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โควิด-19 กับการวางไข�ของเต�าทะเลไทยสูงสุดในรอบ
สองทศวรรษ

ภาวะแทรกซ�อนของโรคเบาหวานในสัตว�เล้ียง

มารู�จักกับโรคพิธิโอซิสในม�า

โรคคอบวมในโคและกระบือ (Haemorrhagic septicemia)

โค�ยคลอดยาก

รู� ได�อย�างไรว�าปลานิลติดเชื้อทิลาเป�ยเลคไวรัส 
(Tilapia Lake Virus)

Clean meat “ทางเลือก” หรือ “ทางรุ�ง” ?
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* หมายเหตุ สําหรับภาพสีของแตละ
   บทความสามารถติดตามไดที่นี่ครับ

นาจะดขีึน้เพราะจะมีผูคนไดรบัวคัซนีมากข้ึน สวนทางดานเศรษฐกจิโดยรวม
คงตองรอลุนป 65 อีกที
       แวดวงปศุสัตวและสัตวเลี ้ยงในรอบป 63 ที่ผานมา ในสุกรโรค 
African swine fever ยังยืนหนึ่งในความสนใจของผูเลี้ยงอยู ในมาก็มีโรค 
African horse sickness ในปลาคารพโรค koi herpes virus สําหรับ
ในสัตวปาโรคตดิเช้ือ clostridium perfringens กต็รวจพบเปนสาเหตหุลกั ๆ
ทีท่าํใหสตัวเสยีชีวติ ในชางโรค Elephant endotheliotropic herpesvirus 
ก็ยังทําใหเกิดความสูญเสียในลูกชางอยางตอเนื่อง
        ในป 64 น้ีเร่ืองหน่ึงท่ีนาจับตามองคือโรคไขหวัดสัตวปกในไก โดยเฉพาะ
เชื้อไวรัสสายพันธุยอย H5N8 ที่กําลังระบาดอยางรุนแรงในประเทศญี่ปุน
และเกาหลีใต โดยรายละเอียดเกี่ยวกับโรคและการระบาดสามารถพลิก
เขาไปอานในฉบับไดครับ 
       สําหรับเนื้อหาในฉบับนี้ มีการแนะนําโรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัย
เชียงใหม สถานการณ COVID-19 กบัเตาทะเล มารูจกัโรคเบาหวานในสัตวเล้ียง 
โรคหนอนพยาธิในผิวหนังมา โรคคอบวมในโค โรคไวรัสสําคัญในปลานิล 
ภาวะไขคางในปลาคารพ และสุดทายจะพาไปรูจกักบั “คลีนมที” วาคอือะไร 
          ตัง้แต COVID-19 กจิกรรมตาง ๆ  ในโลกทัง้โลกกเ็ปลีย่นไปอยางสิน้เชงิ 
ทั้งหมดทั้งมวลก็เปรียบเสมือนธรรมะในเรื่องโลกธรรม ซึ่งมีความหมายถึง
เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นอยูเปนประจําในโลกน้ี ซึ่งเราไมควรมีจิตหว่ันไหวตอสิ่ง
ตางๆเหลานี้ หากคิดไดดังนี้จะไดมีปญญาตอสูกับปญหาอื่น ๆ ตอไปครับ...
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 สัตวตาง ๆ นั้นมีชีวิตจิตใจและมีอารมณแทบไมตางจาก
มนษุยเราเลยแมแตนอย สตัวทกุชนิดลวนตองการความรักความอบอุน 
ที่อยูอาศัย อาหารและเม่ือเจ็บปวยก็ตองเขารับการรักษาเชนกัน 
สาเหตุทีเ่กดิความเจ็บปวยน้ัน สวนใหญมาจากเช้ือโรคทีม่ากบัอาหาร 
สิ่งแวดลอม รวมไปถึงอุบัติเหตุ จึงจําเปนตองมีการบําบัดรักษา
ใหสัตวเลี้ยงสามารถใชชีวิตไดตามปกติ เมื่อมนุษยเจ็บปวยก็ตอง
เขารับการรักษาที่โรงพยาบาล นอง ๆ สัตวเลี้ยงที่เราเล้ียงไว
เมื่อเจ็บปวยก็ตองพามารักษาที่โรงพยาบาลสัตว โรคที่นอง ๆ เปน
ก็ไมตางโรคที่มนุษยเปน เชน โรคตา โรคหัวใจ โรคไต โรคผิวหนัง 
โรคมะเร็ง เปนตน ดงันัน้เรามาทําความรูจกักบัโรงพยาบาลสัตวเลก็ 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนโรงพยาบาล
ที่เปดใหบริการดูแลรักษาสัตวเลี้ยง สุนัข แมว และสัตวเลี้ยงพิเศษ 
(exotic pets) กันเลยคะ

 โรงพยาบาลสตัวเลก็ อยูในความดูแลของคณะสตัวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหจัดตั้ง
ตามระเบียบมหาวิทยาลยัเชยีงใหม วาดวยสถานบริการสขุภาพสตัว 
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 ตั้งขึ้นเพื่อเปนแหลงศึกษาคนควา 
หาแนวทางการบําบัดรักษาและการปองกันเพื่อไมใหเกิดโรคของ
สัตวเลี้ยง ใหบริการวิชาการดานสุขภาพสัตวแกชุมชนในภาคเหนือ 
และสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาคลินิกปฏิบัติสําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 5 และปฏิบัติภาคสนามสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 6 คณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยเปดใหบริการรักษา
สตัวเลีย้งและสัตวเลีย้งพิเศษ ดวยทมีสตัวแพทยผูเชีย่วชาญ เครือ่งมอื
ในการรักษาครบครัน ตั้งแตการรักษาพ้ืนฐานจนถึงรักษาท่ีมีความ
ซับซอน เชน การผาคลอด การผาตัดกระดูก หรือการรักษาสัตว
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คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : nantarphak@gmail.com
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จากอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในปจจุบันโรงพยาบาลสัตวเล็กอยูภายใตการ
ควบคุมระบบการบริหารจัดการของโรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัย
เชียงใหม โดยมีสัตวเขารับการรักษามากกวา 40,000 ตัว/ป ดังนั้น
โรงพยาบาลจึงไดจัดใหมีสัตวแพทยผูเช่ียวชาญและทีมงานไวคอย
ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อชวยเหลือสัตวเลี้ยงที่เจ็บปวยไดทัน
ทวงที บริการของเราไดแบงออกเปนแผนกตาง ๆ ดังนี้

 1) แผนกอายุรกรรมใหบริการตรวจวินิจฉัย และรักษา
โรคทางอายุรกรรมตาง ๆ ดวยเครื่องมือที่ทันสมัย และบุคคลากร
ที่พรอมใหบริการอยางมปีระสิทธิภาพ
 2) แผนกศัลยกรรมใหบริการเก่ียวกับศัลยกรรมกระดูก
และเนื้อเยื่อออน โดยใหการรักษาที่ทันสมัย และการดูแลรักษา
ที่ลํ้าสมัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสัตวเลี้ยงของคุณ เราปฏิบัติ
ตอกระดูกขอตอและโครงสรางที่รองรับรางกาย อยางมืออาชีพ 
และมีการวางยาสลบโดยเคร่ืองดมยาสลบเพ่ือความปลอดภัยของ
สัตวเลี้ยง
 3) แผนกสัตวปวยในและสัตวปวยวิกฤตใหบริการหองพัก
สาํหรบัสตัวปวย แยกประเภทตามอาการเพ่ือควบคุมการแพรระบาด
ของเชื้อโรค เชน หองติดเช้ือระบบทางเดินอาหาร หองโรคระบบ
ทางเดินหายใจเปนตน
 4) แผนกทศันวนิจิฉยัใหบรกิารสาํหรบัสตัวปวยทีไ่มสามารถ
วินิจฉัยโรคดวยการมองดวยตาเปลาการตรวจดวยเครื่องเอ็กซเรย
หรืออัลตราซาวดหรือเครื่องมือตาง ๆ เหลานี้ จะเขามามีบทบาท
ในการตรวจวินิจฉัยโรคใหมีความแมนยํามากขึ้น
 5) แผนกหองปฏิบัติการโลหิตวิทยาและชีวเคมีบริการ
การตรวจวิเคราะห ทางหองปฏบิตักิารสาขา โลหติวทิยา ภมูคิุมกนัวทิยา 



5วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

เคมีคลินิกจุลทรรศนศาสตรคลินิก ธนาคารเลือดเพื่อสัตวเลี้ยง และ
พยาธิวิทยา แกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อการตรวจ
วินิจฉัยโรคในสัตวเลี้ยงและสัตวเศรษฐกิจ
 6) แผนกคลินิกพิเศษ
    6.1) คลินิกโรคตา
    6.2) คลินิกโรคระบบหัวใจ
     6.3) คลินิกโรคผิวหนัง 
    6.4) คลินิกทันตกรรม
    6.5) คลินิกกระดูกและขอ 
    6.6) คลินิกระบบทางเดินปสสาวะ
    6.7) คลินิกโรคแมว 
    6.8) คลินิกเนื้องอก 
    6.9) คลินิกสัตวเลี้ยงพิเศษ (Exotic pets)  
  6.10) คลินิกกายภาพบําบัด
  6.11) คลินิกระบบประสาท
  6.12) คลินิกระบบทางเดินอาหารและทอนํ้าดี
  6.13) คลินิกระบบสืบพันธุและตอมไรทอ

 ในดานความพรอมของบคุลากร ทีน่ีม่สีตัวแพทยทีเ่ชีย่วชาญ
เฉพาะดานสําหรับสัตวเลี้ยงทุกชนิด เพื่อท่ีจะดูแลสัตวเลี้ยง
ในแตละชนิดใหถูกตอง และดีที่สุด โดยใหบริการดวยความรัก 
คอยเอาใจใสดแูลและใหความรกัแกสตัวเลีย้งทีก่าํลงัปวย หรอืสัตวเลีย้ง
ที่ตองการดูแลสุขภาพประจําป พรอมกับการบริการท่ีเปนมิตร 
ทําใหสัตวเลี้ยงของทานรูสึกอบอุนเหมือนเปนบานหลังที่ 2 ของเขา
สนใจพาสัตวเลี้ยงไปรับการรักษาหรือขอรับคําปรึกษาเพ่ิมเติมไดที่ 
โรงพยาบาลสัตวเลก็ โรงพยาบาลสัตวมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ตดิกบั
สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ 
อ .เมือง จ .เชียงใหม หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท 
0 5394 8031,0 5394 8112
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 ในขณะที่ประชาชนท่ัวโลกกําลังกังวลกับโรค COVID-19 
ตั้งแตป ค.ศ. 2020 จนถึงปจจุบัน ในสัตวปกเองก็มีการระบาดของ
โรคตดิเชือ้ทีส่าํคญัคอื โรคไขหวดัสตัวปก ทีพ่บการระบาดอยางรนุแรง
รอบใหมในยุโรปตั้งแตป ค.ศ. 2015 และระบาดตอเน่ืองมาจนถึง
ปจจุบัน จากขอมูลลาสุดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 พบการ
ระบาดรุนแรงในประเทศญ่ีปุนและเกาหลีใต 

 กอนอ่ืนขอทบทวนความเขาใจเก่ียวกับโรคไขหวัดสัตวปก
(Avian influenza; AI) หรอืทีเ่ราคุนเคยในชือ่กอนหนานีค้อืไขหวดันก
กันสักนิดนะครับ

 โรคไขหวัดใหญ แบงเปน 3 ชนิด คือ A, B และ C แตที่
เปนสาเหตุของโรคในมนุษยและสัตวคือ ชนิด A และ B โดยชนิด A 
สามารถทาํใหเกิดความรนุแรงไดทัง้คนและสตัว เชือ้ชนดิ A สามารถ
แยกเปนชนิดยอยตามความแตกตางของลกัษณะโปรตีน hemagglutinin 
(H) และ neuraminidase (N) ที่อยูบนเปลือกหุมไวรัสทําใหแยก
โปรตีน H เปน 18 ชนดิ คอื H1-H18 และแยกโปรตีน N เปน 11 ชนดิ 

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

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : kittikorn.boonsri@cmu.ac.th

สถานการณ�ไข�หวัดสัตว�ป�ก ในช�วง COVID-19

คือ N1-N11 และหากเช้ือ 2 ชนิด ที่มีความแตกตางของ H และ N 
มีการผสมขามสายพันธุกัน ทําใหอาจเกิดไวรัสลูกผสมสายพันธุใหม 
เกิดจากการสลับช้ินสวนของ H และ N

