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อะฟลาทอกซิน และผลกระทบของอะฟลาทอกซินบี1 (AflatoxinB1) ที่มีตอสุขภาพ
Aflatoxins and AflatoxinB1 Effect On Health

สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ
ภาควิชากายวิภาคศาตร สรีระวิทยา เภสัชวิทยา และพยาธิวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
บทความนี้ นํ า เสนอถึง ข อมู ล และผลกระทบของสารพิ ษ จากเชื้ อ ราชนิ ด อะฟลาทอกซิ น (Aflatoxins)
อันไดมาจากการสังเคราะหของเชื้อราในกลุมของ Aspergillus spp. ซึ่งสารพิษชนิดนี้ถือเปนสารพิษจากเชื้อราชนิดที่
มีความสําคัญและมีความรุนแรงตอทั้งมนุษยและสัตว อีกทั้งในปจจุบันก็นี้ยังคงมีรายงานความเปนพิษของอะฟลา
ทอกซินออกมาอยางตอเนื่อง และยังคงเปนปญหาสุขภาพที่ยากจะควบคุม ดังนั้นในบทความทางวิชาการฉบับนี้จึงได
นําเสนอถึงรายละเอียดและความสําคัญของสารพิษจากเชื้อราในกลุมอะฟลาทอกซิน โดยมุงเนนไปที่กระบวนการการ
เกิดพิษ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ตลอดจนพิษจลนศาสตรของอะฟลาทอกซินบี1 (AFB1) ซึ่งสามารถ
สงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและสัตวได ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจ และใชเปนแนวทางศึกษาปองกันและแกไข
กลุมอาการ หรือผลกระทบตอสุขภาพอันเกิดจากความเปนพิษของอะฟลาทอกซินไดดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ : สารพิษจากเชื้อรา, อะฟลาทอกซินบี1, มะเร็ง, สารกอมะเร็ง, Aspergillus flavus, Aspergiullus
parasiticus
Abstract
This article is present about the information of Aflatoxins and the effect of AflatoxinB1
(AFB1) on health which synthesis from Aspergillus spp. Aflatoxins is the most important and
harmful mycotoxins which are effective both of human and animals. Also, nowadays the toxic
effect of AFB1 is still reported continuously and difficult to control. Therefore, in this article is
present about the details of Aflatoxins group by focusing on the mechanism of toxicities,
biological metabolism that can effect on health and toxicokinetics as well. And the information
that may be used as the guideline to prevent and solving the symptom or correct the health
problems that effect by Aflatoxins poisoning.
Keywords : Mycotoxins, AFB1, Cancer, Carcinogenic, Aspergillus flavus, Aspergiullus parasiticus
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บทนํา
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนชื้นใกลเสนศูนยสูตร ซึ่งมี ความเหมาะสมตอการเพาะปลูกและผลิตสินคาทาง
เกษตรกรรมเพื่อการสงออกหลายชนิด ไดแก ขาว ธัญพืช ปศุสัตว และผลไมตางๆ (AFSIS, 2009) แตในขณะเดียวกัน
สภาพภูมิอากาศรอนชื้นของประเทศไทยก็เหมาะสมแกการเจริญเติบโตของเชื้อรากอโรคตางๆ รวมดวย เชน เชื้อราใน
กลุม Aspergillus sp., Penicillium sp. และ Fusarium sp. เปนตน ซึ่งเชื้อราชนิดดังกลาวถือเปนเชื้อราที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพของทั้งคนและสัตวและสามารถผลิตสารพิษจากเชื้อรา (mycotoxins) ใหเกิดขึ้นได ดังนั้นการเกิด
ความเสียหายจากการกอโรคของเชื้อราและสารพิษจากเชื้อราตอพืชผล ผลิตภัณฑทางการเกษตร สัตว รวมไปถึงมนุษย
จึงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไดยาก อีกทั้งรูปแบบการปองกันการปนเปอนอะฟลาทอกซินในปจจุบันที่สามารถนํามาใชไดผล
จริงนั้นก็ยังมีอยูจํากัด และไดผลไมสมบูรณ (Jantapan et al., 2017) จึงทําใหสารพิษที่เกิดจากเชื้อรายังคงมีโอกาส
ปนเปอนในอาหารของมนุษยและสัตว อยางหลีกเลี่ยงไมไดโดยปญหาใหญที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพ
ของสัตวนั่นก็คือการไดรับสารพิษจากเชื้อราชนิดอะฟลาทอกซิน (Aflatoxins) โดยสารพิษจากเชื้อราในกลุมนี้ไดถูกจัด
ใหเปนสารเคมีที่ไดรับการยืนยันวาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย (Humans and Cancer, 1993) และระบุใหอะฟลาทอก
ซินบี1 (AFB1) เปนสารกอมะเร็งในตับชนิดรายแรง (Bennett and Klich, 2003) ดังนั้นในปจจุบันจึงไดมีการศึกษาถึง
ลั ก ษณะและข อมู ล ทางพิ ษ วิ ทยาของอะฟลาทอกซิ น เพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง ข อมู ล ดั ง กล า วจะช วยให ส ามารถเข า ใจถึ ง
กระบวนการการเกิดพิษอยางถูกตอง และนําไปสูแนวทางการแกไขเมื่อไดรับสารพิษไดอยางทันทวงที บทความฉบับนี้
จึงจะขอกลาวถึงกระบวนการกอใหเกิดความเปนพิษ และผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสุขภาพจากเชื้อราชนิดอะฟลาทอกซิน
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น

รูปที่ 1 โครงสรางพืน้ ฐานของอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) (ไดมาจาก: https://en.wikipedia.org/wiki/Aflatoxin)

เนื้อหา
อะฟลาทอกซิน (รูปที่ 1) เปนสารเมแทบอไลตทุติยภูมิ (Secondary metabolite) ในกลุมของเชื้อราที่มี
เสนใย (Filamentous fungi) ซึ่งสารในกลุมนี้ไมไดถูกสรางขึ้นเพื่อใชเปนองคประกอบสําคัญในการดํารงชีพของเชื้อ
รา แต จ ะถูก สรา งขึ้น เพื่ อ ป อ งกัน ตั ว เองเมื่ ออยู ใ นสภาวะที่ ไ ม เหมาะสมต อ การเจริ ญ เติ บ โต จึ งอาจกล า วได ว า
กระบวนการเมแทบอไลตทุตยภูมินี้ถูกสังเคราะหขึ้นเพื่อเปนกลไกปองกันตัวเองของเชื้อรา (Defense mechanism)
ในการดํารงอยูและมีชีวิตรอด (Keller et al., 2005) โดยเชื้อราที่สามารถสรางสารพิษในกลุมอะฟลาทอกซินไดนั้นมี
อยูหลายชนิดแตชนิดที่มีความสําคัญคือ Aspergillus flavus (A. flavus) (รูปที่ 2 และ 3) และ Aspergillus
parasiticus (A. parasiticus) (รูปที่ 4 และ 5) โดยเชื้อราทั้งสองชนิดถูกจัด ใหอยูใน Phylum Ascomycota,
Subdivision Deuteromycotina, Class Hyphoncetes (Kanapitsas et al., 2015) ซึ่งเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่เสน
ใยจะเปลี่ยนจากไมมีสี หรือสีออนไปเปนสีเขียวจนถึงสีเขียวเขม มีผนังกั้นและกานชูสปอร (Conidiophores) สวน
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ปลายของกานชูสปอรจะโปงออกเรียกวา เวสซิเคิล (Vesicle) และมีสวนที่ยื่นออกมาเรียกวาสเตอริกมา (Sterigma)
โดย โคนิเดีย (Conidia) จะถูกสรางขึ้นภายในสเตอริกมา และพบวาเชื้อราทั้งสองชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตได
รวดเร็วและมีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Webster et al., 2008)

รูปที่ 2 A. flavus (ไดมาจาก: http://bioweb.uwlax.edu/bio203/s2013/ernst_ale2/)
รูปที่ 3 A. flavus (ไดมาจาก: http://www.pfdb.net/html/species/s10.htm)

รูปที่ 4 A. parasiticus (ไดมาจาก: http://carbonelab.org/Aspergillus%20parasiticus%20conidiophore)
รูปที่ 5 A. parasiticus (ไดมาจาก: https://www.flickr.com/photos/iita-media-library/11190168794)
โดยเชื้อราชนิด A. flavus นั้นจะสามารถสังเคราะห AFB1 และ AFB2 ในขณะที่ A. parasiticus
จะสามารถสังเคราะหอะฟลาทอกซินทั้ง 4 ชนิดไดแก AFB1, AFB2, AFG1 และ AFG2 ซึ่งจากขอมูลดังกลาวทําใหเปน
ที่เขาใจในอดีตวา เชื้อราที่เปนปญหาในเขตรอนและแถบเสนศูนยสูตรสวนใหญคือ A. flavus โดยอางอิงจากผลการ
รายงานที่ตรวจพบปริมาณของ AFB1 ในประเทศไทยที่มีอยูเปนจํานวนมาก และจะพบเชื้อรา A. parasiticus
น อ ยมากหรื อ ไม พ บเลยในเขตเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต แต ใ นป 2554 พบว า มี ร ายงานการศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกนเกี่ยวกับการตรวจพบปริมาณอะฟลาทอกซินทั้ง 4 ชนิด ในระดับใกลเคียงกันในตัวอยาง
เดียวกัน ซึ่งจากขอมูลดังกลาวอาจระบุไดวาเชื้อ A. parasiticus เริ่มมีการแพรระบาดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตเพิ่มมากขึ้นกวาที่ไดคาดการณไว แตอยางไรก็ตามเชื้อรา A. flavus ก็ยังถือวาเปนเชื้อราชนิดสําคัญตอการ
สังเคราะหอะฟลาทอกซินและพบไดทั่วไปในประเทศไทย (ศศิธร, 2558) เนื่องจากปจจัยสําคัญที่เอื้อตอการ
เจริญเติบโตของเชื้อรารวมถึงการสังเคราะหอะฟลาทอกซินของ A. flavus นั้นไดแก อุณหภูมิและความชื้น โดยชวง
อุณหภูมิที่เชื้อราเจริญเติบโตไดอยูในชวง 12 จนถึง 48 องซาเซลเซียส และจะเจริญเติบโตไดดีที่สุดในชวงอุณหภูมิ
28-37 องศาเซลเซียส (Klich, 1998) และความชื้นสัมพัทธ 80-85 % ตามลําดับ (Hesseltine et al., 1966)
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ซึ่งสภาวะแวดลอมดังกลาวนั้นถือเปนสภาวะแวดลอมโดยปกติของประเทศไทย จึงทําให A. flavus เปนเชื้อราที่
สามารถตรวจพบเปนจํานวนมากและอยูในสภาวะเหมาะสมตอการสังเคราะหอะฟลาทอกซินไดเปนอยางดี อีกทั้ง
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของอะฟลาทอกซิน (ตารางที่ 1-2) ยังถือเปนสารประกอบที่มีความคงทนและยากที่
จะทําลาย ดังนั้นการหลีกเลี่ยงการปนเปอนอะฟลาทอกซินจึงเปนสิ่งที่ทําไดยากมาก

รูปที่ 4 โครงสรางทางเคมีของอะฟลาทอกซินหลัก ชนิด AFB1, AFB2, AFM1, AFM2, AFG1 และ AFG2
(ไดมาจาก Food-info, 2016)
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของอะฟลาทอกซิน
น้ําหนักโมเลกุล
อะฟลาทอกซิน
สูตรทางเคมี
(ดาลตัล)
AFB1
C17 H12O6
312.3
AFB2
C17 H14O6
314.3
AFG1
C17 H12O7
328.3
AFG2
C17 H14O7
330.3
AFM1
C17 H12O7
328.3
AFM2
C17 H14O7
330.3

จุดหลอมเหลว
(องศาเซลเซียส)
268-269
286-289
244-246
237-240
299
293

ที่มา : ดัดแปลงจาก IARC (2016)
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของ AFB1
คุณสมบัติ
ขอมูลทางเคมีและทางกายภาพ
ชื่อ
Aflatoxin B1 (AFB1)
ชื่อทางเคม
(6aR,9aS)-2,3,6a,9a-Tetrahydro-4methoxycyclopenta[c]furo- (3’,2’:4,5)furo[2,3h][l]benzopyran-1,11-dione (9CI)
สูตรโมเลกุล
C17H12O6
มวลโมเลกุล
312.3 กรัมตอโมล (g/mol)
ลักษณะทางกายภาพ
ไมมีสีจนถึงสีเหลืองออน ละเอียด
จุดเดือด (องศาเซลเซียส)
286-289 องศาเซลเซียส
จุดหลอมเหลว (องศาเซลเซียส)
261-269 องศาเซลเซียส
การละลาย
ละลายไดเล็กนอยในน้าํ และตัวทําละลาย อินทรียชนิดมีขั้ว เชน
สารละลายเมทานอล
เอทานอล คลอโรฟอรม อะซิโตไนไตรล และ ไดเมทิลซัลฟอกไซด
ที่มา : ดัดแปลงจาก IARC (2016)
และเมื่อสภาวะแวดลอมมีความเหมาะสมเชื้อราชนิด A. flavus และ A. parasiticus จะทําการสังเคราะห
สารเมแทบอไลตทุติยภูมิหรือสารพิษจากเชื้อราชนิดอะฟลาทอกซิน (Aflatoxins) ขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซอน
โดยอาศัยเอมไซม (รูปที่ 5) ซึ่งถูกควบคุมโดยยีนกลุมใหญ โดยอาศัยสารตั้งตนที่เหลือจากการสังเคราะหสารเมแทบอ
ไลตปฐมภูมิ ไดแก มาโลนิล โคเอ (Malonyl Co-A), อะซิติล โคเอ (Acetyl Co-A) ในระยะทายของการเจริญเติบโต
ของเชื้อรา ซึ่งเปนชวงที่เชื้อราเจริญเติบโตและสรางสปอรชาลง (Holmes et al., 2008) ซึ่งภายหลังจากที่อะฟลาทอก
ซินถูกสรางขึ้นและเกิดการปนเปอนในผลผลิตทางการเกษตร โดยไมวาจะเปนการเปอนของอะฟลาทอกซิน ในแปลง
หรือในระยะกอนเก็บเกี่ยว หรือเกิดขึ้นภายหลังจากการเก็บเกี่ยว เมื่อเกิดการบริโภคจากมนุษย หรือสัตวที่บริโภค
อาหารสัตวก็จะสามารถไดรับอะฟลาทอกซินชนิดนั้นๆ ไดเปนทอดๆ ในหวงโซอาหาร (รูปที่ 6) และกอใหเกิดความเปน
พิษ และสงผลกระทบตอสุขภาพอยางรุนแรงได

รูปที่ 5 การสังเคราะหอะฟลาทอกซินในเซลลของเชื้อรา
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รูปที่ 6 การปนเปอนอะฟลาทอกซินในหวงโซอาหาร
ความเปนพิษของอะฟลาทอกซิน : อะฟลาทอกซินเปนสารพิษที่มีความเปนพิษตอเซลล (Cytotoxicity)
และเปนพิษตอระบบพันธุกรรม (Genotoxicity) ของมนุษยและสัตว โดยพบวาในกลุมของอะฟลาทอกซินทั้งหมดวา
AFB1 เปนสารที่มีความเปนพิษรุนแรงมากที่สุด ซึ่งความเปนพิษขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน อายุ เพศ ปริมาณของอะฟ
ลาทอกซินที่ไดรับ ชนิดของสัตว และสายพันธุ (โดยพบวาในกลุมสัตวปกถือเปนชนิดของสัตวที่มี ความไวตอสารพิษ
และเป ด ถื อ เป น สั ต ว ที่ มี ค วามไวต อ การได รั บ สารพิ ษ มากที่ สุ ด ในกลุ ม ) ระยะเวลาที่ ไ ด รั บ สารพิ ษ รวมไปถึ ง
สภาพแวดลอม และอาหารที่สัตวไดรับ ซึ่งจะสามารถกอใหเกิดความเปนพิษตอรางกายไดดังรูปที่ 7 (Wogan, 1966)
โดยเริ่มจากการที่อะฟลาทอกซินเขาสูรางกายจากนั้นพบวารอยละ 80-90 ของ AFB1 จะถูกขับออกจาก
รางกายทาง อุจจาระ และปสสาวะ และสวนที่เหลือรอยละ 10-20 จะถูกดูดซึมเขาสูระบบโลหิตบริเวณลําไสเล็ก และ
ไปสะสมอยูในเนื้อเยื่อตับ (Ritchie et al., 2007) โดยการเปลี่ยนแปลงของ AFB1 จะเกิดขึ้นภายหลังจากการไดรับเขา
สูรางกายผานกระบวนการทางพิษจลนศาสตรทั้งสิ้น 4 กระบวนการ (J. Diaz and W. Murcia, 2011) ประกอบไป
ดวย (1) กระบวนการดูดซึม จากคุณสมบัติละลายไดดีในไขมัน ทําใหอะฟลาทอกซินถูกดูดซึมไดดีในชวงที่รับประทาน
อาหารที่มีไขมัน (2) การกระจายตัวในรางกายและมีคุณสมบัติในการจับกับพลาสมาโปรตีนไดดี อีกทั้งเมื่อ AFB1 ถูกดูด
ซึมเขาสูกระแสเลือดจะผานเขาสูเซลลตับไปสูกระบวนการเมแทบอลิซึม AFB1 โดยจะจับเขากับแมคโครโมเลกุล ดวย
พันธะโควาเลนท และอาจพบการกระจายตัวของ AFB1 ไดในบริเวณไต จากนั้น AFB1 จะถูก (3) เปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมี โดยเกิดขึ้นที่บริเวณตับผานปฏิกิริยาชีวเคมีสองกระบวนการ ไดแก ระยะที่ 1 (Phase I metabolism) AFB1
จะถูกเอนไซม CYP3A4 และ CYP1A2 เขาทําปฏิกิรยาออกซิเดชั่นที่ตําแหนงพันธะคูที่ 8,9 ใน Furan ring สงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางใหอยูในรูปของ อีพอกไซดฟอรม (B1 8,9-epoxide) ซึ่งถือเปนรูปที่มีความเปนพิษที่
รุนแรงที่สุด โดยอีพอกไซดฟอรมจะมีความสามารถในการเขาจับกับโปรตีน ดีเอ็นเอ (DNA) และอารเอ็นเอ (RNA)
รวมทั้งองคประกอบอื่นๆของเซลลตับ จนเกิดเปนแอดดัคส (Adducts) ขององคประกอบนั้นๆ (Ritchie et al., 2007)
จากนั้น อีพอกไซดจะเขาทําปฏิกิริยากับดีเอ็นเอ หรือ Guanosineในตําแหนง Double-stranded Oligodeoxynucleotides
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอ ในตําแหนงที่ N7 ของ Guanine และกอใหเกิดเปนลักษณะทางพยาธิวิทยาทํา
ใหการทํางานของดีเอ็นเอถูกเปลี่ยนแปลง สงผลใหการสังเคราะหโปรตีนตางๆในเซลลผิดปกติ หรือหยุดชะงักลง
นําไปสู โรคมะเร็งตับในที่สุด และในระยะที่ 2 (Phase II metabolism) ในกรณีที่รางกายของมนุษยและสัตวมีความ
สมบู รณ แข็งแรง จะเขาสู กระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัย Glucuronidation กับสารซั บสเตรทในรา งกาย
(เชน Glucuronic acid, Glutathione เปนตน) ดวยเอนไซม Glutathione S-transferases (GSTs) ทําให AFB1
อยูในรูปของเอสเทอรที่สามารถละลายน้ําได และงายตอการขับออก นอกจากนี้การเกิดปฏิกิริยา Glucuronidation
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ของ Hydroxylate AFB1 โดย UDP-glucuronyl transferase ยังเปนอีกชองทางหนึ่งที่จะชวยในการลดความเปนพิษ
และขับออกจากรางกายไดทางปสสาวะหรือน้ําดี (รูปที่ 8) จากนั้นจะเขาสูขั้นตอนสุดทาย (4) นั่นคือการขับสารพิษ
ออกจากรางกาย โดยชองทางการขับสารออกจากรางกายนั้นมีทั้งสิ้น 3 ชองทาง ชองทางที่หนึ่งคื อการขับออกทาง
อุจจาระ ชองทางที่สองคือทางปสสาวะโดยพบวาอะฟลาทอกซินและเมแทบอไลตอื่นๆ เชน AFM1 จะถูกขับออกผาน
ชองทางนี้และชองทางสุดทายไดแกการขับสารพิษออกทางน้ํานมในรูปของ AFM1 (Murphy et al., 2006)

รูปที่ 7 แผนภาพการไดรับอะฟลาทอกซินและการกอใหเกิดโรคในมนุษย (ดัดแปลงจาก:(Godfrey et al., 2013)

รูปที่ 8 กระบวนการเมแทบอลิซึมของ AFB1 ในรางกาย
(ไดมาจาก: https://basicmedicalkey.com/environmental-toxicology-carcinogens-and-heavy-metals-2/)
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ความเปนพิษที่เกิดขึ้นในสัตวสวนมากมักแสดงอาการซึม เบื่ออาหาร น้ําหนักลด ไมมีเรี่ยวแรงและมักตาย
ภายใน 72 ชั่วโมงเมื่อไดรับอะฟลาทอกซินในปริมาณที่สูงมาก และในกรณีที่ไดรับอะฟลาทอกซินในปริมาณที่ต่ํากวา
ระดับที่ทําใหตายได (Sublethal dose) อยางตอเนื่องและเปนระยะเวลานานสวนใหญจะทําใหสัตวมีอัตราการ
เจริญเติบโตที่ต่ําลง พบภาวะภูมิคุมกันบกพรองและความสมบูรณพันธุลดลง ในสวนความเปนพิษตอมนุษยนั้นพบวา
อะฟลาทอกซินซึ่งมีผลตอระบบภูมิคุมกัน กอใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร การเพิ่มขึ้นของเซลลเยื่อ บุถุงน้ําดี การเกิด
เนื้อตายและการแทรกตัวของชั้นไขมันในเนื้อเยื่อตับได และจากการศึกษาถึงความเปนพิษของอะฟลาทอกซินอยาง
กวางขวางทําใหสามารถสรุปไดวา อะฟลาทอกซินนั้นมีฤทธิ์ตอการทําลายเซลลตับโดยตรง หากไดรับในปริมาณมาก
และรับในระยะเวลานาน อาจกอใหเกิดมะเร็งในเซลลตับ (Hepatocellular carcinoma หรือ Cholangio carcinoma)
ไดในที่สุด (Kumar et al., 2017)

สรุป
จากการศึกษาถึงขอมูลและผลกระทบตอสุขาพของสารพิษอะฟลาทอกซิน ทําใหทราบวาสารพิษจากเชื้อรา
ถือเปนภัยเงียบที่สามารถสงผลกระทบตอสุขภาพจนสามารถก อใหเกิดเปนมะเร็งไดทั้งในมนุษยและสัตว เนื่องจาก
กระบวนการสังเคราะหสารพิษที่เกิดขึ้นนั้นจะประกอบไปดวยปจจัยตางๆ หลากหลายปจจัยที่ ยากตอการควบคุม
รวมไปถึงกระบวนการสังเคราะหที่เกิดขึ้นภายในเซลลยังมีความซับซอนและสามารถแปรผันไดตลอดเวลา อีกทั้งเมื่อ
เกิดขึ้นแลวยังสามารถปนเปอนเขาสูหวงโซของอาหารไมวาจะเปนอาหารของสัตว หรือมนุษย จนกอใหเกิดเปนวงจร
ของการเกิดโรคที่ยากตอการควบคุม ซึ่งแมวา ในปจจุบันนี้จะมี ความพยายามสรรหาวิธีหรือ พัฒ นาวิธีการตางๆ
เพื่อนํามาใชในการลดการปนเปอนหรือทําลายอะฟลาทอกซินขึ้นอยางตอเนื่อง แตก็ยังไมมีวิธีการใดเลยที่ที่จะ
สามารถกําจัดอะฟลาทอกซินไดโดยสมบูรณไดดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนั้นความเปนพิษหรืออาการปวยที่เกิดจาก
สารพิ ษดั งกล าวจึง ยัง คงเกิด ขึ้น ดัง นั้น การตระหนักถึง ป ญหาและเขา ใจในกระบวนการกอใหเกิด ความเปน พิ ษ
ของอะฟลาทอกซินนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาและเขาใจเพื่อใหกระบวนในการปอง แกไข หรือรักษาโรค
เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การใชน้ํามันหอมระเหยเพื่อลดการอักเสบ
Anti-inflammatory Activity of Essential Oils

ผูวิจัย

สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ
ภาควิชากายวิภาคศาตร สรีระวิทยา เภสัชวิทยา และพยาธิวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การอักเสบนั้นถือเปนอาการสําคัญที่มีความเกี่ยวของกับโรคหลายโรค เชน การติด เชื้อโดยแบคทีเรีย การติด
เชื้อโดยไวรัส การติดเชื้อโดยโปรโตซัว หรือแมกระทั่งโรคที่เกี่ยวของกับภูมิคุมกัน เชน ขออักเสบ โรคเบาหวาน เปนตน
โดยกระบวนการปองกันและลดการอักเสบนั้น มีอยูหลายวิธี เชน การใชยาลดการอับเสบที่ไมใชสเตียรอยด และยาลด
อักเสบในกลุมสเตียรอยด ซึ่งยาในกลุมนี้แมจะใหผลการรักษาที่ดี แตพบวามีอาการไมพึงประสงคและผลขางเคียงที่
หลากหลาย และอาจสงผลใหเกิดการติดเชื้ อแบบทุตยูมิ (secondary infection) ดังนั้นในปจจุบันจึงไดมีการคนหา
แนวทางใหมเพื่อนํามาใชในลดการอักเสบ นั่นก็คือการใชสารสกัดจากธรรมชาติ เชน น้ํามันหอมระเหย (Essential oils)
ซึ่งสามารถสกัดไดจากสวนตางๆ ของพืช โดยน้ํามันที่ไดจะใหสารออกฤทธิ์หลายชนิดและใหคุณสมบัติทางเคมีที่แตกตาง
เชน สารในกลุมอนุพันธุของเทอรปน สารประกอบอะลิฟาติก และ อนุพันธุของเบนซีน เปนตน ซึ่งคุณสมบัติในการตาน
การอักเสบนั้นมีรายงานวา กลไกในการลดการอักเสบของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดจะขึ้นอยูกับองคประกอบของ
น้ํามันหอมระเหย จึงเปนแนวความคิดที่นาสนใจที่จะนําน้ํามันหอมระเหยมาใชในการศึกษาตอยอดถึงประสิทธิผลและ
ฤทธิ์ในการลดการอักเสบที่เกิดขึ้น เพื่อการลดการใชยาและสารเคมี และใหผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : น้ํามันหอมระเหย, สารสกัดจากธรรมชาติ, การอักเสบ
Abstract
There are many diseases that are associated with inflammation, such as infections by
bacteria, virus and protozoa through autoimmune diseases such as arthritis and diabetes. There
are many medications available to prevent or minimize the progression of the inflammation; they
include non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and corticosteroids, but they have some
side effect and adverse effect and may be causing to secondary infection. At present, the new
way for reducing inflammation is natural extract. For example, essential oils can extract from
plant structure. Essential oils make active ingredient in many ways and give the variety of
chemical property, such as, terpene derivative, aliphatic compounds and Benzene derivatives. In
the anti-inflammation property are reported that the device on reducing inflammation by each
kinds of active ingredient depend on the elements of essential oils. As a result of this, it sounds
interesting for study their effectiveness and Anti-inflammation property. For reducing on
medication or chemical, and more effective treatment results.
Keywords : Essential oils, Natural extract, Inflammation.
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บทนํา
การอักเสบ (Inflammation) หมายถึงปฏิกิริยาตอบสนองที่ซับซอนของเนื้อเยื่อตอสิ่ งที่เปนกอภยันตราย
(injurious agent) และตอเซลลหรือเนื้อเยื่อที่มีความเสียหาย โดยการอักเสบจะเปนการทําลายและกําจัดสิ่งที่เปน
อันตรายตอเนื้อเยื่อและกอใหเกิดการซอมแซมและงอกใหม (regenerate) ในบริเวณเนื้อเยื่อที่เสียหาย ทําใหเนื้อเยื่อ
สามารถทําหนาที่ไดตามปกติหรือใกลเคียงกับภาวะปกติ (Koh and DiPietro, 2011) และการอักเสบยังถือเปนอาการ
สําคัญที่มีความเกี่ยวของกับโรคหลากหลายโรค เชน การติดเชื้อโดยแบคทีเรีย การติดเชื้อโดยไวรัส การติดเชื้อโดยโปรโต
ซัว หรือแมกระทั่งโรคที่เกี่ยวของกับภูมิคุมกัน เชน ขออักเสบ โรคเบาหวาน เปนตน โดยกระบวนการปองกันและลดการ
อักเสบนั้นมีอยูหลากหลายวิธี เชน การใชยาลดการอับเสบที่ไมใชสเตียรอยด และยาลดอักเสบในกลุมสเตียรอยด ไดแก
ยาชนิด acetyl salicylic acid, ibuprofen, diclofenac และ กลุมยาที่ถูกสังเคราะหขึ้นมาใหมเพื่อใหมีความจําเพาะ
ตอเอมไซม cyclooxygenase-2 (COX-2 inhibitors) (Hippisley-Cox and Coupland, 2005) แตถึงอยางนั้นยาใน
กลุมดังกลาวก็ยังถือเปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลขางเคียงที่ไมพึงประสงคหลากหลายอาการ เชน การกอใหเกิดแผลหลุมใน
กระเพาะอาหาร และลําไสเล็ก ยับยั้งการเคลื่อนที่ของมดลูก (uterine motility) การเกิดภาวะแพ (hypersensitivity
reaction) และอาการที่เกิดขึ้นตอระบบทางเดินอาหาร เชน คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย เปนตน (Perrone et al., 2003)
ในกลุมของสเตียรอยด ไดแก ภาวะถูกกดภูมิคุมกัน จนเปนผลใหงายตอการติดเชื้อแทรกซอน (Ogirala et al., 1991)
ดังนั้นการหาแนวทางใหมมาใชเพื่อรักษาการอักเสบจึงเปนเรื่องนาสนใจและใชเปนอีกแนวทางเลือกของการรักษา ซึ่งก็คือ
การเลือกใชพืช หรือสารสกัดจากธรรมชาติ โดยเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาพืชสมุนไพรที่ถูกนํามาใชในการรักษาในแบบ
แพทยทางเลือกหรือแผนโบราณนั้นมีคุณสมบัติและสารออกฤทธิ์ (Biological activities) ในการชวยลดการอักเสบไดอยู
หลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของน้ํามันหอมระเหยที่มีผลการวิจัยออกมาอยางตอเนื่องวาฤทธิ์ของน้ํามันหอม
ระเหยบางชนิดนั้นสามารถที่จะลดการอักเสบได (Jazet Dongmo et al., 2008) ดังนั้นในบทความฉบับนี้จึงจะขอ
ยกตัวอยางของน้ํามันหอมระเหยที่ถูกนํามาใช และใหคุณสมบัติในการลดอักเสบที่สามารถพบไดในไทยและเอเชีย เพื่อใช
เปนขอมูลและแนวทางสําหรับการลดใชสารเคมี หรือยา ในการรักษาและบรรเทาอาการอักเสบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เนื้อหา
การอักเสบ (Inflammation) หมายถึงปฏิกิริยาตอบสนองที่ซับซอนของเนื้อเยื่อตอสงที่เปนกอภยันตราย
(injurious agent) และตอเซลลหรือเนื้อเยื่อที่มีความเสียหาย (Koh and DiPietro, 2011) โดยการอักเสบจะเปนการ
ทําลายและกําจัดสิ่งที่เปนอันตรายตอเนื้อเยื่อและกอใหเกิดการซอมแซมและงอกใหม (regenerate) ในบริเวณเนื้อเยื่อที่
เสียหาย ทําใหเนื้อเยื่อสามารถทําหนาที่ไดตามปกติหรือใกลเคียงกับภาวะปกติ
ภายหลังจากที่เนื้อเยื่อเกิดความเสียหายหรือถูกทําลาย ระบบภูมิคุมกันจะเริ่มตนเพื่อปองกันการสูญเสียเลือด
โดยจะกระตุนใหมีการหามเลือด ผานการตอบสนองของหลอดเลือดและเกร็ดเลือด (Zhang and Mosser, 2008) ตางๆ
ไดแก การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด การเคลื่อนตัวของเม็ดเลือดขาว โดยปฏิกิริยาเหลานี้จะเกิดขึ้นในระบบของ
หลอดเลือดฝอยในรางกาย (microcirculation) และการหดตัวของหลอดเลือดนั้นจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมถึงนาที
ซึ่งสามารถโนมนําไปสูภาวการณขาดออกซิเจนของเนื้อเยื่อ (tissue hypoxia) และเกิดภาวการณเปนกรด (acidosis)
จนทํารางกายใหเกิดการสรางสารอื่นๆ ที่สามารถกระตุนหลอดเลือดทําใหเกิดการขยายตัว และคลายตัวของผนังหลอด
เลือด อันเกิดจากฤทธิ์ของสารสื่อกลาง (mediator) (Alexander, 2007) อันได การหลั่งของ histamine, serotonin,
tumor necrosis, สารในกลุม cytokines ตางๆ เชน factor-alpha (TNF-α), Interlukin-6 (IL-6), Nitric oxide
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(NO) และ prostaglandin (PG) เปนตน (Sen)2009) ซึ่งสารเหลานี้ไมเพียงแตทําหนาที่ในการเพิ่มการขยายตัวของ
หลอดเลือดเทานั้น แตยังเปลี่ยนแปลงโครงสรางของหลอดเลือดตางๆ เพิ่มการเลือกผานของผนังหลอดเลือดจึงทําให
เซลลอักเสบ (inflammatory cells) เชน เม็ดเลือดขาว เขามาสูพื้นที่ภายนอกเซลลรอบๆ บาดแผลเผื่อจับกินเชื้อโรค
(Phagocytosis) ไดมากขึ้น และสารเหลานี้ยังถือเปนหนึ่งในการกอใหเกิดการเจ็บปวด บวม มีไข ซึ่งสามารถอธิบายถึง
ลักษณะของการอักเสบได เชน การรอน แดง บวมที่เกิดขึ้ นในระยะแรกของแผล (Moncada S Fau - Vane and
Vane),1978) ซึ่ง หากเนื้อเยื่ อไม ไดรับ ความเสียหายที่ มากนั ก เซลลอักเสบจะสามารถกําจัด สิ่งแปลกปลอมไดห มด
(Phagocytosis) และการสรางสารสื่อกลาง (mediator) ก็จะหยุดลง หลอดเลือดจะกลับสูสภาวะปกติ ของเหลวที่รั่ว
ออกมาสูเนื้อเยื่อจนกอใหเกิดการบวมจะถูกดูดซึมกลับคืน ทําใหเนื้อเยื่อกลับสูสภาวะที่ปกติ แตหากเนื้อเยื่อมีความ
เสียหายหรือถูกทําลายเปนจํานวนมาก จนทําใหเซลลของเนื้อเยื่อไมสามารถเจริญขึ้นทดแทนเซลลเดิมไดใหม การสมาน
แผล (wound healing) จะเกิดขึ้นโดยเนื้อเยื่อเกี่ยวกัน (connective tissue) หรือเนื้อเยื่อพังพืด (fibrous tissue) ขึ้น
แทนที่ หรือในกรณีที่มี exudate ที่ประกอบดวย fibrin เกิดขึ้น จํานวนมากจนรางกายไมสามารถกําจัดไดหมด จะเกิด
fibrous tissue ขึ้นเรียกวา organization (Boateng et al., 2008)
หลังจากที่เซลลถูกทําลาย หรือเกิดความเสียหายแลว เนื้อเยื่อจะเริ่มการซอมแซมตั้งแตชวงแรกของ acute
inflammation เพื่ อ ให เ นื้ อ เยื่ อ กลั บ คื น สู ส ภาพและทํ า หน า ที่ ไ ด ใ กล เ คี ย งปกติ การซ อ มแซมนั้ น จะเกิ ด ขึ้ น ด ว ย
กระบวนการสําคัญ อันไดแก การหดตัวของบาดแผล (wound contraction) การงอกใหม (regeneration) และ การ
สรางเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือพังผืดขึ้นเพื่อทดแทนเนื้อเยื่อที่มีความเสียหาย โดยในลักษณะนี้ การซอมแซมที่เกิดขึ้นจะเปน
ลักษณะของการเกิดแผลเปน (Scar) สําหรับการสมานแผล (wound healing) นั้น สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ชนิด
ไดแก 1) การสมานแผล โดย first intention ซึ่งการสมานแผลในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อแผลมีการทําลายของเนื้อเยื่อที่
นอยมาก เชน แผลมีดบาด การไดรับบาดแผลและมีการเย็บแผลทันที ไมมีการติดเชื้อแทรกซอน ซึ่งทําใหการสมานแผล
ที่เกิดขึ้นเปนไปโดยใกลเคียงกับทฤษฎี ในขณะที่ การสมานแผลแบบที่ 2) การสมานแผลโดย second intention ซึ่งใน
กรณีนี้จะมีการทําลายของเนื้อเยื่อที่มากกวาชนิดแรก มีปฏิกิริยาของอักเสบที่รุนแรง เนื้อเยื่อที่เสียหายเกิดการซอมแซม
ไดยาก จึงอาจทําใหเนื้อเยื่อเสียโครงสรางเดิมไปโดยถาวรได (สุรพันธ, 2561)
การเพิ่มจํานวนของเซลล (Cellular Proliferation phase) กระบวนการในการเพิ่มจํานวนจํานวนของ
เซลล ใ นกระบวนการหายของแผลเป น กระบวนการที่ ซั บ ซ อ นโดยจะประกอบด ว ย การสร า งของหลอดเลื อ ด
(angiogenesis), การสราง granulation tissue, การสะสม collagen (collagen deposition), epithelialization
และการหดตัวของแผล (wound contraction) (Alistair, 2011) โดยการกระตุนการสรางหลอดเลือดนั้นจะเกิดขึ้น
ภายหลังจากที่มีการหามเลือดเกิดขึ้น โดยเซลลจะมีการหลั่งสารสื่อกลาง เชน PGF, TGF เพื่อตอบสนองการขาด
ออกซิเจน จากนั้นสารสื่อกลาง (mediator) จะถูกหลั่งรวมกับสาร cytokines ชนิดอื่นๆ เพื่อกระตุนให endothelial
สรางและซอมแซมหลอดเลือดที่ไดรับความเสียหาย (Sandra, 2001) จากนั้นที่บริเวณของบาดแผลจะมีการกระตุนใหมี
การเพิ่มจํานวนของ fibroblasts โดย growth factors ที่เคลื่อนเขาสูบริเวณแผล ไดแก TGF-β และ PDGF โดย
ภายหลังจากที่มีการกระตุนแลวจะมี fibroblasts และเมทริกซภายนอก เชน hyaluronan, fibronectins และ
proteoglycans ถูกสรางขึ้นเปนจํานวนมาก โดยจะทําหนาที่ในการสราง collagen และ fibronectin สงผลใหแผลเกิด
เปนเนื้อเยื่อ fibrous ที่มีสีชมพูและ มีเลือดมาเลี้ยงที่บริเวณบาดแผลเรียกวา granulation tissue โดยมีสวนประกอบ
ของ collagen ซึ่ง collagen ที่อยูบริเวณรอบๆ จะชวยใหเกิดการหดตัวของแผล ซึ่งถือเปนสวนประกอบสําคัญในการ
สรางความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ ในการหายของแผลแบบ primary intention (Alistair, 2011)
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ขั้นตอนการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงใหกลับสูปกติ (Maturation and Remodeling phase)
โดยในระยะเริ่มตนของกระบวนการอักเสบนั้น เนื้อเยื่อจะถูกทดแทนดวย granulation tissue และ collagen จํานวน
มากโดย collagen จะมีปริมาณสูงขึ้นในระยะแรกของการซอมแซมบาดแผล กอนจะมีปริมาณสูงสุดในชวง 2-3 สัปดาห
หลังจากการเกิดบาดแผล (Jie Li, 2007) ซึ่ง collagen นั้นถือเปนสารที่มีความคงทน และตานทานตอการยอยสลาย
แตสามารถยอยไดโดยเอนไซมซึ่งสามารถพบไดใน fibroblast, macrophage, polymerphonuclear lyukocytes
เปนตน ซึ่งจะถูกเก็บอยูในรูปของ collagenase ที่ยังไมออกฤทธิ์ (inactive) โดยเอมไซมจะมีบทบาทสําคัญในการ
remodeling เนื้อเยื่อ (สุรพันธ, 2561) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของ collagen type ยังจําเปนตอการเปลี่ยนแปลง
จาก granulation tissue ไปเปนแผลเปน โดยการสลายของ collagen ในบาดแผลจะถูกควบคุมโดยเอ็นไซมทที่ ําหนาที่
ยอยโปรตีนหลายตัว เรียกวา matrix metalloproinases ซึ่งการเจริญเติบโตและการไหลเวียนของเลือดหยุดลง
ประกอบกับความตองการและการเผาผลาญอาหารที่บริเวณเนื้อเยื่อนั้นลดลงจะสงผลใหแผลเปนนั้นสมบูรณ และมีแรง
ตึงสูง (Menendez, 2014; กมลวรรณ, 2556)
Essential oils with anti-inflammatory properties
Cinnamomum osmophloeum Kaneh (Lauraceae) (รูปที่ 1) เปนสกุลของไมยืนตนที่มีกลิ่นหอมใน
วงศอบเชย พืชในสกุลนี้จะมีน้ํามันหอมระเหยในใบและเปลือกไม โดยน้ํามันหอมระเหยที่สกัดไดจากสวนของใบนั้นมี
รายงานถึงคุณสมบัติในการเปนสารตานแบคทีเรีย, แปลก, ไร, เชื้อรา และยุง โดยพบวาองคประกอบสําคัญที่ไดจากสาร
สกัดผานการวิเคราะหดวยเครื่อง GC/MS ประกอบดวย L-bornyl acetate (15.89%), caryophyllene oxide
(12.98%), g-eudesmol (8.03%), b-caryophyllene (6.60%), T-cadinol (5.49%), ð-cadinene (4.79%), transb-elemenone (4.25%), cadalene (4.19%) และ trans-cinnamaldehyde (4.07%). ซึ่งมีรายงานวากลไกในการ
ตานการอักเสบของน้ํามันหอมระเหยชนิดนี้นั้นจะเกี่ยวของกับ การยับยั้งกระบวนการสังเคราะห oxide NO และ
prostaglandinE2 (PGE2) โดยมี อ งค ป ระกอบหลั ก ในการต า นการอั ก เสบ ได แ ก trans-cinnamaldehyde,
caryophyllene oxide, L-borneol, L-bornyl acetate, eugenol, b-caryophyllene,
E-nerolidol และ
cinnamyl acetate (Tung et al., 2008)

รูปที่ 1 Cinnamomum spp.
(ที่มา:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Cinnamomum_wightii.jpg)
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Citrus aurantium L. var bergamia (Rutaceae): (รูปที่ 2) เปนพืชในวงศ Rutaceae มะกรูดสม,
เปนผลไมตระกูล สมขนาดของสมที่ มีสีเหลืองหรือสีเขียวคลา ยกับมะนาว และน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากพืชชนิด นี้
สามารถสกัดไดจากสวนของเปลือก โดยองคประกอบหลักประกอบดวย limonene (40%), linalool (8%) and
linalyl acetate (28%) โดยฤทธิ์ในการตานอักเสบของมะกรูดนั้นถูกทดสอบโดยวิธีการเหนี่ยวนําการอักเสบดวยเคอราจีนีน
(carrageenan-induced) ในหนูเพื่อใหเกิดลักษณะบวมน้ําที่อุงเทาโดยผลการทดสอบพบวา ที่ความเขมขน 0.025,
0.05 และ 0.1 mL/kg สามารถลดการบวมลงได 27.56%, 30.77% และ 63.93% ตามลําดับ โดยเปรียบเทียบกับยา
ตานอักเสบชนิด ที่ใหผลลดการอักเสบที่ 95.7% (Karaca et al., 2007)

รูปที่ 2 Citrus aurantium
(ที่มา:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Citrus_aurantium.jpg/220pxCitrus_aurantium.jpg)
Citrus sinensis L. (Rutaceae): สมเชง หรือสมตรา หมากหวาน ซึ่งน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากสมชนิดนี้
มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบ ลดความเครียด ลดอาการการปวดทอง ลดการติดเชื้อ กระตุนความตองการทางเพศ
บรรเทาอาการท องอืด มี คุ ณสมบั ติ ในการขับน้ํ าได เป นต น สํ าหรั บฤทธิ์ ในการลดอั กเสบนั้ นได ถู กทด สอบโดยใช วิ ธี
lipoxygenase enzymatic method และจากผลการสอบพบวาคา IC50 อยูที่ประมาณ 20.3 mg/L (Pérez et al., 2011)

รูปที่ 3 Citrus sinensis
(ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/OrangeBloss_wb.jpg)
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Zingiber officinale Roscoe (Zingiberaceae): (รูปที่ 4) ขิง เปนพืชลมลุก มีเหงาใตดิน เปลือกนอกสี
น้ําตาลแกมเหลือง เนื้อในสีนวลมีกลิ่นหอมเฉพาะ โดยขิงนั้นถูกนํามาใชในทางการแพทยแผนโบราณดวยคุณสมบัติใน
การลดปวด การอักเสบ การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปสสาวะ และความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร โดยจากการ
ทดสอบพบวาขนาดของน้ํามันหอมระเหยที่ 50, 100 and 200 mg/kg, (p.o.) สามารถลดความเจ็บปวดจากการ
ทดสอบ acetic acid-induced writhing response ในแบบ dose-dependent manner ได โดยความเขมขนสูงสุดที่
น้ํามันหอมระเหยสามารถยับยั้งได อยูที่ 200 mg/kg โดยพบวาองคประกอบสําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหยไดแก
monoterpenes และ sesquiterpenes (A et al., 2006)

รูปที่ 4 Zingiber officinale Roscoe
(ที่มา:https://www.researchgate.net/profile/Dennis_Mans/publication/329537615/figure/fig4/AS:702275
144151043@1544446850835/The-ginger-Zingiber-officinale-Roscoe-Zingiberaceae-from.png)
Zingiber zerumbet (L) Sm. (Zingiberaceae): กะทือ ชื่ออื่นๆคือ กะทือปา กะแวน กะแอน แสมดํา
(เหนือ) เฮียงแดง เปนไมลมลุก สูง 0.5 - 1 เมตร มีเหงาใตดิน เปลือกนอกของเหงาสีน้ําตาลแกมเหลืองถูกนํามาใช
ในทางการแพทยแผนโบราณเพื่อรักษาโรคพยาธิ นอกจากนี้น้ํามันหอมระเหยของกระทือยังถูกนํามาทดสอบฤทธิ์ในการ
ตานอักเสบดวยวิธีการเหนี่ยวใหเกิดอักเสบ (carrageenan-induced paw edema และ cotton pellet-induced
granuloma) โดยผลการทดสอบพบวา น้ํามันหอมระเหยชนิดนี้สามารถที่จะลดการอักเสบทั้งในแบบฉับพลันและเรื้อรัง
ไดอยางมีนัยยะสําคัญ (Zakaria et al., 2011)

รูปที่ 5 Zingiber zerumbet
(ที่มา:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Zingiber-zerumbet.JPG/220pxZingiber-zerumbet.JPG)
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Lavandula angustifolia: ลาเวนเดอรสามัญ เปนพืชดอกในวงศ Lamiaceae ซึ่งถูกนํามาใชในทาง
การแพทยอยางหลากหลาย โดยคุณสมบัติของพืชชนิดนี้ไดแก การระงับชัก คลายความกังวล ตานอนุมูลอิสระ และตาน
การอักเสบ รวมไปถึงฤทธิ์ในการเปนสารตานจุลชีพรวมดวย และจากการศึกษาทางพฤษศาสตรทางเคมีทําใหทราบวา
องคประกอบหลักของน้ํามันหอมระเหยชนิดนี้ประกอบไปดวย 1,8-cineole, camphor และ endo-borneol สวน
สารประกอบอื่นๆที่พบรวมดวยไดแก α-pinene, camphene, α-pinene, β-pinene, p-cymene, limonene,
terpinen-4-ol, และ cryptone ซึ่งจากการศึกษาถึงฤทธิ์ในการตานการอักเสบนั้นพบวา เมื่อทําการทดสอบฤทธิ์ในการ
ตานอักเสบใหผลการทดสอบดังตอไปนี้ 1) การทดสอบการตานการอักเสบจากการเหนี่ยวนําใหเกิดการอักเสบในแบบ
เฉพาะที่ (Tropical) ดวย croton oil (200 μg 20/ear) จากนั้นใหการรักษาดวยน้ํามันหอมระเหยลาเวนเดอรในแบบ
เฉพาะที่ (0.25, 0.5, and 2.5 mg/ear) ซึ่งผลการทดสอบดวยวิธีนี้ใหผลวาสามารถลดการอักเสบไดที่ 59.6, 36.3, และ
30.6%, เมื่อเทียบกับการรักษาดวย dexamethasone (0.1 mg/ear) ซึ่งใหผลลดการอักเสบอยูที่ 78.7% ในขณะการ
ทดสอบลดการอักเสบดวยวิธีการ carrageenan-induced paw edema ในหนู พบวาที่ความเขมขนของน้ํามันหอม
ระเหย 75 และ 100 mg/kg ภายหลังจากการเหนี่ยวนําใหเกิดการอักเสบในชั่วโมงที่ 2, 4 และ 6 พบวาใหที่ขนาด 75
mg/kg สามารถลดการอักเสบไดที่ 48.7, 37.5 และ 40.7%, ตามลําดับ ที่ความเขมขน 100 mg/kg พบวาสามารถลด
การอักเสบไดที่ 65.7, 56.2, และ 42.4%, ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมควบคุมที่ถูกรักษาดวย indomethacin โดยกลไก
ในการตานอักเสบนั้นนาจะมีความเกี่ยวของกับกระบวนการหลั่งสาร prostanoids, proinflammatory cytokines,
NO, และ histamine โดยใหผลตอบสนองตอการตานการอักเสบที่ขนาดต่ํา (low dose) ในขณะที่ความเขมขนเพิ่ม
สูงขึ้นกลับสงผลใหเกิดการระคายเคืองเพิ่มขึ้น (ใหผลในการตานการอักเสบที่ลดลง) (Cardia et al., 2018)

สรุป
น้ํามันหอมระเหยจัดเปนสารสกัดจากธรรมชาติที่มีองคประกอบและคุณสมบัติทางเคมีที่หลากหลาย โดยมี
รายงานวิจัยหลายฉบับไดรายงานถึงผลการทดสอบในการใชน้ํามันหอมระเหยในการตานการอักเสบเอาไวหลายชนิด
ดวยคุณสมบัติของที่ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม และชวยลดการใชสารเคมี การเลือกใชสารสกัดจากธรรมชาติชนิดนี้เพื่อ
ประโยชนในทางการแพทยจึงถือเปนเทรนใหมที่กําลังไดรับความสนใจเปนอยางสูง ดังนั้นการศึกษาและการทําเขาใจถึง
กลไกในการตานกระบวนการการอักเสบและผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น จึงมีความจําเปน ทั้ง นี้ เพื่อประโยชนในการ
นําไปใช และการศึกษาตอยอดไปถึงประสิทธิผลที่ไดและฤทธิ์ในการลดการอักเสบเพื่อใหการรักษาที่มีประสิทธิมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจหาชนิด และจํานวนของไขพยาธิในระบบทางเดิน
อาหารในแพะ ดวยวิธี Formalin–Ether Concentration และ Formalin–Ethyl Acetate
Concentration
Comparison of Efficacy of Formalin–Ether Concentration Technique and
Formalin–Ethyl Acetate Concentration Technique to Identify Species and Number
of Gastrointestinal Eggs in Goats

ผูวิจัย

วราลี ประทีปสุข
สาขาวิชา นิสิตชั้นปที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
อาจารย ดร.กฤษณะ ตาอาย
สาขาวิชาสัตวบาลและพื้นฐานวิชาชีพ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจหาชนิด และจํานวนของไขพยาธิในระบบทางเดิน
อาหารในแพะดวยวิธี Formalin–Ether Concentration และ Formalin–Ethyl Acetate Concentration โดย
ทําการเก็บตัวอยางอุจจาระจากแพะจํานวนทั้งหมด 100 ตัวอยาง เปนแพะเนื้ออายุ 1–2 ป เพศเมีย พันธุบอรผสม
แองโกลนูเบียน เปนแพะที่มีความเสี่ยงในการติดพยาธิ นํามาตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระเบื้องตนดวยวิธี Simple
Direct Smear เพื่อคัดเลือกเฉพาะตัวอยางที่พบไขพยาธิ แลวจึงนําไปแยกตรวจดวยทั้ง 2 วิธี ตรวจ 2 ซ้ํา 200
ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา วิธี Formalin–Ether concentration ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 8,829 ฟอง จํานวน
4 ชนิด ไดแก Trichostrongylus spp. 6,516 ฟอง (73.80%), Oesophagostomum spp. 1,785 ฟอง
(20.22%), Trichuris spp. 400 ฟอง (4.53%), Haemonchus spp. 128 ฟอง (1.45%), ตามลําดับ และการ
ตรวจดวยวิธี Formalin–Ethyl Acetate Concentration พบตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 14,556 ฟอง จํานวน 4
ชนิด ไดแก Trichostrongylus spp. 9,615 ฟอง (66.05%), Oesophagostomum spp. 3,546 ฟอง (24.36%),
Trichuris spp. 1,057 ฟอง (7.26%), Haemonchus spp. 338 ฟอง (2.32%) ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาว
สรุปได ว าการพบชนิ ดของไขพยาธิ ทั้ ง 2 วิ ธี ไม มีความแตกต างกัน แต การพบของจํ านวนไขพยาธิ ดวยวิ ธี
Formalin–Ethyl Acetate Concentration สามารถตรวจพบไดมากกวาวิธี Formalin–Ether concentration
สอดคลองกับการวิเคราะหผลทางสถิติดวย Two–Sample Kolmogorov–Smirnov Test ระดับความเชื่อมั่นที่
95% (P<0.05) พบวาผลของการพบไขพยาธิของทั้งสองวิธีนั้นมีแตกตางกันจริง โดยวิธี Formalin–Ethyl
Acetate Concentration เปนวิธีที่ดีกวาในการตรวจพบไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะ (P=0.004)
โดยเฉพาะอยางยิ่ง Trichostrongylus spp. (P=0.016) และ Oesophagostomum spp. (P=0.006)
คําสําคัญ : Formalin–Ether Concentration, Formalin–Ethyl Acetate Concentration, พยาธิใน
ระบบทางเดินอาหาร, แพะ
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ABSTRACT
The comparison of efficacy of Formalin–Ether Concentration Technique and
Formalin–Ethyl Acetate Concentration Technique to identify species and number of
gastrointestinal eggs in goats. The feces of goat were collected 100 samples from Nubian
Boer goat female 1–2 years old that is at risk of getting infected with the parasite by
Simple Direct Smear (Positive sample). Two techniques were used for 2 replications with
200 samples. The result shown that the Formalin–Ether Concentration Technique were
found 8,829 eggs of 4 species namely, Trichostrongylus spp. 6,516 eggs (73.80%),
Oesophagostomum spp. 1,785 eggs (20.22%), Trichuris spp. 400 eggs (4.53%) and
Haemonchus spp. 128 eggs (1.45%), respectively. Then, the Formalin–Ethyl Acetate
Concentration Technique were found 14,556 eggs of 4 species namely, Trichostrongylus
spp. 9,615 eggs (66.05%), Oesophagostomum spp. 3,546 eggs (24.36%), Trichuris spp.
1,057 eggs (7.26%) and Haemonchus spp. 338 eggs (2.32%), respectively. All results, it
can be concluded that the finding of these two techniques were different with the number
of gastrointestinal eggs in goats by Formalin–Ethyl Acetate Concentration higher than
Formalin–Ether concentration. Moreover, associated with statistical analysis by Two–
Sample Kolmogorov–Smirnov Test at 95% confidence level (P<0.05), which the
significant differences of the number of gastrointestinal eggs (P=0.004, Especially
Trichostrongylus spp. (P=0.016) and Oesophagostomum spp. (P=0.006).
KeyWords : Formalin–Ether Concentration, Formalin–Ethyl Acetate Concentration,
Gastrointestinal Parasites, Goat

บทนํา
แพะเปนสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการเลี้ยง โดย
เกษตรกรมักเลี้ยงแพะไวเพื่อหวังผลผลิตจากแพะ ทั้งนม และเนื้อ สวนการเลี้ ยงแพะมีสี่แบบคือ การเลี้ยงแบบ
ลาม การเลี้ยงแบบปลอย การเลี้ยงแบบขังคอก และการเลี้ยงแบบผสมผสานกับการปลูกพืช (กรมปศุสัตว ,
2547) การเลี้ยงแบบปลอยจึงมีผลทําใหสัตวมีโอกาสติดพยาธิไดงาย (ถวัลย , 2542) ในการเลี้ยงแพะของ
เกษตรกรสวนใหญ แพะไดรับอาหารหยาบเปน หญาสดที่ขึ้นตามพื้นที่เกษตรกรรมตาง ๆ และอาหารสดเหลานี้
มักมีตัวออนพยาธิปนเปอนอยูการติดพยาธิภายใน (Internal parasite) ของแพะมักพบการติดพยาธิไสเดือน
พยาธิเสนดาย พยาธิปากขอ พยาธิแสมา พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม เปนตน พยาธิดังกลาวทําใหสุขภาพสัตวเสื่อ ม
โทรมลง เชน ซูบผอม ขนหยิกหยาบกราน ซึม ไมกินอาหาร การเจริญเติบโตชาลง โลหิตจาง หอบ ทองเสียสลับ
ทองผูก อาจพบอาการถายอุจจาระมีเลือดปนจากการเกาะดูดเลือดของพยาธิบางชนิด ทําใหความรุนแรงของโรค
ขึ้นอยูกับจํานวนของพยาธิที่สัตวไดรับเขาไป (กฤษฎา, 2558) ในประเทศไทยพบมีการเลี้ยงแพะมากที่สุดทาง
ภาคใต และพบการเลี้ยงแพะมากที่สุดในเขตพื้นที่ภาคกลาง ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี พบวามีจํานวนการเลี้ยง
แพะประมาณ 41,245 ตัว (สํานักงานปศุสัตวอําเภอ, 2560)
วิธีที่ใชในการตรวจหาชนิด และจํานวนของไขพยาธิมีหลากหลายวิธี ในแตละวิธีจะมีขอดี ขอเสียที่
แตกตางกัน วิธีที่ไดรับความนิยมในการตรวจหาชนิด และจํานวนของไขพยาธิคือ Formalin–Ethyl Acetate
Concentration และ Formalin–Ether Concentration ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
เปรียบเทียบวิธีการตรวจหาชนิด และจํานวนของไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะดวยวิธี Formalin–
Ether Concentration และ Formalin–Ethyl Acetate Concentration เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
วิธีตรวจวินิจฉัยจากความแตกตางของชนิด และจํานวนของไขพยาธิที่พบดวยวิธี Formalin–Ether Concentration
และ Formalin–Ethyl Acetate Concentration ซึ่งบทสรุปจากการเปรียบเทียบทั้ง 2 วิธีนี้สามารถหาวิธีใน
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การตรวจไขพยาธิไดดีที่สุด และนําไปใชในการตรวจหาไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะในแหลงพื้นที่
ศึกษาอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของชนิดของไขพยาธิที่พบดวยวิธี Formalin–Ether Concentration
และ Formalin–Ethyl Acetate Concentration
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของจํานวนของไขพยาธิที่พบดวยวิธี Formalin–Ether Concentration
และ Formalin–Ethyl Acetate Concentration

กรอบแนวคิดงานวิจัย

สํารวจฟารม และสอบถาม
ประวัติสัตว (แบบสอบถาม)

แพะเนื้อที่คัดเลือก
- ไมไดรับการถายพยาธิ 2 เดือนกอนการเก็บ
ตัวอยาง
- เปนแพะที่มีความเสี่ยงในการติดพยาธิ
- เพศเมีย อายุ 1–2 ป
- สายพันธุบอรผสมพันธุแองโกลนูเบียน

เก็บอุจจาระแพะจาก 4 ฟารม
ฟารมละ 25 ตัว รวมทั้งหมด 100 ตัว
ชวงเวลา 6.00น.–12.00น.
ทดสอบเปรียบเทียบ 2 วิธี
Formalin–Ether Concentration
และ Formalin–Ethyl Acetate
Concentration (ตรวจ 2 ซ้ํา)

ตรวจ Simple Direct Smear

ตรวจหาชนิด และจํานวนของไขพยาธิ

รวบรวมขอมูล

วิเคราะหผล

สรุปผล
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วิธีการวิจัย
แพะเนื้ออายุ 1–2 ป เพศเมีย จากฟารมแพะเนื้อในพื้นที่อําเภอ บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน
3 ฟารม เปนแพะเนื้อพันธุบอรผสมแองโกลนูเบียน โดยแพะที่ทําการเลือกเก็บอุจจาระเปนแพะที่มีความเสี่ยงใน
การติดพยาธิ จํานวน 100 ตัว โดยเลือกเก็บตัวอยางในชวง 6.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา ทําการเก็บตัวอยาง
อุจจาระจากการลวงทางทวารหนัก เก็บอุจจาระจํานวนตัวละประมาณ 10 กรัม บรรจุใสถุงพลาสติกปลอดเชื้อ
ปดปากถุง ใหส นิท บั นทึกขอมู ล และจดบันทึ กหมายเลขตัว อยาง แล วเก็บใสกลองเก็บ ความเย็น (อุณหภูมิ
ประมาณ 4 องศาเซลเซียส) จากนั้นนําตัวอยางมาตรวจประเมินเบื้องตนดวยวิธี Simple Direct Smear
เพื่อคัดเลือกเฉพาะตัวอยางที่พบไขพยาธิ แลวจึงนําไปแยกตรวจดวยวิธี Formalin–Ether concentration และ
วิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration โดยในแตละวิธีทําการตรวจ 2 ซ้ํา
1. อุปกรณในการเก็บตัวอยาง ไดแก Cooling Box, Medical Glove, Zip Lock Bag, Marker Pen, Notebook
2. อุปกรณในการตรวจ ไดแก Light Microscope, Centrifuge Machine, Balance Beaker,
Centrifuge Tube, Plastic slide block (43.7 mg), Microscope Slide, Cover Slip
3. สารเคมี ไดแก 10% Formalin, Ether, Ethyl Acetate, 1% Iodine
4. การเก็บตัวอยางอุจจาระ
ทําการจดบันทึกขอมูลระบุหมายเลข จากนั้นทําการลางมือใหสะอาด สวมถุงมืออนามัย แลวลวง
อุจจาระจากสวนทายของทวารหนัก บรรจุใสถุงพลาสติกปลอดเชื้อปดปากถุงใหสนิท ใสในลังน้ําแข็ง อุณหภูมิ
ประมาณ 4 องศาเซลเซียส (สุขศาสตรสัตว, 2556) และทําการตรวจวินิจฉัย ณ หองปฏิบัติการปรสิตวิทยา คณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
5. การตรวจไขพยาธิดวยวิธี Simple Direct Smear ใชวิธีของประยงค และคณะ, 2545 มีวิธีการดังนี้
5.1 หยด Distilled water1 หยด ลงบน Microscope Slide
5.2 ใชไมจิ้มอุจจาระใหติดปลายไม
5.3 นําไมมาใสใน Distilled water ที่อยูบน Microscope Slide แลวคนใหเขากัน
5.4 นํา Cover Slip มาปดทับบน Microscope Slide
5.5 นําไปสองตรวจดวยกลองจุลทรรศน
5.6 วินิจฉัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยกุญแจของ Soulsby, (1982)
6. การตรวจไขพยาธิดวยวิธี Formalin–Ether Concentration Technique ใชวิธีของประยงค และ
คณะ, 2545 มีวิธีการดังนี้
6.1 ตักอุจจาระประมาณ 3 กรัม กับ 10% Formalin 10 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันแลวกรอง
ดวยตะแกรงกรอง นําใสหลอดทดลอง จากนั้นเติม Ether ลงไป 3 มิลลิลิตร และปดหลอดทดลองเขยาประมาณ
20 วินาที
6.2 นําไปปนดวยความเร็ว 1,500 รอบตอนาที นาน 5 นาที สวนผสมในหลอดทดลองจะแยก
เปน 4 ชั้น คือ ชั้น Ether ชั้นขยะ ชั้น Formalin และชั้นตะกอน
6.3 ใชไมเขี่ยชั้นขยะ เพื่อใหหลุดออกจากผนังดานในของหลอดปน แลวเททิ้งไปพรอมกับ
Ether และ Formalin ใหเหลือแตชั้นตะกอน จากนั้นเขี่ยตะกอนอุจจาระใสในแทนวัดปริมาตร ลงบน
Microscope Slide
6.4 เติม 10% Formalin ผสมกับตะกอน แลวหยดดวย 1% Iodine ปดดวย Cover Slip
และนําไปตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศน
6.5 วินิจฉัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยกุญแจของ Soulsby, (1982)
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7. การตรวจไขพยาธิดวยวิธี Formalin–Ethyl Acetate Concentration Technique ใชวิธีของประยงค
และคณะ, 2545 มีวิธีการดังนี้
7.1 ตักอุจจาระประมาณ 3 กรัม กับ 10% Formalin 10 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันแลวกรอง
ดวยตะแกรงกรอง นําใสหลอดทดลอง จากนั้นเติม Ethyl Acetate ลงไป 3 มิลลิลิตร และปดหลอดทดลองเขยา
ประมาณ 20 วินาที
7.2 นําไปปนดวยความเร็ว 1,500 รอบตอนาที นาน 5 นาที สวนผสมในหลอดทดลองจะแยก
เปน 4 ชั้น คือ ชั้น Ethyl Acetate ชั้นขยะ ชั้น Formalin และชั้นตะกอน
7.3 ใชไมเขี่ยชั้นขยะ เพื่อใหหลุดออกจากผนังดานในของหลอดปน แลวเททิ้งไปพรอมกับ
Ethyl Acetate และ Formalin ใหเหลือแตชั้นตะกอน จากนั้นเขี่ยตะกอนอุจจาระใสในแทนวัดปริมาตร ลงบน
Microscope Slide
7.4 เติม 10% Formalin ผสมกับตะกอน แลวหยดดวย 1% Iodine ปดดวย Cover Slip
และนําไปตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศน
7.5 วินิจฉัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยกุญแจของ Soulsby, (1982)
8. การคํานวณ
การคํานวณหาจํานวนไขพยาธิในอุจจาระ 1 กรัม จากแทนพลาสติกวัดปริมาตรอุจจาระ ขนาด 43.7
มิลลิกรัม (ประยงค และคณะ, 2545) สามารถคํานวณไดดังนี้
จํานวนไขพยาธิในอุจจาระ 1 กรัม = จํานวนไขพยาธิที่นับไดทั้งหมด x 23
9. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การเปรียบเทียบชนิดพยาธิและจํานวนของไขพยาธิ โดยการวิเคราะหขอมูลดวย วิธี Two–Sample
Kolmogorov–Smirnov Test ดวยโปรแกรม IBM SPSS. Statistic 24 (Software) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่
95% (P<0.05)

