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คุณหมอชวยดวย “แมควายเปนหมัน” 

Female Buffalo Infertility: How to Approach in field Practices 

 

ธัชฎาพร ไชยคุณ-มารคูว 
 

คลินิกสูติศาสตร ไกเนวิทยา แอนโดรวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

อีเมล: thuchadaporn@hotmail.com, thuchadaporn@mutacth.com 

 
บทคัดยอ 

 

 กระบือ (water buffalo) เปนสัตวเคี้ยวเอื้องที่อยูในวงศตระกูลเดียวกันกับโค มีชื ่อวิทยาศาสตรคือ Bubalus 

bubalis แบงออกไดเปน 2 ชนิดสายพันธุ คือ กระบือแมน้ำ (river buffalo) และกระบือปลัก (swamp buffalo) ถึงแมวา
ลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุจะมีความคลายคลึงหรือใชหลักการวินิจฉัยและรักษาไปในแนวทาง
เดียวกับโค อยางไรก็ตามกระบือมีรายละเอียดหลายประการท่ีแตกตางจากโค เชน อายุเขาสูวัยเจริญพันธุท่ีลาชา ระยะการอุม
ทองที่นานกวาโค ระยะหางของลูกที่ยาว รวมถึงปจจัยเสี่ยงของภาวะความไมสมบูรณพันธุในกระบือที่มีลักษณะเฉพาะ
เนื่องจากมีพื้นฐานของตัวกระบือ การเลี้ยง และการจัดการที่แตกตาง การใหการบริการทางสัตวแพทยโดยเฉพาะการแกไข
ปญหาผสมติดยากในกระบือ จำเปนตองมีความรูพื้นฐานและความเขาใจของขอมูลระบบสืบพันธุ การจัดการ ปจจัยเสี่ยง การ
วิเคราะหปญหา การวินิจฉัย การวางแผนรักษา การรักษา การติดตามผลการรักษา และการปองกัน ตามลำดับ ซึ่งจะมีความ
แตกตางจากการรักษาดวยตัวเกษตรกรเองหรือหมออาสาในพื้นที่ ในปจจุบันเกษตรกรจำนวนมากมีความสนใจเลี้ยงกระบือท้ัง
ประเภทพอแมพันธุ สวยงาม ผลิตนม และขุนเนื้อ ทำใหพบปญหาความไมสมบูรณพันธุเปนจำนวนมากโดยเฉพาะตั้งแตมีการ
นำเทคโนโลยีการผสมเทียมมาใช แตปริมาณสัตวแพทยที่มีความรูความเขาใจยังไมเพียงพอตอความตองการในพื้นที่ จึง
จำเปนตองมีการเสริมสรางและถายทอดองคความรูใหแกสัตวแพทยไดนำไปประยุกตเปนแนวทางเมื่อตองรับผิดชอบดูแลการ
จัดการระดับฝูงหรือรายตัวในพ้ืนท่ีท่ีมีการเลี้ยงกระบือตอไปไดอยางม่ันใจ 
 
คำสำคัญ  กระบือ ความไมสมบูรณพันธุ สัตวแพทย 
  

mailto:thuchadaporn@hotmail.com


             รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดบัชาติ “การประชุมวิชาการทางสัตวแพทยและการเลี้ยงสัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังที่ 12 : สัตวแพทยไทยในยุควิถีใหมกับการปรับตัวและการสรางโอกาส” 

             Proceedings of the National Conference “The 12th MUT Veterinary Annual Conference 2020 : The Thai Veterinarian in New Normal Era Change for Opportunity” 

2 
 

การพัฒนาเทคนคิมัลติเพลก็ซพีซีอารสำหรับโรคติดเชือ้ไวรัสในนกปากขอเลี้ยง 

 
ทิพวัลย จันทะฟอง* และ ศักด์ิชัย เรือนเพชร 

 
ภาควิชาพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530   
*ผูรับผิดชอบบทความ, อีเมล: jantafong1980@gmail.com 

  
บทคัดยอ  

 
โรคขนและจะงอยปากผิดปกติ (Psittacine Beak and Feather Disease; PBFD) โรคโปลีโอมาไวรัส (Avian 

Polyomavirus Disease; APD) และโรคกระเพาะแทขยาย (Proventricular Dilatation Disease; PDD) เปนโรคที่มีสาเหตุ
มาจากการติดเชื้อไวรัสที่พบไดบอยในนกตระกูลปากขอ (Psittacine Bird) ของประเทศไทย จึงมีความสำคัญที่ควรมีวิธีการ
วินิจฉัยโรคท่ีรวดเร็วและแมนยำ เพ่ือใชแยกเชื้อไวรัสท่ีพบไดอยางทันที สามารถทำการรักษาและควบคุมโรคไดอยางเหมาะสม 
ในการศึกษาครั้งนี้ไดมีการพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอาร (Multiplex Polymerase Chain Reaction; Multiplex PCR) 
และมัลติเพล็กซอารทีพีซีอาร (Multiplex Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction; Multiplex RT-PCR) 
สำหรับตรวจหาและแยกเชื้อ PBFDV APV และ ABV โดยในการตรวจหาเชื้อไวรัสในครั้งนี้ไดมีการใชไพรเมอรท่ีมีความจำเพาะ
ตอไวรัส จากงานวิจัยที่ไดมีการศึกษามากอนหนานี้ ไดแก ยีน Capsid protein (ORF-C1) ของไวรัส PBFDV ตำแหนง t/T 
antigen region ของไวรัส APV และยีน M และ L ของไวรัส ABV สำหรับการตรวจวินิจฉัยแยกโรคติดเชื้อไวรัส  นั้นในสวน
ของไวรัส PBFDV และ APV ตรวจพรอมกันดวยเทคนิค Multiplex PCR และไวรัส ABV ตรวจหายีน M และ L  ตรวจพรอม
ก ันด วยเทคน ิค Multiplex RT-PCR ท ั ้ ง เทคน ิค Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR ท ี ่พ ัฒนาข ึ ้นในคร ั ้ งน ี ้  มี   
ความจำเพาะสูงเมื่อทำการทดสอบกับพลาสมิดมาตรฐานทั้ง 4 ชนิด (pPBFDV-C1, pAPV- t/T, pABV-M and pABV-L) ซ่ึง
เปนตัวแทนของไวรัส และและไมเกิด cross amplification กับเชื้อไวรัสชนิดอ่ืน คือ ไวรัส Newcastle disease virus (NDV)   
และ Avian influenza virus (AIV) ซ่ึงเปนไวรัสท่ีมักกอโรคและพบไดบอยในนกปากขอเลี้ยงเชนกัน นอกจากนี้ผลการทดสอบ
ความจำไวของท้ังสองเทคนิคเพ่ือเปนการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสต่ำสุดท่ีสามารถตรวจหาไดนั้นชี้ใหเห็นวาเทคนิค Multiplex   
PCR และ Multiplex RT-PCR เปนเทคนิคที่มีความไวสูง โดยพบวาเทคนิค Multiplex PCR มีคา detection limit อยูที่ 104   
copies/µl สวนเทคนิค Multiplex RT-PCR มีคา detection limit อยูท่ี 102 copies/µl ซ่ึงอยูในคาท่ียอมรับได จากผล การ
ทดลองทั้งหมดทำใหสรุปไดวาเทคนิค Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในครั้งนี้เปนวิธีการตรวจ 
วินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจและจำแนกโรคในนกปากขอเลี้ยง มีความรวดเร็วสามารถทราบผลการตรวจได  
ภายในเวลาไมนานและราคาในการตรวจวินิจฉัยท่ีคุมคา 
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Abstract 

 
Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD), Avian Polyomavirus Disease (APD) and Proventricular   

Dilatation Disease (PDD) are common viral diseases in captive psittacine birds in Thailand. Consequently, 
the rapid and accurate diagnostic tools for detection and discrimination of viruses are important for   
effective time management, treatment, and control. In this study, multiplex polymerase chain reaction 
(Multiplex PCR) and Multiplex Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (Multiplex RT-PCR) were   
developed for detection and discrimination of PBFDV, APV and ABV. The specific primers of capsid protein 
(ORF-C1) gene of PBFDV (pPBFDV-C1), t/T antigen region of APV (pAPV- t/T), M (pABV-M) and L (pABV-L) gene 
of ABV, were selected from previous studies. APV and PBFDV and M and L gene of ABV were   simultaneously 
detected in one reaction by Multiplex PCR and Multiplex RT-PCR, respectively.  These techniques provided 
high specificity, when tested with standard plasmids and no cross amplification with Newcastle disease virus 
(NDV) and Avian influenza virus (AIV) used as negative controls. Moreover, the sensitivity test was highly 
sensitive which could detect at 104 copies/µl of Multiplex PCR and 102 copies/µl of Multiplex RT-PCR. Our 
study provides an effective and rapid tool for detection and discrimination of viral disease in captive 
psittacine birds that helps saving cost and time. 
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บทนำ 

การเลี้ยงนกในตระกูลนกปากขอ (Psittacine bird) เปนที่นิยมอยางมากในประเทศไทยและตางประเทศ เนื่องจาก 
เปนนกที่มีสีสันสวยงาม สามารถสงเสียงที่ไพเราะและมีเอกลักษณที่ตางกันออกไปในแตละสายพันธุ อุปสรรคสำคัญตอการ
เพาะเลี้ยงนกปากขอคือ อาการปวยของนกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยเฉพาะโรคขนและจะงอยปากผิดปกติ (Psittacine 
Beak and Feather Disease; PBFD) โรคโปลีโอมาไวรัส  (Avian Polyomavirus Disease; APD) และโรคกระเพาะแทขยาย 
(Proventricular Dilatation Disease; PDD) จัดเปนปญหาสำคัญและมักพบไดบอยในนกปากขอเลี้ยงเกือบทุก     สายพันธุ 
โรค PBFD มีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Psittacine Beak and Feather Disease Virus (PBFDV) ซึ่งเปนดีเอ็นเอไวรัสท่ี
ไมมีเปลือกหุม โรค Budgerigar Fledgling Disease (BFD) หรือ ในปจจุบันนิยมเรียกวา โรค APD มีสาเหตุเกิดจากการติด
เชื้อไวรัส Avian Bornavirus (ABV) ซ่ึงเปนดีเอ็นเอไวรัสท่ีไมมีเปลือกหุม และโรค PDD สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Avian 
Bornavirus (ABV) ซ่ึงเปนอารเอ็นเอท่ีมีเปลือกหุม (Thomas et al., 2007; Magdalena et al., 2011)   

โรค PBFD และ APD มีลักษณะอาการทางคลินิกที่คลายกัน พบความผิดปกติของขน แตมีการรักษาโรคที่แตกตาง 
กัน ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยแยกโรค (Differential diagnosis) จึงมีความสำคัญ เทคนิคที่ใชในการตรวจวินิจฉัยโรคแบบดั้งเดิม 
(conventional methods) มีขอจำกัดบางประการ เชน ใชระยะเวลาในการตรวจวินิจฉัยนาน และเทคนิคเหลานี้เหมาะ 
สำหรับการตรวจวินิจฉัยในกรณีจำนวนตัวอยางไมมาก จึงไมเหมาะสำหรับการตรวจแบบ Routine diagnostic ดังนั้นเทคนิค  
Polymerase Chain Reaction (PCR) ซึ่งเปนเทคนิคที่มีความไวและความจำเพาะสูง มีความสะดวกรวดเร็วในการตรวจ อีก
ทั้งยังสามารถตรวจตัวอยางครั้งละมากๆในเวลาอันสั้น จึงถูกนำมาใชในการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสทั้งสองชนิดอยาง
กวางขวาง (Shearer et al., 2009) ในปจจุบันเทคนิค RT-PCR ถือเปนวิธีมาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยโรค PDD (Kistler et 
al., 2008) อยางไรก็ตามอุปสรรคสำคัญในการตรวจวินิจฉัยดวยวิธี RT-PCR คือ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไวรัส 
(Genetic heterogeneity) ซ่ึงอาจกอใหเกิดความผิดพลาดในการตรวจวินิจฉัยโรคได ดังนั้นจึงตองอาศัยยีนเปาหมายหลายยีน
เพื่อใชยืนยันการติดเชื้อไวรัส โดยยีนที่มีความเหมาะสมตอการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส คือ ยีน Matrix protein (M) 
และ RNA-dependent RNA polymerase (L) (Rubbenstroth et al., 2012)    

ในปจจุบันยังไมมียาที่ใชสำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสในนกปากขอเลี้ยงทั้ง 3 ชนิด ดังนั้นการรักษาทำไดเพียงรักษา
ตามอาการและใชยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเชื้อแทรกซอน ซึ่งการตรวจวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง แมนยำ และรวดเร็ว จะเปน 
แนวทางชวยสนับสนุนใหการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได ประกอบกับเทคนิคทางอณูชีววิทยาเปนวิธีที่ไดรับการ
ยอมรับอยางกวางขวาง วาเปนวิธีที่งาย สะดวก ใชเวลาไมนาน มีความแมนยำสูง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาเทคนิคทางอณูชีววิทยาสำหรับตรวจวินิจฉัยแยกโรค (Differential diagnosis) ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส PBFDV 
และ APV ดวยวิธี Multiplex PCR และพัฒนาวิธี Multiplex RT-PCR สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส ABV เพื่อความถูกตอง
แมนยำในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสในนกปากขอเลี้ยงในประเทศไทย ซึ่งจะทำใหสามารถวางแผนการรักษาไดอยาง
ถูกตอง และสามารถเฝาระวังและควบคุมการแพรระบาดของโรคไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น    

   
อุปกรณและวิธีการ  

การคัดเลือกไพรเมอร   

ไพรเมอรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ไพรเมอร 2 ชุด คือไพรเมอรสำหรับใชในเทคนิค Multiplex PCR 
สำหรับตรวจวินิจฉัยแยกโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส PBFDV และ APV โดยไพรเมอรดังกลาวจะมีความจำเพาะตอยีน 
Capsid protein (ORF-C1) ของไวรัส PBFDV ขนาดของผลผลิต PCR คือ 495 bp และยีน t/T antigen region ของไวรัส 
APV ขนาดของผลผลิต PCR คือ 298 bp โดยทำการคัดเลือกมาจากงานวิจัยของ (Ogawa et al., 2005) และไพรเมอรสำหรับ
ใชในเทคนิค Multiplex RT-PCR สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส ABV โดยใชไพรเมอรที่มีความจำเพาะตอยีน M และ L ขนาด
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ของผลผลิต PCR คือ 350 bp และ 530 bp ตามลำดับ โดยทำการคัดเลือกมาจากงานวิจัยของ (Kistler et al., 2008) 
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงไพรเมอรท่ีใชในเทคนิค Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR 
ไพรเมอร  ลำดับเบส (5'→3')  ไวรัส ขนาดผลผลิต  

PCR  (bp) 
อางอิง 

ยีนเปาหมาย 
PBFDdupF  TTGGGTCCTCCTTGTAGTGGGATC PBFDV 495 Ogawa et al., 2005 
PBFDdupR CAGACGCCGTTTCTCAACCAATAG Capsid protein  
BFDdupF CAGGCCTTATATCCTGTTTGCGTC APV 298 Ogawa et al., 2005 
BFDdupR GATATCAAGACTGCCTATCGTCGC t/T antigen region 
ABV_MconsensusF GGRCAAGGTAATYGTYCCTGGATGGCC ABV 350 Kistler et al., 2008 
ABV_MconsensusR CCAACACCAATGTTCCGAAGMCG M   
ABV_LconsensusF CGCCTCGGAAGGTGGTCGG ABV 530 Kistler et al., 2008 
ABV_LconsensusR GGCAYCKACTCTTRAYYGTRTCAGC L   

   
การสรางพลาสมิดตนแบบ (Plasmid template construction)     

สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสในนกปากขอเลี้ยงทั้ง 3 ชนิด ไดแก DNA ของไวรัส PBFDV และ APV และ RNA ของ
ไวรัส ABV ไดรับความอนุเคราะหจาก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับใชเปนสารพันธุกรรมตนแบบในการ
สรางพลาสมิดตนแบบ 4 ชนิด คือ pPBFDV-C1 เปนพลาสมิดที่มีการบรรจุยีน Capsid protein (ORF-C1) ขนาด 495 bp 
ของไวรัส PBFDV และ pAPV-t/T เปนพลาสมิดท่ีบรรจุยีน t/T antigen region ขนาด 298 bp ของไวรัส APV สำหรับใชเปน 
Plasmid Template ของเทคนิค Multiplex PCR เพื่อตรวจวินิจฉัยแยกโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส PBFDV และ APV 
สำหรับเทคนิค Multiplex RT-PCR เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส ABV ที่เปนสาเหตุของโรค PDD ในนกปากขอเลี้ยงนั้น จะทำการ
สรางพลาสมิดตนแบบ 2 ชนิด ที่บรรจุยีน  M และ L ของไวรัส ABV โดยใหชื่อพลาสมิดวา pABV-M ขนาด 350 bp และ 
pABV-L ขนาด 530 bp ตามลำดับ สำหรับใชเปน Plasmid Template ในขั้นตอนการสรางระบบ Multiplex RT-PCR      
        การสรางพลาสมิดตนแบบประกอบไปดวย 2 ขั้นตอนหลัก คือการเพิ่มยีนเปาหมาย ทั้ง 4 ยีน ดวยวิธี Single PCR 
โดยใชไพรเมอรที่มีความจำเพาะตอยีนเปาหมายแตละชนิด ขั้นตอนที่ 2 คือ การ Cloning DNA เปาหมายเขาพลาสมิด
มาตรฐาน pGEM-T Easy Vector (Promega) หลังจากนั ้นนำ Recombinant DNA เขาสู  Host cell (Transformation) 
ชนิด Escherichia coli JM109 Competent Cells (Promega) ทำการเพาะเลี้ยง Transformed cells ในอาหารเลี้ยงเซลล 
ชนิด LB Broth เขยาที่ 200 rpm ที่อุณหภูมิ 37°C เปนเวลา 16 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มปริมาณเซลล หลังจาก นั้นทำการ คัดเลือก
โคลนที ่ม ียีนที ่ต องการดวยเทคนิค Blue-white screening และทำการสกัดพลาสมิดดวยชุดสกัดสำเร็จรูป Plasmid 
Purification Kit (Tiangen Biotech) แลวทําการสง Plasmid ไปวิเคราะหลำดับเบสท่ีบริษัท Macrogen ประเทศเกาหลี เพ่ือ
ยืนยันความถูกตองของ Plasmid Template ท้ัง 4 ชนิด (pPBFDV-C1, pAPV- t/T, pABV-M และ pABV-L)       
การสรางระบบ Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR  

ทำการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมตอปฏิกิริยา Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR โดยทำการปรับความ 
เหมาะสมของสารเคมีที่ใชในปฏิกิริยาใหมีความเขมขนที่เหมาะสม ปรับความเขมขนของไพรเมอร (Primer concentration) 
ในชวง 5 pM 10 pM 15 pM และ 20 pM ปรับความเขมขนของ dNTPs ในชวง 10 mM 20 mM 30 mM และ 40 mM  
ปรับความเขมขนของ DNA polymerase ในชวง 0.5 U 1.0 U 1.5 U และ 2.0 U และปรับความเหมาะสมของอุณหภูมิที่ใช
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ในขั้นตอน Annealing ของปฏิกิริยา Multiplex PCR และ Multiplex RT- PCR ใน 8 ชวงอุณหภูมิดังนี้ 68°C 67.8°C 67.4°C 
66.8°C 66°C 65.6°C 65.2°C และ 65°C โดยความเหมาะสมของสารเคมี และอุณหภูมิที่ใชนั้นจะพิจารณาจากความ คมชัด
ของแถบ DNA ท่ีเกิดขึ้นจากวิเคราะหดวยเทคนิค Agarose gel electrophoresis  
การทดสอบความจำเพาะ (Specificity test) ของ Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR    

การทดสอบความจำเพาะของ Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR แบงการทดสอบออกเปน Positive  
specificity ซึ่งเปนการตรวจสอบความจำเพาะของไพรเมอร โดยการทดสอบกับพลาสมิดตนแบบทั้ง 4 ชนิด ประกอบดวย  
pPBFDV-C1, pAPV- t/T, pABV-M และ pABV-L และ Mix- Plasmid Template 2 ชนิด คือ mix Plasmid A (pPBFDV-

C1 + pAPV- t/T) และ mix Plasmid B (pABV-M + pABV-L) สำหรับการทดสอบ Negative specificity จะทดสอบกับ
ไวรัส Newcastle disease virus (NDV) และ Avian influenza virus (AIV) ซึ่งเปนการตรวจสอบวาไพเมอรจะเกิด cross 
amplication กับไวรัสชนิดอ่ืนหรือไม  
การทดสอบความจำไว (Sensitivity test) ของ Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR    

เปนการหาคา Detection limit ของระบบหรือคาความเขมขนต่ำที่สุดที่ยังคงให PCR product ที่มองเห็นได จาก 
การทำ Serial dilution โดยวิธีนี้จะตองทราบจำนวนโมเลกุล ที่แนนอนของพลาสมิดมาตรฐาน โดยสามารถคำนวณไดจากคา
ความเขมขน ซึ่งวัดไดจากคาการดูดกลืนแสง ดวยเครื่อง Spectrophotometer เพื่อคำนวณหาความเขมขนของพลาสมิด 
ตนแบบ 4 ชนิด (pPBFDV-C1, pAPV- t/T, pABV-M และ pABV-L)  เมื่อทราบคาความเขมขนของของพลาสมิดตนแบบแลว 
จึงทำการปรับความเขมขนใหเทากันหลังจากนั้นทำการผสมพลาสมิดใหเปน mix Plasmid A (pPBFDV-C1 + pAPV- t/T) 
และ mix Plasmid B (pABV-M + pABV-L) โดยทำ  10-fold serial dilution เพื่อใหความเขมขนของ mix Plasmid อยู
ในชวง 1010 – 10-2 copies/µl ซึ่ง mix Plasmid ทั้งสองจะถูกนำมาใชเปนพลาสมิดแมแบบ ในการทำ Multiplex PCR และ 
Multiplex RT-PCR   

  
ผลการทดลอง      

การทดสอบความจำเพาะของพลาสมิดตนแบบ  

 ยืนยันความถูกตองของพลาสมิดตนแบบทั ้ง 4 ชนิด ดวยวิธี single PCR และทำการหาอุณหภูมิในขั ้นตอน 
Annealing ที่เหมาะสม ผลการทดลองชี้ใหเห็นวาพลาสมิดตนแบบทั้ง 4 ชนิดมีความถูกตอง และอุณหภูมิ Annealing ท่ี
เหมาะสมตอ pPBFDV-C1, pAPV- t/T คือ 66°C และ pABV-M, pABV-L คือ 65.7°C (ภาพท่ี 1)    
 

 
ภาพที่ 1 แสดงผล Gel electrophoresis จากปฏิกิริยา Single PCR สำหรับการทดสอบความจำเพาะของพลาสมิดตนแบบ  
ท้ัง 4 ชนิด Lane M คือ 1 kb DNA Ladder (TIANGEN®, China) Lane 1-4 คือ pPBFDV-C1, pAPV- t/T, pABV-M 

และ pABV-L ตามลำดับ โดยขนาดผลผลิต PCR คือ 495 298 350 และ 530 bp ตามลำดับ  
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การสรางระบบ Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR   

สภาวะที่เหมาะสมตอปฏิกิริยา Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR คือ ความเขมขนของ ไพรเมอร dNTPs    
และ DNA polymerase 5 pM 10 mM และ 1.0 U ตามลำดับ และอุณหภูมิที ่ใชในขั ้นตอน Annealing ที่เหมาะสม คือ  
66°C  โดยองคประกอบในปฏิกิริยา Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR ประกอบดวย DNA template 2 µl  5X 
Phusion HF Buffer 4 µl 10 mM dNTPs 0.4 µl 5 pM forward และ reverse  primer ทั้งสองคู อยางละ 1.0 µl 1.0 U 
Phusion DNA polymerase 0.2 µl และเติมน้ำกลั่นบริสุทธิ์ใหไดปริมาตรสุทธิ 20   µl หลังจากนั้นจึงนําไปผานกระบวนการ
เพิ่มปริมาณ DNA ดวยเครื่องขยายสารพันธุกรรม (T100TM Thermal  cycler) โดยควบคุมอุณหภูมิในการสังเคราะหสาร
พันธุกรรมดังนี้ ทำการแยกสาย DNA ที่อุณหภูมิ 94°C เปนเวลา 5 นาที   หลังจากนั้นจึงเขาสู PCR cycle จำนวน  35 รอบ 
คือ Denaturation ที่ 94°C เปนเวลา 30 วินาที Annealing ที่ 66°C เปน เวลา 30 วินาที และ Final extension ที่ 72°C 
เปนเวลา 10 นาที ทำการตรวจวิเคราะหผลผลิต PCR  โดยนำ PCR product ท่ีไดไปแยกขนาดดวยวิธี Gel electrophoresis 
ผาน Agarose gel เขมขน 1% โดยมวลตอปริมาตร ในสารละลาย Tris acetate EDTA (1xTAE) ที่แรงเคลื่อนไฟฟาคงที่ท่ี 
150 โวลต เปนเวลา 20 นาที แลวนำไปยอมดวยสียอม DNA SYBR® green และสองดูผลดวย Dark Reader blue light 
transilluminator (Major science, Taiwan) (ภาพท่ี 2)      

 

 
ภาพที่ 2 แสดงผล Gel electrophoresis จากปฏิกิริยา Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR สำหรับการการทดสอบ

หาสภาวะท่ีเหมาะสมตอปฏิกิริยา โดย DNA template คือ mix Plasmid A (pPBFDV-C1 + pAPV- t/T) ใชเปน DNA 
template สำหรับ Multiplex PCR และ mix Plasmid B (pABV-M + pABV-L) ใชเปน DNA template สำหรับ 

Multiplex RT-PCR โดย Lane M คือ 1 kb DNA Ladder (TIANGEN®, China) Lane 1-8 คือ mix Plasmid A ท่ี
อุณหภูมิ Annealing ในชวง 68°C 67.8°C 67.4°C 66.8°C 66°C 65.6°C 65.2°C และ 65°C ตามลำดับ โดยขนาดผลผลิต 
PCR จะเห็นเปน 2 ขนาด คือ 298 bp และ 495 bp Lane 9-16 คือ mix Plasmid B ท่ีอุณหภูมิ Annealing ในชวง 68°C 

67.8°C 67.4°C 66.8°C 66°C 65.6°C 65.2°C และ 65°C ตามลำดับ โดยขนาดผลผลิต PCR จะเห็นเปน 2 ขนาด คือ 350 bp 
และ 530 bp 
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การทดสอบความจำเพาะของ Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR    

การทดสอบความจำเพาะแบงการทดสอบออกเปน Positive specificity ซึ่งเปนการตรวจสอบความจำเพาะของ 
ไพรเมอร โดยทำการทดสอบกับพลาสมิดตนแบบ pPBFDV-C1, pAPV- t/T, pABV-M และ pABV-L และ Mix-Plasmid 
Template 2 ชนิด คือ mix Plasmid A (pPBFDV-C1 + pAPV- t/T) และ mix Plasmid B (pABV-M + pABV-L) สำหรับ
การทดสอบ Negative specificity จะทดสอบกับไวรัส Newcastle disease virus (NDV) และ Avian influenza virus 
(AIV) ซึ่งเปนการตรวจสอบวาไพเมอรจะเกิด cross amplification กับไวรัสชนิดอื่นหรือไม ผลการทดลองพบวา เทคนิค 
Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR ที ่พ ัฒนาขึ ้นในครั ้งน ี ้  ม ีความจำเพาะตอพลาสมิดตนแบบทั ้ง 4 ชนิด ซ่ึง
เปรียบเสมือนตัวแทนของไวรัสทั้ง 3 ชนิด นอกจากนี้ยังพบวาไพเมอรไมเกิด cross amplification กับไวรัสชนิดอื่นที่มักพบ
กอโรคในนกปากขอเลี้ยง ดังแสดงในภาพท่ี 3A และ 3B  

 

 
ภาพที่ 3 (3A) การทดสอบความจำเพาะตอยีน Capsid protein ขนาด 495 bp ของไวรัส PBFDV และ t/T antigen ขนาด 
298 bp ของไวรัส APV โดย Lane M คือ 1 kb DNA Ladder (TIANGEN®, China) Lane 1 คือ pPBFDV-C1 (495 bp) 
Lane 2 คือ pAPV- t/T (298 bp) Lane 3 คือ mix Plasmid A (pPBFDV-C1 + pAPV- t/T) Lane 4 คือ NDV Lane 5 คือ 

AIV และ Lane 6 คือ Negative control (3B) การทดสอบความจำเพาะตอยีน M ขนาด 350 bp และ L ขนาด 530 bp 
ของไวรัส ABV โดย Lane M คือ 1 kb DNA Ladder (TIANGEN®, China) Lane 1 คือ pABV-M (350 bp) Lane 2 คือ 
pABV-L (530 bp) Lane 3 คือ mix Plasmid B (pABV-M + pABV-L) Lane 4 คือ NDV Lane 5 คือ AIV และ Lane 6 คือ 

Negative control   
 

การทดสอบความจำไวของ Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR    

 คา Detection limit ของเทคนิค Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR ที ่ทำการพัฒนาขึ ้นในครั ้งนี ้ โดย
ทดสอบกับพลาสมิดตนแบบ mix Plasmid A (pPBFDV-C1 + pAPV- t/T) และ mix Plasmid B (pABV-M + pABV-L) โดย
คาความเขมขนของ mix Plasmid อยูในชวง 1010 – 10-2 copies/ µl ผลการทดสอบพบวาเทคนิค Multiplex PCR มี  ความ
ไวหรือคาความเขมขนต่ำที่สุดที่ยังคงให PCR product ที่มองเห็นไดอยูที่ 104 copies/µl (ภาพที่ 4) สวนเทคนิค Multiplex 
RT-PCR มีความจำไวอยูท่ี 102 copies/µl (ภาพท่ี 5)   
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ภาพที่ 4 แสดงผล Gel electrophoresis จากปฏิกิริยา Multiplex PCR สำหรับการการทดสอบความไว โดยทดสอบกับ  

mix Plasmid A (pPBFDV-C1 + pAPV- t/T) นำมาทำ 10-fold serial dilution ท่ีความเขมขน 1010- 10-2copies/µl โดย 
Lane M คือ 1 kb DNA Ladder (TIANGEN®, China) Lane 1-13 คือ mix Plasmid A ความเขมขน 1010- 10-2 

copies/µl ตามลำดับ และ Lane 14 คือ Negative control   

 

ภาพที่ 5 แสดงผล Gel electrophoresis จากปฏิกิริยา Multiplex RT-PCR สำหรับการการทดสอบความไว โดยทดสอบกับ 

mix Plasmid B (pABV-M + pABV-L) นำมาทำ 10 fold serial dilution ท่ีความเขมขน 1010- 10-2copies/µl โดย Lane 
M คือ 1 kb DNA Ladder (TIANGEN®, China) Lane 1-13 คือ mix Plasmid B ความเขมขน 1010- 10-2 copies/µL 

ตามลำดับ และ Lane 14 คือ Negative control  

 
วิจารณการทดลอง 

โรค PBFD โรค APD และโรค PDD  เปนโรคติดเชื้อไวรัสที่เปนปญหาสำคัญและมักพบไดบอยในนกปากขอเลี้ยง
เกือบทุกสายพันธุในประเทศไทย ในปจจุบันยังไมมียาตานไวรัสท่ีใชสำหรับรักษาโรค ทำไดเพียงรักษาตามอาการและการใหยา
ปฏิชีวนะเพ่ือปองกันการติดเชื้อแทรกซอน ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยโรคท่ีถูกตองแมนยำและรวดเร็ว จะเปนเครื่องมือชวยใหการ
ควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในประเทศไทยมีรายงานการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสทั้ง 3 ชนิด อยางตอเนื่อง (Fungwitaya 
et al., 2009; Sariya et al., 2011; Sa-ardta et al., 2019) สำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ไดทำการพัฒนาวิธีในการตรวจวินิจฉัย
แยกโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส PBFDV และ APV ดวยวิธี Multiplex PCR โดยทำการคัดเลือกไพรเมอรจากงานวิจัยของ 
Ogawa et al. (2005) ซึ่งผลการทดลองชี้ใหเห็นวาไพรเมอรทั้งสองคูมีความจำเพาะตอยีน t/T antigen ของไวรัส APV และ
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ยีน Capsid protein (ORF-C1) ของไวรัส PBFDV นอกจากนี้ไดทำการพัฒนาวิธี Multiplex RT-PCR สำหรับการตรวจหาเชื้อ
ไวรัส ABV โดยใชไพรเมอรที่มีความจำเพาะตอยีน M และ L เพื่อความถูกตองรวดเร็วในการตรวจวินิจฉัยโรค โดยทำการ
คัดเลือกไพรเมอรจากงานวิจัยของ Sa-ardta et al. (2019) ซึ่งผลการทดลองชี้ใหเห็นวาไพรเมอรทั้งสองคูมีความจำเพาะตอ
ไวรัส ABV ซึ่งเปนการพัฒนาตอยอดจากเดิมที่ไพรเมอรดังกลาวถูกใชในเทคนิค RT-PCR มาประยุกตใชในเทคนิค Multiplex 
RT-PCR ของงานวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงจะชวยใหการตรวจวินิจฉัยโรค PDD มีความรวดเร็วและแมนยำมากขึ้น 

เทคนิค Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในครั้งนี้ไดทำการทดสอบสภาวะที่เหมาะสมตอ
ปฏิกิริยา Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR โดยองคประกอบของปฏิกิริยา PCR ที่เหมาะสมคือ 5 pM Primer, 10 
mM dNTPs, 1.0 U Phusion DNA polymerase และอุณหภูมิในขั้นตอน Annealing ที่เหมาะสมตอไพรเมอรทั้ง 2 คู คือ 
66°C ซึ่งอุณหภูมิดังกลาวพิจารณาจากความคมชัดของแถบ DNA และการเกิด primer-dimer หรือ non-specific band 
นอยที่สุด นอกจากนี้ทั ้งเทคนิค Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR เมื ่อนำผลผลิต PCR ไปวิเคราะหดวยเทคนิค 
Agarose gel electrophoresis แลวสามารถอานผลไดอยางชัดเจนเนื่องขนาดของ PCR fragment ในแตละยีนเปาหมายมี
ขนาดที่แตกตางกันสงผลใหการตรวจวินิจฉัยโรคมีความแมนยำมากขึ้น โดยหลักการในการออกแบบหรือคัดเลือกไพรเมอร
สำหรับเทคนิค Multiplex PCR คือ ขนาดของ PCR product ควรมีขนาดตางกันอยางนอย 40 bp (Henegariu et al., 
1997) ซ่ึงคูไพรเมอรสำหรับเทคนิค Multiplex PCR มีขนาดตางกัน 197 bp และเทคนิค Multiplex RT-PCR มีขนาดตางกัน 
180 bp สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของเทคนิค Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR ในดานความจำเพาะ พบวา
เทคนิคทั้งสองมีความจำเพาะสูงตอไวรัสเปาหมาย ซึ่งบงชี้ไดวาไพรเมอรที่ถูกคัดเลือกมีความจำเพาะ (specificity) ตอยีน t/T 
antigen ของไวรัส APV และยีน Capsid protein (ORF-C1) ของไวรัส PBFDV และยีน M และ L ของไวรัส ABV และไมเกิด 
cross amplification กับเชื้อไวรัสชนิดอื่น (negative specificity) ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ไดทำการทดสอบกับไวรัส Newcastle 
disease virus (NDV) และ Avian influenza virus (AIV) ซึ่งเปนไวรัสที่มักกอโรคและพบไดบอยในนกปากขอเลี้ยงเชนกัน 
(Greenacre, 2005) นอกจากนี้การทดสอบความจำไวของ Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR เพื่อเปนการตรวจหา
ปริมาณเชื ้อไวรัสต่ำสุดที ่ของเทคนิค Multiplex PCR และ Multiplex RT-PCR สามารถตรวจหาไดนั ้น พบวาเทคนิค 
Multiplex PCR มีคา detection limit อยูที่ 104 copies/µl สวนเทคนิค Multiplex RT-PCR มีคา detection limit อยูท่ี 
102 copies/µl ซึ่งอยูในคาที่ยอมรับได เนื่องจากคา detection limit ของงานวิจัยที่ผานมากำหนคคาที่ยอมรับไดจะอยู
ในชวง 102-104 copies/µl (Ogawa et al., 2005; Fungwitaya et al., 2009) อยางไรก็ตามเทคนิค Multiplex PCR และ 
Multiplex RT-PCR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในครั ้งนี ้ ยังขาดการประเมินดานการทดสอบกับตัวอยางทางคลินิก (Evaluation of 
clinical samples) ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาที่สั้นประกอบกับไมสามารถเก็บตัวอยางตุมขนและเลือดจากนก 
ปากขอเลี้ยงจากคลินิกและโรงพยาบาลสัตวได ซ่ึงจะดำเนินการทดสอบตอไปในอนาคต  
 

สรุปผลการทดลอง  
วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพ มีความสำคัญตอการรักษาโรคและปองกันควบคุมโรคติดเชื้อในนกปากขอ 

เลี้ยง แมในปจจุบันจะมีวิธีการตรวจโรคหลากหลายวิธี แตสวนใหญวิธีเหลานั้นสามารถตรวจเชื้อไดเพียง 1 เชื้อกอโรคเทานั้น  
ทำใหการวินิจฉัยใชเวลานานในการตรวจสอบนาน ซึ่งอาจสงผลตอความลาชาในการรักษาและปองกันโรค เทคนิค Multiplex  
PCR เปนวิธีที่สามารถตรวจจับเชื้อโรคหลายชนิดพรอมกันไดในเวลาที่เหมาะสมและราคาไมแพง ทำใหเทคนิคนี้ไดรับความ 
นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการตรวจหาเชื้อโรคหลายชนิด (Sint et al., 2012) ดังนั้นเทคนิค Multiplex PCR และ Multiplex RT-

PCR ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหมในครั้งนี้ สามารถนำไปใชในการตรวจหาเชื้อไวรัส PBFDV APV และ ABV ไดในทางคลินิก เนื่องจาก
ไดทำการทดสอบวาเปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัย มีความจำเพาะ (Specificity) และความไว (Sensitivity)  
ในการตรวจสูง และมีความรวดเร็วสามารถทราบผลการตรวจไดภายในเวลาไมนานประมาณ 2-4 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับ
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เทคนิคแบบ traditional methods อื่นๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิค single PCR  เทคนิค Multiplex PCR ที่พัฒนาข้ึน 
ในครั้งมีความไวกวาและราคาในการตรวจวินิจฉัยตอตัวอยางท่ีถูกกวา  
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บทคัดยอ  

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผูเขารับการ

ฝกอบรมในโครงการบริการวิชาการ เรื่องการใชโปรไบโอติกสในการเลี้ยงสัตว ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูเขารับการฝกอบรม จำนวน 27 
คน โดยมีการตอบแบบสอบถามจำนวนรอยละ 100 ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจตอโครงการบริการวิชาการ เรื่องการใช
โปรไบโอติกสในการเลี้ยงสัตว ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.83 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจดานดานสถานที่และบรรยากาศสถานที่จัดฝกอบรม มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.69  
ผลการวิจัยที่ไดในครั้งนี้สามารถนำไปใชเปนแนวทางในการกำหนดนโยบาย การวางแผน และสงเสริมการเกษตรใหกับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได 

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ การฝกอบรม โปรไบโอติกส 
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Abstract  

 
This research aims to study the satisfaction level of participant agriculturists with the academic 

services project on training program of Faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn 
University, Phetchaburi IT Campus for the use of probiotics in animal husbandry. The survey sample was 27 
participant agriculturists. 100 percentage who answered the questionnaire. The results show that 
respondents' overall satisfaction level with this project was very high accounted with an average of 4.83 
the satisfaction levels of the training place and atmosphere were very high accounted with an average of 
4.69. The results could be used for policy planning and agricultural extension to support to agriculturists in 
the area surrounding Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus. 

 
Keywords: Satisfaction, Training, Probiotics 
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บทนำ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค จึงขยายเขตการศึกษาไปยังวิทยา

เขตแหงใหมที่จังหวัดเพชรบุรี ใชชื่อวา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และไดจัดตั้งคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ขึ้นในป พ.ศ. 2544 โดยมีจุดมุงหมายที่จะผลิตบุคลากรทางสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรที่มีพื ้นฐานความรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการฝกทักษะการปฏิบัติงานใหเกิดความชำนาญในหองปฏิบัติการของหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนเสริมสรางประสบการณในการทำงานในฟารมของเกษตรกร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ม.ป.) นอกจากนี้
ยังมีภารกิจดานการวิจัย การคนควา การถายทอดเทคโนโลยีและการใหการบริการทางวิชาการใหแกสังคมอีกดวย ดังนั้นจึงได
ดำเนินการจัดทำโครงการบริการวิชาการใหแกสังคมเรื่อยมา โดยมีการใหการบริการท่ีหลากหลายในดานการเกษตร ท้ังนี้ไดจัด
โครงการบริการวิชาการ เรื่องการใชโปรไบโอติกสในการเลี้ยงสัตว ซึ่งเปนหนึ่งในชุดการฝกอบรม เรื่องการใชโปรไบโอติกสใน
การเลี้ยงสัตว ซึ่งไดจัดฝกอบรมมาอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่มุง
ขับเคลื่อนพัฒนาและสงเสริมการผลิตปศุสัตวอินทรียของประเทศตามนโยบายเพ่ือรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย
แหงชาติ ป 2560 – 2564 โดยมีความมุงหมายใหเกษตรกรไดรับการถายทอดกระบวนการปศุสัตวอินทรียใหเปนไปตาม
มาตรฐานสินคาเกษตร ดานเกษตรอินทรีย อำนวย (2542) กลาววาการฝกอบรมเปนวิธีการหนึงที่จะชวยใหผเูขารับการ
ฝกอบรมไดมีความรูความเขาใจความสามารถและเกิดทักษะจากประสบการณตลอดจนเกิดเจตคติที่ดีและถูกตองตอกิจกรรม
ตางๆ นอกจากนี้สมชาติ (2544) ยังกลาววาการฝกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จะทำใหผูเขารับการอบรมเกิดความรูเกิด
ความเขาใจเกิดความชำนาญ และเกิดเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกระทั่งสามารถทำใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการ
เรียนรู ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนความรูสึกที่รับรูดวยจิตใจและอาจแสดงออกมาเปนพฤติกรรมตาง ๆ ใหบุคคลรอบ
ขางไดร ับรู  Applewhite (1965) กลาวถึงความหมายของความพึงพอใจไวว าเปนความสุขความสบายที ่ได ร ับจาก
สภาพแวดลอมทางกายภาพ เปนความสุขความสบายท่ีเกิดจากการเขารวมไดรูไดเห็นในกิจกรรมนั้น ๆ Aday and Anderson 
(1975) กลาวถึงความหมายของความพึงพอใจวาเปนความรูสึกหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับทัศนคติของคนที่เกิดจาก
ประสบการณนั้นเปนไปตามความคาดหวงของผูรับบริการซ่ึงความพึงพอใจมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยท่ีแตกตางกัน การวิจัย
นี้จึงดำเนินการประเมินความพึงพอใจที่มีตอโครงการบริการวิชาการ เรื ่องการใชโปรไบโอติกสในการเลี้ยงสัตว ทั้งนี ้มี
วัตถุประสงคเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการเพ่ือผูรับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้นและเปนขอมูลสารสนเทศสำหรับใช
ประกอบการพิจารณาการแกไขปร ับปร ุงการดำเน ินก ิจกรรมโครงการบริการว ิชาการของคณะสัตวศาสตร และ
เทคโนโลยีการเกษตรตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ  

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เกษตรกรในโครงการตามพระราชประสงคดอนขุนหวยที่เขารับการฝกอบรม
โครงการบริการวิชาการ เรื่องการใชโปรไบโอติกสในการเลี้ยงสัตว จำนวนทั้งสิ้น 27 คน ทั้งนี้กลุมประชากรตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา คือ จำนวนประชากรทั้งหมด โดยคิดเปนรอยละ 100 (N = 27) โดยไดดำเนินการเก็บขอมูลจากผูเขารับการอบรม
โดยแจกแบบสอบถาม จำนวน 27 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืน 27 ฉบับ โดยคิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เปนแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นโดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 เปนคำถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบเลือกตอบ  
ตอนที่ 2 เปนคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอโครงการบริการวิชาการ เรื่องการใชโปรไบโอติกสในการเลี้ยงสัตว 

ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scales) 
(Johnson and Morgan, 2016) โดยกำหนดเกณฑในการใหคะแนนและการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี้  
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ตารางที่ 1 แสดงเกณฑในการใหคะแนนและการแปลความหมายคาเฉลี่ย 

 

ตอนท่ี 3 เปนคำถามความตองการอบรมดานการเกษตรของเกษตรกรและเปนขอเสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายเปด 

 
ผลการทดลอง  

จากการศึกษาตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรในโครงการตามพระราช
ประสงคดอนขุนหวยที่เขารับการฝกอบรมเรื่องการใชโปรไบโอติกสในการเลี้ยงสัตว จำนวนทั้งสิ้น 27 คน มีผลสรุปดังนี้ 
ผูเขารวมโครงการบริการวิชาการทั้งหมดเปนเพศหญิง จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 77.78 เปนเพศชาย 6 คน คิดเปนรอย
ละ 22.22 มีอายุเฉลี ่ยเทากับ 53.94±8.59 ป อายุมากที ่สุด คือ 65 ป อายุนอยที ่สุด คือ 38 ป มีระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษามากท่ีสุด จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 81.48 รองลงมามีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 7.41 ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปจจุบันไมไดเลี้ยงปศุสัตว มีจำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 92.59 โดยมีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีปจจุบันเลี้ยงปศุสัตวอยูแลว จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 7.41 ท้ังนี้เปนเลี้ยงไกพ้ืนเมืองท้ังหมด  
 จากการศึกษาตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอโครงการบริการวิชาการ เรื่องการใชโปรไบโอติกสในการเลี้ยงสัตว พบวา
ผูเขารวมโครงการบริการวิชาการที่ตอบแบบสอบถามมีความรูกอนฝกอบรมในระดับนอย และภายหลังฝกอบรมมีความรูใน
ระดับมากที่สุด โดยพบวามีความพึงพอใจในภาพรวมไดระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 ทั้งนี้ผูเขารับการอบรมมี 
ความพึงพอใจตอโครงการบริการวิชาการ ดานการถายทอดเนื้อหาเหมาะสมกับการนำไปใชจริง ดานความชัดเจนในการตอบ
คำถาม ดานสถานที่และบรรยากาศจัดฝกอบรม ทั้ง 3 ดาน มีระดับความพึงพอใจไดระดับมากที่สุด และดานการจัดลำดับ
หัวขอการฝกอบรม ดานเนื้อหาตรงตามความตองการ ดานระยะเวลาในการฝกอบรม ดานเอกสารประกอบการฝกอบรมและ
โสตทัศนูปกรณ ท้ัง 4 ดาน มีระดับความพึงพอใจไดระดับมาก โดยท้ังหมดปรากฏในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของเกษตรกรในโครงการตามพระราชประสงคดอนขุนหวยท่ีเขารับการฝกอบรมเร่ือง                   
การใชโปรไบโอติกสในการเลี้ยงสัตว 

หัวขอ  SD ความหมาย 

 1 ความรูกอนการฝกอบรม  1.56 0.89 นอย 
2 ความรูหลังการฝกอบรม 4.52 0.75 มากท่ีสุด 
3 ดานการจัดลำดับหัวขอการฝกอบรม 4.15 1.35 มาก 

4 ดานเนื้อหาตรงตามความตองการ 3.89 0.89 มาก 
 5 ดานการถายทอดเนื้อหาเหมาะสมกับการนำไปใชจริง 4.37 1.30 มากท่ีสุด 

6 ดานความชัดเจนในการตอบคำถาม 4.44 0.85 มากท่ีสุด 

x

เกณฑในการใหคะแนน การแปลความหมายคาเฉลี่ย 

ระดับ 5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด  
ระดับ 4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  
ระดับ 3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  
ระดับ 2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจนอย  
ระดับ 1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

คาเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  
คาเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
คาเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
คาเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คาเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
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หัวขอ  SD ความหมาย 

 7 ดานระยะเวลาในการฝกอบรม 3.85 0.91 มาก 
8 ดานเอกสารประกอบการฝกอบรมและโสตทัศนูปกรณ 4.19 0.92 มาก 
9 ดานสถานท่ีและบรรยากาศการจดัฝกอบรม 4.70 0.78 มากท่ีสุด 
10 ภาพรวมการฝกอบรม 4.85 0.53 มากท่ีสุด 

 
จากการศึกษาตอนที่ 3 ความตองการฝกอบรมดานการเกษตรและขอเสนอแนะอื่น ๆ พบวาเกษตรกรผูตอบ

แบบสอบถามมีตองการใหคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัด
โครงการบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตอเนื่อง โดยเสนอแนะใหจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการดินและปุย 
การตลาดสินคาเกษตร และการออกแบบผลิตภัณฑ เปนสวนมาก 
 

วิจารณการทดลอง  

จากการศึกษาพบวาสอดคลองกับจักรพงศและคณะ (2556) ซ่ึงพบวาเกษตรกรท่ีเขารับการฝกอบรม มีความตองการ
การถายทอดความรูดานการเกษตรที่สอดคลองกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเอง ทั้งนี้เกษตรกรตองการใหจัด
โครงการบริการวิชาการในครั้งตอไป โดยเสนอแนะในจัดฝกอบรมตามความตองการของตน และสอดคลองกับสุพัฒตราและ
คณะ (2560) ที่กลาววาเกษตรกรมีความตองการไดรับการพัฒนาการเกษตร เพราะทำใหเกษตกรมีความรู ความเขาใจในการ
ทำการเกษตรมากขึ้น  ทั้งนี้ทนงศักดิ์และคณะ (2557) ยังพบวาผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำความรูที่ไดจากการเขารวม
อบรมไปปรับใชไดกับการประกอบอาชีพเกษตรของตนเอง ซึ่งสงเสริมใหเกษตรกรมีแรงกระตุนความตองการการฝกอบรมใน
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องอีก นอกจากนีเกษตรกรผูตอบแบบสอบถามไดมีความคาดหวังวาโครงการบริการวิชาการคณะสัตว
ศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะสามารถแนะนำใหเกษตรกร
ดำเนินงานการเกษตรใหประสบความสำเร็จได ในลักษณะที่จัดเปนหนวยใหคำปรึกษาหรือการสนับสนุนทางวิชาการใหกับ
เกษตรกร แตอยางไรก็ตามเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมเกือบทั้งหมดเขารับการฝกอบรมเปนเกษตกรเพาะปลูกพืช อาทิเชน 
ขาว มันสำปะหลัง สับปะรด พืชผัก แตท้ังนี้เกษตรกรมีความสนใจท่ีจะเลี้ยงสัตวเปนอาชีพเสริมหรือเลี้ยงสัตวในรูปแบบการทำ
เกษตรผสมผสาน โดยมีความสนใจไกพ้ืนเมืองและโคเนื้อ 

 

สรุปผลการทดลอง  
การศึกษาความพึงพอใจตอโครงการบริการวิชาการ เรื ่องการใชโปรไบโอติกสในการเลี้ยงสัตวในครั้งนี้ พบวา

เกษตรกรผูเขารวมโครงการบริการวิชาการที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในภาพรวมไดระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
และพบวาเกษตรกรผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจในเรื่องการใชโปรไบโอติกสในการเลี้ยงสัตวเพ่ิมขึ้น จากการศึกษา 
ในครั้งนี้คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สามารถนำผล
การศึกษาไปปรับการดำเนินการโครงการบริการวิชาการได โดยเฉพาะผลการศึกษาพบวาผูเขารวมโครงการบริการวิชาการท่ี
ตอบแบบสอบถาม มีระดับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด และมีความคาดหวังใหคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชวยสนับสนุนดานวิชาการใหกับเกษตรกรตอไป ซึ่งเปนภารกิจของคณะ
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่จะไดดำเนินการตอไปเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของชุมชนโดยรอบและตอบสนองตอนโยบายภาครัฐตอไป 

 
 

x
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เจตคติของนักศึกษาสาขาสตัวศาสตร ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีตอบทเรียนออนไลน                        

เรื่องปรสิตวิทยาของสัตว 

 
สุรวัฒน ชลอสันติสกุล* และจารุณี เกษรพิกุล 

 
 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1 หมู 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี            

ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 
*ผูรับผิดชอบบทความ, อีเมล: surawatch@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 
บทเรียนออนไลน เรื่องปรสิตวิทยาของสัตว ในรายวิชา 710 331 สุขภาพและสุขอนามัยสัตว เปนสวนหนึ่งของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยไดมีการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาระดับปริญญตรี สาขาสัตวศาสตร ชั้นปที่ 3 ดังนั้นเพื่อให
ไดขอมูลในการการประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจึงไดจัดทำการวิจัยเพื่อวัดเจต
คติของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลน เรื่องปรสิตวิทยาของสัตว โดยใชแบบสอบถามวัดเจตคติ จากการศึกษาวิจัยในชั้น
เรียนครั้งนี้ พบวา มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 ที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 71 คน 
คิดเปนรอยละ 100 มีคาเฉลี่ยเจตคติ เฉลี่ย 3.72 คะแนนแสดงวานักศึกษามีเจตคติที่ดีตอบทเรียนออนไลน เรื่องปรสิตวิทยา
ของสัตว 

 

คำสำคัญ: ปรสิตวิทยา เจตคติ นักศึกษาระดับปริญญตรี สาขาสัตวศาสตร ชั้นปท่ี 3 
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Abstract  

 
The online lessons in animal parasitology of 713331 animal health and hygiene course was studied 

by 3rd year students of bachelor’ s degree of animal science program, faculty of animal sciences and 
agricultural technology, Silpakorn University, Phetchaburi IT campus.  This research was conducted for 
evaluate and improve the course as Thai qualifications framework for higher education by measuring the 
attitudes of students toward online lessons in animal parasitology with attitude questionnaire.  The results 
found that 71 students have average attitude score of 3.72 indicating that students have positive attitude 
towards online lessons in animal parasitology. 

