
การศึกษาเบื้องต้นหาค่าเฉลี่ย ความเป็นกรดเบสและอิเล็กโตรไลท์ 
 จากหลอดเลือดด าของนกพิราบหางแพน  

กฤษฏา ข าพูล* 1 ศุภธัช  วุฒิวิทยพงศ์ 1 และ มนตรี  แสงลาภเจริญกิจ 1  
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถ. เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กทม. 10530 

     ในปัจจุบันการเลี้ยงนกพิราบหางแพน (Columba  livia f. domestica) ในประเทศไทย มีแนวโน้มการเลี้ยงนกพิราบในจ านวนที่เพิ่มมากขึ้น นกพิราบเป็นนกพื้นบ้านซึ่ง
ได้รับการเพาะเลี้ยงด้วยจุดประสงค์ต่างๆ กันมากว่า 3,000 ปี สืบเชื้อสายมาจาก Rock dove หรือ Rock pigeon ซึ่งอาศัยอยู่ตามหน้าผาหิน และแตกแขนงสายพันธุ์รูปลักษณ์ 
ไปตามท้องถิ่นต่างๆ ทั่วทั้งทวีปยุโรป และส าหรับในประเทศไทย นกพื้นบ้านเหล่านี้ได้แก่ นกพิราบตามท้องไร่ท้องนา ซึ่งต่อมาได้ปรับตัวเข้ามาอยู่ในเมือง ตามอาคารบ้านเรือน  
วัดวาอารามต่างๆ และอีกชนิดหนึ่งที่รู้จักกันดีก็คือ นกเขาที่มีเสียงขันที่ไพเราะนั่นเอง จุดประสงค์ในการเพาะเลี้ยงนกพิราบ คือการเพาะเลี้ยงเพื่อคัดเอาความสามารถในการบิน  
( flying ability ) เช่น การบินทน บินเร็ว บินฉวัดเฉวียน บินโฉบ และความสามารถในการบินกลับกรง (homing) ซึ่งได้แก่นกพิราบพันธุ์สื่อสาร หรือนกพิราบแข่ง  
การเพาะเลี้ยงเพื่อคัดเลือกเสียงขันที่ไพเราะ ซึ่งได้แก ่ นกเขาชนิดต่างๆ นก Trumpeters นก laughers การเพาะเลี้ยงเพื่อความสวยงามของรูปร่างหน้าตาและสีขน  
( Fancy pigeon ) เช่น นกพิราบหางแพน ( fantail ) นก Jacobin และการเพาะเลี้ยงเพื่อช าแหละเป็นนกเนื้อ เช่น พันธุ ์ king พันธุ ์ carneau พันธุ์  texan และที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดก็คือ พันธุ ์roman ซึ่งมีน้ าหนักตัวประมาณ 1.5-2.5 กก. ในโรงเรือนขนาดใหญ่ขึ้น (https://siamesewhite.doctorsomkiat.com/historyth.htm) 

บทน า 

อปุกรณ์และสารเคมี 

เก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดด าปีก (wing vein) จากนกพิราบหางแพน (fan- tailed pigeon) สุขภาพดีกินอาหารดี ดวงตาสดใส สุขภาพด ีอายปุระมาณ 6 เดอืน ที่มีน้ าหนัก
ช่วง 400-600 กรัม จ านวน 10 ตัว จากโรงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกพิราบเพื่อการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ท าการเก็บเลือดโดยใช้กระบอก
ฉีดยาขนาด 1 มิลลิลิตร เข็มเจาะเลือดเบอร์ 22 ปริมาณเลือดที่เก็บประมาณ 0.2 มิลลิลิตร ตรวจทันทีโดยไม่ผสมสารป้องกันการแข็งตวัของเลือด (Anticoagulant หรือ  
Anti-cotted) โดยเครื่องตรวจความเป็นกรด-เบสในกระแสเลือดและค่าอิเล็กโทรไลต์รุ่น Osmetech OPTItm critical care analyzer with single use cassete เพื่อท าการ
ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบ ค่าความเป็นกรดเบสในกระแสเลือด และค่าอิเล็กโตรไลท์ (Na+ (mmol/L), K+ (mmol/L), Cl- (mmol/L) and Anion gap (mmol/L)) ในเลือด
นกพิราบหางแพน และน าผลที่ได้ไปค านวนโดยโปรแกรมเอ็กเชลล์หาค่าเฉลี่ยและค่าการกระจายตัวหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 
จากการศึกษานี้กล่าวได้ว่าสามารถตรวจพบช่วงค่าเฉลี่ย blood gas ของ
เลือดนกพิราบหางแพนสุขภาพดี ที่ได้จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจบลัดแก๊ส
ทั้ง 10 ตัว สามารถจะพิจารณาน าช่วงค่าเลือดปกตินี้ ไปเป็นค่าเลือดอ้างอิงกับ
ผลการตรวจเลือดนกพิราบหางแพนป่วยเพื่อรักษาต่อไป และนอกจากนั้นยังได้
พบอีกว่าผลการตรวจ blood gas กับเครื่องตรวจความเป็นกรด-เบสใน
กระแสเลือดและค่าอิเล็กโทรไลต์ รุ่น Osmetech OPTItm critical care 
analyzer ใช้ single use cassete ของเลือดนกพิราบหางแพนสุขภาพดีครั้ง
น้ี มีผลค่าเลือดที่แตกต่างกันน้อยสุดจากนกพิราบหางแพนทั้ง 10 ตัว คือค่า 
pH  ที่มีความแตกต่างกันน้อยที่สุด 

ผลการวิจยัและวิจารณ์ผล 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยน้ าหนัก ค่าความเป็นกรดเบสในกระแสเลือด และค่าอิเล็กโตรไลท์ของนกพิราบหางแพน 

ค าพารามิเ อร ์ Mean ± SD Min-Max 
Weight (g) 522±57.51 400-600 

Blood gas 
pH 7.51±0.03 7.48-7.58 

PCO2 (mmHg) 36.22±3.56 31-41 

PO2 (mmHg) 49.44±9.81 38-68 

CO2(mmol/L) 29.23±2.73 24.4-32..5 

HCO3 (mmol/L) 28.11±2.64 23.5-31.3 

B.E. (mmol/L) 5.10±2.47 1-7.6 

Ht (%) 49.44±5.05 39-54 

Hb (g/dL) 16.43±1.69 13-17.9 

Electrolytes 
Na+ (mmol/L) 145.56±2.88 140-149 

K+ (mmol/L) 4.48±0.39 4-5.1 

Cl- (mmol/L) 110.89±1.83 108-113 

Anion gap (mmol/L) 11±1.83 8-12.9 

 