สรุปผลการวิจัย
จากการตรวจหาชนิด และจํานวนของไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะดวยวิธี Formalin–Ether
Concentration และ Formalin–Ethyl Acetate Concentration สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ การตรวจดวยวิธี
Formalin–Ether concentration ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 8,829 ฟอง จากจํานวนตัวอยาง 200 ตัวอยาง
โดยพบไขพยาธิทั้งหมด 4 ชนิด ไดแก Trichostrongylus spp. พบ 6,516 ฟอง (73.80%) ใน 198/200 ตัว
(99%), Oesophagostomum spp. พบ 1,785 ฟอง (20.22%) ใน 46/299 ตัว (46%), Trichuris spp. พบ 400
ฟอง (4.53%) ใน 58/200 ตัว (29%), Haemonchus spp. พบ 128 ฟอง (1.45%) ใน 110/200 ตัว (55%)
ตามลําดับ ในสวนของการตรวจดวยวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด
14,556 ฟอง โดยพบไขพยาธิทั้งหมด 4 ชนิด ไดแก Trichostrongylus spp. พบ 9,615 ฟอง (66.05%)
ใน 198/200 ตัว (99%), Oesophagostomum spp. พบ 3,546 ฟอง (24.36%) ใน 66/200 ตัว (33%),
Trichuris spp. พบ 1,057 ฟอง (7.26%) ใน 84/200 ตัว (42%), Haemonchus spp. พบ 338 ฟอง (2.32%)
ใน 122/200 ตัว (61%) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งลักษณะของไขพยาธิที่ตรวจพบทั้ง 4 ชนิด มีความ
แตกตางทางสัณฐานวิทยา ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ชนิดของไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะ a แสดงไขพยาธิ Trichostrongylus spp. b แสดงไข
พยาธิ Haemonchus spp. c แสดงไขพยาธิ Oesophagostomum spp. d แสดงไขพยาธิ %), Trichuris
spp. (กําลังขยาย 40x)

ตารางที่ 1 การเปรี ย บเที ย บการตรวจพบจํ า นวนและชนิ ด ของไข พ ยาธิ ที่ พ บจากการตรวจด ว ยวิ ธี
Formalin–Ether concentration (FEC) และวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration
(FEAC) (จํานวนตัวอยางอุจจาระแพะทั้งหมด 200 ตัวอยาง)
จํานวนและชนิดของไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะ
วิธี Trichostrongylus
Oesophagostomum
Haemonchus spp
Trichuris spp.
spp.
spp.
6,516 ฟอง
128 ฟอง
1,785 ฟอง
400 ฟอง
FEC
198/200 (99%)
110/200 (55%)
46/200 (46%)
58/200 (29%)
9,615 ฟอง
338 ฟอง
3,546 ฟอง
1,057 ฟอง
FEAC
198/200 (99%)
122/200 (61%)
66/200 (33%)
84/200 (42%)
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของชนิดพยาธิและจํานวนไขพยาธิที่ตรวจพบในแพะดวยวิธี
Formalin–Ether concentration และวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration
(Trichostrogylus spp. (T), Haemonchus spp. (H), Oesophagostomum spp. (O),
Trichuris spp. (Tr))
วิธีการตรวจหาไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะ
ชนิด
Formalin–Ether
Formalin–Ethyl Acetate
จํานวนไขพยาธิ P<0.05
concentration
concentration
T
32.58±41.06
48.07±47.98
40.32±45.40 0.016*
H
2.00±3.93
5.28±9.87
3.64±7.67
0.211
O
0.64±1.77
1.69±3.84
1.16±3.03
0.006*
Tr
0.70±1.66
1.59±2.84
1.14±2.36
0.155
รวม
35.92±42.56
56.64±51.77
46.28±48.40 0.004*
* Two–Sample Kolmogorov–Smirnov Test; มีความแตกตางทางสถิติในระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
(P<0.05)
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของชนิดพยาธิและจํานวนไขพยาธิที่ตรวจพบในแพะ
ดวยวิธี Formalin–Ether concentration และวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration สรุปไดดังนี้ วิธี
Formalin–Ether concentration ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 4 ชนิด มีคาเฉลี่ยทั้งหมดเทากับ 35.92±42.56 เมื่อ
ดูความแตกตางของชนิดพยาธิตอจํานวนไขพยาธิที่พบเทากับ Trichostrongylus spp. (32.58±41.06),
Haemonchus spp. (2.00±3.93), Trichuris spp. (0.70±1.66) และ Oesophagostomum spp. (0.64±1.77)
ตามลําดับ สวนวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 4 ชนิดเชนกัน มี
ค า เฉลี่ ย ทั้ ง หมดเท า กั บ 56.64±51.77 เมื่ อ ดู ความแตกต า งของชนิ ด พยาธิ ต อ จํ า นวนไข พ ยาธิ ที่ พ บเท า กั บ
Trichostrongylus spp. (48.07±47.98), Haemonchus spp. (3.64±7.67), Oesophagostomum spp.
(1.16±3.03) และTrichuris spp. (1.14±2.36) ตามลําดับ
เมื่อนําผลดังกลาวมาวิเคราะหผลทางสถิติดวย Two–Sample Kolmogorov–Smirnov Test ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% (P<0.05) พบวาผลของจํานวนไขพยาธิมีความแตกตางกันทางสถิติมีคาเทากับ 0.004 ซึ่งการ
ตรวจวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพกวาในการตรวจพบชนิดของไข
พยาธิและจํานวนไขพยาธิเปรียบเทียบกับการตรวจดวยวิธี Formalin–Ether concentration โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการตรวจพบไขพยาธิของ Trichostrongylus spp. (P=0.016) และ Oesophagostomum spp. (P=0.006)

อภิปรายผล
ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้อตอความเหมาะสมของการระบาดของพยาธิตัวกลมภายในแพะเปน
อยางยิ่ง เพราะมีอากาศรอนชื้น และมีฝนตกชุก (Kochapakdee et al., 1991) พยาธิเหลานี้ทําใหสัตวแสดง
อาการปวยแตกตางกันโดยอาการ และความรุนแรงของโรคขึ้นอยูกับชนิดของพยาธิ ปริมาณของพยาธิที่อยู ในราง
กายสัตว และอายุของสัตวดวย (Morter, 2006) ในการสํารวจหาความชุกของการติดพยาธิในแพะใชเทคนิคการ
ตรวจที่มีความแตกตางกัน โดยมีงานวิจัยในการตรวจหาไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารแพะ ไดแก กฤษฎา ขําพูล,
(2558) ไดทําการศึกษาความชุกของการติดพยาธิภายในของแพะในพื้นที่เขตหนองจอก โดยวิธีการตรวจอุจจาระที่
ปรับปรุงเทคนิคการตกตะกอนฟอรมาลิน–อีเธอรรวมกับเทคนิค McMaster พบวา ลักษณะการติดปรสิตภายใน
ของแพะมี 7 แบบ ดังนี้ การพบไข Strongyle–type เพียงชนิดเดียว, Strongyle–type รวมกับ Eimeria ระยะ
Oocyst, พบไข Strongyle–type รวมกับ Moniezia expansa egg, พบ Eimeria ระยะ Oocyst ชนิดเดียว,
พบไขของพยาธิ M. expansa รวมกับ Eimeria ระยะ Oocyst, Strongyle–type รวมกับไขของพยาธิ M.
expansa และ Eimeria ระยะ Oocyst และสุดทายพบไขของพยาธิ M. Expansa เพียงชนิดเดียว นอกจากนั้น
การวิจัยครั้งนี้ยังไดรายงานผลจํานวนไขพยาธิตอหนึ่งกรัมอุจจาระของแตละแบบการติดเชื้อมาดวย โดยวิธีการที่
ปรับปรุงขึ้นนี้เปนวิธีการที่สามารถตรวจแยกแยะไขพยาธิ และนับจํานวนพยาธิไดในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้
Anna และคณะ, (2013) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาพยาธิ Hookworm, Ascaris spp. และ
Trichuris spp. ดวยวิธี Kato–Katz, Ethyl–Acetate Sedimentation และ Midi Parasep ในการเปรียบเทียบ
กาตรวจหาพยาธิที่ปนเปอนอยูในดิน ผลการศึกษาพบวา วิธี Kato–Katz ใหผลในการตรวจวินิจฉัยหาพยาธิดีที่สุด
โดยใหผลสูงสุดจากการวัดคาทั้งหมด (ความชุก การนับไข และความไวในการตรวจ) ตามดวยวิธี Ethyl–Acetate
Sedimentation และวิธี Midi Parasep ใหผลการตรวจมีคานอยลงมาตามลําดับ การตรวจดวยวิธี Kato–Katz
แสดงใหเห็นถึงการมีประสิทธิภาพในการตรวจนับจํานวนไขพยาธิ และความไวในการตรวจพบสูง มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติสําหรับพยาธิทั้งสองชนิด คือ Hookworm และ Trichuris spp. เมื่อเทียบกับการตรวจ
ดวยวิธี Midi Parasep วิธีการตรวจดวยวิธี Ethyl–Acetate Sedimentation พบมีเมล็ดพืชขนาดเล็ก และมีการ
เคลื่อนที่ของเมล็ดพืชลดลงเมื่อเทียบกับการตรวจดวยวิธี Midi Parasep
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ผลการศึกษาครั้งนี้ใหผลสอดคลองกับการศึกษากอนหนา โดยพบวาวิธี Formalin–Ether concentration
ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 8,829 ฟอง จํานวน 4 ชนิด ไดแก Trichostrongylus spp. 6,516 ฟอง (73.80%),
Oesophagostomum spp. 1,785 ฟอง (20.22%), Trichuris spp. 400 ฟอง (4.53%), Haemonchus spp.
128 ฟอง (1.45%), ตามลําดับ และการตรวจดวยวิธี Formalin–Ethyl Acetate Concentration พบตรวจพบไข
พยาธิทั้งหมด 14,556 ฟอง จํานวน 4 ชนิด ไดแก Trichostrongylus spp. 9,615 ฟอง (66.05%),
Oesophagostomum spp. 3,546 ฟอง (24.36%), Trichuris spp. 1,057 ฟอง (7.26%), Haemonchus spp.
338 ฟอง (2.32%) ตามลําดับ นอกจากนั้นการศึกษาครั้งนี้มีการเปรียบเทียบความแตกตางของชนิดพยาธิและ
จํานวนไขพยาธิที่ตรวจพบในแพะดวยวิธี Formalin–Ether concentration และวิธี Formalin–Ethyl Acetate
concentration สรุปไดดังนี้ วิธี Formalin–Ether concentration ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 4 ชนิด มีคาเฉลี่ย
ทั้งหมดเทากับ 35.92±42.56 สวนวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration ตรวจพบไขพยาธิทั้งหมด 4
ชนิดเชนกัน มีคาเฉลี่ยทั้งหมดเทากับ 56.64±51.77 และเมื่อนําผลดังกลาวมาวิเคราะหผลทางสถิติดวย Two–
Sample Kolmogorov–Smirnov Test ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (P<0.05) พบวาผลการพบจํานวนไขพยาธิมี
ความแตกตางกันทางสถิติมีคาเทากับ 0.004 ซึ่งการตรวจวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration เปนวิธี
ที่มีประสิทธิภาพกวาในการตรวจพบชนิดพยาธิและจํานวนไขพยาธิเทียบกับการตรวจดวยวิธี Formalin–Ether
concentration โดยเฉพาะอยางยิ่งในการตรวจพบไขพยาธิของ Trichostrongylus spp. (P=0.016) และ
Oesophagostomum spp. (P=0.006)
ดังนั้นในการตรวจตรวจหาไขพยาธิในระบบทางเดิ นอาหารในแพะวิ ธี Formalin–Ethyl Acetate
concentration จึ งเป นวิธี ทางเลือกที่ มีประสิ ทธิภาพ ในการตรวจหาชนิ ด และจํ านวนของไขพยาธิ ในระบบ
ทางเดินอาหารของแพะในแหลงพื้นที่อื่นๆ ไดดวย นอกเหนือจากนี้ สารเคมี Ethyl Acetate ยังเปนสารเคมีที่
ลักษณะใส ไมมีกลิ่น มีคุณสมบัติเปนตัวทําละลายที่ดี และมีความปลอดภัยตอรางกายของมนุษย ตางจากสารเคมี
Ether ที่เปนสารเคมีที่มีอันตรายตอรางกายของมนุษยโดยจะเปนสารที่ทําใหกอเกิดมะเร็งได

ขอเสนอแนะ
จากการตรวจหาพยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะจะพบวาแพะมีการติดพยาธิมากกวาหนึ่งชนิด
วิธีการตรวจหาไขพยาธิจึงมีความสําคัญในการนํามาวิเคราะหผล เพื่อใหไดความแมนยํา และไดความถูกตองมาก
ที่สุด โดยวิธีการตรวจหาไขพยาธิในแตละวิธีตองอาศัยการใชสารเคมีเปนสวนประกอบในขั้นตอนการทํา จึงมี
ความจําเปนที่ผูตรวจจะตองเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจที่ดี และมีความปลอดภัยกับสุขภาพชีวิตของ
ผูตรวจในการปฏิบัติงาน ซึ่งไดแกวิธี Formalin–Ethyl Acetate concentration เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ดี
ทั้งการตรวจหาชนิดและจํานวนของไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะ และมีความปลอดภัยตอสุขภาพของ
ผูตรวจดวย
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การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารโคระยะใหนม ในตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี
The prevalence of gastrointestinal helminthes of lactation cows in Don Krabueang
Subdistrict, Banpong District, Ratchaburi Province, Thailand
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สาขาวิชา นิสิตชั้นปที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
อาจารย ดร.กฤษณะ ตาอาย
สาขาวิชาสัตวบาลและพื้นฐานวิชาชีพ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารของโคระยะใหนม ในตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี จากการเก็บตัวอยางอุจจาระโคระยะใหนม จํานวน 107 ตัว 3 ซ้ํา (3 วัน ติดตอกัน) รวมทั้งหมด 321
ตัวอยาง จาก 10 ฟารม นํามาตรวจหาไขพยาธิดวยวิธี Formalin–Ether Sedimentation พบความชุกของการติด
พยาธิในระบบทางเดินอาหารของโคระยะใหนมคิดเปน 15.89% และตรวจพบจํานวนไขพยาธิทั้งหมด 644 ฟองตอ
กรัม มี 5 ชนิด ไดแก Oesophagostomum spp. (483 ฟองตอกรัม), Haemonchus spp. (69 ฟองตอกรัม),
Trichostrogylus spp. (46 ฟองตอกรัม), Ascaris spp. (23 ฟองตอกรัม) และ Fasciola spp. (23 ฟองตอกรัม)
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบจํานวนโคระยะใหนมที่ตรวจพบไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารทั้ง 10 ฟารม พบวา
มีความแตกตางกันดังนี้ ฟารมที่ 7 41.66% (5/12), ฟารมที่ 6 40% (4/10), ฟารมที่ 8 30% (3/10), ฟารมที่ 1
20% (2/10), ฟารมที่ 2 15.38% (2/13), ฟารมที่ 4 12.50% (1/8) และฟารมที่ 5 10% (1/10) ตามลําดับ
นอกจากนี้พบฟารมที่ตรวจไมพบพยาธิทั้งหมด 3 ฟารม ไดแก ฟารมที่ 3, 9, 10 เชนเดียวกับผลการวิเคราะหทางสถิติ
พบความแตกตางของจํานวนไขพยาธิที่ตรวจพบในโคระยะใหนมของแตละฟารมโดยมีคาเทากับ 0.01 จากการ
ทดสอบดวย Kruskal–wallis Test ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (P<0.05)
คําสําคัญ : ความชุก พยาธิในระบบทางเดินอาหาร โคระยะใหนม ตําบลดอนกระเบื้อง
ABSTRACT
The study of prevalence of gastrointestinal helminthes of lactation cows in Don
Krabueang Subdistrict, Banpong District, Ratchaburi Province, Thailand; A total sample of
107 lactation cows (321 samples) were collected for 3 replications (3 consecutive days) from
10 farms by using Formalin–Ether Sedimentation Method. The overall prevalence of
gastrointestinal parasitic infections was 15.89% and the overall mean egg per gram of feces
(epg) was 644. The following 5 gastrointestinal helminths were found: Oesophagostomum
spp. (483 epg), Haemonchus spp. (69 epg), Trichostrogylus spp. (46 epg), Ascaris spp. (23
epg) และ Fasciola spp. (23 epg) respectively. Comparing the number of lactation cows and the
number of helminth eggs (10 farms) were differences as follows: Farms 7 41.66% (5/12),
Farm 6 40% (4/10), Farm 8 30% (3/10), Farm 1 20% (2/10), Farm 2 15.38% (2 / 13), farms 4,
12.50% (1/8) and farms 5, 10% (1/10), respectively. In addition, the farms that do not
detected parasites in 3 farms, ie farms 3, 9, 10, as well as results of statistical analysis showed
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the difference the number of helminth eggs detected in the lactation cows of each farm with
0.01 by Kruskal–wallis Test at 95% confidence level (P<0.05).
Key Words : Prevalence, Gastrointestinal parasites, Lactation cows, Don Krabueang
Subdistrict

บทนํา
อาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยถูกจัดใหเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศไทย เนื่องจาก
“น้ํานม” มีคุณคาทางอาหารสูงและเปนประโยชนตอรางกายมนุษย จึงไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ จึงทําใหอาชีพการเลี้ยงโคนมมีความเจริญ กาวหนา และไดรับความสนใจจากเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น
(วุฒิพงษ, 2550) จากการสํารวจและรวบรวมขอมูลจํานวนโคนม ผลผลิตน้ํานมดิบและปริมาณการบริโภคน้ํานมดิบ
ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวาความตองการการบริโภคน้ํานมดิบมีปริมาณสูงขึ้นทุกป แตผลผลิตน้ํานม
ดิบที่ไดกลับลดต่ําลงโดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ. 2549–2550 เหตุที่เกษตรกรไทยผลิตน้ํานมดิบไดนอยเนื่องดวย
ประสิทธิภาพการจัดการฟารมคอนขางต่ํา และการติดพยาธิภายในก็เปนปญหาที่สําคัญอีก ดานหนึ่งของเกษตรกร
ผูเลี้ยงโค และเปนสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สําคัญของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวในประเทศไทย
และเนื่องมาจากการกําจัดพยาธิกระทําไมตอเนื่อง หรือขาดความเอาใจใสอยางแทจริง (นงนุช และคณะ, 2533)
การที่โคติดพยาธิภายในเปนอุปสรรคสําคัญตอการเพิ่มผลผลิต มีผลกระทบตอสุขภาพทําใหความสมบูรณพันธุ และ
การใหผลผลิตต่ํา (สาทิส, 2540)
ปจจัยตางๆ ที่คาดวาจะมีผลตอการติดพยาธิภายในโค ไดแก อายุ เพศ ฤดูกาล รูปแบบการเลี้ยง
การจัดการฟารม ลักษณะพื้นคอก ลักษณะอาหาร การใหน้ํา การใชน้ํายาฆาเชื้อ การถายพยาธิ การแยกเลี้ยงโคเพื่อ
สังเกตอาการกอนนําเขาฟารม (Quarantine) และการไดรับบริการใหคําแนะนํา และรักษาจากสัตวแพทย เปนตน
(สถาพร และคณะ, 2534) ดังนั้นควรใหหนวยงานของรัฐเขาไปใหความรูและกระตุนใหเกษตรกรตระหนักถึง
ความสําคัญของพยาธิภายใน เพื่อใหเจาของสัตวสามารถดูแลสุขภาพสัตวไดดวยตัวเอง และเพื่อปองกันโรคติดพยาธิ
กอโรคผานทางอาหาร ควรบริโภคอาหารที่ปรุงใหสุกเสียกอนเพื่อเปนการทําลายระยะติดตอ (เกษศิรินทร, 2560)
เนื่องดวยในพื้นที่ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปนอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งเปนแหลงผลิต
นํ้านมแหลงใหญแหงหนึ่งของประเทศ ประชากรในเขตนี้สวนใหญทําฟารมโคนม และผลิตนํ้านมเขาสูสหกรณโคนม
หนองโพ สภาพของฟารมโคนมจะเปนฟารมขนาดเล็กโดยเลี้ยงอยูในบริเวณบาน ไมมีทางระบายนํ้าหรือบอพักนํ้าทิ้ง
บริเวณโดยรอบมีแปลงหญา นาขาว สวนกลวย และเพาะปลูกขาวโพดฝกออน ในชวงฤดูแลงอาหารไมเพียงพอจึง
ตองใชอาหารเสริมมาชวยมากขึ้น การซื้อตนขาวโพดหรือสัปปะรดหาไดยากในชวงดังกลาว คอกเลี้ยงโคบางแหง
เปนพื้นซีเมนต บางแหงเปนพื้นดิน จึงทําใหสภาพการเลี้ยงไมคอยถูกสุขลักษณะ จากสภาพการเลี้ยง และความ
เปนอยูของเกษตรกร ทําใหเห็นความจําเปนตองทําการศึกษาสภาวะพยาธิในทางเดินอาหารของโคนม โดยพบชนิด
ของพยาธิ ไดแก Strongyloides spp., Strongyle spp., Trichostrogylus spp., Monezia spp., Capillaria
spp. และ Rumen fluke นอกจากนี้ยังพบโปรโตซัวกอโรคดวย เชน Giardia spp. และ Coccidia (นงนุช และ
คณะ, 2533) ซึ่งหากไมมีการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงอาจสงผลใหโคนมมีความเสี่ยงตอการติดพยาธิมากขึ้น และ
แพรพยาธิไปสูตัวอื่นไดซึ่งพยาธิเหลานี้ นอกจากจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ และสุขภาพของโคนมแลว
พยาธิบางชนิดยังสามารถติดตอ และกอโรคในคนได (ปจฉิมา, 2551)
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความชุกของการเกิดพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารของโคระยะใหนม ในตําบลดอน
กระเบื้อง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อศึกษาจํานวนและชนิดของไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารของโคระยะใหนม ในตําบลดอน
กระเบื้อง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
3. เปรียบเทียบจํานวนและชนิดของไขพยาธิที่พบในแตละฟารม ในตําบลดอนกระเบื้องอําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี

กรอบแนวคิดงานวิจัย
วันที่ 1

107 ตัวอยาง

ติดตอกันเปนเวลา 3 วัน

วันที่ 2

107 ตัวอยาง

ชวงเชา

วันที่ 3

107 ตัวอยาง

ตําบลดอนกระเบื้อง
เก็บตัวอยางอุจจาระโค
ระยะใหนม
จํานวน 107 ตัว
จาก 10 ฟารม

321 ตัวอยาง

สรุปผล

วิเคราะห

รวบรวม

้

ตรวจหาไขพยาธิ
(Formalin–Ether
Sedimentation)

วิธีการวิจัย
โคระยะใหนมจํานวน 107 ตัว จากฟารมทั้งหมด 10 ฟารม ในพื้นที่ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี ทดลองระหวาง เดือนพฤศจิกายน–เดือนธันวาคม ป 2561 โดยจะทําการสุมเก็บตัวอยางอุจจาระของ
โคระยะใหนม จํานวน 107 ตัว 3 ซ้ํา (เก็บชวงเชา ติดตอกัน 3 วัน) จะไดจํานวนตัวอยางทั้งหมด 321 ตัวอยาง
โดยทําการลวงจากสวนทายของทวารหนัก บรรจุใสถุงพลาสติกปลอดเชื้อปดปากถุงใหสนิทใสในลังน้ําแข็ง (อุ ณหภูมิ
ประมาณ 4 องศาเซลเซียส) เขียนหมายเลขตัวอยาง พรอมละบุรายละเอียด และสงตรวจทางหองปฏิบัติการทาง
ปรสิตวิทยา ณ ศูนยชันสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตรวจดวยวิธี Formalin–Ether Sedimentation เพื่อหาชนิด
จํานวน และความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารของโคระยะใหนม
1. อุปกรณในการเก็บตัวอยาง ไดแก Cooling Box, Medical Gloves, Zip Lock Bag, Marker Pen, Notebook
2. อุปกรณในการตรวจ ไดแก Light Microscope, Centrifuge Machine, Balance Beaker, Centrifuge
Tube, Plastic slide block (43.7 mg), Microscope Slide, Cover Slip
3. สารเคมี ไดแก 10% Formalin, Diethyl ether, 1% Iodine
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4. การเก็บตัวอยางอุจจาระ
ทําการจดบันทึกขอมูลระบุหมายเลข จากนั้นทําการลางมือใหสะอาด สวมถุงมืออนามัย แลวลวงอุจจาระ
จากสวนทายของทวารหนัก บรรจุใสถุงพลาสติกปลอดเชื้อปดปากถุงใหสนิท ใสในลังน้ําแข็ง อุณหภูมิประมาณ 4
องศาเซลเซียส (สุขศาสตรสัตว , 2556) และทําการตรวจวินิจฉัย ณ หองปฏิบัติการปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
5. การตรวจไขพยาธิ ใชวิธี Formalin–Ether Sedimentation ของ ประยงค และคณะ, 2545 มีวิธีการดังนี้
5.1 ตักอุจจาระประมาณ 3 กรัม กับ 10% Formalin 10 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันแลวกรองดวย
ตะแกรงกรอง นําใสหลอดทดลอง จากนั้นเติม Ether ลงไป 3 มิลลิลิตร และปดหลอดทดลองเขยาประมาณ 20 วินาที
5.2 นําไปปนดวยความเร็ว 1,500 รอบตอนาที นาน 5 นาที สวนผสมในหลอดทดลองจะแยกเปน
4 ชั้น คือ ชั้น Ether ชั้นขยะ ชั้น Formalin และชั้นตะกอน
5.3 ใชไมเขี่ยชั้นขยะ เพื่อใหหลุดออกจากผนังดานในของหลอดปน แลวเททิ้งไปพรอมกับEther
และ Formalin ใหเหลือแตชั้นตะกอน จากนั้นเขี่ยตะกอนอุจจาระใสในแทนวัดปริมาตร ลงบน Microscope Slide
5.4 เติม 10% Formalin ผสมกับตะกอน แลวหยดดวย 1% Iodine ปดดวย Cover Slip และ
นําไปตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศน
5.5 วินิจฉัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยกุญแจของ Soulsby, (1982)
6. การคํานวณ
การคํานวณหาจํานวนไขพยาธิในอุจจาระ 1 กรัม จากแทนพลาสติกวัดปริมาตรอุจจาระ ขนาด 43.7
มิลลิกรัม สามารถคํานวณไดดังสมการ (ประยงค และคณะ, 2545)
จํานวนไขพยาธิในอุจจาระ 1 กรัม = จํานวนไขพยาธิที่นับไดทั้งหมด x 23
7. การคํานวณหาคาความชุก
การคํานวณคาความชุกของปรสิตภายในระบบทางเดินอาหารโคระยะใหนม สามารถคํานวณไดดังสมการ
(รังสิมา, ม.ป.ป.)
%ความชุก = จํานวนโคระยะใหนมที่พบพยาธิ x 100 / จํานวนโคระยะใหนมทั้งหมด
8. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การเปรียบเทียบชนิดพยาธิและจํานวนของไขพยาธิ โดยการวิเคราะหขอมูลดวย วิธี Kruskal–wallis Test
ดวยโปรแกรม IBM SPSS. Statistic 24 (Software) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (P<0.05)

สรุปผลการวิจัย
จากฟารมโคนมทั้งหมด 10 ฟารม ทําการสุมเก็บตัวอยางจํานวนโคระยะใหนม 107 ตัว พบโคนมที่ติด
พยาธิทั้งหมด 15.89% (18/107) และจํานวนไขพยาธิที่พบทั้งหมด 644 ฟอง/กรัม โดยฟารมที่พบมากที่สุด คือ
ฟารมที่ 7 พบจํานวนโคติดพยาธิคิดเปนถึง 41.66% (5/12) โดยจํานวนไขพยาธิทั้งหมด 184 ฟอง/กรัม รองลงมา
เปนฟารมที่ 6 พบจํานวนโคติดพยาธิคิดเปน 40% (4/10) จํานวนไขพยาธิที่พบ 207 ฟอง/กรัม สวนฟารมอื่นๆ ก็มี
การตรวจพบไขพยาธิดวยเชนกัน คือ ฟารมที่ 8 พบจํานวนโคติดพยาธิคิดเปน 30% (3/10) จํานวนไขพยาธิที่พบ
138 ฟอง/กรัม ฟารมที่ 1 พบจํานวนโคติดพยาธิคิดเปน 20% (2/10) จํานวนไขพยาธิที่พบ 46 ฟอง/กรัม ฟารมที่ 2
พบจํานวนโคติดพยาธิคิดเปน 15.38% (2/13) จํานวนไขพยาธิที่พบ 46 ฟอง/กรัม ฟารมที่ 4 พบจํานวนโคติดพยาธิ
คิดเปน 12.50% (1/8) จํานวนไขพยาธิที่พบ 23 ฟอง/กรัม และฟารมที่ 5 พบจํานวนโคติดพยาธิคิดเปน 10%
(1/10) จํานวนไขพยาธิที่พบ 23 ฟอง/กรัม ตามลําดับ นอกจากนี้มีฟารมที่ตรวจไมพบพยาธิทั้งหมด 3 ฟารม ไดแก
ฟารมที่ 3, 9, 10 (ตารางที่ 1)
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ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของจํานวนโคระยะใหนมที่ตรวจพบไขพยาธิ และจํานวนไขพยาธิ
ที่พบในโคระยะใหนมในแตละฟารม
จํานวนโคนมที่สุมคัดเลือก จํานวนโคนมที่ตรวจพบไข
จํานวนไขพยาธิที่พบ
ฟารม
(ตัว)
พยาธิ (%)
ฟอง (ฟองตอกรัม)
1
10
1/10 (20)
1 (23)
2
13
2/13 (15.38)
2 (46)
3
10
0/10 (0)
0 (0)
4
8
1/8 (12.50)
1 (23)
5
10
1/10 (10)
1 (23)
6
10
4/10 (40)
9 (207)
7
12
5/12 (41.66)
8 (184)
8
10
3/10 (30)
6 (138)
9
12
0/12 (0)
0 (0)
10
12
0/12 (0)
0 (0)
รวม
107
17/107 (15.89)
28 (644)
จากการตรวจอุจจาระโคระยะใหน มจํ านวนทั้ ง หมด 321 ตัวอยา ง ตรวจโดยวิ ธี Formalin–Ether
Sedimentation Method โดยตรวจพบชนิ ด ของพยาธิ ในระบบทางเดิ น อาหารจํ า นวน 5 ชนิ ด ได แ ก
Oesophagostomum spp., Haemonchus spp., Trichostrogylus spp., Ascaris spp. และ Fasciola spp.
ตามลําดับ เมื่อนํามาเปรียบเทียบจํานวนของการพบไขพยาธิตอกรัมในอุจาระพบวา Oesophagostomum spp. มี
จํานวนไขพยาธิมากที่สุดที่ตรวจพบเทากับ 483 (21/321) พบรองลงมาเปน Haemonchus spp. จํานวน 69
(3/321), Trichostrogylus spp. จํานวน 46(2/321), Ascaris spp. 23 (1/321) และ Fasciola spp. 23 (1/321)
ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งลักษณะของไขพยาธิที่ตรวจพบก็มีลักษณะที่แตกตางกันออกไปดังแสดงดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 ชนิดของไขพยาธิในระบบทางเดินอาหารของโคระยะใหนม ในตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี a แสดงไขพยาธิ Oesophagostomum spp. b แสดงไขพยาธิ Haemonchus spp. c แสดงไข
พยาธิ Trichostrogylus spp. d แสดงไขพยาธิ Ascaris spp. และ e Fasciola spp. (กําลังขยาย 40x)
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นอกจากนี้การเปรียบเทียบความแตกตางของชนิดพยาธิและจํานวนไขพยาธิที่ตรวจพบในโคนมจากแตละ
ฟารมจาการวิเคราะหทางสถิติพบวาทั้ง 10 ฟารมของตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีนั้น มีความ
แตกตางกันในการพบเจอไขพยาธิ โดยมีคาเทากับ 0.01 จากการวิเคราะหผลดวยการ Kruskal–wallis Test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% (P<0.05) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของชนิดพยาธิและจํานวนไขพยาธิที่ตรวจพบในโคนมจากแตละฟารม
(Oesophagostomum spp. (Oe), Haemonchus spp. (H), Trichostrogylus spp. (T),
Ascaris spp. (A) and Fasciola spp. (F))
ชนิดของพยาธิที่พบ (ฟองตอกรัม)
จํานวนไข
ฟารม
P<0.05
พยาธิ
T
H
A
Oe
F
23
0
0
0
0
1
0.07±0.25
(1/321)
(0/321)
(0/321)
(0/321)
(0/321)
23
23
0
0
0
0.05±0.22
2
(1/321)
(1/321)
(0/321)
(0/321)
(0/321)
0
0
0
0
0
3
0.00±0.00
(0/321)
(0/321)
(0/321)
(0/321)
(0/321)
0
0
0
23
0
4
0.04±0.20
(0/321)
(0/321)
(0/321)
(1/321)
(0/321)
0
0
0
23
0
5
0.03±0.18
(0/321)
(0/321)
(0/321)
(1/321)
(0/321)
0
0
23
184
0
0.30±0.95
6
(0/321)
(0/321)
(1/321)
(8/321)
(0/321)
0
23
0
161
0
7
0.22±0.72
(0/321)
(1/321)
(0/321)
(7/321)
(0/321)
0
23
0
92
23
0.20±0.48
8
(0/321)
(1/321)
(0/321)
(4/321)
(1/321)
0
0
0
0
0
9
0.00±0.00
(0/321)
(0/321)
(0/321)
(0/321)
(0/321)
0
0
0
0
0
10
0.00±0.00
(0/321)
(0/321)
(0/321)
(0/321)
(0/321)
46
69
23
483
23
รวม
0.09±0.43
0.01*
(2/321)
(3/321)
(1/321)
(21/321) (1/321)
*Kruskal–wallis Test; มีความแตกตางทางสถิติในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (P<0.05)
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยหาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารของโคระยะใหนม ในตําบลดอนกระเบื้อง
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี มีความสอดคลองกับงานวิจัยหลายๆ งานวิจัยในประเทศไทย ไดแก การศึกษาของ
นงนุช และคณะ, (2543) อัตราการติดปรสิตภายในทางเดินอาหารของโคนมที่หนองโพ พบวาโคนมมีการติดพยาธิ
ภายในสูงถึงรอยละ 67 ปรสิตภายในทางเดินอาหารที่พบเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ Strongyloides,
Strongyle, Coccidia และ Trichostrogylus สําหรับปรสิตที่พบปานกลางเรียงตามลําดับคือ Monezia spp.,
Capillaria spp., Giardia spp. และ rumen fluke spp. เขตที่พบอัตราการติดพยาธิสูงที่สุดคือ เขตสวนกลวย
ซึ่งสอดคลองกับระดับมาตรฐานการจัดการฟารม สอดคลองกับงานวิจัยของ เจษฏา, (2551) ไดทําการศึกษาโรค
พยาธิในระบบทางเดินอาหารของโค ในจังหวัดราชบุรี พบโคที่ติดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของ จังหวัดราชบุรี
ใน 8 อําเภอ คือ บานคา สวนผึ้ง โพธาราม วัดเพลง ดําเนินสะดวก บางแพ จอมบึง และปากทอ และกอใหเกิด
อันตรายตอโค คือพยาธิใบไมในตับ สอดคลองกับปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการติดพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารโคที่
สําคัญ ไดแก เพศ, อายุ, ระบบการใหอาหาร และแหลงน้ําที่ใชเลี้ยงโค ในขณะที่พันธุโคไมมีผลตอการติดพยาธิ
ภายใน แสดงใหเห็นวา ความรูที่ไดจะมีประโยชนสําหรับการวางแผนการปองกัน และการควบคุมการติดพยาธิ
ภายในโค และการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาลาสุดของการตรวจสอบการติดปรสิตภายในทางเดินอาหารของโคนม
โดยทําการศึกษาในฟารมโคนม ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 10 ฟารม พบวาโคนมที่
ติดพยาธิทั้งหมดคิดเปน 15.89% และตรวจพบชนิดของพยาธิในระบบทางเดินอาหารจํานวน 5 ชนิด ไดแก
Oesophagostomum spp. 483 (21/321), Haemonchus spp. 69 (3/321), Trichostrogylus spp. 46
(2/321), Ascaris spp. 23 (1/321) และ Fasciola spp. 23 (1/321) ตามลําดับ นอกจากนี้มีฟารมที่ตรวจไมพบ
พยาธิทั้งหมด 3 ฟารม คือ ฟารมที่ 3, 9, 10 คิดเปนรอยละ 0 เนื่องจากทั้ง 3 ฟารม มีระบบการจัดการฟารมที่ดี
และมีการถายพยาธิตรงตามโปรแกรม จึงทําใหไมพบการติดพยาธิในระบบทางเดินอาหารเลย จากการสํารวจแบบ
การสอบถาม โดยขอมูลที่ไดทําการศึกษาในครั้งนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูที่ตองการศึกษาความ
ชุกของปรสิตภายในทางเดินอาหารของโคนมในเขตพื้นที่ศึกษาเดียวกัน และ/หรือพื้นที่ศึกษาใกลเคียง อีกทั้งยัง
สามารถนําขอมูลมาใชเพื่อเปนแนวทางในการควบคุม ปองกัน และรักษาโรค ที่จะติดตอหรือแพรกระจายโรคที่เกิด
พยาธิดังกลาวไดในอนาคต

ขอเสนอแนะ
เกษตรกรควรไดรับความรู และความเขาใจของวงจรพยาธิ รูจักการสังเกตอาการปวยเบื้องตน คําแนะนํา
ดานการสุขาภิบาลฟารมที่ดี เชน การลางทําความสะอาดภายในโรงเรือน การกําจัดขยะมูลฝอย และน้ําเสียบริเวณ
รอบๆ ฟารม โปรแกรมการถายพยาธิ วิธีการตัดวงจร และแนวทางการกําจัดพยาธิที่มีประสิทธิภาพ ควรโดยหลีกเลี่ยง
การใชแปลงหญาสาธารณะซึ่งอาจปนเปอนอุจจาระสัตวที่ติดพยาธิ และการเลือกใชกลุมยาถายพยาธิที่มีประสิทธิภาพ
ในการออกฤทธิ์ วิ ธีการใชยา ความปลอดภัย ความถี่ และคาใช จายในการถายพยาธิ ตลอดจนการเก็บตั วอยาง
อุจจาระเพื่อตรวจหาปรสิตภายในเปนระยะๆ เพื่อเฝาระวังอยางสม่ําเสมอจะชวยใหลดการติดพยาธิภายในลงได
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ประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดาไทย (Azadirachta siamensis) ตอการกําจัดหนอนสมอ
ในปลาทอง (Carassius auratus)
Paraciticidal efficacy of neem (Azadirachta siamensis) extract on gold fish after
challenged with anchor worm (Lernaea spp.)
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
โรคปรสิตในสัตวน้ําโดยเฉพาะปลาสวยงามนั้นไดสรางความเสียหายเปนอยางยิ่งตอมูลคาปลาสวยงาม
ยิ่งไปกวานั้นการติดเชื่อปรสิตมักทําใหเกิดการติดเชื้อแทรกซอน (secondary infection) ขึ้นและสงผลตอการตาย
ไดอยางรุนแรง หนึ่งในโรคที่สําคัญในอุตสาหกรรมผลิตและสงออกปลาสวยงามนั้นคือการติดหนอนสมอ (Lernaea spp.)
ซึ่งพบการระบาดไดทั่วไปในเขตรอนชื้นรวมถึงประเทศไทย ซึ่งการรักษามักใชสารเคมีกําจัดแมลงซึ่งเปนพิษตอตัว
ปลา ผูเลี้ยงและสิ่งแวดลอม ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกสมุนไพรที่ปลอดภัยและไมตกคางในสิ่งแวดลอมแตมีฤทธิ์
ในการกําจัดแมลงไดดีคือสะเดามาสกัดเปนสารสกัดสะเดาไทยเพื่อนํามาทดลองศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัด
หนอนสมอในปลาทอง โดยพบว า ความเขม ขน ของสารสกัด สะเดาที่ ทํ า ให เกิ ด อั ต ราการตายกึ่ ง หนึ่ ง (lethal
concentration, LC50) โดยคํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป QUANTX 13 อยูที่ 0.012 PPT ในระยะเวลาทั้งสิ้น 96
ชั่วโมง โดยไมพบการตายของปลาทองและอาการทางคลินิกในแงของความเปนพิษตอตัวปลา ซึ่งความเปนพิษตอตัว
ปลานั้นจําเปนที่จะตองศึกษาอยางละเอียดตอไปเพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยตอปลาสวยงามในแตละสปชี่ส

บทนํา
ปจจุบันการเลี้ยงปลาสวยงามมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้นและไดรับความนิยมแพรขยายไปทั่วโลก ปลาทอง
นับวาเปนปลาที่มีสีสันสวยงาม นารัก มีเสนหนาหลงใหล อีกทั้งเปนปลาที่เลี้ยงงาย ความนิยมสูงมากและราคาดี
สามารถปรับตัวไดเปนอยางดี ซึ่งในปจจุบันการเลี้ยงปลาจะเปนแบบการคาและอุตสาหกรรม ซึ่งการเกิดโรคกับปลา
ทองทําใหมูลคาปลาลดลง ซึ่งมีโรคที่สําคัญในปลาเชน ปรสิตตางๆ จึงทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมาก
(Mamdouh A.A. Mousa et al.,2008) ซึ่งในปจจุบันมักใชยาหรือสารเคมีที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอมในการรักษา
(Senhorini, 1991; Rodrigues et al., 1997) ดังนั้นการใชสารกําจัดศัตรูพืชในระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อ
ควบคุมโรคปลาปรสิตและศัตรูพืชอื่น ๆ ไมเพียงแตนําไปสูการตกคางในสัตวในระดับสูง แตยังอาจรบกวนสมดุลและ
ประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา (Barton and Iwama, 1991; Wendelaar Bonga, 1997) การใช
สารเคมีตางๆในการเลี้ยงปลา เชน malachite green หรือการใช Dipterex เปนตน ซึ่ง malachite green
มีความเปนพิษตอทั้งผูใช โดย malachite green มีผลตอระบบภูมิคุมกั น และเปนสารที่กอใหเกิดมะเร็งได
(Fernandes et al., 1991;Rao, 1995; Gouranchat, 2000). และ Dipterex ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาการ
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แพรกระจายของสารในอากาศและ ทําใหเกิดการยับยั้ง cholinesterase ในเลือด (ChE) ซึ่งอาจทําใหเกิดอาการ
ทางประสาทและกลามเนื้อ (Xiaohan et al.,1986) ปจจุบันนี้การใชพืชสมุนไพรจากตระกูลตาง ๆ ไดถูกนํามาใชใน
การจัดการกับสัตวน้ําที่กําลังไดรับความนิยมอยางมาก เพราะปลอดภัยมีประสิทธิภาพใชไดอยางกวางขวางและ
ราคาไมแพง นอกจากนี้ยังปลอดสารเคมีซึ่งจะเปนอันตรายตอสุขภาพคน สัตว และสิ่งแวดลอมต างๆ สะเดาหรือ
Azadirachta indica (A. indica) เปนหนึ่งในพืชสมุนไพรที่มีแนวโนมในการใชมากกวาสมุนไพรชนิดอื่นๆซึ่งมี
คุณสมบัติในการกําจัดแมลง (ICAR, 1993) ทุกสวนของตนสะเดามีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการตอตานแบคทีเรีย , เชื้อรา, ยาฆาแมลง, ตานการเกิดแผลหลุม, ยากันยุง, ยับยั้งการ
ลอกคราบของแมลง, ลดความอยากอาหารของแมลงและสารกําจัดศัตรูพืช (Biswas et al., 2002; Das et al.,
2002) และดวยเหตุนี้จึงใชเพื่อรักษาโรคจํานวนมาก (Van Der Nat et al., 1991) น้ํามันสะเดานํามาใชกําจัดแมลง
ศัตรูพืช เชน เพลี้ยออน ไร ตั๊กแตน แมลงวันผลไม โดยหลักการคือน้ํามันสะเดาซึ่งมีสาร azadirachtin ซึ่งคลายกับ
ฮอรโมนของแมลงเรียกวา ecdysones ซึ่งควบคุมขบวนการ metamorphosis ของหนอนเปนดักแดและเขาสูตัว
เต็มวัย และทําใหระงับการกิน (antifeedant) ยับยั้งการเจริญเติบโต ยับยั้งการสรางและการวางไข (Schmutter,
1992) ซึ่งหนอนสมอจัดอยูใน phylum Arthropoda เชนเดียวกับแมลงที่มีขอปลองดังนั้นงานวิจัยจึงใชน้ํามัน
สะเดาในการกําจัดหนอนสมอ และเปนการใชพืชสมุนไพรทองถิ่นที่มีมากในประเทศไทยใหเกิดประโยชน และอาจ
เปนไปไดที่จะพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อลดการใชสารเคมีสังเคราะหที่เปนผลเสียตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นรายงานครั้งนี้
จึงตองการศึกษาถึงประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดาไทย (Azadirachta siamensis) ตอการกําจัดหนอนสมอใน
ปลาทอง (Carassius auratus) อีกทั้งเพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยของน้ํามันสะเดาตอปลาทอง เพื่อที่จะถูกนํามาใช
ปนทางเลือกสําหรับการควบคุมและรักษาปรสิตในปลาและเปนการใชพืชสมุนไพรทองถิ่นที่มีมากในประเทศไทยให
เกิดประโยชน และอาจเปนไปไดที่จ ะพัฒนาเปนผลิตภัณฑ ทางการคา เพื่อ เพิ่มมูลคาสะเดาไทย และลดการใช
สารเคมีสังเคราะหที่เปนผลเสียตอสิ่งแวดลอมอีกดวย

การดําเนินการวิจัย
การขอจรรยาบรรณสัตวทดลอง
ก อ นการเริ่ ม งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ท างคณะผู ทํ า งานทดลองได ข ออนุ ญ าตใช สั ต ว ท ดลองเพื่ อ งานวิ จั ย ผ า น
คณะกรรมการสั ต ว ท ดลอง มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ รน โดยมี การทํ า การทดลองที่ เกี่ ย วขอ งกับ ตั ว สั ต ว ต ามเกณฑ
มาตรฐานและทําใหเกิดการเจ็บปวดนอยที่สุด สัตวทดลองทุกตัวหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาครั้งนี้จะถูกเลี้ยงใน
รูปแบบสัตวเลี้ยงตอไปโดยไมมีการทําลาย
สถานที่ทดลอง
หองปฏิบัติการสัตวน้ํา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี
การสกัดเมล็ดสะเดา
การเตรียมสารสกัดแบบหยาบ (crude extract) ทําการบดเมล็ดสะเดาที่แกะเอาเปลือกหุมเมล็ดออกเหลือ
สวนในที่มีสีเขียวน้ําหนัก 500 กรัม ผสมกับเมธานอล 2000 มิลลิลิตร หมักทิ้งไว 24 ชั่วโมง กวนทุก 1 ชั่วโมง
ระเหยตัวทําละลายออกโดยใชเครื่อง rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และเก็บ crude extract
(สารเหนียวสีน้ําตาลอมเขียว) การเตรียมสารสกัด NR-1
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ทําการบดเมล็ดสะเดาที่แกะเอาเปลือกหุมเมล็ดออกเหลือสวนในที่มีสีเขียวน้ําหนัก 500 กรัม ผสมลงใน
hexane ปริมาณ 500 มิลลิลิตร หมักที่อุณหภูมิหอง กวนทุก 1 ชั่วโมง แลวเทสารละลายทิ้ง สกัดดวย hexane ซ้ํา
จํานวน 4 ครั้ง เพื่อแยกน้ํามันสะเดาออกจากเมล็ด นําผงเมล็ดสะเดาที่ผานการสกัดน้ํามันออกไปผึ่งใหแหง แลว
ผสมกับเมธานอล 500 มิลลิลิตร หมักทิ้งไว 1 ชั่วโมง เทสวนสารละลายเก็บไว สกัดดวยเมธานอลซ้ําอีกจํานวน 3
ครั้ง และเก็บสวนสารละลายที่ได ประมาณ 2000 มิลลิลิตร นําไประเหยตัวทําละลายออกโดยใชเครื่อง rotary
evaporator ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และเก็บ crude extract ที่ไดทําการสกัด crude extract ที่ไดโดย
ละลายในเมธานอล 80% ปริมาณ 150 มิลลิลิตร และเติม hexane อีกปริมาณที่เทากัน เขยาเพื่อแยกสกัดสวน
น้ํามันสะเดาออก แยกเก็บสวนของเมธานอลนํามาสกัดซ้ํากับ hexane จนกระทั้งของเหลวชั้น hexane ใส เก็บ
ของเหลวชั้นเมธานอลไประเหยเอาตัวทําละลายออก ไดสารสกัด NR -1
การวิเคราะหหาปริมาณ Azadirachtin โดยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
การวิเคราะหนี้ไดพัฒนาวิธีของ Yakkundi SR และคณะ (1995) ใชเครื่อง HPLC (Perkin Elmer®,model
1022) ตอกับปม (Perkin Elmer®,series 200 LC pump) และ mobile phase ประกอบดวย acetonitrile และน้ํา
เปนสวนสัดสวน 40 ตอ 60 โดยปริมาตร ใช flow rate เทากับ 1 มิลลิลิตรตอนาที เปนเวลา 6 นาที ใชคอลัมน
Waters Novapak C18 (4.6 มิลลิเมตร x 15 เซนติเมตร บรรจุดวย octadecylsilica ขนาด 4 ไมโครเมตร) ใช UV
detector (Perkin Elmer®, model 785A/CORAD) ความยาวคลื่น 210 นาโนเมตร และใช propylparaben เปน
สารมาตรฐาน
สัตวทดลอง
ปลาทองอายุ 1 เดือนที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยนํามาจากตลาดคาสงปลาบานโปง จ.ราชบุรี ขนาดความยาว
(maximum standard length) 3 ±0.21 นิ้ว น้ําหนัก 12 ±2.32 กรัม/ตัว จํานวน 210 ตัว โดยทําการปรับสภาพ
ปลาใหคุนชินกับสิ่งแวดลอม และกําจัดปรสิตภายนอกดวยเกลือ 5 ppt (Part Per Thousand) เปนเวลา 7 วัน
หนอนสมอขนาด 0.8 ±0.17 เซนติเมตรโดยไดมาจากฟารมเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจากสัตวปวยที่
ทําการรักษาในโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเวสเทิรน นํามาทําเปนพอแมพันธุโดยเลี้ยงในบอปลาทองขนาด 50
ลิตร บรรจุน้ําบาดาลผานการกรองสะอาดปริมาณ 20 ลิตร ใหอากาศตลอดเวลา โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 27 oC
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) มีคาไมต่ํากวา 5 PPM และคา pH 7.25-8.25 อนุบาลตัวออนหนอนสมอเปน
เวลา 1 เดือนเพื่อใหเกิดการเพิ่มจํานวนและนํามาใชเพื่อทําสอบจํานวนทั้งสิ้น 210 ตัว
การหา Dose น้ํามันสะเดาตอปลาทองและการกําจัดหนอนสมอ
การหา Dose น้ํามันสะเดาในปลาทองโดยนําปลาทองลงในตู แลวจึงนําน้ํามันสะเดาลงไปในหลอดทดลอง
โดยมีความเขมขนระหวาง 0.01 - 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร โดยจะดูการตายของปลาและใชความเขมขนสูงสุดที่ปลาไม
ตาย และนําความเขมขนที่ไดมาทดลองในหนอนสมอ โดยนําหลอดทดลองมาเติมน้ําในหลอดทดลองแลว นําหนอน
สมอลงไปในหลอดทดลอง และนําความเขมขนที่ไดจากการทดลองปลาทอง ใชในหนอนสมอ โดยจะดูการตายของ
หนอนสมอและเวลาที่หนอนตาย
การปรับสภาพปลา
การปรับภาพปลาการทําการทดลอง โดยใชเกลือแกง 5 ppt (Part Per Thousand) ในการปรับสภาพปลา
การแบงกลุม สัตวทดลองและหาคา LC50 ตอหนอนสมอหลังจากที่ไดปรับสภาพปลาทองเปนเวลา 7 วันแลว
จากนั้นแบงปลาทองออกเปน 7 กลุม กลุมละ 10 ตัว ทําการทดลอง 3 ซ้ํา โดยแบงกลุมไดดังนี้
Group Control (C) : ไมทําการรักษา
Group Treatment (T0.0005, T0.0010, T0.0015, T0.0020, T0.0025) : รักษาดวยน้ํามันสะเดาที่ความเขมขน
0.0005, 0.0010, 0.0015, 0.0020, 0.0025 PPT ตามลําดับ
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Group alcohol (A) : รักษาดวย Ethyl alcohol
โดยทําการเลี้ยงปลาในตูพลาสติกใสขนาด 20 ลิตร บรรจุน้ําบาดาลผานการกรองสะอาดปริมาณ 20 ลิตร
ใหอากาศตลอดเวลา โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 27oC ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) มีคาไมต่ํากวา 5 PPM และ
คา pH 7.25-8.25 โดยมีการจดบันทึกทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ควบคุมอาหารที่ 5% น้ําหนักตัวตอวันโดยในอาหารปลา
กินเนื้อที่มีเปอรเซ็นโปรตีนมากกวา 40% กําหนดเวลาการกินอาหารไมเกิน 10 นาทีแลวจึงตักอาหารที่เหลือออก
เพื่อรักษาคุณภาพน้ํา จากนั้นจึงนําสารสกัดสะเดาใสลงในแตละความเขมขนแลวบันทึกอัตราการตายของหนอน
สมอและปลาทอง อีกทั้งสังเกตอาการทางคลินิกทุกวันเปนเวลาทั้งสิ้น 96 ชั่วโมง

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยวัดความเขมขนของสารสกัดสะเดาที่ทําใหเกิดอัตราการตายกึ่งหนึ่ง
(lethal concentration, LC50) โดยคํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป QUANTX 13 โดยเครื่องมือ Linear
Regression กําหนด P <0.05 ไดรับการพิจารณาวามีนัยสําคัญทางสถิติ

ผลการทดลอง
ความเปนพิษเฉียบพลันของสารสกัดสะเดานั้น จากการศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันของสาร สกัดที่ได
จากตัวทําละลายเอทานอล นับจํานวนหนอนสมอที่ตายที่เวลา24 ชั่วโมง หลังการ ทดลอง พบวาจํานวนหนอนสมอ
ที่ตายจะเพิ่มขึ้น เมื่อ ความเขมขนของสารละลายสารสกัดหยาบเพิ่มขึ้นใน ทุกชวงเวลาที่ศึกษา และมีจํานวนตัวที่
ตาย คิดเปน 21%, 34%, 71% และ 100% ที่ความเขมขน 0.0005, 0.0010, 0.0015 และ 0.0020 PPT
ตามลําดับ โดยปลาทองทุกตัวไมมีการตายเกิดขึ้นที่ความเขมขน 0.0005 – 0.0025 PPT (Figure 1.) จากการนําคา
จํานวนหนอนสมอที่ตายในแตละ ความเขมขนที่เวลา 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมงมาคํานวณเพื่อหาคา LC50 ดวย
การวิเคราะหโพรบิท พบวาคา LC50 ที่เวลา 48 ชั่วโมงของหนอนสมอมีคา LC50 สูงที่สุด คือ 0.012 PPT โดยในทุก
ความเขมขนและระยะเวลานั้นมาพบการตายของปลาทองเลย
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Figure 1 Percentage of mortality of anchor worms performed
to 24 hours in each values of crude Neem extract
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Figure 2 Percentage of mortality of anchor worms performed
to 48 hours in each values of crude Neem extract
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Figure 3 Percentage of mortality of anchor worms performed
to 72 hours in each values of crude Neem extract
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Figure 4 Percentage of mortality of anchor worms performed
to 96 hours in each values of crude Neem extract
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โดยคา LC50 จะมีคาแตกตางกันในแตละชวงเวลาโดยที่คา LC50 ของสารสกัดสะเดาตอหนอนสมอสูงที่สุด
คือ 48 ชั่วโมงที่ 0.0287 ดังตารางที่ 1
LC50 value (PPT)
Animal testing
rage ofLC50 value (PPT)
24 hrs
48 hrs
72hrs
96 hrs
Anchor worms
0.0047
0.00358
0.00189
0.00141
0.00137-0.0054 (96 hrs)
(Lernaea spp.)

สรุปและวิจารณ
การใชเอททานอลเปนตัวทําละลายเพื่อสกัดสาร สําคัญในสะเดาใหผลดีเพียงพอที่จะไดสารออกฤทธิ์ชื่อวา
azadirachtin อีกทั้งมีสารกลุม isoflavonoids และ tannins ละลายไดดีในตัวทําละลายที่มีขั้วปานกลาง
(Andersen and Markham, 2006) เอททานอลเปนตัวทําละลายที่มีขั้วปานกลาง จึงสกัดสาระสําคัญจากเมล็ด
สะเดาไดในเกณฑดีกวาสารที่เปนตัวทําละลายอื่นๆ เชน เมทานอล และเฮกเซน ซึ่งเปนตัวทําละลายที่มี ขั้วสูง และ
ไมมีขั้ว ตามลําดับ อีกทั้งเอททานอลยังมีความเปนพิษตอปลาทองต่ํา คา LC50 ของสารสกัดสะเดาตอหนอนสมอที่
เวลา 96 ชั่วโมง มีคาเทากับ 0.00141 PPT ซึ่งนอยกวาคาดังกลาวที่อุดมลักษณ อุนจิตต วรรธนะและคณะ (2546)
ไดทําการศึกษาไวในราก หางไหลแดง (Derris elliptica Benth.) โดยมีคาเพียง 0.0058 มิลลิกรัมตอลิตร สารสกัด
หยาบของหางไหลทั้ง 2 ชนิด สกัดดวยตัวทําละลายแอลกอฮอลเหมือนกัน และใชหนอนสมอเหมือนกัน จึงสามารถ
กล า วได ว า สารสกั ด สะเดามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกํา จั ด หนอนสมอได ดี ก ว า สารสกัด จากรากของหางไหลแดง
นอกจากนี้หางไหลขาวยังมีพิษตอปลา ซึ่งในงานวิจัยดังกลาวใชลูกปลานิลซึ่งเปนปลาที่อยูในวงศเดียวกับปลาทอง
คือวงศ cyprinidae จึ งสามารถนํ ามาอนุม านได วา สารสกัด สะเดามีพิ ษน อยกว าสารสกัดจากรากหางไหลแดง
เนื่องจากปลาทองที่ไดรับสัมผัสสารสกัดสะเดาตั้งแตวันแรกจนถึงชั่วโมงที่ 96 นั้นไมพบอัตราการตายเลย พืชชนิด
อื่นที่สรางสารที่ออกฤทธิ์คลายกับ azadirechtin นั้นยังไมมีการทําวิจัยตอตัวหนอนสมอเลย จึงเปนไปไดวาใน
อนาคตนั้นสามารถทําสมุนไพรตัวอื่นๆมาทดสอบประสิทธิ ภาพการกําจัดหนอนสมอไดอีก ในการทําวิจัยครั้งนี้
ถึงแมวาสะเดาที่นํามาศึกษาและวิธีการสกัดสารจะใหความเข็มขนของสารออกฤทธิ์แตกตางกัน แตมีรายงานวา
สะเดาไทยใหสารออกฤทธิ์ดีที่สุดซึ่งอยูที่ 18.24 PPT รองลงมาคือสะเดาอินเดีย และใหสารออกฤทธิ์นอยที่สุดคือ
สะเดาชางซึ่งใหสารออกฤทธิ์ที่ 17.33 และ 14.52 PPT ตามลําดับ
คําขอบคุณ
การศึกษานี้ไดสวนหนึ่งรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอขอบคุณอ.ดร.จรีรัตน เอี่ยมสะอาด ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ใหความอนุเคราะหอุปกรณและสารเคมี
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ผลของยูวีซีตอ การลดเชื้อจุลินทรียในน้ํานม
Effect of UV-C irradiation to Reduce Microorganisms In Milk

ผูวิจัย

จรีพร บุญลอม
สาขาวิชา สาขาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และสัตวแพทยสาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การใชรังสียูวีซีรวมกับการพาสเจอรไรสในการลดเชื้อจุลินทรีย โดยใชระบบการสองแสง UV ทดสอบกับ
นมดิบ และนมพาสเจอรไรส โดยศึกษาอัตราการไหลของนมที่ 3.6 และ 10.8 ml/s ควบคูกับจํานวนรอบที่นม
ไหลผาน UV 1 รอบ และ 3 รอบ พบวาการลดลงของปริมาณเชื้อจุลินทรียในนมพาสเจอรไรสไมเห็นเดนชัด เมื่อ
เทียบกับผลในนมดิบ ซึ่งอาจเนื่องมาจากจํานวนเชื้อจุลินทรียตั้งตนมีจํานวนนอย ซึ่งตรงกันขามกับนมดิบที่มี
เชื้ อจุ ลิ น ทรีย ตั้ ง ต น มาก การลดลงของปริ ม าณเชื้ อจุ ลิ น ทรีย จึ ง เห็น ชั ด เจนพบว า สภาวะในการล ดปริม าณ
เชื้อจุลินทรียในนมดิบไดดี คือที่อัตราการไหล 3.6 ml/s จํานวน 3 รอบ ถึงแมนมพาสเจอรไรสที่ผานแสง UV
มีปริมาณจุลินทรียรวมใกลเคียงกับนมพาสเจอรไรสที่ไมผานแสง UV แตมีแนวโนมมีอายุการเก็บรักษาที่นานกวา
นมพาสเจอรไรสที่ไมผานแสง UV
คําสําคัญ : นมดิบ รังสีอุลตราไวโอเลต พาสเจอรไรส และอายุการเก็บรักษา
ABSTRACT
Using the ultraviolet radiation UV-C combined with pasteurization to reduce
microorganism drinking milk. Using vertical flow UV system tested raw and pasteurized
raw milk at flow rate of 3.6 and 10.8 ml/s along with number of UV cycle at 1 and 3 cycles.
The results, showed that the decrease amount of microorganisms in pasteurized milk was
not Significantly different comparing to the decrease in raw milk. The reasonable condition
for decreasing microorganisms in raw milk was at the flow rate of 3.6 ml/s 3 cycles of the
UV light and the milk. Although UV-treated pasteurized milk had similar amount of
microorganisms to untreated pasteurized milk, the UV-treated pasteurized milk tended to
have longer shelf life than the untreated milk.
Key Words : Raw milk, UV radiation, pasteurize, shelf life

บทนํา
อัตราการบริโภคนมในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น รัฐบาลสนับสนุนใหเยาวชนบริโภคนม
โดยมีโครงการนมโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีโอกาสบริโภคนมพาสเจอรไรส ในการชวยเสริมสรางการ
เจริญเติบโตของรางกายและพัฒนาการทางสมอง เนื่องจากน้ํานมโคมีประโยชนและมีคุ ณคาทางโภชนาการสูง
สารอาหารที่สําคัญคือโปรตีน ไขมัน และวิตามิน อยางไรก็ตามนมพาสเจอรไรสที่ดีตองไดจากนมดิบที่มีปริมาณ
เชื้อจุลินทรียนอย ซึ่งปริมาณเชื้อจุลินทรียตั้งตนในนมดิบขึ้นอยูกับแมโค การจัดการฟารมและการขนสง เมื่อ
นมผานการพาสเจอรไรส เชื้อจุ ลินทรียสวนใหญที่ไมทนตออุณหภูมิสูงจะถูกกําจัด การเก็บรักษาจึงตองไวที่
อุณหภูมิต่ํา เพื่อยับ ยั้ง การเจริญ เติบ โตของจุลิน ทรียที ่เหลือ อยู โดยทั ่ว ไปนมพาสเจอ รไ รสที่เก็บ รักษาไวที่
อุณหภูมิไมเกิน 10 องศาเซลเซียส จะมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 10 วัน
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ปจจุบันไดมีการนําแสง UV ที่อยูในชวง 200 -290 nm ซึ่งเปนชวงที่มีอํานาจการทะลุทะลวงสูง มา
ใชในการลดเชื้อจุลินทรียในหองผาตัด ผิวภาชนะบรรจุอาหาร และในน้ําดื่ม ในนมไดมีการวิจัยการใชแสง UV
ในการลดเชื้อที่เปนอันตรายในนมดิบ เชน Listeria Monocytogenes และ Streptococus พบวาแสง UV
สามารถลดเชื้อที่บมเพาะ (inoculate) ลงไปในนมดิบได
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดมีแนวคิดในการศึกษาการใชแสง UV เพื่อลดเชื้อจุลินทรียในนมดิบและนมพาส
เจอรไรส โดยคาดหวังวาแสง UV จะชวยลดเชื้อจุลินทรียตั้งตนในนมดิบใหอยูภายใตคามาตรฐานได และชวย
ลดเชื้อจุลินทรียในนมพาสเจอไรส เพื่อยืดอายุการเก็บรักษานมพาสเจอไรสไดนานกวาเดิม

วัตถุประสงค
ศึกษาการใชรังสียูวีซีในการลดเชื้อจุลินทรียในนมกอน และหลังกระบวนการพาสเจอรไรส

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมตัวอยางนม นมดิบเหลว แชเย็นที่อุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 72 ชั่วโมง และนมพาสเจอรไรส
ที่ทําจากนมดิบเหลวใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 °C เปนเวลา 5 นาที และทําใหอุณหภูมิเย็นลงถึง 5 °C
การทดลองไดแบงการตรวจคุณภาพออกเปน นมดิบ และนมพาสเจอรไรส มาแบงเปน 2 สวน โดย
สวนที่ 1 ไมผาน UV และสวนที่ 2 ผาน UV โดยศึกษาอัตราการไหลของน้ํานมที่ 3.6 และ 10.8 ml/s ควบคูกับ
จํานวนรอบที่นมไหลผาน UV 1 รอบ และ 3 รอบ ทั้งหมด 2 ซ้ํา โดยทําความสะอาดระบบกอนเริ่มทําการ
ทดลอง หลังทําการทดลอง และระหวางชุดการทดลอง โดยใชกรด ดาง และน้ํารอนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
ตามลําดับ เปนเวลา 5 นาที และเริ่มเก็บตัวอยางนมในแตละชุดการทดลองหลังจากนมไหลผานระบบไปแลว
ประมาณ 400 มิลลิลิตร
1.1 การตรวจคุณภาพนมดิบ
การตรวจคุณภาพนมทางชีวภาพ นมดิบทุกชุดการทดลอง ถูกเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ทํา
การตรวจนั บจุ ลิ นทรีย รวมและตรวจนั บจุ ลิ นทรีย กอโรคที่ สํ าคั ญในนมดิ บคือ อีโคไล โคลิ ฟอรม ซั ลโมเนลลา
บาซิลลัส ซีเรียส และสแตปไฟโลคอกคัสออเรียส ตามวิธีของ APHA(1992) และ Marshall(1993) โดยตรวจในวัน
แรกของการทดลอง เพื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องรังสีอุลตราไวโอเลตในการลดเชื้อจุลินทรียในนมดิบ
1.2 การตรวจคุณภาพนมพาสเจอรไรส และนมพาสเจอรไรสผาน UV
การตรวจคุณภาพนมทางชีวภาพ นมพาสเจอรไรสทุกชุดการทดลอง ถูกเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 15 วัน ทําการตรวจนับจุลินทรียรวม โดยตรวจในวันที่ 1 3 7 และ 15 ของการเก็บรักษา และ
ตรวจนับจุลินทรียกอโรคที่สําคัญในนมดิบ คือ อีโคไล โคลิฟอรม ซัลโมเนลลา บาซิลลัส ซีเรียส และสแตปไฟโล
คอกคัส ออเรียส ตามวิธีของ APHA (1992) และ Marshall (1993) โดยตรวจในวันแรกของการทดลอง