  
Keywords: Animal Parasitology, Attitude, 3rd year students of bachelor’s degree of animal science 
program 
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บทนำ  
 เจตคติ (Attitude) หมายถึง ทาที ความรูสึก แนวความคิดเห็นของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ราชบัณฑิตสถาน, 2538) 

มีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา Aptus แปลวา โนมเอียง เหมาะสม ดังนั้น เจตคติ หมายถึง ลักษณะที่ซอนเรนของจิตใจของ
คน ตองอาศัยการตีความผานพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ เชน การหัวเราะ แสดงถึงการมีความสุข การรองไหแสดงถึง
การมีความทุกขหรือไมสบายใจ (อุทุมพร, 2551) เจตคติมีความสัมพันธกับการแสดงออกของบุคคลตอบุคคลอื่น วัตถุหรือ
เปาหมายอื่น ๆ ซึ่งถือไดวาเปนองคประกอบหนึ่งที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลาวคือเจตคติมีตอการเรียน รวมถึงมี
บทบาทที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูอีกดวย ทั้งนี้ เตือนใจ (2549) กลาววาเจตคติเกิดจากการเรียนรูของบุคคล ไมใชเปนสิ่งที่มี
ติดตัวมาแตกำเนิด หากแตวาจะชอบหรือไมชอบสิ่งใด ตองเกิดขึ้นภายหลังเมื่อตนเองไดมีประสบการณในสิ่งนั้น ๆ แลว 
สำหรับการศึกษายิ่งมีความจำเปนอยางมาก ดังนั้นจึงควรศึกษาเจตคติของนักเรียน นักศึกษา หรือนิสิตที่มีตอวิชาเรียน หรือ
ตอครู อาจารยผูสอน เพื่อใชปรับปรุงแกไขวิธีการเรียนการสอนใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีขึ้น การมีเจตคติที่ดีตอวิชาเรียนจะทำ
ใหการเรียนวิชานั้นดีขึ้น หากนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนในวิชานั้น ๆ ในทางตรงกันขามหากนักศึกษามีเจตคติที่ไมดีตอ
การเรียน ยอมทำใหการเรียนไมประสบผลสำเร็จเทาท่ีควร 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดเปดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแตป พ.ศ.2544 โดยไดมีการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
การศึกษามาโดยตลอด เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหทันสมัยตอสถานการณการผลิตปศุสัตวของประเทศไทย ทั้งนี้รายวิชา 
710 331 สุขภาพและสุขอนามัยสัตว (Animal Health and Hygiene) เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
สัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยจัดอยูในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับ จำนวน 3 หนวยกิต โดยไดมีการจัดการเรียนการสอน
ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ของหลักสูตรดังกลาว โดยเปนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการ
ผลิตสัตว สุขภาพและการจัดการโรคที่สำคัญของปศุสัตวและสัตวปก พื้นฐานระบาดวิทยาระดับฟารมและระดับฝูง หลักการ
จัดการควบคุมโรค หลักการสาธารณสุขที่สัมพันธระหวางโรคสัตวติดตอสูมนุษยกับระบบการผลิตสัตว โดยทั้งนี้รายละเอียด
ของรายวิชา (Course Specification) หรือ มคอ.3 ไดการกำหนดรายละเอียดแผนการสอนโดยจัดใหมีเนื้อหาเรื่อง ปรสิต
วิทยาของสัตว (Animal Parasitology) ไวจำนวน 2 สัปดาห รวม 6 คาบเรียน ทั้งนี้เดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา      
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร พ.ศ.2544 ซึ่งเปนหลักสูตรแรกของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
ไดบรรจุรายวิชา 710334 ปรสิตวิทยาของสัตว ไวในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับ จำนวน 3 หนวยกิต โดยเปดทำการ
เรียนการสอนเรื่อยมาและปรากฏในหลักสูตรฉบับปรับปรุงตอมาอีกหลายฉบับ จนกระทั่งมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 จึงยกเลิกรายวิชาและไมปรากฏรายวิชานี้ใน
หลักสูตรเปนตนมา แตอยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นความสำคัญของรายวิชา 710334 ปรสิตวิทยาของสัตว ในฐานะอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชา 710 331 สุขภาพและสุขอนามัยสัตว จึงนำเอาเนื้อหามาบรรจุในแผนการสอน โดยไดทำการเรียนการ
สอนใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจทำการวิจัยเพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 ที่มีตอบทเรียนออนไลน 
เรื่องปรสิตวิทยาของสัตว ในรายวิชา 710 331 สุขภาพและสุขอนามัยสัตว เนื่องจากการเรียนการสอนรายวิชาดังกลาว ได
จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลนเปนครั้งแรก เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-19) เพื่อที่จะนำมาเปนขอมูลในการการประเมินรายวิชาและปรับปรุงการดำเนินการการจัดการเรียนการสอน
ตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ โดยเปนการศึกษาเจตคติของนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ประชากรที่ใช
ศ ึกษา คือ นักศึกษาในระดับชั ้นปท ี ่  3 ของหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดเรียนรายวิชา 710 331 สุขภาพและสุขอนามัยสัตว ในภาคการศึกษาตน ป
การศึกษา 2563 จำนวน 71 คน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติ จำนวน 14 ขอ โดยอาศัย
คำถามทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภททางบวก และประเภททางลบ โดยใชมาตราสวนประมาณคา จำนวน 5 ระดับ ตามวิธีการ
ของ Likert ซึ่งมีตัวเลือกใหนักศึกษาเลือก 5 ขอ (Johnson and Morgan, 2016) ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไปเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากนั้นนำผลของแตละขอคำถามมาหาคาเฉลี่ย วิเคราะหและหาขอสรุป โดยกำหนดเกณฑในการ
คิดคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามตามน้ำหนักสมมุติ (Arbitrary Weighting Method) (ราตรี, 2535) ดังนี้  

 

ตารางที่ 1 แสดงเกณฑในการคิดคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามตามน้ำหนักสมมุติ 
 
 
 

 
แลวจึงนำมาวิเคราะหและหาขอสรุป โดยกำหนดเกณฑในการคิดคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามตามเกณฑ ดังนี้ 

(สงา, 2561) 
ถาคะแนนเฉลี่ยมีคานอยกวา  1.55   แสดงวามีเจตคติท่ีไมดีอยางมาก  
ถาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  1.56 – 2.55  แสดงวามีเจตคติท่ีไมดี  
ถาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  2.56 – 3.55  แสดงวามีเจตคติปานกลาง  
ถาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  3.56 – 4.55  แสดงวามีเจตคติท่ีดี   
ถาคะแนนเฉลี่ยมากกวา  4.55   แสดงวามีเจตคติท่ีดีอยางมาก 

และมีคำถามปลายเปด 1 ขอใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

 

ผลการทดลอง 

จากการศึกษาพบวา มีนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 71 คน โดยมีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 
นักศึกษาทั้งหมด ทั้งนี้เปนนักศึกษาหญิง 56 คน คิดเปน รอยละ 78.87 เปนนักศึกษาชาย 15 คน คิดเปนรอยละ 21.13 มี
คาเฉลี่ยเจตคติเฉลี่ยจากแบบสอบถามทั้งหมด 14 ขอ คิดเปน 3.72 คะแนน แสดงวามีเจตคติที่ดีตอบทเรียนออนไลน เรื่อง
ปรสิตวิทยาของสัตว โดยคะแนนในแตละขอคำถามมีดังนี้ 

 

 

 

 

ขอคำถามประเภททางบวก 

(Favorable Statement) 

ขอคำถามประเภททางลบ 

(Unfavorable Statement) 

เห็นดวยอยางยิ่ง          ให     5     คะแนน 
เห็นดวย                   ให     4     คะแนน 
ไมแนใจ                    ให     3     คะแนน 
ไมเห็นดวย                ให     2     คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง       ให     1     คะแนน 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง        ให         5      คะแนน 
ไมเห็นดวย                  ให        4      คะแนน 
ไมแนใจ                     ให         3      คะแนน 
เห็นดวย                     ให        2      คะแนน 
เห็นดวยอยางยิ่ง           ให         1      คะแนน 
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ตารางที่ 2 แสดงเจตคติตอบทเรียนออนไลน เรื่องปรสิตวิทยาของสัตว 
ความคิดเหน็ คาเฉลี่ยเจตคต ิ ความหมาย 

1. บทเรียนออนไลน เร่ืองปรสิตวิทยาของสัตวเปนบทเรียนทีน่าสนใจ 3.57 ดี 

2. ขาพเจารูสึกหงุดหงิดเมื่อศึกษาบทเรียนออนไลน เร่ืองปรสิตวิทยาของสัตว 3.52 ดี 

ความคิดเหน็ คาเฉลี่ยเจตคต ิ ความหมาย 

3. การศึกษาบทเรียนออนไลน เร่ืองปรสิตวิทยาของสัตว เปนเร่ืองที่นาเบื่อหนาย 4.10 ดี 

4. บทเรียนออนไลน เร่ืองปรสิตวิทยาของสัตวเปนบทเรียนทีท่ำใหเกิดความ
สนุกสนาน 

3.24 ปานกลาง 

5. ขาพเจาไมสบายใจทุกคร้ังที่ศึกษาบทเรียนออนไลน เร่ืองปรสิตวิทยาของสัตว 3.37 ดี 

6. บทเรียนออนไลน เร่ืองปรสิตวิทยาของสัตวเปนบทเรียนทีม่ีความสัมพันธกับ
บทเรียนอ่ืนของ 710 331 สุขภาพและสุขอนามัยสัตว 

3.99 ดี 

7. บทเรียนออนไลน เร่ืองปรสิตวิทยาของสัตวเปนวิชาทีต่องใชสมองมาก 4.96 ดีอยางมาก 

8. บทเรียนออนไลน เร่ืองปรสิตวิทยาของสัตวชวยใหชีวิตการเรียนกาวหนา 3.24 ปานกลาง 

9. บทเรียนออนไลน เร่ืองปรสิตวิทยาของสัตวเปนวิชาที่เรียนรูไดยากมาก 4.48 ดี 

10. ขาพเจาชอบส่ือการสอนของบทเรียนออนไลน เร่ืองปรสิตวิทยาของสัตว 3.82 ดี 

11. ขาพเจามีความมั่นใจเพ่ิมมากขึ้นจากการทำแบบฝกหัดภายหลังการศึกษา 3.76 ดี 

12. บทเรียนออนไลน เร่ืองปรสิตวิทยาของสัตวมีสวนชวยในการประกอบอาชีพใน
อนาคตหรือประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

3.89 ดี 

13. บทเรียนออนไลน เร่ืองปรสิตวิทยาของสัตวไมไดชวยใหบานเมืองเจริญ 3.02 ปานกลาง 

14. ขาพเจามีความสุขมากเมื่อไดศึกษาบทเรียนออนไลน เร่ืองปรสิตวิทยาของสัตว 3.18 ปานกลาง 

 
วิจารณการทดลอง  

จากการศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลน เรื่องปรสิตวิทยาของสัตว พบวานักศึกษามีเจตคติที่ดี 
ทั้งนี้ บุญญลักษม (2555) พบวาความสัมพันธระหวางทัศนคติของคุณลักษณะของวิชาชีพครูมีผลตอเจตคติของนักศึกษา 
ถึงแมวาคาเฉลี่ยจะแสดงวานักศึกษามีเจตคติท่ีดี นอกจากนี้  ธานินทร (2547) พบวาปจจัยจากตัวผู สอนสงผลตอเจตคติ 
โดยเฉพาะเทคนิคในการถายทอดความรู และบงกช (2552) อางในทัศนาวลัย (2558) พบวาเจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดาน
การตรงตอเวลาของนักศึกษา มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตอความสำเร็จทางการเรียน จากการศึกษาครั้งนี้เมื่อสังเกตจะพบวา
คาเฉลี่ยเจตคติ มีคาคะแนนคอนไปทางคาต่ำของชวงคะแนนในระดับเจตคติที่ดี โดยเฉพาะในขอ 7. บทเรียนออนไลน เรื่อง
ปรสิตวิทยาของสัตวเปนวิชาที่ตองใชสมองมาก พบวานักศึกษาเกือบทั้งหมดมีคาคะแนนคอนไปทางคาสูง หมายความวา
นักศึกษามีเจตคติคอนไปในทางที ่ไมดี ซึ ่งคาดวามีสาเหตุมาจากตองมีการจดจำรายละเอียดดานชีววิทยาของปรสิต
คอนขางมาก สำหรับความคิดเห็นจากคำถามปลายเปด มีดังนี้ 1) เนื้อหามีความยากและมีปริมาณมาก ทำใหตองจดจำเนื้อหา
มาก เชน ชื่อปรสิตที่เปนภาษาละติน และตองจดจำชื่อโฮสตกึ่งกลางและโฮสตสุดทาย 2) เนื้อหามีความสับสน ทำความเขาใจ
ไดยาก โดยเฉพาะการจำแนกชนิดของปรสิต 3) อาจารยผูสอนควรจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ ควรเนนเนื้อหาวิชาใหมี
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ความเหมาะสมกับนักศึกษาโดยสอนเนนเฉพาะเนื้อหาที่มีประโยชนตอนักศึกษา 4) อาจารยผูสอนควรมีวิดีทัศนใหนักศึกษา
รับชมบาง 5) อาจารยผูสอนควรจัดใหมีทัศนศึกษานอกสถานท่ี หรือนำนักศึกษาไปนอกสถานท่ีในบางครั้ง 
 

สรุปผลการทดลอง  
จากการศึกษาเจตคติของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนออนไลน เรื่องปรสิตวิทยาของสัตว พบวานักศึกษามีคาเฉลี่ยเจตคติ

จากแบบสอบถามทั้งหมด 14 ขอ คิดเปน 3.72 คะแนน แสดงวานักศึกษามีเจตคติที่ดี ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนแนวทาง
สำคัญที่สามารถใหอาจารยผูสอนนำไปใชในการพัฒนาบทเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อใหการเรียนการสอนได
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางเต็มที่ แตอยางไรก็ตามพบวาอุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่ง คือ รายวิชา 710 331 สุขภาพและสุขอนามัย
สัตว เปนรายวิชาท่ีมีการบรรยายเพียงอยางเดียว ดังนั้นการปรับปรุงแกไขหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร ครั้งถัดไป จำเปนตองจัดใหมีปฏิบัติการดวย 
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การพยายามกระทำความผิด: กรณีการลาสัตวตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 
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 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1 หมู 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี            
ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 

*ผูรับผิดชอบบทความ, อีเมล: surawatch@gmail.com  
 

บทคัดยอ  

 
ประเทศไทยประสบกับปญหาการคาสัตวปา ทั้งนี้มีการลักลอบลาสัตวปา จึงทำใหมีอัตราการลดลงของสัตวปาเร็ว

กวาอัตราการเพิ่มประชากรของสัตวปา ซึ่งผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสงผลกระทบเปนลูกโซตอระบบนิเวศวิทยา 
จึงไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย โดยตราพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2562 ขึ้นเพ่ือใชเปนมาตรการในการ
ควบคุมการลาสัตวปาและคุมครองสัตวปา ผลการวิจัยพบวากฎหมายยังขาดความครอบคลุมและชัดเจนของบทกฎหมาย โดย
ไมปรากฎบทบัญญัติความผิดฐานพยายามลาสัตว จึงไมอาจถือไดวาเปนบทบาทหนาที่ของกฎหมายฉบับนี้ ที่มีเจตนารมณเพ่ือ
การปองกันการลาสัตวปา ดังนั้นควรแกไขปรับปรุงใหมีบทบัญญัติความผิดฐานพยายามกระทำความผิดในพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2562 
 
คำสำคัญ: การพยายามกระทำความผิด การลาสัตว การสงวนและคุมครองสัตวปา
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Abstract  

 
Thailand has a problem of wildlife hunting for illegal trade. So, there is a faster rate of decline than 

the rate of population increases of wild animals. Then affecting natural resources and having a chain effect 
on the ecological systems. Thailand has enacted the act on wild animal conservation and protection B.E. 
2562 (2019) to serve as a legal measure of controlling wildlife hunting and protection. The results of the 
study found that the act was not comprehensive and unclear. There no offence provisions for criminal 
attempts to wild animal hunting. Therefore, it may not be regarded as the duty of this law with the intention 
to prevent hunting wild animals. It is necessary to amend the provisions for attempted offences under the 
wild animal conservation and protection B.E. 2562 (2019). 

 
Keywords: Criminal Attempts, Animal Hunting, Wild Animal Reservation and Protection  
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บทนำ  
 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ โดยมีพื้นที่ปาจำนวนมาก เนื่องจากสัตวปาจำเปนตอง
มีพ้ืนท่ีอยูอาศัย ดังนั้นประเทศไทยจึงเปนแหลงท่ีมีสัตวปาชุกชุม ตอมาสัตวปาจำนวนมากถูกลาอยางรวดเร็ว เนื่องจากมนุษยมี
การพัฒนาเครื่องมือในการลาสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับจำนวนประชากรมีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงมีการ
ขยายพ้ืนท่ีเกษตรเพ่ิมขึ้น โดยการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมท่ีเคยเปนแหลงอาหารและท่ีอยูอาศัยของสัตวปา สงผลใหสัตวปาหลายชนิด
ลดจำนวนลงอยางรวดเร็ว และบางชนิดตองสูญพันธุไป ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการรักษาชางปา ร.ศ.119 บังคับใชต้ังแต 
พ.ศ. 2443 แตอยางไรก็ตามกฎหมายนี้มุงหมายเฉพาะการอนุรักษชางปาเพียงชนิดเดียว ตอมาไดมีพระราชบัญญัติสำหรับ
รักษาชางปา พระพุทธศักราช 2464 ขึ ้นมาบังคับใชแทน ตอมามีการกอตั ้งนิยมไพรสมาคมขึ ้นในป พ.ศ. 2493 ซึ ่งมี
วัตถุประสงคในการรณรงคเพื่อรักษาชีวิตสัตวปาทุกรูปแบบ โดยไดจัดทำดานสิ่งพิมพที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตวปาขึ้น เพ่ือ
เปนการประชาสัมพันธ ประเทศไทยมีการพัฒนาทางกฎหมายเรื่อยมา จึงกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2503 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2503 ทั้งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 เปนตนมา โดยในป 
พ.ศ. 2504 กรมปาไมจึงไดตั้งหมวดสงวนและคุมครองสัตวปาขึ้นในสังกัดกองบำรุง ใหมีหนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสงวน
และคุมครองสัตวปาเปนการเฉพาะ ตอมากฎหมายฉบับดังกลาวไดมีการแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 228 เม่ือ
ป พ.ศ. 2515  

เนื่องจากประเทศไทยไดลงนามในความตกลงระหวางประเทศในการรวมมือกันเพื่อการสงวนและคุมครองสัตวปา
ทองถิ่น ดังนั้นเพื่อเปนการปรับปรุงใหมาตรการสงวนและคุมครองสัตวปาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตกลง
ระหวางประเทศ จึงไดมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา โดยตราพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535 ขึ้นมาบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 กุมภาพันธุ พ.ศ.2535 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. 2503  โดยกฎหมายดังกลาวมุงเนนใหเกิดการคุมครอง ปองกันรักษาสัตวปา และแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา โดยแบง
สัตวปาออกเปน 2 ประเภท คือ สัตวปาสงวน และสัตวปาคุมครอง (สำนักอนุรักษสัตวปา, 2549) ในปจุบันประเทศไทยมีการ
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา โดยมีการตราพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 
ขึ้นมาบังคับใช โดยมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 
28 มาตรา 33 มาตรา 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้มีเจตนารมณเพื่อใหการสงวน อนุรักษ 
คุมครอง และบำรุงรักษาเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา และการบริหารจัดการสัตวปา ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีดังกลาวใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและย่ังยืน ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  

ปจจุบันของประเทศไทยพบวามีการแอบลักลอบลาสัตวปาอยางมาก อาทิเชน ขาวการลาเสือดำ หรือ ขาวการลาหมี
ขอในจังหวัดกาญจนบุรี เปนตน (รัตติยาและธนวัฒ, 2562) ทั้งนี้ขอมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 มีสถิติคดีเกี่ยวกับ
การคาสัตวปาพบวาในป พ.ศ. 2561 มีจำนวน 565 คดี สามารถตรวจยึดสัตวปาของกลางไดจำนวน 7,318 ตัว และตรวจยึด
ซากสัตวปาได 1,521 ซาก โดยมีจำนวนคดีเพิ ่มขึ ้นจากป พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวน 554 คดี (สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2562) การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 ในประเด็นการพยายามลาสัตว และเพ่ือ
ศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการลาสัตว 
 

อุปกรณและวิธีการ  

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยศึกษาสภาพขอเท็จจริงของพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 เฉพาะประเด็นการพยายาม
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ลาสัตว โดยสืบคนตำราเอกสารทางกฎหมาย (Doctrinal Legal Research) เพื่อทำการเปรียบเทียบ วิเคราะห ตีความหมาย
และใหความหมายในรูปแบบของการอธิบายโดยการอานและจับประเด็น เชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี และหาขอสรุปเพื่อนำไปสู
ขอเสนอการปรับปรุงกฎหมาย (Legislative purpose) 

 

ผลการทดลอง  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.25541 ใหความหมายของคำวา “ลา” ใน (2) วา “ก. เท่ียวติดตามหา (เพ่ือ
จับ ฆา หรือเพื่อการกีฬา เปนตน) เชน ลาสัตว ตำรวจลาผูราย, โดยปริยายหมายความวา เที่ยวแสวงหาในลักษณะคลายคลึง
เชนนั้น เชน ลาเมืองขึ้น ลาผูหญิง” ทั้งนี้ไมปรากฏศัพทคำวา “ลาสัตว” เปนการเฉพาะ เมื่อพิจารณา Longman Dictionary 
of Contemporary English2 พบวาไดใหความหมายของคำวา “hunting” วา “chasing and killing animals for food or 
sport” ซึ่งหมายความวา “การไลตอนและฆาสัตวเพื่อเปนอาหารหรือเปนกีฬา” สำหรับพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ.2535 ในมาตรา 4 ไดกำหนดความหมายของคำวา “ลา” หมายความวา เก็บ ดัก จับ ยิง ฆา หรือทำอันตรายดวย
ประการอ่ืนใดแกสัตวปาท่ีไมมีเจาของและอยูเปนอิสระ และหมายความรวมถึง การไล การตอน การเรียก หรือการลอเพ่ือการ
กระทำดังกลาวดวย ทั้งนี้บทบัญญัติการหามลาสัตวปา ปรากฎในหมวด 3 การลา การเพาะพันธุ การครอบครอง และการคา
ซ่ึงสัตวปาซากของสัตวปาและผลิตภัณฑท่ีทำจากซากของสัตวปา ซ่ึงไดบัญญัติไวในมาตรา 16 หามมิใหผูใดลา หรือพยายามลา
สัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง เวนแตเปนการกระทำโดยทางราชการที่ไดรับยกเวนตามมาตรา 263 สวนพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2562 ในมาตรา 4 ยังคงกำหนดความหมายของคำวา “ลา” ไวคงเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลง
บทบัญญัติแตประการใด โดยคงหลักการตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 ทั้งนี้มีการเพิ่มเติมการ
กระทำอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลาไวในบทบัญญัติหงมาตรานี้ สำหรับบทบัญญัติการหามลาสัตวปา ปรากฏในสวนที่ 2 การ
คุมครองสัตวปา ซ่ึงไดบัญญัติไวมาตรา 12 หามมิใหผูใดลาสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง ซ่ึงจะเห็นไดวาไมปรากฎถอยคำท่ี
บัญญัติวา “พยายามลา” อีก  

เมื่อพิจารณาคำวา “พยายามลา” ยอมหมายความถึง “ลา” ที่อยูในวาระลงมือกระทำแลว ถือวาเปนการกระทำ
ใกลชิดการกระทำผิดสำเร็จ แมวาความผิดจะสำเร็จหรือไมก็ตาม ซึ่งเปนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 80 บัญญัติไววา “ผูใดลงมือกระทำความผิดแตกระทำไปไมตลอด หรือกระทำไปตลอดแลวแตการกระทำนั้นไม
บรรลุผล ผูนั้นพยายามกระทำความผิด ผูใดพยายามกระทำความผิด ผูนั้นตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่กฎหมาย
กำหนดไวสำหรับความผิดนั้น” เมื่อยอมกลับไปพิจารณามาตรา 16 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 
นั้น ถือวาการพยายามลาสัตวนั้นมีความผิดเชนเดียวกับความผิดสำเร็จ เนื่องจากไดบัญญัติไวเปนการแนชัดวาการพยายามลา
นั้น เปนการหามกระทำการที่ชัดแจง แมวาแนวคิดเบื้องหลังเกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยทั่วไปนั้น กฎหมายอาญาจะยังไม
ลงโทษ แตจะลงโทษก็ตอเมื่อความผิดนั้นสำเร็จ แตเมื่อกฎหมายบัญญัติใหการพยายามกระทำความผิดเปนการตองหาม
กระทำการ จึงถือวาการพยายามกระทำความผิดนั้นยอมถูกตองโทษ ถาไดมีการกระทำในวาระขั้นพยายามกระทำนั้นตามหลัก
ความใกลชิดตอผล (Proximity Rule) ทั้งท่ีกระทำไปไมตลอดและกระทำไปตลอดแลว แตไมบรรลุผล ซึ่งกรณีนี้ผูกระทำได
กระทำการทุกอยางครบถวนที่เชื่อวาเปนเหตุใหเกิดผลอันเปนความผิดสำเร็จไดแลว แตเมื่อพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ.2562 ถอดถอนถอยคำวา “พยายามลา” ออกจากบทบัญญัติ จึงสงผลใหการพยายามกระทำความผิดนั้นไมเปน

 
1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. https://dictionary.orst.go.th/ 
2 Longman Dictionary of Contemporary English. https://www.ldoceonline.com/ 
3 มาตรา 26 บทบัญญัติมาตรา 16 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 21 และมาตรา 23 มิใหใชบังคับแกการกระทำเพื่อประโยชนในการสำรวจ 
การศึกษาและวิจัยทางวิชาการ การคุมครองสัตวปา การเพาะพันธุ หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะ ซึ่งกระทำโดยทางราชการ และโดยไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี และตองปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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ความผิดวาระขั้นการทำความผิดสำเร็จ นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ยังไมปรากฎบทบัญญัติหามมิใหผูใดยิงสัตวปา
ในเวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยขึ้น ซ่ึงปรากฏในมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
2535 เพราะการลาสัตวปาในเวลากลางคืนนั้น มีผลตอพิสัยในการมองเห็น ซึ่งอาจเปนอันตรายไดโดยงาย นอกจากนี้เทากับ
เปนการอนุญาตใหลาสัตวปาไดทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน ทั้งท่ีพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 
บัญญัติหามลาสัตวในเวลากลางคืนโดยไมมีขอยกเวนวาผูกระทำนั้นจะไดรับใบอนุญาตหรือไมก็ตาม 

เม่ือพิจารณาบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2562 บัญญัติไวในมาตรา 89 ผูใดฝา
ฝนมาตรา 12 ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถึงแมจะมีระวางสูงกวา 
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 ที่มีระวางโทษจำคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำท้ัง
ปรับก็ตาม แตการไมมีบทบัญัติหามการกระทำวาระขั้นพยายามกระทำความผิด อาจเปนเหตุใหการบังคับใชกฎหมายไมเปนไป
ดวยความเรียบรอย 

 
วิจารณการทดลอง  

จากผลการศึกษาการพยายามกระทำความผิด กรณีการลาสัตวตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 
โดยเมื่อพิเคราะหคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4737/2545 ไดวินิจฉัยวาการเก็บหรือทำอันตรายดวยประการใด ๆ แกสัตวปา
คุมครอง ยอมเปนการกระทำโดยเจตนาที่จะลาสัตวปาคุมครองและเปนความผิดสำเร็จ เมื่อจำเลยเก็บหรือทำอันตรายแกสัตว
ปาคุมครอง และเม่ือพิเคราะหคำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 227/2551 ไดวินิจฉัยวาจำเลยกับพวกท่ีหลบหนีรวมกันลาสัตวปาในเขต
รักษาพันธุสัตวปาภูเขียว โดยการเคาะไมไลตอนสัตวปาเพื่อใหพวกของจำเลยที่ดักซุมรออยูใชอาวุธปนยิงลาสัตวปาดังกลาวซ่ึง
ดำรงชีพอยูภายในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว และตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 มาตรา 4 ใหคำนิยาม
ของคำวา "ลา" หมายความวา เก็บ ดัก จับ ยิงฆา หรือทำอันตรายดวยประการอื่นใดแกสัตวปาที่ไมมีเจาของและอยูเปนอิสระ 
และหมายความรวมถึงการไล การตอน การเรียก หรือการลอเพื่อการกระทำดังกลาวดวย ดังนั้นการเคาะไมไลตอนสัตวปาจึง
อยูในความหมายของคำวา "ลา" ตามคำนิยาม ดังกลาว การกระทำของจำเลยจึงเปนการกระทำที่ครบองคประกอบของ
ความผิดและเปนความผิดสำเร็จฐานลาสัตวปาตามฟอง พบวาทั้งสองคำพิพากษาศาลฎีกาแสดงใหทราบวาการกระทำโดย
เจตนาที่จะลาสัตวปามีความผิดฐานลาสัตวปา แตสภาพความเปนจริงจากสถานการณการลักลอบลาสัตวปาในประเทศไทย 
พบวายังมีการฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวกับการสงวนและคุมครองสัตวปาอยู และมีการกระทำในขัน้ตระเตรียมกระทาํความผิด 

เช่น  ตัด โคน แผวถาง เผา หรือทําลายตนไม หรือขุดดิน หรือปลอยสัตวที่ใชในการลาสัตว หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ ลำน้ำ ลำ
หวย หรือลักลอบเขาในในเขตรักษาพันธุสัตวปา หรือพกพาอาวุธและอุปกรณลาสัตวเขาไปในปา ซึ่งนาเชื่อไดวามีเจตนาราย
แอบแฝง หากรอใหบุคคลหรือกลุมบุคคลกระทำความผิดสำเร็จกอน ยอมแสดงวาความเสียหายตอสัตวปาไดเกิดขึ้นแลว จึงไม
อาจถือไดวาเปนหนาท่ีของกฎหมายเพ่ือการปองกันการลาสัตวปา  

 

สรุปผลการทดลอง  
การท่ีพระราชบัญญัติสงวนและคุ มครองสัตวปา พ.ศ.2562 ไดถอดความผิดฐานพยายามลาสัตวปาออกจาก

บทบัญญัติ จึงสงผลใหการพยายามกระทำความผิดนั้นไมเปนความผิด สงผลใหการกระทำอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตที่อาจจะ
กระทำอันตรายตอสัตวปาตั้งแตขั้นตระเตรียมการ ทั้งนี้ยังกอใหเกิดชองวางในการตีความในบางกรณี ซึ่งทำใหไมสามารถเอา
ผิดกับผูกระทำได จึงควรแกไขถอยคำโดยการเพิ่มความผิดฐานพยายามลาสัตวปาไวในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ.2562 ตามที่เคบบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 โดยเปนการคง
บทลงโทษทางอาญาเอาไว เพื่อใหผูกระทำก็ยังคงตองรับโทษสำหรับการกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้เพื่อคงเจตนารณของ
กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพ่ือการปองกันสัตวปาไดอยางสมบูรณ 
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บทคัดยอ  

 
ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 เปนกฎหมายเพื่อกํากับดูแลและ

สงเสริมการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหสอดคลองกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานของสากล เพ่ือคุมครอง
ชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการของประเทศ ตลอดจนสงเสริมนักวิจัยใหมีผลงานอันเปนท่ี
ยอมรับของนานาประเทศ ผลการศึกษาพบวากฎหมายยังขาดความชัดเจน โดยเฉพาะกลไกการใชมาตรการบังคับทางปกครอง
ท่ียังไมสามารถนำไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
กฎหมายและตรากฎหมายลำดับรอง เพื่อใหมีนิติวิธีเฉพาะของกฎหมายฉบับนี้ และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการใชมาตรการ
บังคับทางปกครองย่ิงขึ้น 

 
คำสำคัญ: สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มาตรการบังคับทางปกครอง คำสั่งทางปกครอง
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Abstract  

 
Thailand has enacted the Animal for Scientific Purposes Act B.E.2558 (2015). It is expedient to have 

a Thai law for supervision and promotion of procedures on animals for scientific purposes in harmony with 
universal ethics and standard for protecting animal life and welfare, promoting national academic progress, 
as well as promoting researchers to have universally recognized achievement. According to the study, it 
was found that the applications of the Animal for Scientific Purposes Act B.E.2558 (2015) is still were not 
effective as expected because of the unclearness, especially the mechanisms of administrative measures 
that cannot be implemented to achieve the objectives of the law. It is suggested to amend the Animal for 
Scientific Purposes Act B.E.2558 (2015) regarding the administrative enforcement and legislate subordinate 
laws to derive specific legal practices for this law.  
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บทนำ  
 การบังคับทางปกครอง คือ มาตรการตาง ๆ ที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐดำเนินการเพื่อใหคำสั่ง
ทางปกครองบรรลุผล ดังนั ้นวัตถุประสงคของการบังคับทางปกครองจึงเปนไปเพื ่อใหคำสั ่งทางปกครองบรรลุผลตาม
เจตนารมณท่ีกฎหมายกำหนด (ชำนาญ, 2549) และ ณรงคฤทธิ์ (2556) กลาววาการบังคับทางปกครองเปนมาตรการท่ีองคกร
ฝายปกครองใชเพื่อทำใหผู รับคำสั่งทางปกครองยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง ซึ่งจะมีผลทำใหวัตถุประสงคของ
กฎหมายในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมและความมั่นคงของประเทศไดรับการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและ
กอใหเกิดผลไดจริง ทั้งนี้ กมลชัย (2539) กลาววากฎหมายปกครองที่ใหอํานาจเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจออกคําสั่ง ออก
ใบอนุญาต หรือใชมาตรการทางปกครองใด ๆ ก็เพื่อใหวัตถุประสงคของการตรากฎหมายนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค โดยทั่วไป
แลวการที่เจาหนาที่ฝายปกครองจะใชมาตรการใด ๆ กับประชาชนในลักษณะการบังคับการตาง ๆ นั้น เจาหนาที่ฝายปกครอง
จะตองออกนิติกรรมทางปกครอง ใหประชาชนผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายไดทราบลวงหนากอน หากผูรับนิติกรรมทาง
ปกครองไมเห็นดวยหรือมีขอโตแยงคัดคาน ก็ชอบท่ีจะโตแยงคัดคานตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดไวตอไปได แตถาไมใชสิทธิ
ดังกลาวภายในกําหนดเวลา เจาหนาที่ฝายปกครองก็ชอบที่จะใชมาตรการตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนดไวใหบังคับการใหบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเจตนารมณแหงกฎหมายนั้น ๆ ตอไป อยางไรก็ตามการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 นั้น มีดวยกันสองมาตรการ คือ การบังคับทางปกครองตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให
ชำระเงิน ตามมาตรา 57 และการบังคับทางปกครองตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดใหกระทำหรือละเวนกระทำ ตามมาตรา 
58 (มนัสชนก, 2554)  

ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื ่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558 และมีผลบังคับใช 180 วันหลังประกาศ โดยมีเหตุผลแนบทายพระราชบัญญัติความวา 
“ปจจุบันเปนที่ยอมรับโดยสากลวาการเลี้ยงและการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อการสรางองคความรู
ใหม การฝกทักษะและเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยและสัตว อยางไรก็ดี หากใหมีการนําสัตวมาเลี้ยงหรือใชเพื่องาน
ทางวิทยาศาสตรโดยไมมีการควบคุมการเลี้ยงและการใชสัตวใหถูกตองตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณในการดําเนินการตอ
สัตวแลว อาจทําใหสัตวตองเจ็บปวด ทรมาน หรือเสียชีวิตโดยไมจําเปน ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพของผลผลิตหรือ
ผลงานทางวิทยาศาสตร และเกิดผลเสียตอชีวิตของมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอมตอไปได จึงสมควรมีกฎหมายเพื่อกํากับดูแล
และสงเสริมการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของประเทศไทยใหสอดคลองกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐาน
ของสากล เพ่ือคุมครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตวสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการของประเทศ ตลอดจนสงเสริมนักวิจัยให
มีผลงานอันเปนที่ยอมรับของนานาประเทศตอไป” ทั้งนี้ประดน (2559) อธิบายวาสัตวทดลองลอง หมายถึง สัตวกระดูกสัน
หลังทุกชนิดยยกเวนคน และสัตวไมมีกระดูกสันหลังบางชนิด ที ่มีการเลี ้ยงหรือการนำมาใชเพื ่องานทางวิทยาศาสตร 
พระราชบัญญัติสัตวทดลอง 3

4 จึงมีบทบาทควบคุมงานอะไรก็ตามที่มีการนำสัตวทดลองมาใชทั้งในแงของงานวิจัย งานทดสอบ 
งานผลิตชีววัตถุ งานสอน หรืองานดัดแปลงพันธุกรรม ใหผูทำงานกับสัตวทดลองปฏิบัติตอสัตวดวยความเมตตา ดูแลสัตวใหมี
สุขภาพดี ไมติดเชื้อ หรือหากจำเปนตองฆาใหตายก็ตองทำดวยวิธีสากลที่กำหนดไว เพื่อใหสัตวทรมานนอยที่สุด ซึ่งจะเห็นได
วากฎหมายฉบับนี้มุงเนนบังคับบุคคลที่มีความประสงคใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร รวมถึงบังคับใชกับองคกรที่เกี่ยวของ
อีกดวย ทั้งนี้พระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 ยังมีความไมชัดเจนในการนำการบังคับทางปกครองมา
ใชปฏิบัติ ทั ้งยังการขาดกฎหมายรอง ซึ ่งทำใหเกิดสภาพปญหาการใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยตรง อีกท้ัง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25625 ไดบัญญัติไวในมาตรา 5 ใหเพิ่มความในหมวด 2/1 การ

 
4 หมายถึง พระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ.2558 
5 แกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
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บังคับทางปกครอง ทั้งนี้ในมาตรา 63/1 บัญญัติวาการบังคับทางปกครองไมใชบังคับกับหนวยงานของรัฐดวยกัน เวนแตจะมี
กฎหมายกำหนดไวเปนอยางอื่น สงผลใหเกิดความไมชัดเจนในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษามาตรการบังคับทางปกครองของกฎหมายวาดวยสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรขางตน 
 

อุปกรณและวิธีการ  

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยศึกษาสภาพขอเท็จจริงของพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 เฉพาะประเด็นการบังคับใชมาตรการบังคับทางปกครอง โดยสืบคน
ตำราเอกสารทางกฎหมาย (Doctrinal Legal Research) เพื่อทำการเปรียบเทียบ วิเคราะห ตีความหมายและใหความหมาย
ในรูปแบบของการอธิบายโดยการอานและจับประเด็น เชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี และหาขอสรุปเพ่ือนำไปสูขอเสนอการปรับปรุง
กฎหมาย (Legislative purpose) 

 

ผลการทดลอง  

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 พบวาไดมีการบัญญัติมาตรการบังคับทาง
ปกครองไวใน หมวด 5 มาตรการทางปกครอง ประกอบดวย 2 มาตรา ไดแก มาตรา 396 และมาตรา 407 โดยทั้งสองมาตรา
ใหเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองบังคับผูรับผิดชอบสถานที่ดำเนินการและผูรับ
ใบอนุญาตใหดำเนินการตามคำสั่งทางปกครองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว เมื่อพิเคราะหถึงผูรับผิดชอบ
สถานท่ีดำเนินการ พระราชบัญญัติฉบับนี้ใหนิยามไวในมาตรา 3 วา “ผูรับผิดชอบสถานที่ดำเนินการ” หมายความวา เจาของ
หรือผูมีอำนาจควบคุมดูแลสถานที่ดำเนินการ ดังตอไปนี้ (1) ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานซึ่งมีอำนาจปกครองสถานท่ี
ดำเนินการในกรณีสถานที่ดำเนินการเปนของหนวยงานของรัฐ (2) อธิการบดี ผูอำนวยการ หรือผูซึ่งมีตำแหนงเทียบเทาท่ี
เรียกชื่ออยางอื่นในกรณีสถานที่ดำเนินการเปนสถานศึกษา (3) เจาของหรือผูครอบครอง ในกรณีสถานที่ดำเนินการเปนของ
เอกชนซึ ่งไมใชสถานศึกษา ในมาตราเดียวกันนี ้ “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใชหรือผลิตสัตวเพื ่องานทาง
วิทยาศาสตร แลวแตกรณี สำหรับประการหลังนี้มีความชัดเจนถึงผูรับใบอนุญาตวาหมายถึง ผูใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
และผูผลิตสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร แตสำหรับประการแรก มีปญหาท่ีตองตีความวา (1) หมายถึงผูบังคับบัญชาระดับใดใน
หนวยงานของรัฐ เปนอธิบดี หรือผูอำนวยการสวนงานที่มีการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร หรือหัวหนาสวนราชการอ่ืน 
เมื่อพิจารณา (2) ถาเปนสถาบันอุดมศึกษา “ผูรับผิดชอบสถานที่ดำเนินการ” เปนอธิการบดี ในขณะที่กรณีสถานที่ดำเนินการ
เปนสถานศึกษาเปนผูอำนวยการ ซึ่งมีประเด็นปญหาวาในสถาบันอุดมศึกษานั้น มีหลากหลายคณะวิชา มีคณะวิชาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ดังนั้นควรกำหนดใหคณบดีของแตละคณะวิชาเปน
ผูรับผิดชอบสถานที่ดำเนินการ ทั้งนี้เปนความจำเปนตองกำหนดบุคคลใหชัดเจนสำหรับการใชมาตรการบังคับทางปกครอง 

 
6 มาตรา 39  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับผิดชอบสถานที่ดำเนินการไมปฏิบัติตามมาตรา 23 หรือมาตรา 26 หรือสถานที่ดำเนินการไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กำหนดไวในมาตรา 22 หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 22 (1) และ (2) หรือผูกำกับดูแลสถานที่ดำเนินการไมปฏิบัติตาม
มาตรา 24 ใหเลขาธิการมีอำนาจสั่งใหผูรับผิดชอบสถานที่ดำเนินการแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กำหนดไว 

ในกรณีที่ผูรับผิดชอบสถานที่ดำเนินการไมปฏิบัติตามคำสั่งของเลขาธิการตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหเลขาธิการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจสั่งใหระงับการดำเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรภายในสถานที่ดำเนินการดังกลาวจนกวาจะมีการ
แกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว 
7 มาตรา 40  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามมาตรา 31 ใหเลขาธิการมีอำนาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดังกลาวแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคำสั่งของเลขาธิการตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควรใหเลขาธิการมีอำนาจสั่งใหระงับการ
ดำเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรจนกวาจะมีการแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว 
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และเมื่อพิจารณา (3) พบวามีปญหาในการตีความในกรณีสถานที่ดำเนินการเปนของเอกชนซึ่งไมใชสถานศึกษานั้นเปนนิติ
บุคคลตามกฎหมายเอกชน ซึ่งเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก หางหุนสวนที่จด
ทะเบียนแลว ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ หางหุนสวนสามัญ และหางหุนสวนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม มูลนิธิที่ไดจด
ทะเบียนแลว รวมถึงนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น เชน บริษัทมหาชน โดยมีประเด็นที่ตองพิจารณาความเปนเจาของ 
ซึ่งควรกำหนดเพิ่มใหผูแทนนิติบุคคลหรือตัวแทนนิติบุคคลใหเปนผูรับผิดชอบสถานที่ดำเนินการดวย นอกจากนี้ยังมีปญหาท่ี
ตองพิจารณาอีกประการ คือ ผูครอบครอง ซ่ึงตองพิจารณาถึงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือกรณีท่ีถือวาเปนการครอบครอง
แทนกัน ที่ยังคงไมชัดเจน ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองกับบุคคลไดอยางชัดเจน จึงตองมีการปรับปรุง
แกไขกฎหมายวาดวยสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ถึงแมวาปจจุบันปรากฏวายังไมมีการนำมาตรการทางปกครองมาใชบังคับก็
ตาม ถึงแมวาพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 ใหอำนาจพนักงานเจาหนาท่ีตามหมวด 4 ในการเขาไป
ในสถานที่ดำเนินการ คนสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ รวมทั้งมีอำนาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐาน สัตว หรือวัตถุใด ๆ 
ก็ตาม และใหอำนาจตามมาตรา 39 สั่งใหผูรับผิดชอบสถานที่ดำเนินการแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว ในกรณีที่ผูรับผิดชอบสถานที่ดำเนินการไมปฏิบัติตามคำสั่งโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหมีอำนาจ
สั่งใหระงับการดำเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรภายในสถานที่ดำเนินการได สำหรับมาตรา 40 มีอำนาจดุจเดียวกัน
กับมาตรา 39 โดยใชบังคับกับผูรับใบอนุญาต ซึ่งเมื่อพิจารณาคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 (1) ไดใหคำนิยาม “คำสั่งทางปกครอง” หมายความวาไวการใชอำนาจตามกฎหมายของ
เจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอ
สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การ
วินิจฉัยอุทธรณ การรับรองและการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ และมาตรา 5 (2) การอื่นที่กำหนดใน
กฎกระทรวง แตปรากฏวาขณะนี้ยังไมมีการตรากฎหมายลำดับรองมาบังคับใช ทำใหยังไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวได 
 

วิจารณการทดลอง 

คำสั่งทางปกครองเปนรูปแบบหนึ่งของมาตรการทางปกครองที่นำมาใช ซึ่งตองพิจารณาดานการใชดุลพินิจ ดาน
เนื้อหา ดานผลกระทบ ทั้งนี้การบังคับทางปกครอง สามารถแบงแยกออกเปนสองประการ ประการแรก ไดแก คำสั่งทาง
ปกครองที่ใหสิทธิประโยชน เชน การอนุมัติ ออกใบอนุญาต เปนตน ประการที่สอง ไดแก คำสั่งทางปกครองที่ตองมีการบงัคับ
การใหเปนไปตามคำสั่งทางปกครอง เนื่องจากมีการฝาฝนไมปฏิบัติตามเนื้อหาของคำสั่งทางปกครอง การใชมาตรการบังคับ
ทางปกครองโดยวิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาด ในบางครั้งอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองผิดพลาด โดยยึด
ทรัพยสินของบุคคลอื่น ซึ่งมิใชทรัพยสินของผูถูกบังคับตามคำสั่งทางปกครอง เปนเหตุใหเจาของทรัพยสินที่แทจริงรองขัด
ทรัพยได หรือกรณีมีผูรองขอกันสวน หรือมีผูรองขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ หรือมีบุคคลผูมีสวนไดเสียตาง ๆ จึงเกิดปญหาวาจะ
รองขอกับศาลใด มีนิติวิธีในการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายอยางไร ซ่ึงถือไดวาเปนปญหาอุปสรรคในการท่ีจะดำเนินการ
ตามมาตรการทางปกครอง ดังนั้นจึงตองมีการบัญญัตินิยามผูถูกบังคับตามคำสั่งทางปกครองใหชัดเจน นอกจากนี้เนื่องจากการ
เลี้ยง การผลิต หรือการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรนั้นเปนการดำเนินการกับสิ่งมีชีวิต ดังนั้นการใชมาตรการทางปกครอง
จึงมีความยุงยาก อาทิเชน การสั่งใหระงับการดำเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรภายในสถานที่ดำเนินการ แตยังคง
ตองมีกิจกรรมในการเลี้ยงสัตว ใหอาหาร ใหน้ำ จัดการสิ่งขับถาย ฯลฯ ซ่ึงไมสามารถระงับหรือหยุดดำเนินการได ซ่ึงกอใหเกิด
ความสับสนในการใชดุลพินิจวาตองหยุดเลี้ยงโดยสิ้นเชิงหรือไม หรือการเลี้ยงสัตวตอไปเปนการฝาฝนคำสั่งทางปกครองหรือไม 
สำหรับกรณีแรก หากหยุดเลี้ยงก็มีผลกระทบตอสัตวได ทำใหสัตวทุกขทรมานโดยไมจำเปน ซึ่งก็ขัดตอเจตนารณของกฎหมาย 
เมื่อเปรียบเทียบกับกนกวรรณ (2563) ที่ศึกษาปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง ตาม
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กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พบวาพบปญหาในลักษณะเดียวกันกับมาตรการทางปกครองของกฎหมายวาดวย
สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรดังที่กลาวมาขางตน กลาวคือในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชมาตรการบังคับทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 นั้น ยังไมสามารถนำมาปรับใชในทางปฏิบัติไดเทาที่ควร จึงตอง
บัญญัติใหมีนิติวิธีเฉพาะของกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น 

 

สรุปผลการทดลอง  
พระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 ไดบัญญัติใหสามารถใชมาตรการทางปกครองได แตในทาง

ปฏิบัติเกี ่ยวกับการใชมาตรการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยสัตวเพื ่องานทางวิทยาศาสตร ยังไมสามารถปฏิบัติได 
เนื่องจากปญหาความไมชัดเจนในบุคคลที่จะใชมาตรการทางปกครอง อีกทั้งปญหาการขาดกฎหมายลำดับรองวาดวยการใช
มาตรการทางปกครอง ซึ่งทำใหเกิดสภาพปญหาการใชมาตรการทางปกครอง ตลอดจนปญหาอันเกิดจากการขาดหนวยงาน
และเจาหนาท่ีซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญในการใชมาตรการทางปกครองโดยตรง กฎหมายวาดวยสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
จึงควรบัญญัติหลักเกณฑ (Code of practice) หรือออกระเบียบ (Regulation) เกี่ยวกับมาตรการทางปกครองใหชัดเจน 
เพื ่อใหการบังคับใชมาตรการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพสมดัง
เจตนารมณของกฎหมายดังกลาว 
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การพัฒนาเทคนคิการตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางติดตอในไก จากเนื้อเยื่อที่แชในฟอรมาลนิและฝงดวย

พาราฟนโดยเทคนคิ in situ hybridization 
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บทคัดยอ  

 
โรคโลหิตจางติดตอในไก เกิดจากเชื้อ Chicken Anemia Virus (CAV) โดยในการวินิจฉัยทำไดโดยการเพาะแยกเชื้อ การ

ตรวจภูมิคุมกัน การตรวจหาเชื้อหรือวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) โดยสำหรับวิธีการทางอิมมูโนพยาธิวิทยานั้นทำไดโดย
เทคนิคอิมมูโนฮีสโตเคมิสตรี จากการใชตัวอยางเปนตัวอยางชิ้นเนื้อดองฟอรมาลิน หากแตวิธีนี้มีขอเสียคือในตัวอยางที่มีการเก็บดอง
นานจะทำใหเกิดผลลบลวงในการตรวจเชื้อไดจากปฏิกิริยา cross-linking จากการทำปฏิกิริยาของฟอรมาลินกับโปรตีนในตัวอยาง
เนื้อเยื่อ อีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำไดคือ in situ hybridization (ISH) เพื่อลดขอจำกัดดังกลาว ดังนั้นการศึกษานี้ที่ใชเทคนิค ISH เพ่ือ
ตรวจลำดับสายนิวคลิโอไทดของเชื้อไดถูกพัฒนาขึ้น โดยตัวอยางเนื้อเย่ือดองฟอรมาลินมาม ไทมัส และ bursa of Fabricius ท้ังสิ้น 10 
ตัวอยาง ตัวอยางลบ 3 ตัวอยาง ตัวอยางบวก 7 ตัวอยางจากวิธี PCR นำมาตรวจดูการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาและ ISH โดยใน
ขั้นตอนการเตรียม probe สำหรับ ISH นั้น ทำโดยการสกัดจาก CAV วัคซีน  สายพันธุ Del-Ros โดยเพิ่มจำนวนในตำแหนง VP1 VP2 
และ VP3 และ tag ดวย biotin ดวยวิธี PCR ที่มีความยาวขนาด 1,519 เบสแพร ผลการศึกษาพบวามีการเปลี่ยนแปลงทางรอยโรคทาง
จุลพยาธิวิทยาโดยความเสื่อมและมีเนื้อตายของ lymphoid cells ทีตอมไทมัส มีการทำลายของเซลลเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวท่ี
ไขกระดูก ผล ISH พบวา probe จากวัคซีนดังกลาวนั้นสามารถตรวจพบลำดับสายนิวคลิโอไทดในตอมไทมัสที่ตำแหนงเซลลเม็ดเลือด
ขาว และไขกระดูกที่เซลลสรางเม็ดเลือด โดยไมพบในตัวอยางควบคุมลบ ดังนั้น probe ที่ผลิตจากตำแหนง vp1 vp2 และ vp3 จาก
วัคซีน มีความสามารถในการใชเปนเครื่องมือในการวินิจฉัยโรค CIA ในตัวอยางเนื้อเย่ือดองฟอรมาลินได 

  
คำสำคัญ: โรคโลหิตจางติดตอในไก ตัวอยางเนื้อเย่ือดองฟอรมาลิน วิธี ISH 
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Abstract  

 

Chicken Infectious Anemia (CIA) is an important disease caused by Chicken Anemia Virus (CAV).  Diagnosis of 
CIA are  viral isolation, specific antibodies response, viral antigen or viral nucleic acids. The detection of CAV antigen 
using immunohistochemistry (IHC) is generally performed on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissues. However, 
prolonged storage in formalin was identified to be a limiting factor for the successful detection of antigen because of 
the cross-linking activity of formalin. Therefore, in situ hybridization technique (ISH), as a method to detect specific 
nucleotides in FFPE samples, has been developed to be a reliable test for detecting the virus in the tissues. Seven 
CAV positive and 3 CAV negative samples, previously detected by PCR and fixed in 10% neutral buffered formalin, 
were selected for this study. Histopathology examination was carried out. For hybridization probe used in this study, 
1519 bp of nucleotide sequences encoding VP1, VP2 and VP3 from CAV vaccine, Del-Ros strain were amplified and 
tagged with biotin. The biotinylated probe for hybridizing specific targets in FFPE tissues including thymus, bone marrow 
and bursa of Fabricius. For the results, all positive cases showed degeneration and necrosis of lymphoid cells in thymus. 
Severe depletion of both erythrocytic and granulocytic series were observed in bone marrow. The ISH using biotinylated 
probes produced from VP1, VP2, and VP3 in CAEV vaccine were successfully developed to detect specific nucleic acid in 
lymphoid cells of thymus and haemocytoblasts of bone marrow. The signals were not found in CAV negative samples 
and negative controls. Therefore, ISH method using biotinylated probes produced from VP1, VP2, and VP3 in CAV 
vaccine can be used for diagnosis of CIA on FFPE tissues.  
 
