไดรับการรักษา แตสัตวปวยเปนโรคลมชักมักจะมี
อาการชักเปนระยะๆ เปาหมายของการรักษาคือการลดความถ่ี
ของการชักอยางนอย 50% ภายในระยะเวลาส่ีสปัดาห ความรนุแรง
ของอาการชักควรลดลงดวย และ 25-33% ของสนุขัทีเ่ปนโรคลมชกั
จะตองใชยามากกวาหนึ่งชนิดเพื่อควบคุมอาการชัก

 แนะนาํใหรกัษาโรคลมชักเมือ่เกดิอาการชักมากกวาสองครัง้
ในระยะเวลาหกเดือน สนุขัทีไ่ดรบัการรกัษาเนิน่ ๆ จะสามารถควบคุม
อาการชักในระยะยาวท่ีดีกวา การรักษาโรคลมชักจะดําเนินตอไป
ตลอดชีวิตของสัตวปวย ดังนั้นการตัดสินใจเริ่มการรักษาควรทํา
อยางรอบคอบ ขอบงชี้อื่น ๆ  ในการเร่ิมการรักษา ไดแก 1. มีอาการ
ชักรุนแรงมากหรือเปนกลุมอาการชัก (เชน ชักมากกวาหนึ่งครั้ง
ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง) ไมวาความถ่ีจะเปนเทาใด 2. อาการชัก
มีความถ่ีหรือความรุนแรงเพิ่มข้ึน 3. มีการระบุโรคทางสมองท่ีเปน
สาเหตุของอาการชัก

ยาอะไรท่ีสามารถใชรักษาโรคลมชักได?
 มยีาตานโรคลมชัก (anti-epileptic drugs, AED) หลายชนดิ
สําหรับการรักษาโรคลมชักในสุนัข สัตวแพทยเช่ียวชาญดานระบบ
ประสาทและสมอง จะพิจารณากําหนดสูตรยา และคาใชจายวา
ยาตานโรคลมชกัใดทีเ่หมาะสมตามประเภทและความถีข่องอาการชกั 
สําหรับการรักษาโรคลมชักที่ไม ทราบสาเหตุในสุนัขมักใชยา 
Phenobarbital และยา Imepitoin ในรายท่ีตอบสนองตอยากนัชกั
ลดลง (refractory epilepsy) มักใชยาโพแทสเซียมโบรไมด 
(Potassium bromide) สวนการรักษาอาการชักในแมวมักจะใช
ยา Phenobarbital หรอืยา Levetiracetam อยางไรก็ตาม ไมควร
ใหโพแทสเซียมโบรไมดกับแมว เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิด
ผลขางเคียงท่ีอาจเปนอันตรายถึงชีวิต

 อาจเกิดผลขางเคียงจากการรักษาดวยยาตานโรคลมชัก
ซึ่งผลขางเคียงเหลานี้มักพบในชวง 4 สัปดาหแรกของการรักษา 
และความรุนแรงของผลขางเคียงจะลดลงตามเวลา ผลขางเคียง
ที่พบไดบอย ไดแก กระหายน้ําและมีความหิวมากขึ้น (สงผลให
ปสสาวะบอยและนํ้าหนักเพิ่มขึ้น) อาการงวงซึม หอบ ตื่นเตนงาย 
และอาจเกิดอาการวิงเวียนได 

ติดตามการตอบสนองตอการรักษาอยางไร?
 การจดบันทึกประวัตอิาการชักเปนสิง่ทีส่าํคญัมาก ในบนัทกึ
ควรระบุวันที่ จํานวน ระยะเวลา และลักษณะ/ความรุนแรงของ
อาการชัก ไมวาการชกัจะมสีาเหตทุีช่ดัเจนหรือไม หรอืพบพฤติกรรม
ผิดปกติในชวงเวลาหลังการชัก (post-ictal period) ขอมูลเหลานี้
ชวยสัตวแพทยในการประเมินวาการรักษาบรรลุเปาหมายหรือไม 
ควรทาํอยางไรเม่ือมอีาการชัก : 1. ยายสิง่ของใดๆ จากบริเวณรอบๆ 
ที่อาจเปนอันตรายตอสัตวเลี้ยง 2. ปดไฟ 3. เริ่มติดตามอาการชัก
และบันทึกระยะเวลาและความรุนแรง