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การทดสอบระบบจําลองการสองแสง UV ในนมดิบ
ผลการทดลองไดวาจุลินทรียที่กอโรค อีโคไล โคลิฟอรม ซัลโมเนลลา บาซิลลัส ซีเรียส และสแตปไฟโล
คอกคัส ออเรียส การทดลองไดว าในนมดิบ และนมพาสเจอรไรส ทุกชุด การทดลอง มีปริมาณไมเกิน จากที่
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกษ.6003-2553) และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
นมสด (มอก.738-2530) ไดกําหนดไว อยางไรก็ตามพบวาเมื่อนมผาน UV การเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดนั้นดูได
จากผลการตรวจนับปริมาณเชื้อจุลินทรียรวม ซึ่งผลการตรวจเชื้อจุลินทรียรวมในแตละชุดการทดลอง แสดงใน
ตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองการทดสอบระบบจําลอง UV ในนมดิบ
ชุดการทดลอง
นมดิบไมผาน UV
นมดิบผาน UV
นมดิบผาน UV
*คามาตรฐานจํานวนจุลนิ ทรีย

อัตราการไหล
(ml/s)
3.6
3.6
10.8
10.8

จํานวนรอบ
ที่ผาน UV
1 รอบ
3 รอบ
1 รอบ
3 รอบ

จํานวนจุลนิ ทรียรวม
(cfu/ml)
1.19x105**
250x103
210x103
240x103
240x103

-

-

5x105

หมายเหตุ *ตาม มกษ.6003-2553
**คาเฉลี่ยจํานวนจุลนิ ทรียรวม
จากตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบระหวางอัตราการไหลของนมดิบ จะไดวาหากใชอัตราการไหลชา ที่ 3.6
ml/s ปริมาณจุลินทรียรวมจะลดลงมากกวาในกรณีที่ใชอัตราการไหลที่ 10.8 ml/s การไหลชาอาจมีผลทําใหนมมี
เวลาผาน UV มากกวา จึงลดจํานวนจุลินทรียไดมากกวาที่อัตราการไหลเร็ว นมดิบที่ผาน UV ที่อัตราการไหล 10.8
พบวาจํานวนรอบที่ผาน UV ไมมีผลที่ชัดเจนในการลดเชื้อจุลินทรีย อยางไรก็ตามการใชรังสี UV ในการลด
เชื้อจุลินทรียในนมที่มีปริมาณจุลินทรียตั้งตนมากอาจมีแนวโนมใหผลการลดเชื้อจุลิ นทรียมีประสิทธิภาพสูงกวา
การลดเชื้อในนมที่มีปริมาณจุลินทรียตั้งตนนอย
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการทดสอบระบบจําลองการสองแสง UV ในนมพาสเจอรไรส
ชุดการทดลอง
นมพาสเจอรไรสไมผา น UV
นมพาสเจอรไรสผาน UV
นมพาสเจอรไรสผาน UV
*คามาตรฐานจํานวนจุลนิ ทรีย

อัตราการไหล
(ml/s)
3.6
3.6
10.8
10.8

จํานวนรอบ
ที่ผาน UV
1 รอบ
3 รอบ
1 รอบ
3 รอบ

จํานวนจุลนิ ทรียรวม
(cfu/ml)
5**
3
0
5
4

-

-

<5.0x104

หมายเหตุ *ตาม มอก.738-2530
**คาเฉลี่ยจํานวนจุลนิ ทรียรวม
จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบระหวางอัตราการไหลของนมพาสเจอรไรส ที่อัตราการไหล 3.6 ml/s
ใหปริมาณเชื้อจุลินทรียลดลงมากที่สุด เหตุผลอธิบายไดวา การไหลชา ที่อัตราการไหลต่ํา จํานวนรอบของการผาน
UV มีผลตอการลดเชื้อจุลินทรียในทุกอัตราการไหล โดยเมื่อเพิ่มจํานวนรอบของการผาน UV มากขึ้น จะมีผลให
เชื้อจุลินทรียรวมลดลง ผลการทดลองสอดคลองกับ (Krishnamurthy et al. 2007) ที่ไดวาจํานวนรอบที่ผาน UV
มีผลตอการลดลงของเชื้อจุลินทรียรวม อยางไรก็ตามที่อตั ราการไหล ทุกอัตราการไหล นมที่ผานรังสีอุลตราไวโอเลต
1 และ 3 รอบ ใหผลการลดลงของเชื้อจุลินทรียไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองการศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษานมพาสเจอรไรส
อัตราการไหล จํานวนรอบที่
จํานวนจุลนิ ทรียรวม (cfu/ml)
ชุดการทดลอง
วันที่ 1 วันที่ 3 วันที่ 7 วันที่ 15
(ml/s)
ผาน UV
นมพาสเจอรไรสไมผา น UV
5
5
6
6
3.6
1 รอบ
0
5
4
5
นมพาสเจอรไรสผาน UV
3.6
3 รอบ
3
3
3
4
10.8
1 รอบ
6
6
6
7
10.8
3 รอบ
4
4
4
5
จากตารางที่ 3 เมื่อเก็บตัวอยางนมพาสเจอรไรสไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 วัน พบวา
ปริมาณเชื้อจุลินทรียไมมีความแตกตางจากปริมาณเชื้อจุลินทรียตั้งตน ทั้งนี้ปริมาณเชื้อจุลินทรียในวันที่ 15 ยังอยู
ต่ํากวาคามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนมสด (มอก.738-2530) ไดกําหนดไวอีกดวย

สรุปผลการวิจัย
อัตราการไหลของนมดิบและนมพาสเจอรไรสที่ 3.6 ml/s ผาน UV 3 รอบ ใหผลการลดเชื้อจุลินทรียได
ดีที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายไดวาที่อัตราการไหลชา มีผลทําใหนมมีเวลาผาน UV มากกวาจึงลดจํานวนจุลินทรียได
มากกวาที่อัตราการไหลเร็ว และเมื่อเพิ่มจํานวนรอบของ UV มากขึ้น มีผลใหจุลินทรียในนมลดลง และพาสเจอร
ไรสที่ไมผานแสง UV แตมีแนวโนมมีอายุการเก็บรักษาที่นานกวานมพาสเจอรไรสที่ไมผานแสง UV
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ปจจัยที่สงเสริมใหประสบความสําเร็จในการผสมเทียมสุนัข : ทบทวนวรรณกรรม
The Key to Success for Artificial Insemination in Canine : A review literature

สัตวแพทยหญิงจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การผสมเทียมเปนการนําเอาน้ําเชื้อที่เก็บไดจากสุนัขพอพันธุ นําไปผสมกับไขที่อยูในระบบสืบพันธุเพศเมีย
เพื่อใหเกิดการปฏิสนธิโดยไมมีการผสมพันธุตามธรรมชาติ โดยเทคนิคการผสมเทียมนั้นเปนเทคนิคที่สะดวกในการ
สืบพันธุในสัตว ซึ่งการผสมเทียมนี้จะใชเมื่อเกิดความผิดปกติทางกายภาพหรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมทําใหไม
สามารถผสมพันธุไดทั้งในเพศผูหรือเพศเมีย โดยทําการเก็บและตรวจประเมินคุณภาพน้ําเชื้อเพื่อประเมินความ
สมบูรณพันธุในสุนัขเพศผูกอนที่จะทําการผสมเทียม นอกจากนี้ปจจัยที่จะสงเสริมใหประสบความสําเร็จในการผสม
เทียมนั้น ประกอบดวยสิ่งเหลานี้ คือ ชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม ปริมาณของน้ําเชื้อที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการผสมเทียมแตละครั้ง การเตรียมและจัดการกับน้ําเชื้ออยางเหมาะสม และตําแหนงในการปลอย
น้ําเชื้อที่ระบบสืบพันธุเพศเมีย
คําสําคัญ : การผสมเทียม, น้ําเชื้อ, การตกไข, การปฏิสนธิ, สุนัข
Abstract
In Artificial Insemination (AI) the semen is collected manually from a stud male and
thereafter deposited inseminated in the female so that fertilization can occur in the absence of
natural mating. Artificial Insemination, one of the earliest techniques for assisted
reproduction in animals. It is also an important technique whenever physical and behavioural
abnormalities in the male or female preventing natural mating. Semen collection in the dog is
a relatively easy procedure. Semen assessment is an important part of the evaluation of
fertility in males and it should be performed as routine element of pre-breeding examination.
The key success for artificial insemination include proper timing of the insemination, use of
adequate number of viable sperm cells per dose, good semen preparation and handling,
adequate deposition of semen in the female reproductive tract.
Key Word : Artificial insemination, Semen, Ovulation, Fertilization, Canine

บทนํา
การผสมเทียม (Artificial Insemination)
การผสมเทียม ความหมายตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน หมายถึง การผสมพันธุโดยการฉีดน้ําเชื้อ
อสุจิเขาอวัยวะสืบพันธุเพศเมีย โดยไมไดรวมเพศสัมพันธกัน สวนในทางวิทยาศาสตร การผสมเทียมหมายถึงการนํา
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรเขามาเพื่อปรับปรุงและขยายพันธุสัตว โดยทําการรีดน้ําเชื้อจากพอพันธุ แลวนํามาตรวจ
ประเมินคุณภาพน้ําเชื้อทางหองปฏิบัติการ แลวนําไปฉีดเขาในอวัยวะสืบพันธุของสัตวเพศเมียที่อยูในชวงเปนสัด
เพื่อใหไขและอสุจิปฏิสนธิกัน
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หลักการของการผสมเทียม คือ จําเปนตองมีการตรวจสัดที่ดีและแมนยํา เพื่อใหไดชวงเวลาที่เหมาะสมใน
การปฏิสนธิของไขและอสุจิ การนําน้ําเชื้อเขาไปปลอยในสวนใดสวนหนึ่งของทางเดินของระบบสืบพันธุเพศเมีย โดย
ใชอุปกรณในการชวยเหลือ เพื่อใหเกิดการปฏิสนธิของอสุจิและไขในรางกายของเพศเมีย ซึ่งการผสมเทียมเปนหนึ่ง
ในเทคนิคที่ชวยในการผสมพันธุทั้งในมนุษยและสัตว โดยขอดีของการผสมเทียมในสุนัข คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน
โดยตรงของสุนัขเพศผูและเพศเมีย เพื่อลดการแพรกระจายของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (venereal disease)
เชน Brucella canis หรือ Herpes virus ในกรณีที่พอพันธุมีลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีตองการที่จะขยายสายพันธุ
ที่มีลักษณะในชวงระยะเวลาอันรวดเร็ว หรือตองการเก็บรักษาน้ําเชื้อที่ไดจากพอพันธุที่กรรมพันธุที่ดีไวในอนาคต
รวมถึงลดความเครียดและคาใชจายในการขนสงสุนัขไปผสมพันธุจริง ลดคาใชจายในการเลี้ยงสุนัขเพศผู กรณีที่สุนัข
เพศผูหรือเพศเมียมีลักษณะทางกายภาพหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจึงตองมีการปองกันการผสมพันธุกันเองตาม
ธรรมชาติ ซึ่งปญหาในการผสมพันธุจริงที่พบไดในสุนัขเพศเมีย เชน สุนัขตัวเมียปฏิเสธสุนัขตัวผู ความกาวราว และ
ความผิดปกติแตกําเนิด เชน การตีบตันของทอนําไข ชองคลอดมีขนาดเล็ก เยื่อบุชองคลอดมีลักษณะที่ผิดปกติไป
นอกจากนี้ในสุนัขเพศผูปญหาที่พบได เชน ความกําหนัดต่ํา ซึ่งอาจเกิดจากพฤติกรรม ฮอรโมน อายุ ยา การจัดการ
ในการผสมพันธที่ไมเหมาะสม หรือโรคทางระบบสืบพันธุ สวนขอเสียของการผสมเทียม คือ หากกระบวนการเก็บ
รักษาน้ําเชื้อไมเหมาะสม จะสงผลทําใหอัตราการผสมติดต่ํา นอกจากนี้ชวงเวลาในการปฏิสนธิเปนปจจัยที่สําคัญ
มากอีกประการหนึ่ง เพราะหากมีการจับสัดที่ผิดพลาด หรือชวงเวลาในการทําการผสมเทียมไมเหมาะสม จะทําให
โอกาสและอัตราการผสมติดต่ําลง

ปญหาการผสมไมติดในสุนัข
อาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย อาทิเชน การจัดการผสมเทียมไมถูกชวงเวลา คุณภาพน้ําเชื้อ ชนิดของ
น้ําเชื้อไมเหมาะสมกับตําแหนงที่ทําการปลอยน้ําเชื้อในระบบสืบพันธุเพศเมีย สิ่งสําคัญคือ จะตองอาศัยความรูใน
เรื่อง สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ วิทยาการการสืบพันธุ เทคนิคและความชํานาญในการผสมเทียม ประวัติสุนัข ผลการ
ตรวจทางคลินิกทั้งในสุนัขเพศผูและเพศเมีย ประกอบกันเพื่อกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะทําการผสมทียม
การจัดการเพื่อใหผสมติดในสุนัข (Management fertility in dogs)
การจัดการจะตองมีการเตรียมการที่ดีทั้งในสุนัขเพศผูและเพศเมีย เพื่อใหสุนัขไดรับการผสมเทียมในชวง
ระเวลาที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทําใหน้ําเชื้อและไขปฏิสนธิกันได โดยสามารถจัดการไดดังนี้
การจัดการในสุนัขเพศผู ควรไดรับการตรวจรางกาย มีการรีดและตรวจประเมินคุณภาพน้ําเชื้อ เพื่อ
ประเมินคุณภาพน้ําเชื้อเบื้องตนกอนที่จะนํามาผสมเทียม โดยในการตรวจประเมินคุณภาพน้ําเชื้อ สามารถทําไดโดย
ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเชื้อเบื้องตน (macroscopic examination) ไดแก สี ปริมาตร ความหนืด ความ
หนาแนน ความเปนกรดดาง และความเขมขนของน้ําเชื้อ และในสวนการตรวจวิเคราะหคุณภพน้ําเชื้อดวยกลอง
จุลทรรศน (microscopic examination) ไดแก การเคลื่อนไหวแบบหมู การเคลื่อนไหวรายตัว รอยละการเคลื่อนที่
ของตัวอสุจิ รอยละตัวเปนตัวตายขออสุจิ ความผิดปกติของรูปรางอสุจิ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะแสดงเห็นถึงความแข็งแรง
และศักยภาพน้ําเชื้อจากสุนัขพอพันธุตัวนั้น นอกจากนี้การนําน้ําเชื้อเขาไปผสมในชวงเวลาที่ใกลเคียงกับเวลาที่ไข
พรอมปฏิสนธิที่สุด เปนอีกหนึ่งในปจจัยของความสําเร็จในการผสมเทียมในสุนัข
การจัดการในสุนัขเพศเมีย ควรไดรับการตรวจเพื่อประมาณหาวันตกไข (timing ovulation) เพื่อหา
ชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุหรือผสมเทียม โดยใชเทคนิคและวิธีการตางๆ ไดแก 1. การสังเกตพฤติกรรม
การยืนนิ่ง ยอมรับการผสมจากสุนัขเพศผู (acceptance of male) โดยในชวงที่สุนัขเพศเมียเปนสัด จะแสดง
พฤติกรรมยืนนิ่งยอมรับการผสมพันธุจากสุนัขเพศผู ในวันที่ LH surge โดยวิธีการนี้ไมแมนยํานักจะตองไดรับการ
ยืนยันรวมกับวิธีการอื่นในการประเมิน 2. ลักษณะการนิ่มลงของอวัยวะเพศภายนอก (vulval softening) เนื่องจาก
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ในระยะ proestrus อวัยวะเพศของสุนัขจะมีการบวมน้ําและแข็งเนื่องจากอิทธิพลของฮอรโมน estrogen แต
หลังจากการตกไขแลว ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนจะลดต่ําลง รวมกับมีการเพิ่มขึ้นของฮอรโมน โปรเจสเตอโรน
สงผลใหอวัยวะเพศภายนอกออนนิ่มลง 3. การใชกลองสองดูลักษณะผนังชองคลอด (vaginoscopy) ใชกลอง
endoscope โดยสังเกตจากลักษณะผิว สี ของเหลวบนรอยพับเยื่อเมือกภายในชองคลอด (vaginal mucosal
fold) คือ การบวมนําจะหายไป พบรอยพับยนบนหนังชองคลอด (รูปภาพที่ 1) 4. สิ่งคัดหลั่งจากคอมดลูกและชอง
คลอด ของเหลวที่ออกจากชองคลอด จะมีสีคลายน้ําฟางขาว 5. การตรวจเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด (รูปภาพที่ 2)
โดยการใชไมพันสําลีจุมน้ําเกลือสอดเขาไปในชองคลอด เพื่อปายเซลลเยื่อบุชองคลอด แลวนํามาปายลงแผนสไลด
ยอมดวยสี modified Wrights-Giemsa แลวสองดวยกลองจุลทรรศน จะพบวาชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสม
เทียมคือ ลักษณะเซลลที่พบเปนเซลลชนิดเหลี่ยม (superficial cells) มากกวารอยละ 80 วิธีนี้มักใชรวมกันกับการ
ตรวจระดับฮอรโมนในเลือด 6. การตรวจระดับฮอรโมน LH ในกระแสเลือด (LH assays) 7. การตรวจระดับ
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือด (progesterone assay) โดยพบวา 1 วันหลังจากการเพิ่มขึ้นของฮอรโมน
โปรเจสเตอโรน มากกวา 8-10 ng/ml หรือ 25-32 nmol/l เปนวันเริ่มตนของระยะปฏิสนธิ ซึ่งวิธีการนี้เปนที่นิยม
และใหผลคอนขางแมนยําในการตรวจหาชวงเวลาที่เหมาะสม 8. การตรวจการตกไขโดยใชเครื่องอัลตราซาวน เพื่อ
ดูการตกไข แตสามารถทําไดยากและยังไมเปนที่นิยมในทางคลินิก
รูปภาพที่ 1 ภาพลักษณะผนังชองคลอด (vagino endoscopy) ในระยะ anestrus, proestrus, estrus และ diestrus
ที่มา : Carreira et al. (2011)

รูปภาพที่ 2 ภาพลักษณะเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด ระดับฮอรโมน Progesterone, Estradiol, LH ในระยะ
anestrus, proestrus, estrus และ diestrus
ที่มา : Carreira et al. (2011)
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เทคนิคการผสมเทียมในสุนัข หลักๆแลวสามารถแบงได 3 เทคนิค คือ
1. Deep vaginal insemination เปนเทคนิคการผสมเทียมที่นิยมใชอยางแพรหลายในการผสมเทียม
ดวยน้ําเชื้อสด โดยการสอดทอผานชองคลอด แลวทําการฉีดน้ําเชื้อที่ ตําแหนง paracervical ใกลกับตําแหนงของ
external cervical os ซึ่งวิธีการนี้เปนการผสมเทียมเลียนแบบการผสมตามธรรมชาติ เหมาะกับน้ําเชื้อสดมากกวา
น้ําเชื้อแชแข็ง อุปกรณที่ใชในการผสมเทียมเตรียมการไมยุงยากและเทคนิคที่ใชไมซับซอน
2. Intrauterine insemination เปนเทคนิคการผสมเทียมที่มีการปลอยน้ําเชื้อที่ตําแหนงของมดลูก
พบวามีอัตราการผสมติดที่ดีกวาการปลอยน้ําเชื้อที่ตําแหนงชองคลอด deep vaginal insemination ซึ่งการปลอย
น้ําเชื้อที่มดลูก เหมาะสําหรับน้ําเชื้อแชแข็ง ซึ่งแบงไดเปน 2 เทคนิค คือ 1. The Norwegian or Scandinavian
technique เปนเทคนิคที่ใชอุปกรณสอดเข าไปปลอยน้ําเชื้อที่ตําแหนงของมดลูก และ 2. Endoscope-assisted
vaginoscopic method (New Zealand method) เปนเทคนิคการผสมเทียมที่อาศัยกลอง endoscope ชอง
สองเพื่อชวยกําหนดทิศทางในการนําพาน้ําเชื้อไปยังตําแหนงที่จะทําการฉีดน้ําเชื้อ โดยสอดทอผสมเทียมผานคอ
มดลูก ซึ่งเทคนิคนี้เริ่มเปนที่นิยมและมีประสิทธิภาพที่ดี เหมาะแกการใชในทางคลินิก
3. Surgical technique เปนวิธีการผสมเทียมโดยการผาตัดเปดผาชองทอง (laparotomy) หรือ การ
สองกลองผาตัดผานชองทอง (laparoscopy) เพื่อทําการผสมเทียม โดยการฉีดน้ําเชื้อเขาไปในตําแหน งปกมดลูก
(uterine horn) วิธีการจะตองทําการวางยาสลบแกสุนัขเพื่อทําการผาตัด รวมถึงผูทําการผสมเทียมจะตองมีทักษะ
ที่ดีในการผาตัด ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสําหรับสุนัขเพศเมียที่มีปญหาทางกายภาพ เชน การตรวจพบวาอวัยวะสืบพันธุ
เพศเมียมีบางสวนตีบตันไป แตอยางไรก็ตามเทคนิคนี้ยังไมเปนที่ยอมรับนัก เนื่องจากไมเปนไปตามหลักสวัสดิภาพ
สัตว (animal welfare) ซึ่งชนิดของน้ําเชื้อ ชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม ตําแหนงที่ปลอยน้ําเชื้อและรอย
ละในการปฏิสนธิไดเทียบเทียบไวในตารางที่ 1 ดังแสดง
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบชนิดของน้ําเชื้อ ชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม ตําแหนงที่ปลอยน้ําเชื้อและ
รอยละในการปฏิสนธิ
ตําแหนงในการปลอยน้ําเชื้อแล
ระยะเวลา
ชนิดของ
ชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม
รอยละความสําเร็จในการ
การอยูรอด
น้ําเชื้อ
ปฏิสนธิ
น้ําเชื้อสด
4-6 วัน
- เมื่อระดับโปรเจสเตอโรนสูงกวา 4 ng/ml Transcervical หรือ Vaginal
ทําการผสมเทียมวันเวนวัน 3 ครั้ง
80-90%
- วันที่ 1-4 หลังการตกไข
- ระดับโปรเจสเตอโรน ระหวาง 8-15
ng/ml
น้ําเชื้อแชเย็น
24-72
- ทําการผสมเทียม 1-2 ครั้งหลังจากการตก Transcervical หรือ Vaginal
ไข 2-4 วันหลังการตกไข (ระดับโปรเจสเตอ 80-90%
ชั่วโมง
โรน 4-10 ng/ml)
- วันที่ 2-4 หลังวันตกไข
- ระดับโปรเจสเตอโรน ระหวาง 8-15
ng/ml
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ชนิดของ
น้ําเชื้อ

ระยะเวลา
การอยูรอด

น้ําเชื้อแช
แข็ง

12-24
ชั่วโมง

ชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม

- ผสม 2 ครั้งเมื่อระดับโปรเจสเตอโรน
มากกวา 8 ng/ml และ estrus vaginal
cytology
- วันที่ 5-7 หลังวันตกไข
- ระดับโปรเจสเตอโรน ระหวาง 18-28
ng/ml
ที่มา : ดัดแปลงจาก Pankaj et al. (2015)

ตําแหนงในการปลอยน้ําเชื้อแล
รอยละความสําเร็จในการ
ปฏิสนธิ
45% ใน Vaginal
67-84% ใน Transcervical
หรือ Intrauterine

บทสรุป
ปจจัยที่ทําใหการผสมเทียมในสุนัขประสบความสําเร็จ คือ คุณภาพน้ําเชื้อตองดี การรีดเก็บน้ําเชื้อและการ
รักษาสภาพน้ําเชื้อถูกวิธี เทคนิคการผสมเทียมถูกตอง เลือกใชน้ําเชื้อที่เหมาะสมกับตําแหนงที่จะปลอยน้ําเชื้อใน
สุนัขเพศเมีย ชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียมก็จะชวยเพิ่มโอกาสความสําเร็จในการปฏิสนธิระหวางไขและอสุจิ
ทักษะประสบการณความพรอมของผูทําการผสมเทียม
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สถานการณโรคพิษสุนัขบาภายในประเทศไทย พ.ศ.2561-2562
เจษฎา ชัยสิทธิ์ดํารง
อาจารยณัฐกานต ทิพมอม

ผูวิจัย

บทคัดยอ
โรคพิษสุนัขบา (Rabies) เปนโรคตอที่สําคัญเปนอยางมากในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม อีกทั้งโรคนี้สามารถ
ติดตอสูมนุษยได ซึ่งโรคพิษสุนัขบาก็ยังเปนปญหาที่สําคัญของประเทศไทยเอง และประเทศอื่นๆทั่วโลก ยังพบวามี
รายงานการติดเชื้อของตัวสัตวเลี้ยงเอง รวมถึงการเสียชีวิตของผูติดเชื้ออยูเปนระยะๆ ในปจจุบันสามารถจําแนกจี
โนทัยปไดมากกวา7 จีโนทัยป เนื่องจากมีการคนพบจีโนทัยปใหมในแถบทวีปเอเชียกลางเองและไซบีเรียตะวันออก
และสวนสถานการณของประเทศไทยเองในป พ.ศ.2561 พบวาผลบวกทั้งหมด 1,469 ตัวอยาง คิดเปน 15.83 %
ใน 54 จังหวัด สูงสุด 10 จังหวัด ไดแก จ.สุรินทร จ.รอยเอ็ด จ.สงขลา จ.นครราชสีมา จ.ยโสธร จ.ชลบุรี จ.ศรีสะ
เกษ จ.อํานาจเจริญ จ.นครศรีธรรมราช และกาฬสินธุ ในการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโรคพิษสุนัขบาตางๆ นั้น
พบวา ในป พ.ศ.2562 มีรายงานพบผลบวกของประชากรสัตวที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบา จากการรายงานผลบวกโรค
พิษสุนัขบาแค 30 วันยอนหลัง (ตั้งแต 6 มีนาคม 2562 - 5 เมษายน 2562) พบวามีสัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบา
29 ตัวอยาง แบงเปน สุนัข 20 ตัวอยาง แมว 2 ตัวอยาง โค 5 ตัวอยาง และแพะ 2 ตัวอยาง อยางไรก็ ตามยังพบ
การแพรก ระจายของโรคอยู ในประเทศไทยเราจึ ง ควรเฝ า ระวั ง โรค บทความฉบั บ นี้ หวั ง ว า จะมี ขอมู ล อัน เป น
ประโยชนกับการศึกษาวิจัยตอไปในภายภาคหนา รวมถึงใหผูเลี้ยงสัตวมีความตระหนักถึงการปองกันโรคพิษสุนัขบา
เปนสําคัญ และอาจนําไปสูเปาหมายที่ WHO ตั้งไวคือ “โรคพิษสุนัขบาจะหมดไปจากโลกใบนี้ภายในป 2030”
คําสําคัญ : สุนัข, โรคพิษสุนัขบา, ประเทศไทย, พ.ศ.2561, พ.ศ.2562
โรคพิษสุนัขบา (Rabies) เปนโรคที่สําคัญของประเทศไทยและอีกหลาย ๆ ประเทศทั่ว โลก ซึ่งในแตละป
ประชากรมากกวา 55,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัข บารอยละ 56 เสียชีวิตในทวีปเอเชียและร อยละ 44
เสียชีวิตในทวีปแอฟริกา (WHO, 2005) ถาเปนในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบรายงาน
การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาในคนนอย เนื่องจากมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตวเปนอยางดี โดยเฉพาะใน
สัตวเลี้ยง เชน สุนัขและแมวดังนั้นผูที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาในประเทศดังกลาว สวนใหญจะไดรับเชื้อโรคพิษสุนัขบา
มาจากสัตวปาโดยคางคาว โดยหากไดรับเชื้อโรคพิษสุนัขบาโดยสุนัขมักจะเปนการรับเชื้อขณะเดินทางออกไปนอก
ประเทศ (De Serres G et al., 2008 , Fooks AR et al., 2003 and Noah DL et al., 1996) โรคพิษสุนัขบาใน
สัตวแพรโรคระหวางกันไดโดยการกัด การปนเปอนของเยื่อบุปกติ และผิวหนังที่มีบาดแผลดวยน้ํา ลายที่มีเชื้อไวรัส
การกิ น เหยื่ อ ที่ มี ก ารติ ด เชื้ อ หรื อ การหายใจ และมี ก ารตื ด เชื้ อ จากแม ไ ปยั ง ลู ก โดยการการแพรเชื้ อ ผ า นรก
(Rupprecht C E et al, 2002) อุบัติการณการเกิดโรคพิษสุนัขบาในประเทศไทยมีแนวโน มลดลงในโดยในชวงป
พ.ศ. 2547-2552 มีผูเสียชีวิต 8-26 รายตอป เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการเสียชีวิตในป พ.ศ. 2523 ซึ่งมีรายงาน
ผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบามากถึง 370 ราย ภายใน 1 ป (Bureau of Epidemiology DoDC, 2010 and
Puanghat A et al., 2005) ซึ่งสามารถปองกันโรคไดโดยการทําวัคซีน เมื่อมีการรณรงคการควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ในสัตวโดยเฉพาะสุนัข การใหวคั ซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาหลังสัมผัสโรคแกคนไทยเพิ่มมากขึ้นในยุคแรกๆนั้น จะใช
วัคซีนที่ทําจากสมองสัตว แตปจจุบันไดมีการเปลี่ยนมาใช วัคซีนทําในเซลลเพาะเลี้ยง และวัคซีนทําในไขเปดฟก
บริสุทธิ์ซึ่งจะปองกันโรคดีกวา และมีผลขางเคียงนอยกวาวัคซีนที่ทําจากสมองสัตวแบบเดิม ทําใหอัตราการเกิดโรค
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พิษสุนัขบาในคนไทยลดลงอยางเห็นไดชัดเจนจนเหลือนอยกวา 10-30 รายตอป โดยผูปวยโรคพิษสุนัขบาสวนใหญ
มากกวารอยละ 90 เปนผูที่ไมไดไปรับการรักษาจากบุคคลากรทางการแพทยทั้งนี้ทั้งนั้นควรใหความสําคัญกับวัคซีน
ใหมากขึ้น (Hemachudhad et al., 2005) ดังนั้นการไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคมากอน
จะทําใหการรักษาภายหลังสัมผัสโรคทํา ไดงายขึ้นและลดความจําเปนในการใชอิมมูโนโกลบุลินลงดวย ปจจุบันใน
ประเทศไทยการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคยังคงอยู นอกแผนการสรางเสริมภูมิคุ มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข แตไดถือวาเปนวัคซีนเผื่อเลือก โดยอาจพิจารณาฉีดวัคซีนเฉพาะในกลุมบุคคลที่มีความ
เสี่ยงตอการสัมผัสโรคสูง อาทิเชนสัตวแพทย หรือกลุมบุคคลที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่มีโรคพิษสุนัขบาชุกชุม และการ
ควบคุมหรือปองกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาในสัตวโดยเฉพาะสุนัขและแมวเปนไปไดยาก เชน เด็กหรือผูอาศัยอยู
ในสถานที่ที่มีสุนัขและแมวจรจัดชุกชุม หรือผูที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวในบาน
สําหรับในประเทศไทยยังถือว าเปนประเทศที่มีโรคพิษสุนัขบาชุกชุมโดยมีสุนัขเปนพาหะนําโรคที่สําคั ญ
โดยมีขอมูลวามีสุนัขมากถึง 10 ลานตัวในประเทศไทยโดยสวนใหญเปนสุนัขจรจัด (Wilde H, 1994) และจากการที่
มีสุนัขจรจัดเปนจํานวนมากรวมทั้งยังมีขอจํากัดบางประการทางด านศาสนา ซึ่งทําใหการควบคุมโรคพิษสุนัขบาใน
สัตวโดยเฉพาะในสุนัขเปนไปดวยความยากลําบาก จากขอมูลพบวาร อยละ 3-6 ของสุนัขจรจัดที่ถูกจับไดในเมือง
ใหญๆ มีเชื้อโรคพิษสุนัขโดยซึ่งสามารถทําการตรวจไดดวยวิธี Fluorescent antibody test (Wilde H. et al.,
1990) ซึ่งในการสรุปการวินิจฉัยนั้น ถาตัวอยางมีการติดสีเรืองแสงแสดงวาผลเปน Positive ดังรูปภาพที่ 1 และไม
พบการติด-สีเรืองแสงใหผลเปน Negative ดังรูปภาพที่ 2 (CDC, 2011)

รูปภาพที่ 1. Positive dFA
ที่มา : CDC, 2011

รูปภาพที่ 2. Negative dFA
ที่มา : CDC, 2011
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โรคพิษสุนัขบาเปนโรคติดเชื้อของระบบประสาทจากสัตวสู คน (zoonosis) ที่สําคัญเกิดจากเชื้อ rabies
virus และ rabies-related virus ซึ่งเปน RNA virus ใน family Rhabdoviridae, genus Lyssavirus (คําวา
Lyssa มาจากภาษากรีก แปลวา บา) ซึ่ง rabies virus จะประกอบไปดวย Glycoprotein, RNA, Lipid bilayer
membrane, Phosphoprotein และ Polymerase ดังรูปภาพที่ 2 (WHO, 2017) และในปจจุบันพบเชื้อพิษสุนัข
บาอยางนอย 7 ชนิด ที่ถูกคนพบทั่วโลกดังแสดงในตารางที่ 1

รูปภาพที่ 3. แสดงสวนประกอบของ Rabies virus
ที่มา : WHO, 2017
ตารางที่ 1 แสดงการแบงประเภทของเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบา (classification of Lyssaviruses)
จีโนทัยป
ชื่อไวรัส
ถิ่นกําเนิด
สัตวนําโรค
สัตวกินเนื้อ(Carnivores)
1
Classical rabies virus (RABV)
ทั่วโลก
คางคาว
2
Lagos bat virus (LBV)
แอฟริกา
คางคาวกินผลไม
3
Mokola virus (MOKV)
แอฟริกา
ไมทราบ
4
Duvenhage virus (DUVV)
แอฟริกาใต
คางคาวกินแมลง
European bat lyssavirus type1
คางคาวกินแมลง
5
ยุโรป
(EBLV-1)
European bat lyssavirus type2
คางคาวกินแมลง
6
ยุโรปตะวันตก
(EBLV-2)
คางคาวกินแมลง
7
Australian bat lyssavirus (ABLV) ออสเตรเลีย
และคางคาวกินผลไม
จีโนทัยป
คางคาวกินแมลง
Aravan
เอเชียกลาง
ที่ถูกคนพบใหม
Khujand
เอเชียกลาง
คางคาวกินแมลง
Irkut
ไซบีเรียตะวันออก
คางคาวกินแมลง
West Caucasian bat virus (WCBV) บริเวณคอเคเชียน
คางคาวกินแมลง
ที่มา : Johnson N et al., 2010
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เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบาจีโนทัยป 1 (classical rabies virus) พบในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมไดเกือบทุกพื้นที่
ทั่วโลก ทั้งสัตวบกและสัตวปก ทั้งสัตวเลี้ยงและสัตวปา ไดแก Canidae (จําพวกสุนัข, สุนัขจิ้งจอกและหมาปา),
Procyonidae (จําพวกแรคคูน), Mustelidae (จําพวกสกั๊ง) และ Chiroptera (จําพวกคางคาว) แมวาสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมจะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาไดงาย แตสัตวแตละชนิดมีความสามารถในการเกิดโรคได ไมเทากัน (susceptible
species) โดยพบวาสุนัขจิ้งจอก หมาปา และหมาในเปนสัตวที่สามารถติดเชื้อและ เกิดโรคไดมากที่สุด (Fishbein
D B et al., 1993) ขณะที่สุนัขและแมวซึ่งเปนสัตวที่นําโรคมาสู คนบอยที่สุด พบเปนสัตวที่สามารถติด เชื้อเกิดโรค
ไดปานกลาง(moderate susceptibility) สําหรับเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบาจีโนทัยป 2-7 และ 4 จีโนทัยปที่พบใหม
(rabies-related virus) ซึ่งมีคางคาวเปนสัตวนํา โรคที่สําคัญ ขณะนี้พบอยูเพียงในบางทองถิ่น เชื้อไวรัสเหลานี้
สามารถทําใหเกิดโรค rabies-like encephalitis ไดทั้งในสัตวและในคน (ยกเวนเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบาจีโนทัยป 2
และอีก 4 จีโนทัยปใหมยังไมมีรายงานการเกิดโรคในคน) อยางไรก็ตามความสําคัญของการติดเชื้อจากไวรัสโรคพิษ
สุนัขบาดังกลาว ในคนยังนอยซึ่งในปจจุบันยังไมมีวัคซีนจําเพาะที่ใชในการปองกันไวรัสกลุมนี้ สวนการรักษาเมื่อเกิด
โรคใหปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับ การรักษาเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบาจีโนทัยป 1 (Hanlon C A et al., 2005 and
Nel L H. et al., 2005) ดังนั้นภายหลังการสัมผัสโรคจําเปนตองไดรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุนทุกครั้ง ซึ่งในการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนาสามารถทําได 2 วิธี ไดแก
1. การฉีดเขากลามเนื้อ (intramuscular regimen) โดยจะทําการฉีดวัคซีนซึ่งทํามาจากเซลลเพาะเลี้ยง
(cell-culture rabies vaccine) 1 หลอด (เชน ปริมาณ 1 มล.ของ PCECV หรือ 0.5 มล.ของ PVRV) เขากลามเนื้อ
ในวันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28 ฉีดเขาที่กลามเนื้อบริเวณตนแขน (deltoid muscle) ในผูใหญหรือกลามเนื้อหนาขา
(anterolateral thigh muscle) ในเด็กเล็ก โดยทั่วไปจะไมแนะนําใหฉีดเขากลามเนื้อบริเวณสะโพกเนื่องจากยังไม
มีขอมูลเพียงพอในแงของการ ดูดซึมยา การฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อควรใชวัคซีนที่ มีความแรง (antigenicity) อยาง
นอย 2.5 IU/dose (Strady A, et al,1998) การฉีดวัคซีนแบบ 3 เข็มเขากลามพบวาผูรับวัคซีนสวนใหญมี
ภูมิคุมกันโรคที่เกิดขึ้นอยูสูงกวาระดับปองกันโรคคือ rabies Nab > 1 : 5 serum dilution หรือ > 0.5 IU /มล.
โดยวิธี RFFIT ประมาณ 1-2 ปภายหลังฉีด ในกรณีที่ผูปวยมีการสัมผัสโรคใหมจะตองไดรับการฉีดวัคซีนกระตุน
ผูปวยจะมีระดับภูมิคุมกันที่สูงขึ้นไดอยางรวดเร็ว มีรายงานการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ สุนัขบาแบบกอนการสัมผัส
สูตรอื่นๆ เชน การฉีดวัคซีน PVRV ฉีดเขากลาม 2 เข็มในวันที่ 0 และ 30 พบวาระดับ rabies Nab ที่ 1 ปต่ํากวา
กลุมที่ฉีดวัคซีน 3 เข็มแบบมาตรฐาน
2. การฉีดเขาผิวหนัง (intradermal regimen) องคการอนามัยโลกไดแนะนําการฉีดวัคซีนเขาผิวหนังมา
ตั้งแตป ค.ศ.1992 จุดประสงคหลักเนื่องจากการฉีดวัคซีนเขาในผิวหนังทําใหคาใชจายในคาวัคซีนลดลง (WHO,
2005) การฉีดวัคซีนสูตรเขมาใน ผิวหนังทําได โดยการฉีดวัค ซีนปริมาณ 0.1 มล. ของวัคซีนเซลล เพาะเลี้ยงทั้ง
PVRV, PCECV และ HDCV เขาในผิวหนังบริเวณตนแขน (deltoid area) 1 จุด ในวันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28 แต
องคการอนามัยโลกยังไมแนะนําใหใช PDEV ฉีดเขาในผิวหนัง หลายการศึกษารายงานวาการฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคเขาในผิวหนังสามารถกระตุน ภูมิคุมกันไดดี หลังจากฉีดวัคซีนกระตุนผูรับวัคซีน
ทั้งหมดจะมีภูมิคุมกันโรคที่เกิดขึ้นสูงกวาระดั บปองกันโรคคือ rabies Nab > 0.5 IU/มล. (Roukens AH et al.,
2008 and Kamoltham T et al., 2007) และมีการศึกษารายงานวาเมื่อฉีดวัคซีน PVRV เปนวัคซีนปองกันโรค
กอนสัมผัสโรค (วันที่ 0, 7 และ 28) แมวาระดับภูมิคุมกันที่ปองกันโรคไดในกลุมที่ฉีดเขาผิวหนังจะต่ํากวากลุมที่ฉีด
เขากลาม แตเมื่อไดรับการฉีดวัคซีน เข็มกระตุนแลว พบวาผูปวยทั้งสองกลุมนั้นมีระดับภูมิคุมกันที่ปองกันโรคไดไม
ตางกัน (Jaijaroensup W et al., 1999 and Sabchareon A et al., 1998) พบวา 2 ปหลังการใหวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคครบ 3 เข็ม มีผู ที่มีระดับ rabies Nab titer มากกวา 1:5 dilution (rabid
fluorescent focus inhibition test; RFFIT) เปนรอยละ 93-98 ในผูฉีดวัคซีนเขากลามและรอยละ 83-95 ในผูฉีด
วัคซีนเขาผิวหนัง (Manning SE, 2008) สวนการฉีดวัคซีนเขาในผิวหนังสูตรอื่น ๆ มีรายงานการฉีดวัคซีน PCECV
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เขาผิวหนัง 2 เข็ม (วันที่ 0 และ 28) พบว าที่ 1 ปหลังฉีดวัคซีนจะมีจํานวนผูมีวัคซีน Rabies Nab > 0.5 IU/มล.
นอยกวากลุมที่ไดรับการฉีดวัคซีนเขาในผิวหนัง 3 เข็ม (วันที่ 0, 7 และ 28) (Kamoltham T et al., 2007) ขอควร
ระวังในการฉีดวัคซีนเขาในผิวหนัง คือ ควรใช วัคซีนที่มีความแรงอย างนอย 0.7 IU/มล. เนื่องจากมีการศึกษาที่
สถานเสาวภาพบวา หากใชวัคซีนที่มีความแรงนอยกวาที่กําหนดในการฉีดเขาในผิวหนังจะทําให ภูมิคุมกันขึ้นไดไมดี
เชน ถาใชวัคซีน PCECV ซึ่งมีความแรงของวัคซีนเพียง 0.5 IU/0.1 มล. ฉีดเขาในผิวหนังพบวาภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นต่ํา
กวาระดับปองกันโรคที่ 1 ป ถึงรอยละ 80-90 และภูมิคมุ กันที่เกิดขึ้นจะต่ํากวาการฉีดเขากลาม 3 เข็ม (ตัณฑวิเชียร
ธ., 2547) ในปจจุบันจึงแนะนํา ใหใชวัคซีนที่มีความแรงอยางน อย 0.7 IU/0.1 มล. ในการฉีดวัคซีนแบบเขาใน
ผิวหนัง ภายหลังการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในคนที่มีภูมิคุมกันปกติจะมีระดับภูมิคุมกันสูงถึงระดับป องกัน
โรคในเวลา 7-10 วัน หลังฉีดวัคซีนเข็มสุดทาย จึงไมจําเปนตองตรวจระดับภูมิคุมกัน (rabies Nab) ภายหลังฉีด
วัคซีนแตบุคคลที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสโรคพิษสุนัขบาสู ง จะแนะนําใหตรวจระดับภูมิคุมกันเปนระยะ ๆ โดยขอ
บงชี้และความถี่ในการตรวจระดับ ภูมิคุมกันจะพิจารณาตามระดับความเสี่ยง ดังนี้
1. กลุมบุคคลที่มีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบ าสูงมาก (continuous exposure) เชน
นักวิทยาศาสตร หรือผูทํางานในหองปฏิบัติการที่ตองสัมผัสตอไวรัสโรคพิษสุนัขบาโดยตรงหรือเจาหน าที่ที่ทํางาน
เกี่ยวการผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
2. กลุมบุคคลที่มีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบ าปานกลาง (frequent exposure) เชน สัตว
แพทยที่ทํางานในพื้นที่ที่พบโรคพิษสุนัขบา ไดบอย นักสัตววิทยาที่ทํางานในปาที่สัมผัสกับสัตวปาหรือคางคาวเปน
ประจํา
3. กลุมบุคคลที่มีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบาน อย (infrequent exposure) เชน
นักทอ งเที่ ยวที่ เดิ นทางมาในแหลง ที่ มีโ รคพิ ษสุ นั ขบ าชุ กชุม หรือประเทศที่ มีสุ นัข จรจั ดเป นจํ านวนมาก ได แก
ประเทศในแถบแอฟริกา เอเชียและอเมริกาใต
ปจจุบันนี้อิทธิพลการเลี้ยงดูสัตวเลี้ยง ไดเปนที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสัตวเลี้ยงประเภทสุนัขจึง
ทําใหมีจํานวนสุนัขเพิ่มขึ้นอยางเร็ว บางคนก็เลี้ยงอยางถูกวิธี บางคนก็นําไปปลอยทิ้งไวตามสถานที่สาธารณะ ซึ่งทํา
ใหมีสุนัขจรจัดเพิ่มมากขึ้นและมีความเสี่ยงตอการ เกิดโรคพิษสุนัขบา โรคพิษสุนัขบาเปนโรคที่เกิดกับสัตวเลือดอุน
โดยเฉพาะสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ทุกชนิด ในประเทศไทยพบวา สุนัขปวยเปนโรคนี้มากที่สุด และเปนพาหะแพรโรคที่
สําคัญถึงรอยละ 96 รองลงมาคือ แมวรอยละ 3 ในมา โค กระบือประมาณรอยละ 0.5 และพบในสัตวปา จําพวกลิง
คาง ชะนี กระรอก และกระแต อีกประมาณรอยละ 0.5 จากสถิติในการบันทึกขอมูลของหนวยองคกรตางๆ
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบาพบวา
1. สุนัขตัวผูเปนโรคพิษสุนัขบามากกวาตัวเมีย
2. สุนัขอายุนอยเปนโรคพิษสุนขั บามากกวาอายุมาก
3. สุนัขมักแสดงอาการบาแบบดุรายมากกวาแบบซึม
4. ลูกสุนัข (ทุกอายุ) มีโอกาสเปนโรคพิษสุนัขบาไดเชนเดียวกับสุนัขโตในการสังเกตสัตวที่เปนโรคพิษสุนัข
บานัน้ สัตวเลี้ยงลูกดวยนมจะมีอาการ 2 แบบ ดังนี้
1. แบบดุราย จะมีอาการหงุดหงิด ไลกัดคนและสัตวอื่น ๆ บางครั้งสุนัขจะกัดจนฟนหัก ลิ้นเปนแผล เมื่อแสดง
อาการดุรายได 2-3 วัน ก็จะออนเพลียลง ขาหลังไมมีแรง เดินโซเซ และตายในที่สุด รวมระยะเวลาประมาณ 10 วัน
2. แบบเซื่องซึมสัตวจะมีอาการปากอา หุบไมได ลิ้นมีสีแดงคล้ํา มีสิ่งสกปรกติดอยู และลิ้นจะหอยออกมา
นอกปาก มีอาการคลายกระดูกติดคอ สุนัขจะเอาขาหนาตะกุยบริเวณแกมปากและคอบวม จะลุกนั่ง ยืน และเดิน
ไปมาบอย ๆ กินของแปลก ๆ เชน ใบไม กอนหิน หรือบางตัวจะกินปสสาวะของตัวเอง แตสุนัขไมกัด ถาไมถูก
รบกวน สุนัขแบบหลังนี้จะสังเกตอาการยากมากวาเปน โรคพิษสุนัขบาหรือไม ดังนั้น หากสุนัขตายโดยไมทราบ
สาเหตุ ควรตัดหัวไปพิสูจนกอน (ลัดดาวรรณ ปานเพ็ชร, 2555)
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ขอควรปฏิบัติเมื่อสัมผัสเชื้อ หากถูกสัตวจรจัดกัด ใหทําความสะอาดบาดแผลทันทีดวยน้ําและสบูเพื่อลดความ
เสี่ยงในการติดเชื้อ หลังจากนั้นใหไปพบแพทยโดยเร็วที่สุด แพทยที่มีประสบการณจะบอกไดวาผูที่ถูกกัดจําเปนตอง
ไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาหรือที่เรียกวายาปองกันหลังสัมผัสสัตวหรือไม โดยวินิจฉัยไดจากปจจัยดังนี้
1. สัตวที่กัดมีความเสี่ยงตอการแพรเชื้อโรคพิษสุนัขบาหรือไม
2. แผลมีความรุนแรงมากพอตอการไดรับวัคซีน
3. การรักษาจําเปนตองใชอิมมูโนโกลบูลิน (ซึ่งหายากในบางครั้ง) รวมกับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาหรือไม
การเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา โดยอาศัยความรวมมือจากผูที่ถูกสัตวที่สงสัยวาเปนโรคนี้ กัดแลวนําหัวสุนัขไป
สงตรวจ จะเปนแนวทางที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งในการกําจัดกวาดลางโรคพิษสุนัขบา ใหหมดไปจากประเทศไทยได
ลํ า พั ง การฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรคในคนหลั ง จากรั บ เชื้ อ หรื อ สงสั ย ว า รั บ เชื้ อเพี ย งอย า งเดี ย ว โดยผู ใ ห การดู แ ล
รักษาพยาบาลขาดความตระหนักในการเฝาระวังโรคจะไมสามารถปองกันการเสียชีวิตของคนในทองที่นั้นได (สุเมธ
องควรรณดี, 2544)สถานการณโรคพิษสุนัขบาในประเทศไทย พบผูปวยและเสียชีวิตสูง มากในป พ.ศ.2523 จํานวน
370 รายจากรายงานโรคพิษสุนัขบาของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2549 มีผูเสียชีวิตจากโรคพิษ
สุนัขบาจํานวน 30 ราย, 21 ราย, 19 ราย, 20 ราย และ 26 ราย ตามลําดับ (กรมควบคุมโรคติดตอ, 2550)
แนวโนมของโรคในภาพรวมของระดับประเทศลดลง สวนสถานการณโรคพิษสุนัขบาในพื้ นที่เขตตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขต5 (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย, สุรินทร) ตั้งแตป พ.ศ. 2545-2549 มีผูปวยเสียชีวิต 5
ราย, 3 ราย, 1 ราย, 1 ราย และ 2 ราย ตามลําดับ และจะเห็นไดวาพื้นที่ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 14
และจังหวัดสุรินทรยังคงมีรายงานผูปวยไดเสียชีวิตดว ยโรคพิษสุนัขบาทุกป ซึ่งยังไมบรรลุนโยบายตามที่กระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดไวคือ อัตราเกิดโรคพิษสุนัขบารอยละ 0 อีกทั้งเปนพื้นที่ที่ประชาชนมีความเสี่ย งตอการถูก
สุนัขกัดประมาณรอยละ 1.39 - 2.07 คนตอป (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5, 2551) หลังจากนั้นมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยพบผูปวยนอยกวาปละ 10 ราย ตั้งแตป 2554-2558 พบผูปวยและเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัข
บาจํานวน 8, 4, 7, 6 และ 5 รายตามลําดับ แตในป 2559 พบวาผูปวยและเสียชีวิตดวยโรคนี้เพิ่ม เปน 14 รายซึ่ง
สูงสุดในรอบ 8 ป และลดลงเหลือ 11 ราย ในป 2560 สวนประชากรกลุมเสี่ยงตอโรคพิษสุนัขบานั้น ผูเสียชีวิตสวน
ใหญเปนเพศชาย พบไดในทุกกลุมอายุ โดยในแตละปมักมีผูเสียชีวิตที่อยูในชวงวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวม
ดวย และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยต่ําอาจไมสะดวกไปพบแพทยจากการวิเคราะหลักษณะการกระจายทางระบาดวิทยา
ของผูเสียชีวิตทั้ง 11 ราย พบวา 7 ใน 11 ราย อยูใน จ.ฉะเชิงเทรา 3 ราย จ.ชลบุรี 3 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย
ซึ่งเปนจังหวัดที่อยูในพื้นที่ปศุสัตวเขต 2 มีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบาในสัตวสูง เชนเดียวกับอีก 3 จังหวัด คือ
จ.บุรีรัมย จ.อุบลราชธานี และ จ.สุรินทร มีผูเสียชีวิตจังหวัดละ 1 ราย อยูในพื้นที่ปศุสัตวเขต 3 ซึ่งจังหวัดสุรินทร
เป น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ มี ร ายงานผู ป ว ยและผู เสี ย ชี วิ ต ด ว ยโรคพิ ษ สุ นั ขบ า ติ ด ต อกั น มาทุ กป เฉลี่ ย ป ล ะ 1 - 4 ราย
โดยเฉพาะตําบลทาสวางซึ่งเปนแหลงทองเที่ยว (ทอผาไหม) พบผูปวยเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาป พ.ศ. 2543
จํานวน 1 ราย และป 2546 จํานวน 1 ราย ตําบลสวาย (แหล งทองเที่ยวคือเขาสวาย) พบผูปวยป 2550 จํานวน 1
ราย จากสถานการณของ อํา เภอเมืองจังหวัดสุรินทรมีรายงานผูปวยเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา ตั้งแตป พ.ศ.
2546-2550 พบวาในป พ.ศ. 2546 พบ 1ราย และป พ.ศ. 2550 พบ 1ราย เชนกัน สวนในป พ.ศ. 2547-2549 ไม
มีรายงานวาพบผูปวยเสียชีวิต (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร , 2551)และอีก 1 จังหวัด คือ จ.รอยเอ็ด อยูใน
พื้นที่ปศุสัตวเขต 4 ซึ่งไดมีการพบเชื้อพิษสุนัขบาสูงทั้งในพื้นที่ปศุสัตวเขต 3 และเขต 4 สําหรับพฤติกรรมของ
ผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา 11 ราย พบวา 9 ราย หลังถูกสัตวกัดแลวไมไดลางแผลและไมไดตระหนักถึงโรคพิษ
สุนัขบา โดยเฉพาะในรายที่มีบาดแผลจากการถูกกัดหรือขวนเพียงเล็กนอย เมื่อวิเคราะหขอมูลของผูปวยและ
เสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาป 2559 พบวา 11 รายจาก 14 ราย หรือรอยละ 79 ขาดความตระหนักถึงโรคพิษสุนัข
บา ไมมีการลางทําความสะอาดแผล ไมไดไปสถานรักษาพยาบาลทันทีหลังถูกกั ด และเมื่อทบทวนขอมูลยอนหลัง
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ผูเสียชีวิตระหวางป 2555-2560 จํานวน 45 ราย พบวาประมาณรอยละ 90 ของผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาไมได
เขารับการรักษาที่สถานพยาบาลใดๆ เลยหลังสัมผัสสัตวที่สงสัย (สํานักระบาดวิทยา, 2561)
สถานการณโรคพิษสุนัขบาในป พ.ศ. 2561 มีตัวอยางสงตรวจทั้งหมด 9,275 ตัวอยาง พบวามีผลบวกของ
ตัวอยางทั้งหมด 1,469 ตัวอยาง คิดเปน 15.83 % ใน 54 จังหวัด สูงสุด 10 จังหวัด ไดแก สุรินทร รอยเอ็ด สงขลา
นครราชสีมา ยโสธร ชลบุรี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ นครศรีธรรมราช และกาฬสินธุ ชนิดสัตวที่พบไดแก สุนัข 1,281
ตัว โค 117 ตัว แมว 51 ตัว กระบือ 15 ตัว แพะ 2 ตัว นอกจากนี้ยั งมีมา กวาง และสุกรชนิดละ 1 ตั ว สว น
สถานการณโรคพิษสุนัขบาในสัตววันที่ 1 ตุลาคม 2561-5 มีนาคม 2562 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 42 จังหวัด 224
จุด ในปจ จุ บัน จึ งมี การประกาศเขตโรคระบาดสั ตว 36 จุ ด ในพื้น ที่ 17 จั ง หวั ด คื อกรุงเทพมหานคร สระบุ รี
ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี นครราชสี ม า ศรี ส ะเกษ สุ ริ น ทร กาฬสิ น ธุ ขอนแก น เพชรบุ รี ราชบุ รี กระบี่ ตรั ง
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี สงขลา และสตูล ภายในป พ.ศ. 2561 มีจังหวัดที่ไมพบโรคพิษสุนัขบา 23 จังหวัด
ไดแก จังหวัด ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง ตราด นครนายก บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลําภู เชียงใหม แพร
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ อุทัยธานี นครปฐม ชุมพร พังงา ภูเก็ต และนราธิวาส ทั้งนี้
กรมปศุสัตวไดเรงรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิด โรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ในสัตวกลุมเสี่ยงทุก
ตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได 27,843 ตัว เรงรัดควบคุมจํานวนประชากรสัตวพาหะนําโรคที่สําคัญ (สุนัขและ
แมว) ทําใหมีจํานวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร เชื้อโรค โดยการผาตัดทําหมันได 2,548 ตัว
(น.สพ.สรวิศ ธานีโต, 2562) ซึ่งในป พ.ศ. 2561 มีรายงานผูเสียชีวิตจากการติดโรคพิษสุนัขบาทั่วประเทศไทยพบวา
ผูเสียชีวิตกระจายอยูถึง 14 จังหวัดคือ จังหวัดบุรีรัมย ระยอง และสงขลา จังหวัดละ 2 คน, จังหวัดสุรินทร ตรัง
นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ พัทลุง หนองคาย ยโสธร กาฬสินธุ มุกดาหาร ตาก และสุราษฎรธานี จังหวัดละ 1
คน รวมทั้งสิ้น 17 ราย (นพ.อัษฎางค รวยอาจิณ, 2561). ทั้งนี้ทั้งนั้นจากรายงานการสอบสวนโรคผูเสียชีวิตจากโรค
พิษสุนัขบาในป 2561 พบวามีการรับเชื้อจากสุนัข 16 ราย หรือรอยละ 94.1 จากแมว 1 ราย รอยละ 5.9 เปนสัตว
มีเจาของ รอยละ 64.8 และไมมีเจาของ รอยละ 35.2 (นพ.นคร เปรมศรี, 2561)
สถานการณโรคพิษสุนัขบาในตนป พ.ศ.2562 ก็ยังมีรายงานผลบวกของประชากรสัตวที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัข
บา จากการรายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบาแค 30 วันยอนหลัง (ตั้งแต 6 มีนาคม 2562 - 5 เมษายน 2562) พบวามี
สัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบา 29 ตัวอยาง แบงเปน สุนัข 20 ตัวอยาง แมว 2 ตัวอยาง โค 5 ตัวอยาง และแพะ 2
ตัวอยางภายในพื้นที่ 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุรินทร นครราชสีมา กาฬสินธุ เพชรบุรี สระบุรี ชลบุรี บุรีรัมย
อํานาจเจริญ รอยเอ็ด และกําแพงเพชร ซึ่งมีความชุกของการเกิดโรคในแตละเขตดังรูปภาพที่ 4 และไดมีการจัด 10
อันดับจังหวัดที่มีการเกิดติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาดังกลาว ในรูปภาพที่ 5
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รูปภาพที่ 4 ความชุกของการเกิดโรคพิษสุนัขบาในแตละเขต
ที่มา : Thai Rabies, 2019

รูปภาพที่ 5 10 อันดับพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบาสูงสุด 30 วันยอนหลัง (ตั้งแต 6 มีนาคม 2562-5 เมษายน 2562)
ที่มา : Thai Rabies, 2019
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เนื่องจากโรคพิษสุนัขบาไมไดเปนโรคที่ระบาดตามฤดูกาลและมีรูปแบบการระบาดที่ชัดเจน จึงไมสามารถ
พยากรณอนาคตการติดเชื้อและการเสียชีวิตเปนตัวเลขไดอยางแนชัด ซึ่งในอดีตของประเทศไทยไดพบการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบาในป พ.ศ.2523 จึงทําใหมีผูปวยและเสียชีวิตสูงมากถึง 370 ราย ทางกรมปศุสัตวเองก็ไมไดนิ่ง
นอนใจ จึงเดินหนาวางแผนงานทําการปองกันโรคพิษสุนัขบา โดยการฉีดวัคซีนใหแกสัตวเลี้ยงของประชาชนและทํา
หมันสุนัข เพื่อลดจํานวนประชากรของสุนัขจรจัดที่มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น จึงเปนผลทําให มีผูปวยและผูเสียชีวิตลดลง
เรื่อยๆ จนกระทั่งใน พ.ศ. 2546-2550 อัตราการเสียชีวิตของผูปวยจากโรคพิษสุนัขบาลดลงเปนอยางมากเหลือ
เฉลี่ย 21.2 รายตอป แสดงใหเห็นถึงการปองกันโรคนั้นมีประสิทธิภาพและสามารถลดจํานวนผูเสียชีวิตไดถึงรอยละ
94.3 เมื่อเทียบกับผูเสียชีวิ ตใน พ.ศ.2523 จากการดําเนินแผนการปองกันโรคอยางตอเนื่อง พบวาอัตราการปวย
และผูเสียชีวิตลดลงเพิ่มจากปที่ผานๆมาเหลือเฉลี่ยเพียง 5.4 รายตอปในพ.ศ. 2554-2558 ตอมาในพ.ศ.25592561 พบผูเสียชีวิต เฉลี่ย 14 รายซึ่งจํานวนผูเสียชีวิตพบมากขึ้น ในผูปวยที่เสียชีวิ ตทั้งหมดคิดเปนรอยละ 90
ที่ไดรับการสัมผัสเชื้อแลว ไมมีการลางทําความสะอาดแผล ไมไดไปสถานรักษาพยาบาลทันทีหลังถูกกัด อยางไรก็
ตามควรตระหนักในเรื่องแนวทางสงเสริมและการการปองกันโรคพิษสุนัขบาและควรปฏิบัติตนดังนี้
1. คนเลี้ยงสุนัขควรนําสุนัขทุกตัวไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เปนวิธีการปองกันโรคที่ดีที่สุด
ถาสุนัขในพืน้ ที่ไดรับการฉีดวัคซีน อยางนอยรอยละ 82 จึงจะปองกันโรคพิษสุนัขบาในพืน้ ทีไ่ ด
2. ใหความรูแกประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง บิดา มารดา หรือผูปกครอง อยาปลอยใหเด็กเล็กอยู
กับสุนัขตามลําพัง และสอนใหเด็กรูจักระมัดระวังเมื่ออยูใกลสุนัข อยารังแก อยาแกลง อยาทําใหสุนัขตกใจ สําหรับ
ผูเลี้ยงสุนัขตองมีความรับผิดชอบ ไมใหสุนัขไปกัดคน และไมกอความเดือดรอนหรืออันตรายแกผูอื่น
3. ควบคุมจํานวนสุนัขไมใหเพิ่มขึ้น ผูเลี้ยงสุนัขควรนําสุนัขไปรับการคุมกําเนิดหรือนําไปทําหมัน และไมนาํ
สุนัขที่ไมตองการไปปลอย
4. ผูที่ถูกสัตวที่เสี่ยงตอโรคพิษสุนัขบากัดหรือขวน ตองรีบลางแผลใสยา กักสุนัขไว 10 วัน และไปหาหมอโดยเร็ว
ที่สุด สุนัขที่กัดคนหรือสัตวอื่นแลวตายลงภายใน 10 วัน ตองสงหัวไปตรวจที่หองปฏิบัติหรือติดตอปศุสัตวในพื้นที่
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เทคนิคการวินิจฉัยการตั้งทองในโค
Pregnancy Diagnostics Techniques in Cows
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
ปจจุบันการวินิจฉัยการตั้งทองในโค มีการพัฒนาเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการตรวจการตั้งทอง
และเปนเทคนิคที่สามารถทําไดงาย มีความแมนยําสูง และตองไมกอใหเกิดการไดรับบาดเจ็บหรืออันตรายตอสัตว
ซึ่งสอดคลองกับสวัสดิภาพของสัตว ซึ่งแตละเทคนิคมีขอดีขอเสียที่แตกตางกัน บางเทคนิคมีประสิทธิภาพและ
สามารถใชงานในภาคสนามได แตความแมนยําต่ํา มีขอจํากัดในการใชงานจริง สวนที่มีความแมนยําสูง แตตองใช
อุปกรณและทักษะพิเศษ ดังนั้นบทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายเทคนิคการตรวจการตั้งทองในโค
คําสําคัญ : การตั้งทอง, การตรวจ, โค
Abstract
Currently, several techniques for pregnancy diagnosis in cows are developed for
effectively, easily and highly accuracy and non-invasive methods for pregnancy detection in
cows compatible with animal welfare standards. Each method has advantages and
disadvantages. Some of them are efficient and applicable in the field, but low accuracy hence
of limited practical use. Other are precise but require equipment and specialized skills. The
practical implementation of user-friendly, accurate. The purpose of this manuscript to
overview the methods of pregnancy diagnosis in cows.
Keyword (s) : Pregnancy, Diagnostics, Cattle