Keywords: Chicken anemia virus (CAV), formalin-fixed paraffin-embedded tissue (FFPE), in situ 
hybridization (ISH) 
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Introduction 

Chicken Infectious Anemia (CIA) is an important disease caused by chicken anemia virus (CAV). CAV 
is a small DNA virus with a circular, single negative - stranded genome and classified in the family 
Circoviridae, genus Gyrovirus (McNulty, 1991). The virus causes aplastic anemia, generalized lymphoid 
atrophy and increase mortality rate after infection of young chickens (Chettle et al., 1989). Infection of older 
birds results in subclinical disease and immunosuppression. CAV can be transmitted by both horizontal and 
vertical routes. Vertical spread through hatched chickens is considered to be the most important 
(Rosenberger and Cloud, 1998). 

Diagnosis of CIA can be made by virus isolation, specific antibodies response, viral antigen or viral 
nucleic acids. However, the isolation of the virus is laborious and time consuming. Serology such as ELISA 
is the preferred method for detecting antibodies to CAV, but it could not distinguish between infection and 
vaccination (reference?). The detection of CAV antigen using immunohistochemistry (IHC) is generally 
performed on formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) tissues. However, prolonged storage in formalin was 
identified to be a limiting factor for the successful detection of antigen because of the cross-linking activity 
of formalin (Miller et al., 2005).  

Mostegl and colleagues (2011) reported that the detection of agents after prolonged formalin 
fixation could be enhanced by using in situ hybridization (ISH). ISH is a powerful tool in diagnostic method 
as it combines molecular technique with traditional histopathological examination allowing to detect 
nucleic acid of pathogens within microscopic lesions. Generally, CAV genome is composed of 3 open reading 
frames (ORFs) which are responsible for the synthesis of 3 viral proteins including VP1, VP2 and VP3. VP1 
gene encodes capsid protein. VP1 and VP2 genes together are used to determine the antigenic characteristic 
of the virus. VP3  gene is reported to be only detectable in virus-infected cells and is the indication of 
apoptosis in the target cells (Noteborn and Koch, 1995). Additionally, Allan and colleagues (1 9 93 )  found 
that double-stranded DNA probe in ISH application could identify the pathogen in FFPE tissues. 

The present study described the development of ISH using biotinylated probes produced from 
VP1, VP2, and VP3 encoding region from CAEV vaccine strain for the detection of CAV nucleic acid in FFPE 
tissues. The objective aims at bringing this technique for CIA diagnosis so as to be an alternative method to 
identify the pathogen.  

 
Materials and Methods 

Specimens 

Seven positive cases (all had been previously diagnosed as CIA by Polymerase chain reaction or 
PCR) and 3 negative cases (all had been found to be CIA negative by PCR) were selected for present study. 
The positive cases were from 2-3 weeks old chickens, demonstrating depressed, inappetite, weakness, pale 
and intramuscular hemorrhage, approximately 3% mortality rate, distinct thymus, and bursa of Fabricius 
atrophy, pale bone and mild yellowish bone marrow. Negative controls were carried out on positive cases 
without probe. 
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Histopathology 

Samples of the thymus, bursa of Fabricius and femur were collected and normally fixed in 10% 
neutral buffered formalin. Femurs were split longitudinally to expose the bone marrow. After fixation, 
femurs were decalcified with 5% formic acid for 2 weeks. Then, all fixed tissues were dehydrated and 
embedded in paraffin wax. Next, they are sectioned, and stained with Hematoxylin and Eosin (H&E). Finally, 
histopathological examination was carried out. 
Amplification of target sequence  

DNA was extracted from CIA vaccine (Del-ros strain) using commercially available extraction kit 
(QIAGEN®, Germany) under the manufacturer instructions. The PCR assay was performed in the 
Thermocycler (Bio-Rad® ) using primers followed by Noteborn and colleagues (1991): CAV_F 5'-TCG CAC TAT 
CGA ATT CCG AGT G-3' and CAV_R 5'-GGC TGA AGG ATC CCT CAT TC-3' to amplify 1519 bp. The reaction 
was performed in a final volume of 50 µl containing 5 µl 10x Ex Taq Buffer, 4 µl dNTP, 0.5 µl of each Primer, 
0.5 µl of TaKaRa Ex Taq, 34.5 µl of distill water and 5 µl template. The amplification was performed under 
the following conditions: one cycle of initial denaturation step at 94°c for 2 min, followed by 30 cycles of 
94°c for 30 sec, 55°c for 30 sec, and 72°c for 2min representing denaturation, annealing, and extension steps 
respectively. Final extension step at 72°c for 10min. The amplified products were analyzed using 1% agarose, 
stained by fluorescent dye (Novel Juice, China), visualized under ultraviolet light.  
Generation of biotinylated probe 

For biotinylated probe, the amplification reaction used the same reaction as mentioned above 
except biotin PCR labeling core kit (Jena Bioscience, Germany) was utilized to add biotin-16-dUTP in the 
amplification product. 20 µl of total reaction, 2 µl of 10x PCR labeling buffer, 2µl of biotin PCR labeling mix, 
1 µl of CAV_F and CAV_R primers (10µM), 5µl of template DNA, 0.5 µl of Taq Pol (1unit) 8.5 of PCR-grade 
water. The amplicon was performed electrophoresis and stained as similar manner, except the product was 
purified (Wizard® DNA Clean-Up System, Promeca®, USA) before use. 
In situ hybridization 

All tissue samples were fixed in 10% neutral buffered formalin. The tissue samples were paraffin 
embedded, cut, and put on SuperFrost Plus slides (Gerhard Menzel, Braunschweig, Germany), warm in 60°C 
for 30 min. Deparaffinization and rehydration was performed in a series of alcohols. Proteinase K (Dako, 
ready to use, Agilent, US) was applied to facilitate probe access. 0.3% methanol was used to get rid of 
peroxidase. The tissue sections were prehybridized with 1X hybridization buffer (Enzo®, Enzo life 
sciences,USA) and biotinylated probe 500 ng/slide at 95°C for 10 min. Then the slides were denatured and 
hybridized at 42°C for 16 hr. After performing stringency washes in saline sodium citrate buffer (3M NaCl in 
0.3M sodium citrate, pH 7.0) in decreasing concentration at 42°C, the sections were blocked with 3% normal 
horse serum before performing detection step by streptavidin-HRP (Dako®, Agilent, USA) and biotin (Dako®, 
Agilent, USA) . Finally, 200 microliter DAB chromogen (3,3’-Diaminobenzidine) (Bio-Rad®, Bio-Rad, USA)was 
added. The slides were then counter stained with haematoxylin and mounted with aqueous mounting 
medium.  

https://www.used-line.com/general-lab/microplate/biorad-mycycler/item-10191539
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Results 

Microscopic examination 

         In this study, histopathology examination of all positive cases showed generalised lymphoid atrophy 
with degeneration and necrosis of lymphoid cells in thymus. Thymus revealed the less demarcation 
between cortex and medulla with characteristics of lymphoid depletions as shown in Fig. 2A. The starry-sky 
patterns were also observed in medullar area with vacuolization of reticular cells. For these findings, it 
strongly supports the effect of CAV as a primary cause of immunodeficiency that enhance secondary 
infection in infected chickens (Adair, 2000). Bone marrow was fatty and showed a significant reduced of 
cellular density. Severe depletion of both erythrocytic and granulocytic series were observed, corresponding 
to the anemic birds. In addition, mild degree of atrophy in bursa of Fabricius was observed. All negative 
cases showed non-specific lesions. The results of this study showed that specific lesions in thymus and 
bone marrow might be important evidences of CAV infection. 
Probe Preparation and CAV detection using ISH technique 

From Fig. 1, analysis of PCR amplified DNA extracted from the CAE vaccine indicated DNA bands of 
gene encoding VP1, VP2, and VP3 with a correct size as expected in 1,519 bp which confirmed the positive 
amplification as shown in Lane 1.  In addition, the prospective biotinylated probe contained the same size 
of all VP genes was shown in lane 2. Once hybridization of probe to the target in infected cells was occurred. 
Subsequent antibody labeling steps will generate signals for the localization of CAV. The signals were found 
in thymus and bone marrow but not found in bursa of Fabricius.  All positive samples revealed scatter 
signals of brown pigments. In thymus, there were 30% of the positive signals compared with all area of the 
tissue. The signals were found randomly in lymphoid cells significantly in cortex areas with less in medullar 
areas as shown in Fig. 2B and 2E, respectively. In bone marrow, the main positive signals were stained in 
nucleolus and nuclear membrane of hemocytoblasts as shown in Fig. 2C and 2F. These results directly 
proved that the CAV is responsible for hemocytoblast destruction in bone marrow resulted in severe 
depletion of erythroid, myeloid cells, and produced anemia. 
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Figure 1: Agarose gel electrophoresis of PCR product amplifying gene encoding VP1, VP2, and VP3 of CAE 
vaccine. Lane M: marker with 1 kb base pairs. Lane 1: positive control. Lane 2: biotinylated probe. 

Lane 3, 4: negative control. 
 

 
 
 

    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 2: Chicken’s thymus from a positive case showed the less demarcation between cortex and 
medulla with characteristics of lymphoid depletions (20X), (A); positive staining brown-precipitated color) 

in lymphoid cells in cortical area in thymus (40X), (B); positive staining (brown-precipitated color) in 
nucleolus and nuclear membrane of hemocytoblasts in bone marrow (40X), (C): negative control of 
experiment with no signals in bone marrow (40X), (D); positive staining (brown-precipitated color) in 

lymphoid cells in medullar area of thymus (40X) (E); random positive signals (brown-precipitated color) in 
hemocytoblast of bone marrow (40X), (F). 
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Discussion 

 We successfully develop ISH method for diagnosis of CIA on FFPE tissues using biotinylated probes 
produced from VP1, VP2, and VP3 in CAV vaccine. Such findings increased the usefulness of ISH for CAV 
detection and identification because it is not only can display the distribution and the localization of this 
genomic CAV in specific cells of target tissues, but it also provides details of histopathology to understanding 
disease simultaneously.   

Before we performed ISH, we observed the lesions under the microscope.  The two main target 
organs affected by CAV in this study were thymus and bone marrow. This result was supported by the 
report of Allan and colleagues (1993) which found the same lesions in these organs in experimentally 
infected chicks. However, there has no significant change in bursa of Fabicious which were consistent with 
previous studies that bursa of Fabricius was not susceptible to CAV infection (Goryo et al., 1989). 

 The probe is approximately 1,500 bps. Our biotinylated probe used in this study was designed to 
be complementary to the viral genomic including VP1, VP2, and VP3 encoding genes. In previous studies, 
the biotinylated probes used for detection of CAV nucleic acid by ISH had been demonstrated (Allan et al., 
1993; Nielsen et al., 1995). However, those reports used biotinylated probe generated by random priming 
of nick translation.  Thus, our probe has the advantage over random priming probe in terms of specificity 
to nucleic acid of interest when performing ISH. 

For ISH, we found positive staining in thymus, bone marrow, but the signals are absent in bursa of 
Fabricius. In thymus, findings indicated that CAV is responsible for the destruction of lymphoid cells in 
thymus. A previous study reported lymphoid depletion and the presence of CAV in CD4+ and CD8+ T cells 
in thymus cortex by IHC (Haridy et al., 2012). Although we did not perform IHC to confirm CD4+ or CD8+ T 
cells in necrotic lymphoid cells in this study, it was possible that immunosuppression in CAV infection 
occurred as a result of reduction of cellular immunity. In bone marrow, hemocytoblasts were affected by 
CAV. The two main target organs affected by CAV in this study were thymus and bone marrow. This result 
was supported by the report of Allan and colleagues (1993) which found the same lesions in these organs 
in experimentally infected chicks.  

Recently ISH is unique amongst molecular analysis in providing for the accurate microscopic 
localization of genes within fixed cells (Warford, 2016). It has the advantage over PCR because cross 
contamination and false positive are eliminated. Although ISH developed in this study was performed on 
FFPE tissues, use of the probe with this method described here can be applied for the detection of CAV 
nucleic acid in other fixed tissues. As CD4+ and CD8+ T cells are present in peripheral blood and spleen 
Sender and colleagues (1997) successfully developed ISH on fixed blood smear for detection of CAV in 
broiler breeder flocks that were probably the source of infection in broiler flocks. It made ISH become a 
powerful tool for diagnosis not only in dead but also in live chickens at a farm level. However, a compromise 
between the optimal cell fixation and the accessibility of nucleic acid must always be reached to 
accomplish this method. 
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Conclusion 
ISH using probes prepared from VP 1, VP 2, and VP 3 CAEV vaccine can be used to diagnose CIA in 

tissue samples. It can confirm infection due to their ability to localize target DNA in tissues. This method 
eliminates limitation false positive result in PCR due to cross contamination.  
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ความสัมพันธระหวาง 24-bp indel ของยีนโปรแลคตินกับลักษณะการใหผลผลิตในไกโรดไทย 
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บทคัดยอ 

 
กรมปศุสัตวนำเขาไกพันธุโรดไอสแลนดเรดจากประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตประมาณป พ.ศ. 2498 ทำการเลี้ยงและ

ปรับปรุงพันธุ ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวปก จนไดเปนไกโรดไทย ไกพันธุโรดไอสแลนดเรดเปนไกกึ่งเนื้อกึ่งไขท่ีใหทั้งไขและ
เนื้อไดดี การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทำการยีโนไทปงเครื่องหมายพันธุกรรมท่ีสัมพันธกับลักษณะการใหไขดวยเทคนิค PCR 
ในยีนโปรแลคตินในฝูงผสมพันธุไกโรดไทยของศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวปก ทำการบันทึกขอมูลสมรรถนะการผลิตและเก็บ
ตัวอยางเลือด สกัดจีโนมิกดีเอ็นเอจากตัวอยางเลือดดวยวิธีการใชตัวทำละลายอินทรีย ทำการกำหนดยีโนไทปของ 24-bp 
indel ของยีนโปรแลคตินในไกโรดไทยดวยเทคนิคพีซีอารจำนวน 30 ตัวอยาง พบวามีความถี่อัลลีล In และ Del เทากับ 3.3% 
และ 96.7% ตามลำดับ การเพิ่มความถี่อัลลีลของยีนโปรแลคตินในฝูงอาจจะเปนแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงลักษณะการให
ไขในไกโรดไทย   

 

คำสำคัญ: ไกโรดไทย 24-bp indel ยีนโปรแลคติน ลักษณะการใหผลผลิต 
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Abstract 

 
Rhode Island Red (RIR) chickens were imported from USA to Thailand in 1955. It was kept and 

developed by the Poultry Research and Development Center, Department of Livestock Development, 
located in Kabinburi district, Prachinburi province, Thailand. RIR is a dual purpose breed that excellent in 
both meat and egg productions. The aim of this study was to apply genotyping techniques in selection of 
economically important traits of RIR. The breeding stock was raised at the Poultry Research and 
Development Center. Productive performances were recorded, and blood samples were collected in EDTA 
tubes. Genomic DNA was extracted using organic extraction method. The 24-bp indel markers were 
genotyped and analyzed. Thirty samples were successfully genotyped and the allele frequencies of In and 
Del were 3.3% and 96.7%, respectively. The genotyping results will be applied in the breeding stock in 
order to increase productive performances. 

 
Keywords: Thai Rhode, 24-bp indel, Prolactin gene, Production traits 
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บทนำ 

ไกพันธุโรดไอสแลนดเรด (Rhode Island Red, RIR) เปนไกกึ่งเนื้อกึ่งไขที่ไดรับการพัฒนาพันธุที่รัฐ Rhode Island 
และ Massachusetts ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไกโรดไอสแลนดเรดเกิดจากการผสมระหวางไกพันธุโคชิน (Cochin) ไกพันธุ
มาเลย (Red Malay Game) และไกพ้ืนเมืองของอเมริกา ไกโรดไอสแลนดเรดไดรับการรับรองพันธุจาก American Standard 
of Perfection ในป ค.ศ. 1905 ลักษณะประจำพันธุของไกโรดไอสแลนดเรดคือ มีผิวหนังสีเหลือง ตุมหูสีแดง นิสัยนิ่งไมตกใจ
งาย และใหไขสีน้ำตาล นอกจากนี้ยังถึงวัยเจริญพันธุเร็ว ไมมีนิสัยการฟกไข (Cole, 1966) กรมปศุสัตวนำไกพันธุโรดไอส
แลนดเรดเขามาเลี้ยงในประเทศไทย ตั้งแตประมาณป พ.ศ. 2492 โดยฝูงไกที่เลี้ยงของกรมปศุสัตว เปนฝูงที่เลี้ยงและรักษา
พันธุมานานกวา 50 ป จนถือไดวาเปนไกโรดไทย ไกโรดไทยเปนไกทวิประสงคที่สามารถใหเนื้อและไขไดดี สามารถใหไขได
สูงสุด 241 ฟอง/ป นอกจากนี้ไกโรดไทยมีน้ำหนักตัวเมื่อใหไขฟองแรก 1,930 กรัม อายุเมื่อใหไขฟองแรกที่ 172 วัน น้ำหนัก
ไขฟองแรก 36 กรัม และมีน้ำหนักไขเฉลี่ย 55 กรัม ลักษณะประจำพันธุไกโรดไทยคือ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง ปลายของขน
สรอยคอ ปก และหาง มีสีดำ แขง และปาก สีเหลือง ใบหนา สีแดง หงอนจักร (สำนักพัฒนาพันธุสัตว, 2558) 

ลักษณะการใหไขเปนลักษณะเศรษฐกิจท่ีสำคัญท้ังในไกเนื้อและไกไข การปรับปรุงลักษณะการใหไขสามารถทำไดท้ัง
การปรับปรุงสิ่งแวดลอม และการปรับปรุงพันธุกรรม การปรับปรุงพันธุดวยวิธีการคัดเลือกและการผสมพันธุ ทำใหไดไกที่มี
ประสิทธิภาพสูงในลักษณะที่มีคาอัตราพันธุกรรมสูง ดังจะเห็นไดจากสมรรถนะการผลิตของไกพันธุตาง ๆ ที่เลี้ยงกันอยูใน
ปจจุบัน อยางไรก็ตามลักษณะที่มีคาอัตราพันธุกรรมต่ำ ลักษณะที่ถูกจำกัดโดยเพศ และลักษณะที่แสดงออกในชวงหลังของ
ชีวิตสัตว ไมสามารถทำไดอยางรวดเร็วดวยวิธีการปรับปรุงพันธุแบบมาตรฐาน ผลจากความกาวหนาทางดานยีนเทคโนโลยี ทำ
ใหสามารถศึกษาในระดับพันธุกรรมในสัตวได (มนตชัย และ ยุพิน,  2551; ศุภมิตร และคณะ, 2553; Mekchay et al., 2006) 
ในสัตวปกมีการประยุกตใชเทคนิคทางดานยีนในการศึกษาวิวัฒนาการของสัตวปก ความหลากหลายทางพันธุกรรมในไกโดยใช
เครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลต (เฉลิมชัย, 2546; Dorji et al., 2011) และการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะ
เศรษฐกิจกับเครื่องหมายดีเอ็นเอ (Marker-trait association analysis) (Emara and Kim, 2003; Dekkers, 2004; Burt, 
2005) 

ยีนโปรแลคติน (Prolactin, PRL) เปนรหัสพันธุกรรมของกรดอะมิโนตั้งตนสำหรับฮอรโมนโปรแลคติน มีตำแหนงบน
โครโมโซมหมายเลข 2 ของไกตำแหน ง  58 ,571 ,228 -  58 ,577 ,382 (NC_006089.5; Gallus gallus:GRCg6a 
(GCF_000002315.5)) ประกอบดวยเบสจำนวน 6,155 คูเบส (NCBI Genome Data Viewer, 2020) เม่ือทำการถอดรหัสจะ
ได mRNA ขนาด 964 คูเบส และแปลรหัสไดกรดอะมิโนจำนวน 229 กรดอะมิโน (NP_990797.2) โครงสรางของยีนโปรแล
คตินประกอบดวย 5 เอ็กซอน และ 4 อินทรอน ฮอรโมนโปรแลคตินเปนโปรตีนฮอรโมนที่มีหนาที่เกี ่ยวกับการสืบพันธุ 
พฤติกรรม และการเจริญเติบโต (Jiang et al., 2005; Cui et al., 2006; Wada et al., 2008; Rahman et al., 2014) ใน
ไก พบว  า โปรแลคต ินควบค ุมพฤต ิกรรมการฟ กไข   ( Jiang et al., 2005) พบความหลายร ูปแบบชน ิดอ ินเดล 
( Insertion/Deletion) ในสวนโปรโมเตอรของยีนโปรแลคตินโดยมีเบสจำนวน 24 เบส เข าไปในจีโนมที ่ตำแหนง 
chr2 :58772587 -58772586 (UCSC Genome Browser on Chicken Dec 2015 (Gallus_gallus-5 .0/galGal5 ) 
Assembly) ลำดับเบสดังกลาวคือ ACAAGAAGAGACAAGACAAGGAAG เรียกความหลายรูปแบบของดีเอ็นเอแบบนี ้วา 
Insertion (In) ในทำนองเดียวกันหากมีเบส 24 เบสดังกลาวหายไปจากจีโนมในตำแหนงดังกลาวจะเรียกความแตกตางของ
ลำดับเบสนี้วา Deletion (Del) ดังนั้นท่ีตำแหนงนี้จะมียีโนไทปท่ีเปนไปได 3 แบบคือ Insertion-Insertion (In/In) Insertion-

Deletion (In/Del) และ Deletion-Deletion (Del/Del) ในฐานขอมูล dbSNP build 147 หมายเลขอางอิงของโลคัสนี้คือ 
rs734774286 (UCSC Genome Browser, 2020) การศึกษาความหลายรูปแบบของดีเอ็นเอในยีนโปรแลคตินพบวาการ
หายไปของเบสจำนวน 24 เบส (Insertion/Deletion, Indel) ในโปรโมเตอรมีความสัมพันธกับปริมาณการใหไขและพฤติกรรม
การฟกไขในไกพ้ืนเมืองของจีน (Jiang et al., 2005; Cui et al., 2006) และเปนท่ีทราบกันดีวาระดับของโปรแลคตินในเลือด
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สัมพันธกับปริมาณการใหไข วัตถุประสงคของการทดลองนี้เพื่อทำการยีโนไทปงเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธกับลักษณะ
การใหไขดวยเทคนิค PCR ในยีนโปรแลคติน 

 
อุปกรณและวิธีการ 

สัตวทดลอง 

การจัดการสัตวทดลองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสัตวทดลองของกรมปศุสัตว (U1-07015-2560) เก็บตัวอยาง
เลือดจากฝูงผสมพันธุไกโรดไทยของศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวปกในหลอดเก็บตัวอยางเลือดที่มีสารปองกันการแข็งตัวของเลอืด 
(Vacutainer Plus K2 EDTA, Cat. No. 367856, BD, Franklin Lakes, NJ, USA) จำนวน 31 ตัว ตัวอยางเลือดเก็บในตูเย็น 
-20๐C จนกระท่ังทำการสกัดจีโนมิกดีเอ็นเอ  
การสกัดจีโนมิกดีเอ็นเอ 

สกัดจีโนมิกดีเอ็นเอจากตัวอยางเลือดไกดวยวิธีตัวทำละลายอินทรีย (Green and Sambrook, 2012) นำเลือดออก
มาจากตูแชแข็ง -20๐C ปลอยใหละลายที่อุณหภูมิหอง เติมบัฟเฟอร PBS (Cat. No. 6506, Calbiochem, Gibbstown, NJ, 
USA) เก็บเซลลเม็ดเลือดดวยการปนเหวี่ยงตกตะกอนที่ 3500 rpm นาน 10 นาที ใชไลซิสบัฟเฟอร (10 mM Tris-HCl, 25 
mM EDTA, 0.5% SDS) ในการเปดเซลล ผสมใหเขากันดี เติม RNase A (Cat. No. 19101, Qiagen, Hilden, Germany) 
ความเขมขน 25 µg/ml บมที่ 37๐C นาน 1 ชั่วโมง ปลอยใหเย็นที่อุณหภูมิหอง เติม Proteinase K (Cat. No. 70663-4, 
EMD Millipore Corp., Billerica, MA, USA) ความเขมขน 0.1 mg/ml แลวนำไปบมที่ 50 ๐C ขามคืน เติม 3 M Sodium 
acetate pH 5.5 (Cat. No. AM9740, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) ยายตัวอยางลงในหลอด MaXtract hight density 
(Cat. No. 129065, Qiagen, Hilden, Germany)  เ ต ิ ม  Phenol: Chloroform: Isoamyl Alcohol 25:24:1 (Cat. No. 
P2069-400ML, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) ผสมใหเขากันดี ปนเหวี่ยงตกตะกอนท่ี 3500 rpm นาน 5 นาที ยาย
สารละลายไปยังหลอดทดลองใหม เติม 2-propanol (Cat. No. I9516-500ML, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) ผสม
ใหเขากันดี ลางตะกอนดีเอ็นเอดวย 70 % ethanol (Ethanol for molecular biology, 1.08543.0250, Merck KGaA, 
Darmstadt, Germany) ตากตะกอนดีเอ็นเอใหแหงประมาณ 20-60 นาที ละลายดีเอ็นเอดวยบัฟเฟอรทีอี (Tris-EDTA 
buffer solution, 93283-500ML, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) บมท่ี 37๐C นาน 1-3 ชั่วโมง เก็บตัวอยางดีเอ็นเอ
ที ่ -20๐C วัดความเขมขนดีเอ็นเอดวยเครื ่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร (Nanodrop one spectrophotometer, Thermo 
Scientific) ดีเอ็นเอสามารถดูดกลืนแสงไดที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร ตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอดวยคา A260/A280 
และ A260/A230 ดีเอ็นเอที่บริสุทธิ์จะมีคา A260/A280 เทากับ 1.8 ถามีการปนเปอนของโปรตีนจะทำใหคา A260/A280 ต่ำ เกลือ
และสารประกอบอินทรียสามารถดูดกลืนแสงไดที่ความยาวคลื่น 230 นาโนเมตร ดีเอ็นเอที่ไมมีการปนเปอนของเกลือจะมีคา 
A260/A230 ≥ A260/A280 (ชวงท่ียอมรับคือ 1.5 - 1.8) ถามีการปนเปอนของเกลือหรือฟนอลจะทำใหคา A260/A230 ต่ำ  
การตรวจสอบยีโนไทป 24-bp indel 

พีซีอารเพื ่อตรวจสอบยีโนไทปของยีนโปรแลคตินในไกโรดไทยจำนวน 31 ตัวอยาง ปฏิกิริยาพีซีอาร 25 µl 
ประกอบดวย น้ำกลั่น (Nuclease-free water, Cat. No. 129114, Qiagen GmbH, Hilden, Germany) จำนวน 17.4 µl 
พีซีอารบัฟเฟอร (10X PCR buffer, 15 mM MgCl2) จำนวน 2.5 µl ดีเอ็นทีพี (dNTP mixture, 2.5 mM each) จำนวน 2 
µl ฟอรวารดไพรเมอร (10 pmoles) จำนวน 1 µl รีเวิรสไพรเมอร (10 pmoles) จำนวน 1 µl เอนไซมแทคดีเอ็นเอพอลิเมอร
เรส (TaKaRa TaqHS, 5U/µl, Cat. No. R007A, TaKaRa, Shiga, Japan) จำนวน 0.1 µl และจีโนมิกดีเอ็นเอ (100 ng/µl) 
จำนวน 1 µl ลำดับนิวคลีโอไทดเบสของไพรเมอรที่ใชคือฟอรวารดไพรเมอร 5'-GGTGGGTGAAGAGACAAGGA-3' และรีเวิรส
ไพรเมอร 5'-TGCTGAGTATGGCTGGATGT-3' (Rahman et al., 2014) สภาพของปฏิกิริยาพีซีอารประกอบดวยการแยกดี
เอ็นเอสายคูที่ 95๐C นาน 4 นาที การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมจำนวน 40 รอบที่ประกอบดวยการแยกสายดีเอ็นเอที่ 95๐C 
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นาน 30 วินาที การเบสคูสมระหวางไพรเมอรกับดีเอ็นเอตนแบบท่ี 60๐C นาน 30 วินาที และการตอสายดีเอ็นเอท่ี 72๐C นาน 
1 นาที และการตอสายดีเอ็นเอที่ 72๐C นาน 10 นาที ทำปฏิกิริยาพีซีอารดวยเครื ่อง TProfessional Thermocycler 
(Biometra GmbH, Germany) ตรวจสอบแถบดีเอ็นเอดวย 3% วุนอะการโรส (SeaKem LE Agarose, Cat. No. 50004, 
Cambrex Bio Science Rockland Inc., Rockland, ME, USA) ใน 1X TBE buffer (UltraPure 10X TBE, Cat. No. 15581-

044, Invitrogen, Grand Islands, NY, USA) ดวยเครื ่องแยกสารพันธุกรรมดวยกระแสไฟฟา Mupid eXu submarine 
electrophoresis system (Advance, Japan) ใชกระแสไฟฟา 135 โวลท นาน 25-30 นาที ถายภาพแถบดีเอ็นเอดวยเครื่อง
ถายภาพเจล WSE-5200 Printgraph 2M (ATTO, Tokyo, Japan) ดวยแหลงแสงยูวี 312nm ฟลเตอร 595nm ยอมสีดีเอ็น
เอดวยเอธิเดียมโบรไมดความเขมขน 0.5 µg/ml (Cat. No. X328, Amresco, Solon, OH, USA)    

  
ผลการทดลองและวิจารณการทดลอง 

สกัดจีโนมิกดีเอ็นเอจากเลือดไกโรดไทยดวยวิธีตัวทำละลายอินทรียจำนวน 31 ตัวอยาง ไดความเขมขนเฉลี่ย  
1,713.14 ng/µl คุณภาพของดีเอ็นเอที่สกัดไดอยูในระดับดี โดยมีคา A260/A280 เฉลี่ยเทากับ 1.81 และมีคา A260/A230 เฉลี่ย
เทากับ 2.01 ภาพท่ี 1 แสดงตัวอยางจีโนมิกดีเอ็นเอท่ีสกัดได  

 

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงการดูดกลืนแสงยูวีของตัวอยางดีเอ็นเอของไกโรดไทย 

 
กำหนดยีโนไทปของ 24-bp indel ของยีนโปรแลคตินในไกโรดไทยดวยเทคนิคพีซีอาร จากจำนวนตัวอยางทั้งหมด 

31 ตัวอยาง สามารถกำหนดยีโนไทปได 30 ตัวอยาง ในขณะที่อีก 1 ตัวอยางไมประสบความสำเร็จในการทำพีซีอาร (ไม
สามารถกำหนดยีโนไทปได) ในการทดลองนี้ไมพบยีโนไทป In/In (154/154 bp) ความถี่ของยีโนไทป In/Del (154/130 bp) 
เทากับ 6.7% และความถี่ของยีโนไทป Del/Del (130/130 bp) เทากับ 93.3% (ภาพท่ี 2) ดังนั้นในประชากรนี้มีความถี่อัลลีล 
In และ Del เทากับ 3.3% และ 96.7% ตามลำดับ   
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ภาพที่ 2 แถบดีเอ็นเอของ 24-bp indel ในยีนโปรแลคตินของไกโรดไทย 

 
ในประชากรไกโรดไทยที่ทำการศึกษาครั้งนี้มีความถี่ของอัลลีล In ต่ำ การมีความถี่อัลลีล In ที่ต่ำในไกโรดไทยนี้

สอดคลองกับรายงานในไกของจีน (Jiang et al., 2005; Cui et al., 2006) และไก Silkie fowl ของญี่ปุน (Wada et al., 
2008; Rahman et al., 2014) รวมทั้งไกของไทย (สจี และคณะ, 2555) โดยในไกของจีนพันธุ Shou-guang (71 ตัว) และ
พันธุ Beijing-you (48 ตัว) และไก Silkie (222 ตัว) มีความถี่ของอัลลีล In เทากับ 3% และ 0% ตามลำดับ (Jiang et al., 
2005) ในขณะท่ี Cui et al. (2006) พบวาไก Yangshan (30 ตัว) ไก Nongdahe (30 ตัว) และไก Taihe Silkies (27 ตัว) มี
ความถี่ของอัลลีล In เทากับ 5% 17% และ 2% ตามลำดับ ในไกของญี่ปุน Wada et al. (2008) รายงานการยีโนไทปง 24-

bp Indel ในฝูงปรับปรุงพันธุไก Silkie รุนท่ี 4 จำนวน 311 ตัว พบวามีความถี่อัลลีล In เทากับ 5% อยางไรก็ตามเม่ือสรางฝูง
ผสมพันธุระหวางยีโนไทป In/Del × In/Del ขึ้นมาแลวทำการยีโนไทปงในรุนลูกพบวาสามารถเพิ่มความถี่ของอัลลีล In ขึ้นมา
ได โดยในฝูงนี้มีความถี่อัลลีล In เทากับ 49% (Rahman et al., 2014) ในไทย สจี และคณะ (2555) รายงานวาในไกประดู
หางดำ (665 ตัว) มีความถี่อัลลีล In เทากับ 37% และในไกชี (282 ตัว) มีความถี่อัลลีล In เทากับ 9% อัลลีล In คือการมีเบส 
24 คูเบสเพิ่มขึ้นมาในตำแหนงโปรโมเตอรของยีนโปรแลคตินทำใหมีความเปนไปไดที่จะเปนตำแหนงเบสสำหรับการจับ 
(binding site) ของทรานสคริปชันแฟคเตอร ecotropic viral integration site-1 encoded factor (Evi-1) (Cui et al., 
2006) มีรายงานวาโปรตีนควบคุมการถอดรหัส Evi-1 ควบคุมการถอดรหัสของยีนหลาย ๆ ยีน โดยไปยับยั้งการถอดรหัสของ
ยีน ดังนั้นการมีเบสตำแหนงการจับของ Evi-1 ในโปรโมเตอรของยีนโปรแลคตินอาจเปนไปไดวาการแสดงออกของยีนโปรแล
คตินถูกยับย้ังโดยโปรตีน Evi-1 (Jiang et al., 2005; Cui et al., 2006) การท่ีไกไมมีอัลลีล In ทำใหการแสดงออกของยีนโปร
แลคตินเปนไปตามปกติและหลั่งฮอรโมนโปรแลคตินออกมาทำใหไกแสดงออกพฤติกรรมการฟกไขซ่ึงนำไปสูการไมใหไขในชวง
ที่ไกแสดงพฤติกรรมการฟกไข ในขณะท่ีไกพันธุเล็กฮอรนขาวซึ่งเปนไกไขที่ใหไขดกโดยใหไขมากกวา 300 ฟองตอปและไมมี
พฤติกรรมการฟกไข มีความถี่อัลลีล In เทากับ 100% (Cui et al., 2006) เนื่องจากอัลลีล In สัมพันธกับการใหไขดก ดังนั้น
กลยุทธในการเพ่ิมความถี่อัลลีล In ในประชากรไกโรดไทยอาจจะมีศักยภาพในการปรับปรุงลักษณะการใหไขในไกโรดไทย 
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สรุปผลการทดลอง 

ทำการยีโนไทปงเคร่ืองหมายพันธุกรรม 24-bp indel ของยีนโปรแลคตินที่สัมพันธกับลักษณะการใหไขดวยเทคนิค 
PCR ในไกโรดไทย พบวาในประชากรนี้มีความถี่อัลลีล In ต่ำ (3.3%) มีรายงานการวิจัยความสัมพันธระหวางอัลลีล In กับการ
ใหไขดกในไก ดังนั้นการเพ่ิมความถี่อัลลีลดังกลาวอาจจะเปนแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงลักษณะการใหไขในไกโรดไทย  
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Abstract 

Community spreading of antimicrobial resistance (AMR) organisms is an important issue in public 
health. Among AMR organisms, members of Enterobacteriaceae which resist the third generation 
cephalosporins via the expression of extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) have been shown to 
affect not only humans but animals. To address the situation of ESBL producing bacteria in household 
animals, surveillance of intestinal colonization of ESBL producing organisms in cats was performed.  Rectal 
swabs from 102 cats that visited or were treated at the small animal teaching hospital Mahanakorn 
University of Technology and nearby clinics were collected. The samples were directly tested for ESBL 
genes as well as cultured for causative organisms. A total of 45 (44.12%) cats were found colonizing with 
ESBL-producing bacteria. Among those, Escherichia coli was the most predominant species. Phenotypic 
testing of ESBL carriage by culture method detected from 43 (95.55%) cats while the direct molecular 
testing for ESBL gene (CTX-M) revealed only 34 (75.55%) cats. The ESBL colonization was found high in male 
cats. The high prevalence of ESBL carriage started from 4 months of age to over 6 years. 
 

Keywords: ESBL colonization, cats, E. coli
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Introduction 

The problem of antimicrobial resistance (AMR) has become an important issue in public health 
among developed and developing countries worldwide. (World Health Organization, 2014; Prestinaci et al., 
2015). Since 2017, Thailand has launched Thailand’s National Strategic Plan on Antimicrobial Resistance 
2017-2021 which mainly focuses on a one-health approach. In this strategic plan, the third generation 
cephalosporins resistant Escherichia coli and Klebsiella pneunomiae via expression of extended-spectrum 
beta-lactamases (ESBLs) are included as targets which are needed to be controlled along with other species 
of AMR bacteria. The ESBL producing organisms are causing infections and directly lead to high hospital 
costs, a longer length of admission, and an increased mortality rate (Cohen, 1992). These organisms also 
carry other antimicrobial-resistant genes such as aminoglycosides, a fluoroquinolone (Weill et al., 2004) 
which would limit the choices for treatment of infected patients. Therefore, the intestinal normal floras 
play an important role as a reservoir of the bacterial resistant genes and are good indicators reflecting the 
prevalence of bacterial resistance (Okeke et al., 2000; Ghorbani-Dalini et al., 2015). Studies of intestinal 
colonization of ESBL producing bacteria in a household animal including dogs and cats have shown a variety 
of percentages in different countries or regions (Franiek et al., 2012; Harada et al., 2012; Thepmanee et al. 
2018; van den Bunt, et al., 2020). However, there are limited numbers of reports in Thailand. Thus, this 
study was designed to investigate the prevalence of intestinal colonization of ESBL producing 
Enterobacterales among household cats in Bangkok, Thailand. 

 

Materials and Methods 

  

A rectal swab from 102 non-diarrheal cats visiting the small animal teaching hospital the 
Mahanakorn University of Technology and other nearby clinics from October 2017 to January 2018 were 
collected. The samples were further processed for bacterial culture and molecular detection of the CTX-

M gene at the Microbiology Laboratory, Department of Pathology, and Faculty of Medicine Ramathibodi 
Hospital. Briefly, the swabs were suspended in 500 µl of sterile distilled water. Fifty microliters of the fecal 
suspension were spread onto MacConkey agar (BBL, USA). Two antibiotics, cefotaxime (CTX) and ceftazidime 
(CAZ) were used for screening of ESBL producing strains. The discs were placed on the surface of the agar. 
The plates were incubated at 36±1oC for 18-24 hours. Any colony which grew inside the inhibition zone was 
selected and phenotypically confirmed for ESBL production by the combination discs method 
recommended by the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) guideline M100 ed. 29th (2019). All the 
suspected colonies were also tested for the CTX-M gene using the AMR direct flow chip assay. The isolates 
were identified by the MALDI-TOF mass spectrometry (Bruker, Germany). For genotypic detection of the 
CTX-M gene, the AMR Direct Flow Chip kit (Master Diagnostica, Granada, Spain) was used. For the direct 
testing from stool samples, 50 µl of the fecal suspension were diluted in 450 µl of the RNAse/DNAse-free 
distilled water (Master Diagnostica, Granada, Spain). Then 5 µl of the diluted suspension were added into 
45 µl of AMR PCR mix (Master Diagnostica, Granada, Spain). The PCR protocol was performed according to 
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the manufacturer leaflet. For the hybridization process, the PCR products were heated at 95oC for 10 mins 
followed by quickly cool down in ice for at least 2 mins. The reverse hybridization was performed on the 
AMR chip (Master Diagnostica, Granada, Spain) and the resulted were read by the automated hybriSpot 
platform (Master Diagnostica, Granada, Spain). For detection of the CTX-M gene from the bacterial colony, 
2-3 colonies were suspended into 500 µl of sterile distilled water and followed the same above protocols. 

 
Results 

A total of 45/102 (44.12%) samples were positive for ESBL detection. Of these 45 samples, the 
CTX-M gene was directly detected from 34 (75.55%) fecal samples while 43 (95.55%) were detected by the 
phenotypic method.  The details of detection rates by each technique are shown in Table 1. Fifty-one 
isolates from three species of Enterobacterales including Escherichia coli (45, 88.24%), Klebsiella 

pneumoniae (5, 9.80%) and Citrobacter freundii (1, 1.96%) were phenotypically positive for ESBL detection.   
Of these ESBL colonized cats, six were found to carry two strains of ESBL positive E. coli, and one was found 
colonizing three strains of E. coli (1 strain) and K. pneumoniae (2 strains) (data not shown). Also, all of the 
bacterial isolates from 11 cats that were negative by molecular testing from fecal samples were tested 
again with the AMR test kit. Of these 11 cats, two isolates were found positive for the CTX-M gene. 
Approximately two-thirds of the ESBL colonization was male and the high colonization rate of ESBL started 
around 4 months of age onward and the rate remained high in all age ranges. (Table 2) Also, E. coli was 
found in all age ranges while K. pneumoniae and C. freundii complex were found only from adult cats (3-

14 years). 

Table 1 Genotypic (AMR direct flow chip) and phenotypic (culture) detection rates of ESBL 

colonization in cats (n = 45) 

Detection method Number of ESBL positive (%) 

Positive by both methods 32 (71.11%) 
Positive by genotypic detection alone (directly from fecal a sample) 2 (4.44%) 
Positive by phenotypic detection alone 11 (24.44%) 
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Table 2 Distribution of ESBL positive rates by age and gender. (n = 102) 

Category Number of ESBL positive (%) 

age 

0 - 4 months (n = 9) 
>4 - 12 months (n = 29) 

>12 months – 6 years (n = 39) 
>6 years (n = 21) 
Unknown (n = 4) 

 
1 (11.11) 
15 (51.72) 
19 (48.71) 
9 (42.86) 
1 (25.00) 

sex 

Male 
Female 

 
29 (64.44) 
16 (35.56) 

 
Discussion 

The data from this study demonstrated high a carriage rate of ESBL in the cat intestine in which 
over 40% of the cats were found positive. This finding also implied the possibility of a high prevalence of 
ESBL colonizing on household cats in Bangkok. Although the data of ESBL colonization among household 
pets are limited, a study of the human carriage of resistant bacteria in the central province of Thailand 
revealed that the ESBL gene was detected approximately 75-77% from healthy adult food factory workers 
and animal farmworkers (Boonyasiri et al., 2014). The highly colonizing rate could increase the risk of 
spreading or transferring resistant bacteria between animals or even to humans or vice versa (Ewers et al., 
2010; Leite-Martins et al., 2015; van den Bunt, et al., 2020) and it could lead to a high infection rate in the 
animals (Zogg, et al. 2018). Escherichia coli has shown to be the most common one which nearly 90% of 
the ESBL-producing organisms belong to this species. This finding was rather in contrast to carbapenems 
resistant Enterobacteriaceae in which K. pneumoniae was the predominant one (Laolerd et al., 2018).  

In this study, the culture method that we modified based on the disc diffusion method has shown 
to be very effective for the detection of a fecal carrier of ESBL. Only two samples (4.44%) were undetected 
by this method. Although the molecular testing by AMR direct flow chip detected only approximately 75% 
of the cases, it is worth mentioned here that only the CTX-M gene was taken into account. The data of 
positive isolates for the SHV gene (which was included in the AMR Direct Flow Chip kit) was not counted as 
ESBL positive by molecular testing because it was unable to distinguishable between EBSL-producers and 
non-producers among SHV positive isolates. Therefore, it was likely that the detection rate by molecular 
method could be higher or perhaps equivalence to the culture method if more ESBL genes were added 
into the panel. This reflected from the negative result of molecular testing from colonies of eleven isolates 
which were positive by culture method. It suggested the existence of other ESBL genes such as SHV, VEB, 
TEM, etc.  

The high colonization rate among the ages of 4 months and above as well as nearly double 
colonization rate in male versus female cats could probably be the result of their natural behavior during 
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maturity. Nevertheless, the results of the study are only partially representative of the cats in a certain area 
of Bangkok; additional samples from various regions are required to provide a clearer picture of the situation 
of ESBL colonization among household animals in the country. 
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บทคัดยอ  

 
จุดประสงค เปรียบเทียบจำนวนเซลลโซมาติกในนมน้ำโคจากนับดวยเครื่อง Fossomatic กับการนับดวยกลอง

จุลทรรศน  
อุปกรณและวิธีการ ทำการนับเซลลโซมาติกจากน้ำนมโค 78 ตัวอยาง ดวยวิธี Fossomatic count (FC) และนับ

ดวยกลองจุลทรรศน โดยการนับดวยวิธี FC ทำการตรวจนับดวยเครื ่อง Fossomatic 6000 (Foss-Electric, HillerØd, 
เดนมารก)  สวนการนับดวยกลองจุลทรรศนทำโดยการเสมียรน้ำนมบนกระจกสไลดและยอมดวยสีเมทิลีนบลู แลวนับดวย
กลองจุลทรรศนท่ีกำลังขยาย 400 เทา 

ผลการทดลอง คาเฉลี่ยของเซลลโซมาติกที่ไดจากนับดวยวิธี FC (1,388,864 เซลล/มล.) มีความแตกตางจาก
คาเฉลี่ยของวิธีการนับดวยกลองจุลทรรศน(1,305,699 เซลล/มล.) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05) และจำนวนเซลลที่นับ
ไดจากท้ังสองวิธีมีความสัมพันธกันในระดับต่ำ (r=0.30) 

สรุปผลการทดลอง จำนวนเซลลโซมาติกจากการนับดวยวิธี FC  และ DMC มีความแตกตางกัน 
 

คำสำคัญ: เตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ การนับเซลลโซมาติก Fossomatic การตรวจดวยกลองจุลทรรศน 
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Abstract  

 
Objective To compared somatic cell counts by Fossomatic and direct microscope from cow milk 

samples. 
Materials and Methods Somatic cells from seventy-eight milk samples were determined by two 

methods, Fossomatic Count (FC) and Direct Microscopic Count (DMC). FC was performed by Fossomatic 
6000 (Foss-Electric, HillerØd, Denmark) and DMC were performed by staining milk smear with methylene 
blue and the number of cells were counted using 400 magnification under light microscope. 

Results The average number of somatic cells was statistically significant difference between FC 
(1,388,864 cells/ml) and DMC (1,305,699 cells/ml) (p<0.05) and also low correlation of FC and DMC (r=0.30). 

Conclusion The somatic cells count was significant difference between FC and DMC. 
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Introduction 

Subclinical mastitis causes economic loss, resulted from reduced milk yield, quality and also 
increased cost of treatment. Physical of milk is normal in subclinical mastitis, hence the diagnosis cannot 
be informed by milk appearance. The evaluation of increased somatic cells, mostly are white blood cells, 
is used for subclinical mastitis diagnosis (Sharma et al., 2011). In general, somatic cells greater than 400,000 
cells/ml in bulk tank milk and 200,000 cells/ml in individual milk should be considered for subclinical 
mastitis (Hillerton, 1999 and Hamed et al., 2008). 

Automated cell counters are used widely for somatic cell count due to the reliable results (Park 
et al., 2012). FC is one of the recommended somatic cell count methods by International Dairy Federation 
(IDF) (Barkema et al., 1997). In Thailand, FC is commonly used for somatic cell count in the milk analysis 
laboratories. FC is based on flouro-optical principle specific for nuclear material. The nuclear DNA is dyed 
by ethidium bromide and forms a fluorescent complex. Each cell produces an electrical pulse, which is 
amplified and recorded (Zajac et al., 2016). FC has a high accuracy and spends a short time, but it is an 
expensive machine with high maintenance cost, hence commonly situates in large scale testing laboratory, 
such as dairy milk cooperative laboratories. 

The DMC is widely used in several studies and does not need any special equipment. The DMC 
with methylene blue staining is the reference method for making a direct estimation of the cell (Zajac et 
al., 2016). The DMC may be an alternative method to counts somatic cell for small laboratories which 
Fossomatic machines are not available. The aim of the present study is to compare somatic cell count by 
Fossomatic and direct microscope from cow milk samples 

  
Material and Methods 

Milk samples 

Seventy-eight cow quarter milk samples were included in this study. The milk samples must be 
normal physical appearance and not any somatic cell screening test, i.e., California mastitis test, was 
performed. Each sample was split into two parts, 40 ml for FC and 10 ml for DMC. All samples were stored 
in icebox. 
Fossomatic Count 

The milk samples for FC were transferred to the laboratory within 12 hours after milking. FC was 
performed by Fossomatic 6000 (Foss-Electric, HillerØd, Denmark) at Dairy Farming Promotion Organization 
of Thailand laboratory, Saraburi province. 
Direct Microscopic Count 

The milk samples for DMC were placed in room temperature before used and were smeared within 
6 hours after milking. The glass slides were prepared by drawing three circles under smeared surface which 
each circle had a diameter of 10 mm, then soaked in ethyl alcohol for 5 minutes for cleaning glass slides 
and dried with clean towel. Ten microliters of milk sample were spread over the whole each circle and 
allowed to air dry. 
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Methylene blue stain was prepared by adding 0.3 grams of methylene blue in 30 ml of methyl 
alcohol and distilled water was added until total volume was 100 ml. The stain was kept away from light. 
The smear slides were fixed in absolute methanol for 2 minutes allowed to air dry, subsequently soaked 
in xylene for 5 minutes to removed milk fat. For removed residual xylene, the smear slides were soaked in 
absolute ethanol for 1 minute and rinsed gently with tap water. The smear slides were submerged in 
methylene blue stain for 2 minutes, then rinsed gently with tap water and allowed to air dry. 