 สาํหรบับทความน้ีเราจะมุงไปทีโ่รคไขหวดัสตัวปก ซึง่แบง
ตามความรุนแรงของการกอโรคเปน ชนิดกอโรคไมรุนแรง (low 
pathogenic avian influenza;LPAI) และชนิดกอโรครุนแรง 
(high pathogenic avian influenza;HPAI) ซึง่ชนดิกอโรครนุแรงนี้
มักพบเปนชนิดยอย (subtype) H5 และ H7 โดยองคการโรค
ระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) ไดนิยามโรคไขหวัดสัตวปกวา 
“เปนการตดิเชือ้ในสตัวปกทีเ่ลีย้งในทางปศุสตัว (poultry) ทีม่สีาเหตุ
จากเช้ือไวรัสสายพันธุยอยทุกชนิดท่ีกอโรครุนแรงและเช้ือไวรัส
สายพันธุยอย H5 และ H7”

 สําหรับสถานการณโรคไขหวัดสัตวปกในประเทศไทย
หลังการระบาดคร้ังสุดทายในป ค.ศ. 2004-2005 ยังไมพบการ
รายงานการระบาด

รปูท่ี 1 แสดงการระบาดของโรคไข�หวดัสตัว�ป�กท่ีพบกระจายในทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกา
(ที่มา https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/

OIE_AI_situation_report/HPAI_asof24122020.pdf)
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 สําหรับสาเหตุของการระบาดรอบน้ีคาดวานาจะเกิดจาก
การอพยพของนกปา และอตุสาหกรรมการเล้ียงสตัวปกทีเ่พิม่มากขึน้ 
ซึ่งเปนผลพวงจากสถานการณโรค COVID-19 ที่มีการ lockdown 
ผูคนจงึมกีารประกอบอาหารทานเองมากข้ึน ทาํใหมคีวามตองการเน้ือ
และผลิตภัณฑจากสัตวปกมากขึ้นตาม 

 จะเห็นวามีการระบาดของไขหวัดสัตวปกใกลในภูมิภาค
ใกลเคยีงประเทศไทย แตยงัไมพบการระบาดในประเทศไทย ดงันัน้
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปกควรเฝาระวัง
สถานการณโรคน้ีอยางใกลชิด การฆาเชื้อในฟารมเปนประจํา และ
การจัดการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีเขมงวดสําหรับฟารม
เปนสิ่งที่ควรตองทําแลว

 หากเกษตรกร หรือเจาของฟารมตองการปรึกษาเร่ืองโรค
ไขหวัดสัตวปก หรือการสงตัวอยางเพื่อตรวจสามารถติดตอไดที่
ศนูยชนัสตูรโรคสัตว โรงพยาบาลสัตวมหาวทิยาลยัเชยีงใหม เบอรโทร 
053-948041 หรอื โปรแกรม Line id: vet_diag ยนิดใีหบริการครับ 
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 สวนสถานการณโรคไขหวัดสัตวปกทั่วโลก ในปที่ผานมา
ถอืเปนสถานการณทีน่าสนใจมาก ขอมลูจากองคการโรคระบาดสัตว
ระหวางประเทศในชวงเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2020 ถงึมกราคม ค.ศ. 2021 
(รูปที่ 1) พบการระบาดของไขหวัดสัตวปกสายพันธุยอย H5N1, 
H5N5, H5N6 และ H5N8 ในทวีปยุโรป ไดแก เบลเย่ียม ฝรั่งเศส 
เยอรมนี ฮังการี ไอรแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย เนเธอรแลนด โปแลนด 
รัสเซีย สโลวาเกีย สวีเดน ยูเครน อังกฤษ ในทวีปแอฟริกาพบใน
ประเทศเซเนกัล และในทวีปเอเชีย พบในประเทศกัมพูชา ไตหวัน 
ฮองกง อินเดีย อิหราน และอิสราเอล โดยสองประเทศลาสุดนี้คือ
เกาหลใีตและญ่ีปุน ทีก่าํลงัพบการระบาดอยางรนุแรงของโรคไขหวดั
สัตวปกสายพันธุ H5N8
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 นับตั้งแตตนป 2563 ถือเปนปที่ทั่วโลกไดรับผลกระทบ
อยางหนักจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยท่ีมีรายไดหลักจาก
การทองเที่ยว โดยในป 2562 มีสัดสวนถึง 16% ของ GDP โดยเปน
รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติที่ 10% ของ GDP ซึ่งคิดเปน 61% 
จากรายไดทองเทีย่วทัง้หมด ขณะทีใ่นป 2563 นกัทองเทีย่วตางชาติ
ไมสามารถมาเท่ียวไทยได เนื่องจากสถานการณการระบาดของ
โควิด-19 ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติลดลงมากกวา 80% 
และนักทองเที่ยวในประเทศก็มีจํานวนลดลงเชนกัน

 แตในความโชครายก็ยังมีความโชคดีเพราะการท่ีแหลง
ทองเที่ยวซบเซา ไรนักทองเที่ยว ก็เปนโอกาสอันดีใหทรัพยากร
ธรรมชาติไดมีโอกาสฟนตัว ดังเราจะเห็นไดจากการท่ีมีการพบเห็น
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมทางทะเล เชน วาฬบรูดาและวาฬโอมูระที่พบ
ถี่มากขึ้น บงบอกถึงความชุกชุมของสัตวทะเลหายากท่ีเพิ่มมากข้ึน 
และท่ีนายนิดไีปกวาน้ันคอืป 2563 เปนปทีเ่ตาทะเลของไทยมีอตัรา
การวางไขสูงสุดในรอบหลายสิบปโดยเฉพาะเตามะเฟอง

 ในอดีตนั้นประเทศไทยพบเตาทะเล 5 ชนิด ซึ่งในปจจุบัน
เตาทะเลทกุสายพนัธุจดัอยูในสถานภาพใกลสญูพนัธุจากทัง้สององคกร
เกี่ยวกับดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและสัตว คือ The International 
Union for Conservation of Nature (IUCN: Endangered) 
และ CITES (The Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES : 
Appendix I) เตาทะเลทั้ง 5 สายพันธุ ประกอบดวย

 1. เตาตนุ (Chelonia mydas) เปนสัตวปาคุ มครอง 
ตาม พรบ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มีแหลงวางไข
บริเวณพื้นที่ฝงอาวไทย ไดแก เกาะคราม จ.ชลบุรี และเกาะกระ 
จ.นครศรีธรรมราช สวนฝงอันดามัน ไดแก เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร 
(เกาะตอริลลา เกาะสต็อก) เกาะระ เกาะพระทอง เกาะคอเขา 
จ.พังงา และหมูเกาะอาดังราวี จ.สตูล

 2. เตากระ (Eretmochelys imbricata) เปนสัตวปา
คุมครอง ตาม พรบ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 แหลง
วางไขพบเฉพาะในฝงทะเลอาวไทย เกาะคราม และเกาะอีรา จ.ชลบรุี 
เกาะเสม็ด จ.ระยอง เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ หาดทองทราย 
จ.ชุมพร และเกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช

สพ.ญ.เยาประภา ยุน
ศูนย�วิจัยช�างและสัตว�ป�า 

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

โควิด-19 กับการวางไข�ของเต�าทะเลไทยสูงสุด
ในรอบสองทศวรรษ

เต�าตนุ (Chelonia mydas)
https://mexican-fish.com/green-sea-turtle/

เต�ากระ (Eretmochelys imbricata)
https://www.seaturtlecamp.com/hawksbill-sea-turtle/
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 3. เตาหญา (Lepidochelys olivacea) เปนสตัวปาคุมครอง 
ตาม พรบ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 แหลงวางไข
พบเฉพาะฝงทะเลอันดามนั ไดแกเกาะระ เกาะพระทอง เกาะคอเขา 
และหาดทายเหมือง จ.พงังา และ หาดไมขาว หาดกมลา หาดราไวย 
จ.ภูเก็ต ปจจุบันพบเตาวางไขนอยมากจนนาจะใกลสูญพันธุ

 จากการเก็บขอมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และหลาย ๆ หนวยงานพบวาเตาทะเลในไทยมีอัตรา
การวางไขที่ลดลงกวาเมื่อ 15 กวาปกอนถึง 90% โดยปจจุบันเหลือ
เตาเพียง 4 ชนิด ที่ยังพบการวางไขคือ เตาตนุ เตากระ เตาหญา 
และเตามะเฟอง ซึ่งปญหาสําคัญท่ีทําใหเตาทะเลมีการวางไขลดลง
มีหลายสาเหตุ เชน การติดเครื่องมือประมง การลักลอบเก็บไขเตา 
การลาเตาทะเลขาดแหลงวางไขที่เหมาะสม เนื่องจากหลายหาด
ไดเปล่ียนแปลงไปเปนสถานที่ทองเท่ียว ทําใหเตาไมสามารถข้ึนมา
วางไขได และปญหาขยะทะเลท่ีทําใหเตาทะเลมีปญหาสุขภาพ
และเสียชีวิตมากขึ้น
 แตขอมลูลาสดุในเดือนพฤศจิกายน ป 2563 พบวาเตาทะเล
ทกุชนดิมกีารวางไขทีเ่พิม่ข้ึนในรอบกวายีส่บิปโดยเฉพาะเตามะเฟอง
ซึง่เปนเตาทะเลท่ีมชีนาดใหญทีส่ดุในโลก และเปนสตัวสงวนของไทย
ที่ขึ้นมาวางไขรวมทั้งหมด 11 รัง (ถูกขโมย 1 รัง) แตละรังมีไข
ประมาณ 60-120 ฟอง ในฤดูวางไข ตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายน 
2562 มีรายงานแมเตามะเฟอง 4-5 ตัว ขึ้นวางไข 5 พื้นที่ คือ
 1) หาดบอดาน อ.ทายเหมือง จ.พังงา
 2) หาดทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา
 3) เกาะคอเขา อ.ตะกั่วปา จ.พังงา
 4) หาดทรายแกว-หาดไมขาว-หาดในทอน อ.ถลาง จ.ภเูกต็
 5) หาดบางขวัญ อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา
 เทียบกับเมื่อป 2561-2562 ที่มีการจดบันทึกการวางไข
ของเตามะเฟองเพยีง 3 รงั และหากยอนไปกอนหนานัน้ เตามะเฟอง
เวนระยะขึ้นวางไขถึง 5 ฤดู ตามรายงานการวางไขหนหลังสุด
ในพื้นที่ก็คือป 2556 สถิติสูงสุดท่ีเคยมีการบันทึกไวในอดีตคือในป 
2542 จํานวน 9 รัง 
 สวนเตาทะเลชนดิอืน่ ๆ  กพ็บการวางไขทีเ่พิม่ข้ึนในฤดกูาลนี้
เชนกัน เชน เกาะสมุย หรือการวางไขของเตาหญาที่ อ.ทายเหมือง 
จ. พังงา
 การวางไขที่เพิ่มขึ้นในปนี้คาดวาเกี่ยวของโดยตรงกับการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 เมือ่ไมมนีกัทองเทีย่ว ทาํใหการรบกวน
ชวงเพาะฟกและชวงทีล่กูเตาฟกจากไขลดลง เจาหนาทีท่าํงานไดสะดวก 

 4. เตามะเฟอง (Dermochelys coriacea) เปนสตัวสงวน 
ตามบัญชีรายชื่อ พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 
แหลงวางไขพบเฉพาะฝงอันดามัน ไดแก หาดประพาส จ.ระนอง 
เกาะระ เกาะพระทอง และเกาะคอเขา จ.พังงา หาดบางเทา และ
หาดไมขาว จ.ภูเก็ต และเกาะลันตา จ.กระบี่

 5. เตาหัวคอน (Caretta caretta) เปนสัตวปาคุมครอง 
ตาม พรบ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ไมพบแหลง
วางไขในประเทศไทยแมในอดีตเคยมีรายงานพบเตาหัวคอนวางไข
ทางฝงทะเลอันดามัน แตปจจุบันไมพบเตาหัวคอนขึ้นมาวางไขบน
ชายหาดของประเทศไทย

เต�าหญ�า (Lepidochelys olivacea)
https://www.tropicalherping.com/science/books/reptiles/

lepidochelys_olivacea.html

เต�าหัวค�อน (Caretta caretta)
https://www.hanatravel.com/turkey-s-caretta-caretta-turtles