บทนํา
การวินิจฉัยการตั้งทองเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเลี้ยงสัตวที่ใหผลผลิตที่มากขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุสัตวที่
จะใชเปนพอแมพันธุ ซึ่งการวินิจฉัยการตั้งทองระยะแรกจะชวยประเมินการรักษาในชวงแรก ๆ เพื่อใหผสมติดได
อย า งรวดเร็ว และชว ยในการวางแผนการจั ด การทางเลือ กในระบบการวางแผนด านการผสมพั นธุ ในป จจุ บั น
นอกจากนี้การวินิจฉัยการตั้งทองระยะแรกมีความสําคัญในการจัดการสัตวเศรษฐกิจ จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ตรวจสอบสัตวเพื่อการตั้งทองในชวงระยะแรกเนื่องจากการศึกษาที่ผานมาไดดําเนินการการวินิจฉัยการตั้งทองแลว
ทําใหไดผลกําไรที่มากขึ้นในโคนม (Omid et al., 2013) และการตรวจวินิจฉัยและระบุวาโคที่ไมไดตั้งทองตั้งแต
ระยะแรกของโคนมสาวที่ไดรับการผสมพันธุซึ่งหลังการผสมแลวจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุและ
อัตราการตั้งทองได โดยการลดชวงเวลาระหวางการผสมพันธุ และเพิ่มอัตราการการผสมพันธุ ดังนั้นโคสาว ๆ
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หลังการผสมเทียมในชวงระยะแรก อาจเปนสิ่งสําคัญสําหรับการจัดการสัตว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุ
และผลผลิตในฟารมโคเชิงการคา (Paul M. Fricke, 2010) สวนอุตสาหกรรมดานปศุสัตวที่เปลี่ยนแปลงอาจสงผล
ตอการวินิจฉัยการตั้งทองในอนาคต และการเพิ่มมาตรการของการจัดการระบบสืบพันธุในฝูงโค และการผสมเทียม
เปนการสรางความตองการสําหรับการวินิจฉัยที่แมนยําและทันเวลาของการตั้งทอง (Jensen, K.L., et al., 2009)
จนกระทั่งคลอด ดังนั้นการตรวจการตั้งทองระยะแรกนั้นจึงมีความสําคัญสําหรับการจัดการไดทันทวงที อยางไรก็
ตามในการตรวจไดเร็วหรือชานั้นขึ้นอยูกับขั้นตอนและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยการตั้งทอง
เทคนิคการวินิจฉัยการตั้งทองในโคแบงออกไดเปนวิธีการตรวจโดยทางตรงและทางออม หรือสามารถแบง
ออกเปนวิธีการมองเห็น ทางคลินิก และหองปฏิบัติการ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยการตั้งทองโดยตรงนั้นรวมถึงการ
คลําลวงทางทวาร และ การอัลตราซาวด (ultrasonography) ซึ่งวิธีการตรวจทางออมสําหรับการวินิจฉัยการตั้งทอง
ระยะแรกใชการตรวจเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณของฮอรโมนการสืบพันธุในระยะที่กําหนดหลังจากการผสม หรือ
ตรวจสอบสารที่เฉพาะเจาะจงแนวคิดในของเหลวในรางกายแมโคเปนตัวบงชี้ทางออมของการตรวจพบของการตั้งทอง
ปจจุบันมีวิธีการทางออมของการวินิจฉัยการตั้งทองรวมถึงการวัดฮอรโมนตอมไรทอเชนฮอรโมนโปรเจสเตอโรน
(Progesterone), เอสโตรนซัลเฟต (estrone sulphate) และโปรตีนจําเพาะในการตั้งทอง เชน ไกลโคโปรตีน
(glycoproteins) ที่เกี่ยวของกับการตั้งทอง ซึ่งผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจวินิจฉัยการตั้ง
ทองรวมถึงการเลือกสรรทันเวลาประหยัดคาใชจายรักษาโคซึ่งจะไมใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและใหขอมูล
เพื่อใหสามารถวางแผนความตองการทดแทน [Whittier, D.W., 2013.] การวินิจฉัยการตั้งทองกอนมีความสําคัญ
ตอการลดระยะเวลาการคลอดดวยการทําใหเกษตรกรสามารถระบุตัวสัตวเพื่อทําการรักษาและ / หรือผสมพันธุใน
โอกาสแรก เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจําเปนตองรับรูถึงการที่สัตวไมไดตั้งทองอยางเร็วที่ สุดเพื่อที่จะไดทําการผสมพันธุ
ใหมในโอกาสตอไป (Balhara et al., 2013)
เทคนิคการวินิจฉัยการตั้งทอง มีหลากหลายเทคนิคที่ไดรบั การยอมรับและพัฒนาในชวงปที่ผานมา แตบาง
เทคนิคก็มีขอจํากัด ในการใชงานในวงกวาง โดยทั่วไปเทคนิคการวินิจฉัยการตั้งทองแบงออกเปนวิธีการทางตรงและ
ทางออมหรือสามารถแบงออกเปนวิธีการมองเห็น ทางคลินิกและหองปฏิบัติการ (Purohit, G., 2010.) ซึ่งปจจุบันมี
วิธีการโดยตรงสําหรับการวินิจฉัยการตั้งทองรวมถึงการคลําลวงตรวจทางทวาร และ การอัลตราซาวด (ultrasonography)
และทั้งสองวิธีนี้มีการใชงานในปจจุบันโดยผูปฏิบัติงานทางดานโคเพื่อวินิจฉัยการตั้งทองในโคนม เนื่องจากเปนวิธีที่
ตรวจได โดยตรง ผลการทดสอบเป น ไปได ในกลุ มผู ป ฏิบั ติ งาน ความเชี่ ย วชาญด า นเทคนิค ความสามารถของ
ผูปฏิบัติงานและการผสมพันธุในระยะหลังที่เทคนิคดําเนินการสามารถสงผลกระทบตอความจําเพาะและความไว
ของการทดสอบ (Paul M. Fricke, 2010)
ในสวนวิธีการตรวจทางออ มสําหรับ การวินิ จฉัยการตั้งทองระยะแรกใช การตรวจเชิง คุณภาพหรือเชิ ง
ปริมาณของฮอรโมนการสืบพันธุในระยะที่กําหนดหลังจากไดรับการผสม หรือตรวจสอบสารที่เฉพาะเจาะจงใน
ของเหลวในรางกายแมซึ่งเปนตัวบงชี้ทางออมของที่พบในชวงการตั้งทอง ปจจุบันมีวิธีการวินิจฉัยการตั้ งทองหลาย
วิธีรวมถึงการวัดฮอรโมนตอมไรทอ เชนฮอรโมนโปรเจสเตอโรน, เอสโตรนซัลเฟต และโปรตีนเฉพาะของการ
ตั้งครรภ เชนไกลโคโปรตีนที่เกี่ยวของกับการตั้งทอง วิธีการวินิจฉัยการตั้งทองแบบการสังเกตเห็นรวมถึงการไม
กลับไปเปนสัด และพบในการผสมเทียม [Paul M. Fricke, 2010.] วิธีการที่เหมาะสมสําหรับการวินิจฉัยการตั้งทอง
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของโปรแกรมการสืบพันธุและการพิจารณาที่เปนจุดเดนของฟารมแตละแหง (Matt Lucy et
al. 2011) อยางไรก็ตามเทคนิคการตรวจที่มีในปจจุบันนั้นมีขอจํากัดบางอยาง จึงทําใหมีการพัฒนาเทคนิค การ
ตรวจอยางไมหยุดยั้ง เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําไปใชงานไดดวยตนเอง
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การตรวจวินิจฉัยการตั้งทองในโคหลังไดรับการผสม
วิธีการวินิจฉัยการตั้งทองแบงออกไดเปนวิธีการทางตรงและทางออมหรือสามารถแบงออกเปนวิธีการ
มองเห็น ทางคลินิกและหองปฏิบัติการ วิธีการวินิ จฉัยการตั้งทองโดยตรงรวมถึงการคลําลวงทางทวาร และ
การอัลตราซาวด (ultrasonography) ซึ่งวิธีการตรวจทางออมสําหรับการวินิจฉัยการตั้งทองระยะแรกใชการตรวจ
เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณของฮอรโมนการสืบพันธุในระยะที่กําหนดหลังจากการผสม หรือตรวจสอบสารที่
เฉพาะเจาะจงแนวคิดในของเหลวในรางกายแมโคเปนตัวบงชี้ทางออมของการตรวจพบของการตั้งทอง ปจจุบันมี
วิธีการทางออมของการวินิจฉัยการตั้งทองรวมถึงการวัดฮอรโมนตอมไรทอเชนฮอรโมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone),
เอสโตรนซัลเฟต (estrone sulphate) และโปรตีนเฉพาะของการตั้งทอง เชนไกลโคโปรตีน (glycoproteins)
ที่เกี่ยวของกับการตั้งทอง การคลําทางทวารหนัก (Transrectal palpation) และการทําคลื่นเสียงความถี่สูง(Ultrasonography)
ซึ่งเปนวิธีที่ใหความถูกตองและแมนยําสําหรับการวินิจฉัยการตั้งทอง ทั้งสองวิธี นั้นตองใชทักษะและประสบการณ
มากมาย โดยเทคนิคการคลําไมจําเปนตองใชอุปกรณราคาแพงหรือสิ่งสนับสนุน ซึ่งเปนผลดีสําหรับวัวจํานวนนอย
และสําหรับการตั้งทองชา [NADIS, 2016.] ซึ่งเปนวิธีที่เกาแกและใชกันอยางแพรหลายในการวินิจฉัยการตั้งทอง
ระยะแรกในโคนม (Paul M. Fricke, 2010)
เครื่องอัลตราซาวดที่ใชสําหรับงานทางสัตวแพทยที่ติดตั้งเครื่องแปลงความถี่ทางทวารหนักมีราคาแพงใน
ประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้นเทคโนโลยีนี้จึงใชตนทุนเริ่มตนสูงสวนหนึ่ง และการใชงานจริงไดจํากัด [Fricke, P.M.,
2002.] การประยุกตใชอัลตราซาวดที่ใชงานไดจริงโดยผูปฏิบัติงานดานวัวเพื่อการตรวจสอบการสืบพันธุประจําวัน
ของวัวเปนการสนับสนุนตอไปเทคโนโลยีนี้อยูในตําแหนงที่จะทําเพื่ออุตสาหกรรมปศุสัตว ความสามารถในการ
รวบรวมขอมูลของภาพคลื่นอัลตราโซนิคนั้นเกินความคลาดเคลื่อนทางทวารหนัก (Cliff Lamb, G. and Paul M.
Fricke, 2005) วิธีการวินิจฉัยการตั้งทองที่มองเห็นได ไดแก การไมกลับไปเปนสัด การตกเลือดเปนสัด และการ
สัมผัสกับวัวตัวผูหรือการผสมเทียม (Paul M. Fricke, 2010.)
ประโยชน ท างเศรษฐกิจ ที่ ไ ด จ ากการตรวจวิ นิ จ ฉัย การตั้ ง ท อ งรวมถึงการเลื อกสรรทั น เวลาป ระหยั ด
คาใชจายรักษาโคซึ่งจะไมใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและใหขอมูลเพื่อใหสามารถวางแผนความตองการทดแทน
[Whittier, D.W., 2013.] การวินิจฉัยการตั้งทองกอนมีความสําคัญตอการลดระยะเวลาการคลอดดวยการทําให
เกษตรกรสามารถระบุตัวสัตวเพื่อทําการรักษาและ / หรือผสมพันธุ ในโอกาสแรก เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจําเปนตอง
รับรูถึงการที่สัตวไมไดตั้งทองอยางเร็วที่สุดเพื่อที่จะไดทําการผสมพันธุใหมในโอกาสตอไป (Balhara et al., 2013)
การวินิจฉัยการตั้งทองในโคเปนขั้นตอนที่มีการปฏิบัติอยางกวางขวางและไดรับการยอมรับวาเปนเทคนิคการ
จัดการที่นิยมเปนอยางมากในโคเนื้อและโคนม (Whittier, D.W., 2013) การผลิตปศุสัตวที่มีประสิทธิภาพตองใชการ
ตรวจวินิจฉัยการตั้งทองอยางถูกตองและเร็ว ดังนั้นการวินิจฉัยการตั้งทองเปนขั้นตอนทั่วไปในฟารมโคนมสวนใหญ มี
การใชวิธีการที่หลากหลายและแตละเทคนิคมีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป (NADIS, 2016) การวินิจฉัยการตั้งทองนั้น
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการเลี้ยงสัตวที่ทํากําไรได การวินิจฉัยการตั้งทองในระยะแรกนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการลด
ระยะเวลาการคลอดดวยการทําใหเกษตรกรสามารถระบุตัวสัตวเพื่อทําการรักษาและ / หรือผสมพันธุสัตวเหลานี้ใน
โอกาสแรก ๆ (Balhara et al., 2013)
เทคนิคการวินิจฉัยการตั้งทอง มีวิธีการที่หลากหลายและไดรับการยอมรับและพัฒนาในชวงปที่ผานมา แต
บางเทคนิคก็มีขอจํากัด ในการใชงานในวงกวาง โดยทั่วไปเทคนิคการวินิจฉัยการตั้งทองแบงออกเปนวิธีการทางตรง
และทางออมหรือสามารถแบงออกเปนวิธีการมองเห็น ทางคลินิกและหองปฏิบัติการ (Purohit, G., 2010.)
ปจจุบันมีวิธีการโดยตรงสําหรับการวินิจฉัยการตั้งทองรวมถึงการคลําลวงตรวจทางทวาร และ การอัลตรา
ซาวด (ultrasonography) และทั้งสองวิธีนี้มีการใชงานในปจจุบันโดยผูป ฏิบัติงานทางดานโคเพื่อวินิจฉัยการตั้งทอง
ในโคนม เนื่องจากเปนวิธีที่ตรวจไดโดยตรง ผลการทดสอบเปนไปไดในกลุมผูปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญดานเทคนิค
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ความสามารถของผู ป ฏิ บั ติ ง านและการผสมพั น ธุ ใ นระยะหลั ง ที่ เ ทคนิ ค ดํ า เนิ น การสามารถส ง ผลกระทบต อ
ความจําเพาะและความไวของการทดสอบ (Paul M. Fricke, 2010)
ในสวนวิธีการตรวจทางออมสําหรับ การวินิ จฉัยการตั้งทองระยะแรกใช การตรวจเชิง คุณภาพหรือเชิ ง
ปริมาณของฮอรโมนการสืบพันธุในระยะที่กําหนดหลังจากไดรับการผสม หรือตรวจสอบสารที่เฉพาะเจาะจงใน
ของเหลวในรางกายแมซึ่ง เปนตัว บงชี้ทางออมของที่พบในชว งการตั้ งทอง ปจจุบั นมีวิธีการวินิจ ฉัยการตั้งทอง
หลากหลายวิธีรวมถึงการวัดฮอรโมนตอมไรทอ เชนฮอรโมนโปรเจสเตอโรน, เอสโตรนซัลเฟต และโปรตีนเฉพาะ
ของการตั้งครรภ เชนไกลโคโปรตีนที่เกี่ยวของกับการตั้งท อง วิธีการวินิจฉัยการตั้งทองแบบการสังเกตเห็นรวมถึง
การไมกลับไปเปนสัด และพบในการผสมเทียม [Paul M. Fricke, 2010.] วิธีการที่เหมาะสมสําหรับการวินิจฉัยการ
ตั้งทองขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของโปรแกรมการสืบพันธุและการพิจารณาที่เปนจุดเดนของฟารมแตละแหง (Matt
Lucy et al. 2011)
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยการตั้งทองที่ใชในปจจุบันทอง
ปจจุบันผูผลิตปศุสัตวใชเทคนิคการตรวจวินิจฉัยการตั้งทองที่แตกตางกัน 3 วิธีไดแก
- การลวงตรวจทางทวารหนักของระบบสืบพันธุ (Rectal Palpation for Pregnancy)
- ตรวจโดยใชอัลตราซาวนแบบเรียลไทมของอารเรยแบบเสนตรง (ultrasonography)
- การตรวจเลือดโดยทดสอบจากแหลงสารรกอยางใดอยางหนึ่งหรือสองอยางที่มีอยูในเลือดของแมโคที่ตั้งทอง
เทคนิคการวินิจฉัยการตั้งทอง Transrectal Palpation
Transrectal Palpation เปนการคลําระบบสืบพันธุผานผนั งทวารหนักเปนวิธีการตามปกติสําหรับการ
วินิจฉัยการตั้งครรภ (Youngquist, 2006.) การตรวจทางทวารหนักของแมโคเปนเทคนิคที่ไดรับการยกยองในการ
วินิจฉัยการตั้งครรภ ความใกลชิดของระบบสืบพันธุของวัวกับไสตรงและความยืดหยุนชวยใหผูปฏิบัติงานทีไ่ ดรับการ
ฝกอบรมสามารถตรวจสอบลักษณะของระบบทางเดินที่ตรงกับการตั้งครรภหรือการตั้งครรภที่ไมใช (Whittier,
2013) ปจจุบันการคลําทางทวารหนักเปนวิธีที่งา ยทีส่ ุดเร็วที่สุดถูกที่สุดและแมนยําที่สดุ ซึ่งตรงกับเปาหมายสวนใหญ
ของเรา (UGA, 2013)
จุ ด มุ ง หมายในการตรวจวิ นิ จ ฉั ย โดยการคลํ า ทางทวารหนั ก คือ ความถู ก ต อง 100% ในการกํ า หนด
สถานะการตั้งทอง 35 วันหลังการผสมเทียม (Purohit, 2010) เกณฑของการตรวจการตั้งทองทางทวารหนักรวมถึง
การตรวจทางเดินทั้งหมดกอนที่จะประกาศวาโคพรอมผสม และหาสัญญาณเชิงบวกอยางหนึ่งของการตั้งทองกอนที่
คุณจะเรียกวาโคกําลังตั้งทอง หากคุณไมแนใจใหตรวจสอบโค สัญญาณเชิงบวกเพียงอยางเดียวของการตั้งทองในโค
คือตัวออนในทอง, cotyledons/caruncles, ถุงน้ําคร่ําและสลิปเมมเบรนในทอง (Whittier, 2013) เทคนิคการ
วินิจฉัยการตั้งทองโดยคลําทางทวารหนักของมดลูกหดไดหลังจากหดมดลูกอยางเต็มที่และถูกตองครั้งแรกรูสึก
มดลูกสําหรับความไมสมดุล เมื่อตั้งทอง 35 วันของการตั้งทองฮอรนตั้งทองจะรูสึกใหญขึ้นเล็กนอย (Purohit,
2010) การไมตั้งทองจะพิจารณาจากการตรวจของมดลูกอยางละเอียด โดยปกติหลังจากที่มันถูกหดกลับเขาไปใน
กระดูกเชิงกราน และการไมมีสัญญาณสําคัญของการตั้งทองดังนั้นจะตองตรวจสอบใหรอบคอบ (Whittier, 2013)
เทคนิคการวินิจฉัยการตั้งทองโดยวิธี Ultrasonography
การตรวจโดยใชเครื่องอัลตราซาวด ซึ่งเปนการตรวจเอมบริโอนิค เวสซิเคิล (embryonic vesicle)
ในมดลูกของโค หรือตรวจหาการเตนของหัวใจของตัวออนในทองแมโค (Fetus) แตตองใชเวลาในการตรวจ หลัง
การผสมเทียมประมาณ 27-30 วัน หรือการลวงตรวจทางทวารหนัก (rectal palpation) ซึ่งตองใชผูที่มีทักษะและ
ความชํานาญลวงตรวจหลังจากการผสมเทียมประมาณ 45-60 วัน (Broaddus and Vries, 2005) และเปนวิธีการ
ที่ใชระยะเวลานานในการตรวจวินิจฉัย
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เทคนิควินิจฉัยการตั้งทองโดยการตรวจเลือด
ในป 1980 มีการคนพบโปรตีนในเลือดของโคตั้งทองที่ผลิตโดยโปรตีนชนิดแรกที่ไดรับการพัฒนาใหเปน
แบบทดสอบเชิงพาณิชยสําหรับการตั้งทองเรียกวา“Pregnancy Specific Protein B ” หรือ PSPB เปนที่ทราบกัน
วาโปรตีนชนิดนี้ผลิตมาจากรก ผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่พบในเลือดไดทันทีหลังจากเริ่ มตั้งทองเปนกลุมของสารที่เรียกวา "
Protein Associated Glycoproteins” หรือ PAGs สารที่เรียกวา Protein Associated Glycoprotein 1 หรือ
PAG1 สามารถตรวจพบไดโดยชุดทดสอบสําเร็จรูป
สารประกอบที่เกี่ยวของกับการตั้งทองเหลานี้สามารถตรวจพบไดในเลือดของโคบางตัว ในชวงสองสาม
สัปดาหแรกของการตั้งทอง อยางไรก็ตามการพัฒนาของการทดสอบนั้นรวมถึงประสิทธิภาพของชุดทดสอบและการ
เปลี่ยนแปลงของโคแตละตัว โดยชุดทดสอบสําเร็จรูปในปจจุบันถือเปนที่ยอมรับสําหรับการตรวจทองไดที่ 28 หรือ
29 วันหลังจากการปฏิสนธิ ซึ่งการตรวจวินิจฉัย PSPB และ PAG1 โดยใชเทคนิคที่เรียกวา radioimmune assay
(RIA) ในขณะที่เทคนิคนี้มคี วามไวและแมนยํามากโดยการใชวัสดุกัมมันตรังสีซึ่งแนขอจํากัดของเทคนิคนี้ นอกจากนี้
ยังมีการวินิจฉัยโดยใชชุดทดสอบสําเร็จรูป ที่เรียกวา Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA)
ซึ่งไดรับการพัฒนาและใชในโฮสตแตละชนิด ซึ่งเทคนิคนี้ใชในการทดสอบการตั้งทองระยะแรกที่ตรวจพบไดทั้ง
PSPB และ PAG1 นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดฮอรโมนตอมไรทอ เชนฮอรโมนโปรเจสเตอโรน, เอสโตรนซัลเฟต
Pregnancy Associated Glycoproteins
Glycoproteins ที่เกี่ยวของกับการตั้งทอง (PAGs) เปนผลิตภัณฑที่หลั่งจากโมโนเซลลและนิวเคลียสของ
เซลล trophoblastic ในรกของโค (Balhara et al., 2013) PAGs ประกอบดวยตระกูลใหญกวา 20 โปรตีนที่ผลิต
โดยรกเทานั้น (Telugu et al., 2009) สามารถตรวจพบไดในเลือดโคตั้งทองเริ่มต นที่ประมาณ 25 วันหลังจากการ
ผสมเทียม (Green et al., 2005) การติดตามความเขมขนของ PAGs ในเลือดเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจจับการตั้งทอง (Matt Lucy and Scott Poock, 2012.) โดยใชกระบวนการทางชีวเคมีบางโมเลกุลของ PAGs
แยกไดจาก cotyledons ของวัว (Klisch et al., 2005) แมวาหนาที่ในชวงระหวางการตั้งทองหรือการคลอดยังไม
ชัดเจน (Xie et al., 1991) แสดงใหเห็นวา PAGs นั้นเปนกลุมที่ไมจําเปนของกลุมโปรตีนแอสพาริค (Aspartic
acid) หากมีการใชงานเอนไซม PAGs อาจมีความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของรกในระหว างตั้งทองหรือ
ในรกหลังการคลอดบุตร (Zoli et al., 1992)
แมวาในปจจุบัน PAGs จะเปนหนึ่งเทคนิคที่มีแนวโนมมากขึ้นสําหรับการตรวจหาการตั้งทองในโคใน
ระยะแรก การทดสอบการตั้งครรภจาก PAG นั้นมีขอจํากัด ดวยปจจัยหลายประการ ประการแรก PAG ไมสามารถ
ตรวจพบไดในน้ํานมหรือปสสาวะ ดังนั้นจึงจําเปนตองเก็บตัวอยางเลือดซึ่งเปนขั้นตอนที่ยากสําหรับฟารมบางแหง
ประการที่สองเนื่องจาก PAG มีความเขมขนสูงในการไหลเวียนจากแมในชวงระยะเวลาคลอด และมีเซรั่มครึ่งชีวิตที่
ยาวนานวัวที่ผสมเทียมหลังคลอดเร็วเกินไปไมเหมาะสมสําหรับการทดสอบ (Paul M. Fricke, 2010)
Progesterone
โปรเจสเตอโรนเปนสเตียรอยดฮอรโมน ที่มีขนาดโมเลกุล 314.45 ดาลตัน โดยมีแหลงผลิตที่สําคัญคือ
คอรปสลูเทียมในรังไข นอกจากนี้โปรเจสเตอโรนยังผลิตไดในปริมาณนอยจากรก (placenta) และตอมหมวกไต
สวนนอก (adrenal cortex) โปรเจสเตอโรนมีความสําคัญตอการรักษาสภาพการตั้งทองของโคนม โดยมีผลตอการ
เตรียมชั้นเอ็นโดมีเทียมของมดลูกสาหรับการฝงตัวของตัวออน (Zygote) และชวยลดการบีบตัวของมดลูก
(Shelton et al., 1990) โดยทั่วไปวงรอบการเปนสัดของโคนมจะมีประมาณ 21 วัน โดยระดับของโปรเจสเตอโรน
จะต่ําในชวง 1-3 วันแรก ตอมาจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงวันที่ 4-12 และสูงคงที่ในชวงวันที่ 15-18 จากนั้นจะ
ลดลงอยางรวดเร็วในชวง 2-4 วันสุดทายของวงรอบการเปนสัด ในกรณีที่โคนมไดรับการผสมพันธุและเกิดการตั้ง
ทอง ระดับของโปรเจสเตอโรนจะสูงตลอดวงรอบการเปนสัด จนกระทั่งใกลคลอด (Rioux and Rajotte, 2004)
ดังนั้นระดับของโปรเจสเตอโรนในน้ํานมและซีรั่มจึงสามารถนํามาใชบงชี้การตั้งทองหลังการผสมเทียม โดยการ
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ตรวจระดับของโปรเจสเตอโรนตั้งแตวันที่ 19-24 หลังการผสมเทียม จะทําใหสามารถจัดการแยกกลุมโคนมที่ตั้ง
ทองออกจากฝูงได นอกจากนี้การตรวจสอบฮอรโมนโปรเจสเตอโรนยังสามารถใชศึกษาวงรอบของการเปนสัด เพื่อ
การวางแผนการผสมเทียมไดหรือใชในการศึกษาการทํางานของรังไข (Oku et al.,2011)
การตรวจวัดระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในชวงวงรอบของการเปนสัดมีประโยชนสําหรับการวางแผนการ
ผสมพันธุในอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม ระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในน้ํานมโคสามารถบงชี้การเปนสัดของโค
กอนการผสมเทียม ยืนยันการตั้งทองและตรวจสอบการทํางานของรังไขได
Estrone Sulphate
Estrone Sulphate: Estrone ซัลเฟตเปนฮอรโมนทดแทนเอสโตรเจนที่ใชในการวินิจฉัยการตั้งทองโดยใช
ตัวอยางน้ํานมโค Estrone Sulphate เปนผลผลิตเฉพาะ (ตัวออนและทารกในครรภและเยื่อหุมรกที่เกี่ยวของ)
ดังนั้นการตรวจพบนั้นเปนตัวบงชี้โดยตรงของการตั้งทอง (Paul M. Fricke, 2010) ซึ่งเปนผลผลิตสเตียรอยด
ฮอรโมนของ estrone ซึ่งสรางจากรกในระหวางตั้งทอง โดยจะตรวจพบในพลาสมาของโคในวันที่ 70-100 ของการ
ตั้งทอง และจะคอย ๆ เพิ่มสูงขึ้น ในวันที่ 265 จนกระทั่งคลอด (Balhara et al., 2013)
ความเขมขนของ estrone sulphate ในของเหลวในรางกายของแมเปนตัวบงชี้ที่มี ประโยชนสําหรับการ
ทํางานของรกโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของตัวออน ความเขมขนของ Estrone sulphate
ยังสัมพันธกับจํานวนทารกในครรภบอยครั้ง (Hirako et al., 2002) สิ่งเหลานี้จะสูงขึ้นเมื่อจํานวนตัวออนในครรภ
พัฒนามากกวาหนึ่งตัว กระนั้น estrone sulphate ยังไมเหมาะกับการใชเปน biomarker ในการตรวจการตั้งทอง
เนื่องจากขอมูลพลาสมาและน้ํานมไดรับอิทธิพลจากปจจัยอื่น ๆ เชนการตัดแตงทางพันธุกรรม น้ําหนัก สถานะ
ความเทาเทียมและสภาพแวดลอม (Lobago et al., 2009)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขอดีขอเสียของเทคนิคการตรวจวินิจฉัยการตั้งทองในโค
เทคนิคการวินิจฉัย
ขอดี
ขอเสีย
การตั้งทอง
Rectal palpation

Ultrasound

การตรวจเลือด

- ทําไดทันที
- ใชอุปกรณเล็กนอย
- ทราบระยะของการตั้งทอง
- การประเมินความมีชีวิต
- การประเมินความปกติของตัวออนได
- ราคาถูกถึงปานกลาง
- สามารถทําไดทันที ใชเวลาไมนาน
- ทราบระยะของการตั้งทอง
- การประเมินการมีชีวิตอยูไดดีเยี่ยม
- การประเมินตัวออนในทองและน้ําคร่ําไดดี

- รบกวนและอาจเปนอันตรายตอสัตว
- ตองใชทักษะหรือเรียนรูนาน
- อาจเปนอันตรายตอตัวออนในทอง
- ใชสัตวแพทยที่มีความชํานาญ
- อาจเกิดขอผิดพลาดได

- รบกวนและเปนอาจอันตรายตอสัตว
- จําเปนตองใชอุปกรณราคาแพง
- ใชเวลาในการฝกฝนนาน
- อาจสรางความเสียหายตอถุงน้ําค่ํา
- ใชสัตวแพทยที่มีความชํานาญ
- อาจเกิดขอผิดพลาดได
- ราคาแพง
- ใชเวลาเพิ่มขึ้น
- ไมรบกวนหรือเปนอันตรายตอสัตว
- ราคาปานกลางถึงราคาสูง
- ใชทักษะในการตรวจนอย
- ไมสามารถทราบไดทันที
- ไมตองใชความชํานาญ / ไมตองใชสัตวแพทยที่มี - ไมทราบระยะของการตั้งทอง
- ไมทราบถึงการมีชีวิตของตัวออน
ความชํานาญ
- อุปกรณราคาไมแพง
- ไมส ามารถประเมิน ความปกติข องตัว อ อนใน
ทองได
- ใชเวลาในการเรียนรูไดเร็ว
- โอกาสในการเกิดขอผิดพลาดนอยลง

ที่มา: Whittier, 2013
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สรุปและขอเสนอแนะ
การวินิจฉัยการตั้งทองเปนสวนสําคัญสําหรับการจัดการที่ดีและชวยเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ และยัง
เปนสวนสําคัญของการจัดการภาวะเจริญพันธุ โดยทั่วไปการระบุวาแมโคที่ตั้งทองและไมไดตั้งทองในระยะแรก ๆ
จะชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุและอัตราการตั้งท องในโคไดดี และการวินิจฉัยการตั้งโคระยะแรกเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนม แตนาเสียดายที่ในปจจุบันยังไมมีการวินิจฉัยที่เปนไปความตองกร
ของเกษตรกรตองการ เนื่องจากขอจํากัด ทั้งความถูกตองแมนยํา ขั้นตอนของการบังคับใช และขอกําหนดสําหรับ
เครือ่ งมือที่ซับซอน
อยางไรก็ตามเทคนิคการตรวจการตั้งทองในโคโดยวิธีการคลําทางทวารหนักซึ่งเปนวิธีแบบดั้งเดิมนั้นยังคง
ใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจากมีความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ ทั้งความแมนยํา และความเร็วในการวินิจฉัย แตก็ยัง
ใชกันไมแพรหลายเพราะผูปฏิบัติงานที่ มีทักษะนอยเกินไป สําหรับที่จะสามารถทําการวินิจฉัยการตั้งทองดวยการ
คลําดวยมือหรืออัลตราซาวด ในหลายๆที่ได สวนการตรวจวินิจฉัยการตั้งทองในเลือดซึ่งเปนตัวเลือกที่เหมาะสม
สําหรับการวินิจฉัยการตั้งทอง ทั้งเรื่องความแมนยําในการวินิจฉัย ขั้นตนนั้นเปนสิ่งจําเป นสําหรับผูปฏิบัติงานสัตวที่
มีขนาดใหญที่สุด เทคนิคการตรวจการตั้งทองในโคที่มีอยูในปจจุบันนั้นมีหลากหลายวิธีสําหรับการวินิจฉัยการตั้ง
ทองระยะแรก ซึ่งในอนาคตคาดวายังจะมีการพัฒนาเทคนิคการตรวจการตั้งทองที่เหมาะสมและเกษตรกรสามารถ
ทําเองไดโดยวิธีไมซับซอน
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Influential Factors of Collaboration between Different Sectors and Disciplines in One
Health Surveillance System and Potential Benefits from Integration
Theethawat Uea-anuwong
Faculty of Veterinary Medicine, Western University,
Kanchanaburi, Thailand
Abstract
Recently, One Health concept has received much attention and has been applied to
many surveillance systems which integrate human, animal and environmental compartments.
Such system could provide more benefits compared to the conventional surveillance system.
However, it is not simple to develop and operate such system due to several potential factors.
This article identify various factors potentially affect this particular system in both positive and
negative directions retrieved from the prevailing surveillance systems. In conclusion, there are
two major groups of factors; beneficial factors originated internally or externally from the
working group as well as barriers; organizational and functional. Those factors are needed to be
considered when developing One Health surveillance system from local to national level.
Moreover, several One Health surveillance systems have proved the potential benefits from the
integration of human, animal and environmental compartments in the system.
Keywords : Integrated, Interdisciplinary, Intersectoral, One Health, Surveillance
Introduction
Nowadays there is an international consensus that highlights the necessity to develop an
integrated and systemic policy, across sectors and disciplines, in order to manage health issues
at the human-animal-environment interface. Indeed, the international community recognized
that the recent health crisis, caused by issues such as the highly pathogenic avian influenza
(HPAI) or Ebola highlighted that conventional surveillance system is inefficient to manage
health hazards with complex epidemiology involving several compartments; human, wildlife,
domestic animal and environment.
The collaboration promoted by international organizations including the World
Organization for Animal Health (OIE), Food and Agriculture Organization of the United
Nation (FAO) and World Health Organization (WHO) and supported by donors such as
World Bank (Note, 2010). Such paradigm has been defined as the One Health concept. This
concept can be defined as the collaborative efforts of multiple disciplines, working locally,
nationally, and globally to attain optimal health for people, animals and our environment
(L. J. King et al., 2008). Intersectoral and interdisciplinary approaches are strongly
encouraged, particularly in the field of health hazard surveillance at the interconnectedness
of human, animal and the environment.
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One Health surveillance describes the systematic collection, validation, analysis,
interpretation of data and dissemination of information collected on humans, animals and the
environment as a method to inform of decisions for more effective, evidence- and system-based
health interventions (Stärk et al., 2015).
Recently, many One Health surveillance systems have been developed in many
countries and contain interdisciplinary and intersectoral collaboration involving three major
compartments; human, animal and environment (Stärk et al., 2015 ; Uchtmann et al., 2015).
Such systems are certainly believed to have the potential to improve health-related outcomes
(Asokan & Asokan, 2016) and fulfill the knowledge gap of the complex health situation
emerging at animal-human-environment interface (Binot et al., 2015). Nevertheless, several
factors were not focused or less focused which had led to poor performance of the integrated
surveillance system. Therefore, it is critical to take into account the barriers and beneficial
factors in order to have an effective One Health surveillance program.
Barriers and beneficial factors of existing One Health surveillance system
Barriers are factors which obstruct or hamper the collaboration between distinct sectors
and organizations. They are from two major origins; organizational and functional origin.
Barriers from organizational origin are any characters specific to one organization or sector do
not fit and support the collaboration. While, barriers from functional origin mean actions or
components which are not fully developed to aid or ease the mechanisms of integrated
surveillance system (Table 1).
Beneficial factors are factors that induce or encourage the collaborative effort between
different sectors. They can be categorized into two main groups; internal and external beneficial
factors. Beneficial factors from internal origin are any actions of working group sustain or
support the collaboration. While, favoring factors from outside the working group; policy level
and other emergences, are categorized as beneficial factors from external origin (Table 2).
Table 1 Possible barriers of collaboration
disease surveillance system
Barriers from organizational origin
x Lack of appropriate budget
x Sectoral competition relate to external
funding
x Property and confidential data
of
comparability
between
x Lack
laboratory methods
x Inappropriate
sectoral
data
for
integration
x Lack of completeness of data
x Legal and ethical constraints

between different health-related sectors in
Barriers from functional origin
x Lack of joint database
x Lack of framework for intersectoral
collaboration
x Lack of intersectoral standardization
x Lack of intersectoral communication
x Insufficient intersectoral collaboration
x No operationalization of the intersectoral
approach at local level
x Lack of formal intersectoral agreement
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Table 2 Possible beneficial factors of collaboration between different health-related
sectors in disease surveillance system
Beneficial factors from external origin
Beneficial factors from internal origin
In the policy level
From other emergences
x Efficient and appropriate
communication to stimulate
intersectoral collaboration
x Appropriate framework design to
meet the expectation of different
sectors
x Existence of joint database
x clearly defined roles and
responsibilities amongst people in
the working group in every level of
intersectoral coordination

x Political
commitment
x Stakeholder
commitment
x Appropriate legal
framework
x Supervision of two
or more
compartments by
single authority
x Surveillance system
is a part of a boarder
One Health program

x Health crisis
inducing
collaborative effort
in surveillance
system
x Scientific evidence
of the efficiency of
using animal sentinel
or vector
surveillance to
protect human health

In fact, the One Health disease surveillance system is not new. Back to 1890 during
Soviet Era, the Soviet Anti-Plague System (AP system) was implemented. It was a huge
and unique network of facilities aiming at to control the not only disease caused by Yersinia
pestis as its name but also other deadly endemic diseases and to prevent the exotic
pathogens from outside the Soviet Union. Those target hazard included anthrax, brucellosis,
bubonic plague, Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF), and tularemia. Such effective
disease surveillance system was actually authorized by Soviet Biological Warfare
committee (Ouagrham-Gormley, Melikishvili, & Zilinskas, 2006) which favored the
collaboration of different disciplines from distinct sectors. However, it was stated that there
was in fact lack of intersectoral communication to ease the integration (McNamara,
Platonov, Elleman, & Gresham, 2013).
Between 1950 and 1989, there was a comprehensive surveillance system aiming at
the control and eradication of schistosomiasis in Guangxi, China. Its target compartments
were human, domestic animal (livestock) and environment (snails). A single and specific
multidisciplinary organization was established involving people from public health, animal
health, environment, finance and commerce sector (Sleigh, Jackson, Li, & Huang, 1998).
This is another successful integrated surveillance program supervised by a single
institution. However, it does not mean that such characteristic is always favoring the
collaboration as in the case of the Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring
and Research Program (DANMAP). Although it was mentioned that DANMAP was
supervised by a single authority which was beneficial to the collaboration, it was not in
reality (Queenan, Häsler, & Rushton, 2016).
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Actually, health crisis induced the collaborative effort and led to the establishment of a
complex national antimicrobial surveillance program named DANMAP in 1999 involving both
governmental sectors (public health, animal health, food safety, fishery, environment and
education) and private sectors (farmers, feed operators, food operators, private laboratories and
pharmaceutical industries). The same beneficial factors was also mentioned in the national
Colombian Integrated Program for Antimicrobial Resistance Surveillance or COIPARS in 2007
(Donado-Godoy et al., 2015). Another important factor which allowed DANMAP to be further
maintained was appropriate integrated design to meet the expectation of involved sectors and
organization (Hammerum & others, 2007).
In 2006, there was an establishment of the Integrated Salmonella Surveillance Program
of British Columbia, Canada. This was another example of national surveillance program
which mentioned multiple barriers toward the collaboration. It was run by three major sectors
including public health, animal health, academic and food safety. This program aimed at
sustaining intervention design, improving knowledge and understanding of salmonellosis and
monitoring disease occurrence and trend. Multiple disciplines; medicine, microbiology,
epidemiology and risk assessment, were included in this system. Several benefits emerged from
this collaborative program such as the improvement of risk mitigation measures, the
improvement of the epidemiological knowledge and the development of an integrated
surveillance framework that can be extended to other health events. The effective and
appropriate intersectoral communication as well as stakeholder commitments aid the
integration. Nevertheless, there are multiple barriers of this collaborative surveillance system.
For example the absence of validated methodology for the analysis of integrated surveillance
data, the constraints in ownership and confidentiality of data, the inappropriateness of sectoral
data for integration (secondary data collected with another objective), the lack of formal
intersectoral agreement on integrated surveillance and the lack of budget (Galanis, Parmley, &
De With, 2012; Vrbova et al., 2016).
In 2010, the government of Mongolia constructed the national intersectoral surveillance
of zoonotic diseases aimed at disease control and eradication, intervention efficacy assessment
early detection of health event and occurrence monitoring. Three target compartments were
human, domestic animal and wildlife. Inappropriate legal framework to maintain the
collaboration, ethical and legal constraints, sectoral competition for external funding, lack of
operationalization of the intersectoral approach at the local level were mentioned as barriers to
the integration this national One Healht surveillance program. However, one important benefit
was laboratory capacity building for intersectoral collaboration (Table 3) (Batsukh et al., 2012).
A large regional integrated program named EU Antibioresistance monitoring
programme included almost every member country of European Union. Such program
integrated multiple sectors; food safety, public health and animal health, aiming at
improving knowledge and understanding of antimicrobial resistance, supporting the
intervention design, preventing human transmission and monitoring trends and occurrence
of antimicrobial resistance. It seemed to be a successful program but there were various
barriers behind. Lack of comparability among laboratory methodologies of animal health,
public health and food safety sectors, lack of standardization and harmonization across
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sector and lack of representative of data were important barriers which needed to be solved
(European Centre for Disease Prevention and Control, European Food Safety Authority, &
European Medicines Agency, 2015).
In 2007, there were two local integrated rabies surveillance programs which mentioned
several beneficial factors to the collaboration. One was the surveillance of rabies in Bohol, the
Philippines which included governmental sectors (public health and animal health) and private
sectors (the owners of dogs and communities). This program aimed at human transmission
prevention, substantiate freedom, timely response and rapid control of such disease. It is
mentioned that several beneficial factors were this surveillance program was a part of a boarder
One Health program, stakeholders commitment, appropriate legal framework and appropriate
institutional organization (Lapiz et al., 2012). The other one was the surveillance of rabies in
Tamil Nadu, India which cited the same objectives as the previous one in the Philippines. This
program in India stated that its beneficial factors were clearly defined roles and responsibilities
amongst agencies in every level of intersectoral coordination and proper political commitment
for the collaboration (Abbas, Venkataramanan, Pathak, & Kakkar, 2011).
The final point to emphasize is that joint database seemed to be quite essential in order
to allow collaboration among sector possible. Various One Health disease surveillance program
mentioned that it was a beneficial factor and also barrier in case of inexistence. For example the
Armed Forces Health Surveillance Center, Division of Global Emerging Infections
Surveillance and Response System Operations (AFHSC-GEIS) (Witt et al., 2011), the
Salmonella data bank for routine surveillance in Brandenburg (Talaska, 1994) and the
surveillance of Campylobacter spp. in Switzerland (Babo Martins, Rushton, & StäRk, 2017).
Potential benefits from the integration of different health-related sectors and disciplines
in disease surveillance system (Table 3)
Table 3 List of potential benefits obtained from prevailing integrated surveillance system
Potential benefits from the integration
x Improvement of the cost-efficiency due to integration
x Intersectoral laboratory capacity building
x Better quality information support to research studies
x Improvement of the health situation
x Development of an integrated framework that can be applied to other health events
x Improvement of the risk mitigation measures and decision making
x Improvement of epidemiological knowledge
x Improvement of the surveillance performance due to integration
One of the best examples of One Health surveillance system is West Nile virus
surveillance in Italy which is a national governmental program run by single sector; public
health. This vector-borne disease surveillance system aimed at early detection of West Nile
viral infection, timely response, rapid control, human transmission prevention and supported the
intervention design. Several disciplines were included in this system such as veterinary,
medicine, entomology and epidemiology. Target compartments of the system involve human,
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domestic animal (horses and poultry), wildlife (wild birds) and environment (mosquitoes). This
comprehensive surveillance program proved various benefits from the collaborative efforts of
different sectors and disciplines such as the improvement of epidemiological knowledge in such
complex disease the development of an integrated surveillance framework that could be applied
to survey other health events. Although it seemed to be the best integrated surveillance system,
insufficient intersectoral collaboration was a major barrier of this integrated surveillance
program (Rizzo et al., 2016).
Another point to highlight is that economic is one of the most critical component to be
evaluated for every integrated surveillance program. The West Nile virus integrated
surveillance system in the Emilia-Romagna region (Angelini et al., 2010) and the surveillance
of Campylobacter spp. in Switzerland had proved there was an improvement of the costefficiency due to the integrated approach. Moreover, such collaboration improved risk
mitigation measure and decision making as well as improved health situation caused by
Campylobacter spp. (Babo Martins et al., 2017).
Other potential benefit such as the improvement of risk mitigation measures and the
improvement of the health situation were mentioned in both the Integrated Salmonella
Surveillance Programme (Galanis et al., 2012) and DANMAP (Hammerum & others, 2007).
Many integrated surveillance proved the improvement of their capacities due to integration
such as the surveillance of rabies in Tamil Nadu (India) (Abbas et al., 2011).
Education and research institutions could obtain the benefits from the integration as
proved by numbers of One Health surveillance program such as the surveillance of Avian
influenza in Taiwan (King et al., 2001), the electronic integrated disease surveillance system
and pathogen asset control system (Wahl, Burdakov, Oukharov, & Zhilokov, 2012)
Conclusion
In conclusion, this article explain that there are several influential factors which are
important to put into account in both authority level and working group level in order to allow
the One Health surveillance system become possible. Although the integration of different
sectors and disciplines had been proved for the potential benefits, it does not always result in
benefits. Therefore, it is needed to be well planned considering every factor which are described
in this article and carefully evaluate the system to be able to truly mention that it is ‘worth’ to
combine other sectors and discipline in the One Health surveillance system.
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ภาวะโลหิตจางในโค
Bovine Anemia

ผูวิจัย

นิติพล ศรีออนรอด
สาขาวิชาสูติศาสตร ศัลยศาสตรและอายุรศาสตรทางสัตวแพทย
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี
ณัฐกานต ทิพมอม
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและสัตวแพทยสาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี

บทคัดยอ
การประเมินผลการนับจํานวนเม็ดเลือดแดงในโคทางหองปฏิบัติการ เปนอีกสวนที่มีความสําคัญในการ
ชวยใหสัตวแพทยทํ าการวิ นิจ ฉัย เพื่ อที่จะหาสาเหตุของโรคในโค ในบางกรณี การนับ จํา นวนเม็ ดเลื อดแดง
สามารถใชเปนเครื่องมือในการพยากรณโรค และชวยใหสัตวแพทย และเกษตรกรทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับตัว
สัตว ทําใหสามารถวางแผนการจัดการไดอยางทันทวงที บทความนี้ไดเรียบเรียง วิธีการเก็บตัวอยางเลือด เพื่อ
จัดสงมายังหองปฏิบัติการ รวมถึงการแปลผลการนับจํานวนเม็ดเลือดแดง และการพยากรณโรคสัตวปวยดวยภาวะ
โลหิตจางในโค เพื่อใหสัตวแพทย เกษตรกร และผูที่สนใจอาน ใชประกอบการวินิจฉัยโคที่ปวยดวยภาวะโลหิต
จางได
คําสําคัญ : โคโลหิตจาง โลหิตวิทยา
Abstract
The bovine complete blood cell count (CBC) were evaluated by laboratory can be an
important of the physical examination and diagnostics. The result in the CBC becoming an
important tool in management of bovine medical cases. This article reviews sample
collection, storage, and interpretation guidelines for the anemia, focusing on the bovine
species.
Key Word : Bovine, Cattle, Anemia, Hematology

การตรวจทางโลหิตวิทยา (Hematology) เปนประโยชนในการวินิจฉัยโรค สามารถบงบอกถึงชนิดของ
ภาวะโลหิตจาง เพื่อที่จะใชในการสาเหตุที่แนชัดตอไป การตรวจทางโลหิตวิทยาเปนวิธีการตรวจที่เรียบงาย อีกทั้ง
ยังมีราคาถูก เปนที่นิยม เพื่อใชแนวทางในการพิจารณาในการตรวจทางหองปฏิบัติการเปนลําดับแรก สามารถ
แยกไดวาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นนั้น มาจากภาวะทุวโภชนา เกิดจากการติดเชื้อ หรือไมไดเกิดจากการติดเชื้อ ใน
ระบบตาง ๆ (systemic diseases) (Meredyth et al., 2007) นอกจากนี้ ยังสามารถใชขอมูลทางโลหิตวิทยาเปน
คาที่ใชในการเฝาระวังการเกิดโรค หรือการพยากรณโรคตอไปในอนาคตไดอีกดวย (Leonie et al., 2014)
การเจาะเก็บตัวอยางเลือด (Collection of blood) มีความจําเปนที่ตองคํานึงถึงความถูกต องและ
วิธีการเก็บตัวอยางเลือด เพราะการเก็บตัวอยางเลือดที่ไมเหมาะสมมักสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลลเม็ด
เลือด (in vitro cellular changes) และเพื่อปองกันการแปรผล หรือการวิเคราะหผลที่ผิดไปของนักพยาธิวิทยา
(Meredyth et al., 2007) ตําแหนงที่มักใชในการเจาะเก็บเลือดในโค เชน หลอดเลือดดําบริเวณคอ (external
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jugular vein) (ภาพที่ 1ก) หรือหลอดเลือดดําบริเวณโคนหาง (middle caudal coccygeal vein) (ภาพที่ 1ข)
(Thomas et al., 2008) ซึ่งเปนตําแหนงที่งายและไดรับความนิยมในการเก็บตัวอยางเลือดในโคมากที่สุด (Hanie
E.A., 2006) อยางไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการเก็บตัวอยางเลือดจากหลอดเลือดขางเตานม (subcutaneous
abdominal milk vein) เพราะอาจทําใหเกิดกอนเลือดขัง (hematoma) ได และโนมนําใหเกิดเปนกอนฝ
(abscess) ไดอีกดวย (Meredyth et al., 2007)

ภาพที่ 1 (ก) แสดงการเจาะเพือ่ เก็บตัวอยางเลือดที่หลอดเลือดดําบริเวณคอ external jugular vein
(ข) แสดงการเจาะเพื่อเก็บตัวอยางเลือดที่หลอดเลือดดําบริเวณโคนหาง middle caudal coccygeal vein
ที่มา: Thomas et al., 2008
การเจาะเก็บตัวอยางเลือด ควรกระทําในขณะที่สัตวอยูนิ่ง ในระยะพัก ไมแสดงอาการตื่นเตน หรือ
หวาดกลั ว เพื่ อป องกั น หรื อลดการเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางโลหิ ต วิ ท ยา ที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของ
epinephrine นอกจากนี้ควรเก็บตัวอยางเลือดกอนการใหอาหารสัตว เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะที่มีไขมันมากในกระแส
เลือดที่เกิดขึ้นจากการกินอาหาร (postprandial lipemia) หลอดสําหรับเก็บตัวอยางเลือดที่ดี จําเปนตองเจาะ
เลือดตามปริมาตรที่ระบุไว เพื่อใหเหมาะสมกับสารปองกันการแข็งตัวของเลือดที่ถูกบรรจุไวในหลอดสําหรับเก็บ
ตัวอยางเลือด การใชอุปกรณสําหรับเจาะเก็บเลือด ควรใชอุปกรณชนิดที่ใชแลวทิ้ง (disposable syringe) (ภาพที่
2) เมื่อใสเลือดลงไปในหลอดเก็บเลือดแลวตองผสมเลือดและสารปองกันการแข็งตัวของเลือด ใหเขากันดี โดยการ
หมุนหลอดเก็บเลือดบนฝามือ หรือปดฝาขวด แลวพลิกไปมาหลาย ๆ รอบอยางชา ๆ เพื่อปองกันการแตกของเม็ด
เลือดที่เกิดจากการเขยาที่รุนแรง (Chaleow Salakij., 2005b) เมื่อเจาะเลือดออกจากรางกายสัตวแลว เลือดจะ
แข็งตัวเปนลิ่มเลือด (blood clot) แลวลิ่มเลือดจะหดตัวบีบซีรัม (serum) ออกมา ซึ่งซีรัมที่ไดนี้เหมาะกับการ
ตรวจทางเคมีคลินิก (clinical chemistry) แตเลือดที่จะใชในการตรวจเลือดจะตองไมแข็งตัว จึงจําเปนตองใสสาร
ปองกันการแข็งตัวของเลือด คือ EDTA (Ethylene Diamine Tetra-Acetic acid: Lavender-top tube) (ภาพที่
2) เปนเกลือไดโซเดียม หรือไดโปแตสเซียมของกรดเอทิลีนไดเอมินเตตระอะเซติก ซึ่งยับยั้งการแข็งตัวของเลือด
เหมาะสมกับการตรวจเลือด เพราะปองกันการแข็งตัวของเลือดไดอยางสมบูรณ โดยมีผลตอเม็ดเลือดทุกชนิดนอย
มาก (Glade Weiser., 2012) การสงตัวอยางเลือด หรือการตรวจเลือดควรทําทันที ภายหลังจากที่เจาะเก็บ
ตัวอยางเลือดออกจากตัวสัตว แตถาจําเปนไมสามารถสงเลือดไปยังหองปฏิบัติการไดทันถวงที ควรเก็บรักษา
ตัวอยางเลือดไวในตูเย็น หรือกระติกรักษาอุณหภูมิ และควรสงตัวอยางเลือดตรวจภายใน 1 วัน (12-24 ชั่วโมง)
และกอนทําการตรวจเลือดในหองปฏิบัติการควรที่จะผสมเลือดใหเขากันดีกอน โดยทําการเขยาอยางเบามือ เพื่อ
ปองกันการทําใหเม็ดเลือดแดงแตก (Chaleow Salakij., 2005b)
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ภาพที่ 2 แสดงหลอดเก็บตัวอยางเลือดชนิดใสสารปองกันการแข็งตัวของเลือด
และอุปกรณสําหรับเจาะเก็บตัวอยางเลือดในโค
การแปลผลเม็ดเลือดแดงทางหองปฏิบัติการ (Laboratory Interpretation of Erythrocyte) ประกอบ
ไปดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ คือ ผลคาเม็ดเลือดแดงอัดแนน (packed cell volume; PCV) คาความเขม
ของฮีโมโกลบิน (hemoglobin concentration; Hb) และจํานวนเม็ดเลือดแดง (red blood cells count; RBC)
โดยแตละคาสามารถแปลผลในรายละเอียดที่แตกตางกัน (Chaleow Salakij., 2005c)
คาเม็ดเลือดแดงอัดแนน (PCV) หรือฮีมาโตคริต (Hematocrit; Ht หรือ HCT) เปนการตรวจหาคาเม็ด
เลือดแดงที่อัดแนนกัน ดวยวีธีการปนโดยใชเครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดไมโคร (microcentrifuge) ซึ่งมีความแมนยํา
ใหผลที่มีความผิดพลาด ±1% ซึ่งถือวามีความเที่ยงตรง (ภาพที่ 3) (Charles W Brockus., 2011)
คาความเขมขนของฮีโมโกลบิน (Hb) สามารถตรวจดวยวิธี cyanmethemoglobin ซึ่งใหผลที่แมนยํา
±5% (Charles W Brockus., 2011) ความเขมขนของ Hb เปนตัวบงชี้ถึงกําลังความสามารถในการขนสง
ออกซิเจน (oxygen transport capacity) ถาเม็ดเลือดแดงมีขนาดปกติแลว คาความเขมขนของระดับฮีโมโกลบิน
จะประมาณ 1 ใน 3 ของคา PCV (Chaleow Salakij., 2005c)

ภาพที่ 3 (ก) แสดงการเปรียบเทียบคาเม็ดเลือดแดงอัดแนน (packed cell volume, PCV)
ในโคแถวบนแสดงใหเห็นถึงคา PCV ในโคปกติ แถวลางแสดงใหเห็นถึงคา PCV ในโคที่ปวยดวยโรค Babesiosis
(ข) แสดงวิธีการตรวจและการแปลผลคาเม็ดเลือดแดงอัดแนน (PCV) ในโค
จํ า นวนเม็ ด เลื อ ดแดง (RBC) การนั บ เม็ ด เลื อ ดแดงด ว ยวิ ธี hemocytometer โดยใช counting
chamber จะใหคาที่ผิดพลาด (error) ไดมากกวาการใชเครื่องนับเซลลอัตโนมัติ (hemacytometer-derived
RBC counts) (Chaleow Salakij., 2005c) ซึ่งสามารถใหคาที่แมนยํา และมีความแนนนอนกวาการนับเม็ดเลือด
แดงดวยวิธี hemocytometer แตเครื่องนับเซลลอัตโนมัติก็มีขอจํากัดในการตรวจนับจํานวนเม็ดเลือดแดงของ
สัตวปก (Charles W Brockus., 2011)
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ตารางที่ 1 แสดงพิสัยคาอางอิงปกติ (คาเฉลี่ย) ของเม็ดเลือดแดงในโค
(Haematology Reference Values in Cattle; Conventional Units)
PCV (%) Hemoglobin (g/dL) RBC (106/μL) MCV (fL)
35±11
11±3
7.5±2.5
52±12
ที่มา: Radostits et al., 2000

MCHC (g/dL)
33±3

MCH (pg)
14±3

ภาวะโลหิตจาง หรือ anemia คือภาวะที่มีคา PCV คา Hb คา RBC ต่ํากวาคาปกติ (ตารางที่ 1) เปนภาวะ
ที่พบไดบอย สวนใหญเปนผลมาจากโรคอื่น ๆ รวมดวย ในบางครั้งสัตวแพทยสามารถตรวจ วินิฉัยภาวะดังกลาวได
จากการตรวจรางกายเบื้องตน และการซักประวัติจากเจาของสัตวปวย หรือจากเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เมื่อสัตวแพทย
ตรวจพบภาวะโลหิตจาง ควรทําการวินิจฉัยแยกชนิดของภาวะโลหิตจาง (classification of anemia) เพื่อใหทราบ
ถึงพยาธิสภาพของโรค (pathogenesis) เพื่อสาเหตุของภาวะโลหิตจาง (Chaleow Salakij., 2005a)
ภาวะโลหิตจาง หรือ anemia คือภาวะที่มีคา PCV คา Hb คา RBC ต่ํากวาคาปกติ (ตารางที่ 1) เปนภาวะ
ที่พบไดบอย สวนใหญเปนผลมาจากโรคอื่น ๆ รวมดวย ในบางครั้งสัตวแพทยสามารถตรวจ วินิฉัยภาวะดังกลาวได
จากการตรวจรางกายเบื้องตน และการซักประวัติจากเจาของสัตวปวย หรือจากเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เมื่อสัตวแพทย
ตรวจพบภาวะโลหิตจาง ควรทําการวินิจฉัยแยกชนิดของภาวะโลหิตจาง (classification of anemia) เพื่อใหทราบ
ถึงพยาธิสภาพของโรค (pathogenesis) เพื่อสาเหตุของภาวะโลหิตจาง (Chaleow Salakij., 2005a)

ภาพที่ 4 แสดงภาวะเหลือง (icterus) ที่เยื่อเมือกบริเวณเยื่อตาขาว
(Icteric conjunctival mucous membranes)
ที่มา: Saritha et al., 2016
การซักประวัติสัตวปวย ควรทําการถามประวัติเกี่ยวกับ ชนิดของยาที่สัตวไดรับในชวงเวลากอนหนานั้น
การไดรับโอกาสหรือการสัมผัสกับสารเคมีหรือพืชที่มีพิษ ประวัติการเจ็บปวยของสัตวในคอกเดียวกัน ประวัติการ
ไดรับนมน้ําเหลืองในลูกสัตว รวมไปถึงอายุของสัตวปวย
การตรวจรางกายสัตวปวย ควรคํานึงถึงอาการทางคลินิกที่เกี่ยวของกับภาวะโลหิตจาง อาทิเชน เยื่อ
เมือกซีด (pale mucous membrane) (ภาพที่ 4) ออนแรง (weakness) ออนเปลี้ยเพลียแรง (loss of stamina)
เหนื่ อ ยง า ย (exercise intolerance) หั ว ใจเต น เร็ ว (tachycardia) หายใจหอบ (polypnea) หนาวสั่ น
(hypersensitivity to clod) หัวใจเตนผิดจังหวะ (Arrhythmia) ช็อก (shock) บางกรณีอาจพบภาวะเหลือง
(icterus) (ภาพที่ 5) (Mary Anna Thrall., 2012a) หากพบวาภาวะโลหิตจางของสัตวปวย คอย ๆ เกิดขึ้น ทําให
สัตวปวยปรับตัวได อาจพบวา ไมพบอาการทางคลินิกที่ผิดปกติ หรือสัตวแสดงอาการปวยของภาวะโลหิตจางไดไม
ชัดเจน (Chaleow Salakij., 2005a)
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ภาพที่ 5 แสดงภาวะเหลือง (icterus) ที่เยื่อเมือกบริเวณชองคลอด
(Icteric vaginal mucous membranes)
ที่มา: Saritha et al., 2016
การประเมินความรุนแรงของภาวะโลหิตจางในหองปฏิบัติการ มีความสําคัญในการชวยการวินิจฉัย หาก
พบภาวะโลหิตจางเล็กขั้นนอย (mild) ทําใหสามารถตัดสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลหิตจางขั้นรุนแรง (severe)
ออกไปได หรือในบางกรณีที่มีการอักเสบขั้นรุนแรง มีเนื้องอก จะมีภาวะโลหิตจางที่ไมรุนแรง ก็ควรแกไขที่ปญหา
การอักเสบหรือเนื้องอกกอน แลวภาวะโลหิตจางจะคอย ๆ ดีขึ้นตามลําดับ แตในบางกรณีที่เกิดภาวะโลหิตจางขั้น
รุนแรง มีความจําเปนตองรีบหาสาเหตุและทําการรักษาภาวะโลหิ ตจางกอน (Chaleow Salakij., 2005a) การ
ประเมินความรุนแรงของภาวะโลหิตจาง แบงออกไดเปน 4 ระดับ โดยยึดเกณฑของ PCV เปนหลัก และสามารถ
แบงระดับดังกลาวไดดังนี้ คือ ออน ปานกลาง รุนแรง และรุนแรงมาก ดังตารางที่ 2 (Tvedten et al., 2000)
ตารางที่ 2 แสดงการแบงระดับความรุนแรงของภาวะโลหิตจางในสัตวเคี้ยวเอื้องโดยยึดเกณฑของ PCV เปนหลัก
ออน
20-26
ปานกลาง
14-19
รุนแรง
10-13
รุนแรงมาก
<10
ที่มา: Tvedten et al., 2000
สาเหตุโดยทั่วไปที่ทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญ ๆ ดังนี้ Blood loss
anemia, Blood destruction/hemolysis, Decrease/ineffective production (Chaleow Salakij., 2005a)
โดยในแตละกลุมประกอบไปดวยสาเหตุดังตอไปนี้
Blood loss anemia: ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (coagulopathies) เลือดกําเดาไหล
(epistaxis) เลือดออกในกระเพาะอาหาร ความผิดปกติของเกล็ดเลือด (platelet disorders) มามแตก (splenic
ruptures) บาดเจ็บหรือไดรับการผาตัด (trauma/ surgery)
Blood destruction/hemolysis: โรคทางภูมิคุมกัน (Immune-mediated diseases) เศษชิ้นสวนเม็ด
เลือดแดง (fragmentation) การติดเชื้อ (infection) ความผิดปกติในเม็ดเลือดแดง (intrinsic RBC defects) การ
ไดรับสารพิษ (toxicities)
Decrease/ineffective production: โลหิตจางจากโรคที่มีการอักเสบ (anemia of inflame-matory
diseases) โลหิตจางจากไขกระดูกที่ไมทํางานหรือทํางานลดลง (aplastic/ hypoplastic anemia) โรคทางเมตา
โบลิซึมหรือระบบตอมไรทอ (metabolic/ endocrine disease) โรคเนื้องอก (tumor) โลหิตจางจากการขาด
สารอาหาร (nutritional deficiency anemia) (Chaleow Salakij., 2005a; Mary Anna Thrall., 2012a)
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