For microscopic examination, the somatic cells number was determined under light microscope 
with 400 magnification. The cells which included more than half of nucleus were counted for 5 microscopic 
fields and the somatic cell number was calculated to cells/ml using working factor of 5,320. 
Statistical analysis 

Pearson correlation and pair t test were used to analyze the relationship of somatic cell counts 
between FC and DMC. 

  
Results 

The cells number which performed by FC was in the range of 514,000 - 3,137,000 cells/ml (average 
= 1,388,864 cells/ml.), whereas the cells number which performed by DMC was in the range of 537,378 - 
2,978,738 cells/ml (average =1,305,699 cells/ml.). The average somatic cell count was statistically significant 
difference between FC and DMC (p<0.05), which the average of cell number from FC was higher than DMC, 
they was also low correlation between FC and DMC (r=0.30). 

  
 

 
Figure 1: Blue stained nucleus of somatic cell was counted(A) and dye aggregation(B) must be 

excluded in DMC method. 
 

Discussion 

This current study has shown the low correlation and also significant difference of somatic cell 
number between FC and DMC. The average of somatic cells number from FC was significant higher than 
DMC, similar to the findings of Miller et al., (1986), described the large nucleus fragment may be counted 
by FC. On the other hand, this result differed from the result of Zajac et al. (2016), which more microscopic 
fields were examined in their study to get an accuracy cell count, and Hanuš et al. (2011) who consisted 
the pelleted bronopol as a cell structure preservation in their milk samples. The low magnification of 
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microscope might relate to unidentified nucleus of aggregated somatic cell, leaded to diminish the number 
of cells count. A magnification of 400 was used in this study may result in lower cell counts than FC. A 
magnification of 600 with immersion oil was recommended to examine the milk smeared. The higher 
magnification was not necessary due to time consuming (Zajac et al., 2016). Even methylene blue stain is 
a standard method of DMC, fluorescent dye may be advantage over. The examiner can focused only on 
fluorescing cell nucleus but fluorescent microscope must be used. As the relationship of somatic cell 
counts between FC and DMC was low in this study, the modification technique of DMC was required as FC 
was a standard method. 

Since somatic cell counts were used in milk payment system for quality of raw milk by dairy 
cooperatives or dairy processing companies, the counts result must be accuracy. The examiner should be 
concern about storage temperature, milk age, incubation temperature and adding preservative of milk 
sample before tests are performed, because they are effect on somatic cell counts (Biswas et al., 2016, 
Hachana et al., 2018 and Souza et al., 2012). In this study, all milk samples were storage in icebox after 
collected and not any preservative was added. After samples were carried to the Laboratory, they were 
stored in refrigerator until examined. All samples were examined within 12 hours to prevent the effect of 
cell damage. 
  

Conclusion 
The somatic cells count was significant difference between FC and DMC. As the FC is a standard 

method for somatic cell count, the DMC needs to adjust in techniques, i.e., increased magnification of 
microscope and replace methylene blue with fluorescent dye, to improve the accuracy of cell count. 
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ผลของการเสริมกรดอินทรยีในนำ้ด่ืมตอปริมาณเชื้อแบคทเีรียกอโรคในทางเดินอาหารและระดับภูมิคุมกัน

ตอโรคนิวคาสเซิลในไกเนื้อ 
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บทคัดยอ 

 
การใชสารเสริมเพื่อทดแทนการใชยาปฏิชีวนะในอาหารหรือน้ำดื่มเพื่อใหสัตวยังคงมีสุขภาพที่ดีเปนประเด็นที่ไดรับ

ความสนใจอยางมากในปจจุบัน เนื่องจากจะสงผลตอสุขภาพของผูบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวดวย กรดอินทรียจัดเปนสารเสริม
ชนิดหนึ่งซึ่งมีความปลอดภัยและไมตกคางในผลิตภัณฑจากสัตว การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเสริมกรด
อินทรียในน้ำดื่มตอปริมาณเชื้อแบคทีเรียกอโรคในทางเดินอาหารและระดับภูมิคุมกันตอโรคนิวคาสเซิลในไกเนื้อ ในการ
ทดลองใชไกเนื้อทางการคาสายพันธุ Ross 308 เพศผู อายุ 1 วัน จำนวน 256 ตัว แบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 8 ซ้ำ ซ้ำละ 
16 ตัว กลุมทดลอง ประกอบดวย กลุมที่ 1 คือ กลุมควบคุม ไกทดลองไดรับน้ำดื่มที ่ไมเสริมกรดอินทรีย และกลุมที่ 2  
ไกทดลองไดรับน้ำดื่มที่เสริมกรดอินทรียที่ระดับ 1 มิลลิลิตรตอน้ำ 1 ลิตร โดยทำการเสริมกรดอินทรียตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง ใหไกไดรับอาหารไกเนื ้อที ่ไมผสมยาปฏิชีวนะ โดยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะเล็ก (1-21 วัน) และระยะ
เจริญเติบโต (22-35 วัน) โดยวิธีการใหกินแบบเต็มท่ี (ad libitum) เมื่อไกทดลองมีอายุ 21 วัน ทำการเก็บตัวอยางไสติ่งเพ่ือ
นำไปตรวจนับจำนวนเชื ้อ Clostridium perfringens เมื ่อไกทดลองมีอายุ 21 และ 35 วัน ทำการสุมไกทดลองนำมาทำ 
cloacal swab เพื่อตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. และตรวจซีโรไทปของเชื้อที่พบ เมื่อไกทดลองมีอายุ 1, 7, 14, 21, 28 
และ 35 วัน ทำการเจาะเลือดและเก็บตัวอยางซีรั่ม เพื่อนำไปตรวจระดับแอนติบอดีไตเตอรตอโรคนิวคาสเซิล ดวยวิธียับย้ัง
การเกาะกลุมของเม็ดเลือดแดง (Hemagglutination inhibition, HI) ผลจากการศึกษาพบวากลุมควบคุมและกลุมท่ีไดรับการ
เสริมกรดอินทรียในน้ำดื่มมีปริมาณเชื้อ Clostridium perfringens ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) และท่ีอายุ 
21 วัน ตรวจพบเชื้อ Salmonella spp. ในกลุมควบคุมและกลุมท่ีไดรับการเสริมกรดอินทรียในน้ำดื่มเทากันที่ 75 เปอรเซ็นต 
ในขณะที่อายุ 35 วัน พบวากลุมท่ีไดรับการเสริมกรดอินทรียมีการตรวจพบ Salmonella spp. นอยกวากลุมควบคุม (12.5  
และ 50 เปอรเซ็นต) สำหรับระดับภูมิคุมกันตอโรคนิวคาสเซิลพบวากลุมควบคุมและกลุมที่เสริมกรดอินทรียในน้ำดื่มมีระดับ

แอนติบอดีไตเตอรตอโรคนิวคาสเซิลในแตละชวงอายุใกลเคียงกัน ผลจากการศึกษานี้จึงแสดงใหเห็นวากรดอินทรียเปนสาร
เสริมท่ีสงผลดีตอสุขภาพทางเดินอาหารของไกเนื้อ โดยสามารถชวยลดแบคทีเรียกอโรคท่ีสำคัญได 

 

คำสำคัญ: กรดอินทรีย แบคทีเรียกอโรค ระดับภูมิคุมกัน ไกเนื้อ 
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Abstract 

 
This study was conducted to determine the efficacy of organic acids supplementation through 

drinking water on pathogenic bacteria and Newcastle disease antibody titers of broiler chickens. A total of 
256, one day old, Ross 308 male broiler chicks were randomly assigned into 2 treatments with 8 replicate 
pens and 16 birds per pen. Experimental treatments consisted of 1) non-supplementation in drinking water 
as control group and 2) organic acids supplemented in drinking water at 1 ml/L entire experiment (1-35 day 
of age). Watering and feedings were given to the animals ad libitum with two commercial diet formulas for 
starter (1-21 days old) and grower (22-35 days old) periods. On day 21, the caecal contents were collected 
for determined clostridium perfringens. On day 21 and 35, cloacal swabs were analyzed for Salmonella 
spp. On day 1, 7, 14, 21, 28 and 35 birds were randomly selected for blood collection. Serum was separated 
and Newcastle disease antibody titers were then analyzed using Hemagglutination inhibition (HI) test. No 
significant difference (P>0.05) in Clostridium perfringens populations was observed among different groups. 
On day 21, 75% of salmonella recovery was found in both groups. On day 35, the salmonella recovery in 
organic acid supplemented group was lower than non-supplemented group (12.5% and 50%). Newcastle 
disease antibody titers of both groups were similar in all stages of growth. The results of this study indicated 
that organic acids supplementation could enhance gut health and reduce pathogenic bacteria in broiler 
chickens. 

 
Keywords: Organic acid, Pathogenic bacteria, Immune, Broiler 
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บทนำ 

การเสริมยาปฏิชีวนะลงในอาหารสัตวเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันโรคและสงเสริมการเจริญเติบโตนั้นมีการใชกัน
มาอยางชานานในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ โดยยาปฏิชีวนะจะไปออกฤทธิ์ในการยับยั้งหรือทำลายเชื้อแบคทีเรียกอโรคใน
ทางเดินอาหาร ลดแบคทีเรียที่สรางสารพิษในทางเดินอาหาร ทำใหสัตวมีสุขภาพและการเจริญเติบโตที่ดี อยางไรก็ตามการใช
ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตวนั้นตอมาพบวาทำใหเกิดปญหาในเรื่องการตกคางของยาในผลิตภัณฑจากสัตว และทำใหเกิดการดื้อ
ยาของเชื้อแบคทีเรียในสัตวและมนุษย ซึ่งลวนแลวแตสงผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคผลิตภัณฑจากสัตว หลายประเทศ
ท่ัวโลกจึงมีนโยบายหามเสริมยาปฏิชีวนะในอาหารสัตวโดยเด็ดขาด และหามการนำเขาผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวท่ีมีการเลี้ยงโดย
ใชยาปฏิชีวนะ (Butaye et al., 2003; Dibner and Richards, 2005; European Commission, 2005) ดวยเหตุนี้จึงตองมี
การศึกษาถึงการนำสารเสริมทางเลือกอื่นๆ มาใชทดแทน โดยสารเสริมที่นำมาใชทดแทนนั้นควรมีคุณสมบัติที่ชวยสงเสริม
สุขภาพของสัตวและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 

กรดอินทรียเปนสารเสริมในอาหารชนิดหนึ่งที่มีการใชมาเปนระยะเวลานานแลว โดยสวนใหญจะใชเปนสารชวย
รักษาคุณภาพของอาหาร (feed preservation) ตอมาไดมีการพัฒนาการใชในรูปของกรดอินทรียหลายชนิดผสมกัน เชน กรด
ฟอรมิก (formic acid) กรดโพรพิโอนิก (propionic acid) กรดฟวมาริก (fumaric acid) กรดแลคติค (lactic acid) และกรด 
บิวทิริก (butyric acid) โดยสามารถใชไดทั ้งในรูปของกรดหรือเกลือ (Mirza et al., 2016; Nguyen et al., 2020) กรด
อินทรียมีกลไกการทำงานที่ชวยสงเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตของสัตวโดยการปรับสภาพความเปนกรด-ดางของ
กระเพาะอาหารใหเหมาะสมกับการทำงานของเอนไซมในกระเพาะ ลดคาความเปนกรด-ดางในลำไส และสามารถผานผนัง
เซลลของแบคทีเรียเขาไปได ทำใหสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียกอโรค นอกจากนี้ยังพบวากรดอินทรีย
สามารถชวยกระตุ นการตอบสนองทางภูมิคุ มกันทั ้งแบบจำเพาะ (specific immunity) และไมจำเพาะ (non-specific 
immunity) ในสัตวปก (Ahsan et al., 2016; Khan and Iqbal, 2016; Pearlin et al., 2020) การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค
เพื ่อศ ึกษาผลของการเสริมกรดอินทรียในรูปของกรดอินทรีย รวมโดยการเสริมลงในน้ำดื ่มตอสุขภาพของไกเนื้อ 
โดยการวัดปริมาณเชื้อแบคทีเรียกอโรคในทางเดินอาหารและระดับภูมิคุมกันตอโรคนิวคาสเซิล 

 
อุปกรณและวิธีการ 

สัตวทดลองและการจัดการเลี้ยงดู 

ใชไกเนื้อทางการคาสายพันธุ Ross 308 เพศผู อายุ 1 วัน จำนวน 256 ตัว แบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 8 ซ้ำ  
ซ้ำละ 16 ตัว กลุมทดลอง ประกอบดวย กลุมที่ 1 คือ กลุมควบคุม ไกทดลองไดรับน้ำดื่มที่ไมเสริมกรดอินทรีย และกลุมที่ 2  
ไกทดลองไดรับน้ำดื่มที่เสริมกรดอินทรีย (กรดฟอรมิก 116 มิลลิลิตร/ลิตร, กรดโพรพิโอนิก 117 มิลลิลิตร/ลิตร, กรดแลคติค 
40 มิลลิลิตร/ลิตร, กรดฟวมาริก 50 มิลลิลิตร/ลิตร และโซเดียมบิวทีเรต 117 มิลลิลิตร/ลิตร) ที่ระดับ 1 มิลลิลิตรตอน้ำ 1 
ลิตร ตลอดระยะเวลาการทดลอง 

เลี้ยงไกทดลองในโรงเรือนระบบปดที่ควบคุมสภาพแวดลอมดวยระบบระเหยไอเย็นจากน้ำ (evaporative cooling 
system) โดยมีพื้นที่ในการเลี้ยง 0.1 ตารางเมตรตอตัว ใหไกไดรับอาหารไกเนื้อไมผสมยาปฏิชีวนะ โดยแบงออกเปน 2 ระยะ 
คือ ระยะเล็ก (1-21 วัน) และระยะเจริญเติบโต (22-35 วัน) โดยวิธีการใหกินแบบเต็มท่ี (ad libitum) และใหไกไดรับน้ำด่ืม
ตามกลุมทดลองตลอดเวลาดวยภาชนะใหน้ำแบบกระปุกพลาสติก มีการทำความสะอาดภาชนะใหน้ำและเปลี่ยนน้ำวันละ 2 ครั้ง  
ไกทดลองทุกตัวจะไดรับการทำวัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease; ND) และโรคหลอดลมอักเสบ (infectious 
bronchitis; IB) ที่อายุ 1 วัน จากโรงฟก และทำซ้ำอีกครั้งเมื่ออายุ 14 วัน ที่โรงเรือนทดลอง ทำการสังเกตสุขภาพของไก
ทดลองทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง ในชวงเชาและเย็น 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119311952#bib20
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การบันทึกขอมูลและการเก็บตัวอยาง 

ปริมาณเชื้อแบคทีเรียกอโรคในทางเดินอาหาร 

เม่ือไกทดลองมีอายุ 21 วัน ทำการสุมไกทดลองจำนวน 2 ตัวตอซ้ำ ทำใหไกตายอยางสงบ และเก็บตัวอยางไสต่ิงเพ่ือ
นำไปตรวจนับจำนวนเชื้อ Clostridium perfringens ตามวิธีการของ ISO 7937:2004  

เมื่อไกทดลองมีอายุ 21 และ 35 วัน ทำการสุมไกทดลองจำนวน 2 ตัวตอซ้ำ นำมาทำ cloacal swab เพื่อตรวจหา
เชื้อ Salmonella spp. (พบ/ไมพบเชื้อ) ตามวิธีการของ ISO 6579-1:2017 และตรวจซีโรไทปของเชื้อ Salmonella spp. ท่ี
พบโดยวิธี Serum Agglutination 
ระดับภูมิคุมกันตอโรคนิวคาสเซิล  

เมื ่อไกทดลองมีอายุ 1, 7, 14, 21, 28 และ 35 วัน ทำการเจาะเลือดไกทดลองจำนวน 2 ตัวตอซ้ำ ปริมาตร  
1 มิลลิลิตรตอตัว นำมาเก็บตัวอยางซีรั่ม เพื่อตรวจระดับแอนติบอดีไตเตอรตอโรคนิวคาสเซิล ดวยวิธียับยั้งการเกาะกลุมของ
เม็ดเลือดแดง (Hemagglutination inhibition, HI) 
 
การวิเคราะหทางสถิติ 

เปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณเชื้อ Clostridium perfringens ระหวางกลุมดวยวิธี independent t-test ท่ี
ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 

ผลของการเสริมกรดอินทรียในน้ำดื่มตอปริมาณเชื้อ Clostridium perfringens และการพบเชื้อ Salmonella spp. 
ในทางเดินอาหารของไกเนื้อ แสดงในตารางที่ 1 โดยพบวากลุมควบคุมและกลุมท่ีไดรับการเสริมกรดอินทรียในน้ำดื่มมีปริมาณ
เชื ้อ Clostridium perfringens ที ่พบใน ceacal content ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) และที ่อายุ  
21 วัน ตรวจพบเชื้อ Salmonella spp. จากการเก็บตัวอยางโดยวิธี cloacal swap ในกลุมควบคุมและกลุมท่ีไดรับการเสริม
กรดอินทรียในน้ำดื่มเทากันที่ 75 เปอรเซ็นต ในขณะที่อายุ 35 วัน พบวากลุมที่ไดรับการเสริมกรดอินทรียมีการตรวจพบ 
Salmonella spp. นอยกวากลุมควบคุมถึง 4 เทา (12.5  และ 50 เปอรเซ็นต) โดยพบวาซีโรไทปของเชื้อ Salmonella spp. 
ที่พบในทางเดินอาหารของไกเนื้อทั้งสองกลุมสวนใหญเปนซีโรไทปเดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 2 ทั้งนี้กลไกการทำงานของกรด
อินทรียในการลดคาความเปนกรด-ดางในทางเดินอาหารนั้นมีผลทำใหสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคได โดยพบวาจำนวน
ของแบคทีเรียชนิดที่ไวตอคาความเปนกรด-ดาง ไดแก Escherichia coli, Salmonella spp. และ Clostridium perfringens 

จะลดลงถาความเปนกรด-ดางมีคาต่ำกวา 5 (Pearlin et al., 2020) อยางไรก็ตามพบวาผลของกรดอินทรียตอปริมาณเชื้อ 
Clostridium perfringens ในทางเดินอาหารนั้นคอนขางมีความผันแปร โดยผลการศึกษาของ Paul et al. (2007) พบวาการ
เสริมกรดฟอรมิกในรูปของแอมโมเนียมฟอรเ์มต (ammonium formate) และกรดโพรพิโอนิกในรูปของแคลเซียมโพรพิโอเนต 
(calcium propionate) ทาํใหไ้ก่เนือ้มีปริมาณเชื้อ Clostridium perfringens ในทางเดินอาหารไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติจากกลุมควบคุม ในขณะที่ผลจากการศึกษาของ Mikkelsen et al. (2009) พบวาการเสริมกรดฟอรมิกในรูปของ 
โปรแทสเซียมไดฟอรเมต (potassium diformate) มีผลทำใหปริมาณเชื้อ Clostridium perfringens ในลำไสเล็กสวนกลาง 
(jejunum) ของไกเนื้อที่อายุไก 35 วัน ลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม สำหรับการศึกษาผลของกรด
อินทรียตอปริมาณเชื้อ Salmonella spp. ในทางเดินอาหารนั้นพบวามีหลายการทดลองที่แสดงใหเห็นวากรดอินทรียสามารถ

ลดจำนวนเชื้อ Salmonella spp. ที่พบในไสติ่งชองไกเนื้อ (Hassan et al., 2010; El-Ghany  et al., 2016) ซึ่งสอดคลองกับ

ผลจากการทดลองนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผลของการเสริมกรดอินทรียในน้ำด่ืมตอปริมาณเชื้อ Clostridium perfringens และการพบเชื้อ Salmonella spp. 

ในทางเดินอาหารของไกเนื้อ 
ชนิดของแบคทีเรีย กลุมควบคุม กลุมท่ีเสริมกรด

อินทรียในน้ำด่ืม 
P-value 

Clostridium perfringens (log10 cfu/g) ท่ีอายุ 21 
วัน 

2.85 ± 0.51            3.16 ± 0.97           0.44 

Salmonella spp. (%) ท่ีอายุ 21 วัน 75% 75%  
Salmonella spp. (%) ท่ีอายุ 35 วัน 50% 12.5%  

 
ตารางท่ี 2 ซีโรไทปของเชื้อ Salmonella spp. ท่ีพบในทางเดินอาหารของไกเนื้อ 

อายุ ซีโรไทปของเชื้อ Salmonella spp. 
กลุมควบคุม กลุมท่ีเสริมกรดอินทรียในน้ำดื่ม 

21 วัน S. Enteritidis, S. Kentucky S. Enteritidis, S. Kentucky, S. Rissen 

35 วัน S. Kentucky S. Kentucky 

 
ผลของการเสริมกรดอินทรียในน้ำดื่มตอระดับภูมิคุมกันตอโรคนิวคาสเซิลของไกเนื้อ แสดงในตารางที่ 3 โดยพบวา

กลุมควบคุมและกลุมที่เสริมกรดอินทรียในน้ำดื่มมีระดับแอนติบอดีไตเตอรในแตละชวงอายุในระดับที่ใกลเคียงกัน ในขณะท่ี
ผลจากการศึกษาของ Houshmand et al. (2012) พบวาการเสริมกรดอินทรียมีผลทำใหระดับระดับแอนติบอดีไตเตอรตอโรค
นิวคาสเซิลของไกเนื้อท่ีแตละชวงอายุมีความแตกตางกัน โดยพบวาท่ีอายุ 21 วัน การเสริมกรดอินทรียมีผลทำใหระดับ
แอนติบอดีไตเตอรตอโรคนิวคาสเซิลสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตพบวาท่ีอายุ 42 วัน ไมมีความแตกตางกัน ท้ังนี้มีปจจัย
หลายประการท่ีสงผลตอระดับภูมิคุมกันของไกเนื้อ เชน อายุท่ีทำวัคซีน ความเครียด และสภาพแวดลอมในการเลี้ยง 
 

ตารางท่ี 3 ผลของการเสริมกรดอินทรียในน้ำด่ืมตอระดับภูมิคุมกันตอโรคนิวคาสเซิลของไกเนื้อ 
อายุ ระดับแอนติบอดีไตเตอร (log2) 

กลุมควบคุม กลุมท่ีเสริมกรดอินทรียในน้ำดื่ม 
0 วัน 7.83 7.83 
7 วัน 4.38 5.00 
14 วัน 4.88 5.40 
21 วัน 4.56 4.27 
28 วัน 6.56 7.06 
35 วัน 5.81 5.06 

 
สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาพบวาเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงไกเนื้อที่อายุ 35 วัน กลุมที่ไดรับการเสริมกรดอินทรียมีการตรวจพบเชื้อ 
Salmonella spp. นอยกวากลุมควบคุม (12.5  และ 50 เปอรเซ็นต) ในขณะที่อายุ 21 วัน มีการตรวจพบเชื้อ Salmonella 
spp. และปริมาณเชื้อ Clostridium perfringens ในกลุมควบคุมและกลุมท่ีไดรับการเสริมกรดอินทรียในน้ำดื่มไมแตกตางกัน 
สำหรับระดับภูมิคุมกันตอโรคนิวคาสเซิลพบวากลุมควบคุมและกลุมที่เสริมกรดอินทรียในน้ำดื่มมีระดับแอนติบอดีไตเตอรตอ
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โรคนิวคาสเซิลในแตละชวงอายุใกลเคียงกัน ทั้งนี้การศึกษาเพิ่มเติมในดานสมรรถภาพการเจริญเติบโตจะทำใหสามารถวัดผล
ประสิทธิภาพของการใชกรดอินทรียไดครบถวนสมบูรณมากขึ้น 
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เสียงบทสวดศาสนาพทุธทำใหสุนขัรูสึกผอนคลายหรือไม? 

 

ณัชชานิษฐ พูนธนธีรกุล1 สายปาน จิตหาญ1 นพดล แกวบริสุทธิ1์ ธนานันต สมสวย1 

 อารยา สืบขำเพชร2 และ พงษศิวะ โสตถิพันธุ2* 
 

1 นักศึกษาชั้นปที่ 6 2 อาจารยประจำสาขาวิชาพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
*ผูรับผิดชอบบทความ, อีเมล: pongsiwa@mut.ac.th 

 
บทคัดยอ 

 
การใชเสียงเพ่ือสรางความผอนคลาย จัดเปนการแพทยทางเลือกท่ีสามารถใชเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอมท่ีสงผล

ตอการดูแลสุขภาพสัตว เสียงบทสวดเปนรูปแบบหนึ่งท่ีใชในท่ีพักอาศัยรวมถึงสถานพยาบาลสัตว หากแตยังขาดการศึกษาท่ี
ยืนยันถึงผลดีของการใชเสียงบทสวดในสัตว งานวิจัยนี้มีเปาหมายในการตรวจหาความรูสึกผอนคลายจากการฟงเสียงบทสวด
ศาสนาพุทธในสุนัข โดยวิเคราะหคาพารามิเตอรของความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจ (pHRV) จากชวงเวลาระหวาง
คลื่น R-R (R-Ri) เพ่ือตรวจการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ดวยเครื่อง Polar V800 และเครื่องวัดอัตราการเตนของหัวใจ 
Polar H7 ท่ีติดตั้งบริเวณสายรัดอก ในสุนัขสายพันธุพ็อมโบรค เวลช คอรกี้ ท่ีมีสุขภาพแข็งแรงจำนวน 7 ตัว ในชวงอายุ 8 เดือน 
ถึง 5 ป ทำการตรวจวัด R-Ri ชวงเริ่มตน (ไมมีเสียง) และชวงเปดเสียงบทสวด ไดแก (1) ชัยมงคลคาถา (2) โพชฌังคปริตร และ 
(3) ชินบัญชร ตามลำดับ โดยวัด R-Ri ตอเนื่องกันครั้งละ 5 นาที 3 ครั้ง ท้ังชวงกอนและขณะเปดเสียง คำนวณหา pHRV ดวย
โปรแกรม KuBios HRV Premium และนำคาเฉลี่ยจากการฟงเสียงเปรียบเทียบกับคาเริ่มตนดวย paired t-test (P<0.05) และ
วิเคราะหความถี่เสียงดวยโปรแกรม Adobe Audition CC ผลการศึกษาพบวาบทสวดท่ี 1 สงผลใหคา pHRV ชนิด Poincaré 
Plot ของ R-Ri ท่ีมีความแปรปรวนระยะยาว (SD2) เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสำคัญ (P=0.037) ซ่ึงบงชี้การทำงานของระบบประสาท
อัตโนมัติท่ีสูงขึ้น สะทอนวาสุนัขรูสึกผอนคลาย ในขณะท่ีบทสวดท่ี 2 และ 3 ไมสงผลตอ pHRV อยางมีนัยสำคัญ จากการ
วิเคราะหความถี่เสียงพบรอยละของความถี่ชวง 251-300 เฮิรตซของบทสวดท่ี 1 มากกวาบทสวดท่ี 2 และ 3 (13.88 11.03 
และ 10.63 ตามลำดับ) การศึกษานี้คนพบวาการฟงเสียงบทสวดชัยมงคลคาถาเปนลำดับแรกสงผลใหสุนัขผอนคลายไดโดยมี
ความถี่ของเสียงเปนปจจัยสำคัญ ท้ังนี้ มีความเปนไปไดท่ีลำดับการฟงนั้น สงผลตอการสรางความผอนคลายท่ีตางกัน โดยเสียง
บทสวดโพชฌังคปริตรและบทสวดชินบัญชรในการฟงลำดับท่ี 2 และ 3 ไมสงผลตอการเพ่ิมความผอนคลายแตไมสงผลเสียตอ
สุนัขเพราะมิไดกระตุนใหเกิดความเครียด 

 
คำสำคัญ: สุนัข ความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจ ความผอนคลาย บทสวด ความถี่เสียง 
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Can Buddhist Chanting Enhance Relaxation in Dogs? 
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Suebkhampet2 and Pongsiwa Sotthibandhu2* 

 
1 6th year students 2 Pre-clinical department, Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology, Bangkok 

*Corresponding author, E-mail address: pongsiwa@mut.ac.th 

 

Abstract 

 
Application of sound for relaxation is a complementary medicine as an additional to manage the 

environmental supportive effecting animal healthcare. Chanting voice is a type of sound utilized in living 
area and animal clinic. Nevertheless, the study of chanting sound benefit on animals is unclarified. The 
present work aims at the detection of relaxation of dogs while listening to Buddhist chanting using 
parameters of heart rate variability (pHRV), as an indicator of autonomic nervous system function, analyzing 
based on R-R interval data (R-Ri). Seven Pembroke Welsh Corgis, 8 months to 5 years old, were measured 
of R-Ri by a Polar V800 and a chest band heart rate monitoring sensor Polar H7 at before and during listening 
to the chanting in sequence of (1) Jayamangala (2) Pochangkaparitra and (3) Jinapanjara.  The R-Ri was 5 
minutes-continuously measured for 3 times at before and during listening each chantings. The pHRV were 
calculated using KuBios HRV Premium software. The average of pHRV during exposed to sound compared 
to silent were analyzed statistically by paired t-test (P<0.05). The sound frequencies of chanting were 
analyzed by Adobe Audition CC. Results of the 1st chanting showed significantly increasing of Poincaré Plot, 
a long-term R-Ri variability (SD2) (P=0.037), a type of pHRV which indicated more autonomic tone reflecting 
relaxed condition. In contrast, results of the 2nd and 3rd chantings showed none of significantly changed 
pHRV. Sound frequency analysis presented the percentage of frequency at 251-300 Hz which was obviously 
detected on the 1st chanting more than that of the 2nd and the 3rd chantings (13.88, 11.03 and 10.63 
subsequently). The present study revealed the benefit of Jayamangala chanting, at the first sequence of 
listening, which enhance relaxation in dogs. The sound frequency is an important factor for relaxation’s 
enhancement. Nonetheless, there is a possibility that the order of listening might affect the relaxation 
differently. Although there is no relaxant effect to dogs by chanting of Pochangkaparitra at the second 
sequence and Jinapanjara at the third sequence but no disadvantage effect as well since the stressful is 
not stimulated. 
 
Keywords: Dog, Heart rate variability, Relaxation, Chanting, Sound frequency 
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บทนำ 

 
การฟงเสียงบทสวดเปนรูปแบบหนึ่งของการสวดมนตบำบัดในคน (กองการแพทยทางเลือก, 2563) ซ่ึงเปนศาสตร

การแพทยทางเลือกดานกายและจิต (Guerrera, 2016) โดยเสียงบทสวดในศาสนาพุทธสามารถลดระดับความเครียดในคน 
(Waeobut et al., 2019; Kerdsuriwong et al., 2019) เพ่ิมคุณภาพการนอนหลับในผูปวยมะเร็ง (Deesamer et al., 2012; 
พัสมนฑ และคณะ 2557; สุพัตรา และคณะ 2562) รวมถึงลดปวดในผูปวยท่ีปวดกลามเนื้อเรื้อรัง (เพชรรัตน และเสรี 2556) 
ท้ังนี้ในทางสัตวแพทยยังไมพบรายงานวิจัยท่ีศึกษาผลของการฟงบทสวดตอการสรางความผอนคลายในสุนัข การศึกษาในครั้ง
นี้จึงมีเปาหมายในการคนหาผลดีของเสียงบทสวดศาสนาพุทธในสุนัข เพ่ือปรับใชในการลดความเครียดในสัตวปวยตอไป 

วิธีวัดความผอนคลายในการศึกษานี้ประเมินจากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ (ANS) โดยวิเคราะหคาพารา 
มิเตอรของความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจ (pHRV) จากการตรวจจับชวงเวลาระหวาง R-R interval (Appelhans 
และ Luecken, 2006; Thayer et al., 2012) pHRV ท่ีใชไดแก คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ R-R interval (STDRR) รากท่ีสอง
ของคาเฉลี่ยกำลังสองของ R-R interval (RMSSD) รอยละของ R-R interval ท่ีตางกันมากกวา 50 มิลลิวินาที (pNN50) 
Poincaré Plot ของ R-R interval ท่ีตอเนื่องกันท่ีความแปรปรวนในระยะสั้น (SD1) และระยะยาว (SD2) สัดสวนของ
คาความถี่ต่ำและคาความถี่สูง (LF:HF) STDRR และ SD2 บงชี้การทำงานโดยรวมของ ANS คา RMSSD pNN50 SD1 บงชี้การ
ทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (PNS) ดังนั้นคา STDRR RMSSD pNN50 SD1 และ SD2 ท่ีสูงขึ้นบงชี้ถึงความผอน
คลายท่ีมากขึ้น คา LF:HF ท่ีสูงขึ้นบงชี้การทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก (SNS) ท่ีมากขึ้นแสดงถึงความเครียด 
(Appelhans และ Luecken, 2006; Guzik et al., 2007) pHRV เปนตัวชี้วัดท่ีไมเหมาะสมกรณีท่ีพบความผิดปกติของ 
sinoatrial node และ ventricular arrhythmia (Chan et al., 2015) ปจจุบันพบการศึกษาท่ีใช pHRV วัดความเครียดและ
ความผอนคลายในสุนัข อาทิเชน คา STDRR สูงขึ้นในสุนัขท่ีรับประทานอาหารท่ีถูกใจ (Travain et al., 2016) ในทางกลับกัน
การจับบังคบัสุนขัท่ีมีความวิตกกังวลสงผลใหคา STDRR ลดลง (Wormald et al., 2016) สุนัขท่ีหางเจาของพบคา RMSSD 
ลดลง (Katayama et al., 2016) สุนัขท่ีไดรับความเครียดจากเสียงฟาผาพบคา LF:HF ท่ีสูงขึ้น (Franzini de Souza et al., 
2017) Bowman et al. (2015) รายงานการใชเสียงดนตรีเพ่ือลดความเครียดในสุนัขท่ีตรวจวัดจากการคา pHRV โดยพบวา
เสียงเพลงคลาสสิกสงผลใหสุนัขมีความเครียดนอยลงจากคา STDRR RMSSD pNN50 SD1 SD2 ท่ีสูงขึ้น งานวิจัยนี้จึงพิจารณา
เลือกใชวิธีตรวจ pHRV ในการศึกษาผลของเสียงบทสวดศาสนาพุทธในสุนัข 
 

อุปกรณและวิธีการ 

 

สัตวทดลอง 

สุนัขสายพันธุพ็อมโบรค เวลช คอรกี้ 7 ตัว เพศเมีย 5 ตัว และ เพศผู 2 ตัว อายุ 8 เดือน ถึง 5 ป สุขภาพแข็งแรง ไม
มีอาการโรคหัวใจ ไดรับการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ ตรวจทางโลหิตวิทยา (complete blood count) และเคมีโลหิต (serum 
alanine aminotransferase และ serum creatinine) งานวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยง
และการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (ACUC-MUT-2019/001) 

 
การบันทึกเสียงบทสวด 

เสียงบทสวดศาสนาพุทธในการทดลองนี้ ไดแก (1) ชัยมงคลคาถา (2) โพชฌังคปริตร และ (3) ชินบัญชร ไดรับการ
บันทึกเสียงท่ีวัดพระไกรสีหโดยพระสงฆ 5 รูป จากนั้นวิเคราะหความถี่เสียงดวยโปรแกรม Adobe Audition CC 2018 โดยนำ
ขอมูลทุกชวงท่ีโปรแกรมวิเคราะหมาคำนวณหารอยละของชวงของความถี่เสียงในเสียงบทสวด 
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การจัดสถานที่ทดลอง 

การทดลองจัดขึ้นภายในบริเวณท่ีสุนัขคุนเคย คือ ภายในพ้ืนท่ีบานพักของสุนัข เพ่ือลดปจจัยท่ีอาจกระตุนใหสุนัขเกิด
ความเครียด โดยเจาของสัตวและผูเก็บขอมูลอยูรวมกับสุนัขตลอดระยะเวลาทดลอง จัดวางตำแหนงเครื่องขยายเสียงรุน 
Harman Kardon Go Play (Harman Kardon ประเทศสหรัฐอเมริกา) ใหมีระยะหางจากสุนัขไมเกิน 1 เมตร ท่ีความดังเสียง
ไมเกิน 80 เดซิเบล ดวยเครื่องวัดระดับเสียงรุน Smart Sensor AS824 (Smart Sensor ประเทศจีน) ซ่ึงเปนความดังเสียงท่ี
เหมาะสม (ไมเกิน 85 เดซิเบิล) (Committee for the Update of the Guide for the Care and Use of Laboratory 
Animals, 2011) ชวงเวลาในการทดลอง คือ หลังเวลา 17.00 ถึง 23.00 น. 
 
การตรวจวัดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติชวงกอนและขณะฟงเสียงบทสวด 

การเก็บขอมูลชวงเวลาระหวางคลื่น R-R (R-R interval) 

 

เครื่องมือสำหรับวัดคา R-R interval คือ Polar V800 (Polar® ประเทศฟนแลนด) ซ่ึงเปนเครื่องคำนวณคา R-R 
interval โดยการรับขอมูลจากเครื่องวัดอัตราการเตนของหัวใจ Polar H7 (Polar® ประเทศฟนแลนด) ท่ีติดตั้งบริเวณสายรัด
อกบริเวณซ่ีโครงท่ี 3 ดานซาย ซ่ึงทา electrode conductive gel ไว (Merge Companion ประเทศไทย) ท่ีผิวหนังกอนพัน
สายรัดอก เครื่องวัด Polar system มีคาความถูกตองสูงในการตรวจจับ R-R interval เม่ือเปรียบเทียบกับการตรวจคลื่นไฟฟา
หัวใจในสุนัข (Polar RS800CX; Essner et al., 2013, 2015a, 2015b) และในคน (Polar V800; Giles et al., 2016) 

ดำเนินการทดลองโดยเริ่มจากการวัดคา R-R interval ชวงกอนฟงเสียงบทสวด ตอเนื่องกันเปนเวลา 5 นาที จำนวน 
3 ครั้ง จากนั้น จากนั้นเปดเสียงสวดของศาสนาพุทธเริ่มจาก ชัยมงคลคาถา โพชฌังคปริตร และ ชินบัญชร ตามลำดับ ดังภาพ
ท่ี 1 โดยวัดคา R-R interval จากการฟงเสียงบทสวดแตละบทตอเนื่องกันเปนเวลา 5 นาที จำนวน 3 ครั้ง  

  
การวิเคราะหคาพารามิเตอร HRV 

เชื่อมขอมูล R-R interval จาก Polar V800 เขาสูแอพพลิเคชั่น Polar Flowsync และบันทึกขอมูล R-R interval 
ของการวัดแตละครั้งในรูปแบบ .txt File นำขอมูล R-R interval ท่ีบันทึกไดไปคำนวณหาคา pHRV ไดแก STDRR, RMSSD, 
pNN50, SD1, SD2 และ LF:HF ดวยโปรแกรม KuBios HRV Premium (Version 3.0, Finland) และหาคาเฉลี่ยของ pHRV 
ดังกลาวจากการวัด R-R interval ซ้ำ 3 ครั้ง วิเคราะหทางสถิติโดยนำคาเฉลี่ยของ pHRV ท่ีวัดไดจากการฟงบทสวดศาสนาพุทธ
แตละบทมาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ กับคาเริ่มตนชวงกอนฟงเสียงสวดมนตดวย paired 
t-test (P<0.05) ดวยโปรแกรม Microsoft Excel 2016 
 

ผลการทดลอง 

 

ผลการตรวจวัดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติชวงกอนและขณะฟงเสียงบทสวดศาสนาพุทธ 

ผลวิเคราะหคาเฉลี่ย pHRV เปรียบเทียบระหวางชวงกอนและขณะฟงเสียงบทสวดศาสนาพุทธในสุนัข (ตารางท่ี 1) 
พบวา การฟงเสียงบทสวดชัยมงคลคาถาสงผลใหคา pHRV ชนิด SD2 สูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) บงชี้วามีการ
ทำงานของ ANS สูงขึ้นสะทอนวาสุนัขมีความรูสึกผอนคลาย ในขณะท่ีผลจากการฟงบทสวดโพชฌังคปริตร และ ชินบัญชร ไม
สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญของคาเฉลี่ย pHRV ทุกชนิด บงชี้วาเสียงบทสวดสองบทนี้ไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงตอการทำงานของ ANS ในสุนัข 
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 กอนฟงเสียง ชัยมงคลคาถา โพชฌังคปริตร ชินบัญชร 

ครั้งที ่ 1st  2nd  3rd  1st  2nd  3rd  1st  2nd  3rd  1st  2nd  3rd  
ระยะเวลา 5 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 
1.POLAR 

 

R-R R-R R-R R-R R-R R-R R-R R-R R-R R-R R-R R-R 

2.KUBIOS 

 

pHRV pHRV pHRV pHRV pHRV pHRV pHRV pHRV pHRV pHRV pHRV pHRV 

3.MICROSOFT 

  EXCEL 

คาเฉลี่ย pHRV คาเฉลี่ย pHRV   
  คาเฉลี่ย pHRV  
   คาเฉลี่ย pHRV 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเก็บขอมูล R-R interval เพ่ือวิเคราะห pHRV  ในชวงกอนและขณะฟงเสียงบทสวด 
 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติของคาเฉลี่ย pHRV ชวงกอนและขณะฟงเสียงบทสวด 
Mean of 

pHRV (n=7) 

Silent Chant 

1 

Diff. P 

value 

Chant 

2 

Diff. P 

value 

Chant 

3 

Diff. P 

value 

STDRR (ms) 154.11 187.96 +33.85 0.060 168.77 +14.66 0.339 174.48 +20.37 0.297 
RMSSD (ms) 204.57 256.38 +51.80 0.099 235.72 +31.15 0.290 248.98 +44.41 0.234 
pNN50 (%) 67.91 72.35 +4.44 0.131 70.41 +2.50 0.326 70.64 +2.73 0.315 
SD1 (ms) 144.81 181.50 +36.69 0.099 166.90 +22.09 0.290 176.29 +31.48 0.234 
SD2 (ms) 162.06 191.15 +29.10 0.036* 168.35 +6.29 0.420 170.44 +8.39 0.401 

LF:HF 0.60 0.72 +0.12 0.247 0.59 -0.01 0.478 0.54 -0.06 0.385 
* = (P<0.05), Chant 1 = ชัยมงคลคาถา, Chant 2 = โพชฌังคปริตร, Chant 3 = ชินบัญชร, Diff = Different, ms = milliseconds 
 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงรอยละของชวงความถี่เสียงท่ีพบจากการวิเคราะหเสียงบทสวดศาสนาพุทธ 

 

Paired t-test 

Paired t-test 

Paired t-test 

รอยละของ 

ชวงความถ่ีเสียง 

ชวงความถี่เสียง (Hz) 
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ผลการวิเคราะหความถี่เสียง 

บทสวดชัยมงคลคาถาอยูในชวงความถี่ต้ังแต 101-800 เฮิรตซ (Hz) บทสวดโพชฌังคปริตรอยูในชวง 101-850 Hz 
และ บทสวดชินบัญชรอยูในชวง 51-850 Hz โดยรอยละของความถี่ท่ีพบมากท่ีสุดของบทสวดท้ังสามบทอยูท่ี 101-150 Hz 
(ภาพท่ี 2) ท่ีรอยละ 70.46 ในบทชัยมงคลคาถา รอยละ 73.31 ในบทโพชฌังคปริตร และรอยละ 77.85 ในบทชินบัญชร  รอย
ละของความถ่ีท่ีพบรองลงมาคือชวง 251-300 Hz พบท่ีรอยละ 13.88 ในบทชัยมงคลคาถา รอยละ 11.03 ในบทโพชฌังคปริตร 
และรอยละ 10.63 ในบทชินบัญชร รอยละของชวงความถี่ชวงอ่ืนพบเปนสวนนอยเทานั้น (นอยกวารอยละ 10) 

 
วิจารณการทดลอง 

 

การศึกษานี้คนพบวาการฟงเสียงสวดมนตศาสนาพุทธบทชัยมงคลคาถาในสุนัข สามารถสรางความผอนคลายได
เชนเดียวกับการศึกษาในคนท่ีพบการใชบทชัยมงคลคาถาประกอบการฟง (Deesamer et al 2012; พัสมนฑ และคณะ 2557; 
สุพัตรา และคณะ 2562) อยางไรก็ตามคาเฉลี่ย pHRV ซึ่งเปนเครื่องชี้วัดความผอนคลายในการศึกษานี้มีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญเพียง 1 ชนิด (SD2) จากทั้งหมด 6 ชนิด (STDRR RMSSD pNN50 SD1 SD2 และ LF:HF) สะทอนวา
ความผอนคลายท่ีเกิดขึ้นเปนระดับเริ่มตน หากแตการศึกษาของ Bowman et al. (2017) พบวาสุนัขมีความผอนคลายสูงจาก
การฟงเสียงเพลงซอฟทร็อคและเรกเก ซึ่งประเมินจากคา STDRR RMSSD pNN50 SD1 และ SD2 ที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ 
และคา LF:HF ที่ลดลงอยางมีนัยสำคัญ โดย STDRR RMSSD pNN50 SD1 และ SD2 บงชี้ถึงความผอนคลายที่มากขึ้น และ 
คา LF:HF ที่ลดลง บงชี้ถึงความเครียดที่ลดลง (Appelhans และ Luecken, 2006; Guzik et al., 2007) ทั้งนี้ Bowman et 
al. (2017) ใชระยะเวลาทดลองนานถึง 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง หากแตการศึกษานี้วัดจากระยะเวลาการฟงเพียง 5 นาที 
ตอเนื่องกัน 3 ครั้ง ดังนั้นระยะเวลาในการฟงเสียงอาจเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอการสรางความผอนคลาย 

การใชเสียงบทสวดโพชฌังคปริตรและบทสวดชินบัญชรในสุนัข ไมสงผลตอการสรางความผอนคลายอยางมีนัยสำคัญ 
ซึ่งแตกตางจากการศึกษาในคน โดย Kerdsuriwong et al. (2019) ไดรายงานผลจากการฟงบทสวดโพชฌังคปริตร และ 
Waeobut et al. (2019) ไดรายงานผลจากการฟงบทสวดชินบัญชร ทั้งสองการศึกษาพบวาทั้งสองบทสวดสามารถลดระดับ
ความเครียดในคนได ดวยระยะเวลาในการฟง 10 นาที ซ่ึงมากกวาการศึกษานี้ นอกจากนั้น ปจจัยท่ีแตกตางในการศึกษาเสียง
บทสวดศาสนาพุทธในคนและสัตว คือ ความเขาใจในความหมายบทสวดและความศรัทธา แมชีกนกวรรณและคณะ (2563) 
รายงานผลการฟงเสียงบทสวดศาสนาพุทธที่สามารถลดความวิตกกังวลของผูที่นับถือศาสนาพุทธ ทั้งนี้กลุมที่มีศรัทธาใน
ศาสนาพุทธมากกวาพบวามีความวิตกกังวลลดลงไดมากกวากลุมที่มีศรัทธานอยกวา ดังนั้นผลการศึกษาในคนและสัตวเลี้ยงจึง
มีความแตกตางที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม การวิเคราะหผลการใชเสียงบทสวดโพชฌังคปริตรในสุนัขนั้นเกิดขึ้นที่ระยะเวลา 15 
นาที หลังจากบทสวดชัยมงคลคาถา การเปรียบเทียบ pHRV ชวงกอนฟง และขณะฟงบทสวดโพชฌังคปริตร (ภาพที่ 1 ) จึงมี
แนวโนมที่ไดรับผลกระทบจากรอยตอระหวางลำดับการฟง เชนเดียวกับเสียงบทสวดลำดับสุดทายคือบทสวดชินบัญชร ดังนั้น 
การไมพบผลการสรางความผอนคลายของบทสวดสองบทนี้อาจเปนผลจากลำดับการฟง และระยะเวลาในการเริ่มฟง หากบท
สวดทั้งสองไดรับการปรับเปนลำดับแรกอาจใหผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาครั้งตอไปจึงควรหลีกเลี่ยงการรวมชนิด
เสียงในการทดสอบ และศึกษาเพ่ิมเติมถึงผลจากการฟงเสียงบทสวดชนิดเดียวตอเนื่องกันในระยะเวลามากกวา 15 นาที 

ปจจัยที่มีแนวโนมวาอาจสงผลตอการสรางความผอนคลายคือคุณสมบัติดานความถี่ของเสียง การศึกษานี้คนพบวา
ชวงความถี่เสียงที่ 251-300 Hz ซึ่งพบเปนรอยละที่มากที่สุดในบทสวดชัยมงคลคาถาอาจเปนชวงความถี่ที่เหมาะสมตอการ
สรางความผอนคลายในสุนัข ซึ่งแตกตางจากในคนที่พบวาเสียงเพลงท่ีชวงความถี่สูงถึง 3.5 kHz สามารถชวยลดความเครียด
ได (Nakajima et al., 2016) ปจจุบันยังไมพบรายงานการศึกษาถึงความถี่ของเสียงตอการสรางความผอนคลายและลด
ความเครียดในสุนัข ซ่ึงเปนประเด็นท่ีตองทำการศึกษาเพ่ิมเติมตอไป 
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สรุปผลการทดลอง 

 
การใชเสียงสวดมนตศาสนาพุทธบทชัยมงคลคาถาเปนเสียงบทสวดลำดับแรกของการฟง สามารถสรางความผอน

คลายในสุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรงไดอยางมีนัยสำคัญ สันนิษฐานวาชวงความถี่เสียงที่ 251-300 Hz ซึ่งพบมากที่สุดในบทชัย
มงคลคาถาเปนชวงความถี่ที่เหมาะสมตอการนำไปปรับใชในการจัดการสิ่งแวดลอมดานเสียงเพื่อลดความเครียดในสัตวปวย
ตอไป ท้ังนี้ มีความเปนไปไดท่ีลำดับการฟงนั้น สงผลตอการสรางความผอนคลายท่ีตางกัน โดยเสียงบทสวดโพชฌังคปริตรและ
บทสวดชินบัญชรในการฟงลำดับท่ี 2 และ 3 ไมสงผลตอการเพ่ิมความผอนคลายแตมิไดกระตุนใหเกิดความเครียด  

 
กิตติกรรมประกาศ 
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นางสาวพัณณชญาศ รัชตเตชะวณิช เจาของสุนัข สัตวแพทยหญิงปริศนา ศิริสาคร ผูตรวจประเมินสุขภาพสัตว โรงเรียนดนตรี
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บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการติดพยาธิในกลุมสตรองกาย (strongyle) ในฟารมแกะพอแมพันธุแหง

หนึ่งในประเทศไทยดวยวิธีเทคนิคแม็คมาสเตอร โดยทำการศึกษาในฟารมผลิตพอแมพันธุแกะพันธุไวทดอเปอรแทแหงหนึ่งใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีแกะทั้งหมด 2 โรงเรือน โดยการจัดการฟารม และการดูแลสุขภาพดานตางๆ เชน อาหารและการให
อาหาร  การทำความสะอาดคอก  การจัดการทุงหญา  การถายพยาธิ เปนตน เหมือนกันท้ังสองโรงเรือน ยกเวนความหนาแนน
ของการเลี้ยงแกะที่สูงกวาในโรงเรือนท่ี 1 และความยาวนานของการเลี้ยงแกะไวในฟารม (ประมาณ 7 ป สำหรับแกะใน
โรงเรือนที่ 1 และประมาณ 2 ป สำหรับแกะในโรงเรือนที่ 2) เก็บตัวอยางมูลแกะแบบรายตัว โดยเก็บมูลแกะที่ถายออกมา
ใหมๆ หรือลวงเก็บมูลทางทวารหนัก จากนั้นนำตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการโดยตรวจดวยวิธีเทคนิคแม็คมาสเตอร ผล
การศึกษาพบวามีการติดพยาธิกลุมสตรองกาย โดยแกะในโรงเรือนที่ 1 มีการติดพยาธิกลุมสตรองกายที่มากกวาและรุนแรง
มากกวา เมื่อเทียบกับแกะในโรงเรือนที่ 2 โดยมีความชุกและปริมาณไขพยาธิเฉลี่ยกลุมสตรองกายในมูลแกะของโรงเรือนที่ 1 
สูงกวา (P<0.05) แกะในโรงรือนที่ 2 ดังนั้นความชุกและปริมาณของการติดหนอนพยาธิในทางเดินอาหารกลุมสตรองกายใน
ฟารมพอแมพันธุแกะพันธุไวทดอเปอรแท มีปจจัยภายในฟารมท่ีสงผลตอการติดพยาธิท่ีระดับแตกตางกัน 
 
คำสำคัญ: ความชุก  ปริมาณ  พยาธิในกลุมสตรองกาย  ฟารมแกะพอแมพันธุ  เทคนิคแม็คมาสเตอร 
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Abstract 

 
The current study was aimed to investigate prevalence and intensity of strongyle infection in a 

breeding stock sheep farm by the use of McMaster technique. The breeding stock sheep farm with pure 
White Dorper breed in Suphan Buri province used for the current study. All sheep in the farm were housed 
in total 2 barns. General farm management and health care such as feed and feeding, pen floor cleaning, 
pasture management and anthelminthic program were similar for both barns, except for higher stock density 
of sheep in the barn no. 1 and duration of sheep rearing (approximately 7 years for the barn no. 1 and 
approximately 2 years for the barn no. 2). Some fresh feces on crate floor or contents in rectum were 
individually collected and then applied for fecal examination by the use of McMaster technique. The results 
showed that the intensity of strongyle egg type in the barn no. 1 was higher intensity and more severity 
than that in the barn no. 2. There were higher prevalence and mean intensity (P<0.05) of the strongyle egg 
type for the sheep in the barn no. 1 when compared with those in the barn no. 2. Therefore, prevalence 
and intensity of strongyle infection in the breeding stock sheep farm has some factors inside farm resulting 
in different level of the helminth infection. 
 