เต�ามะเฟ�อง (Dermochelys coriacea)
https://specialshell.wordpress.com/2013/10/16/
leatherback-sea-turtle-dermochelys-coriacea/
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มสีมาธแิละไมตองรบัแรงกดดันใหตองชวยเหลอืลกูเตาจนผดิธรรมชาติ
จนเกนิไป อกีทัง้มอีตัราการฟกอยูในระดับทีน่าพอใจมาก คอื ตัง้แต 
60-90 เปอรเซ็นต 
 เมือ่มนษุยใชพืน้ทีแ่ละทรัพยากรนอยลง แรงกดดันตอพืน้ที่
ก็นอยลง เตาทะเลจึงไดใชประโยชนมากขึ้น ความเปล่ียนแปลง
ของสภาพชายหาดและระบบนเิวศทางทะเลหลงัจากเกดิการระบาด
ของโรคโควิด-19 ที่ทําใหนักทองเที่ยวลดลง แตโดยหลักการแลว
ปริมาณนักทองเที่ยวที่นอยลงทําใหการใชทรัพยากรนอยลง นํ้าเสีย 
ของเสีย ขยะตาง ๆ ก็นอยลงตามไปดวย จึงมีโอกาสใหทะเลพักตัว
และฟนตัวไดดีขึ้น
 สวนอกี 2 เหตผุลทีท่าํใหเตามะเฟองกลบัมาวางไขมากข้ึน 
คือระบบติดตามเรือประมงดวยดาวเทียม (VMS) ที่ไดผล ทําให
เรือประมงพาณชิยโดยเฉพาะเรอือวนลากทีเ่ปนอนัตรายตอเตาทะเล
ลกัลอบเขามาใกลชายฝงยากขึน้ ขอสองจากโครงการใหคาตอบแทน
แกผูแจงเบาะแสการข้ึนวางไขของเตาทะเล โดยกองทุนอนุรักษ
เตาทะเลและถ่ินอาศัย พังงา-ภูเก็ต ทําใหชาวบานหันมาชวยเหลือ
มากขึ้น นอกเหนือจากความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้ง
กองทพัเรอื จดัตัง้ศนูยเฝาระวงัเตามะเฟองขึน้ตามชายหาดสําคญั ๆ 
ตลอดชวงฤดูวางไข” 
 ทั้งนี้ในอนาคตหากปญหาการระบาดของโรคโควิด-19 
หมดไป แตหากภาครัฐ เอกชน และประชาชนยังคงรวมมือรวมใจ
ในการอนุรักษเตาทะเล อนุรักษพื้นที่วางไขและถิ่นที่อยู ปรับปรุง
รูปแบบการทองเที่ยวใหเอื้อประโยชนตอสัตวทะเล และทําลาย
สิ่งแวดลอมนอยลง เชื่อวาปริมาณการวางไขของเตาทะเลใน
ประเทศไทยจะยังอยูในระดบัทีน่าพอใจ และสงผลดตีอการอนรุกัษ
สัตวทะเลที่ใกลสูญพันธุเหลาน้ีไดอยางย่ังยืน

บรรณานุกรม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. (2556). ระบบฐานขอมูล
 กลางและมาตรฐานขอมลูทรพัยากรทางทะเลและชายฝง, 
 จาก https://km.dmcr.go.th/
ทมีขาวไทยรฐั. (2563). แมเตาทะเลข้ึนวางไขทีช่ายหาดวัดแหลมสอ
 บนเกาะสมุยคนืเดยีว 2 จุด. ไทยรฐัออนไลน. จาก https://
 www.thairath.co.th/news/local/south/1852908

ภาพเจ�าหน�าที่และประชาชนในพื้นที่ขณะกําลังสํารวจรังไข�เต�าทะเล
ที่บริเวณชายหาดหน�า คาลยานา วิลล�า บนเกาะสมุย

เม่ือเดือนมิถุนายน 2563
ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/south/1867316

ภาพไข�ที่แม�เต�าทะเลขึ้นมาวางไข�ที่ชายหาดวัดแหลมสอ บนเกาะสมุย
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/south/1852908

ภาพร�องรอยการข้ึนมาวางไข�ของเต�ามะเฟ�องที่หาดบางขวัญ 
ศูนย�ปฏิบัติการอุทยานทางทะเล ภูเก็ต

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/
news_2465208
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 สวัสดีคะผู อานวารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชนทุกทาน 
ใครท่ีติดตามบทความของทางวารสารมาอยางตอเนื่องคงจะเคยไดอาน
บทความเก่ียวกับโรคเบาหวานในสุนขักนัมาบางแลว แตหากทานใดยังไมไดอาน
หรือยังไมทราบวาโรคเบาหวานหน่ึงในโรคยอดฮิตที่มักพบและคราชีวิต
คนเรานัน้กส็ามารถเกิดในสตัวเลีย้ง โดยสาเหตุหรือปจจยัโนมนาํในการเกิดโรค 
อาการผิดปกติที่เจาของสัตวเลี้ยงสามารถสังเกตเองไดอยางงาย ๆ แนวทาง
ในการรักษาและการดูแลเมื่อสัตวเลี้ยงของทานปวยเปนโรคนี้มีอะไรบาง 
สามารถกลับไปอานยอนหลงับทความโดยละเอียดไดในวารสารปที ่6 ฉบับที ่2 
เดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562
 โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่พบไดบอยและกอใหเกิดภาวะ
แทรกซอนตาง ๆ ไดมาก สําหรับเนื้อหาในบทความน้ีหมอจึงขอพูดถึงผล
แทรกซอนของโรคเบาหวานในสัตวเลี้ยงวามีความเหมือนหรือแตกตางกับ
ในคนหรือไม อยางไร ภาวะแทรกซอนนี้เปนอันตรายตอตัวสัตวมากนอย
เพียงใด และมีวิธีในการเฝาระวังผลแทรกซอนนี้อยางไรบาง 
 โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus, DM) มีที่มาของชื่อจาก
ลกัษณะเดนทีพ่บ คอื ปสสาวะมรีสหวานอันเกดิจากมีนํา้ตาลกลูโคสระดับสงู
ในปสสาวะ (Glycosuria) ซึ่งทราบไดจากการตรวจปสสาวะ (Urine test) 
โดยพบวาสตัวปวยทีม่รีะดับนํา้ตาลกลโูคสในเลอืดทีส่งูกวาระดบัความเขมขน
ของกลูโคสในเลอืดทีไ่ตสามารถกักเกบ็ไวไดอยางตอเนือ่ง  (Renal threshold 
for glucose) จะมีระดับนํ้าตาลกลูโคสที่ตรวจไดในปสสาวะสูงกวาปกติ 
โดยพบวาคาระดับความเขมขนของกลูโคสในเลือดที่ไตสามารถกักเก็บไวได
อยางตอเนื่องจะมีระดับแตกตางกันไปในสัตวแตละชนิด ในสุนัขจะมีคาอยูที่ 
180-200 มลิลิกรมัตอเดซลิติร สวนในแมวจะมีคาอยูในชวง 280-290 มลิลกิรมั
ตอเดซิลิตร อยางไรก็ตามพบวาในแมวที่ปวยเปนโรคเบาหวานบางตัวจะมี
คาระดับความเขมขนของกลโูคสในเลอืดทีไ่ตสามารถกักเกบ็ไวไดอยางตอเนือ่ง
ตํ่ากวาในแมวทั่วไปคือพบอยูที่ 200 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ไดเชนกัน จากท่ี
กลาวมา แมการพบนํ้าตาลในปสสาวะจะสามารถใชเปนตัวบงชี้ภาวะนํ้าตาล
ในเลือดสูงได อยางไรก็ตามพบวายังมีโรคหรือภาวะบางอยางที่ทําใหเกิด
ความผดิปกตขิองทอไตในการดูดซมึกลโูคสกลบัทีต่ํา่กวาปกต ิ(renal tubular 
glycosuria) ไดโดยไมพบภาวะน้ําตาลในเลือดสงู ดงันัน้ในการวินจิฉยัวาสตัวเลีย้ง
เปนโรคเบาหวานหรือไมจึงควรพิจารณาระดับนํ้าตาลที่ตรวจไดในปสสาวะ
รวมกับระดับนํ้าตาลในเลือดเสมอ
 สาเหตุหลกั ๆ ของการเกิดโรคเบาหวานน้ันเกดิจากการขาดฮอรโมน
ที่เรียกวาอินซูลิน (Insulin) ที่สรางมาจากตับออน ฮอรโมนนี้มีหนาท่ีชวยลด
ระดับนํ้าตาลในเลือดโดยการนํานํ้าตาลเขาเซลล เพื่อเปลี่ยนนํ้าตาลในเลือด

ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาวดี ไพรินทร� 
                                                                            ภาควิชาชีวศาสตร�ทางสัตวแพทย�และสัตวแพทย�สาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
  ไปรษณีย�อิเล็กทรอนิกส� : prapawadee.p@cmu.ac.th

ภาวะแทรกซ�อนของโรคเบาหวานในสัตว�เล้ียง

ใหเปนพลังงานแกเซลลตาง ๆ ของรางกายโดยเรียก
เบาหวานจากสาเหตุนี้วา “เบาหวานชนิดที่ 1” และอีก
สาเหตหุนึง่เกิดจากการท่ีรางกายสรางฮอรโมนอนิซลูนิได
แตไมสามารถท่ีจะทาํงานไดหรอืท่ีเรยีกวาการดือ้ตอฮอรโมน
อินซูลิน โดยเรียกเบาหวานจากสาเหตุนี้วา “เบาหวาน
ชนดิที ่2” โดยทัง้สองสาเหตุนีจ้ะสงผลใหมนีํา้ตาลกลโูคส
ตกคางในกระแสเลือดมากจนเกิดภาวะระดับนํ้าตาล
ในเลอืดสงูอยูตลอดเวลา (Long-term hyperglycemia) 
ไตจงึขบันํา้ตาลสวนเกนินัน้ออกมาทางปสสาวะ เปนเหตใุห
ปสสาวะหวานนั้นเอง 
 ปจจุบันถึงแมวิทยาการทางการแพทยจะมี
ความเจริญกาวหนาขึ้น แตก็ยังไมมียาหรือวิธีการใด
สามารถรักษาโรคเบาหวานใหหายขาดได ดงันัน้หัวใจหลกั
ในการดูแลสัตวปวยโรคเบาหวานคือการควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือด หากปลอยใหปริมาณนํ้าตาลเพิ่มสูงขึ้น 
จะสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนได โดยความรุนแรงของ
ภาวะแทรกซอนท่ีเกิดขึน้มคีวามแตกตางกันไปในสัตวปวย
แตละราย ขึ้นอยูกับระดับนํ้าตาลในเลือด และระยะเวลา
ทีเ่ปนเบาหวาน หากสามารถควบคุมระดบันํา้ตาลในเลือด
ใหใกลเคียงระดับปกติไดมากเทาไร ก็จะชวยชะลอและ
ลดความรุนแรงของภาวะแทรกซอนเรือ้รงัลงไดมากเทานัน้

ภาวะแทรกซ�อนของโรคเบาหวาน 
 1. ภาวะแทรกซอนแบบเฉียบพลัน ไดแก ภาวะ
นํา้ตาลในเลือดตํา่ (Hypoglycemia) ภาวะโคมาจากนํา้ตาล
ในเลอืดสงู (Hyperosmolar non-ketotic hyperglycemic 
coma, HNHC) และภาวะเลือดเปนกรดจากคีโตน (Diabetic 
ketoacidosis, DKA) ซึง่ท้ัง 3 ภาวะนี ้จดัเปนภาวะฉุกเฉิน
ในสัตวปวยโรคเบาหวานเน่ืองจากเปนอันตรายถึงชีวิต
หากไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที
 2. ภาวะแทรกซอนแบบเร้ือรัง เปนภาวะท่ีเกิด
ในระยะยาว โดยภาวะแทรกซอนท่ีเห็นเดนชัดในสุนัข
ทีเ่ปนเบาหวานแบบเร้ือรงั คอื การเกิดตอกระจก (Cataract) 
ซึ่งเกิดจากการสลายน้ําตาลกลูโคสที่มากเกินในเลือด
ที่ไปเล้ียงดวงตาดวยวิถีโพลิออล (Polyol pathway) 
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และเปลี่ยนแปลงเปนสารซอบิตอล (Sorbital) และฟรุกโตส (Fructose) 
โดยสารเหลานี้จะไปสะสมท่ีเลนสตาทําใหเลนสตาที่เดิมจากใสจะขุนขึ้น 
และบดบังแสงมิใหเขาสูนัยนตาทําใหความสามารถในการมองเห็นแยลง 
(รูปที่ 1)  