 อยาพยายามเอามือเขาไปหรือเอามือใกลปากสัตวเล้ียง
ขณะชัก สุนัขอาจกัดระหวางหรือหลังอาการชักเนื่องจากจะจํา
คุณไมได แตควรจับตัวเฉพาะเม่ือหยุดอาการชักและเริ่มมีสติแลว 
ติดตอสัตวแพทยของคุณโดยเร็วที่สุดหาก: 1. สัตวเลี้ยงของคุณ
กาํลงัชกัเกนิสองนาท ี2.  สตัวเลีย้งของคณุมอีาการชักมากกวาสองครัง้
ในระยะเวลา 24 ชัว่โมง 3. สตัวเลีย้งของคณุมอีาการกระตุกสัน่ซํา้ๆ
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 อาจจําเปนตองไปพบสัตวแพทยเปนครั้งคราวในระหวาง
การรกัษา เนือ่งจากยากันชกับางชนิดจะผานการเมแทบอลิซมึโดยตบั 
และอัตราการเมแทบอลิซึมของยาจะเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลา 
ซึง่หมายความวาอาจตองใชปรมิาณยาทีส่งูขึน้เพือ่รกัษาความเขมขน
ของยาในเลือดใหอยู ในระดับที่ควบคุมอาการชักได แนะนําให
ตรวจเลือดทกุสามถงึหกเดือนเพ่ือประเมนิความเขมขนของยากนัชัก
ในเลือด หรือเพื่อประเมินการทํางานของตับ ความถี่ที่จําเปนจะข้ึน
อยูกับการตอบสนองของสัตวปวยแตละตัวตอผลของการรักษา 
และการควบคุมอาการชัก

 อาการชักตอเนื่องแบบคลัสเตอร (Status epilepticus) 
เกิดข้ึนเมื่อมีอาการชักมากกวาสองครั้งใน 24 ชั่วโมง เกิดขึ้นเมื่อ
สนัุขไมฟนตวัระหวางอาการชัก (เชน กลบัสูภาวะปกติภายใน 30 นาท)ี 
หรือมีอาการชักนานกวา 5 นาที ในทั้งสองกรณี ซึ่งจัดเปนกรณี
ฉุกเฉิน ควรติดตอสัตวแพทยทันที
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น้องปลาบวมนํ้าเกล็ดตั้ง (Dropsy)

 ปลาท่ีอาศยัอยูในนํา้จดื หรอืปลานํา้จดื รางกายปลาจะมีความเขมขน
มากกวานํ้ารอบๆ ตัว สงผลใหนํ้าเคลื่อนที่เขาสูตัวปลาหรือเกิดกระบวนการ
ออสโมซสิตลอดเวลา การควบคุมนํา้และเกลอืแร (Osmoregulation) ในรางกาย
ของปลานํ้าจืดมีความจําเปนตอชีวิตเพื่อขับนํ้าสวนเกิน และดูดกลับเกลือแร
เขารางกายปลาน้ําจืดใชพลังงานมากกวาครึ่งในการควบคุมปริมาณนํ้า และ
เกลือแรในรางกายใหปกติ โดยอวัยวะที่สําคัญ คือ เหงือก ไต ผิวหนัง และ
ทางเดินอาหาร

 หากอวัยวะที่ใชในการควบคุมนํ้าและเกลือแรของปลาบกพรอง
ไปโดยเฉพาะเหงือกและไต จะสงผลใหเกดิการบวมน้ําทัง้ตวั (Dropsy) โดยสาเหตุ
อาจมาจากโรค ทัง้ตดิและไมตดิเชือ้ โดยโรคติดเชือ้มกัพบสาเหตุจากแบคทีเรยี 
เชน Aeromonasและ Psudomonas เมื่อการติดเชื้อเขาในกระแสเลือด
จะไปรบกวนการทํางานของไตหรืออาจมีสาเหตุจากไวรัส เชน Rhabdovirus 
carpio เปนสาเหตขุองโรค Spring Viremia of Carp (SVC) ในกลุมปลาคารพ
นอกจากน้ันก็อาจเกิดจากการติดเชื้อราและปรสิตที่ทําใหเกิดความเสียหาย
ที่ผิวหนังหรืออวัยวะภายในชองทอง สวนโรคไมติดเชื้อที่สงผลให การควบคุม
นํา้และเกลอืแรเสยีไปสามารถเกิดไดจาก โรคหวัใจ โรคตับ โรคไต เชน โรคถงุนํา้
ที่ไตซึ่งพบไดบอยในปลาทอง อุบัติเหตุทําใหเกิดแผลตามลําตัว อุบัติเหตุท่ี
ทาํใหเกดิการเสียเลอืดมากและปญหาจากการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ํากระทันหนั