Keywords: Prevalence, Intensity, Strongylid parasite, Breeding stock sheep farm, McMaster method 
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บทนำ 

พยาธิในทางเดินอาหารถือเปนปญหาที่สำคัญในการผลิตปศุสตว โดยเฉพาะสัตวเคี้ยวเอื้อง เนื่องจากการติดพยาธิ
ในทางเดินอาหารสงผลใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในดานการผลิตปศุสัตวและในมนุษย (Fikru et al., 2006)  ) 
โดยพยาธิในทางเดินอาหารที ่สำคัญของแกะที่รายงานในประเทศมาเลเซีย คือ พยาธิในกลุมสตรองกาย (strongyle)  
Moniezia spp. และ Trichuris spp. (Tan et al., 2017) ซึ่งพบพยาธิในกลุมสตรองกายในสัดสวนมากที่สุดและมักพบการ
ติดพยาธิกลุมสตรองกาย รวมกับพยาธิในทางดินอาหารอื่นๆ  ผลกระทบตอสุขภาพแกะจากการติดพยาธิกลุมสตรองกายท่ี
สำคัญ คือ ทำใหเกิดการอักเสบของทางเดินอาหาร (gastroenteritis) โดยพยาธิบางชนิดกอผลกระทบที่รุนแรงตามมาดวย 
เชน การติดพยาธิ Haemonchhus concortus สงผลใหแกะเกิดภาวะโลหิตจางได (Handbook for the Control of 
Internal Parasites of Sheep, 2010) เปนตน  การติดตามและเฝาระวังการติดพยาธิในทางเดินอาหารของสัตวเคี้ยวอื้อง
ขนาดเล็ก (แพะและแกะ) จะชวยใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเคี้ยวอื้องขนาดเล็กจัดการลดการแพรกระจายของการติดพยาธิใน
ทางเดินอาหารไดอยางถูกตองและเหมาะสม และชวยลดผลกระทบตอผลผลิตของสัตว (Khor et al., 2018) ดังนั้นการศึกษา
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการติดพยาธิในทางเดินอาหารในฟารมแกะพอแมพันธุแหงหนึ่งในประเทศไทยโดยใชวิธี
เทคนิคแม็คมาสตอร 
 

อุปกรณและวิธีการ 

สัตวทดลอง  

ในการศึกษาครั้งนี้ใชแกะทั้งหมดในฟารมผลิตพอแมพันธุแกะพันธุไวทดอเปอรแท “PZ ไรนุชยะบุตรฟารม” ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงมีท้ังหมด 2 โรงเรือน โดยทางฟารมมีการจัดการฟารมท่ีสำคํญสำหรับลี้ยงแกะท้ัง 2 โรงเรือนนี้ คือ การ
ใหอาหารหยาบประเภทหญาสดโดยการแทะเล็มเปนหลัก  มีการกวาดพื้นคอกสัปดาหละ 1-2 ครั้งโดยประมาณ  มีการ
จัดการทุงหญาที่สำคัญ คือ การมีแปลงหญาจำเพาะจำนวน 2 แปลง เพื่อสลับการปลอยแกะลงแทะเล็มหญา โดยปลอยแกะ
เพื่อแทะเล็มหญาในแตละแปลงนานประมาณ 1 เดือน แปลงหญาที่พักใชงานจะรดน้ำเพื่อชวยการเติบโตและความสมบูรณ
ของหญา  มีโปรแกรมการถายพยาธิ คือ การฉีด Ivermectin F® ในแกะอายุโตเต็มวัย และการปอนยาถายพยาธิ 
Albendazole ในแกะอายุยังไมโตเต็มวัย หางกันประมาณ 1-2 เดือน โดยหลังจากถายพยาธิไดประมาณ 1 เดือน จึงเริ่มเก็บ
ตัวอยางเพ่ือใชในการศึกษาครั้งนี้ 
การเก็บตัวอยางมูล 

 เก็บตัวอยางมูลแกะแบบรายตัว โดยเก็บมูลแกะที่ถายออกมาใหมๆ หรือลวงเก็บมูลทางทวารหนัก จากนั้นนำ
ตัวอยางสงตรวจ ณ หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลปศุสัตวและสัตวปาปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกาญจนบุรี โดยสงตัวอยางตรวจภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเก็บตัวอยาง และตรวจหาไขพยาธิกลุม
ที่มีน้ำหนักเบาโดยวิธี McMaster คำนวณหาความชุกของการตรวจพบไขพยาธิ และแสดงปริมาณไขพยาธิที่พบในมูล (egg 
counts per gram of feces; EPG) 
 

ผลและวิจารณการทดลอง 

ผลของการตรวจหาไขของหนอนพยาธิกลุมสตรองกาย โดยพบความชุกและปริมาณของไขพยาธิกลุมสตรองกาย
เฉลี่ย (ตารางท่ี 1) ในมูลแกะของโรงเรือนท่ี 1 สูงกวา (P<0.05) โรงเรือนท่ี 2 และจากสถิติเชิงพรรณา (ตารางท่ี 1) ซ่ึงพบวา
แกะในโรงเรือนที่ 1 มีการติดพยาธิกลุมสตรองกาย ที่มากกวาและรุนแรงกวา เมื่อเทียบกับแกะในโรงเรือนที่ 2 โดยการ
จัดการฟารมและการดูแลสุขภาพดานตางๆ เชน อาหารและการใหอาหาร  การทำความสะอาดคอก  การจัดการทุงหญา  
การถายพยาธิ เปนตน เหมือนกัน เนื่องจากเลี้ยงไวในฟารมเดียวกัน โดยทุงหญาสำหรับเลี้ยงแกะแตละโรงเรือนมี 2 แปลง 
เพื่อสลับระหวางการใชงานกับการพักใชงาน ดังนั้นปจจัยที่ตางกันชัดเจนระหวางโรงเรือนทั้งสองนี้ คือ ความหนาแนนของ
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การเลี้ยงแกะที่สูงกวาในโรงเรือนที่ 1 โดยการเลี้ยงปศุสัตวที่หนาแนนมาก สงผลใหเกิดโอกาสการแพรหรือการติดพยาธิใน
ทางเดินอาหารสูงขึ้น (Hansen and Perry 1994) และความยาวนานของการเลี้ยงแกะไวในฟารมซึ่งแกะโรงเรือนที่ 2 เลี้ยง
ไวนานกวา (ประมาณ 7 ป) เม่ือเทียบกับโรงเรือนท่ี 1 (ประมาณ 2 ป) ซ่ึงนาจะเกี่ยวของกับบทบาทของภูมิคุมกันของปศุสัตว
ตอพยาธิในทางเดินอาหาร (McManus et al., 2014; Handbook for the Control of Internal Parasites of Sheep, 
2010; Urquhart et al., 1996) แตอยางไรก็ตามควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการติดพยาธิในทางเดินอาหารเพ่ิมเติม เพ่ือ
นำผลท่ีไดไปประยุกตใชเพ่ือลดปญหาภายในฟารม 
 

ตารางที่ 1 ผลของการตรวจหาไขพยาธิดวยวิธี McMaster ของตัวอยางมูลแกะทดลอง 
รายการ โรงเรือนที่ 1 โรงเรือนที่ 2 P-value 

ความชุก 100% (26/26) 75% (12/16) 0.0324 

ปริมาณไขพยาธิ    

   คาเฉลี่ย (Log10 (Egg per gram+1)) 3.7 ± 0.6 2.6 ± 1.6 0.0192 

   ชวงต่ำสุด-สูงสุด (Log10 (Egg per gram+1)) 2.7 - 4.7 0.0 - 4.0 - 

   คามัธยฐาน (Log10 (Egg per gram+1)) 3.8 3.4 - 

   ระดับความรุนแรง* (%)   - 

      ต่ำ 0.0 (0/26) 6.3 (1/16) - 

      ปานกลาง 19.2 (5/26) 6.3 (1/16) - 

      รุนแรง 80.8 (21/26) 62.5 (10/16) - 

* ระดับความรุนแรง; ต่ำ คือ ≤ 500 EPG, ปานกลาง คือ 500 – 1,000 EPG, รุนแรง คือ >1,000 EPG (Handbook for the Control of 
Internal Parasites of Sheep and Goat, 2019) 
 

สำหรับการปองกันและควบคุมการติดพยาธิในกลุมสตรงกายที่สำคัญ คือ การใชยาถายพยาธิเพื่อกำจัดหรือลด
ปริมาณพยาธิในรางกายสัตว รวมกับการจัดการภายในฟารม โดยเฉพาะการจัดการทุงหญาเล็มและการจัดการดานอาหาร
เพื่อลดอัตราการติดใหม (reinfection) โดยยาถายพยาธิสำหรับแกะสำหรับการพิจารณาเลือกใชในลักษณะออกฤทธิ์กวาง 
ค ือ 1) Macrocyclic lactones (เช น Ivermectin เป นต น)  2) Benzimidazoles (เช น Albendazole เป นต น)  3) 
Imidazothiazoles and Tetrahydropyrimidines (เชน Levamisole, Pyrantel เปนตน) และ 4) Amimo-acetonitrile 
derivatives (เช น Monepantel เปนตน) (Handbook for the Control of Internal Parasites of Sheep and Goat, 
2019) ซ่ึงในกรณีนี้ทางฟารมแกะปจจุบันมีการใชโปรแกรมยาถายพยาธิ คือ Ivermectin และ Albendazole แตยังคงมีการ
พบการติดพยาธิอยู จึงอาจพิจารณาเลือกใชยาถายพยาธิชนิดอื่น เชน Levamisole, Pyrantel, Monepantel เปนตน 
รวมกับการพิจารณาทางเลือกในการควบคุมพยาธิดวย เชน การใหพืชอาหารท่ีมีปริมาณแทนนินสูง  การใช nematode 
trapping fungi  การใช copper oxide เปนตน (Ratanapob et al., 2012) สำหรับการตรวจวินิจฉัยยืนยันสปชีรของพยาธิ
ในกลุมสตรองกายที่ตรวจพบในการศึกษาครั้งนี้ไมไดดำเนินการ เนื่องจากไมไดอยูภายใตแผนดำเนินงานของการศึกษาวิจัย
ครั ้งนี ้ แตอยางไรก็ตามมีโอกาสเปนไปไดมากที่พยาธิกลุ มสตรองกายที่พบในการศึกษาครั ้งนี ้ สวนใหญจะเปนพยาธิ 
Haemonchus spp. และ/หรือ พยาธิ Trichostrongylus spp. เนื่องจากพยาธิในกลุมสตรองกายที่พบในแกะ ไดแก พยาธิ 
Ostertagia spp.  พยาธ ิ  Haemonchus spp.  พยาธ ิ  Trichostrongylus spp.  พยาธ ิ  Nematodirus spp.  พยาธิ  
Cooperia spp. และ พยาธิ Teladorsagia spp. (Handbook for the Control of Internal Parasites of Sheep and 
Goat, 2019; Jacobs et al., 2016) แต  โดยท ั ่วไปพยาธ ิ ในกล ุ มสตรองกายท ี ่ม ีความสำค ัญในแกะและแพะ คือ 
Haemonchus concortus (Ballweber, 2001) ซึ่ง Dorny et al. (1994) และ Maingi et al. (2004) รายงานวาพยาธิใน
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กลุ มสตรองกายที ่มักสรางความเสียหายในแพะ คือ พยาธิ Haemonchus spp. และ พยาธิ Trichostrongylus spp. 
ประกอบกับแกะจำนวน 2 ตัว ในชวงวลาประมาณ 1 เดือน กอนทำการรักษามีอาการซูบผอมและตัวซีด  ผลการตรวจมูล
ของแกะที่มีอาการปวยพบไขพยาธิกลุมสตรองกายในระดับรุนแรง และเมื่อทำการรักษาดวยการฉีด Ivermectin F® แกะมี
อาการตอบสนองดีขึ้น  แตอยางไรก็ตามสิ่งที่ควรระวัง คือ การติดพยาธิในกลุมสตรองกายซ้ำอีก เนื่องจากไขของพยาธิและ
ตัวออนในระยะติดตอของพยาธิดังกลาวอาจมีอยูตามพื้นคอกและแปลงหญา โดยพยาธิ Haemonchus contortus  พยาธิ 
Trichostrongylus spp. และ พยาธิ Teladorsagia circumcincta ทำใหเกิดการติดพยาธิใหม และมีโอกาสสรางผลกระทบ
ตอสุขภภาพแกะไดในชวง 3-6 สัปดาห (Handbook for the Control of Internal Parasites of Sheep and Goat, 2019
) หลังจากการรักษา ดังนั้นการจัดการทุงหญาเล็มและการจัดการดานอาหารจึงนาจะเปนมาตราการการจัดการฟารมท่ีสำคัญ
เพ่ือชวยลดอัตราการติดพยาธิใหมและชวยลดผลกระทบตอสุขภาพของแกะดวย 
 

สรุปผลการทดลอง 
ความชุกและปริมาณของการติดหนอนพยาธิกลุมสตรองกายในทางเดินอาหารในฟารมพอแมพันธุแกะพันธุไวทดอ

เปอรแท มีปจจัยภายในฟารมท่ีมีผลตอการติดพยาธิท่ีระดับแตกตางกัน 
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Introduction 

Cats can be infected with several species of gastrointestinal parasites such as Giardia intestinalis, 

Cryptosporidium, Isospora, Pentatrichomonas hominis, Tritrichomonas foetus, Toxocara cati (roundworm) 
and Ancylostoma (hookworm) (Jittapalapong et al., 2007; Leelanupat et al, 2020). Some parasites can 
infect to humans and cause serious disease, especially visceral and cutaneous larva migrans (Beaver, 1956). 
In Thailand, the numbers of stray cats are estimated 470,000 in 2016 (Bureau of Disease Control and 
Veterinary Services, 2016) which many of them are reared in animal shelters. Then, infected cats in cat 
shelter can act as potential reservoir hosts for parasitic zoonosis. Therefore, the prevalence and species 
of gastrointestinal parasites of cats in animal shelter were determined in the present study. 

 
Materials and methods  

 Thirty fecal samples of cats were collected randomly using simple random sampling from Ban 
Saeng Tawan shelter in Nakhon Pathom province, Thailand. Feces were collected by colon lavage using 
sterile normal saline solution (NSS). Fecal samples were immediately inoculated in InPouch TF Feline 
medium for trichomonad cultivation and the remaining samples were examined for other parasites by the 
simple flotation technique. This study was approved by the Animal Experimental Committee of Kasetsart 
University (ACKU62-VET-039). 
 

Results 

  The overall prevalence of gastrointestinal parasitic infections was 46.6% (14/30). The cultivation 
results showed 50% positive (15/30) of trichomonad infection (T. foetus/P. hominis). Two species of 
intestinal worms, Ancylostoma and T. cati were found which showed the prevalence 43.3% (13/30) and 
13.3% (4/30), respectively. The co-infections between trichomonad and intestinal worms were also 
detected which the co-infections with Ancylostoma and T. cati were 23.3% (7/30) and 6.6 % (2/30), 
respectively. 
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Discussion 

The previous studies of parasitic infection in cats in Thailand were focused mainly in Bangkok 
metropolitan area which parasites were found, including hookworm, T. cati, T. foetus, P. hominis and 

Isospora (Jittapalapong et al, 2007; Leelanupat et al, 2020). The results of these studies were similar to 
our study which showed high prevalence of gastrointestinal parasitic infections and the individual cat was 
infected with one or more than one parasite species. The high prevalence of parasitic infection in animal 
shelter indicates the crowded numbers of cats in a shelter because the parasitic transmission between 
cats can be occurred from contaminated drinking water or food and even from contaminated floor. 
Moreover, some of parasites, including Ancylostoma, T. cati, and P. hominis can transmitted to human 
(Prociv, 1998; Fisher, 2003). Helminth eggs from infected cats can be washed out and contaminated in the 
environment. The infective stage of parasites are formed which the zoonotic species can transmit to 
humans, especially the shelter owners and animal care workers. 
 

Conclusion 

Cats in animal shelter were commonly infected with hookworm, roundworm and trichomonads 
in the present study. Therefore, annual deworming program and gastrointestinal parasites control are 
necessary for cats in animal shelter. Healthy animals usually mean animal owners are providing good care 
of their animals. 
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Introduction 

 The study on different injectable anesthesia protocols has been used in order to provide safe 
anesthesia with adequate depth and duration in rabbits. The injectable anesthesia is preferred amongst 
research workers and clinicians because of its ease of administration. The administration of ketamine 
combined with xylazine, an alpha 2- adrenoceptor agonist, is one of the recommended and commonly 
used protocols (Henke et al., 2005). Dexmedetomidine is a selective alpha 2-adrenorgic receptor agonist. 
Due to its high selectivity (alpha 1: alpha 2 ratio of 1:1620), dexmedetomidine provides greater sedative, 
anxiolytic and longer analgesic effects compared to xylazine (alpha 1: alpha 2 ratio of 1:160 (Sinclair, 2003). 
An advantage of using ketamine combined with alpha 2-adrenoceptor agonist is the availability of the 
antagonist, atipamezole (Murphy et al., 2010). This study aimed to compare the effect of ketamine (35 
mg/kg) in combination with dexmedetomidine (0.5 mg/kg) (KD) with the effect of ketamine (35 mg/kg) in 
combination with xylazine (5 mg/kg) (KX) in rabbits. Both combinations were recommended for general 
anesthesia in rabbits.  

Materials and Methods 

 This study was approved by Chulalongkorn University Laboratory Animal Center Animal Care and 
Use Committee (Animal Use Protocol No.  : 1973014) and performed at Chulalongkorn University 
Laboratory Animal Center. 

3.1 Animals  
  Eight (4 males and 4 females) New Zealand White rabbits (Oryctolagus cuniculus), weighting 2.2 
± 0.2 kg, were included in the study.  
3.2 Study protocols 
3.3.1) Experimental designs 

  The experiment used a randomized double-crossover design (Difilippo et al., 2004). Each rabbit 
received all two combination, KD and KX with 10 days interval (González-Gil et al., 2015). The rabbits were 
randomly divided into two groups of four animals, Group I (n=4: 2 males/2 females) and Group II (n=4: 2 
males/2 females). The combination KX consisted of ketamine (Alfasan®, Diergeneesmiddelen B.V) 35 mg/kg 
and xylazine (X-Lazine®, LB.S.laboratory) 5 mg/kg, while the KD combination included ketamine 35 mg/kg 
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and dexmedetomidine (Dexdomitor®, Virbac) 0.5 mg/kg. All drugs were injected subcutaneously. The 
rabbits received the alternate combination at 10 days after the previous one.  
  On the experimental day, each rabbit was weighed and placed into the restrainer where Baseline 
cardiorespiratory parameters included heart rates (HR) and respiratory rates (RR) were taken before each 
injection. The time of drug injection was recorded as T0. The time at the absence of righting, ear pinch, 
and paw withdrawal reflexes were observed and the time of loss of the righting, ear pinch, and paw 
withdrawal reflexes were recorded as T1, T2 and T3 respectively. The time of pedal withdrawal reflex 
response was recorded as T4. The duration of anesthesia was the time from the loss until the return of 
the response to the noxious stimuli (T3-T4). After the righting reflex was gone, The monitoring equipment 
were connected, HR and RR were recorded every 5 minutes and continuously monitored until the pedal 
withdrawal reflex returned. HR was measured by electrocardiography from multi-parameter monitor 
(COMEN C80-V, Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,LTD; Guangming, Shenzhen, CHINA). RR was 
obtained from direct observation of the moving chest over one minute. Once the pedal withdrawal reflex 
returned, atipamezole (Antisedan®, Virbac) 1 mg/kg was administered subcutaneously. TThe time of 
returning the righting reflex was recorded (T5). Then, the rabbit was moved to a recovery cage.   
3.3.2) Statistical analysis  
 The data were tested for normality, using the Shapiro-Wilk test. The comparison between the 
rabbits receiving KD and KX treatments using Mann-Whitney test. The KruskalWallis with the Dunn’s 
multiple comparison test were used to analyze HR and RR separately within groups receiving KD and KX 
combinations. The parametric data were presented as mean ± standard error of the mean (SEM). All 
statistical analyses were performed using commercial software GraphPad (PRISM® ver. 8, GraphPad, Inc; 
La Jolla, CA). Statistical significance was defined at a P-value of less than 0.05. 
 

Results 

 The comparison between KD and KX treatments shown that T1 was not statistically significant 
differences but T2 and T3 were (p < 0.05). There was significant difference in the duration of anesthesia 
(T3-T4) between KD and KX treatments (p<0.05) (Table 1). Even though loss of the righting reflex time was 
not difference between the KD and KX treatments, The rabbits receiving KD demonstrated more rapid loss 
of the ear pinch and paw withdrawal reflexes.  
 Atipamezole was administrated after response to the noxious stimuli returned. The recovery time 
was the time from atipamezole injection to return of the righting reflex (T5) which did not differ significantly 
between KD (6.4 ±0.9 min) and KX groups (6.3± 0.9 min). 
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Table 1. Time of loss of the righting, ear pinch, pedal withdrawal reflexes and duration of loss of pedal 
withdrawal response of rabbits receiving KD combination and those receiving KX combination. Data 
presented as minute (mean ± SEM).  
Time point KD KX 

T1 (n=8) 3.0  ±0.2 4.5 ±0.4 

T2 (n=8) 4.4 ±0.8* 10.5 ±2.2 

T3 (n=8) 6.6 ±1.9* 19.8 ±2.7 

T3-T4 (n=8) 110.9 ±5.5*** 17.8 ±2.4 
(T1- the absence of righting reflex; T2- the absence of ear pinch reflex; T3- the absence of pedal withdrawal reflex; 
 T4- the presence of pedal withdrawal reflex)  
Statistically significant difference (*P<0.05, ** P<0.01 and *** P<0.001) between treatments. 
  
 Assessment of HR within group at each time point, there was statistically significant reduction at 
T25 and T30 in the KX group and at T10, T25, T50, T55,T65 and T105 in the KD group, compared to the 
baseline (T0 = Preinjection) (P < 0.05). However, the difference of HR between the KD and KX groups was 
significant at 10 minutes after righting reflex loss (T10) (P < 0.01) but insignificant at the other measurement 
times (T0-T45). Accordingly, the KD group had significantly lower HR than the KX group at T10 (Figure 1). 
 

 
 
 
 

 

Figure 1 Mean ± SEM of HR at various time point of KD (ketamine and dexmedetomidine) and KX ( 
ketamine and xylazine ) groups. T0 = Pre-injection (base line); T5-120 = 5-120 minutes after loss of 

righting reflex. a is statistically significant difference (P<0.05) from baseline within the same group. c is 
statistically significant difference (P<0.05) between groups. 

 There was no difference of RR between the KD and KX groups at all measurement times (T0-T45). 
Assessment within group at each time point of RR, there was statistically significant reduction at T15-T35 
and T45 in the KX group and at T10, T20-T30, T45, T60 and T70 -T100 in the KD group, compared to the 
baseline (P < 0.05) (Figure 2). 
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Figure 2 Mean ± SEM RR at various times of KD ( ketamine and dexmedetomidine ) and KX ( ketamine 

and xylazine ) groups. T0 = Pre-injection (base line); T5-120 = 5-120 minutes after loss of righting reflex. a 

is statistically significant difference (P<0.05) from baseline within the same group. c is statistically 
significant difference (P<0.05) between groups. 

Discussion 

  The KD combination provided more rapid induction time than the KX combination. From the 
experiment of Henke et al. (2005)  showed that the combination of ketamine 35 mg/kg and medetomidine 
0.25 mg/kg IM provided more rapid loss of the right reflex, ear-pinch reflex and pedal withdrawal reflex 
than the combination of ketamine 50 mg/kg and xylazine 4 mg/kg IM. The induction time was determined 
as 5.4 ±4.1 minutes in the KM group and 13.3 ± 9.4 minutes in the KX group.  
 Bienert et al. (2014) reported that, reflex loss and return times varied based on the dose of 
dexmedetomidine, and high doses provided longer return times of the pedal withdrawal reflex. In the 
study where only dexmedetomidine was administered (0.25 mg /kg, intravenous), the duration of loss and 
return of the pedal withdrawal reflex was determined as 79.25 minutes which was shorter in comparison 
to our findings. This difference was considered to have been caused by the combined use of ketamine 
with dexmedetomidine. KİRAZOĞLU et al. (2020) reported that, the combination of ketamine (30 mg/kg) 
and dexmedetomidine (0.025 mg/kg) IM. Their KD combination in this study using dexmedetomidine of 20 
time lower dose rate, provided similar duration of anesthesia (100.5 minutes). Since there has not been 
much data regarding the comparison between the combination of ketamine and xylazine and the 
combination of ketamine and dexmedetomidine, the dose and route of the given and the effects of KD 
combination should also be studied continuously.  
 The safe and effective dose of atipamezole was 1 to 2 times of the administered dose of 
medetomidine (Kim et al., 2004). Since the data on the reversal of dexmedetomidine with atipamezole in 
rabbits is lacked, the dose of atipamezole selected in this present study was applied from the study in 
medetomidine was effective to reverse both xylazine and dexmedetomidine and the dose should be 
minimized for KX in order to avoid anxiogenic effects.  
 In the present study, HR decreased in both KD and KX groups compared with pre-injection HR 
(baseline) similar to other reports (Cardoso et al., 2020; KİRAZOĞLU et al., 2020). The KD group had lower 
HR than the KX group, unlike the findings of KİRAZOĞLU et al. (2020) and Cardoso et al. (2020). Both 
studies used comparable doses of ketamine (30 mg/kg), dexmedetomidine (0.025 mg/kg) and xylazine (4 
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and 3 mg/kg, respectively) and found higher HR after KD than KX. The lower HR in KD than KX in our study 
was due to the higher dose of dexmedetomedine (0.5 mg/kg) supporting Ren et al. (2018) stating that 
dexmedetomidine decreased heart rate of rabbits in a dose-dependent manner. However, HR in both 
groups were within the normal limit (Borkowski and Karas, 1999). There were no arrhythmia found in both 
KD and KX groups. 
 RR in both KD and KX groups were drop within the normal limit (Borkowski and Karas, 1999), only 
at 10  minutes after the righting reflex loss, RR in KD group dropped below normal limit. The mean RR at 
10th was 24 ±4 minutes. The result agreed with, the study on the sedation effects of ketamine in 
combination with dexmedetomidine and xylazine, which  reported that RR dropped significantly from 10 
minute after injection through 60 minutes of observation time (Cardoso et al., 2020).  
 

Conclusion 
 

In conclusion, the combination of ketamine (35 mg/kg SC) and dexmedetomidine (0.5 mg/kg SC) 
provided more rapid induction time and longer anesthesia than the combination of ketamine (35 mg/kg 
SC) and xylazine (5 mg/kg SC). Both treatments had similar cardiorespiratory effects of significant decrease 
respiratory rate and heart rate. However, there were within the normal limit and no arrhythmia was found. 
Therefore, both combinations should be used with caution in patients with respiratory problems, 
suggested that 100% oxygen supplement should be provided. 

 

Acknowledgement 

This research was supported by the Graduated School, Chulalongkorn University to commemorate 
the 72nd anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. 

 

Reference 

Bienert A, Płotek W, Wiczling P, Warzybok J, Borowska K, Buda K, Kulińska K, Billert H, Kaliszan R and 
Grześkowiak E 2014. The influence of age and dosage on the pharmacodynamics of 
dexmedetomidine in rabbits. J. Med. Sci. 83(2): 108-115. 

Borkowski R and Karas AZ 1999. Sedation and anesthesia of pet rabbits. Clin. Tech. Small Anim. Pract. 
14(1): 44-49. 

Cardoso CG, Ayer IM, Jorge AT, Honsho CS and Mattos-Junior E 2020. A comparative study of the 
cardiopulmonary and sedative effects of a single intramuscular dose of ketamine anesthetic 
combinations in rabbits. Res. Vet. Sci. 128: 177-182. 

Difilippo SM, Norberg PJ, Suson UD, Savino AM and Reim DA 2004. A comparison of xylazine and 
medetomidine in an anesthetic combination in New Zealand White Rabbits. JAALAS. 43(1): 32-34. 



             รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดบัชาติ “การประชุมวิชาการทางสัตวแพทยและการเลี้ยงสัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังที่ 12 : สัตวแพทยไทยในยุควิถีใหมกับการปรับตัวและการสรางโอกาส” 

             Proceedings of the National Conference “The 12th MUT Veterinary Annual Conference 2020 : The Thai Veterinarian in New Normal Era Change for Opportunity” 

 

94 
 

González-Gil A, Villa A, Millán P, Martínez-Fernández L and Illera JC 2015. Effects of dexmedetomidine and 
ketamine–dexmedetomidine with and without buprenorphine on corticoadrenal function in 
rabbits. J Am Assoc Lab Anim Sci. 54(3): 299-303. 

Henke J, Astner S, Brill T, Eissner B, Busch R and Erhardt W 2005. Comparative study of three intramuscular 
anaesthetic combinations (medetomidine/ketamine, medetomidine/fentanyl/midazolam and 
xylazine/ketamine) in rabbits. Vet Anaesth Analg. 32(5): 261-270. 

Kim MS, Jeong SM, Park JH, NAM TC and SEO KM 2004. Reversal of medetomidine-ketamine combination 
anesthesia in rabbits by atipamezole. Exp. Anim. 53(5): 423-428. 

KİRAZOĞLU E, YAVUZ Ü, GÜRLER ŞJTJoV and Sciences A 2020. Evaluation of hemodynamic, hematological 
parameters and the clinical effects of dexmedetomidine-ketamine and xylazine-ketamine 
anesthesia in rabbits. Turk J Vet Anim Sci. 44(4): 791-797. 

Murphy KL, Roughan JV, Baxter MG and Flecknell PA 2010. Anaesthesia with a combination of ketamine 
and medetomidine in the rabbit: effect of premedication with buprenorphine. Vet Anaesth Analg. 
37(3): 222-229. 

Ren J, Li C, Ma S, Wu J and Yang Y 2018. Impact of dexmedetomidine on hemodynamics in rabbits. Acta 
Cir. Bras. 33(4): 314-323. 

Sinclair MD 2003. A review of the physiological effects of α2-agonists related to the clinical use of 
medetomidine in small animal practice. Can Vet J. 44(11): 885. 

Keyword : Anesthesia, Dexmedetomidine, Ketamine, Rabbit, Xylazine  

 



             รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดบัชาติ “การประชุมวิชาการทางสัตวแพทยและการเลี้ยงสัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังที่ 12 : สัตวแพทยไทยในยุควิถีใหมกับการปรับตัวและการสรางโอกาส” 

             Proceedings of the National Conference “The 12th MUT Veterinary Annual Conference 2020 : The Thai Veterinarian in New Normal Era Change for Opportunity” 

 

95 
 

Radiographic examination of diaphragmatic excursion in normal beagle: 

preliminary study 

 

Phasamon Saisawart, Chutimon Thanaboonnipat, Nan Choisunirachon* 

 
1Department of Veterinary Surgery, Faculty of Veterinary Science,  

Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
*Corresponding author, E-mail address: Nan.C@chula.ac.th 

 

Introduction 

 Diaphragm is one of the respiratory muscles that divided body cavity to be thoracic and abdominal 
cavities. Diaphragm is composed crural and costal parts. Diaphragm is innervated by ipsilateral phrenic 
nerve. During inspiration, diaphragm contracts and causes the expansion of thoracic cavity. In contrary, 
during expiration, diaphragmatic muscle is relaxed and thoracic cavity is then decreased in volume (Klein., 
2013). 
 Any diseases that alter diaphragmatic movement can cause diaphragmatic dysfunction (DD) that 
can be either of the unilateral or the bilateral dysfunction. The clinical signs of DD are varied as 
asymptomatic excepted, dyspnea, cyanosis, weakness and paradoxical movement of respiratory muscle 
(Dube’ and Dres., 2016). 
 To evaluate the function of diaphragm, diaphragmatic excursion (DE) has been explored for 
assessment of diaphragmatic weakness and paralysis, and monitoring of respiratory muscle (Boussuges et 
al., 2009; Choi et al., 2014; Dot et al., 2017; Drass et al., 2019). Since there is less information of DE in dogs, 
the utilizing of DE, especially on the thoracic radiographs which is the common imaging modality in clinical 
practice, for further examination need to be investigated. Therefore, the aim of this study is to investigate 
the proper evaluation technique of canine DE on thoracic radiograph. The information retrieving from this 
study could be clinically applied, especially in the emergency and critical care unit. 
 

Materials and Methods 

Animals 

This study was approved by The Institutional Animal Care and Use Committee of Chulalongkorn 
University (CU-IACUS), the approval number: 2031027. Four client-owned, 10-20 kg and body condition score 
3/5, normal Beagles, that presented to the Diagnostic Imaging Unit, The Small Animal Hospital, Faculty of 
Veterinary Science, Chulalongkorn University between October 2020 was included. All clinical information 
such as breed, sex including gonadal status, age, body weight was recorded. Besides, all dogs were confirmed 
to be healthy by blood profile and normal blood oxygen saturation level and thoracic radiograph. If dogs have 
evidence of cardiovascular disease, ribs fracture, intra-abdominal organomegaly or history of previous 
diaphragmatic surgery, the dog will be exclude from this study. 
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Analysis of diaphragmatic motion by radiography 

The common projections of both the ventrodorsal and the right lateral recumbency of thoracic 
radiographs were taken during full inspiration and full expiration (GE healthcare; Beijing, China). The distance 
of diaphragmatic crus was evaluated at the left and the right diaphragmatic locations comparing to the 
cranial edge of the eleventh thoracic vertebra (T11) that was used as a reference point. Subsequently, the 
DE was calculated as the different value between the distances of the diaphragmatic domes to the cranial 
edge of the T11 between respiratory phases of inspiration and expiration at the four different points on 
each radiographic posture. 

On lateral view, the diaphragmatic location was measured at four different levels including the 
most cranioventral point of the cupula of the hemidiaphragm (cupula), the intersection of cupula to caudal 
vena cava (the middle of each crus, MC), the most caudo-dorsal edge of recumbent diaphragmatic crus 
(RC) and the most caudo-dorsal edge of the upper diaphragmatic crus (LC). Then, a vertical line was drawn 
from this point to the cranial edge of T11. DE was calculated as a value between diaphragmatic dome to 
the cranial edge of T11 in different respiratory cycle (Fig. 1). 

On ventrodorsol view, DE was measured five different points including the middle point of the 
diaphragmatic dome (cupula), the middle point of each crus (RMC, LMC) and the most caudolateral point 
of each crus (RC, LC). The same method was used to calculate DE as previously described (Fig. 2).  

 

 
 

Figure 1 The illustration of right lateral thoracic radiograph of Beagle. Diaphragmatic excursion (DE) is the 
distance between the tip of diaphragmatic line at each location during; a) fully expiration and b) fully 
inspiration phases. DE was measured by using the cranial edge of the eleventh thoracic vertebra as the 
reference point.  
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Figure 2 The illustration of ventrodorsal thoracic radiograph of Beagle. Diaphragmatic excursion (DE) is the 
distance between the tip of diaphragmatic line between a) fully expiration and b) fully inspiration phases. 
DE was measured by using the cranial edge of the eleventh thoracic vertebra as the referent point. 
Statistical analysis 

Data analysis were analyzed by using Prism7 software (USA). All clinical data were described as 
descriptive data that expressed as means ± standard deviations (SD) including the maximal and minimal 
DE. The DE among positionings were analyzed by One-way ANOVA. All statistical analysis was significant if 
the P value < 0.05. 

Results 

 Among four Beagles, there were 3 male (2 intact and 1 neutered) and an intact female. The average 
age was 3.42 ± 1.24 years (2 - 5 years). The average body weight was 14.90 ± 2.68 kg.  

The results showed that no significant difference of DE between right lateral and dorsoventral 
positions and among diaphragmatic areas on each position. On the right lateral recumbency, left crus was 
able to move more than that of others. For ventrodorsal recumbency, right crus can obviously be able to 
move more than that of others. Cupula has more DE on ventrodorsal recumbency than the right lateral 
recumbency. All information of DE of each position were showed in Table 1. 

 
Table 1 Diaphragmatic excursion of normal Beagles at each diaphragmatic area observed on the right 
lateral and ventrodorsal thoracic radiographs 
 

 Right lateral recumbency Ventrodorsal recumbency 

Position Mean ± SD Range Mean ± SD Range 
Cupula 0.278 ± 0.321 0.065 - 0.745 0.615 ± 0.381  0.300 - 1.070 
Middle of right crus 0.445 ± 0.117 0.290 - 0.550 0.806 ± 0.500 0.395 - 1.450 
Middle of left crus 0.445 ± 0.117 0.290 - 0.550 0.593 ± 0.333 0.295 - 0.900 
Right crus 0.416 ± 0.305 0.175 - 0.815 0.970 ± 0.727  0.371 - 1.890 
Left crus 0.753 ± 0.263 0.430 - 1.050 0.635 ± 0.447 0.278 - 1.240 

Values were reported as number of centimeters and represented results of 4 healthy Beagle 
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Discussion 

Radiographic method is a screening test and widely available for evaluate diaphragmatic 
abnormality such as diaphragmatic hernia, diaphragmatic mass and unilateral diaphragmatic paralysis (Maish, 
2010). The sensitivity of this technique was reported to be 90% for revealing the elevated hemidiaphragm 
whereas its specificity was reported to be 44% for diagnosis of diaphragm dysfunction (Chetta et al., 2005). 
Moreover, radiography is a noninvasive, inexpensive, and easy technique. In human medicine, the validity 
and reliability of diaphragmatic motion of healthy subjects by using radiographic technique have been 
reported. The result indicated that this method proved to be accurate and reliable for measurement of 
diaphragmatic mobility (Pedrini et al., 2018). 

 In our study showed that there was no significant difference among radiographic positions to 
examine DE. The observer can measure DE at any positions of the diaphragm. However, the best position 
to measure DE was the most caudo-dorsal edge of left crus when the dogs were on the right lateral 
recumbency and the most caudolateral point of right crus on ventrodorsal recumbency. This might be due 
to those area showed the greatest movement of the diaphragm that enhanced the detection of 
diaphragmatic function. 

Limitations of this study were the small sample size due to the preliminary study. Besides, this 
study was evaluated only in the healthy Beagle dogs. Therefore, a larger sample size with various dog 
breeds would reveal more interesting results.  

 
Conclusion 

Radiographic measurement method for detect diaphragmatic movement can be measured at any 
positions both lateral and dorsoventral recumbency. The appropriate positions for assessment 
diaphragmatic function are the most caudo-dorsal edge of left crus when the dogs are right lateral 
recumbency and the most caudolateral point of right crus in ventrodorsal recumbency. This finding 
indicated that application of the radiographic method to measure DE could yield a simple way to assess 
diaphragmatic function in veterinary clinical practice. 
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บทนำ 

การวินิจฉัยภาวะกรดเกินในกระเพาะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลัน (Subacute ruminal acidosis, SARA) ในโครีดนมมี
ความซับซอนเนื่องจากมักพบอาการทางคลินิกโดยรวมมากกวาอาการท่ีจำเพาะ การตรวจระดับแกสคารบอนไดออกไซดและ
ออกซิเจนในเลือดเปนวิธีท่ีใหผลแมนยำแตมีคาใชจายคอนขางสูง สวนการตรวจของเหลวในกระเพาะหมักเปนวิธีที่ใหผลดีไม
ตองใชเครื่องมือจำเพาะและมีราคาถูก แตอยางไรก็ตามวิธีการนำของเหลวในกระเพาะหมักออกจากตัวแมโคโดยการสอดทอ
เขาสูกระเพาะรูเมน อาจสงผลทำใหเกิดความเครียดจากการจับบังคับสัตวและระคายเคืองตออวัยวะในชองลำคอ การศึกษา
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบคาพารามิเตอรท่ีเกี่ยวของการเกิดภาวะ SARA ระหวางกลุมแมโคท่ีมีความเสี่ยงและแม
โคปกติ เพ่ือนำคาพารามิเตอรท่ีศึกษานี้ไปใชเปนแนวทางการตรวจคัดกรองการเกิดภาวะ SARA ของแมโคในภาคสนามตอไป  

อุปกรณและวิธีการ 

เก็บตัวอยางจากภายในและภายนอกกระเพาะหมักโดยสุมแมโคที่กำลังรีดนมทั้งหมด 20 ตัว จากฟารมโคนม 4 
ฟารม ท่ีมีโครีดนมไมเกิน 50 ตัว มีการใชขี้เคกปาลมน้ำมันเลี้ยงโครวมกับอาหารขน และมีการจัดการคลายคลึงกัน แบงกลุมโค
โดยใชคา pH ท่ีวัดไดจากของเหลวในกระเพาะหมัก < 5.8 เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยง และ pH > 5.8 เปนกลุมควบคุม เก็บขอมูล
การจัดการฟารมและพารามิเตอรที่เกี่ยวของกับภาวะ SARA โดยแบงออกเปน 1) ภายในกระเพาะหมัก ไดแก เวลาและ
คะแนนของการลอยตัวและตกตะกอน เวลาของการเปลี่ยนสีน้ำยาเมธิลีนบลู การเคลื่อนที่และปริมาณของโปรโตซัว และ 2) 
ภายนอกกระเพาะหมัก ไดแก ลักษณะทางกายภาพของรางกาย คุณภาพน้ำนมรายฟารม ดัชนีระบบสืบพันธุ คุณภาพน้ำนม
รายตัว นำมาหาคาเฉลี ่ยและเปรียบเทียบระหวางกลุ มตัวอยาง 2 กลุ ม คือโคกลุ มเสี ่ยงและกลุ มโคปกติ โดยใชสถิติ 
Independent T-test ท่ีความเชื่อม่ันรอยละ 95 ใชโปรแกรมสำเร็จรูป Statistical Package for Social Science (SPSS)     

ผลการทดลอง 

คาเฉลี่ย pH ของเหลวในกระเพาะหมักในโคกลุมเสี่ยงและกลุมโคปกติเทากับ 5.65 และ 6.54 ตามลำดับ การวัด
คาพารามิเตอรจากของเหลวในกระเพาะหมัก พบวาในโคกลุมเสี่ยงมีคาเฉลี่ยเวลาของการลอยตัวและตกตะกอน 13.66 นาที 
คะแนนการลอยตัว 4.67 และเวลาของการเปลี่ยนสีน้ำยาเมธิลีนบลู 7.83 นาที ในขณะที่กลุมโคปกติมีคาเฉลี่ยเวลาของการ
ลอยตัวและตกตะกอน 8.3 นาที คะแนนการลอยตัว 3.07 และเวลาของการเปลี่ยนสีน้ำยาเมธิลีนบลู 5.79 นาที ซึ่งพบความ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) ของพารามิเตอรจากของเหลวในกระเพาะหมักทุกคาระหวางโคทั้ง 2 
กลุม ยกเวนการเคลื่อนที่และปริมาณของโปรโตซัว สวนพารามิเตอรจากภายนอกกระเพาะหมัก ไดแก ลักษณะทางกายภาพ
ของรางกาย คุณภาพน้ำนมรายฟารม ดัชนีระบบสืบพันธุ และคุณภาพน้ำนมรายตัว นั้นไมพบความแตกตางของคาเฉลี่ยทุก
พารามิเตอรระหวางโคท้ัง 2 กลุม  (P-value > 0.05) 
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วิจารณและสรุปผลการทดลอง 
คาเฉลี่ย pH ของเหลวในกระเพาะหมักจากการศึกษาครั้งนี้ในกลุมโคปกติ คือ 6.54 และโคกลุมเสี่ยง คือ 5.65 

สอดคลองกับรายงานของ Edemark (2008), Lean and Golder (2018) ซึ่งพบโคที่มี pH ในกระเพาะหมัก < 5.5 เปนโคท่ี
แสดงอาการของภาวะ SARA และคา pH ในชวง 5.5-5.8 จัดเปนโคกลุ มเสี ่ยง โดยในการศึกษานี ้มีการปองกันคา pH 
คลาดเคลื่อนจากการปนเปอนน้ำลายโคและจากขบวนการหมักโดยจุลินทรียในกระเพาะรูเมนตามวิธีของ Steen (2001) มี
คาเฉลี ่ยเวลาของการลอยตัวและตกตะกอนในกลุมโคปกติ 8.50 นาที (คาปกติ 5-10 นาที) สอดคลองกับรายงานของ 
Petrovski (2017) โดยท่ีอนุภาคละเอียดของอาหารจะตกตะกอนลงไปท่ีกนหลอดทดลอง และอนุภาคที่มีความหยาบจะลอย
ขึ้นสูผิวดวยแรงดันของแกสที่เกิดขึ้นจากขบวนการหมักในเวลาที่กำหนด สวนโคกลุมเสี่ยงมีคาเฉลี่ย 13.66 นาที บงชี้ถึงการ
ไดรับอาหารขนหรือเมล็ดธัญพืชมากเกินไปมีแนวโนมเกิดภาวะอาหารไมยอยทำใหคา pH ในกระเพาะรูเมนลดลงอยางรวดเร็ว 
(Petrovski, 2017, Constable, 2015) สำหรับการเปลี่ยนสีน้ำยาเมธิลีนบลูในกลุมโคปกติ 5.79 นาที (คาปกติ 3-6 นาที)  
สอดคลองกับรายงานของ พิพัฒน และคณะ (2555), Edemark (2008) ขณะท่ีในโคกลุมเสี่ยงเทากับ 7.83 นาที สอดคลองกับ
รายงานของ Petrovski (2017) ซึ่งบงชี้วาโคมีแนวโนมการเกิดภาวะ SARA จากการอดอาหารและการไมยอยอาหารจำพวก
เย่ือใย รายงานของ Edemark (2008) ท่ีใชคาสัดสวนไขมันนมกับโปรตีนนมติดตามภาวะ SARA มีคา < 1 ในโคกลุมเสี่ยง และ
อยูระหวาง 1.0-1.5 ในโคปกติ การศึกษาครั้งนี้ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญโดยใหผลใกลเคียงกันในโคทั้ง 2 กลุม 
นอกจากนี้ยังไมมีการศึกษาใดที่สามารถนำมาใชอธิบายความสัมพันธระหวางคะแนนรางกาย คะแนนการเคลื่อนไหว และ
คะแนนอุจจาระ ตลอดจนดัชนีระบบสืบพันธุ กับพยาธิกำเนิดของภาวะ SARA ในโคไดอยางชัดเจน (Tajik and Nazifi, 2011)   

พารามิเตอรจากภายนอกกระเพาะหมักไดแกคุณภาพน้ำนม ทั้งสัดสวนไขมันนมกับโปรตีนนมและไขมันนม คะแนน
รางกาย คะแนนการเคลื่อนไหว และคะแนนอุจจาระ ตลอดจนดัชนีระบบสืบพันธุ ยังไมสามารถนำมาใชในการตรวจติดตาม
ภาวะ SARA ในโคไดอยางชัดเจน ดังนั้นการตรวจคัดกรองในงานภาคสนามของเจาหนาที่จึงจำเปนที่จะตองใชของเหลวใน
กระเพาะหมักเพื่อนำมาหาพารามิเตอรจากภายในกระเพาะหมัก โดยการวัดคา pH แลวนำมาทดสอบหาเวลาของการลอยตัว
และตกตะกอน คะแนนการลอยตัว และเวลาของการเปลี่ยนสีน้ำยาเมธิลีนบลู เพ่ือใชยืนยันการเกิดภาวะ SARA ในโครีดนม 
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บทคัดยอ  

 
สุนัขพันธุมอลทีส เพศผู อายุ 3 ป เขารับการรักษาเนื่องจากอาการชักแบบคลัสเตอร (generalized cluster 

seizure) โดยชักจำนวน 3 ครั้งภายใน 1 วัน การตรวจรางกายท่ัวไปและทางประสาทวิทยา พบอาการสับสน (disoriented) 
และเดินเซ (ataxia)  จากการตรวจภาพคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI) พบภาวะสมองอักเสบ (encephalitis) โพรงสมองคั่งน้ำ 
(hydrocephalus) และ พบการสะสมของเหลวภายในคลองกลางของเสนประสาทไขสันหลัง (hydromyelia) ตรวจพบ
เซลลอักเสบเล็กนอย แตไมพบการติดเชื้อแบคทีเรีย และไมพบการติดเชื้อไขหัดสุนัขจากการตรวจดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิ
เมอเรส (PCR) จากน้ำไขสันหลัง จากผลการตรวจสามารถวินิจฉัยเบือ้งตนไดวาสุนัขตัวนี้มีภาวะสมองอักเสบท่ีไมสามารถ
ระบุสาเหตุไดแนชัด (Encephalitis of unknown origin)  การรักษาประกอบดวยการให ยาปฏิชีวนะรวมกัน 2 ชนิด ไดแก 
Cefixime (Cefspan®) ขนาด 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง  และ Amoxicillin-clavulanic acid ขนาด 22 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง เพ่ือใชในการปองกันการติดเชื้อแบคทีเรีย การใหยา Prednisolone ขนาด  1 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง เพ่ือลดการผลิตน้ำไขสันหลัง (CSF) และกดภูมิคุมกัน รวมกับการใชยาระงับชัก Phenobarbital 
ขนาด 4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง  หลังจากรักษาเปนระยะเวลา 54 วันพบวาสุนัขมีอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถ
หยุดยาปฏิชีวนะ และยากดภูมิคุมกันได  แตยังคงตองใหยาระงับชักตอเนื่องอยางนอยสุดเปนระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ป ใน
กรณีท่ีไมพบภาวะชักเกิดขึ้นอาจพิจารณาทำการหยุดยา  

คำสำคัญ: สมองอักเสบแบบไมทราบสาเหตุ ชักแบบคลัสเตอร มอลทีส โพรงสมองคั่งน้ำ 
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Abstract  

 

A 3-year-old male Maltese dog was brought to the small animal teaching hospital Faculty of 
Veterinary Science Mahanakorn University of Technology with generalized cluster seizures (3 seizures 
episode within 1 day). The dog appeared disoriented and generalized ataxia was observed in both physical 
and neurological examinations. Encephalitis, Hydrocephalus, and Hydromyelia were diagnosed with 
Magnetic Resonance Imaging (MRI). Cerebrospinal fluid analysis and cytology revealed mild acute 
inflammation (a few numbers of neutrophils and lymphocyte), however, bacterial culturing and Polymerase 
chain reaction (PCR) for canine distemper virus were both negative from cerebrospinal fluid. Based on 
laboratory and MRI results, encephalitis from an unknown origin (idiopathic encephalitis) was suspected to 
be the cause of the generalized cluster seizure in this dog. A combination of two antibiotics including 
Cefixime (Cefspan®) (10 mg/kg/q 12) and Amoxicillin-clavulanic acid (22mg/kg/q 12h) were given to prevent 
the bacterial infection. Prednisolone (1 mg/kg/q 12 h) was used to decrease spinal fluid production and 
immunosuppression. Phenobarbital (4 mg/kg/q 12h) was also used to control seizures. After 54 days of 
treatment, the dog showed good improvement of clinical signs with no seizure episode. Both antibiotics 
and prednisolone were withdrawn from treatment, however, Phenobarbital (3-4 mg/kg/q 12h) was 
recommended to be continued for at least 6-12 months. If the seizure episode was not observed during 6-

12 months, the treatment with Phenobarbital might be considered to be stopped.  
 