 นอกจากตอกระจกแลวในผูปวยและสตัวปวยเปนเบาหวานระยะยาว 
ทีม่กีารควบคุมระดบันํา้ตาลไมด ียงัสามารถพบการเส่ือมสภาพของหลอดเลือด
ในรางกายจากการสะสมของคราบไขมัน หินปูน ที่ผนังหลอดเลือดช้ันใน
จนหนานูน แข็ง ขาดความยืดหยุน ทําใหรูของหลอดเลือดคอย ๆ ตีบแคบลง 
สงผลใหประสทิธภิาพของการลําเลยีงออกซิเจนและสารอาหารท่ีผานทางเลือด
ไปยังเซลลของเน้ือเยื่อลดลง แบงความเส่ือมของหลอดเลือดตามอวัยวะ
ในรางกายออกเปน
 2.1 ภาวะแทรกซอนที่หลอดเลือดขนาดเล็กที่ไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญ 
ทําใหอวัยวะเหลานั้นผิดปกติ ไดแก (รูปที่ 2)
 - ภาวะแทรกซอนที่จอประสาทตา (Diabetic retinopathy) 
ทําใหจอตาบวมและเร่ิมมีอาการตามัว ในระดับที่รุนแรงจะเกิดเลือดออก
ในตาทาํใหเหน็เงาดาํบงัเวลามองภาพ ในกรณีทีเ่กดิพงัผดืจะมกีารดงึรัง้จอตา
จนจอตาลอก ทําใหผู ปวยและสัตวปวยมีความสามาถในการมองท่ีแยลง
และอาจรุนแรงจนถึงขั้นตาบอดได
 - ภาวะแทรกซอนที่ไต (Diabetic nephropathy) หรือโรคไต
จากเบาหวาน (Diabetic kidney disease) เปนภาวะแทรกซอนเรื้อรัง
ที่พบไดบอย โดยภาวะระดับนํ้าตาลในเลือดที่สูงเปนเวลานานน้ัน จะทําให
ผนังหลอดเลือดขนาดเล็กจํานวนมากบริเวณไตเสียหาย ทําใหการทําหนาที่
ในการกรองของไตเร่ิมเสือ่มลง เปนเหตุใหโปรตนีซึง่เปนสารท่ีมขีนาดโมเลกุล
คอนขางใหญเล็ดลอดผานผนังหลอดเลือดท่ีไตจงึตรวจพบโปรตีนในปสสาวะ
ปริมาณมากผิดปกติ ในชวงทายการทํางานของไตลดลงซ่ึงหากไมไดรับการ
รักษาที่ถูกตองจะสงผลทําใหการทํางานของไตเส่ือมลงจนถึงข้ันเกิดภาวะ
ไตวายเรื้อรังได
 - ภาวะแทรกซอนเรื้อรังที่เสนประสาท หรือภาวะเสนประสาท
เสือ่มจากโรคเบาหวาน (Diabetic neuropathy) แบงไดเปน 2 ชนดิใหญ ๆ คอื 
 1) ชนิดเสนประสาทของรางกายเสื่อม (Diffuse symmetrical 
polyneuropathy, DSPN) โดยชนิดของเซลลประสาทที่ไดรับผลกระทบน้ัน

รูปท่ี 1 กลไกการเกิดภาวะต�อกระจกจากเบาหวาน 
(ภาพประกอบโดย ประภาวดี ไพรินทร�)

มีอยู 2 ชนิด คือ เสนประสาทขนาดเล็ก (Small-fiber 
neurons) และเสนประสาทขนาดใหญ (Large-fiber 
neurons) กรณทีีเ่สนประสาทขนาดเล็ก ซึง่ปกตทิาํหนาที่
รบัความรูสกึเจ็บปวดและอุณหภูมเิกิดความผิดปกติจะทํา
ใหผูปวยหรือสัตวปวยเกิดอาการ รูสึกปวดแสบปวดรอน 
เจ็บแปลบ ๆ หรือรูสึกคลายถูกทิ่มแทงดวยของแหลม
เวลาสัมผัสกับสิ่งตาง ๆ อาการเหลานี้รบกวนตอการ
ดาํรงชวีติและทาํใหคณุภาพชีวติลดลง ในขณะที ่เสนประสาท
ขนาดใหญ ทีท่าํหนาท่ีรบัรูแรงกด และความสมดุลในการ
ทรงตัว เมื่อมีความผิดปกติจะทําใหมีอาการชาหรือรูสึก
ยิบ ๆ ตามตําแหนงของเสนประสาท หรือรูสึกไมมั่นคง 
โดยผูปวยหรือสัตวปวยที่มีความผิดปกติที่เสนประสาท
ชนิดเสนประสาทขนาดใหญ จะมีความเสี่ยงของการเกิด
แผลและตดิเช้ือทีเ่ทามากกวาเพราะระดับความรูสกึลดลง
จนไมรูสึกเจ็บเม่ือเกิดเปนแผลนั่นเอง 
 2) ชนดิเสนประสาทอตัโนมตัทิีค่วบคมุการทํางาน
ของระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
และการควบคุมการทํางานกระเพาะปสสาวะเสื่อม 
(Autonomic neuropathy) ทาํใหอวยัวะเหลานัน้ทาํงาน
ผดิปกตซิึง่อาจนาํไปสูการตายในผูปวยบางรายได โดยเฉพาะ
ในรายท่ีเกิดความผิดปกติของเสนประสาทอัตโนมัติ
ที่ควบคุมการเต นของหัวใจและหลอดเลือดเ ส่ือม 
(Cardiovascular autonomic neuropathy, CAN) 
โดยจะสงผลทําใหหัวใจของผูปวยและสัตวปวยกลุมนี้
ทํางานหนักจากการเตนเร็วกวาปกติรวมกับการเกิด
ภาวะความดันโลหิตสูง
 2.2 ภาวะแทรกซอนท่ีหลอดเลือดขนาดใหญ 
มีรายงานการพบในคนมากกวาในสัตวปวย โดยความผิด
ปกติที่มักพบในผูปวยโรคเบาหวานไดแก 
 - โรคหลอดเลือดสวนปลายอุดตันซึ่งเปนปจจัย
สงเสริมใหเกดิแผลท่ีเทาในผูปวยโรคเบาหวานโดยเฉพาะ
ในรายที่มีความผิดปกติเสนประสาทชนิด large-fiber 
neurons เสื่อมรวมดวย
 - โรคหลอดเลือดสมองตบีตนั (Ischemic stroke) 
จะทําใหสมองสวนที่หลอดเลือดที่ตีบตันเล้ียงอยู นั้น
เกิดภาวะขาดเลือดเปนสาเหตุใหอวัยวะที่สมองสวนนั้น
ควบคุมอยู ออนแรงลงไป เกิดอัมพฤกษ หรืออัมพาต 
ทําใหเกิดการพิการ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได โอกาส
เกดิหลอดเลือดสมองตีบ ตนั จะสงูมากขึน้ในผูเปนเบาหวาน
ที่มีความดันโลหิตสูงรวมดวย 
 - โรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ (Coronary 
artery disease) และโรคหัวใจท่ีเกิดจากเบาหวาน 
(Diabetic heart disease) หมายถึงโรคหัวใจที่เกิดกับ
ผูปวยที่เปนเบาหวาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคนทั่วไป
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รูปท่ี 2 ภาวะแทรกซ�อนในสัตว�ป�วยโรคเบาหวานที่เกิดจากหลอดเลือดขนาดเล็ก
ที่ไปเล้ียงตามอวัยะสําคัญต�าง ๆ เส่ือม  (ภาพประกอบโดย ประภาวดี ไพรินทร�)

จะพบวาในผูทีเ่ปนเบาหวานจะมีความเสีย่งในการเกิดโรคหวัใจสูง และมรีะดบั
ความรนุแรงกวาผูทีไ่มไดเปนเบาหวานหลายเทา โดยโรคหวัใจท่ีเกดิกบัผูทีเ่ปน
เบาหวานท่ีพบบอย ไดแก โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart 
disease) โรคหวัใจลมเหลวหรือหวัใจวาย (Heart failure) โรคกลามเนือ้หวัใจ 
(Cardiomyopathy)

 สาํหรับผลแทรกซอนของโรคเบาหวานตอโครงสรางและการทาํงาน
ของหัวใจในสัตวเล้ียงนั้น มีการรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับผลแทรกซอน
ของโรคเบาหวานตอโครงสรางและการทํางานของหัวใจในสตัวเลีย้งทีน่าสนใจ 
ที่จะขอยกข้ึนมากลาวถึง 2 ชิ้นดวยกัน โดยงานวิจัยแรกเปนของ Pereira 
และคณะในป ค.ศ. 2017 ทีศ่กึษาผลแทรกซอนของเบาหวานตอหวัใจในแมว
ที่เร่ิมปวยเปนโรคเบาหวานเองตามธรรมชาติ โดยพบวาแมวท่ีตวรจพบวา
เปนเบาหวานมีความผดิปกตขิองการคลายตัวของหวัใจหองลาง (Ventricular 
diastolic dysfunction) เมือ่เทยีบกบัแมวปกติ และคาความผดิปกตขิองการ
คลายตัวของหัวใจหองลางจะเพ่ิมขึ้นเม่ือมีการดําเนินไปของโรคหลังจาก
ตรวจพบเปนเวลา 6 เดือน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Vichit และคณะ
ในป ค.ศ. 2018 ท่ีไดทาํการศกึษาเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงของโครงสราง
และการทํางานของหัวใจในกลุมสุนัขที่ปวยเปนโรคเบาหวานท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติในระยะเวลาไมเกิน 1 ป กับกลุมที่เปนโรคเบาหวานเกิน 1 ป 
โดยผลการวิจยัพบวาในกลุมสนุขัทีเ่ปนโรคเบาหวานเกิน 1 ป จะมกีารเปลีย่นแปลง
ของโครงสรางหัวใจโดยพบการหนาตัวเพิ่มขึ้นของผนังหัวใจหองลางซาย
รวมกับความผิดปกติของการคลายตัวของหัวใจหองลาง เมื่อเทียบกับสุนัข
ที่ปวยเปนโรคเบาหวานในระยะเวลาไมเกิน 1 ป อยางไรก็ตามในสุนัข
กลุมท่ีเปนโรคเบาหวานเกิน 1 ป นัน้ยงัไมพบการเปล่ียนแปลงของการบีบตวั
ของหัวใจหองลาง (Ventricular systolic function) หรือการเปล่ียนแปลง
ของคาเอนไซมการทาํงานของหัวใจ (Cardiac enzyme) ทีบ่งช้ีภาวะกลามเนือ้
หวัใจถกูทาํลายหรอืเสียหาย จากรายงานผลการวิจยัทีก่ลาวมาขางตน อาจพอ
กลาวไดวาในสตัวปวยทีเ่ปนเบาหวานในระยะยาวน้ันจะพบการเปล่ียนแปลง
ของโครงสรางและการทํางานบางอยางของหัวใจได แตอาจยงัไมไดทาํใหเกดิ
โรคกลามเน้ือหวัใจขาดเลือด โรคหวัใจลมเหลว หวัใจวาย หรอืโรคกลามเนือ้หวัใจ
เชนเดียวกับที่พบในคนเน่ืองจากภาวะดังกลาวนี้จะใชเวลาในการพัฒนา

ความผิดปกติขึ้นซึ่งมักพบไดในผูปวยที่เปนเบาหวาน
เรื้อรังเกิน 6 ปขึ้นไป
 แมจะยังไมมรีายงานการเกิดโรคกลามเนือ้หัวใจ
ขาดเลอืด โรคหวัใจลมเหลวหรือหวัใจวาย หรอืโรคกลามเนือ้
หัวใจในสัตวปวยเบาหวานแตหากสัตวเลี้ยงปวยเปนโรค
เบาหวานเร้ือรังเกิน 6 ปขึ้นไปรวมกับการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดท่ีไมดีพอนั้นอาจมีความเส่ียงที่จะเกิด
ความผิดปกติของหัวใจไดเชนเดียวกับในคน

สรุป
 ในสัตวเลี้ยงท่ีปวยเปนโรคเบาหวานมีโอกาส
พบภาวะแทรกซอน ตาง ๆ ไดเชนเดียวกับในคนอยางไร
ก็ตามหากสัตวเลี้ยงไดรับการดูแลควบคุมระดับนํ้าตาล
ในเลือดใหอยู ในชวงปกติหรือใกลเคียงกับระดับปกติ
อยางเขมงวด โดยการหม่ันพาสตัวปวยของทานไปตรวจวัด
ระดับนํ้าตาลในเลือดทั้งแบบทางตรงและการตรวจระดับ
นํ้าตาลเฉลี่ยยอนหลัง รวมกับการตรวจรางกายและการ
ติดตามอาการทางคลินิกในสัตวปวยตามที่คุณหมอนัด
เปนประจํา เปนสิ่งสําคัญท่ีสุดในการรักษาโรคเบาหวาน
และเปนการปองกันภาวะแทรกซอนตาง ๆ ที่กลาวมา
ขางตน