 ปลาที่แสดงอาการบวมนํ้าทั้งตัวจะมีของเหลวสะสมในชองทอง
มากกวาปกต ิ(Ascites) มกีารบวมของเน้ือเย่ือชัน้ผวิหนงั (Cutaneous edema) 
และมกีารสะสมของเหลวในช้ันเน้ือเยือ่ใตตา(Retrobulba effusion) สงผลให
ปลาแสดงอาการทองบวม (Abdominal distention) เกลด็ตัง้ (Raised scale) 
และตาโปน (Exophthalmos) ในอาการท่ีรุนแรงสามารถพบท้ัง 3 อาการ
พรอมกันได อาการบวมน้ําทั้งตัวพบไดในปลานํ้าจืดทุกชนิด เชน ปลาคารพ
(รปูที ่1) ปลาเสอืตอ (รปูที ่2) ปลามงักร (รปูที ่3) ปลาทอง (รปูที ่4) ปลาเทวดา 
(รูปที่ 5) 

รูปที่ 1 ปลาคาร์พแสดงอาการบวมนํา้และเกล็ดตั้ง

รูปที่ 2 ปลาเสือตอแสดงอาการท้องบวมและเกล็ดต้ัง

รูปที่ 4 ปลาทองแสดงอาการท้องบวมและเกล็ดต้ัง

รูปที่ 3 ปลามังกรแสดงอาการตัวบวมและเกล็ดต้ัง
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 การวินิจฉัยอาการบวมน้ําทั้งตัวมีความสําคัญเนื่องจากมีโรค หรือ
อาการอืน่ทีม่ลีกัษณะคลายคลงึกบั อาการบวมน้ําทัง้ตวัทาํใหชองทองขยายขนาด
หรือทองบวม เชน การมีนํ้าสะสมในชองทองเน่ืองจากโรคตับหรือโรคหัวใจ 
เนื้องอกหรือถุงนํ้าในชองทอง โรคถุงลม การขยายขนาดของอวัยวะภายใน
ชองทอง ทางเดินอาหารอุดตัน หรือภาวะไขคางสัตวแพทยจะเริ่มจากการ
ตรวจรางกาย ขูดตรวจปรสิตภายนอก คลําตรวจชองทอง การถายภาพรังสี
(รูปที่ 6) การตรวจดวยคลื่นความถี่สูง การตรวจเลือด และการเจาะชองทอง
เพื่อนําของเหลวท่ีไดสงตรวจเซลลวิทยา เพาะเช้ือเพื่อระบุสาเหตุการติดเชื้อ
จากแบคทีเรยี เชือ้รา และไวรสัได รวมถึงสามารถตรวจความไวของยาปฏิชวีนะ
หากพบวามกีารตดิเชือ้แบคทเีรยีไดดวย เพือ่เลอืกใชยาปฏิชวีนะอยางเหมาะสม

 การรักษาอาการบวมน้ําทั้งตัวจะเปนการรักษาตามอาการเปนหลัก 
สตัวแพทยจะรกัษาตามสาเหตุทีไ่ดจากการตรวจวินจิฉัย เชน การใหยาควบคมุ
ปรสิตจากประสบการณของหมอพบวาปลาที่แสดงอาการบวมน้ําทั้งตัวมักมี
การติดปรสติภายนอกท่ีมากกวาปกต ิอาจเนือ่งมาจากภาวะภูมคิุมกนับกพรอง 
ใหยาปฏิชีวนะหากพบการติดเชื้อแบคทีเรีย การเจาะน้ําในชองทองเพื่อลด
ปริมาณน้ําชั่วคราว และการใหยาลดการบวมนํ้า อยางไรก็ตามอาการบวมนํ้า
ทั้งตัวที่เกิดจากภาวะไต ตับ และหัวใจที่ลมเหลวไปแลว การทําการุณยฆาต
ถอืวามีความเหมาะสมเพ่ือลดความเจ็บปวดทรมานท่ีเกดิขึน้กบัตวัปลา สวนการ
จัดการอาการบวมนํ้าทั้งตัวโดยเจาของในเบื้องตน สามารถแยกปลาปวยจาก
เพื่อนๆ ในตู แชเกลือที่ 3-5 กรัม ตอนํ้า 1 ลิตร เปลี่ยนถายนํ้าใหสะอาด
เปนประจํา และใหอาหารแคพอกินหมดหรืองดอาหารเมื่อปลาปฏิเสธ