  

Keywords: Encephalitis of unknown origin, Cluster seizure, Maltese, Hydrocephalus 
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บทนำ  
สมองอักเสบ (Encephalitis) สามารถเกิดไดจากหลายสาเหตุ โดแก การติดเชื้อจำพวก แบคทีเรีย เชื้อรา โปรโต

ซัว ริกเกตเซีย และ ไวรัส หรืออาจหาสาเหตุของการเกิดไมได (encephalitis of unknown origin) (Platt and Olby, 
2004) สาเหตุดังกลาวนาจะเกิดจากภูมิคุมกันของรางกายทำงานผิดปกติสงผลใหเกิดการทำลายของเซลลประสาท 
(Immune-mediated disease) กลไกการเกิดภาวะดังกลาวยังไมเปนท่ีทราบแนชัด ตัวอยางของโรค เย่ือหุมสมอง และ
เนื้อสมองอักเสบ (Meningoencephalitis) ท่ีคาดวานาจะเกิดจาก immune-mediated ไดแก Steroid responsive  
meningoencephalitis (SRME), Eosinophilic meningitis, Necrotizing meningoencephalitis (NME) และ 
Granulomatous meningoencephalitis (GME) (Talarico and Schatzberg, 2010) จากรายงานพบวาอุบัติการณของ
การเกิด Idiopathic encephalitis สามารถพบไดในสุนัขพันธุเล็กมากกวาสุนัขพันธุใหญ (Estey et al., 2014) โดยพบวา
พันธุท่ีพบอุบัติการณของโรค NME สูงไดแกพันธุ มอลทีส (Schrauwen et al., 2014) และปก (Barber et al., 2011)  
อาการโดยท่ัวไปของภาวะ Encephalitis คอนขางหลากหลายโดยสัตวอาจแสดงแคอาการเจ็บตามตัว หรือบริเวณหลัง 
(spinal pain) หรือบางกรณีสัตวอาจอยูในภาวะ อัมพฤกษ หรือ อัมพาตได (Platt and Olby, 2004) ความผิดปกติของ
การทำงานของสมองสวนกลางอาจจะตรวจพบหรือไมก็ได โดยอาการท่ีสามารถตรวจพบโดยท่ัวไปไดแก ภาวะชัก 
(seizure) พฤติกรรมเปลี่ยน (behavior change) เดินเปนวงกลม (circling) และ เดินเซ (ataxia) (Ettinger et al., 2017) 

การวินิจฉัยภาวะ Encephalitis มักตองอาศัยการวินิจฉัยโดยการสรางภาพดวยเรโซแนนซแมเหล็ก หรือการ
ตรวจเอกซเรยดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟฟา (Magnetic resonance imaging;MRI) การเจาะน้ำไขสันหลัง (CSF tapping) เพ่ือ
ทำการตรวจเซลลวิทยา (cytology) รวมกับทำการเพาะเชื้อ (CSF culture) และการตรวจหาแอนติบอดี (antibody titer) 
ของโรคท่ีสงสัย  (Platt and Olby, 2004)  ในบางกรณีท่ีการตรวจดังกลาวขางตนไมสามารถยืนยันสาเหตุของการเกิดโรค
ได การเก็บตัวอยางชิ้นเนื้อสมอง (brain biopsy) เพ่ือสงตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (histopathology) มีความจำเปนในการ
ยืนยันสาเหตุของการเกิดโรค (Ettinger et al., 2017) 

การรักษาภาวะ Encephalitis นั้นขึ้นอยูกับสาเหตุการเกิด เชนหากมีการติดเชื้อ แบคทีเรีย สามารถเลือกใชยา
ปฏิชีวนะ (antibiotic) ท่ีมีความจำเพาะเจาะจงกับชนิดของเชื้อแบคทีเรีย ตัวยา antibiotic ท่ีใชควรมีคุณสมบัติท่ีละลายได
ดีในไขมัน (lipophilic) เพราะจะสามารถแพรผาน blood brain barrier (BBR) เขาไปในสมองได ตัวยาท่ีนิยมใชในการ
รักษามักนิยมใชยา antibiotic สองกลุมรวมกันเพ่ือชวยในการคุมการติดเชื้ออาทิเชน การใช  Amoxicillin-calvulanate 
acid รวมกับ 3rd generation cephalosporin (Platt and Olby, 2004) ในกรณีของภาวะ Encephalitis ท่ีคาดวาเกิด
จาก immune-mediated disease จำเปนตองใชยาในการกดภูมิคุมกัน (immune-suppressive drugs) รวมดวยเชน 
การใช prednisolone เดี่ยว ๆ (Mercier and Barnes, 2015) หรือใชรวมกับยาในกลุม Cytotoxic drugs (cyclosporin 
และ azathioprine) (Pakozdy et al., 2009; Wong et al., 2010) หรือ การใชเคมีบำบัด (cystosine arabinoside และ 
lomustine) (Flegel et al., 2011; Lowrie et al., 2013) การรักษาภาวะดังกลาวนอกจากรักษาท่ีสาเหตุของการเกิดโรค
แลวการรักษาภาวะแทรกซอน ท่ีเกิดรวมเปนสิ่งท่ีตองทำรวมกันภาวะแทรกซอนท่ีมักพบไดบอยเชน ภาวะชัก ดังนั้นการให
ยาคุมการชักมีความจำเปนท่ีตองใชรวมกันในกรณีท่ีตรวจพบวาสัตวมีภาวะชักจากโรคดังกลาว การพยากรณโรค 
(prognosis) ของ Idiopathic encephalitis นั้นพบวา SRME มักใหผลการตอบสนองดีตอการให steroid ในการรักษา 
(Tipold and Schatzberg, 2010) มากกวาเม่ือเทียบกับ GME และ NME การพยากรณโรค GME และ NME มักจะไมดี 
(poor prognosis) โดยพบวา NME พบวามีการพยากรณวาโรคแยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับการพยากรณโรค GME (Platt 
and Olby, 2004)  
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ประวัติสัตวปวย  

สุนัขพันธุมอลทีส เพศผู ยังไมไดรับการทำหมัน อายุ 3 ป น้ำหนัก 2.1 กิโลกรัม เขารับการรักษาทีโรงพยาบาล
เพ่ือการเรียนการสอนดานสัตวเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประวัติการทำวัคซีนครบ มา
ดวยอาการชัก 3 ครั้งภายในหนึ่งวัน โดยแตละครั้งชักนานประมาณ 2 นาที การชักดังกลาวถูกวินิจฉัยเปนการชักแบบ 
generalize cluster seizure  การซักประวัติเพ่ิมเติมพบวาสุนัขแสดงพฤติกรรมเปลี่ยนไป (behavior change) เชนการ
รองแบบกาวราว (provoked aggressiveness) และมีอาการเดินเซ (ataxia)  จากการตรวจรางกายพ้ืนฐาน (physical 
examination) และ การตรวจทางระบบประสาท (neurological examination) อ่ืนๆไมพบความผิดปกติใด 

 ผลการตรวจ 

การตรวจทางโลหิตวิทยา (Hematological examination) คาชีวทางเคมี (Biochemistry profiles) และคา
สมดุลกรดดาง เกลือแร (ตารางท่ี 1) พบคาเอนไซมตับ (Alanine transaminase;ALT) สูงเล็กนอย พบภาวะเลือดเปนกรด
เล็กนอย (mild metabolic acidosis) ระดับโซเดียมต่ำปานกลาง (Moderate hyponatremia) ระดับโพแทสเซียมต่ำปาน
กลาง (Moderate hypokalemia)  และ ระดับแคลเซียมสูงเล็กนอย (Mild hyperchloremia)  
ตารางที ่1 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ คาโลหิตวิทยา คาชีวเคมี คาสมดุลกรดดาง และคาเกลือแรในเลือด 

Complete blood count   Referent Biochemistry profiles Referent 

WBC (x10
3
cell/mm

3
) 15.6 4.5-17 ALT (U/L) 120 17-78 

Neutrophil  12 3.5-12 BUN (mg/dl) 9.3 9.2-29.2 

Band neutrophil - ≤0.2 CRE (mg/dl) 0.69 0.4-1.4 

Eosinophil 0.468 ≤1.4 Blood glucose 80 80-120 

Lymphocyte 2.496 0.9-3.5 Acid-base and electrolyte  Referent  

Monocyte 0.624 ≤1.1 pH 7.267 7.338-7.382 

RBC (106/µl) 7.74 5.5-8.5 pCO2 (mmHg) 30.4 39.8-46.2 

Hb (g/dl) 17.5 12.0-13.0 pO2 (mmHg) 52.2 49.6-67.2 

Hct (%) 48 37-55 HCO3 std 13.5 21.6-25.5 

MCV (fL) 72.6 66-70 Anion Gap -1.4 12.0-15 

MCH (pg) - 20-25 Na+ (mmol/L) 125 145-154 

MCHC (g/dl) 31.1 32-36 K+ (mmol/L) 2.72 4.5-5.6 

PLT (x10
3
cell/mm

3
) 306 200-500 Cl- (mmol/L) 116 105-116 

Plasma protein (g/dl) 7.8 6-7.5 Ca (U/L) 12.6 9.3-12.1 
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สาเหตุของการชักในสุนัขตัวนี้สามารถเกิดจากสาเหตุหลัก 2 สาเหตุคือ เกิดจากความผิดปกติของสมอง (intra-

cranial) หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืนท่ีไมใชสมอง (extra-cranial) จากการตรวจผลทางหองปฏิบัติการดังกลาวไมพบความ
ผิดปกติใดท่ีสามารถทำใหเกิดภาวะชักไดจึงสามารถตัดสาเหตุท่ีเกิดจาก  extra-cranial ออกไปได จากเหตุผลดังกลาวสุนัข
จึงถูกสงตัวเพ่ือทำการ MRI ท่ีโรงพยาบาลสัตวเอกชนแหงหนึ่งเพ่ือตรวจดูวิการในสมอง จากผลของ MRI (ภาพท่ี 1) พบ
ภาวะสมองอักเสบ (Encephalitis) ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ (Hydrocephalus) และการสะสมของของเหลวในคลองกลาง
ของเสนประสาทไขสันหลัง (Hydromyelia) นอกจากนั้นไดทำการเจาะน้ำไขสันหลังสงตรวจดูเซลล และทำการเพาะเชื้อ
แบคทีเรีย (CSF cytology and bacterial culture) รวมกับสงตรวจ PCR ของโรคไขหัดสุนัข (CDV)โดยพบวาผลของ PCR 
ตอโรค CDV ใหผลเปนลบ (PCR-negative) ผลของ CSF cytology พบเซลลอักเสบเล็กนอย (ตารางท่ี 2) และตรวจไมพบ
การติดเชื้อแบคทีเรียจากน้ำไขสันหลัง 
 

 
                                               (a)                                       ( b)  

ภาพที ่1 T2-weighted MR-images of sagittal (a) and transverse (b) found the localized hyperintensity of 
the white matter at cerebral cortex, with dilation of the third ventricle and dilatation of the central 
canal of the spinal cord  
 

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจเซลล การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในน้ำสันหลัง (CSF cytology and bacterial culture) และผล
ตรวจ PCR ของโรคไขหัดสุนัข (CDV) 

CSF Cytology Microscopic finding  Few numbers of neutrophils, lymphocyte on 
plasma proteinaceous substance 

Diagnosis  Mild degree of acute inflammation 
CSF Culture No bacteria growth 
PCR : Canine 

distemper (CDV) 
Negative (-) 

 

 

https://radiopaedia.org/articles/central-canal?lang=us
https://radiopaedia.org/articles/central-canal?lang=us
https://radiopaedia.org/articles/spinal-cord?lang=us
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การรักษา  

การรักษาอาการชักจากภาวะสมองอักเสบโดยไมทราบสาเหตุแนชัดในสุนัขตัวนี้ประกอบดวยการใหยาปฏิชีวนะ
เพื่อปองกันการติดเชื้อ โดยการใชยาปฏิชีวนะ 2 ตัวรวมกันไดแก Amoxicillin-clavulanic acid รวมกับ Cefixime 
(Cefspan®) เปนระยะเวลาตอเนื่องนาน 6 สัปดาห เพื่อหวังในการครอบคลุมการติดเชื้อทั้งแบคทีเรียทั้งแกรมบวก และ
ลบ การใหยาเพ่ือกดภูมิคุมกันไดแก prednisolone เพ่ือลดการผลิต CSF ชวยในการรักษาภาวะ Hydrocephalus อีกท้ัง
หวังผลในการกดภูมิที่อาจเกิดจากภาวะ immune-mediated encephalitis  การรักษาภาวะ cluster seizure ซึ่งเปน
ภาวะแทรกของสุนัขตัวนี ้โดยการใหยาระงับชักไดแก phenobarbital นอกจากนั ้นสุนัขยังไดรับยาบำรุงตับไดแก 
Silymarin เพื่อชวยลดผลขางเคียงของการใช prednisolone ตอเนื้อเยื่อตับ ชนิดของยาและขนาดของยาที่ใชสรุปใน
ตารางท่ี 3 หลังจากทำการรักษาไดทำการติดตามผลของการรักษาเปนระยะ โดยครั้งสุดทายคือวันท่ี 54 หลังจากการรักษา
พบวาสุนัขไมมีอาการชัก และอาการโดยรวมพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น สุนัขยังจำเปนตองใช Phenobarbital เพ่ือควบคุมการ
ชักตอเนื่องอยางนอยสุด 6-12 เดือน รวมกับการสังเกตอาการชัก ในกรณีที่ไมพบอาการชักภายใน 6-12 เดือน อาจ
พิจารณาทำการหยุดยา  

ตารางที่ 3 ชนิด ขนาดของยา และระยะเวลาท่ีใชในการรักษา  

ชนิดของยา  ขนาด และระยะเวลาในการใชยา  

Phenobarbital syrup  
4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม PO ทุก 12 ชั่วโมง เปนระยะเวลาอยางนอยสุด 6 -12 เดือน 
รวมกับการสังเกตุอาการชัก  

Prednisolone  

เริ่มตนใหขนาด 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม PO ทุก 12 ชั่วโมง นาน 2 สัปดาหแลวทำ
การลดขนาดของยาเปน 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม PO q 24  ชั่วโมง นาน 2 สัปดาห
หลังจากนั้นใชขนาด 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม PO ทุก 24  ชั่วโมง นาน 2 สัปดาห 
แลวจึงทำการหยุดยา   

Amoxicillin-clavulanic 
acid 

22 มิลลิกรัม/กิโลกรัม PO ทุก 12 ชั่วโมง โดยทำการใหเปนระยะเวลานาน 6 
สัปดาห  

Cefixime (Cefspan ®) 
10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม PO q 12 ชั่วโมง โดยทำการใหเปนระยะเวลานาน 6 
สัปดาห 

Silymarin  70 มิลลิกรัม PO ทุก 24 ชั่วโมง โดยทำการใหเปนระยะเวลานาน 6-12 เดือน 

 

ความสำคัญทางคลินิก  

สัตวปวยท่ีมีภาวะ Encephalitis มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเสียชีวิตสูง การตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาไดทันทวงทีจะ
มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง การวินิจฉัยนอกจากการตรวจระบบประสาทแลว การวินิจฉัยทาง MRI รวมกับการสงน้ำไข
สันหลังตรวจมีความจำเปนเพ่ือชวยยืนยันการวินิจฉัยโรคดังกลาว (Platt and Olby, 2004; Ettinger et al., 2017) กลุม
โรคเย่ือหุมสมองอักเสบแบบไมติดเชื้อท่ี NME มักพบในสุนัขพันธุเล็กไดแก ปก ยอรคเชียร และ มอลทีส ( Barber et al., 
2011; Schrauwen et al., 2014) การตรวจยืนยันโรคจำเปนตองทำการตัดเนื้อเย้ือสมอง (Brain biopsy) เพ่ือสงตรวจทาง
จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) (Platt and Olby, 2004, Ettinger et al., 2017) การตอบสนองตอการรักษาของท้ัง 
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NME ตอยากดภูมิจะใหผลไมดีเทา SRME และการพยากรณโรคแยกวา (Platt and Olby, 2004)  ในกรณีสุนัขตัวนี้เปนพันธุ 
Maltese จึงเขาขายท่ีสามารถสงสัยภาวะ NME ไดเนื่องจากผลการเพาะเชื้อแบคทีเรียไมพบเชื้อ และผลตรวจ PCR โรคไขหัด
สุนขัใหผลเปนลบจากนำ้ไขสันหลัง ภาพ MRI พบการอักเสบของสมองสวน cerebral cortex รวมกับภาวะคั่งน้ำในโพรงสมอง 
(hydrocephalus) และ ในคลองกลางของเสนประสาทไขสันหลัง (Hydromyelia)  ในกรณีสัตวปวยตัวนี้ไมสามารถยืนยันวา
เปนโรค NME ไดเนื่องจากไมไดมีการทำ brain biopsy เพ่ือสงชิ้นเนื้อยืนยันผลทาง Histopathology การรักษาสุนัขตัวนี้จึง
เปนการรักษาแบบประคองอาการ อันประกอบดวยการใหยาปฏิชีวนะ 2 ตัวรวมกันไดแกการใช Amoxicillin-clavulanic 
acid รวมกับ Cefixime (Cefspan® ) การใชยาท้ังสองตัวรวมกันจะสามารถควบคมุการติดเชื้อแบคทีเรียไดท้ังแกรมบวก
และลบ และนิยมใชในการรักษาเย่ือหุมสมองอักเสบท่ีเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (Platt and Olby, 2004) ในสวนของ
ภาวะ Hydrocephalus และ Hydromyelia จากภาพ MRI ในสุนัขตัวนี้อาจเกิดไดท้ังความผิดปกติตั้งแตกำเนิด 
(Congenital Hydrocephalus) หรือการอักเสบของเนื้อสมองและสงผลทำใหเกิดการผลิตน้ำไขสันหลังมากกวาปกติ จาก
เหตุผลดังกลาวจึงยังไมสามารถสรุปไดวาการตรวจพบภาวะ Hydrocephalus และ Hydromyelia นั้นเกิดมาจากสาเหตุใด 
จุดประสงคในการให prednisolone ในสุนัขตัวนี้เพ่ือชวยในการลดการผลิตน้ำไขสันหลังเพ่ือควบคุมภาวะ 
Hydrocephalus และ Hydromyelia การให prednisolone ดังกลาวอาจชวยในควบคุมภาวะ immune-mediated ใน
กรณีท่ีสัตวเปน NME นอกจากการรักษาการอักเสบของสมองแลวการรักษาอาการชักท่ีเปนผลขางเคียงของโรคในสุนัขตัวนี้มี
ความสำคัญมาก โดยตัวยาคุมอาการชักท่ีใชคือ phenobarbital ในชวงแรกใหยาขนาด 4 mg/kg PO q12h หลังจากคุมชัก
ไดแลวจึงทำการปรับมาใชขนาด 3 mg/kg PO q12h รวมกับการตรวจระดับ phenobarbital ในกระแสเลือด ทุก 1 เดือน 
ผลขางเคียงท่ีมักพบจากการใชยาคือสัตวมักจะกินน้ำเยอะและปสสาวะบอย (PU/PD) และการเพ่ิมขึ้นของเอนไซมตับ 
ภาวะดังกลาวท้ัง PU/PD และการเพ่ิมสูงของ เอนไซมตับตรวจพบในสุนัขตัวนี้แตคาเอนไซมตับท่ีสูงขึ้นดังกลาวไมไดอยูใน
ระดับท่ีเปนอันตรายตอสัตว สาเหตุของคา เอนไซมตับท่ีสูงขึ้นอาจเกิดไดจากการไดรับยา phenobarbital หรือเกิดจาก
การใช prednisolone ดังนั้นการพิจารณาใช silymarin ในสุนัขตัวนี้เพ่ือชวยในการเปน hepato-protective ซ่ึงเกิดจาก
การใช phenobarbital และ prednisolone รวมกัน  

สรุปผลทางจุลพยาธิวิทยาวินิจฉัยสาเหตุของการชักในสุนัขตัวนี้นาจะเกิดมาจากภาวะ Idiopathic encephalitis 
โดยสงสัยในกลุมโรค Necrotizing  Meningoencephalitis (NME) เนื่องจากมีอุบัติการณของการเกิดโรคในพันธุ Maltese 
การยืนยันผลวินิจฉัยจำเปนตองทำการตัดเนื้อเย่ือสมอง (brain biopsy) เพ่ือยืนยันผลจาก Brain Histopathology ซ่ึงไม
สามารถทำไดในตัวนี้ การรักษาจึงทำไดแตการใหยาปฏิชีวนะควบคุมการติดเชื้อ รวมกับการใหยากดภูมิเพ่ือควบคุมการ
ผลิตน้ำไขสันหลัง และการใหยาเพ่ือควบคุมการชัก ผลของการรักษาภายหลัง 54 วันสุนัขตอบสนองตอการรักษาดี และไม
พบอาการชักเกิดขึ้นอีก 

กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณขอมูลและรูปภาพคลื่นรังสีแมเหล็กไฟฟา (MRI) จากโรงพยาบาลสัตว ทีเอช (TH Animal Hospital)  
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บทคัดยอ  

 
สุนัขพันธุเฟรนช บูลลด็อก เพศเมีย อายุ 4 ป มีอาการผื่นแดง ขนรวงและคันบริเวณใบหนา ใบหู ปลายเทา และขา

หนีบ จากผลการตรวจเซลลโดยการเก็บตัวอยางทางเซลลวิทยา (skin cytology) ของผิวหนังบริเวณรอยโรค พบแบคทีเรีย
รูปรางกลม (cocci bacteria) มากกวา 25 cell/OPF และพบเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อยีสต (yeast) จากชองหูทั้ง 2 ขาง สุนัข
ไดรับการทดสอบเลี่ยงอาหารท่ีสงสัย (elimination diet trial) โดยใหกินอาหารสำหรับโรคภูมิแพ พบวาสุนัขยังคงมีอาการคัน 
และผื่นแดงตามใบหนา ใบหู ปลายเทา และขาหนีบ ในสวนของการทดสอบตรวจหาภูมิตานทานตอสารกอภูมิแพ (serum 
specific IgE test) ใหผลบวกตอสารกอภูมิแพ (allergen) ที่สงตรวจทั้ง 8 ตัวอยาง จากผลของการตรวจสรุปการวินิจฉัยวา
สุนัขปวยเปนโรคภูมิแพผิวหนังตอสารกอภูมิแพที่อยูในสิ่งแวดลอม (classic atopic dermatitis) อยางไรก็ดีสุนัขตัวนี้ยังไม
สามารถตัดสาเหตุการแพในเรื่องอาหารได เนื่องจากขั้นตอนการทำ การทดสอบเลี่ยงอาหารที่สงสัยที่ไมสำเร็จ สุนัขไดรับยา
ปฏิชีวนะ cephalexin ขนาด 30 มก./กก. วันละ 2 ครั้ง เปนระยะเวลา 3 สัปดาห เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนัง 
ควบคุมอาการคันและลดการอักเสบดวย prednisolone ขนาด 0.5 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง เปนระยะเวลา 3 สัปดาห เช็ดทำ
ความสะอาดผิวหนังบริเวณใบหนาดวย 0.12 เปอรเซ็นต chlorhexidine (C-20®) และทำความสะอาดลำตัวดวยการฟอก 3 
เปอรเซ็นต chlorhexidine shampoo (Pyohex®)  การบำรุงผิวหนังและเสนขน ใหกิน essential fatty acid (Coatex®) 
การรักษาการติดเชื้อยีสตทำการรักษาโดยการหยดตัวยา gentamycin thiabendazole และ dexamethasone (Dexoryl®) 
หลังจากควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนังไดแลว ไดทำการรักษาโดยใชยาเพื่อหวังผลในการกดภูมิคุมกัน โดยใหกิน 
oclacitinib ผลของการรักษาพบวาผื่นแดงบริเวณใบหนา ใบหู ปลายเทา และขาหนีบลดลง สัตวมีอาการคันนอยลง และผล
การตรวจทางเซลลวิทยา ไมพบการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อยีสตแลว 

 

คำสำคัญ: โรคภูมิแพผิวหนัง สุนัข  
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Abstract 

 
A 4-years-old neuter female French bulldog breed had been found urticarial, alopecia, and pruritus 

on face, ear pinna, feet, and groins. The cytology test from skin lesions showed a bacteria cocci shape over 
25 cells/OPF. Furthermore, the cytology test from both sides of ear pinna revealed the yeast infection. The 
dog had an experiment as the elimination diet trial by feeding skin sensitivity food; Nevertheless, the signs 
of urticaria and pruritus on face, pinna, feet and groins was still showing. The serum specific immunoglobulin 
E test showed a result responding to 8 allergens. Accordingly, considering from overall experimental findings, 
it could be concluded that the dog had a classic atopic dermatitis but we could not rule out the cause of 
food allergy since the test was incomplete due to the discontinued exam. The dog was treated bacterial 
skin infection with cephalexin dose 30 milligram per kilogram two times per day, pruritus and inflammation 
with prednisolone dose 0.5 milligram per kilogram once times per day for 3 weeks. We used 0.12% 
chlorhexidine (C-20®) to clean her face and 3% chlorhexidine shampoo (Pyohex®) to clean her body. 
Besides, we used the essential fatty acid (Coatex®) for the skin care and gentamycin thiabendazole and 
dexamethasone (Dexoryl®) for control bacterial and yeast infection in ears canal. After controlling the 
infectious skin, we treated pruritic skin by using oclacitinib (Apoquel®). As a result, the treatment outcome 
showed that the urticarial on face, ear pinna, feet and groins was decreased as well as the reduction of 
pruritus. While the cytology’s result has been shown to eliminate of bacteria and yeast infections. 

 
Keywords: Atopic dermatitis, Dog 
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บทนำ  
โรคภูมิแพผิวหนัง (Atopic dermatitis; AD) เปนโรคผิวหนังที่พบไดบอยในสุนัข โดยสายพันธุที่สามารถพบไดบอย

ไดแก โกลเดน รีทรีฟเวอร (golden Retrievers) เทอรเรีย (terriers), ไอซแลนด เซทเทอร (irish Setters) ลาซา เอปโซ 
(lhasa apsos) ด ัลเมเช ี ่ยน (dalmatians) บ ูลล ด ็อก (bulldogs) และโออ ิงล ิช ช ีพด ็อก (old english sheep dogs) 
(กรรณิการ, 2557) โรคภูมิแพผิวหนังเปนภาวะที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุมกันของรางกาย ตอสนองตอสิ่งกระตุนที่ไวเกิน เปน
การตอบสนองของภูมิคุมกันในการสรางแอนติบอดีอิมมูโนโกลบูลินอี (immuno globulin E antibodies; IgE)  เนื่องมาจาก
การแพสารกอภูมิแพ (allergen) (Favrot, 2015) โดยสามารถแบงโรคภูมิแพผิวหนัง ออกเปน 2 สาเหตุ (Heinrich et al., 
2019) ไดแก 1) Classic atopic dermatitis (AD) เปนโรคภูมิแพผิวหนังที่มีความเกี่ยวของกับการแพจากสารกอภูมิแพที่อยู
ในสิ่งแวดลอม (environmental allergens) เชน เกสรดอกไม ฝุน เปนตน สุนัขที่ปวยอาจผลิตแอนติบอดีอิมมูโนโกลบูลินอี 
(IgE) ตอสารกอภูมิแพหรือไมก็ได 2) Food-induced atopic dermatitis (FIAD) เปนโรคภูมิแพอาหาร หรือโรคภูมิแพผิวหนัง
ที่มีสารกอภูมิแพเปนอาหารที่สุนัขกิน และแสดงอาการออกมาทางผิวหนัง โดยสุนัขที่เปนโรคภูมิแพอาหาร อาจมีการแพจาก
สารกอภูมิแพท่ีอยูในสิ่งแวดลอมรวมดวยก็ได  

สาเหตุการเกิดโรคภูมิแพผิวหนังประกอบดวยหลายสวนระหวางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ทำใหการทำงานของชั้น
ปองกันผิวหนัง (skin barrier) สูญเสียการทำงาน เกิดการอักเสบที่ผิวหนัง และทำใหผิวหนังมีความไวตอสารกอภูมิแพใน
สิ่งแวดลอม อาหาร หรือทั้ง 2 ปจจัยรวมกันก็ได สารกอภูมิแพที่พบวาเปนปจจัยในการเกิดโรคภูมิแพมากที่สุด คือ โปรตีน 
(protein) แตบางครั้งก็สามารถพบการแพคารโบไฮเดรต (carbohydrate) ได โดยท่ัวไปอาการของโรคภูมิแพผิวหนัง สามารถ
พบอาการไดหลากหลาย (Heinrich et al., 2019) อาการของโรคจะเริ่มสังเกตเห็นเมื่อสุนัขอายุ 1-3 ป แตอยางไรก็ตาม
สามารถพบโรคดังกลาวไดในลูกสุนัขอายุ 3 เดือน ไปจนถึงสุนัขอายุ 16 ป (จรีรัตน, 2562) หากสาเหตุของการแพเกิดจาก
ละอองเกสรดอกไม การเกิดโรคมักเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล แตพบสุนัขบางตัวสามารถแสดงอาการไดตลอดเวลา (จรีรัตน, 
2562) โดยเฉลี่ยประมาณ 25  เปอรเซ็นตของสุนัขที่แพมักจะเกิดจากสารกอภูมิแพที่อยูในอาหารอยางเดียว โดยอาการท่ี
แสดงออกสามารถสังเกตเห็นเมื่อสุนัขอายุนอยกวา 1 ป และระดับความรุนแรงของโรคจะไมเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และมัก
มีอาการทางระบบทางเดินอาหารรวมดวย (Heinrich et al., 2019) อาการที่พบในสัตว ไดแก อาการคันที่ผิวหนัง (pruritus) 
ซ่ึงระดับความรุนแรงของอาการคันจะขึ้นอยูกับชวงเวลาและแตกตางกันในสัตวแตละตัว ผิวหนังมีสีแดง (erythema) และอาจ
พบการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเปนสีเขม (hyperpigmentation) และผิวดานหนา (lichenification) ซึ่งสามารถพบรอยโรค
ไดที่ผิวหนังระหวางนิ้ว ใบหู ฝเย็บ รักแร ใบหนา บริเวณรอบตา และริมฝปาก เปนตน นอกจากนี้ยังอาจพบอาการขนรวง 
(alopecia) บริเวณรอยโรคซ่ึงขึ้นกับชวงเวลาและความรุนแรงของการอักเสบ (จรีรัตน, 2562)  

จากการศึกษาหาความชุกของโรคภูมิแพผิวหนังเนื่องมาจากสิ่งแวดลอมในประเทศไทยพบวาไรฝุน (house dust 
mite) สายพันธุ Dermatophagoides farina เปนสาเหตุของการกระตุนใหเกิดอาการแพถึง 74.56 เปอรเซ็นต ไรฝุนสาย
พันธุ Dermatophagoides pteronyssinus เปนสาเหตุของการกระตุนใหเกิดอาการแพประมาณ 53.51 เปอรเซ็นต ฝุน
ภายในบานเปนสาเหตุของการกระตุนใหเกิดอาการแพประมาณ 26.21 เปอรเซ็นต แมลงสาบ (american cockroach) สาย
พันธุ Periplaneta americana เปนสาเหตุของการกระตุนใหเกิดอาการแพประมาณ 23.68 เปอรเซ็นต , หญาขน (para 
glass) เปนสาเหตุของการกระตุนใหเกิดอาการแพประมาณ 21.93 เปอรเซ็นต และ มด (ants) เปนสาเหตุของการกระตุนให
เกิดอาการแพประมาณ 20.18 เปอรเซ็นต จากผลการศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวา ไรฝุน และฝุนภายในบาน เปนสารกอภูมิแพท่ี
กอใหเกิดโรคภูมิแพผิวหนังมากท่ีสุด (Chanthick et al., 2008) 

รายงานสัตวปวยฉบับนี้กลาวถึงขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย การระบุสารกอภูมิแพ และการรักษาโรคภูมิแพผิวหนัง  
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ประวัติสัตวปวย  

สุนัขพันธุเฟรนช บูลด็อก เพศเมีย ทำหมันแลว อายุ 4 ป น้ำหนัก 11.7 กิโลกรัม เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพ่ือ
การสอนดานสัตวเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เนื่องจากระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผานมา 
เจาของสัตวปวยสังเกตเห็นสุนัขมีผิวหนังแดง บริเวณใบหนา ใบหู ปลายเทา และขาหนีบ โดยอาการเปนๆหายๆ และมีอาการ
รุนแรงขึ้นเมื่ออากาศเปลี่ยน จากการซักประวัติเพิ่มเติม จากเจาของ พบวาไมมีอาการซึม เบื่ออาหาร อาเจียน ทองเสีย หรือ
การขับถายปสสาวะที่ผิดปกติ อาหารสุนัขที่ใชอยูเปนอาหารสำเร็จรูปทั่วไป เมื่อทำการตรวจรางกายเบื้องตน ไมพบความ
ผิดปกติอ่ืนๆ นอกจากพบลักษณะขนรวงและอาการผื่นแดงบริเวณใบหนา ใบหู ปลายเทา และขาหนีบ (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะวิการรอยโรคขนรวง และผื่นแดงบริเวณใบหนา รอบตา รอบปาก และ บริเวณใบหู 

 
ผลการตรวจ  

ผลการตรวจเซลลวิทยาจากการเก็บตัวอยางที่ผิวหนัง (skin cytology) โดยการใชวิธีสก็อตเทป เทคนิค (scotch 
tape technique)  จากบริเวณผิวหนังทีมีรอยโรค พบเซลลเม็ดเลือดขาว ชนิดนิวโทรฟล (neutrophil) รวมกับพบแบคทีเรีย
รูปรางกลม (cocci bacteria) มากกวา 25 cell/OPF ผลการตรวจเซลลวิทยาจากการเก็บตัวอยางในชองหู (skin cytology) 
โดยใชกานลำสี (cotton swab) พบเชื้อยีสต (yeast) ประมาณ 10-15 cells/ OPF รวมกับพบแบคทีเรียรูปรางกลม มากกวา 
25 cell/OPF ผลการตรวจเซลลวิทยาจากการเก็บตัวอยางที่ผิวหนัง โดยการเก็บตัวอยางจากการขูดผิวหนังบริเวณรอยโรค 
(skin scraping) ไมพบปรสิตภายนอก (ectoparasite) และสปอรของเชื้อรา (fungal spores) ผลการตรวจหาเชื้อราโดยการ
ใชแสงอัลตราไวโอเลต  (Wood’s lamp examination; ultraviolet light test) ใหผลเปนลบ (negative) 

ในระหวางกระบวนการรักษานั้น สัตวปวยเขารับการทดสอบการแพอาหารดวยวิธีเลี่ยงอาหารท่ีสงสัย (elimination 
diet trial) โดยงดอาหารเดิม อาหารเสริม และขนมสำหรับสัตวที่เจาของเคยใหสุนัขอยูทุกชนิด และใหกินเฉพาะอาหาร
สำเร็จรูปเฉพาะสำหรับโรคภูมิแพอาหารย่ีหอ Hill's® - Prescription Diet® (z/d®) เปนระยะเวลาอยางนอย 6 สัปดาหเทานั้น 
โดยเจาของตองสังเกตอาการตาง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ทำการทดสอบอยางใกลชิด โดยหลังจากผานเขาสูสัปดาหที่ 4 ของการ
ทดสอบ เจาของเห็นวาสุนัขยังคงมีอาการคันและผื่นแดงตามใบหนา ใบหู ปลายเทา และขาหนีบเหมือนเดิม จึงตัดสินใจหยุด
การทดสอบการแพอาหารกอนถึงระยะเวลาท่ีกำหนดไว 

ตอมาในระหวางการักษาสัตวปวยไดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเปนโรคภูมิแพจากสิ่งแวดลอม 
(Favrot's criteria) (Favrot et al., 2010) ซ่ึงมีเกณฑดังนี้ 1.) เกิดขึ้นในสัตวเลี้ยงอายุต่ำกวา 3 ป 2.) สวนมากเปนสัตวท่ีเลี้ยง
อยูในบาน 3.) ตอบสนองตอการรักษาดวยยา กลุมสเตียรอยด 4.) สัตวเลี้ยงมีอาการคันโดยไมมีรอยโรคท่ีผิวหนัง 5.) มีรอยโรค
ท่ีผิวหนังบริเวณขาหนา 6.) มีรอยโรคท่ีผิวหนังบริเวณซอกขาหนา 7.) มีรอยโรคท่ีใบหูแตไมแพรกระจายไปท่ีปลายหู และ  
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8.) ไมพบรอยโรคที่ผิวหนังบริเวณหลัง โดยพบวาสัตวปวยมีประวัติและอาการตรงตามเกณฑดังกลาง 5 ขอจากทั้งหมด 8 ขอ 
จึงสงสัยวาสัตวปวยเปนโรคภูมิแพจากสิ่งแวดลอมรวมกับมีภาวะผิวหนังอักเสบแบบมีหนองจากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรก
ซอน (superficial pyoderma) และเพื่อหาสาเหตุของโรค (primary cause) จึงพิจารณาใหสัตวปวยเขารับการตรวจภูมิ
ตานทานตอสารกอภูมิแพ (serum specific IgE test) โดยเก็บตัวอยางเลือดจาก cephalic vein ปริมาตร 8 มิลลิลิตร ลงใน
หลอดเก็บตัวอยางเลือด (blood collection tube) เพื่อสงตรวจซีรั่ม (serum) โดยสารกอภูมิแพที่ใชทดสอบในการประเมิน
ระดับอิมมูโนโกลบูลินอี (IgE) ที่ทำปฏิกิริยาและคาการดูดกลืนแสง (optical density; OD) ของสารกอภูมิแพแตละชนิดที่ใช 
(ตารางที่ 1) และผลการทดสอบตอสารกอภูมิแพ (ตารางที่ 2) โดยจากผลการตรวจภูมิตานทานตอสารกอภูมิแพ (IE Capt®) 
แปลผลไดวาสัตวมีการแพตอสารกอภูมิแพท่ีสงตรวจท้ัง 8 ตัวอยาง 
 

ตารางที่ 1 ชนิดของสารกอภูมิแพท่ีใชทดสอบในการประเมินระดับอิมมูโนโกลบูลินอีท่ีทำปฏิกิริยาและคาการดูดกลืนแสง1  

สารกอภูมิแพ 

คาการดูดกลืนแสง 

ผลลบ 
ผลบวก 

1+ 2+ 3+ 
(ต่ำ) (ปานกลาง) (สูง) 

House dust mite; Df <0.155 0.156-0.244 0.245-0.422 ≥0.423 
House dust mite; Dp <0.221 0.222-0.358 0.358-0.628 ≥0.629 
Storage mite; TP <0.218 0.219-0.360 0.361-0.645 ≥0.646 
American cockroach; ACR <0.096 0.097-0.156 0.157-0.274 ≥0.275 
German cockroach; GCR <0.322 0.323-0.524 0.525-0.927 ≥0.928 
Dog flea <0.144 0.145-0.229 0.230-0.398 ≥0.399 
Bermuda grass <0.123 0.124-0.214 0.215-0.396 ≥0.397 
Careless weed <0.185 0.186-0.301 0.303-0.535 ≥0.536 

  1ที่มา: บริษัท เว็ทไดแอ็กส จำกัด 
 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจภูมิตานทานตอสารกอภูมิแพของสัตวปวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สารกอภูมิแพ ผล 

Dermatophagoides farinae (House dust mite; Df) 3+ (1.156) 
Dermatophagoides pteronyssinus (House dust mite; Dp) 3+ (1.063) 
Tyrophagus putrescentiae (Storage mite; TP) 3+ (1.243) 
Periplaneta Americana (American cockroach; ACR) 3+ (0.701) 
Blattela germanica (German cockroach; GCR) 2+ (1.763) 
Ctenocephalides canis (Dog flea) 2+ (1.265) 
Cynodon dactylon (Bermuda grass) 2+ (0.237) 
Amatranthus hybridus (Careless weed) 3+ (0.825) 
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การรักษา 

สัตวปวยมาดวยอาการมีผื่นแดงบริเวณใบหนา ใบหู ปลายเทา และขาหนีบ จากการตรวจเซลลวิทยาจากการเก็บ
ตัวอยางที่ผิวหนังบริเวณรอยโรค พบเซลลเม็ดเลือดขาว ชนิดนิวโทรฟล รวมกับพบแบคทีเรียรูปรางกลม มากกวา 25 
cell/OPF จึงทำการรักษาเพื่อควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนบนผิวหนัง โดยการใหกินยาปฏิชีวนะ cephalexin 
ขนาด 30 มก./กก. วันละ 2 ครั้ง กอนอาหาร เปนระยะเวลา 3 สัปดาห ทำการควบคุมอาการคัน และลดการอักเสบโดยการ
จายยาสเตียรอด prednisolone ชนิดเม็ด ขนาด 0.5 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร เปนระยะเวลา 2 สัปดาห การทำ
ความสะอาดผิวหนังบริเวณใบหนา โดยการเช็ดดวยตัวยา 0.12 เปอรเซ็นต chlorhexidine (C-20®) และทำความสะอาด
ลำตัวดวยการฟอก 3 เปอรเซ็นต chlorhexidine shampoo (Pyohex®) 2 ครั้ง/สัปดาห ในการบำรุงผิวหนัง และเสนขน 
พิจารณาจายสารเสริม essential fatty acid (Coatex®) ชนิดเม็ด 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร การรักษาการติดเชื้อ
ในชองหู ทำการรักษาโดยการหยดยา gentamycin  thiabendazole และ dexamethasone (Dexoryl®) ปริมาณ 2-3 
หยด/ชองหู วันละ 2 ครั้ง เปนเวลา 3 สัปดาห หลังจากทราบผลการตรวจหาภูมิตานทานตอสารกอภูมิแพ และควบคุมการติด
เชื้อที่บริเวณผิวหนัง และชองหูไดแลว จึงพิจารณาทำการรักษาโดยใชยากดภูมิคุมกัน oclacitinib (Apoquel®) ขนาด 0.46 
มก./กก. วันละ 2 ครั้ง กอนอาหาร เปนเวลา 2 สัปดาห และลดขนาดยา oclacitinib ลงเหลือ ขนาด 0.46 มก./กก. วันละ 1 
ครั้ง กอนอาหาร รวมกับการจัดการสิ่งแวดลอมรอบในที่พักของสัตวปวยเพื่อกำจัด และลดปริมาณของสารกอภูมิแพใน
สิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุดเพ่ือลดการสัมผัสกับสารกอภูมิแพในสิ่งแวดลอม 

ผลของการรักษาในสัปดาหที่ 4 พบวาผื่นแดงบริเวณใบหนา ใบหู ปลายเทา และขาหนีบลดลง สัตวมีอาการคัน
นอยลงมากจนอยูในระดับท่ีเจาของยอมรับได และพบการการเจริญใหมของเสนขนในบริเวณท่ีเคยเกิดภาวะขนรวง 

 

ความสำคัญทางคลินิก 
การวินิจฉัยโรคสามารถสรุปไดวาสุนัขปวยเปนโรคภูมิแพผิวหนังตอสารกอภูมิแพท่ีอยูในสิ่งแวดลอม (classic atopic 

dermatitis) รวมกับมีภาวะผิวหนังอักเสบแบบมีหนองจากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน (superficial pyoderma) ในกรณี
นี้ไมสามารถตัดสาเหตุการแพในเรื่องอาหารได เนื่องจากในขั้นตอนการทำ elimination diet trial เพื่อวินิจฉัยภาวะภูมิแพ
อาหาร เจาของสัตวไดหยุดการทดสอบกอนที่จะครบระยะเวลา (6-8 สัปดาห) เพราะเห็นวาสัตวปวยมีอาการคันและมีผื่นแดง
ขึ้นมากกวาปกติ จึงไดเลือกวิธีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาภูมิตานทานตอสารกอภูมิแพ (serum specific IgE test) เพื่อหา
ปริมาณสารกอภูมิตานทานตอสารกอภูมิแพแตละชนิด จากรายงานของ Mueller และคณะ ในป 1999 ไดใชการทดสอบดวย
วิธี CMG Immunodot ELISA เปนวิธีที่มีความจำเพาะของการทดสอบ (specificity) อยูที่ 90.4 เปอรเซ็นต และความไวของ
การทดสอบ (sensitivity) อยูที่ 91.6 เปอรเซ็นต ตามลำดับและเปนวิธีที่แนะนำในการตรวจวินิจฉัยแยกโรคภาวะภูมิแพจาก
สิ่งแวดลอม (atopy) แตมีคาใชจายคอนขางสูง 

แนวทางในการวินิจฉัยสุนัขท่ีปวยเปนโรคภูมิแพสิ่งแวดลอม แบงออกเปน 3 วิธี คือ 1.) กำจัดปญหาผิวหนังอ่ืน ๆ ท่ีมี
อาการทางคลินิกที่อาจมีลักษณะคลายคลึงกับอาการ ปวยโรคภูมิแพสิ่งแวดลอม 2.) การแปรผลของอาการทางคลินิก โดยใช
เกณฑอาการทางคลินิกของ Favrot’s criteria และ 3.) การทำ elimination diet trial รวมกับการประเมินปฏิกิริยาของ
ผิวหนังโดยการทดสอบภูมิแพทางผิวหนัง (intradermal skin testing) หรือวิธีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาภูมิตานทานตอสาร
กอภูมิแพ (serum specific IgE test) โดยการทำ elimination diet trial แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 1.) elimination 
diet คือการเริ่มตนควบคุมอาหาร โดยควรใหสัตวเลี้ยงไดรับอาหารที่เลือกไวเพียงชนิดเดียว พรอมกับงดขนม ยา อาหารเสริม
ที่ประกอบดวยโปรตีน ขั้นตอนนี้จะดำเนินไปตอเนื่องอยางนอย 8 สัปดาหหรืออาจตอเนื่องไดจนถึง 12 สัปดาห ในชวงแรก
ของการคุมอาหาร อาจทำควบคูไปกับการรักษาการติดเชื ้อแทรกซอน (secondary infection) รวมไปถึงปองกันปรสิต
ภายนอกซ่ึงอาจเปนสาเหตุทำใหเกิดอาการคัน หลังจากเริ่มควบคุมอาหารควรติดตามอาการ โดยเฉพาะการประเมินอาการคัน 
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รอยโรคผิวหนัง และอาการในระบบทางเดินอาหาร 2). challenge หลังจากที่สัตวเลี้ยงมีอาการที่ดีขึ้นหลังจากผานขั้นตอน
ของ elimination diet มาแลว จะมาถึงขั้นตอนเริ่มทดลองใหสัตวเลี้ยงกลับไปใหกินโปรตีนชนิดเดิมท่ีเคยไดรับมากอน โดยจะ
เลือกโปรตีนมาครั้งละ 1 ชนิด ใหกินในปริมาณเล็กนอยเพียงพอท่ีจะทำใหเกิดอาการแพ พบวาสัตวเลี้ยงจะสามารถกลับมาเริ่ม
แสดงอาการคันไดหลังไดรับอาหารที่แพภายในเวลาตั้งแตไมกี่ชั่วโมงจนถึงภายใน 7 วัน หากสัตวเลี้ยงเริ่มกลับมามีอาการคัน
หลังไดรับอาหารที่ทดลองใหกินเขาไปก็จะเริ่มเขาสูขั้นตอน provocation testing เพื่อยืนยัน food allergy ตอไป และ 3.) 
Provocation testing หลังจากที่สัตวเลี้ยงกลับมามีอาการคันหลังไดทดลองกินอาหารในขั้นตอน challenge จึงใหเจาของ
กลับไปควบคุมอาหารของสัตวเลี้ยงเชนเดียวกับในชวง elimination diet และรอดูอาการจนกระท่ังอาการคัน รอยโรคผิวหนัง 
รวมถึงอาการในระบบทางเดินอาหารกลับมาเปนปกติ จึงจะถือวาเปนการยืนยัน food allergy ในสัตวเลี้ยงได และเมื่อทราบ
ชนิดอาหารท่ีทำใหเกิดการแพในสัตวเลี้ยง ก็จะสามารถวางแผนการจัดการอาหารในระยะยาว เพ่ือใหสัตวเลี้ยงไมกลับมาแสดง
อาการไดอีก (Hensel et al., 2015), (Favrot, 2016) 

ปจจุบัน ในทวีปอเมริกาเหนือ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีการนำยารักษาชนิดใหม คือ lokivetmab 
(Cytopoint®) มาใชควบคุมอาการทางคลินิกของโรคภูมิแพผิวหนังในสัตวเลี้ยง โดยสารออกฤทธิ์ที่สำคัญ คือ โมโนโคลนอล
แอนติบอดี (monoclonal antibody: mAb) ของสุนัขที่มีฤทธิ์ไปจับกับอินเตอรลิวคิน 31 (interleukin-31: IL-31) ซึ่งเปน
สาเหตุที่ทำใหสุนัขเกิดอาการคัน ยา lokivetmab สามารถลดอาการทางคลินิกที่เกี่ยวของกับโรคภูมิแพผิวหนังในสุนัขได 
สามารถออกฤทธิ์ไดภายใน 1 วัน และมีประสิทธิภาพลดอาการทางคลินิกได 4-8 สัปดาหและสามารถใชรวมกับยาอื่นๆ ได
อยางปลอดภัย เชน ยาฆาปรสิต (parasiticides) ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) ยารักษาโรคเชื้อรา (antifungals) ยาสเตียรอยด 
(corticosteroids) ว ัคซ ีนต างๆ (vaccines) การร ักษาด วยภ ูม ิค ุ มก ันบำบ ัด ( immunotherapy) ยาต านฮ ิสทามีน 
(antihistamines) รวมถึงยา oclacitinib และ cyclosporine อีกดวย 

อยางไรก็ดี การรักษาโรคภูมิแพผิวหนังในสุนัขที่ดีที่สุด คือ การกำจัดหรือการหลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพ (allergen) ซ่ึง
เปนสาเหตุของโรคที่แทจริง  ควรทำความสะอาดภายในบานเปนประจำ โดยเฉพาะเฟอรนิเจอรที่เปนเบาะหรือพรมทำความ
สะอาดและนำออกไปโดนแสงแดดทุก 15 วัน เพราะเบาะหรือพรมเปนแหลงสะสมของเชื้อโรคและไรฝุน รวมถึงการกำจัดขยะ
และเศษอาหารเพ่ือไมใหเปนแหลงสะสมของเชื้อโรคและแมลงตางๆ เปดหนาตางใหแสงแดดสองเขามาภายในบาน นอกจากนี้ 
หลีกเลี่ยงและอยูหางไกลจากฝุนละออง เกสรดอกไม เกสรดอกหญา ควันธูป ควันบุหรี่ เปนตน รวมทั้งระวังอาหารที่อาจ
กอใหเกิดการแพได เชน ขนมตางๆ ควรใหอาหารสูตรท่ีจำเพาะโรคภูมิแพอาหารเทานั้น (Kantor and Silverberg, 2017) ใน
กรณีที่สามารถควบคุมสารกอภูมิแพตางๆในสิ่งแวดลอมได อาจชวยลดขนาดยาที่ใชในการรักษาหรือสามารถหยุดยาได แตถา
สัตวปวยมีอาการคันลดลง อาการดังกลาวอาจมาจากการแพอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆในบริเวณท่ีอยูอาศัยได 

 
เอกสารอางอิง 

การอางอิงจากวารสาร 

กรรณิการ พงษรูป. 2557. ความผิดปกติของไขมันท่ีผิวหนังของโรคภูมิแพผิวหนัง. เชียงใหมสัตวแพทยสาร. 12(3): 179-189. 
จรีรัตน เอ่ียมสะอาด. 2562. การใชสมุนไพรกับโรคผิวหนังในสัตวเลี้ยง. สำนักพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน. หนา 10. 
Chanthick, C., Anaman, S. and Buathet, K.  2008. The prevalence of positive  intradermal allergy tests  in 

 114 dogs with atopic dermatitis in the Bangkok metropolis,  Thailand. Vet. Immunol. 
 Immunopathol. 126: 256-262. 

Favrot, C., Steffan, J., Seewald, W. and Picco, F. 2010. A prospective study on the clinical features of 
chronic canine atopic dermatitis and its diagnosis. Vet. Dermatol. 21(1): 23–30. 



             รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดบัชาติ “การประชุมวิชาการทางสัตวแพทยและการเลี้ยงสัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังที่ 12 : สัตวแพทยไทยในยุควิถีใหมกับการปรับตัวและการสรางโอกาส” 

             Proceedings of the National Conference “The 12th MUT Veterinary Annual Conference 2020 : The Thai Veterinarian in New Normal Era Change for Opportunity” 

 

118 
 

Favrot, C. 2015. Clinical signs and  diagnosis of canine atopic dermatitis. In: 3. Congresso latinoamericano 
de dermatologia veterinaria, Buenos Aires, Argentina, 26-27 November 2015.  

Favrot, C. 2016. Diagnosis of canine atopic dermatitis (including food allergy). In: world congress of 
veterinary dermatology, Bordeaux, France, 1-4 June 2016. 

Heinrich, N.A., Eisenschenk, M., Harvey, R.G. and Nuttall, T. 2019. Skin Diseases of the dog and cat.  
3rd ed. 93-132p. 

Hensel, P., Santoro, D., Favrot, C., Hill, P. and Griffin, C. 2015. Canine atopic dermatitis: detailed guidelines 
for diagnosis and allergen identification. BMC Vet. Res. 11: 196. 

Kantor, R. and Silverberg, J.I. 2017. Environmental risk factors and their role in the management of atopic 
dermatitis. Expert Rev. Clin. Immunol. 13(1): 15–26. 

Mueller, R.S., Burrows, A. and Tsohalis, J. 1 9 9 9 .  Comparison of intradermal testing and serum testing for 
allergenspecific IgE using monoclonal IgE antibodies in 84 atopic dogs. Aust. Vet. J. 77(5): 290-294. 