บรรณานุกรม
Behrend, E., Holford, A., Lathan, P., Rucinsky, R., 
 & Schulman, R. (2018). 2018 AAHA Diabetes 
 Management Guidelines for Dogs and Cats. 
 Journal of the American Animal Hospital 
 Association, 54(1), 1-21. doi:10.5326/
 JAAHA-MS-6822
Pereira, N. J., Matos, J. N., Toaldo, M. B., Bartoszuk, 
 U., Summerfield, N., Riederer, A., . . . Glaus, 
 T. M. (2017). Cats with diabetes mellitus 
 have diastolic dysfunction in the absence 
 of structural heart disease. Veterinary 
 Journal, 225, 50-55. doi:10.1016/j.tvjl.
 2017.04.017.
Vichit, P., Rungsipipat, A., & Surachetpong, S. D. 
 (2018). Changes of cardiac function in 
 diabetic dogs. Journal of Veterinary 
 Cardiology, 20(6), 438-450. doi:10.1016/
 j.jvc.2018.08.001



14 วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1วารสารสัตวแพทยเชียงใหมเพื่อชุมชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

 ประเทศไทย ตัง้ในเขตรอนชืน้ ประชากรสวนมากยงัมอีาชพี
เกษตรกรรมมีการเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ชื้นแฉะหรือมีนํ้าขัง สิ่งแวดลอม
เหลานี้มีเชื้อกอโรคจํานวนมาก หนึ่งในนั้นเปนโรคที่มีความรุนแรง
ทีอ่าจทาํใหพกิารหรอืเสยีชวีติ คอื พธิโิอซสิ (Pythiosis) ประเทศไทย
เปนแหลงทีพ่บผูปวยโรคพธิโิอซสิจํานวนมาก เนือ่งจากสภาพแวดลอม
และอาชีพเกษตรกรรมท่ีเปนปจจัยโนมนําการเกิดโรค แตในสัตว
ยงัมรีายงานการพบโรคน้ีไมมากนกัอาจเน่ืองจากองคความรูตอตวัเชือ้
ที่ยังมีนอยและขาดเครื่องมือในการวินิจฉัย
 พิธิโอซิส คือ โรคติดเชื้อรุนแรงที่พบไดในมนุษย และสัตว
หลายชนิด เชน มา สุนัข แมว วัว และนกอาการในมนุษยแบงเปน 
4 กลุม ตามตาํแหนงการติดเชือ้ เชน หลอดเลอืดแดง (พบมากท่ีสดุ) 
ดวงตา และ ผิวหนัง  ยังไมมีรายงานการติดโรคจากสัตวสูคน  

สาเหตุและการก�อโรค
 พิธิโอซิส เกิดจากการติดเชื้อ Pythium insidiosum 
ถึงแมลักษณะทางกายภาพของเช้ือจะคลายกับเชื้อราท่ัวไป 
แตเชือ้ P.insidiosum มลีกัษณะเฉพาะท่ีมคีวามแตกตางจากราแท 
จึงไมถูกจัดอยูในกลุมเชื้อราเรียกไดวาเปน fungal-like organism 
อยูในกลุมโอโอไมซีส (oomycetes) หรอือาจเรียกวา รานํา้เชือ้ตวันี้
อาศยัอยูในเขตรอนชืน้ตามหนองน้ําหรือแหลงน้ําขงั ตวัเชือ้จะสราง
ซูโอสปอร (zoospore) ซึ่งมีอวัยวะที่ใชในการเคล่ือนที่ (flagella)
ชวยในการวายนํ้า ซึ่งมาสัมผัสหรือเกาะติดกับเนื้อเยื่อของคน
หรือสัตวที่มีบาดแผล เจริญเปนสายราและชอนไชเขาไปกอโรค 
เพราะนั้นการเลี้ยงมาโดยที่มาตองยืนบนพ้ืนที่นํ้าขังจึงเปนการเพิ่ม
ความเสี่ยงของตัวมาที่จะไดรับเช้ือทั้งนี้กลไกการกอโรคยังไมเปน
ที่ทราบแนชัด

อาการและรอยโรค
 ในมาสวนใหญจะพบการตดิเชือ้ทีผ่วิหนงัและชัน้ใตผวิหนงั 
มกัเปนแผลบริเวณขาสวนลาง ใตทอง และใตอก หรอืตําแหนงทีม่แีผล
และสัมผัสกับน้ําขังที่มีซูโอสปอรของเชื้อ เชน ปาก จมูก และ
อวัยวะเพศ ในชวงเริ่มตนมักเปนแผลที่รักษาไมหายพัฒนาเปน
กอนแกรนูโลมาขนาดใหญขึ้น แผลชอนทะลุ (fistula) ที่มีนํ้าเลือด
และนํ้าเหลืองไหลเย้ิม และมักจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียท่ีแผล
แผลติดเชื้อ P.Insidiosum มักจะมีรอยโรคและอาการดังตอไปนี้

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

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

มารูจักกับโรคพิธิโอซิสในม�า

 • พบลักษณะคลายจุดฝหนองขนาดเล็กในแผล ซึ่งจะมี
กอนเซลลเนือ้ตายสเีหลอืงหรอืสเีทาทีม่ขีนาดไดตัง้แต 2 - 10 มลิลิเมตร 
ลักษณะเหมือนปะการัง (coral-like structures) เรียกวาคังเคอ 
(Kunkers) ภายในคังเคอนี้จะพบสายราของเช้ือที่ยังมีชีวิต ซึ่งตัว
โครงสรางคังเคอนี้ถือเปนสิ่งสําคัญท่ีใชแยกโรคพิธิโอซิสออกจาก
โรคอื่น ที่มีรอยโรคคลายกัน เชน habronemiasis, sarcoid, 
squamous cell carcinoma และ granulation tissue 
 • มีอาการคันที่แผล ทําใหมากัดแทะแผลตัวเอง
 • กรณเีปนแผลทีข่าสวนลาง อาจพบอาการขาบวม จากการ
อักเสบหรือทอนํ้าเหลืองอักเสบ
 • การติดเชื้ออาจมีการลุกลามไปยังทอนํ้าเหลือง ปลอก
หุมเอ็น และกระดูก โดยอาจพบการติดเชื้อลุกลามไปยังกระดูก
ในกลุมทีม่กีารติดเช้ือแบบเรือ้รงั (ตดิเช้ือมากกวา 2 เดอืน) นอกจากน้ี
อาจพบการติดเชือ้ลกุลามไปยงัอวยัวะภายใน เชน ระบบทางเดินอาหาร 
(พบบอยในสุนัข) และปอด ในกลุมนี้อาจจําเปนตองพิจารณาทํา
การุณยฆาต

การตรวจวินิจฉัย
 • ประวัติ อาการและรอยโรค
 • การตรวจวินจิฉยัทางหองปฏบิตักิารเพ่ือยนืยนัการวนิจิฉยัโรค
      - เก็บตัวอยางชิ้นเนื้อและคังเคอเพ่ือทําการเพาะเช้ือ
และสงตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology)  
       - วธิทีีน่ยิมและใหผลรวดเร็ว คอืการตรวจเลือดเพือ่หา
แอนตบิอด ี(antibody) ตอเชือ้ ดวยชดุทดสอบ immunochromato-
graphic test (ICT) ซึ่งมีความไวและความจําเพาะสูง ปจจุบัน
ในประเทศไทยไดนําชุดตรวจของมนุษยมาใชในมา

วิธีการรักษา
 • เนื่องจากเช้ือ P. insidiosum ไมใชเช้ือราแท การรักษา
โดยใชยาตานเชื้อราจึงมักไมคอยไดผลสําเร็จ
 • การผาตัดนําเนื้อเยื่อสวนที่ติดเช้ือออกใหไดมากที่สุด
 • การรักษาดวยวัคซีนที่ทําจากแอนติเจนของเช้ือ จะให
ผลดีที่สุดเมื่อทํารวมกับการผาตัด ทั้งนี้คอนขางใหผลดีในรายท่ีมี
การติดเช้ือมาแลวไมเกิน 2 เดือน
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 ปจจุบันความรูความเขาใจในตัวเชื้อและกลไกของการ
เกดิโรคพธิโิอซิสยงัมไีมมากนกั ทัง้ยงัเปนโรคติดเชือ้รนุแรงทีท่าํการ
รกัษาไดยากและใชเวลานาน ดงันัน้ การปองกนัโรคโดยการหลีกเลีย่ง
ใหมาอยูในพื้นที่เปยกแฉะ หนองนํ้า แหลงนํ้าขัง อีกทั้งการเขาถึง
ตัวสัตวเพื่อการตรวจวินิจฉัยตั้งแตเริ่มแรกของการเกิดโรคโดยการ
ตรวจโรคจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยใหสัตวมีโอกาสรอดชีวิตมากข้ึน  
ถึงแมวาจะไมมีรายงานการติดโรคจากสัตวสูคนโดยตรง แตจาก
การที่มนุษยก็สามารถเกิดโรคนี้ได ดังนั้นเมื่อพบวาสัตวเลี้ยงปวย
ดวยโรคน้ีเจาของจึงควรมีความระมัดระวังไมสัมผัสแผลสัตวดวย
มอืเปลาและใสอปุกรณปองกนัเมือ่ตองเขาไปบรเิวณทีค่าดวาสตัวเลีย้ง
ไดรับเชื้อ
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รูป A แผลติดเชื้อพิธิโอซิสท่ีเต็มไปด�วยน้ําเลือดและนํ้าเหลือง 
(serosanguineous discharge) 

(รูปถ�ายโดย สพ.ญ.สุภาสินี ชัยยา)

รูป C ก�อนเนื้อตายท่ีมีสีเหลืองอ�อน ลักษณะคล�ายปะการัง (coral-like structure) 
เรียกว�า kunkers ซึ่งพบในแผลติดเชื้อพิธิโอซิส (รูปถ�ายโดย สพ.ญ.สุภาสินี ชัยยา)

รูป D ขาหน�าขวาของม�าที่มีแผลแกรนูโลมา
ซึ่งติดเชื้อพิธิโอซิส ซึ่งมีการบวมอักเสบ 

(รูปถ�ายโดย สพ.ญ.สุภาสินี ชัยยา)

รปู B ลกัษณะแผลเป�นก�อนแกรนูโลมา (B1), โดยแผลมขีนาดขยายใหญ�ขึน้ 
และก�อนแกรนูโลมาหายไปบางส�วนเนื่องจากม�ากัดแทะแผล (B2) 

(รูปถ�ายโดย สพ.ญ.สุภาสินี ชัยยา)
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โรคคอบวมในโคและกระบือ 
(Haemorrhagic septicemia)

 ในเดอืนตลุาคม 2563 ทีผ่านมา มขีาวทีค่อนขางสะเทอืนใจ
ประชาชนเปนอยางมาก ถงึการระบาดของโรคท่ีมอีาการเฉียบพลนั
และรุนแรงในกระบือของชาวบานแมลายใต หมู 6 ตําบลบอหลวง 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม สงผลใหกระบือของชาวบานปวย 
และลมตายจํานวนทั้งสิ้น 10 ตัว จากทั้งหมด 22 ตัว สรางความ
สูญเสียใหกับเจาของเปนอยางมาก ถึงกับรํ่าไหขางซากกระบือ
ของตนเองเบ้ืองตนมกีารประมาณการความเสียหายอยูที ่250,000 บาท 
เมือ่สาํนกังานปศสุตัวจงัหวดัเชยีงใหมนาํโดยนายสตัวแพทยสวุทิย ประชมุ 
หัวหนาสวนพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
และเจาหนาที่จากกรมปศุสัตวเขาตรวจสุขภาพกระบือที่กําลังปวย
และเกบ็ตวัอยางจากซากกระบือทีล่มตาย พบวากระบอืทีป่วย และ
ลมตายเกดิจากโรคเฮโมรายิกเซฟทิซเิมยี (Haemorrhagic septicaemia) 
หรือโรคคอบวมนั่นเอง

 มาทาํความรูจกักบัโรครายแรงนีก้นัดกีวาครบั โรคคอบวม
มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อวา พาสทูเรลลา มัลโตซิดา 
(Pasteurella multocida) เปนโรคระบาดรุนแรงของโคและกระบือ 
โดยเฉพาะกระบือจะแสดงอาการรุนแรงมากจนถึงเกิดการตาย
แบบเฉียบพลัน นอกจากน้ีสัตวชนิดอื่นยังสามารถติดเช้ือชนิดนี้ได 
แตการกอโรคจะไมรุนแรง เชน แกะ สุกร มา อูฐ กวาง และชาง 
เปนตน การระบาดของโรคน้ีสวนใหญพบไดในประเทศแถบเอเซีย
และแอฟริกา ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดการระบาดของโรค ไดแก 
สภาวะเครียดของสัตว เชน การเปล่ียนแปลงฤดูกาล โดยเฉพาะ
ชวงตนหรือปลายฤดูฝน ซึ่งสอดคลองกับรายงานของสํานักควบคุม 
ปองกันและบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว ประจําป 2563 พบวา
ตลอดท้ังป มีการะบาดของโรคในกระบือเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน
ถงึเดอืนธนัวาคม 2563 การเคล่ือนยายสตัวหรอืการใชแรงงานสัตว