 อาการบวมน้ําทั้งตัวเปนอาการปวยที่ไมจําเพาะกับโรค โอกาสการ
หายจากอาการนีม้ตีํา่เน่ืองจากอวัยวะทีท่าํงานควบคมุนํา้และเกลอืแรในรางกาย
เสียหายไป และมีอาการหรือโรคอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายกันอีกหลายโรค 
การตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุกอนการทําการรักษาจึงมีความสําคัญอยางมาก 
เพือ่ใหปลามคีณุภาพชวีติหลงัจากน้ีทีด่ ีลดความเจ็บปวดและไมสบายตวัใหได
มากที่สุด หากมีขอสงสัยหรือตองการพานองปลาเขารับบริการตรวจรักษา
สามารถติดตอคุณหมอไดที่ Facebook : Aquacmu หรือ โทร และ Line : 

0981034066 ทางเรามีบริการทั้งในและนอกสถานที่ 
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รูปที่ 6 ภาพถ่ายรังสีปลาทองมีภาวะนํา้สะสม

ในช่องท้อง (Ascites) รูปที่ 5 ปลาเทวดาแสดงอาการท้องบวมและเกล็ดตั้ง
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น.สพ.กิตติกร บุญศรี

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

 โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kittikorn.boonsri@cmu.ac.th

โรคจงอยปากและขน 

(Beak and feather disease) 
ในนกแก้ว

 นกแกวที่ไดรับเชื้อไวรัสจะแสดงอาการเปน 2 แบบ ไดแก 
การติดเชือ้แบบเฉียบพลนั นกจะแสดงอาการทองเสยี และขนเจริญ
ผดิปกต ิแลวตายเฉยีบพลนัใน 1-2 สปัดาห หลงัแสดงอาการคร้ังแรก 
สวนอีกรปูแบบหนึง่จะเปนการตดิเชือ้แบบเร้ือรงัจะพบความผิดปกติ
ของขน จงอยปาก และผิวหนังอยางชัดเจน (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 แสดงอาการการติเชื้อโรคจงอยปากและขนแบบเร้ือรัง

ที่พบในนกกระต้ัว

ที่มา https://www.awe.gov.au/sites/default/files/

documents/p-c-disease.pdf

รูปที่ 2 ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของ พบการฝ่อของรูขุมขน

ร่วมกับการแทรกของเซลล์อักเสบบริเวณรอบๆ ในนกแก้วที่สงสัย

การติดโรคจงอยปากและขน

 จากการติดเชือ้ทัง้สองรปูแบบโรคจงอยปาก และขนจึงเปน
โรคที่เปนภาวะคุกคามสําหรับนกแกวที่หายากตามธรรมชาติ ทําให
เกิดความเส่ียงที่จะทําใหนกชนิดดังกลาวสูญพันธุ สําหรับการเล้ียง
นกแกวสวยงามของกลุมผูเพาะพนัธุ โรคนีจ้ะสงผลอยางรนุแรง ทาํให
ลกูนกเสยีชีวติ สวนในนกทีโ่ตเตม็ท่ีจะทาํใหเกดิการผดิรปูของจงอยปาก
และขน รวมกับการกดภูมิคุมกันอยางรุนแรงสงผลใหนกออนแอ
ทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของธุรกิจการเล้ียงนกแกว
สวยงามมากขึ้น

 เนื่องจากโรคจงอยปากและขนเปนโรคไวรัสจึงไมมีวิธีการ
รักษาเฉพาะ มาตรการการควบคุมโรคจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยในนกท่ี
เลี้ยงอยูควรมีการทําความสะอาด และฆาเช้ือไวรัสของอุปกรณ
ที่ใชเลี้ยงเปนประจํา การใหอาหาร และการจัดการสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมกับนกแตละชนิด สําหรับการนํานกมาเลี้ยงใหมควรมี
การกักโรคอยางนอย 14 วัน 

 ในป 2016 Fogell และคณะ ไดรายงานความชุกของโรค 
PBFD ของนกสวยงามดวยวธิกีารตรวจ polymerase chain reaction 
(PCR) ในประเทศเยอรมันพบรอยละ 39.2 ประเทศออสเตรเลีย