 
  



             รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดบัชาติ “การประชุมวิชาการทางสัตวแพทยและการเลี้ยงสัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังที่ 12 : สัตวแพทยไทยในยุควิถีใหมกับการปรับตัวและการสรางโอกาส” 

             Proceedings of the National Conference “The 12th MUT Veterinary Annual Conference 2020 : The Thai Veterinarian in New Normal Era Change for Opportunity” 

 

119 
 

A case report: The Ovarian remnant within abdominal mass in senile bitch 

 

Auraiwan Klaengkaew1 and Techin Inkaew2   

 

1Clinic for small domestic animal and radiology, Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology, 
Bangkok, Thailand 

2Khlong Sam Wa animal hospital, Bangkok, Thailand    
*Corresponding author, E-mail address: Auraiwan@mutacth.com 

 

Abstract 

 A 12-years-old spayed female dog presented for evaluation of abdominal pain and bloody vaginal 
discharge Physical examination revealing vulva swelling. Vaginal cytology was determined 50 % cornified 
epithelial cells. Results of abdominal ultrasound was presented to a multiple cystic structure within 
abdominal mass at the right cranial abdomen and uterine stump enlargement. Ovarian remnant syndrome 
was suspected. The abdominal mass and uterine stump enlargement were removed and submitted for 
histopathology. The dog had none of sign of abdominal pain and estrus sign resolved after surgery  
 
Keywords: Abdominal mass, Ovarian remnant syndrome, Uterine stump  
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บทคัดยอ 

 สุนัขเพศเมีย ทำหมันแลว อายุ 12 ป เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสัตวดวยอาการปวดเกร็งชองทองและมีเลือดออก
จากอวัยวะเพศ  การตรวจรางกายภายนอกพบอวัยวะเพศบวมแดง ผลการตรวจเซลลเย่ือบุชองคลอดประกอบดวยเซลลชนิด 
cornified รอยละ50 ผลการตรวจชองทองโดยการใชคลื่นความถี่สูงพบลักษณะของกอนเนื้อขนาดใหญภายในประกอบไปดวย
ถุงน้ำจำนวนมากบริเวณชองทองดานขวาสวนหนารวมกับมดลูกขยายขนาดใหญ สุนัขไดรับการวินิจฉัยเบื้องตน เปนภาวะท่ีมีรัง
ไขคงคางอยูในชองทองและไดรับการรักษาโดยการผาตัดนำกอนเนื้องอกในชองทองออกและมดลูกท่ีมีการขยายขนาดออก 
จากนั้นทำการสงตรวจเซลลชิ้นเนื้อของกอนเนื้องอกท่ีสงสัยวาเปนชิ้นสวนของรังไขคงคาง ติดตามอาการหลังผาตัดพบวา สุนัข
ไมมีอาการของการปวดชองทองและแสดงวงรอบการเปนสัด  
 
คำสำคัญ: กอนเนื้องอกในชองทอง, ภาวะรังไขคงคางในชองทอง, มดลูกคงคาง 
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Introduction 

 Canine Ovarian remnant syndrome (ORS) is an iatrogenic condition after ovariectomy (OVE) or 
ovariohysterectomy (OVH) (Ball et al., 2010). Possible risk factors of canine ORS are associated with surgical 
experience, position of the celiotomy incision and large, deep-chested dogs (Wallace, 1991; Ball et al., 2010; 
van Nimwegen et al., 2018). The previous studies have been reported that the incidence of canine ORS of 
0.1% -0.5% (Okkens et al., 1997; Muraro and White, 2014; Pope and Knowles, 2014). The dog had most 
often associated with clinical signs of recurrent estrus cycles caused by hormone production from ovarian 
remnant tissue. Clinical signs of ORS can include swelling of vulvar, serosanguineous vaginal discharge, 
breeding reception (Wallace, 1991; DeNardo et al., 2001). In the other complications, cystic endometrial 
hyperplasia of uterine stump, ovarian cyst/tumor, and abdominal pain are reported (Wallace, 1991; Ball et 
al., 2010). In addition to estrus signs, diagnosis tests should be performed with vaginal cytology, imaging 
tool and reproductive hormonal assay (Wallace, 1991). Treatment is required for surgical excision of ovarian 
remnant tissue. Ventral celiotomy is a common approach technique. All lesion of ovarian abnormalities 
should be removed and submitted for histological examination. No clinical signs of estrus were confirmed 
of complete excision of ovarian remnant tissue. (Perkins and Frazer, 1995; Magtibay and Magrina, 2006)   
 

Case description 

 A 12 years-old, 19 Kilogram spay female, Mixed breed dog was presented to Khlong Sam Wa animal 
Hospital with a bloody vaginal discharge occurring about 6 to 8 weeks. The dog was reported to have 
undergone ovariohysterectomy (OVH) at 1-year-old.  
 

Results 

 On physical examination, the dog revealed only abdominal pain sign and vulvar swelling with mild 
amount of bloody vaginal discharge. The hematological laboratories were within the respective normal 
reference ranges. Vaginal cytology was determined to 50% cornified epithelial cells and red blood cell on 
the background. Abdominal ultrasonographic examination was performed and the result showed a large 
abdominal mass; an ovoid, multiple cystic structure filled with anechoic fluid that measured approximate 
8.5 x 10 cm in diameter at the right cranial abdomen (Figure 1A). Nevertheless, the origin of abdominal mass 
could not be located by ultrasonographic examination. Furthermore, the ultrasound was showed 
hypoechoic fluid within tubular structure and thickness 2.78 cm that was interpreted to be uterine stump 
pyometra or hemometra (Figure 1B). Ovarian remnant syndrome (ORS) was suspected and subsequently 
exploratory laparotomy.  
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Figure 1 The sagital sonographic image obtained in the abdomen showed abdominal mass; multiple 
cystic structure filled with anechoic fluid (A) and uterine stump enlargement and hypoechoic fluid within 

structure (B). 
 

Treatment 

 Exploratory laparotomy was performed. The anesthetic protocol included a premedicated with 
Diazepam (0.5 mg/kg) and Morphine (0.3 mg/kg) intravenously, and induction anesthesia with Propofol (2-4 
mg/kg) intravenously. After endotracheal intubation, inhalation anesthesia was maintained with oxygen and 
isoflurane (2.0 – 2.5 %) connected with a pressure control ventilation. Prophylactic antibiotic during 
intraoperation with Cefazolin (25 mg/kg) was administered intravenously. The exploratory laparotomy was 
started a median celiotomy. Abdominal mass was located at right cranial abdomen (nearly ovaries site) that 
measured approximate 10 x 12 cm and adhesion with mesenteric fat (figure 2). The uterine stump appeared 
grossly enlarged and purulent exudate within tubular structure.  The large abdominal mass and uterine 
stump were removed and submitted for histologic examination. Prior to closure, the abdomen was lavaged 
with warm, sterile saline (0.9% NaCl) solution and then closed. Postoperative care, the dog recovered 
without incidence. The administration for analgesia were tramadol hydrochloride (4 mg/kg) every 12 hours 
subcutaneously and carprofen (2 mg/kg ) every 24 hours, subcutaneously for 3 days. Antibiotic drug was 
amoxycillin clavulanic acid (25 mg/kg) every 12 hours, per oral for 7 days. Histopathology result of 
intraabdominal mass revealed majority dense increased interlacing of reactive fibroblasts and fibrotic tissue 
was diagnosed.  In this case, When the dog presented for a followed up 2 weeks after surgery, she was not 
shown any estrus sign, vaginal discharge and abdominal pain. 
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Figure 2 Intraoperative photograph of abdominal mass. The characteristic of abdominal mass is a multiple 
cystic structure and enlargement 

 

Discussion 

 Ovarian remnant syndrome is caused by the remain of ovarian tissue after gonadectomy (Ball et 
al., 2010). The effects of residual ovarian tissue produces reproductive hormones, resulting in present of 
estrus sign in spayed animal (Perkins and Frazer, 1995). The presence of clinical signs from ovarian remnant 
hormone usually occur within early one week to as late as 11 years after gonadectomy (Ball et al., 2010). 
This evidence corresponded to this case. The dog was shown a recurrent of estrus cycle after 11 years of 
the original OVH and presented for clinical sign of abdominal pain similar to ORS in women (Magtibay and 
Magrina, 2006). In addition to physical examination and estrus sign, ultrasonographic examination can be 
helpful a diagnostic tool to confirm the location of ovarian residual and it may also be rule out adrenal 
gland tumors which it is similar to ORS by producing sex hormones (Kustritz and Rudolph, 2001; Ball et al., 
2010). In this case, the ultrasound results of abdominal mass were showed a multiple cystic structure within 
abdominal mass at right cranial area and a hypoechoic fluid within uterine stump enlargement and vaginal 
cytology was represented to estrus cycle. Therefore, ORS was suspected. This report was consistency with 
previous ORS clinical reports in dogs that the location of residual tissue is more frequently found at right 
ovary, because it may also be more cranial of abdomen and difficult to access and exteriorize (Ball et al., 
2010).  In this case, the cause of ORS may be poor visibility of the ovarian due to the dog had a deep–chest 
breed. The surgical removal of ovarian remnant tissue is also the treatment of choice and submitted for 
histopathology (Sangster, 2005; Ball et al., 2010). Although, histopathology result in this case did not confirm 
to ovarian tissue. The characteristic of reactive fibroblasts from abdominal mass probably ovarian capsule 
and some regenerated vessel. 
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รายงานสัตวปวย: มะเร็งออสติโอซารโคมาที่เตานมในสนุัขพนัธุไทยบางแกว 
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บทคัดยอ 

 

 สุนัขสายพันธุไทยบางแกว เพศเมีย ทำหมันแลว อายุ 9 ป น้ำหนัก 24.5 กิโลกรัม ตรวจพบกอนเนื้อท่ีเตานมคูท่ี 5 
ทางดานซายเปนระยะเวลาประมาณ 2 เดือน (ขนาด 10x12 เซนติเมตร) การตรวจรางกายเบื้องตนไมพบความผิดปกติอ่ืน 
นอกจากพบการขยายขนาดของตอมน้ำเหลืองขาหนีบดานซาย (inguinal lymph node) ขนาด 4 x 5 เซนติเมตร การถายภาพ
รังสีชองอก (thoracic radiography) ตรวจไมพบวิการการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง ผลการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงชอง
ทอง (abdominal ultrasonography) พบตอมน้ำเหลืองท่ีเนื้อเย่ือตับ (hepatic lymph node) และตอมน้ำเหลืองท่ีสับเอออร
ติก (subaortic lymph node) มีขนาดใหญการรักษาดวยวิธีศัลยกรรมผาตัดเตานมออกท้ังเตาตำแหนงเตานมคูท่ี 4 และ 5 
ดานซายและตอมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบดานซาย (modified radical mastectomy, regional mastectomy) ผลตรวจทาง
จุลพยาธิวิทยา (histopathology) วินิจฉัยยืนยันวาสุนัขปวยเปนมะเร็งเนื้อเย่ือออนชนิดรุนแรง (high-grade soft tissue 
sarcoma) ทำการยืนยันผลตรวจการยอมพิเศษวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี (immunohistochemistry) ดวยออสทีโอเคลซิล และออส
ทีโอเนกทิน (osteocalcin and osteonectin stain) ผลการวินิจฉัยยืนยันวาสุนัขปวยเปนมะเร็งออสติโอซารโคมาท่ีเตานมใน
สุนัขและพบการแพรของเซลลมะเร็งไปยังตอมน้ำเหลือง ทำการรักษาดวยการใหเคมีบำบัดภายหลังการศัลยกรรม (adjuvant 
chemotherapy) แบบเมโทรโนมิค (metronomic chemotherapy) โดยเลือกใชไซโคลฟอสฟาไมด (Cyclophosphamide) 
ทางการกินขนาด 12 มิลลิกรัมตอพ้ืนท่ีผิวรางกายตารางเมตร และยาไพรอกซิแคม  (Pyroxicam) ขนาด 0.3 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ตอเนื่องเปนประจำทุกวัน 
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Abstract 

 

A 9-year-old female neuter dog weight 24.5 Kilogram Thai Bangkaew breed, presented with an 
enlargement of the 5th Left inguinal mammary gland for 2 month (size 10x12 centimeter). Overall results 
from the general physical examination were normal unless enlargement of left inguinal lymph node (size 
4x5 centimeter). A thoracic radiograph did not reveal evidence of lung metastasis; however the abdominal 
ultrasound found an enlargement of hepatic lymph node and subaortic lymph node. The dog prescribed 
with surgery by regional mastectomy of 4thand 5th left inguinal mammary glands and inguinal lymph node. 
The tissue was submitted for histopathology. The histopathological diagnosis was high-grade soft tissue 
sarcoma which showed positive for osteocalcin and osteonectin stain. Therefore, mammary extraskeletal 
osteosarcoma was diagnosed. Immunohistochemistry staining demonstrated metastasis of the mammary 
extraskeletal osteosarcoma into left inguinal lymph node. The dog was prescribed postoperative 
chemotherapy (metronomic chemotherapy) which included cyclophosphamide dose 12 mg/m2 per oral 
with piroxicam 0.3 mg/kg per oral daily. 
 
Keyword: Immunohistochemistry, Mammary extraskeletal osteosarcoma, Dog 
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บทนำ 

ออสติโอซารโคมา (osteosarcoma; OSA) จัดเปนมะเร็งท่ีมีตนกำเนิดจากกระดูก สามารถพบไดประมาณรอยละ 5 
ของมะเร็งท้ังหมด และเปนมะเร็งท่ีสามารถพบไดบอยท่ีสุดท่ีมีตนกำเนิดมาจากเนื้อเย่ือกระดูกในสุนัขสามารถพบไดประมาณ
รอยละ 85 ซ่ึงมะเร็งกระดูกท่ีสามารถพบไดบอยคือ มะเร็งท่ีมีตนกำเนิดมาจากกระดูกโครงราง (appendicular skeleton) 
สามารถพบไดประมาณรอยละ 75 สวนมะเร็งกระดูกท่ีเกิดกับอวัยวะท่ีมิใชกระดูก (extraskeletal osteosarcomas) เปน
มะเร็งท่ีพบไดนอยมาก (Ehrhart et al., 2020) โดยตำแหนงท่ีพบไดแก เนื้อเย่ือชั้นใตผิวหนัง ตา หัวใจ มาม ลำไส ตับ ไต 
อัณฑะ เตานม ชองคลอด เย่ือหุมสมอง ไขสันหลัง และตอมหมวกไต มะเร็งออสติโอซารโคมาท่ีเตานมเปนมะเร็งท่ีมีอัตราการ
แพรกระจายสูงพบการแพรกระจายผานทางกระแสเลือดและตอมน้ำเหลืองใกลเคียง สามารถพบการแพรกระจายไดตั้งแตการ
เกิดโรคในระยะแรก ตำแหนงท่ีพบแพรกระจายของมะเร็งออสติโอซารโคมาท่ีเตานมไดแก กระดูก ตอมน้ำเหลือง ผิวหนัง ไต 
ตับ มาม และสมอง โดยปอดเปนตำแหนงท่ีพบการแพรกระจายของมะเร็งมากท่ีสุดโดยพบกวารอยละ 60 ของสุนัขท่ีเปนมะเร็ง
ชนิดนี้และพบการเสียชีวิตภายหลังการผาตัดอยางรวดเร็ว (Patnaik, 1990) มีรายงานในสุนัขท่ีปวยเปนมะเร็งออสติโอซารโค
มาท่ีเตานม เม่ือทำการรักษาดวยวิธีการศัลยกรรมเพียงอยางเดียวมีระยะเวลาการรอดชีวิตเฉลี่ย (median survival time; 
MST) 3 เดือน สวนสุนัขท่ีไดรับการศัลยกรรมรวมกับการใหเคมีบำบัดภายหลังการศัลยกรรม (adjuvant chemotherapy) มี
ระยะเวลาการรอดชีวิตเฉลี่ย 5 เดือน สาเหตุการตายสวนมากเกิดจากการกลับเปนซ้ำ (local recurrence) และมีการ
แพรกระจายของมะเร็งสูปอด (pulmonary metastasis) (Ehrhart et al., 2020) จากขอมูลขางตนกลาวไดวามะเร็งออสติโอ
ซารโคมาท่ีเตานมในสุนัขมีความรุนแรงเปนอยางมาก ดังนั้นรายงานสัตวปวยฉบับนี้กลาวถึงขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการ
รักษามะเร็งออสติโอซารโคมาท่ีเตานมในสุนัข 

 

ประวัติสัตวปวย 

สุนัขสายพันธุไทยบางแกว เพศเมีย ทำหมันแลว อายุ 9 ป น้ำหนัก 24.5 กิโลกรัม เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเพ่ือ
การสอนดานสัตวเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เนื่องจากเจาของสัตวปวยสังเกตเห็นกอนเนื้อ
บริเวณเตานมคูท่ี 5 ดานซายขนาด 10x12 เซนติเมตร เปนระยะเวลาประมาณ 2 เดือน พบวามีการแตกของกอนเนื้อและมี
เลือดออก จากการซักประวัติเพ่ิมเติม พบสุนัขทานอาหารไดตามปกติ ไมพบอาการซึม เบื่ออาหาร อาเจียน ทองเสียหรือ
ปสสาวะผิดปกติ การตรวจรางกายเบื้องตนไมพบความผิดปกติอ่ืน นอกจากพบการขยายขนาดของตอมน้ำเหลืองขาหนีบ 
(inguinal lymph node) ดานซายขนาด 4 x 5 เซนติเมตร 
 

ผลการตรวจวินิจฉัย 

ผลตรวจคาทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีโลหิตเพ่ือประเมินสุขภาพของสุนัขปวยพบคาโลหิตวิทยาอยูในเกณฑปกติและ
ตรวจไมพบพยาธิในเม็ดเลือด สวนคาชีวเคมีโลหิตอยูในเกณฑปกติไดแก Alanine aminotransferase (ALT) Alkaline 
phosphatase (ALP) คาครีเอตินิน (creatinine; CRE) และยูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือด (blood urea nitrogen; BUN) พบ
ระดับโปรตีนในเลือดสูงเล็กนอย (hyperproteinemia) โดยระดับโปรตีนรวมในเลือด (total protein; TP) มีคา 85 g/dL (คา
ปกติอยูท่ี 52 - 82 g/dL) โกลบูลินในเลือดสูง (hyperglobulinemia) โดยโปรตีนโกลบูลิน (globulin; GLOB) มีคา 59 g/dL 
(คาปกติอยูท่ี 25 - 45 g/dL) คาโปรตีนรวมในเลือดและโปรตีนโกลบูลินท่ีเพ่ิมสูงคาดวามีความเกี่ยวของกันเม่ือพลาสมามีการ
ไหลผานเนื้อเย่ือจะมีการรวบรวมโปรตีนท่ีถูกปลอยออกมาจากกระบวนการทางสรีระวิทยารวมถึงการบาดเจ็บของเนื้อเย่ือและ
การตายของเซลลซ่ึงนำไปสูการเพ่ิมขึ้นของโปรตีนในกระแสเลือด (Jsiem et al., 2012) โดยการเพ่ิมขึ้นของโปรตีนรวมในเลือด
และโปรตีนโกลบูลินไมสงผลอยางมีนัยสำคัญในการผาตัด จากการถายภาพรังสีชองอก (thoracic   radiography) ทานอน
ตะแคงขวา (right lateral view) ทานอนตะแคงซาย (left lateral view) และทานอนหงาย (ventro-dorsal view) ไมพบ
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ความผิดปกติและไมพบการแพรกระจายของมะเร็งสูปอด (pulmonary metastasis) ผลตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูงของ
อวัยวะชองทอง (abdominal  ultrasonography) พบตอมน้ำเหลืองท่ีเนื้อเย่ือตับ  (hepatic lymph node) และตอม
น้ำเหลืองท่ีสับเอออรติก (subaortic lymph node) มีขนาดใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1A The mammary gland tumor showed hypercellularity and tumor cells arranged in loosely-packed 
sheets that were admixed with random, small to large irregular islands of eosinophilic homogenous 
(asteroid) matrix (yellow arrow). The majority of tumor cells had round to polygonal-shaped with         
mild to moderate amount of eosinophilic cytoplasm (arrow). Hematoxylin and eosin stain. 
ภาพที่ 1B The mammary gland tumor: Irregular island of osteoid matrix (yellow arrow) surrounded by 
pleomorphic tumor cells (arrow). Hematoxylin and eosin stain. 
ภาพที่ 1C The mammary gland tumor: The tumor cells showed moderate to marked pleomorphism. 
Multinucleated giant cells (osteoclast-like cells) were also seen (arrow). Hematoxylin and eosin stain. 
ภาพที่ 1D Metastatic osteosarcoma in the inguinal lymph node: Numerous pleomorphic tumor cells   
(black star) and occasional atypical mitoses (arrow) were observed among lymphoid cells                
(yellow star). Hematoxylin and eosin. 
 
 การเก็บตัวอยางเซลลวิทยา (cytology) โดยเจาะดูดดวยเข็มขนาดเล็กจากเตานมคูท่ี 5 ดานซาย สันนิษฐานไดวาเปน
มะเร็งชนิดฮีสทีโอไซโทซิส  (malignant histiocytosis) จากนั้นไดทำการยืนยันผลโดยการเก็บชิ้นเนื้อดวยวิธีการผาตัดเตานม
ออกท้ังเตาในตำแหนงเตานมคูท่ี 4 และ 5 (modified radical mastectomy, regional mastectomy) ดานซายพรอมท้ัง
ตอมน้ำเหลืองขาหนีบ (inguinal lymph node) ดานซายเพ่ือสงวินิจฉัยโรคทางจุลพยาธิวิทยา (histopathology) ผลการ
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    10µm 

1B 

    10µm 

1C 

   10µm 

1C 1D 
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วินิจฉัยยืนยันวาสุนัขปวยเปนมะเร็งชนิดเนื้อเย่ือออนรายแรง (high-grade soft tissue sarcoma) และสันนิษฐานวาปวยเปน
มะเร็งออสติโอซารโคมาเกิดกับอวัยวะท่ีมิใชกระดูก (extraskeletal osteosarcoma) พบการแพรของเซลลมะเร็งไปยังตอม
น้ำเหลือง (ภาพท่ี 1) ดังนั้นไดทำการยืนยันผลตรวจโดยการยอมพิเศษดวยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี (immunohistochemistry) 
ดวยออสทีโอเคลซิลและออสทีโอเนกทิน (Osteocalcin and osteonectin stain) ของเนื้อเย่ือเตานม (ภาพท่ี 2) ซ่ึงผลการ
วินิจฉัยยืนยันวาสุนัขปวยเปนมะเร็งออสติโอซารโคมาท่ีเตานมในสุนัข (Mammary extraskeletal osteosarcoma) และพบ
การแพรของเซลลมะเร็งไปยังตอมน้ำเหลืองดังกลาว การแบงระยะของมะเร็งออสติโอซารโคมาเกิดกับอวัยวะท่ีมิใชกระดูกโดย 
American Joint Committee on Cancer (AJCC) (Edge et al., 2010) เพ่ือเปนปจจัยพยากรณโรค อัตราการรอดชีพ และ
อัตราการกลับมาเปนซ้ำของโรครวมท้ังยังเปนขอมูลสำหรับวางแผนการรักษาสำหรับสุนัขปวย จากผลตรวจจุลพยาธิวิทยา ผล
การประเมินทางคลินิกและการแบงระยะของมะเร็งออสติโอซารโคมาเกิดกับอวัยวะท่ีมิใชกระดูกของสุนัขตัวนี้ สรุปผลตรวจ
วินิจฉัยวาสุนัขปวยเปนมะเร็งออสติโอซารโคมาท่ีเตานมในระยะ IVB (ตารางท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2A, 2B Most of tumor cells are mild to moderate and diffusely positive for osteonectin (2A) and 
osteocalcin (2B). Immunohistochemistry. 

 

การรักษาและผลการรักษา 

ทำการรักษาดวยวิธีการศัลยกรรมตัดเตานมออกท้ังเตาในตำแหนงเตานมคูท่ี 4 และ 5 (modified radical 
mastectomy, regional mastectomy) ดานซายพรอมตอมน้ำเหลืองขาหนีบดานซาย (inguinal lymph node) หลังการ
ศัลยกรรม 10 วัน ทำการตัดไหมพบแผลหายเปนปกติ เนื่องจากสุนัขปวยตัวนี้เปนมะเร็งออสติโอซารโคมาท่ีเตานมและมีการ
แพรกระจายเขาสูตอมน้ำเหลืองในระยะ IVB สุนัขปวยตัวนี้มีพยากรณโรคแยและมีโอกาสเสียชีวิต จึงแนะนำการรกัษาดวยการ
ใหเคมีบำบัดหลังการรักษาทางศัลยกรรมแบบเมโทรโนมิค (metronomic chemotherapy) โดยเลือกใชไซโคลฟอสฟาไมด
ทางการกินขนาด 12 มิลลิกรัมตอพ้ืนท่ีผิวรางกายตารางเมตร และยาไพรอกซิแคมขนาด 0.3 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตอเนื่องเปน
ประจำทุกวัน กอนและระหวางการรักษาไดทำการประเมินผลการรักษาและผลขางเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากเคมีบำบัดโดยการ
ตรวจรางกาย ตรวจคาทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีโลหิต ตลอดจนการถายภาพรังสีชองอกและตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงของ
อวัยวะในชองทองทุก 1 เดือน แตเนื่องดวยเจาของสุนัขปวยไมไดนำสัตวปวยมารักษาอยางตอเนื่องจึงไมสามารถประเมิน
ผลการรักษาได 
 

2A 

10µm 

2B 

10µm 



             รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดบัชาติ “การประชุมวิชาการทางสัตวแพทยและการเลี้ยงสัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังที่ 12 : สัตวแพทยไทยในยุควิถีใหมกับการปรับตัวและการสรางโอกาส” 

             Proceedings of the National Conference “The 12th MUT Veterinary Annual Conference 2020 : The Thai Veterinarian in New Normal Era Change for Opportunity” 

 

130 
 

ตารางที่ 1 การแบงระยะของมะเร็งออสติโอซารโคมาท่ีเกิดกับอวัยวะท่ีมิใชกระดูกโดย American Joint Committee on 
Cancer  

Primary Tumor (T)  
TX Primary tumor cannot be assessed 
T0 No evidence of primary tumor 
T1 Tumor 8 cm or less in greatest dimension 
T2 Tumor more than 8 cm in greatest dimension 
T3 Discontinuous tumors in the primary bone site 

Regional Lymph node (N)  
NX Regional lymph node cannot be assessed 
N0 No regional lymph node metastasis 
N1 Regional lymph node metastasis 
Note: Because of the rarity of lymph node involvement in bone sarcomas, the designation NX may not be 
appropriate and cause should be considered N0 unless clinical node involvement in clearly evident. 
Distant Metastasis (M)  
M0 No distant metastasis 
M1 Distant metastasis 
M1a Lung 
M1b Other distant sites 
Histologic Grade (G)  
GX Grade cannot be assessed 
G1 Well differentiated - Low grade 
G2 Moderated differentiated - Low grade 
G3 Poorly differentiated - High grade 
G4 Undifferentiated - High grade 
Stage Tumor (T) Regional lymph node 

(N) 

Distance Metastasis (M) Grade (G) 

 

IA T1 N0 M0 G1,2 Low grade, GX 
IB T2 

T3 
N0 M0 G1,2 Low grade, GX 

G1,2 Low grade, GX 
IIA T1 N0 M0 G3, High grade 
IIB T2 N0 M0 G3, High grade 
III T3 N0 M0 G3, High grade 

IVA Any T N0 M1a Any G 
IVB Any T 

Any T 
N1 

Any N 
Any M 
M1b 

Any G 
Any G 

ที่มา: Edgeet al., 2010
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สรุปและวิจารณ 

ในรายงานสัตวปวยฉบับนี้สุนัขเขารับการรักษาทางศัลยกรรมผาตัดเตานมออกท้ังเตาในตำแหนงเตานมคูท่ี 4 และ 5 
ดานซายพรอมตอมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบดานซาย ผลการวินิจฉัยยืนยันโรคมะเร็งออสติโอซารโคมาเกิดกับอวัยวะท่ีมิใช
กระดูกชนิดออสติโอซารโคมาท่ีเตานม (Mammary extraskeletal osteosarcoma) โดยการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาและการ
ยอมพิเศษวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีดวยออสทีโอเคลซิล และออสทีโอเนกทิน สงผลใหการพยากรณของโรคเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
กรณีท่ีเปนมะเร็งเนื้อเย่ือออน (soft tissue sarcoma) การรักษาโดยการผาตัดเพียงอยางเดียวพบวาโอกาสมีชีวิตรอด 523 วัน 
(Kuntz et al., 1998) เม่ือทำการผาตัดรวมกับการใหเคมีบำบัดพบวาโอกาสในการมีชีวิตรอด 856 วัน และถาเลือกทำการ
ผาตัดรวมกับการฉายรังสีพบวาโอกาสในการชีวิตรอด 1241 วัน (Forrest et al., 2000) แตผลวินิจฉัยพบวาสุนัขปวยตัวนี้เปน
มะเร็งออสติโอซารโคมาท่ีเตานม (Mammary extraskeletal osteosarcoma) ซ่ึงเปนมะเร็งท่ีพบการแพรกระจายของ
เซลลมะเร็งผานท้ังทางระบบเลือดและตอมน้ำเหลืองใกลเคียงไดสูงมาก (Hellmen, 2014) เชนเดียวกับมะเร็งออสติโอซารโค
มาท่ีกระดูกรยางค สงผลใหสุนัขมีระยะรอดชีวิตสั้น สุนัขปวยเปนมะเร็งออสติโอซารโคมาท่ีเตานมท่ีไมไดรับเคมีบำบัดหลังการ
ศัลยกรรมจะมีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นถึง 3 เทาเม่ือเทียบกับสุนัขปวยท่ีรับยาเคมีบำบัด โดยสาเหตุหลักของการ
เสียชีวิตไดแก การแพรกระจายของมะเร็งสูปอด (pulmonary metastasis) (Detkalaya et al., 2019) การรักษาโดยใชเคมี
บำบัดมีท้ังแบบชนิดเดียวและหลายชนิดรวมกัน เคมีบำบัดสวนใหญท่ีนิยมใชในสุนัขไดแก ดอกโซรูบิซิน ซิสพลาติน คารโบพ
ลาติน โลโบพลาตินและ OPLA-Pt (open cell polylactic-platinum) รวมกัน โดยพบวาคามัธยฐานของระยะปลอดโรคและ
ระยะเวลาของการรอดชีวิตของการรักษาท้ังแบบใหเพียงชนิดเดียวและหลายชนิดรวมกันมีคาใกลเคียงกัน มีการศึกษาพบวา
การใหคารโบพลาตินและดอกโซรูบินแบบสลับกันทุก 21 วันรวม 6 รอบ ไมมีความแตกตางกับการใหคารโบพลาตินหรือดอกโซ
รูบินเพียงชนิดเดียวอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้นควรเลือกใชคารโบพลาตินเพียงชนิดเดียวจะมีประสิทธิภาพและมีความเปนพิษนอย
กวาการใหคารโบพลาตินรวมกับดอกโซรูบิซิน (Macotpetand and Pattarapanwichien, 2014) มีการศึกษาเกี่ยวกับการ
รักษาทางศัลยกรรมในสุนัขท่ีปวยเปนมะเร็งรายแรงซอฟททิชชูซารโคมารวมกับการใหเคมีบำบัดแบบเมโทรโนมิค 
(metronomic chemotherapy) อยางตอเนื่องดวยไซโคลฟอสฟาไมดขนาด 10 มิลลิกรัมตอพ้ืนทีผิวรางกายตารางเมตร และ
ยาไพรอกซิแคมขนาด 0.3 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ทุกวัน สุนัขไดรับการตรวจสุขภาพทุก 3 เดือน ตลอดการรักษาผลท่ีไดรับพบวา
สุนัขดูปกติ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังยังไมพบการกลับมาเกิดซ้ำของมะเร็งหรือการแพรกระจายไปยังอวัยวะอ่ืน มีระยะเวลานาน
มากกวา 24 เดือนของการเฝาติดตาม แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการใชเคมีบำบัดแบบเมโทรโนมิคของยาท้ังสองตัว
รวมกันหลังการรักษาทางศัลยกรรมมีผลชวยยับย้ังการกลับมาเจริญเติบโตและการแพรกระจายของเซลลมะเร็งไดผลเปนท่ีนา
พอใจ (Kunakornsawat et al., 2016)  

ดังนั้นการรักษาดวยเคมีบำบัดแบบเมโทรโนมิคเปนการรักษามะเร็งอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีการใหเคมีบำบัดในขนาดต่ำ
อยางตอเนื่อง และเปนระยะเวลานานเพ่ือหวังผลยับย้ังการสรางหลอดเลือดใหมท่ีจะสรางเขาไปในกอนมะเร็ง ประโยชนของ
การใหยาในรูปแบบนี้เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับเจาของสัตวปวย เนื่องจากรูปแบบการใหยาเปนแบบการกินและ
สามารถใหดวยตนเองท่ีบานได นอกจากนี้ผลขางเคียงหรือพิษท่ีเกิดขึ้นจากยาเคมีบำบัดในรูปแบบเมโทรโนมิกมักเกิดขึ้นนอย 
(Thongtharb, 2018) ชวยยืดระยะเวลาการเปนซ้ำของมะเร็ง (tumor recurrence) เพ่ิมคุณภาพชีวิตและชวยยืดอายุสัตวปวย
ท่ีเปนมะเร็ง รายงานสัตวปวยฉบับนี้จะชวยเพ่ิมเติมขอมูลดานการตรวจวินิจฉัยยืนยันผลผลตรวจมะเร็งออสติโอซารโคมาท่ีเตา
นมในสุนัขโดยการยอมพิเศษอิมมูโนฮิสโตเคมีดวยออสทีโอเคลซิลและออสทีโอเนกทิน ตลอดจนแนวทางรักษาแกสัตวปวยใหมี
ชีวิตท่ียาวนานขึ้น 
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รายงานสัตวปวย: การแกไขภาวะหนังตาไมเจริญต้ังแตกำเนิดในแมว  
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บทคัดยอ 

 

แมวพันธุไทย เพศผู ยังไมไดรับการทำหมัน อายุ 2 ป มีอาการหรี่ตาท้ังสองขางตลอดเวลา และมีสิ่งคัดหลั่งชนิดเมือก 
(mucous ocular discharge) ท่ีตาท้ังสองขาง เปนระยะเวลา 2 เดือน ผลการตรวจทางจักษุวิทยาของตาท้ังสองขาง พบการ
ขาดหายไปของหนังตาบนขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของหนังตาท้ังหมดและพบภาวะขนตาคด (trichiasis) มีภาวะกระจกตาขุน 
(corneal opacity) รวมกับการอักเสบของกระจกตา (keratitis) ในตำแหนงท่ีมีภาวะขนตาคดบริเวณชวงกลางตา ทำการ
ทดสอบการตอบสนองของ menace response, dazzle reflex, pupillary light reflex และ visual placing reflex ใหผล
เปนบวกท้ังสองขาง ยอมดวยสีฟลูออลเรสเซนต (fluorescein) ใหผลเปนลบท้ังสองขาง ความดันภายในลูกตา (intraocular 
pressure) อยูในเกณฑปกติ ความผิดปกติดังกลาวเปนผลมาจากภาวะหนังตาไมเจริญ (eyelid agenesis หรือ coloboma) 
เปนความผิดปกติตั้งแตกำเนิดและพบไดมากในแมว ในสัตวปวยรายนี้มีการขาดหายไปของหนังตาบนขนาดประมาณ 1 ใน 3 
ของหนังตาท้ังหมด จึงพิจารณาทำการรักษาดวยการผาตัดดวยวิธี Robert and Bistner หลังการผาตัดแกไขพบการระคาย
เคืองและการอักเสบท่ีกระจกตาลดลง สามารถหลับตา และกระพริบตาไดดีขึ้น  
 
คำสำคัญ: ภาวะหนังตาไมเจริญ หนังตาบน กระจกตาอักเสบ ภาวะขนตาคด 
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Abstract 

 

A two years old intact male domestic shorthair cat presented with obvious bilateral blepharospasm 
and mild mucous ocular discharge for 2 months. Clinical signs showed bilateral defect of upper lids missing 
one-thirds of the lid and the facial hairs being misdirected toward the cornea (trichiasis). Ophthalmic 
examination revealed corneal opacity and significant keratitis, in the position where the hairs misdirected 
toward the cornea. In both eyes had positive of all four reflexes (menace response, dazzle reflex, pupillary 
light reflex and visual placing reflex), negative result in fluorescein staining and intraocular pressure in 
normal range. Causes of symptomatic were bilateral upper eyelid agenesis or coloboma, is a congenital 
defect and common in cat.  In this case, the treatment of bilateral defect one-thirds of the lid congenital 
eyelid agenesis using Roberts and Bistner surgical technique. Postoperatively, the cornea has decreased 
irritated and inflamed. The cat can close eyes and the blink reflex returns to near normal. 
 
Keywords: Eyelid Agenesis, Upper Eyelid, Keratitis, Trichiasis 
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บทนำ 

 ภาวะหนังตาไมเจริญ (eyelid agenesis หรือ coloboma) เปนความผิดปกติของหนังตาตั้งแตกำเนิด (congenital) 
คือ การท่ีสัตวไมมีหนังตาบางสวน หรือท้ังหมด ความผิดปกติดังกลาวพบไดบอยในแมว และสามารถพบไดในสัตวหลายชนิด 
เชน สุนัข มา แกะ รวมถึงมนุษยดวย โดยตำแหนงท่ีพบรอยโรคเปนดานนอกของเปลือกตาบน (lateral portion) และสวนใหญ
พบท้ังสองขางของตา สาเหตุของโรคยังไมทราบแนชัด สันนิษฐานวาเกิดมาจากการไดรับยีนดอย (recessive genetic 
disorder) และการไดรับสารท่ีกอใหเกิดลูกวิรูป (teratogenic effects) (Demir and Karagozoglu, 2019) อาการทางคลินิก
สามารถพบไดหลากหลาย โดยขึ้นอยูกับตำแหนงและขนาดของรอยโรค มักพบรวมกับความผิดปกติท่ีมาแตกำเนิดของดวงตา
สวนอ่ืนๆ เชน พบรวมกับเนื้อเย่ือรูมานตาเหลือหลังคลอด (persistent pupillary membrane; PPM) หรือ พบรวมกับภาวะ
ขนตาคด (trichiasis) เนื่องจากไมมีขอบตา (palpebral margin) 

ภาวะหนังตาไมเจริญ ทำใหสัตวไมสามารถกระพริบตาไดอยางสมบูรณ ทำใหชั้นน้ำตาท่ีเคลือบอยูบนผิวของกระจก
ตา (precorneal tear film) ระเหยมากกวาปกติ (excessive evaporation) และสงผลใหการกระจายตัวของน้ำตาไมท่ัวท้ัง
กระจกตา เกิดภาวะตาแหง (keratoconjunctivitis sicca; KCS) กอใหเกิดระคายเคือง กระจกตาอักเสบ (keratitis) การเกิด
เสนเลือดใหมท่ีกระจกตา (corneal neovascularization) อาจมีการสะสมของเม็ดสีท่ีกระจกตา (corneal pigmentation) 
และอาจทำใหเกิดแผลหลุมท่ีกระจกตา (corneal ulceration) ตามมาได หากเรื้อรัง สงผลใหเกิดผังผืดท่ีกระจกตา (corneal 
fibrosis) หรือแผลเปนท่ีกระจกตา (corneal scarring) ได เม่ือเกิดขึ้นทำใหกระจกตาขุน (corneal opacity) สงผลใหการ
มองเห็นลดลง (Demir and Karagozoglu, 2019; Maggs et al., 2013) 

การรักษา กรณีท่ีรอยโรคท่ีมีผลเพียงท่ีตอมไขมันท่ีเปลือกตา (meibomian glands) อาจทำการรักษาโดยการใช
น้ำตาเทียม (artificial tear) เพ่ือใหความชุมชื้น หลอลื่นกระจกตา ทดแทนน้ำตาท่ีไมเพียงพอแกดวงตา ในกรณีมีรอยโรคท่ีหนัง
ตาและมีผลกับกระจก แกไขโดยทำการศัลยกรรม พิจารณาตามตำแหนงและขนาดของรอยโรค ในรายงานของ Esson ป 2001 
ไดแบงระดับความรุนแรงของรอยโรคเปน รอยโรคขนาดเล็ก (1 ใน 4  ถึง 1 ใน 3 ของหนังตาท้ังหมด) และรอยโรคขนาดใหญ 
(มากกวา 1 ใน 3 ของหนังตาท้ังหมด) และในรายงานของ Subramanian ป 2011 ไดแบงระดับความรุนแรงโดยอางอิงจากใน
มนุษยเปน รอยโรคขนาดเล็ก (นอยกวา 1 ใน 4 ของหนังตาท้ังหมด) รอยโรคขนาดปานกลาง (1 ใน 4 ถึง 1 ใน 2 ของหนังตา
ท้ังหมด) และรอยโรคขนาดใหญ (มากกวา 1 ใน 2 ของหนังตาท้ังหมด) รอยโรคท่ีมีขนาดเล็ก แนะนำการผาตัดแกไขดวยวิธี 
Hotz – Celsus procedure ท่ีใชสำหรับแกไขปญหาภาวะหนังตามวนเขา (entropion) (Esson, 2001) รอยโรคขนาดใหญ 
พิจารณาผาตัดแกไขโครงสรางเพ่ือฟนฟูการทำงานหรือลักษณะปกติ โดยการสรางสวนท่ีบกพรองขึ้นใหม (reconstruction) 
ซ่ึงทำไดหลายวิธี ไดแก Robert and Bistner technique, Dziezyc and Millichamp technique (Martin et al., 2019), 
Cutler Beard technique, Sliding H plasty technique, Lip commissure to eyelid transposition technique (Gelatt 
and Gelatt, 2011) เปนตน 

  
ประวัติสัตวปวย 

  แมวพันธุไทย เพศผู ยังไมไดทำหมัน อายุ 2 ป น้ำหนัก 4 กิโลกรัม แมวแสดงอาการเจ็บตาท้ังสองขาง โดยมีอาการหรี่ตา
ตลอดเวลา และมีสิ่งคัดหลั่งชนิดเมือก ท่ีตาท้ังสองขาง มาเปนระยะเวลา 2 เดือน และไดรับการตรวจท่ีคลินิกโรคตา โรงพยาบาล
เพ่ือการสอนดานสัตวเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   
 

ผลการตรวจวินิจฉัย 

 การตรวจรางกายเบื้องตน (physical examination) โดยท่ัวไปอยูในเกณฑปกติ และจากการตรวจทางจักษุ
วิทยา พบวามีการขาดหายไปของหนังตาบน ขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของหนังตาท้ังหมด (ดังภาพท่ี 1) รวมกับการพบภาวะขน
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ตาคด บริเวณเปลือกตาสวนท่ีเหลือของตาท้ัง 2 ขาง ผลการตรวจการตอบสนองตอสิ่งเราท่ีเปนวัตถุ (menace response) การ
ตอบสนองตอสิ่งเราท่ีเปนแสง (dazzle reflex) การตอบสนองของรูมานตาตอสิ่งเราท่ีเปนแสง (pupillary light reflex; PLR) 
และการทดสอบการมองเห็นกับการตอบสนองของรางกาย (visual placing reflex) ใหผลเปนบวกของตาท้ังสองขาง และยอม
ดวยสีฟลูออลเรสเซนต (fluorescein) ตาท้ังสองขาง ใหผลเปนลบ ความดันภายในลูกตาขวา 20 มิลลิเมตรปรอท ตาซาย 21 
มิลลิเมตรปรอท อยูในเกณฑปกติ (ความดันตาภายในลูกตาปกติ 15 – 25 มิลลิเมตรปรอท) โครงสรางเลนส (lens texture) 
และจอประสาทตา (fundus) ปกติท้ังสองขาง แตพบวามีภาวะกระจกตาขุนรวมกับการอักเสบของกระจกตาในตำแหนงท่ีมีขน
ตาคดบริเวณชวงกลางของหนังตาบน (ดังภาพท่ี 1)   
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงตาขางขวาท่ีมีภาวะหนังตาบนไมเจริญทางดานนอกของหนังตา (ลูกศรสีดำ) กระจกตาอักเสบ (ลูกศรสีเหลือง) 

และขนตาคด (ลูกศรสีแดง) 
 

ผลการตรวจสรุปไดวา สัตวปวยมีภาวะหนังตาบนไมเจริญตำแหนงดานนอก พบการขาดหายไปประมาณ 1 ใน 3 ของ
หนังตาบนท้ังสองขาง จึงพิจารณาทำการผาตัดแกไข เพ่ือลดปญหาท่ีจะสงผลกระทบกับโครงสรางตาสวนอ่ืนๆ และทำใหสัตว
ปวยสามารถใชงานเปลือกตาไดดีขึ้น  

 

การรักษาและผลการรักษา 
กอนการผาตัดประเมินสุขภาพ คาทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีโลหิต อยูในเกณฑปกติ และไมพบพยาธิในเม็ดเลือด 

(blood parasite) รอยโรคอยูตำแหนงดานนอกและมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของหนังตาบนของตาท้ังสองขาง พิจารณาผาตัด
แกไขดวยวิธี lower eyelids flap หรือ Roberts and Bistner flap เปนวิธีการปลูกถายผิวหนังจากบริเวณสวนดานขางของ
เปลือกตาลาง (pedicle graft) ประกอบดวย แผนผิวหนังตา (tarsus; fibrous connective tissue) เย่ือบุตา (palpebral 
conjunctiva) และชั้นกลามเนื้อ orbicularis oculi muscle ไปยังบริเวณของหนังตาบนท่ีมีความบกพรอง ซ่ึงการเคลื่อนยาย
กลามเนื้อ orbicularis oculi สงผลทำใหการกระพริบตาดีขึ้นจนใกลเคียงกับการทำงานปกติมากขึ้น (Maggs et al., 2013) (ดัง
ภาพท่ี 2 และ 3) 
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ภาพที่ 2 แสดงการนำ lower eyelid flap มาวางท่ีตำแหนงหนังตาบนท่ีตองการทำการแกไข 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงการเย็บ lower eyelid flap ดวย nylon เบอร 5/0 ดวย simple interrupted suture 
 

การรักษาหลังผาตัด จะแบงออกเปนการรักษาในรูปแบบยาหยอดตา (topical ophthalmic drugs) ประกอบไปดวย 
oxytetracycline ophthalmic ointment ทุก 12 ชั่วโมง บริเวณแผลรอบดวงตาท่ีทำการผาตัด เพ่ือคุมการติดเชื้อและน้ำตา
เทียม ชนิด sodium hyaluronate 0.3% ทุก 6 ชั่วโมง และการรักษาทางระบบ ประกอบไปดวย amoxicillin and 
clavulanic acid ขนาด 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วัน เพ่ือคุมการติดเชื้อ และ ยา tolfenamic acid 
ขนาด 4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 24 ชั่วโมง เปนเวลา 2 วัน เพ่ือลดอักเสบ และใหใส Elizabeth collar ตัดไหม 7 – 14 วัน 
ผลการรักษา พบวา แมวลืมตาดีขึ้น ไมพบสิ่งคัดหลั่ง การอักเสบของกระจกตาลดลง (ดังภาพท่ี 4 และ 5) 

 

    
 

ภาพที่ 4 แสดงตาขางขวา หลังจากการผาตัดแกไขภาวะหนังตาไมเจริญทางดานนอก ครบ 1 เดือน  
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ภาพที่ 5 แสดงใบหนาของแมว  หลังการผาตัดแกไขภาวะหนังตาไมเจริญ ครบ 2 เดือน  
  

ความสำคัญทางคลินิก 

สัตวปวยมีภาวะหนังตาบนไมเจริญ รอยโรคอยูตำแหนงดานนอก และมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของหนังตาบนของตา
ท้ังสองขาง ถือเปนรอยโรคขนาดใหญ (มากกวา 1 ใน 3 ของหนังตาท้ังหมด) (Esson, 2001)  ซ่ึงมีผลเสียในแงของคุณภาพชีวิต 
เนื่องจากสัตวไมสามารถหลับตาหรือกระพริบตาไดอยางปกติ ทำใหเกิดตาแหง กระจกตาอักเสบ และนานเขาอาจเกิดแผลหลุม
ท่ีกระจกตาตามมาได ดังนั้นแลวภาวะหนังตาไมเจริญ จึงมีความจำเปนท่ีจะตองไดรับการผาตัดแกไข ในสัตวปวยรายนี้ 
พิจารณาการผาตัดแกไขดวยวิธี Roberts and Bistner flap และเปนการผาตัดแกไขท่ีทำสำเร็จไดในครั้งเดียว จึงชวยลดความ
เสี่ยงในการใหยาระงับความรูสึกแบบท่ัวรางกาย แตอาจพบภาวะขนตาคดตามมาภายหลังได เนื่องจากไมมีขอบตาเหมือน
เปลือกตาปกติ ดังนั้นสามารถแกไขโดยการผาตัดนำรูขุมขนและขนตาออก หรือ ทำการรักษาโดยไมผาตัดดวย การอิเล็กโทรลิ
ซิส คือ การใชเข็มสอดลงไปท่ีรากขน แลวปลอยกระแสไฟฟา เพ่ือทำลายรากขน การจี้เย็น และการถอนขนตา (Kirkwood and 
Kirkwood, 2011) 

ในสวนของท่ีทำการปลูกถาย (Demir and Karagozoglu, 2019)  ปญหาอ่ืนท่ีพบไดหลังผาตัดอาจเปนแผลเปน
ในบริเวณท่ีทำการผาตัด ทำใหเกิดหนังตามวนเขาตลอดแนวขอบท่ีทำ pedicle graft (Gelatt and Gelatt, 2011) แตบาง
รายงานพบวา อาจเกิดภาวะหนังตามวนออก (ectropion) จากการตัด pedicle graft ชิดขอบตาลางมากเกินไป (Demir and 
Karagozoglu, 2019) โดยมีวิธี Dziezyc and Millichamp ท่ีคลายกันกับวิธี Roberts and Bistner flap ตางกันท่ี การใชเย่ือ
บุตาจากหนังตาท่ีสาม (nictitating membrane)  แทนการใชเย่ือบุตาจากหนังตาลาง เพ่ือปองกันการเกิดภาวะหนังตามวน
ออก (Gelatt and Gelatt, 2011)  

การพิจารณาวิธกีารผาตัด ขึ้นอยูกับตำแหนง และขนาดของรอยโรค โดยท่ัวไปรอยโรคขนาดปานกลาง (1 ใน 4 ถึง 1 
ใน 2 ของหนังตาท้ังหมด) และรอยโรคขนาดใหญ (มากกวา 1 ใน 2 ของหนังตาท้ังหมด) มักใชวิธีการผาตัดแกไขเดียวกัน  

วิธี Cutler–Beard (bridge) flap เปนวิธีการผาตัดแกไขรอยโรคขนาดใหญได และใหผลลัพธท่ีดีทางดานทำงานของ
เปลือกตา แตหลังการผาตัดสัตวปวยจะตองปดตา เปนเวลามากกวา 6 สัปดาห จึงไมเหมาะกับสัตวปวยท่ีมีความผิดปกติท้ังสอง
ตา และตองทำการผาตัดสองครั้งจึงจะสมบูรณ (Martin et al., 2019) สวนวิธี Mustardé technique ก็ใหผลลัพธท่ีดีเชนกัน 
ท้ังทางดานความสวยงามและการทำงานของเปลือกตา ในสัตวปวยท่ีรอยโรคขนาดใหญ และไมมีความเสี่ยงสำหรับการใหยา
ระงับความรูสึกแบบท่ัวรางกาย เหมาะสมมากกับการผาตัดดวยวิธี Mustardé technique เนื่องจากยังไมมีรายงานท่ีทำใหเกิด
ภาวะแทรกซอนหลังจากการผาตดัเปนเวลาหลายเดือน แตตองทำการผาตัดถึงสามครั้งจึงจะสมบูรณ (Esson, 2001) บาง
รายงานไดพัฒนาวิธี skin flap โดยใชจากบริเวณหนาผากแทนการนำมาจากหนังตาลาง เนื่องจากการใชหนังตาลาง ทำใหเกิด
หนังตามวนออก วิธีนี้ยังชวยใหขนหางจากลูกตาดวย โดยการใช pedicle graft จากหนาผาก และ conjunctival graft จากถุง
เย่ือตาขาว (lower conjunctival sac) (Martin et al., 2019)  
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บทคัดยอ 

 
จุดประสงค เพ่ือรายงานแพะท่ีมีปญหาคลอดยากเนื่องจากภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ (Hydrocephalus) ในตัวออน 
ประวัติสัตวปวย แมแพะทองแรก อายุ 6 ป พันธุซาเนน น้ำหนัก 70 กก. เจาของแจงวาลูกสัตวไมคลอด หลังจาก

แสดงอาการพรอมคลอด มาเปนระยะเวลา 2 วัน  
ผลการตรวจ พบการเพิ่มของอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการหายใจ เมื่อทำการตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง 

ดวยหัวตรวจโคง ความถี่ 3.5 MHz ไมพบโครงรางของตัวออนสัตวในบริเวณชองทอง จึงใชนิ้วทำการตรวจผานชองคลอด คลำ
พบตำแหนงกระโหลกของตัวออนท่ีเสียชีวิตแลวอยูหางจากปากมดลูกประมาณ 2 นิ้ว 

การรักษาและผลลัพธ ทำการผาตัดแกไขเพื่อเอาตัวออนที่ตายแลวออกจากมดลูก และนำเอาซากตัวออนนั้นไป
ตรวจสอบ พบวาตัวออนมีขนาดลำตัวเจริญเติบโตเปนปกติ แตพบขนาดของกระโหลกมีขนาดขยายใหญ ทำการผากระโหลก
ตามแนวยาวจึงมองเห็นโพรงขนาดใหญในเนื้อเยื่อสมองสวนหนาทั้งซีกซายและซีกขวา จึงวินิจฉัยวาตัวออนเกิดภาวะโพรง
สมองคั่งน้ำ 

สรุป แมแพะคลอดยากเนื่องจากตัวออนมีภาวะสมองคั่งน้ำและไดทำการแกไขดวยการผาคลอด โดยภาวะโพรงสมอง
คั่งน้ำในตัวออนไดรับยืนยันจากการผาซากพิสูจน  

  
คำสำคัญ: แพะ ตัวออน ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ การคลอดยาก 



             รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดบัชาติ “การประชุมวิชาการทางสัตวแพทยและการเลี้ยงสัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังที่ 12 : สัตวแพทยไทยในยุควิถีใหมกับการปรับตัวและการสรางโอกาส” 

             Proceedings of the National Conference “The 12th MUT Veterinary Annual Conference 2020 : The Thai Veterinarian in New Normal Era Change for Opportunity” 

 

141 
 

Dystocia in Goat Associated with Fetal Hydrocephalus 

  
Tanasid Sornphu*, Suttinee Boonhai, Somyod Imarom and Mongkol Chawanit 

  
 Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand 

*Corresponding author E-mail address: tsornphu@hotmail.com 
  

Abstract 

 
Objective To report the dystocia in goat associated with hydrocephalus fetus. 
Case description A six-year-old primiparous Saanen doe, weighing 70 kg had a chief complaint of 

undelivered fetus which the parturition had started two days ago. 
Clinical finding The physical examination revealed increasing heart rate and respiratory rate. Fetal 

structure was not presented with 3.5 MHz convex transducer abdominal ultrasound examination. Vaginal 
examination, digital palpation, found the dead fetal skull approximately two inches from vulva. 