ท่ีมา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1484269/
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ท่ีมา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1484269/

 จะเห็นไดวาการดําเนินของโรคคอบวมน้ีเปนไปอยางรวดเร็ว 
หากทาํการรักษาไมทนัทวงท ีจะทาํใหสตัวนัน้ตายได ดงันัน้ การควบคุม
และปองกนัการระบาดของโรคจึงมคีวามสาํคญัเปนอยางมากในการ
ลดความสูญเสียตออาชีพการเล้ียงสัตวของเกษตรกรไทย ซึ่งการ
ควบคุมและปองกันโรคที่ไดผล ไดแก การสรางภูมิตานทานโรค
ใหแกสัตวโดยการทําวัคซีนปองกันโรคใหโคและกระบือท่ีมีอายุ
ตั้งแต 4 เดือนขึ้นไปซึ่งวัคซีนนี้จะสามารถคุมโรคไดนาน 1 ป 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่ทําใหสัตวเกิดความเครียด ดวยการจัดการและ
สุขาภิบาลท่ีดี เชน มีโรงเรือนที่สะอาด มีรมเงา มีนํ้าและอาหาร
ที่เพียงพอตอจํานวนสัตว เมื่อสัตวในฝูงแสดงอาการปวยควรแยก
สัตวปวยออกจากฝูงทันทีและรีบตามสัตวแพทยมาทําการรักษา

เมือ่สตัวในฝงูปวยตาย สตัวทีต่ายไมควรนาํไปบรโิภค ควรฝงหรอืเผา
ปองกันการแพรระบาดของโรค และเมือ่มสีตัวปวยหรอืตายท่ีสงสยัวา
จะเปนโรคระบาดน้ี ใหแจงเจาหนาที่สัตวแพทยในทองท่ีโดยเร็ว
ถึงแมยังไมมีรายงานวาโรคนี้สามารถติดตอไปสู คนได แตเช้ือ
พาสทเูรลลา มลัโตซดิา บางสายพนัธุสามารถติดตอไปสูคนได ดงันัน้ 
ผูปฏบิตังิานควรปองกันตนเองอยางเขมงวดเม่ือทาํการสมัผัสสัตวปวย 
เชน การสวมถุงมือ การใสหนากากอนามัย การสวมชุดปองกันโรค 
และลางมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง เปนตน

แหล�งอ�างอิง
สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว. (2556). 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรค ระบาดสัตว. จาก 
 http://esmartsur.net/Report_Situation.aspx 
สถาบันสุขภาพสัตว แห  งชาติ .  โรคเฮโมรายิกเซฟติซี เมีย 
 (Haemorrhagic septicemia). จากhttp://niah.dld.
 go.th/th/AnimalDisease/cow_hemo.htm
ทีมขาวเชียงใหมนิวส. (2563, 20 ตุลาคม). เจาของควาย ที่ อ.ฮอด 
 รํ่าไห หลังควายปวยลมตาย 10 ตัว เหลืออีก 12 ตัว 
 ยังป วยหนัก . เชียงใหมนิวส  . จาก https://www.
 chiangmainews.co.th/page/archives/1484269/

มากเกินไป ในสภาวะความเครียดเชนนี้จะทําใหภูมิตานทานโรค
ของสัตวมีระดับลดลง สงผลใหเชื้อที่อยู ในตัวสัตวที่เปนพาหะ
ของโรค (carrier) แบงตัวไดดีขึ้น และถูกปลอยออกมาปนเปอนกับ
อาหารและน้ํา เมื่อสัตวตัวอื่นกินอาหารหรือนํ้าที่มีเชื้อปนอยูเขาไป 
ก็จะมีการติดเชื้อและแสดงอาการปวยออกมาไดแก ซึม ไขสูง 
40-41.7 องศาเซลเซียส นํ้าลายไหล หายใจลําบากชั้นใตผิวหนัง
บริเวณคางและคอมีการบวมน้ํา และตายภายในเวลาอันรวดเร็ว
ไมเกิน 24 ชั่วโมง นอกจากน้ีสัตวที่ติดเชื้อจะมีการขับเช้ือออกมา
กบัสิง่ขบัถายตาง ๆ  เชน นํา้มกู นํา้ลาย อจุจาระ ทาํใหโรคแพรระบาด
ตอไป เมื่อเชื้อพาสทูเรลลา มัลโตซิดา ปนเปอนอยูในแปลงหญา
จะมีชีวิตอยูไดประมาณ 24 ชั่วโมง แตถาอยูในดินที่ชื้นแฉะอาจมี
ชีวิตอยูไดนานถึง 1 เดือน การวินิจฉัยโรคเบื้องตนสามารถทําได
จากอาการและรอยโรคที่ปรากฏรวมกับการซักประวัติ เชน การฉีด
วัคซีน สภาพแวดลอม การวินิจฉัยแบบจําเพาะสามารถทําไดโดย
การเจาะเลือดขณะที่สัตวมีแสดงอาการเพื่อตรวจแยกเชื้อ สวนการ
รักษาโรคน้ีนั้นจะไดผลดีก็ตอเมื่อทําการรักษาในระยะแรกของการ
ติดเช้ือ หากปลอยเวลาเน่ินนานออกไป การรักษามักไมประสบ
ความสําเร็จ
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ปลานิลติดเช้ือทิลาเป�ยเลคไวรัส               
                            (Tilapia Lake Virus)

รู�ได�อย�างไรว�า

 ปลานิล (Oreochromis niloticus: Nile tilapia) จัดเปน
ปลานํา้จดืทีอ่ยูในวงศปลาหมอส ี(Cichlids) และนิยมนาํมาเพาะเล้ียง
เพือ่การบริโภคเน่ืองจากเปนสตัวทีม่คีณุคาทางอาหารสูง เปนแหลง
ของโปรตีน และมรีสชาตดิ ีทาํใหมลูคาทางเศรษฐกิจของการเพาะเล้ียง
ปลานิลในประเทศไทยและท่ัวโลกมมีลูคาทีส่งูหลายพันลานบาทตอป 
จงึถอืไดวาปลานิลเปนสตัวทีม่คีวามสําคญัอยางสงูตอระบบเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศไทยและท่ัวโลก ทั้งนี้ผลกระทบท่ีมักสงผลตอระบบ
การเพาะเล้ียงปลานลิสวนหน่ึงมาจากปญหาโรคติดเชือ้ตาง ๆ ซึง่อาจ
เปนไดทัง้การตดิเชือ้ไวรสั เชือ้แบคทเีรยี เชือ้รา โปรโตซวั หรอืพยาธิ 

รู�จักเชื้อทิลาเป�ยเลคไวรัส (Tilapia Lake Virus)
 โรคทลิาเปยเลคไวรัส (Tilapia Lake Virus) หรืออาจคุนเคย
ในชื่อโรคตายเดือน (Tilapia one-month mortality syndrome: 
TOMM) จัดเปนไวรัสที่อยู ในสปชีส  Tilapia tilapinevirus 
ซึ่งเปน Negative-sense single-strand RNAที่ประกอบไปดวย 
Nucleoprotein จาํนวน 10 segments และมขีนาด 55-110 นาโนเมตร 
สัตวในตระกูลปลานิลที่สามารถติดเชื้อไดเองตามธรรมชาติ ไดแก 
ปลานิลแดง ปลาทับทิม หรือปลานิลสายพันธุไฮบริด ซึ่งเชื้อไวรัส
มักกอใหเกิดอาการหรือรอยโรคทางผิวหนัง เชน ผิวหนังกรอน
(skin erosion) ผิวหนังมีแผลหลุม (skin ulceration) มีเลือดออก 
(skin hemorrhages) รวมไปถึงภาวะตาโปน (exophthalmia) 
ตบัซีดหรอืตบัโต (hepatomegaly) เปนตน ปลานลิทีม่เีชือ้ สามารถ 
แพรเชื้อไปยังปลานิลตัวอื่นหรือแพรผานทางระบบสืบพันธุ ได 
โดยปลานิลจะไดรับเชื้อผานทางการกิน (oral) หรือผานทางเหงือก 
(gill) จากนัน้เชือ้กจ็ะเขาสูรางกายและแพรไปยงัอวยัวะภายในตาง ๆ 
เชน สมอง ตับ มาม ไต เปนตน แลวจึงแพรเชื้อออกทางเยื่อเมือก 
(mucus) หรือสงผานไปยังอัณฑะ (gonads) หรือไข (eggs) 
โดยเชื้อไวรัสจะสงผลรุนแรงตอลูกปลานิล และสงผลใหมีอัตรา
การตายท่ีสงูถงึ 90% และเม่ือไดรบัเชือ้ปลานิลจะแสดงอาการในชวง
ระยะเวลา 4-14 วัน โดยลูกปลานิลที่มีอายุประมาณ 1 เดือน 
จะพบวามีความเสี่ยงตอการติดเชื้อมากที่สุด

แนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค
 นับจากป ค.ศ. 2014 ทีม่กีารรายงานโรคทิลาเปยเลคไวรัส
ครัง้แรกโดย Eyngor และคณะและพบรายงานโรคทิลาเปยเลคไวรัส
ในประเทศไทยในป ค.ศ. 2015 จวบจนปจจุบันท่ีพบรายงาน
การเกิดโรคมากถึง 16 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งในชวงระยะเวลา 5-6 ป
ที่ผานมามีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับโรคทิลาเปยเลคไวรัสมากขึ้น 
รวมกับมีแนวทางในการวินิจฉัยโรคไวรัสดังกลาวนี้ไดหลากหลาย
มากข้ึน ทาํใหชวยวนิจิฉยัโรคและนาํไปสูการแกไขปญหาเพ่ือปองกนั
ไมใหเกิดความสูญเสียไดอยางทันทวงที สําหรับการตรวจวินิจฉัย
โรคทิลาเปยเลคไวรัสสามารถทําได คือ 
 1. การผาชนัสตูรและการตรวจดูรอยโรคทางจุลพยาธวิทิยา 
(Necropsy and histopathology) : เมื่อพบเห็นลูกปลานิลในชวง
อายุ 1 เดือน หรือนํ้าหนักประมาณ 1-50 กรัม มีอาการผิดปกติ 
มกีารกนิอาหารลดลง มกีารวายลอยทีผ่วินํา้ มอีาการตาโปน รวมกบั
มีอาการทางผิวหนัง เชน ผิวหนังกรอน มีเลือดออก มีแผลหลุม 
อาจพิจารณาเก็บตัวอยางซากปลานิลสงผาชันสูตร โดยนอกจาก
รอยโรคทางผิวหนังที่พบแลว อาจพบภาวะตับโตมีสีซีด หรือสมอง
มเีลอืดคัง่รวมดวย และเมือ่เก็บตวัอยางชิน้เนือ้สงตรวจทางจุลพยาธิ
วิทยาจะพบวามีลักษณะของ Syncytial giant cells ที่เซลลตับ 
พบลกัษณะ Lymphocytic perivascular cuffing ทีส่มอง พบลักษณะ
เนื้อตายที่มามรวมกับพบปริมาณของ melanomacrophages 
center (MMC) ที่เพิ่มจํานวนมากข้ึน หรือพบเนื้อตายไตสวนหนา 
เปนตน
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รูปท่ี 1 แสดงรอยโรคทางผิวหนังของปลานิลแดง อายุ 1 เดือน 
พบผิวหนังมีรอยแดง (ถ�ายภาพโดยสราลี ศรีวรกุล)

รูปท่ี 2 แสดงเน้ือเย่ือตับที่พบลักษณะ Syncytial giant cells 
(SH: syncytial hepatocytes; IB: intracytoplasmic inclusion body; 

NC: normal cells) (Debnath et al., 2020)

รูปท่ี 3 แสดงเน้ือเย่ือสมองที่พบลักษณะ Lymphocytic perivascular 
cuffing (ลูกศร) (Debnath et al., 2020)