 นกแกวสวยงามที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยมีหลากหลาย
สายพนัธุ ตัง้แตสายพันธุทีม่ขีนาดใหญอยางนกแกวมาคอว จนไปถงึ
นกแกวทีม่ขีนาดเลก็อยางนกแกวฟอพสั หากถามถึงโรคไวรัสทีส่าํคญั
ในนกแกวหลายคนคงเคยไดยนิชือ่ โรคจงอยปากและขน (Beak and 
feather disease; BFD หรือ psittacine beak and feather 
disease; PBFD) มาบางไมมากกน็อย อยางไรก็ตามในฉบบันี ้เราจะ
มาทราบถึงความสําคัญของโรคนี้ไปพรอมๆกันครับ

 โรคจงอยปากและขน มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส 
psittacine circovirus ทีท่าํใหเกดิการเกิดโรคในนกแกวและสายพนัธุ
ที่คลายคลึงกับนกแกวในทุกอายุโดยเฉพาะในนกรุน สําหรับสาเหตุ
ที่เรียกชื่อโรคนี้ก็มาจากอาการท่ีนกที่มีการติดเชื้อ จะแสดงอาการ
หัวลาน ขนเจริญแบบผิดรูปทรง และจงอยปากท่ีเจริญผิดปกติ 
(รูปที่ 1) เนื่องจากเชื้อไวรัสจะทําลายเซลลบริเวณรูขุมขน (รูปท่ี 2) 
และจงอยปาก 
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พบรอยละ 23 ประเทศญ่ีปุ นพบรอยละ 31.3 ประเทศไตหวัน
พบรอยละ 41.2 และประเทศอิตาล ีพบรอยละ 8.05 เปนตน สาํหรบั
ประเทศไทยในป 2546 นําดี แซเฮง และคณะรายงานความชุกโรค
จงอยปากและขน โดยพบ รอยละ 5 ซึ่งจากขอมูลในประเทศตางๆ 
มคีวามเปนไดวาในปจจบุนัหากมกีารสาํรวจความชุกอาจพบท่ีสงูกวา
ที่เคยรายงานมา

 ศูนยชนัสูตรโรคสตัวและถายทอดเทคโนโลยี สามารถตรวจ
ดวยการติดเชื้อโรคจงอยปากและขนดวยวิธี PCR จากตัวอยางขน
หรือเลือดของนก สําหรับเจาของหรือสัตวแพทย ที่มีความสนใจ
ในการตรวจ สามารถตดิตอสอบถามเพ่ิมเติม ไดที ่Line ID: vet_diag 
หรือ โทร. 053-948041 ครับ

บรรณานุกรม 

Fogell, D. J., Martin, R. O., & Groombridge, J. J. (2016). 
 Beak and feather disease virus in wild and captive 
 parrots: an analysis of geographic and taxonomic 
 distribution and methodological trends. Archives 
 of virology, 161(8), 2059–2074. https://doi.org/
 10.1007/s00705-016-2871-2
นําดี แซเฮง, สุปราณี บุญโนนแต, ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, เกษตร 
 สุเตชะ, อรวรรณ บุตรดี และ วรวิทย วัชชวัลคุ. (2546). 
 การสํารวจความชุกของโรค Psittacine beak and feather 
 disease (PBFD) ในประเทศไทย. วิทยาสารกําแพงแสน. 
 1(2), 85-91.



18 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 9 ฉบับที่ 1วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 9 ฉบับที่ 1วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