อาการทางคลินิกที่ไดจากการตรวจรางกายสัตวทั่วไป ที่บงชี้วาอาจจะเกิดภาวะโลหิตจาง แบงออกเปน 2
สวน คือ อาการทางคลินิกที่บงชี้ถึงมีการสูญเสียเลือด เชน การอาเจียนเปนเลือด (Hematemesis) เลือดกําเดา
ไหล (epistaxis) จุ ดเลื อดออกขนาดเล็ ก (petechiae) จุ ด เลื อดออกขนาดใหญ (ecchymosis) เลื อดออกใน
อุจจาระ (melena) เลือดออกที่ใตผิวหนัง (hematoma) เลือดออกในขอ (hemarthrosis) เปนตน ในสวนของ
อาการทางคลินิกที่บงชี้ถึงการมีภาวะโลหิตจางจากการแตกของเม็ดเลือดแดง เชน ดีซาน (jaundice) มีฮีโมโกลบิน
ในเลื อด (hemoglobinemia) มี ฮี โมโกลบิ นในป สสาวะ (hemoglobinuria) ม ามโต (splenomegaly) (Mary
Anna Thrall., 2012a)
การจําแนกหรือแยกชนิดของภาวะโลหิตจาง (Classification of anemia) ควรแยกชนิดของโลหิตจาง
เพื่อชวยในการวินิจฉัยและรักษาโรคสัตวปวย ซึ่งแบงออกไดดังนี้ แยกตามขนาดของเม็ดลือดแดง ความเขมขนของ
ฮีโมโกลบิน (MCV และ MCHC) แยกตามการตอบสนองของไขกระดูก (according to bone marrow
response) และแยกตามการดําเนินไปของโรค (pathophysiologic mechanism) ซึ่งการแยกตามการสนองของ
ไขกระดูกสามารถแบงได 2 ประเภทคือ ภาวะโลหิตจางที่มีการตอบสนองจากไขกระดูก (regenerative anemia)
และภาวะโลหิตจางที่ไมมีการตอบสนองจากไขกระดูก (nonregenerative anemia) นอกจากนี้การแยกตามการ
ดําเนินไปของโรคสามารถแบงไดอีก 3 ประเภท คือ ภาวะโลหิตจางจากการสูญเสียเม็ดเลือดแดง (hemorrhagic
anemia) ภาวะโลหิตจางจากการเพิ่มการทําลายเม็ดเลือดแดง (hemolytic anemia) และกระบวนการสรางเม็ด
เลือดแดงลด (defective erythropoiesis) (Chaleow Salakij., 2005a)
ภาวะโลหิตจางที่มีการไมตอบสนองจากไขกระดูก (Nonregenerative Anemia) หรือภาวะโลหิตจางที่
เกิดจากการสรางเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ (anemia from defective erythropoiesis) ซึ่งเกิดจากการที่ไขกระดูก
มีความผิดปกติไมสามารถคงหนาที่การสรางเม็ดเลือดแดงได โดยจะมีระยะเวลาในการปวยที่มีระยะเวลาที่ยาวนาน
และไมทราบวาเกิดผิดปกติขึ้นตั้งแตเมื่อไหร การแยกชนิดของภาวะโลหิตจางที่ไมมีการตอบสนองของไขกระดูก
สามารถแบงได 4 ชนิด ดังนี้
Normocytic-normochromic anemia with neutrophilia โดยสามารถพบไดในสั ตว ที่ขาด
erythropoietin; EPO ในสัตวที่มีอาการปวยเรื้อรัง เกิดความผิดปกติของตอมไรทอ ในสัตวที่พบภาวะ Pure red
cell aplasia แลพภาวะโลหิตจางที่ไมทราบกลไก เชน การติดพยาธิที่ไมดูกเลือดในโคและแกะ (Trichostrongyle)
โรคตับ และการขาดวิตามินอี
Normocytic-normochromic anemia with neutropenia โดยสามารถพบไดในภาวะ Myeloaplasia
ซึ่งเปนโรคของไขกระดูกที่มีเซลลทุกชนิดลดลง (pancytonia) โดยสาเหตุอาจเกิดจาก ยา สารเคมี พืชบางชนิด
การฉายรังสี หรือเคมีบําบัด รวมไปถึงความเปนพิษของเอสโตรเจน เปนตน ในสวนของภาวะ Myelophthisic
anemia เกิดจากการที่ไขกระดูกถูกแทนที่ดวยเซลลที่ผิดปกติ เชน hematopoietic malignancy, leukemia,
osteosclerosis, diffuse granulomatous osteomyelitis, มะเร็งที่กระจายไปยังไขกระดูก และในสวนของ
ภาวะโลหิตจางจากการติดเชื้อ (infectious anemia) สามารถพบไดในกรณีที่เปนโรค Ehrlichiosis ซึ่งทําใหเกิด
จํานวนเซลลเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดลดลง (pancytopenia)
Microcytic-hypochromic anemia โดยสามารถพบไดในกรณีที่เกิดการขาดธาตุเหล็ก (Kenneth et
al., 2011) ขาดวิตามิน B6 ขาดธาตุทองแดง (Watson et al., 2000) ซึ่งสาเหตุของการขาดธาตุเหล็กที่พบบอย
ที่สุดคือการเสียเลือดเรื้อรัง สวนการขาดธาตุเหล็กเนื้องจากไดรับไมเพียงพอจากอาหาร พบไดในลูกสัตวที่กําลัง
เจริญเติบโต หรือไดรับนมเพียงอยางเดียว
Macrocytic-normochromic anemia ในสวนของไขกระดูกที่มีการสรางเม็ดเลือดแดงมากแบบนี้พบได
ในกรณีที่ขาดธาตุโคบอลต ในโคที่ถูกเลี้ยงในแปลงหญาที่ขาดธาตุโคบอลต (Watson et al., 2000) ซึ่งมีความ
จําเปนตอแบคทีเรียในกระเพาะรูเมน เพื่อใชในการสังเคราะหโคบาลามิน ทําใหเกิดภาวะทุวโภชนาการซึ่งมีสวนใน
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การสงผลใหเกิดภาวะโลหิตจางไดเชนกัน และความผิดปกติทางกรรมพันธุในลูกโคพันธุ polled Hereford
(Kenneth et al., 2011) ที่ เปนโรคทางกรรมพั นธุ ที่มี การสรางเม็ ดเลื อดแดงที่ ผิ ดปกติ (congenital
dyserytropoiesis) โดยจะมีการสรางเม็ดเลือดแดงอยางไมมีประสิทธิภาพ (ineffective erythropoiesis) (Mary
Anna Thrall., 2012b)
ภาวะโลหิตจางที่มีการตอบสนองจากไขกระดูก (Regenerative Anemia) ประกอบไปดวยภาวะโลหิต
จางจากการสูญเสียเลือด (blood loss anemia) และภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก (hemolytic anemia)
(Mary Anna Thrall., 2012c)
ภาวะโลหิตจางจากการสูญเสียเลือด สามารถแบงออกได 2 แบบ คือแบบเฉียบพลัน (acute blood
loss) และแบบเรื้อรัง (chronic blood loss) อาการทางคลินิกที่มีลักษณะเฉพาะของภาวะโลหิตจางจากการ
สูญเสียเลือดแบบเฉียบพลันโดยทั่วไปจะพบบริเวณที่เลือดออก แตอาจหาไมพบจุดเลือดออก ถาหากผลการตรวจ
นับเม็ดเลือดทางหองปฏิบัติการบงชี้วาพบภาวะโลหิตจางจากการสูญเสียเลือด แตไมพบจุดเลือดออก สัตวแพทย
ควรคํานึงถึงภาวะการมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร โดยมีสาเหตุของการสูญเสียเลือดมักพบในกรณีที่มีเกล็ด
เลือดต่ําและมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (abnormal clotting) อาการทางคลินิกอื่น ๆ จะแปลผันไป
พรอมกับจํานวนเลือดที่เสียไป รวมไปถึงระยะเวลาและตําแหนงที่เลือดออก ในสวนของอาการทางคลินิกที่มี
ลักษณะเฉพาะของภาวะโลหิตจางจากการสูญเสียเลือดแบบเรื้อรังจะดําเนินไปอยางชา ๆ จึงไมเกิดภาวะช็อคจาก
ความดันต่ํา (hypovolemic shock) คาเม็ดเลือดจะต่ํามาก กอนที่จะแสดงอาการของภาวะโลหิตจางใหเห็น
เนื่องจากตัวสัตวจะมีการปรับตัวตอภาวะของโรค
อาการทางคลินิ กที่ มีลั กษณะเฉพาะของภาวะโลหิตจางจากการแตกของเม็ ดเลือดแดง (hemolytic
anemia) จะแปรผันไปตามความรุนแรงของภาวะโลหิตจาง ไมพบบริเวณที่มีเลือดออก อาจพบภาวะดีซานได ใน
กรณีที่เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดงในเสนเลือดจะพบฮีโมโกลบินในปสสาวะ หรือพบฮีโมโกลบินในพลาสมา
เพิ่มขึ้น (hemoglobinemia)
ภาวะโลหิตจางในโค (Bovine Anemia) เปนความผิดปกติที่เกิดขึ้นในการตรวจตัวอยางเลือดทางโลหิต
วิทยาในหองปฏิบัติการ ซึ่งพบวาจะมีคา PCV ที่นอยกวา 24% คา RBC นอยกวา 5x106 cells/mL คา Hb นอย
กวา 8 g/dL (Cole et al., 1997) อาการทางคลินิกที่ไดจากการตรวจรางกายโค ที่สอดคลองกับภาวะโลหิตจาง
ได แก สี เยื่ อเมื อกซี ด (pale mucous membranes) อ อนเพลี ย (weakness) เหนื่ อ ยง า ย (exercise
intolerance) พฤติกรรมซึมเศรา (mental depression) พฤติกรรมกาวราว (aggression) (Meredyth et al.,
2007) โดยมีสาเหตุที่จําเพาะเจาะจงของโรคโลหิตจางในโค ดังนี้
Regenerative anemia
Hemorrhage/whole blood loss
Internal-whole blood into a body cavity: Hemoabdomen, hemo-thorax erosion of
vessel by absecess or neoplasia, rupture of middle uterine artery
External-whole blood exits the body: Abomasal ulcers, Parasites-Haemonchus, sucking
lice, Hemorrhagic enteritis, Caudal vena cava syndrome, External trauma
Hemolysis
RBC parasite: Anaplasma spp, Babesia spp, Mycoplasma spp.
Bacterial: Clostridium haemolyticum and Leptospira spp.
Toxins: copper, onion, Brassica spp, red maple leaves, water intoxication
Deficiencies: phosphorus (post parturient hemoglobinuria)
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Nonregenerative anemia
Anemia of inflammatory diseases (chronic)
Gastrointestinal disorders: Lymphosarcoma, Chronic bovine viral diarrhea virus (BVDV)
infection, Johne’s disease
Chronic abscess
Hepatic diseases: Liver abscesses
Endocrine diseases
Anemia of chronic renal failure
Nutrient deficiencies: Iron, Copper, Cobalt
Intrinsic bone marrow disease
Breacken fern toxicity, Myelofibrosis, Myelophthisis
เมื่อกลาวไดโดยสรุปคือ การแปลผลเม็ดเลือดแดงทางหองปฏิบัติการนั้นสามารถที่จะใหขอมูลพื้นฐาน
มากมายในการใชเปนเครื่องชวยใหสัตวแพทยทํางานวินิจฉัยสัตวปวยได เชน การประเมินผลความผิดปกติทาง
สัณฐานวิทยา (morphologic abnormalities) การตรวจพยาธิในเม็ดเลือด (hemoparasite) การนับเซลลเม็ด
เลือด ซึ่งสามารถทําไดโดย human counting ได แตอยางไรก็ดีผลการนับเม็ดเลือกทางหองปฏิบัติการ ควร
ไดรับการยืนยัน จากการตรวจดวยเครื่องนับเซลลอัตโนมัติ (hemacytometer-derived RBC counts)
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การสอบสวนโรคปากและเทาเปอยในสัตวเคี้ยวเอื้องในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรคระบาด
Outbreak investigation of foot and mouth disease in Ruminant at risk area

สพ.ญ.ปาณิศา หนูอุไร
คณะ สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย เวสเทิรน วิทยาเขตกาญจนบุรี

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การสอบสวนทางระบาดวิทยาเปนการคนหาขอเท็จจริงของเหตุการณการระบาด ซึ่งมีการรวบรวมขอมูล
เพื่ออธิบายรายละเอียดของปญหา โดยการสอบสวนโรคมีวัตถุประสงคเพื่อ คนหาสาเหตุ ยืนยันการระบาดของโรค
ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและหาปจจัยเสี่ยงเพื่อนําไปสูการควบคุมปองกันไมใหเกิดการแพรระบาด โรคปาก
และเทาเปอย ( Foot and Mouth Disease, FMD ) เปนโรคระบาดสําคัญในสัตวกีบคู สัตวปวยมักแสดงอาการขา
เจ็บ น้ําลายไหลยืด มีแผลหรือตุมที่บริเวณปาก จมูก ไรกีบ และเตานมที่สําคัญ ทําใหสงผลกระทบตอเศรษฐกิจทาง
ปศุสัตวในวงกวาง ดังนั้นจึงตองมีการเฝาระวังและเรงสอบสวนการระบาดในพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ควรทําการคนหา
สัตวปวยเพิ่มเติมรอบจุดเกิดโรค และสัมภาษณเกษตรกรในพื้นที่ดังกลาวโดยใชแบบสอบถาม พรอมทั้งเก็บตัวอยาง
ชิ้นเนื้อสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยัน และควรเนนใหเกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและความสําคัญของโรคเพื่อปองกันการระบาดอยางยั่งยืน
คําสําคัญ : สอบสวนโรค, โรคปากและเทาเปอย, สัตวเคี้ยวเอื้อง
Abstract
Outbreak investigations, an important and challenging component of epidemiology and
public health, can help identify the source of ongoing outbreaks. The investigation have
objective for disease confirmation, explanation to characterize of outbreak and risk factors of
the disease to distribution for prevent additional cases. Foot and mouth is a highly contagious
virus disease of animals as definition of patient showed signs of lamness salivation with ulcers
vesicle around the mouth, nose or hooves that effect to economic loss. However,
Epidemiological surveillance is importance that in the active case finding will perform from the
outbreak area by using semi-structure questionnaire. Disease confirmation will do by
laboratory. Therefore, it should be emphasize the knowledge about the disease and importance
of biosecurity in order to prevent the outbreak area.
Keyword: Outbreak investigation, Foot and mouth disease, Ruminant

บทนํา
โรคปากและเทาเปอย (Foot and Mouth Disease: FMD) เปนโรคที่สําคัญในสัตวปศุสัตว เนื่องจากเปน
โรคระบาดในสัตวที่ปรากฏในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวป พ.ศ. 2499 (กรมปศุสัตว, 2557) ซึ่ง
สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจปศุสัตวของประเทศไทยในวงกวาง เนื่องจากไมสามารถสงออกสัตวมีชีวิต, เนื้อสัตว
หรือผลิตภัณฑจากสัตวโดยเฉพาะสัตวกีบคู ทั้งที่เปนสัตวเลี้ยงและสัตวปา ไดแก โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เปนตน
ไปยังประเทศที่ปลอดโรคได (เทิดศักดิ์ และคณะ, 2556) โรคปากเทาเปอยสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรง
และสามารถติดตอไดอยางรวดเร็วผานทางการกิน การหายใจ การสัมผัส เปน ตน และพบการระบาดแพรกระจาย
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อยูทั่วโลก (Foot and Mouth Disease Control Strategy for Great Britain, 2011) ประเทศไทยยังคงพบการ
ระบาดของโรคอยูในหลายพื้นที่ ในตางประเทศไดมีการนําเขาเนื้อและผลิตภัณฑจากสัตวกีบคูจากประเทศที่มีการ
ระบาดของโรคนี้ ทําใหมีความเสี่ยงไดรับเชื้อไวรัสไปกับเนื้อและผลิตภัณฑนั้นไปยังประเทศผูนําเขาได เนื่องจากเชื้อ
ไวรัสปากเทาเปอยมีความสามารถในการแพรกระจายไดงายและรวดเร็ว (สุชาดา, 2561)
โรคปากและเทาเปอย มีสาเหตุมาจาก เชื้อ foot and mouth disease virus (FMDV) อยู Family
Picornaviridae Genus Aphthovirus, เปนRNA ไวรัสสายเดี่ยว (Single-stranded RNA) ไมมีเปลือกหุม มี 7 ซีโร
ไทปไดแก A, O, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 และ Asia 1 (OIE, 2012) ประกอบดวยโครงสรางที่เปน Structural
protein (SPs) และ Non-structural protein (NSPs) โดยพบวา ซีโรไทป O มีการแพรระบาดไปทั่วโลก (Arzt et
al; 2011) ซึ่งภายหลังการทําวัคซีนใหสัตวแลว สัตวก็มีโอกาสติดซีโรไทปอื่นไดอีกเนื่องจากสัตว ไมสามารถสราง
ภูมิคุมกันขามซีโรไทปได (เทิดศักดิ์, 2555; สุชาดา, 2561) ระยะฟกตัวของโรคปากและเทาเปอยขึ้นอยูกับชนิดสัตว
ในโคประมาณ 2-14 วัน แกะมีระยะฟกตัวประมาณ 2-8 วัน สวนในกระบือพบวาอาจจะมีระยะฟกตัวถึง 21 วัน
(Arzt et al; 2011) ในสัตวที่ติดโรคจะเกิดอาการทางคลินิกแบบเฉียบพลัน ไดแก ไขสูง เบื่ออาหาร เจ็บกีบ อัน
เนื่องมาจากการเกิด vesicles ขึ้นในหลายอวัยวะ เชน กีบ ลิ้น จมูก และหัวนม และเกิดการลอกของเนื้อเยื่อ ทําให
สัตวเจ็บปาก ไมกินอาหาร น้ําลายไหลยืดเปนฟอง พบแผลที่เตานม (รูปที่ 1, 2) ทําใหรีดนมไมได รอยโรคที่เทามัก
พบบริเวณไรกีบหรือซอกกีบในรายที่เปนมาก กีบอาจหลุดได (Pharo, 2002)
โรคปากและเทาเปอยพบอัตราการปวยคอนขางสูง แตอัตราการตายคอนขางต่ํา โดยอัตราการใหนมจะ
ลดลง และสัตวจะหยุดใหนมในที่สุด อาจทําใหเกิดการแทงในสัตวที่ทอง มีปญหาการผสมไมติด นอกจากนี้ยังสงผล
กระทบตอการเลี้ยงและการเจริญเติบโต (OIE, 2012) ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรคเปนประจําจนถือไดวา โรคปากและเทาเปอยเปนโรคประจําถิ่น ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา ประเทศไทย
ไดรายงานการระบาดที่แจงไปยัง OIE จนถึงปจจุบัน พบการระบาดเปนเพียงชนิดซีโรไทป O และ A (สัณห, 2554;
กมลทิพย, 2556) เชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอย สามารถคงทนไดบนอุปกรณตางๆและคงความสามารถการติดเชื้อ
ไดในสภาวะแวดลอมที่มีอุณหภูมิต่ําและความชื้น สัมพัทธมากกวา 60% จากสวนหนึ่งของรายงานการระบาดของ
โรคพบวาสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิต่ําเปนปจจัยที่สงผลกับการเกิดโรค (Sutmoller et al; 2003)
ดังนั้นบงชี้วาสภาวะแวดลอมอาจมีความเกี่ยวของกับการระบาดของโรคในพื้นที่ โรคปากและเทาเปอยสามารถ
วินิจฉัยไดในเบื้องตนจากประวัติและอาการแสดงทางคลินิก ซึ่งอาการเหลานี้จะพบชัดเจนในโค (กมลทิพย , 2556)
แตเนื่องจากสัตวบางชนิด เชน แพะและแกะ มีอาการ แสดงทางคลินิกที่ไมชัดเจน (Jamal and Belsham, 2013)
จึงทําใหการตรวจวินิจฉัยทางอาการคอนขางทําไดยาก ดังนั้นวิธีการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยันการ
เกิดโรคจึงมีความจําเปนและเปนขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนโรคระบาด ซึ่งการตรวจวินิจฉัยประกอบดวยหลายวิธี
ซึ่งวิธีที่นิยมใช ตรวจกันทั่วไปในปจจุบัน ไดแก การเพิ่มปริมาณไวรัสในเซลลเพาะเลี้ยงโดยวิธี viral isolation การ
จําแนกไทปของไวรัสโดยวิธี ELISA (ELISA typing) หรือการใชเทคนิค Reverse transcription-polymerase
chain reaction (RT-PCR) โดยแตละวิธีจะมีระยะเวลาในการตรวจที่แตกตางกันอยางไรก็ดีในทางปฏิบัติมักใชวิธี
ELISA ในการตรวจคัดกรอง เพื่อหา Ab/Ag จากตัวอยางเนื่องจากวิธีนี้ใชระยะเวลาในการตรวจ 3-4 ชั่วโมง แตหาก
ผลการตรวจเปนลบจําเปนตองทาการยืนยันดวยวิธีviral isolation และจําแนกไทปของไวรัสโดยวิธี ELISA (ELISA
typing) (ศูนยพัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย, 2556) ดังนั้นวัตถุประสงคของการสอบสวนโรคคือ เพื่อ
ยืนยันการเกิดโรคและหาปจจัยเสี่ยงที่ทํา ใหเกิดการแพรกระจายและการระบาดของโรคในพื้นที่ รวมทั้ง เสนอ
มาตรการในการควบคุมปองกันโรคโรคปากและเทาเปอยในโค ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่โดยรอบบริเวณดังกลาว
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ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสอบสวนโรค
วัตถุประสงคของการสอบสวนโรค แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก วัตถุประสงคเรื่องดวนในการสอบสวนโรค
เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาที่กําลังเกิดขึ้น เพื่อนําขอมูลจากการสอบสวนการระบาดมาใชประกอบการพิจารณา
ดําเนินการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพได วัตถุประสงคในระยะยาวของการสอบสวนโรคมีการสอบสวนเพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาใชในการเฝาระวังเพื่อหวังผลในการปองกันการเกิดโรคหรือปญหาในอนาคต

ขั้นตอนการศึกษาทางระบาดวิทยา
1. การเตรียมแหลงขอมูล
ควรมีการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน การสอบถามขอมูลเบื้องตนโดยเปนการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
ที่มีอยูแลว และอาจจะคนหาจากฐานขอมูลการเฝาระวังโรคมาประกอบการพิจารณาในการเตรียมตัวกอนการ
สอบสวนโรคในพื้นที่ เชน สถานที่เกิดโรค, อัตราการปวย, อัตราการตายของสัตว เพื่อใชประเมินสถานการณการ
ระบาดเบื้องตน
2. การเตรียมตัวกอนการสอบสวนโรค
การเตรียมการกอนการสอบสวนโรค มีความสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปของการสอบสวน
โรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการเตรียมอุปกรณตางๆสําหรับใชในการลงพื้นที่ , การเตรียมขอมูล ,
การเตรียมทีมสอบสวนโรค เชน สัตวแพทย, นักระบาดวิทยา หรือเจาหนาที่ทองถิ่นในพื้นที่นั้น
3. การกําหนดนิยามสัตวปวยและคนหาสัตวปวยเพิ่มเติม
กําหนดนิยามสัตวปวยดังนี้ สัตวปวยสงสัย หมายถึง สัตวในพื้นที่ รัศมี 5กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคในพื้นที่
สงสัยดังกลาว โดยสังเกตสัตวที่มีอาการ น้ําลายไหล มีรอยโรคตุมใสหรือแผลเปอย ในชอง ปาก จมูก เตานม กีบ
และแสดงอาการขากระเผลกเฉียบพลัน (CFSPH, 2007) นอกจากนี้คนหาสัตวปวยเพิ่มเติมรอบจุดเกิดเหตุใหได
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการสอบสวนโรคและอาจสามารถสอบสวนกลับไปถึงสัตวตัวแรกที่ปวย (first case) ทําให
ทราบสาเหตุการระบาดของโรคได (ศูนยพัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย, 2556)
4. ศึกษาทางระบาดวิทยา
4.1 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ศึกษาขอมูลดานสัตว สถานที่ เวลาและ
แบบสอบถามรายฟารมซึ่งประกอบดวยขอมูลทั่วไป โดยเนนหาการกระจายตัวของการเกิดโรค ไดแก เชน อาการ
สัตวปวย วันที่เริ่มปวย ลักษณะของฟารม ที่ตั้งฟาร ม รูปแบบการจัดการฟารม แหลงน้ํา แหลงอาหาร การจัดการ
แปลงหญา เปนตน
4.2 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห (Analytic Study) โดยการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคปาก
และเทาเปอยเชิงพื้นที่โดยใชขอมูล ดานประชากร ดานสิ่งแวดลอมและขอมูลสถานการณโรค
5. วิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยา
5.1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาทางสถิติ( Statistic data ) คาเฉลี่ย(Mean) และคารอยละ(Percentage)
5.2 วิเคราะหและสรุปผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จากขอมูลรายงานโรคและ
สอบสวนโรคโดยการหาการกระจายของโรคปากและเทาเปอย ตามชวงเวลา พื้นที่เกิดโรค ชนิดสัตว และชนิดไทป
ของโรค รวมถึงอาการของโรคเปนตนโดยแสดงผลออกมาในรูปของรอยละ กราฟ และแผนที่ หรือ การใชโปรแกรม
คํานวณปจจัยเสี่ยงโดยหาคา odds ratio (OR) คาความเชื่อมั่น 95%CI (Confidence interval) และคาP- value
ดวยวิธีศึกษาแบบ case – control
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5.3 การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ดวยวิธี Multiple logistic regression model ตามสมการโดยใช
ปจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ในระดับตําบลประกอบดวย 3 กลุม ไดแก ขอมูลประชากรสัตว ขอมูลดานสิ่งแวดลอมและขอมูล
เกี่ยวกับสถานการณโรคปากและเทาเปอย
6. การเขียนรายงานผลการศึกษาและการควบคุมโรค
เปนการนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานทั้งหมดใหผูเกี่ยวของไดทราบ
ผลของการสอบสวนโรค เมื่อนํามารวบรวมและวิเคราะหจะทําให เห็นลักษณะการเกิดโรคที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามชวงเวลาในปจจัยตางๆซึ่งแตกตางไปจากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา เปน
การบรรยายผลจากการรวบรวมขอมู ลต า งๆโดยอาจจะนํ า เสนอการแสดงผลในรูป แบบของกราฟหรือตาราง
สามารถแบงขอมูลที่รวมรวมได คือ
6.1 ขอมูลปฐมภูมิ คือขอมูลปจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวของกับเกษตรกรและสัตวที่ตรวจพบผลบวกของโรคปาก
เทาเปอย โดยไดจากการลงพื้นที่สอบถามและสอบสวนโรคตามแบบสอบถามที่เตรียมไว เพื่อคนหาปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการเกิดโรคระบาดของเชื้อโรคปากและเทาเป อย ของสัตวในฟารมนั้นๆ เชน ลักษณะรูปแบบการเลี้ยง ประวัติ
การเคลื่อนยายสัตวและการเคยเกิดระบาดของโรค ตัวอยางเชน ผลการสอบสวนโรคจากเกษตรกรที่มีสัตวตรวจพบ
NSP จํานวน 10 ราย พบวาเกษตรกรมีการนําสัตวจากตางจังหวัดเขามาเลี้ยงในฟารม จํานวน 7 ราย (70% )
(7/10) เปนการนํามาจากตางจังหวัดโดยตรงจํานวน 3 ราย (30%) (3/10) และนํามาจากตางจังหวัดโดยทางออม
(เปนการนําสัตวมาจากพอคาหรือเกษตรกรภายในจังหวัดแตเปนสัตวที่นํามาจากตางจังหวัดกอนหนานี้) จํานวน 4
ราย (40%) (4/10) และพบเกษตรกรไมมีประวัติการเคลื่อนยายหรือนําสัตวเขามาเลี้ยงใหม ในฟารม จํานวน 3 ราย
( 30%) (3/10) มี 4 ราย เลี้ยงสัตวในทุงหญาปดเลี้ยงสัตวของตนเอง แตพบวามีสัตวมากินหญาในทุงหญาสาธารณะ
ที่ติดกัน ซึ่งมีโอกาสเปนไปไดที่สัตวเลี้ยงในทุงหญาปดจะสัมผัสกับสัตวฝูงอื่น พบเกษตรกร 1 ราย เลี้ยงสัตวรวมกับ
สัตวกีบคูชนิดอื่นไดแกหมูปา ทั้งนี้ไมพบเกษตรกรรายใดที่พบสัตวในฝูงเคยแสดงอาการปวยของโรคปากและเทา
เปอย ดังแสดงในตารางที่ 1 (สัณห, 2554)
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลที่เกี่ยวของและจํานวนเกษตรกรที่มีสัตวตรวจพบ NSP ในจังหวัดปราจีนบุรี ป 2553
(ดัดแปลงจาก สัณห, 2554)
ปจจัยที่เกี่ยวของ

ราย

รอยละ

1. มีการนําสัตวเขามาเลี้ยงใหมในฟารมในระยะเวลา 2 ป
- นําสัตวมาจากตางจังหวัดโดยตรง
- นําสัตวมาจากตางจังหวัดโดยทางออม
2.ไมมีประวัตินําสัตวตัวใหมเขามาเลี้ยงในฟารมในระยะเวลา 2 ป
- เลี้ยงสัตวรวมสัตวฝูงอื่นในทุงสาธารณะ
- เลี้ยงสัตวในพืน้ ที่ตนเองแตมีสัตวกีบคูชนิดอื่นรวมฝูง
3. มีสัตวเคยแสดงอาการของโรคปากและเทาเปอยในฝูง
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6.1.1 ผลการคนหาสัตวปวย
การนําเสนอผลการสอบสวนโรคและสัมภาษณ เกษตรกรเพื่อคนหาโรคตามแบบสอบถามคนหา
สัตวปวยสงสัยโรคปากและเทาเปอยที่ไดจากการสัมภาษณ โดยคนหาสัตวปวยเพิ่มเติมจะทําใหแยกตัวปวยออกจาก
สัตวสุขภาพดี เพื่อใหการควบคุมโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
6.1.2 ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรค
ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคปากและเทาเปอยที่มีสาเหตุ อาจจะมาจากในบริเวณพื้นที่เลี้ยงอยู มี
การใชทุงหญาหรือแหลงน้ํารวมกันของสัตวทําใหสัตวมีโอกาสสัมผัสกับสัตวปวยของเกษตรกรรายอื่นได นอกจากนี้
ฟารมที่ไมมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เชน ไมมีการใชน้ํายาฆาเชื้อ ไมมีรั้ว, การเคลื่อนยายสัตว, ที่ตั้งของ
ฟารมอยูใกลกันและมีการเลี้ยงแบบไลตอนหากินในพื้นที่ใกลเคียงกัน พบวา เปนปจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค (ศูนย
พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย, 2556) นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่น เชน การมีตลาดนัดเนื้อสัตวอยูในรัศมี
ใกลเคียง ดังนั้นจึงตองมีการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆที่ทําการศึกษาโรคปากและเทาเปอยกับ
ปจจัยเสี่ยงตอการแพรกระจายของโรค ดังนั้นควรเนนใหเกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับความสําคัญ ของโรคเพื่อ
ปองกัน การระบาดอย า งยั่ งยื น รวมทั้ ง เขม งวดในการเฝ า ระวั ง โรคและการสรา งเครือขา ยระหว า งผู เลี้ ย งและ
เจาหนาที่ซึ่งการสรางเครือขายจะชวยใหทราบขาวการระบาดไดเร็วแจงขาวเตือนการระบาดของโรคและสามารถ
เขาไปจัดการไดเร็วขึ้น การทราบโรคและการเตือนการระบาด โรคไดเร็วเปนหัวใจสําคัญในการเฝาระวังโรคที่จะชวย
ใหควบคุมโรคไดเร็ว ชวยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ (WHO, 2011)
6.2 ขอมูลทุติยภูมิ คือขอมูลผลการตรวจยืนยันโรคปากและเทาเปอย โดยตรวจยืนยันจากการเก็บตัวอยาง
เนื้อเยื่อในสัตวปวยหรือสัตวที่แสดงอาการตามคํานิยาม กลาวคืออาการน้ําลายไหล มีตุมพองที่กีบ และรอบๆจมูกหรือ
ปากที่มีการเกิดรอยโรคเพื่อตรวจยืนยันเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอย โดยสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการตางๆ และ
ตรวจหาดวยวิธี Indirect double antibody sandwich ELISA (ELISA typing) หรือ Non Structural Protein เปนตน

สรุป
การสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาเปนสิ่งที่สําคัญเมื่อเกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ โดยเฉพาะโรคปาก
และเทาเปอย ขั้นตอนการสอบสวนโรคระบาดเริ่มจากการเตรียมขอมูลเพื่อประเมินถึงสภาวะของโรค เชน ชนิดของ
สัตวปวย ความรุนแรงของการระบาด พื้นที่ที่เกิดการระบาดของโรคปากและเทาเปอย การเตรียมอุปกรณและทีม
สําหรับสอบสวนการะบาด การสรางนิยามสัตวปวยและการคนหาสัตวปวย เก็บขอมูลและเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อใน
สัตวปวยหรือสัตวที่สงสัย นอกจากนี้อาจจะมีการสัมภาษณขอมูลเพิ่มเติมจากเกษตรกรเพื่อหาปจจัยเสี่ยงของการ
เกิดโรคในครั้งนี้ ประกอบดวยหลายปจจัย ไดแก โอกาสสัมผัสกับสั ตวกีบคูกับฟารมอื่น เนื่องจากลักษณะการเลี้ยง
โคแบบปลอยไลตอนหากินในพื้นที่ใกลเคียงกัน การใชทุงหญาหรือแหลงน้ํา รวมกันและมีตลาดนัดเนื้อขายเนื้อสัตว
ทําใหฟารมมีความเสี่ยงในการเกิด โรคปากและเทาเปอย ประกอบกับฟารมที่เกิดโรคไมมีระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ เชน ไมมีน้ํายาฆาเชื้อ โรคฉีดพนภายในฟารมและยานพาหนะกอนเขา – ออกฟารม ไมมีรั้วรอบฟารม ทําให
มีการแพรกระจายของเชื้อไวรัสจากฟารมหนึ่งไปยังอีกฟารมไดโดยงาย โดยอาจจะมีการดําเนินการควบคุมโรค ดังนี้
1. กักโรคและควบคุมการเคลื่อนยายสัตวปวยหรือสัตวที่สงสัย
2. ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย (Serotype O และ A) ภายในรัศมี 1 ถึง 5 กิโลเมตรรอบๆจุด
เกิดโรคและฉีดกระตุนซ้ําอีก ภายใน 2 สัปดาห หลังจากทําการฉีดวัคซีนไปแลว 1 สัปดาห
3. ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว
4. แนะนําใหฟารมใชน้ํา ยาฆาเชื้อโรคฉีดพน ยานพาหนะกอ นเขาฟารมทุกครั้งและใหใชน้ํายาฆาเชื้อทํา
ความสะอาดฟารม
5. เก็บตัวอยางวิการเนื้อเยื่อสัตวปวยหรือสัตวที่สงสัยทุก รายสงตรวจไปยังหองปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบ
ยืนยันโรคดังกลาว
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ขอเสนอแนะ
1. จัดอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มทักษะด านการสอบสวนโรคและการควบคุมโรคระบาดสัตว แกบุคคลากรที่
เกี่ยวของ
2. การสรางเครือขายระหวางผู เลี้ยงและเจาหนาที่ โดยใหทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งการสรา ง
เครือขายจะชวยใหทราบขาวการระบาดไดเร็ว การทราบโรคและการเตือนการระบาดโรคไดเร็วเปน หัวใจสําคัญใน
การเฝาระวังโรคที่จะชวยใหควบคุมโรคไดเร็ว นํามาตรการที่เตรียมไวไปใชไดเร็วชวยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (WHO, 2011)
3. การควบคุมการเคลื่อนยายการประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวและประกาศกําหนดเขตเฝาระวัง
โรคระบาดปากและเทาเปอยทั้งจังหวัดกรณีที่พบการระบาดเปนบริเวณพื้นที่กวางในหลายอํา เภอ โดยที่พบการ
ระบาดอยูบอยครั้งและควรมีการตั้งดานกักกันสัตวโดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนจุดเชื่อมผานของการขนยายสัตว
4. เนนย้ํามาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ใหกับเกษตรกรทั้งในสภาวะที่ไมมีการเกิด
โรคและที่มีการเกิดโรคพนยาฆาเชื้อโรคที่คอกสัตวทําความสะอาดฆาเชื้อ คน ยานพาหนะ อุปกรณกอนเขาฟารม
5. การสรางภูมิคุมกันใหกับสัตว ติดตามผลการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยทั้งในรอบปกติของ
การทําวัคซีนและแกสัตวในพื้นที่พบการเกิดโรค (Ring vaccination)
6. ประชาสัมพันธใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบื อ แพะแกะและสุกรในพื้นที่ทราบถึงสถานการณ
โรคปากและเทาเปอย และแนวทางการปองกันโรคตลอดจนเขมงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟารมสิ่ง
สําคัญที่จะชวยใหการควบคุมโรคปากและเทาเปอย ปรับทัศนคติที่ดีมีความรูความเขาใจและมีความรับผิดชอบใน
การปองกันและควบคุมโรคเปนไปอยางถูกตองแลวนั้นจะสงผลใหการปองกันและควบคุมโรคปากและเทาเปอยมี
ประสิทธิภาพ

รูปที่ 1,2 แสดงลักษณะรอยโรคของสัตวปวยที่แสดงอาการโรคปากและเทาเปอย
โดยจะพบวามีแผลหลุดลอกบริเวณชองปากและลิน้ ทําใหสัตวแสดงอาการน้าํ ลายไหล
ที่มา: http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/disease-images.php?name=foot-and-mouthdisease&lang=en
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แนวทางการจัดการโปรแกรมสุขภาพสัตวในสวนสัตว
Guidelines for zoo veterinary medical programs

ภรภัค อรรถปณยวนิช

ผูวิจัย

บทคัดยอ
สวนสัตวเปนสถานที่ที่ประกอบไปดวยสัตวหลากหลายสายพันธุ การนําสัตวเหลานี้ มาอยูรวมกันนั้น มีขอ
ควรระวังหลายประการ ทั้งในเรื่องของการจัดการเลี้ยงดูใหเหมาะสม การปองกันและรักษาโรคที่อาจเกิดขึ้นไดใน
สัตวแตละชนิด ดังนั้นการมีโปรแกรมการจัดการสุขภาพสัตวที่อยูในสวนสัตวจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ ทั้งนี้เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานในดานตางๆที่ตองเกี่ยวของกับสัตวใหถูกตองเหมาะสม มีความปลอดภัยตอทั้งตัวสัตว
และมนุษย แนวทางนี้วาดวยบทบาทหนาที่ของสัตวแพทย ซึ่งเปนบุคคลสําคัญในการควบคุมและดําเนินการให
เปนไปอยางถูกตองตามแผนที่วางไว นอกจากนี้ยังกลาวถึงบทบาทของเจาหนาที่ดานอื่นๆที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด
รวมถึง รายละเอียดของโปรแกรมสุขภาพที่ประกอบไปดวย ขอควรคํานึงถึงโดยทั่วไป การวางยาสลบ การผาตัด
การตรวจทางหองปฏิบัติการ การชันสูตรซากสัตว การจดบันทึกขอมูลการตรวจสุขภาพและรักษาโรค เวชศาสตร
ปองกันโรคที่สําคัญ การกักโรค และโรคสัตวสูคน ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และมีแนวทางปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกันอยางถูกตองเหมาะสมของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของทุกฝาย
คําสําคัญ : สวนสัตว, โปรแกรมสุขภาพ, สัตวแพทย, สัตวปา

บทนํา
เปาหมายของการจัดการสุขภาพสัตวที่อยูในสวนสัตวนั้นมีเพื่อบูรณาการความรูในเรื่องของสุขภาพ,สวัสดิ
ภาพสัตว และการอนุรักษสัตวปาเขาไวดวยกัน ภายในสวนสัตวนั้นจําเปนตองมีการจัดการที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องของ
การดูแลรักษาสุขภาพ การปองกันและเฝาระวังโรค รวมถึงมีโภชนาการที่ดีตอสัตว การรักษามาตรฐานในการดูแล
สัตวในเรื่องเหลานี้ จําเปนตองมีโปรแกรมสุขภาพสัตวที่ควบคุมโดยสัตวแพทยผูเชียวชาญคอยตรวจสอบอยูเสมอ
การดูแลสุขภาพสัตวไมไดเปนหนาที่รับผิดชอบของสัตวแพทยเพียงเทานั้น หากยังรวมถึงผูที่เกี่ยวของใน
การจัดการดูแลทั้งในเรื่องอาหาร การสังเกตพฤติกรรมสั ตว และการจัดการสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอสัตว
ดังนั้น สัตวแพทยจึงไมไดเกี่ยวของแตเพียงการรักษาโรค หากแตยังตองดูแลในเรื่องของการจัดการสวนสัตวใน
หลายๆดาน เชน พฤติกรรมสัตว อาหาร การสืบพันธุ การอนุรักษสัตวปา รวมถึงการออกแบบในสวนการจัดแสดง
สัตวใหเหมาะสมดวย ดังนั้น วัตถุประสงคของการกําหนดแนวทางการจัดการสุขภาพสัตวนี้ มีเพื่อปรับปรุงและ
ยกระดับการจัดการดูแลรักษาสัตวในสวนสัตวใหอยูในมาตรฐานที่เหมาะสม

Veterinary care and coverage
โปรแกรมการจัดการสุขภาพสัตวควรเนนในเรื่องของการปองกันโรค และการดูแลในสวนของโภชนาการ
พฤติกรรม และสุขภาพของระบบสืบพันธุ เนื่องจากตองมีการรักษาและเพิ่มจํานวนสัตวไวใหเหมาะสม ดังนั้นการ
สังเกตและการดูแลควบคุมตองทําเปนประจําทุกวันโดยเจาหนาที่ที่ดูแลสัตว เจาหนาที่เหลานี้ควรไดรับการอบรมใน
เรื่องของพฤติกรรมสัตว ที่ผิดปกติ และการสังเกตอาการปวยตางๆรวมถึงมีความรูในเรื่องโภชนาการ การจัดการ
การจับบังคับที่เหมาะสม เมื่อพบอาการผิดปกติใดๆตองรายงานตอสัตวแพทยทันที หากมีสัตวปวยตาย สัตวแพทย
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ตองทําการชันสูตรโรคและมีการกําจัดซากอยางเหมาะสมตอไป กระบวนการเหลานี้ควรทําภายใตการดูแลรักษาที่
เปนมาตรฐาน ทั้งในเรื่องการวินิจฉัยและการรักษา สัตวแพทยสวนสัตวจําเปนตองทํางานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
ดังนั้น ตองมีสัตวแพทยทั้งประจําและไมประจําพรอมทํางานอยูตลอดและมีการกําหนดตารางการทํางานที่แนนอน
สัตวแพทยเหลานี้ควรมีความคุนเคยกับเครื่องมือเครื่องใชตางๆภายในคลินิกรักษาสัตวเปนอยางดี นอกจากนี้ การมี
สัตวแพทยหนวยฉุกเฉินก็มีความจําเปน ซึ่งสามารถทํางานสนับสนุนสัตวแพทยประจํา ไดในกรณีจําเปน ในบางสวน
สัตว การมีทีมสัตวแพทยนั้น ควรมีคนใดคนหนึ่งเปนหัวหนาทีม สวนคนอื่นๆเปนฝายสนับสนุนภายในทีม ในทีมนี้
ควรมีสัตวแพทยหนึ่งคนที่เปนฝายประสานงาน ในกรณีที่ตองมีการทํางานเชื่อมตอกันระหวางสัตวแพทยประจําและ
ไมประจํา ซึ่งทําใหการทํางานนั้นเปนไปตามโปรแกรมที่วางไวอยางถูกตองและเขาใจตรงกัน

Support personnel
โปรแกรมดูแลสุขภาพนี้ นอกจากสัตวแพทยแลว ยังจําเปนตองมีเจาหนาที่ที่คอยทํางานสนับสนุนในดาน
อื่นๆดวย โดยการทํางานจะอยูภายใตการควบคุมดูแลโดยสัตวแพทย ภายในสวนสัตวที่มีความหลากหลายของสัตว
นั้นจําเปนตองมีเจาหนาที่ใน 3 สวน ดังนี้
1. เจาหนาที่ดูแลสัตว (Animal keepers) ทําหนาที่ดูแลสัตวโดยทั่วไป
2. เจาหนาที่ดานเทคนิค (Technical support) คอยดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช และการทํางานดาน
หองปฏิบัติการ
3. พนักงานประจําสํานักงาน (Clerical) ทําหนาที่เก็บดูแลรักษาประวัติการดูแลรักษาสัตว

Infection control and personnel safety
เจาหนาที่ประจําหนวยรักษาสัตวและเจาหนาที่ดูแลสัตวควรมีความระมัดระวังในการปองกันการติดเชื้อ
ระหวางสวนพักสัตว สวนแสดงสัตวและสวนรักษาสัตว หากมีความจําเปนที่จะตองใชเครื่องมือรวมกัน ตองมีวิธีการ
ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคอยางเหมาะสม ผูปฏิบัติงานทุกคนตองปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่
กําหนดไวในหนวยงานอยางเครงครัด เชน การระมัดระวังการติดเชื้อจากการจับบังคับสัตวที่อันตรายหรือสัตวมีพิษ
(ถูกกัด,โดนพิษ และเกิดแผลถลอก เปนตน) นอกจากนี้เจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรรูจักคุนเคยกับสารเคมีตางๆ( ยา
รักษาโรค,ยาสลบและสารเคมีเพื่อกําจัดเชื้อโรค) เชื้อโรคตางๆ(รวมถึงสารกอภูมิแพ) และอันตรายทางกายภาพ(เชน
รังสี) ที่มักพบไดในการทํางาน ดังนั้นอุปกรณปองกันตัวจากอันตรายตางๆควรไดรับการดูแลรักษาอยางสม่ําเสมอ มี
ใบบันทึกการตรวจความปลอดภัยและการใชงาน(safety data sheets;SDS) เพื่อลงขอมูลการใชยาและสารเคมี
รวมถึงมีขอปฏิบัติอื่นๆที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของโรคที่พบในแตละพื้นที่

Veterinary program
General Considerations
ภายในสวนสัตวควรมีหนวยอายุรกรรมและศัลยกรรมสําหรับสัตวทุกชนิด โดยการปฏิบัติงานตองเปนไป
ตามมาตรฐานที่วางไว ทั้งในสวนของวิธีการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับ ยาซึม ยาสลบ และยาลด
ปวด ตองมีสัตวแพทยผูเชี่ยวชาญคอยกํากับดูแล ภายใตกฎหมายที่ถูกตอง การเก็บรักษาตองอยูในที่ที่เ ปนสัดสวน
ชัดเจน ยาพิเศษในกลุมของยาเสพติดตองทําการเก็บแยกไวในที่ปลอดภัยและมิดชิด สวนยาที่หมดอายุตองทํา
เครื่องหมายและแยกออกจากยาอื่นๆ ซึ่งในสหรัฐอเมริกา ยาที่ใชในสวนสัตวทั้งหมดตองถูกตองตามกฎของ Food
and Drug Administration (FDA) ทั้งนี้ เพื่อปองกันการปนเปอนสูคน และเพื่อใหถูกตองตามกฎของ Association
of Zoos and Aquariums (AZA) อีกดวย
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Anesthesia
การวางยาสลบมีความจําเปนทั้งในการทําหัตการทั้งที่ invasive(เชน การผาตัด) และ noninvasive(เชน
การทําแผล) ในการวางยาสลบกรณี noninvasive ทําเพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและตัวสัตวเปนหลัก การ
จับ บัง คั บทางกายภาพโดยปราศจากการวางยาสลบควรทํ า ในกรณี ทํ าหัต การที่ ไ มกอ ใหเกิด ความเจ็ บ ปวด ใช
ระยะเวลาสั้น หรืออาจใชระยะเวลานานขึ้นในสัตวที่สามารถอดทนตอการจับบังคับทั่วไปได แตในกรณีของสัตวปา
การจับบังคับเหลานี้มักทําใหเกิดความเครียดในสัตวและเกิดอันตรายตอ ทั้งตัวสัตวและผูปฏิบัติงานเปนอยางมาก
ดังนั้น การวางยาซึมหรือยาสลบจึงมีความจําเปนในการปฏิบัติงานกับสัตวเหลานี้ และในกรณีของ invasive ควรมี
การใหยาลดปวดเพิ่มเติมไปดวย
ลักษณะของการวางยาสลบทั้งตัว (General anesthesia) ประกอบดวย
1. การหมดสติอยางสิ้นเชิง (complete unconsciousness)
2. มีการใหยาลดปวด (analgesia)
3. กลามเนื้อผอนคลาย (muscle relaxation)
4. ไมพบปฏิกิริยาการตอบสนองทางระบบประสาท (absence of reflex responses)
โดยการวางยาสลบตองมีการกํากับดูแลตลอดระยะการวางยาที่ทําหัตถการ ซึ่งอางอิงจาก The American
College of Veterinary Anesthesia and Analgesia (ACVAA) การสังเกตและควบคุมคาทางสรีรวิทยาตางๆให
อยูในระดับที่เหมาะสม ทั้งกอนทําหัตถการ ระหวางทําหัตถการ และหลังทําหัตถการ รวมถึงการจัดการขอแทรก
ซอนตางๆจึงมีความสําคัญมาก คาทางสรีรวิทยาพื้นฐานที่ตองคอยสังเกตและควบคุม ไดแก อัตราการเตนของหัวใจ
อัตราการหายใจ และอุณหภูมิของรางกาย ดังนั้น การมีเครื่องมือเฉพาะทางที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน จะทําใหผู
วางยาสามารถทํ า งานได ส ะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น อุ ป กรณ ต า งๆ เช น หู ฟ ง (stethoscope) ปรอทวั ด ไข ( rectal
thermometer) เครื่องชวยหายใจและวัดระดับออกซิเจน(ventilation and pulse oximeters) เครื่องวัดความดัน
โลหิต(oscillometeric blood pressure) เครื่องวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ(electrocardiograms) ฯลฯ ซึ่งคาที่ไดจาก
อุปกรณเหลานี้ถูกจัดเปน “standard anesthetic monitors”
การใหยาระงับปวดในสัตวปา ควรกระทําในทุกกรณีที่มีการทําหัตถการที่มากกวาการฉีดยา ซึ่งรวมถึง การ
ใชเครื่องมือเก็บตัวอยางชิ้นเนื้อ (biopsy instruments) การใชยาสลบ เชน propofol และ isoflurane ไมไดมีผล
ในการลดอาการปวด ดังนั้น ควรมีการใหยาลดปวดเพิ่มเติม ตามแนวทางการลดความเจ็บปวดของ The American
College of Veterinary Anesthesia and Analgesia (ACVAA)
Surgery
สถานที่และอุปกรณที่เกี่ยวของกับการผาตัดตองมีความสะอาด ปราศจากเชื้อ ปราศจากเสียงรบกวน
มีแสงสวางเพียงพอ มีการควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศที่เหมาะสม อุปกรณเกี่ยวกับการทําสลบ เชน
เครื่องดมยาสลบเครื่องชวยหายใจ เครื่องวัดคาทางสรีรวิทยาตางๆตองอยูในสภาพสมบูรณและมีการดูแลรักษาให
อยูในสภาพที่พรอมใชงานไดเสมอ รวมถึงตองมียาที่จําเปนในกรณีฉุกเฉินเตรียมไวดวย การผาตัดควรกระทําโดย
สัตวแพทยเทานั้น หากแตเกิดกรณีฉุกเฉิน อาจสามารถกระทําหัตการเบื้องตนโดยเจาหนาที่ที่ไดรับการอบรมฝกฝน
จากสัตวแพทยได หลังการผาตัด ควรมีการเฝาระวังจนกวาสัตวจะฟนจากสลบอยางปลอดภัย การดูแลแผลผาตัด
การลดปวด และการควบคุมการติดเชื้อตองมีการติดตามโดยสัตวแพทยอยางใกลชิด
ในทุกสวนสัตวควรมีพื้นที่ที่ใชสําหรับการผาตัดเล็กนอกสถานที่ เนื่องจากบางครั้งมีความจําเปนที่ตองทํา
หัตถการในทันที หรือมีขอจํากัดดานการเคลื่อนยายสัตว ดังนั้นการเตรียมยาและอุป กรณที่จําเปนแยกไวจึงเปนสิ่ง
สําคัญ เพื่อความสะดวกในการใชงาน โดยอุปกรณเหลานี้ตองทําการฆาเชื้อไมตางจากการทําหัตถการภายในคลินิก
รักษาสัตว
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Clinical Pathology
สวนสัตวควรมีหองปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรคจากสิ่งสงตรวจตางๆ โดยการตรวจสามารถครอบคลุมถึง
เซลลวิทยา(cytology) จุลชีววิทยา(microbiology) ปรสิตวิทยา(parasitology) โลหิตวิทยา(hematology) ซีรัม
วิทยา(serology) คาทางชีวเคมีของเลือด(blood chemistry) การตรวจปสสาวะ(urinalysis) และการตรวจอื่นๆ
ตามความเหมาะสม โดยอยางนอยควรมีอุปกรณ เชน กลองจุลทรรศน เพื่อตรวจอุจจาระ,เซลล,เลือด และเนื้อเยื่อ
ตามความจําเปน อุปกรณทางหองปฏิบัติการควรไดรับการดูแลรักษาและตั้งคาใหพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ และ
ควรมีสัตวแพทยผูเชี่ยวชาญทางพยาธิวิทยาคอยเปนที่ปรึกษาเพื่อใหการวินิจฉัยเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตอง
Necropsy
ในสวนของการชันสูตรซากสัตวนั้น ควรมีอุปกรณพื้นฐานเชน ตูเย็น เพื่อเก็บรักษาซากไมใหเนาเปอย และ
แยกสัดสวนออกมาชัดเจนจากอุปกรณอื่นๆ,ยา,พื้นที่ผาตัดและสวนเก็บอาหารของสัตวที่มีชีวิต การเคลื่อนยายซาก
มาเพื่อทําการชันสูตร ควรทําภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากสัตวเสียชีวิต ทั้งนี้เพื่อใหการตรวจสอบสาเหตุการตายโดย
การผาซากเปนไปอยางแมนยํา นอกจากนี้ ตองมีการสงตรวจทางพยาธิวิทยาและเนื้อเยื่อประกอบการวินิจฉัย
เพิ่มเติม เพื่อพิสูจนสาเหตุการเสียชีวิตใหถูกตองมากยิ่งขึ้น ประโยชนที่ไดรับจากการผาพิสูจนซากและการตรวจชิ้น
เนื้อเหลานี้ยังสามารถนําไปตอยอดในการศึกษาวิจัยเพื่อใหเกิดความรูในทางสัตวแพทยไดอีกดวย
Medical record
การตรวจรักษาทุกครั้งตองมีการบันทึกขอมูลอยางครบถวน ซึ่งประกอบดวย การใชยา (ทั้งชนิดยา,ปริมาณยา
,ระยะเวลาการใชยา) วิธีการผาตัด ขั้นตอนการวางยาสลบ (ประเภทของยา,ปริมาณยา,ผลขางเคียง) ผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการ ประวัติการไดรับวัคซีน ขอมูลเหลานี้ตองอยูภายใตการดูแลของสัตวแพทย และควรมีการจัดเก็บ
อยางเปนระบบ เชน การนําขอมูลลงคอมพิวเตอรเพื่อเปนฐานขอมูล ควรใชโปรแกรมที่ทําการคนหาไดงายตอการใช
งาน และควรมีการเก็บสํารองขอมูลไวในที่อื่นๆรวมถึงเก็บตนฉบับและสําเนาแยกไวอีกที่หนึ่ง ทั้งนี้เพื่อปองกันขอมูล
สูญหาย
ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาวิเคราะหทางสถิติเพื่อสํารวจอัตราการเกิด อันตราการปวย และอัตราการตายได
ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในการนํามาปรับการจัดการใหเหมาะสมกับสัตวปาตอไป
Preventive medicine
ในทุกสวนสัตวควรมีโปรแกรมเวชศาสตรการปองกันโรค ซึ่งประกอบดวย
1. Parasite control โปรแกรมปองกันโรคทางปรสิตควรทําอยางสม่ําเสมอ เชน การตรวจอุจจาระ สัตวแพทย
ควรประเมินและกําหนดความถี่ในการตรวจตามความเหมาะสมในสัตวแตละชนิด
2. Immunization ควรมีโปรแกรมการใหวัคซีนเพื่ อปองกันโรคอยางเหมาะสมในสัตวแตละสายพันธุ
โดยวัคซีนที่ใหควรขึ้นอยูกับอัตราการเกิดโรค และการแพรระบาดของโรคในแตละพื้นที่
3. Disease surveillance ควรมีโปรแกรมการเฝาระวังโรค โดยการ screening เปนประจําสม่ําเสมอ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติและความชุกของโรคนั้นๆ
4. Risk analysis
การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชน ตอการบริหารปจจัยเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นไดในขณะทํา
การเคลื่อนยายสัตว การกักกันสัตวกอนนําเขาฝูง และการจัดการสภาพแวดลอมตางๆรวมถึงโภชนาการใหเหมาะตอ
การเลี้ยงสัตวมากที่สุด
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Quarantine
สัตวทุกตัวที่นําเขามายังสวนสัตวตองมีการกักโรค(Quarantine) กอนที่จะนําเขาฝูงหรือเขาเลี้ยงในสวน
เลี้ยงสัตวภายใน เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคที่อาจติดตอสูสัตวอื่นๆได อีกทั้งเพื่อเปนการตรวจสุขภาพ
โดยทั่วไปตามโปรแกรมการเฝา ระวังโรคที่ไดกําหนดไว เชน การใหวัคซีน การตรวจสุขภาพทั้งทางคลินิกและ
หองปฏิบัติการ การรักษาและปองกันปรสิตภายนอกและภายในตัวสัตว ตรวจประเมินพฤติกรรมเบื้องตน เปนตน
หากพบการตายเกิดขึ้นระหวางการกักโรค ตองมีการผาชันสูตรซากและทําจุลพยาธิวิทยาอยางครบถวนเพื่อหา
สาเหตุตอไป
Zoonosis
สัตวแพทยตองมีความรูในเรื่องโรคสัตวสูคน (Zoonosis) ที่มีผลตอทั้งสัตวอื่นๆและมนุษย หากมีการตรวจพบ
ควรมีมาตรการในการแจงขาวสารและใหความรูเกี่ยวกับโรคนั้นๆเพื่อใหมีการปองกันโรคที่ถูกตอง และมีการขนยาย
สัตวที่ติดเชื้อไปอยูในบริเวณที่แยกไวชัดเจนเพื่อปองกันการระบาดของโรค

สรุป
แนวทางการจัดการสุขภาพสัตวในสวนสัตวนั้น จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางที่ถูกตองในการจัดการสัตวใหมี
สุ ขภาพที่ ดี ซึ่ ง เกี่ย วขอ งโดยตรงกับ หน า ที่ ข องสั ต วแพทย ป ระจํ า สวนสั ต ว ที่ ต อ งเป น ผู ว างแนวทางปฏิบั ติ ง าน
กฎระเบียบตางๆใหเหมาะสมตอการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการปฏิบัติงานจําเปนตองเกี่ยวของกับ
เจาหนาที่หลายฝาย และมีขอควรระวังหลายดาน โดยสัตวแพทยและผูที่เกี่ยวของจําเปนตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโรค การปองกันโรค การแพรระบาด และปจจัยเสี่ยงตางๆที่เกี่ยวกับโรคตางๆที่พบไดในสวนสัตว แนว
ทางการจัดการสุขภาพสัตวนี้ยังประกอบดวยโปรแกรมการดูแลสัตวในดานตางๆ เชน การรักษาโรค การผาตัด การ
วางยาสลบ การเก็บรักษายาและเครื่องมือตางๆใหถูกตองเหมาะสม การชันสูตรโรคสัตว รวมถึงเวชศาสตรปองกันที่
จําเปนและโรคสัตวสูคนที่ตองคํานึงถึง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดูแลสุขภาพสัตวภายในสวนสัตว ตาม
แนวทางที่ถูกตอง
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ปจจัยเสี่ยงของการวางยาสลบและวิธีการวางยาสลบในสัตวสูงวัย
Risk Factor of Anesthesia and Anesthetic Protocol in Geriatric Animals