 2. การตรวจทางอณูชีววิทยา (Molecular biology) : 
สามารถเก็บตัวอยางอวัยวะภายใน เชน ตับ มาม ไตสวนหนา หรือ
สมอง หรือเก็บตัวอยางจากเย่ือเมือกเพื่อสงตรวจทางอณูชีววิทยา
ดวยวิธีปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสแบบยอนกลับ (Reverse 
Transcription-Polymerase Chain Reaction : RT-PCR) ซึ่งเปน
วิธีการท่ีตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัส หรือหาปริมาณของ
สารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสไดดวยวิธีปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส
แบบยอนกลับแบบเวลาจริง (Reverse Transcription Real-Time 
Polymerase Chain Reaction : RT-qPCR) นอกจากน้ียังสามารถ
ตรวจวินิจฉัยดวยวิธี ปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสแบบยอนกลับ
แบบเนสเตด (Nested RT-PCR) หรือปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส
แบบยอนกลับแบบกึ่งเนสเตด (Semi-nested RT-PCR) หรือ
เทคนิคแลมป (Reverse Transcription Loop-mediated 
isothermal amplification : RT-LAMP) เพื่อใหการตรวจหา
สารพันธุกรรมนั้นมีความไวและมีความจําเพาะมากขึ้น
 3. การตรวจวินจิฉยัโดยอาศยัเซลลเพาะเล้ียง (Cell culture) : 
มีรายงานการศึกษาวิจัยตาง ๆ ที่พบวาเซลลเพาะเลี้ยงในหอง
ปฏิบัติการสามารถเพาะเล้ียงเชื้อไวรัสได โดยทิลาเปยเลคไวรัส
สามารถเพาะเล้ียงไดใน E-11 cell line ซึง่เปนเซลลทีไ่ดจากปลาชอน 
(snakehead fish) เซลล OmB ซึง่เปนเซลลทีไ่ดจากสมองของปลานิล 
Oreochromis mossambicus หรอืเซลล OnlB/OnlL ซึง่เปนเซลล
ที่ไดจากสมองและตับของปลานิล Oreochromis niloticus โดยนํา
ตวัอยางเนือ้เยือ่จากปลานิลมาทําการแยกเช้ือไวรสั (viral isolation) 
และเพาะเล้ียงบนอาหารเล้ียงเชือ้ดงักลาว (cell culture) ซึง่พบวา
เชือ้ทิลาเปยเลคไวรัสจะสามารถทําใหเกดิลักษณะ cytopathic effects 
(CPE) ตอเซลลเพาะเล้ียงไดภายหลังจากการติดเช้ือไวรัสลงเซลล
เพาะเลี้ยงประมาณ 2-5 วัน โดยลักษณะของเซลลที่ถูกไวรัสทําลาย
จะมีลักษณะเห่ียว(cell shrinkage) มีลักษณะกลม และมีการเกิด 
syncytial cells เปนตน

รูปท่ี 4 แสดงลักษณะของ Cytopathic effects ที่เกิดจากเชื้อไวรัสทิ
ลาเป�ยในเซลล� E-11โดยพบลักษณะการเห่ียวของเซลล� (ลูกศร) และ 

Syncytial cells (หัวลูกศร) (Tattiyapong et al., 2017)
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 4. การตรวจโดยวิธี In-situ hybridization : เปนเทคนิค
การตรวจหาสารพันธุกรรม (อารเอนเอ) ที่อยู ในเซลลเนื้อเยื่อ 
โดยตัวอยางที่สงตรวจสามารถเก็บตัวอยางจากอวัยวะภายในท่ีมี
รอยโรค เชน ตับ มาม ไตสวนหนา หรือสมองเพื่อเขาสูกระบวนการ
ทําบล็อกชิ้นเน้ือ และตัดเน้ือเยื่อลงสไลดจุลพยาธิวิทยา และนําไป
ยอมสดีวยวธิ ีIn-situ hybridization ซึง่อาศยัหลกัการความจําเพาะ
ของ Probe ตอสารพันธุกรรมหรือ RNA ของเชื้อไวรัสเปาหมายบน
เนื้อเยื่อของปลานิล
 อยางไรก็ตามโรคทิลาเปยเลคไวรัสจัดเปนโรคไวรัสท่ีไมมี
การรักษาทีจ่าํเพาะ ประกอบกับสภาวะแวดลอมทีอ่าจสงผลใหปลานลิ
มีความเครียดและงายตอการติดเชื้อแทรกซอน เชน ในชวงของ
การยายลกูปลาลงกระชัง ทีเ่สีย่งตอการติดเชือ้แทรกซอนได โดยเฉพาะ
แบคทีเรียในกลุม Aeromonas spp. ซึ่งจะยิ่งสงผลใหเกิดความ
สูญเสียมากขึ้น ดังน้ันแมวาโรคน้ียังไมมีวัคซีนปองกันโรค แตหากมี
การดูแลจัดการและมีแนวทางการปองกันโรคที่ดีก็ถือวาเปนปจจัย
สําคัญที่จะชวยลดโอกาสการติดเชื้อไดมาก โดยเฉพาะการจัดการ
และควบคมุคณุภาพนํา้ การดแูลความสะอาดของอุปกรณ รวมไปถึง
การดูแลอยางเครงครัดในชวงเวลาถายปลาลงกระชังก็จะลดปจจัย
เสี่ยงตอการเกิดโรคได ทั้งนี้การตรวจวินิจฉัยโรคไดอยางรวดเร็ว
และทันทวงทีก็จัดเปนแนวทางที่จะชวงวางแผนและจัดการโรคได 
และเพื่อใหเกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของโรค และพัฒนา
ระบบเพาะเล้ียงปลานิลใหมีคุณภาพไดยั่งยืนตอไป
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และรบกวนการทํางานของอวัยวะอื่น ๆ ภายในชองทองสงผลให
พบอาการเบ่ืออาหาร ผอมลง เสียการทรง และนอนกนบอตามมา
ยังอาจพบแผลกดทับใตทองหรือการทะลักออกมาของรังไขได

 การวินิจฉัยภาวะคลอดยากมีความสําคัญมาก เนื่องจาก
มีโรคและความผิดปกติอื่น ๆ ที่สงผลใหปลาแสดงอาการปวยที่
คลายกันกับภาวะคลอดยาก เชน เนื้องอกหรือถุงนํ้าในชองทอง
(รปูที ่3) การคัง่ของของเหลวในชองทอง โรคถุงลม โรคทางเดินอาหาร 
เปนตน การวนิจิฉยัโดยสตัวแพทยจากอาการปวย การตรวจรางกาย
โดยการคลําชองทองมีลักษณะนิ่มและอวัยวะเพศบวมนูน ยืนยัน
เพิม่เตมิดวยการถายภาพรงัส ี(รปูท่ี 4) อลัตราซาวด และการตรวจเลือด
เพื่อวินิจฉัยทางโลหิตวิทยา

 โคย (Koi) ในภาษาญ่ีปุน หรือปลาคารพสวยงาม มีความ
นิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลายในประเทศไทย ดวยความสวยงาม
ของสีสันและลวดลายท่ีมีความหลากหลายโดยเฉพาะปลาคารพ
เพศเมียทีม่รีปูทรงอวนหนาและขนาดใหญกวาเพศผู เปนทีห่มายปอง
ของนกัเลีย้งปลาคารพสวนใหญ ปญหาทีส่ามารถพบไดจากการเล้ียง
ปลาเพศเมียกค็อื ภาวะคลอดยาก วนัน้ีหมอจะมาใหความรูเกีย่วกบั
สาเหตุ อาการปวยการวินิจฉัย การจัดการและการปองกันภาวะ
คลอดยากในปลาคารพครับ

 ภาวะคลอดยากจุกไข หรอืไขคาง (Dystocia, Eggs bound, 
or Eggs binding) เกิดขึ้นเมื่อปลาเพศเมียอยูในวัยเจริญพันธุ มีไข
ที่สุกเต็มที่ในชองทอง แตไมสามารถขับไขออกมาไดหรือไมเกิดการ
วางไข ซึ่งอาจสงผลรายแรงถึงชีวิตปลาได ปลาคารพในธรรมชาติ
หรือปลาไนจะมีการอพยพตามฤดูกาลเพือ่วางไข ลกัษณะไขชนดิจม
และติดกับวัสดุอื่น ปลาไนมักจะวางไขในฤดูนํ้าหลากในทุงหญา
ที่มีนํ้าทวมขังใหม ๆ โดยไขจะติดกับพืชใตนํ้า ไขปลาใชเวลาในการ
ฟกตัว 2-3 วัน ขึ้นกับอุณหภูมินํ้า โดยปจจัยที่กระตุนใหเกิดความ
สมบูรณของระบบสืบพันธุและการวางไขของปลาในธรรมชาตินั้น 
ขึ้นกับการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมินํ้า และชวงแสงในรอบวัน 
ปรมิาณออกซิเจนทีล่ะลายในนํา้ และความสมบูรณของแหลงอาหาร
ตามฤดูกาลในรอบปเปนหลัก ในการเล้ียงปลาคารพสวยงามในบอ
คอนกรีตเปนสิ่งที่ยากมากในการควบคุมปจจัยเหลานี้ใหเหมือน
ตามธรรมชาติอีกทั้งการมีอยูของปญหาคุณภาพนํ้าเลี้ยงโรคอวน 
ความเครียดจากการถูกรบกวนตาง ๆ สดัสวนเพศผูตอเพศเมียในบอ
ไมเหมาะสม หรือการเล้ียงปลาหนาแนนเกินไป เปนสาเหตุของ
การเกิดภาวะคลอดยากในปลาท่ีเลี้ยงสวยงามไดมากกวาปลาใน
ธรรมชาต ิ

 อาการปวยทีส่งัเกตไดคอื ปลามีชองทองทีข่ยายขึน้สมมาตร
กันทั้งสองดาน (รูปที่ 1) พบอวัยวะเพศบวมและแดง ไขในชองทอง
ขยายตัวจากการสุกเต็มที่และไมถูกขับออกมาอาจเกิดการกดทับ

รูปท่ี 1 ปลาคาร�พเพศเมียมีช�องท�องขยายขนาด

รูปท่ี 2 ผ�าชันสูตรซากปลาคาร�พพบไข�ในช�องท�อง
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การจัดการและปองกันภาวะคลอดยากในปลาคารพ 
 1. จัดการสาเหตุที่ไมเหมาะสมในบอเลี้ยงและสิ่งแวดลอม
รอบ ๆ บอ
 2. เพิ่มปริมาณและความถ่ีการเปล่ียนถายนํ้า ใสพูเทียม
ลงในบอเลี้ยงเพื่อเลียนแบบสิ่งแวดลอมการวางไขในธรรมชาติ
 3. แยกทีป่ลาเพศเมียทีม่ปีญหา พรอมกบัปลาเพศผู 1-2 ตวั
ในบอปริมาตร 500-1,000 ลิตร รวมกับการใชพูเทียมเพื่อเรงการ
ผสมพันธุและวางไข 
 4. การฉีดฮอรโมนกระตุนการวางไข
 5. การผาตัดทําหมัน หรือผาตัดแกไขรังไขทะลัก(กรณีที่
พบการทะลักของรังไข) หลังจากการรักษาดวยฮอรโมน

 อยางไรก็ตามภาวะคลอดยากสามารถพบไดในปลาท่ี
ออกลูกเปนไขชนิดอื่นดวย เชน ปลาทอง ปลามังกร (รูปที่ 5) 
ปลามาลาย การจัดการอาจมีความแตกตางกันบางตามชนิดปลา

จากบทความขางตนจะพบวาสาเหตุที่ทําใหปลาไมสามารถวางไข
ไดขึน้กบัสิง่แวดลอมในสถานท่ีเลีย้งเปนหลกั ผูเลีย้งควรหม่ันสังเกต
ลกัษณะและพฤติกรรมปลา บอเลีย้งและสิง่แวดลอมรอบ ๆ บอเลีย้ง
อยางสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินสาเหตุความผิดปกติเมื่อปลาคารพ
ที่เลี้ยงเกิดภาวะคลอดยาก

ช�องทางการติดต�อคลินิกสัตว�น้ําฯ 
 FB : aquacmu
 Call & line : 0981034066
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รูปท่ี 3 ปลาคาร�พเพศเมียมีช�องท�องขยายขนาดเนื่องจากเนื้องอก
ในช�องท�อง