สพ.ญ.สุรีย์พันธ์ โกศัลวัฒน์

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ : sureepan.ko@gmail.com

เลี้ยงม้าต้องถ่ายพยาธิหรือไม่

...มาหาคําตอบไปด้วยกัน

 ผู อานหลายทานอาจเคยสงสัยวามาจําเปนตองไดรับ
การถายพยาธเิปนประจําเหมือนในสตัวเลีย้งขนาดเล็ก เชน สนุขั แมว 
หรอืไม เนือ่งจากมาเปนสตัวทีก่นิพชืเปนอาหาร กอนอืน่เราตองทราบ
กอนวาการติดพยาธิในทางเดินอาหารไมไดมาจากการกินเนื้อสัตว
ที่ไมผานการปรุงสุกเทานั้นยังสามารถติดไดจากการกินหญาสด 
กินนํ้าที่ไมสะอาด กินพืชนํ้าบางชนิด หรือแมกระทั่งติดจากแมลง
ที่เปนพาหะนําโรค เชน แมลงวัน เปนตน โดยในมาสาเหตุการติด
พยาธิในทางเดินอาหารสวนใหญมักเกดิจากการกินหญาหรือนํ้าที่มี
การปนเปอนของไขพยาธิ 
 สําหรับมาน้ัน การมีพยาธิในทางเดินอาหารปริมาณนอย
อาจไมกอใหเกิดความผิดปกติของรางกายแตหากพยาธิมีการเพ่ิม
จํานวนในทางเดินอาหารมากข้ึน สามารถกอใหเกิดความเสียหาย
ของผนังลําไส ทําใหเกิดการอุดตันของทางเดินอาหารไดดังแสดง
ในรูปที่ 1 นอกจากน้ีตัวออนของพยาธิบางชนิดยังสามารถเคล่ือนที่
ไปยังสวนอื่นในรางกายได เชน หลอดเลือด ตับ ปอด เปนตน 
หากตัวออนเคล่ือนทีไ่ปยงัหลอดเลือดทีอ่ยูในลาํไสจะทาํใหหลอดเลอืด
ดังกลาวเกิดการอักเสบและเสียหายสงผลใหเลือดไปเล้ียงลําไส
ไมเพยีงพอเกดิการอกัเสบและลอกหลุดของผนงัลาํไสตามมาสิง่ตางๆ 
เหลานีก้อใหเกดิปญหาตางๆ แกตวัมามากมายไมวาจะเปนการทีม่า
มีการเจริญเติบโตที่ชากวาปกติมีนํ้าหนักตัวลดลง มีอาการทองเสีย
เรื้อรัง มีปญหาเสียดทองบอย หรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได

พยาธิทางเดินอาหารท่ีพบไดในมามหีลากหลายชนิด เชน 
 - พยาธิกลุมสตรองกาย (Strongyles spp.) เปนพยาธิ
ที่อาศัยอยูในลําไสเล็กและลําไสใหญหากมีพยาธิในปริมาณมาก
จะทาํใหมาทองเสยีรนุแรง เซือ่งซึม หรอืพบปญหาเสยีดทองบอยครัง้
 - พยาธติวักลม (Ascarids) เปนพยาธิทีม่กัพบในมาอายุนอย
โดยเฉพาะในลูกมาอายนุอยกวาหนึง่ป ตวัเตม็วยัอาศยัอยูในลําไสเล็ก
 - พยาธิตัวตืด (Tapeworm) สามารถพบพยาธิในรอยตอ
ระหวางลําไสเล็กและลําไสใหญสวนซีคัม (cecum)1 โดยมีไรที่เกาะ
ตามยอดหญาเปนตัวกลางในการติดพยาธิ หากมีพยาธิจํานวนมาก
อาจกอใหเกดิลาํไสกลนืกนัซึง่ทําใหมามกีารเสยีดทองรนุแรงตามมาได
 - ตวัออนแมลงวันในกระเพาะอาหาร (Bots หรอื Gasterophilus 
spp.) มาติดจากการเลียขนที่มีไขของแมลงวันที่มาวางไขบริเวณ
ขนของมา โดยเฉพาะในสวนขา เมื่อมาเลียขนท่ีมีไขแมลงวัน 
ไขแมลงวันเขาสูรางกายผานระบบทางเดินอาหาร หลังจากนั้น
จะเจริญพัฒนาเปนตัวออนในกระเพาะอาหารสงผลใหเกิดแผล
ในกระเพาะอาหารตามมาได 
 พยาธิในทางเดินอาหารท่ีพบไดบอยในมา คือ พยาธิ
ไซยาโทสโตม (Cyathostomes) เปนพยาธิตัวกลมที่จัดอยูในกลุม
ของพยาธิสตรองกายขนาดเล็ก (Small strongyles) การติดพยาธิ
ชนิดนี้เกิดจากการท่ีมากินหญาที่ปนเปอนตัวออนของพยาธิเขาไป 
หลังจากนั้นตัวออนจะเจริญเปนตัวเต็มวัยในลําไสใหญของมา
จนตวัเตม็วยัสามารถออกไขและถกูออกมาพรอมกบัอจุจาระ ดงัแสดง
ในรูปท่ี 2 

 1 ซีคัม (Cecum) กระพุงลําไสใหญ

 

 

รูปท่ี 1 แสดงพยาธิตัวกลมจํานวนมากในทางเดินอาหารม้า

(ที่มา : https://horsesidevetguide.com/parasite-control)
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รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างไข่ของพยาธิกลุ่ม strongyles

(ที่มา : https://www.newyorkequine.com/services/

general-medicine/equine-internal-parasites/)

รูปที่ 2 แสดงวงจรชีวิตของ Cyathostomes

(ทีม่า : https://www.bimedaequine.co.uk/disease-information/

small-strongyles)