มุกดาศจี มหากนก
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
จากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงในการวางยาสลบในสัตวสูงวัย พบวาสัตวเลี้ยงสูงวัยเหลานี้จะมีความ
เสื่อมในการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย ไดแก หัวใจ ปอด ไต ตับ และระบบประสาท เปนตน สงผลทําให
เกิดผลขางเคียงจากการวางยาสลบมากขึ้น เชน ภาวะหัวใจเตนชา ความดันโลหิตต่ํา และอุณหภูมิรางกายต่ํา
เปนตน ดังนั้นจึงควรมีการตรวจประเมินสัตวปวยกอนการวางยาสลบ และควรใหสารน้ํากอนและขณะวางยาสลบ
และผาตัด นอกจากนี้ควรเลือกวิธีการวางยาสลบที่มีความปลอดภัยสูงสําหรับสัตวสูงวัย การเลือกใชยาเตรียมการ
สลบในสัตวสูงวัย ควรเลือกยาที่ออกฤทธิ์ ซึมไมมากและใชขนาดของยาในระดับต่ํา เชน เอสโปรมาซีน หรือยาใน
กลุมเบนโซไดอะซีพีน เชน มิดาโซแลม และไดอะซีแพม สําหรับยาสลบแบบฉีดที่สามารถใชได เชน โปรโพฟอล
หรืออัลฟาซาโลน ซึ่งการใหยาควรลดขนาดยาที่ใชในสัตวสูงวัยลง โดยอาจใชยาเพียงหนึ่งในสามของขนาดยาที่ใชใน
สัตวโตเต็มวัย นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใหยาสลบรูปแบบยาดมสลบ เนื่องจากมีผลระงับความรูสึก อีกทั้งสามารถ
ปรับระดับความลึกของการสลบไดอยางรวดเร็ว โดยยาดมสลบที่นิยมนํามาใชในการวางสลบสั ตวสูงอายุ ไดแก
ไอโซฟลูเรน และ ซีโวฟลูเรน
คําสําคัญ : ปจจัยเสี่ยง การวางยาสลบ สัตวสูงวัย
Abstract
The study of the risk factor of anesthesia in geriatric animals is high risk because of
a decline in organ function such as the heart, lung, kidney, liver and nervous system. That
affects to increase the side effect of anesthesia including bradycardia, hypotension and
hypothermia. This makes pre-anesthetic assessment and pre-operative and perioperative
fluid therapy. The anesthetic protocol should be safety for the geriatric animals. The good
choice for premedication is mild activity and low dose should be used such as
acepromazine and benzodiazepines (midazolam or diazepam). The Induction and
maintenance of anesthesia include injectable and inhalation anesthesia. The choices for
injectable anesthesia are propofol and alfaxalone, which should give low dose by use only
one-third of dose that give in adult patient. Moreover the inhalation anesthesia is suitable
for geriatric animal because of the good effect of anesthesia and adjustable the depth of
anesthesia. The choice for inhalation anesthesia are isoflurane and sevoflurane.
Key words : Risk factor, Anesthesia, Geriatric animal
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บทนํา
สัตวสูงวัย เปนชวงชีวิตที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง ทั้งทางดานสรีระ ระบบการทํางานของ
อวัยวะภายในรางกาย การรับความรูสึก รวมถึงสภาพจิตใจ และระบบภูมิคุมกันที่ลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปตาม
วัยเหลานี้เปนลักษณะของความเสื่อมของอวัยวะตางๆ ของรางกาย สงผลตอการทํางานของอวัยวะตางๆ ลดนอยลง
ไป เชน ปอด ซึ่งจะมีความยืดหยุนของเนื้อปอด และความจุของอากาศในขณะหายใจเขาไดนอยลง นอกจากนี้เมตา
บอลิซึมของตับที่นอยลงดวย และการที่ไตทําหนาที่ในการกรองของเสียออกจากรางกายไดนอยลง ก็จะสงผลใหการ
กําจัดยาสลบออกจากรางกายทําไดนอยลง ซึ่งอาจทําใหเกิดยาสลบเกินขนาด (overdose) และทําใหเกิดอันตราย
ตอสัตวปวยจนเสียชีวิตได
ปจจัยเสี่ยงในการวางยาสลบในสัตวสูงวัย (risk factor for anesthesia in geriatric animals)
สัตวสูงวัย หรือสัตวอายุมาก หมายถึงสัตวที่มีอายุถึง 75 – 80% ของชวงชีวิตสัตว โดยทางคลินิกสัตวเลี้ยง
แนะนําใหประเมิน สุนัขที่มีอายุมากกวา 7 – 8 ปขึ้นไป หรือ แมวที่มีอายุมากกวา 10 ปขึ้นไป จัดวาเปนสัตวเลี้ยง
อายุมาก (geriatric pets) (Neiger-Aeschbacher, 2007) โดยการตรวจรางกายภายนอกอาจไมพบความผิดปกติ
แตพบวาสัตวเลี้ยงสูงวัยเหลานี้จะมีความเสื่อมในการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย ไดแก หัวใจ ปอด ไต ตับ
และระบบประสาท เปนตน
หัวใจของสัตวสูงวัยจะมีกําลังสํารองของหัวใจ (cardiac reserve) ลดลง และอาจมีปญหาโรคหัวใจรวม
ดวย สงผลใหความสามารถของรางกายสัตว ปวยในการทดแทนการเปลี่ยนแปลงการทํางานของหัวใจและหลอด
เลือดในขณะใหยาเตรียมการสลบและยาสลบลดลง จึงพบผลขางเคียงจากยาเตรียมการสลบมากขึ้น เชน ภาวะ
หัวใจเตนชา (bradycardia) หรือภาวะเอวีบล็อกระดับทุติยภูมิ (2nd degree AV block) จากการใชยาในกลุม
อัลฟาทูอะดรีโนเซปเตอรอะโกนิสต (α2 adrenoceptor agonist) เปนตน อีกทั้งพบระยะเวลาแพรกระจายยาใน
รางกาย (Circulating time) ใชเวลานานขึ้น (Neiger-Aeschbacher, 2007)
สําหรับปอดในสัตวสูงวัย มักพบปจจัยการทํางานหลายประการของปอดลดลง เชน ความยืดหยุนของปอด
(lung elasticity) อัตราการหายใจ (respiratory rate) ปริมาตรลมหายใจออกตอครั้ง (tidal volume) ปริมาตร
ลมหายใจตอนาที (minute volume) การใชออกซิเจนของรางกาย (oxygen consumption) ปริมาณการผลิต
กาซคารบอนไดออกไซด (carbondioxide production) และความสามารถในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของปอด
(oxygen diffusion capacity) พบการทํางานที่แยลงของกลามเนื้อชวยในการหายใจ และการสูญเสียรีเฟล็กซ
ทางเดินหายใจ (airway reflexes) โดยรวมเปนการลดลงของปริมาตรสํารองของการหายใจ (respiratory
reserve) เมื่อทําการวางยาสลบจึงควรใหออกซิเจนเสริม สําหรับการใชเครื่ องชวยหายใจควรทําการตรวจ peak
positive pressure หากมีคาสูงเกินไปจะเกิดปญหาการบาดเจ็บจากแรงดัน (barotrauma) ได
ในสัตวสูงวัย ไตที่ทํางานไดมีสัดสวนลดลง มักมีการลดลงของปริมาณเลือดไปเลี้ยงไต (renal blood
flow) เนื่องจากการทํางานของหัวใจแยลง ภาวะที่พบรวมในการผาตัด เชน เลือดมีปริมาณนอย (hypercapnia)
ความดันโลหิตต่ํา (hypotension) ภาวะคารบอนไดออกไซดคั่งในเลือด (hypercapnia) สงผลใหลดปริมาณเลือด
ไปเลี้ยงไต (renal blood flow) ซึ่งหากไมทําการแกไขมักเกิดปญหาไตวายตามมา ดังนั้นกอนการผาตัดควรทําการ
ตรวจคาเคมีในเลือดและอิเลคโตรไลทเพื่อดูการทํางานของไต ในสัตวสูงวัย
ตับในสัตวสูงวัย พบวาเนื้อตับที่ทําหนาที่ไดมีขนาดลดลง มีการลดปริมาณเลือดไปเลี้ยงตับ เนื่องจากการ
ทํางานที่แยลงของระบบไหลเวียนโลหิต (da Cunha, 2015) ลดประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมในไมโครโซม
(microsomal enzyme activity) และระดับเละยามแทบอลิซึมก็ลดลงเชนกัน ดังนั้นการเลือกวางยาสลบ ให
หลีกเลี่ยงยาที่มีการออกฤทธิ์นาน ยาที่อาศัยการขับออกทางตับ และยาที่ไมมียาตานฤทธิ์ ภาวะการทํางานของตับที่
แยลง สงผลใหอาจพบความผิดปกติ เชน โปรตีน รวมในเลือดต่ํา (hypoproteinemia) สูญเสียหนาที่ในการแข็งตัว
ของเลือด (coagulation dysfunction) เสี่ยงตอภาวะอุณหภูมิรางกายต่ํา (hypothermia) และน้ําตาลในเลือดต่ํา
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(hypoglycemia) ดังนั้นแนะนําใหตรวจเลือดเพื่อดูการทํางานของตับ โดยตรวจดูการแข็งตัวของเลือด และเลี่ยง
การเกิดภาวะความดันโลหิตต่ํา ซึ่งจะสงผลใหเลือดที่ไปเลี้ยงตับลดลง
ระบบประสาทในสัตวสูงวัยมักมีปญหาเกี่ยวกับความจํา (memory) การรับรูและการทํางาน (sensory
and motor function) อีกทั้งระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomous nervous system) มีการลดปริมาณเลือด
ไปเลี้ยงสมอง และปริมาณการใชออกซิเจน พบการเสื่อมสภาพของเซลลประสาท และการลดปริมาณการผลิตสาร
สื่อประสาท เปนตน สงผลใหสัตวมีการควบคุมอุณหภูมิไดไมดี ลดการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพา
เทติก (sympathetic nervous system) ตอภาวะเครียด (stress) สงผลใหยาสลบออกฤทธิ์แรงมากขึ้น เมื่อเทียบ
กับปริมาณเดียวกันในสัตวโตเต็มวัย การดูแลระบบไหลเวียนโลหิตและการควบคุมอุณหภูมิจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
นอกจากปญหาประสิทธิภาพการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกายลดลงแลว ยังอาจพบปญหาแทรกซอน
เชน โรคเบาหวาน ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว (mitral valve insufficiency) และภาวะไตวายเรื้อรัง (chronic kidney
disease) เปนตน ซึ่งขั้นตอนการรักษาในสัตวปวยกลุมนีต้ องอาศัยความละเอียดในการซักประวัติ และตรวจรางกาย
กอนการผาตัด อีกครั้งควรตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอื่นๆ เชน คาเคมีในเลือด (blood chemistry) การตรวจปสสาวะ
(urinalysis) การตรวจคลื่นไฟฟ าหัวใจ (electrocardiogram, ECG) การถา ยภาพรังสี ชองอก (thoracic
radiography) จากนั้นจึงนําขอมูลจากการตรวจมาประกอบในการวินิจฉัยโรค เพื่อหาปจจัยเสี่ยงที่อาจทําใหเกิด
ปญหาระหวางการวางยาสลบได (นริศ, 2560)
การวางยาสลบในสัตวสูงวัย (anesthesia in geriatric animals)
1. การตรวจประเมินสภาพสัตวกอนการวางยาสลบ (Pre-anesthetic assessment)
การวางยาสลบในสัตวสูงวัยนั้นมีความเสี่ยงสูง ในการเกิดอัตราการตาย (mortality) เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
สัตวสูงวัยมักจะมีโรคที่เกี่ยวของกับความเสื่อมของวัย และการทํางานของอวัยวะตางๆ ลดนอยลงดังที่ไดกลาวไว
ขางตนในเรื่องปจจัยเสี่ยงในการวางยาสลบ ดังนั้นจึงตองมีการตรวจประเมินสภาพสัตวกอนการวางยาสลบ (Preanesthetic assessment) โดยการซักประวัติสัตวปวยวามีโรคประจําตัว หรือเคยปวยโรคใดมากอนหนา รวมถึง
ประวัติการรักษาและการใชยา ตองทําการตรวจรางกายอยางละเอียด (full physical examination) และทําการ
เจาะเลือดตรวจคาโลหิตวิทยาพื้นฐานตางๆ เชน ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน (packed cell volume, PCV or
hematocrit, Hct) ความสมบูรณของเม็ดเลือด (complete blood count, CBC) คาโปรตีนทั้งหมด (total
protein, TP) และโปรตีนอัลบูมิน (albumin) เปนตน
ในสัตวสูงวัยควรตองมีการตรวจการทํางานของอวัยวะที่สําคัญ ไดแก ตับ และไต ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ
กําจัดยาสลบที่เขาสูรางกายสัตว เชน การประเมินการทํางานของไต อาจทําการตรวจคายูเรียไนโตรเจนในเลือด
(blood urea nitrogen, BUN) การตรวจคาครีเอตินีน (creatinine) และการตรวจวิเคราะหปสสาวะ (urinalysis)
สําหรับการประเมินการทํางานของตับ อาจตรวจคาโปรตีนอัลบูมิน (albumin) คาเอนไซมแอสพารเทตแอมิ
โนทรานสเฟอเรส (aspartate aminotransferase, AST) คาเอนไซมอะลานีนแอมิโนทรานสเฟอเรส (alanine
aminotransferase, ALT) และ กรดน้ําดี (bile acids)
นอกจากนี้ในสัตวปวยอายุมาก อาจพบความผิดปกติไดหลายระบบ เชน โรคหัวใจ โรคไต รวมถึงระบบ
ตอมไรทอ (endocrine system) เชน โรคไฮโปไทรอยด (hypothyroidism) หรือโรคเบาหวาน (diabetes
mellitus) เปนตน จึงควรมีความจําเปนในการรับการตรวจเพิ่มเติมกอนการวางยาสลบ ไดแก การถายภาพ
เอ็กซเรยทั่วไป (Radiography) ทั้งในตําแหนงชองอกและชองทอง การตรวจอัลตราซาวนในสวนของอวัยวะในชอง
ทอง (Abdominal Ultrasonography) หรือกรณีมีความเสี่ยงโรคหัวใจ สัตวควรได รับการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ
(Electrocardiography) และการตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) ซึ่งจะแสดงภาพการ
ทํางานของหัวใจ รวมถึงใชในการตรวจสอบปญหาการตีบ หรือรั่วของลิ้นหัวใจ (นริศ, 2560)
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2. การใหสารน้ํากอนและขณะการผาตัด (Fluid therapy)
การใหสารน้ํากอนและขณะวางยาสลบและผาตัด มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากสัตวที่เขารับการวางยาสลบ
นั้นตองมีการเตรียมตัวโดยการงดน้ําและอาหาร จึงอาจเกิดภาวะขาดน้ํา (dehydration) ขึ้นได นอกจากนี้สารน้ํายัง
ชวยแกไขภาวะเลือดมีปริมาณนอย (hypovolemia) และความดันโลหิตต่ํา (hypotension) ซึ่งเปนปญหาที่พบได
บอยจากการวางยาสลบและการผาตัด การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํายังชวยเปดชองทางการใหยาเขาหลอดเลือด
ดําในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดในการวางยาสลบสัตวที่มีอายุมากแลว
การใหสารน้ํากอนการผาตัดในสัตวสูงวัย ควรทําการให สารน้ําเขาหลอดเลือดดํากอนการผาตัดอยางนอย
12 ชั่วโมง และควรเลือกชนิดของสารน้ําใหเหมาะสมกับสภาพสัตว โดยทั่วไปแนะนําใหใชสารละลายแล็กเทตริเกอร
(Lactated ringer’s solution, LRS) หากสัตวปวยมีภาวะโรคหัวใจ ควรเลือกใชสารน้ําที่มีโซเดียมต่ํา สําหรับ
อัตราเร็วการใหสารน้ําขณะผาตัดนั้น ในชวงแรกของการวางยาสลบ สัตวมีความเสี่ยงสูงตอภาวะความดันโลหิตต่ํา
จึงแนะนําอัตราเร็วของน้ําเกลือเขาทางหลอดเลือดดําในสุนัขอยูที่ 5 – 10 มล./กก./ชม. และในแมวอยูที่ 5 มล./
กก./ชม. และเมื่อเวลาผานไป 1 ชั่วโมงหลังการวางยาสลบ แนะนําใหลดอัตราการใหสารน้ําลงมาที่ 5 มล./กก./ชม.
ในสุนัข โดยสามารถคงอัตราเร็วการใหน้ําเกลือในระดับนี้ไดนาน 3 – 4 ชั่วโมง กอนปรับลดลงตามความตองการ
ของสัตวแตละตัว (Weil and Ko, 2013)
3. เทคนิคการวางยาสลบ (Anesthetic technique)
3.1 การใหยานําสลบหรือยาซึม (Premedication or Sedation)
ยาเตรียมการสลบ (preanesthetic drug or premedication) มีบทบาทสําคัญมากเพื่อใหการวางยาสลบ
ในสั ต ว สู ง วั ย มี ค วามปลอดภั ย การใช ย าเตรี ย มการสลบก อ นการให ย าสลบมี ข อ ดี ห ลายประการ ได แ ก ลด
ความเครียดของสัตว ลดปริมาณของยาสลบที่ใช โดยยาเตรียมการสลบที่ออกฤทธิ์สั้นมีผลเฉพาะในขั้นตอนการนํา
สลบ สวนยาเตรียมการสลบที่ออกฤทธิ์ยาวจะลดปริมาณยาสลบทั้งในขั้นตอนการนําสลบและระหวางการผาตัด
(นริศ, 2557) ยาเตรียมการสลบชวยลดความเจ็บปวด และลดปริมาณน้ํา ลาย ชวยใหการสางยาสลบเปนไปอยาง
นุ ม นวล และช ว ยลดผลข า งเคี ย งของยาสลบที่ อ าจส ง ผลกดการทํ า งานของหั ว ใจและระบบไหลเวี ย นโลหิ ต
(Bednarski et al., 2011) สําหรับการใหยาเตรียมการสลบนั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การใหยาทางหลอด
เลือดดํา (intravenous, IV) ทางกลามเนื้อ (intramuscular, IM) ทางใตหนัง (subcutaneous, SC) หรือทางการ
กิน (oral route, PO) ซึ่งมีขอดีขอเสียตางกัน (นริศ, 2560)
คุณสมบัติของยาเตรียมการสลบในอุดมคติมีลักษณะ 5 ประการ (Murrell, 2007) ดังนี้
1) ทําใหสัตวลดภาวะเครียด หรืองวงซึม
2) สงผลนอยตอการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด
3) สงผลนอยตอการหายใจของสัตว
4) มีฤทธิ์ลดปวด
5) มียาตานฤทธิ์ ทําใหสามารถถอนฤทธิ์ยาไดเมื่อตองการ
เนื่ อ งจากไม มี ย าเตรีย มการสลบตั ว ใดมี คุ ณ สมบั ติ ทุ ก ประการในอุด มคติ จี ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ย า
เตรียมการสลบหลายชนิดรวมกัน โดยมุงเนนเพื่อรักษาระดับไหลเวียนโลหิตและการหายใจของสัตวใหสมดุล อีกทั้ง
เพื่อประโยชนในการลดปริมาณยาสลบที่ใช สงผลใหการวางยาสลบมีความสมดุลและปลอดภัยมากขึ้น (นริศ, 2560)
การเลือกใชยาเตรียมการสลบในสัตวสูงวัย ควรเลือกยาที่ออกฤทธิ์ซึมไมมากและใชขนาดของยาในระดับต่ํา
(low dose) ยกตัวอยางเชน เอสโปรมาซีน (Acepromazine) โดยขนาดของยาที่แนะนําคือ 0.01 – 0.02 มก./กก.
ฉีดเขากลามเนื้อ (IM) เปนยาที่เหมาะสมในการใชเพื่อใหสัตวสงบ และชวยลดความเครียดได โดยยามีผลตอระบบ
หัวใจและหลอดเลือดนอยมาก นอกจากนี้ยังแนะนําใหใชยาในกลุมเบนโซไดอะซีพีน (Benzodiazepines) เชน มิดา
โซแลม (Midazolam) ขนาดของยาที่แนะนํา 0.2 มก./กก. ฉีดเขากลามเนื้อ (IM) หรือเขาหลอดเลือดํา (IV) และ
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ไดอะซีแพม (Diazepam) ขนาดของยาที่แนะนํา 0.2 มก./กก. ฉีดเขาหลอดเลือดํา (IV) เนื่องจากยากลุมนี้มีฤทธิ์
คลายกัง วล (anxiolytic) มี ฤ ทธิ์ ใ นการคลายกล า มเนื้ อ (muscle relaxation) มี ฤ ทธิ์ เ ป น ยากั น ชั ก
(anticonvulsant) และยามีผลขางเคียงตอระบบไหลเวียนโลหิต และระบบทางเดินหายใจเพียงเล็กนอย จึงเหมาะ
สําหรับสัตวที่มีสภาพโทรม หรืออายุมาก หรือมีความเสี่ยงในการผาตัดสูง (Hughes, 2008) อยางไรก็ตามยาทั้งสอง
กลุมนี้ไมมีฤทธิ์ลดปวด จึงควรใหยาเตรียมการสลบที่มีฤทธิ์ลดปวดรวมดวยเพื่อใหเกิดการวางยาสลบอยางสมดุล
(balanced anesthesia) เชน การใชไดอะซีแพม หรือมิดาโซแลม รวมกับมอรฟน (Morphine) ซี่งเปนยาในกลุม
โอพิออยด (Opioids) เปนยาตรียมการสลบ เปนตน (วิจิตร และนริศ, 2560) ยาในกลุมโอพิออยดตัวอื่นๆ เชน เพต
ทิดีน (Pethidine) บูพรีนอรฟน (Buprenorphine) และบูทอรฟานอล (Butorphanol) เปนตน
อยางไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงยาเตรียมการสลบในกลุมยาแอนตี้โคลิเนอรจิก (Anti-cholinergic drugs) เชน
อะโทรปน (Atropine) เนื่องยาออกฤทธิ์เพิ่มอัตราการเตนของหัวใจ และทําใหเกิดความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ ควร
หลีกเลี่ยงยาในกลุมอัลฟาทูอะดรีโนเซปเตอรอะโกนิสต (α2 Adrenoreceptor agonist) เชน ไซลาซีน (Xylazine)
และเมดีโตมิดีน (Medetomidine) เนื่องจากยามีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือดคอนขางมาก ทําใหเกิดหัวใจเตน
ชาลง (bradycardia) หัวใจเตนไมเปนจังหวะสม่ําเสมอ (arrhythmias) ความดันสูง (hypertension) หรือความดัน
ต่ํา (hypotension) และทําใหหลอดเลือดหดตัว (vasoconstriction) (Murrell, 2007)
3.2 การใหยาชักนําใหสลบ (Induction of anesthesia)
การใหยาชักนําสลบในสัตวสูงวัย อาจให ไดทั้งในรูปแบบของยาฉีด (Injectable anesthesia) และใน
รูปแบบของยาดมสลบ (Inhalation anesthesia)
การใหยาสลบรูปแบบฉีด (Injectable anesthesia) มักถูกนํามาใชเพื่อการนําสลบอยางรวดเร็ว ใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือในกรณีที่ไมมีเครื่องดมยาสลบ โดยยาสลบที่ใชในทางสัตวแพทยประกอบดวยยาสลบในกลุม
ตางๆ ไดแก
1) กลุม บารบิ ทูเรต (Barbiturates) ไดแก ไทโอเพนทอล (Thiopental) และเพนโทบารบิ ทอล
(Pentobarbital)
2) กลุมยานําสลบแบบแยกตัว (Dissociative drug) ไดแก เคตามีน (Ketamine) และไทเลทามีน-โซลา
ซีแพม (Tiletamine-Zolazepam)
3) โปรโพฟอล (Propofol)
4) อีโตมิเดต (Etomidate)
5) อัลฟาซาโลน (Alfaxalone)
ยาสลบรูป แบบฉีด ที่ แ นะนํ า ใหใช ในสั ต ว สู ง วั ย ได แก โปรโพฟอล (Propofol) และ อัล ฟาซาโลน
(Alfaxolone) โดยโปรโพฟอล ออกฤทธิ์ทําใหสัตวสลบอยางรวดเร็ว และสงผลลดความสามารถในการบีบตัวของ
หัวใจ (cardiac contractility) นอยกวายาในกลุมไทโอบารบิทูเรต (นริศ, 2557) อยางไรก็ดีการใหยาในปริมาณ
มาก อาจมีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยสงผลใหเกิดความดันโลหิตต่ํา ภาวะหัวใจเตนชา และลดแรงบีบตัว
ของหัวใจไดเชนกัน (Blaze and Glowaski, 2004) มีผลตอระบบทางเดินหายใจทําใหสัตวหยุดหายใจได
โดยเฉพาะเมื่อมีการเดินยาอยางรวดเร็ว นอกจากนี้พบวาโปรโพฟอลสงผลใหเพิ่มแรงดันในลูกตา (intraocular
pressure, IOP) ในสุนัข และอาจพบกลามเนื้อกระตุกไดขณะเดินยา โดยขนาดของยาโปรโพฟอลที่แนะนําคือ
1 – 3 มก./กก. ฉีดเขาหลอดเลือดํา และควรมีการใหออกซิเจนกอนและขณะการวางยาสลบ
อัลฟาซาโลน (Alfaxalone) เปนสเตียรอยดชนิดนิวโรแอคทีฟ (Neuroactive steroid) โดยเปนสาร
อนุพันธของโปรเจสเตอโรน (progesterone derivative) ยามีฤทธิ์ทําใหสัตวหลับ และคลายกลามเนื้อโดยออกฤทธิ์
ตอองคประกอบเชิงซอนของหนวยรับกาบาเอคลอไรดแชนแนล (GABAA receptor-chloride channel complex)
ในเซลลสมอง สงผลยับยั้งการนํากระแสประสาทและทําใหสัตวหมดสติ ยาจะชวยลดกระบวนการเมแทบอลิซึมของ
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สมอง และปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมอง จึงแนะนําใหใชยาในกรณีสัตวมีปญหาเกี่ยวเนื่องกับสมอง ยามีผลนอยตอ
ระบบไหลเวียนโลหิต ยกเวนในขนาดยาที่สูงซึ่งกดการทํางานของกลามเนื้อหัวใจ ทําใหเกิดความดันโลหิตต่ําได
จากการศึกษาของ Zeynep Bilgen Sen และ Nuh Kilic (2018) โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบผลของ
การใชยาโปรโพฟอล (Propofol) และ อัลฟาซาโลน (Alfaxolone) เปนยานําสลบสําหรับการวางยาสลบในสัตวสูง
วัย ผลการศึกษาพบวายาทั้งสองชนิดใหผลการสลบที่ดีและยามีความปลอดภัยตอการวางยาสลบในสัตวที่อายุมาก
อยางไรก็ตามยาทั้งสองชนิดนี้ไมมีฤทธิล์ ดลดปวด จึงควรใหยาลดปวดรวมดวยทั้งในระยะกอนและระหวางการผาตัด
การใหยาสลบรูปแบบยาดมสลบ (Inhalation anesthesia) ไดรับการใชอยางแพรหลายในทางสัตว
แพทย โดยมีผลระงับความรูสึก อีกทั้งสามารถปรับระดับความลึกของการสลบไดอยางรวดเร็ว (นริศ, 2560) โดยยา
ดมสลบที่นิยมนํามาใชในการวางสลบสัตวสูงอายุ ไดแก ไอโซฟลูเรน (Isoflurane) และ ซีโวฟลูเรน (Sevoflurane)
ไอโซฟลูเรน (Isoflurane) เปนยาดมสลบในกลุมฟลูออริเนตอีเทอร (Fluorinated ether) มีการนํามาใช
อยางแพรหลายในวงการสัตวแพทย จัดเปนยาดมสลบที่มีฤทธิ์แรง โดยพบคาเอ็มเอซี (MAC) ในสุนัขเทากับ 1.28%
และในแมวเทากับ 1.63% ยาสามารถออกฤทธิ์ชักนําการสลบและสัตวฟนจากภาวะสลบไดเร็ว
ซีโวฟลูเรน (Sevoflurane) เปนยาดมสลบในกลุม ฟลูออริเนตอีเทอร (Fluorinated ether) ฤทธิ์ทําให
สัตวสลบและถูกนํามาใชสําหรับการวางยาสลบทั่วตัวในสัตว โดยพบคาเอ็มเอซี (MAC) ในสุนัขเทากับ 2.35% และ
ในแมวเทากับ 2.58% มีขอดีคือสามารถชักนําการสลบและฟนจากภาวะสลบไดเร็ว
นอกจากนี้จากการศึกษาของ Zeynep Bilgen Sen และ Nuh Kilic (2018) โดยทําการศึกษา
เปรียบเทียบผลของการใชยาไอโซฟลูเรน (Isoflurane) และ ซีโวฟลูเรน (Sevoflurane) เปนยาดมสลบสําหรับการ
วางยาสลบในสัตวสูงวัย ผลการศึกษาพบวายาทั้งสองชนิดใหผลการสลบที่ดีและยามีความปลอดภัยตอการวาง
ยาสลบในสัตวที่อายุมากเชนกัน
1.1 การใหยาคงภาวะการสลบ (Maintenance of anesthesia)
การใหสัตวคงภาวะการสลบในสัตวสูงวัย ควรใชวิธีการดมยาสลบ (Inhalation anesthesia) เนื่องจาก
สามารถปรับระดับ ความลึกของการสลบไดอยางรวดเร็ว จึงมีความปลอดภัยกับตัวสัตว ยาดมสลบที่นิยมใช ไดแก
ไอโซฟลูเรน (Isoflurane) และ ซีโวฟลูเรน (Sevoflurane) เชนเดียวกับที่ใชในการนําสลบ แตระดับของยาที่ใหใน
การคงภาวะสลบ (Maintenance) จะต่ํากวาในการชักนําใหสลบ (Induction) ซึ่งการใชไอโซฟลูเรน มีขอดีคือจะ
ชวยเก็บรักษาปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะตางๆ (organ blood flow) ใหอยูในภาวะสมดุลไดดีกวายาดมสลบชนิด
ฮาโลเทน (Halothane) ยามีฤทธิ์กดการทํางานของกลามเนื้อหัวใจนอย และสัตวมีการฟนจากสลบไดเร็ว แตขอเสีย
คือยาอาจมีผ ลทํ าใหเกิ ดหลอดเลือดขยายตัว (vasodilation) ซึ่ง อาจสง ผลตอปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ
(cardiac output) ที่นอยลง และทําใหมีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะตางๆ ไดนอยลง จึงควรใหสารน้ํารวมดวยในระหวาง
การวางยาสลบ (Morgan et al., 2002)
4. การใหยาระงับปวด (Analgesia)
ความเจ็บปวดในการผาตัดสัตวสูงวัย จะมีผลเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจและความดันโลหิตใหสูงขึ้น ซึ่งจะ
สงผลใหกลา มเนื้อหัว ใจมีค วามต องการออกซิ เจนเพิ่ม มากขึ้น และเพิ่ม โอกาสการเกิด หัว ใจเต นเปน จัง หวะไม
สม่ําเสมอ (arrhythmias) ดังนั้นการใหยาระงับปวดจะชวยลดอาการแทรกซอนเหลานี้ และชวยใหสัตวไมทรมาน
จากความเจ็บปวด โดยยาระงับปวดที่ใชในสัตวสูงวัย ไดแก
ยากลุมโอพิออยด (Opioids) เชน มอรฟน (Morphine) ซี่งยากลุมนี้จะชวยลดอัตราการเตนของหัวใจ
และชวยใหเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ (coronary blood flow) ไดดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลตอการบีบตัวของ
กลามเนื้อหัวใจเพียงเล็กนอย แตก็มีขอเสียคือหากใหยาในขนาดที่สูง (มากกวา 0.4 มก./กก.) อาจสงผลทําใหเกิด
ภาวะหัวใจเตนชาลง (bradycardia)
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ยาลดการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (Non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) การใหยากลุมนี้
กอนการวางยาสลบอาจทําโดยการใหยาในรูปแบบของการกิน 1 – 2 ชั่วโมงกอนการวางยาสลบ หรืออาจใหยารูปแบบ
ฉีดเปนยาเตรียมการสลบ เนื่องจากฤทธิ์ของยากลุมนี้มีระยะการออกฤทธิ์นาน จึงครอบคลุมชวงระยะกอนการผาตัด
(pre-operative period) ระยะระหวางการผาตัด (intraoperative period) และระยะหลังการผาตัด (postoperative
period) แตสิ่งตองเฝาระวังคือ ผลกระทบจากการใหยากลุมนี้ตอการทํางานของทางเดินอาหาร ตับ ไต หัวใจ และเกล็ด
เลือด เปนตน เพื่อลดผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น แนะนําใหสารน้ําอยางเพียงพอในสัตวปวยและหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะ
ขาดน้ํา (นริศ, 2560) ปจจุบันมียาตัวใหมออกมา เชน Meloxicam และ Carprofen ซึ่งยามีผลขางเคียงตอไตและ
ทางเดินอาหารนอยลง จึงสามารถนํามาใชไดในการวางยาสลบสัตวสูงวัยไดคอนขางปลอดภัย (Hughes, 2008)
5. การเฝาระวังขณะสลบและการฟนจากยาสลบ (Monitoring and Recovery)
การเฝาระวังขณะสลบ (Monitoring) มีความสําคัญอยางมากตลอดทุกขั้นตอนของการวางยาสลบ โดย
การเฝาติดตามสัญญาณชีพจะชวยบงชี้ความลึกของการสลบ (depth of anesthesia) การหายใจ (ventilation)
การไหลเวียนโลหิต (circulation) การแลกเปลี่ยนอกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (oxygenation) และเมตาบอลิซึมของ
รางกายสัตว (animal metabolism) สําหรับสัญญาณชีพที่สามารถเฝาระวังโดยใชอุปกรณพื้นฐาน ไดแก รีเฟล็กซ
หนังตาและกระจกตา ตําแหนงลูกตา รีเฟล็กซขาและรีเฟล็กซความเจ็บปวด อัตราการหายใจ อัตราการเตนของ
หัวใจ หรือชีพจร สีเยื่อเมือก เวลาประจุเลือดฝอย (CRT) และอุณหภูมิรางกาย (นริศ, 2556)
การดูแลภายหลังการผาตัด หรือการฟนจากสลบ (Recovery) มีความสําคัญมาก เนื่องจากอาจพบ
ภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นไดบอย และอาจนําไปสูการเสียชีวิตของสัตวเล็ก (Thengchaisri, 2015) โดยปญหาที่พบ
บอย ไดแก ปญหาอุณหภูมิรางกายต่ํา (hypothermia) ปญหาการสําลัก (aspiration) ภาวะขาดอากาศเนื่องจาก
การระบายอากาศที่ปอดลดลง (hypoventilation) และภาวะช็อค (shock) เปนตน

สรุป
ยาเตรียมนําสลบ (preanesthetic drugs) และยาสลบ (anesthetic drugs) ที่กระตุนใหเกิดภาวะหัวใจเตน
ผิดจังหวะที่แนะนําหลีกเลี่ยง ไดแก ไซลาซีน (Xylazine) และเมดิโตมิดีน (Medetomidine) โดยยาทั้งสองสามารถชัก
นําภาวะหัวใจเตนชา (bradycardia) และเอวีบล็อกระดับทุติยภูมิ (2nd degree AV block) ยาสลบไทโอเพนทอล
(Thiopental) อาจชักนําใหหัวใจเตนผิดจังหวะ เชน ภาวะหัวใจพีวีซี (Premature Ventricular Contraction, PVC)
และเวนทริคิวลาร ไบเจมินี (Ventricular bigeminy) อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการใชยาสลบเคตามีน (Ketamine) ซึ่งเพิ่ม
การทํ า งานของหั ว ใจ ทํ าให เกิ ด ภาวะหั ว ใจเต น เร็ ว (tachycardia) อี กทั้ ง ไม ค วรใช ส ลบในกลุ ม บาร บิ ทู เรต
(Barbiturates) เพราะเปนยานําสลบที่มีความปลอดภัยต่ํา อาจทําใหสัตวสูงวัยเสียชีวิตไดขณะวางยาสลบ (นริศ, 2560)
สํ า หรับ ยาสลบที่ ส ามารถใช ไ ด เช น โปรโพฟอล (Propofol) หรืออัล ฟาซาโลน (Alfaxalone) นั้ น
สัตวแพทยควรลดขนาดยาที่ใชในสัตวสูงวัยลง โดยอาจใชยาเพียงหนึ่งในสามของขนาดยาที่ใชในสัตวโตเต็มวัย
สัตวปวยอาจมีการตอบสนองตอยาชากวาปกติ วิสัญญีแพทยตองใหเวลาสัตวจนกวายาสลบจะออกฤทธิ์ การฟนตัวก็
จะชากวาปกติดวยเพราะความสามารถในการกําจัดยาออกผานตับและไตลดลง มักตรวจพบปญหาอุณหภูมิรางกาย
ต่ํา (hypothermia) ในสัตวสูงวัย (Thengchaisri, 2015) โดยมีสาเหตุจากกลไกของยาสลบขัดขวางความสามารถ
ในการควบคุมอุณหภูมิรางกายใหเปนปกติ (Brodbelt, 2010)
สัตวในกลุมนี้ควรไดรับสารน้ําตลอดระยะเวลาของการสลบ เนื่องจากมีแนวโนมที่จะเกิดภาวะความดัน
โลหิตต่ํา (hypotension) สงผลใหผลปริมาณเลือดไปเลี้ยงไต (renal perfusion) ในทางตรงกันขาม หากไม
ระมัดระวังการใหสารน้ําในปริมาณที่มากเกินไป อาจนําไปสูภาวะน้ําเกินในรางกาย (overhydration) โดยเฉพาะใน
แมวและเปนหนึ่งในปจจัยที่นําไปสูการเสียชีวิตของสัตว (Brodbelt et al., 2007) นอกจากนี้ควรทําการตรวจ
คลื่นไฟฟาหัวใจ (Electrocardiogram) ตลอดระยะเวลาของการวางยาสลบ
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แนวโนมการใชนวัตกรรมในการพัฒนาการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
Trends in the use of innovation in the production development and product
processing of dairy agriculturist

ผูวิจัย

วรัญญา ภูทัยกุล
นิติพล ศรีออนรอด
สาขาวิชาสูติศาสตร ศัลยศาสตร และอายุรศาสตรทางสัตวแพทย
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
บทความฉบับนี้จะกลาวถึง สถานการณการเลี้ยง การผลิต และการตลาด ตลอดจนกลาวถึง นโยบาย
การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม โดยสงเสริมการใหความรู ดานการใชนวัตกรรมการผลิต และแปร
รูปผลิตภัณฑ เพื่อลดตนทุน และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม พบไดวา สถานการณตางๆในการเลี้ยงโค
นม และนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม มีความเหมาะสมตอการเลี้ยงโคนม
ในประเทศไทย และคิดวาแนวโนมการใชนวัตกรรมในการพัฒนาการผลิตและแปรรูปของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมี
ความเปนไปไดที่จะเพิ่มสูงขึ้น
คําสําคัญ : นวัตกรรม, การผลิต, การแปรรูป, โคนม
Abstract
This article was discuss situation of managements, production and marketing as
well as mention policy on the potential development of dairy agriculturist. The use of
production innovation and process to decrease costs and excess for dairy agriculturist. The
various situations on dairy farming and government policies to develop the potential of
agriculturist in Thailand. Therefore, the trend of development innovation of production and
processing are possibly to grow up
Key words : innovation, production, processing, diary

บทนํา
การเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ผลผลิตน้ํานมถือวาเปนปจจัยหลัก การที่แมโคมีผลผลิตตอตัวสูง ทําให
เกษตรกรมีรายไดที่สูง และตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมลดต่ําลง รายไดหลักของฟารมโคนมเกิดจากการขายน้ํานม
ซึ้งขึ้นอยูกับ 3 อยางที่สําคัญ คือ จํานวนแมโค ประสิทธิภาพการผลิตของแมโค และราคาน้ํานมดิบตอกิโลกรัม
โดยปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตน้ํานม มี 2 กลุม คือ ปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับพยาธิสภาพ ไดแก สายพันธุ การ
จัดการฟารม และ ปจจัยที่เกี่ยวของกับพยาธิสภาพ ไดแก โรคทั่วไป และโรคเกี่ยวกับเตานม โดยเฉพาะโรคเตา
นมอักเสบ ซึ้งทําใหปริมาณน้ํานมลดลงและยังสงผลตอคุณภาพน้ํานมอี กดวย เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมไทยจึง
จําเปนตองปรับตัวในการใชนวัตกรรมใหมๆเพื่อเตรียมพรอมในการรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยรัฐบาลไดมี
นโยบายพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม โดยสงเสริมการใหความรู ดานการใชนวัตกรรมการผลิต และ
แปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อลดตนทุน และเพิ่มรายได
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การศึกษาสถานการการเลี้ยง การผลิต การตลาด และนวัตกรรมตางๆ ตลอดจนปญหาและแนว
ทางการปรับตัวตอการใชนวัตกรรมการผลิตโคนมของเกษตรกรในปจจุบัน นํามาวิเคราะห ประเมิน เพื่อใหทราบ
ถึงแนวโนมการใชนวัตกรรมในการพัฒนาการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม เพื่อเตรียม
ความพรอมในการรับมือกับสถานการณและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

สถานการณการเลี้ยงโคนม
ในป 2560 มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมทั้งหมด จํานวน 17,348 ราย ซึ่งสวนใหญอยูในพื้นที่เขต 1 จํานวน
4,340 ราย(รอยละ 25.02) รองลงมาคือเขต 7 จํานวน 4,334 ราย (รอยละ24.98) และเขต 3 จํานวน 4,120
ราย (รอยละ23.75) ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่1
ตารางที่ 1 จํานวนเกษตรกร รายเขตปศุสัตว

ที่มา : ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว 2560
โดยสวนใหญเกษตรกรเลี้ยงโคนม 21-50 ตัว จํานวน 8,197 ราย(รอยละ 47.25) รองลงมาเลี้ยงโคนม
1-20 ตัว จํานวน 6,059 ราย (รอยละ 34.93) เลี้ยงโคนม 51-100 ตัว จํานวน 2,743 ราย (รอยละ 15.81) เลี้ยง
โคนม 101-200 ตัว จํานวน 313 ราย (รอยละ 1.80) ขณะที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมมากกวา 200 ตัว เพียง 36
ราย (รอยละ 0.21) รายละเอียดตามแผนภูมิที่1
แผนภูมิที่1 จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม

ที่มา : ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว 2560
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เปรียบเทียบจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ป 2559–2560 เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้น จํานวน 831
ราย โดยในพื้นที่เขต 3 เพิ่มขึ้นมากที่สุด จํานวน 270 ราย รองลงมาคือ เขต 7 จํานวน 214 ราย และเขต 4
จํานวน 109 ราย ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ป 2559–2560

ที่มา : ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว 2560
สถานการณการผลิตและการตลาดโคนม
ป 2557 - 2561 จํานวนโคนมทั้งหมดของไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.82 ตอป โดยในป 2561 (ณ
วันที่ 1 มกราคม) มีจํานวน 660,155 ตัว เพิ่มขึ้นจาก 645,261 ตัว ของป 2560 รอยละ 2.31 และจํานวนแมโค
รีดนมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.52 ตอป โดยในป 2561 มีแมโครีดนม 276,321 ตัว เพิ่มขึ้นจาก 267,932 ตัว
ของป 2560 รอยละ 3.13 สวนผลผลิตน้ํานมดิบในชวงป 2557 - 2561 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.62 ตอป
โดยป 2561 มีผลผลิต 1,233,483 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,191,143 ตัน ของป 2560 รอยละ 3.55
เนื่องจากลูกโคนมเกิดใหมในรอบป และจํานวนแมโครีดนมเฉลี่ยในรอบปมีจํานวนเพิ่มขึ้น จากแมโค
สาวที่เขามาทดแทน ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายพัฒนาคุณภาพน้ํานมโค เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โดยเนนไปที่อาหารในการเลี้ยงโคนมซึ่งสงผลใหน้ํานมดิบมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น รวมทั้งราคาน้ํานม
ดิบอยูในเกณฑดี จึงจูงใจใหเกษตรกรมีการพัฒนาการเลี้ยงโคนมโดยการบริหารจัดการฟารมที่เปนระบบตาม
มาตรฐานฟารมที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเลี้ยง โดยการปลดแมโครีดนมที่ใหผลผลิตนอยและสุขภาพไมดีออก
จากฟารม
ความตองการบริโภค ผลผลิตน้ํานมดิบของไทยใชสําหรับบริโภคภายในประเทศทั้งหมด ป 2557 2561 ความตองการบริโภคนมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.62 ตอป โดยในป 2561 มีปริมาณการบริโภคนม
1,233,483 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,191,143 ตัน ของป 2560 รอยละ 3.55 รายละเอียดตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จํานวนโคนมและผลผลิตน้ํานมดิบของไทย

หมายเหตุ : *ขอมูลเบื้องตน **ประมาณการ
ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2562
การสงออกผลิต ภัณฑนม ไทยมีการสงออกผลิตภั ณฑนมหลายชนิด แตสวนใหญมาจากการนําเขา
ผลิตภัณฑนมเพื่อใชผลิตเปนผลิตภัณฑนมประเภทอื่นๆ แลวสงออก สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก นมพรอมดื่ม
นมเปรี้ยว โยเกิรต เนยที่ไดจากนม และนมขนหวาน เปนตน และเปนการสงออกไปยังประเทศใกลเคียง เชน
กัมพูชา เมียนมาร สปป.ลาว มาเลเซีย สิงคโปร และฟลิปปนส โดยในป 2561 มีการสงออกผลิตภัณฑนมปริมาณ
305,647 ตัน มูลคา 10,710 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่สงออก 276,963 ตัน มูลคา 10,313 ลานบาท
รอยละ 10.36 และรอยละ 3.85 ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ปริมาณและมูลคานมและผลิตภัณฑนมสงออกของไทย

หมายเหตุ : *ประมาณการ
ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2562
การนําเขาผลิตภัณฑนม ในแตละปไทยนําเขานมและผลิตภัณฑนมเปนจํานวนมาก โดยในป 2561
มีการนําเขาผลิตภัณฑนมปริมาณ 245,800 ตัน มูลคา 19,930 ลานบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 237,437 ตัน
ของป 2560 รอยละ 3.52 แตมูลคาลดลงจาก 20,581 ลานบาท ของป 2560 รอยละ 3.16 เนื่องจากราคานม
และผลิตภัณฑนมในตลาดโลกปรับตัวลดลง ซึ่งนมผงขาดมันเนยเปนผลิตภัณฑนมนําเขาที่สําคัญ และมีสัดสวน
การนําเขาสูงกวาผลิตภัณฑนมนําเขาอื่น ๆ เพราะสามารถนํามาใชประโยชนไดหลายอยาง เชน ผลิตนมพรอมดื่ม
นมขน ขนมปง ไอศกรีม โยเกิรต นมขนหวาน ลูกกวาด และช็อกโกแลต เปนตน โดยในป 2561 มีการนําเขานม
ผงขาดมันเนย 65,675 ตัน มูลคา 4,218 ลานบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 64,345 ตัน ของป 2560 รอยละ 2.07
แตมูลคาลดลงจาก 5,204 ลานบาท ของป 2560 รอยละ 18.95 รายละเอียดตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ปริมาณและมูลคานมและผลิตภัณฑนมนําเขาของไทย

หมายเหตุ : *ประมาณการ
ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2562
ราคา ในป 2561 ราคาน้ํานมดิบที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.20 บาท สูงขึ้นเล็กนอยจาก
18.08 บาท ของป 2560 รอยละ 0.66 โดยเกษตรกรจะไดรับราคาตามคุณภาพน้ํานมดิบ จึงจูงใจใหเกษตรกรมี
การปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบใหดีขึ้น ซึ่งราคากลางรับซื้อน้ํานมดิบหนาโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมอยูที่ 19
บาทตอกิโลกรัม แตราคาอาหารขนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 11.95 บาท สูงขึ้นเล็กนอยจาก 11.89 บาท รายละเอียด
ตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบและราคาของไทย

หมายเหตุ : 1/มีการปรับราคากลางรับซื้อน้ํานมหนาโรงงานระหวางป 2/ประมาณการ
ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2562
แนวโนมการผลิตและการตลาดโคนม
ป 2562 จํานวนโคนมและผลผลิตน้ํานมดิบมีแนวโนมเพิ่มขึ้น คาดวามีจํานวนโคนมทั้งหมด (ณ วันที่ 1
มกราคม) 670,950 ตัว เพิ่มขึ้นจาก 660,155 ตัว ของป 2561 รอยละ 1.64 และมีจํานวนแมโครีดนม 281,621
ตัว เพิ่มขึ้นจาก 276,321 ตัว ของป 2561 รอยละ 1.92
ผลผลิตน้ํานมดิบมีแนวโนมเพิ่มขึ้น คาดวามีปริมาณ 1,332,180 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,233,483 ตัน ของป
2561 รอยละ 8.00
ความตองการบริโภคนมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น คาดวามีปริมาณการบริโภค 1,332,180 ตัน เพิ่มขึ้นจาก
1,233,483 ตัน ของป 2561 รอยละ 8.00
การสงออก-การนําเขา คาดวาการสงออก – การนําเขาผลิตภัณฑนมจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ราคา คาดวา
ราคาน้ํานมดิบที่เกษตรกรขายไดจะสูงขึ้นจากป 2561 เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบใหดี
ขึ้นตามผลตอบแทนที่เกษตรกรตองการจะไดรับ
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นวัตกรรมในการพัฒนาการผลิต และ การแปรรูป ผลิตภัณฑโคนม ของประเทศไทย
นวัตกรรมในการพัฒนาการผลิตของประเทศไทย
กรมปศุสัตว มีการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและสรางความมั่นคงใหแกเกษตรกร
โดยมีโครงการปรับโครงสรางการผลิตใหสูฟารมมาตรฐาน (GAP) ไดแก
- การสงเสริมปรับเปลี่ยนรูปแบบโรงเรือน เชน โรงเรือนรีดน้ํานม การติดตั้งระบบ Pipe Line และ
Cooling Tank (ขนาด 1.5 ตัน) ในฟารมโคนม การใชระบบจัดการฟารมเลี้ยงโคนมดวย “RFID” เปนตน
การใชระบบจัดการฟารมเลี้ยงโคนมดวย “RFID” เปนระบบสามารถที่บันทึกขอมูลของโคแตละตัว
เชน บันทึกประวัติสัตว บันทึกปริมาณการใหนมแตละตัวรายวัน บันทึกการผสมเทียม บันทึกการรักษาโรค และ
สามารถแสดงงบประมาณคาใชจายตางๆ ในการทําฟารมเลี้ยงโคนม รวมถึง สามารถแจงเตือนใหทราบวาขณะนี้
มีโคตัวใดบางที่ถึงเวลาในการทํากิจกรรมทางดานสุขภาพตางๆ เชน การเตือนโคที่ใกลคลอด การเตือนโคที่ตอง
ผสมเทียมและอื่นๆ สงผลทําใหเกษตรกรทํากิจกรรมทันเวลา โคมีสุขภาพดี ใหนมที่มีคุณภาพและปริมาณมาก
เกิดผลกําไรมากยิ่งขึ้น และยังชวยลดปริมาณแรงงานอีกดวย
- สงเสริมการปรับปรุงพันธุ เชน การทําฟารมโคนมทดแทน การถายทอดความรูการใชเทคโนโลยีดาน
การสืบพันธุ เปนตน
- สงเสริมการปรับปรุงดานอาหาร เพื่อลดตนทุนและการเพิ่มมูลคาการผลิต เชน การจัดตั้งศูนยผลิต
อาหารสัตว (Feed Center) สงเสริมการใชอาหาร TMR (Total Mixed Ration)เปนตน
ซึ้งสามารถแบงเปนนวัตกรรมในดานตางๆ รายละเอียดตามรูปที่ 1-3
รูปที่ 1 นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการดานโรงเรือน
ไดแก การปรับเปลี่ยนรูปแบบฟารม โรงเรือนรีดน้ํานม และการติดตั้ง Pipe Line และ Cooling Tank

ที่มา : กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 2559
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รูปที่ 2 นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการดานพันธุสัตวและการปรับปรุงพันธุ
ไดแก การทําฟารมโคนมทดแทน การใชเทคโนโลยีการผสมเทียม การยายฝากตัวออน และ การแยกเพศ

ที่มา : กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 2559
รูปที่3 นวัตกรรมในการพัฒนาดานอาหารสัตว
ไดแก การใหความรูดานอาหารเพื่อลดตนทุนการผลิต การจัดตั้งศูนยผลิตอาหารสัตว (Feed Center) และ
สงเสริมการใชอาหาร TMR (Total Mixed Ration)

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม 2558
นวัตกรรมในการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑโคนมของประเทศไทย
การแปรรูปในประเทศไทยสวนใหญเปนนมพรอมดื่ม ครีมหรือนมผงในรูปของเหลวหรือขนเติมน้ําตาล
เนยที่ไดจากนม นมผงขาดมันเนย นมขนหวาน นมเปรี้ยว โยเกิรต เปนตน และมีการสงออกไปยังประเทศ
ใกลเคียง เชน กัมพูชา สิงคโปร ฟลิปปนส สปป.ลาว และเมียนมาร ซึ้งสวนใหญ แลวการแปรูปผลิตภัณฑนมจะ
ทําเปนระบบอุตสาหกรรม หรือ จัดทําในฟารมที่มีขนาดใหญแบบครบวงจร รายละเอียดตามรูปที่ 4
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รูปที่ 4 การแปรรูปผลิตภัณฑโคนมระบบอุตสาหกรรม หรือ ระบบฟารมที่มีขนาดใหญแบบครบวงจร

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม 2559
จึงทําใหภาครัฐเล็งเห็นความสําคัญโดยใหกรมปศุสัตวดําเนินการการสงเสริมอบรมถายทอดนวัตกรรม
การแปรรูปใหแกเกษตรกร เชน การอบรมถายทอดนวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผูประกอบการ, โครงการ
ยกระดับการพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานและมูลคาเพิ่มรวมกับสานักงานปศุสัตวเขต 5 งบกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1, การถายทอดความรูผานการจัดนิทรรศการดานการแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่มในงาน
มหกรรมเทศกาลโคนมแหงชาติ , การอบรมการแปรรูปสินคาปศุสัตวนานาชาติ โดยมีประเทศที่เขารวม ไดแก
ภูฏาน เมียนมาร บังคลาเทศ อัฟฟานิสถาน และญี่ปุน และการใชนวัตกรรมการสเปรยดราย Spry drier สําหรับ
ทํานมผง รายละเอียดตามรูปที่ 5-9
รูปที่ 5 อบรมถายทอดนวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผูประกอบการ

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม 2559
รูปที่ 6 โครงการยกระดับการพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานและมูลคาเพิ่ม รวมกับสํานักงานปศุสัตวเขต
5 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม 2559
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รูปที่ 7 การถายทอดความรูผานการจัดนิทรรศการดานการแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่มในงานมหกรรม
เทศกาลโคนมแหงชาติ

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม 2559
รูปที่ 8 การอบรมการแปรรูปสินคาปศุสัตวนานาชาติ

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม 2559
รูปที่ 9 นวัตกรรมการสเปรยดราย Spry drier สําหรับทํานมผง

ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม 2559

ปญหาและผลกระทบการเลี้ยงโคนม
เกษตรกรยังขาดความรู ความเขาใจในการเลี้ยงโคนม เชน การคัดเลือกและการผสมพันธุ อาหาร และ
การใหอาหาร การจัดการสุขาภิบาลและการปองกันโรค จึงทําใหมีผลกระทบตอการใหผลผลิตน้ํานมดิบของโคนม
ตนทุนการผลิต เนื่องจากนโยบายของภาครัฐเนนการยกระดับมาตรฐานฟารมและการพัฒนาคุณภาพ
น้ํานมดิบ เกษตรกรจึงตองมีการบริหารจัดการฟารมเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและพัฒนาคุณภาพน้ํานมดิบ
ใหสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตน้ํานมโคของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
ดานโรคตาง ๆ เชน ปญหาเตานมอักเสบ ทําใหคุณภาพน้ํานมดิบต่ํากวาเกณฑมาตรฐานซึ่งจะสงผลตอ
ราคาน้ํานมดิบที่เกษตรกรไดรับ และโรคปากและเทาเปอยซึ่งยังพบการระบาดอยูเปนระยะ ๆ แมจะมีมาตรการ
เพื่ อควบคุมและป องกัน แตก็ยั งไม สามารถควบคุมไม ใหเกิดโรคในฟารมเกษตรกรได ทั้ งหมดซึ่ งเมื่ อเกิดโรค
เกษตรกรก็ไมสามารถสงนมขายทําใหสูญเสียรายได
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การขาดทายาทสืบทอด เนื่องจากคนรุนใหมเห็นวาอาชีพการเลี้ยงโคนมเปนอาชีพที่เหนื่อยเพราะตอง
ทํางานทุกวันโดยไมมีวันหยุด แมจะมีรายไดสูงกวาการทําอาชีพเกษตรกรรมอื่น ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจะตอง
เรงพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมใหมีความนาสนใจและมีคุณคา เพื่อจูงใจใหคนรุนใหมอยากที่จะสานตออาชีพนี้
จากขอมูลขางตน การเลี้ยงโคนมในปจจุบัน ผลผลิตน้ํานมถือวาเปนปจจัยหลักของการดําเนินกิจการ
โดยผลผลิตน้ํานมจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน ทั้ง ปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับพยาธิสภาพ ไดแก สาย
พันธุ การจัดการฟารม และ ปจจัยที่เกี่ยวของกับพยาธิสภาพ ไดแก โรคทั่วไป และโรคเกี่ยวกับเตานม เปนตน
จากสถานการณการเลี้ยง การผลิต และการตลาด ของโคนมในป 2557-2561 พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
จํานวนโคนม ผลผลิตน้ํานมดิบ ความตองการบริโภค การสงออกผลิตภัณฑ การนําเขาผลิตภัณฑ และ ราคาน้ํานม
ดิบ มีอัตราเพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกโคนมเกิดใหมในรอบป และจํานวนแมโครีดนมเฉลี่ยในรอบปมีจํานวนเพิ่มขึ้น จาก
แมโคสาวที่เขามาทดแทน ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายพัฒนาคุณภาพน้ํานมโค เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยเนนไปที่อาหารในการเลี้ยงโคนมซึ่งสงผลใหน้ํานมดิบมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น รวมทั้งราคา
น้ํานมดิบอยูในเกณฑดี จึงจูงใจใหเกษตรกรมีการพัฒนาการเลี้ยงโคนมโดยการบริหารจัดการฟารมที่เปนระบบ
ตามมาตรฐานฟารมที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเลี้ยง แตอยางไรก็ตามยังพบปญหาดานขาดความรู ความเขาใจ
ในการเลี้ยง ดานตนทุนการผลิต ปญหาเตานมอักเสบ และการขาดทายาทสืบทอด ทําใหภาครัฐมีนโยบายพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรผู เลี้ ยงโคนม โดยส งเสริมการใหความรู ด านการใช นวั ตกรรมการผลิ ต และ แปรรูป
ผลิตภัณฑ ไดแก สงเสริมปรับเปลี่ยนรูปแบบโรงเรือน สงเสริมการปรับปรุงพันธุ สงเสริมการปรับปรุงดานอาหาร
เพื่อลดตนทุนและการเพิ่มมูลคาการผลิต และสงเสริมอบรมการแปรรูปใหแกเกษตรกร เชน การแปรรูปผลิตภัณฑ
และการใชนวัตกรรม Spry drier สําหรับทํานมผง จึงสามารถคาดคะเนไดวา สถานการณการเลี้ยง การผลิต และ
การตลาด ของโคนม ในป 2562 จะมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ
ดังนั้น นโยบายการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม โดยสงเสริมการใหความรู ดานการใช
นวัตกรรมการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑมีความเหมาะสม เพื่อลดตนทุน และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูเลี้ยง
โคนม จึงทําให แนวโนมการใชนวัตกรรมในการพัฒนาการผลิตและแปรรูป ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมีความ
เปนไปไดเพิ่มสูงขึ้น
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การศึกษาประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมในการรักษาโรคไรขีเ้ รือ้ นในสุนัข
Efficiency of Wood Vinegar for Treatment of Sarcopticosis and Demodicosis in Canine.

สกนธ จันทรอัมพร
พิชิต อึ่งทอง
สุวภา นอยจาก
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมในการรักษาโรคไรขี้เรื้อนแหงและไรขี้
เรื้อนเปยกในสุนัข โดยใชสุนัขไรบานจํานวน 6 ตัว การศึกษาในครั้งนี้ไดเลือกใชน้ําสมควันไมยูคาลิปตัสที่มีความ
เขมขน 100 % ในการรักษาสุนัขที่เปนโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากไรขี้เรื้อนเปยก 3 ตัว และไรขี้เรื้อนแหง 3 ตัว
รวมทั้งหมด 6 ตัว โดยระยะเวลาที่ใชในการรักษาคือ 7 วัน ซึ่งในการตรวจสอบการรักษาในวันที่ 7 สุนัขทั้ง 6 ตัว
ตรวจไมพบไรขี้เรื้อน และรอยโรคก็ลดลงอยางเห็นไดขัด แตเมื่อทําการติดตามผลการรักษาในวันที่ 14 ตรวจพบไรขี้
เรื้อนเปยกจากสุนัข 1 ตัว ทําใหสุนัขตัวนี้กลับมาเปนโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากไรขี้เรื้อนเปยกในระยะเวลาอันสั้น
จากผลการศึกษานี้น้ําสมควันไมยูคาลิปตัสสามารถใชกําจัดไรขี้เรื้อนเปยกและไรขี้เรื้อนแหงของสุนัขไ ดแตตองใช
ระยะเวลาในการรักษาที่ยาวนานขึ้นกวาการศึกษาครั้งนี้ จึงจะใหผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกําจัดไร
ขี้เรื้อนเปยกและไรขี้เรื้อนแหงของสุนัข
คําสําคัญ : ไรขี้เรื้อนเปยก, ไรขี้เรื้อนแหง, น้ําสมควันไม
Abstract
The objective of this study to investigate an efficiency of wood vinegar treatment of
sarcopticosis and demodicosis in dog. The vinegar of Eucalyptus melliodora extracts (100
% concentration) was treated in 6 dogs; 3 dogs with sarcopticosis and 3 dogs with
demodicosis. Six dogs were checked in day 7. After treatment showed the results, all of the
dogs were not found the infection with both Sarcoptes scabiei and Demodex canis.
Nevertheless, one dog was found Demodex canis in day 14 after treatment and relapse to
demodicosis. However, the vinegar extracts 100 percent concentrate of Eucalyptus
melliodora can be used for treatment of sarcopticosis and demodicosis in dogs. May be
the higher efficiency if the period for treatment longer than this research.
Key Word(s) : Sarcopticosis, Demodicosis, Wood vinegar
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บทนํา
ปญหาโรคผิวหนังเปนอีกหนึ่งปญหาที่สรางความหนักใจใหกับเจาของสุนัข และสรางความรําคาญและเปน
สาเหตุของโรคอื่นๆ สุนัขที่มีปญหาโรคผิวหนังจะแสดงอาการแตกตางๆ กันออกไป เชน คัน เกา ผิวหนังแดงอักเสบ
ขนรวงมีตุมหนองตามตัว มีสะเก็ด ผิวหนังหลุดลอก บางครั้งสงกลิ่นเหม็น และบางโรคสามารถติดตอมาสูคนได
เชนกัน โรคผิวหนังของสุนัขเกิดไดจากหลายๆ สาเหตุ เชน ความผิดปกติของฮอรโมนและพันธุกรรม การขาด
สารอาหาร ปรสิตภายนอกพวกเห็บหมัด และจากเชื้อจุลินทรียพวกแบคทีเรีย รา และยีสต ความรุนแรงของโรคจะ
แตกตางกันไปตามสาเหตุของโรค โรคไรขี้เรื้อนแหงที่เกิดจาก Sarcoptes scabiei และโรคไรขี้เรื้อนเปยก ที่มี
สาเหตุ Demodex canis, Demodex injai หรือDemodex cornei ในสุนัขเปนโรคผิวหนังที่มีความรุนแรงและทํา
ใหสุนัขเจ็บปวยที่สําคัญอีกโรคหนึ่ง (พัชนี, 2558) และนอกจากนี้ยังสามารถกอโรคในมนุษยไดเชนกัน ในปจจุบันยา
ที่ใชในการรักษาโรคดังกลาวมีทั้งยาที่ไดจากการสังเคราะหขึ้นมา หรือยาบางชนิดไดจากสารสกัดจากสมุนไพรตาม
ธรรมชาติ ซึ่งยาแตละชนิดจะมีขอจํากัดแตกตางกันออกไป เชน ยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาจะมีราคาสูง หรือ
ยาบางชนิดไมสามารถใชกับสุนัขบางสายพันธุได เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะทําใหสุนัขแพสารชนิดนั้น หรือสารสกัด
จากสมุนไพรบางชนิดมีประสิทธิภาพดีในการรักษา แตตองใชปริ มาณของวัตถุดิบเปนจํานวนมากในการสกัด จึงทํา
ใหมีตนทุนในการผลิตสูงตามไปดวย
ดังนั้นเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใชสารจากธรรมชาติในการรักษาจึงไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของน้ําสม
ควันไมในการรักษาโรคไรขี้เรื้อนในสุนัข เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหกับเจาของสุนัขในการเลือกวิธีรักษา เพราะ
น้ําสมควันไมเปนผลผลิตพลอยได (by product) จากการเผาถาน จึงทําใหตนทุนในการผลิตต่ํามากเมื่อเทียบกับ
สารสกัดจากสมุนไพรชนิดอื่นๆ น้ําสมควันไมมีประสิทธิภาพในการในไปใชประโยชนในดานตางๆ อยางกวางขวาง
และการใชประโยชน ในงานดานปศุ สัตว (วี ระ, 2551) รวมถึงใชรักษาโรคผิวหนัง ที่เกิดจาก เชื้ อยีสต เชื้อรา
แบคทีเรียรวมถึงใชกําจัดปรสิตภายนอก ในสัตวไดหลายชนิด น้ําสมควันไมจึงเปนสารที่นาสนใจในการนํามาใชใน
การรักษาโรคไรขี้เรื้อนแหง ที่มีสาเหตุจาก Sarcoptes scabiei, และโรคไรขี้เรื้อนเปยก ที่มีสาเหตุ Demodex
canis, Demodex injai หรือ Demodex cornei ในสุนัข (พัชนี, 2558) ซึ่งนอกจากจะเปนการลดการใชสารเคมี
ในการรักษาแลวยังเปนแนวทางในการเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตจากธรรมชาติไดอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงคของการวิจัย
ศึกษาประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมในการรักษาโรคไรขี้เรื้อนแหงและไรขี้เรื้อนเปยกในสุนัข

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
น้ําสมควันไมมีองคประกอบมากกวา 200 ชนิด และมีองคประกอบหลักเปน น้ํา กรดอะซิติก และเมทานอล
ซึ่งเปนสารที่สามารถกําจัดแมลงศัตรูพืช และปรสิตภายนอกของสัตวไดหลายชนิด ดังนั้นจึงนาจะมีประสิทธิภาพใน
การกําจัดไรขี้เรื้อนแหง จาก Sarcoptes scabiei และโรคไรขี้เรื้อนเปยกที่มีสาเหตุ จาก Demodex canis,
Demodex injai หรือ Demodex cornei ในสุนัขซึ่งเปนปรสิตภายนอกไดเชนเดียวกัน
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วิธีการวิจัย
1.1 การคัดเลือกสุนัขที่เปนโรคผิวหนังขี้เรื้อนเปยกและแหง
โรคไรขี้เรื้อนเปยก สังเกตจากลักษณะภายนอกของสุนัข เชน ขนรวงเปนหยอมๆ ผิวหนังแดง มีเม็ดตุม
ผิวหนังเยิ้มแฉะ หรือเปนหนองแหงกรัง มีอาการคันเล็กนอยถึงปานกลาง มีกลิ่นตัว รูขุมขนอักเสบ และการตรวจดู
ภายใตกลองจุลทรรศน สามารถทําไดโดยขูดผิวหนังชั้นลึกโดยตองขูดใหมีเลือดออกเล็กนอยหรือดึงขนของสุนัข จาก
บริเวณที่มีรอยโรคเกิดขึ้น แลวนํามาตรวจหาไรขี้เรื้อนเปยกภายใตกลองจุลทรรศน
โรคไรขี้เรื้อนแหง สังเกตจากลักษณะภายนอกของสุนัข โดยสุนัขจะมีลักษณะขนรวง และอาจจะมีตุม
แดงๆ ตามผิวหนัง มีอาการคันอยางรุนแรงตลอดเวลา มีแผลจากการเกาอยางรุนแรง มีสะเก็ดหนาตามหู ขอศอก
ขอเทา และทดสอบความคันของสุนัขโดยการถูหู หากสุนัขคันมากจนยกเทาขึ้นมาเกาบริเวณสะโพกก็มีแนวโนมวา
คันมาก เรียกวาวิธี pinnal-pedal reflex และการตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศน โดยการขูดที่ผิวหนังชั้นผิวของ
สุนัขบริเวณที่มีรอยโรคเกิดขึ้น (skin scraping) แลวนํามาตรวจหาไรขี้เรื้อนแหงภายใตกลองจุลทรรศน
จํานวนสุนัขที่ใชในการทดลอง การศึกษาในครั้งนี้ไดคัดเลือกสุนัขไรบานตามวิธี เบื้องตนที่เปนโรคไรขี้
เรื้อนเปยกจํานวน 3 ตัว และโรคไรขี้เรื้อนแหงจํานวน 3 ตัว มาใชในการทดลองรักษาดวยน้ําสมควันไม
1.2 การคัดเลือกชนิดและความเขมขนของน้ําสมควันไม
การคัดเลือกชนิดของน้ําสมควันไม นําน้ําสมควันไม 3 ชนิด คือ น้ําสมควันไมยูคาลิปตัส น้ําสมควันไม
สะเดา และน้ําสมควันไมมะขาม มาวัดคาความเปนกรด-ดาง และเลือกน้ําสมควันไมที่มีคามีความเปนกรด-ดาง
ต่ําสุดเพื่อใชในขั้นตอนตอไป
การคัดเลือกความเขมขนของน้ําสมควันไม นําน้ําสมควันไมที่คัดเลือกไดที่มีความเขมขน 100% 75%
และ 50% ไปทดสอบกับสุนัข โดยการหยดน้ําสมควันไม 1 มิลลิลิตร ลงบนผิวหนังของสุนัข 1 ตารางนิ้ว เปนเวลา 1
นาที แลวสังเกตการตอบสนองของสุนัข โดยเลือกความเขมขนของน้ําสมควันไมที่มีความเขมขนสูงสุดที่ไมกอใหเกิด
การตอบสนองของสุนัข จากการสังเกตจากสุนัขไมแสดงอาการเกาเมื่อไดรับการหยดลงบนผิวหนังไปใชในการ
ทดสอบขั้นตอไป
การใชน้ําสมควันไมรักษาโรคไรขี้เรื้อนในสุนัข นําน้ําสมควันไมที่ความเขมขนที่คัดเลือกไว ไปฉีดพนใหทั่ว
บนตัวสุนัขที่คัดเลือกไวจนเปยกชุม และใหสุนัขอยูนิ่งๆ นานเปนเวลา 10 นาที วันละ 2 เวลา (เชา-เย็น) ติดตอกัน
เปนเวลา 7 วัน บันทึกลักษณะภายนอกที่สามารถสังเกตไดดวยตาเปลาทุกครั้งกอนทําการฉีดพนน้ําสมควันไม
หลังจากนั้นทําการขูดผิวหนังสุนัขที่ทําการรักษาดวยน้ําสมควันไม เพื่อไปทําการตรวจหาไรขี้เรื้อนภายใตกลอง
จุลทรรศน ในวันที่ 3 5 และ 7 ของการรักษา แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมในการรักษา
โรคไรขี้เรื้อนในสุนัขโดยการเปรียบเทียบผลการใชน้ําสมควันไมกับขอมูลของการใชยาที่นิยมใชในการรักษาโรคขี้เรื้อ
ของสุนัขในปจจุบัน

ผล/ สรุปผลการวิจัย
สุนัขไรบานที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้มีจํานวนทั้งหมด 6 ตัว โดยมีสุนัขไรบานที่เปนโรคผิวหนังที่มีสาเหตุ
จากไรขี้เรื้อนแหงจํานวน 3 ตัว และไรขี้เรื้อนเปยกจํานวน 3 ตัว มาใชในการทดลองรักษาดวยน้ําสมควันไม และ
จากการคัดเลือกน้ําสมควันไม จากน้ําสมควันไม 3 ชนิด คือ น้ําสมควันไมยูคาลิปตัส น้ําสมควันไมสะเดา และน้ําสม
ควันไมมะขาม โดยคัดเลือกจากน้ําสมควันไมที่มีคาความเปนกรด-ดางต่ําสุด ซึ่งคาความเปนกรดดางที่วัดไดคือ
น้ําสมควันไมยูคาลิปตัส 2.8 น้ําสมควันไมสะเดา 3.2 และน้ําสมควันไมมะขาม 3.4 ตามลําดับ ดังนั้นจึงเลือกน้ําสม
ควันไมยูคาลิปตัสมาใชในการทดลองเพื่อรักษาโรคผิวหนังที่มีสาเหตุจากไรขี้เรื้อนแหงและไรขี้เรื้อนเปยกของสุนัข
เมื่อนําน้ําสมควันไมยูคาลิปตัสที่มีความเขมขน 100% 75% และ 50% มาทดสอบเพื่อหาความเขมขนที่เหมาะสม
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จากผลการทดสอบน้ําสมควันไม ยูคาลิปตัสที่มีความเขมขน 100% สามารถนํามาใชในการทดลองได เพราะสุนัข
ไมแสดงอาการเกาเมื่อไดรับการหยดลงบนผิวหนัง ตามวิธีการทดสอบในเบื้องตน จึงนําน้ําสมควันไม ยูคาลิปตัสที่มี
ความเขมขน 100% ไปทําการทดลองรักษาสุนัขทั้ง 6 ตัว ดังรายละเอียดแสดงในตาราง
ตารางที่ 1 แสดงผลการสังเกตลักษณะภายนอกของสุนัขดวยตาเปลาจากการรักษาดวยน้ําสมควันไม
ตําแหนง
การติดตาม
ตัวอยางสุนัข
ลักษณะภายนอกของสุนัขที่สังเกตดวยตาเปลา
รอยโรค
ผลวันที่ 14
วันที่ 0
วันที่ 3
วันที่ 5
วันที่ 7
ตัวที่ 1
บริเวณหลัง ขนรวง
รอยโรคยัง สะเก็ดเริ่ม ไมมีสะเก็ด ไมมีสะเก็ดติด
มีสะเก็ด
เหมือนเดิม หลุดออกไป ติดบริเวณ
บริเวณรอย
(ไรขี้เรื้อนแหง) คอ และ
สะโพก
หนา
รอยโรค
โรค
ตัวที่ 2
บริเวณหลัง ขนรวง
รอยโรคยัง สะเก็ดเริ่ม ไมมีสะเก็ด ไมมีสะเก็ดติด
(ไรขี้เรื้อนแหง) คอ และขาง มีสะเก็ด
เหมือนเดิม หลุดออกไป ติดบริเวณ
บริเวณรอย
ลําตัว
หนา
รอยโรค
โรค
ดานขวา
ตัวที่ 3
บริเวณ
ขนรวง
รอยโรคยัง รอยโรคยัง สะเก็ดเริ่ม
มีสะเก็ดบางๆ
(ไรขี้เรื้อนแหง) กลางหลังถึง มีสะเก็ด
เหมือนเดิม เหมือนเดิม บางลง แผล บริเวณรอย
สะโพก
หนา
เริ่มแหง
โรคอยู แผล
แหง
มีแผลสด
ตัวที่ 4
สันจมูก
ขนรวง
สันจมูกเริ่ม สันจมูกลดลง รอยโรค
แผลแหงสนิท
(ไรขี้เรื้อนเปยก) ขางลําตัว ผิวหนังแดง ลดลงและ
มากและแผล บริเวณจมูก แตมีกลิ่นตัว
ดานขวา
มีตุมหนอง แผลเริ่มแหง แหงมากขึ้น แหงและแผล
กลิ่นตัวลดลง แหงสนิท ไม
และหลัง
มีกลิ่นตัว
ขึ้น
มีกลิ่นตัว
ตัวที่ 5
หลัง ขา
ขนรวง
แผลเริ่มแหง แผลเริ่มแหง แผลแหง
แผลขาหนา
(ไรขี้เรื้อนเปยก) หนา และ ผิวหนังแดง และกลิ่นตัว และกลิ่นตัว สนิท แตขา หาย แตมีกลิ่น
ขางลําตัวทั้ง มีแผล
ลดลง
ลดลง
หนายังมีแผล ตัว
มีกลิ่นตัว
2 ขาง
อยู ไมมีกลิ่น
ตัว
ตัวที่ 6
หลัง สะโพก ขนรวง
แผลเริ่มแหง แผลแหง
แผลแหง
หลังยังมีแผล
(ไรขี้เรื้อนเปยก) คอ ขาหนา ผิวหนังแดง และกลิ่นตัว และกลิ่นตัว สนิท แตหลัง อยูและเริ่ม
ยังมีแผลอยู กวางมากขึ้น
มีกลิ่นตัว
ลดลง
ลดลงมาก
ไมมีกลิ่นตัว และมีกลิ่นตัว
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ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจหาตัวไรจากตัวอยางภายใตกลองจุลทรรศนจากการรักษาดวยน้ําสมควันไม
ผลการตรวจหาตัวไรจากตัวอยางสุนัข
ตัวอยางสุนัข
การติดตามผลวันที่ 14
ภายใตกลองจุลทรรศน
วันที่ 0 วันที่ 3 วันที่ 5 วันที่ 7
ตัวที่ 1 (ไรขี้เรื้อนแหง)
/
X
X
X
X
ตัวที่ 2 (ไรขี้เรื้อนแหง)
/
X
X
X
X
ตัวที่ 3 (ไรขี้เรื้อนแหง)
/
X
X
X
X
ตัวที่ 4 (ไรขี้เรื้อนเปยก)
/
X
X
X
X
ตัวที่ 5 (ไรขี้เรื้อนเปยก)
/
X
X
X
X
ตัวที่ 6 (ไรขี้เรื้อนเปยก)
/
X
X
X
/
หมายเหตุ : / = พบตัวไรในตัวอยางที่นาํ มาตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน
x = ไมพบตัวไรตัวอยางทีน่ ํามาตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน

อภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้ไดเลือกใชน้ําสมควันไมยูคาลิปตัสที่มีความเขมขน 100% ในการรักษาสุนัขที่เปนโรค
ผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากไรขีเรื้อนเปยก 3 ตัว และไรขี้เรื้อนแหง 3 ตัว รวมทั้งหมด 6 ตัว โดยระยะเวลาที่ใชในการ
รักษาคือ 7 วัน ซึ่งในการตรวจสอบการรักษาในวันที่ 7 สุนัข ทั้ง 6 ตัวตรวจไมพบไรขี้เรื้อน และรอยโรคก็ลดลง
อยางเห็นไดขัดจากการสังเกตดวยตาเปลา แตเมื่อทําการติดตามผลการรักษาในวันที่ 14 ตรวจพบตัวไรขี้เรื้อนเปยก
จาก สุนัข 1 ตัว ทําใหสุนัขตัวนี้กลับมาเปนโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากไรขี้เรื้อนเปยกในระยะเวลาอันสั้น ในการ
รักษาโรคผิวหนังสุนัขดวยน้ําสมควันไมเพียงอยางเดียวยังไมมีรายงานวิจัยเผยแพรออกมา สวนใหญจะนําน้ําสมควัน
ไมไปผสมกับผลิตภัณฑทําความสะอาดสุนัขแลวใชอาบน้ําสุนัขเพื่อกําจัดปรสิตภายนอก เชน เห็บ หมัด ใหกับสุนัข
และแมว โดยใชน้ําสมควันไม 1 สวน และแชมพูอาบน้ําสุนัขและแมว 2 สวน (บุญสง, 2555) ผลการรักษาในครั้งนี้
ใหผลสอดคลองกับ รายงานของอัญชลี และทศพร (2554) ในการใชน้ําสมควันไม กระทอนเปนสารไลแมลงสาบ
อเมริกันโดยน้ําสมควันไมกระทอนที่มีความเขมขน 50% โดยใชเวลา 6 ชั่วโมงสารมารถไลแมลงสาบอเมริกั นได
วิ ล าสิ นี และสรั ญ ยา (2553) ได ใ ช น้ํ า ส ม ควั น ไม ยู ค าลิ ป ตั ส และน้ํ า ส ม ควั น ไม ส ะเดา ในการกํ า จั ด เชื้ อ รา
Colletorichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะมวงพันธุน้ําดอกไม โดยน้ําสมควันไมที่มีความ
เขมขน 2% ขึ้นไปสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletorichum gloeosporioides ได และน้ําสมควันไมยูคา
ลิปตัสมีประสิทธิภาพดีกวาน้ําสมควันไมสะเดา นอกจากนี้ พิทยา และคณะ (2554) ไดศึกษาฤทธิ์ของน้ําสมควันไมยู
คาลิปตัสตอเห็บโค พบวาน้ําสมควันไมยูคาลิปตัสที่มีความเขมขน 50% สามารถลดจํานวนเห็บโคลงไดภายในเวลา
12 ชั่วโมง รายงานวิจัยของไพโรจน (2557) แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมที่มีตอเห็บสุนขั โดยน้ําสม
ควันไม 1สวนตอน้ํากลั่น 10 สวน ใหผลการฆาเห็บไดดีที่สุดภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง รายงานการวิจัยของ จารุณี
และอับ ดุล รอฮิ ม (2553) ที่ ใช น้ํ าส ม ควั นไม ในการกําจั ด พยาธิ ภ ายนอกในแพะ โดยน้ํา ส มควัน ไมต อน้ํา ที่ ใช ใน
อัตราสวน 1:1 เมื่อนําไปฉีดพนบนตัวแพะวันเวนวันจนครบ 7 วัน สามารถทําใหแพะหายจากการเปนเห็บได แตถา
ทําการฉีดพนทุกวันจนครบ 7 วัน จะมีทําใหแพะหายจากการเปนเห็บเชนเดียวกันแตะแพะจะมีอาการขนรวงเกิดขึน้
รวมดวย
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ขอเสนอแนะ
ในงานวิจัยครั้งตอไปควรเพิ่มระยะเวลาในการรักษาใหนานขึ้นและใชตัวอยางจากสุนัขที่มีเจาของเพื่อให
การติดตามผลการรักษาเปนไปอยางตอเนื่องและสามารถจํากัดบริเวณของสุนัขได เนื่องจากสุนัขไรบานเมื่อทําการ
รักษาครบตามระยะเวลาที่กําหนดแลวก็นํากลับไปไวยังถิ่นที่อยูเดิมของสุนัข ทําใหสุนัขอาจไปติ ดไรขี้เรื้อนจากสุนัข
ตัวอื่นซ้ํา ทําใหกลับมาเปนโรคเดิมไดอีกในระยะเวลาอันสั้น
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การหาความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในโคเนื้อในตําบลสระลงเรือ จังหวัดกาญจนบุรี ดวยวิธี
โรส เบงกอล เทสต
Seroprevalence of Brucellosis in Cows in Salongrua Sub-District, Kanchanaburi Province
with Rose Bengal Test

สาโรจน แรเพชร
ธีรธวัช เอื้ออนุวงศ
อาจารยประจําคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแทงติดตอ เปนโรคติดตอระหวางสัตวและคน ที่สําคัญโรคหนึ่งที่มีผลกระทบ
ดานสาธารณสุข และการเลี้ยงปศุสัตวเปนอยางมาก. ในปจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารและการขนสงมีพฒ
ั นาการ
กาวหนามาก ดังนั้นจึงมีการนําขอมูลที่ไดจากเทคโนโลยีเหลานี้มาประยุกตใชในการติดตามและเฝาระวังโรคใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น. ทางกรมปศุสัตวไดดําเนินปรับนโยบายการควบคุม เฝาระวังและปองกันโรคโดยมีการ
ประสานความรวมมือจากทุกหนวยงานทั้งทางดานสุขภาพสัตว และสาธารณสุขมากขึ้นเพื่อลดอุบัติการณของโร
คบรูเซลโลซิสในสัตวและไมใหพบโรคในคนอยางมีประสิทธิภาพ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในโคเนื้อ ในตําบลสระลงเรือ จังหวัด
กาญจนบุรี, เพราะในตําบลสระลงเรือยังไมมีเคยมีการตรวจโรคโรคบรูเซลโลซิสมากอน. ทําการเก็บตัวอยางซีรั่ม
โค จํานวน 50 ตัวอยาง เพื่อตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ Brucella abortus ดวยวิธี Rose Bengal Test (RBT)
และตรวจยืนยันผลดวยวิธี Complement Fixation Test (CFT) โดยผลการตรวจที่ได จะนํามาคํานวณสูตรโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาความชุก และประเมินความชุกที่เปนไปได (95%CI).
ผลที่ไดนี้ ชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับโรคบรูเซลโลซิสในวัว และยังจะเปนประโยชนสําหรับกลยุทธใน
การควบคุม และปองกันโรคบรูเซลโลซิสไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การทําวัคซีน และความปลอดภัยของอาหาร.
คําสําคัญ : โรคบรูเซลโลซิส, Rose Bengal Test (RBT), โคเนื้อ ในตําบลสระลงเรือ จังหวัดกาญจนบุรี,
Abstract
Brucellosis or contagious abortion is zoonosis and have an impact on public health
and livestock. Currently, Communications technology and transport have development
progress. So, The Information obtained from these technologies are applied in monitoring
and surveillance to be more efficient. Department of livestock development has changed
control policy, surveillance and disease prevention with the cooperation of the animal
health and public health to decrease the incidence of brucellosis in animal and not to found
the disease in people effectively.
The Objective of this study was to investigate the seroprevalence of bovine
brucellosis in cattle in Salongrua Sub-District, Kanchanaburi Province, because in
salongrua sub-district has never been examined brucellosis before. A Total of 50 cattles
serum samples were collected for detection antibodies against Brucella abortus. The
Rose Bengal Test and Complement Fixation Test (CFT) were used to screen and confirm
Brucella abortus antibody detection, respectively. The Test results will be used to
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calculate by descriptive statistics to determine the prevalence and evaluate the prevalence
possible (95%CI).
This result indicated the factor associated with brucellosis in cows. This will be
beneficial for control strategy and prevention of brucellosis effectively such vaccination
and food safety.
KeyWord (s) : Brucellosis, Rose Bengal Test (RBT, Bovine brucellosis in cattle in
Salongrua Sub-District, Kanchanaburi

บทนํา
โรคบรูเซลโลสิส หรือโรคแทงติดตอ เปนโรคติดตอระหวางสัตว และคนที่สําคัญโรคหนึ่งที่มีผลกระทบ
ดานสาธารณสุข และการเลี้ยงปศุสัตวเปนอยางมาก ในปจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารและการขนสงมีพัฒนาการ
กาวหนามาก ดังนั้นจึงมีการนําขอมูลที่ไดจากเทคโนโลยีเหลานี้มาประยุกตใชในการติดตามและเฝาระวังโรคใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สําหรับประเทศไทยมีการควบคุมโรคในโคอยางตอเนื่องนานกวา 30 ป และพบวาจากการ
เฝาระวังทางหองปฏิบัติการ ปญหาโรคบรูเซลโลสิสในโคนม ลดนอยลงเปนลําดับ (จากรอยละ 1.8 เหลือรอยละ
0.4 ของประชากรโคนม) สําหรับโคเนื้อพบ ลดนอยลงเชนกัน (จากรอยละ 4.2 เหลือรอยละ 1.4 ของประชากร
โคเนื้อ) แตพบมากกวาโคนม เนื่องจากมีการเคลื่อนยายสัตวคอนขางมาก ในระยะหลังตั้งแต ป พ.ศ. 2546 พบ
ปญหาโรคบรูเซลโลสิสในแพะ และพบโรคในคนซึ่งติดโรคโดยการดื่มน้ํานมที่ไมผานกระบวนการพาสเจอรไรส/
สัมผัสแพะที่เปนโรค ซึ่งมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะเปนอยางมาก (มนยา เอกทัตร, 2552)
โรคบรูเซลโลสิสในโค มีสาเหตุจากการติดเชื้ อ B. abortus แตอย างไรก็ต ามโคอาจติดเชื้อ B.
melitensis ได หรือในบางครั้งอาจติดเชื้อ B. suis โค และสัตวในตระกูลนี้มีการติดตอของโรคจากสัตวสูสัตวได
โดยการสัมผัสกับสิ่งตางๆของสัตวที่เปนโรคหลังการแทงลูก แปลงหญาและโรงเรือน อาจมีการปนเปอนเชื้อ สัตว
จะติดโรคไดโดยการกิน และติ ดเชื้อจากถังรีดนมก็อาจเปนไดโดยการหายใจ ทางเยื่อชุม Conjunctiva ทาง
ผิวหนังปนเปอน และทางเตานม การนําน้ํานมเหลืองมารวมกันแลวนําไปเลี้ยงลูกสัตวแรกเกิดก็จะเปนทางหนึ่ง
ของการแพรโรค การติดโรคโดยการผสมพันธุพบวามีบทบาทคอนขางนอยในทางระบาดวิทยาของโรคบรูเซลโล
สิสในโค อยางไรก็ตามการผสมเทียมอาจจะแพรโรคไดเชนกัน ดังนั้นน้ําเชื้อที่ใชในการผสมเทียมจะตองรีดจาก
สัตวที่ไมเปนโรค ระยะฟกตัวของโรคไมแนนอน ในกรณีที่มีการติดโรคในระยะแรกๆของการตั้งทองจะพบวามี
ระยะฟกตัวที่นาน (มนยา เอกทัตร, 2552)
โรคบรูเซลโลสิสกํา หนดใหเปนโรคในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2519 และ กรมปศุสัตวไดมีการผลิตวัคซีน Brucella abortus strain 19 สําหรับฉีดในลูกโคเพศเมียที่มีอายุ 36 เดือน แตไมเกิน 8 เดือน โดยการทําเครื่องหมายเจาะรูที่ใบหูขวา 1 รู และตีตรา BB ที่สะโพกขวา หรือตีตรา
ทั้ง 2 ดาน ในกรณีที่สัตวตัวนั้นใหผลบวก (พอ และ เชาวนะ, 2522) มีการทดลองใชวัคซีนบรูเซลโลสิส สเตรน
19 ในฝูงโคเนื้อ ในระหวางป พ.ศ. 2519-2521 ที่สถานีกําแพงแสน และสัตวที่ใหผลบวกทางซีรัมวิทยาใชระบบ
การคัดทิ้งเอาออกจากฝูงพบอัตราการเปนโรคลดลง (กัญจนะ และ คณะ, 2522)
ป พ.ศ. 2497 ไดเริ่มมีการทดสอบโรคบรูเซลโลสิสทางซีรัมวิทยาใน โค สุกร และแพะ ในประเทศไทย
(เล็ก, 2499) โดยไดทดสอบในโคจํานวน 30 ตัว ในสุกรพันธุแทที่สั่งเขามาจากตางประเทศเพื่อใชเปนพอพันธุ
และแมพันธุ จํานวน 90 ตัว และในแพะนมจํานวน 69 ตัว ทําการทดสอบโรคโดยวิธี Plate Agglutination
Test ใชแอนติเจนของบริษัท Lederle ผลการทดสอบในโคพบใหผลบวก 11/30 (36.67%) ผลสงสัย 7/30
(23.33%) สวนสุกรพบใหผลบวก 62/90 (68.89%) และในแพะนมใหผลลบ และมีรายงานการแทงลูกในสุกร
(Harinasuta et al., 1956)
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การสํารวจโรคบรูเซลโลสิสทางซีรัมวิทยา การควบคุม และปองกันโรคนั้น กรมปศุสัตวไดดําเนินการมา
อยางตอเนื่อง ซึ่งไดสรุปรวบรวมไวเปนระยะๆ ตั้งแต ป พ.ศ. 2493-2551 เมื่อพิจารณาจากขอมูลแลวจะเห็นวา
โรคบรูเซลโลสิสยังคงเปนปญหาตอปศุสัตวโดยเฉพาะอยางยิ่งในแพะ-แกะ ซึ่งมีประชากรสัตวเพิ่มมากขึ้นอยาง
รวดเร็ว ประกอบดวยภาครัฐไดมีการสงเสริมการเลี้ยงในพื้นที่ตางๆหลายแหง ทําใหมีการเคลื่อนยายสัตวจาก
แหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่งอยางรวดเร็ว เนื่องจากแพะ-แกะเปนสัตวที่มีขนาดเล็กกวาโค-กระบือ มีการขนสง
ไดงาย ผลจากการตรวจทางซีรัมวิทยาในแพะ-แกะเริ่มพบผลบวก 0.1 – 0.4 % ในป พ.ศ. 2544-2545 ตอมาใน
ป พ.ศ. 2546 ซึ่งมีการตรวจพบคนติดโรคบรูเซลโลสิสเปนครั้งแรก (Manosuthi et al., 2004) หลังจากที่ไมมี
รายงานตรวจพบโรคนี้ในคนมานานไมนอยกวา 30 ป ดังนั้นกรมปศุสัตวจึงไดดําเนิ นการโดยมีแผนการปองกัน
และควบคุมโรคในแพะ-แกะ ตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา
ซึ่งในปจจุบันทางปศุสัตว และสัตวแพทย เล็งเห็นความสําคัญในการปองกันโรคบรูเซลโลซิสมากขึ้น
เนื่องจากโรคบรูเซลโลซิส เปนโรคติดตอเรื้อรัง และเปนโรคติดตอสัตวสูคนได ทําใหขาดการตระหนั กถึงโรคนี้จึง
ทําใหพบผูปวยดวยโรคนี้ ทั้งๆ ที่มีรายงานจากกรมปศุสัตวที่ตรวจพบโรคนี้ทั้งในโค กระบือ แพะ และแกะ ตลอด
ปในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ กรมปศุสัตวไดดําเนินปรับนโยบายการควบคุม เฝาระวังและปองกันโรค
โดยมี ก ารประสานความรว มมื อ จากทุ กหน ว ยงานทั้ งทางด า นสุ ขภาพสั ต ว และสาธารณสุ ขมากขึ้น เพื่ อลด
อุบัติการณของโรคบรูเซลโลสิสในสัตวและไมใหพบโรคคนอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย มีหัวขอหลักในการดําเนินอยู 4 หัวขอคือ ประชากร และกลุมตัวอยาง, เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย, ขั้นตอนการทดลอง และการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชากร และกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูทําวิจัยไดมุงศึกษา ในการตรวจยืนยันผลของโรคบรูเซลโลซิส
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
- โคที่มีอายุมากกวา 1 ปขึ้นไป จํานวน 50 ตัว
- โดยเก็บตัวอยางซีรั่มโค จากฟารมในตําบลสระลงเรือ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. สัตวทดลอง
- โคที่มีอายุมากกวา 1 ปขึ้นไป จํานวน 50 ตัว
2. อุปกรณ
- หลอดเก็บเลือด (Monovette) ขนาด 10 ml. จํานวน 50 หลอด
- หัวเข็มเบอร 18 ยาว ½ จํานวน 50 หัวเข็ม
- สําลีแอลกอฮอลบรรจุในกลองสําลีสแตนเลส 1 ชุด
- กระติกน้ําแข็งสําหรับบรรจุหลอดเก็บเลือด 2 ชุด
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กระบวนการทดลอง
การเก็บตัวอยางซีรั่ม
1. ทําการเก็บเลือดโคที่อายุตั้งแต 1 ปขึ้น ปริมาณตัวละ 5 ml. ทางเสนเลือดดําที่คอ (Jugular vein)
โดยใชหลอดโดยใชหลอดเก็บเลือด (Monovette) ซึ่งไมมีสารปองกันการแข็งตัวของเลือด
2. นําหลอดที่เก็บเลือดจากโคเรียบรอยมาเก็บไวในกระติกน้ําแข็งเพื่อนํามาตรวจ Screening Test
ดวยวิธี Rose Bengal Test ที่ศูนยชันสูตรโรคสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถาหากผลการ
ตรวจ Screening Test เปนผลบวก จะสงตรวจยืนยันโรคบรูเซลโลซิส ดวยวิธี Complement Fixation
ที่ศูนยวิจัย และพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี
การตรวจยืนยันโรค
ทําการตรวจโรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) ดวยวิธี Rose Bengal test (RBT) และตรวจยืนยันดวยวิธี
Complement fixation test (CFT) และวิธี Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ตามวิธีของ
ศูนยวิจัย และพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี
1. วิธี Rose Bengal Test (RBT) (OIE, 2009) นําตัวอยางซีรั่มโคนมที่ตองการทดสอบและแอนติเจน
Rose Bengal วางไวที่อุณหภูมิหองกอนการทดสอบ ประมาณ 30 นาที ดูดซีรั่ม 30 ไมโครลิตร หยดบนแผนกระจก
แลวหยดแอนติเจน 30 ไมโครลิตร ลงขางๆซีรั่มใชแผนพลาสติกคนใหเขากันเปนวงกลมมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 2 เซนติเมตร เอียงกระจกไปมาเพื่อใหแอนติเจนและซีรั่มผสมเขากันอานผลเมื่อครบ 4 นาที
การอานผล : ดูจากปฏิกิริยาการจับกลุม (Agglutination) ถาเกิดปฏิกิริยาการจับกลุม แปลวา ใหผลบวก
และใหผลลบ ถาไมมีปฏิกิริยาการจับกลุม (0, +1, +2, +3, +4)
2. วิธี Complement Fixation Test (OIE, 2009) นําซีรั่มโคนมที่ใหผลบวกตอการทดสอบโรคบรูเซลโล
ซิสดวยวิธี RBT มาตรวจยืนยันการติดเชื้อ B. abortus ดําเนินการตามวิธีของ OIE, 2009 และ French Food
Safety Agency (2009) ทําการทดสอบวิธี CFT แบบ Cold fixation อานผลการเกิดปฏิกิริยา Fixation ในการ
อานผลใหคะแนนตามระดับของปฏิกิริยา กลาวคือปฏิกิริยา Fixation ที่ 0% = 0, 25% =1, 50%=2, 75%=3
และ 100%=4 โดยแปลผลดังนี้ ปฏิกิริยา Fixation เกิดขึ้น 50-100% ที่ระดับซีรั่มเจือจาง ≥ 1: 4 ถือวาให
ผลบวกตอการทดสอบ
3. วิธี ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assays)(OIE, 2008) เปนวิธีที่ดี เนื่องจากมีความไว
และความจําเพาะสูง การทดสอบทําไดงาย ใชเครื่องมือคอนขางนอย และมีชุดทดสอบจําหนายอยางกวางขวาง
สําหรับหองปฏิบัติการขนาดเล็ก จะมีความเหมาะสมมากกวาวิธี Complement fixation test (CFT) และใน
ปจจุบันเทคนิค ELISA ใชกันอยางกวางขวางในการชันสูตรโรคทั้งในคนและในสัตว ถึงแมวาหลักการของวิธี ELISA
สามารถจะใช ท ดสอบในซี รั่ ม สั ต ว หลายชนิ ด รวมทั้ ง ในคนแต ผ ลการทดสอบอาจจะแตกต า งกั นในระหว า ง
หองปฏิบัติการ ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการที่ใชในการทดสอบ ซึ่งอาจจะยังไมมีการปรับมาตรฐานในการทดสอบใหตรงกัน
การทดสอบสําหรับการคัดกรองโรคจะใชเพียงหนึ่ง Dilution เทานั้น ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองพิจารณา ถึงแมวาวิธี
ELISA จะเปนวิธีที่มีความไวมากกวา RBT แตในบางโอกาสก็ไมสามารถจะตรวจหาสัตวที่เปนโรคได ในขณะที่ RBT
ใหผลบวก แตวิธี ELISA ใหผลเปนลบ ในกรณีนี้ก็จะเปนสิ่งสําคัญ เพราะวิธี ELISA อาจจะจําเพาะมากกวา RBT
หรือ CFT
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การวิเคราะหขอมูล
นําผลการทดสอบ และตรวจยืนยันโรคที่ได มาคํานวณคารอยละของจํานวนโครายตัว และรายฟารมที่
ตรวจพบแอนติบอดีตอเชื้อ B. abortus โดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยคํานวณจากสูตร ดังนี้
ܶܲ ൌ

 ܣെ ሺͳ െ ܵͳሻሺͳ െ ܵʹሻ
ܵ݁ͳܵ݁ʹ െ ሺͳ െ ܵͳሻሺͳ െ ܵʹሻ

TP
คือ คาความชุกที่แทจริง
Ap
คือ คาความชุกที่ไดจากการตรวจ
Se1 คือ คาความไวจากการตรวจวิธี RBT = 97.67%
Se2 คือ คาความไวจากการตรวจวิธี CFT = 95.26 %
Sp1 คือ คาจาเพาะเจาะจงจากการตรวจวิธี RBT= 99.50 %
Sp2 คือ คาจาเพาะเจาะจงจากการตรวจวิธี CFT = 99.80 %
(มนยา, 2552)
ดังนั้น ฟารมที่ตรวจพบโคที่ใหผลบวกตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป ถือวาฟารมนั้นใหผลบวกตอการทดสอบโรค
โดยคํานวณหาชวงความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต (95%CI) สําหรับประเมินความชุกที่เปนไปไดซึ่งคํานวณไดดังนี้
95%CI = P ± z (S.E).
P คือ คาความชุกที่แทจริง
z คือ คาที่ไดมาจากการแจกแจงแบบปกติ โดยที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ปกติจะมีคาเทากับ 1.96
S.E. คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาเฉลี่ย เทากับรากที่ 2 ของ (P*Q)/จํานวนตัวอยาง หรือรากที่
2 ของ P(1-P)/n

ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในโคเนื้อในตําบลสระลงเรือ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวนโคเนื้อใน
ทั้งหมด 6 หมูบาน รวม 50 ตัวอยาง ไมพบความชุกของโรคบรูเซลโลซิส โดยความชุกที่ปรากฏ คํานวณไดจากสูตร
P = A/(A+B)
P = Prevalence (P) หรือความชุกของโรค หรือความชุกที่ปรากฏ
A = จํานวนสัตวเปนโรคในประชากร ณ ชวงเวลาหนึ่งๆ
B = จํานวนสัตวในประชากรเสี่ยงที่จะเปนโรค ณ ชวงเวลาหนึ่งๆ ไมรวมสัตวปวยเปนโรค
หมูที่ 1 : P = 0/(0+5)= 0
หมูที่ 2 : P = 0/(0+4)= 0
หมูที่ 3 : P = 0/(0+12)= 0
หมูที่ 5 : P = 0/(0+10)= 0
หมูที่ 6 : P = 0/(0+4)= 0
หมูที่ 10 : P = 0/(0+15)= 0
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนโคที่ใหผลบวก และความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในโคเนื้อในตําบลสระลงเรือ
จังหวัดกาญจนบุรี
จํานวนโคที่ใหผลบวก
หมูที่
จํานวนโคที่ตรวจ
ความชุกที่ปรากฏ (%)
(%)
1
5
0
0
2
4
0
0
3
12
0
0
5
10
0
0
6
4
0
0
10
15
0
0
รวม
50
0
0

สรุปผล และวิจารณผล
จากการศึกษาความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในโคเนื้อในตําบลสระลงเรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไมพ บ
ผลบวก จากการตรวจดวย Rose Bengal Test ในโคเนื้อทั้งหมด 50 ตัวอยาง ซึ่งไมไดหมายความวา ในตําบล
สระลงเรือ ไมไดมีความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในโคเนื้อ เนื่องจากการตรวจดวย Rose Bengal Test มีความ
สะดวกในการตรวจ สามารถบอกผลการตรวจโรคไดในไมกี่นาที มีคาความไว และความจําเพราะสูง แตก็ยังมี
ปจจัยทําใหเกิด False Negative และ False Positive ไดจากการเก็บตัวอยาง, ขั้นตอนในการปนแยกซีรั่ม เปนตน
ดังนั้นเพื่อใหไดผลการตรวจโรคบรูเซลโลซิสที่แมนยํา และถูกตองมากขึ้น จําเปนตองมีการสงตัวอยางซีรั่มโรค
เนื้อไปตรวจยืนยันดวยวิธี Complement fixation และ ELISA ที่ศูนยวิจัย และพัฒนาการสัตวแพทยภาค
ตะวันตก จังหวัดราชบุรี และยังสามารถตรวจหาโรคบรูเซลโลซิสดวยวิธีตางๆไดอีก เชน PCR ,การเพาะแยกเชื้อ
และการตรวจทางชีวเคมี เพื่อใชในการบงบอก และจําแนกชนิดสายพันธุของเชื้อบรูเซลลาได
สวนปญหาที่พบในการเก็บตัวอยางซีรั่มโคเนื้อ คือ จํานวนของตัวอยางอาจจะไมครอบคลุมจํานวนโค
เนื้อทั้งหมดในตําบลสระลงเรือ เนื่องจากเกษตรกรยังไมเขาใจ และไมใหความรวมมือกับคณะผูวิจัยมากนัก
รวมถึงโคเนื้อมีความเปรียว และไมเชื่อง ประกอบกับการเลี้ยงยังเปนแบบไลทุง การจับบังคับสัตวจึงยังขาด
อุปกรณที่เหมาะสม เชน ซองบังคับสัตว ทําใหเกิดปญหาเจาะเลือดหาตัวอยางได

ขอเสนอแนะ
การเฝาระวังโรคบรูเซลโลซิส จําเปนตองแจงแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เชน ปศุสัตวอําเภอ มาทําการ
ตรวจวิ เ คราะห เกษตรกรจึ ง ให ค วามร ว มมื อ มากกว า เนื่ อ งด ว ยมี บุ ค ลากร และอุ ป กรณ ที่ เ หมาะสมที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยใชมาตรการทดสอบโรคในโคเนื้อที่อายุตั้งแต 1 ปขึ้นไปเปนประจําทุกป การคัดโคที่ใหผลบวก
ออกจากฝูงและทําลายมีสวนอยางมากในการควบคุมโรคดังกลาว โดยรวมกับมาตรการควบคุมการเคลื่อนยาย
สัตว พรอมทั้งสงเสริมดานความรูและความตระหนักถึงสภาวะและอันตรายของโรคแกเกษตรกรและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ ตลอดจนการแนะนาใหเกษตรกรปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมปองกันโรครวมมือกับภาครัฐเพื่อ
ประโยชนของเกษตรกรและการควบคุมโรคของประเทศ
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ผลกระทบของสุขภาพจากการบริโภคปลาที่ปนเปอนโลหะหนัก
health impact from consuming fish contaminated with heavy metals
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
จากการศึกษาการปนเปอนของโลหะหนักในน้ําและสิ่งมีชีวิตในน้ําเปนหนึ่งในปญหาที่สําคัญซึ่งอาจสงผล
กระทบต อสุ ขภาพคนพบว า ในปจ จุบั น ประเทศไทยเริ่มจะมี การตกคา งของโลหะหนั กในระบบนิเวศน้ํา จื ด
โดยเฉพาะอยางยิ่งการตกคางในเนื้อปลาทั้งปลากินพืชและปลาที่กินสัตว ถึงแมวาปริมาณโลหะหนักในบางพื้นที่จะ
ยังอยูในเกณฑ แตเมื่อมีการสะสมในรางกายในปริมาณที่มากก็จะสงผลตอสุขภาพถึงขั้น รายแรง และบางชนิดที่ไมมี
ความรายแรงตอมนุษยมากนัก ดังนั้นการสะสมของโลหะหนักในสิ่งแวดลอมนั้นจึงควรใหความสําคัญเนื่องจาก
ขอมูลของการปนเปอนนั้นยังใหมสําหรับประเทศไทยและยังไมมีความตะหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพของคนมาก
นัก โดยสามารถใหขอมู ลตัว อยางของผลกระทบของโลหะหนัก ที่ อาจจะมีผลตอสุขภาพหากเขาสูรางกายผา น
ชองทางตางๆ
คําสําคัญ : การปนเปอน, โลหะหนัก, ปลา, สุขภาพ
Abstract
From the study of heavy metal contamination in water and aquatic organisms is one
of the major problems that may affect people's health. Residues of heavy metals in
freshwater ecosystems Especially the residue in fish , both of herbivorous fish and
carnivorous fish Although the amount of heavy metals in some areas is still in the standard
But when there are large amount of accumulation in the body, it can cause a serious health
problems. And some species are not affect to humans. Therefore, the accumulation of heavy
metals study in the environment should make it important because the information of
contamination is still new to Thailand. and there is still not much impact on the health
effects of people. which can provide the samples of research that the effects of heavy metals
can cause people health problems by entering the body through various channels
KeyWord (s) : Contamination, Heavy metals, Fish, Health
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บทนํา
การปนเปอนโลหะหนักในเนื้อปลานัน้ นับเปนปญหาสําคัญเนื่องจากโลหะหนักในสัตวนา้ํ เปนสารปนเปอน
จากสิ่งแวดลอมที่สัตวน้ําอาศัยอยู ประเทศไทยมีการสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกที่ขาดแผนรองรับเรื่อง
ผลกระทบที่จะตามมา ไมวาจะเปนการพัฒนาทางดานการเกษตร การปศุ สัตวและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา น้ําทิ้งจาก
ชุมชน และขยะจากชุมชนเมือง ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของแหลงน้ํา ที่เปนแหลงที่อยูอาศัย
ของสัตว น้ํา ดัง นั้นสิ่ งที่ หลีกเลี่ ยงไมได คือการปนเปอนของโลหะหนักในน้ําซึ่ งถูกนํา มาใชในอุต สาหกรรม เช น
อุปกรณผลิตพลาสติก พีวีซี สี ถานไฟฉาย ในทางดานการเกษตร มีการนํามาใชเปนสวนผสมของยาฆาแมลงและปุย
ทางดานการแพทยใชเปนสวนผสมของยา อุปกรณทางการแพทยและเครื่องสําอาง โลหะหนักเปนสารที่คงตัว ไม
สามารถสลายตัวไดในกระบวนการตามธรรมชาติจึงมีบางสวนที่ตกตะกอนสะสมอยู ในดิน ดังนั้น การปนเปอนของ
โลหะหนักในสัตวน้ําจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได
ปลาเปนสัตวที่นิยมนํามาบริโภคเปนอาหารและเปนดัชนีชีวภาพในแหลงน้ําไดเปนอยางดี (Rashed,2001)
ปลา ที่อาศัยอยูในแหลงน้ําตามธรรมชาติเปนสิ่งมีชีวิตกลุมแรกๆ ที่จะไดรับผลกระทบจากการปนเปอนของสารพิษ
โดยเฉพาะโลหะหนัก เมื่อแหลงน้ําไดรับการปนเปอนจากโลหะหนัก จะทําใหมีการสะสมในระบบทางเดินหายใจและ
การกินอาหารของปลา จากนั้นจะสะสมในคนผานทางการบริโภค ไมวาจะเปนทั้งปลากินพืชและปลากินสัตว ปลาใน
แหลงน้ํามีพฤติกรรมการกินอาหารที่แตกตางกันจึงอาจทําใหมีการสะสมโลหะหนักที่แตกตางกันได มีงานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับการสะสมของโลหะหนักในปลามากมายทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ไมวาจะเปน แคดเมียม โครเมียม
ตะกั่ว สังกะสีเปนตน พบวามีการสะสมอยูภายในอวัยวะของปลาที่แตกตางกันออกไป (Chi et al., 2007; Rashed,
2001; Tanee et al., 2013; Terra et al., 2008) ซึ่งชาวบานสวนใหญพึ่งพิงแหลงอาหารจากแหลงน้ําธรรมชาติเปน
หลัก โดยเฉพาะปลาที่สามารถจับไดตามฤดูกาลจากแหลงน้ําธรรมชาติ หวย หนอง คลอง บึง ในฤดูกาลน้ําหลากและ
หนาน้ําลดในหนาหนาว ชาวบานมักจะจับปลาไดเปนจํานวนมาก ในหนาน้ําหลากจะมีปลาขนาดเล็กจํานวนมากซึ่งไม
สามารถเก็บไดหลายวัน จึงตองนํามาทําเปนปลารา, ปลาตากแหง เพื่อเปนการถนอมอาหารไวบริโภคตลอดป ซึ่งทํา
ใหชาวบานมีโอกาสอยางมากที่จะไดรับโลหะหนักผานการบริโภคปลาที่มีการปนเปอน
โลหะหนัก
โลหะหนัก หมายถึง โลหะที่มีความถวงจําเพาะตั้งแต 5 ขึ้นไป เปนธาตุที่มีเลขอะตอม 29-92 ในจํานวน
ธาตุทั้งหมด 105 ธาตุในตารางพบโลหะหนัก 68 ธาตุ จากธาตุโลหะทั้งหมด 83 ธาตุ ธาตุที่ไดรับความสนใจมากคือ
กลุม แมงกานีส แคดเมียม ตะกั่ว เหล็ก โคบอลต โครเมียม นิเกิล ทองแดง สังกะสี เงิน และปรอท (Hawley,1977)
โลหะหนักและสารประกอบโลหะหนักนับวาเปนอันตรายตอมนุษยหลายประการ หากไดรับในปริมาณที่มากเกินกวา
ที่รางกายจะสามารถขจัดออกได โลหะหนักหลายชนิดเปนอันตรายตอพืชและสัตวแตกตางกันไป เชน เปนพิษตอ
มนุษย โลหะหนักบางตัวจะไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม โดยระดับความเปนพิษของโลหะหนักอาจเริ่มตั้งแตมี
อาการไมรุนแรงจนถึงขั้นทําใหเสียชีวิตได
โลหะหนักสวนใหญมีคุณสมบัติทางกายภาพคลายคลึงกัน แตคุณสมบัติทางเคมีตางกันจึงมีผลทําใหความ
เปนพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตแตกตางกันไป ขึ้ นอยูกับชนิดและปริมาณที่ไดรับเขาไป ถึงแมวาโลหะหนักหลายชนิด
เชน ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี จะมีความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิต ทําใหมีโอกาสที่จะกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
ไดนอย แตในปจจุบันธรรมชาติถูกรบกวนดวยกระบวนการทางดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทําใหโลหะหนักมี
การสะสมเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนถึงขั้นมีอันตรายตอสิ่งมีชีวิต เมื่อบริโภคเขาไปแมจะมีปริมาณเล็กนอยก็จะมีความ
เปนพิษตอรางกายสูงมาก ความเปนพิษของโลหะหนักขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน คุณสมบัติของโลหะหนัก
ระยะเวลาที่ไดรับ อายุ และความแตกตา งดานความตานทานของแตละบุคคล เปนตน (ทัศนีย เฉิดนอก และโสม
รัศมี ทองดี, 2547)
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ผลของความเปนพิษของโลหะหนักตอกลไกระดับเซลลมี 5 แบบคือ
1. ทําใหเซลลตาย
2. เปลี่ยนแปลงโครงสรางและการทํางานของเซลล
3. เปนตัวการทําใหเกิดมะเร็ง
4. เปนตัวการทําใหเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม
5. สรางความเสียหายตอโครโมโซมซึ่งเปนปจจัยทางพันธุกรรม
แหลงที่มาของโลหะหนัก
โลหะหนักเกิดจากกิจกรรมของมนุษยที่สําคัญมีหลายแหลงดวยกัน เชน ปุย และสารเคมีในการเกษตร โรง
ถลุงแร การเผาไหมของน้ํามัน โรงงานอุตสาหกรรม ของเหลือใชจากโรงงานและชุมชน การรั่วซึมจากพื้นที่ฝงกลบ
ของเสียตางๆ หรือจากปุยคอก ที่สามารถเปนแหลงกําเนิดของโลหะหนักแลวนํามาสูการสะสมในดินในปริมาณที่
แตกตางกันไป เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่พบตามธรรมชาติ พบวาจะมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด นับว า
กิจกรรมของมนุษยเปนแหลงกําเนิดของโลหะหนักที่มีบทบาทสูงมาก โดยเฉพาะจากการปลดปลอยจากโรงงาน
อุตสาหกรรม น้ําเสียจากเหมืองแร กิจกรรมเหลานี้สามารถนํามาซึ่งการแพรกระจายสูบรรยากาศและพื้นที่ดินได
เปนบริเวณกวาง ถาหากนําวัสดุเหลือใชที่มีการปนเปอนของโลหะหนักมาใชจะเทากับเปนการสงผลกระทบโดยตรง
และเป น วงกว า งมากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง ในป จ จุ บั น พบว า มี ก ารนํ า กากตะกอนน้ํ า เสี ย ไปผลิ ต เป น ปุ ย ซึ่ ง ทํ า ใหเ กิ ด การ
แพรกระจายของโลหะหนักสูพื้นที่การเกษตรโดยตรง กอใหเกิดความเสี่ยงตอการปนเปอนในผลผลิตมากยิ่งขึ้น
โลหะหนักในแหลงน้ํา
โลหะหนักชนิดตา งๆ เมื่ออยู ในแหลงน้ํา สามารถอาศัยอยูในตั วกลาง เช น ดิน ตะกอน พืช น้ํา สั ตวน้ํ า
แขวนลอยอยูในน้ําอยางอิสระไดในปริมาณที่แตกตางกัน ซึ่งโลหะหนักที่อยูในตัวกลางเหลานี้สามารถเปลี่ยนรูปหรือ
เคลื่อนยายเขาสูหวงโซอาหารได แหลงที่มาของโลหะหนักที่เขาสูสิ่งแวดลอมทางน้าํ มาจาก 2 แหลงที่สําคัญ คือ การ
เคลื่อนที่ของโลหะหนักในแมน้ํ า เนื่ องจากกระบวนการผุพัง ตามธรรมชาติ หรือการเปลี่ย นแปลงทางเคมีและ
กายภาพของเปลือกโลก และมาจากกิจกรรมของมนุษย โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่นําเอาโลหะหนักตางๆ
มาใชในกระบวนการผลิต แหลงที่มาอีกแหลงหนึ่งก็คือการเคลื่อนที่ของสารโลหะหนักจากชั้นบรรยากาศในรูปของ
ฝุนละออง ซึ่งเมื่อน้ําฝนไหลผานก็จะชะลางลงสูแหลงน้ําได (กรรณิการ สิริสิงห, 2544)
ปริมาณการใชโลหะหนักในประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรม (2539) รายงานวาประเทศไทยมีการลงทุนไปในนิคมอุตสาหกรรมไปแลว 26 แหง
ซึ่งในแตละนิคมอุตสาหรรมจะมีโรงงานของประเทศตางๆ ตั้งอยูโรงงานเหลานี้ไดแก โรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนต
สิ่งกอสราง อุตสาหรรมเคมี ชิ้นสวนคอมพิวเตอร อุตสาหกรรมพลาสติก เปนตน นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรม
ที่อยูในความควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหรรมและมีการใชโลหะหนักในกระบวนการผลิตเชนกัน
อรทัย ศุกรีย (2541) ไดกล าวว าโรงงานที่ใช แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และโครเมียม ในการผลิตไดแก
โรงงานในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมปุยเคมี อุตสาหกรรมการกลั่ นน้ํามัน อุตสาหกรรมเหล็กกลา
อุตสาหกรรมโลหะที่ไมใชเหล็ก และอุตสาหกรรมยานยนต ขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ยอมมี
กากของเสียที่มีโลหะหนักเปนองคประกอบเกิดขึ้น โลหะหนักที่เกิดขึ้นอาจอยูในรูปกากตะกอนหรือของแข็งที่เปน
สารอินทรีย ซึ่งมีปริมาณมากถึง 2.54 ลานตันตอป กากของเสียเหลานี้ถาเปนโรงงานขนาดใหญจะสามารถทําการ
บําบัดและฝงกลบไดอยางมีประสิทธิภาพ แตโรงงานขนาดกลางและเล็กจะดําเนินการเองไดยาก จึงเก็บกากของเสีย
เหลานี้ไวในบริเวณโรงานเพื่อสงใหโรงงานที่รับบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมมาดําเนินการตอ ไป ปญหาจึงเกิดขึ้น
เมื่อความสามารถในการกําจัดกากของเสียไมเพียงพอกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
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แหลงที่มาของโลหะหนักในประเทศไทย
ธรณิศรว ทรรพนันท และธเรศ ศรีสถิต (2542) ไดศึกษาพบวาการใชที่ดินเปนแหลงทิ้งขยะและน้ําเสียจะทําให
ดินบริเวณนั้นปนเปอนธาตุโลหะหนักได แมธรรมชาติของดินจะสามารถดูดซับธาตุประจุบวกไวไดแตความสามารถนี้ยอม
จํ ากั ดเมื่ อมี โลหะหนั กปนเป อนอยู ในปริ มาณมาก โดยทํ าการศึ กษาน้ํ าชะมู ลฝอยจากสถานที่ กํ าจั ดมู ลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 2 แหงคือ สถานที่กําจัดมูลฝอยออนนุชและสถานที่กําจัดมูลฝอยหนองแขม จากการศึกษาพบวา
ปริมาณปรอทมีคาสูงสุดเทากับ 39.13 มก./ล. ซึ่งเกินคามาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมของสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติที่กําหนดไวไมเกิน 0.005 มก./ล. และพบปริมาณแมงกานิส 0.01-2.88 มก./ล. ซึ่งไมเกินคามาตรฐาน
น้ําทิ้งซึ่งกําหนดไว 5.0 มก./ล. ซึ่ง Ted (1995) รายงานการเก็บตัวอยางน้ําชะขยะบริเวณออนนุชพบวามีปริมาณ
แคดเมียมระหวาง 0.002-0.013 มก./ล. และ จรัสพงศ สรอยระยา (2531) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ําชะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองชลบุรีพบวาคาเฉลี่ยตลอดทั้งปของปริมาณแคดเมียม ระหวาง 0.0051-0.021 มก./ล. กรณีน้ําเสียจาก
โรงงานนั้น จุไร ทองมาก และคณะ (2537) ไดตรวจวิเคราะหตัวอยางดินสําหรับปลูกขาวที่เคยไดรับน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมถลุงสังกะสีจังหวัดตาก พบวาปริมาณแคดเมียมเฉลี่ย 21.52 มก./กก. ซึ่งสูงเกินคามาตรฐานสูงสุดของ
แคดเมียมที่ยอมรับใหมีไดในดินเพาะปลูกในกลุมประเทศสหภาพยุโรปซึ่งกําหนดใหปนเปอนไดไมเกิน 3.0 มก./กก.
การปนเปอนในแหลงน้ําของประเทศไทย
สุดชฎา ศรประสิทธิ์และคณะ (2560) ไดศึกษาเรื่องการประเมินความเสี่ยงของการปนเปอนโลหะหนักใน
ปลาและกุงจากทะเลสาบสงขลาตอคนไทย พบวาปญหามลพิษทางน้ําของทะเลสาบสงขลาทําใหผูบริโภคมีความ
วิตกเรื่องความปลอดภัยจากการบริโภคสัตวน้ําจากแหลงนี้ดังนั้นศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12 สงขลารวมกับ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 6 สงขลา ไดทําการสุมเก็บตัวอยางสัตวน้ําระหวางเ ดือน
กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2558รวม 179 ตัวอยาง พบวาปลาสลาดปลาหมอไทยและกุงหัวมันชนิดละ 1 ตัวอยาง มี
ปริมาณปรอทปนเปอน 1.63, 0.84 และ 0.57 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตามลําดับซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดให
มีปรอทปนเปอนไดไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ถึงแม วาการประเมินความปลอดภัยของการบริโภคสัตวน้ําที่
ปนเปอนโลหะหนักตะกั่วแคดเมียมและปรอทยังอยูในระดับที่ปลอดภัยแตระดับการปนเปอนปรอทในปลาคอนขาง
สูงดวยเชนกันดังนั้นการบริโภคปลาจากทะเลสาบสงขลาอยางตอเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงตอผูบริโภคได
สุพรรษา เกียรติสยมภู (2557) ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพจากการบริโภคสัตวนา้ํ ทีม่ ี
การปนเปอนสารตะกั่วบริเวณแหลงประมงหนองน้ําลน ดวยการวิเคราะหความเขมขนของสารตะกั่วที่ปนเปอนใน
น้ําและสัตวน้ําดวยวิธีอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตเมตรีในปลานิลปลาตะเพียนหอยขมและหอยเชอรี่ชนิด
ละ 20 ตัวอยางพบวามีคาอยูระหวาง 0.02-0.07, 0.01-0.22, 0.36-2.38 และชวงที่ตรวจวัดไมได -0.95 มก./กก.
น้ําหนักแหงตามลําดับความเขมขนของตะกั่วในสัตวน้ําสวนใหญมีคาไมเกินมาตรฐาน
วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ และคณะ (2542) ศึกษาเกี่ยวกับโลหะหนักในพืชน้ําและสัตวน้ํา จากระบบบําบัด
น้ําเสียเทศบาลนครขอนแกน ไดตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก แคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีในตัวอยางน้ําเสีย
30 ตัวอยาง ดินตะกอน 15 ตัวอยาง ปลานิล 20 ตัวอยาง และผักบุง 20 ตัวอยาง ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2541 พบวา น้ําเสียมีตะกั่ว 0.014-3.075 มก./ล. ทองแดง 0.007-2.285 มก./ล. สังกะสี 0.2720.696 มก./ล. และแคดเมี ยมน อยที่ สุด 0.002-0.583 มก./ล. ดิน ตะกอนมีสัง กะสี 4.893-284.300 มก./กก.
ทองแดง 0.06-16.385 มก./กก. ตะกั่ว 0-9.15 มก./กก. และแคดเมียม 0-1.325 มก./กก. ตรวจพบโลหะหนักทุก
ชนิดในปลานิล หนังปลานิลมีการปนเปอนมากที่สุด มีสังกะสีสูงถึง 36.31 มก./กก. และทองแดงสูงถึง 6.14 มก./
กก. สวนที่เหงือกมีแคดเมียมมากที่สุด 9.84 มก./กก. เมื่อเทียบการปนเปอนโลหะหนักในอวัยวะตางๆ ของปลานิล
แลวพบวามีโลหะหนักที่หนังปลามากที่ สุด รองลงมาไดแกเหงือกกระดูกทุกสวนผสมรวมกันและในเนื้อปลาพบได
นอยที่สุด เมื่อเทียบกับมาตรฐานสารโลหะหนักปนเปอนในผลิตภัณฑอาหารที่รางกายไดรับใน 1 วัน ปลานิลมีคา
การปนเปอนสูงจนอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได
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สรุปและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพบวามีการปนเปอนของโลหะหนักในแหลงน้ํา ซึ่งสะสมไปถึงดิน น้ํา และปลา ตามแหลงน้ํา
โดยแหลงน้ําที่มีปญหาโลหะหนักที่มีผลกระทบตอสุขภาพในประเทศไทยนั้นเกิดจากกิจกรรมของมนุษยที่สําคัญ มี
หลายแหลงดวยกัน เชน ปุย และสารเคมีในเกษตร โรงถลุงแร การเผาไหมน้ํามัน โรงงานอุตสาหกรรม ของเหลือใช
จากโรงงาน และชุมชน การรั่วซึมจากพื้นที่ฝงกลบของเสียตางๆ หรือจากปุยคอกก็ตาม สามารถเปนแหลงกําเนิด
ของโลหะหนักนํามาสูการสะสมของโลหะหนักในดิน น้ํา และสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอมซึ่งปริมาณของโลหะหนักก็จะ
แตกตางกันออกไปตามแตละพื้นที่ ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากการสะสมโลหะหนักในประเทศไทยนั้นพบปญหา
บางในบางพื้นที่ เพียงแตขาด การศึกษา สํารวจ หรือประเมิน ของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในประชากรกลุมเสี่ยงตางๆ
ดังนั้นจึงเปนความจําเปนยังเรงดวนที่ หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองไปศึกษาติดตามการสะสมของโลหะหนักใน
สิ่งแวดลอม และประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของประชากรสิ่งที่สําคัญที่สุด นอกจาก การประเมินและ
ตรวจสอบ คือ การปองกันและแกไขเพื่อใหการบริโภคและอุปโภค มีความปลอดภัยสําหรับประชาชนตลอดไป
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ความชุกของเชือ้ ซัลโมเนลลาที่แยกไดจากเนื้อวัวในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
Prevalence of Salmonella Isolated from Beef in Suphanburi Province

สุภาพ มีโชค
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
เชื้อ Salmonella spp. เปนแบคทีเรียกอโรคในคนที่เปนปญหาสําคัญของโลกจากการบริโภคเนื้อวัวที่
ปนเปอนเชื้อ Salmonella spp เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดโรค salmonellosis ในมนุษย การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อหาความชุกของเชื้อ Salmonella spp. ของเนื้อวัวที่วางขายในตลาดสดและซุปเปอรมารเก็ต
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนเมษายน 2560 โดยการสุมตัวอยางเนื้อวัวแบบ
ลําดับชั้นรวมตัวอยางทั้งหมด 120 ตัวอยาง จากผลการศึกษาพบวาจํานวนตัวอยางเนื้อวัวในตลาดสด 60
ตัวอยาง มีอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. 5.0 % (3/60) และตัวอยางเนื้อวัวในซุปเปอรมารเก็ต 60
ตัวอยาง มีอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. 1.6 % (1/60) และพบอัตราความชุก เชื้อ Salmonella
spp. ในเขตจังหวัดสุพรรรณบุรี –3.33 % (4/120)
คําสําคัญ : เชื้อซัลโมเนลลา, ความชุก, เนื้อวัว
Abstract
Salmonella spp. is one of the most important food borne pathogens. This bacterium
is a major public health concern throughout the world. Salmonellosis is mainly caused by
consumption of contaminated beef. The objective of this study was to investigate the
prevalence of Salmonella spp. in beef at wet markets and supermarkets in Suphanburi
Province, from May 2015 to April 2016. Total stratified random sampling beef of 280
samples, the prevalence rate of Salmonella spp. in wet market beef was 5.0 % (3/60) and
supermarket beef was 1.6 % (1/60). The prevalence rate of Salmonella spp.from beef was
1.6 % (1/60) in Suphanburi Province.
KeyWord : Salmonella spp, Prevalence, Beef
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บทนํา
เชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) เปนแบคทีเรียที่มีความสําคั ญมากในทางดานสาธารณสุขซึ่ง
กอใหเกิดโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหารเกิดปญหาในนานาประเทศทั่วโลก ไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนา
แลวหรือกําลังพัฒนา (Crump et al., 2011; Callaway et al., 2010; CDC, 2009; Hendriksen et al.,
2009; (World Health Organization, 2005) เชื้อ Salmonella spp. มีการระบาดของโรคอาหารเปนพิษสูง
เปนอันดับหนึ่งในหลายประเทศและทําใหมีอัตราการเสียชีวิตสูง (Cohen and Tauxe, 1986) พบวาในแตละป
ทั่วโลกจะมีผู เจ็บปวยเนื่องจากติดเชื้อ Salmonella spp.ประมาณ 80.5 ลานคน การศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบวา เชื้อ Salmonella spp. เปนเชื้อกอโรคทางเดินอาหารลําดับที่สองที่ทําใหเกิดการเจ็บปวย
เนื่องจากอาหารและเปนสาเหตุหลักที่ทําใหผูปวยเขารักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิต (Scallan et al. 2011)
สําหรับประเทศในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใตมีการประมาณการวาในแตละปจะมีผู ป วยเนื่องจากการติดเชื้ อ
Salmonella spp. ประมาณ 22.8 ลานคน และมีผูเสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณปละ 37,600 คน (Van et al.,
2012) จึงเปนปญหาที่สงผลกระทบตอ สุขภาพของประชากรและยังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยกอ
ใหเกิดการสูญเสีย งบประมาณในการรักษาเปนจํานวนมาก (Rostagno and Callaway, 2012) องคกรอาหาร
และยาและการเกษตรของสหประชาชาติ (FAO) ไดกําหนดมาตรฐานเนื้อวัวเพื่อการบริโภคตองปราศจากเชื้อ
Salmonella spp. (สืบเนื่อง ชัยชนะ และคณะ, 2550) ซึ่งสาเหตุของการติดเชื้อมาจากการบริโภคอาหารที่มี
แหลงกําเนิดจากสัตวที่มีเชื้อSalmonella spp. ปนเปอนอยู ดังนั้นหลายๆประเทศ จึงมีการวิเคราะหถึงความ
เสี่ยงและการควบคุมที่เขมงวด เพื่อใหปริมาณเชื้อ Salmonella spp. ลดลง กรมวิชาการเกษตร (2550)
กรมปศุสัตวไดนําระบบควบคุมความปลอดภัยมาเปนมาตรฐานในการผลิตสินคาปศุสัตวตั้งแต ฟารมเลี้ยงสัตว
โรงผลิตอาหารและโรงฆาและแปรรูปผลิตสัตว โดยไดจัดตั้งโครงการเนื้อสัตวอนามัย เปนโครงการที่จัดเพื่อให
ผูบริโภคไดบริโภคเนื้อสัตวที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารตกคาง สงเสริมใหมีการผลิตเนื้อสัตวที่ปลอดภัยและได
มาตรฐาน เนื้อวัว เป นเนื้ออีกชนิ ด หนึ่ งที่ นิย มบริโ ภคและมีการผลิ ตและวางจํ าหน ายแพรหลายทุ กภาคของ
ประเทศไทย เนื่องจากเปนอาหารเนื้อสัตวที่มีโปรตีนสูงและสวนใหญนิยมบริโภคกันแบบ สุก ๆดิบๆ ซึ่งเสี่ยงตอ
การติดเชื้อ Salmonella spp. โดยเมื่อเชื้อเขาสูรางกายแลว จะทําใหผูปวยจะแสดงอาการ ของระบบทางเดิน
อาหาร เชน ทองรวง ปวดทองคลื่นไส อาเจียน และอาจรุนแรงถึงขั้นโลหิตเปนพิษไดโดยเฉพาะ ในเด็กเล็ก และ
ผูสูงอายุ สวนในคนที่มีสุขภาพแข็งแรง อาจติดเชื้อแตไมแสดงอาการแตจะสามารถแพรกระจาย เชื้อไปยังบุคคล
อื่นไดจากรายงานของชัยวัฒนและคณะ (2549) และ พบเชื้อ Salmonella spp. จากผูปวยรอยละ61.9และ
จากแหลง อื่นรอยละ 38.1 โดยซีโรวาร (serovar) ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรกในผูปวยไดแก S. Enteritidis
(41.8%), S. Choleraesuis (25.5%), monophasic Salmonella spp. (11.7%), S. Typhimurium (5.0%)
และ S. Stanley (2.1%) ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ จริยา และคณะ (2547) วา โรคซัลโมเนลโลซิส
(salmonellosis) เปน สาเหตุอันดับหนึ่งที่ทํา ใหเกิดโรคอุจจาระรวงมากที่สุดใน จังหวัดขอนแกน และในผูปวย
ที่เขารักษาโรคทองรวงที่ โรงพยาบาลศูนยจังหวัดขอนแกนนอกจากนี้ปญหาการดื้อตอสารตานจุลชีพ ของเชื้อ
Salmonella spp. ยังสงผลกระทบตอการรักษาในผูปวยและสัตวทํา ใหใชระยะเวลานานขึ้น เสียคาใชจายมาก
และอาจทํา ใหการรักษาไมไดผล เนื่องจากไมสามารถหา ยาที่เหมาะสมได(พรเพ็ญ และคณะ, 2550) และจาก
รายงานของสุมาลี เหลี่ยมทอง (2561) พบอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. รอยละ 51.9 จึงได
ทําการศึกษาระบาดวิท ยาของเชื้ อ Salmonella spp. โดยมีวั ตถุป ระสงคเพื่อสํารวจความชุ กของเชื้ อ
Salmonella spp. ที่แยกไดจากเนื้อวัวในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเปนแนวทางการเฝาระวัง วางแผนปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของเชื้อ Salmonella spp.
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อหาความชุกของเชื้อ Salmonella spp. ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย
ทําการสุมเก็บตัวอยาเนื้อวัวแบบลําดับชั้น (stratified random sampling) ในตลาด 60 ตัวอยาง และ
ซุปเปอรมารเก็ต 60 ตัวอยาง รวมตัวอยางในการศึกษาทั้งหมด 120 ตัวอยางในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีการวิจัย
การเก็บตัวตัวอยางและการวิเคราะหตัวอยาง
เก็บตัวอยางตั้งแตเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนเมษายน 2559 โดยทําการสุมเก็บตัวอยางแบบลําดับชั้น
ของเนื้อวัว จํานวน 225 กรัมในตลาดสด 60 ตัวอยาง และซุปเปอรมารเก็ต 60 ตัวอยาง รวมตัวอยางทั้งหมด
120 .ตัวอยางในเขตจังหวัดสุพรรรณบุรี
การวิเคราะหตัวอยาง
ทําการตรวจวิเคราะหตามมาตรฐาน (ISO 6579: 2002) โดยการชั่งตัวอยางปริมาณ 25 กรัมใสลงใน
อาหารเลี้ยงเชื้อ Buffered Peptone Water (BPW) 225 มิลลิลิตร ตีผสมใหเขากันดวยเครื่อง Stomacher
เปนเวลา 2 นาที และบมในตูควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นดูดสารละลาย
ตัวอยางปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ใสลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Rappaport Vasilladis broth(RV broth) และนํามา
เพาะลงใน Modified Semi-solid Rappaport-Vassiliadis medium (MSRV) โดยใชหวงเขี่ยเชื้อ(loop)ตัก
สารละลายหรือดูดสารละลายตัวอยางปริมาตร 10 ไมโครลิตร มาหยดบนผิว MSRV 3 หยดใหแตละหยดอยู
หางกันพอสมควรนําไปบมที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส นาน 18 - 24 ชั่วโมง จากนั้นเลือกเชื้อ Salmonella
spp. ใน MSRV โดยพิจารณาที่สีของ MSRV จะเปลี่ยนจากสีเขียวแกมนํ้าเงินใสเปนสีขาวขุนรอบ ๆ จุดที่หยด
เชื้อลงไปเปนวงกวาง (ดังรูปที่ 1) และ เชื้อ Salmonella spp. spp. จาก RV broth จะเปลี่ยนจากสีฟาเปนสี
ขาวขุ น (ดั ง รู ป ที่ 2) จากนั้ น นํ า ตั ว อย า งที่ ใหผ ลบวกไปเพาะเลี้ ย งต อบนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ Xylose lysine
deoxycholate agar (XLD agar) และ Brilliant Green Agar (BG agar) บมในตูควบคุมอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง สังเกตโคโลนี XLD agar (Xylose Lysine Deoxycholate Agar) ลักษณะ
โคโลนีของเชื้อ Salmonella spp. มีรูปรางกลมขนาดปานกลาง มีสีแดงและมีสีดําอยู ตรงกลาง และสราง
ไฮโดรเจนซัลไฟดที่มีสีดําอยูตรงกลางโคโลนี (ดังรูปที่ 3) และ BG agar (Brilliant Green Agar) ลักษณะโคโลนี
ของเชื้อ Salmonella spp. จะมีรูปราง กลม ขนาดปานกลาง สีชมพูขาวทึบแสง อาหารรอบๆ โคโลนีจะเปนสี
แดง (ดังรูปที่ 4) เก็บเชื้อโดยนําไป streak บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA) slant นําไปตรวจยืนยัน
โดยการทดสอบเชื้อทางชีวเคมี โดย triple sugar iron agar (TSI) ซึ่งจะให ผลดังนี้ K/A , gas+, H2S และ
motility indole lysine agar (MIL)จะมีลักษณะขุนจึงถือวาโคโลนี ดังกลาวบนอาหารเลี้ยงเชื้อทั้งสองเปนเชื้อ
salmonella spp.
การเติบโตของเชื้อในหลอดอาหาร Lysine indole motile (LIM) semi-solid agar ถาอาหาร
เปลี่ยนเปนสีเหลือง แสดงวา ไมเกิดปฏิกิริยา lysine decarboxylation ใหอานผลลบ (negative) ถาอาหาร
เปลี่ยนเปนสีมวงแสดงวา เกิดปฏิกิริยา lysine decarboxylation ใหอานผลบวก (positive)
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รูปที่ 1 รูปแสดงลักษณะของเชื้อ Salmonella spp.
บนอาหารเลี้ยงเชื้อModified Semi-solid
Rappaport-Vassiliadis medium (MSRV)

รูปที่ 1 รูปแสดงลักษณะของเชื้อ
Salmonella spp.บนอาหารเลี้ยงเชื้อ
Rappaport Vasilladis broth(RV broth

รูปที่ 3 แสดงลักษณะโคโลนีของเชื้อ
Salmonella spp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ XLD agar

รูปที่ 4 แสดงลักษณะโคโลนีของเชื้อ
Salmonella spp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ BG agar

ผล/สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการตรวจหาความชุกของเชื้อSalmonella spp..ในเนื้อวัว
แหลงที่มา
ความชุก (%)
ตลาดสด
5.0 % (3/60)
ซุปเปอรมารเก็ต
1.6 % (1/60)
จากการศึกษาโดยการสุมตัวอยางเนื้อวัวแบบลําดับชั้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนเมษายน
พ.ศ. 2560 ในตลาดสด 60 ตัวอยาง พบอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. 5.0 % (3/60) และซุปเปอร
มารเก็ต 60 ตัวอยาง พบอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. 1.6 % (1/60) รวมตัวอยางทั้งหมด 120 .
ตัวอยางตลอดการศึกษาในเขตจังหวัดสุพรรรณบุรี พบอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. 3.33 %
(4/120)
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อภิปรายผล
จากการศึกษาเก็บตัวอยางตั้งแตโดยการสุมตัวอยางเนื้อวัวแบบลําดับชั้นในเดือนพฤษภาคม 59 ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560 โดยทําการสุมเก็บตัวอยางแบบลําดับชั้นของเนื้อวัวในตลาด 60 ตัวอยาง พบอัตราความชุก
ของเชื้อ Salmonella spp. เทากับ 5.0 % (3/60) และซุปเปอรมารเก็ต 60 ตัวอยาง พบอัตราความชุกของเชื้อ
Salmonella spp. เทากับ 1.6 % (1/60) รวมตัวอยางทั้งหมด 120 .ตัวอยางตลอดการศึกษาในเขตจังหวัด
สุพรรรณบุรีพบอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. เทากับ 3.33 % (4/120) สอดคลองกับการศึกษาของ
สุมาลี เหลี่ยมทอง (2017) ในการหาความชุกของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp. ที่แยกไดจากเนื้อวัวคาปลีก
จากตลาดสดและซุปเปอรมารเก็ต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยทําการสุมตัวอยางเนื้อสัตวจาก
ตลาดสด 5 ตลาด และซุปเปอรมารเก็ต 5 แหง โดยสุมตัวอยางจากตลาดเดือนละ 1 ครั้ง เปนเวลา 6 เดือน เริ่มตั้ง
แตเดือนพฤษภาคมถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 พบวามีอัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. ในตลาดสด
เทากับ 53.3 (16/30) อัตราความชุกของเชื้อ Salmonella spp. ในซุปเปอรมาเก็ตเทากับ 50 (11/22) และอัตรา
ความชุกรวมตลอดการศึกษาเทากับ 51.9 (27/52) อดิศร ดวงออนนาม และคณะ (2011) จาการศึกษาความชุก
และซีโรวารของซัลโมเนลลาในเนื้อโคที่จําหนายขางถนนจากขั้นตอนการตัดแตงซาก ในโรงฆาสัตว การขนสงซาก
และรานจําหนายในจังหวัดรอยเอ็ด พบวาในกลุมของรานจําหนายที่นําเนื้อโคมา จากโรงฆาสัตว มีความชุกของ
Salmonella spp ในเนื้อโค จากขั้นตอนสุดทายของการตัดแตงซากในโรงฆาสัตว รอยละ 11.67(7/60) สวนใน
กลุมของรานจําหนายที่นําเนื้อโคมาจากสถานที่ฆาสัตวชั่วคราวพบความชุกของ เชื้อ Salmonella spp ในเนื้อโค
จากขั้นตอนการตัดแตงซาก รอยละ 13.33(8/60) สวนในการขนสงซากจากการเก็บ ตัวอยางโดยสว็อบผิวภาชนะ
บรรจุเนื้อที่ใชในการ ขนสงซากกลุมที่ผลิตจากโรงฆาสัตวพบรอยละ 5(3/60) สวนกลุมที่ผลิตในสถานที่ฆาสัตว
ชั่ววคราวพบ รอยละ 8.33(5/60) และสําหรับความชุกของเชื้อ Salmonella spp ในเนื้อโคที่รานจําหนายขาง
ถนนของกลุมที่ผลิตมาจากโรงฆาสัตวพบรอยละ 13.33(8/60) สวนใน กลุมของรานจําหนายที่ผลิตหรือรับเนื้อมา
จากสถานที่ ฆาสัตวชั่วคราวพบรอยละ 15 (9/60) และจากการศึกษาของ สรรเพรชญ (2554) พบวามีการ
ปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อวัวจํานวน12/18 ตัวอยาง (66.7%) และเขียง 8/18 ตัวอยาง (44.4%) โดยซี โ ร
วารของเชื้อซัลโมเนลลาที่พบในเนื้อวัวจากตลาดสด คือ Rissen (3), Anatum (1), Weltevreden (4) และ
Hvittingfoss (4) สวนตัวอยางจากเขียงพบซี โรวาร Rissen (2), Anatum (1), Lexington (1), eltevred (1),
Kedougou (1) และHvittingfoss(2) สําหรับตัวอยางจากรานคาริมถนนพบการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาเฉพาะใน
เนื้อวัวจํานวน 2/9 ตัวอยาง (22.2%) โดยพบซี โรวาร Give และWeltevreden อย างละ1ตั วอย าง เชื้ อ
Salmonella spp. ที่ปนเปอนในเนื้อสัตวที่วางจําหนายในทองตลาด อาจไมไดเกิดจากการ ปนเปอนจากผูขาย
หรือสภาพแวดลอมภายในตลาด แตอาจจะปนเปอนตอเนื่องเปนลูกโซมาตั้ งแตในฟารมหรือจากโรงฆาสัตว
การศึกษาเกี่ยวกับความชุกของเชื้อตลอดไลนการผลิต เพื่อหาจุดที่เริ่มเกิด การปนเปอนหรือจุดวิกฤติที่ทําใหมีการ
ปนเปอนในเนื้อสัตวมาก จะทําใหทราบเปาหมายที่ควรให ความสําคัญในการที่จะดําเนินการเพื่อลดการปนเปอน
ของเชื้อ และเนื่องจากชนิดหรือซีโรวารของ เชื้อ Salmonella spp. จะเกี่ยวของกับความรุนแรงของโรค และมี
ความสัมพันธกับชนิดของสัตวที่เปน โฮสตและสถานที่ การศึกษาเพิ่มเติมถึงชนิดของซีโรวารรวมถึงการทดสอบ
ลายพิมพ DNA จะทําให เขาใจเกี่ยวกับกลไกการแพรระบาดของเชื้อ การคงอยู และทราบถึงแหลงที่มาของ
นอกจากนี้การทดสอบการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Salmonella spp. ที่แยกได จะทําใหไดขอมูล สําหรับเลือกใช
ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมในการรักษาผูปวย จึงเปนหัวขอวิจัยที่ควรทําการศึกษาตอไป
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การตรวจหาแบคทีเรียกอโรคที่ปนเปอนในอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุที่จําหนายในเขต
เทศบาล อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
Screening of pathogenic bacteria contamination in commercial canine and feline diets
in U-thong District, Suphanburi Province, Thailand.