รูปท่ี 5 ภาวะคลอดยากในปลามังกร พบไข�ในช�องท�อง

รูปท่ี 4 การถ�ายภาพรังสีปลาคาร�พเพ่ือวินิจฉัยแยกโรคอ่ืน ๆ 
และภาวะไข�ค�าง
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 ปจจุบัน ประชากรโลกมีจํานวนมากถึง 7,500 ลานคน 
ซึ่งเพิ่มมากขึ้นถึง 1,400 ลานคน ในชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมา 
หรอืคดิเปนอตัราการเติบโตของจํานวนประชากรถึง 23% เมือ่เทียบกับ
จาํนวนประชากรในป 2000 (พ.ศ. 2543) โดยองคการสหประชาชาติ 
หรือ United Nations (UN) ไดคาดการณไววาในป 2030 หรืออีก 
10 ป ขางหนา โลกจะมีจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นสูงถึง 8,500 คน 
การเพ่ิมขึน้ของประชากร ทาํใหเกดิการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม
ตาง ๆ ในโลก เชน ภาวะโลกรอน และการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ
เนือ่งจากการรุกรานของมนุษย สงผลกระทบถึงหวงโซอาหาร ทาํให
คาดการณวา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
ดังตัวอยางที่กลาวไปแลวนั้น ประกอบกับจํานวนประชากรมนุษย
ที่เพิ่มสูงขึ้น จะทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคต 
ความมั่นคงทางดานอาหาร (Food security) จึงเปนหัวขอหนึ่งที่
ถูกหยิบยกขึ้นมาในปจจุบัน
 Clean meat (คลีนมีท) มีชื่อเรียกในหมูนักวิชาการและ
นักวิจัยหลากหลายช่ือ ไมวาจะเปน Cell-based meat (เนื้อสัตว
ที่มีตนกําเนิดมาจากเซลล) Lab-grown meat (เนื้อที่เพาะเลี้ยง
ในหองทดลอง) In-vitro meat (เนือ้หลอดแกว) หรอื Cultured meat 
(เนื้อจากการเพาะเล้ียง) หมายถึงเน้ือสัตวที่ผลิตโดยกระบวนการ
เพาะเล้ียงในหองทดลองแทนท่ีการเลี้ยงปศุสัตวแบบในปจจุบัน 
ซึ่งตองอาศัยที่ดิน โรงเรือน อาหาร นํ้า และสุดทายสัตวเหลานี้
จะตองผานกระบวนการในโรงฆา เพือ่กลายมาเปนเนือ้ทีเ่รารบัประทาน
กนัอยูในทกุวนัน้ีโดยแนวคดิการผลติเนือ้สตัวทีเ่กดิจากการเพาะเล้ียง
ในหองทดลองน้ี มมีาตัง้แตชวงตนป 2000 เพือ่ตอบสนองตอปญหา
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกท่ีมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งนอกจาก
ความตองการอาหารในอนาคตท่ีมแีนวโนมเพิม่สงูขึน้แลวน้ัน ทรพัยากร
ธรรมชาติที่มีอยูในโลก เชน ที่ดิน ที่มีอยูอยางกําจัด จึงเปนปญหา
ในดานการพัฒนาทางการเล้ียงปศุสัตว เนื่องจากการขยายตัวของ
ทีอ่ยูอาศยัและสังคมเมอืง นกัวทิยาศาสตรจงึมแีนวคดิทีจ่ะผลติอาหาร
ทางเลือกออกมา เพื่อลดการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด

 ในป 2013 ศาสตราจารย มารค โพสต (Prof. Mark Post) 
จากมหาวิทยาลัยมาสทริคท (Maastricht University) ประเทศ
เนเธอรแลนด ไดเอาแนวคิดนั้นมาทําใหเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยใช
สเต็มเซลล ซึ่งเปนเซลลตนกําเนิดของเนื้อเยื่อแตละชนิดมาทําการ
เพาะเลี้ยงซึ่งสเต็มเซลลนี้ เปนสวนประกอบของเน้ือเยื่อแตละชนิด
ในรางกายท้ังของคนและสัตว โดยมคีวามสามารถในการสรางใหมได 
และสามารถแบงตัวเพิ่มจํานวนเพื่อซอมแซมเนื้อเยื่อในรางกายท่ี
ไดรับบาดเจ็บหรือเสียหายไดโดยในการทดลองของ ดร.โพสต ไดมี
การตัดชิ้นสวนกลามเนื้อขนาด 0.5 กรัม จากววั และแยกเอาเฉพาะ
สวนเนื้อเยื่อกลามเนื้อออกจากเน้ือเยื่อไขมัน โดยชิ้นเน้ือนํ้าหนัก 
0.5 กรัม จะมีสเต็มเซลลประมาณ 2,000-3,000 เซลล มาทําการ
เพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเซลลในหองปฏบิตักิาร ภายใตสภาวะควบคุม 
จากนั้นเซลลจะเกิดการเพ่ิมจํานวน และมีการสรางสภาวะในการ
ทดลองเพ่ือกระตุนใหสเตม็เซลลเปล่ียนแปลงไปเปนเสนใยกลามเนือ้ 
เกิดการหดตัว และเช่ือมเขาหากัน โดยเมื่อใชเวลาทั้งหมดประมาณ 
3 สัปดาห เนื้อสัตวที่เพาะเล้ียงไดจะมีลักษณะคลายกับเนื้อบด 
เมื่อสองดูลักษณะของเสนใยกลามเนื้อภายใตกลองจุลทรรศน 
จะพบวาเสนใยกลามเนื้อที่ได จะมีลักษณะเหมือนเนื้อที่ไดจากการ
เลี้ยงวัวในธรรมชาติทุกประการ
 โดยศาสตราจารยโพสตไดอธิบายวา เนื้อเยื่อขนาดเล็ก ๆ  
ทีน่าํมาจากวัวเพือ่นาํมาใชเปนตนกาํเนดิในการเพาะเล้ียงนัน้ หากเรา
เพิ่มจํานวนเซลลเหลานั้นเปนเทาตัว โดยใชการเพ่ิมจํานวนทั้งหมด 
25 รอบ จะไดเนื้อถึง 34 กิโลกรัม และหากเพิ่มจํานวนถงึ 35 รอบ 
กจ็ะไดเนือ้จากการเพาะเล้ียงสงูถงึ 8,000 กโิลกรมั ซึง่เพยีงพอทีจ่ะ
เลี้ยงประชากรโลกจํานวนมากได โดยเนื้อท่ีไดจากการเพาะเล้ียงนี้ 
ไดถูกนํามาประกอบอาหารเปนเบอรเกอรในงานประชุมวิชาการ
ในกรงุลอนดอนเพ่ือใหนกัชิมอาหารทดสอบ โดยมนีกัชิมใหความเห็นวา 
รสชาติที่ออกมานั้นคลายกับเนื้อวัวจริง ๆ แตยังมีรสสัมผัสที่แหง 
เนื่องจากเปนการเพาะเล้ียงเฉพาะเน้ือเยื่อกลามเนื้อ โดยที่แยก
เอาเนื้อเยื่อไขมันออก จึงไมมีรสชาติฉํ่าของไขมันผสมอยูดวย 
โดยเบอรเกอรชิ้นนี้มีมูลคาสูงถึง 250,000 ยูโร หรือคิดเปนเงินไทย
ถึง 9 ลานบาท ซึ่งเรียกไดวาเปนเบอรเกอรเนื้อวัวที่แพงที่สุดในโลก
 ในปจจุบัน มีนักวิจัยรวมถึงบริษัทผลิตอาหารยักษใหญ
จากหลายแหงทั่วโลก ไดใหความสนใจกับแนวคิดนี้ และท่ีผานมา
ไดมีความพยายามในการพัฒนาการเพาะเล้ียงเนื้อจากสัตว

สพ.ญ.ชลิตา ใจนนถีย�
ศูนย�สัตวแพทย�สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย
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Clean meat “ทางเลือก” หรือ “ทางรุ�ง” ?
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หลากหลายชนิด เชน เนือ้ไก เนือ้ปลา เน้ือหม ูหรอืแมกระทัง่แนวคดิ
ที่จะเพิ่มคุณคาทางอาหารของเน้ือสัตว เชน การนําเซลลเนื้อเยื่อ
จากสัตวหลายชนดิมาเพาะเล้ียงรวมกนั การดดัแปลงเซลลใหสามารถ
ผลิตโอเมกา 3 ไดมากขึ้น หรือรวมไปถึงการผลิตเนื้อที่ชวยลดคอ
เรสเตอรอล โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2020 ที่ผานมา สํานักงาน
อาหารของประเทศสิงคโปรไดอนมุตั ิ“Chicken bites” ซึง่ผลิตโดย
บรษิทั Eat Just เพือ่จาํหนายในเชงิพาณชิย นบัเปนครัง้แรกทีค่ลนีมที
ผานการตรวจสอบทางดานความปลอดภัย ซึง่กระบวนการการตรวจสอบ
ใชระยะเวลายาวนานถึง 2 ป (BBC, 2020; Wikipedia, 2020)
ถอืไดวาเปนกาวสาํคญัของการเขาสูตลาดของอุตสาหกรรมหลังจาก
การวิจัยและพัฒนามานานหลายทศวรรษในปจจุบันนี้เนื้อที่มาจาก
การเพาะเล้ียงยังไมถูกจําหนายอยางแพรหลาย เนื่องจากขอจํากัด
ในหลาย ๆ ดาน เชน การขยายขนาดในการผลิตเพื่อใหไดเนื้อ
ปรมิาณมากขึน้ เน่ืองจากข้ันตอนในการเพาะเล้ียงเซลล เซลลเหลานี้
ตองอาศยัพืน้ผวิในการเติบโตและเพ่ิมจาํนวน จงึตองคดิคนเทคโนโลยี
ขึ้นมาเพื่อแกปญหาเหลานี้ ตนทุนในการผลิตที่ยังมีราคาสูงรวมถึง
การผลิตเน้ือจากเซลลตนกําเนิดเนื้อเยื่อหลาย ๆ ชนิด เพื่อใหได
รสสัมผัสและรสชาติใกลเคียงกับเนื้อจากธรรมชาติมากที่สุด โดยที่
ไมใชชิ้นสวนจากสัตวเลย ซึ่งถือวาเปนความทาทายอยางหนึ่งที่
นักวิจัยจะตองตอบโจทยเหลาน้ีใหไดคะ
 นอกจากน้ี ปญหาดานจริยธรรม รวมถึงความคุมคา และ
ประสิทธิภาพของวิธีที่ใชในการผลิตก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง ซึ่งหาก
เทคโนโลยเีหลานีใ้ชทรัพยากรทีม่ากกวาการเลีย้งสตัวดวยวธิธีรรมชาติ 
หรือเนือ้ทีเ่พาะเลีย้งใหคณุคาทางโภชนาการไดนอยกวาเนือ้สตัวจรงิ ๆ  
ก็ถือวามีความคุมคานอยในแงของการลงทุน และปจจัยท่ีสําคัญ
อีกอยางที่จะไมกลาวถึงไมไดเลยก็คือ “ราคา” ของคลีนมีท ซึ่งใน
ขณะนี้เนื้อที่ผลิตดวยวิธีการใหมนี้ยังมีราคาสูงอยูมาก เนื่องจาก
เทคโนโลยีที่ใช รวมถึงสิ่งที่แพงที่สุดสําหรับการเล้ียงเซลลเหลานี้ 
นัน่กค็อื “อาหารเล้ียงเซลล” ซ่ึงตนทนุในสวนนีเ้ปนตนทนุท่ีสงูท่ีสดุ
ในการบวนการผลิต เทียบไดกับตนทุนดานอาหารสัตวที่เปนตนทุน
ที่สูงที่สุดในการเลี้ยงสัตวในระบบปกติตามธรรมชาติเชนกัน
 สําหรับผู บริโภค ก็คงตองมาติดตามกันตอไปนะคะ
วาเทคโนโลยนีีจ้ะพัฒนาไดทนักบัความตองการในการบริโภคอาหาร
ของประชากรโลกในอนาคตหรือไม ซึ่งหากข้ันตอนในการผลิต
สามารถปรับตนทุนใหไดใกลเคียงหรือตํ่ากวาเนื้อที่มาจากระบบ
การเลี้ยงปกติ รวมถึงมีคุณคาทางสารอาหารเทียบเทาหรือมากกวา

เนื้อสัตวปกติแลว คลีนมีทถือวาเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีนาสนใจ
ของผูทีน่ยิมรบัประทานเน้ือสตัว ผูทีร่กัสขุภาพ รวมถึงผูบรโิภคทีใ่ห
ความสําคัญกับเรื่องสวัสดิภาพสัตว ซึ่งนอกจากเรื่องของราคา และ
สารอาหารในเน้ือสัตวแลว หากคลีนมีทกลายเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ของผูบรโิภคในอนาคต กจ็ะสามารถลดปญหาโรคติดตอทีม่าจากสัตว
หรือโรคที่มาจากอาหารที่ติดตอสูคนไดอีกทางหนึ่งเลยทีเดียวคะ
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