หรอื 1 มลิลลิติรตอนํา้หนกัมา 50 กโิลกรมั หลงัจากนัน้ควรถายพยาธิ
เปนประจาํทกุ 3 เดอืน และควรมกีารเก็บอจุจาระไปตรวจอยางนอย 
3 ป ตอ 1 ครั้ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของยาถายพยาธิที่ใช 
 นอกจากการปองกันโดยการใชยาถายพยาธแิลวสาํหรบัฟารม
ทีม่กีารปลอยแปลงสามารถปองกันการติดพยาธิซํา้ไดโดยการจัดการ
แปลงปลอย เชน เก็บอุจจาระมาออกจากแปลงปลอยทุกวัน หรือ
อยางนอย 1-2 ครั้งตอสัปดาห, ไมปลอยใหมากินหญาในแปลง
จนเตยีนเกนิไปเพือ่ปองกนัมากินหญาท่ีปนเปอนอจุจาระ และควรมี
แปลงปลอยสาํรองสําหรบัไวหมนุเวยีนและพกั โดยระยะเวลาการพัก
ขึ้นอยู กับสภาพอากาศในแตละชวง เชน ในชวงท่ีอากาศรอน 
ความรอนชวงอณุหภมูปิระมาณ 40 องศาเซลเซียส การพักแปลงหญา
เพยีง 2-3 สปัดาห กส็ามารถจัดการกับตวัออนระยะตดิตอ (ตวัออน
ระยะท่ี 3) ของพยาธิในกลุมสตรองกายขนาดเล็ก (small strongyles) ได
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 การตรวจวินิจฉัยการติดพยาธิสามารถทําไดโดยการเก็บ
อจุจาระไปสองตรวจดวยกลองจลุทรรศนเพือ่ประเมินชนดิของพยาธิ
เบื้องตนจากไขที่พบในอุจจาระ (รูปที่ 3) อุจจาระท่ีนํามาตรวจ
ควรเปนอุจจาระสดใหมเพื่อลดการปนเปอน และในระดับฟารม
ควรเก็บตัวอยางอุจจาระจากมาในฟารมอยางนอย 6 ตัว เพื่อเปน
ตัวแทนในการตรวจ ซึ่งการตรวจอุจจาระถือเปนตัวชวยในการ
พิจารณาเลือกชนิดของยาถายพยาธิ
 การถายพยาธิในมาสามารถทําไดในลกูมาอายตุัง้แต 2-3 เดอืน 
โดยใชยาในกลุมเบนซิมิดาโซล (Benzimidazole) ตัวยาที่นิยมใช 
คอื เฟนเบนดาโซล (Fenbendazole) (Panacur ) ในขนาด 10 mg/kg 
ใหทางการกิน และซ้ําอกีทใีนชวงใกลหยานมทีอ่ายปุระมาณ 4-6 เดอืน 
โดยในมาที่อายุมากกวา 4 เดือน ยาที่นิยมใชจะเปนยาในกลุม
แมคโครไลติค แลคโตน (Macrocyclic lactones) ไดแก ยาไอ
เวอรเมคติน (Ivermectin) หรือ ยาม็อกซิเดกติน (Moxidectin)
ซึง่ในไทยนิยมใชยา Ivermectin (Ivomec , Baymec) ทีเ่ปนรปูแบบ
ยานํา้เนือ่งจากสามารถหาไดงายกวา โดยใหมากนิในขนาด 0.2mg/kg 
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อนัตรายจากการใช้ยารกัษาโรคพยาธิ

ในเลือดโคเกินขนาด

 โรคพยาธิในเลือดโค (Blood parasites) มีสาเหตุจากการติดเชื้อ
โปรโตซวัและรกิเกต็เซยี เชน อะนาพลาสมา ทรปิปาโนโซมา และบาบเีซยี เปนตน 
โดยมีแมลงดูดเลือด ไดแก เหลือบ เห็บ หรือแมลงวันคอกเปนพาหะนําโรค 
เมื่อโคติดเชื้อจะแสดงอาการปวย ไดแก มีไข ซึม ไมกินอาหาร เยื่อเมือกซีด 
ปสสาวะมสีดีาํ (รปูที ่1) ผอม แทงและตายในท่ีสดุหากไมไดรบัการรกัษาทีถ่กูตอง
และทนัทวงท ีดงันัน้โรคนีจ้งึสรางความเสียหายแกวงการปศุสตัวของประเทศไทย
เปนอยางมาก เน่ืองจากเกษตรกรตองแบกรับตนทุนเรื่องคาใชจายในการรักษา 
คาเสียโอกาสในการจําหนายผลผลิตเนื่องจากมีการใชยาในการรักษาโรคสัตว 
จําเปนตองมีระยะหยุดยากอนสงขายสูทองตลาด การสูญเสียผลผลิตจากความ
สามารถในการผลิตของสัตวลดลงเน่ืองจากรางกายออนแอและกรณีที่เลวราย
ที่สุดคือ สัตวตายหลังจากการติดเชื้อ