Treatment and outcome Cesarean section was performed to remove fetus. After uterine incision, 
the macerated fetus was removed and examined. The results showed full term developed fetus with head 
enlargement. The sagittal skull incision revealed the cavity in cerebrum, both left and right hemisphere. 
The fetus was diagnosed as hydrocephalus. 

Conclusion Dystocia was caused by hydrocephalus fetus and cesarean section was required to 
delivery fetus. Fetal hydrocephalus was confirmed by necropsy. 

  
Keywords: Goat, Fetus, Hydrocephalus, Dystocia  
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Introduction 

Dystocia is considered as a rare condition in goats. It is defined as a difficult, abnormal labor or 
undelivered fetus. The maternal origin may be caused by uterine inertia, small pelvic size, failure of cervical 
dilatation and uterine torsion (Purohit, 2006). According to Hussain et al. (2010), the fetal causes could be 
described into 3 groups; lateral deviation of head and neck, bilateral shoulder flexion associated with 
absolute fetal oversize and  relative fetal oversize due to narrow or small pelvis of the does. Normally, 
treatment might be chosen by mutations and forced extraction, using partial fetotomy by removing the 
fore limbs from the shoulder region or the cesarean section. 

Hydrocephalus is a condition associated with abnormal accumulation of cerebrospinal fluid (CSF) 
in or around the brain which cause swelling of cranium may results to dystocia, the pelvic inlet of doe is 
narrower than fetal head. There is no specific cause of hydrocephalus however it may be links to a genetic 
defect, or be the result of another disorder such as spina bifida or encephalocele (Noakes et al., 2018)  

The aim of this report is to present the dystocia in goat associated with hydrocephalus fetus. 
 

Case Description 

A six-year-old primiparous Saanen doe, weighing 70 kg was presented to Large Animal Teaching 
Hospital, Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology with a chief complained of 
undelivered fetus which the parturition had started two days ago. 

  
Clinical Finding 

The doe was in sternal recumbency, depressed mental status and showed exhaustion sign. The 
physical examination revealed increasing heart rate (140 beats/min) and respiratory rate (64 breaths/min). 
Rectal temperature was within normal range. The fetus was not found by ultrasonography of abdominal 
cavity with 3.5 MHz convex transducer. The doe had strained infrequently and the red-brown color discharge 
from vulva was detected. Consequently, vaginal examination with digit found the dead fetus approximately 
two inches from vulva with anterior presentation and dorsal position. 

  
Treatment 

The left paralumbar fossa cesarean section was performed to remove the fetus. The surgical 
procedure was done under local anesthesia, Inverted L block with 20 ml of 2% Lidocaine hydrochloride. 
The uterine incision revealed macerated fetus. After removed fetus, the uterine was sutured with 0 USP 
PGA using Cushing pattern. The abdominal wall was sutured with 2 USP chromic catgut using simple 
continuous pattern. The skin was sutured with 2 USP supramid® using horizontal mattress pattern. The doe 
was administrated with Amoxicillin (15 mg/kg IM) and Flunixin meglumine (2.2 mg/kg IV). The Clinical signs 
improved in the next days. 
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The macerated fetus was examined. The results showed full term developed fetus with head 
enlargement. The sagittal skull incision revealed the cavity in cerebrum, both left and right hemisphere. 
The cavity size is 2x1cm approximately, infiltrated with among of fluid, resulted skull abnormal shape. 

 

 
Figure 1: Macerated fetus after remove from uterus (left) and sagittal skull incision with abnormal 

cerebral cavity (right, arrow). 
 

The fetal head was preserved in 10% buffered formalin for further examination. The brain was 
investigated 7 days after preservation the intact dura mater, cerebellum and brain stem were revealed. 
Cerebrum presented the connecting cavity between each cerebral hemisphere continuously from large-

right lateral ventricle to left lateral ventricle. The fetus was diagnosed as hydrocephalus. 
 

 
Figure 2: Formalinated skull with abnormal cerebral cavity (arrow). 

  
Clinical Relevance 

Hydrocephalus in goat kid could be founded sporadically. The etiology was improper drainage of 
CSF influence to increase intracerebral pressure (Smith and Sherman, 2009). Hydrocephalus may contribute 
to dystocia because of enlargement cranium (or the pelvic inlet of mother-goat was narrower than head of 
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fetus). Hence, fetuses are delivered by cesarean section or traction. The enlarged cranium was punctured 
to drained CSF and decrease size of fetal head before traction (Prabhakaran and Manokaran, 2019). 

Hydrocephalus was categorized into 2 type; internal hydrocephalus, a collection of fluid in cerebral 
ventricle, and external hydrocephalus, a collection of the fluid outside the brain substance (Tripathi et al., 
2014). This case was described as an internal hydrocephalus and the cause could not be determined. 
Hydrocephalus may occur due to infectious or non-infectious causes (Chattar and Pund, 2018). A congenital 
Neospora caninum infection in goat kid with gross lesion of porencephy and hydrocephalus has been 
reported by Varaschin et al. (2012). Reddy et al. (2014) reported a dead hydrocephalus fetus associated 
with cryptosporiodiosis doe. Khaled and Eighaffar (2016) reported an internal hydrocephalus caused by 
Coenurus cerebralis, a larva stage of Taenia multiceps, in ewe. In fetal calf, hydrocephalus may be a genetic 
origin, autosomal recessive gene, or vitamin A deficiency (Venkataramana et al., 2017). Hydrocephalus is 
often congenital causes but also acquired causes as brain trauma, tumor (Constable et al., 2017). The 
radiography and ultrasonography are benefit in hydrocephalus diagnosis (Yusuf et al., 2013). In the present 
case, hydrocephalus was diagnosed after necropsy. Some goat kid with hydrocephalus was born alive but 
died shortly after birth. A successful recovery hydrocephalus calf was alive at least 2 months has been 
reported by Neogy et al. (2014). Culling the affected doe may reduce the risk of hydrocephalus as genetic 
origin. Monitoring infectious diseases such as neosporosis, cryptosporiosis or Coenurus cerebralis infection 
can also reduce hydrocephalus from infectious cause. 

 
 Conclusion  

 Dystocia was caused by hydrocephalus fetus and cesarean section was required to delivery 
fetus. Fetal hydrocephalus was confirmed by necropsy. 
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การตัดกระดูกสะโพกหนึ่งจุดแบบตัดแยกของ ilium (pelvic osteotomy of wing of ilium) 

รวมกับการใชยา bisacodyl ในการรักษาภาวะลำไสใหญโปงพอง (megacolon) 

ในลูกแมวที่มีปญหากระดูกสะโพกผิดรูป 
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บทคัดยอ  

 
 
ลูกแมวอายุ 5 เดือนมีปญหาเรื้อรังตั้งแตอายุ 2 เดือนหลังโดนรถชนจนกระดูกเชิงกรานเชื่อมกันเองแบบผิดรูปจาก

การที่ไมไดรับการรักษาหลังรถชน ทำใหชองเชิงกรานแคบและเกิดปญหาอุจจาระไมออกและมีภาวะลำไสใหญโปงพอง 
(megacolon) ตามมา ลูกแมวไดรับการรักษาโดยการสวนทวารและกินยาระบายทุกวันเปนเวลา3เดือนจนระยะหลังแมกินยา
ระบายกับสวนทวารอุจจาระก็ไมออก ลูกแมวถูกสงตัวมาผาตัดเพ่ือแกไข การผาตัดใชเทคนิกการตัดกระดูกสะโพกขางขวาสวน
ilium เพียงหนึ่งขางแยกหางกัน 3 – 4 มิลลิเมตร (pelvic osteotomy of wing of ilium)หลังผาตัดใหยา bisacodyl ขนาด
สูงกวาปกติ ทุกวันเชาเย็นเปนเวลา7วันผลการรักษาพบวา ลูกแมวสามารถเดินวิ่งไดตั้งแตวันท่ี3หลังผาตัดรวมถึงไมพบภาวะ
ทองผูกหลังผาตัดตลอดชวงทำการติดตามการรักษา10เดือน ซึ่งแสดงวาการตัดแยกกระดูกilium รวมกับการใชยา bisacodyl 
สามารถแกไขปญหา megacolon ท่ีเกิดจากเชิงกรานแคบไดอยางดีโดยไมมีผลตอการเดินวิ่งของลูกแมวเลย 

 

คำสำคัญ: แมว  ภาวะลำไสใหญโปงพอง  การตัดแยกกระดูกสะโพกilium   bisacodyl 
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Abstract 

A five-months kitten presented chronic problem with pelvic narrowing and obstipation due to 
megacolon. The megacolon problem developed from pelvic narrowing. Pelvic narrowing occurred from 
abnormal pelvic bone malunion healing. A kitten received the car accident when he had 2 months old. 
After the car accident, obstipation problem had occurred every day. A kitten received saline enema with 
laxative medication every day until five months old. One point right pelvic osteotomy of wing of ilium 
(separation site 3-4 mm) was performed in ilium region. High dose of oral bisacodyl was used for laxative 
medication for 7 days. A kitten could be walk and run after 3 days of operation. The obstipation problem 
was not appeared after 1 day of operation until now (10 months duration). These results revealed that one-

point pelvic osteotomy of wing of ilium and bisacodyl high dose had efficacy for treatment of pelvic 
narrowing and megacolon problem. 

 
Keywords: Cat, Megacolon, Pelvic osteotomy, Bisacodyl
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บทนำ 

ภาวะกระดูกเชิงกรานหักพบไดประมาณ 20% ของการเกิดกระดูกหักในแมว สวนมาก 90% หักท่ี pelvic floor 
60% เกิด sacroiliac jointเคลื่อน และพบการหักท่ี ilium body 48.5% (DeGroot et al., 2016) การหักสวนใหญเปนการ
หักและเคลื่อนของกระดูกเชิงกรานหลายหลายสวนพรอมกัน ภาวะท่ีตามมาท่ีพบไดบอยถากระดูกเชิงกรานท่ีหักไมไดมีการจัด
ใหเขารูปเดิมมากท่ีสุดซ่ึงทำใหเกิดภาวะลำไสใหญโปงพอง (megacolon) ตามมา (DeGroot et al., 2016; Atallah et al., 
2016) การเชื่อมผิดรูปของกระดูกเชิงกรานทำใหชองเชิงกรานแคบลง (Atallah et al., 2016) ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญท่ีจะ
เหนี่ยวนำทำใหเกิดภาวะ megacolonตามมา การผาตัดโดยการทำใหชองเชิงกรานขยายมากขึ้นเพ่ือแกไขภาวะ megacolon 
มีหลายวิธี ไดแก การทำศัลยกรรมโดยตัดกระดูกสะโพกบางสวนออก (hemipelvectomy) (DeGroot at al., 2016; Liptak, 
1998) การตัดกระดูกสะโพกออกสามตำแหนง(triple pelvic osteotomy) การตัดแยกpelvic symphysis และถางดวยโลหะ 
(symphyseal distraction-osteotomy) เหลานี้นำมาซ่ึงการใชขาท่ีชาลงและเจบ็ปวด การผาhemipelvectomy สวนมาก
มักเปนการตัดแบบเอาชิ้นกระดูกออกเปนชิ้นขนาดใหญ ไมวาจะเปนชิ้น ilium, ischium และ pubic ซ่ึงสงผลตอการเดินไดชา
ลง ความเจ็บปวดท่ีมากขึ้น แตวิธีการตัดแยกเฉพาะwing of ilium ในครั้งนี้เปนการตัดแยกใหรอยตัดหางกัน 5 มิลลิเมตร ทำ
ใหการฟนตัวเร็วขึ้นกวาการตัดเปนชิ้นอกมา bisacodylเปนยาระบายท่ีกระตุนใหเกิด peristalsis ของลำไสโดยกระตุนท่ี 
intramural plexusของกลามเนื้อเรียบของลำไส (Plumb, 2008) การใหยานี้หลังผาตัดวันท่ี 1-7 ของการผาตัดมีประโยชนใน
การรักษาภาวะ megacolon ในรูปแบบนี้เปนอยางมาก 

จุดประสงคของการศึกษาครั้งนี้ คอื การทำ pelvic osteotomy wing of ilium โดยตัดเฉพาะกระดูก ileum ใหแยก
ออกจากกัน 3 – 4 มิลลิเมตร โดยไมไดเปนการตัดออกเปนชิ้นใหญๆ รวมกับการใชยา bisacodyl สามารถใชรักษา 
megacolon ท่ีเกิดจากกระดูกเชิงกรานตีบแคบได โดยไมสงผลตอการเดินการลงน้ำหนักของสัตว และการฟนตัวท่ีรวดเร็ว 

 
ประวัติสัตวปวย 

ลูกแมวอายุ  5 เดือน น้ำหนัก 1.7 กิโลกรัม ถูกรถชนตั้งแตอายุ 2 เดือน สงผลใหเกิดภาวะอุจจาระลำบาก หรือ ไม
ออกเลย ตองสวนดวยน้ำเกลือเขมขน และกินยาระบาย liquid paraffin และ lactulose ทุกวันมาเปนระยะเวลา 3 เดือน ถูก
สงตัวมาใหผาตัดที่คลินิก จากผลรังสีวินิจฉัยที่พบวามีภาวะกระดูกเชิงกรานที่หนาตัวแบบผิดปกติจากการเชื่อมกันเองที่ผิดรูป
และขาหลังขวาทอนบนงอจากการเชื่อมผิดรูป (รูปท่ี1 และรูปท่ี2) โดยเฉพาะอยางยิ่งตำแหนง acetabulum, ilium และ 
pubis รวมถึงมีภาวะ megacolon (รูปท่ี 4) 

 
ผลการตรวจ 

วิธีการผาตัด  

ลูกแมวถูกวางยาสลบดวย tiletamine-zolazepam (Zoletil® 100) ขนาด 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ atropine 
sulfate ขนาด 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฉีดเขากลามเนื้อ  ทำการผาตัดโดยจัดใหสัตวอยูในทา left lateral recumbency โดย
กรีดผิวหนังตั้งแต crest of ilium  จนถึง greater trochanter และแยกกลามเนื้อ gluteal ออกจาก ilium จนเห็นกระดูก 
ilium หลังจากนั ้นใช oscillating saw สิ ่วและคอน เพื ่อตัดแยกกระดูก ilium ออกมาตรงตำแหนงทางดานหนาของ 
acetabulum ใช bone rongeur ขบกระดูก ilium ออกใหเกิดรอยแยกระหวางดูก 3 – 4 มิลลิเมตร (รูปท่ี3) แลวเย็บ
กลามเนื้อ gluteal และ subcutaneous ดวย chronic catgut เบอร 3/0 และผิวหนังดวย Nylon เบอร 3/0 หลังผาตัดใหยา 
amoxicillin-clavulanic acid ขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 12 ชั ่วโมง กินติดตอกันนาน 1 สัปดาห โดยใหรวมกับ 
tolfenamic acid ขนาด 4mg/kg วันละ 1 ครั้ง กินติดตอกันนาน 3 วัน   
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รูปที่ 1   ภาพรังสีวินิจฉัยแสดงกระดูกเชิงกรานท่ีเชื่อมกันเองแบบผิดปกติทำใหเชิงกรานแคบมากมีปญหาลำไสใหญโปงพอง 
 

 
 

รูปที่ 2   ภาพรังสีวินิจฉัยแสดงกระดูกเชิงกรานท่ีเชื่อมกันเองแบบผิดปกติทำใหเชิงกรานสวน ilium และ ischium หนาตัว
แบบผิดปกติมากและกระดูกตนขาหลัง (femur) คดงอหลังมีการเชื่อมกันเอง  
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รูปที่ 3   ลูกศรแสดงตำแหนงกระดูก ilium ท่ีถูกตัดแยกใหหางกัน 3 – 4 มิลลิเมตรตามแนวขวาง  
                       (ดัดแปลงรูปจาก vcahospitals.com/know-your-pet/femoral-head-ostectomy-fho-in-cats) 

 

 
 

รูปที่ 4   ภาพรังสีวินิจฉัยทา ventral recumbency (เสนรางสีดำ : แสดงภาวะลำไสใหญโปงพอง) 
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รูปที่ 5   ภาพรังสีวินิจฉัยเปรียบเทียบกอนและหลังผาตัด 
(A: กอนผาตัด พบการตีบแคบของชองเชิงกราน,  

B: หลังผาตัด กระดูกสวน right ilium ท่ีตัดแยก พบหางออกมาทางดานขางอยางชัดเจน) 
 
 

 
 

รูปที่ 6   แสดงการเดิน ยืนของลูกแมวหลังผาตัด 3 วัน 
 

 

 

 

A B 
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การรักษา 

 จากภาพถายรังสีวินิจฉัยเปรียบเทียบกอนผาตัด (รูปที่ 5A) และหลังผาตัด (รูปที่ 5B) พบวาหลังผาตัดแสดงถึงการ
แยกตัวออกมาของ ilium ออกมาทางดานขางอยางชัดเจน (อยางนอยประมาณ 1 เซนติเมตร) ซึ่งสงผลทำใหชองเชิงกราน
กวางขึ้น ลูกแมวสามารถใชขาเดินไดเอง โดยมีทาทางเดินที่สมมาตรกัน รวมไปถึงสัตวสามารถเดินได  ตั้งแตวันที่ 3 ของการ
ผาตัด (รูปท่ี6) proprioceptive, superficial และ deep pain sensationเปนปกติตั้งแตวันท่ีสองหลังผาตัดวันท่ี10หลังผาตัด
ลูกแมวสามารถยืนวิ่งไดในลักษณะปกติ รวมถึงสามารถอุจจาระออกไดเอง ทั้งนี้ไดมีการติดตามอาการตอเนื่องเปนระยะเวลา 
10 เดือน ไมพบการกลับมาเปนอีกของ megacolon  
 

ความสำคัญทางคลินิก 

การผาตัด pelvic osteotomy of wing of ilium แบบแยกออกโดยถางรอยแยก 3 – 4 มิลลิเมตร เปนการผาตัด
รูปแบบใหมที่มีประโยชนในการแกไขภาวะ megacolon ที่เกิดจากกระดูกเชิงกรานแคบลงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่ไม
สงผลตอการเดินวิ่ง รวมถึงไมสงผลตอการรับน้ำหนักของขา นอกจากนั้นยังเปนการผาตัดที่งายใชเวลานอย สรางความ
เจ็บปวดหลังผาตัดนอย ไมสงผลใหกระดูกเชิงกรานผิดรูปมากขึ้น เพราะเปนการแคแยกกระดูก ilium ออกจากกัน   ไมไดเปน
การตัด ilium ischium, pubis ออกเปนชิ้นออกมาเลย (hemipelvectomy) ที่สรางความเจ็บปวดและเปนวิธีที่สรางความ
เสียหายตอโครงสรางและเนื ้อเยื ่อรอบสะโพกมาก   Liptak และคณะในป 1998 ไดมีการศึกษาแกไขภาวะทองผูก 
(obstipation) โดยวิธีผาแบบ hemipelvectomy แตไมไดบอกถึงวาหลังผาตัดแมวสามารถใชขาไดอยางปกติหรือเปลาแต
แมวตองใชเวลาถึง12เดือนถึงมีการขับถายที่เปนปกติ นอกจากนี้ DeGroot และคณะในป 2016 ไดรายงานผลการศึกษาการ
ผาตัดแบบ hemipelvectomy ในแมว 3 ตัวที่มีปญหาทองผูก เนื่องมาจากการเชื่อมของกระดูก pelvic ผิดรูป พบวาหลัง
ผาตัด 3 วัน แมวทั้ง 3 ตัวยังมีปญหาเดินกะเผลก หลังผาตัดเอากระดูก pelvic ออกมา โดย 1 ใน 3 ตัวหลังผาตัด 6 สัปดาห
ถึงจะเริ่มเดินไดดีขึ้น แตยังคงมีปญหาหารอุจจาระลำบากเปนระยะ  

การใชยา bisacodyl ขนาด 5 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง กินนานติดตอกัน 7 วันซ่ึงเปนขนาดยาท่ีสูงกวาปกติ โดยเริ่ม
ใหตั้งแตหลังผาตัด พบวาสัตวสามารถอุจจาระออกมาไดเอง โดยไมพบผลขางเคียงตลอดระยะเวลาในการใหยา  

 

สรุปผลการทดลอง  
การผาตัดแยกกระดูกสะโพก โดยผาตัดใหกระดูก ilium หางกันประมาณ 3 – 4 มิลลิเมตรรวมกับการใหยา 

bisacodyl ขนาดสูงเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะ megacolon ที่เกิดจากการดูกสะโพกเชื่อมผิดรูปในลูกแมว
ได รวมทั้งการผาตัดแบบนี้เปนการผาตัดที่มีผลขางเคียงนอย กระทำไดงาย มีอันตรายนอยสามารถแกไขภาวะ megacolon 
ไดอยางรวดเร็วและยาวนาน รวมถึงลูกแมวสามารถเดินไดอยางรวดเร็วแค3วันหลังผาตัดก็เดินไดดีแลว 
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บทคัดยอ 

 
สุนัขพันธุไทย เพศผู ยังไมทำหมัน อายุ 4 ป ตรวจพบกอนเนื้อท่ีบริเวณเย่ือตาสวนหนังตาท้ังสองขางของตาและพบ

กอนเนื้อในชั้นใตผิวหนังหลายตำแหนงกระจายบริเวณลำตัวท้ังดานซายและดานขวา กอนเนื้อท่ีบริเวณเย่ือตาสวนหนังตาขาง
ซายขนาด 0.2x0.2 เซนติเมตร เย่ือตาสวนหนังตาขางขวาขนาด 1.5x1.3 เซนติเมตร และพบกอนเนื้อในชั้นใตผิวหนังหลาย
ตำแหนงกระจายบริเวณลำตัวขนาด 0.2 ถึง 1.5 เซนติเมตร ตัวกอนเนื้อมีลักษณะทรงรีโคง แข็ง และไมยึดติดกับกลามเนื้อ โดย
พบกอนเนื้อเปนระยะเวลามากกวา 1 เดือน การตรวจรางกายเบื้องตนไมพบความผิดปกติอ่ืนๆ นอกจากพบการขยายขนาดของ
ตอมน้ำเหลืองบริเวณใตขากรรไกรดานซาย (left submandibular lymph node) ผลการตรวจคาทางโลหิตวิทยาพบวาสุนัข
อยูในภาวะโลหิตจาง (anemia) และภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (thrombocytopenia) สวนคาเคมีโลหิตตรวจพบระดับน้ำตาลใน
กระแสเลือดมีคาต่ำกวาปกติ (hypoglycemia) และพบการติดเชื้อพยาธิเม็ดเลือด Ehrlichia spp. ดวยชุดตรวจ SNAP4DX 
จากการถายภาพทางรังสีวิทยาบริเวณชองอก (thoracic radiography) และผลตรวจดวยคลื่นความถี่สูงบริเวณชองทอง 
(abdominal ultrasonography) ไมพบการแพรกระจายของกอนเนื้อ (metastasis) ผลการเก็บตัวอยางเซลลวิทยา 
(cytology) จากตอมน้ำเหลืองบริเวณใตขากรรไกรลางดานซาย กอนเนื้อบริเวณใตผิวหนัง และเย่ือตาสวนหนังตา พบเซลลท่ีมี
ลักษณะกลมจนถึงวงรี และพบไซโตพลาสมิกแวคิวโอล (cytoplasmic vacuole) กระจายตัวอยูรอบนิวเคลียส จากผลดังกลาว
สามารถวินิจฉัยไดวาสุนัขเปนเนื้องอกระบบสืบพันธุติดตอแบบไมมีรอยโรคในสวนท่ีไมเกี่ยวกับอวัยวะเพศ ซ่ึงในการศึกษาครั้ง
นี้สุนัขถูกพิจารณาการรักษาเนื้องอกดวยวิธีเคมีบำบัด 

 
คำสำคัญ: เนื้องอกระบบสืบพันธุติดตอแบบมีรอยโรคในสวนท่ีไมเกี่ยวกับอวัยวะเพศ สุนัข เคมีบำบัด 
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Extragenital transmissible venereal tumor in the subcutis and palpebral conjunctiva of a dog:  

A case report 
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Abstract 
 

A 4-year-old intact male Thai dog, presented with oval shape nodules with bilateral palpebral 
conjunctiva involvement and multiple subcutaneous nodules of the bilateral side body part, left palpebral 
conjunctiva (size 0.2x0.2 cm), right palpebral conjunctiva (size 1.5x1.3 cm), and multiple subcutaneous 
nodules (size 0.2 to 1.5 cm). The mass is oval, solid and the nodules were not attached to the muscle 
below and have been growing in size for 1 month. Overall results from the general physical examination 
were normal except for an enlargement of the left submandibular lymph node. The hematological and 
blood chemistry analysis showed anemia, thrombocytopenia, and hypoglycemia, also the SNAP4DX was 
positive for Ehrlichia spp. Thoracic radiography and abdominal ultrasonography were unremarkable. 
Submandibular lymph node, subcutaneous, and palpebral conjunctiva the cytological examination in the 
affected tissues showed numerous round-to-oval shaped neoplastic cells with round eccentrically located 
nucleus and moderate amounts of the intracytoplasmic vacuole. Based on clinical and cytological findings, 
this case was diagnosed as an extragenital transmissible venereal tumor. Therefore the first treatment 
choice, in this case, was chemotherapy.  
 
Keywords: Extragenital transmissible venereal tumor, Dog, Chemotherapy 
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บทนำ 

เนื้องอกระบบสืบพันธุติดตอ (transmissible venereal tumor; TVT) มีตนกำเนิดมาจากเรติคูโลเอนโดทีเลียม 
(reticulo-endothelial) (ÜLKÜM ÇIZMECI and GULER, 2018) จัดเปนเซลลรูปรางกลม (round cell neoplasms) พบได
ท้ังในสุนัขเพศผูและเพศเมีย ซ่ึงเนื้องอกบริเวณอวัยวะสืบพันธุสามารถแบงออกได 2 รูปแบบคือ เนื้องอกบริเวณอวัยวะสืบพันธุ
แบบมีรอยโรคท่ีอวัยวะเพศ (genital transmissible venereal tumor; genital TVT) ตำแหนงท่ีสามารถพบเนื้องอกไดบอย
คือ บริเวณเย่ือบุผิวของอวัยวะเพศท้ังในสุนัขเพศผูและเพศเมีย สามารถติดตอจากสุนัขตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง โดยเซลลเนื้อ
งอกจะฝงตัว (implantation) ผานเขาทางเย่ือเมือกท่ีเกิดรอยถลอกหรือมีการบาดเจ็บ การเลีย กัด ขวน และดม (Tahira et 

al., 2013) ลักษณะทางคลินิกจะพบเพียงกอนเดียว หรือหลายกอนรวมกัน (multiple node) รูปรางคลายดอกกะหล่ำ 
(cauliflower-like) มีการเจริญอยางรวดเร็ว มีความเปราะ และมีสิ่งคัดหลั่งไหลออกมา สวนอีกรูปแบบคือ เนื้องอกบริเวณ
อวัยวะสืบพันธุแบบมีรอยโรคในสวนท่ีไมเกี่ยวกับอวัยวะเพศ (extragenital transmissible venereal tumor; extragenital 
TVT) โดยตำแหนงท่ีมีรายงานการพบไดแก บริเวณผิวหนัง ตา ชองปาก ตอมน้ำเหลือง ตับ และมาม เปนตน (Withrow, 2013) 
จากการศึกษาในอดีตจนถึงปจจุบนัพบวาเนื้องอกบริเวณอวัยวะสืบพันธุแบบมีรอยโรคในสวนท่ีไมเกี่ยวกับอวัยวะเพศแบบปฐม
ภูมิสามารถพบไดนอยมาก (Rezaei et al., 2016) ลักษณะทางคลินิกโดยท่ัวไปจะพบเปนกอนตุมแข็ง (nodular form) ฝงลง
ในชั้นเย่ือเมือก (mucosa) (Withrow, 2013) สวนในรายท่ีเกิดกับลูกตาสามารถทำใหเกิดภาวะมานตาอักเสบ (uveitis) และ
ความดันในลูกตาสูงขึ้น (Sritrakoon et al.,2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

นอกจากความผิดปกติอันเกิดจากเนื้องอกโดยตรงสามารถพบความผิดปกติอันเกิดจากผลขางเคียงของเนื้องอก
เรียกวา กลุมอาการพารานีโอพลาสติก (paraneoplastic syndrome) เกิดจากตัวเนื้องอกหลั่งสารบางอยางท่ีมีผลกระทบตอ
รางกาย โดยตัวเนื้องอกจะปลอยสารเขาสูระบบหมุนเวียนโลหิตแลวเกิดลักษณะกลุมอาการตางๆขึ้นมา เชน ภาวะแคลเซียมสูง
ในเลือด (hypercalcemia) ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจากเนื้องอกท่ีไมใชไอซเลทเซลล (non-islet cell tumor hypoglycemia; 
NITCH) ซ่ึงภาวะ NITCH เปนภาวะท่ีพบไดนอยในทางสัตวแพทย สวนใหญมักพบกรณีท่ีเปนกอนเนื้องอกขนาดใหญหรือมีการ
แพรกระจาย โดยชนิดของเนื้องอกท่ีสามารถพบความผิดปกติลักษณะดังกลาวไดแก เนื้องอกของเซลลตับ และเตานม เปนตน 
(Kim et al., 2019) โดยกลไกการการเกิด NITCH มีความเกี่ยวของกับการหลั่ง Insulin like growth factor 2 (IGF2) ท่ีมี
ขนาดใหญกวา IGF2 ท่ัวไปออกมา เม่ือ IGF2 จับกับ Insulin-like growth factor-binding protein 3 (IGFBP-3) จะกลายเปน 
binary complex ซ่ึงไมสามารถจับกับ acid labile subunit (ALS) เพ่ือใหเปลี่ยนเปน ternary complex ได สงผลให IGF2 
จะอยูในรูปแบบ binary complex เปนสวนใหญซ่ึง binary complex มีคุณสมบัติผานผนังดานในของหลอดเลือด 
(endothelium) ไดงายเนื่องจากมีโมเลกุลขนาดเล็ก สงผลใหไปกระตุนเซลลตางๆใหมีการใชน้ำตาลมากขึ้นจนเกิดภาวะ
น้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) ตามมา การวินิจฉัยเบื้องตนอาศัยหลักของ Whipple’s triad คือ มีการแสดงอาการทาง
คลินิกของภาวะ hypoglycemia เชน กลามเนื้อสั่น (muscle tremor) ชัก (seizure) โดยมีระดับของน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำ
กวา 54 mg/dl และอาการทางคลินิกจะหายไปเม่ือระดับของน้ำตาลในกระแสเลือดกลับมาเปนปกติ (Bodnar et al., 2014) 
รายงานสัตวปวยฉบับนี้กลาวถึง อาการ การตรวจวินิจฉัย อาการขางเคียงของเนื้องอก ตลอดจนการรักษาเนื้องอกบริเวณ
อวัยวะสืบพันธุแบบมีรอยโรคในสวนท่ีไมเกี่ยวกับอวัยวะเพศ 

 

ประวัติสัตวปวย 

 สุนัขพันธุไทย เพศผู ยังไมทำหมัน อายุ 4 ป น้ำหนัก 11.1 กิโลกรัม เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเพ่ือการสอนดาน
สัตวเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เนื่องจากเจาของสัตวปวยสังเกตพบสุนัขมีอาการซึม เบื่อ
อาหาร ออนแรง และพบกอนเนื้อท่ีบริเวณลูกตาดานซายและดานขวา ขนาด 0.2x0.2 เซนติเมตรและ 1.5x1.3 เซนติเมตร 
ตามลำดับโดยพบกอนเนื้อดังกลาวเปนระยะเวลามากกวา 1 เดือน (ภาพท่ี 1) 
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ภาพที่ 1 Photographic image demonstrating mass in the topographic region of the right eye. 

 จากการซักประวัติเพ่ิมเติมไมพบอาการอาเจียนและทองเสียหรือปสสาวะผิดปกติ การตรวจรางกายเบื้องตนไมพบ
ความผิดปกติอ่ืนๆ นอกจากพบสุนัขมีภาวะขาดน้ำประมาณรอยละ 5-6 สีของเย่ือเมือกคอนขางซีด กลามเนื้อของรางกายสั่น 
พบกอนเนื้อหลายตำแหนงกระจายอยูใตผิวหนังตามบริเวณลำตัวท้ังสองดานขนาด 0.2 ถึง 1.5 เซนติเมตร ตัวกอนเนื้อมี
ลักษณะทรงรีโคง แข็ง และไมยึดติดกับกลามเนื้อ และมีการขยายขนาดของตอมน้ำเหลืองบริเวณขากรรไกรลางดานซาย (left 
submandibular lymph node) และตรวจไมพบกอนเนื้องอกท่ีอวัยวะสืบพันธของสัตวปวย 

 

ผลการตรวจวินิจฉัย 

 ผลการตรวจคาทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีโลหิตเพ่ือประเมินสุขภาพของสัตวปวย พบคาเม็ดเลือดแดงอัดแนน (PCV) 
มีคา 22 เปอรเซ็นต (คาปกติอยูท่ี 35-58 เปอรเซ็นต) คาเฉลี่ยปริมาณเม็ดเลือดแดง (MCV) มีคา 67.6 fl (คาปกติอยูท่ี 64-76 
fl) คาเฉลี่ยความเขมขนของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (MCHC) มีคา 29.1 g/dl (คาปกติอยูท่ี 31-36 g/dl) คาโปรตีนรวมใน
กระแสเลือด (total protein) มีคา 11 g/dl (คาปกติอยูท่ี 6-7.5 g/dl) จากคาเม็ดเลือดแดงบงบอกถึงการเกิดภาวะโลหิตจาง
ระดับปานกลางแบบ normocytic hypochromic anemia เกล็ดเลือดมีคา 150,000 cell/mm2 (คาปกติอยูท่ี 200,000-

600,000 cell/mm2) ซ่ึงต่ำกวาคาปกติเล็กนอย จากผลโลหิตวิทยาท่ีมีคาเกล็ดเลือดต่ำเล็กนอยและมีภาวะโลหิตจางระดับปาน
กลาง จึงทำการตรวจในรูปแบบวิธีอีไลซา (enzyme-linked immunosorbent assay) ดวยชุดทดสอบย่ีหอ SNAP4DX ซ่ึงพบ
การติดเชื้อพยาธิเม็ดเลือด Ehrlichia spp.สวนคาทางชีวเคมีโลหิตอยูในระดับปกติ ไดแก Alanine aminotransferase: ALT, 
Aspartate aminotransferase: AST, Alkaline phosphatase: ALP, Creatinine: CRE และ Blood Urea Nitrogen: BUN 
และเนื่องจากสุนัขมีอาการทางคลินิก คือ กลามเนื้อสั่นรวมกับออนแรง จึงทำการตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือด (Blood 
glucose) ซ่ึงพบวามีคา 50 mg/dL (คาปกติ 80-120 mg/dL) บงบอกถึงภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำ หลังจากใหน้ำตาล
เดกซโทรส 1 มิลลิลิตรตอกิโลกรัม (50% dextrose) เจือจางเขาทางกระแสโลหิต พบวาอาการกลามเนื้อสั่นไดหายไป ซ่ึงตรง
กับหลักของ Whipple’s triad ประกอบกับการปอนอาหารโดยแบงใหทุก 4 ชั่วโมง แตพบวาหลังจากแกไขปญหาน้ำตาลใน
กระแสเลือดต่ำผานไปประมาณ 1 ชั่วโมง ไดทำการตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือดซ้ำ พบวาภาวะน้ำตาลต่ำในกระแสเลือด
กลับมา     
 การเก็บตัวอยางเซลลวิทยา (cytology) โดยวิธีเจาะดูดเซลลดวยเข็มขนาดเล็ก (fine needle aspiration) จากกอน
เนื้อบริเวณผิวหนังและบริเวณตอมน้ำเหลืองดานซายบริเวณขากรรไกรลาง และทำการเก็บเซลลเย่ือตาดานหนังตาท่ีตาท้ังสอง
ขางโดยวิธีการกดประทับลงบนสไลด (impression smear) (Igor et al., 2012) ผลตรวจท้ังหมดพบเซลท่ีมีนิวเคลียสขนาด
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ใหญติดสีเขม และพบไซโตพลาสมิกแวคิวโอล (cytoplasmic vacuole) จำนวนมากภายในเซลล (ภาพท่ี 2) ซ่ึงวินิจฉัยวาเปน 
extragenital transmissible venereal tumor (extragenital TVT)   
 จากการถายภาพรังสีชองอก (thoracic radiography) ทานอนตะแคงขวา (right lateral view) ทานอนตะแคงซาย 
(left lateral view) และทานอนหงาย (ventro-dorsal view) ไมพบความผิดปกติและไมพบการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง
ไปยังปอด (lung metastasis) และผลตรวจดวยคลื่นความถี่สูงอวัยวะในชองทอง (abdominal ultrasonography) ไมพบ
ความผิดปกติและการแพรกระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะภายในชองทอง  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 Photomicrography of mass cytology located in the right eye showing round-to-oval shaped 
neoplastic cells with round eccentrically located nucleus and moderate amounts of the intracytoplasmic 

vacuole (arrow). [100x]. 
 

การรักษาและผลการรักษา 

 จากผลตรวจคาทางโลหิตวิทยากอนใหยาเคมีบำบัดไดทำการรักษาการติดเชื้อพยาธิในเม็ดเลือด Ehrlichia spp. และ
ภาวะโลหิตจางระดับปานกลาง โดยใหกิน doxycycline 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมทุก 24 ชั่วโมง เปนเวลา 4 สัปดาห และกิน 
Ferrous sulfate 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมทุก 24 ชั่วโมงเปนเวลา 4 สัปดาห ยารักษากลุมอาการ NITCH ท่ีนำมาใชคือ  
prednisolone 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใหทางการกินหลังอาหาร ทุก 12 ชั่วโมง หลังจากทำการรักษาการติดเชื้อพยาธิในเม็ด
เลือด Ehrlichia spp.เปนระยะเวลา 1 สัปดาห ผลการตรวจคาทางโลหิตวิทยา พบคาเม็ดเลือดแดงอัดแนนมีคา 30 เปอรเซ็นต 
(คาปกติอยูท่ี 35-58 เปอรเซ็นต) คาเฉลี่ยปริมาณเม็ดเลือดแดง (MCV) มีคา 67 fl (คาปกติอยูท่ี 64-76 fl) คาเฉลี่ยความเขมขน
ของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (MCHC) มีคา 29.3 g/dl (คาปกติอยูท่ี 31-36 g/dl) คาการนับจำนวนเรติคูซัยต (reticulocyte 
count) มีคา 0.1% เกิดภาวะโลหิตจางระดับปานกลางแบบ normocytic hypochromic non-regenerative anemia เกล็ด
เลือดมีคา 180,000 cell/mm2 (คาปกติอยูท่ี 200,000-600,000 cell/mm2) จากผลโลหิตวิทยาท่ีมีคาเกล็ดเลือดต่ำเล็กนอย
และมีภาวะโลหิตจางระดับปานกลาง คาชีวเคมีโลหิตปกติ สวนระดับน้ำตาลในกระแสเลือดมีคา 68 mg/dL (คาปกติ 80-120 
mg/dL) ซ่ึงพิจารณาอยูในเกณฑท่ีสามารถใหเคมีบำบัดครั้งท่ี 1 ได จึงเลือกใชวินคริสทิน ซัลเฟต (vincristine sulfate) 0.7 
มิลลิกรัมตอพ้ืนท่ีผิวตารางเมตร ทุก 7 วันติดตอกัน 3-6 สัปดาหฉีดเขาทางเสนเลือดดำ (intravenous injection; IV) หลังจาก
การใหยาเคมีบำบัดครั้งท่ี 1 พบวาสุนัขมีการตอบสนองตอการรักษา โดยพบวากอนเนื้องอกเริ่มมีขนาดเล็กลง โดย 3 วันหลังให
เคมีบำบัดไดทำการประเมินผลการรักษา และผลขางเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากเคมีบำบดั โดยการตรวจรางกาย ตรวจคาทางโลหิต
วิทยาและชีวเคมีโลหิตโดยพบวาคาทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีโลหิตปกติแตยังพบภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำกวาเกณฑอยู และ 5 
วันภายหลังจากทำการรักษาดวยเคมีบำบัดครั้งท่ี 1 สัตวปวยไดเสียชีวิต 
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สรุปและวิจารณ 

 สุนัขไดรับการวินิจฉัยวาเปนเนื้องอกระบบสืบพันธุติดตอแบบมีรอยโรคในสวนท่ีไมเกี่ยวกับอวัยวะเพศ การรักษามี
หลายวิธี เชน การใหเคมีบำบัด (chemotherapy) การศัลยกรรม (surgical) รังสีรักษา (radiotherapy) การบำบัดดวยความ
เย็น (cryotherapy) เปนตน ซ่ึงแตละวิธีตอบสนองตอเนื้องอกและระยะเวลาในการกลับมาเปนซ้ำตางกัน โดยวิธีการรักษาดวย
วิธีเคมีบำบัดเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนท่ีนิยมในปจจุบัน ตัวเลือกแรก (first choice) ของยาเคมีบำบัดในการรักษา คือ 
vincristine sulfate จากการศึกษาพบวาใหผลการฝอตัวอยางสมบูรณคิดเปนรอยละ 90-95 จากสุนัขท่ีทำการรักษาท้ังหมด 
(Withrow, 2013) สวนการศัลยกรรมอาจทำใหเกิดการปลูกถายของเซลลเนื้องอกจากเครื่องมือหรือถุงมือผาตัดท่ีมีการ
ปนเปอนเซลลเนื้องอก ทำใหเกิดการกลับมาเปนซ้ำได (Varela et al., 2013) โดยการศึกษาของ Kim และคณะ ป 2019 ไดทำ
การรักษาสุนัขท่ีไดรับการวินิจฉัยกลุมอาการ NITCH โดยการรักษาเบื้องตนใหน้ำตาลเดกซโทรสเขมขน 5 เปอรเซ็นต รวมกับ
ฮอรโมนกลูคากอน (glucagon) 50 นาโนกรัมตอกิโลกรัม (ng/kg) เขาทางกระแสเลือด หลังจากทำการตรวจพบวาระดับ
น้ำตาลในเลือดยังคงอยูในระดับต่ำ แตภายหลังจากทำการศัลยกรรมนำกอนเนื้องอกออกท้ังหมด สุนัขรายนี้ตรวจไมพบภาวะ 
hypoglycemia เปนระยะเวลามากกวา 24 เดือน จึงอาจเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาภาวะดังท่ีกลาวมา 
 จากสัตวปวยท่ีทำการศึกษาในครั้งนี้ไมสามารถเขาพักรับการรักษาแบบคางคืนท่ีโรงพยาบาลสัตวจึงไมสามารถให
น้ำตาลเดกซโทรสเขาทางกระแสเลือดได จึงทำการรักษาโดยใหยา prednisolone ซ่ึงจัดอยูในกลุมคอรติโคสเตียรอยด 
(corticosteroid) โดยจะกระตุนกลไกการสังเคราะหน้ำตาลท่ีตับ และยับย้ังการหลั่งฮอรโมนอินซูลิน (insulin) ทำใหการนำ
กลูโคสเขาเซลลลดลง และลดการหลั่ง IGF2 (Bodnar et al., 2014) รวมกับการปรับเปลี่ยนอาหาร โดยเพ่ิมจำนวนเปน 6 ม้ือ 
และมีสัดสวนของโปรตีน ไขมัน และคารโบไฮเดรตเชิงซอนสูง โดยหลังจากทำการรักษาดวยเคมีบำบัดสุนัขไดเสียชีวิตลงในชวง
ดำเนินการรักษา แตจากขอจำกัดเรื่องสัตวปวยไมสามารถเขาพักรับการรักษาแบบคางคืนท่ีโรงพยาบาลไดจึงไมทราบสาเหตุแน
ชัดท่ีทำใหสุนัขตัวดังกลาวเสียชีวิตลง 
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Assessment of thoracic ultrasound

in critical care small animal patients

Auraiwan Klaengkaew D.V.M , M.S.
Clinic for Small Domestic Animal and Radiology 

Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology 

Outlines

Principles of Thoracic ultrasound

Interpretation of thoracic ultrasound 

How to do a thoracic ultrasound ( step by step)

(Lisciandro GR , 2014)



Thoracic ultrasound

T-FAST and Vet BLUE technique

- T-FAST : Thoracic - Focused Assessment with Sonography for Trauma

- BLUE for cyanosis and BLUE for bedside lung ultrasound exam 

(Lichtenstein 2008)

T-FAST3 : trauma, triage, tracking (monitoring)

(Lisciandro GR , 2014)

Thoracic ultrasound

The advantage of thoracic ultrasound
Rapidly detecting to life-threatening

Easy 

Safe ( radiation sparing)

Thoracic ultrasound



Respiratory distressed or respiratory compromised veterinary patients

- Respiratory or non-respiratory causes 

- Cardiogenic pulmonary edema (PE): detect and monitoring 

- Parenchymal diseases: pneumonia, pleural effusion 

- Traumatic injury: lung contusion, pneumothorax, 

diaphragmatic hernia

Can be performed by the non-radiologist veterinarian 

(Lisciandro GR , 2014)

Indications for thoracic ultrasound



A non-invasive imaging technique that allows visceral organ to be seen by 
recording echoes or reflections of ultrasonic waves

How to Do a Thoracic ultrasound

How to Do a Thoracic ultrasound

Equipment and positioning 

Ultrasound scanner settings  

- Transducer: 5-10 MHz  curvilinear or linear probe 

- Probe position: cranio-caudal direction

- Depth of field: 4-6 cm 

(Lisciandro GR, 2014)



Equipment and positioning 

Patient positioning

- Sternal recumbency or standing position

How to Do a Thoracic ultrasound

(Lisciandro GR, 2014)

Location 

Four lung regions on each side of the chest 

The views for each side of the thorax include  

1. Caudal lung lobe: the upper third 8th-10th ics

2. Perihilar region: the middle third 6th-7th ics

3. Middle lung lobe: the lower third 4th-5th ics

4. Cranial lung lobe: the lower third 2nd-3rd ics

(Lisciandro GR, 2014)

How to Do a Thoracic ultrasound (Vet blue)

1
2

3

4



The locations for lung ultrasound 

https://www.semanticscholar.org/paper/Frequency-and-number-of-ultrasound-lung-rockets-a-Lisciandro-Fosgate/4528b6b1793fe295e077e8d9e25b80f19291b3a9



How to Do a Thoracic ultrasound

Acoustic impedance
- Acoustic impedance = Velocity x Tissue density

The ribs 

The air-pleural interface 

The lung

Gator Sign Or Glide Sign

https://www.semanticscholar.org/paper/Frequency-and-number-of-ultrasound-lung-rockets-a-
Lisciandro-Fosgate/4528b6b1793fe295e077e8d9e25b80f19291b3a9

Interpretation of thoracic ultrasound: normal lung



Three principle signs in lung ultrasound 

- A-lines 

- Lung sliding

- B-line

(Lisciandro GR, 2014)

Interpretation of thoracic ultrasound 

Interpretation of thoracic ultrasound : normal lung 

Dry Lung, Glide Sign with A-line



Interpretation of thoracic ultrasound: normal lung 

https://www.youtube.com/watch?v=tW3hai6cMo4&t=3s

Ultrasound lung rocket or Wet lung 

Form of lung consolidation

- Shred Sign: Lung consolidation with aeration

- Tissue Sign: Lung consolidation with no aeration 

Nodule Sign: Lung mass

Fluid Sign: Pleural effusion 

Pneumothorax 

Interpretation of thoracic ultrasound



Ultrasound Lung Rockets (B-lines)

Ultrasound Lung Rockets

Wet lung  or Lung rocket (B-lines) 
- The appearance of vertical hyper-echoic lines
- Excess pulmonary parenchymal fluid 

Pulmonary parenchymal diseases (alveolar and interstitial 
fluid)

- Pneumonia / Pulmonary edema
- Lung contusions
- Acute respiratory distress 

Monitor the response to therapy : serial exam 

Number of lung rockets (B-lines) has been increase 
associated with fluid within lung parenchyma
(Lisciandro GR , 2014)

Lung Rockets (B-lines)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSsm61FZyrFJYKBQ9-qvkdm6X3Lkt7Qke3YF8cPJELxIXtV68-y0A&s



Ultrasound Lung Rockets (B-lines)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOkDBPPlaPOjK98ShAln7xb3SPIZbzGPi04MHd-rJcWKOKX9GCFw&s

Number of lung rockets (B-lines) has been increase associated with fluid within lung parenchyma



Lung ultrasound examination detect PE with a sensitivity of 90% and specificity of  93%  

Ultrasound Lung Rockets

https://www.youtube.com/watch?v=VzgX9ihnmec&t=3s



Shred Sign 
- Lung consolidation with aeration

Form of lung consolidation

Tissue Sign 
- Lung consolidation without aeration  

Gandhi et al, 2020

Tissue Sign

Nodule sign

Mass

lung

The nodule sign 
- Apparent if nodules are located at the 
periphery of lung 



Feline , 14 yrs , DSH 
Physical examination

- costoabdominal breathing 
- normal heart sound 
- dull lung sound  

Further diagnosis ??

Thoracic ultrasound

Ultrasound result:  lung consolidation without aeration (tissue sign) and pleural effusion at caudal region(a), lung 
consolidation with aeration (shred sign) with multiple b-line     (b) 

a b

Tissue sign 

Pleural effusion

B-line

Shred sign



Thoracocentesis : fluid 100 ml; clear 

X-ray (post-thoracocentesis)

Further plan 

- Echocardiogram when stable 

Final diagnosis 

- HCM  



J-Di 
17 years , poodle , female 

Clinical sign 
- Cough ( about 2 wks ) 

X-ray thorax



Thoracic ultrasound 

Intrathoracic mass
Intrathoracic mass

B-line

Ultrasound result 
- Inhomogeneous echotexture mass at right middle region and numerous b-line within lung parenchyma   

- Pulmonary mass at Rt.middle lung lobe 
- Alveolar lung at Lt.caudal lobe  

Tentative diagnosis 



Pleural space diseases

Pneumothorax 

Pleural fluid 

Diaphragmatic hernia

Pneumothorax
High sensitivity to detect traumatic pneumothorax 
Easy and quick
Loss of lung sliding 

(Lisciandro GR, 2014)

Loss of lung sliding 

Air (pneumothorax)

lung sliding 



M-mode ultrasound to detect pneumothorax  

Normal Pneumothorax

https://mdedge-files-live.s3.us-east-2.amazonaws.com/files/s3fs-public/images/RTEmagicC_047010035_f1.jpg.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=ebCbewLBNGM&t=187s



Pleural fluid 

The presence of hypoechoic fluid deep 
to pleural line in the intercostal space 

https://mdedge-files-live.s3.us-east-2.amazonaws.com/files/s3fs-public/images/RTEmagicC_047010035_f1.jpg.jpg



Diaphragmatic hernia

Appearance may differ depending on the 
organ herniated into the thoracic cavity 

https://mdedge-files-live.s3.us-east-2.amazonaws.com/files/s3fs-public/images/RTEmagicC_047010035_f1.jpg.jpg

(Lisciandro GR, 2014)



Conclusion of thoracic ultrasound 

Emergency case 

Monitor the response of treatment 

Additional information of diagnosis 

Safe and easy   
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Thank you ^.^ 
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