สุวภา นอยจาก
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ผูวิจัย

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบการปนเปอนแบคทีเรียกอโรคในอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุ
โดยเก็บตัวอยางอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุจากรานที่จําหนายอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุที่ตั้งอยูใน
เขตตลาดเทศบาลเมืองอําเภออูทอง จํานวน 7 ราน และเก็บตัวอยางไดทั้งหมด 24 ตัวอยาง เมื่อนํามาตรวจสอบการ
ปนเปอนแบคทีเรียกอโรค โดยเฉพาะเชื้อ Salmonella spp. ซึ่งเปนอันตรายรายแรงแกสัตวและมนุษยดวยวิธีทางจุล
ชีววิทยาดวยการใชอาหาร Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth, Mueller Kauffmann Tetrathionate
Novobiocin, Xylose Lysine Deoxycholate agar และ Brilliant Green Agar (Kauffmann Medium) ทําให
สามารถคัดแยกโคโลนีแบคทีเรียที่มีลักษณะเขาขายวานาจะเปนเชื้อ Salmonella spp. ได 1 ตัวอยางคือ เชื้อ
F40111RB และเมื่อนําเชื้อ F40111RB ไปทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี โดยมีการทดสอบ 1. Triple sugar iron
test 2. Lysine 3. Motility 4. Indole (2-4 ทดสอบดวยอาหาร MIL medium) และ 5. ทดสอบการใช urea (Urea
Test) เชื้อ F40111RB ใหผลทดสอบเปน Positive (K/AG), Negative, Positive, Negative และ Negative ซึ่งจาก
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี สรุปไดวาเชื้อ F40111RB ไมใชเชื้อ Salmonella spp.เนื่องจากใหผลการ
ทดสอบ Lysine และ Motility เปน Negative ดังนั้นอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุที่จําหนายในเขตเทศบาล
อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี ทั้ง 24 ตัวอยางไมมีการปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp.
คําสําคัญ : แบคทีเรียกอโรค, อาหารสุนัข, อาหารแมว
Abstract
The aim of the present study has been to screen the pathogenic of bacterial
contamination in commercial canine and feline diets in U-thong District, Suphanburi Province,
Thailand. The pet food store was collected with seven commercials of canine and feline diets
(24 samples) to screening of pathogenic bacteria contamination only Salmonella spp., because
they cause by the diseases in humans and animals. The method for screening of pathogenic
bacteria were used Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth, Mueller Kauffmann
Tetrathionate Novobiocin, Xylose Lysine Deoxycholate agar and Brilliant Green
Agar (Kauffmann Medium), respectively. One colony bacteria (F40111RB) was found that the
characteristic similar to Salmonella spp. The biochemical test was performed by using 1. Triple
sugar iron test 2. Lysine test 3. Motility test 4. Indole test (2-4 using by MIL medium) and 5
Urea Test, respectively. The results shown biochemical test of F40111RB that Positive (K/AG)
only the Triple sugar iron test, it means F40111RB is not Salmonella spp. because Lysine test
and Motility test were negative. Conclusion of this study the Salmonella spp. cannot found in
all samples from pet food store in U-thong District, Suphanburi Province, Thailand.
Key Word(s) : Pathogenic bacteria, Commercial canine diets, Commercial feline diets
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บทนํา
สุนัขบาน (domestic dog) (Canis familiaris) เปนสัตวชนิดแรกที่นํามาเลี้ยงโดยมนุษย สุนัขบานเปนสัตว
เลี้ยงที่มนุษยนําไปดวยเมื่อมีการเดินทางไกลหรือยายถิ่นฐาน วัตถุประสงคของการเลี้ยงสุนัข เชน เพื่อลาสัตวหรือควบคุม
ฝูงปศุสัตวสัตว ปกปองสิ่งของ นําทาง คนหาสิ่งของ และสัตวทดลองทางวิทยาศาสตร (วิภู, 2015) จากขอมูลสถิติ
ระหวางป 2558-2559 ของสมาคมผลิตภัณฑสินคาสัตวเลี้ยง (American Pet Products Association) พบวาจํานวน
ครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาประมาณ 54.4 ลานครัวเรือนมีสุนัขเปนสัตวเลี้ยงที่ไดรับความนิยมสูงสุด รองลงมา ไดแก แมว
42.9 ลานครอบครัว ปลาสวยงามน้ําจืด 12.3 ลานครอบครัว (สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไมอามี สหรัฐอ
เมิกา, 2559) ปจจุบันสุนัขและแมวนิยมเลี้ยงไวเปนเพื่อนชวยคลายเหงาเพิ่มมากขึ้น ในการเลี้ยงสุนัขและแมวโดยมาก
นิยมใชอาหารสําเร็จรูปที่วางจําหนายอยูทั่วไป ซึ่งสะดวกสําหรับผูเลี้ยงสุนัขและแมวเปนอยางมาก อาหารสําเร็จรูปที่
จําหนายมีทั้งที่เปนอาหารคุณภาพดี คุณภาพปานกลาง และอาหารคุณภาพต่ํา (วิโรจน, 2555) แบคทีเรียกอโรคบางชนิด
สามารถติดตอระหวางสัตวและมนุษยได (Ghasemzadeh and Namazi, 2015) การปนเปอนนี้สามารถเกิดขึ้นไดใน
ระหวางขั้นตอนการผลิต การจัดเก็บวัตถุดิบที่ไดจากสัตวหรือธัญพืชที่ใชกันอยางแพรหลายในการผลิตอาหารสัตว หรือ
แมกระทั่งในระหวางอุตสาหกรรม และบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑสุดทายที่มีขายในทองตลาดดวย Girio และคณะ (2012)
พบวาในตัวอยางอาหารสุนัขที่มีการแบงบรรจุจําหนายมีการปนเปอนของเชื้อรา และเชื้อ Salmonella spp. ที่เปน
แบคทีเรียซึ่งมีอันตรายที่ทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารไดทั้งในสัตวและในมนุษย เนื่องจากอาหารสัตวเปนแหลง
สําคัญแหลงหนึ่งในการแพรกระจายของเชื้อ Salmonella spp. ไปสูอาหารอื่นๆ และเขาสูรางกายของมนุษยได เชื้อ
Salmonella spp. เปนจุลินทรียบงชี้ที่สําคัญในการประเมินคุณภาพของอาหารสัตว ซึ่งเปนแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมที่
ทนความรอน ในสหรัฐอเมริกาพบผูปวย 79 รายที่ติดเชื้อจากการปนเปอนของอาหารสุนัข ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่อาการ
เจ็บปวยจากเชื้อ Salmonella enterica ที่ปนเปอนอยูในอาหารสัตวที่ทํามาจากพืช และมีรายงานการระบาดของเชื้อ
Salmonella Montevideo และ Salmonella Give ในสุนัขทหาร ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปนเปอนเชื้อดังกลาวจาก
อาหารสุนัขสําเร็จรูป ปจจุบันมีการพบการติดเชื้อ Salmonella มากกวา 70 สายพันธุ ทั้งในมนุษยและสัตว และกอ
ปญหาทั้งดานสุขภาพและเศรษฐกิจใหกับผูเลี้ยงสุนัขจํานวนมาก (Maria, et al., 2017)
การวิจัยในครั้งนี้จึงไดทําการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารสุนัขและแมว แบบแบงบรรจุ
จําหนายตามรานขายอาหารสัตวในเขตพื้นที่เทศบาล ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อ หาการปนเปอนเชื้อ
Salmonella spp. ในอาหารดังกลาว และเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยปองกันการแพรกระจายของแบคทีเรียกอโรค
ใหกับเจาของสุนัขและแมว รวมถึงใหความสําคัญกับการเลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพใหกับสัตวเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อตรวจสอบการปนเปอนแบคทีเรียกอโรคในอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุจําหนายในเขตเทศบาล
อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ในเขตเทศบาลของอําเภออูทองมีรานคาที่จําหนายอาหารสัตวอยูเปนจํานวนมาก รานคาสวนใหญจะมีการ
นําอาหารสุนัขและแมวมาแบงบรรจุในถุงพลาสติกใสและรัดปากถุงดวยหนังยางเทานั้น และนํามาวางจําหนายรวม
กับอาหารที่มีการบรรจุมาจากโรงงาน ซึ่งลักษณะการบรรจุดังกลาวมีโอกาสสูงมากที่จะทําใหเกิดการปนเปอนเชื้อ
Salmonella sp. ที่ทําใหเกิดโรค salmonellosis ที่สามารถติดตอจากสัตวสูคนได และนอกจากนี้ยังอาจพบ
แบคทีเรียกอโรคชนิดอื่นๆ รวมดวย การตรวจสอบแบคทีเรียกอโรคที่ปนเปอนในอาหารสุนัขและแมวดวยวิธีทางจุล
ชีววิทยาจะทําใหสามารถทราบไดวามีการปนเปอนแบคทีเรียกอโรคหรือไม ซึ่งจะชวยปองกันอันตรายที่จะเกิดกั บ
สุนัขและแมวได และยังเปนการปองกันการเกิดโรค salmonellosis ที่ติดตอจากสัตวสูคนไดอีกทางหนึ่ง
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วิธีการวิจัย
การเก็บตัวอยางอาหารสุนัขและแมว
จากการสํารวจพบวามีรานที่จําหนายอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุจํานวน 7 ราน ที่ตั้งอยูในเขต
ตลาดเทศบาลเมืองอําเภออูทอง และแตละรานจะมีขนาดแบงบรรจุเพื่อจําหนายคือ ขนาด 0.5 กิโลกรัม และ 1
กิโลกรัม โดยเก็บตัวอยางอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุ ไดทั้งหมด 24 ตัวอยาง
วิธีการเพาะแยกเชื้อ Salmonella spp.
โดยใชอาหาร Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth (RVS Broth) และ Mueller Kauffmann
Tetrathionate Novobiocin (MKTTn Broth) โดยมีขั้นตอนดังนี้
ชั่งตัวอยาง 25 กรัม ใสในถุงพลาสติกปลอดเชื้อ เติม BPW 225 มิลลิลิตร ลงไป แลวนําไปผสมดวยเครื่องตีบด
ตัวอยาง เปนเวลา 60 วินาที ปดปากถุงดวยการพับปากถุง นําไปจัดเรียงใสตะแกรงวางถุงตัวอยางจากนั้นนําไปบมในตู
บมเชื้อ อุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส นาน 18±2 ชั่วโมง ถายเชื้อจากน้ําของตัวอยางปริมาตร 100 ไมโครลิตร ใสใน
หลอดที่มีอาหาร RVS Broth 10 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน และนําไปบมในตูบมเชื้อ อุณหภูมิ 41.5±1 องศาเซลเซียส
นาน 24±3 ชั่วโมง และอีกสวนหนึ่งใหถายเชื้อจากน้ําของตัวอยางปริมาตร 1,000 ไมโครลิตร ใสในหลอดที่มีอาหาร
MKTTn Broth 10 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน และนําไปบมในตูบมเชื้อ อุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส นาน 24±3
ชั่วโมง หลังจากนั้นนําหลอดเลี้ยงเชื้อ RVS Broth และ MKTTn Broth ออกจากตูบม เขยาแตละหลอดใหเขากันแลวใช
loop ถายเชื้อและ streak ลงบนอาหาร Xylose Lysine Deoxycholate agar (XLD agar) และ Brilliant Green
Agar (Kauffmann Medium) (BG agar) อยางละ 1 จาน นําจานอาหาร XLD agar และ BG agar ทั้งหมด ไปบมในตู
บมเชื้อ อุณหภูมิอุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส นาน 24±3 ชั่วโมง แลวนํามาตรวจดูลักษณะรูปรางและเลือกโคโลนีที่มี
ลักษณะของเชื้อ Salmonella spp. ดังนี้ บนอาหาร XLD agar มีโคโลนี 2 แบบ คือ Typical colonies โคโลนีจะมีสี
แดง สร างไฮโดรเจนซั ลไฟด (H2S) และสร างแก ส และแบบ Atypical colonies โคโลนี จะมี สี เหลื อง เช น
S. Chlolerasuis สวนบนอาหาร BG agar ใหเลือกโคโลนีที่มีรูปรางลักษณะ กลม ขนาดปานกลาง สีชมพูขาว ทึบแสง
อาหารรอบๆ โคโลนีมีสีแดง/สีชมพู และนําไปตรวจยืนยันเชื้อ Salmonella ดวยการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
ขั้นตอนการตรวจยืนยันเชื้อ Salmonella ดวยการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี Triple Sugar Iron test (TSI), Motility-Indole-Lysine Medium (MIL),
Voges - Proskauer test (VP) และ Urea test โดยใชเชื้อที่เลือกโคโลนีที่เขาขายจากอาหาร XLD agar หรือ BG
agar ขั้นตอนทดสอบ มีดังนี้
TSI test ใชเข็มเขี่ยเชื้อ (Needle) จากอาหาร XLD agar หรือ BG agar นํามาเขี่ยบนผิวอาหาร TSI สวนที่
เอียง (Slant) โดย streak และแทงผานเนื้ออาหารไปที่กนหลอด (Stab) นําไปบมในตูบมเชื้อ อุณหภูมิอุณหภูมิ 37±1
องศาเซลเซียส นาน 24±3 ชั่วโมง เชื้อที่เปนเชื้อ Salmonella spp. จะใหผลในการทดสอบ TSI เปนสีแดง (Alkaline)
บนผิวหนาอาหารสวนที่เอียง บริเวณกนหลอดจะเปนสีเหลือง เนื่องจากเกิดการหมักยอยซูโครสและแลคโตส แลวสราง
กรด (Acid) หรืออาหารบริเวณกนหลอด เกิดรอยแตกเนื่องจากการเกิดแกส (Gas) (K/A+ หรือ K/A+H2S)
MIL test ใชเข็มเขี่ยเชื้อจากอาหาร XLD agar หรือ BG agar นํามาแทง (stab) ผานเนื้ออาหาร MIL Medium ลง
ไปที่กนหลอด นําไปบมในตูบมเชื้อ อุณหภูมิอุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส นาน 24±3 ชั่วโมง โดยเชื้อ Salmonella spp.
จะใหผลดังนี้ Lysine โดยการเปลี่ยนแปลงสีของอาหารชวงประมาณ 1 เซนติเมตร จากหนาผิวอาหาร จะเปลี่ยนเปนสีแดง
(Positive) Motility เชื้อ Salmonella spp. จะมีการเจริญเติบโตแพรกระจายออกจากบริเวณที่เปนรอยที่เข็มเขี่ยเชื้อแทง
ผานเนื้ออาหาร (Positive) และ Indole Test เชื้อ Salmonella spp. จะใหผลทดสอบเกิดวงแหวนสีเหลือง (Negative)
VP Test ใชเข็มเขี่ยเชื้อถายเชื้อจากอาหาร XLD agar หรือ BG agar นํามาละลายในหลอดทดลองที่บรรจุอาหาร
VP Medium และนําไปบมในตูบมเชื้ออุณหภูมิอุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส นาน 24±3 ชั่วโมงแลวทดสอบปฏิกิริยา
Voges - Proskauer โดยเติม Reagent แลวตั้งหลอดบมทิ้งไว 10-15 นาที เชื้อ Salmonella spp. จะใหผล Negative
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Urea Test ใชเข็มเขี่ยเชื้อ ถายเชื้อจากอาหาร XLD agar หรือ BG agar นํามา streak บนผิวหนาอาหาร
Urea Agar และนําไปบมในตูบมเชื้อ อุณหภูมิอุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส นาน 24±3 ชั่วโมง เชื้อที่เปนเชื้อ
Salmonella spp. จะไมสามารถใช urea ได ดังนั้นจึงใหผลเปน Negative
นําผลการคัดแยกและการทดสอบเชื้อ Salmonella spp. ที่ไดมาสรุปผลวาเชื้อที่คัดแยกไดเปนสายพันธุ
Salmonella ที่กอโรคหรือไม

ผล/ สรุปผลการวิจัย
ผลการเพาะแยกเชื้อ Salmonella spp.
การตรวจดูลักษณะรูปรางและเลือกโคโลนีที่มีลักษณะของเชื้อ Salmonella spp. จะสังเกตดังนี้คือ บน
อาหาร XLD agar มีโคโลนี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 Typical colonies โคโลนีจะมีสีแดง สรางไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)
และสรางแกส และแบบที่ 2 Atypical colonies โคโลนีจะมีสีเหลือง เชน S. Chlolerasuis บนอาหาร BG agar
เลือกโคโลนีที่มีรูปรางลักษณะ กลม ขนาดปานกลาง สีชมพูขาว ทึบแสง อาหารรอบๆ โคโลนีมีสีแดง/สีชมพู
ตาราง แสดงการเกิดโคโลนีแบคทีเรียบนอาหาร XLD agar และ BG agar
อาหารสุนัขและแมว
F10101
F10202
F20103
F20204
F30107
F30208
F40111
F40212
F50115
F50216
F60119
F70121
F70222
C20105
C20206
C30109
C30210
C40113
C40214
C50117
C50218
C60120
C70123
C70224

อาหาร RVS
อาหาร XLD
X
X
X
X
/(N)
X
/(N)
X
X
X
/(N)
X
/(N)
X
X
/(N)
X
X
X
X
X
/(N)
X
X

อาหาร BG
X
X
X
X
/(N)
X
/(Y)
X
X
X
X
X
/(N)
X
X
/(N)
X
X
/(N)
X
X
/(N)
X
X

อาหาร MKTTn
อาหาร XLD
อาหาร BG
X
X
X
X
X
X
X
X
/(N)
/(N)
X
X
/(N)
/(N)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/(N)
/(N)
X
X
/(N)
/(N)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/(N)
/(N)
X
X
X
X

หมายเหตุ : X = ไมเกิดโคโลนีแบคทีเรียบนอาหาร
/(N) = เกิดโคโลนีแบคทีเรียบนอาหารแตไมเขาขายลักษณะโคโลนีของเชื้อ Salmonella spp.
/(Y) = เกิดโคโลนีแบคทีเรียบนอาหารและมีลักษณะเขาขายโคโลนีของเชื้อ Salmonella spp.
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ผลจากตารางที่ได พบวามีโคโลนีแบคทีเรียสามารถเกิดบนอาหาร XLD agar และ BG agar ไดทั้งหมด 22 จาน
แตเมื่อสังเกตลักษณะของโคโลนีที่เขาขายวานาจะเปนเชื้อ Salmonella spp. พบเพียง 1 จานเทานั้นคือ F40111
ที่เกิดบนอาหาร BG agar จึงนําเชื้อจากโคโลนีดังกลาวไปทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี ซึ่งจากการทดสอบใหผลดังนี้
การทดสอบ TSI test เชื้อสามารถเปลี่ยนอาหาร TSI เปนสีแดงบนผิวหนาอาหารสวนที่เอียง บริเวณกนหลอดจะ
เปนสีเหลือง มีการสรางแกส (K/AG) การทดสอบ Lysine ใหผล Negative การทดสอบ Motility เชื้อไมมีการ
เจริญเติบโตแพรกระจายออกดานขาง จึงใหผล Negative การทดสอบ Indole เชื้อใหผลทดสอบเปน Negative
การทดสอบ VP Test เชื้อใหผลทดสอบเปน Negative และการทดสอบ Urea Test เชื้อใหผลทดสอบเปน
Negative ดังนั้นจากผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึ่งสรุปไดวาเชื้อ F40111RB ไมใชเชื้อ
Salmonella spp. เนื่องจากใหผลการทดสอบ Lysine เปน Negative

อภิปรายผล
จากการเก็บตัวอยางอาหารสุนัขและแมวแบบแบงบรรจุจากรานที่จําหนายอาหารสุนัขและแมวแบบแบง
บรรจุที่ตั้งอยูในเขตตลาดเทศบาลเมืองอําเภออูทอง จํานวน 7 ราน และจํานวนตัวอยางทั้งหมดที่เก็บไดคือ
24 ตัวอยาง และเมื่อนํามาตรวจสอบการปนเปอนแบคทีเรียกอโรค โดยเฉพาะเชื้อ Salmonella spp. ซึ่งเปน
อัน ตรายร า ยแรงแก สั ต ว แ ละมนุ ษ ย ด ว ยวิ ธี ท างจุ ล ชี ว วิ ท ยา ในการทดสอบเบื้ อ งต น ด ว ยอาหาร RappaportVassiliadis Soya Peptone Broth, Mueller Kauffmann Tetrathionate Novobiocin, Xylose Lysine
Deoxycholate agar และ Brilliant Green Agar (Kauffmann Medium) โดยสามารถคัดแยกโคโลนีที่มีลักษณะ
เขาขายวานาจะเปนเชื้อ Salmonella spp. ไดเพียง 1 ตัวอยางเทานั้น คือ เชื้อ F40111RB และเมื่อนําเชื้อ
F40111RB ไปทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี โดยมีการทดสอบ TSI test เชื้อใหผลทดสอบเปน Positive (K/AG)
การทดสอบ Lysine ใหผลเปน Negative การทดสอบ Motility ใหผล Negative การทดสอบ Indole เชื้อใหผล
เปน Negative การทดสอบ VP Test เชื้อใหผลทดสอบเปน Negative และการทดสอบ Urea Test เชื้อใหผล
ทดสอบเปน Negative ซึ่ งจากผลการทดสอบคุณสมบั ติ ทางชี ว เคมี สรุปไดว า เชื้ อ F40111RB ไมใชเชื้ อ
Salmonella spp. เนื่องจากใหผลการทดสอบ Lysine เปน Negative ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสุดสายชล และคณะ (2558) ที่ไดตรวจประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหารสุนัขและอาหาร
แมวบริเวณรอบมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดย วิเคราะหหาเชื้อ Salmonella spp. ดวยวิธีของ ISO 6579 :
2002 ซึ่งผลการศึกษาไมพบการปนเปอนเชื้อรา และ Salmonella spp. ในทุกตัวอยาง แตพบการปนเปอนจาก
แบคทีเรียทั้งหมด 48.61 เปอรเซ็ นต แต จํานวนแบคทีเรียทั้งหมดที่ตรวจพบยัง ต่ํากวา เกณฑม าตรฐาน
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 ของกรมปศุสัตว (สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว
กรมปศุสัตว, 2560) แตผลการวิจัยในครั้งนี้ ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ Sarah และคณะ (2014) ที่ได
ตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Listeria, Salmonella, และ Escherichia coli จากการเก็บตัวอยาง 1056 ตัวอยาง โดย
ตรวจพบเชื้ อ Salmonella spp. ถึ ง 16 ตั ว อย า ง พบเชื้ อ Listeria greyii 1 ตั ว อย า ง พบเชื้ อ Listeria
monocytogenes 32 ตัวอยาง เชนเดียวกับผลการวิจัยของ J. Scott และคณะ(2005) ตรวจพบเชื้อ Escherichia
coli ใน 15 ตัวอยาง ตรวจพบเชื้อ Salmonella spp. ใน 5 ตัวอยาง จากตัวอยางที่ใชทั้งหมด 25 ตัวอยาง จาก
ผลการวิจัยที่ไมสอดคลองกับผลรายงานวิจัยของตางประเทศอาจมีสาเหตุมาจากอาหารสุนัขและแมวในตางประเทศ
มีการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียจากวัตถุดิบที่นํามาผลิตอาหาร โดยจะเห็นไดจากรายงานลาสุดขององคการอาหารและ
ยาแหงสหรัฐอเมริกา (FDA) ตั่งแตเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2016 ถึงเดือน พฤษภาคม ค.ศ. 2017 องคการอาหารและ
ยาแหงสหรัฐอเมริกา (FDA) ไดเรียกคืนอาหารสัตวและอาหารสุนัขที่มีการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียกอโรค ถึง 5 ครั้ง
ดวยกัน ซึ่งแบคทีเรียที่มีการปนเปอนไดแก เชื้อ Salmonella, Listeria และ Listeria monocytogenes (The
United states food and drug administration, 2017)
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ขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ทําการตรวจหาเฉพาะเชื้อ Salmonella spp. เทานั้น ทําใหขาดขอมูล การปนเปอนเชื้อรา และ
จํานวนแบคทีเรียทั้งหมด ทําใหไมทราบถึงคุณภาพของอาหารสุนัขและแมวดานจุลชีวววิทยาวาเปน ไปตามเกณฑ
มาตรฐานพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 ของกรมปศุสัตวหรือไม ในการวิจัยครั้งตอไปจึง
ควรตรวจสอบการปนเปอนเชื้อรา และจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด เพิ่มเขาไปดวย เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัคซีนในสุนัขและแมว
Guidelines for the use of vaccines in dogs and cats
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้นําเสนอเกี่ยวกับแนวทางการใชวัคซีนในสุนัขและแมว โดยมีขอมูลการเลือกใชวัคซีน
โปรแกรมวัคซีน ขอควรระวังจากการใชวัคซีน ขอมูลโรคติดเชื้อที่สําคัญในสุนัขและแมว แนวทางปฏิบัตินี้ ไดจากการ
รวบขอมูลทาง วิชาการ งานวิจัย และขอมูลผูผลิตวัคซีน
จากการศึกษา พบวาวัคซีนแบงเปน วัคซีนหลัก และวัคซีนทางเลือก วัคซีนหลักที่ตองใหสุนัขและแมวทุก
ตัว เพื่อปองกันโรคติดเชื้อรุนแรงที่มีการแพรระบาดทั่วโลก ในสุนัขประกอบดวยวัคซีนปองกันไวรัสไขหั ดสุนัข
เชื้ออะดิโนไวรัสในสุนัข และเชื้อพารโวไวรัส วัคซีนหลักในแมวไดแก วัคซีนปองกันไขหัดแมว แคลิซิไวรัส และเฮอร
ปสไวรัส วัคซีนโรคพิษสุนัขบาทั้งในสุนัขและแมวแมวาจะไมมีกฎหมายควบคุม วัคซีนทางเลือก ควรพิจารณาใหตาม
ความเสี่ยงตอการสัมผัสโรค
Abstract
The article present the approach used vaccine in dog and cat with information on the
selection of vaccine. Program, warning from used vaccine. Information Infections disease
in dog and cat. The practice guidelines get from academic information research and vaccine
manufacturer information
From studies found vaccine are separated to core vaccine and vaccine and Non-Core
vaccine .core vaccine must give to all dog and cat, for prevent infectious diseases. Must
have worldwide Distribution in dog is core-vaccine prevent canine distemper, Adenovirus,
herpes virus, Rabies virus, Parvovirus. Core-vaccine in cat is canine distemper, Adenovirus,
herpes virus, Rabies virus, Parvovirus. In dog and cat although without law core vaccine
should consider according to the risk disease exposure

คํายอ (Abbreviations)
CAV Canine Adenovirus อะดีโนไวรัสสุนัข
CCV Canine Coronavirus โคโรนาไวรัสสุนัข
CDV Canine Distemper Virus ไวรัสไขหัดสุนัข
CIV Canine Influenza Virus ไวรัสไขหวัดใหญสุนัข
CPIV Canine Para influenza Virus พาราอินฟลูเอนซาไวรัสสุนัข
CMI Cell-Mediated Immunity ภูมิคุมกันพึงเซลล
CPV Canine Parvovirus พารโวไวรัสสุนัข
CRDC Canine Respiratory Disease Complex การติดเชื้อทางเดินหายใจสุนัขจากหลายสาเหตุ
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DO Duration of Immunity ระยะเวลาที่ใหภูมิคุมกัน
FCoV Feline Coronavirus โคโรนาไวรัสแมว
FCV Feline Calicivirus แคลซิไวรัสแมว
FeLV Feline Leukemia Virus ลิวคีเมียไวรัสแมว
FHV Feline Herpesvirus-1 เฮอรปสไวรัสแมว
FIP Feline Infectious Peritonitis ไวรัสชองทองอักเสบแมว
FISS Feline Injection Site Sarcoma มะเร็งซารโคมาบริเวณที่ฉีด
FIV Feline Immunodeficiency Virus ไวรัสภูมิคุมกันบกพรองแมว
FPV Feline ParVovirus ไวรัสไขหัดแมว
ICH Infectious Canine Hepatitis โรคติดเชื้อตับอักเสบสุนัข
MDA MaternalDerived Antibody ภูมิคมุ กันถายทอดจากแม
MLV Modified Live Vaccine วัคซีนเชื่อเปน
OspA Outer surface protein A โปรตีนเปลือกนอกชนิดเอ
rCDv recombinant Canine Distemper Virus วีคอมบิแนนทไวรัสไขหัดสุนัข
RV Rabies Virus ไวรัสโรคพิษสุนัขบา
VGG Vaccination Guidelines Group คณะทํางานจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัคซีนในสุนัขและแมว
VS-FCVVirulent Systemic Feline Calicivirus แคลซิไวรัสสายพันธุรนุ แรง
WSAVA World Small Animal Veterinary Association สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบําบัดโรคสัตว

บทนํา
ในป ค.ศ. 2006 สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบําบัดโรคสัตวเล็กโลก (WSAVA) ไดจัดตั้ง คณะทํางาน
จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัคซีนในสุนัขและแมว เพื่อวางแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัคซีนในสุนัขและ
แมวทั่วโลก แนวทางปฏิบัตินี้คํานึงถึงความแตกตางดาน เศรษฐกิจและสังคมที่สงผลตอสัต วเลี้ยง โดยไดตีพิมพ
แนวทางปฏิบัติฉบับแรกในป ค.ศ. 2007 ในวารสาร Journal of Small Animal Practice (Day et al., 2007)
และบน เวปไซตของ WSAVA โดยมีทั้งภาษาอังกฤษและสเปน
เนื่องจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของการรักษาสัตวเลี้ยง ทาง VGG จึงไดเริ่มโครงการในป ค.ศ. 2009
เพื่อ ปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เคยออกในป ค.ศ. 2007 ใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับ
เจาของและผูเพาะพันธุสุนัขและแมว ในระหวางป ค.ศ. 2009-2010 VGG ไดประชุมรวมกัน 3 ครั้ง เพื่อวาง
แนวทางปฏิบัติฉบับปรับปรุงและพัฒนาแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาของ และผูเพาะพันธุสุนัข ซึ่งมีแผนจะนําออก
เผยแพรในป ค.ศ. 2010 เชนกัน
กิจกรรมแรกที่ทําในระยะที่ 2 นี้ ไดแก การประเมินผลของแนวทางปฏิบัติที่ออกในป ค.ศ. 2007 ในหมู
สัตวแพทยทั่วโลกโดย VGG ไดสงแบบสอบถามไปใหสมาชิกของ WSAVA จํานวน 70 ประเทศ เพื่อสอบถาม เชน
1. สัตวแพทยในประเทศของทานไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในป ค.ศ. 2007 หรือไม
2. สมาคมสัตวแพทยในประเทศของทานไดหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติป ค.ศ. 2007 หรือไม
3. ในประเทศของทานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใชวัคซีนในสุนัขและแมวอยูแลวหรือไม

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



วัตถุประสงคของแนวทางปฏิบัติ
ขอมูลผลิตภัณฑ (Summary of product characteristics, SPC) เปนขอมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ใช เพื่อ
ประกอบการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ คุณภาพ ความปลอดภัย และ ประสิทธิภาพของ
วัคซีน รวมถึงขอมูลระยะการใหความคุมโรค (duration of immunity, DOI) ของ ผลิตภัณฑ คา DOI หมายถึง
ระยะเวลาที่อยางต่ําที่สุดที่วัคซีนจะสามารถใหภูมิคุมโรคในสัตวที่ไดรับ วัคซีน โดยขอมูลนี้มักไดจากผลการทดสอบ
ในหองปฏิบัติการ ซึ่งอาจไมไดสะทอนระยะการใหความคุม โรคของวัคซีนที่แทจริง ในอดีตที่ผานมาวัคซีนสัตวเลี้ยง
สวนใหญระบุคา DOI ที่ 1 ป ดังนั้นจึงทําใหตอง แนะนําใหมีการใหวัคซีนซ้ําทุกป แตจากความกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยของวัคซีน จึงไดมีการขยาย ระยะเวลาในการใหความคุมโรคของวัคซีนใหยาวนานขึ้นโดยมากมักมีคา DOI
อยูที่ 3 ป แมวาในความ เปนจริงแลว วัคซีนหลักอาจมีคา DOI ที่แทจริงที่ยาวนานกวานั้นมาก ในแนวทางปฏิบัติ
ฉบับนี้ อาจพบไดวามีคําแนะนําให วัคซีนบางชนิดทุกสามป แมวาขอมูล ผลิตภั ณฑของวัคซีนนั้น อาจระบุคา DOI
เพียงแค 1 ป ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางปฏิบัติฉบับนี้อาศัยขอมูล ทางวิชาการและความรูในปจจุบัน ที่ยืนยันวาคา DOI
ของวัคซีนมีระยะเวลายาวนานกวาที่ระบุในขอมูล ผลิตภัณฑ ในขณะที่ขอมูลของผลิตภัณฑที่บริษัทใชประกอบการ
ขึ้นทะเบียน มักไดมาจากขอมูลเกาที่ไม ทันสมัย ในบางกรณีอาจมีอายุมากกวา 20 ปจึงอาจพบความไมสอดคลอง
กันระหวางเอกสารทั้งสองได สัตวแพทยควรตัดสินใจเลือกใชวัคซีนตามขอมูลวิชาการที่มีอยูในปจจุบัน โดยใหวัคซีน
ที่อาจมีแนวทางแตกตางจากเอกสารขึ้นทะเบียน (off-label use)
กล าวโดยสรุป คือ สัต วแพทยส ามารถจัด วางโปรแกรมวั คซี นตามขอมู ลจากแนวทางปฏิบั ตินี้ แต ค วร
พิจารณาถึงแนวทางปฏิบัติในประเทศ รวมดวย เพื่อความเหมาะสมตอสถานการณในแตละประเทศ หากขอมูลใน
แนวทางปฏิบัติฉบับนี้มีความแตกตางจากขอกําหนดทางกฎหมายของประเทศนั้น

ขอมูลปจจุบันดานวัคซีนวิทยาในสัตวเล็ก
เปนที่ทราบกันดีวาในประเทศพัฒนาแลวพบปญหาโรคติดเชื้ อในประชากรสุนัขและ แมวไมบอย แมจะมี
การระบาดบางเปนครั้งคราวในบางพื้นที่ ซึ่งสถานการณการระบาดของโรคอาจมี ความแตกตางกันระหวางสัตวที่
เลี้ยงในสถานสงเคราะหสัตวและสัตวที่เลี้ยงตามบานอยางไรก็ตามโรคติดเชื้อสําคัญเหลานี้ ยังคงเปนปญหาสําคัญที่
พบไดบอยและเปนสาเหตุสําคัญของการตายในสุนัขและแมว ประเทศที่ พัฒนาแลว คาดวามีสัตวเลี้ยงเพียง 3050% ที่ไดรับวัคซีน ซึ่ง ตัวเลขดังกลาวยิ่งนอยกวานี้มากในประเทศกําลังพัฒนา การฉีดวัคซีนในสัตวแตละตัวมี
ความสําคัญตอการสรางภูมิคุมกันเปนอยางมาก เพราะนอกจากวัคซีนจะชวยปกปองสัตวที่ไดรับวัคซีนแลว วัคซีนยัง
ชวยลดการแพรกระจายของโรคในหมูประชากรสัตวชนิดนั้นดวย ดังนั้นจึงควรมุงเนนการเพิ่มสัดสวนของสัตวที่
ไดรับวัคซีนหลักใน กลุมประชากรสัตวเลี้ยงใหมากขึ้น
ประเด็นที่สองเกี่ยวกับการใหวัคซีนในสุนัขและแมว คือ ควรลดปริมาณการใหวัคซีนที่ไม จํา เปนสําหรับ
สัตวแตละตัว เพื่อลดโอกาสการเกิดผลอันไมพึงประสงคจากการใหวัคซีน แนวทางปฏิบัติ ที่เหมาะสมควรคํานึงถึง
ความตองการวัคซีนในสัตวแตละตัว มีการแบงกลุมวัคซีนตามขอมูลทางวิชาการ เปน 2 ชนิดไดแก “วัคซีนหลัก
(core)” และ “วัคซีนทางเลือก (non-core)” ทั้งนี้จําเปนตอง อาศัยขอมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรคในแตละพื้นที่
เพื่อประโยชนในการเลือกใชวัคซีน รวมทั้งยังควรมี การสงเสริมใหมีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑที่มีคา DOI ยาวนาน
ขึ้นเพื่อลดความจําเปนในการฉีดวัคซีน และทําใหการใชวัคซีนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น จากขอมูลดังกลาวทําใหสัตว
แพทยและเจาของสัตวจําเปนตองปรับเปลี่ยนความเชื่อและวิธีการใหวัคซีนจากที่เคยฉีดกระตุนทุกปใหเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัคซีนฉบับนี้ถูกจัดเตรียมขึ้นเพื่อเจาของสัตวที่ตองการนําสัตวมา รับวัคซีนที่
เหมาะสมจากสัตวแพทย VGG ทราบดีวามีเจาของจํานวนไมนอยที่อาจไมสามารถปฏิบัติตาม คําแนะนําของสัตวแพทยได
เพราะขอจํากัดดานเศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณที่เจาของสามารถนํา สัตวมารับวัคซีนหลักไดเพียงครั้งเดียว
ตลอดชีวิต VGG เสนอใหใหวัคซีนในชวงเวลาที่สัตวสามารถ ตอบสนองทางภูมิคุมกันไดเต็มที่ ไดแก เมื่ออายุ 16
สัปดาหขึ้นไป

การใหวัคซีนในลูกสุนัขและการกระตุนที่ 12 เดือน
ลูกสุนัขจะมีภูมิคุมโรคจากภูมิคุมกันถายทอดจากแม (MDA) ในชวงสัปดาหแรกๆ ระดับภูมิคุมกันจะลดลง
ในชวงอายุ 8-12 สัปดาห ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่สามารถกระตุนภูมิคุมกันในลูกสุนัขไดลูกสุนัขที่ไดรับ MDA นอย อาจ
มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไดเร็วขึ้น ในขณะที่ลูกสุนัขที่ไดรับ MDA ในปริมาณมากอาจไมตอบสนองตอการใหวัคซีน
จนถึงอาย มากกวา 12 สัปดาห ดังนั้นจึงไมมีโปรแกรมวัคซีนใดที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ VGG แนะนําใหเริ่มให
วัคซีนครั้งแรกที่อายุ 8-9 สัปดาห และใหครั้งที่สองหางกัน 3-4 สัปดาห โดยใหวัคซีนครั้งที่สามเมื่อสุนัข อายุ 14-16
สัปดาห แมวาวัคซีนบางชนิดอาจระบุใหใหวัคซีนเพียงสองครั้ง หรือใหครั้งที่สอง หรือครั้งสุดทายที่ อายุ 10 สัปดาห
ขอปฏิบัติดังกลาวมีวัตถุประสงค เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมของลูกสัตวอยางเหมาะสม (early Socialization) แต
การวาง โปรแกรมวัคซีนดังกลาวกอใหเกิดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ ดังนั้นเจาของสัตว ควรระมัดระวังไมใหลูกสัตว
อยูบ ริเวณที่มีความเสี่ยงโรค VGG ยังคงแนะนําให ใหวัคซีนหลักครั้งที่สามเมื่อลูกสุนัขอายุ 14-16 สัปดาห
ในดานภูมิคุมกันวิทยา การใหวัคซีนซ้ําหลายครั้งในชวงปแรกของลูกสัตวไมจัดวาเปนการกระตุน วัคซีน
(booster) การฉีดวัคซีนดังกลาว ถือเปนการกระตุนระบบภูมิคุมกันครั้งแรกในลูกสัตวที่ไมมีนิวทรัลไลซิ่ง แอนติบอดี
( จากMDA) ตอแอนติเจนในวัคซีน สุนัขทุกตัวควรไดรับวัคซีนที่ 12 เดือนภายหลังการใหวัคซีนในชวงลูกสัตว จึงจะ
ถือเปน โปรแกรมการใหวัคซีนในลูกสัตวที่สมบูรณ การกระตุนวัคซีนที่ 12 เดือน จะทําใหมั่นใจไดวาสุนัขทุก ตัว
รวมถึงสุนัขตัวที่ไมตอบสนองตอวัคซีนในชวงลูกสัตวจะสามารถสรางภูมิคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ

การใหวัคซีนในสุนัขโตเต็มวัย
สุนัขที่ตอบสนองตอการใหวัคซีนหลัก จะมีภูมิคุม กันโรค ที่คงอยูไดนานหลายป โดยไมจํา เปนตองกระตุน
วัคซีนซ้ํา ภายหลังจากการกระตุนวัคซีนที่ 12 เดือนแลวอาจใหวัคซีนซ้ําทุก 3 ปหรือ นานกวานั้น ยกเวนบางกรณีที่
มีเงื่ อนไขพิ เ ศษ ขอแนะนํ า นี้ไ ม ร วมถึง วัคซี น หลั กเชื้ อตาย วั ค ซี น ทางเลื อ ก โดยเฉพาะอย า งยิ่ง กลุ ม วั ค ซี น ที่ มี
แอนติ เจนของเชื้ อแบคที เรีย เป น ส ว นประกอบดว ยเหตุนี้ จึ งต องฉีด กระตุ นวั คซี น Leptospira, Bordetella,
Borrella (Lyme disease) และพาราอินฟลูเอนซา บอยกวา เพื่อใหเกิดการสรางภูมิคุมกันที่เพียงพอ

วัคซีนสําหรับสุนัขชนิดใหม
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสุนัข (canine influenza virus; CIV) ไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียน แบบมี
เงื่อนไข ในสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 2009 เชื้อไขหวัดใหญสุนัข ชนิด H3N8 เปนเชื้อกอโรคที่มัก กอใหเกิดปญหาใน
สัตวที่เลี้ยงรวมกันในทวีปอเมริกาเหนือและยังพบเปนปญหาในยุโรปบางเปนครั้ง คราว วัคซีนประกอบดวยไวรัสเชื้อ
ตาย แนะนําใหใหแกลูกสุนัขอาย 6 สัปดาหและใหซา้ํ ครั้งที่สองหางจากครั้งแรก 2-4 สัปดาหจากนั้นตองใหซ้ําทุกป
โดยสัตวจะมีภูมิคุมกันประมาณ 7 วันหลังจากไดรับวัคซีนครั้งที่สอง วัคซีนนี้จัดเปนวัคซีนทางเลือกและแนะนําใหให
เฉพาะในสุนัขที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหวัคซีนแมว
ในบางประเทศที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบา ไดจัดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาไวเปนวัคซีนหลัก แมว
ทุกตัวควรไดรับวัคซีนเพื่อปองกันการติดเชื้อในกลุมประชากรแมว ในบางประเทศมีกฎหมายที่กําหนดให สัตวทุกตัว
ตองไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา รวมถึงในสัตวที่จะตองเดินทางไปตางประเทศ ในกลุมวัคซีนหลักของ
แมวเชนวัคซีน (Feline Calicivirus) FCV และ (Feline Herpesvirus-1) FHV-1 มีประสิทธิภาพในการกระตุน
ภูมิคุมกันได ไมดีเทากับวัคซีน (Feline ParVovirus) FPV ดังนั้นประสิทธิภาพและระยะเวลาที่คุมกันโรคของวัคซีน
หลักในแมวอาจจะยังไมดีเทากับวัคซีนหลักในสุนัขแมวาวัคซีน FCV จะสามารถกระตุนภูมิคุมกันขามระหวางเชื้อ
ตางสายพันธุและชวยลดความ รุนแรงของอาการทางคลินิกได แตเนื่องจากเชื้อ FCV มีความหลากหลายมาก แมวที่
ไดรับวัคซีนจึงอาจจะยังติดเชื้อและยังแสดงอาการแบบไมรุนแรงไดสํา หรับวัคซีน FHV-1 ในปจจุบันยังไมมีวัคซีน
ชนิดใดที่สามารถปองกันการติดเชื้อชนิดกอโรครุนแรงได ดังนั้นเมื่อติดเชื้อแลวเชื้ อนี้จะสามารถแฝงตัวอยูในแมว
และจะกลับมาแพรกระจายใหมได เมือ่ แมวมีความเครียดอยางรุนแรง
การใชวัคซีนปองกันลิวคีเมียไวรัสในแมวยังเปนที่ถกเถียงกันในหมูผูเชี่ยวชาญ แมวา VGG ไดจัดใหวัคซีนนี้
เปนวัคซีนทางเลือก แตก็ตระหนักดีวาการพิจารณาใหวัคซีนนี้ควรประเมินจาก ลักษณะการเลี้ยง วิถีชีวิต ความเสี่ยง
ในการสัมผัสโรคและการระบาดของโรคในพื้นที่นั้น ๆ แมวที่มีอายุนอยกวา 1 ปที่เลี้ยงนอกบาน ควรไดรับวัคซีน
อยางนอย 2 ครั้งหางกัน 3-4 สัปดาห โดยเริ่มใหที่อายุ 8 สัปดาหขึ้นไป ทั้งนี้ควรประเมินความเสี่ยงและประโยชน
ของการใหวัคซีน (Feline Leukemia Virus) FeLV กอนวางโปรแกรมวัคซีนดวย

การใหวัคซีนในลูกแมวและการกระตุนที่ 12 เดือน
เชนเดียวกับกรณีของลูกสุนัข ลูกแมวสวนใหญ จะมีภูมิคุมกันถายทอดจากแม จะชวยปกปอง การติดเชื้อ
ในชวงอายุสัปดาหแรกๆ ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สัตวจะเริ่มตอบสนองตอการใหวัคซีน ขึ้นอยูกับระดับภูมิคุมกันที่
ลูกแมวไดรับจากแม โดยทั่วไปแลวระดับ MDA จะคอยๆ ลดลงภายใน8-12 สัปดาหอันเปนชวงที่สัตวจะสามารถ
ตอบสนองตอการใหวัคซีนได จึง ควรเริ่มใหวัคซีนเมื่ออายุ 8-9 สัปดาหตามดวยการกระตุน 3-4 สัปดาหถัดมา ลูก
แมวที่ไดรับ MDA จากแมในปริมาณนอยจะตอบสนองตอการใหวัคซีนไดเร็วกวา ในขณะที่ลูกแมวที่ไดรับ MDA
จากแมมากอาจไมตอบสนองตอการใหวัคซีนจนกวาจะอายุ 12 สัปดาหขึ้นไป VGG จึงแนะนําใหใหวัคซีน เข็ม
สุดทายในลูกแมวที่อายุ 14-16 สัปดาหหรือมากกวานั้น
สรุปลูกแมวทุกตัวควรไดรับ วัคซีนหลักอยางนอย 3 ครั้งโดยเริ่มเข็มแรกอายุ 8-9 สัปดาห เข็มที่สอง 2-4
สัปดาหถัดมาและเข็มสุดทายเมื่ออายุ 14-16 สัปดาหหรือมากกวา แมวที่ตอบสนองตอวัคซีนหลักชนิดเชื้อเปนจะมี
ภูมิคุมกันอยูไดหลายปโดยไมจําเปนตองใหวัคซีน

การใหวัคซีนซ้ําในแมวโตเต็มวัย
แมวทุกตัวควรไดรับการกระตุนวัคซีนภายใน 12 เดือน ภายหลังเสร็จโปรแกรมวัคซีนในชวงลูก แมว
ภายหลังจากการกระตุนซ้ําที่ 12 เดือนนี้ ใหกระตุนซ้ําทุก 3 ปหรือนานกวานั้นเวนแตจะมี ความเสี่ยงของพื้นที่นั้น
และแมวโตเต็มวัยที่ไมทราบประวัติวัคซีนควรไดรับวัคซีนหลักชนิดเชื้อเปนหนึ่งครั้งและ กระตุนซ้ํา ในปถัดไป แมวที่
ไดรับวัคซีนหลักชนิดเชื้อเปนจะมีภูมิคุมกันอยูไดนานหลายปโดยไมตองใหวัคซีนซ้ํา ตามขอมูลนี้ไมรวมถึงภูมิคุมกัน
จากการใหวัคซีนหลักชนิดเชื้อตาย หรือวัคซีนทางเลือกอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งวัคซีนที่มีแอนติเจนของเชื้อแบคทีเรีย
เปน สว นประกอบที่มี ระยะเวลาคุ มโรคสั้ นกวา ดั งนั้น จึง มีค วามจํา เป นต องใหวั คซี น Chlamydophila และ
Bordetella ทุกปในสัตวกลุมเสี่ยง
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ในกรณีที่แมวโตเต็มวัยที่ไดรับวัคซีนหลัก FPV, FHV-1 และ FCV ครบในชวงลูกแมว (รวมทั้งการกระตุนที่
12 เดือน) แตไมไดกลับมารับการกระตุนวัคซีนตามคําแนะนําของสัตวแพทยอยางสม่ําเสมอ ควรไดรับวัคซีนกระตุน
ซ้ําเพียงหนึ่งครั้งแมวา จะมีขอมูลผลิตภัณฑที่แนะนําใหกระตุนวัคซีนสองครั้ง คํา แนะนํา นี้ไมมีขอมูลรองรับและ
ขัดแยงกับ หลักการพื้นฐานทางภูมิคุมกันวิทยาที่เกี่ยวของกับภูมิคุมกันจดจํา ในทางกลับกัน ขอแนะนํา นี้สามารถ
ใชไดในกรณีแมวโตเต็มวัยที่ไมทราบประวัติวัคซีนชัดเจนและไมสามารถทําการตรวจทางซีรั่มวิทยาได

ตําแหนงที่ฉีดวัคซีนในแมว
ในชวง 20 ปที่ผานมาพบวาการเกิด feline injection site sarcoma (FISS) อาจเกี่ยวของกับการ ให
วัคซีน FeLV และพิษสุนัขบาที่มี (adjuvant) การใหยาหรือวัคซีนเขาใตผิวหนังในแมว นิยมใหที่บริเวณระหวาง
กระดูก Scapular (interscapular region) ซึ่งเปนตําแหนงที่พบ FISS ไดบอย ที่สุด ลักษณะกอนมะเร็งจะ
แพรกระจายเปนวงกวาง ทําใหยากตอการผาตัดเอาออกไดทั้งหมด
•ควรฉีดวัคซีนในตํา แหนงที่ตางกันในแตละครั้งบันทึกตํา แหนงที่ฉีดวัคซีนลงในประวัติสัตวหรือใบรับรอง
การใหวัคซีน โดยระบุทั้งตําแหนงที่ฉีด และรายละเอียดของวัคซีนที่ใหในแตละครั้งหรืออีกทางเลือกหนึ่ง คลินิกหรือ
โรงพยาบาลสัตวควรออกนโยบายโดยกําหนดตําแหนงเฉพาะที่สําหรับการฉีดวัคซีนแตละชนิดในแตละปสลับกันไป

ขอมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อสําคัญในสุนัขและแมว
วัคซีนพารโวไวรัสสุนัขชนิดที่ 2 (CPV-2)
วัคซีนเชื้อเปน (modified live vaccine; MLV) ประกอบดวยเชื้อพารโวไวรัสที่แตกตางกัน ทั้งสายพันธุ
จีโนไทปและปริมาณของเชื้อ ไดแก CPV-2a, CPV-2b, CPV-2c โดย CPV-2c เปนเชื้อสายพันธุใหมที่มีการรายงาน
ในอเมริกาเหนือ ใต ยุโรปและเอเชีย เชื้อ CPV-2 ทุกจีโนไทปมีลักษณะความเปนแอนติเจนใกลเคียงกัน ดังนั้นวัคซีน
เชื้อพารโวไวรัสสามารถใหภูมิคุมโรคตอเชื้อ CPV-2ไดทุกสายพันธุ
วัคซีนเชื้อตาย (killed vaccine) วัคซีน CPV-2 เชื้อตายมีใหเลือกใชอยูบาง แตวัคซีนเหลานี้มี
ประสิทธิภาพดอยกวา และใชเวลานานกวาในการกระตุนภูมิคุมกันเมื่ อเปรียบเทียบกับวัคซีนชนิดเชื้อ เปน VGG
จึงไมแนะนําใหใชในโปรแกรมการใหวัคซีนทั่วไป ในกรณีสัตวแปลกถิ่น สัตวปาและสัตวทอง ซึ่งไมสามารถใหวัคซีน
เชื้อเปนอาจพิจารณาใชวัคซีนเชื้อตายแทนได

ขอควรระวัง
• ในบริเวณที่ไมมีการระบาดของ CPV-2 ทั้งในสุนัขบานและสัตวปา ไมควรใชวัคซีนเชื้อเปนเนื่องจากไวรัส
อาจแพรกระจายและกลายพันธุจนสามารถกอโรคในสุนัขและสัตวชนิดอื่นได
• สัตวที่ไดรับวัคซีนเชื้อเปน CPV-2 สามารถปลอยเชื้อสูสิ่งแวดลอมได แตจะไมกอโรคในลูกสุนัขอายุ
มากกวา 4 สัปดาหที่สัมผัสเชื้อ และอาจกระตุนภูมิในลูกสุนัขเหลานี้ไดดวย แตเชื้ อใน วัคซีน อาจทําใหเกิดปญหา
กลามเนื้อหัวใจอักเสบในลูกสุนัขที่อายุนอยมากๆ (อายุนอยกวา 2 สัปดาห)
• ไมควรใหวัคซีนเชื้อเปนแกลูกสุนัขที่มีอายุนอยกวา 5 สัปดาห
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ขอมูลเกี่ยวกับโรค
สัตวจะแสดงอาการของโรคหลังจากติดเชื้อ 5 วันขึ้นไป การปลอยเชื่อ CPV-2 ในอุจจาระสวน ใหญจะสั้น
กวา 2 สัปดาห ไมมีรายงานวาพบสุนัขที่ติดเชื้อนานเกินกวา 4 สัปดาห สวนใหญจะตายหรือไมก็สามารถกํา จัดเชื้อ
ไวรัสออกจากรางกายไดหมด ไวรัสมีความคงทนสูงและอาจอยูในสิ่งแวดลอมไดนานเกินกวา 1 ป ดังนั้นในสถานที่ที่
มีประวัติวาเคยมีสัตวที่ติดเชื่ออยูใหถือวาเปนแหลงที่ ติดเชื้อดวย

วัคซีนอะดีโนไวรัสสุนัข (CAV-2)
วัคซีนเชื่อเปน วัคซีนที่มีสวนประกอบของ CAV-2 เปนผลิตภัณฑที่มีการใชแพรหลายมากที่สุด เปนวัคซีน
ที่ใชปองกันโรคตับอักเสบในสุนัข (Infectious Canine Hepatitis; ICH)
วัคซีนเนื้อตาย วัคซีนเชื้อตาย CAV-1 และ CAV-2 มีใชในบางประเทศ แตไมแนะนําใหใชเนื่องจาก
ประสิทธิภาพไมดีนัก และมีโอกาสกระตุนใหเกิดการแพได

ขอควรระวัง
• สัตวที่ไดรับวัคซีน CAV-2 ชนิดหยอดจมูก จะสามารถปลอยเชื้ อออกจากทางเดินหายใจได แตไมพบใน
การใหวัคซีนแบบฉีด
• จากการศึกษาโดยการใหเชื้อยอนกลับ (back passage) ไมพบวาเชื้อไวรัสในวัคซีนจะสามารถกลับมากอ
โรคในสัตวได
• ไวรัส CAV-2 มักพบทั่วไปในทางเดินหายใจสวนตนของสุนัข ดังนั้นสุนัขในสถานสงเคราะหสัตวสุนัขโชว
หรือสุนัขที่เลี้ยงในฟารม มักจะมีภูมิคุมกันตามธรรมชาติ

ขอมูลเกี่ยวกับโรค
สัตวมักแสดงอาการของโรค ICH ภายหลังจากติดเชื้อ CAV-1 ประมาณ 5 วันขึ้นไป CAV-2 สามารถแพร
ทางอากาศ ในขณะที่ CAV-1 จะแพรผานทางสิ่งคัดหลั่ง เชน น้ําลาย ปสสาวะ ทั้ง CAV-1 และ CAV-2 มีความ
คงทนในสิ่งแวดลอมไดปานกลาง โดยสามารถมีชีวิตไดนาน หลายวันถึงหลายสัปดาหในสิ่งแวดลอม

วัคซีนไวรัสไขหัดสุนัข (CDV)
วัคซีนเชื้อเปน เปนผลิตภัณฑที่มีใชอยางแพรหลาย ประกอบดวยเชื่อ CDy สายพันธุ Rock born,
Synder Hil, Onderstepport, Lederle หรือสายพันธุอื่นๆ เชื่อ CDV สายพันธุตางๆ กอใหเกิดอาการของโรคใน
สัตวตางๆ แตกตางกัน อยางไรก็ตามเชื้อเหลานี้ไมมีความแตกตางในดานคุณสมบัติทางซีรั่มวิทยามากนัก ดังนั้น
วัคซีน CDV ใดๆ จึงสามารถใหความคุมโรคตอเชื้อไดทุกสายพันธ
วัคซีนรีคอมบิแนนทเวคเตอร (TCDV) รีคอมบิแนนทคานารีพ็อกซไวรัสมีใชในสหรัฐอเมริกาและบางประเทศ
วัคซีนมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพดี มักใชในสัตวปาและสัตวแปลกถิ่นที่มีโอกาสติดเชื้อและปวยจาก CDV
วัคซีนเชื้อตาย ในปจจุบันไมมีวัคซีนเชื้อตายในทองตลาด วัคซีนชนิดนี้ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปองกันโรค ดังนั้นจึงไมควรใชเพื่อกระตุนภูมิคุมกันตอไขหัดสุนัข
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ขอควรระวัง
• ไมควรใชวัคซีนเชื้อเปนในทองที่หรือสถานที่ที่ไมพบเชื้อ CDV ทั้งในสัตวเลี้ยงและสัตวปาเนื่องจากมี
ความเสี่ ย งในแพร เ ชื้ อ ในกรณี นี้ ค วรเลื อ กใช วั ค ซี น รี ค อมบิ แ นนท ที่ มี ค วามปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภ าพดี
• จากการทดลองผานเชื่อกลับ (back passage) ในสุนัข 7 รอบพบวาวัคซีนเชื้อเปน CDV บางสายพันธุ (เชน สาย
พันธุ Rockborn หรือ Synder {Hil) อาจกลับมากอโรครุนแรงได แตเนื่องจากสุนัข ที่ไดรับวัคซีนมีโอกาสปลอยเชื้อ
ออกสูสิ่งแวดลอมนอยมาก โอกาสการกลับมากอโรคจากการผานเชื้อกลับจึงเปนไปไดยาก สัตวปาที่กินเนื้อบางชนิด
สามารถติดเชื้อและอาจปลอยไวรัสออกสูสิ่งแวดลอมได
• วัคซีนเชื้อเปนที่ถูกทําใหออนกําลังลง ถูกพัฒนามาเพื่อใชเฉพาะในสุนัขเลี้ยงเทานัน้ หามใชในสัตวปาและ
สัตวแปลกถิ่น (เชน เฟอรเร็ต เฟอรเร็ตเทาดํา สุนัขจิ้งจอกสีเทา) วัคซีนมีความรุนแรงสามารถกอโรคและทํา ใหสัตว
ตายได ดังนั้นจึงไมควรใหวัคซีนเชื้อเปนแกสัตวกลุมนี้
• ไมควรใหวัคซีนเชื้อเปนใหแกลูกสุนัขที่มีอายุนอยกวา 4 สัปดาห ในกรณีลูกสุนัขอายุนอย สัตวปา สั ตว
แปลกถิ่น ควรเลือกใช วัคซี นรี คอมบิ แนนท ถาไม มีผลิ ตภัณ ฑดัง กลา วควรพยายามหาวัคซี นคอมบิแนนท มาใช
มากกวาการใชวัคซีนเชื้อเปน

ขอมูลเกี่ยวกับโรค
สัตวจะเริ่มแสดงอาการของโรคภายหลังการติดเชื้อ 2-6 สัปดาห ในชวงระยะฟกตัวเชื้อจะกดการทํางาน
ของระบบภูมิคุมกันทําใหสัตวติดเชื้อแทรกซอนไดงายขึ้น และอาจนําไปสูโรคของระบบทางเดิน หายใจ ปอดอักเสบ
และตายกอนที่สัตวจะเริ่มอาการเฉพาะของไขหัดสุนัขออกมา ไวรัสนี้จะสูญเสียความสามารถในการติดเชื้ออยาง
รวดเร็วในสิ่งแวดลอม

วัคซีนโรคไขหัดแมว (FPV)
วัคซีนเชื่อเปน ประกอบดวยเชื้อพารโวไวรัสแมว (feline pan leukopenia) ที่ออนกําลัง (ไมกอโรค)ที่มี
ปริมาณเชื้อไวรัสตางกัน ไมมีสื่อ มีทั้งรูปแบบฉีดและหยอดจมูกโดยผสมรวมกับวัคซีนชนิดอื่น (เชน FCN และ FHV1) วัคซีนเชื่อเปนมีขอไดเปรียบในแงความสามารถในการกระตุนภูมิคุ มกันไดอยางรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพในการ
กระตุนภูมิคุมกันในสัตวที่มีแอนติบอดีจากแม และกระตุนภูมิคุมกันไดดีกวา วัคซีน รวม FPV แบบหยอดจมูกไมควร
ใชในสถานสงเคราะหสัตว ในกรณีที่ตองการใหรวมกับวัคซีน FCV/FHV1 ควรใหวัคซีนเชื่อเปน FPV ชนิดฉีด
วัคซีนเชื้อตาย FPV ที่มีสวนผสมของสื่อ ในกรณีของวัคซีนบางชนิด การใหวัคซีนเพียงหนึ่งครั้ง จะชวย
กระตุนแอนติบอดีไดดีในแมวที่ไมมีภูมิคุมกันในระยะเวลาสั้น สํา หรับ วัคซีนเชื้อตายควรใหสองครั้ง หางกัน 3-4
สัปดาห โดยแมวจะสรางภูมิคุมกันโรคหลังใหวัคซีนเข็มที่สองอาจพิจารณาใชวัคซีนเชื้อตายในสัตวปา สัตวแปลกถิ่น
หรือแมวที่มีขอจํากัดในการใชวัคซีนเชื่อเปน

ขอมูลเกี่ยวกับโรค
สัตวจะแสดงอาการของโรคภายหลังจากติดเชื้อ 2-7 วัน โดยจะพบอาการอาเจียนภายใน 1-2 วันหลังจากมีไข
อาจพบอาการทองเสียตามมาไดบางสัตวจะมีภาวะขาดน้ําอยางรวดเร็ว โดยมักจะพบแมวปวยนั่งใกลชามใสน้ํา แสดง
อาการกระหายน้ําแตไมดื่มน้ํา ในระยะสุดทายอุณหภูมิรางกายลดต่ําลง เกิดภาวะช็อคและการแข็งตัวของเลือด ทั่ว
รางกาย ไวรัสสามารถคงอยูในสิ่งแวดลอมไดอยางนอย 1 ป ดังนั้นในสถานที่พบสัตวติดเชื้อใหถือวามีเชื้ออยู
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วัคซีนโรคพิษสุนัขบา (Rabies)
วัคซีนเชื่อเปน มีใชแพรหลายทั่วโลก ใหโดยการกินเพื่อกระตุนภูมิคุมกันในสัตวปา (เชน สุนัขจิ้งจอกใน
แคนาดาและยุโรป แรคคูนในฟนแลนด) เปนวัคซีนที่พัฒนาจากเชื่อสายพันธุ SAD(Street Alabama Dufferin) ที่มี
ความปลอดภัย
วัคซีนริคอมบิแนนทเวคเตอรตอพิษสุนัขบา วัคซีนรีคอมบิแนนทไวรัสมีความปลอดภัยเนื่องจากใช เพียง
ยีนไกลโคโปรตีนจี ของไวรัสพิษสุนัขบา รีคอมบิแนนทพ็อกซไวรัสเวคเตอร ที่ใหโดยการกิน นิยมใชเพื่อควบคุมโรค
พิษสุนัขบาในสัตวปาในสหรัฐอเมริกา (Vaccinia vector) และใชในแมวใชการฉีด (canary pox vector) วัคซีนมีใช
ในสหรัฐอเมริกามานานกวา 5 ป วัคซีนนี้ไมกอโรคทั้งในสัตวปกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
วัคซีนเชื้อตาย ใชในสุนัขและแมวเลี้ยงหรือสํา หรับใชในการปองกันโรคในสุนัขจํา นวนมาก การจัดการ
วัคซีนเชื้อตายทําไดงายกวาวัคซีนเชื้อเปน เนื่องจากวัคซีนคงทนตออุณหภูมิและไมมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ขอมูลเกี่ยวกับโรค
สัตวที่ติดเชื้อจะแสดงอาการของโรคในชวงระหวาง 2 สัปดาห ถึงหลายเดือนภายหลัง จากการติดเชื้อติด
เชื้อ โดย ขึ้นอยูกับตําแหนงที่ไดรับเชื้อ (การติดเชื้อมักเกิดจากการกัดหรือขวน) ใหสงสัยการติดเชื้อในกรณีที่สัตว
แสดงอาการกาวราวโดยไมมีสาเหตุหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว อาการของโรคพิษสุนัขบาแบงได เปน
ชนิด “furious”และ “dumb” ในกรณี furious form มักพบ การลดลงของ palpebral, Corneal และ
pupillary reflexes น้ําลายไหล กรามตก ตาเหล กลัวแสง ชัก หัวบิด สั่น ควบคุมตัวเองไมได พฤติกรรมกาวราว
เดินไมได อัมพาต กลุมอาการ dumb form พบไดบอยในสุนัขมากกวาแมว โดยเกิดอัมพาตของเสนประสาท
lower motor เริ่มจากบริเวณที่ถูกกัดและกระจายไปถึงระบบประสาทสวนกลาง ตามมาดวย อัมพาต โคมาและ
ตายอย า งรวดเร็วจากระบบทางเดิน หายใจลม เหลว ไวรัส สู ญเสี ยความสามารถในการติด เชื้ออยา งรวดเร็ว ใน
สิ่งแวดลอม และงายตอการทําลายดวยยาฆาเชื้อ
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