 ปจจุบันยาที่ใชสําหรับรักษาโรคพยาธิในเลือดโคที่วางขายตามราน
ขายยาสตัวทัว่ไปประกอบดวย อมิโิดคารบไดโปรพิโอเนต (Imidocarb dipropionate) 
ไดมินาซีน อะเซททูเรท (Diminazeneaceturate) และออกซ่ีเตตราไซคลีน 
(Oxytetracycline) ซึ่งแตละชนิดใชสําหรับรักษาโรคพยาธิในเลือดที่มีสาเหตุ
จากเช้ือที่แตกตางกันออกไป นอกจากน้ีขนาดที่ใชสําหรับการรักษาโรคของยา
แตละชนิดก็แตกตางกันอีกดวย ดังนั้นบอยคร้ังที่พบปญหาความลมเหลวในการ
รกัษาโรคเน่ืองจากมีใชยาสาํหรบัการรักษาในขนาดท่ีไมเหมาะสม เชน การใชยาตํา่ 
หรือสูงกวาขนาดที่กําหนด ในกรณีที่ใหยาสูงกวาขนาดที่กําหนดจะทําใหสัตว
แสดงความผิดปกติทางรางกายและอาจทําใหสัตวตายจากการฉีดยาเกินขนาด
ในที่สุดยกตัวอยางการใชยาอิมิโดคารบไดโปรพิโอเนตสําหรับรักษาโรคพยาธิ

รูปที่ 1 โคติดเชื้อพยาธิในเลือดแสดงอาการเย่ือเมือกเหลืองซีด (A) 

ผอมและปัสสาวะสีดํา (B)

ที่มา : https://www.semanticscholar.org

รูปที่ 2 โคแสดงอาการนํา้ลายไหลและหายใจลําบาก

จากการได้รับยารักษาโรคพยาธิในเลือดเกินขนาด

ในเลอืดโคขนาดท่ีใชปกต ิคอื 2.1 มลิลกิรมัตอนํา้หนกั
สัตว 1 กิโลกรัม (2.1 มก./กก.) หรือ 1 มิลลิลิตรตอ
นํ้าหนักสัตว 100 กิโลกรัม (1 มล./100 กก.) ในตาง
ประเทศมีการศกึษาการใชยาท่ีเกดิขนาดพบวา หากใชยา
ขนาด 5 มก./กก. หรอื 2.5 มล./100 กก. โคจะแสดง
อาการนํ้ามูกและนํ้าลายไหลเปนจํานวนมาก ทองเสีย 
และหายใจลําบาก หากเพ่ิมขนาดไปจนถึง 20 มก./กก. 
จะทําใหโคเกิดภาวะไตมีเลือดคั่ง ตับโต ปอดบวม 
และตายในที่สุดดังรูปท่ี 2
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 การรักษาโรคพยาธิในโคใหประสบความสําเร็จจําเปนตองใชยา
อยางเหมาะสมและทันทวงที ซึ่งเรามักจะไดยินขาวเปนระยะในการพบโคตาย
แบบไมทราบสาเหตุ จากการซักประวตัพิบวากอนหนานีม้กีารฉีดยาสาํหรบัรกัษา
โรคพยาธิในเลือดใหแกโค และกอนตายโคแสดงอาการคลายกบัการไดรบัยารกัษา
โรคพยาธิในเลือดที่เกินขนาด ดังนั้นเพื่อใหการรักษาโรคอยางมีประสิทธิภาพ 
และปองกนัการสญูเสยีอยางไมตัง้ใจจากการใชยาเกนิขนาด กอนการใชยารกัษา
โรคสัตวทุกคร้ังควรปรึกษาหรือไดรับคําแนะนําจากนายสัตวแพทย หรือศึกษา
เอกสารกํากับยาใหละเอียด เนื่องจากยาแตละชนิดของแตละบริษัทมีขนาด
และวิธีใชที่แตกตางกันออกไป
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